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ரட்டச் வெனரபரின் அநறக்ஷக    ..................................... 

  ரத்ஷந ரட்டத்றன் ெபக, வதரருபரர, கனரச்ெர 
அதிிருத்றற்கு ஶஷரண வகரள்ஷககள், றட்டங்கள் 
ஆகறற்ஷந  ரரித்ல்,  ற்றும் ஷடபஷநப் தடுத்ல் 
அத்துடன் றநஷரண ட்டத்றல் திறதனன்கஷப 
வதற்றுக்வகரடுத்ல் ஆகறண ரட்டத்றன்  வதரறுப்பு 
உத்றஶரகத்ர் ன்ந ஷகில் ன்ணரல் வெய்ப்தடுத்ப்தட  
ஶண்டி தரரி வெற்தரடரகும். இச் வெற்தரட்டின் ஶதரது ெறநந் 
தங்குதற்றுஷன வதற்றுக் வகரடுப்தது வரடர்தரக ற்றும் 
வதரதுக்களுக்கு ங்கப்தட்ட ஶெஷகபின் தனன் வ்ரறு 
ன்றும் 2017 ம் ஆண்டில் ஷடபஷநப்தடுத் றர்தரர்க்கும் 
ஶெஷகபின் றட்டறடல் வரடர்தரக கணத்ஷ ஶற்வகரண்டு 
வெற்றநன்  அநறக்ஷக வரடர்தரக வெய்றவரன்ஷந ிடுக்க 
ெந்ப்தம் கறஷடத்ஷிட்டு ரன் றகளம் 
வதருஷஷடகறன்ஶநன்.  

 அர்கபின் ரழ்ின் ரரத்ஷ றஷன ரட்டுற்கரக ஶற்வகரண்டுள்ப அஶக 
அதிிருத்ற கருறட்டங்கள் ற்றும் இன்ஷந அெரங்கம் குஷநந் ருரணம் உள்ப குடும்தங்கஷப 
இனக்கரக்க் வகரண்டு  அர்கபின் ரழ்க்ஷகத் த்ஷ உர் ட்டத்றற்கு வகரண்டு  
ஶற்வகரள்பப்தட்டுள்ப அஷணத்து கருத்றட்டங்களும் ற்றும்  அெறன் பனம் ங்கப்தடும் 
ஶெஷகள் அஶணகரணஷ இது ஷ ரட்டச் வெனகம் ற்றும் திஶெ வெனகங்கள் 
ஆகறஷகள் பனம் க்கபிஷடில் டிந்து எடக் கூடிரறு  அஷத்றருப்தது அெ 
வகரள்ஷககபில் குநறத்றருக்கும் எரு தண்தரகும். இன்தடி வெற்றநன் வரடர்தரண கல்கள்கஷப  
வதரதுக்களுக்கு  அநறந்து வகரள்ப  இடம் அபிப்தது பனம் அெ வகரள்ஷககள் ற்றும் 
பகரஷத்து உதரங்கள் வரடர்தரக க்கள் ம்திக்ஷக உறுறரது பனம்  அதிிருத்ற 
வெற்தரட்டிற்கு க்கபின் அங்கலகரத்ஷ அறகரிக்க வெய்  படிபம்.  

 ருடரந் ள வெனள அநறக்ஷகின் தடி 2016 ம் ருடத்றனுள்  எதுக்கப்தட்ட றற 
பங்கஷப தன்தடுத்றக் வகரள்றன் வெற்தரட்டின் ஶதரது ரட்டச் வெனரபர் அலுனகம், 
திஶெ வெனரபர் அலுனகங்கள் 16 ற்றும் 650 கறர உத்றஶரகத்ர் அலுனகங்களும் ற்றும் 
ருரண ரி அஷச்சுக்கபின் றற வெற்தரடுகபில் வெற்றநன் இவ் அநறக்ஷகக்கு 
உள்படக்கப்தட்டுள்பது.   

 இவ் அநறக்ஷகஷ ரர் வெய்ற்கு ஶஷரண றகஷப வதற்று ந்  
உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்ெறன் வெனரபருக்கும், ரத்ஷந ரட்ட வெனகத்றன் திரண 
கக்கரபர் றரு. ெந்ண றநறஸ்மவக, உட்தட அஷணத்து உறகரரிகளுக்கும் ணது ன்நறஷத் 
வரிித்துக் வகரள்கறன்ஶநன்.  

 

 

திறப் த்ரக்க 
ரட்டச் வெபரனர் / அெரங்க அறதர் 
ரத்ஷந 
2017.04.18  
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ரத்ஷந ரட்டச் வெனகத்றன் 2016 ம் ஆண்டுக்கரண 
 வெற்றநன் அநறக்ஷகபம் கக்கும் 

 

1.  ரத்ஷந ரட்ட வெனகத்றன் அநறபகம் 

 ீன றக்  கஷஶரத்றல் உன்ணரண றருரக றஷனவரன்நரக  றகளம் ரத்ஷந 
ரட்டச் வெனகம்,  திவெ வெனகங்கள் 16 இஷண உள்படக்கறரகளம் 650 கறர 
உத்றஶரகத்ர் திரிளகஷபபம் வகரண்டரகும்.  

1.1  தரர்ஷபம் குநறக்ஶகரளும்   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தரர்ஷ 

   ஶெஷ வதருஶரர் றருப்றபறும் 
ஷகில் வெற்றநன் றக்க 
தனுறுற ரய்ந்  ஶெஷகஷப 
வதற்றுக் வகரடுப்தன் பனம் உர் 
ட்டத்றற்கு ரத்ஷந ரட்டத்ஷ 

வெற்தடச் வெய்ல். 
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1.2 குநறக்ஶகரள் 

 வெற்றநன் றக்க தனுள்ப உறுறரண ரட்ட தரிதரனண றட்டவரன்ஷந 
அபல்தடுத்ல், 

 வதரதுக்கபின் றருப்ற ஶஶனரங்கும் பஷநில் அெ ஶெஷகஷப ங்க அங்கலகரம் 
அபித்ல். 

 திறதனன் றக்க வகரள்ஷககள் வதரறுப்புக்கள் தனுக்கரக வதரருள் தரிரற்நம் ெரர்தற்ந 
வபிரண தரிதரனண பஷநஷ அெ ஶெஷரபருக்கு ற்தடுத்ல், 

 அெ துஷநில் ணி ப பகரஷத்துத்றற்கரண வகரள்ஷககஷப வெற்தடச் வெய்ல். 
 அெ ஊறர்கபின் ஏய்ளெறம் ெம்தந்ரண வகரள்ஷககபின் தடிரண 

வெற்றட்டங்கஷப அபல்தடுத்ல். 
 ரட்டத்றனுள் தனி அஷச்சுக்கள் றஷக்கபங்கள், கூட்டுத்ரதணங்கள் ெஷதகள்  

அறகர ெஷதகள் பனம் வெற்தடுத்தும் ஶஷனத்றட்டங்கள் கருத்றட்டங்கள் 
ஶதரன்நற்ஷந எளங்குதடுத்துலும் றறபம் றறபற்ந பங்கஷப எளங்குதடுத்லும் 
ற்றும் அஷகஷப ீபரய்ள வரடர்தறகரரிரக வெற்தட்டு ரட்ட வதரதுக்கபின் 
அதினரஷெகஷபபம் அதிிருத்றகஷபபம் ஶஶனரங்கச் வெய்ல். 

 ரட்டத்றல் ரளம் க்கபின் தனி வதரருபரர ெபக கனரச்ெர ஶஷகள் 
ஆகறற்ஷந திஶெ வெனகங்கள் 16 இன் பனம் வதற்றுக் வகரடுத்ல். 

 ரட்டத்றல் அெ  உறுப்திணரக வெற்தட்டு தல்ஶறு அஷச்சுக்கள் றஷக்கபங்கள் 
அெ ெரர்தரற்ந இக்கங்கள் ன்தற்றுக்கு வரடர்தற்ந றரரண ரீ்ள டுப்தற்கு 

ஶரக்கம்   

அெ வகரள்ஷககளுக்கு இங்க ணி 
வதரகீ றற பங்கஷப உதரகரண 
பஷநில் இக்கச் வெய்து க்கள் 
ணம் வகரண்ட றருரக 
பஷநவரன்நறஷண அஷத்து 
தனுறுற ரய்ந் அதிிருத்றஷ 
ற்தடுத்துரகும். 
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ஶஷரண உண்ஷரண ெரிரண ிதங்கஷப கறரற ட்டத்றலும் ஶெர்த்து 
என்நறஷணந்து ங்குல். 

 ரட்ட வெனகம், திஶெ வெனகம் ன்தற்நறன் பனரக தல்ஶறு 
றஷக்கபங்களுக்கரண ருரணத்ஷ ஶெர்த்து கக்கு ஷத்ல் றஷஶெரிக்கு 
ெர்ப்தித்ல் ஶதரன்ந கருங்ஷப ரட்டத்றல் ஶற்வகரள்பல். 

 வள்பப்வதருக்கு, சூநரபி, ட்ெற, கடல்வகரந்பிப்பு ஶதரன்ந றடீர் அணர்த்ங்கபில் 
வதரதுக்களுக்கு ஶஷரண அெ ஶெஷகளுக்கரக உி வதற்றுக் வகரடுத்து 
அர்கபின் ரழ்க்ஷக த்ஷ ெலர் வதநச் வெய்ஶரடு இருந் றஷனக்கு வகரண்டு 
ருல். 
 

1.3     வெல்கள் 
 
 ரட்ட தரதுகரப்பு குளின் பக்கறத்ரக வெற்தட்டு ரட்டத்றனுள் றபம் 

க்கபின் தரதுகரப்ஷத உறுறப்தடுத் வெற்தடல் 
 ரட்டத்றனுல்  கனரச்ெர ஶறு ஶெற ிரக்கஷப எளங்கு வெய்பம் திரணிரக 

இருந்து வெற்தடல். 
 ள வெனள வெற்றட்டங்கஷப வெற்தடுத்லும்  ரட்ட வரடர்புக் குள ரட்ட 

அதிிருத்றக் குளின் வெனரபரக அதிிருத்ற ஶஷனகஷப எளங்கு வெய்லும் 
வெற்தடுத்லும் அரணித்லும் 

 ரட்ட றருரகத்றன் வெற்றநஷண ஶம்தடுத்துற்கு 16 திஶெ வெனரபர் 
அர்களுடன் என்று தட்டு வெற்தடுலும்  அர்கபின் வெற் றநஷஷ அறகரிக்கச் 
வெய்லும். 

 றர்ரக பற்ெறகபின் ஶதரது உற்தத்றத் றநன் வெற்தரட்ஷட ஶம்தடுத்துற்கு புற 
வரடர்புத்துஷ வரற தட்தத்ஷ ஷகரளுதும்  ஊறர்கஷப ஊக்குித்லும். 

 ரட்டத்றனுல் ெகன அஷச்சுக்கபிலும் றஷக்கபங்கபிணதும் உி அறகரரிரக 
வெற்தட்டு குநறப்திட்ட றறுணங்கபின் ஶரக்கங்கள் ற்றும் வெல்கஷப அபனரக்கும் 
இஷப்தறகரரிரக வெற்தடல். 

 ெகன ஶர்ல் டடிக்ஷககபிலும் அரது ஜணரறதற ஶர்ல், தரரளுன்ந ஶர்ல், 
ரகர ஶர்ல், உள்ளூரட்ெற ஶர்ல் ஶதரன்நற்நறன் ஶதரது ஶர்ல் ஆஷரபரின் 
உருப்திணரக ரட்ட ஶர்த்ரட்ெற  அறகரரிரக வெற்தட்டு றரரணதும் 
ெரர்புஷடதுரண ஶர்ஷன டரத் ஷக வெய்ல். 

 ரட்ட வெனகத்றலும் திஶெ வெனகங்கபிலும் ஶெஷ புரிபம் உத்றஶரகத்ர்கஷப 
ஊக்குித்லும் திற்ெற அபித்லும் ஶதரன்ந வெற்றட்டங்கஷப ஷடபஷநப் தடுத்ல். 

 தனப்தட்ட அஷச்சுக்கள், றஷக்கபங்கள், கூட்டுத்ரதணங்கள் ெஷதகள் வரடர்தரக 
ருரண கக்கலட்டு உத்றஶரகத்ர்களுக்கு தறனரக அர்கபின் ருரணங்கஷப 
என்று ஶெர்த்ல், கக்கு ஷத்ல், றஷஶெரிக்கு வகரடுத்ல், குநறப்திட்ட கக்கு 
ஷக்கும் உத்றஶரகத்ர்கஷப திற்ச்ெற அபித்ல். 

 கடல்வகரந்பிப்பு, ட்ெற, வள்பப்வதருக்கு , சூரபி ஶதரன்ந றடீர் அணர்த்ங்கபின் 
ஶதரது அெ உறுப்திணரக வெற்தட்டு அணர்த் பகரஷத்து வெற்தரடுகஷப 
வெற்தடுத்ல். 
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 வபிரட்டு உித்றட்டம் உள்ரட்டு றற வெற்றட்டங்கஷப அரணித்தன் பனம் 
வெரத்துக்கபின் பகரஷத்துத்ஷ ிருத்ற வெய்ல். 

 

2. ரட்டத்றன் பகப்பு 

2.1. ரத்ஷந ரட்டத்றன் ல்ஷனகள் 

 வற்கறற்கு றல்பர றிஷண ல்ஷனரக வகரண்ட ஶரக திஶெத்றன் கரனற ற்றும்  
யம்தந்வரட்ட ரட்டங்கபின் த்றில்  அஷந்துள்ப ரத்ஷந ெ. கற. ீ 1282.5 ற்றும் 128,250  
வயக்டரர்ஸ் அபள வகரண்ட பூறப் திஶெரகும். டக்குவடுக் ஶகரடு அபள 5.8 கறக்கறற்கு 6.4, 
இஷடப்தட்ட ல்ஷனக்குள் அஷந்துள்ப கறக்கு வடுங்வகரடு 80.4 உம் 80.7  இஷணக் வகரன்ட அகற 
திவெரகும். ரத்ஷந ரட்டம் றல்னற லீற்நர் 2564.9 ெரர ஷ ழீ்ச்ெறஷபம் 29.1 
வெல்ெறஸ் ெரர வப்தறஷனஷபம் வகரண்ட  தகுறரகும், 

 இனங்ஷகின் வரத் பூறப் தப்தில் 1.96% ரத்ஷந ரட்டத்றற்கு உநறரகும். வன் 
ரகரத்றண்  பூறப் தப்தபில் 23.14% ரத்ஷந ரட்டத்றற்கு உரிரகும். ரத்ஷந 
ரட்டத்றன் வற்கு கடற்கஷப் தகுற வரடக்கம் டக்கறற்கு 3880 அடி ஷ குகுளுகன உத்ஷ 
கரட்டுஶரடு டக்கறற்கு உனக புகழ் வதற்ந ெறங்கரஜ ணரந்றத்றஷணபம் கண்குபிர்ச்ெற வகரண்ட 
தன ீர்ழீ்ச்ெறகஷபபம் வகரண்டுள்பரகும்.  

 வன் தகுறில் ம்ரண கடற்கஷஷபம், டக்கறல் இத்றணபுரி ரட்டத்றன் கனரண 
திஶெ வெனரபர் திரிஷபம், ஶற்தகுறில் கரனற ரட்டத்றன் யதரது, இது, 
க்கனபல்ன, ன, வலு ஆகற திஶெ வெனரபர் திரிளகபரனலும், கறக்கறல் 
யம்தந்வரட்ஷட ரட்டத்றன் எக்வன, வதனறஅத், கடுண, னஸ்பல்ன, ற்றும் ங்கல் திஶெ 
வெனரபர் திரிளகபின் சுற்றுட்டறல் ரத்ஷந ரட்டம் அஷந்துள்பது. 
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2.2. ரத்ஷந ரட்டத்றன் னரற்று பக்கறத்தும் 

 ரணரபகம் ஷினரண னரற்று உரிஷ ஶகரரும் ரத்ஷந ரட்டம் கண்ித்துக் 
குநறர்கபின் இரஜரணிபம், ணந்ர்கபின் அநறள௬டபரக ெறங்கப கரம்ெத்றன் 
ளத்ரபரல் றக வகரபத்துடன் அநறபகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. இப்திஶெம் கடந் கரனத்றல் 
இரஜ ந்றரிகபின் றஜ பூறரக அஷந்து ற்றுன்நற கல்ித்துஷநிலும் பன்னுரிஷ 
வதற்றுந்துள்பது.18 ஆம் தற்நரண்டின்  கஷடெறக்கட்டத்றல் இருந்து 19 ஆம் தற்நரண்டின் ஆம்த 
கட்டம்  ஷினரண ரத்ஷந இனக்கற பகத்றல் க் கல்ிின் த்ற றஷனரக  ரத்ஷந 
திஶெம் புகழ்வதற்றுள்பது. 

 கல்ிரன்கபிணதும் திகபிணதும்க ிஞர்கபிணதும் உர்ந் றப்திஷணப் வதற்ந 
னரற்நறல் ரவரட ண  அஷக்கப்தட்ட கம் தின்ணர் வரட ரக அஷக்கப்தட்டு ரத்ஷந 
ன்ந வதரில் னரற்றுக்குற்தடுத்ப்தட்டது 

ிஜணின் ருஷகக்கு பன்ணிருஶ ரத்ஷந ரக ஶகரத்றத்றன் லு ிஷணப்வதற்ந திவெரக 
வரல்ில் ெரட்ெறினறருந்து உருறரகறபள்பது. அந் கரனத்றல் ருகுனுப் திஶெத்றற்கு 
எடிச்வென்ந படெல ன்ணன் கரர குன் ஆகறஶரர் ரக ஶகரத்றத்ரஶநணறு 
கரட்டப்தட்டுள்பது. ற்வதரது தரஷணில் இருக்கும் ரிண, ரதுகன, ரஎடுன்ண, ரத் ஶதரன்ந 
கறரங்கபில் ரகஶகரத்றத்றணர் ரழ்ந்ணர். ன்று னரற்நறல் குநறப்திடப்தட்டுள்பது.  

 வனறக கத்றல் கப்தவரட்ட உள்பரெறகபின் ிக தடகுகள் றருத்ற ஷக்கும் 
துஷநபகரகளம்.  வனறக அக்ஶதரற ிகரஷ ஶரணம் திறஸ்ம கரனத்றல் 
அஷக்கப்தட்டரகளம் புரண புத்கங்கபில் குநறப்திடப்தட்டுள்பது. ரத்ஷந கத்றல் அஷந்துள்ப 
யத்ஶதரற த் ற்றும் ரத்ஷந ஶதரற குரரம ஆட்ெற கரனத்றல்  கட்டி படிக்கப்தட்டரகும். 
இவ்ரரு தரர்க்ஷகில் ரத்ஷந கம் றகளம்  அதிரணத்துடணரண னரற்றுக்கு உரிஷ  
ஶகரரும் திஶெரகும்.  

2.3. ரத்ஷந ரட்டத்றன் இற்ஷக பங்கள் 

 ரட்டத்றன் புி அஷப்திஷண உற்றுஶரக்குஷகில் 10%--20% க்கு இஷடப்தட்ட அபினரண 
புிப் திரம் ீற்நர் 300 – 750 க்கு இஷடப்தட்ட அபரணது ரழ் றனங்கஷப வகரண்ட ஷனப் 
திஶெங்கபரகும். ரட்டத்றல் ல் ர்க்கங்கஷப டுத்துக் வகரண்டரல் அன் அறகப் தகுற 
ெறப்பு ஞ்ெள் கனக்கப்தட்ட னரகஶ கரப்தடுகறன்நது. இம் னறன் திரண இனட்ெணரக 
கரப்தடுது ரழ்றனத்றன், ஈத்ன்ஷபம், வெறப்புத் ன்ஷபரகும். ரட்டத்றன் றருதுரண 
கரன றஷனரணது சூஷன கர்ச்ெற வகரள்பச் வெய்கறன்நது. ெரரரக ருடத்றற்கு 2564.9 ற.ீ 
அபள ஷ ழீ்ச்ெஷபம். வென்நற கறஶநட் 29.1 வப்த றஷனஷபம் வகரண்டுள்பது.  

 வெனறப்தரண ீர் பங்கபரக ஆறு, எஷட, கரல்ரய், குபங்கள் ஆகறண ரத்ஷந 
ரட்டத்றல் கரப்தடுகறன்நது. திரண ீர்பங்கபரக றல்பர ற கரப்தடுகறன்நது. வனறக 
வதரல்துஶரஷ கடலுக்கு பிந்ஶரடும் வதரல்த் றரணது ிெரனரண வெனறப்தரண 
திஶெத்றஷண உரித்துஷடரகறன்நது. சுத்ரண ீரிஷண வகரடப்வதரன, தஸ்வகரட, திடதத் ஆகற 
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ஷனப் திஶெங்கபிணரல் வதற்றுக் வகரள்பக் கூடி அநற ெந்ர்ப்தம் ரம் வதற்ந வெரத்ரகும். 
திரண குபங்கள் 06, அஷக்கட்டுக்கள் 07 ரத்ஷந ரட்டத்றன் ிெரனரண  ீர்தரெண 
றட்டங்கபரகும். இஷ ிெர பற்ச்ெறகளுக்கு ீரிஷண ங்குகறன்நது.  

 ஶெற ருரணத்றற்கு தங்கறஷணப் வதற்றுத் ரும் ரட்டத்றன் கணிபங்கபில் திரண 
இடத்ஷ இத்றணக் கற்கள் வதற்றுக் வகரள்கறன்நண.  அடுத் கணி பரக கறுங்கற்கள் திரண 
இடத்ஷப் வதறுகறன்நது.  

 ரட்டத்றன் இற்ஷக பங்களுக்கு இஷடில் திரண இடத்றஷண வதறுது 
ணங்கபரகும். இந் ரட்டத்றல் அஷந்துள்ப திரண பரக ெறங்கரஜ ணரணது இற்ஷக 
உரிஷின் அபூர் அஷப்தரகும். கரனற, ரத்ஷந ற்றும் இத்றணபுரி ஆகற 03 
ரட்டங்கபிணதும் 11,187 வயக்வடரர் ிஸ்ீபஷட ெறங்கரஜ ணம் 1989ம் ஆண்டு உனக 
உரிஷ வகரண்ட பூறரக வதர் சூட்டப்தட்டது. இது இனங்ஷகின் இற்ஷக பங்கபில் பல் 
பரகும். இக்ரஷண ஷனப்தள்பத்ரக்கறன் இறுறப் தகுறரக ிரதித்துள்ப இந் ணத்றன் 
உர்ந் இடம் கடல் ட்டத்றல் இருந்து 1,170 ீற்நர் ஷ யறணர திடிகன ஷன உச்ெறரகும். 
குஷநந்பிபரண உம் 90 ீற்நர் ஆகும். ஈப்தன் திஶெரக ெறங்கரஜ ணரணது றகளம் 
பக்கறத்தும் ரய்ந்ரகும். ஜறன்கங்ஷக களுகங்ஷகின் திரண கறஷபகள் ஆம்தரது 
ெறங்கரஜ ணத்றல் இருந்ரகும். ரத்ஷந ரட்டத்றன் ணங்கபின் றனப்தப்தபள 2011ம் 
ஆண்டில் 21,203.1 வயக்டரர் அபரகும். அறல் கரப்புறுற ணப்திரணம் 18,152 வயக்டரர் 
அபரகும். பளப்தப்தபள 3,051.1 வயக்டரர் ஆகும்.  

 இனங்ஷகஷ சுற்நற அஷந்துள்ப இந்ற ெபத்றம் ற்றும் அஷணச் சுற்நறபள்ப 
கடற்கஷ னரணது க்கு கறஷடத்துள்ப இன்னுவரரு இற்ஷக வெரத்ரகும். இனங்ஷகஷ 
சுற்நற அஷந்துள்ப 1600 கறஶனரீற்நர் வகரண்ட கடற்கஷ திஶெத்றல் கறஶனரீற்நர் 55 ரத்ஷந 
ரடத்றற்கு உரித்துஷடரகும். கடலுக்கு அருகரஷில் அஷந்துள்ப ிரிகுடரக்கல், கனப்புக்கள், 
ல்றனங்கள் வெகற்றுத் ன்ஷ உஷட வெகற்று றனங்கள்  ஈப்தஷெபஷட றனங்கள் ற்றும் 
ிஶெட ல் றனங்கள் இற்ஷக வெரத்துக்கள் ஆகும். வனறகர திஶெ வெனக திரிில் கடல் 
ிரிகுடரக்கள்  அஷந்துள்பஶரடு வளந், கந்ஷ ஶதரன்ந தகுறகபில் கனப்புக்கள் 
அஷந்துள்பது. கடற்தரெறரணது ரத்ஷந திஶெ வெனக தகுறினுள் அறகரக 
கரப்தடுஶரடு வளந்ஷ, றக்வல்ஷன திஶெ வெனக திரிினுள் ெறநற அபில் 
கரண்தடுதுண்டு. ரத்ஷந ரட்டத்றன் கடற்கஷ திஶெங்களுக்கு அண்ஷில்  அஷப் 
வதற்றுள்ப தரெற றனங்கள் சுரர் 06 வயக்டரர்  றனப்தப்தபில் தந்து கரப்தடுகறநது. ரத்ஷந 
திஶெ வெனக திரிில் அஷந்துள்ப ‚கறனகன‛ இறல் திரண இடத்ஷ வகரண்டுள்பரக கரு 
படிபம்.  

கடற்தரெற திர்  

 வரகுறில் பனறடத்ஷ வதறுது கறன, வகடன, குபுக் ஆகறண இற்நறல் அறகரக 
கரப்தடுகறன்நண. இஷத்ி றள்வரணவஸ்ம, வரட்டல் ரடி, துத்றரி, கதரண, ெறறுபுள்படி 
ஶதரிடிர, கரங்வகரக்கு ஆகறண ீர்தஷெ றனங்கபில் பரும் திர்கபரகும். ெரரரக 
ஶரப்புக்கபரக கரப்தடும் திர்கபரண கலகறரிந்ற, வரணபுடுங்கற, யளனங்கலரி, கறரிறல்ன 
ஆகறண ல் திர்கபரக டுத்துக் வகரள்ப படிபம். ரன், வகரய்ர, மன், கறரின, ரங்கரய் 
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ஆகற தங்கள் கரப்தடுது இந் சூல் வரகுறில் ருத்து திர்கபரக அரிரக கரப்தடும் 
திர் ஷககபரகும். 

 கறப ணரந்றத்றற்கு அருகரஷிள் உிரிணங்கஷப கருத்றற் வகரண்டரல் தற்ெறகள், 
ஊர்ண, ன்ணரத்ற, கரட்டுப்திரிகள் ீன்கள் ஆகறண இப்தகுறகபில் கரக்கூடி 
உிரிணங்கபரகும். இப்தகுறில் கரக் கூடி குருிகபில் னறற, தடிற ஷகினரண குருிகள் 
ற்றும் க்வகரத்ற ீபவகரஷதின் ஆகறண அறகரக கரப்தடுதுண்டு. இங்கு தற்ெறகள் 68 
ஷகில் ெறப்தஶரடு அரிறரக கரப்தடும் ண்ரத்றப் பூச்ெற ஷககள் ரரபரக உண்டு. 
இப்திஶெத்றன் எரு தகுறிஷண ண்ரத்றப் பூச்ெற திரிள என்று அஷந்துள்பது. அத்ஶரடு ஶெற்று 
றனத் வரகுறிஷணக் வகரண்ட ஏஷடத் வரகுறில் ீன் ஷககள் உண்டு.  

ரத்ஷந ரட்டத்றன் திஶெ வெனக தகுறகபில் அஷந்துள்ப இற்ஷக பங்கள் 
அஷந்துள்ப இடங்கள். 

திஶெ வெனக 
திரிள 

இற்ஷக பங்களும் ற்றும் அஷந்துள்ப 
இடங்களும் 

திற்நவதத் அதுன தரனம்- றல்ல்ன, வரக்க 

வகரடவதரன ெறங்கரஜ ணரந்றம் 
ெத்யல் ன - வணிர 
றருரண கங்க ன – வகரடவதரன 

அகுவஸ்ம வறகன ன 

வனறகரம் ரிறதன்ண ீண ஷகத்வரறல் றனம் 
றரிஸ்ம கரனர் பூங்கர 
ரம பகக் கூடு 
யவிர குபம் 
றரிஸ்ம ீண கப்தற்துஷ 
கறரகன 

வளந்ஷ எனற ிபக்குக் கூடு 

றயவகரட கறரினகஶன குருிகபின் ெரனம் 
வ உன்வகரட குருிகபின் ெரனம் 

தஸ்வகரட இலுக்ன்ண ஆர தரதுகரப்பு ணம் 
வகறனற ன்ண சுங்க குபி 
ஊருவதரக்க ஏஷட 
த்ஶன ஷன 
திஶமர ல்ன 

கபுறுதிட்டி ஶனண தடு எஷட 

வரகுப்பு – புள்பி ிதப் திரிள ரத்ஷந 
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2.4 ரத்ஷந ரட்ட க்கபின் ரழ்ரர பனம் ற்றும் பக்கற 
ிரதர வதரருபரர வெற்தரடுகள். 

 புரண கரனத்றல் ரத்ஷந ரட்டரணது பன்ஶணற்நம் அஷடந் தக்க 
க்கங்கஷபபஷடதும்  வதரருபரர தின்ணணிஷபம் உஷட திஶெரக னரற்நறல் 
கரப்தட்டுள்பது. றகழ்கரன புி தகர்ில் பனறடத்ஷ கறப்தது ஶரட்டப் தர்ச் வெய்ஷகரகும். 
இற்நறக்கறஷடில் வதரருபரர அதிிருத்றரக கரப்தடுது வதரருபரர திர்ச்வெய்ஷகரண 
ஶிஷனப் திர்ச்வெய்ஷகரகும்.  இற்கு  இஷந் ெ றஷனரக உள்பது ஶிஷன 
ஷகத்வரறல் ஆகும்.  

 இஷணத் ி ரட்டத்றன் பளப் பூற தப்தபிஷண டுத்துப் தரர்க்ஷகில் ஶிஷனப் 
திர்ச் வெய்ஷகக்கு பக்கற இடம் கரப்தடுகறன்நண. 

ரட்டத்றல்  றந் ற்றும்  அஷ றநந்ஶதரக திர்ச்வெய்ஷகக்கரண றனப் தப்தபள 
ற்றும் திர்ச்வெஷக  - 2016 

ஶதரகம் 
திர்வெய்ப்தட்ட பூறப் 
திரணம்  வயக்டரஸ் 

ிஷபச்ெல் 

 ிஷபச்ெல் ிஷபச்ெல் அற்ந கூறு தப்தபள 
கருர  

5,936 741 
கற கறரம் 

8,360,357 
ஶகரதி  

166 3,635 
கற கறரம் 

167,608 

வகரஶகரர  
2 1 

கற கறரம் 
700 

றபகரய்  
1,255 273 

கற கறரம் 
1,960,663 

னம்  
26 2 

கற கறரம் 
3,250 

கறரம்பு  
147 38 

கற கறரம் 
185,092 

தரக்கு 
1,154 439 

கற கறரம் 
1,436,324 

தர்  
119 40 

ஆிக் கக்கறல் 
6,581 

ஶரடம்  
89 55 

வரஷக 
1,535,307 

லுறச்ஷெ  
154 64 

வரஷக 
2,759,320 

ரங்கரய்  
1,180 325 

வரஷக 
13,604,920 

தினர  
1,832 403 

வரஷக 
36,423,701 

ஈப் தினர 
245 59 

வரஷக 
2,057,044 
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வரகுப்பு  ரட்டப் புள்பி ிதப் திரிள ரத்ஷந  

ரட்ட ஶதரகப் திர்ச் வெய்ஷக 2015/16 வதரும் ஶதரக 2016 ெறறுஶதரகம் 

ஶதரகம் 

ிஷபச்ெல் வெய்ப்தட்ட  பூற 
திரணம் 

(வயக்டரர்) 

ிஷபச்ெல் 
(வற்நறக் வடரன்) 

2015/16 வதரும் 
வதரகம் 2016  ெறறு 

20115/16 
வதரும்வதரகம் 2016 ெறறு 

குக்கன்  
4 3,690 4 6,400 

ஶெரனகம்  
3 6,400 1 1,450 

தறு 
26 23,000 22 36,255 

 ள்பி 
442 5,338,611 347 5,807,585 

தன 
135 1,439,619 96 1,023,624 

தச்ஷெ றபகரய்  
113 489,712 86 406,615 

இன்ஞி 
120 1,936,991 99 1,023,331 

தச்ஷெ ஞ்ெல்  
86 1,458,549 67 845,681 

தரல் கறங்கு  
179 1,797,944 115 1,175,169 

வகரயறஷனக் 
கறங்கு  100 1,267,974 77 827,552 

இன்ணஷனக் 
கறங்கு  1 7,380 0 2,140 

தீப்தங்கரய்  
36 238,600 37 413,441 

வண்டிக்கர  
77 456,445 96 1,040,721 

கரும்பு 
5 4 

வரஷக 
10,000 

ரஷ 
1,580 545 

ஆிக் கக்கறல் 
3,670,250 

தப்தரெற 
229 82 

வரஷக 
1,689,960 

அன்ணரெறப்தம்  
131 47 

வரஷக 
1,582,565 

வதென் புருட் 
8 4 

வரஷக 
536,000 

வத்றஷன 
89 18 

ஆிக் கக்கறல் 
355,380 
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கத்ரிக்கர 
105 1,165,890 121 1,490,480 

தரகற்கரய்  
43 506,895 48 475,342 

பூடனங்கர  
23 249,390 34 349,248 

க்கரனற 
15 146,196 16 139,135 

ஶம்தரிக்கர  
9 93,802 5 49,290 

பனரரம்  ரட்டப் புள்பி ிதப் திரிள ரத்ஷந  

 ரத்ஷந ரட்டத்றன் வல் உற்தத்ற 2015/2016 ஆம் 

ருடங்கபில் வதரும் ஶதரகத்றன் ஶதரது 12100 வயக்டரஸ்களும் 

2016 ெறறுவதரகத்றன்ப்ஶதரது  6404 வயக்டரஸ்களும்  2015/2016  ஆம் 

ஆண்டின் ிஷபச்ெல் ருடத்றல் வல் உற்தத்றவற்நறக்வடரன் 

56529 ஆகும்.   

திரண திர்ச்வெய்ஷகரண ஶிஷனப் திர்ச்வெய்ஷகில் 

பன்னுநறஷ வகரண்ட  ரட்டங்கள் 08 இல்  ரத்ஷந ரட்டம் திரண இடத்ஷ வதற்றுள்பது. 

ரத்ஷந ரட்ட திஶெ வெனபக திரிளகள் 13 இஷண உள்படக்கற கறர உத்றஶரகத்ர் 

திரிளகள் 345 இல் ஶிஷனப் திர்ச்வெய்ஷக தந்து கரப்தடுகறன்நண. ஶரட்டப் திர்ச்வெய்ஷக 

ஶதரகங்களுக்கு இஷடில் 23176.85 வயக்டரர் தப்தபள வகரண்ட றனப்தப்தின் உரிஷ வகரண்டு 

ஶிஷனப் திர்ச்வெய்ஷக பன்ணிஷனில் உள்பது.  வகரட்டப்வதரன, தஸ்வகரட, பனடிண, 

திட்டதத் ஆகற திஶெவெனக திரிளகபில் குஷநந்பினரண ஆண்தரல் வதண்தரல் 

ிகறரெரத்றஷண தரர்க்ஷகிலும் குஷநந் வரனறனற்ஶநரர்கபின் ிகறரெரத்ஷ தரர்க்ஷகில்,  

ெபக தின்ணஷப்ஷத தரர்க்ஷகில், இக் கருத்து உருறரகும். கறஷடக்கப்வதரும் ன்வகரஷடகஷப  

உதஶரகறத்து ரட்டத்றன் டக்குப்  தகுறின் வதரது க்கபின் ஜீஶரதரரக ஶிஷனப் 

திர்ச்வெஷக இடம் வதறுதுண்டு.  ெறறு ஶிஷன ஶரட்ட உரிஷரபர்கபின் தங்குதற்றுனறன் 

ெக்றிணரல் றற வரடர்தரண இனரதம் உண்வடன்தரல் இது வரடர்தரக வதரது க்கபின் ிருப்தம் 

கரப்தகறன்நது. 

 வன்ணம் திர்ச் வெய்ஷகரணது ரட்டத்றன் கடற்கஷப் திஶெங்கபில் கரப்தடுஶரடு, 
அறல் 75% ெறறு கரிரபர்களுக்ஶக உரித்துஷடரகும். வதரதுரக டுத்துக்வகரண்டரல் வன்ணம் 
திர்ச்வெஷகக்கு ஶஷரண ஆம்த றற, ணி லுக்கபின் தங்குதற்றுல் குஷநரஷகரல் 
கறரற க்கள், இற்கு தக்கப்தட்டுள்பணர். ணினும் ரட்டத்றல் திர்ச் வெய்ப்தடும் வன்ணம் 
ஶரட்டங்ஷப தகறர்ந்து வகரடுத்து டீுகள் அஷப்ததும், அதிிருத்ற பற்ெறகளுக்கு 
தன்தடுத்துரல் றப் தரிரணத்றல் அறகரிப்பு ட்தடில்ஷன. அவ்ரறு 2016 ஆம் ருடங்கள் 



13 

 

ரத்ஷந ரட்டத்றல் வனறகர வன்ணம் இஷனரடும் ஶரய் 
கரரக வட்டி அகற்நப்தட்ட வன்ஷண ங்கபின் வரத்த் 
வரஷக  8116  ஆகும். இன் கரரக ரத்ஷந ரட்டத்றன் 
வன்ணம் திர்ச்வெய்ஷகக்கு றகளம் ஷ்டம்  ட்தட்டது. 

 இநப்தர் திர்ச்வெய்ஷக ற்றும் அற்கு இங்கற ெறறு 
ஷகத்வரறல்கள் கரப்தடுதுண்டு. ற்றுற திர்ச்வெய்ஷகரணதும் 
ரட்டம் பூரகளம் தந்துள்பது. கருரப் திர் றனப்தப்பு 8913 

வயக்டரர் அபரகும். கருரப் திவெய்ஷகிணரல்  பனட்டிண, கபுறுதிட்டி யக்ண தஸ்வகரட 
ஆகற திஶெங்கபில் ரளம் க்கள் , அர்கபின் வதரருபரரத்ஷ ,இன் பனஶ ஶன்தடுத்றக் 
வகரண்டஶரடு, இனங்ஷகின் கருர ற்றுறரபர்கபில் றகளம் வட்டிக் கரட்டப்தடும் 
பஷணிரதரரிகள் ரத்ஷந ரட்டத்றன உருரகறபள்பது. கருர திர்ச்வெய்ஷகில் 30% 
ரத்ஷந ரட்டத்றற்குநறரகும்.                                                                                              

 இஷணத் ி றபகரய் ஶகரதி, தரக்கு திர்ச்வெய்ஷககளும் கரப்தடுதுண்டு. 
ரட்டத்றல் தங்கள் ற்றும் க்கநற ஷககள் தரம்தரி, புரணகரன, தண்ஷட பஷநப்தடிஶ 
ஶரட்டப் திர்ச் வெய்ஷகரக ற்ஶதரதும் இடம்வதறுகறன்நண. வனறதிட்டி, யக்ண வனறகர 
திஶெ வெனகங்கபில் க்கநற திச்வெய்ஷக பன்னுரிஷ வதற்றுள்பது,  

 ரத்ஷந ரட்டத்றல் ிெர வதரருபரரத்ஷ ஷரகக் வகரண்ட 
ஷகத்வரறல்கஷப  இற்நறல் பனறடரக கருனரம். இற்றுக்குள் ஶிஷன ஷகத்வரறல் 
திரணரகும்.  ரத்ஷந ரட்டத்றன ஶிஷன ஷகத்வரறல் றஷனங்கள் 104  இருப்தஶரடு, 
இன் பனம் ஷகத்வரறல் துஷநில் வரறல் ரய்புக்கஷபப் வதருஶரர் அறகரக 
கரப்தடுதுண்டு.  

 இநப்தர் ஷகத்வரறனறல் ஶெற அதிிருத்ற கரப்தடரஶரடு, ஷகத்வரறல் 
னரகத்றற்குள் அஷக்கப்தட்ட ஶனரட்ஸ்டரர் இநப்தர் ஷகத்ஷகத்வரறல் றஷனம் டர் 
உட்தத்றஷ ஶற்வகரள்துண்டு. ரட்டத்றனுள் தரல், ஶரகட்  உற்தத்ற ெறநறபில் 
ஶற்வகரள்பப்தட்டஶரடு,  னகல ஶரகட் வதறுபில் தரல் உற்தத்றப் வதரருட்ஷப 
வற்வகரண்டஶரடு தரல் தக்கட்கஷபபம் அநறபகப்தடுத்றபள்பது .  

 2003 ஆம் ஆண்டின் புள்பி ிதங்கபின்தடி ரத்ஷந ரட்டத்றல்  ஶெகர் 9 க்கு குஷநந் 
கூட்டுத்வரஷக 5033 ஆகுஶரடு, ஶெகர் வரஷக 10455 ஆகும்.  ஶெகர் வரஷக 10க்கு அறகரித் 
ஷகத்வரறனகங்கள் 273 ஆகும் ஊறர்  வரஷக 10416 ஆகும். இன்தடி ஷணக் ஷகத்வரறல் ி 
ஷகத்வரறல் கூறுகள் 5306 இல் ஊறர் வரஷக 28871 ஶதர் ஶெஷில் ஈடுதடுர். ரத்ஷந  
ரட்டத்றன் ணி ப அபில் 22.9% ஷகத்வரறல் துஷநில்  
ஈடுதடுதுண்டு.  

 ரத்ஷந ரட்டத்றல் றக்வல்ன, வனறகர, வளந்ஷந ற்றும் ரத்ஷந கறர 
உத்றஶரகத்ர் திரிள 56 இல் கறரங்கள் 86, இல் ீண ஷகத்வரறனறல் ஈடுதடுதர்கள், ெணத் 
வரஷகின் வரத்த்றல் 48% ஆகும். 2004 ஆம் ஆண்டின் சுணரற அணர்த்த்த்றன் தின் ீண்டும் இருந் 
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றஷனஷக்கு றரும்தி ீண ஷகத்வரறல் 2013 ஆம் ஆண்டில் உற்தத்ற வற்நறக்வடரன் 48255 ஆக 
ரநறது. 

 2.5 ரட்டத்றன் ீர்ப்தரெண வரகுற 

 ரத்ஷந ரட்டத்றன் ீர்ப்தரெண பற்ெறகள் வரடர்தரக டுத்துப் தரர்க்ஷகில் 2014 ஆம் 
ஆண்டின் புள்பி ிதங்கபின்தடி தரரி ீர்ப்தரெண குபங்கள் 8 ற்றும் கரல்ரய்கள் 5 உம், ெறறு 
ீர்ப்தரெண குபங்கள் 23 அஷக் கட்டுக்கள் 131 கரப்தடுதுண்டு.  

திஶெ வெனகப் திரிள ட்டத்றல் ீர்ப்தரெம்  2014 

திஶெவெனகப் திரிள 
தரரி ீர்ப்தரெண ெறறு ீர்ப்தரெண 

அஷக்க்கட்டு குபம் அஷக்க்கட்டு குபம் 

அக்குஸ்ம 
  2 

 
1 33 

அத்துனற 

  
3 2 

வித 

   
2 

றக்வல்ன 
1 

 
2 

 யக்ண  

 
2 7 13 

கம்புறுதிட்டி 
1 2 

 
7 

கறரிந் புயழல்வல்ன 

   
8 

வகரடவதரன 

   
8 

ரனறம்தட 

  
3 4 

ரத்ஷந 
1 1 2 4 

பனட்டிண 

   
10 

தஸ்வகரட 

  
1 10 

திட்டவதத் 

   
1 

றயவகரட 
4 

  
8 

வனறகரம் 

  
3 4 

வனறதிட்டி 

  
1 17 

ரத்ஷந ரட்டம் 
8 5 23 131 
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            வரகுப்பு – ரட்டப் புள்பி ிதப் திரிள ரத்ஷந 

 ரட்ட ீர்ப்தரெண வதரநறினரபர் அலுனக கல்கள் தடி குபங்கபின் கலழ் திர் 
வெய்ப்தடும் றனப் தரிரணம் 3719 வயக்டரர் ஆகும். ிெரிகள் வரஷக 3851 ஆகும். 
அணக்கட்டுக்கபின் கலழ் திரிடப்தடும் றனப்தப்தபள 6573 வயக்டரர் ஆகும். ிெரிகள் வரஷக 
6298 ஆகும். 

2.6 ரத்ஷந ரட்டத்றன் ெணத்வரஷக கல்  

 ரத்ஷந  ரட்டத்றன் ெணத்வரஷக தின்ரும் அட்டஷப்தடி ற்றும் ஷபு 
ஷதடத்றன்தடி கரட்டப்தட்டுள்பது. இன் தடி கரப்தடுது ரத்ஷந ரட்டத்றன் ஆண்கபின் 
ெணத்வரகஷ ிட வதண்கபின்  ெணத்வரஷகில் அறகரிப்ஷதபம் பளச் ெணத்வரஷகின் 
அறகரிப்புரகும். 

                               ெணத்வரஷக (ஆிம்)  

  பனரரம் ெண ற்றும் புள்பி ிதத் றஷக்கபம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

திரிள 
பளச் 

ெணத்வரஷக 

ஆண் வதண் 

கக்கு ிகறரெரம் கக்கு ிகறரெரம் 

க 
100,242 47,698 47.58 52,544 52.41 

கறரற 
721,372 345,563 47.90 375,809 52.09 

ஶரட்ட 
23,387 11,467 49 11,920 50.96 

வரத்ம்  
845,000 404,728 47,89 440,272 52.10 
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 2.7   ரட்ட  ஷழீ்ச்ெற அஷப்பு 

ரரந்  ஷழீ்ச்ெற - 2016 

ரத்ஷந ரட்டத்றன் ஷழீ்ச்ெற அஷப்பு ஶறுதடும் ிம் கலஶ கரப்தடும். 

ரம் 
வனறஜ்ஜின 

ஷழீ்ச்ெற  (றல்னற 
ீற்நர் ) 

வணிர 
ஷழீ்ச்ெற  (றல்னற 

ீற்நர் ) 

ஜணரரி 
124.6 117.5 

வதப்ரி 
47.2 69.7 

ரர்ச் 
48.7 125.6 

ப்ல்  
128.3 495.2 

ஶ 
305.7 684 

ஜழன்  
126.1 161.7 

ஜழஷன 
158.5 103 

ஆகஸ்ட் 
100.5 88.5 

வெப்டம்தர் 
37.7 61.8 

எக்ஶடரதர் 
222.8 110.5 

ம்தர் 
304.5 461.8 

டிெம்தர்  
105.3 221.4 

     பனரரம் –  ிெர ஆய்ள றஷனம் வனறஜ்ஜின 
      ஶிஷன ஆய்ள றறுணம் வணிர   
 
 ரத்ஷந ரட்டத்றன் திற்வதத், வகரட்வதரன, தஸ்வகரட, ஆகற ஷனகப் 
திஶெங்கபில் அற கூடி ஷழீ்ச்ெறபடன்  ஈப்தஷெபள்ப கரன றஷனஷபம், ரத்ஷந 
றகவல்ன, வளந்ஷந, ஆகற கடற்ஷப் திஶெங்கபில் குஷநந் ஷ ழீ்ச்ெறபடன்  ண்ட 
கரன றஷனஷபம். கரக்கூடிரக உள்பது. ஷனப் திஶெங்கபின் ஷ ழீ்ச்ெற கடற்கஷப் 
திஶெத்ஷ ிட இரு டங்கரகும்.  

 

 

 



17 

 

2.8 ரட்டத்றன்  ஆம்தப் புள்பிிதத் கல்கள்       

 ரட்டம்       : ரத்ஷந 

 ரகரம்       : வற்கு 

 பள றன தரிரணம்            : ெது கற.ீ  1282.5 

 திஶெ வெனகப் திரிளகள்     : 16 

 கறர உத்ஶரகத்ர் திரிளகள்    : 650 

 கறரங்கபின் வரஷக     : 1658  

 ரக்வகடுப்புப் திரிளத் வரஷக    : 07 

 ரக ெஷதத்வரஷக    : 01 

 க ெஷதகள்            : 01 

 திஶெ ெஷதகள்      : 15 

 சுற்றுனர ிடுறகள் வரஷக     : 02 (உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்சு) 

 கல்ி ஷனத்வரஷக    : 04 

 தரடெரஷனத்  வரஷக     : 364 

 ஆெறரிர் வரஷக      : 10122 

 தரரளு ன்ந உறுப்திணர் வரஷக    : 8 

 ரகர ெஷத உறுப்திணர் வரஷக   : 17 

 ரக்கரபர்  வரஷக     : 634918 

 ெணத்வரஷக      : 845000 

 ஷணத்வரஷக      : 212953 
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3. எளங்கஷப்புக் குநறப்தின் தடி ற்றும் அனுறக்கப்தட்ட ஊறர் 
வரஷக  

3 : 1 எளங்கஷப்பு கட்ஷப்பு 

ரத்ஷந ரட்டத்றன் குநறக்ஶகரள்கஷப  றஷன ரட்டக் கூடி ித்றல் வதரறுப்புக்கள் 
வெற்தரடுகள் ஆகறற்ஷந உரி பஷநில் டத் படிபரணரறு 262 ஆம் வெனிணத் 
ஷனப்தின் கலழ் இக்கப்தடும்  றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  ஷடவதறும். இன் றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன்  கலழ்  
கருத்றட்டங்கள் இண்டரகும். 

262 இக்கப்தடும் கருத் றட்டம்  

கருத்றட்டம் 01    -  வதரது றர்ரகபம், றறுண ஶெஷபம்  

                              _  ரட்டச்வெனகம்  

     கருத் றட்டம் 2      - திஶெ வெனகம் 

 இக்கப்தட்ட கருத்றட்டத்றன் கலழ் ரட்டச் வெனகத்றன் எளங்கரற்நல் கட்டஷப்ஷதத்  
ரரிக்ஷகில் 262 ஆம் வெனிணத் ஷனப்தின் கலழ் உள்ப உத்றஶரகத்ர்கள் ற்றுன்நற ரட்டச் 
வெனக பளக்குள் அஷந்துள்ப ஷண றஷக்கபங்கபின் ரட்ட அலுனக உத்றஶரகத்ர் 
குளஷபம் உற்தடுத்ப் தடஶண்டிபள்பது. அற்குக் கரம் வதரது க்கபின் வதரருபரர ெபக , 
கனரச்ெர ஶஷகஷப எஶ கூஷின் கலழ் இனகுரக றநஷரக வதற்றுக் வகரடுப்தற்கரக 
ரட்டச் வெனக பளக்குள் இடம் அஷத்துக் வகரடுத்துள்பஷ ஆகும். ரட்ட ளுப் 
திஶெத்றக்குள் அந் ரட்ட அலுனகங்கபின் திரணிரக ரட்டச் வெனரபர் 
ஈடுதடுதுண்டு.  

 உரகரக – புள்பி ிதத் றஷணக்கபம், கனரச்ெர அலுல்கள் றஷக்கபம்,ஶரட்டரர் 
ரகண றஷக்கபம் ஆகறண.  
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கட்டஷப்பு 

1
9 
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3.2    அனுறக்கப்தட்ட  ஊறர் வரடர்தரக கல்கள்   

 ரத்ஷந ரட்டச் வெனகம் ற்றும் அற்கு இங்கற திஶெ வெனகங்கள் 16 இன்  
2016.12.31 ஆம் றகறக் அனுறக்கப்தட்ட  ஊறர் குள,ஶனறக ற்றும் வற்நறடரகறபள்ப 
ஊறர்  

குள ஶெஷரபர் குள  - ரட்டச் வெனகம் ரத்ஷந 

 
தி 

ஶெஷ,ம் 
குப்பு 

அனுறக்கப்தட்ட 
ஊறர் வரஷக 

2016.12.31 ஆம் றகறக்கு 
உண்ஷரண ஊறர் 

வரஷக 
உர் ம்      

ரட்டச் வெனரபர்  இ .றரு.ஶெ. ி 
01 01 

ஶனறக ரட்டச் வெனரபர்  இ. றரு.ஶெ. 1 
02 01 

உி ரட்டச் வெனரபர்  இ.றரு.ஶெ. ி 111  
01 01 

திரண கக்கரபர்  இ .றரு.ஶெ. ி  
01 01 

உள்பக கக்கரய்ரபர்  இ .க.ஶெ. 1  
01 01 

கக்கரபர் இ . க.ஶெ 1 
01 01 

வதரநறினரபர்  இ .றரு. ஶதர.ஶெ. 
01 01 

உர்ம்  வரத்ம்  
08 07 

பன்நரம் ம்  
  

றருரக உத்றஶரகத்ர்  அ. ற.ப.ஶெ. 
உர் 01 01 

வரறவதர்ப்தரபர்  வரற 
வதர்ப்தரபர்  01 02 

பன்நரம்  ம் வரத்ம்    
02 03 

ற்கரனறக ம்   
  

ள வெனள றட்ட 
உிரபர்  

வருங்கற 
உத்றஶரகத்ர் 02 02 

அதிிருத்ற இஷப்தரபர்  வருங்கற 
உத்றஶரகத்ர் 02 03 

ஆய்ள உிரபர்  வருங்கற 
உத்றஶரகத்ர் 02 02 

அதிிருத்ற உத்றஶரகத்ர்  வருங்கற 
உத்றஶரகத்ர் 15 27 

அெ பகரஷத்து 
உிரபர்  

அ.ப உ.  I, II, III 
27 31 
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கல்கள் வரறல் தட்த 
வரஷனத்வரடர்பு  
உிரபர்   

 வர. 
த.வர.ஶெ 

02 03 

வரறல் தட்த உத்றஶரகத்ர்   வரறல் 
தட்தஶெஷ II IIi 02 03 

றட்டறடல் கஷனஞர்  வரறல் 
தட்தஶெஷ   II 01 01 

வரறல் தட்த உிரபர்  
 

 வரறல் 
தட்தஶெஷ   III 02 02 

ஶற்பு  உத்றஶரகத்ர்  
01 01 

இஷட றஷன வரத்ம்   
56 74 

ஆம்த றஷன  
  

ெரற  ெரற , I  , II 
05 07 

அலுனக ஶெஷ உிரபர்  அ. ஶெ. உ  I, II 
09 09 

அஷ பூங்கர ஊறர்    
01 - 

ஆம்த றஷன வரத்ம்    
14 16 

பள வரத்ம்    
80 100 

 
ஶெஷரபர் குள  - திஶெ வெனகம் ரத்ஷந  
 

தி ஶெஷ  குப்பு  /ம் 
அனுறக்கப்தட்
ட ஊறர் குள 

2016.12.31 ஆம்  றகறக்கு 
உண்ஷரண ஊறர் 

குள 

உர் ம்        

திஶெ வெனரபர்   இ. றரு. ஶெ.   I, II 
16 16 

உி திஶெ வெனரபர்  இ. றரு. ஶெ.  II, III 
16 12 

கக்கரபர் இ. றரு. ஶெ  II, III 
16 14 

உர்ம்  வரத்ம்  
48 42 

பன்நரம் றஷன  
  

றருரக உத்றஶரகத்ர்  அ. ற.ப.உ.ஶெ. உர் .  
16 13 

கறர உத்றஶரகத்ர்   
(உர் ம் ) 

கறர உத்ஶரகத்ர் 
உர்  14 4 

வரறவதர்ப்தரபர்  வரற வதப்தரபர்  
I 2 3 
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பன்நரம் றஷன வரத்ம்    
32 20 

பன்நரம் றஷன    
  

அதிிருத்ற இஷப்தரபர்  வருங்கற 
உத்றஶரகத்ர்  16 17 

அதிிருத்ற உத்றஶரகத்ர் வருங்கற 
உத்றஶரகத்ர் 240 259 

அெ பகரஷத்து 
உத்றஶரகத்ர்  

அ. ப .உ   I, II, III 
420 404 

கறர உத்றஶரகத்ர்  கறர உத்றஶரகத்ர்   
I, II 650 603 

கல்கள் வரறல் தட்த 
வரஷனத் வரடர்பு   
உிரபர்  

.வர. த.ஶெ.  

16 15 

வதரநறினரபர் வர. த.ஶெ. II, III 
14 19 

வரறல் தட்த உத்றஶரகத்ர்  
0 10 

வரறவதர்ப்தரபர்  வரறவதர்ப்தரபர்  
2 0 

றட்டறடல் கஷனஞர்   வர. த.ஶெ   
3 0 

ஶற்பு உத்றஶரகத்ர்   
3 3 

பன்நரம் றஷனவரத்ம்    
1364 1330 

ஆம்த றஷன    
  

ெரற  ெரற  I, II, III 
31 31 

அலுனக ஶெஷ உிரபர்   அ .ஶெ. உ  I, II, III 
97 88 

ஆம்த றஷன வரத்ம்    
128 119 

வரத்ம் (உர் ம்+ பன்நரம் 
றஷன + ற்கரனறக றஷன+ 
ஆம்த) 

 

1,572 1,511 

அஷ  ஊறர்  

1 0 

ரறரி ஊறர்  

2 0 

ரறரி கரற்கரர்  

2 0 

வரத்ம் (அஷ+ ரறரி)  

5 0 

பள வரத்ம்  

1,417 1,511 
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4. வெற்றநன் அநறக்ஷக  

4.1 வதரது றருரகபம் இக்கப்தட்ட வெல்கபின் திறபம்  

4.1.1 கறர உத்றஶரகத்ர்கபின் வெற்தரடுகள்    

 ரத்ஷந ரட்டத்றற்குள்  திஶெ வெனகங்கள் 16 இல் கறர உத்றஶரகத்ர்          
திரிளகள் 650 உண்டு.  

அன் வெற்றநன் அநறக்ஷககள் தின்ருரரகும். 
 கறர உத்றஶரகத்ர் திரிளகபில் ெபக கனரச்ெர றகழ்ச்ெறகள் டத்ல்.  
 குத்ஷக இனக்கு வதற்றுக்வகரள்ப ஶனறக பற்ெறகள் ஶற்வகரள்பல். 
 அனுறற்ந கரிகஷப பஷநப்தடுத் கரி டுத்ல் ெட்டம் வரடர்தரக 

புதுப்தடுத்ல்.  
 றயவகரட ஆபர்ஶ உத்றஶரகத்ர் ற்றும் ஆபர்ஶ ஷத்ற 

உத்றஶரகத்ர்கபது  ஷனஷில் வரற்று ஶரய் வரடர்தரக ஆபர்ஶ ெறகறச்ஷெ 
றஷனம் டத்ல். 

  2016 ஶ ரம் அறக ஷ கரரக ற்தட்ட வள்பப் வதருக்கறணரல் இடம்வதர்ந் 
க்களுக்கு உனர்வதரருள் தகறர்ந்பித்ல். ரட்டச்வெனகம் பனம் தகறர்ந்பிக்கும் 
ஶஷனத்  றட்டம் டத்ல்  

  ெறஶஷ்ட க்கள்  அஷப்பு உறுப்திணர்களுடன்  இஷந்து திக்குரர்களுக்கும் ெறஶஷ்ட  
க்களுக்கும் உபித்ல் ற்றும் தரிகபித்ல்  

 திஶெ வெனகங்கபில் சு அஷப்புக்கஷப  அஷத்ல் ெலர் றருத்ல் கூட்டங்ஷப 
எளங்குவெய்ல் தங்கு தற்றுல்.  

 அெ கரிகபில் ம் வரடர்தரக அநறக்ஷக ிடுத்ல் ெறதரர்சுவெய்ல். அகற்நல் 
வரடர்தரண பற்ெறகளுக்கு ஶஷரண உி வெய்ல்.  

 தன்பகப்தடுத்ப்தட்ட ற்றும் ரகர ெஷதிணரல் வெனரற்நப்தட்ட கருத்றட்டங்களுக்கு 
உிவெய்ல்.  

 க் கல்ி கற்கர குந்ஷகஷப கல்ிக்கு உட்தடுத்ல்.  
 டீுகளுக்கரண வெற்றநன் றகழ்ச்ெறகஷப  ஆம்தித்ல்.  
 தட்டிகன கறர உத்றவரகத்ர் அலுனகத்றற்கு ீர் ெற சுகரர ெற 

அஷத்துவகரடுத்ல்.  
 ரதத் ல்ன த்ற ஆபர்ஶ  ருத்து ெரஷனக்கு ீர் டுத்துச் வெல்னல்.  
 இனெரக கண்டக்கு கரெஶதரடல் ற்றும்வல்ஷன  அகற்நல்.  
 டரடும் வல்ஷன டத்ல்  ( கரி,ஶெற அஷடரப அட்ஷட பதுவரர்  அஷடரப 

அட்ஷட ெபக ஶெஷ பற்ெறகள் டத்ல்  
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4.1.2.  உள்பக கக்கரய்ள ஶஷன.  

 2016 ஆம் ருடத்றன் உள்பக கக்கரய்ள றட்டத்றன்தடி திவெ வெனகங்கள் 12 இல் 
உள்பக கய்கரய்ளகள் டத்ப்தட்டஶரடு ரட்டச்வெனகத்றல் 06 கக்கரய்ளகளும் 
டத்ப்தட்டண.  

 கலழ் குநறத் திஶெ வெனகங்கபில்  அதிிருத்ற கருத் றட்டங்கள்   வரடர்தரக 
ஆய்ளகள் டத்ப்தட்டண.  

வனறதிட்டி , அத்துனற,வகரட்டவதரன,வளந்ஷந, திற்வதத் 

 கலழ் குநறத் றணங்கபில் 2016 ஆம் ருடத்றன் 04 ஷகபதும் கக்கரய்ள 
பகரஷத்து கூட்டங்கள் டத்ற அநறக்ஷககள் பன்ஷக்கப்தட்டண.  

பனரம் ஷ  2016.03.10 
இண்டரம் ஷ 2016.06.24 
பன்நரம் ஷ  2016.09.24 
ரன்கரம் ஷ  2016.12.06 
 2016 ஆம் ஆண்டினுல் திஶெ வெனகங்கள்  ற்றும் ரட்டச் வெனகங்களுக்குநற 
கக்கரய்ளகள் படிளகள்  150 பன்ஷக்கப்தட்டண 

 திஶெ வெனகங்கள்  16 ற்றும் ரட்டவெனகங்கத்றன் ஶனறக ஶ தற்றுச் ெலட்ஷட 
தரீட்ஷெ வெய்து உரி அலுனகங்களுக்கு பன்ஷத்ல் 

4.1.3.  தகஶரர் ிகரங்கள்  

தகஶரர் ிகரங்கள் வரடர்தரக ருடரந் வெற்றநன் 

 
ரம் 

 
சுற்நறஷன

த்ல் 
(வரஷக) 

 
ண்டப் 

தம்  (ரூ.) 

தகர்ஶரர்  
ெலுஷக 

பஷநப்தரடு 

கற்ஷக கருத்றட்டம் 

தரடெரஷனக் 
குந்ஷகள் 
(வரஷக) 

தகர்ஶரர்  
(வரஷக) 

ிரதரரிகள்   
(வரஷக) 

ஜணரரி  
84 407,500.00 06 01 01 - 

வதப்ரி  
101 494,000.00 05 01 02 - 

ரர்ச்  
69 432,500.00 05 03 06 01 

ப்ல்  
47 191,000.00 08 01 - 01 

ஶ 
46 352,500.00 07 02 05 02 

ஜழன்  
44 420,500.00 05 03 02 02 

ஜழஷன  
52 142,500.00 04 02 02 02 

ஆகஸ்ட் 
75 460,500.00 07 - 02 01 
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4.1.4. றட்டப்தட்ட ருரணம் வரடர்தரக கல்கள்   
     2016 ஆம் ருடத்றல் றட்டப்தட்ட ருரணம்  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வெப்டம்தர்  
66 299,000.00 04 01 05 01 

எக்ஶடரம்தர்  
61 368,000.00 06 02 02 - 

ம்தர்  
78 359,000.00 07 - 04 01 

டிெம்தர்  
95 195,500.00 04 - - - 

வரத்ம்  
818 4,122,500.00 71 16 31 11 

ருரணத் 
ஷனப்பு 

ிதம் 
றட்டப்தட்ட 

ருரணம் ரூ. 

1003.07.02 
தறரபர் ரகத் றஷக்கபத்றற்குரி தறளக் 
கட்டம்   19,002,173.50 

1003.07.03 
ணிரர்  ஶதரக்குத்து  

861,907.00 

1003.07.04 
ஶரட்டரர் ரகண ிற்தஷணில் கறஷடத்  ரி  

3000.00 

1003.07.05 
அெ தரதுகரப்பு அஷச்சுக்குரி உத்ளப்தத்றக் 
கட்டம் 253,040.00 

1003.07.99 
உத்ளப் தத்றம்  - கட்டங்கள்  

6,700,952.80 

2002.01.01 
அெ கட்டிடங்கள் ற்றும் கூனற  

828,693.05 

2002.02.99 
ட்டி -ஶறு  

8,587,957.75 

2003.02.13 
தரீட்ஷெ ற்றும்  கட்டங்கள்  

435,865.03 

2003.02.14 
ஶரட்டரர் ரகண கட்டஷபக் ெட்டத்றன் கலழ் 
றநட்டப்தட்ட கட்டங்கள் ற்றும் ஷண 
ருரணங்கள்  

48,623,827.50 

2003.02.03 
1968 இனக்கம் 32 அஷடரப  அட்ஷட  தறள ெத்றன் கலழ் 
கட்டம் அநிடல்    625,050.00 

2003.02.99 
ிற்தஷண ற்றும் கட்டம் - தனி  

3,400,402.45 

2003.99.00 
ிற்ஷண ற்றும் கட்டம்  - ஷண ருரணங்கள்  

31,208,390.76 

2004.01.00 
ெபக தரதுகரப்பு தங்கு பல் - த்ற அசு  

47,212,215.64 

2006.02.00 
பனண வெரத்துக்கபின் ிற்தஷண  

0.00 

                  வரத்ம் 
167,743,475.48 
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4.1.5 ணி லு அதிிருத்ற ற்றும் வரறல் றகரட்டல்கள்  
அலுல்கள்  

 உற்தத்றத் றநன் வெனகத்றற்கு இங்கற ரட்டச் வெனகத்றன் ற்றும் திஶெ 
திஶெ வெனகங்கபில் ஶெஷ புரிபம் வரறல் றகரட்டல் உத்றஶரகத்ர்கள் ற்றும் 
ணி லு அதிிருத்ற உி உத்றஶரகத்ர்கபரல் ணி ெபகத்றன் வதரருபரரம், 
ெபக றஷனஷ ஶம்தடுத் க்களுக்குத் ஶஷரண றகரட்டல்கள், வரறற் 
துகஷநகஷப அஷத்துக் வகரடுப்தரகும். 

 வெற்தரட்டுத் றட்டத்றற்கு இங்க வரறல் றகரட்டல் உத்றஶரகத்ர்கபின்  2016 ஆம் 
ருடத்றன் வெற்றட்ட இனக்கு 343 ஆகும், இன்தடி 2016 ஆம் ருடத்றனுல் 
பூர்த்றரக்கப்தடளள்ப வெற்றட்டங்கள் 420 ஆகும். அச்வெற் றட்டங்கள் வரடர்தரண 
கல்கள் தின்ருரரகும்.  

 
 

றழ்ச்ெறத் றட்டம் 

ருடரந் இனக்கு இனக்ஷக அஷடல் 


றழ்

ச்ெ
றத்

 
றட்

ட
ம்
 

தன
ன்

வ
தறு

ஶ
ரர்

 

எ
து

க்
கல
டு

  
  
  

  
  
  

  
( ரு

தர
 ) 


றக

ழ்
ச்ெ

றத்
 


றட்

ட
ம்

 

தன
ன்

வ
தறு

ஶ
ரர்

 

வ
ென

ள
  
(ரு

தர
) 

வரறற்துஷந ெரல் வற்நற வதந 
2 60 15,900.00 4 100 15,900.00 

சுவரறல் உக்குிப்பு  
5 170 11,520.00 9 279 11,520.00 

ஆெறர்களுக்கரண கற்ஷக வநற  
1 40 27,700.00 1 40 27,700.00 

உள்பக தட்டரரி றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  
1 40 34,450.00 1 43 34,450.00 

ெரரண ம்  
1 40 34,450.00 3 100 34,450.00 

உர் ம்  
103 3,090 - 116 3,329 - 

வரறற்துஷந வெற் றநஷஷ ஶல் 
அதிிருத்ற வெய்ல்    73 2,190 - 81 2,242 - 

வரறல் றகரட்டல் ஶெஷ றநஷண  
அறகரித்ல்  - 960 - - 1,373 - 

வரறல் றகரட்டல் ஶெஷஷ 
ங்கல் -ஶறு - 1,920 - - 299 - 

திரந்ற வரறல் ெந்ஷ 
- - - 9 773 - 

ஆதத்துக்கு ஆபரகும் தர்களுக்கு 
1 30 7,950 1 35 7,950 
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வரறல் ரய்ப்பு  

வதற்வநரர்களுக்கரண கற்ஷகவநற 
9 450 20,250 33 1,644 20,250 

ஆதத்துக்கு ஆபரகும் தர்களுக்கு 
றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  128 - - 136 3,065 - 

உள்பரெத் துஷநில் வரறல் ரய்ப்பு  
அஷத்ல்   1 30 37,650 2 70 37,650 

வரறல் ெபக றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  
1 30 34150 1 32 34,150 

வரறல் துஷநக்கு ஈடுதடுத்ல்  
- - - - 1,239 - 

ஶஷக்கு ற்த திற்ெறவநற  
12 360 126,530 13 382 126,520 

வரறல் றர்தரர்ஶதரர் தறள வெய்ல்  
- - - 5,678 - - 

ஶடிரக வரறல் துஷநக்கு 
ஈடுதடுத்ல்  - 450 - - 597 - 

பஷணத் வரறல் குள 
- - - 1 43 - 

பஷணத் வரறல் அதிிருத்ற 
1 30 27,600 1 32 27,600 

வரறல் ிருத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  
4 160 40,000 4 160 40,000 

ஶறு றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கள்  
- - - 4 192 - 

வரத்ம்  
343 10,050 418,150 420 21,747 418,140 

 

2016  ஆம் ருடத்றல் ரட்ட வரறல் ஶெஷ றஷனங்கபிணரல் டத்ப்தட்ட வரறல் 
பற்ெறகள் 

றழ்ச்ெறத் றட்டம் 
2016 ஆம் ருடத்றல் 
பூப்தடுத்ப்தட்ட 

இனக்கு 
வரறற்துஷந றறுணம் தறள 
வெய்ல்  129 

வரறல் வற்நறட வரஷக தறள 
வெய்ல் 2,827 

வரறல் றர்தரப்ஶதரர் தறள 
வெய்ல்    2,270 

வரறல் துஷநக்கு ஈடுதடுத்ல்   
1,554 

வரறல் ப்தடுத்ல்  
428 
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4.1.6  வெற்றநன் ஊக்குிப்பு பற்ெறகள்  

     2016 ஆம் ருடத்றனுல் ரட்டச் வெனகத்றல் ற்றும் திஶெ வெனகங்கபில் வரறல் 
புரிபம் வெற்றநன் அதிிருத்ற உி உத்றஶரகத்ர்கபிணரல் ரட்டத்றன் வெற்றநஷண 
ஶன்தடுத்துற்கரக அபப்தரி ஶெஷகஷப ஶற்வகரண்டுள்பணர்  இன் பனம் பற் தள்பி 
தரடெரஷனகள்,  அெ, ணிரர், ற்நம் ெபக  அஷப்புக்கபில் வெற்றநன் றகழ்ச்ெறகள் 
டத்ப்தட்டண வெற்றஷண வரடர்தரண கற்கவநறகள் கலஶ, அட்டஷில் 
குநறப்திடப்தட்டுள்பது 

 கல்ிப் திரிள 

பற் தள்பி தரடெரஷனகள் 

வெற் 
றநன் 

றகழ்ெறகள்  
ஷடப
ஷநப்த 

டுத்ப்தடு
ம் 

பற்தள்பி
கள் 

 

வெற் றநன் 
றகழ்ெறகள் 

டத்ப்தட்ட 
றகழ்ச்ெறத்றட்

ட 
வரஷக 

தனன் வதறுஶரர் வரஷக 

வெனி
ணம் 
(ரூ) 

5S 
ெரன்றுதடுத்ப்த

ட் 
றஷனக்கு 

அதிிருத்றவெ
ய்ப்தட்ட 

பற்தள்பிகபின் 
வரஷக 

 

பற்தள்பி 
குந்ஷக

ள் 
 

ஆெறரிர்
கள் 

வதற்ஶநர
ர்கள் 

178 

5S 
38 

12116 534 12116 11,225 53 

ஷகவென் 
றகழ்ெறத் 
றட்டம்  

01 

ம் ட்டம்  
றகழ்ெறத் 
றட்டம்  

 

யரித்வெற் 
றநன் 
றகழ்ெறத் 
றட்டம்  

10 

அநறள 
பகரஷத்து
ம்  

 

ஶறு 
07 

வெற்றநன் 
கருத்துக்க
ஷப 
அநறபகப்தடு
த்ல்  

19 
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தரடெரஷனகள் 

வெற் றநன் 
றகழ்ெறகள்  

ஷடபஷநப்
த 

டுத்ப்தடும் 
தரடெரஷனக
ள் வரஷக 

 

வெற் றநன் 
றகழ்ெறகள் 

டத்ப்தட்ட 
றகழ்ச்ெறத்றட்

ட 
வரஷக 

தனன் வதறுஶரர் வரஷக 

வெனிண
ம் 
(ரூ) 

5S 
ெரன்றுதடு
த்ப்தட் 

றஷனக்கு 
அதிிருத்
றவெய்ப்

தட்ட 
பற்தள்பி

கபின் 
வரஷக 

 

தரடெ
ஷன 

திள்ஷப
கள் 

 
 

ஆெறரிர்
கள் 

வதற்ஶநரர்
கள் 

81 

5S 
58 

41943 5622 41943 147,360 52 

ஷகவென் 
றகழ்ெறத் றட்டம்  03 

ம் ட்டம்  
றகழ்ெறத் றட்டம்  15 

யரித்வெற் 
றநன் 
றகழ்ெறத் றட்டம்  

15 

அநறள 
பகரஷத்தும்   

ஶறு 
40 

வெற்றநன் 
கருத்துக்கஷப 
அநறபகப்தடுத்
ல்  

44 

 

தரடெரஷனகபில் உருரக்கப்தட்டவெற்றநன் ெங்கம்  

 

வெற்றநன் ெங்கங்கள் 

வரஷக 

தனன்வதருஶரர் 

வரஷக 

50 650 
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அெ திரிள  

அெரங்க றருணங்கள் 

 

வெற் றநன் 
றகழ்ெறகள்  

ஷடபஷநப்த 
டுத்ப்தடும் 

அெ றருண 
அஷப்புக்கள் 

வரஷக 
 

வெற் றநன் 
றகழ்ெறகள் 

டத்ப்
தட்ட 

றகழ்ச்
ெறத்றட்

ட 
வர
ஷக 

தனணவதறுஶர
ர்வரஷக 

வெனிணம் 
(ரூ) 

5S 
ெரன்றுலுக்கர

க 
ிண்ப்திக்க

ப்தட்ட 
றருணங்கள் 

வரஷக 
 

60 (கறர 
உத்றவரகத்ர் 

அலுனகம் 
71/வதரருபரர 

அதிிருத்ற 
உத்றஶரகத்ர்

வரஷகப் 
வதருபரரஅதி

ிருத்ற 
உத்றஶரகத்ர் 

48) 

5S 
32 

3867 50429 

19 ( கறர 
உத்றஶரகத்ர் 
அலுனகம் 17) 

ஷகவென் றகழ்ெறத் 
றட்டம்   

ம் ட்டம்  
றகழ்ெறத் றட்டம்  06 

யரித்வெற் றநன் 
றகழ்ெறத் றட்டம்  06 

அநறள 
பகரஷத்தும்   

ஶறு 
18 

வெற்றநன் 
கருத்துக்கஷப 
அநறபகப்தடுத்ல்  

25 
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திஶெ வெனகங்கள்  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

திஶெ 
வெனகங்

கள் 
வரஷக 

 

வெற் றநன் 
றகழ்ெறகள் 

டத்ப்தட்ட 
றகழ்ச்ெறத்ற

ட்ட 
வரஷக 

தனன் 
வதநஶரர்
வரஷக 

வெனிணம் 
(ரூ) 

5S 
ெரன்றுலுக்கரக 
ிண்ப்திக்கப்

தட்ட 
றருணங்கள் 

வரஷக 
 

16 

5S 
21 

1870 37,150 11 

ஷகவென் றகழ்ெறத் 
றட்டம்  01 

ம் ட்டம்  
றகழ்ெறத் றட்டம்  08 

யரித்வெற் 
றநன் 
றகழ்ெறத் றட்டம்  

05 

அநறள 
பகரஷத்தும்   

ஶறு 
28 

வெற்றநன் 
கருத்துக்கஷப 
அநறபகப்தடுத்ல்  

14 
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ணிரர் திரிள  

ணிரர் அஷப்புக்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

அஷப்புக்கள்

வரஷக 
வெற் றநன் 
றகழ்ெறகள் 

டத்ப்தட்ட 
றகழ்ச்ெறத்றட்

ட 
வரஷக 

தனன் 
வதறுஶர
ர்வரஷக 

வெனிண
ம் 
(ரூ) 

ெரன்றுலுக்கரக 
ிண்ப்திக்கப்தட்
ட றருணங்கள் 

வரஷக 
 

9 

5S 
03 

297 12,500 4 

ஷகவென் 
றகழ்ெறத் றட்டம்  02 

ம் ட்டம்  
றகழ்ெறத் றட்டம்  01 

யரித்வெற் 
றநன் 
றகழ்ெறத் றட்டம்  

02 

அநறள 
பகரஷத்தும்   

ஶறு 
01 

வெற்றநன் 
கருத்துக்கஷப 
அநறபகப்தடுத்
ல்  

01 
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ெபக  திரிளகள்  

ெபக திரிளகள்  (கறரங்கள் ) 

 

ஷகென் கருத்றட்டங்கள் 
 

ஷகென் 
கருத்றட்டங்கபின் 

வரஷக 

 

அதிிருத்றரண ெறறு 

ிரதரங்கள் 

வரஷக 

தனன்வதரருஶரர் வரஷக 

ஆண் வதண் 

15 01 192 190 

 

 

 

கறரங்கத்

வரஷக 
வெற் றநன் 
றகழ்ெறகள் 

டத்ப்தட்ட 
றகழ்ச்ெறத்றட்ட 

வரஷக 

தனன்வத
றுஶரர்
வரஷக 

வெனிணம் 
(ரூ) 

ெரன்றுலுக்கரக 
ிண்ப்திக்கப்தட்
ட றருணங்கள் 

வரஷக 
 

39 

(அங்கத்துத்

றன்  பனம் 

வெற்தடும் 

றருணம் 19) 

5S 
46 

3855 130,120 172 

ஷகவென் றகழ்ெறத் 
றட்டம்  

 

ம் ட்டம்  
றகழ்ெறத் றட்டம்  

 

யரித்வெற் 
றநன் 
றகழ்ெறத் றட்டம்  

19 

அநறள 
பகரஷத்தும்  11 

ஶறு 
19 

வெற்றநன் 
கருத்துக்கஷப 
அநறபகப்தடுத்ல்  

38 
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வெற்தடுத்ப்தடும் கருத் றட்டங்கள் 

கருத் றட்டங்கள் 
வெற்தடுத்ப்தடும் 

கருத்றட்டங்கள்வரஷக 

தனன்வதரருஶரர் 

வரஷக 

கல்ி பகஷத்து 

கருத் றட்டம் 

 ( குளரக) 
6 87 

யரி வெற்றநன் 
ட்டம்  80 1,013 

 
ஶெற வெற்றநன் தரிெபிப்பு ிர - 2015 

ரத்ஷந ரட்டம் வற்நற 
 

ஶெற வெற்றநன் தரிசுக்கரக 
ிண்ப்திக்கப்தட்டவரஷக 

 

தரடெஷனகள்  9 

அெறணர் 28 

ணிரர் - 

 
ெரன்றுதடுத்ப்தட்ட பற்தள்பிகள் வரஷக - 25 
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4.1.7  ஊடக ற்றும் வெய்ற பற்ெறகள்   
 
    ரத்ஷந ரட்டச் வெனகத்றல் அஷந்துள்ப  அெ ஊடகத் றஷக்கபத்றன் ரட்ட 
ஊடகப் திரிிணரல் வெற்தடுத்ப்தடும் வெற்தரடுகள் அஶணகரகும். ரத்ஷந ரட்டத்றன் 
அதிிருத்ற பற்ெறகள் வரடர்தரக வதரது க்கஷப அநறப்தடுத்ல் வரடர்தரக  தல்ிரண 
பற்ெறகஷப ஶற்வகரண்டஶரடு ஊடகங்கள் பனம் திசுரிக்கப்தடர அதிிருத்றச் வெய்றகஷப 
ிஶட கணத்றற்வகரண்டு அெ ணிரர் ஊடகினரபர்க்கு அது வரடர்தரக கல்கள் 
ங்கல்.  
     
 இனங்ஷக ெணரக வெரெனறெக் குடிெறன் உத்றஶரக பூர் இஷத் ப இனக்கம் 
www.news.lk  ற்றும் அெ உடகத் றஷக்கபத்றன் உத்றஶரக பூர் இஷத் ப இனக்கம் 
www.dgi.gov.lk. பனம் ரத்ஷந ரட்டத்றன் கல்கஷப திசுரிக்கப்தடுஶரடு, Distric media Unit – 
matara னும் வதரில் ஶதஸ் புக் என்றும் அஷத்ள்பது.  

 ரட்டத்றன் ஊடகினரபர்கபின் அநறள கருத்து ற்றும் றநஷ ஶதரன்நற்ஷந  
அதிிருத்ற வெய்பம் ஶரக்கத்துடன்  அர்களுக்கு தன கருத்ங்குகள் தரடவநறகள் 
டத்ப்தட்டண. இன்தடி ரத்ஷந ரட்டத்றல் ஊடகினரபருக்வகண ‚ஆக்ணிக  ஜீி‛ 
ிஶட வரடர்தரக கருத் றட்டவரன்றும் ளே னங்கர தத்றரிஷகரபர் குள இஷந்து ஶெற 
எருஷதரட்ஷட இந் ரட்டில் றஷனரட்ட  ஊடகினரபருக்கு கற்ஷகவநற டத்ல். 

 ரத்ஷந ரட்டத்றல் டத்ப்தடும் அஷணத்து அெ ிரக்களுக்கும் 
ஊடகிபரபர்கஷப வரடர்பு தடுத்துதுண்டு.         

 ஊடகத் துஷநில்  தரடெரஷனப் திள்ஷபகளுக்கரக அநறஷ ற்தடுத் தன ஷக 
றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கஷப ஶற்வகரள்பல்.  

 அஷச்சு றஷக்கபம்  கூட்டுத்ரதணம்  அறகர ெஷத ஶதரன்ந அெ அெ  துஷநற்ந  
றருணங்கபிணரல் எளங்குவெய்ப்தடும் தன றகழ்ெறகளுக்கும் ஊடகத்துஷநஷ வரடர்பு 
தடுத்ல்.  

ரட்டத்றன்  தத்றரிஷக அநறக்ஷக றநட்டல் டத்ப்தடும்.   

ரட்ட ஊடகினரபர்கபின் கல்கள் உட்தட்ட அநறக்ஷகவரன்று டத்ல்.  

 இன் தடி  2016 ருடத்றல் ரத்ஷந ரட்டத்றல் டத்ப்தட்ட அதிிருத்ற 
கருத்றட்டங்கள் வரடர்தரக அெ ற்றும் ணிரர் துஷநின் ஊடகங்களுக்கு  (www.news.lk )  
ங்கப்தட்ட வெய்றத் வரஷக 180 ஆகும்.  

 தன ஷகப்தட்ட அஷச்சுக்கள் றஷக்கபங்கள் பனம் டத்ப்தட்ட ிரக்கள் 
றகழ்ெறகள் வரடர்தரக  திஶெ ஊடகினரபர்கஷப ஈடுதடுத்ற ஊடக வரடர்புகள் 35 
ஶற்வகரண்டண. 

    ருடத்றல் டத்ப்தட்ட தரரளுன்ந ஶர்ல் கக்வகடுப்புவரடர்தரக திரந்ற 
ஊடகினரபர்ஷப ஈடுதடுத்தும் பற்ெறகள் ரட்ட ஊடக றஷனத்றணரல் டத்ப்தட்டண.    

 

 

 

http://www.news.lk/
http://www.news.lk/
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4.1.8     வடிப் வதரருள் திரிின் பற்ெறகள்  

ருடத்றற்குல் வடிப்வதரருல் திரிிணரல் டத்ப்தட்ட ஶஷனகள் 

 வடி ருந்து அனுறப் தத்றம் / உத்ளப் தத்றம் அஷணத்ஷபம் ஆய்ளவெய்து 
ஶஷப்தடும் அபள வடி ருந்துவரஷகஷ ெறதரர்சு வெய்ல்.  

 அனுறின் கலழ் ங்கப்தட்ட வடிப் வதரருள் உத்ளப் தத்றங்கபின் 
அநறக்ஷககஷப  அனுறக்கரக உரி அஷச்சுக்களுக்கு பன்ஷத்ல் 

 ரட்டத்றல் ரரந்ம் தரிக்கப்தடும் வடி ருந்து  வரஷககஷப கடற்தஷட 
ெலவதக் கூறு / னங்கர வஜணல் டிஶடிங் றருணம் ற்றும் உத்ள வதற்ந வடிப் 
வதரருல் உற்தத்றரபர்கள் பனம் ரட்டத்றல் உத்ள வதற்ந வடிப் வதரருல் 
ிரதரரிகளுக்கு வதற்றுக் வகரள்ப படிந் ித்றல் ருடரந் அநறக்ஷககஷபத் 
ங்கல்.   

 வடிப்வதரருள் கபஞ்ெறம் ற்றும் அநகு உரி கடிங்கஷப தரீட்ெறத்ல்.  

வடிப்வதரருள் பகரஷத்துத்றன் தின் ிதம் ெட்ட ிஶர வெல்கஷப 
ிர்த்ல். 

 ரத்ஷந உடுகரில் அஷந்துள்ப வடிப் வதரருள் கபஞ்ெறம் இருந்து   வடிப் 
 வதரருள் உத்ளப் தத்ற உஷடர்களுக்கு வடிப்வதரருள் தகறர்ந்பித்ல் 
 ற்றும் ஶற் தரர்ஷ வெய்ல்.  

 வடிப் வதரருட்கஷப டுத்துச் வெல்னக் கூடி ித்றல் வதரக்குத்து குற 
 ெரன்நறல் ங்கல்.  

 வடிப் வதரருள் தரஷண வரடர்தரக் ஷகத் வரறனரபர்களுக்கு வரறல் தட்த 
 திற்ெற ங்கல்.  

 சுங்கத் வரறல் வரடர்தரக தற்றுச் ெலட்டுவதற்றுக் வகரடுத்ல் / சூல் தற்றுச் ெலட்டு 
 ங்கல் வரடர்தரக இஷப்பு பற்ெறகபில் ஈடுதடல். 

 கற்குற  டத்ல் வரடர்தரக ற்தடும் ிஷபள சூல் ிஷபள வதரது க்கள் 
 இடர்கள் வரடர்தரக கறஷடக்கும்  குற்நச் ெரட்டு ெரர்தரக துரி ஆய்ளகள் டத்ற 
 ரட்டச் வெனரபருக்கு /ரட்ட அறதருக்கு அநறித்ல் ிடுத்ல்.  

 கரனம் கடந் குறற்ந வடிப் வதரருட்கஷப அறத்து ிடல்.  

  ீஆபம் உத்ளப் தத்றத்றற்கு வடி குண்டுகள் ங்கல்.    
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2016 ஆம் ருடத்றல் வடிப் வதரருள் திரிின் வரத் ருரணம் 

 

உத்ளப் தத்ற 
ஷககள் 

உத்ளப் 
தத்றவ 
வரஷக 

கட்டம்  
(ரூ) 

ண்டப் தம்  
(ரூ) 

ருரம்  
(ரூ) 

 ீஆபம்  
409 100.00/200.00 15,900.00 56,600.00 

வடிப்வதரருள்  
(ிரதரம் )உத்ரப் 
தத்றம்      

ிரதர 
127 3,350.00 - 51,600.00 

ணிரர் 
21 100.00 - 2,100.00 

ங்கள் உத்ளப் 
தத்றம் /  றன்ஜர 307 750.00 27,750.00 79,500.00 

இநக்குற உத்ளப் 
தத்றம்  01 5,000.00 - 5,000.00 

ங்கள் 
உத்ரப்தத்றம் 02 2,000.00 - 4,000.00 

உற்தத்ற உத்ளப் 
தத்றம் 01 500.00 - 500.00 

வரத் ருரணம் 242,950.00 

 
 

4.1.9  ஆட்கள்  ற்றும் கரி தறளவெய்ல் 
 
     ரத்ஷந ரட்டத்றல் 2016 ஆம் ருடத்றல் திஶெ வெனகப் திரிளகள் 16 ல் ஆட்கள் 
ற்றும் கரி தறள வரடர்தரண ிதங்கள் தின்ருரறு அஷந்துள்பது. 

ிதம் வரஷக 

ஆண்டினுல் தறளவெய்ப்தட்ட திநப்பு ெரன்நறழ்  வரஷக 
14,835 

ஆண்டினுல் தறளவெய்ப்தட்ட ிரக வரஷக   
6,925 

ஆண்டினுல் தறளவெய்ப்தட்ட இநப்புத் வரஷக  
5,927 

ஆண்டினுல் தறளவெய்ப்தட்ட கரி உறுறப்தத்ற  
( எப்திஷண ) வரஷக  812 
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 ரத்ஷந ரட்டத்றன் 16 திஶெ வெனகங்கபின் தன ப்தட்ட கரி ஶஷனகபின் 
திறதனன்கள் கலஶ கரட்டப்தட்டுள்பது.      

ிதம் வரஷக 

வதற்றுக் வகரடுத் கர. அதி. உ.த.வரஷக  
988 

வதற்றுக் வகரடுத் வகரடுப்தணள உ.த.வரஷக   
409 

வதற்றுக் வகரடுத் ீண்டகரன குத்ஷக வரஷக  
49 

கரி ஆஷரபரிணரல் ெறதரரிசு வெய்ப்தட்ட ீண்ட கரன குத்ஷக 
வரஷக  72 

ங்கப்தட்ட வதரது உறுறகள் வரஷக 
2 

டத்ப்தட்ட கரிக் கச்ஶெரி வரஷக 
482 

டத்ப்தட்ட திரிளக் கூட்டத் றகற  
90 

இன் தடி ஆண்டினுல் வதற்றுக் வகரடுத் வரத் கரித் துண்டுகள் 
வரஷக  748 

ரீ்க்கப்தட்ட கரி குப்தங்கள் வரஷக  
1,497 

உத்ற்ந கரிகளுக்கு உத்ரறட ெறதரர்சுவெல்.  
904 

இன் கலழ் வதற்றுக் வகரடுத் உ. த. வரஷக  
434 

அனுப்தப்தட்ட  அபஷ  கட்டஷபத் வரஷக 
555 

வதற்றுக்வகரண்ட அபஷ ிதத் வரஷக  
188 

அகற்நப்தட்ட உத்ரற்ஶநரர் வரஷக 
37 

வெரத்துக்ஷப ீபப்வதறுற்கரக பணஷக்கப்தட்ட க்குத் வரஷக  
18 

வெரத்துக்கஷப ீபப்வதறுற்கரக ஆண்டினுல் டுக்கப்தட்ட கரித் 
வரஷக 70 

 
 ரத்ஷந ரட்டத்றன் 16 திஶெ வெனகங்கபிலும் அஷடரப அட்ஷடகள்  
வதற்றுக் வகரடுத்த்ன் திற தனன்  அநறக்ஷக கலஶ கரட்டப்தட்டுள்பது.  

ிதம் வரஷக 

ஆ.த. ற. பன்ஷத் ிண்ப்தங்கள் வரஷக  
22,050 

கறர உ.வதரது க்களுக்கு ங்கப்தட்ட அஷடரப அட்ஷட 
வரஷக  3,657 

எரு ரள் ஶெஷக்கு  பன்ஷத் அஷடரப அட்ஷட 
ிண்ப்தங்கள் வரஷக   6,469 
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   4.1.10  இடர் பகரஷத்து வெற்தரடுகள்  

 ரட்டத்றனுல் ற்தடும் ற்தடளள்ப இடர் றஷனஷ கணத்றற் வகரண்டு 
அற்குத் ஶஷரண அஷணத்து வெல்கஷபபம் ஈடுதடுத்துஷ குநறக்ஶகரபரகக் 
வகரண்டு ரட்டச் வெனகத்றனுல் இடர் பகரஷத்து  திரிஷ  அஷத்துள்பது, இன் 
தடி ரட்டத்றனுல் இடர் பகரஷத்து அலுல்ஷபத் றட்டறட  ஷடபஷநப்தடுத்ல்   
ற்றும் ஆய்ள டத்ல் ஶதரன்நண டத்ப்தடுதுண்டு.  

 இன் தடி 2016 ஆம் ருடத்றன் இடர் பகரஷத்து டடிக்ஷககபின்  திரண 
வெற்தரடுகள் கலஶ கரட்டப்தட்டுள்பண. 

2016 ஆம் ருடத்றல் கறஷடத் எதுக்கலடுகபின்தடி 

றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன்வதர் 
றகழ்ச்ெற 

றட்டத்றன் வரஷக 

1. திற்ெற ற்றும் கற்ஷக றகழ்ெறத் றட்டங்கள்   
 ஶெற தரதுகரப்பு றண றகழ்ெறத் றட்டம்  

1 
 ரட்ட ட்டத்றல் உத்றவரகத்ர்கஷப கற்திக்கும் றகழ்ெறத் 
றட்டம்  4 

 திஶெ ட்டத்றல் உத்றவரகத்ர்கஷப கற்திக்கும் றகழ்ெறத் 
றட்டம் 1 

 தரடெரஷன திள்ஷபகஷப கற்திக்கும் றகழ்ெறத் றட்டம் 
5 

 தரடெரஷன ஆெறரிர்கள் கற்திக்கும் றகழ்ெறத் றட்டம் 
2 

 கறரற குள கற்திக்கும் றகழ்ெறத் றட்டம்  
3 

 ஶடுல் ற்றும் ீட்கும்  றகழ்ெறத் றட்டம்  
1 

 தஷடிணர் கற்திக்கும் றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  
2 

 ீணர்கள் கற்திக்கும் றகழ்ெறத் றட்டம் 
2 

 வென் ெறலுஷ ெங்கங்கள் கற்திக்கும் றகழ்ெறத் றட்டம் 
3 

 இந்ற தடகு  இக்குல்   
2 

2. பன் ற்தரடு ற்றும் றட்டம்  
 

 கறரற பன் ற்தரட்டுத் றட்டம்  
6 

 சுணரற  பன்ஶணற்தரட்டுத் றட்டம் 
5 

 ண்ெரிள பன்ஶணற்தரட்டுத் றட்டம் 
3 

 வல்னப் வதருக்கு பன்ஶணற்தரட்டுத் றட்டம் 
4 
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2016 இல் றற எதுக்கலடுகள் இல்னரல் வெற்தடும் றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கள்  

வரடர் இனக்கம் றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கபின்வதர் 
றகழ்ச்ெறத் 

றட்டங்கபின்வரஷக 

1 

கடல் தரதுகரப்பு தஷடணிணஷ 
கற்தித்ல்   5 

2 

ரத்ஷந வகரட்டு ணரறதற 
ித்றரன குந்ஷக்கரண கற்ஷகவநற 1 

3 
தஷட குப்திணஷ கற்தித்ல்  

5 

4 

ரட்ட ிெர உத்றஶரகத்ருக்கரண 
கற்ஷகவநற  1 

5 
னதீம் ஆஸ்தத்றரி உத்றஶரகத்ருக்கரண 
கற்ஷகவநற 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ஶெற ட்டத்றல் சுணரற  பன்ஶணற்தரட்டுத் றட்டம் 
1 

 ரட்ட ட்டத்றல் உத்றவரகத்ர்க்கரண கற்ஷகவநற  
3 

 திவெ ட்டத்றல்  
உத்றவரகத்ர்க்கரண கற்ஷகவநற  7 

 தரடெரஷன தரதுகரப்பு றகழ்ச்ெற  
5 

 திஶெ இடர் பன்ஶணட்தரட்டுத் றட்டம் 
4 

 றரில் பழ்கள் வரடர்தரக க்கஷப கற்தித்ல் வதர் தனஷக 
இடல்  10 

 ண் ெரிள வரடர்தரக க்கஷப கற்தித்ல் வதர் தனஷக இடல் 
10 

வரத்ம் 
84 
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ரட்டம் ற்றும் திஶெ ட்டத்றல் 
உத்றவரகத்ர் கற்தித்ல்  

ரட்டச் வெனகம் ரத்ஷந திவெ 
வெனகம் ரத்ஷந  

ஶெற தரதுகரப்பு றண றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 

 

ரத்ஷந வரட்டபண 
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ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ පාසල් සිසුන් දැනුලත් 

කිරීම 

 

தரடெரஷன திள்ஷபகள் ற்றும் 
ஆெறரிர்களுக்கரண கற்ஷகவநற  

திஶெ வெனகம்  வனறதிட்டி உடுகர 
கர ித்றரனம்  

கறரற குள கற்திக்கும் வநற 

 

வகரட்வதரன வயரகன ஶற்கு கறரற குள 
திற்வததத்  குடகனஶயண கறரற குள 
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තිහග ොඩ ප්රා. ගල්. ගකොට්ඨාගේ කිත ම බටහිර 

ග්රා.. . ලසග   ග්රාමීය ය ආපදා ගපර දාදාන  සැැස ම 

සකස  කිරීම 

ගි.  . වීම පිළිබඳල පාසල් සිසුන් සඳහා ප්රාගයිගික 

දැනුලත් කිරීග  ලැඩසටහන 

ஶடுல் கண்டுதிடித்ல்  றகழ்ச்ெறத் 
றட்டம் 

 

 

கம்புறுதிட்டி ஶனண  தட்டு  
வ   

தஷடிணர் ற்றும் ீணர்களுக்கரக 
கற்ஷகவநற  டத்ல்  

 

ரத்ஷந பகரம் 

 றரிஸ்ம பகரம்  
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வென் ெறலுஷ ெங்க  பகரஷத்து  
றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 

 

ரனறம்தஷட திஶெ வெனகம்  
தஸ்வகரட திஶெ வெனகம்  

 

පස්ග ොඩ ප්රාගීය  ගේකම් 

කාර් ාල  
 கறரற இடர் பன் ற்தரடு  

ரனறம்தஷட கட்டுன்வகரட கறரற குள  

றயவகரட அத்துடர கறரற குள 
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இந்ற தடகு இக்குல் 

 

 ාන්ත්රික ග ්ටු ක රි ාකීම  

 

கம்புறுதிட்டி ஶனண 
தட்டுவ 

கம்புறுதிட்டி கர டக்கு திற்வதத் 
குடகனஶயண .ி  

சுணரற வள்பப் வதருக்கு , ண்ெரிள வரடர்தரண 
பன் ற்தரடு 
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  4.1.11   இடர் பகரஷத்து ெலுஷக றஷனத்றன்வெற்தரடுகள்  

 
 2016 ஆம் ருடங்கபில் ற்தட்ட இடர் வரடர்தரக இடர் பகரஷத்து ெலுஷக 
றஷனத்றணரல் ரட்டத்றல் இடர்கள் ற்தட்ட அஷணத்து திஶெ வெனகப் திரிளகபிலும் 
டீுகளுக்கு ற்தட்ட ஶெத்றற்கு றற எதுக்கலடு வதற்றுக் வகரடுத்ல்  டவதற்நண.  

புத்ற புகட்டும் வதர் தனஷக 
அஷத்ல்  

வடங்கு எறப்பு வரடர்தரக  அெ ஊறர்கஷப 
அநறளெட்டுல். 

 

ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ පාසල් සිසුන් දැනුලත් 

කිරීම 
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2015 ஆம் ருடத்றல் டீுகளுக்கு நதட்ட அர்த்ங்கள் வரடர்தரக 2016 ருடத்றல் ஶற்வகரள்பப்தட்ட வெனளகள் வரடர்தரக  
கல்கள் 

வ

ரட

ர் 
இ

க்
க
ம்
  

 
 
 

தி.வெ. 
திரிளகள் 

பளரக ட்டஷடந் டீுகள் 
ெறறுனள ட்டஷடந் டீுகள் 

 
 
 
 

பளச் 
வெனிணம் 

(ரூ) 
தர


றக்

க
ப்த

ட்
ட
 


டு

க
ள்

 வ

ரஷ

க
 வதற்றுக்வகரடுத் எதுக்கலடு 

தர

றக்

க
ப்த

ட்
ட
 


டு

க
ள்

வ

ரஷ

க
 வதற்றுக்வகரடுத் எதுக்கலடு 

1 
ஷ 

(ரூ) 

2 ஷ 
(ரூ) 

3 
ண    

(ரூ) 

1,2,3 
ஷ  
களுக்கர
ண பளத் 
வரஷக) 

(ரூ) 

1 
ஷ 

(ரூ) 

2 ஷ 
(ரூ) 

1,2,3 
ஷ  
களுக்கரண 

பளத் 
வரஷக 

(ரூ) 
1 வனறகரம்  23 690,000 1,150,000 460,000 2,300,000 41 568,000 787,000 1,355,000 3,655,000 
2 ரத்ஷந  12 247,000 550,000 220,000 1,017,000 31 412,600 446,900 859,500 1,876,500 
3 றக்வல்ன  10 300,000 500,000 200,000 1,000,000 13 260,000 80,000 340,000 1,340,000 
4 ரனறம்ஷட 7 210,000 350,000 90,000 650,000 4 60,000 40,000 100,000 750,000 
5 வனறதிட்டி  4 120,000 200,000 80,000 400,000 11 130,000 90,000 220,000 620,000 
6 வகரட்டவதரன  3 - 150,000 60,000 210,000 14 191,200 286,800 478,000 688,000 
7 பனட்டிண 27 480,000 1,200,000 460,000 2,140,000 53 788,000 1,087,000 1,875,000 4,015,000 
8 வளந்ஷந  7 210,000 350,000 140,000 700,000 8 122,000 90,000 212,000 912,000 
9 யக்ண  50 1,730,000 2,350,000 690,000 4,770,000 17 314,500 320,000 634,500 5,404,500 
10 அத்துனற 12 360,000 600,000 240,000 1,200,000 6 84,000 126,000 210,000 1,410,000 
11 தஸ்வகரட  61 1,830,000 3,050,000 1,220,000 6,100,000 46 400,000 - 400,000 6,500,000 
12 திற்வதத் 9 270,000 450,000 180,000 900,000 15 178,000 152,000 330,000 1,230,000 
13 கறரிந் 

புயளனவல்
ன  

10 300,000 500,000 200,000 1,000,000 2 35,390 12,110 47,500 1,047,500 

14 றயவகரட 9 270,000 450,000 180,000 900,000 17 261,000 174,000 435,000 1,335,000 
15 அக்குஸ்

ஷம 
11 330,000 550,000 220,000 1,100,000 18 220,000 145,000 365,000 1,465,000 

16 கம்புருதிட்டி  3 90,000 150,000 60,000 300,000 5 50,000 40,000 90,000 390,000 
 வரத்ம்  258 7,437,000 12,550,000 4,700,000 24,687,000 301 4,074,690 3,876,810 7,951,500 32,638,500 

47
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4.1.12   சுற்நரடல் திரிின் வெற்தரடுகள்  

ரம்/றகற றகழ்ெறத் றட்டம் றஷனம் 

2016  ஜணரரி பல்  வதரனறனீ் ற்றும் தினரஸ்டிக் 
தரணஷ குஷநக்கும் றகழ்ச்ெறத் 
றட்டம்  

அஷணத்து அெ றருணங்கள் 
ற்றும் தரடெரஷனகள்  

2016.01.08 ரட்டுக்கும் க்களுக்கும் 
னனுக்கரக  டுஷக றகழ்ச்ெறத் 
றட்டம்  

ரந றநறஸ்ம த்ற கர 
ித்றரனம்  

2016.02.02 உனக ஈனறப்பு றன றகழ்ச்ெறத் 
றட்டம் கவடரனரண ட்டல் ற்றும் 
க்கஷப அநறளெட்டல்  

வனறகர கன்டு கனப்பு சூல்  

2016.05.30ரடக்கம்  
2016.06.05 ஷ 

ஜகத் சூல் ரத்றன் றகழ்ெற , 
குப்ஷத பகரஷத்தும் ,  
டுஷக , கற்திக்கும் றகழ்ச்ெறத் 
றட்டங்கள்  

ரட்டவெனகத்றனுலும் 16 
திஶச்வெனகத்றலும் அெ 
றருணங்கள் ற்றும் 
தரடெரஷனகள்   

2016.09.17 வரடக்கம்  
2016.09.23 

ஶெற ெபத்றங்ஷப 
தரதுகரக்கும்ஶெற றட்டங்கள் 
கடற்ஷந தரதுகரப்பு றட்டங்கள்  

ரத்ஷநவனறகர , றக்வல்ன  
,வளந் ஷந  திவெ வெனக   

2016எக்டரம்தர் 
வரடக்கம் ம்தர் 
ஷ  

ஶெற ண  டுஷகத் றட்டம் 
 டுஷக வரடர்தரக றகழ்ச்ெறத் 
றட்டம்  

அெ றருணங்கள் ற்றும் 
தரடெரஷனகள்   

2016 வரடக்கம்  
வரடக்கம் 2018 ஷ  

ீன யரி அனகரண இனங்ஷக 
கறரம்ம் றகழ்ச்ெறத் றட்டம் கற 
அதிிருத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  

எரு திவெ வெனத்றணரல் 
கறரம் 25  அக கறரங்கள் 400  

2016 ரர்ச்வரடக்கம் 29 
ப்தல் 04  ஷ 2016 
வெப்டதம்தர்  
27வரடக்கம்  
எக்டரம்தர்  03  ஷ  

றடிர் வடங்கு இடர் றஷன 
வரடர்தரக ஶெற வடங்க  எறப்பு 
ரம் றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கள்  

அஷணத்து திவெ வெனகங்கள்  

2016 ருட 2 ரத்றற்கு 
எரு பஷந  

ரட்ட சூல் வடங்கு ற்றும் 
ணறி றதுறு கள டத்ல்  

ரட்ட வெனகம்  

2016 டிெம்தர்  சூல் தரதுகரப்புஶெற றகழ்ச்ெறத் 
றட்டத்றன் கலழ் ஜணரறதற 
வெனகத்றன் பனம் ரூதர 3 

திவெ வெனகம் 16 
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இனச்ெத்றற்கு கன்று ங்கும் 
றட்டங்கள் 16 டத்ல்  

2016 ருடம் பூரளம்  சூல் வரடர்தரக க்களுக்கு 
ற்தடும் திச்ெறஷணகள் 
வரடர்தரக நன்தரடுகஷப 
ிெரரித்ல்  

ரட்டத்றல்  

2016 ருடத்றல் 
அடிக்கடி  

ரட்ட ல்வதரலு 
கற்கள்வரடர்தர குள டத்ல்  

ரட்ட வெனகத்றல்  

2016  ருட தரடெரஷன 
ரத்றல்  

சூல் ெறறுர் ெபக றகழ்ச்ெறகள் 
ற்றும் சூல் றகரட்டி 
றகழ்ச்ெறகள் தரடெரஷனில் 
டத்ல்  

ரத்ஷந திரிின்  ஷன 
தரடெரஷனகள்  

 

4.1.13 ஶெற தரஷெ திரிின் வெற்தரடுகள்  

2016 ஆம் ருடத்றல் டத்ப்தட்ட றகழ்ச்ெறத் 
றட்டங்கள் 

றஷனம் 

ெலர் உஷட வதற்றுக் வகரடுத்ல் ததுர் அயறர தரடெரஷனவனறகரம்ம்  
தரஷெபம் ீங்களும் ரனும் வனறக தனகம்  ரத்ஷந ெரந் ரி கன்ர ர 
அெ தரஷெ வகரள்ஷக வெற்தடுத்ல்  
எருஷப்தரடு ற்றும் வெற  எ ருஷப்தரடு 
வரடர்தரக கற்ஷகவநற டத்ல்  

ரந ஏிட்டிகவற்கு ற்றும் த்வகரன 
கந் கறர உத்ற வரகத்ர் திரிள வரறல் 
திற்ெற றஷனம் வனறகரம்ம் வனறதிட்டி 
சுகர ர திற்ெற றஷனம் ரத்ஷந 
ரட்டவெனக வகட் வதர கூடம்    
 

ஷக ஶகரர்த்ல் ீபஷப்பு றகழ்ச்ெற   ரத்ஷநவரடக்கம்  ரழ் கர் ஷ  
ிரக தறள இல்னரது குடும்தம் டத்தும் 
குடும்தங்கஷப ிரக ெட்டத்றற்கு உட்தடுத்ல்  

ரனறம்தஷட திஶெ வெனக ஶகட் ஶதரர் கூடம்  

11 ம் ற்றும் ம்  111 றழ் தரஷெ திற்ெற 
அபித்ல்  

ரனறம்தஷட வளந்ஷந திஶெ வெனக  
ஶகட்ஶதரர் கூடம் 

அெ உத்ற வரகத்ர்களுக்கு ங்கர 12 ரள் 
றழ் தரஷெ றகழ்ச்ெறகள் 02 டத்ல்  

அத்துனற  திஶச்வெனக ஶகட்ஶதரர் கூடம்  
எருஷதரட்டு ெம்தவது ரத்ஷந  
 

தரஷெக்கு தரனம் அஷக்கும் ரறரி ஶரட்டம்   ரத்ஷந ெரந் ரிர கன்ணிர் தரடெரஷன  
தரட ெஷன திள்ஷபகளுக்கு 
எற்றுஷவரடர்தரண ெறத்றம் பற்தள்பி 
திள்ஷபகளுக்கு ெறத்ற வதரட்டி டத்ல்  

அகுன்ண  கணிஷ்ட ித்றரனம்  
றயவகரட திஶெ வெனக ஶகட்ஶதரர் கூடம்  

தரஷெ றட்டத்ஷ ரரித்ல் வரடர்தரக யம்தரந்வரட்ட ரட்ட வெனக ஶகட்ஶதரர் 
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வெற என்நறஷப்பு ஶன்தரட்டு 
உிரபர்கஷப  கற்திக்கும்  றகழ்ெறகள்  
பங்கள் ங்கள்   

கூடம்  

றபத்து பத்து கறரற தனக தரதுகரப்பு புத்க 
கதட் ற்றும் புத்கம்வதற்றுக்வகரடுத்ல்   

கம்புறுதிட்டி திஶெ வெனக உருஷப கறக்கு 
321 A கறர உத்றஶரகத்ர் திரிள  

கடும் கஷ்டரண தரடெரஷனகளுக்கு தனக 
புத்கம் ற்றும் உதகம் தகறர்ந்பித்ல் 
யம் தரடெரஷன உதகங்கள் வதற்றுக் 
வகரடுத்ல் வதரருபரர கஷ்டம் உள்ப 
குடும்தங்கபின் குந்ஷகளுக்கு தரடெரஷன 
வதரஷப வதற்றுக் வகரடுத்ல்    

கப்புது உக்வகரட அகுன்ண ததுள்ப கணிஷ்ட 
ித்றரனம் ரகந்ரர க்கள் 
தனகம்ஶனணதட்டு அரி றத் யம் 
தரடெரஷன  
அக்குஸ்ஷம திஶெ வெனகம்  

றபத்து பத்து கறரற தனக தரதுகரப்பு புத்க 
கதட் ற்றும் புத்கம்வதற்றுக் வகரடுத்ல்   

கம்புறுதிட்டி திஶெ வெனக உருஷப கறக்கு 
321 A கறர உத்றஶரகத்ர் திரிள  

ஷ வதரங்கள் உட்ெம்  யளனன்ர கர ித்றரனம்  
ெகன   சுற்றுனர   ரத்நவரடக்கம் ரழ் ஷ  
மரன் உதரம இப்ரர் உட்ெம்  
இஸ்னரம்  வரடர்தரண ஶதரஷண   ம் 
வரடர்தரண கருத்து கனரச்ெரம் வரடர்தரண 
 எருஷப்தரட்டு   

ரனறம்தஷட,  ரத்ஷந ஷன தரடெரஷன   
 

 எருஷப்தரட்டு புத்ரண்டு ிர  ஆத்து ரத்து  க்மறத் தரஷெ ெங்கம் – 
ரத்ஷந திவச்வெனகம்  

2016 ரய்வரற தரீட்ஷெின் ரட்ட 
வரடர்தரண பற்ெறகள்  

ரஷந இல்ர ித்றரனம்  

கருத்து அதிிருத் றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  கயகன கணிஷ்ட ித்றரனம்  
ெபக ட்டத்றல் க்கள் தங்குதற்றுல் 
றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  

ரத். ெரன் ரிர ித்றரனம் உறுபத் 
அனவர ித்றரனம் 
 

பநன்தரட்டுக்கு ரீ்ள கரடம் றகழ்ச்ெறகள் 
க்களுக்கரண  ெரரண றகழ்ச்ெறகள்  

வனறகரம் திஶெ  வெனக ஶகட்ஶதரர் கூடம் 

தரஷெ றட்டம்  அஷத்ல் வரடர்தரக ஶெற 
எருஷதரட்டு ஊக்குிப்பு உிதபர்   

ரத்ஷந ரட்ட   வெனக ஶகட்ஶதரர் கூடம்  

 எருஷதரட்டு றட்டம்  எருஷதரட்டு ெம்தவது  
இஷப பகரம் டத்ல்  ரத்ஷந ெத் திற்ெற றஷனம் 
சுயத் கறரிகட்ஶதரட்டிகள்   வனறதிட்டி திவெ வெனக பூற  
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4.1.14  ஶரட்டரர் ரகண வெற்தரடுகள்  
 

வரடர் 
இனக்கம் 

புற ஶரட்டரர் ஷெக்கறல் தறளவெய்ல், ெரற உத்ளப் தத்றம்   
ஶரட்டரர் ஷெக்கறல் ற்றும் ரகண ஶர்ள - 2016 

வரஷக 

புற ஶரட்டரர் ஷெக்கறல் தறள வெய்ல்   2016 ருடம்   

1 
தறள வெய்ப்தட்டஶரட்டரர் ஷெக்கறல் 

- 

2 
ெரன்று தறளப் புத்கம்  

29 

3 
ரகண அஷடரப அட்ஷட  

- 

4 
இனக்க கடுகள்  

6,890 

 
ெரற உத்ளப்  தத்றம்   

1 
ெரற உத்ளப் தத்றத்றற்கு கறஷடத் ிண்ப்த தத்றர்ங்கள்  

14,723 

2 
வெல் பஷநப் தரீட்ஷெக்கு அஷக்கப்தட்ட வரஷக  

18,685 

3 
புற ெரற உத்ளப் தத்றம் ங்கள்  

12,093 

4 
கரன ீடிப்பு 

2,656 

5 
புதுப் தித்ல்  

1,801 

6 
திறகள்  

201 

ஶரட்டரர் ஷெக்கறல் டுத்துக்வகரள்பல்.  - 2016 
- 

1 
கறஷடத் ிண்ப்த தடிங்கள் வரஷக   

350 

2 
டத்ப்தட்ட டுத்துவகரள்பல்.  

350 

 
ஶரட்டரர் ரகண தரீட்ஷெரபரிணரல் டத்ப்தட்ட ரகண 
தரீட்ஷெ   - 

1 
தரீஷெகபின் ஶதரது வநறந்து வகரள்பப்தட்ட ரகண ிதத்துத் 
வரஷக  1,382 

2 
ஆய்ள வெய்ப்தட்ட ரகணத் வரஷக  

3,350 

3 
ரகண வரடர்தரக றருத்தும் கட்டஷப ங்கள்  

1,043 

4 
ரகண வரடர்தரக றருத்தும் கட்டஷப அகற்நல் 

943 
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 4.1.15 கண்கரிப்பு திரிள   

 
 

 2016 ஆம்  ருட கண்கரிப்பு டத்ப்தடர பநன்தரட்டு 2  றர் ரும் ருடத்றற்கு 
வகரண்டு வெல்னப்தட்டது ருடத்றற்கு  

 
       

 

 

 

ரம் 

கறஷடத் 
பநன்தரட்

டுத் 
வரஷக 

டத்ப்தட்ட 
ஆம்த 

வற்தரர்
ஷ 

வரஷக 

ஷநப்தரடு 
இல்னரல் 

 ஶற்தரர்ஷரபர்கள் 

வருங்கற 
ஶற்தரர்

ஷ 

புகட்டு
ல் 

புகட்டு
ல் 

ப்திக்க 
கர

ம் 
கரட்ட

ல் 

பஷநப்
தரட்டூ 
தத்றம் 
ங்க

ள் 

வ
று 

ஜணரரி  
12 6 1  1   5 

வததரரி  
2 3   1   2 

ரர்ச் 
5 2      2 

ப்ல்  
5 4      4 

ஶ 
2 3 1   1  2 

 ஜளன்  
3 5 1 1 2  1 1 

ஜழஷன  
1 1 1     1 

ஆகஸ்ட் 
5 1     1  

வெப்டம்ர்  
2 3     1 2 

எக்டரம்த
ர்  1 5      5 

ம்தர்  
9 6   1   5 

டிெம்தர்  
5 6 1     6 

வரத்ம்  
52 45 5 1 5 1 3 35 
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  4.1.16  ஏய்ளெற கல்  

ரத்ஷந ரட்டத்றனுல் 2016 ஆம் ருட ஏய்ளெற ெம்தபம் ற்றும்  ஏய்ளெற 
ெம்தபம் வெலுத்ப்தட்ட ிம் தின்ருரறு கரட்டப்தட்டுள்பது  

 

ரம் 
ஏய்ளெறர் 
வரஷக 

வெனள  (ரூ) 

ஜணரரி  22,852 542,988,957.80 

வததரரி  22,925 549,226,726.01 

ரர்ச்  22,954 550,456,602.98 

ப்ல்  23,026 555,878,961.55 

ஶ 23,056 545,262,071.36 

ஜளன் 23,071 547,089,269.53 

ஜழஷன  23,068 551,483,877.72 

ஆகஸ்ட் 23,152 559,003,669.47 

வெப்டம்தர்  23,283 567,573,609.25 

எக்டரம்தர்  23,393 571,962,351.82 

ம்தர்  23,468 567,607,634.21 

டிெம்தர்  23,508 564,821,000.51 
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ரரந் ஏய்ளெற ெம்தபம் - 2016 ரத்ஷந ரட்டம்
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ரரந் ஏய்ளெற ெம்தபம் - 2016     ரத்ஷந ரட்டம்
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4.2 ெபக ஶெஷகள்  ற்றும் கரனரச்ெர ஶம்தரடு 
4.2.1. கனரச்ெர ற்றும்  அனுஷ்டரணங்கள் 

கனரச்ெர வெற்தரடுகள் 
 

ரத்ஷந ரட்டத்றன் கனரச்ெர  
கல்கள் 

தறளக்  கஷனகம்  102 

கனரச்ெர றஷனத்றன் வரஷக  15 

கஷனகம் ற்றும் கஷனஞர் ன்வகரஷட  வெலுத்ல் 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ரட்டத்றன் கனரச்ெர பக்கறத்தும் கறக்கும் இடம் 

 வளந்ஷந ளே ிஷ்னு ஶரனம் 

 வனறகர குஷ்ட   ஜரகன  

 வளங்ஷந றன் ிபக்கு வகரபும்  

 னனவணி ஜ கர ிகரஷ  

 னனவணி ஜ கர ிகரஷ  

 கட்டதரு ஜ கர ிகரஷ  

 வகரட்டவகரட ஜ கர ிகரஷ  

 வளரு கன்ணன ஜ கர ிகரஷ  

 ட்டவக வதரத்குல் தத்ர்  ஜ கர ிகரஷ  

 த்கந்  ஜ கர ிகரஷ  

 வகரட திட்டி ஜ கர ிகரஷ  

 ெறத்ட்டி  ஜ கர ிகரஷ  

 வதத் க ஜகர ிகரஷ  

 வதரல் த்ஷ  கங்கரர ிகரஷ  

 றணி கறருப ஜ கர ிகரஷ  

 103 ஆம்  தூன் – இனங்ஷகின் உர்ந்  தூன்  

 வகரடதிட்டி  பஸ்னறம் தள்பி ரெல்   

 ரத்ஷந  ட்ெத்றக் ஶகரட்ஷட  

 கஜன்ஶரணர ின் இல்னம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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     டடிக்ஷககள் 

 வதௌ த்றன் அத்ரட்ெறஷ தரதுகரத்து  ஶறு ங்கஶபரடு எற்றுஷஷ 
ற்தடுத்றக் வகரண்டு  அஷணத் க்கபிஷடஶ  ளச்ெறஷ ற்தடுத் ரட்டச் 
வெனகத்றன் கலழ்  அஷந்துள்ப வதௌ அலுல்கள் திள வெல்தடுதுண்டு. அன் தடி 
2016 ஆம் ருடத்றல் . கலழ் ரும் டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்ப படிந்து. 

 ரட்ட வதரபத் தரடல் றகழ்ெறத் றட்டம் டத்ல் திஶெ குள 17 இன் பனரம் 
இடத்ஷ  

 அகரரிக்க ர்தரன அர்கபின் 83 ஆது ஜன் றணம் ெரன்வரஸ் 
ித்றரனம்  

 யம் தரடெரஷன ஆெறரிர் கரன்நறல் ங்கல் 2016/05/28 தரனட்டு குத் 
ித்றரனம்  

 தரனற தரஷெ ஊக்குிப்பு டத்ல் ரத்ஷந கதடரீற ிஜரர ிகரஷ 
பங்கள் கட்டம் 73,000 ரூதர , கரகறரறகள் ரூதர 2000  

 யம் ெெி த்  டிதஶனரர 4 ஆம் கட்டஶர் றக தரீட்ஷெ டத்ல் 
றர்தரப்வதரர் வநறள வெய்ல் ரத்ஷந ரட்டவெனகம்.  

 வன் ரகர வதரபத் பற்ெறகள் உத்றவரகத்ர் தரணர திற்ெற டத்ல் 
2016/10/07 ரத்ஷந ஶதரற  னரகத்றல்  

 வன் ரகர குற்ஷகளுக்கு ஶதரஷ றர றகழ்ச்ெற டத்ல் கட்டுஷ  
,ெறத்றம்’ , ெறறு கஷ  ரட்ட றகழ்ச்ெற  ரட்டவெனகத்றல் ஷடவதற்நண. 
2016/11/13 ரகர ட்டம் 2016/12/04 ஆம் றகற டத்ப்தட்டண.  

 யம் ெெி பன்நரம் கட்டம் 2016 ,ல் ஆம்தித்து இதுஷ டத்ப்தட்டண.  
 யம் தரடெரஷன 01-05 குப்பு தரீட்ஷெ ரட்ட ெரெண தரதுகரப்பு றஷனத்ரல் 

டவதற்நண. 
 ரட்ட யம் ெறசு றகழ்ச்ெற றல்னர ித்றர தீடத்றல் ம்தர் 27 ஷடவதரும் 

எளங்கஷத்ல். 
 அகறன இனங்ஷக யம் ெறசு றநஷ றகழ்ச்ெற க்கு திள்ஷபகஷப ஈடுதடுத்ல் கரனற 

ஶெற  ெங்கறத்ர கபரீ் தரடெரஷனக்குவெல்ல்ல் அற்கு உத்ரஷெ ங்கள் 
தஸ் எண்டி 02 எக்குல் தம்வெலுத்ல்.  

 ரத்ஷந ரட்ட ெரெண தரதுகரப்பு கூட்ம் டத்ல் எளங்குவெய்ல் .  
 ன்றன் ிகரஷின் கதின ஸ்து ரது கண்கரட்ெற உட்ெம் எளங்குவெய்ல்.  

வமக் உட்ெம்வதரர றணம்வற்வகரள்பல்.  
 வதரபத் அலுனகள் கூட்டிஷப்தரபர்கள் ரட்ட திற தனஷண அநறித்ல் 

வதௌத் அலுல்கள் றஷக்கபத்றன் ற்றும் ரட்ட வெனகத்றள் 
எத்துஷப்புடன்.  

 யம் தரடெரஷன 1 - 5 ஷரண தரீட்ஷெ டத்ல் 1-5 குப்புக்களுக்கு ிணரப் 
தத்றங்கஷப அச்சு வெய்து யம் தரடெரஷனகளுக்கு வகரடுத்ல் ெரன்று 
ங்கள்.   
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4.2.2  ஆம்த துஷட ெறறுர் உரிஷ பன்ஶணற்ந 
வெற்தரடுகள்  

 ரத்ஷந ரட்டத்றல் ரளம் து 0 - 5 ஷரண  குந்ஷகபின் அதிிருத்ற 
தரதுகரப்பு ற்றும் அஷணத்து அதிிருத்றகளுக்கும் ரட்டத்றன் ெறறுர் உரிஷ பன்ஶணற்ந 
உத்றஶரகத்ர்கபிணரல் வதறும் வெற்தரடுகள் டத்ப்தட்டுந்துள்பது . 2016 ஆம் ருடத்றல் 
ெறறுர் உநறஷ பன்ஶணற்நம் வரடர்தரக திஶெ வெனகங்கள் 16 ரட்டச் வெனகம் 
ஆகறற்நறன் வெற்தரடுகள் கலஶ குநறக்கப்தட்டுள்பது.  

றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் ிதம் 
றகழ்ச்ெறத் 

றட்டத்றன்வரஷக 
ரட்ட வெனகத்றன் 

வெனிணம் (ரூ) 

ரட்ட ிஷபளகஷப கனந்துஷரடும் 
கூட்டம் டத்ல்  06 13,200.00 

ரட்ட ெறறுர் அதிிருத்ற கூட்டம்  
04 26,800.00 

அருண ட்டர ெறத்ற ஶதரட்டி டத்ல் 
(ரட்ட)  01 3,000.00 

வெணஶய” டரக்க றகழ்ச்ெற  ரட்ட  
01 32,000.00 

ிஷபரட்டு பற்நம் அஷத்ல் 
02 98,650.00 

ஆம் றஷன அதிிருத்ற வரடர்தரக திவெ 
கூட்டம் டத்ல்  28 28,000.00 

வெணஶய டரக்க திவெனக றகழ்ச்ெற  
16 83,110.00 

அருண கரடம் ெறத்றஷப்வதரட்டி திஶெ 
வெனகம்  16 94,805.00 

ஆம்த றஷன அதிிருத்ற தரதுகரப்பு கறஷ 
16 125,230.00 

உனக ெறறுர் றணம் (திஶச்வெனகம்)  
16 191,400.00 

ஶதரெஷக ன்வதத் றகழ்ெற  
16 127,650.00 

ஆம்த றஷன அதிிருத்ற திற தனஷண 
அஷடல்  16 239,500.00 

ெறறுர் ரழ்ள பற்தள்பி ஆெறரிர் 
வகரடுப்தணள  259 220,000.00 

ஆம்த றஷன ெறறுர் றஷனம் ீள் அஷப்பு  
2 454,113.49 

தரல்ஶகரப்ஷத றகழ்ச்ெற (பற்தள்பி  
திள்ஷபகள்  259)  2,014,588.00 

கர்ப்திிகள் ரூ:20000.00ஶதரெஷண 
வகரடுப்தணள     261,647,512.00 
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4.2.3 ெபக ஶெஷ  ஷடபஷநகள்                                                                                    

 ெபக ஶெஷத் றஷக்கபத்றணரல் அறஷ்டற்ந ற்றும் னது குஷநந்ஶரர்  
குடும்தங்கஷப,  ஆட்கஷப கட்டிவளப்தி, அர்கஷப ஊக்குித்ல் ற்றும் ரட்டின் 
அதிிருத்ற பற்ெறக்கு அர்கபின் அங்கத்துத்ஷ வதற்றுக்வகரள்து 2016 ருடத்றல் 
டந் கலழ் கரட்டப்தட்டுள்பண.   

 திஶெ வெனகங்கள் 16 இல் ெபக ஆம்த னது குஷநந்வரர் புருத்ரதண வெற் 
றட்டம்.  

 னது குஷநந் தர்கபின் வதரபகீ ெறகறச்ஷெ வதற்றுக் வகரடுத்ல்  குடும்தத்ர்கஷப 
திற்ெறபித்ல் ஜதன் ன்வகரஷட ெறகறச்ஷெவதநல்.  

 ன குஷநந் தர்களுக்கு கற்ஷகவநறகள் டத்ல், ஷத்ற ெறகறச்ஷெ டத்ல்.  

 னது குஷநந் தர்கபின் சு ெக்ற  அஷப்பு ற்றும் வதற்வநரர்  அஷப்புக்கஷப  
கற்தித்ல் அன் திற தனணரக  திற தனணரக சு ெக்ற றக்வல்ன ஷனம் அகறன 
இனங்ஷகில் பனரம் இடம் கறத்துள்பண.   

 னது குஷநந் தர்கபின் ன்வகரஷட ெறகஷப ிரிரக்கல் வகரட் ன ென கூட 
ெற ஷத்ல்  சு வரனறல் கறகள்  அஷத்துக்வகரடுத்ல் றன் , ீர் த்ற  
அஷத்துக் வகரடுத்ல்.  

  சு வரறனரபர்கபின் உற்தத்றஷ அதிிருத்ற வெய்ல், ற்றும் ிரரப 
றஷனங்கபின் உடரக திற்ெறபித்ல் ிற்தஷணக்கரக திஶச்வெனக ட்டத்றல் ெந்ஷ 
டத்ல்.  

 னது குஷநந் தர்கஷப இல்னரக்கல் வரடர்தரக வதற்வநரர்கஷபக் கற்தித்ல் ,அெ 
உத்றவரகத்ர்களுக்கரக கற்ஷகவநற , பற் தள்பி அெறெறர்களுக்கரண கற்ஷகவநற 
டத்ல்.  

   னது குஷநந் தர்கபது அெ ெரர்தற்ந  அஷப்புக்கஷப அஷத்ல் வரறற்துஷந 
திற்ெற டத்துற்கு ெபகஶெஷத் றஷக்கபத்ரல் தம் ற்றுத் உதகங்கள் 
வதற்றுக் வகரடுத்ல்.    

 னது குஷநந் தர்கள் 100 க்குஶற்தட்ட வரஷகஷ வரறல்ரக்கல்.  

 னது குஷநந் தர்களுக்கு ரழ்ரரம் வதற்றுக் வகரடுத்ல்.  

 னது குஷநந் தர்கஷப,சு ெக்ற அஷப்புக்கஷப பஷணத் வரறனரபர்களுக்கு 
வரறல் ரய்ப்பு  அஷத்ல். 

  தறல் வதற்வநரர்கஷப புருத்ரதணம் வெய்ற்கு சு வரறல் உி 
வதற்றுக்வகரடுத்ல். 

  னது குஷநந் தர்கபது புத்ரண்டு ிர டத்ல்.  

 னது குஷநந் தர்கபது றணத்ஷிட்டு தன ி ிர டத்ல்.  

 னது குஷநந் தர்கஷப தனரக்க அெ ெரர்தற்ந அஷப்புக்கஷப வரடர்பு வகரண்டு 
ரட்ட ற்றும் ரகர னது குஷநந் தர்களுக்கரண ெங்கங்கஷப அஷத்து ற்றும் 
அர்களுக்கு கற்கவநற டத்ல்.  
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 ஶெற பறஶரர் அலுனக ஊடரக பறஶரர்களுக்கரக 2016 ஆம் ருடத்றல் ிஶெட 
ெபக வெற்தரடு  

 60 துக்கு ஶற்தட்டர்களுக்கு அஷடரப அட்ஷடவதற்றுக் வகரடுத்ல்.  

 70 துக்கு கூடி ர்கள் ற்றும் ருரணம் 3000 க்கு குஷநந் பறஶரர்களுக்கு 
ரத்ஷந ரட்டத்றல் 19,541  தர்களுக்கு  ரூதர 2000 ரக ரழ்ரர 
வதற்றுக்வகரடுத்ல். 

 அஷணத்து கறர உத்றஶரகர் திரிளகளுக்கும் பறவரர் ெங்கம் அஷத்ல்.  

 கறரற பறவரர் ெங்கங்கஷப என்று றட்டி திரந்ற    பறவரர் ெங்கங்கஷப  
அஷத்ல்.  

 திரந்ற பறவரர் ெங்கங்கள் 16 இஷண என்று றட்டி ரட்ட பறவரர் ெங்கம்  
ஷத்ல். 

 பறஶரர்களுக்கரக கல்ி றகழ்ச்ெறகஷப எளஙகு வெய்ல் தரணர ெலன உடற்திற்ெற.  

 பற ஶரர்கபின்  றநஷஷ வபிப்தடுத் வெற பறஶரர் றத்றற்கு ற்த  
பறஶரர்  றகழ்ச்ெறகள் ற்தரடு வெய்ல். 

 ெறங்கள் புத்ரண்டிக்கரக பறஶரர்களுக்கு கறஷடக்கறல் ணி  ற்றும் உடல் னஷண  
ற்தடுத்  பறஶரர்கஷப வரடர்பு தடுத்ற புத்ரண்டு ிர டத்ல்.  

 ஷத்ற ெரஷண டத்ல் ற்றும் கற்கவநற டத்ல் ெலணி ிரற  இத் அபக்க ஶரய்.  

 திள்ஷபகபிணரல் கிக்கப்தடர  பறஶரர்கஷப  பறஶரர் தரதுகரப்பு ண்டதத்றற்கு  
ஈடுதடுத்ல். 

 70 துக்கு பறவரர் 5 ஶதர் வரடர்தரக புற்று ஶரய் ன்வகரஷட டத்ல்.  

 தரடெரஷன ற்றும் கபிர் ெங்கங்கபின் கபிர்களுகு பறஶரர் அருஷ தற்நற 
கற்ஷகவநற டத்ல்.  

 சு வரறல் உி வதற்றுக் வகரடுத்ல்  

 அகறகளுக்கு ற்றும் ர றில்னர பஶரர்கஷப பறவரர் இல்னத்றற்கு அனுப்தி 
ஷத்ல். 
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ரட்ட  ெபக ஶெஷ பற்ச்ெறகள்  - 2016 ஆம் ஆண்டு 

திஶெ 
வெனகப்  

திரிள 

க்கள் ன்வகரஷட 
அஷ 

ன்வகரஷட 
புற்றுஶரய் 
ன்வகரஷட வகனெறறர 

ெபக ஆம்த 
புருத்ரத

ண கருத் 
றட்டம் 

வ

ரஷ

க
 

வ
ெலு

த்


ப்த
ட்
ட
 

க
ட்
ட


ம்
 

வ

ரஷ

க
 

வ
ெலு

த்


ப்த
ட்
ட
 

க
ட்
ட


ம்
 

வ

ரஷ

க
 

வ
ெலு

த்


ப்த
ட்
ட
 

க
ட்
ட


ம்
 

வ

ரஷ

க
 

வ
ெலு

த்


ப்த
ட்
ட
 

க
ட்
ட


ம்
 

வ

ரஷ

க
 

வ
ெலு

த்


ப்த
ட்
ட
 

க
ட்
ட


ம்
 

ரத்ஷந  648 1,787,000.00 07 84,000.00 81 457,200.00 01 8,400.00 02 4,350.00 

வனறகரம்  855 2,781,700.00 07 21,750.00 85 490,000.00 01 6,300.00 06 9,100.00 

கபுருதிட்டி 548 2,053,450.00 18 441,000.00 74 398,600.00 01 9,100.00 03 - 

யக்ண 4020 1,141,350.00 - - 4592 21,8800.00 27 18,900.00 09 4,950.00 
தஸ்வகரட 579 1,753,700.00 35 51,800.00 64 337,200.00 04 32,200.00 - - 

வகரட்டவதர
ன 

490 1,580,300.00 29 336,000.00 64 326,750.00 03 25,200.00 02 4,100.00 

ரனறம்தஷட 343 1,154,950.00 06 65,000.00 62 362,850.00 05 36,250.00 01 5,500.00 
அக்குஸ்
ஷம 

647 2,072,400.00 34 850000.00 647 400550.00 03 4200.00 03 4,650.00 

றக்வல்ன  487 15,39,900.00 15 245,000.00 92 514,950.00 02 9,800.00 03 8,450.00 
றயவகரட 654 2,181,850.00 27 278,500.00 55 322,450.00 - - - - 

பனட்டிண  935 3,176,950.00 - - 80 460,000.00 05 42,000.00 - - 

வளந்ஷந  13,330 3,796,100.00 29 811,000.00 704 341,950.00 - - 13 7,650.00 
வனறதிட்டி
 

405 1,380,550.00 06 24,000.00 81 466,350.00 01 9,000.00 - - 

கறரிந் 
தியளனவ
ல்ன  

255 834,450.00 11 219,000.00 38 181,750.00 - - 02 5,250.00 

திற்வதத் 337 1,449,550.00 - - 42 186,000.00 01 84,00.00 - - 
அத்துனற 464 1,806,200.00 18 202,000.00 51 268,350.00 01 3,500.00 02 8,700.00 

வரத்ம்  24,997 30,490,400.00 242 3,629,050.00 6,812 5,733,750.00 55 213,250.00 46 62,700.00 
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4.2.4. ெபக தரதுகரப்பு பற்ெறகள்  

 அெ ஏய்ளெற ெம்தபம் கறஷடக்கர சு வரறல் புரிபம் ற்றும் றந்ற்ந 
வரறனரபருக்கு  ஶரறத றல் ெபக ற்றும் வதரருபரர துஷநில் தரதுகரப்ஷத 
ற்தடுத்தும் ஶரக்குடன்  60 றன் தின் ங்கப்தடும். ஏய்ளெறம் இணரல் ெபக 
ன்கஷட கட்டுப்தடுத்ப்தடும் இன்தஇ 2016 ஆம் ருடத்றல்  டத்ப்தட்ட ெபக தரதுகரப்பு 
ஏய்ளெறத் றட்டத்ஷ வெற்தடுத்ற கல்கள்:   

ெபக தரதுகரப்பு 
ஏய்ளெற ெம்தபத் 

றட்டம் 
ஆட்கள் வரஷக 

ஆட்ஶெர்ப்பு  
1,018 

வெலுத்ப்தட்ட 
ஏய்ளெறம்  286 

வெலுத்ப்தட்ட இநப்புக் 
கட்டம்  04 

 

 இனக்குகஷப பூப்தடுத்ற அெ ஊபிர்களுக்கு வளம் வதரக்கு ஶகட்ஶதரர் கூடத்றல் 
2016.07.11. ஆம் றகற ெரன்றுழ் ற்றும் தரிசுகள் ங்கப்தட்டண .  

 இனங்ஷகில் பல் டஷரக ஶர்கள் 100 ஶதருக்கு ல்னவன ளே ெரரி புத் 
ிகரஷில் 2016.09.08 எய்ளெற றட்டத்ஷ எரிஷஷ ங்கறண.    

 ஏய்ற றட்டத்ஷ தற்நற அெ ஊறர்களுக்கு  2016.12. 01 ஆம் றகற கற்ஷக வநறகள் 
டத்ப்தட்டண.  

 ஏய்ளெற றட்டத்ஷ ஷடபஷநப்தடுத் ரட்ட அஷணத்து றருரக பற்ெறகள் 
ஶற்வகரள்பல். 
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4.2.5. ஶதரணர  ஶெஷ வெற்தரடுகள்  

 ெபக ஊக்குிப்பு ற்றும் னன் புரி அஷச்ெறன் கலழ் இஷந் உதஶெண உி 

உத்றஶரகத்ர்கபிணரல்  2016 ஆம் ருடத்றல் டத்ற உதஶெண ஶெஷ வரடர்தரண 

ெரரம்ெம் தின்ருரரகும்.  

வரடர் 
இனக்க

ம் 
றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கள் 

றகட்ச்ெறத் 
றட்டத்றன்  
வரஷக 

தனன் வதருஶரர் வரஷக   
வரஷக 

தங்கு 
தற்றுல்   
(அஷச்சு) 

(ரூ) 

1 

இபஷ வரடர்தரக ண ின்ஞரண 
ிதம் பனம்  இஷபஞரர் 
பறளுக்கரண ண ின்ஞரண 
வரடர்தரண ல்லுஷந கற்ஷகவநற   

11 605 105,050.00 

2 

ரட்ட ட்டத்றல் ண  ின்ஞரண 
ெபக திச்ெறஷணகஷப 
ரிஷெப்தடுத்ற பன்னுரிஷ ங்க 
ஶஷரணற்ஷந அநறந்து இண்டு 
ரள் றட்ட கற்ஷகவநற டத்ல் 

01 49 51,187.00 

3 
ரட்ட ற்றும் திரந்ற ட்டத்றல் 
ஶணர ின்ஞரண வதணர் ஷல்  13 - 26,000.00 

4 
ஶெற உதஶெண றணத்ஷ 
பன்ணிட்டு றகழ்ச்ெறகள் டத்ல்  10 450 220,000.00 

5 கற்ஷகவநறகள் டத்ல்  
   

 
 கல்ிப் திரிள (திள்ஷபகள், 

வதற்ஶநரர்கள், ஆெறரிர்கள்  90 4,617  

  அெ உத்றஶரகத்ர்கள்  
10 340  

 

 க்கள் (பற ஶரர்,வதண்கள், 
திள்ஷப ெபகம் , இஷபஞரர் 
ெங்கம், பறஶரர்வதண்கள் 
றிகு றகழ்ச்ெற  அதிிருத்ற  
றட்டம்) 

107 4,300  

6 
வகரள்றநன் அதிிருத்ற றகழ்ச்ெறத் 
றட்டம்   02 160  

7 ணிரர் உதஶெண ஶெஷ ங்கள்  
- 872  

வரத்ம் 
244 11,393 402,237.00 
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 கபரீ் ற்றும் ெறறுர்கள் அலுல்கள் அஷச்ெறன் கலழ் ஶெர்த்துக் வகரள்பப்தட்ட 
உஶெண உி உத்றஶரகத்ர்கபிணரல்  2016 ஆம் ருடத்றல் டத்ப்தட்ட கல்கபின் 
ெரரம்ெம்.  

வரடர் 
இனக்கம் 

றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கள் 
றகட்ச்ெறத் 
றட்டத்றன்  
வரஷக 

தனன்வத
ருஶரர்
வரஷக 

தங்கு 
தற்றுல்   
(அஷச்சு) 

(ரூ) 
01 இஷத் பம், 

ஷகடக்கத்வரஷனவதெற தரஷ 
வரடர்தரக தரடெரஷன திள்ஷப யம் 
தரடெரஷன திள்ஷபஷப  

01 150 - 

02 ெறறுர் துஷ் திவரகம் தற்நற தரடவநற   
28 1,697 - 

03 ணவரரபர்களுக்கு ஶணர  ஷத்ற 
ஶெஷ ற்றும் டரடும்ஶெஷ 
டத்ல்.  

23 186 - 

04 ஶதரஷ றர தரட ெரஷன 
கற்ஷகவநற டத்ல். 11 913 - 

05 ‘‘திச்ெறஷண இன்நற கறழ்ச்ெறகரண 
இல்னம் ணரக றர்தரர்க்கும் 
இஷபஞரர் பறகள் வரடர்தரக 
உதவெண வெஷ ற்றும் கற்ஷகவநற   

16 1,062 - 

06 இப்புகள் ரழ்க்ஷகக்கு ஆெறர்ரம் 
ஆக்கறக்வகரள்ஶரம்  னது குஷநந் 
ஶரர்கஷப   ஶதரஷண பனம் ெக்ற 
வதநச் வெய்ஶரம்  

08 476 - 

07 ஏய்ளெற ரழ்க்கஷ  கறழ்ச்ெறஶரடு 
கறக்க கற்ஷகவநறகள்   29 1,732 - 

08 ிஷர்கஷப ஊக்குிக்க ஶதரஷண 
றகழ்ச்ெறகள்  

09 438 - 

09 ‚ெற்குபள்ப பத்றரண 
குந்ஷஷ வதற்வநடுப்தது வ்ரறு 
கப்திிளுக்கர ஶதரெஷண 
றகழ்ச்ெறகள்  

06 285 - 

10 தரெரஷன உதஶெம் டரடும் ஶெஷ 
டத்ல்  

07 823 - 

11 னது குஷநந் திள்ஷபகளுடன் வதற் 
ஶநரர்கள் ஆெறரிர்கள் வ்ரறு ஶெஷ 
புரிது வதரஷண றகழ்ச்ெற  

17 869 - 

12 துஷ்திவரகத்றற்கு  பகம் வகரடுத்  
குந்ஷகளுக்கு  ஶர உதவெம் 
அபித்ல்  
 

12 1,064 - 

13 “குந் ஷ பர்ப்பு குந்ஷகபின் 07 362 - 
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ஷனஷத்தும்  வரடர்தரக 
ரீ்ரணித்ல்  ன்ந  ஷனப்தில் 
வதற்ஶநரர்கஷப கற்தித்ல்   
 

14 வரறல் ரழ்ஷகில்  கஷனப்ஷத 
றர்த்ல் ன்ந ஷனப்தில் அலுனக 
உத்றவரகத்ர்கஷப கற்தித்ல்  

13 1,421 150,000.00 

15 ஶர ஶரரபர்கஷப தரதுகரக்கும் 
தர்கஷப கற்தித்ல் கபரீ் ங்கங்கள் 
அஷத்ல் . 

01 107 15,000.00 

16 இஷபஞர் , பறகபின் 
திச்ெறஷணகளுக்கு உஶெண ஶெஷ 
ங்கள்   

06 212 - 

17 கபரீ் ெங்கங்கள் அஷத்ல்  83 3,436 
- 

18 ஶதரஷண வரடர்தரக க்கஷப 
அநறளருத்ல்  

13 924 - 

19 றஷணள பர்ச்ெற ற்றும் உதஶெம் 
வரடர்தரக கற்ஷகவநற  

12 1,373 15,000.00 

20 டவன்ெறர வரடர்தரக அலுனக 
ஊறர்கஷப கற்தித்ல்   

12 1,432  - 

21 இல்ன ரழ்க்கில் வருப்திஷண  
கட்டுப்தடுத்துஶரம் வதண்கஷப 
அநறளெட்டல்  

18 1,634 75,000.00 

22 வதரஷண வரடர்தரக திள்ஷபகஷப 
அநறளெட்டல்   

02 217 30,000.00 

வரத்ம் 
 

334 334 28,813 

 

4.2.6   ரட்டத்றன் ிஷபரட்டு பற்ெறகள் 

 வரனறவதரல், கதடி , ிஷபரட்டு ஶதரட்டி வதரக்ெறன் ஷபதந்து , கரல் தந்து, தெற தந்து, 
ீச்ெல் , தட்றன்டன் கதடி, ஜறம்ரஸ்டிக், ஆகற ிபரட்டு வரடர்தரக திற்ச்ெற டத்ல்  

 ிஷபரட்டு 13 வரடர்தரக  16 ஶதரட்டிரபர் ஷப்பு வநறள வெய்ல்.  

 2016 ிஷபரட்டு உடற்திற்ெற ஶெற றணம் வரடர்தரக ரட்டத்றனுல் 
ஷனங்களுக்கறடவ கப் தந்ரட்டம் டத்ல் உடற்திற்ெற றகழ்ச்ெற டத்ல் . 

 அஷணத்து திஶெ வெனகங்களுக்கறஷடஶ ஶதரட்டி டத்ல் இல்னங்களுக்கறஷடவ. 

 திவெ வெனகங்களுக்கறஷடஶ ிஷபரட்டு ரம் டத்ல் (வன் றற ய்டி 
ஏட்டல் , கறரிகட்ஶதரட்டி டத்ல்).
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 4.2.7  ரட்டத்றன் கபிர் பற்ெறகள் 2016 ஆம் ருடம்  

வரடர் 
இனக்கம் 

றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் வதர் 
ற்றும் வெற்தரடுகள் 

திஶெ வெனகம் 
அஷச்சு அஷச்சு 
எதுக்கலடுகபின் (ரூ) 

வெனள 

திற 
தனன் 

வதருவரர் 
வரஷக 

1 றருக ப றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
அநறபகப்தடுத்ல்  

றயவகரட  6,700.00 10 

றருக ப றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
தரல் தசுக்கஷப ங்கள்     

120,000.00 03 

2 வதண்கள் ஆண்கள் ெபக 
றஷனஷரண 
துஷ்திவரகம் தற்நற 
கற்தித்ல் 

ரத்ஷந  25,000.00 100 

அத்துனற 25,000.00 103 

3 சுக ரழ்ளக்கு ஶதரெஷண 
றகழ்ச்ெற டத்ல்  

திற்வதத் 27,000.00 82 

வனறதிட்டி 26,630.00 81 

4 ஶரட்ட கபிர் கஷபக் 
கற்தித்ல்  

வகரட்டவதரன 40,000.00 108 

அத்றலு 40,000.00 126 

அக்குஸ்ஷம 40,000.00  

பனட்டிண  40,000.00 96 

5 உஷக்க்கும் கங்களுக்கு 
ெக்ற ீண வதண்களுக்கு 
உதகம் தகறர்ந்பித்ல்  

ரத்ஷந 125,000.00 05 

றக்வல்ன 125,000.00 05 

6 ீண வதண்களுக்கு 
றகழ்ச்ெறகள் டத்ல்  . 

ரத்ஷந  12,500.00 43 

றக்வல்ஷன 12.500.00 40 

7 ருரண றகஷப 
அஷத்ல் திற்ெறவநற 
டத்ல்  

தஸ்வகரஷட 28,000.00 50 

கறரிகறரிந்  28,000.00 46 

யக்ஷண  28,000.00 48 

ரனறம்தஷட 28,000.00 50 

கம்புறுதிட்டி 25,906.00 43 

அத்றனற 28,000.00 49 

றக்வல்ஷன  28,000.00 50 

8 கஷனஞர் திற்ெற டத்ல்  வனகரம்ம்  50,000.00 10 

9 ரத்ஷந கபிர் ளுக் குள 
ெக்றஷடச் வெய்ல்  

ரத்ஷந ரட்டச் 
வெனகம்  

14,400.00 50 

10 புற இஷபஞர் பறகளுக்கு 
சுகரர ற்றும் றநன் 
அதிிருத்ற றகழ்ச்ெற டத்ல்   

ரத்ஷந 20,000.00 200 

பனட்டிண 20,000.00 500 

அத்துனற 20,000.00 213 

வளந்ந   20,000.00 225 
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11 ிஷ கபரீ் 
வதரருபரரத்ஷ உக்கு 
ித்ல் சு வரறல் 
உதகம்வதற்றுக் வகரடுத்ல்.    

பனட்டிண 295,724.00 11 

12 கர் றணத்ஷவரட்டி 
றகழ்ச்ெறகள் டத்ல்   

தஸ்வகரஷட 15,000.00 130 

 கம்புறுதிட்டி 20,000.00 25 

வனறதிட்டி 20,000.00 83 

ரத்ஷந  20,000.00 100 

13 வதண்கள் உற்தத்றப் 
வதரருட்கள் ெந்ஷ டத்ல். 

றயவகரஷட 46,700.00 108 

திற்நவதத் 45,300.00 95 

கறரிந் புயளல்வல்ன  21,200.00 134 

14 தறக் திற்ெற டத்ல்  கறரிந் புயளல்வல்ன  41,250.00 10 

 

4.2.8  ெறறுர் தரதுகரப்பு  ற்றும் ெறறுர் தரதுகரப்புச் ஶெஷ       

றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
வெனரகற  
வரஷக  (ரூ) 

ெறறுர் உரிஷ உக்குிப்பு 
உத்ஶரகத்ர்கபின் ரரந் திறதனன் 
அநறக்ஷக 12 டத்ல்  

15,000.00 

உனக ெறறுர் றண றகழ்ச்ெற டத்ல் ெறறுர் 
ெங்கங்கள் வரடர்தரக  வரஷக  

5,000.00 

கறரற ெறறுர் அதிிருத்றக் குள 
உத்றவரகத்ர்கஷப கற்தித்ல்  

20,000.00 

பற்தள்பி வதற்வநரர்கஷப ெறருர்  துஷ் 
திவரகம் வரடர்தரக ெங்கல றகழ்ச்ெறகள் 
டத்ல்ஶெற அதிிருத்ற ங்கற றற 
உிபடன்  

23,500.00 

ரட்ட ெறறுர் ெங்க திள்ஷபகபின் றநன் 
அதிிருத்ற றகழ்ச்ெற  

30,000.00 

ரட்ட ெறறுர் ெங்க குந்ஷகள் திற்ெற 
டத்ல். 

41,370.00 
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4.3  அதிிருத்ற வெற்தரடுகபின் திறதனன்     

4.3.1. ரட்டச் வெனகத்றன் வெனிணத் ஷனப்தின் கலழ் டத்ப்தட்ட 
அதிிருத்ற கருத்றட்டங்கள்  

பனணச் வெரத்துக்கபின் புணருத்ரதணபம் அதிிருத்றபம் ( கட்டிடங்களும்  அஷப்பும் ) 

 262 ஆம் வெனிணத் ஷனப்தின் கலழ் பனணச் வெரத்துக்கபின் புணருத்ரதணபம் ஶழ் 
அதிிருத்றபம் (கட்டிடங்களும் அதிிருத்றபம் ) வரடர்தரக கல்கள் தின்ருரரகும்.   

வெனிண ிதம் எதுக்கலடு வெனள 

ரட்டச் வெனகம் ரத்ஷந     

கட்டிடங்களும் அஷப்பும்  8,500,000  

ரட்டச் வெனகம் ரத்ஷந    

  திரண ஶகட்வதரர் கூடத்ஷ தளது தரர்த்ல்   119,137.12 

   ரட்டச் வெனக ிடுறின் ீர் ரங்கறஷ  தளது 
தரர்த்ல்  

 154,307.49 

 ரட்டச் வெனக ிடுறஷ தளது தரர்த்ல்   213,617.64 

 அலுனக னென கூடத்ஷ தளதுதரர்த்ல்   285,071.90 

  உத வரத்ம்   772,134.15 

திஶெ வெனகம் ரத்ஷந    

  தறளப் திரிின் கண்ரடிவதரருத்ற குபிரூட்டப்தட்டு 
றன்ெரம் ங்கள்  

 42,768.50 

 ெறற்றுண்டிச் ெரஷனக்கு றன் ீற்நர் வதரருத்ல்   21,908.00 

 உத வரத்ம்  64,676.50 

வனறகர திவெ வெனகம்   

  றருரக உத்றவரகத்து உத்ஶரக பூர் அஷநஷ 
ரரித்ல்   

 62,694.17 

  அலுனக னென கூடத்றற்குவகரட்வதரருத்ல் ற்றும் 
தளதுதரர்த்ல்  

 155,890.00 

 mYtyf xspnguUf;fp nghUj;jpAs;s ,lj;ij AMP itf;Fk; ,lj;ij 
gpupj;j xJf;Fjy;    

 64,561.20 

  Nkhl;lhu; irf;fpy; fuh[; xd;W mikj;jy;   564,920.68 
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  fpzU xd;W mikj;jy;   24,950.00 

 gpunjr nrayhsu; tpLjpia gOJghu;j;jy;   62,600.00 

 உத வரத்ம்   62,600.00 

தஸ்வகரட  திவச் வெனகம்    

  அலுனகத்ற்கு தரதுகரப்பு ஶலு அஷத்ல்   679,307.98 

  உத வரத்ம்  679,307.98 

வகரட்டவதரன  திவச் வெனகம்    

  ePu;g;gPyp gOJghu;j;jy;   144,890.52 

 nghJ foptiu mikj;jjy;   903,867.83 

 mYtyf fhy;tha;j;j njhFjpia jahupj;jy;   42,232.81 

 உத வரத்ம்   1,090,991.16 

ரனறம்ஷட ரனறம்ஷட  திவச் வெனகம்    

 mYtyf Kw;wj;jpw;F rpnke;jp fw;fs; nghUj;jy;   229,544.14 

 Kw;ghir ngau;g;gyif mikj;jjy;   167,450.00 

 mYtyf ePu;j; jhq;fp mike;Js;s ,lj;ij Ntuhf;fy;   46,485.55 

 mYtyfj;jpw;F tbk;G epu;g; tbg;G Foha; nghuj;jy;   78,456.40 

 mgptpUj;jp gpuptpd; gbj; njhFjpf;F fPo; fsQ;rpa miw mikj;jy;   16,135.05 

  உத வரத்ம்  538,071.14 

அக்குஸ்ஷம திவச் வெனகம்    

  Nrit ngUNthu;fSf;fhf jupg;gpl trjpfs; jahupj;jy;   161,890.00 

  rpw;Wd;br; rhiyf;F rptpypk; mbj;jy;   103,420.80 

 gl;ljhup fl;blj;jpw;F g+r;rpg; g+Rjy;   54,689.20 

  உத வரத்ம்   320,000.00 

றக்வல்ன தஸ்வகரட  திவச் வெனகம்    
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  mYtyfj;jpw;f mYkpdpak; fjT nghUj;jjy;   59,980.65 

 mYtyfj;jpd; Nko;khapd; foptiu njhFjpia gOjghu;j;jy;   16,830.00 

  mYtyf Nkhl;lhu; thfd fuh[;   382,245.55 

  mytyf Kw;wj;jpw;F ,d;lu;nyhf; fy; gpbj;jy;   74,929.95 

  உத வரத்ம்   533,986.15 

 றயவகரட  திவெ வெனகம்    

  Nfl;Nghu; $lj;ij gOjghu;j;jy;   363,180.77 

  gpujhd mytyfj;jpd; fl;blj;ij gOJghu;j;jy;   467,150.45 

  Rfhjhu Kaw;rpfs;   116,169.91 

  உத வரத்ம்   946,501.13 

வளந்ஷந  திவச் வெனகம்    

  mYtyf kyry$lj; njhFjpia rPu; jpUj;jy;   114,482.79 

 mYtyf ePu; tbg;gpid gOJghu;j;jy;   243,339.68 

 mytyf kpd; n[dNulu; gojGHU;J;JY;   719,267.00 

 mYtyf Nko;khb kyry$lj;jpw;F nfhkl; nghUj;jjy;.    18,670.00 

  உத வரத்ம்   1,095,759.47 

கறரிந் புயளல்ஶல்ன   திவச் வெனகம்    

  mYtyf கட்டிடத்ஷ gOJghu;j;jy;  328,067.07 

   உத வரத்ம்  328,067.07 

அத்துனற  திவச் வெனகம்    

 ,uz;lhk; khbf;F if Ntyp mikj;jjy;   145,170.28 

 ePu; tpepNahf tPjp mikj;jy; 1 Mk; gFjp   23,084.77 

 irf;fpy; fuh[; jahupj;jy;  1 Mk; gFjp.  220,418.49 

 1 Mk; fl;blj;jw;F jpiwg;gplit aply;   59,075.00 
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  thfz fuh]; jahupj;jy;   123,757.32 

  irf;fpy; fuh[; jahupj;jy; 1 1 Mk; gFjp.  58,060.51 

 Eio thapy; jahupj;jy;   50,000.00 

 ePu; tpepNahf tPjpia jahupj;jy; - ,Ujpf; fl;lk;  fl;lk;   56,736.43 

 thfz fuh[; jahupj;jy;  - ,Ujpf; fl;lk;   232,334.51 

  உத வரத்ம்  968,637.31 

பள வரத்ம்  8,273,748.11 

 

பனணச் வெரத்துக்கள் டுத்துக் வகரள்பல்  (கட்டிடபம் அஷப்பும்) 

262 ஆது  வெனிணத்  ஷனப்தின் கலழ் பனணச் வெரத்துக்கன் டுத்துக் வகரள்பல்  
(கட்டிடம் ற்றும் அஷப்பும்)  

வெனிண ிதம் எதுக்கலடு வெனள (ரூ) 

ரட்டச் வெனகம் ரத்ஷந      

 கட்டிடபம் அஷப்பும்  155,000,000.00  

ரட்டச் வெனகம் ரத்ஷந    

  பனட்டிண திஶெ வெனகத்றற்கு இரு 
ரடிக் கட்டிடம் அஷத்ல்  

 15,336,626.32 

  றய வகரட திஶெ வெனகத்றற்கு இரு 
ரடிக் கட்டிடம் அஷத்ல்  

 10,508,173.50 

 றக்ல்ன திஶெ வெனகத்றற்கு இரு 
ரடிக் கட்டிடம் அஷத்ல்  

 1,636,120.08 

  உத வரத்ம்  27,480,919.90 

பளவரத்ம்   27,480,919.90 
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4.3.2 இஷநரி  அஷச்சு ற்றும் றஷக்கபங்கபின் வெனிணத் கல். 
இஷநரி அஷச்சு ற்றும் றஷக்கபத்றன் கலழ் வெனள வரடர்தரண கல்கள் 

வ
ென


ிண

த்
 


ஷ

ன
ப்பு

 

அஷச்சு / றஷக்கபம் 

ீண்டுரும் பனணம் வரத்ம் 

எதுக்கலடுகள் 
ரூதர. 

வெனள 
ரூதர. 

எதுக்கலடுகள் 
ரூதர. 

வெனள 
ரூதர. 

பள 
எதுக்கலடுகள் 

ரூதர. 

வரத் ஶநற 
வெனிணம்  

ரூதர. 

1  ஜணரறதற அலுனகம்  - - 2,336,500.00 2,054,125.57 2,336,500.00 2,054,125.57 

2 தி அஷச்ெர் அலுனகம்  55,210.00 55,210.00   55,210.00 55,210.00 

101 வதரபத் அலுல்கள்  
றதரட்டு அஷச்சு 

236,500.00 236,169.00 14,688,353.19 14,080,064.38 14,924,853.19 14,316,233.38 

102 றற  அஷச்சு 8,519,352.34 8,221,367.53 - - 8,519,352.34 8,221,367.53 

103 தரதுகரப்பு அஷச்சு  125,000.00 115,000.00 - - 125,000.00 115,000.00 

104 ஶெற வகரள்ஷக ற்றும் 
வதரருபரர , அதிிருத்ற 
அஷச்சு 

528,844.00 483,842.50 759,275,000.00 684,491,845.35 759,803,844.00 684,975,687.85 

106 இடர் பகரஷது அஷச்சு  8,992,436.88 8,678,985.23 38,871,500.00 32,240,275.00 47,863,936.88 40,919,260.23 

110  
ீற அஷச்சு 

11,373,210.00 10,889,297.50 70,500.00 70,500.00 11,443,710.00 10,959,797.50 

111 சுகரர ற்றும்  ஶதரெஷண 
ஶெற ஷத்ற அஷச்சு  

364,635.00 362,472.00 1,266,974.10 1,247,823.61 1,631,609.10 1,610,295.61 

116 கூட்டுநள ற்றும் உள்பக 
ிரதர அஷச்சு 

- 36,058.00 - - - 36,058.00 

118  
ிெர அஷச்சு  

28,345,030.22 26,218,427.72 122,500.00 104,241.49 28,467,530.22 26,322,669.21 

72
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120 கபிர் ற்றும் ெறறுர் 
அலுனகள் அஷச்சு 
  

278,521,050.00 265,689,634.53 4,256,231.42 4,144,120.99 282,777,281.42 269,833,755.52 

121  உள்ரட்டலுனகள் அஷச்சு 404,035,244.00 399,490,493.21 400,590,087.48 185,473,320.97 804,624,331.48 589,963,814.18 

124 ெபக ஊக்குிப்பு ற்றும் னன் 
ஏம்தல்  அஷச்சு  

524,999,163.75 524,999,163.75 1,895,887.00 1,895,887.00 526,895,050.75 526,895,050.75 

130 அெ றருரக ற்றும் 
பகரஷத்து அஷச்சு 

8,518,251.29 8,409,433.04 161,544.00 161,544.00 8,679,795.29 8,570,977.04 

135 வதரும் ஶரட்டக் ஷகத்வரறல்  
அஷச்சு  

- - 22,000,000.00 20,294,880.45 22,000,000.00 20,294,880.45 

136 ிஷபரட்டு அஷச்சு - - 7,910,282.18 7,532,696.40 7,910,282.18 7,532,696.40 

140 ஷன ரட்டு புற கறர 
கட்டஷப்பு ெறகள் ெபக 
அதிிருத்ற அஷச்சு 

- - 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 

151 ீண ற்றும் ீர் ப 
அதிிருத்ற அஷச்சு 

- - 375,000.00 255,000.00 375,000.00 255,000.00 

153 கரி  அஷச்சு 18,028,901.72 14,777,674.76 39,711,985.26 38,500,467.22 57,740,886.98 53,278,141.98 

154 கறரற வதரருபரர அஷச்சு 72,116.00 72,116.00 5,539,530.00 5,452,568.44 5,611,646.00 5,524,684.44 

155 உள்ளூரட்ெற ற்றும் ரகர 
ெஷத அஷச்சு 

338,750.00 338,750.00 - - 338,750.00 338,750.00 

157 ஶெற ிரம் வரடர்தரண 
அஷச்சு ஷகத் வரறல் ர்த்க 
அலுல்கள் அஷச்சு  

6,185,779.50 5,905,682.03 577,877.00 515,964.37 6,763,656.5 6,421,646.40 

163 உள்பக அலுல்கள் த 
அதிிருத்ற அஷச்சு  

- - 557,151.34 375,553.22 557,151.34 375,553.22 

165 ஶெற என்நறஷணப்பு அஷச்சு  - - 1,467,491.00 1,467,491.00 1,467,491.00 1,467,491.00 
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182  ிரட்டு அலுல்கள் அஷச்சு  24,359,720.00 23,489,583.31 - - 24,359,720.00 23,489,583.31 

192 ீற ற்றும் ெரரணவன் 
அதிிருத்ற அஷச்சு 

- - 441,580,000.00 345,671,708.76 441,580,000.00 345,671,708.76 

196 ிரரவரறல் தற்த ஆய்ள  
ஷச்சு  

2,518,828.13 2,352,993.88 1,140,697.50 1,049,711.73 3,659,525.63 3,402,705.61 

197 வகற்றநன் ஊக்குிப்பு 
அஷச்சு  

283,500.00 272,618.79 - - 283,500.00 272,618.79 

201 வதரபத் அலுல்கள் 28,775,160.00 24,549,451.25 6,852,000.00 5,848,244.08 35,627,160.00 30,397,695.33 

203 கறநறஸ்  அலுனகள்  
அஷச்சு  

- - 1,000,000.00 927,000.00 1,000,000.00 927,000.00 

206 கனரச்ெர அலுனகள் 
றஷக்கபம் 

1,240,500.00 1,115,765.93 - - 1,240,500.00 1,115,765.93 

210 அெ வெய்றகள் றஷக்கபம் 12,000.00 12,000.00 - - 12,000.00 12,000.00 

216 ெபக ஶெஷ றஷக்கபம் 12,845,499.50 13,021,439.43 554,000.00 553,679.00 13,399,499.50 13,575,118.43 

217 குறகரண் ற்றும் ெறறுர் 
தரதுகரப்பு  றஷக்கபம்   

11,836,930.00 11,835,845.84 15,000.00 14,107.50 11,851,930.00 11,849,953.34 

219 ிஷபரட்டு அதிிருத்ற 
றஷக்கபம்  

- - 4,712,066.31 4,341,457.87 4,712,066.31 4,341,457.87 

227 ஆட்கள் தறள வெய்பம் 
றஷக்கபம் 

14,144,640.00 13,528,274.41 - - 14,144,640.00 13,528,274.41 

248 துரித் றஷக்கபம் - - 14,000,000.00 8,959,319.52 14,000,000.00 8,959,319.52 

252 க்கள் றப்பு ற்றும் க்கள் 
புள்பி ித றஷக்கபம் 

1,365,170.11 1,261,231.61 24,554.65 22,230.00 1,389,724.76 1,283,461.61 

253 எய்ளெற ெம்தப றஷக்கபம் 68,167,811.00 17,722,043.91 282,000.00 275,600.00 68,449,811.00 17,997,643 

254 தறரபர் ரகத் றஷக்கபம் 2,427,595.00 2,220,039.99 - - 2,427,595.00 2,220,039.99 
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285 ிெரத் றஷக்கபம் 20,000.00 17,820.00 - - 20,000.00 17,820.00 

286 கரி ஆஷரபர்ரகத் 
றஷக்கபம் 

5,500.00 5,500.00 - - 5,500.00 5,500.00 

287 கரி உரிஷறரக்கல் 
றஷக்கபம்  

- - 49,3291.61 492,573.47 493,291.61 492,573.47 

290 ீண ற்றும் ீர்ப 
றஷக்கபம்  

- - 174,321.96 29,366.40 174,321.96 29,366.40 

307 ஶரட்டரர் ரகண திர 
றஷக்கபம்  

950,188.87 704,667.68 - - 950,188.87 704,667.68 

326 ெபக அடிப்தட தூ ய்ஷ  
றஷக்கபம் 

320,000.00 275,705.97 - - 320,000.00 275,705.97 

327 கரி தநறரற்று வகரள்ஷக 
றட்டறடல் றஷக்கபம்  

708,600.00 689,444.00 1,881,780.00 1,314,314.42 2,590,380.00 2,003,758.42 

328 ணி ளுவரறற் துஷந 
றஷக்கபம்  

876,000.00 864,318.70 681,300.00 653,122.75 1,557,300.00 1,517,441.45 
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4.3.3  வதரருபரர அதிிருத்ற அஷச்ெறன் கலழ் 2016 ஆம் ருடத்றல் 
டந் அதிிருத்ற கருத்றட்டம்  

அதிிருத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  

அதிிருத்ற கருத் றட்டறன் ெரரம்ெம் 
 

வரடர் 
இனக்கம் 

கருத்றட்டத்றன்வதர் 
கருத் 

றட்டத்வரஷக 

வதௌகீ திறதனன் றறப் திறதனன் 

பூர்த்றரக்கப்தட்ட 
கருத் றட்டம் 

வதௌகீ 
திற 
தனன்  
(%) 

எதுக்கலடு 
(ரூ.ற) 

வெனள 
(ரூ.ற) 

றறப் 
தனன்  
(%) 

1 தன் 
பகப்தடுத்ப்தட்ட 
ள வெனளத் 
றட்டம்  

1,206 1,196 99.2 144.85 135.52 93.56 

2 கறரற 
கட்டஷப்புகள் 
ெறகள் அஷச்சு  

1,191 1,146 96.2 613 546.03 89.08 

3 வரடர்கறன்ந  
அதிிருத்ற 

49 42 85.7 359.54 164.74 45.82 

4 கறர ீற 
ீபஷப்பு றட்டம்  

385 370 96.1 368.09 345.67 93.91 

5 கறர ிஷபரட்டு 
ஷரண அதிிருத்ற  

18 18 100 12.59 11.69 92.85 

6 ெம்திர வெளக் 
ஷகத் வரறல் 
அதிிருத்ற றகழ்ச்ெற  

12 12 100 5.63 5.45 96.80 

7 வனறகர வன்ஷண 
வரய்  

8,116 8,116 100 22 20.29 92.23 

வரத்ம் 10,977 10,900 99.3 1,525.70 1,229.39 80.58 
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தன்பகப்தடுத்ப்தட்ட றற வதௌகீ திறதனன் 2016.12.31 றகறக்கு 
றற ற்றும் வதௌறக திறதனன்  

 

 
A - ஶஷன ஆம்திக்கப்தடர (0%),   B - (1-10%) – ிஷன றக்கப்தட்ட ,   C - (11-25%) 
ஶஷன படிந் ,   D - (26 - 50%) - ஶஷன படிந், E - (51-75%) - ஶஷன படிந், F 
-  (76-99%) - ஶஷன படிந் ,    G - 100% - ஶஷன படிந் 
 
 
 

வரட
ர் 

இனக்
கம் 

திஶெ 
வெனகம் 

/ர. 

அனுற
க்கப்தட்
வரஷக 

எதுக்
கலடு 

(ரூ.ற) 

வரத் 
ஷனறப்
தின்வெனி
ணம் (ரூ.ற) 

தனன்வத
ரு ஶரர் 
வரஷக 

வதௌகீ திறதனன் 
றறப்   
திற 
தனன் A B C D E F G 

1 ரத்ஷந  225 22.72 20.83 25,837 2 1     222 19.51 

2 வனறகரம்  94 10.75 10.57 43,001       94 10.17 

3 கம்புருதிட்டி  60 8.82 8.54 11,084       60 7.97 

4 யக்ண  51 6.12 6.34 8,025 1      50 5.63 

5 தஸ்வகரட 70 9.06 8.83 21,825       70 8.13 

6 ரனறம்தஷட 65 6.22 5.87 35,729  1     64 5.92 

7 அக்குஸ்
ஷம 

61 12.12 11.83 13,045       61 11.56 

8 றகவல்ன  60 6.76 6.64 2,563       60 6.44 

9 றயவகரட 64 5.76 5.74 16,545  1     63 5.00 

10 பனட்டிண 101 11.73 10.48 16,111       101 10.94 

11 வளந் ஷந  59 6.47 6.35 19,314 1      58 6.15 

12 வனறதிட்டி 82 11.70 11.65 25,683       82 10.68 

13 கறரிந்  37 3.33 3.30 6,108       37 3.08 

14 திற்நவதத்  59 6.31 6.30 11,208       59 5.78 

15 அத்துனற  41 5.38 5.31 7,294       41 5.01 

16 வகரட்டவதரன 68 7.71 7.71 16,207 1   2   65 6.80 

17 ரத்ஷந 
ரட்டவெ
னகம்  

9 3.92 3.92        9 3.74 

றருரக வெனிணம்             3.02 

வரத்ம்  1,206 144.85 140.20 279,579 5 3  2   1196 135.5

2 

%           99.17  
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கறரற கட்டஷப்பு ெறகள் அதிிருத்றத் றட்டம்  

றற ற்றும் வதரபீக தனன்  2016.12.31 றகறக்கு 

வரட
ர் 

இனக்
கம் 

திஶெ 
வெனகம் 

/ர. 

அனு
றக்கப்
தட்
வர
ஷக 

எதுக்
கலடு 

(ரூ.ற) 

கருத்றட்
டத்றன் 

எதுக்கலடு
(ருரு.ற 

வரத் ிஷன 
றப்பு 

திற தனன் 
வரஷக 

வதௌகீ திற தனன் 

றறப் திற 
தனன் A B C D E F G 

1 ரத்ஷந  63 29 29 28,340,422.69 7,466  6     57 23,457,277.01 

2 வனறகர 
ம் 

93 48 47.75 42,365,221.27 4,816 7 4 8    74 34,880,450.85 

3 கம்புருதிட்டி
  

90 39 39 38,097,658.22 7,449  1     89 35,524,585.48 

4 யக்ண  42 34 34 33,834,841.54 13,641   1    41 31,961,607.25 

5 தஸ் வகரட 90 43 43 42,842,607.79 33,462  3     87 40,118,076.00 

6 வகரட்டவதர
ன  

80 37 37 36,676,625.21 12,441 1 5     74 32,120,652.58 

7 ரனறம்தஷட 89 29 29 28,302,615.13 22,780  1     88 27,002,099.98 

8 அக்குஸ்
ஷம 

119 46 45.90 46,507,833.02 100,368       119 44,270,747.03 

9 றக்வல்ன  90 48 48 47,397,052.08 8,673       90 45,184,759.73 

10 றயவகரட 69 40 40 38,701,436.71 13,279   1    68 33,890,500.47 

11 பனட்டிண  54 48 48 47,364,815.54 3,857       54 43,357,624.36 

12 வளந்ஷந  46 41 39 36,371,492.42 9,263   1    45 35,031,047.13 

13 வனறதிட்டி
  

61 38 37.5 36,581,848.46 7,185 2      59 33,528,883.84 

14 கறரிந்  30 25 25 24,689,384.54 5,754  1     29 21,146,218.70 

15 திற்வதத் 96 40 40 39,997,521.47 13,229  2     94 37,227,153.87 

16 அத்துனற  79 28 28 27,747,686.58 4,754  1     78 27,328,820.48 

வரத்ம் 1191 1,191 613 610.15 595,819,062.67 268,417 10 24 11   1,146 546,030,504.76 
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ஷகிருப்பு தற்றுச்ெலட்டு   - 2015 
கறர ளச்ெற 2015 

ரத்ஷந ரட்ட வெனகம் 
 

வரடர் 
இன 

கருத்றட்டறன் வதர் 
எதுக்கலட்டின் 
அபள  (ரூ) 

றறப் திற 
தனன் 

வதௌகீ 
திறதனன் 

1 யம்க கரல்ரய் வரகுறஷ 
அதிிருத்ற னற கந்           772,824.00          772,823.24  100% 

2 ஜசுணரர ீற டி கரல் 
அதிிருத்ற (வகரட்டுஶவகரட 
வற்கு) 

         509,708.00          503,707.49  100% 

3 வல்வகரட வஶயண ீற தளது 
தரர்த்ல் (ஶனவகரட ஶற்கு) 

         957,506.00          957,505.73  100% 

4 தினது கரல்ரய் அதிிருத்ற 
ஶகம்திட்ட  

         489,744.00          271,689.32  100% 

5 ல்தன 2 குருக்கு ீற அதிிருத்ற  
         243,119.00          243,118.50  100% 

6 வதட்டிஶதரக்கு டிகரல் வரகுற 
அதிிருத்ற ளல்திட் குவெக 
ீற  

         556,968.00          556,967.13  100% 

7 னகம் கறநறவெண குறனக்க 
பனட் ீற அதிிருத்ற           607,184.20          607,184.20  100% 

8 உன்த் ஆம்த தரடெரன ீற  
அதிிருத்து  

         741,202.00          724,784.32  100% 

9 உன்த் ர்தரன ீற  
அதிிருத்து  

         150,803.00          144,829.48  100% 

10 ல்க ெறநறஶெண குறனக்க 
ண்டரம் ீற அதிிருத்து  

         148,018.00          146,017.00  100% 

11 ல்க ன்ெறநறஶர் ீற 
அதிிருத்து  

            69,183.00             69,182.40  100% 

12 வதரல்ஶயண கரெறத்பு உள்பக 
டிகரனஷப்புத் வரகுற 
அதிிருத்ற  

         939,930.28          873,932.80  100% 

13 வவ்இயனவகரட ெபக ெரஷன 
அதிிருத்ற           383,661.00          383,660.98  100% 

வரத்ம்       6,569,850.48       6,255,402.59    
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திஶெ வெனகம் வளந்ஷந  

இனக்கம் கருத்றட்டத்றன் வதர் எதுக்கலட்டின் 
அபள  (ரூ) 

றறப் திற 
தனன் 

வதௌகீ 
திற 
தனன் 

14 
தல்ஶன அதக்கஶரன ீறின் 
தகுற அதிிருத்ற  

         

195,704.07  

        

195,704.07  
100% 

  

திவெ வெனகம் – ரனறம்தஷட  

இனக்கம் கருத்றட்டத்றன் வதர் எதுக்கலட்டின் 
அபள  (ரூ) 

றறப் திற 
தனன் 

வதௌகீ 
திற 
தனன் 

15 
சுல்ரணரவகரட ஶற்கு யம் 
தரடெஷனவனற அங்கம் 
அஷத்ல்  

         

500,000.00  

        

490,000.00  
100% 

பளவரத்ம் 
      

7,265,554.55  

     

6,941,106.66  
  

 

உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்சு ஆம்த கருத்றட்ட அதிிருத்ற 

ரகர ளச்ெறத் றட்டம்  - 2016 (2014 றலுஷ) 

ஷனப்த, இன.  121-1-2-9-2502 

வரடர் 
இனக்கம் 

கருத்றட்டறன் வதர் 
எதுக்கலட்டின் 

அபள 
(ரூ.ற) 

றறப் 
திறதனன் 

வதௌகீ 
திற 
தனன் 

1 உணல்ன தனவெற் கட்டிடம் ஷத்ல்  
                      

1.21  

                     

0.88  
100% 

2 
றயவகரட ஶற்கு ிஶட கல்ிப் திரிள  
அஷத்ல்  

                      

2.09  

                     

0.21  
100% 

3 வணிதிட்டி  தனவெற் கட்டிடம் ஷத்ல் 
                      

2.77  

                     

2.37  
100% 

4 
தனஶயண  தனவெற் கட்டிடம் 
அஷத்ல்  

                      

2.85  

                     

2.15  
100% 

5 
வதனதணர ிரதர கட்டிடத் வரகுற 
தனவெற் கட்டிடம் அஷத்ல்  

                      

8.16  

                     

0.66  
100% 

6 வகக்கணது ெந்ஷ அஷத்ல்  
                    

11.84  

                     

6.13  
100% 

7 ல்க ெந்ஷ அஷத்ல்  
                    

10.61  

                     

5.09  
70% 
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8 
ஶகரங்கன த்ற கர ித்றரன ம் 3 
ரடிக் கட்டிடம் அஷத்ல்  

                    

12.42  
 0.0085 35% 

9 

வல்திட்ட த்ற கர ித்றரனம் 2 
ரடிக் கட்டிடம் அஷத்ல்  ற்றும்    
ஶகட்ஶதரர் கூடம் அஷத்ல்.  

                      

4.35  
 0.62 100% 

10 
வரக்க தஸ் ரிப்பு றஷனம் 
அஷத்ல்  

                    

25.28  

                   

18.10  
95% 

11 திற்நவதத் ிரதர வரகுற அஷத்ல்  
                      

6.11  

                     

2.77  
100% 

12 வணிர ெந்ஷ அதிிருத்ற  
                    

15.70  

                     

0.58  
100% 

13 

ரத்ஷந ெஶஸ் ித்றரன 
ெறற்றுண்டிச்ெரஷன ற்றும் ஊறர் அஷந 
அஷத்ல்    

                      

1.40  

                     

0.34  
100% 

14 
கறரிந் புயழல்வல்ன ிஶட கல்ிப் 
திரிள ஷத்ல்  

                      

0.96  
 0.064 100% 

15 
வய்ந் ஆம்த  தரடெரஷன னென 
கூடத்வரகுற அஷத்ல்   

                      

0.16  
 0.088 100% 

16 கதிட்டிவனறஅர ீற அதிிருத்ற  
                      

0.74  

                     

0.56  
100% 

வரத்ம் 
                  

106.65  

                   

39.84  
- 

 

ட்ட கறருப ஶெற அதிிருத்ஷன  - 2016 (2014 றலுஷ) 

உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்சு ஆம்த கருத் றட்டம் 

ஷனப்பு இனக்கம் . 121-1-2-9-2502 

இனக்கம் கருத்றட்டத்றன் வதர் 
எதுக்கலட்டின் 
அபள (ரூ. 

ற) 

றற 
எதுக்கலடு 

வதௌகீ 
திற 
தனன் 

1 
உவதரக்க ஶெற தரடெஷனக்கு இரு 
ரடிக் கட்டிடம் அஷத்ல் 

                    

28.69  

                   

13.92  
75% 

2 
ம்ரவரயட்டி ெஶரய் ருத்து 
ஷண அஷத்ல் ட்டம் 1 

                    

25.25  

                     

7.80  
70% 

3 
கபங்வக ெந்ஷ அதிிருத்ற வெய்ல்                      

16.13  

                     

6.62  
100% 

4 
றறக ெந்ஷ அதிிருத்ற வெய்ல்                      

16.72  

                     

3.43  
100% 

5 

வய்ந் ஆம்த தர டெரஷன தற் 
ெறகறச்ஷெ றஷனம் ற்றும் னது 
குஷநந் குஷகளுக்கரண கட்டிடம்  

 6.02 3.11  100%  
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கட்டம் 1 
6 வரக்க ஆர ஆஸ்தத்றரி   38.27 33.26  100%  

7 
ததர பல்ன ஶற்கு  ன் ற ெபக 
ீர்ப்தரெணத் றட்டம்வெற்தடுத்ல்   

 3.83 3.69  100%  

8 
ரனறம்தஷட ிரதர ெந்ஷத் 
வரகுற  அஷத்ல்  

 57.05 11.65  70%  

9 
யக்ண தரல் கரரிரனம்  
அஷத்ல் 

 7.96 7.23 100%  

10 

வளந்ஷந த ிெறத்ற ஜகர 
ிகரஷ ண்டதம்  ஷத்ல் 
வவயஶயண ஜ கர ிகரஷின் 
கறநஷ அஷத்ல்  

 3.89 2.78   100% 

11 

வவயஶயண ஜ கர ிகரஷின் 
கறநஷ அஷத்ல் கட்டிடம் 
அஷத்ல்  

 7.89 5.07   100% 

வரத்ம் 211.7 98.56  

 

கறர ளச்ெறத் றட்டம்  -2016 (2014 றலுஷ) 

உள்ரட்டலுல்கள் அஷச்சு ஆம்த கருத் றட்ட அதிிருத்ற 

ஷனப்பு இன. 121-1-2-9-2502 

இனக்கம் கருத்றட்டத்றன் வதர் 
எதுக்கலடின் 

அபள (ரூ.ற) 
றறப் 

திறதனன் 

வதௌகீ 
திற 
தனன் 

1 வளந்ஷந ெணதரன ஆம்த 
ித்றரன  15.22 ×7.50 கட்டிட 
அஷப்பு  

2.46 1.98 100% 

2 திற்வதத் – ங்கன ெரப்புவரகுற 
அஷத்ல்  4.99 1.89 100% 

3 வகரட்டவதரன ெந்ஷவரகுற  
அஷத்ல்  

10.27 3.49 100% 

வரத்ம் 17.72 7.36  
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றி கு அதிிருத்ற ற்றும் பலீட்டு றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  - 2016 (2015 றலுஷ) 

ஷனப்பு இன. 121-1-2-9-2502 

இனக்கம் கருத்றட்டத்றன் வதர் எதுக்கலடின் 
அபள (ரூ.ற) 

றறப் 
திறதனன் 

வதௌகீ 
திற 
தனன் 

1 உடுதீல்ன கரன்டு ீற அதிிருத்ற  3.15 2.43 100% 

2 வகரம்தரன ீற அதிிருத்ற   4.19 3.11 100% 

வரத்ம் 7.34 5.54  

 

கத்றன் கத்றற்கு ரெனறன் ரெலுக்கு றகழ்ச்ெறத் றட்டம் - 2016 (2015 வதரது) 

ஷனப்பு இன. 121-1-2-9-2502 

இனக்கம் கருத்றட்டத்றன்வதர் 
எதுக்கலடின் 

அபள (ரூ.ற) 
றறப் 

திறதனன் 

வதௌகீ 
திற 
தனன் 

1 
ரன்வணி ஶெற தரடெரஷன றல் 
ல்ஷன அஷத்ல்  

9.81 1.32 45% 

 

ிஶட கருத்றட்டத்றன் றழ்ச்ெற றட்டம் - 2016 (2014/2015  றலுஷ) 

ஷனப்பு இன. 121-1-2-9-2502 

 

 

 

 

 

இனக்கம் கருத்ட்டத்றன்வதர் 
எதுக்கலடின் 

அபள (ரூ.ற) 
றறப் 

திறதனன் 
வதரபகீ 
திறதனன் 

1 
ரந சுஜரர ித்றரன 
னென கூடவரகுற 
அஷத்ல்  

2.61 1.42 100% 

வரத்ம் 2.61 1.42  
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2016 - கறரற ிஷபரட்டு ஷரண அதிிருத்ற வெய்ல் ரரந் திறதனன்  

 ிஷபரட்டு அஷச்சு 

வரடர் 
இனக்கம் 

கருத்றட்டத்றன் 
வெற்தரடுகள் 

திஶெ 
வெனக 
திரிள 

எதுக்கப்தட்ட
வரஷக 

ரூ. 

2016/12/15 ரள் ஷ 
31அம் றகற ஷ றற 

திறதனன் 

வதௌீ
க 

திறத
னன் 

வெனள 
வெய் 

வரஷக 

ெபுர
ண 

 

1 தல்ஶனக கனப்பு தரடெரஷன 
ிஷபரட்டு ஷரண 
அதிிருத்ற   கட்டம் 11 

வகரட்டவதரன   1,093,809.20  1,060,886.18  100% 100% 

2 றகவல்ன ிஜற கர 
ித்றரன வரனற ஶதரல் 
ஷரணத்றற்கு ஶகட் 
அஷத்ல் ீற்நர்  400 ஏடு 
தரஷக்கு றன்வதரருத்ல் 
உடற்திற்ெற வரகுற  
அஷத்ல்   

றக்வல்ன   1,000,000.00   990,000.00  100% 100% 

3 ரந / றநறஸ்ம ரகர 
ித்றரனத்றன் 
ிஷபரட்டு ஷரணத்றற்கு 
தக்க றல் அஷத்ல் – 
பல் கட்டம்  

வனறகரம்   1,964,714.76  1,786,390.05  100% 100% 

4 ரந / ெறத்ரத் 
ித்றரனம் ிஷபரட்டு 
ஷரண றல் அஷத்து 
அதிிருத்ற வெய்ல். 

வனறகரம்   2,002,615.63  1,800,008.26  100% 100% 

5 ரந / வரன ரத்ஷின் 
கணிஷ்ட ித்றரன 
அதிிருத்ற வெய்ல். 

அக்குஸ்
ஷம 

    200,338.79   198,335.41  100% 100% 

6 ரந இலுப்வதல்ன கணிஷ்ட 
ித்றரனம்  

அக்குஸ்
ஷம  

    201,048.00   197,876.52  100% 100% 

7 ஏப்தரிட்ட ஶரடதரனத்றன் 
அருஶகஷரணம் அஷத்ல்  பனட்டிண     341,960.00   310,340.73  100% 100% 

8 ரந / வயன்து 
ணிஶெக, கர 
ித்றரனத்றன்ஷரணத்
றற்கு தக்க றல் அஷத்ல்  

ரத்ஷந  1,070,644.80  1,058,907.00  100% 100% 

  
வரத்ம் 

  
 7,875,131.18  7,402,744.15      
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2016- கறரற ிஷபரட்டு ஷரண அதிிருத்ற வெய்ல் ரரந் திறதனன் – 
ிஷபரட்டு அஷச்சு   

 

வரட
ர் 

இனக்
கம் 

கருத்ற’டத்றன் வெற்தரடு 
திவச்வெ

னகம் 

எதுக்கப்தட்ட 
தம் 

ிஸ்றம் 
ரூ 

2016/12/15 அம் றகற 
றறதிறதனன் 

வதௌகீ 
திறதனன் வெனள 

வெய் 
வரஷக 

ெபுரண 

1 

ரத்ஷந ரயளன ஆம்த 
தரடெரஷனின் வதட்றன்டன் 
ிஷபரட்டு ஷரணத்ஷ 
அதிிருத்றவெய்ல்   

ரத்ஷந  
   

1,004,400.00  

      

854,250.33  
100% 100% 

2 

வதனதணரத் கர 
ித்றரன ிஷபரட்டு 
ஷரத்ஷ 
அதிிருத்றவெய்ல்  

தஸ்வகரட 
      

200,000.00  

      

174,370.05  

 

 

100% 

100% 

3 

ரந ெறநறவதகும் ித்றரன 
ஷரணத்ஷ 
அதிிருத்றவெய்ல்  . 

வனறதிட்டி  
   

1,941,408.42  

   

1,921,994.34  
100% 100% 

4 

வணிரத் வதரின  
அருஶக ஷரணத்ஷ 
அதிிருத்றவெய்ல்   

வகரட்டவதர
ன 

      

348,533.98  

      

281,075.80  
100% 100% 

5 

ஊருபத்த்வரவன 
ிஷபரட்டுஷரணத்ஷ 
அதிிருத்றவெய்ன. 

அத்துனற  
      

200,000.00  

      

181,236.24  
100% 100% 

6 

கந் கர ித்றரன 
ஷரணத்ஷ அதிிருத்ற 
வெய்ல்  

வளந்ஷந  
      

199,832.99  

      

187,024.42  
100% 100% 

7 

ெறதனரவகரட கர 
ித்றரன ஷரணத்ஷ 
அதிிருத்ற வெய்ல்  

திற்நவதத் 
      

200,000.00  

      

192,124.99  
100% 100% 

8 
திட்டல்கப ஷரணத்ஷ 
அதிிருத்ற வெய்ல். 

பனட்டிண        

188,818.96  

      

176,496.72  
100% 100% 

9 

கபுது கறர உத்ற 
வரகத்ர் ஷரணத்ஷ 
அதிிருத்ற வெய்ல்  

றயவகரட 
      

229,071.96  

      

189,033.26  
100% 100% 

10 

வயட்டிரன கறக்கு 
ித்றரன ஷரணத்ஷ 
அதிிருத்ற வெய்ல். 

கறரிந் 
புயளல்வல்
ன  

      

200,000.00  

      

132,413.88  
66% 

75% 

(கரனற
ஷன 

ரற்நம்) 
  

வரத்ம் 
     

4,712,066.31  

   

4,290,020.03  
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கறரறவதரருபரரம் வரடர்தரண  அஷச்சு 

கறரற அதிிருத்றத்த் றட்டத்றன் றகழ்ச்ெறக ஷபவெற்தடுத்ல்  

ஆக்கக்கூறு  :-  (1)ெதிர வதருந்வரட்ட ஷகத் வரறல்   கறர அதிிருத்ற 

          (2)வதருந் வரட்ட வதருந்வரட்ட ஷகத்வரறல் கறர அதிிருத்ற 

          (3) கறண் உற்தத்ற கறர அதிிருத்ற 

வரட
ர் 

இனக்
கம் 

கருத்றடத்றன் வெற்தரடு திவெ வெனகம் 

எதுக்கப்தட்ட 
தம் 

ிஸ்றம் 
ரூ 

2016/12/15 ஆம் 
றகற 

றறதறதனன் 

வரத் 
வெனிண

ம் 
ரூ 

1 ெம்திர வெளத் 
வரறல் கறர 
அதிிருத்ற   
(திம்பு வரடர்தரண 
ஷகத்வரறல்) 

ஊவதரன 
கறக்கு / 
கயகன 
வற்கு 
கம்புறுதிட்டி  

50 

 

632,800.00 

 

    625,116.85  

2 ெம்திர 
வெளத்வரறல் கறர 
அதிிருத்ற (திம்பு 
வரடர்தரண 
ஷகத்வரறல்)  
 

வதரனதுவகரட
றய வகரட  

67 
 

535,800.00 

     

511,141.00  

3 ெம்திர வெளத் 
வரறல் கறர 
அதிிருத்ற (தட்டஷந 
வதரருள்  உற்தத்ற கறர 
அதிிருத்ற  ) 

தரவயவ
ற்கு – ரத்ஷந  

44 
  

734,850.00 

     

730,799.50  

4 ெம்திர வெளத் 
வரறல் கறர 
அதிிருத்ற தீலு ஶன் 
அதிிருத்ற 

கந் 
வளந்ஷந  

30 122,500.00     121,800.00  

5 கறத்துல் அதிிருத்ற  றிது, 
ில்திட்ட, 
னயக, 
யபல்ன, 
றப்வதரடுர 
அத்துனற, 
ஶநவட்டத
ஸ்மகவயல்
ன, 
ரபுறுகந், 
ஊறுபத்,க.ி 

28 550,220.00     532,100.00  
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அத்துனற, 
கயனரக, 
அத்துனற   

6 கறத்துல் அதிிருத்ற  தரகடு 
,தரகடு 
கற,வரட்டும்த 
,யரதண 
அல்னவண 
கந் னற, 
கனகட்டிகந், 
கட்டன, 
க்க்குணவணி 
தட்டிகன,வதன
தரத்,தட்து 
தட்டது கற. 
தரத்ிட்ட, 
ிஜக,      
தஸ் வகரட  

106 990,000.00     984,550.00  

7 கறத்துல் அதிிருத்ற  அஶதவன 
ற்றும் 
அருகறலுள்ப 
திரிள 
திற்வதத்  

83 505,200.00 502,399.50 

8 ட்வதரருள் உற்தத்ற 
கறர அதிிருத்றத் 
றட்டம்  

ளனன் ெிக்- 
கறரிந் 
புயழனவல்ன  

8     204,100.00  202,853.55 

9 ட்தரன்ட ஷகத் வரறல்  வணிதிட்டி கறக்கு –
வனறதிட்டி  

18     551,130.00  454,789.59 

10 தண்வரப்தி உற்தத்ற 
ஷகத் வரறல்   

கல்கந் கறரிந் 
இவயட் 
த்வயட்டிரன/ 
குதல் வகரட - கறரிந் 
புயளனவல்ன  

40       40,820.00  40,430.00 

11 ஷக ஷகத் வரறல்   கந்வகரடவகரன்கன, 
கம்வதிட்டி 
வணக,. யக்ண  

20     530,720.00  520,288.55 

12 கறத்துல் அதிிருத்ற 
கருத்றட்டம்  

உந்துதிட்டி 
றகணஶயண 
வறகன  
வரனரத்ஷ 
அயனப்வத 
அக்குஸ்ஷம  

109     229,640.00  226,299.90 

 
வரத்ம் 

603 5,627,780.00 5,452,568.44 
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வெனள ிடம்  - 135-2-3-13-2502 

எதுக்கலடு கறஷடத்ல்  - ரூ.ற 22 

வனறகர வன்ஷண இஷபஶரய் 

2016.01.01 றகற வரடக்கம்  2016.12.31 றகற வதௌகீ  ற்றும் றறப் திற தனன் 

தி.வெ. திரிள  வெனள ரூ றருரக வெனள ரூ. த் வரஷக 

ரத்ஷந                 6,004,000.00                    35,925.00                           2,395  

வனறகரம்                 4,659,500.00                    28,656.45                           2,018  

வனறதிட்டி                2,851,000.00   _                           1,204  

வளந்ஷந                3,734,000.00                    19,343.00                           1,334  

றயவகரட                  290,000.00                      3,625.00                              109  

ரனறம்தஷட                  946,000.00                      7,095.00                              394  

றக்வல்ன                 1,629,000.00                      9,475.00                              651  

கம்புறுதிட்டி                       7,000.00   _                                  3  

யக்ண                       2,000.00   _                                  1  

கறரிந்                     23,000.00   _                                  7  

அத்றனற   -   _   -  

அக்குஸ்ஷம  -   _                                 -    

ரட்டச் 
வெனகம்  

 _                    45,261.00   _  

வரத்ம்              20,145,500.00                  149,380.45                           8,116  
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4.3.4  றிகு ஶெற றட்டத்றன் வெற்தரடுகள்   

   றிகு அதிிருத்ற ஷனத் றட்டம்   - 2016    

 றி கு ஶஷனத் றட்டத்றன்  திரண றகழ்ச்ெறத் றட்டரகற னன்புரி ஶஷனக்கு 
ஶனறகரக 2016 ஆம் ருடத்ல் ரத்ஷந ரட்டத்றன் அதிிருத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம் கலழ் 
குநறத்ரரு றிகு றஷக்கபத்றன் தத்றரல் ஶஷனத் றட்டங்கள் வெற்தடுத்ப்தட்டண. 
ிதரண கல்கள்  இத்துடன் பன்ஷக்கறன்ஶநன். 

வரடர் 
இனக்கம் 

றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 
கறஷடத் பள 

எதுக்கலடு 
வெனள 

ீரெரம் 
% 

1 

ரழ்ரர அதிிருத்ற  றகழ்ச்ெறத்  றட்டம்   

12.64 

  

12.64 100 

ிெர  1.6 1.6 

றருக ப  1.88 1.88 

ீண  0.16 0.16 

ஷகத்வரறல்  4.22 4.22 

வரறல் அற்நவரறல் திற்ெற 
ஶஷனத்றட்டம்  4.78 4.78 

2 ிற்தஷண அதிிருத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  4.74   4.67 98.5 

3 

ெபக அதிிருத்ற றகழ்ச்ெறத் றட்டம்          

துப்வதரருள் புஷகத்ல் 
றர கல்ி அதிிருத்ற 
பனம் ெந்ஶரெரண குடும்த 
ரழ்க்ஷக  

0.409 

8.841 

0.397 

8.733 98.78 

ெறறுர் தரதுகரப்பு ெறறுர் ெபக 
ற்றும் கனரச்ெர றகழ்ச்ெற  0.196 0.196 

உதஶெம் ற்றும்வரறல் 
றகரட்டல்  0.32 0.313 

உனக றண ஷதம் 
வகரண்டரடல்  0.288 0.286 

ரறரி கறரம் றகழ்ெறத் றட்டம்  1.384 1.373 

திற தனன் ஆஶனரெஷணக் 
கூட்டம்  

0.094 0.016 

றரி திெ டீ்டுத் றட்டம்  6.15 6.15 

4 கபக  அஷப்புகள் தரடவநற  0.04   0.04 100 

5 கணி ரங்கல்  2.4   2.3 96 

6 
ரறரி கறர றட்டம்          

   7 0.969 6.66 95 
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டரடும் ிற்தஷண அஷந    0.24 

ஷகத்வரறல் உதகம்    1.048 

ஶெஷ  (உண் ண்ஷத் 
ரங்கற ) 

  
0.136 

ஶிஷன கன்று   0.997 

டீு ற்றும் னென கூடம்    3.17 

திற்ெற றகழ்ச்ெறகள்    0.104 

7 
குஷநந் ருரண ன்வகரஷட 
கணி ப்தடுத்ல்   

  
  

வரத்ம் 35.66   35.04 98.27 

  

ெபர்த்ற ன்வகரஷட  றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 

1995 ஆம் ருடம் வரடக்கம் இது ஷ வரடர்ந்தும்  தந் றகழ்ச்ெறத் றட்டரண 

ெபர்த்ற ன்வகரஷட றகழ்ச்ெற தறரன்கு இனட்ெம் குடும்தங்களுக்கு தனன் கறஷடக்கும் தடி 

ரட்டின் வரத் குடும்தங்கபில் 30%  க்கு றரம் கறஷடக்குரறு இஷந்து ஶெறப்பு , 

பனணம் , தரதுகரப்பு ற்றும் ெலட்டிளப்பு பனம் ங்கபது டீ்ஷட அஷத்துக் வகரள்பக் 

கூடி ிரண தனி தஷளகள் வகரண்ட திரண றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  

ரத்ஷந ரட்டத்ஷ டுத்துக் வகரண்டரல் வரத் குடும்தத் வரஷகில்  30% 

வரடர்பு வகரண்டு ற்வதரது 62481 குடும்தங்கபில் இத்றட்டம் வெற்தடும் இந் 

றஷனரணது ஆம்தத்றல் 81914 குடும்தங்கள் ஆணவதரதும் ற்வதரது குடும்தங்கஷப 

ஊக்குிக்கப்தட்டன் கரரக  இத் வரஷக குஷநந்து கரட்டப்தட்டண. புள்பி ித 

றஷக்கபத்றன் கல்தடி ரத்ஷந ரட்டத்றன்  ருஷ குடும்தம் 7.1% ஆகறவரடு 

ஶனறக றரம் வதரும் குடும்த ீரெரம் 23% ஆகும். இன் தடி ரட்டத்றன் 

கல்கள் தின்ரும் அட்டஷரகும்     
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வரடர் 
இனக்கம் 

திவெ 
வெனக திரிள 

வரத்  
குடும்தத் 
வரஷக 

ெபர்ற 
குடும்தத் 
வரஷக 

ருஷ ருஷ ீரெரப்தடி 
றரம் கறஷடக்கூடி குடும்தத் 

வரஷக 

ஶனறகரக 
றரம் 

வதரும் 
குடும்தத் 
வரஷக 

ருஷ 

ீரெரம் 
குடும்தத் வரஷக 

01 ரத்ஷந   28,452 9,012 3.8 1,081 7,931 
02 வனறகரம்  17,968 6,464 8.3 1,491 4,973 
03 கம்புறுதிட்டி  10,642 3,143 9.23 982 2,161 
04 யக்ண  8,143 3,263 10.63 865 2,398 
05 தஸ்வகரஷட  16,396 3,323 11.43 1,874 1,449 
06 வகரட்டவதரன 16,940 2,649 11.7 1,982 667 
07 திற்நவதத்  13,887 2,059 11.38 1,580 479 
08 ரனறம்தஷட  9,059 1,914 8.18 741 1,173 
09 அக்குஸ்ஷம 13,795 3,843 10.72 1,479 2,364 
10 றக்வல்ஷன 13,682 5,641 8.52 1,165 4,476 
11 றயவகரஷட 8,728 2,732 9.22 804 1,928 
12 பனட்டிண  13,300 3,673 10.29 1,368 2,305 
13 வளந்ஷந  12,010 4,556 8.03 964 3,592 
14 வனறதிட்டி 13,176 5,134 11.92 1,570 3,564 
15 அத்துனற  8,300 3,294 11.41 947 2,347 
16 கறரிந்  5,348 1,781 9.17 490 1,291 

வரத்ம் 209,826 62,481 7.1 19,383 43,098 
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ெபர்ற ெபக தரதுகரப்பு றற  

றரம் வதறுஶரர் கட்டம்  

2016.01.01 வரடக்கம்  2016.12.31 

 
 

திவெ 

வெனகம் 

திநப்பு ிரகம் ஶரய் றரம் 

 

ெறதவர 

 

வரத்ம் 


ண்


ிக்

ஷ
க
 

வ

ரஷ

க
 


ண்


ிக்

ஷ
க
 

வ

ரஷ

க
 


ண்


ிக்

ஷ
க
 

வ

ரஷ

க
 


ண்


ிக்

ஷ
க
 

வ

ரஷ

க
 


ண்


ிக்

ஷ
க
 

வ

ரஷ

க
 


ண்


ிக்

ஷ
க
 

வ

ரஷ

க
 


ண்


ிக்

ஷ
க
 

வ

ரஷ

க
 

திற்நவதத் 5 37,500   73 545,000 67 240,950 65 950,000 24 192,000 223 1,965,450 

வகரட்டவதர

ன  
30 195,000   110 735,000 163 495,000 99 1,275,000 26 335,000 428 3,035,000 

தஸ்வகரஷட  24 167,500   96 700,000 125 415,850 89 1,305,000 27 200,000 361 2,788,350 

 பனட்டிண  19 137,500   99 717,500 168 515,650 72 1,020,000 26 184,000 384 2,574,650 

அத்துனற  16 117,500   83 650,000 149 405,300 91 2,640,000 22 172,000 361 3,984,800 

 

அக்குஸ்

ஷம  

27 187,500 2 10,000 97 650,000 132 426,300 135 1,775,000 27 192,000 420 3,240,800 

வனறதிட்டி 22 147,500   183 1,195,000 199 630,950 158 2,195,000 29 222,000 591 4,390,450 

ரனறம்தஷட  15 112,500 1 5,000 52 412,500 105 357,600 71 1,010,000 17 184,000 261 2,081,600 

கம்புறுதிட்டி

  
15 112,500   97 727,500 228 641,000 98 1,275,000 22 196,000 460 2,952,000 

யக்ண  31 220,000 3 30,000 70 505,000 234 638,950 77 1,205,000 22 185,000 437 2,783,950 

கறரிந் 8 55,000   60 410,000 104 334,650 57 925,000 16 360,000 245 2,084,650 

றயவகர

ஷட 
12 85,000   67 480,000 100 288,550 70 990,000 21 201,000 270 2,044,550 

 வனறகரம் 28 190,000   167 1,177,500 228 722,250 203 2,765,000 30 216,000 656 5,070,750 

ரத்ஷந 67 472,500 3 15,000 210 1,440,000 334 1,006,350 258 3,610,000 37 240,000 909 6,783,850 

றக்வல்

ஷன 
69 502,500   167 1,220,000 229 716,850 157 2,280,000 24 257,000 646 4,976,350 

 வளந்ஷந 37 275,000   103 765,000 184 571,100 156 2,310,000 27 192,000 507 4,113,100 

வரத்ம்  425 3,015,000 9 60,000 1,734 12,330,000 2,749 8,407,300 1,856 27,530,000 397 3,528,000 7,170 54,870,300 
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எதுக்கலடுகளுக்கு அப்தரல் டத்ப்தட்ட திற்ெற தரட வநறகள் 
  

வர

டர் 

இனக்

கம் 

வெற்தரடு றகழ்ச்ெறத் 

றட்டம் 

றகழ்ச்ெறத் 

றட்டத்றன் 

வரஷக 

றஷனம் 

னன் 

வதறு

ஶரர் 

வெனள 
ரூ 

வெனள வெய் 

றறுணம் 

1 பூக் கன்று டும்  

திற்ெற  
1 

கபுறுகப 
14 3,000.00 

ெலன் 

அக்வரஶட்  

2  பூக் கன்று டும்  

திற்ெற கன்று டும்  

திற்ெற  
1 

ிெர 

தற்ெற 

றஷனம் 

வனறஜ்ஜின 

16 3,000.00 
ிெர 

றஷக்கபம்  

3 றிகு ஷகத் 

வரறனரபர்களுக்குதர

ிகள் உற்தத்ற   

1 
றகு திற்ெற 

றஷனம்  26 50,000.00 ெறன்ர ெங்கம்  

4 றிகு 

ஷகத்வரறனரபர்களு

க்கு உள உற்தத்ற   

1 
றகு திற்ெற 

றஷனம்  57 120,000.00 
இனங்ஷக 

ெஷத  

5 றிகு ஷகத் 

வரறனரபர்களுக்கு 

உள உற்தத்ற   

1 
கம்புறுதிட்டி 

திஶெ 

வெனகம்  

32 80,000.00 
 இனங்ஷக 

ெஷத  

6 உற்தத்றரபர்கபின் 

ிற்ஷணஷ 

அறகரித்ல்  

1 
றகு திற்ெற 

றஷனம்  30 28,800.00 
ென்ஜறன் ெப 

ிரதரரி  

7 தரிகள் உற்தத்ற 

திற்ெற  1 
வனறகரம்  

15 50,000.00 
வன் ரகர 

வரறல் தற்த 

அ . றஷனம்  

8 ச்சு ஷகத்வறல் 

வரறல் தற்த திற்ெற 1 
றிகு 

திற்ெற 

றஷனம்  

58 80,000.00 
வஜட்ஶயரல்டி

ன்  



94 

 

9 உற்தத்றரபர்கபில் 

ிற்தஷண 

ெந்ர்ப்தத்றல்  

இஷல்   

1 

றிகு 

திற்ெற 

றஷனம்  
36 30,000.00 

ென்ஜறன் ெப 

ிரதரரி 

10 ெறநட்ஷடரபரண 

ிெறத்ற வதரருள் 

உற்தத்ற திற்ெற 
1 

ிகரஷ 

றரிஸ்ம 

 
20 15,000.00 

ஶெற கஷன 

ெஷத 

11 ஷல் திற்ெற 

தரடவநற  1 
இனங்ஷக 

த்ற ங்கற – 

ரத்ஷந 

30 20,000.00 
இனங்ஷக 

த்ற ங்கற – 

ரத்ஷந 

12 தறக் உற்தத்ற 

வரடர்தரக றிகு 

அதிிருத்ற 

உத்றவரகத்ர்களுக்கு 

தரடவநற  7 

ரட்டச் 

வெனகம் 

ரத்ஷந 

றி கு 

திற்ெற 

றஷனம்  

ெஶர 

திற்ெற 

றஷனம்   

992 945,000.00 
இனங்ஷக 

த்ற ங்கற – 

ரத்ஷந 

13 ீர் டிகரனஷப்பு 

ஷகத்வரறல் 

துஷநக்கு 

திற்ெறரபர்கஷப 

ஈடுதடுத்ல்  

1 

ரட்டச் 

வெனகம் 

ரத்ஷந  348 10,000.00 
வகன்ட் 

இன்ஜறணிர்  

14 பூக் கன்று டும்  

திற்ெற  
1 

ிெர 

தற்ெற 

றஷனம் 

வனறஜ்ஜின  

48 20,000.00 
ிெர 

றஷக்கபம்  

வரத்ம் 20  1,722 1,454,800.00  
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எதுக்கலட்டிணரல் டத்ப்தட்ட திற்ெற வநற  

வரடர் 

இனக்கம் 

வெற்தரடு/ றகழ்ச்ெறத் 

றட்டம் 

றகழ்ச்ெறத் 

றட்ட 

ிிக்

ஷக 

றஷனம் 

தங்குதற்

றுல்/ 

திறதன

ன் 

றிகு 

றஷக்கபம் 

றஷக்கபத்

றன் 

வெனிணம்: 

1 ஞ்ெற்ந ரடு 

கண்கரட்ெற 

றிகுவரறல்ப

லுணர் 2  ஶதர்  

தங்குதற்நச் வெய்ல்  

 தண்டரரக்க 

ரகர ரட்டு 

ண்டதம்  

2 3,150.00 

2 கக்கரய்ளவரடர்தரக 
றிகு 
பகரஷத்து திற்ெற  

1 றிகு 
திற்ெற 
றஷனம்  

142 47,090.00 

3 றறச் வெரத்து 

றருரகம் வரடர்தரக 

றி கு 

பகரஷத்து  திற்ெற   

1 க்கள் ங்கற – 

ரத்ஷந  

96 67,667.00 

4 
 

 

றருரக ததரனண 

பற்ெற வரடர்தரக 

பகரஷத்து திற்ெற  

1 ரட்ட 

ிெர 

றஷக்கபம்  

101 62,736.00 

5 ரதிந்து பத்ஶெற 

கண்கரட்ெற 

றிகுதுல் திலுணர் 

09 ஶதர் தங்கு தற்றுல்  

 றத் - உண 

தத்பல்ன  

9 29,700.00 

6 2016  ரத்ஷந ரட்ட 

வெற்தரடு டத்ல்.  

(ரறரி கறரம்)  

 ரத்ஷந 

ரட்டச் 

வெனகம்  

109 9,350,839.00 

வரத்ம் 3  459 9,561,182.00 
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4.3.5   ெறறு ிரதர அதிிருத்றப் திரிின்  திற தனன் 
 ெறறு ிரதர அதிிருத்றப் திரிின் ருடரந் திற தனணின் ீபரய்ள  

 ரட்டச் வெனகத்றன் கலழ் உள்ப ிரதர அதிிருத்றப் திரிிணரல் ெறறு ிரதரரிகஷப 
ஊக்குிக்கும் ஶரக்கத்துடன் தன றகழ்ச்ெறத் றட்டங்கஷப டத்துற்கரக  அற ிஶடரண 
வெற்தரட்ஷட ஶற்வகரன்டுள்பது. 

வ

ரட

ர் 
இ

ன
க்
க
ம்
 

 றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 

ருடரந் இனக்கு இனக்ஷக அஷடல் திறதனன் %   


றக

ழ்
ச்ெ

றத்
 


றட்

ட
ம்

 


ன்

ஷ



ஷ
ட

ஶ

ரர்
 


ற

ற 
எ

து
க்
கல
டு

 


றக

ழ்
ச்ெ

றத்
 


றட்

ட
ம்

 


ன்

ஷ



ஷ
ட

ஶ

ரர்
 


ன்

ஷ



ஷ
ட

ஶ

ரர்
 


ற

ற 


றக

ழ்
ச்ெ

றத்
 


றட்

ட
ம்

 

1 ிஶட கற்ஷக 
வநற   01 75 30,000 01 262 23,048.00 76.82 100 

2 டரடும் 
கற்ஷகவநற   - - - - - - - - 

3 எரு ரள் கற்ஷக 
வநற  14 700 103,000 19 906 34,015.00 33.02 135.71 

4 ிரதரத்றற்கு 
ற  06 180 90,000 06 142 107,747.00 119.71 100 

5 பகரஷத்து 
திற்ெற  03 90 60,000 03 59 57,788.60 96.31 100 

6 ிற்தஷண 
பகஷத்து 
திற்ெற  

01 30 20,000 01 15 22,175.00 110.87 100 

7 வெனிணம் 
வரடர்தரக 
திற்ெற   

04 120 60,000 04 102 41,685.00 69.48 100 

8 கக்கு 
ஷக்கும் 
றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 

01 30 30,000 01 22 29,870.00 99.56 100 

9 ிரதர 
றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  01 30 30,000 01 23 35,738.00 119.13 100 

10 வரறல் தற்த 
றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  01 30 50,000 01 50 53,224.00 106.45 100 

11 ிரதர 
உதஶெம்  03 90 20,000 03 93 28,016.00 140.08 100 

12 ிற்தஷண ெந்ஷ  
01 50 350,000 01 60 311,698.24 89 100 

13 பஷண வரறல் 
ெங்க அதிிருத்ற  02 100 20,000 02 148 8,850.00 44.25 100 

14 கக்கறனறல் 
கணிவரடர்தரக 01 30 50,000 01 22 39,950.00 79.9 100 
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தரடவநற  

15 வெற் றநன் 
வரடர்தரண 
றகழ்ச்ெற  

- - - - - - - - 

16 தின் ஆய்ள கருத் 
றட்டம்  07 105 35,000 07 119 23,460.00 72.83 100 

17 ெறன்ணங்கள் 
ங்கள்  - - - 01 12 13,940.00 - 100 

18 கருத் றட்ட ஆய்ள  
07 06 140,000 - 152 97,089.00 69.35 85.71 

பள வரத்ம் 
 53 1,667 1088,000 52 2,187 928,293.80   

 

     ெறறு ிரதர அதிிருத்ற திரிிணரல் ஷண  இனக்குகஷப அஷடல்.  

ிதம் ருடரந் 
இனக்கு 

இனக்ஷக  
அஷடல் 

ிகறரெரப் தடி 

புது ிரதரங்கள் 
ஆம்தித்ல்  60 70 116.67 

இருக்கும் ிரதரங்கபின் 
அதிிருத்ற 90 130 144.44 

ிரதர றட்டங்ஷப 
அஷத்ல்  06 - - 

உதஶெண ஶெஷ ங்கள்  
30 63 210 

கடன்களுக்கரக பன்ஷத்ல்  
- - - 

வதற்றுக் வகரடுத் கடன் 
வரஷக ரூதர  1,275,000 
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தின் ிதம்  

 

 

 

ருகுனு வரறல் பலுணர்  2016 
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BMICH ிற்தஷ கண்கரட்ெற  

 

 

 

ிவெட வரறல் பலுணர் ஊக்குித்ல் ிர - 2016 
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எருரள் கற்ஷகவநற  

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 

 

4.3.6   ரட்ட ிெர திரிின் வெற் றநன்  
 
 ிெர அஷச்ெறன் கலழ் ரத்ஷந ரட்டத்றற்கு கஷடத் எதுக்கலட்டிணரல் 
கருத்றட்டங்கள் 02 வெற்தடுத்ப்தட்டண. 
  
 01. உள  உற்தத்ற ஶெற றட்டம் 2016 - 2018 
 02. தங்கள் கறரம் றகழ்ச்ெறத் றட்டம்  
 உள உற்தத்ற ஶெற றழ்ச்ெறத் றட்டம் 2016 – 2018 கலழ் ரத்ஷந ரட்டம் வரடர்தரக 
ஜணரறதற அலுனகத்றணரல் ரூதர 398,800 எதுக்கலடு  கறஷடத்துடன் இன் கலழ் தின்ரும் கருத் 
றட்டங்கள் வெற்தடுத்ப்தட்டண  அன்தடி றற வதௌகீ திற தனன் தின்ருரறு 
 

வரடர் 
இனக்கம் 

கருத்றட்டம் 

எதுக்கப்த
ட்ட 

எதுக்கலடு 
(ரூ.) 

வதற்றுக் 
வகரடுத் 
திறதனன் 

திற தனன் 
வரஷக (ரூ.) 

வெனள வெய் 
வரஷக  (ரூ.) 

01 
2016 வதரும் ஶதரக 
தம்தஷ வல் 
ஶனறக ஶதரகம்    

58,800.00 

தர் கஶனர 
10 ஶெற 
ர வல்  
கறஶனர 390 

01 
08 

30,100 

02 
2016 தம்தஷ ஶெற 
வல் ஶனறக ஶதரகம்  340,000 

ஶெற 
வல் 
கறஶனர 
2110.5 

129 167,785 

 

 தங்கள் பர்ப்பு கறர றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் தின் ிதம் பற்ெறகள் வரடர்தரக வதற்றுத் 
ந் எதுக்கலடுகள் ற்றும் அன் றறப் திறதனன் தின்ருரரகும்  

கஷடத் எதுக்கலடுகள்  
(ரூ.) 

வெனள வெய் 
வரஷக (ரூ.) 

20,000.00 13,599.00 
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       4.3.7  ஶெற  உச் வெனக அலுனகம்   
 

வ

ரட

ர் 
இ

ன
க்
க
ம்
 

வெற்தரடுகள் 
றகழ்ச்ெறத் 
றட்டத் 
வரஷக 

தனணஷடந் 
ஶரர் 

வரஷக 

வதௌகீ 
திறதனன் 

றறப் 
திற 
தனன் 

1 திற்ெற றகழ்ச்ெறத் றட்டம்         
  1.1   உளப் திற்ெற  03 152 100% 86% 
  1.2   திற்ெற உத்றஶரகத்ர்  01 50 100% 100% 
  உத்றஶரகத்ர்கள்      
  உர்கள்      

2 ரறரி ஆய்ள தெஷபகபின் 
குங்கஷப உறுறரக்குல்     

  2.1   எவ்வரரு த்றலும் 
ரறரி ஆய்ள  25 ெரம்தல் 37 148% 90% 

3 வரத்  எப்தரய்ள , கபஞ்ெற 
அய்ள      

  3.1   திரண கபஞ்ெறம்  
04  100% 

85% 

  3.2   திஶெ கபஞ்ெறம்   
22  100%  

  3.3   உத்ளப் தத்றம் 
வதற்றுக்வகரடுத்ல் 
வரடர்தரக கபஞ்ெறங்கபின் 
த்ஷ ஆய்ளவெய்ல்   

38    

4 ண்ின் ஆய்ள      
  4.1   ல் றனம்      
  4.2   கஷ றனம்       

 
வரத்ம் 

ன்ஷவதறு
ஶரர்  202 

ெரம்தல் 37 
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5 ருடரந்க் கக்கு 

        b.[P.v]. ;V 1  
 ஏதுக்கலட்டுக் கக்கு - 2016 

வெனிணத் ஷனப்பு : 262    அஷச்சு/ றஷக்கபம்/ ரட்ட 
வெனகம் - ரத்ஷந 

ருடரந் 
றப்தீட்டு

ல்; 
வகரடுக்கப்
தட்டுள்ப 
றகழ்ச்ெறத் 
றட்டத்றன் 

இன 

றகழ்ச்ெறத் 
றட்டத்றப் ிதம் 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) தக்க 
இனவரட
ர்தஷட 
ரறரி 

b.[P.v];.V 
2 இப் 

திகரம் 

ளவென
ள 

றப்தீட்டி
ன் 

எதுக்கலடு 

குஷந றப்பு 
ற்தரடும்  

குஷந றப்பு 
றப்தீட்டுன் 
எதுக்கலடும் 

ற.ஏ. 66 ற்றும் ற.தி. 
69 க்கு ற்த 
ரற்நங்கள்; 

வரத் 
ஶநற 
ற்தரடு 

(1+2+3) 

வரத் 
வெனிணம் ; 

ஶநற 
வதறுஶதறு 

ீற/ 
ஶனறக

ம் 
 

 
ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர 

 
                  
  ீண்டுரும் 

வெனிணம்   
              

1 இக்கப்தட்ட 
வெற்றட்டம்  

903,000,000 51,120,000 60,398,790(60,948,080) 953,570,710 950,067,189 3,503,521 2 

 உத வரத்ம் 903,000,000 51,120,000 60,398,790(60,948,080) 953,570,710 950,067,189 3,503,521  

 பனண 
வெனிணம்  

              

1 இக்கப்தட்ட 
ஶஷனத் றட்டம்  

179,000,000 - 549,290 179,549,290 50,272,774 129,276,516 2 

          
  உத வரத்ம்   179,000,000 - 549,290 179,549,290 50,272,774 129,276,516  

  பள வரத்ம் 1,082,000,000 51,120,000 60,948,080(60,948,080) 1,133,120,000 1,000,339,963 132,780,037  
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      b.[P.v]. ;V 2 
றகழ்ச்ெறத்றட்ட ரீறரக ஏதுக்கலட்டுக் கக்கு - 2016 

        
வெனிணத் ஷனப்பு : 262                                             அஷச்சு/ றஷக்கபம்/ ரட்ட வெனகம் - ரத்ஷந 

றகழ்ச்ெறத் றட்ட இனக்கபம் ஷனப்பும் : 01 – இக்கப்தட்ட ஶஷனத் றட்டம்     

ீண்டுரும் ற்றும் பனண வெனறணத்றன் வதரறப்பு 

        

ருடரந் றப்தீட்டுல்; 
வகரடுக்கப்தட்டுள்ப 

றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் இன 

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

தக்
க
 இ

ன
வ

ரட

ர்த
ஷ

ட


 
ர

றரி
 

b
.[
P.v
]
;.V
 
2 

இ
ப் 

தி
க

ர
ம்

 ளவெனள 
றப்தீட்டின் 
எதுக்கலடு 

குஷந 
றப்பு 

ற்தரடும்  
குஷந 
றப்பு 

றப்தீட்டு
ன் 

எதுக்கலடும் 

ற.ஏ. 66 ற்றும் ற.தி. 
69 க்கு ற்த 
ரற்நங்கள்; 

வரத் 
ஶநற 
ற்தரடு 

(1+2+3) 

வரத் 
வெனிணம் ; 

ஶநற 
வதறுஶதறு 

ீற/ 
ஶனறகம் 

ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர 

                

(அ) ீவடளம் வெனிணம்  

(b.[P.v]. ;V-3) 
903,000,000 51,120,000 60,398,790(60,948,080) 953,570,710 950,067,189 3,503,521 3 

         

(ஆ)  பனணம்  (b.[P.v]. ;V-4) 179,000,000 - 549,290 179,549,290 50,272,774 129,276,516 4 සහ 5 

         

வரத்ம் 1,082,000,000 51,120,000 60,948,080(60,948,080) 1,133,120,000 1,000,339,963 132,780,037  
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     b.[P.v]. ;V 3 
கருத்றட்ட  ரீறரக ீண்டுரும் வெனிணம் 

வெனிணத் ஷனப்பு : 262                                             அஷச்சு/ றஷக்கபம்/ ரட்ட வெனகம் - ரத்ஷந 

றகழ்ச்ெறத் றட்ட இனக்கபம் ஷனப்பும் : 01 – இக்கப்தட்ட ஶஷனத் 
றட்டம் 

    

கருத்றட்ட இன.1 ஷனப்பும் 
ற்றும் ஶணரறகள் அஷணத்து 
கருத்றட்டங்களுக்கரண ஷண 

கட்டங்களும் 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
ருடரந் 

றப்தீட்டுல் 
உள்ப 

எதுக்கலடு 

குஷந றப்பு 
ற்தரடும்  

குஷந றப்பு 
றப்தீட்டுன் 
எதுக்கலடும் 

ற.ஏ. 66 ற்றும் 
ற.தி. 69 க்கு ற்த 

ரற்நங்கள் 

வரத் 
ஶநற 
ற்தரடு 

(1+2+3) 

வரத் 
வெனிணம் 

ஶநற 
வதறுஶதறு 

ீற/ 

ஶனறகம் (5-
6) 

ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர 

  கருத்றட்ட இனக்கம் 1  ற்றும் 
ஷனப்பு வதரது றர்ரக ஶெஷ  
ரட்ட வெனகம் ரத்ஷந 

ஆளுக்குநற  ஶணரறகள்  

(1001-1003)  

         

  ஷண கட்டங்கள் (1101 – 1506) 55,050,000 - 3,867,500(4,821,000) 54,096,500 54,015,178 81,322 

  25,500,000 1,220,000 331,200(2,310,190) 24,741,010 22,956,687 1,784,323 

        

உத வரத்ம் 80,550,000 1,220,000 4,198,700(7,131,190) 78,837,510 76,971,865 1,865,645 

கருத்றட்ட இனக்கம் 01 வதர் 
திஶெ வெனகங்கள்  

      

ஆளுக்குநற  ஶணரறகள்   
(1001-1003) 

740,500,000 49,900,000 50,677,500(48,732,000) 792,345,500 791,905,143 440,357 

  ஷண கட்டங்கள் (1101 – 1506) 81,950,000 - 5,522,590(5,084,890) 82,387,700 81,190,181 1,197,519 

உத வரத்ம் 822,450,000 49,900,000 56,200,090(53,816,890) 874,733,200 873,095,324 1,637,876 

பள வரத்ம் 903,000,000 51,120,000 60,398,790(60,948,080) 953,570,710 950,067,189 3,503,521 

              

10
5
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         b.[P.v]. ;V 4 
 கருத்றட்ட  ரீறரக பனண வெனிணம் 

 

 

 வெனிணத் ஷனப்பு : 262                                              அஷச்சு/ றஷக்கபம்/ ரட்ட வெனகம் - ரத்ஷந      

றகழ்ச்ெறத் றட்ட இனக்கபம் ஷனப்பும்  :  01 வதரது றர்ரகம்      

 கருத்றட்ட இனக்கபம் வதரும் : 01   வதரது றர்ரகபம் றர்ண ஶெஷகளும் 


ிட


க்
 கு

ந
றீ

டு
 


ிட


ம்

 இ
ன

 


ற

றப்
தடு

த்

ல்

  
கு

ந
றீ

டு
 

ிடம் வரடர்தரண 
ிதம் 

ருடரந் 
றப்தீட்டு
ல் உள்ப 
எதுக்கலடு 

குஷந றப்பு 
ற்தரடும்  

குஷந றப்பு 
றப்தீட்டுன் 
எதுக்கலடும் 

ற.ஏ. 66 
ற்றும் 

ற.தி. 69 க்கு 
ற்த 

ரற்நங்கள் 

வரத் 
ஶநற 
ற்தரடு 

(1+2+3) 

வரத் 
வெனி

ணம் 

றறுத்ற
ஷக்கப்

தட்ட 
றஶற்

தரடு 
உட்தட 
ஶெறப்பு 
றஷக 
(1+3)-5 

1 2 3 4 5 6 

 

    
ரூதர 

ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர 

  

  

    
பனணச் வெரத்துக்கபின் 
புணருத்ரதணபம் அதிிருத்றபம் 

           

2001 

 

 11 கட்டடங்களும் அஷப்பும்  8,500,000 - - 8,500,000 8,273,748 2,262,522 

2002 

 

 11 இந்றபம் இந்ற 
உதகம் 

2,800,000 - - 2,800,000 2,502,765 297,235 

2003 

 

 11 ரகணம்  3,300,000 - - 3,300,000 3,051,718 248,282 

 

 

   உத வரத்ம் 14,600,000 - - 14,600,000 13,828,231 771,769 

   பனணச் வெரத்துக்ஷப டுத்துக் 

 வகரள்பல் 
      

1
0

6 
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2102 

 

 11 டீ்டுப்வதரருட்களும் அலுனகம் 6,400,000  549,290 6,949,290  
6,621,023 

 
328,267 

2103 

 

 11 இந்றபம் இந்ற உதகம் 1,400,000  - 1,400,000  
836,567 

 
563,433 

2104 

 

 11 கட்டடங்களும் அஷப்பும் 155,000,000  - 155,000,000  
27,480,920 

 
127,519,080 

 

 

                           உத வரத்ம் 162,800,000  549,290 163,349,290  
34,938,510 

 
128,410,780 

 

 

                                                           
வரத்ம் 

177,400,000  549,290 177,949,290 48,766,741 129,182,549 

 

 
  வெற்றநன்       

2401 

  

  11 திற்ெறக்கும் வெற்றஷக்கும் 600,000  - 600,000  
594,954 

 
5,046 

                                                         
உத வரத்ம் 

600,000  - 600,000 594,954 5,046 

                               பள வரத்ம் 178,000,000  549,290 178,549,290 49,361,695 129,187,595 
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கருத்றட்ட  ரீறரக பனண வெனிணம் 

 

 வெனிணத் ஷனப்பு : 262                                               அஷச்சு/ றஷக்கபம்/ ரட்ட வெனகம் - ரத்ஷந      

றகழ்ச்ெறத் றட்ட இனக்கபம் ஷனப்பும்  :  01 வதரது றர்ரகம்      

கருத்றட்ட இனக்கபம் வதரும் : 01   வதரது றர்ரகபம் றர்ண 
ஶெஷகளும் 

 

     


ிட


க்
 கு

ந
றீ

டு
 


ிட


ம்

 இ
ன

 


ற

றப்
தடு

த்

ல்

  
கு

ந
றீ

டு
 

ிடம் 
வரடர்தரண 

ிதம் 

ருடரந் 
றப்தீட்டு
ல் உள்ப 
எதுக்கலடு 

குஷந றப்பு 
ற்தரடும்  

குஷந றப்பு 
றப்தீட்டுன் 
எதுக்கலடும் 

ற.ஏ. 66 
ற்றும் ற.தி. 
69 க்கு ற்த 
ரற்நங்கள் 

வரத் 
ஶநற 

ற்தரடு (-2)+-
3 

வரத் 
வெனி

ணம் 

றறுத்ற
ஷக்கப்த

ட்ட 
றஶற்

தரடு 
உட்தட 
ஶெறப்பு 
றஷக 
(1+3)-5 

1 2 3 4 5 6 

    
ரூதர 

ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர 

    வெற்றநன் ஊக்குிப்புக்கு            

2401   11 திற்ெறக்கும் 
வெற்றஷக்கும் 

 
1,000,000 

-  
- 

 
1,000,000 

911,079 88,921 

                                                        
பள வரத்ம் 

1,000,000 - - 1,000,000 911,079 88,921 

1
0
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b.[P.v]. ;V-5 

றகழ்ச்ெறப் திகரம் வெனிணத்றன் றறிடனறன் சுருக்கம் 

           (றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் கருத்றட்டம் ீண்டுரும் வெனிணத்றன் றறிடல்)  

        

வெனிணத் ஷனப்பு : 262                                                                      அஷச்சு/ றஷக்கபம்/ ரட்ட வெனகம் - ரத்ஷந       

கருத்றட்ட இனக்கபம் வதரும் : 01  இக்கப்தட்ட ஶஷனத் றட்டம் 

         

 
றறிடல் றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 01 றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 02 பள வரத்ம் 

 

கு
ந
றீ

டு
 

குநறீட்டு ிதம் 

ஶநற 
ற்தரடு 

1 

உண்ஷச் 
வெனிணம் 2 

ஶநற 
ற்தரடு 

3 

உண்ஷச் 
வெனிணம் 

4 

ஶநற 
ற்தரடு 

5 

உண்ஷச் 
வெனிணம் 

6 

வெனிண 
ீம் 

(6÷5)×100 

ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர 
% 

11 உள்ரட்டு றற 1,133,120,000 1,000,339,963 - - 1,133,120,000 1,000,339,963 88 

12 வபிரட்டு - கடன்        

13  வபிரட்டு உி – 
ரணிம்  

       

14 ீள் றப்தப்தடும்  
வபிரட்டு உி - 
கடன் 

       

15 ீள் றப்தப்தடும்  
வபிரட்டு உி - 
ரணிம் 

       

16 றர்ப்பு றறம்        

 

17 

வபிரட்டு றறிடல் 
ெரர்ந் உள்ரட்டுச் 
வெனள 

       

21 ிஶெட ெட்ட ஶெஷகள்        

  வரத்ம் 1,133,120,000 1,000,339,963 - - 1,133,120,000 1,000,339,963 88 

 

1
0
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        b.[P.v]. ;V-5-(i)       

எவ்வரரு றகழ்ச்ெறத்றட்டத்றன் கருத்றட்டத்றன்  வெனிணத்ஷ றறப்தடுத்ல்     

           (றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் கருத்றட்டம் ீண்டுரும் வெனிணத்றன் றறிடல்) 

வெனிணத் ஷனப்பு : 262                                                            அஷச்சு/ றஷக்கபம்/ ரட்ட வெனகம் - ரத்ஷந     

கருத்றட்ட இனக்கபம் வதரும் : 01  இக்கப்தட்ட ஶஷனத் றட்டம்       

 
றறிடல் றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 01 றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 02 றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 

03 றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் 
தக்கங்கபின் வரத்ம் 

கு
ந
றீ

டு
 

குநறீட்டு ிதம் 
ஶநற 
ற்தரடு 

 

உண்ஷ
ச் 

வெனிண
ம் 

ஶநற 
ற்தரடு 

 

உண்ஷ
ச் 

வெனிண
ம் 

ஶநற 
ற்தர

டு 

 

உண்
ஷச் 

வெனி
ணம் 

ஶநற 
ற்தரடு 

 

உண்ஷச் 
வெனிண

ம் 

 
ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர 

11 உள்ரட்டு றற 78,837,510 76,971,865 874,733,200 873,095,324   953,570,710 950,067,189 

12 வபிரட்டு - கடன்         

13  வபிரட்டு உி – ரணிம்          

14 ீள் றப்தப்தடும்  வபிரட்டு 
உி - கடன் 

        

15 ீள் றப்தப்தடும்  வபிரட்டு 
உி - ரணிம் 

        

16 றர்ப்பு றறம்         

 

17 

வபிரட்டு றறிடல் ெரர்ந் 
உள்ரட்டுச் வெனள 

        

21 ிஶெட ெட்ட ஶெஷகள்         

  வரத்ம் (ீண்டு ரும் 
வெனிணம்) 

78,837,510 76,971,865 874,733,200 873,095,324 - - 953,570,710 950,067,189 
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        b.[P.v]. ;V-5-(i)       

எவ்வரரு றகழ்ச்ெறத்றட்டத்றன் கருத்றட்டத்றன்  வெனிணத்ஷ றறப்தடுத்ல்     

           (றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் கருத்றட்டம் ீண்டுரும் வெனிணத்றன் றறிடல்) 

வெனிணத் ஷனப்பு : 262                                                            அஷச்சு/ றஷக்கபம்/ ரட்ட வெனகம் - ரத்ஷந   

 கருத்றட்ட இனக்கபம் வதரும் : 01  இக்கப்தட்ட ஶஷனத் றட்டம்       

 
றறிடல் றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 01 றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 02 றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 03 றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் 

தக்கங்கபின் வரத்ம் 

கு
ந
றீ

டு
 

குநறீட்டு ிதம் 
ஶநற 
ற்தரடு 

 

உண்ஷச் 
வெனிண

ம் 

ஶநற 
ற்தரடு 

 

உண்ஷச் 
வெனிண

ம் 

ஶநற 
ற்தரடு 

 

உண்ஷச் 
வெனிண

ம் 

ஶநற 
எதுக்கல

டு 

 

உண்ஷச் 
வெனிண

ம் 

 
ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர 

11 உள்ரட்டு றற 178,549,290 49,361,695 1,000,000 911,079   179,549,290 50,272,774 

12 வபிரட்டு - கடன்         

13  வபிரட்டு உி – 
ரணிம்  

        

14 ீள் றப்தப்தடும்  
வபிரட்டு உி - கடன் 

        

15 ீள் றப்தப்தடும்  
வபிரட்டு உி - 
ரணிம் 

        

16 றர்ப்பு றறம்         

 

17 

வபிரட்டு றறிடல் 
ெரர்ந் உள்ரட்டுச் வெனள 

        

21 ிஶெட ெட்ட ஶெஷகள்         

  வரத்ம் (பனணம்) 178,549,290 49,361,695 1,000,000 911,079 - - 179,549,290 50,272,774 
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        b.[P.v]. ;V-5-(i)       

எவ்வரரு றகழ்ச்ெறத்றட்டத்றன் கருத்றட்டத்றன்  வெனிணத்ஷ றறப்தடுத்ல்     

           (றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் கருத்றட்டம் ீண்டுரும் வெனிணத்றன் றறிடல்) 

வெனிணத் ஷனப்பு : 262                                                            அஷச்சு/ றஷக்கபம்/ ரட்ட வெனகம் - ரத்ஷந   

 கருத்றட்ட இனக்கபம் வதரும் : 01  இக்கப்தட்ட ஶஷனத் றட்டம்       

 றறிடல் றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 01 றகழ்ச்ெறத் றட்டம் 02 றகழ்ச்ெறத் 
றட்டம் 03 றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன் 

தக்கங்கபின் வரத்ம் 

கு
ந
றீ

டு
 

குநறீட்டு ிதம் 
ஶநற 
ற்தரடு 

 

உண்ஷச் 
வெனிண

ம் 

ஶநற 
ற்தரடு 

 

உண்ஷச் 
வெனிண

ம் ஶ
ந
ற

 

ற்
தர

டு
 

 

உ
ண்

ஷ


ச் 
வ
ென


ிண

ம்
 ஶநற 

ற்தரடு 

 

உண்ஷச் 
வெனிணம் 

 
ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர ரூதர 

11 உள்ரட்டு றற 257,386,800 126,333,560 875,733,200 874,006,403 - - 1,133,120,000 1,000,339,963 

12 வபிரட்டு - கடன்         

13  வபிரட்டு உி – ரணிம்          

14 ீள் றப்தப்தடும்  வபிரட்டு 
உி - கடன் 

        

15 ீள் றப்தப்தடும்  வபிரட்டு 
உி - ரணிம் 

        

16 றர்ஷந றறம்         

 

17 

உள்ரட்டு உிபடன்  
வபிரட்டு உி  

        

21 ிஶெட ெட்ட ஶெஷகள்         

 வரத்ம் (ீண்டு ரும் 
வெனிணம் ற்றும் பனணம்) 

257,386,800 126,333,560 875,733,200 874,006,403 - - 1,133,120,000 1,000,339,963 
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5.2  2016  ஆம் ருடத்றற்கரண அெ உத்ஶரகத்ர்கபின் பற்தக் 
கக்கு     

ிதம் உச்ெ வெனின் 
ல்ஷன (ரூ.ெ ) 

குஷநந் 
ருரணம் 

(ரூ.ெ) 

உச்ெஷப்பு 
ல்ஷன 

(ரூ.ெ) 
2016 ருடத்றல் ிஷன றப்தின்தடி 
அனுறக்கப்தட்ட ல்ஷன  

றருத்ப்தட்ட ல்ஷன 

55,000,000.00 37,000,000.00 250,000,000.00 

2016 ருடத்றன் உண்ஷரண அனகு 77,298,730.51 82,014,506.87 185,246,426.49 

 

2016  ஆம் ருடத்றற்கரண அெ உத்ஶரகத்ர்கபின் பற்தக் கக்கு 

கடன்ஷக 
ரட்டச்வெனகம் திஶெவெனகம் 

கட்டப்தட்ட 
வரஷக (ரூ.ெ) வெலுத்ப்தட்ட 

வரஷக 
வரஷக 
(ரூ.ெ) 

வெலுத்ப்தட்
ட வரஷக 

வரஷக (ரூ.ெ) 

 
 
இடர் 

58 4,578,559.00 364 
 

   34,502,419.50  
 
39,080,978.50 

வகரண்டரட்டக் 
கடன் 87 870,000.00 1273 

 
12,730,000.00 13,600,000.00 

ிஶெட 
பற்தம் 28 112,000.00 430 1,720,000.00 1,832,000.00 

றற ண்டிக் 
கடன்  - - 15 90,000.00 90000.00 

வரத்ம் 173 5,560,559.00 2,082 49,042,419.50 54,602,978.50 
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5.3  வதரது ஷப்புக் கக்கு 

கக்கு இன, 
2016.01.01 
றகறக்கு 

ஆம்த றகுற 

2016 ருடத்றல் 
ருரணம் (ரூ.ெ) 

 

2016 ருடத்றல் 
கட்டங்கள் 

(ரூ.ெ) 

2016.12.31 ஆம் 
றகறக்கு இறுற 
றனஷ (ரூ.ெ) 

6000-0-0-14-0-4 0.00 0.00 0.00 0.00 

6000-0-0-1-69 398,851.96 1,100,428.27 591,418.27 907,861.96 

6000-0-0-2-0-93 7,250.00 7654596.87 4,905,536.87 2,756,310.00 

6000-0-0-13-0-61 10,395,154.79 71,728,698.50 68,580,154.61 13,543,698.68 

6000-0-0-16-0-44 336,796,699.43 138,979,722.97 89,690,162.84 386,086,259.56 

6000-0-0-17-0-23 89,002,353.04 765,995,631.15 748,272,129.19 106,725,855.00 

வரத்ம் 436,600,309.22 985,459,077.76 912,039,401.78 510,019,985.20 
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