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னெைவுற 
 

உொவு ஆறொௐர் ோறொக்ை்து 2013/2014 சயம்வைத்ோல் ைொப்ட் 

ைடும் ட்ெௐன் ைொை குறந்ோ் அயறைறவௐ ச 

னெடிந்துள்றௐ்ல் ங்ை ெசோெ ௌய்த்ோ்ல் இக்குோ செய்ௐப்ட் 

அெௐற்க் ைஞ்ெௐப்டுத்ோ றப்ோற்ைை ோொக்ைத்ோற்குச் செந்ோ் 

ைஞ்ெௐங்ைற் றைௐத்ோறௐ்ல் 2015 ற்யம் 2016 துைப்ன அெ 

இயப்னக்ைற்ப் வணுோற்ை் ௌடிக்றைௐற்த் ோற்ைலிைை 

இறௌயத்ோௐயந்ோது.  வ்ௐனும், உொவு அறொௐர் ோறொக்ை்து 

ய்வு ைப்குோௐல் கூட்டுவு அயத்ோ ோறொக்ைத்ோ்ல் இக்குோ 

செய்ௐப்ட் அெ இயப்னக்ைற்ப் வணும் ொௐல் ஈடுட்டியந்ோது. வலும், 

இத் ோறொக்ை்து கூட்டுவு அயத்ோ ோறொக்ைத்ோ்ல் இக்குோ 

செய்ௐப்ட் 4300 ச.சோன் அெ இயப்னக்ைற் ைஞ்ெௐப்டுத்ோ வொ 

ந்துள்து. 

இத்ோறைௐ சூழ்ௌறைன் ைழ், 2016 ஆம் ஆண்டு ைப்குோௐல் ோறொக்ை 

ைஞ்ெௐங்ைற அெ இயப்னக்ைற்க் ைஞ்ெௐப்டுத்ோ றப்ோற்கும் ற்ௐ 

வௌக்ைங்ைங்ைளுக்ைைவும் றைக்கு ங்குோன் னேம் ய்ம் 

ஈட்ப்ட்துன் ோ்ௐை வீறப்னத் சோகுோௐன் வீடுைற் றைக்கு 

ங்குோன் னே் வோௐ ய்னெம் உள்ங்ையுள்து. அோற்ைொங்ை, 

உொவுத் ோறொக்ை்து குத்ோ ஆண்டு ைப்குோௐல் ய. 96,765, 798.24 

இற் அெ ய்த்ோற்குப் ங்ைப்னச் செய்துள்துள்துன் 

ோறொக்ை்து ய் வம்டு சோர்ல் ௌடிக்றை டுப்ோலும் 

ை்ம் செலுத்ோயுள்து.  

ோறொக்ை ைஞ்ெௐங்ைற ழுதுர்த்ோலுக்ைை ற்டுைற் 

வற்சைள்ோற்ை் அறச்ெறௐன் அங்ைைம் ைறக்ைப் 

சற்யள்றௐ்ல் 5000 ச.சோன் சைள்ற்க் சைண் ந்து 

ைஞ்ெௐங்ைன் ோயத்ோ வறைள் வற்சைள் னெடிதுன் சௐங்சைற 

ட் ைஞ்ெௐத்ோல் இத்ோறைௐ ொௐ்து ஆம்க்ைப்ட்டுள்து. 

2016 இ’ ோறொக்ைத்ோ்ல் வற்சைள்ப்ட் செௐற்டுைல் கூட்டுவு 

ைன் ோைல் ைொெ்ற் அவீடு செய்ோன் னேம் யோௐைவுள் 

ோைற்யும் இயப்னக்ைன் ைன் ோைள் ன்ற்ற்க் குறத்ோல் ன்் 

னெக்ைௐ்றௐகும். யோௐைவுள் ோைற்க் குறக்கும் சயட்டு 

செலுத்ோப்ோ வு ைள் சோர்ல் ெட் ௌடிக்றை டுப்து ைவும் 

இன்ௐறௐோோகும்.  

உொவுத் ோறொக்ை்து அோன் ற்ல் ல்வய றல் ைற்ைறக் ைந்து 

ந்துள் ௌறௐல் 2016 ஆம் ஆண்்து ைவும் ெப்ன குந்ோ ஆண்ை 
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ையோப்டுைன்து. ோறொக்ைத்ோன் ைஞ்ெௐங்ைல் அெ இயப்னக்ைற்ப் 

வணுோற்கு உொவுத் ோறொக்ைத்ோற்கு ஆய்வுகூ வோறௐ்து 

இன்ௐறௐோோை  ைொப்டுைன்து. சௐங்சைற ைஞ்ெௐத் சோகுோௐல் 

ெௐ ைஞ்ெௐசன்ல் ஆய்வுகூ வெோற்ைற் வற்சைள்க்கூடிௐ 

ெோௐற்க் சைண்ோை னெழுறௐ் உைொங்ைளுன் கூடிௐ 

ஆய்வுகூசன்ற் ோத்த்ோன் னேம் இத் வோறௐற் னர்த்ோ செய்து சைள் 

னெடிைன்து. வலும், ோறொக்ை்து ற்ௐ ௌய்ங்ைளுக்கு னறையூட்ல் 

வெறைற் அத்து யதுன் இோன் னேம் அெ ய்த்ோற்கு ய. 

2,205,771.60 இற்ப் ங்ைப்னச் செய்துள்து. இத்ோறைௐ அற்த்து 

ௌடிக்றைைளும் ௐத்ோற்குப் சயப்் அறச்ெர், சைௌ. ெட் ோயுோன் 

ற்யம் அறச்ென் செௐர் ோய..ம்.வை..சோன்்க்வைன் அர்ைன் 

உோவுறை ற்யம் சௌப்டுத்ோல்ைன் ைழ் வற்சைள்ப்ட்டுள்துன் 

இவ்த்ோல் அர்ைளுக்கு ்து ௌன்ைற்த் சோத்துக் சைள் 

யம்னைன்வன்.  

வலும், உௐ ோட்ல் ற்யம் சயறைைள் ோட்ம் ன்ற்னூை 

ௌர்ொௐக்ைப்ட் வௌக்ைங்ைற் அறோற்ைை ோது 

இொக்ைப்டுைற்யும் ெத்ோௐ்  னெறைனூை றோௐத்ோற்யும் 

ௌல்ைௐ ோறொக்ைத்ோன் ோௐொௐ்யக்கும் றைத்சோல் ற்யம் ர்த்ோை 

அறச்ென் ோௐொௐ்யக்கும் ற்ௐ சது ௌய்ங்ைளுக்கும் ்து 

ௌன்ைறத் சோத்துக் சைள் யம்னைன்வன்.  

வலும், இத் ோறொக்ை்து அோன் செௐற்ொௐற் ௌறவற்யோனூை 

இயோக்ைட் இக்ைற் அறோற்கு அோ உச்ெட்ெ ட்த்ோல் 

செௐற்ட்டியப்துன் எவ்சய குடிௐ்னுக்கும் சுைோ்தும் 

ெத்துக்ைது் ோ்ௐ றைைற் ங்கும் அோன் வ்க்ைல்றௐற் 

அறோற்கும் உௐர்ந்ோட்ெ ங்ைப்ற் ங்ையுள்றௐற் ைவும் 

ைழ்ச்ெயுன் சோத்துக் சைள்ைன்வன். 

 

 

 

 

வே.ையொௌோ 

உொவு ஆறொௐர் 

2017, ர்ச் 30 ஆம் ோைோ 
 

உொவு ஆறொௐர் ோறொக்ைம், 

யூ்ௐன் வஸ், 

சைழும்ன 02. 
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(01) வௌக்கும் செௐற்ொயும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

செௐற்ொ 

“உொவுத் ோ்ௐங்ைற ெந்றோௐல் 

இகுை சைள்்வு செய்ோற்கு 

நுைர்வயக்குய்ப்னக்ைறப் சற்யக் 

சைடுத்ோல் ற்யம் நுைர்வர் சைள்்வு 

செய்ௐக் கூடிௐ றௐல் அற்ற் 

ங்குோற்கு உத்ோோத்ோல் ற்யம் 

உொவுத் ோறொக்ைத்ோன் ைழ் 

சோற்டுைன் ௌய்ங்ைன் 

ங்ைற ற்த்ோனுன் 

ௐன்டுத்துோல் ற்யம் 

உத்ோவௐைத்ோர்ைளுன் சௌயங்ைௐ 

சோர்ற்ப் வணுோனூை 

ோறொக்ைத்ோன் இக்ைற் அறோல்” 

வௌக்கு 

“ோ்ஆவக்ைௐ் அத்ோௐெௐ 

உொவுப் சயட்ைற ோட்டுப்டின் 

ங்குோற்கு உத்ோோத்ோல்” 

 

 



செௐல்ௌறவற்ய அக்றை 2016 37 
 

 உொவு ஆறொௐர் ோறொக்ைம்  

(02) உொவு ோறொக்ைத்ோன் ோ் சோற்டுைள் 

01. ந்ோௐ எத்துறப்னக்ை் சோன்்ெௐ கூட்றப்ன்  சைழும்ன 16 

ஆது ௌட்டின் சைழும்னத் ோர்்த்ோன்டி, 8000  ச.சோ. வெ அெப் 

துைப்ன இயப்ற்ப் வணுோல் 

சோன்்ெௐ ந்ோௐத்ோல் அெை ற்யம் வர் ைப்குோௐல் 

ௐன்டுத்ோச் 8000 ச.சோ அெௐற் இங்றை வணுோல் வண்டுச் 

வற்குத்ோ ௌய்த்ோன் 16 ஆது ௌட்டில் ோர்்க்ைப்ட்து.  

02. 2008/08/27 ஆம் ோைோௐ அறச்ெற ோ்த்ோன் டி, ௌடு னைவுனெள் 

உொவுத் ோறொக்ைத்ோன் ைஞ்ெௐெறைல் துைப்ன அெ இயப்ை 

100,000 ச.சோ. இயப்ற்ப் வணுோல் 

2008/08/27 ஆம் ோைோௐ அறச்ெற ோர்்த்ோன்டி, உொவு 

ோறொக்ை்து அெ ௌறறைன் வது ௐன்டுத்துோற்ைை 100,000 

ச.சோ. அெ இயப்ற்ப் வணும் றைௐல் யெறக்ைப்ட்டுள்து. 

03. ெந்றோௐல் அெௐன் ைறப்்ற் உயோ செய்ோல் 

ெந்றோௐல் அெத் ோட்டுப்டு ைொை ற்டும் அெ றத்ோம்லிற்க் 

ைட்டுப்டுத்தும் வௌக்குன் ெந்றோக்குத் வோறௐ்வது அெ இயப்ற் 

டுப்ோன் னேம் நுைர்வயக்கு அெௐற்க் சைள்்வு செய்ோற்ை் 

ய்ப்ற் ற்டுத்ோக் சைடுத்ோல்.  

04. ோறொக்ை னேங்ைற் னெைற செய்ோற்ைை அக்ைற 

ோர்ைளுன்  ற்த்ோன் ய்ந்ோ எயங்ைறொப்ற் ற்டுத்துோல் 

ோ ோப்னட்ன் ோப்னடுைன் அடிப்றௐல் ற்த்ோனுன் 

அற்ற்ப் ௐன்டுத்தும் சயட்டு றைௐைவுள் ைஞ்ெௐெறைள் 

ற்யம் வீடுைற றைக்கு ங்குோன் னேம் அெ ய்த்ோற்கு 

ங்ைப்ன ங்குோல். 

05. னச்ெைற் உொவுத் ோ்ௐ சூலிற் ற்டுத்துோல் 

உௐர் ோத்ோல் ோ்ௐங்ைற னச்ெைள் இல்ோ றைௐல் ைஞ்ெௐப்டுத்ோ 

றப்ோனூை நுைர்வயக்கு உௐர் ோத்ோ் ோ்ௐங்ைற ங்குோல்.  
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(03). யைட்றப்ன 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ோ உொவு ஆறொௐர் 

 

உொவு ஆறொௐர் 

ைொக்ைர் 

 

ெட் 
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வு 

 

ைொக்கு
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ோ ைொக்ைர் 

 

ௌயை 

உத்ோவௐை

த்ோர் 

 

 

 
ெட் 

உத்ோவௐைத்ோர் 

 

உோ உொவு 

ஆறொௐர் 

 

ோக் 

ைட்டுப்ட்டு 

உத்ோவௐைத்ோர் 

 
வெோை

ர்ைள் 
 

ங்ைல்

வு 

 

வக்கு

த்து 

வு 

 

ோைல் 

சோல் 

நுட் வு 

 

ோக்ைட்டு

ப்ட்டுப் 

வு 
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(04)  ௌயை ைட்றப்னம் ோௐ்யம் 

 

• ௌயை ைட்றப்ன 

உொவு ஆறொௐ்ல் வற்சைள்ப்ட்டுயம் ௌயை ற்யம் 

வணுோல் ௌைழ்ச்ெத்ோட்ங்ைள் ோற்வது ௌறனெறப்டுத்ோப்ட்டு யைன்். 

  2016 ஆம் ஆண்டில் ோறொக்ைத்ோன் அற்த்து ைொக்குைள் சோர்் 

ௌடிக்றைைளும் ைொக்ை்ல் வற்சைள்ப் ட்டுள்். 

ோயவைொற ோ்ௐைலுள் 366 வீடுைள் ோயவைொறௐலுள் 

சயப்ோைௐ்ல் ௌயைக்ைப்ட்டு யைன்். 

ோயவைொற ோ்ௐைலுள் 366 வீடுைள் ோயவைொறௐலுள் 

சயப்ோைௐ்ல் ௌயைக்ைப்ட்டு யைன்். சௐங்சைற ைளுெௐத் 

சோகுோௐ்து சௐங்சைற ைைெௐத் சோகுோ சயப்ோைௐ்ல் 

ௌயைக்ைப்ட்டு யைன்து. 

அறச்ென் ெட்ப் வு ௌடிக்றைைள் றைத்சோல் ற்யம் ர்த்ோை 

அறச்ென் செௐன் அங்ைைத்துன் ைௐ சயோ அலுல்ைள் 

அறச்ென் ெட்  உெவு்ல் வற்சைள்ப்ட்். 

2016, டிெம்ர் 31 இல் அங்ைைக்ைப்ட் ோௐொௐ்் 230 வல் 119 

ஊௐர்ைள் ொௐலியந்துள்்ர். அர்ைளுள் 30 வர் ோம் I, ோம் II ற்யம் ோம் III 

இற்ச் வெர்ந்ோ னெைறத்து உோௐர்ைைவும், ோௐயுள் 84 வல் 53 

வர்  ல்வய ோைல் உொவுத் ோறொக்ைத்ோல் ொௐற் யைன்்ர். 

2016.01.01 இலுள்ய ைறௐற்ௐ சத்ோ ோௐொௐ்ல்  5% 

வ்ர் இறப்யுள்்ர்.  வலும், 2016 இல் 01 அயத்ோ 

உத்ோவௐைத்ோயம் 06 னெைறத்து உோௐர்ைளும் அறச்ெற்கு 

ௌௐக்ைப்ட்ர்ைள். அத்துன், 2016 இல் னோௐ உொவு ஆறொௐர் 

ௌௐக்ைப்ட்டுள்றௐ்து இங்கு குப்த்ோக்ைோகும். 
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• 2016  இல் உொவு ஆறொௐர் ோறொக்ைத்ோன் ோௐொ 

 ோப் சௐர் 
அங்ைைக்ைப்ட் 

ண்ொக்றை 

2016.12.31 ஆம் 

ோைோௐன்ய 

உள்் 

ோௐொ 

01 உொவு ஆறொௐர் 01 01 

02 
ோ உொவு ஆறொௐர்/ 

உோ உொவு ஆறொௐர் 
02 01 

03 ைொக்ைர் 02 02* 

04 ௌயை உத்ோவௐைத்ோர் 01 - 

05 ச சௐர்ப்ர் 01 - 

06 ோக்ைட்டுப்ட்டு உத்ோவௐைத்ோர் 01 01 

07 ோ்ௐ அறௐர் 01 - 

08 வறப் வெோைர் 02 01 

09 ோைல் சோல்நுட் உோௐர் 01 01 

10 அெ னெைறத்து உோௐர் 82 30 

11 அயத்ோ உத்ோவௐைத்ோர் 22 07 

12 சுங்ை வற சோர்ைள் 08 08 

13 ெோைள் 10    06** 

14 அலுை உோௐர் வெற 22 11 

15 னறையூட்டுவர் 26 12 

16 சுத்ோைப்ர் 02 09 

17 சுங்ைவற சோைள் 01 01 

18 ைைள் 21 21 

19 ைஞ்ெௐ சோர்ைள் 24       01*** 

20 ட்ோ ௐலு்ர்ைள் - 06 

சத்ோம் 230 119 

*எய அலுர் சற்ைவுள் ைொக்ைர் ோக்கு ோல் ைறௐற் யைன்ர். 

** ந்து ெோைள் ௌந்ோ அடிப்றௐலும் எய ெோ அறௐ அடிப்றௐலும் 

ஆட்வெர்ப்னச் செய்ௐப்ட்டுள்ர்ைள். 

*** எய சோ ைஞ்ெௐ சோக்கு ற்ை ஆட்வெர்ப்னச் செய்ௐப்ட்டுள்ர். 
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 2016 ஆம் ஆண்டிற்ை் ோறொக்ைத்ோன் அங்ைைக்ைப்ட் 

ஊௐர்ைன் ண்ொக்றையும் வெறௐற்யம் ஊௐர்ைளும் 
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  I. னோௐ ௌௐ்ங்ைள்  

# ோ ண்ொக்றை 

01. ைொக்ைர் 01 

02. அயத்ோ உத்ோவௐைத்ோர் 01 

03. ோைல் சோறத்சோர்ன அலுர் 01 

04. அெ னெைறத்து உோௐர் 06 

05. ோலீட்டு ைஞ்ெௐ சோ 01 

06. ட்ோ ௐலு்ர் 08 
 

II. இறப்ல்ைள் 

# ோ ண்ொக்றை 

01. அெ னெைறத்து உோௐர் 03 

02. னறையூட்டும் சோ 01 

03.      சுத்ோைப்ர் 01 

04.      ை 01 
          

 III. இற்ல்ைள் (சௐை) 

# ோ ண்ொக்றை 

01 உொவு ஆறொௐர் 01 

02 ைொக்ைர் 01 

03 அெ னெைறத்து உோௐர் 03 

04 அயத்ோ உத்ோவௐைத்ோர் 02 

05 ெோ 03 

06 அலுை உோௐர் வெற 01 

07 ட்ோ ௐலு்ர் 02 

          

IV. இற்ல்ைள் (உள்ை) 

# ோ ண்ொக்றை 

01 உொவு அறொௐர் 01 

02 அெ னெைறத்து உோௐர் 01 

03 ெோ 01 
 

V. வெறௐலியந்து டுக்ைப்ட்ர்ைள் 

# ோ ண்ொக்றை 

01 ைொ் ௐலு்ர் (செய்னெற)   01 

02 ௌொ சோ 01 
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(05). ைொக்ைய்வும் எழுக்ைற்ய ௌடிக்றைைளும் 

 

•  ைொக்ைய்வு 
 

  ைொக்ைய்ர் ோறற அோோ ோறொக்ை்து உொவுத் 

ோறொக்ைத்ோல் ைொக்ைய்வுப் சன்ற் ோத்துள்து. னெறௐ் 

ைொக்ைய்வு ற்யம் இயோக் ைொக்குைற ைொக்ைய்வு செய்ோல் ன்் அோன் 

ோௐ்்ல் வற்சைள்ப்ட்டு யைன்். 

 

 ோறொக்ைத்ோன் உள்ைைொக்ைய்வு ௌடிக்றைைள் கூட்டுவு ற்யம் 

உள்ௌட்டு ர்த்ோை அறச்ெ்ல் வற்சைள்ப்டுைன்். ைொக்ைய்ர் 

ோறற அோோௐ்ல் ழுப்ப்டுைன் ைொக்ைய்வு ்க்ைளுக்ைளுக்ை் 

றைள் உொவுத் ோறொக்ைத்ோலுள் அலுைத்ோ்ல் அறச்சுக்ை் 

ோைளுன் உௐ ோப்னக்ைளுக்கு வௌடிௐைவ அனுப் றக்ைப்டுைன்். 

 

அோற்ைொங்ை, 2016 டிெம்ர் 31 றௐல் 27 ைொக்ைய்வு சோர்் 

்க்ைள் ழுப்ப்ட்டுள்துன் அற அற்த்துக்கும் ோறொக்ைம் 

ோத்துள்து.  
 

• எழுக்ைற்ய ௌடிக்றைைள் 
 

  2016 ஆம் ஆண்டு ைப்குோௐல் உொவு ோறொக்ைத்ோ்ல் எழுக்ைற்ய 

ௌடிக்றை துவும் டுக்ைப்ட்டியக்ைல்ற ன்ோற் இங்கு குப்ட்டு 

செல்ம். 
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(06).  ௌோன் ௌடிக்றைைள் 

 

2016 ஆம் ஆண்டின் இயோறௐல் உொவு ோறொக்ைத்ோ்ல் ட் 

ௌோன் ௌோன்ங்ைல் ோக்ைல் செய்ௐப்ட் க்குைன் ம் ன்யய. 

 

 க்கு றை 
ெட் ௌடிக்றைைன் 

ண்ொக்றை 

I 
யக்ைப்ட் ைவெறைளுக்ை் ொத்ோற் 

அவீடு செய்ோற்ைை 
02 

II. றைக் ைட்ொத்ோற் அவீடு செய்ோற்ைை 06 

III. ைன் ோைற்ப் சயோற்ைை 04 

IV. 
ைஞ்ெௐ றை ௌலுறைற் அவீடு 

செய்ோற்ைை 
07 

V.   

ப் சல் அத்ோல்ைற் அனுப்னோற்கும் 

ோயவைொற ோ்ௐை வீடுைற ப் 

சயோற்கு் க்குைள் 

14 

சத்ோம் 33 

 

 அக்் ல் ோர்ற கூட்டுவு ெங்ை்து ோப்ந்ோ ைவெறக்ை் 

ோர்்ை ய. 1,800,000.00 செலுத்ோயுள்துன் ய. 50,000.00 

செலுத்ோ வண்டியுள்துன் ய. 65.00 ோப்ந்ோ ைவெறக்ை் 

ைட்ொகும். ொ்து சோர்ச்ெௐை செலுத்ோப்ட்டு யைன்து. 

 

 றை அடிப்றௐல் சற்யக் சைள்ப்ட் சைக்ை உொவுக் 

ைஞ்ெௐத்ோற்ை் சைடுப்்ற் வற்சைள்ற சோர்ல்  

ெட் அோர் ோறொக்ைத்ோற்கு அக்ைப்ட்டுள்து. 

 

 ோய.ப்.ச்.சுோயந்ோ் ைன் ோ அவீடு–  ய.6,384,486.19 

ோய.ப்.ச்.சுோ்ல் செலுத்ோப்வண்டிௐ சோறைௐற் அவீடு 

செய்ோற்கு ோறொக்ைத்ோ்ல் ெௐ ொப்ர் ௌௐைத்ோற்கு 

அப்ோற்ை் ௌடிக்றைைள் டுக்ைப்ட்டுள்். 
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 ோய..ப்.குொவெையந்ோ் ைன் ோ அவீடு - ய. 847,349.43 

சோறையுறௐ றைக் ைட்ொத்ோற் அவீடு செய்ோற்கு ைண்டி ட் 

செௐைத்ோல் க்கு இ. டீ.ம்.ஆர். ோக்ைல் செய்ௐப்ட்டுள்து. அோற்ை் 

க்கு ெறொ ண்டும் 2017.03.01 ஆம் ோைோௐன்ய ௌத்ோப்டும். 

னென்்ள் ைொக்ைர் ோய.ச்.ே.வெ (ொம் ங்ைௐர்) அன்ய 

ெட்ெௐப்ர். 

  

 ோய.ல்ப் வவையந்ோ் ைன் ோ அவீடு – ைலி ட் 

ௌோன்ல் ோக்ைல் செய்ௐப்ட் க்குக்கு 2000.11.16 ஆம் ோைோௐன்ய 

ங்ைப்ட் ோர்ப்ன்டி, ய. 1,314,236.58 றைக் ைட்ொத் 

சோறைௐற் இர் செலுத்ோௐயக்ைல்ற. ஆறைௐல், ௌறவற்லிற் 

அனெக்குோற்கு குத்ோ குற்ௐன் செத்துக்ைள் சோர்ல் 

ெறொ செய்யும் வது உண்றௐ் ோைல்ைற் ங்ைௐற 

சோர்ல் ைலி வோெ செௐைத்ோல் ெப்ோற்கு ௌடிக்றைைள் 

டுக்ைப்ட்டுள்துன் 2017.01.05 ஆம் ோைோௐன்ய இது சோர்ல் 

ௌற்வூட்சன்ய அனுப் றக்ைப்ட்டுள்து. 

 

 ோய.ன்.ஈ. ண்டிோத்்யந்ோ் ைன் ோ அவீடு- ய.376,153.35 

சோறைௐற் அவீடு செய்ோற்ைை அத்ோ்க்ை ட் செௐைத்ோல் 

க்கு இ.1216 ோக்ைல் செய்ௐப்ட்டுள்து. ஆ்ல் அர் 

இந்துள்றௐ்ல் அன் ெர்ல் அத்சோறைௐற் அது ற் 

ற்யம் ள்றையந்து அவீடு செய்ோற்கு ஹ் சலிவல் 

னெறப்டு செய்ௐப்ட்டுள்து. 

 

 ோய. ஏ.ேைத்வீயந்ோ் ைன் ோ அவீடு – ைம்ஹ ட் 

ௌோ்த்ோல் ோக்ைல் செய்ௐப்ட் க்கு  இ. 2749/M இற்ை் 

ோர்ப்ன்டி, அர் ய. 371,180.23 றைக் ைட்ொத்ோற்ச் 

செலுத்ோௐயக்ைல்ற. அக்ைட்ொத்ோற் அவீடு செய்ோற்கு அன் 

ோற்வறோௐ ோ்ப்ட் னெைக்கு 2012.11.05 ஆம் ோைோௐ ோர்ப்ன் 

ோௐ்து அனுப் றக்ைப்ட்டுள்து. 
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 ோய.ச்..ஸ்.ெௐயந்ோ் ைன் ோ அவீடு – இர் செலுத்ோ 

வண்டியுள் ைன் ோௐ் ய. 323,321 இற் ய. 3000/- ன் 

றைௐல் ோறொ அடிப்றௐல் செலுத்துோற்கு உொவு ஆறொௐயன் 

இொங்ையுள்துன் சோர்ைச்ெௐை செலுத்ோப்ட்டு யைன்து. 

 

 ோய.ெந்ோ ல்்யந்து ைன் ோ அவீடு -  யோௐைவுள் ஆோ் 

ைன் ோௐ் ய. 109,496.00 இற் அடு செய்ோற்கு ெட் 

ௌடிக்றைைற் டுக்குய உௐ ஆொங்ைள் ெட்  அோர் 

ோறொக்ைத்ோற்கு அனுப் றக்ைப்ட்டுள்். 

 

 எயசைத்றோ ௌட் ஈட்டுக் ைன் 10,14,16 – க்கு இ. D.M.R/01815 

ெறொ ௌறசற்ய யதுன் ௌட்ஈட்டுத் சோறைௐ் 

ய.1,028,500.00 இற் அவீடு செய்யுய ோர்ப்ன ங்ைப்ட்டுள்து. 

சுக்ைல் ௌோன்த்ோற்கு உௐ ைடிோம் னேை அத்ோறைௐ ௌய்்து 

குத்ோ னெைௐல் இல்றசௐ் அக்ைப்ட்டுள்து.  

 

 சலிெற இக்ைம் 05 – ோர்ப்ன இக்ைம் D.M.R./00029/10 இன் ைழ், 

ோய.ம்.ஆர்.ம் ெஹலி்ல் செலுத்ோப் வண்டிௐ சத்ோ ோௐ் 

ய.910,602.91 ஆ்து 2016.03.16 ஆம் ோைோ னெழுறௐைச் செலுத்ோ 

னெடிக்ைப்ட்டுள்து. 

 

 உொைத்ோற்ைை ோய.ே.. ஞ்ெத் கு ன்யந்து 

யோௐைவுள் ய.862,354.27 இற்யும், ைம்், வைைற 

ைஞ்ெௐ இ.01,02 ற்யம் 03 இற்ைை ேோ குயப்யந்து ய 

541,017.60 இற்யும் ல்ைடுலுள் ே1 ைஞ்ெௐத்ோற்ைை 

ௌக்ைட்டிௐ ைன் வ லிட்டியந்து ய.2,298,029.98 இற்யும் 

அவீடு செய்ோற்கு ெட் ௌடிக்றைைள் டுக்ைப்ட்டு யைன்்.  

 

 ோ்ௐை வீறப்னத் சோகுோௐலுள் 6 வீடுைன் றை உறௐற் 

இறௌயத்துோற்ை் அத்ோல்ைள் அனுப் றக்ைப்ட்டுள்துன் 8 

வீடுைன்  உத்துறௐற் ப் சயோற்கும் ௌடிக்றைைள் 

டுக்ைப்ட்டு யைன்்.  
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(07).  ோறொக்ை ைஞ்ெௐங்ைளும் வீடுைளும் 

• ோறொக்ை ைஞ்ெௐங்ைள் 

  ௌடு னைவும் 21 ட்ங்ைல் 103 உொவுத் ோறொக்ைத்ோற்குச் 

செந்ோ் ைஞ்ெௐங்ைள் சோற்ட்டு யைன்். அற ைழ்க்ைணும் 

வௌக்ைங்ைளுக்ைை சயத்ோ் னெறைல் அெ செத்துக்ைள் னெைற 

செய்ௐப்ட்டு யைன்். 

  

# ைஞ்ெௐங்ைள் ண்ொக்றை 

1. 
அெ ற்யம் ோ்ௐர் ௌய்ங்ைளுக்கு ோந்ோ றை 

அடிப்றௐல் ங்ைப்ட்ற 
47 

2. 
றைௐன் சது ௌய்ங்ைளுக்கு றைக்கு 

ங்ைப்ட்ற 
29 

3. 
உொவுத் ோறொக்ைத்ோ்ல் ௐன்டுத்ோப்டும் 

ைஞ்ெௐங்ைள் 
13 

4. 
ட்ச் செௐர் / வோெ செௐன் 

ைட்டுப்ட்டிலுள்ற 
12 

5. றைப்ட்ற 02 

சத்ோம் 103 

 

• ோறொக்ை வீடுைள் 

   உொவுத் ோறொக்ைத்ோற்குச் செந்ோை ோயவைொற ெ்க் 

குலுள் ோ்ௐைல் 366 வீடுைள் உள்். 

# 2016.12.31 இலுள்ய ண்ொக்றை 

1. உொவுத் ோறொக்ை அலுைம் 01 

2. சுற்ய டுோ 01 

3. 
ண்ொப்ோைளுக்கு றைௐக்ைப்  

வண்டிௐ அட்றொைள் 
05 

4.  றைக்கு ப்ட்ற  

   ௌய் ஊௐர்ைளுக்கு 182 

  ோ்ௐர் ௌய்ங்ைளுக்கு 01 

 அெ உத்ோவௐைத்ோர்ைளுக்கு 65 

 னெப்ற ற்யம் சலிஸக்கு 56 

 அற அெங்ை ௌய்ங்ைளுக்கு 55 

சத்ோம் 366 
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 ோறொக்ை ைஞ்ெௐங்ைன் ங்ைள் 

 

2016.12.31 இலுள்ய, ோறொக்ைத்ோன் ைழ் சோற்ட்டு யைன் 

ைஞ்ெௐங்ைல் றைக்கு ங்ைப்ட்டுள் அல்து ைட்ொன் 

ங்ைப்ட்டுள் ைஞ்ெௐங்ைன் ங்ைள் ன்யய.  

 

சோர் 

இக்ைம் 
ைஞ்ெௐத்ோன் சௐர் ெது அடி அவு 

சைள்வு 

       ச.சோ. 
றைக்கு ங்ைப்ட் 

ௌய்ம் 

சைழும்ன ட்ம் 

01 எயசைத்றோ - 01 24624 6000 இங்றைச் சுங்ைம் 

02 எயசைத்றோ - 02 24624 6000 ன்ர்ழ்வு அறச்சு 

03 எயசைத்றோ - 03 20304 5000 
ைல் சௐட்டுத் 

ோறொக்ைம் 

04 எயசைத்றோ - 04 19008 5000  

05 எயசைத்றோ - 05 19008 4500 Ikon ௌசௐைஸ்ோர்ைள் 

06 எயசைத்றோ - 06 20304 5000 ைல் அறச்சு 

07 எயசைத்றோ - 07 20304 5000 வர் ௌொ அறச்சு 

08 எயசைத்றோ - 08 16560 4000 ன்ர்ழ்வு அறச்சு 

09 எயசைத்றோ - 09 16560 4000 ன்ர்ழ்வு அறச்சு 

10 எயசைத்றோ - 12 18183 4000 இங்றைச் சுங்ைம் 

11 எயசைத்றோ - 10 13436  

ங் சைன்ற்ர் 

வ்ல்ஸ் லிட்ட் 

12 எயசைத்றோ - 14 11448  

13 எயசைத்றோ - 15 18206  

14 எயசைத்றோ - 16   

 

15 
அலுை ைட்டிம் 1115  

16 இத்ற் - 03 41200 7520 செஞ்ெலுறச் ெங்ைம் 

17 இத்ற் - 05 21008 2900 ங்ை ெசோெ 

18 இத்ற்- 04 19032 2580 சோல் ோறொக்ைம் 

சத்ோம் 324924 61500  
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சோர் 

இக்ைம் 
ைஞ்ெௐத்ோன் சௐர் ெது அடி அவு 

சைள்வு 

ச.சோ 

றைக்கு  ங்ைப்ட் 

               ௌய்ம் 

ைம்ஹ ட்ம் 

19 சௐங்சைற- 01 29040 5900 ங்ை வோஸ் 

20 சௐங்சைற - 02 21750 4000 ள் ஹல்டிங்ஸ்லிட்ட்  

21 சௐங்சைற - 03 6142 1200 உொவுத் ோறொக்ைம் 

22 சௐங்சைற - 04 7552 900 ண் இன்ஸ்ௐல் 

23 சௐங்சைற - 05 12373 1400 ைச்ெ அலுல்ைள் ோறொக்ைம் 

24 சௐங்சைற - 06 7568 1100 
உொவுத் ோறொக்ைம் 

25 சௐங்சைற - 07 28860 5400 

26 சௐங்சைற - 08 28860 5400 ங்ை வோஸ் 

27 சௐங்சைற - 09 28860 5400 உொவுத் ோறொக்ைம் 

28 சௐங்சைற - 10 28860 5400 ங்ை ெசோெ இௐந்ோௐல் வு 

29 சௐங்சைற - 11 33200 6200 சன் வௐன் இன்ஸ்யயூட் 

30 சௐங்சைற - 13 24288 6800 ங்ை ெசோெ 

31 சௐங்சைற - 16 6370 1200 ங்ை ெசோெ 

32 சௐங்சைற - 17 6279 770 ெெஈ 

குயௌைல் ட்ம் 

33 ஹ இ- 01 4698 800 

உொவுத் ோறொக்ைம் 
34 ஹ இ- 02 13118 1300 

35 ல்ைடு இ - 01 5227 2000 

செௐட் சஹட் லிட்ட் 
36 ல்ைடு இ - 02 4827 2000 

37 
ல்ைடு இ GI 

ைஞ்ெௐம் 
10498 2000 உொவுத் ோறொக்ைம். 

38 சைட்டு் இ - 01 6336 2000 சௌ.ெ.ெ / ங்ை ெசோெ 

39 சைட்டு் இ - 02 5544 2000 செலின் க்ஸ்சர்ட் 

40 சைட்டு் இ  - 03 5544 2000 

கூ.ச.ோ 
41 சைட்டு் இ  - 04 5544 2000 

ைண்டி ட்ம் 

42 ள்வை 15484 1500 ச்.ம்.ஸ்.ஸ்.ோர்வெ் 

43 ைட்டுைஸ்வோட்ற 6490 1700 சன்ஸ் ர்சைற்ங் 

வைைற ட்ம் 

44 வைைற-ைம்்  01 5500 1500 

  ட் செௐைம் 

  வைைற 
45 வைைற ைம்்  02 5500 1500 

46 வைைற ைம்் 03 3960 - 

ைலி ட்ம் 

47 னஸ இ - 02 23721 3750 ங்ை ெசோெ / ட் செௐைம் 

48 னஸ இ - 03 23721 3750 ங்ை ெசோெ 

49 னஸ இ - 04 56784  

வோெ செௐைம்- ஹக்ைடு 
50 னஸ இ - 05 55770  

51 ைட்டுசை இ. - 01 20545 3825 

ட்றவை றம் 
52 ைட்டுசை இ. - 02 9532 1775 

சத்ோம் 558345 86470  
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சோர் 

இ. 
ைஞ்ெௐ சௐர்        ெது அடி                                                                                                                                                                                        

சைள்வு 

ச.சோ 
றைக்கு ங்ைப்ட் ௌய்ம் 

த்ோற ட்ம் 

53 சோத்றோ இ - 01 7264 965 சௌல் ெந்றோப்டுத்ோல் ெற 

54 சோத்றோ இ - 02 10000 1870 ட் செௐர்- ைலி 

55 சலிை ைஞ்ெௐம் 8019 1300 ௐெ ஸ்வர்ஸ் 

ஹம்ந்வோட்ற ட்ம் 

56 
ஹம்ந்வோட்ற 

ைஞ்ெௐம் 
14023 4500 சௌல் ெந்றோப்டுத்ோல் ெற 

57 ைஹந்ோ இ - 01 3517 1900 சௌல் ெந்றோப்டுத்ோல் ெற 

ௐ் இன்ஸ்யூட் 58 ைஹந்ோ இ - 02 4090 1900 

அநுோனம் ட்ம் 

59 ெஸ்ோன இ. - 01 25520 3575 

சௌல் ெந்றோப்டுத்ோல் ெற 
60 ெஸ்ோன இ - 02 23930 3350 

61 சைை இ - 01 7950 1275 

62 சைை இ - 02 7150 1145 

63 வெ்ௌௐக்ை இ. - 01 2461 390 
ப்க் இன்ைவட்ட் அக்வௐன் 

லிட்ட் 

64 வெ்ௌௐக்ை இ. - 02 2461 396 சுவோெ யத்து அறச்சு 

65 வெ்ௌௐக்ை இ. - 03 11017 2400 சௌல் ெந்றோப்டுத்ோல் ெற 

66 வெ்ௌௐக்ை இ. - 04 2185 325 
ப்க் இன்ைவட்ட் அக்வௐன் 

லிட்ட் 

சௌயற ட்ம் 

67 ைதுயச இ. - 01 13419 2880 
சௌல் ெந்றோப்டுத்ோல் ெற 

68 ைதுயச இ - 02 20187 3200 

69 ஹங்குசை இ - 01 23550 4400 
 

கூ.ச.ோ 70 ஹங்குசை  இ- 02 23550 4400 

நுசலிௐ ட்ம் 

71 க்னல் இ - 01 1514 280 

 

நுசலிௐ ெௐஅயத்ோ 

ெங்ைம். 

72 க்னல் இ- 02 1836 150 

73 
க்னல் இ – 02 வல் 

ோம் 
1824 - 

74 க்னல் இ - 03 2335 435 

இத்ோ்ன ட்ம் 

75 இத்ோ்ன ைஞ்ெௐம் 9611 1800 
ம்க்ைட்டு ப்் .வௌ.கூ.ெ 

ற்யம் ங்ை ெசோெ 

76 எௌௐக்ை இ. - 01 7730 1335 ல் ஸ்வர்ஸ் 

77 எௌௐக்ை இ.- 02 5300 850 ன்ெ ெற 

78 சஹலிௐசை இ - 01 2337 435 

 

 சஹலிௐசை .வௌ.கூ.ெ 
79 சஹலிௐசை இ - 02 2373 435 

80 சஹலிௐசை இ - 03 4806 900 

81 ைஹத்ோ இ - 01 3180 590 

ன்்ல்ற்ய .வௌ.கூ.ெ 
82 ைஹத்ோ இ - 02 1881 150 

சத்ோம் 258020 47531  
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சோர் 

இ. 
ைஞ்ெௐ சௐர்       ெது அடி                                                                                                                                                                                      சைள்வு ச.சோ 

றறைக்கு 

ங்ைப்ட் ௌய்ம் 

ச்ைற ட்ம் 

83 ச்ைற இ. - 01 22480 3150 சௌல் ெந்றோப்டுத்ோல் ெற 

த்ோற ட்ம் 

84 த்ோற இ - 01 21448 3000 ோய.சஹட் அஷ்ப் 

துற ட்ம் 

85 துற இ.-01 7245 1380 உொவுத் ோறொக்ைம் 

86 துற இ. -02 6781 1500 ன்ெ ெற 

87 ஹப்னத்ோற இ - 01 1653 130 

ஹப்னத்ோற .வௌ.கூ.ெ 
88 ஹப்னத்ோற இ - 02 1806 120 

அம்ற ட்ம் 

89 அம்ற இ - 01 11368 2125 சௌல் ெந்ோப்டுத்ோல் ெற 

90 அம்ற இ - 02 11368 2125 உொவுத் ோறொக்ைம் 

ட்க்ைப்ன ட்ம் 

91 ட்க்ைப்ன இ. - 01 18000 6000 ன்சக்ஸ் 

92 ட்க்ைப்ன இ. - 02 17600 6000 ன்சக்ஸ் 

93 ட்க்ைப்ன இ. - 03 17600 6000 ன்சக்ஸ் 

94 

ட்க்ைப்ன இ. - 04 

(னறைௐோ ௌறௐ 

ைஞ்ெௐம்) 

13560 2800 
கூசோ/ ட் 

செௐை, ட்க்ைப்ன 

னத்ோம் ட்ம் 

95 னத்ோம் இ. - 01 5600 600 ட் செௐைம் 

(னத்ோம் 96 னத்ோம் இ. - 02 9600 1000 

வு்ௐ ட்ம் 

97 வு்ௐ இ. - 01 3763 775 கூ.ச.ோ 

98 வு்ௐ இ - 02 4165 165 ட் செௐைம்  

வு்ௐ 99 - 101 வு்ௐ இ - 03 684 160 

ௐழ் ட்ம் 

102 
ௌற்கு (னேன்ய 

ைஞ்ெௐங்ைள்) 
43200 7500 

ட் செௐைம்  

வு்ௐ 

ன்்ர் ட்ம் 

103 னெயங்ைன் 9720 1500 
உை உொவு 

ௌைழ்ச்ெத்ோட்ம் 

சத்ோம் 227641 46030  

னெழு சத்ோம் 1368930 246531  
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இங்றைௐல் உொவு ஆறொௐர் 

ோறொக்ைத்ோற்குச் செந்ோ் 

ைஞ்ெௐங்ைள் ௐத்துள் இங்ைள் 
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 ைஞ்ெௐ றறை ய்ம் 

ஆண்டு 
ைறக்ை வண்டிௐ 

ய்ம் 

சற் ய்ம் 

ய. 

2015 88,285,229.27 73,140,466.30 

2016 83,907,168.00 92.155,249.99 

 
 

 
 

 வீடுைன் னே் ய்ம் 

ஆண்டு 
ைறக்ை வண்டிௐ 

ய்ம் 

சற் ய்ம் 

ய. 

2015 5,451,575.00 4,608,793.59 

2016 4,987,320.00 4,610,548.25 
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செௐல்ௌறவற்ய அக்றை 2016 54 
 

 உொவு ஆறொௐர் ோறொக்ைம்  

(08). ைொக்ைட்டு ௌறனெறைன் ய்வு 

உொவுத் ோறொக்ைத்ோன் எயங்ைறொந்ோ ோட்ம் ற்யம் செௐல்ோட்ம் 

ன்் அெங்ைத்ோன் சைள்றைௐ் உொவுப் துைப்ற் 

அனெல்டுத்துோற்கு னென்னுற ங்ை உௐர் ோத்ோ் துைப்ன இயப்ன 

ட்த்ோற் வணுோற்ைை ோற்வோயக்கும் ண்ைெறைன் 

செௌைௐத்ோற் வம்டுத்தும் வௌக்குன் டிறக்ைப்ட்டுள்். 2016 ஆம் 

ஆண்டுக்ை் யந்ோ ோப்னடு இோற் அறோற்ைை 

வற்சைள்ப்ட்டுள்து. 

யந்ோ ோப்ன்து ோறொக்ைத்ோ்ல் ோௐக்ைப்ட் ோப்னடுைல் 

குப்ப்ட்டுள் குத்ோ ெ வௌக்ைங்ைளுக்ைை வைக்றை டுக்ைப்ட்டியந்ோ 

ௌோ ற்டுைளுக்ை் எதுக்ைடுைள்  வற்சைள்ப்ட்டியக்ைல்ற. 

வலும், வோறௐ் இக்குைற அறோற்ை் ற்டுைறப் சற்யக் 

சைள்ோற்ைை செ் ைட்டுப்ட்டு ோட்ல்ைள் அனெல்டுத்ோப்ட்். ய 

ஆம்த்ோல் ௌோ எதுக்ைடுைள் ௐன்டுத்ோப்ட்டுள்துன் அோற்கும் வ் 

ோறொக்ைத்ோன் வோறைற ௌ..66 ற்ல்ைன் ௌௐோைன்டி வற்சைள் 

னெடிந்ோயந்ோது. 

 

ண்டுயம் செ்ம் 

2016 இல் ஆைக்குறந்ோ ௌயை செ் சைள்றை அனெல்டுத்ோப்ட் 

வோலும் யந்ோ ோப்னட்டின் னே் ண்டுயம் செ்த்ோன் ைழ் 

வற்சைள்ப்ட் ற்டுைற ஞ்சுோற்ை் ௐை அறந்ோயந்ோதுன் 

செ் ைட்டுப்ட்டின் ைொை ற்ட் றைைள் ௌ..66 இன்டி 

அங்ைைத்ோற்ப் சற்ோன் ன்்ர் வோறௐ் ௐங்ைளுக்கு ற்ப்ட்். 

ோறொக்ை்து ற்டுைன் ல்றைற ஞ்ெல் ைொக்ைட்டு 

ோைள் ற்யம் எழுங்குோைள் ற்யம் அவுயத்ோல்ைளுக்ைறைவும் 

செௐற்ட்ோன் ைொை இர்ைலியந்ௌது டுட்டு இயந்துள்துன் 

வோறௐ் க்ைல்ைளுக்ை் ற்டுைற ய்வு செய்ோற்ை் 

ஆற்றயும் சைண்டியக்ைன்து. 
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னேோ் செ்ம் 

னேோ் ௐம் சோர்ல் யந்ோ ோப்னடுைன் னேம் 

வற்சைள்ப்டுைன் ற்டுைள் உச்ெல் ௐன்டுத்ோப்ட்். அெக் 

சைள்்வுக்ைை எதுக்ைடு செய்ௐப்ட் ௌோௐ்து ோர்்க்ைப்ட்் 

அெ இயப்ற்க் சைள்்வு செய்ோற்வைற் ைஞ்ெௐ ெோைள் 

இன்றௐ்ல் னெழுறௐைப் ௐன்டுத்ோப் னெடிௐல்ற. 
 

ைொக்குைற னேடுோல்  

உொவு ோறொக்ைத்ோன் இண்டு னேப்ட் ைொக்குைல் என்் 

ெௐற ற்யம் வக்ை னெற்ொக் ைொக்ைன் சோற்டு ௌட்ங்ைற ோப்ன 

செய்ோற்ை் சயப்னக்குௐ அங்ைைம் 2016 இல் சப்ட்டுள்து.  

உொவு ௌவௐை னெற்ொக் ைொக்கு வன் ற்ௐ ைறப்னச் 

செய்ௐப்டுைன் ைொக்குைல் அத்ோறைௐ செத்துக்ைள் உொவுத் ோறொக்ைத்ோன் 

சோற்ட்டுக்சை் ௐன்டுத்ோப்டுோல் அது சோர்ல் ெ ச்ெற்ைள் 

ழுைன்். ஆறைௐல் அத்ோறைௐ ைொக்குைற னேடுோற்கு ெத்ோௐம் 

குறைவ ைொப்டுைன்து. ைன்ட்வன் ஞ்ெௐ ோௐற்யும் சற்யக் 

சைள்ப்ட் ற்டுைன் டிௐ் சோற்டு ௌட்த்ோற்யும் ோப்ன 

செய்ோற்ை் அங்ைைத்ோற்ப் சயோற்கும் ௌடிக்றை டுக்ைப்ட்டுள்து. 

 

உொவு ோறொக்ை்து அெங்ை சைள்றைௐற்க் ையத்ோல் சைண்டு  

வோற ையோ வெை  ெ ௌடிக்றைைற டுத்துள்து. குத்ோ ஆண்டுக்ை் 

ைொக்ைட்டு ௌறனெறைள் குந்ோ அர்ப்ொப்னனும் சப்றௐைவும் 

ௌறனெறக்கு ெத்ோௐ் னெறைலும் அற்த்து ெட் எழுங்குோைறப் 

ன்ற்யும் குறடுைள் துவுன் னர்த்ோ செய்ௐப்ட்டுள்்.  
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 (09). ஆோ்ங்ைளும் செத்துக்ைளும் 

 

உொவு ோறொக்ைத்ோன் செத்துக்ைள் னெற்ொக் ைொக்ைன் ைழ் உொவு 

ௌவௐைத்ோற்ைை சைள்்வு செய்ௐப்ட்  செத்துக்ைை இன்்னெம் 

ைட்ப்ட்டு யைன்். னெழுச் செத்துக்ைளும் 2016.12.31 றௐல் 

ோறொக்ைத்ோன் சோற்ட்டுக்ைை ௐன்டுத்ோப்ட்டுள்். 

அோற்ைொங்ை, 2016.12.31 ஆம் ோைோௐ ோறொக்ைத்ோன் செத்துப் சயோ 

ோப்ய்வு ன்யய. 

 

# செத்துக்ைள் 

2016.12.31 இலுள்் 

சைள்றப் சயோ        

ய. 

I. உொவு ௌவௐை னெற்ொக் ைொக்ைன் ை் செத்துக்ைள் 

 ைட்டிங்ைளும் சயத்துக்ைளும் 121,065,254.11 

 ை்ங்ைள் 13,499,924.37 

 இௐந்ோம் ற்யம் உைொம் 9,215,359.14 

 ோம் ற்யம் அலுை உைொம் 22,962,954.35 

 சத்ோம் 166,743,491.97 
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(10). ய்னெம் அவீடுைளும் 

 ய்ம் 

# 2017.01.01 இலுள்ய அப்ட்டியக்ை வண்டிௐ ைன் ோ 

I. ைஞ்ெௐ றை ய.68, 803,092.19 

II. வீட்டு றை ய.3,882,078.74 

சத்ோம் ய.72,685,170.93 

 

# குத்ோ ஆண்டில் அப்ட் ய்ம் 

I. ைஞ்ெௐ றை ய.92,155,249.99 

II. வீட்டு றை ய.4,610,548.25 

சத்ோம் ய.96,765,798.24 

 

# 31.12.2016. இலுள்் ைன் ோ  

I. ைஞ்ெௐ றை ய.68,803,092.19 

II. வீட்டு றை ய.3,882,078.74 

சத்ோம் ய.72,685,170.93 

 

அவீடுைள் கூட்டுவு ைன் ோ 

2016.01.01 ஆம் ோைோௐன்ய கூட்டுவுத் துறௐ்ல் 

வற்சைள்ப்ட்ற்ன் து வற்சைள்ப்ட்டியக்ை வண்டிௐ 

அவீடுைள் 

ய.199,506,413.71 

குத்ோ ஆண்டு ைப்குோௐல் வற்சைள்ப்ட் அடுைள் ய.27,645,047.57 

2016.12.31 ோைோௐலுள்் ைன் ோ ய.171,861,366.14 

 

 றைக் ைட்ொ ோைள் 

2016.01.01 இலுள்ய அப்வண்டிௐ றைக்ைட்ொ ோ ய.49,422,447.80 

2016 இல் வற்சைள்ப்ட் அவீடுைள் - 

2016 அவீடு செய்ௐப்ட் றைக்ைட்ொம் ய. 5,877.88 

2016.12.31 இல் அப் வண்டிௐ ைன் ோ ய. 49,416,569.92 
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(11). ௌோ அக்றைைள் 

ோறப்ன இ.      :   300 

அறச்சு / ோறொக்ைம்   :   உொவு ஆறொௐர் ோறொக்ைம் 

ௌைழ்ச்ெத்ோட் இ.     :   01 

ையத்ோட் இ.      :   01 

 

ண்டுயம் செ்ம் 

ொம் 2015 

உண்றச் 

செ்ம் 

ய 

2016 

அங்ைைத்ோ 

ோப்னடு 

ய. 

2016 

அங்ைைத்ோ 

ோப்னடு 

ய. 

2016 

ோயத்ோப்ட் 

ோப்னடு 

ய. 

2016 

உண்றச் 

செ்ம் 

ய. 
ஆளுக்குௐ 

வோ்ோைள் 

51,303,035.00 52,900,000.00 52,900,000.00 52,108,724.00 791,276.00 

ற்ௐற 141,338,459.00 247,150,000.00 245,999,000.00 242,168,848.00 3,803,651.00 

சத்ோம் 192,641,494.00 300,050,000.00 298,899,000.00 294,277,572.00 4,594,927.00 
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னேோ் செவு 

2015 

உண்றச் 

செ்ம் 

ய. 

2016 

அங்ைைத்ோ 

ோப்னடு 

ய. 

2016 

ோயத்ோப்ட்

 ோப்னடு 

ய. 

2016 

உண்றச் 

செ்ம் 

ய. 

2016 

ோ 

ய 

ௐம் 



ௐம் 
ங்ைள் 

னேோ் செத்துக்ைன்  ன்றப்னம் வம்டும் 
 

2001 

ைட்டினெம் 

ௌயொனெ

ம் 

666,833.03 1,000,000.00 56,730,000.00 46,950,872.88 9,779,127.12 

2002 

இௐந்ோங்ை

ளும் 

உைொங்

ைளும் 

- - - - - 

2003 ை்ம் 530,560.00 500,000.00 686,000.00 712,050.00 450.00 

 

னேோ்ச் 

செத்துக்ை

ன் 

சைள்ல் 

- - - - - 

2102 

ோம், 

அலுை 

உைொம் 

507,329.90 - 875,000.00 938,725.00 275.00 

2103 

இௐந்ோனெம் 

உைொனெ

ம் 

67,499.98 - 90,000.00 185,000.00 27,750.00 

2401 

ௐற்ெயும் 

ோன் 

யத்ோயும் 

235,000.00 250,000.00 250,000.00 470,830.00 260.00 

2502 

உொவுத்  

ோறொக்ை 

ைஞ்ெௐ 

ோயத்ோ 

வறைள் 

- 5,000,000.00 770,000.00 325,000.00 37,160.00 

 சத்ோம் 2,007,222.91 6,750,000.00 59,401,000.00 49,582,477.88 9,845,022.12 
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ௌோ னேங்ைள் 
2015 

உண்றச் 

செ்ம்  

ய. 

2016 

அங்ைைத்ோ 

ோப்னடு 

ய. 

2016 
ோயத்ோப்ட் 

ோப்னடு ய. 

2016  

உண்றச் 

செ்ம் 

ய. 

2016 

ோ  

ய 

ௌைழ்ெ

த்ோட்

ம் 

ங்ைள் 

01. 
ோட்டு 

ௌோௐம் 
194,648,717.39 306,800,000.00 358,300,000.00 343,860,050.48 14,439,949.52 

07. 
எதுக்ைட்டு

ச் ெட்ம் 
- 

- - - - 

 

வெ 

ெட் 

வெறைள் 

- - - - - 

 
சௌட்

டு உோ 

- - - - - 

 ைன்ைள் 
- - - - - 

 உோைள் 
- - - - - 

 

ோர்ர்க்

ைப்ட் 

சௌட்

டுோ 

- - - - - 

 ைன் 
- - - - - 

 உோ 
- - - - - 

  
- - - - - 

 
சௌட்

டு உோ 

- - - - - 

01+07 
சத்ோ 

செ்ம் 
194,648,717.39 306,800,000.00 358,300,000.00 343,860,050.48 14,439,949.52 
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 உொவு ஆறொௐர் ோறொக்ைம்  

(12).  செௐல்னெறயும் னென்வ்ற்னெம் 

 ய்த்ோற் வம்டுத்துோல் 

1. ோறொைத்ோ்ல் ௐன்டுத்ோப்துள் ைஞ்ெௐங்ைற் குத்ோறை / 

றைக்கு ங்குோல் ற்யம் ோ்ௐைலுள் வீடுைற் றைக்கு 

ங்குோல் ன்் ோறொக்ைத்ோன் ோ் ய் னேங்ைை உள்்.  

றை உன்டிக்றைைலுள் குறடுைற ௌர்த்ோ செய்ோற்கும் 

றை சோறைைற் ய்வு செய்து னோௐ உன்டிக்றைைற் 

வற்சைள்ோற்கு் ற்டுைள் வற்சைள்ப்ட்டுள்். 

2. இோன்னேை, ோறொக்ை்து அெ ௌோௐற் வம்டுத்தும் வௌக்குன், 

ய.92,155,249.99 இற்க் ைஞ்ெௐங்ைலியந்தும் வீடுைன் 

றைௐலியந்து ய. 4,610,548.25  இற்யும் அெ ய்த்ோற்குப் 

ங்ைப்னச் செய்துள்து. 

3. ோறொக்ைத்ோன் ைழ் இண்டு னெற்ொக் ைொக்குைள் இயந்துள்். ைறப்னச் 

செய்ௐப்ட்டு யைன் உொவு ௌவௐை னெற்ொக் ைொக்ைன் உொவு 

னெத்ோற னெறறௐன் ைழ் உொவு ௌவௐைத்ோற்சை் கூட்டுவுச் 

ெங்ைங்ைளுக்கு ங்ைப்ட்டுள் சயட்ைளுக்ை் யோௐலியந்து 

ய.27,645,047.57 இற்  அவீடு செய்ோற்ை் ௌடிக்றைைற் 

ோறொக்ைம் வற்சைண்டுள்து.   

 ோறொக்ைத்ோ்ல் வற்குத்ோ ைொக்ைலுள் ய. 5,877.88 

றைக்ைட்ொ ோௐற் அவீடு செய்ௐ னெடிந்துள்து. 

 

 ற்ௐ னெற்ொக் ைொக்ைை இயந்ோ ெௐற ற்யம் வக்ை ௌட்ங்ைன் 

ோ ோர்ந்ோ செத்துக்ைள் ற்யம் சயப்னக்ைன் ைொக்குை 

னேப்ட்டுள்துன் 2016 ஆம் ஆண்டிற்ை் ற்டுைறப் சயம் 

சயட்டு உௐ ோைற்ப் ோப்னச் செய்ோற்ை் ற்டுைள் 

வற்சைள்ப்ட்டுள்். 


