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1. அநறநைகம் 

 

2003 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இனக்க நெனணச் தசரத்துக்கள் சட்டத்றன் கலழ்  ரதறக்கப்தட்ட இனங்ணக 

பசற நெனணச் தசரத்துக்கள் அலுனகத்றற்கு இனங்ணக நெனணச் தசரத்துக்கள் கட்டணப்தறன் 

றந்ரகம் தரடர்தரண அறகரம் எப்தணடக்கப்தட்டு உள்பது. பற்தடி அறகர எப்தணடத்லுடன் 

இனங்ணக பசற நெனணச் தசரத்துக்கள் அலுனகம் நைன்நைலில் 1980 ஆம் ஆண்டில், 1979 ஆம் 

ஆண்டின் 52 ஆம் இனக்க பசற நெனணச் தசரத்துக் பகரணகள் சட்டத்றன் ற்தரடுகபறன் கலழ் 

ரதறக்கப்தட்டது. 

தரணனபரக்கு 

பதரற றணபறநநடன் கூடி உர் பசணகணப ங்கும் அதறறந்த்றறணண 

பரக்கங்கபரகக்தகரண்ட நைற்  அச றநணம் ன்ந றணனறணண அணடல்.   

தசற்தற 

நெனணச் தசரத்துக்கள் கட்டணப்தறன் ஊடரக நெத்ரக்கம், நைலீடு ற்நம் தரறல் நைற்சறகள் 

ன்தற்நறற்கரக றகவும் சரகரண சூல் என்நறணணக் கட்டிதழுப்நெணண உநறப்தடுத்துன் 

நனம் ரட்டின் அதறறந்த்றக்கு தசலூக்கத்துடன் தங்கபறப்தறணண ங்கல்.  

 

1.1 பரக்கங்கள் ற்நம் தறகள்  

 

பரக்கங்கள்: 

 

2006 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இனக்க நெனணச் தசரத்துக்கள் தரடர்தரண சட்டங்கபறன் ணவு 

தரடர்தரக  பற்தகரள்பப்தட்ட தரரலன்ந றரத்றன்பதரது லிநோந்த்ப்தட்டரந (2003 ஆம் 

ஆண்டு நௌணன 23 தயன்சரட் அநறக்ணக) நெனணச் தசரத்துக்கள் சட்டத்றணண அநறநைகம் தசய்நோம் 

பரக்கங்கள் ற்நம் நெனணச் தசரத்துக்கள் அலுனகத்றணணத் ரதறக்கும் பரக்கங்கபரண, 

பசத்றன் ஆக்கநேர்த் ன்ணறணண றந்த்ற தசய்ல், றரதரத்றற்கரண சறகணப தசய்து 

தகரடுத்ல் ற்நம் சறநந் நைணநறல் நைணநணப்தடுத்ல்,நைலீடுகணப அறகரறத்ல், நுகர்பரர் 

உரறணகணபப் தரதுகரத்ல் ற்நம் அநறறணண அடிப்தணடரகக்தகரண்ட உனகபரற 

தசற்தரட்டுடன் பசற ததரந்பரரத்றணண இணத்ல் ன்தணரகும்.  

 

தறகள்:  

 

- றரதரச் சறன்ணங்கள், பதடன்ட் அநறப்தத்றங்கள்,ணகத்தரறல் 

டிணப்நெக்கள், ற்நம் என்நறணந் சங்கங்கள் ன்தற்நறணணப் தறவு தசய்ல் 

ற்நம் றந்கறத்ல் உட்தட நெனணச் தசரத்துக்கணப றந்கறத்ல். 

 

- நெனணச் தசரத்துக்கள் தரடர்தரண கல்கணப பசகரறத்ல் ற்நம் தறதல்ம் 

தசய்ல். 

 

- நெனணச் தசரத்துக்கள் தரடர்தரண அநறறணண றந்த்ற தசய்ல். 
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- ததரந்பரர றந்த்றச் தசற்தரட்டிற்கரக நெனணச் தசரத்துக்கணபப் 

தன்தடுத்துணண றந்த்ற தசய்ல். 

 

-  நெனணச் தசரத்துக்கள் சரர் இனங்ணகறன் சர்பச ததரநப்தறணண றணநபற்நல் 

ற்நம் அது தரடர்தரண ன ற்நம் சர்பச எத்துணப்தறணண றந்த்ற தசய்ல். 

 

- நெனணச் தசரத்துக்கள் தரடர்தரண தகரள்ணககணப நைன்தரறல். 

 

- தபறநொட்டு உரறண ற்நம் தரடர்நெணட உரறணகள் தரடர்தரண துணநறல் 

தறக்குகணபத் லர்த்துணத்ல், நெனணச் தசரத்துக்கள் தரடர்தரண உரறணகணப 

அநைல்தடுத்துற்கரண சறகணப ங்குல்.  

 

- நெனணச் தசரத்துக்கள் நைகர்கணபப் தறவு தசய்ல் ற்நம் றந்கறத்ல். 
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1.2 எழுங்கணப்நெக் கட்டணப்நெ 
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1.3 அலுனர் குரம் 

தற பசண ம்/குப்நெ 
சம்தபக் 

குநறநொடு 

பசண 

ட்டம் 

நைகரணத்து 

பசணகள் 

றணக்கபத்றன் 

ஊடரக 

அநறக்கப்தட்ட 

அலுனர் குரம் 

ற்பதரண 

அலுனர் 

குரம் 

றனவும் 

தற்நறடங்கபற

ன் ண்றக்ணக 


ற

ந்



 

எ
ப்

த
ந்


 

அ



 


ற

ந்



 

எ
ப்

த
ந்


 

அ



 


ற

ந்



 

எ
ப்

த
ந்


 

அ



 

தறப்தரபர் ர 

அறதற 

றணக்கபம் 

சரர் 
றபட SL3 சறபஷ்ட 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

தறப்தரபர் 
றணக்கபம் 

சரர். Ⅰ SL1 சறபஷ்ட 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

தறற/உறப் 

தறப்தரபர் 

(சட்டம்) /  

றணக்கபம் 

சரர் 
Ⅲ/Ⅱ SL1 சறபஷ்ட 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

தறற/உறப் 

தறப்தரபர் 

(கல்கள் ற்நம் 

ஆரய்ச்சற) 

றணக்கபம் 

சரர் 
Ⅲ/Ⅱ SL1 சறபஷ்ட 2 0 0 1 0 0 1 0 0 

கக்கரபர் 

இனங்ணக 

கக்கரபர் 

பசண 

Ⅲ/Ⅱ SL1 சறபஷ்ட 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

றந்ரக 

உத்பரகத்ர் 

அசரங்க 

நைகரணத்து 

உறரபர் 

பசண 

அற உர்ம் MN7 
நன்நரம் 

றணன 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 

தரற 

ததர்ப்தரபர் 

அசரங்க 

தரறததர்ப்தரபர் 

பசண 

Ⅰ/Ⅱ MN6 
 நன்நரம் 

றணன 
2 0 0 2 0 0 0 0 0 

நெனணச் தசரத்துத் 

தரறநுட்த 

உறரபர்  

றணக்கபம் 

சரர் 
Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ MN4 

இண்டரம் 

றணன 
2 0 0 1 0 0 1 0 0 

நெனணச் 

தசரத்துக்கள் 

ஆரய்ச்சற 

உறரபர் 

றணக்கபம் 

சரர் 
Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ MN4 

 இண்டரம் 

றணன 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 

ஆங்கள் 

ற்நம் வுகள் 

உறரபர் 

றணக்கபம் 

சரர் 
Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ MN4 

இண்டரம் 

றணன 
3 0 0 1 0 0 2 0 0 

நெனணச் 

தசரத்துக்கள் 

உத்றபரகத்ர்  

றணக்கபம் 

சரர் 
Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ MN4 

இண்டரம் 

றணன 
21 0 0 11 0 0 10 0 0 

அதறறந்த்ற 

உத்றபரகத்ர்  

அதறறந்த்ற 

உத்றபரகத்ர் 

பசண 

Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ MN4 
இண்டரம் 

றணன 
30 0 0 13 0 0 17 0 0 

கல்கள்  ற்நம் 

தரடர்தரடல் 

தரறநுட்த 

உறரபர்  

இனங்ணக கல்கள் 

ற்நம் தரடர்தரடல் 

தரறநுட்த 

பசண 

3-Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ MT1 
இண்டரம் 

றணன 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 

அசரங்க 

நைகரணத்து 

உறரபர் 

 அசரங்க 

நைகரணத்து 

உறரபர் 

பசண 

Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ MN2 
இண்டரம் 

றணன 
15 0 0 9 0 0 6 0 0 

சரறகள் சரறகள் பசண 
Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ/ றபட 

ம் 
PL3 ஆம்த 3 0 0 2 0 0 1 0 0 

அலுனகப் 

தறரபர் 

அலுனகப் 

தறரபர் பசண 
Ⅲ/Ⅱ/Ⅰ/ றபட 

ம் 
PL1 ஆம்த 8 0 0 8 0 0 0 0 0 

தரத்ம் 94 0 0 54 0 0 40 0 0 

1-1அட்டண - 2014 டிசம்தர் ரம் 31 ஆந்றகறன்ந அலுனர் குரத்றன் கல்கள் 
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1.4 றணக்கபப் தறரறவுகள் 

1.4.1 கல்கள் கந்நடம் ற்நம் கல் தரறநுட்தப் தறரறவு  

நெனணச் தசரத்துக்கள் தரடர்தரக கல்கணப அநறற்கு றர்தரர்க்கும் ததரதுக்கள் ற்நம் 

நெனணச் தசரத்துக்கபறன் உரறத்ரபர்கள் ற்நம் தறறறறகள் பதரன்ந நெனணச் தசரத்துக்கள் 

தரடர்தரக கல்கணபப் ததற்நக்தகரள்ப ஆர்த்றணண தபறக்கரட்டும் ணண சகன 

ப்தறணர்கலக்கும் நெனணச் தசரத்துக்கள் தரடர்தரண பசணகணப ங்குற்கரக கல்கள் 

கந்நடம் என்ந ரதறக்கப்தட்டு உள்பது. ததரதுரண அலுனக பங்கபறல் கல்கள் கந்நடம் 

றநந்துணக்கப்தட்டு உள்பதுடன் தரணனபதசறறன் ஊடரகவும் ததரதுக்கள் இது தரடர்தரக 

தரடர்நெதகரள்ப நைடிநோம். 

கந்நடரணது ததரதுக்கலக்கு கலப குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றடங்கலக்கரக உற ங்கும், 

 நெனணச் தசரத்துக்கணபப் தறவு தசய்ற்கரண உரற தசனரற்நணக 

ணடநைணந றடங்கலக்கு; 

 பசற வுத் தரகுறறல்  நைன்ணண கணன சரர் கல்கள் அல்னது 

ற்கணப தறவு தசய்ப்தட்டுள்ப சறன்ணங்கள்,பதடன்ட் அல்னது  

ணகத்தரறல் டிணப்நெக்கலக்கு உரற ணகறல் சரண 

ன்ணறணணப்  தரலட்சறப்தற்கரக; 

 றண்ப்தங்கபறன் ழுற்ந ன்ண தரடர்தரக தரலட்சறத்ல் ற்நம்; 

 நெனணச் தசரத்துக்கலக்கு உரற சகன ஆபனரசணணகலக்கரகவும்  

 

உரற கல்கணப ங்குன் ஊடரக இந் கல்கள் கந்நடம் ததரதுக்கலக்கு உற 

ங்கும். 

 நெனணச் தசரத்துக்கணபப் தறவு தசய்ற்கு உரற சகன ஆங்கணபநோம் ததரநப்பதற்நணன 

பற்தகரண்டு கல் தரறநுட்தப் தறரறரணது நைக்கறரண பசண என்நறணண பற்தகரள்கறன்நது. 

பசற நெனணச் தசரத்து அலுனகத்றல் IPAS ண அணக்கப்தடும் ணகத்தரறல் தசரத்துக்கணப 

றந்கறக்கும் கட்டணப்தறல் (Industrial Property Administration System) கல்கணப 

உள்படக்குல் ற்நம் உரற அலுனர்கலக்கு ஆங்கணப உரற நைணநறல் ங்குல் ஆகற 

ததரநப்நெக்கணப கல் தரறநுட்தப் தறரறவு கறக்கறன்நது.   

அவ்ரபந, அலுனகத்றன் ணனணப்தறநடரண கறணறக் கட்டணப்தறணண தரடர்ந்தும் 

தசற்தடும் றணனறல் பதறந்ம் ததரநப்தறணண கல் தரறநுட்தப் தறரறவு கறக்கும். 

1.4.2 றரதரச் சறன்ணங்கள் தறரறவு  

நெனணச் தசரத்துக்கபறன் கலழ் தரறநுட்த தசரத்துக்கபரக ணகப்தடுத்ப்தட்டு உள்ப றரதரச் 

சறன்ணங்கள் / பசணச் சறன்ணங்கள் ன்தற்நறணணப் தறவு தசய்நோம் டடிக்ணககணப பற்தகரண்டு 

றரதரச் சறன்ணங்கள் தறரறவு தரரட்டத்க்க பசண என்நறணண றணநபற்நகறன்நது. 
 

2003 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இனக்க நெனணச் தசரத்துக்கள் சட்டத்றன் ற்தரடுகலக்கு அண 

றரதரச் சறன்ண றண்ப்தப்தடிம் என்நறணணப் தறவு தசய்நோம்பதரது றகவும் சறக்கனரண 

ணடநைணந என்நறற்கு உட்தடும். றண்ப்தப்தடித்றணண, அன் நைணநரண ன்ண தரடர்தரக 
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தரலட்சறத்துப் தரர்ப்ததுடன் நைணநரண ன்ண தரடர்தரண பணப்தரடுகள் நேர்த்ற 

தசய்ப்தடுரறன் தரடர்ந்துந்ம் படல் தரலட்சறப்நெக்கள் பற்தகரள்பப்தடும். அவ்ரந 

தரலட்சறத்துப் தரர்த்ன் தறன்ணர் சறன்ணம், அசரங்க ர்த்ரணறப் தத்றரறணகறல் தறசுரறப்தற்கரக 

ததரநப்பதற்நக் தகரள்பப்தடுதுடன் றரகரறக்கப்தட்ட றண்ப்தங்கலக்கரக பற்தடி 

றண்ப்தரரறகள், அசறதணறன் உரற றடங்கள் தரடர்தரக றசரண தசய்ற்பகர 

அல்னது றரகரறக்கப்தட்டணக்கு றரக றடங்கணப நைன்ணக்கபர நைடிநோம். தபறநொட்டுக் 

கட்டம் தசலுத்றன் தறன்ணர் ற்நக்தகரள்பப்தட்ட றண்ப்தங்கள் அசரங்க ர்த்றரணறப் 

தத்றரறணகறல் தறசுரறக்கப்தடுதுடன் கட்டம் தசலுத்ற நன்ந ரங்கள் கறந்ன் தறன்ணர் 

சரன்நறழ் ங்கப்தடும். அவ்ரந தபறறடப்தட்ட றரதரச் சறன்ணம் என்நறற்கு றரக நன்நரம் 

ப்தறணர் எந்ரறணரல் றர்ப்நெக்கள் தும் நைன்ணக்கப்தடும் சந்ர்ப்தம் என்நறல், 

றர்ப்நெக்கலக்கரண றசரணகள் ஆம்தறக்கப்தட நைடிநோம் ன்ததுடன் பற்தடி றர்ப்நெக்கலக்கரண 

றசரண நேர்த்றணடந்ன் தறன்ணர் லர்ரணம் தபறறடப்தடும். அவ்ரநரணதரந் 

லர்ரணத்றணரல் தரறப்தறற்கு உட்தடும் ப்தறணர் எந்ர் படிரக தகரழும்நெ ர்த்க பல் 

லறன்நத்றல் பன்நைணநநொடு என்நறணணச் சர்ப்தறக்க நைடிநோம்.  

 

 

பற்தடி தறரறறன் ஊடரக றரதரச் சறன்ணங்கலக்கு உரற ணகறல் பற்தகரள்பப்தடும் தறரண 

தறகபரண,  

 ஆம்த தரலட்சறப்நெ 

 படல் தரலட்சறப்நெ 

 அசரங்க ர்த்ரணறப் தத்றரறணகறல் றரதரச் சறன்ணங்கள் தரடர்தரண  

அநறறத்ல்கணபப் தறசுரறத்ல் 

 றர்ப்நெக்கணப நைன்ணத்ல் தரடர்தரண டடிக்ணககணப பற்தகரள்பல் 

(எந் ப்நெ /றர் ப்நெ)  

 2003 ஆம் ஆண்டின்,36 ஆம் இனக்க நெனணச் தசரத்துக்கள் சட்டத்றன் 

ற்தரடுகலக்கு அண ஆம்த ற்நம் படல் தரலட்சறப்நெக்கலக்கு உரற 

பணப்தரடுகணபப் நேர்த்ற தசய்நோம் சறன்ணங்கணபப் தறவு தசய்ல் 

 சறன்ணங்கலக்கரக தறறணணப் நெதுப்தறக்கும் சரன்நறழ்கணப ங்குல்  

 எப்தணடப்நெக்கள் ற்நம் அநற எப்தந்ங்கலக்குரற தறகள்  

 க்குகள் தரடர்தரண தசற்தரடுகபறன்பதரது லறன்நத்றன் 

நைன்ணறணனறல் பரன்நல் ற்நம் றரதரச் சறன்ணங்கள் தரடர்தரண 

தறச்சறணணகபறன்பதரது உரற அச றநணங்கலடன் எந்ங்கறணப்நெ 

டடிக்ணககள் 

 றரதரச் சறன்ணங்கலக்கு உரற கந்த்ங்குகள்/ தசனர்வுகள்/ 

கண்கரட்சறகள் ன்தற்நறல் கனந்துதகரள்பல் ற்நம் பரபரக 

தசற்தடுல்.  

 றரதரச் சறன்ணங்கலக்கு உரற நெள்பறறதங்கள் ற்நம் ணண 

கல்கணபத் ரரறத்ல் ற்நம் பதணுல் ற்நம் பணரண 

ப்தறணர்கலக்கு உரற கல்கணப ங்குல். 
 

பற்தடி சகன தறகலம் நெனணச் தசரத்து அலுனர்கள் தறதணரந் பதரறணரலும் ற்நம் அதறறந்த்ற 

உத்றபரகத்ர் ரன்கு பதரறணரலும் நெனணச் தசரத்துப் தறப்தரபர் ர அறதறறன் படிக் 

கண்கரறப்தறன் கலழ் றணநபற்நப்தடுகறன்நது. 2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் ரத்றல் பற்தடி 

தறரறறற்கு  உறப் தறப்தரபர்கள் (சட்டம்) இந்ர் இணத்துக்தகரள்பப்தட்டணர். 
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1.4.3 பதடன்ட் ற்நம் ணகத்தரறல் டிணப்நெக்கள் தறரறவு  

பதடன்ட் ற்நம் ணகத்தரறல் டிணப்நெக்கள் தறரறறன் தறரண தறரணது உள்ரட்டு ற்நம் 

தபறரட்டு பதடன்ட் ற்நம் ணகத்தரறல் டிணப்நெக்கபறன் றண்ப்தங்கணபப் தரலட்சறக்கும் 

ற்நம் தறவு தசய்நோம் டடிக்ணககபரகும்.உறப் தறப்தரபர் எந்ரறணரல் இந்ப் தறரறவு 

கண்கரறக்கப்தடுதுடன், றண்ப்தங்கணபப் தரலட்சறக்கும் தறகள் நெனணச் தசரத்துக்கள் 

தரறநுட்த உறரபர் எந்ரறணரலும், அதறறந்த்ற உத்றபரகத்ர் நரறணரலும் ற்நம் 

அதறறந்த்ற உறரபர் எந்ரறணரலும் பற்தகரள்பப்தடும். 

 

பதடன்ட் ற்நம் ணகத்தரறல் டிணப்நெக்கள் ன்தற்நடன் தரடர்நெணட கல்கணப 

பதணுல் பற்தடி தறரறறன் ஊடரக பற்தகரள்பப்தடுதுடன் உரற கல்கணப அச ற்நம் அச 

சரர்தற்ந றநணங்கள் ற்நம் ப்தறணர்கலக்கு இணடறல் தச் தசய்ற்கரண ததரநப்தறணணநோம் 

கறக்கறன்நது.  

1.4.4 கக்குகள் தறரறவு 

ததரநப்நெக் கூநல் ற்நம் ததரநப்நெக்கள் ன்தற்நறணண உநறப்தடுத்றக்தகரள்லம் 

அதறனரணநோடன் றணணத்றநன்  ற்நம் றணபறநன் ன்தற்நறணணக்தகரண்ட றற 

நைகரணத்துத்றற்கரக நெனணச் தசரத்து அலுனகத்றன் கக்குகள் தறரறவு ததரநப்நெக் கூநகறன்நது. 

றற நைகரணத்துத்றன் தபறப்தணடத் ன்ணறணண உச்ச அபறல் பதறக்தகரண்டு, 2003 ஆம் 

ஆண்டின் 36 ஆம் இனக்க நெனணச் தசரத்துக்கள் சட்டத்றன் நெனணச் தசரத்துக்கள் றறத்றற்கு உரற 

ற்தரடுகலக்கு இங்கறதரழுகற ணகறல் பற்தடி றறத்றன் கக்கலட்டு டடிக்ணககணபப் 

பதற ந்ற்கரக இந்ப் தறரறவு ததரநப்நெ கறக்கறன்நது. அவ்ரபந அச றறத்றணண 

றணபறநநணட ணகறல் தன்தடுத்துற்கரக கக்குகள் ற்நம் றறப் தகுப்தரய்வுக் 

கட்டணப்நெ என்நறணணப் பதற ந்ற்கரகவும் கக்குகள் தறரறவு உநறபறக்கறன்நது. ததண் 

கக்கரபர் எந்ரறணரல் கண்கரறக்கப்தடும் இந்ப் தறரறவு அதறறந்த்ற உத்றபரகத்ர்கள் இண்டு 

பதர்கணபநோம் ற்நம் நைகரணத்து உறரபர் ரன்கு பதர்கணபநோம்  தகரண்டுள்பது. 

1.4.5 ரதணப் தறரறவு  

றணக்கபத்றடம் எப்தணடக்கப்தட்டு உள்ப கடணப் ததரநப்தறணண றணணத்றநநடநம் ற்நம் 

றணபறநநடநம் றணநபற்நற்கரக அலுனர் குரத்றணண ஆட்பசர்ப்நெச் தசய்ல்,தறற்சற 

ரய்ப்நெக்கணப ங்குல்,உட்கட்டணப்நெ சறகணப ங்குல் ஆகற தறகள் ரதணப் 

தறரறறணரல் பற்தகரள்பப்தடும். 2014 ஆம் ஆண்டில் உறப் தறப்தரபர் சட்டப் தறக்கு இண்டு 

அலுனர்கணப ஆட்பசர்ப்நெச் தசய்ற்கரண டடிக்ணககள் பற்தகரள்பப்தட்டண.  
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தபறரட்டு 

2. தசனரற்நணக 

 

2.1 றரதரச் சறன்ணங்கணபப் தறவு தசய்ல் 

2-1 அட்டண - 2014 ஆம் ஆண்டு ற்நம் அற்கு நைன்ணண தரடர்ச்சறரண 04 ந்டங்கபறல்கறணடக்கப்ததற்நள்ப 

றரதரச் சறன்ண றண்ப்தங்கள் 

 2-1 ணநெ - 2010-2014 ண றரதரச் சறன்ண றண்ப்தங்கள்கறணடக்கப்ததநல்கள் 

 

2-2 அட்டண - 2014 ஆம் ஆண்டு ற்நம் அற்கு நைன்ணண தரடர்ச்சறரண  04 ந்டங்கபறல்தறவு தசய்ப்தட்டுள்ப 

றரதரச் சறன்ண றண்ப்தங்கள் 

 

2-2 ணநெ - 2010-2014 ண றரதரச் சறன்ண றண்ப்தங்கபறன் தறவு தசய்ல்கள் 
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ஆண்டு 2010 2011 2012 2013 2014 

உள்ரட்டு றண்ப்தங்கள் 3,942 4,732 5,938 5,481 5,207 

தபறரட்டு றண்ப்தங்கள் 2,302 2,925 3,178 3,344 3,345 

தரத் ண்றக்ணக 6,24 4 7,657 9,116 8,825 8,552 

ஆண்டு 2010 2011 2012 2013 2014 

உள்ரட்டு றண்ப்தங்கள் 570 394 660 919 404 

தபறரட்டு றண்ப்தங்கள்  469 985 689 568 736 

தரத் ண்றக்ணக 1,039 1,379 1,349 1,487 1,140 
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ஆண்டு 

தறவு தசய்ல் 

கட்டம் தசலுத்துல் 

தறவு தசய்ல்கள் 

தறவு தசய்ற்கரக கறணடக்கப்ததநம் உள்ரட்டு ற்நம் தபறரட்டு றண்ப்தங்கள் கடந் ந்து 

ந்ட கரனப்தகுறறல் அறகரறத்து உள்பதுடன் ,பற்தடி றண்ப்தங்கலள் ரபரணண தறவு 

தசய்ல்கணப பற்தகரள்ற்கரண ணகணகணப நேர்த்ற தசய்துள்பண.   

ஆண்டு 2010 2011 2012 2013 2014 

கறணடக்கப் ததற்நள்ப றண்ப்தங்கள்  6,244 7,657 9,116 8,825 8,552 

படல் தரலட்சறப்நெ 4,574 4,949 2,828 20,289 21,931 

2-3 அட்டண - றரதரச் சறன்ண றண்ப்தங்கபறல் படல் தரலட்சறப்நெக்கணப பற்தகரள்பல் ற்நம் கறணடக்கப்ததற்நள்ப 

தரத் றண்ப்தங்கபறன் ண்றக்ணக ன்தற்நறற்கு இணடறனரண தசனரற்நணக 

2-3 ணநெ  - 2010-2014 ண றரதரச் சறன்ண றண்ப்தங்கள் கறணடக்கப்ததநல் ற்நம் பற்தகரள்பப்தட்ட படல் 

தரலட்சறப்நெக்கள் 

ஆண்டு 2010 2011 2012 2013 2014 

தறவு தசய்ற்கரண கட்டம் தசலுத்ப்தட்டு 

உள்ப றண்ப்தங்கபறன் ண்றக்ணக 1,115 1,785 1,929 2,053 1,577 

தறவு தசய்ப்தட்ட ண்றக்ணக 
1,028 1,039 1,349 2,044 1,140 

 
2-4 அட்டண –தறவுச் சரன்நறழ்கணப ங்குல் ற்நம் தறவுக் கட்டம் தசலுத்துல் ன்தண தரடர்தரண 

தசனரற்நணக 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 ணநெ - 2010-2014 ண தறவு தசய்ல் கட்டம் பற்தகரள்பப்தட்ட றண்ப்தங்கபறன் ண்றக்ணக ற்நம் தறவு 

தசய்ப்தட்ட ண்றக்ணக 
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2.3 ணதறன் நனம் தரலட்சறப்தறற்கு உட்தடுத்தும் றரதரச் சறன்ண றண்ப்தங்கபறன் 

ண்றக்ணகறல் அறகரறப்நெ என்நறணணக் கரட்டுகறன்நது. 2013 ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் 2014 

ணரண கரனப்தகுறறல் றண்ப்தங்கள் கறணடக்கப் ததநறல் சறன றணனரண ன்ணதரன்ந 

கரப்தடுகறன்நது. 2013 ற்நம் 2014 ஆம் ஆண்டுகபறல், அலுனகத்றன் உள்பப என்நபசர்ந்து 

கரப்தட்ட பகரப்நெக்கபறன் டடிக்ணககணபப் நேர்த்ற தசய்ற்கரக ணடநைணநப்தடுத்ப்தட்ட 

றபட கந்த்றட்டத்றன் கரரக  சறன்ணங்கணபப் தரலட்சறப்தற்கரக கூடுனரண நைன்நரறண 

கறணடக்கப்ததற்நது.2.4  ணதறன் நனம் பணரண ணகணகணபப் நேர்த்ற தசய்துள்ப ற்நம் 

தறவுக் கட்டம் தசலுத்ப்தட்ட றண்ப்தங்கள் ற்நம் தறவுச் சரன்நறழ்கள் ங்கப்தட்ட   

றண்ப்தங்கபறன் ண்றக்ணகறணணக் கரட்டுகறன்நது.  2014 ஆம் ஆண்டில் றண்ப்தங்கள் 

கறணடக்கப்ததநல் ற்நம் நேர்த்ற தசய்ப்தட்டுள்ப தறகள் தரடர்தரண நெள்பறறதறல் வுகள் 

கலப ப்தட்டுள்பண. 

 

 

2-5 அட்டண – 2014  ஆண்டில் றரதரச் சறன்ண றண்ப்தங்கள் தரடர்தரக கறணடக்கப்ததற்நள்ப 

றண்ப்தங்கள்/ஆங்கள் தரடர்தரண நெள்பறறதறல் 

 

 

றண்ப்தங்கபறன் ணககள் 

2014 ஆம் ஆண்டில் 

கறணடக்கப்ததற்ந 

றண்ப்தங்கள்/ 

ஆங்கபறன் ண்றக்ணக 

1. றண்ப்தங்கள் 8,552 

2. 
ர்த்ரணற அநறறத்ல்கணபப் தறசுரறப்தற்கரக 

பற்தகரள்பப்தடும் தகரடுப்தணவுகள் 
8,212 

3. தறவு தசய்ற்கரண கட்டத்றணணச் தசலுத்துல்  1,577 

4. தறணணப் நெதுப்தறத்ல் தறக்கரண றண்ப்தங்கள்  2,503 

5. 
எப்தணடப்நெக்கள் ற்நம் நைகரற ரற்நல்கள் 

ன்தற்நறற்கரண பகரரறக்ணககள் 
838 

 தறகள் 2014 ஆம் 

ஆண்டில் நேர்த்ற 

தசய்ப்தட்ட 

தறகள்  

படல்  தரலட்சறப்நெ  

1. றண்ப்தங்கணப றரணர ணகப்தரட்டிற்கு ற்தத் ரரறத்ல்   5,078 

2. படல் தரலட்சறப்நெக்கள் ற்நம் படல் அநறக்ணககணபத் ரரறத்ல்  21,931 

3. றண்ப்தரரறகலக்கு கடிங்கணப அநப்நெல் (சறன்ணங்கணப 

ற்நக்தகரள்பல் ற்நம் றரகரறத்ல்)  

17,774 

ர்த்ரணறப் தத்றரறணகறல் றரதரச் சறன்ணங்கபறன் அநறறத்ல்கணபப் 

தறசுரறத்ல்  

 

4. ர்த்ரணறப் தத்றரறணகறல் தறசுரறப்தற்கரக உரற கட்டங்கணப 

தசலுத்றன் தறன்ணர் உரற றரதரச் சறன்ணங்கபறன் 

அநறறத்ல்கணபத் ரரறப்தற்கரக சர்ப்தறத்ல் 

6,902 

5. ர்த்ரணற அநறறத்ல்கணபத் ரரறத்ல்  1,714 

6. அசரங்க ர்த்ரணறறல் றரதரச் சறன்ண அநறறத்ல்கணபப் 

தறரறசுரறத்ல் 

2,184 

றசரணகள்  

7. றரகரறக்கப்தட்ட றண்ப்தங்கலக்கரண எந் ப்நெ றசரணகள் 987 

8. றர்ப்நெ றசரணகள் 65 
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2-6   அட்டண- 2014 ஆண்டில் றரதரச் சறன்ணங்கள் தரடர்தரக நேர்த்ற தசய் தறகலக்கு உரற நெள்பறறதறல் 

 

2. 2  பதடன்ட் றண்ப்தங்கணபப் தறவு தசய்ல் 

 

பதடன்ட் அநறப்தத்றம் என்ந பசற நெனணச் தசரத்து அலுனகத்றல் சர்ப்தறக்கப்தட்டன் 

தறன்ணர் அது தன தடிநைணநகபறன் கலழ் தரலட்சறப்தறற்கு உட்தடுத்ப்தடும். நைனரரக உரற 

றண்ப்தம் கறணடக்கப்ததற்நண தரடர்தரக றண்ப்தத்றன் உரறத்ரபந்க்கு கடிம் என்ந 

அநப்தப்தடும்.அன் தறன்ணர் றண்ப்தப்தடிம் ஆம்த தரலட்சறப்தறற்கு உட்தடுத்ப்தடும். ஆம்த 

தரலட்சறப்தறன்பதரது கணம் தசலுத்ப்தடும் பணப்தரடுகள் / அபவுபகரல்கள் ன்தண நேர்த்ற 

தசய்ப்தடறல்ணன ஆறன், கடிம் என்நறன் நனம் றண்ப்தரரறக்குரற குணநதரடுகள் தரடர்தரக 

அநறறத்ல் பற்தகரள்பப்தடும். ஆம்த தரலட்சறப்தறன்பதரது கணம் தசலுத்ப்தடும் அபவுபகரல்கள் 

நேர்த்ற தசய்ப்தட்டு இந்ப்தறன் பற்தடி றண்ப்தப்தடிம் நெத்ரக்கம் தரடர்தரக தரலட்சறக்கும் 

தடிநைணநக்கு அநப்தப்தடும்.  

 

நெத்ரக்கம் தரடர்தரண தரலட்சறப்தறன்பதரது பதடன்ட் அநறப்தத்றம் என்நறணண ங்கும்பதரது 

நேர்த்ற தசய்ப்தட பண்டி பணப்தரடுகள் (நெத்ரக்கத்றணணக் தகரண்டிந்த்ல்) தரடர்தரக 

றப்நடுகள் பற்தகரள்பப்தடும். நெத்ரக்கம் தரடர்தரக தரலட்சறத்ன் தறன்ணர் 

றண்ப்தரரறகலக்குத் பணரண றந்த்ங்கள் அல்னது றபக்கங்கணப சர்ப்தறக்குரந 

அநறத்ந்துடன் பணரண ணகணகணபப் நேர்த்ற தசய்றர றண்ப்தங்கள் 

றரகரறக்கப்தடும். றண்ப்தத்றற்கரக பதடன்ட் அநறப்தத்றம் என்நறணண ங்கும்பதரது 

நேர்த்றதசய்ப்தட பண்டி பணப்தரடுகணப நேர்த்றதசய்றந்க்கும்பதரது சர்பச பதடன்ட் 

ணகப்தடுத்லுக்கு (IPC) உட்தடுத்ற படல் அநறக்ணககள் ங்கப்தடும்.  ற்நக்தகரள்பப்தட்ட 

றண்ப்தங்கள் அசரங்க ர்த்ரணறப் தத்றரறணகறல் தறசுரறக்கப்தடும். அவ்ரந ர்த்ரணறப் 

தத்றரறணகறல் தறசுரறக்கப்தட்ட றண்ப்தங்கலக்கு நன்ந கரனப்தகுறக்குள் றர்ப்நெக்கள் தும் 

நைன்ணக்கப்தடறல்ணனரறன் பதடன்ட் அநறப்தத்றம் ங்கப்தடும்.   

 

பதடன்ட் உரறத்ரபர்கலக்கு அர்கபறன் உரறணகணப எப்தணடக்க நைடிநோம் ன்ததுடன் அவ்ரநரண 

உரறண எப்தணடத்ல்கலம் பசற நெனணச் தசரத்து அலுனகத்றல் அநறக்ணகறடப்தடுல் 

பண்டும். பதட்ன்ட் அநறப்தத்றம் என்ந ங்கப்தட்ட றணம் தரடக்கம் நைல் 02 ந்டங்கலம் 

கறந்ன் தறன்ணர் ந்டரந்ம் உரற நெதுப்தறத்ல் கட்டத்றணண தசலுத்துன் ஊடரக  அவ்ரந   

ங்கப்தட்ட பதடன்ட் அநறப்தத்றங்கணப  20 ந்டங்கள் ண அநைலில் ணத்றந்க்க நைடிநோம்.  

 

தறவுச் சரன்நறழ்கணப ங்குல்  

9 தறவு தசய்ற்கரண கட்டங்கணப தசலுத்றன் தறன்ணர் 

தறறற்கரகச் சர்ப்தறத்ல்  

1,556 

10. தறவுச் சரன்நறழ்கணப ங்குல் 1,140 

ணணண  

11. தறவு தசய்ப்தட்டுள்ப றரதரச் சறன்ணங்கணபப் நெதுப்தறத்ல் 919 

12. எப்தணடப்நெக்கள் ற்நம் நைகரற ரற்நங்கணபப் தறவு தசய்ல் ற்நம் 

றந்த்ங்கள் 

1,729 

13. ணண கடிங்கணப அநப்நெல் 12,306 

14. குணநதரடுகள் கரரக தரடர்ந்தும் தசற்தடுணனக் ணகறட்ட 

பகரப்நெக்கள் 

1,391 
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2014 ஆம் ஆண்டில் கறணடக்கப்ததற்நள்ப பதடன்ட் றண்ப்தங்கள் தரடர்தரக 

பற்தகரள்பப்தட்டுள்ப டடிக்ணககள்  ற்நம் பதடன்ட் றண்ப்தங்கள் தரடர்தரக 

கறணடக்கப்ததற்நள்ப பகரரறக்ணககபறன் சரரம்சம் கலப குநறப்தறடப்தட்டுள்பது. 

 

ஆண்டு கறணடக்கப்ததற்நள்ப றண்ப்தங்கபறன் ண்றக்ணக தரத் 

ண்றக்ணக 
உள்ரட்டு தபறரட்டு 

2010 225 235 460 

2011 194 235 429 

2012 242 297 539 

2013 328 188 516 

2014 314 222 536 

 
2-7 அட்டண –2014ஆம் ஆண்டிலும் ற்நம் அற்கு நைன் தரடர்ச்சறரண 04 ந்டங்கபறலும்  கறணடக்கப்ததற்நள்ப 

பதடன்ட்  றண்ப்தங்கபறன் ண்றக்ணக 

 

 

 
2-5 ணநெ - 2010 - 2014 ண கறணடக்கப்ததற்நள்ப  பதடன்ட் றண்ப்தங்கபறன் ண்றக்ணக 

2013 ஆம் ஆண்டுடன் எப்தறடும்பதரது 2014 ஆம் ஆண்டில் கறணடக்கப் ததற்நள்ப றண்ப்தங்கபறன் 

அபறல் ண்றக்ணக ரலறரண அறகரறப்தறணணக் கரட்டுகறன்நது.    

2-8  அட்டண – 2014ஆம் ஆண்டிலும் ற்நம் அற்கு நைன் தரடர்ச்சறரண 04 ந்டங்கபறலும் தறவு தசய்ப்தட்ட  பதடன்ட் 

றண்ப்தங்கபறன் ண்றக்ணக 
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றண்ப்தங்கள் 

தபறரட்டு 

றண்ப்தங்கள் 

உள்ரட்டு 

ஆண்டு தறவு தசய்ப்தட்ட ண்றக்ணக தரத் ண்றக்ணக 

உள்ரட்டு தபறரட்டு 

2010 220 284 504 

2011 45 227 272 

2012 37 89 126 

2013 1 165 236 

2014 43 220 263 



13 

 

 

 
2-6  லணபு- 2010 - 2014 லண பதிவு தசய்ப்பட்ட  நபடன்ட் லிண்ைப்பங்கரின் எண்ைிக்ணக 

 

2013 ஆம் ஆண்டுடன் எப்தறடும்பதரது 2014 ஆம் ஆண்டில் தறவு தசய்ப்தட்டுள்ப பதடன்ட் 

றண்ப்தங்கபறன் ண்றக்ணகறல் அறகரறப்தறணணக் கரட்டுகறன்நது.   

 

 

 

தசற்தரடு 

2013 2014 

கறணடக்கப் 

ததற்நள்ப 

றண்ப்தங்கபற

ன் ண்றக்ணக 

தசற்தரடுகள் 

நேர்த்ற 

தசய்ப்தட்ட 

றண்ப்தங்கபற

ன் ண்றக்ணக 

கறணடக்கப் 

ததற்நள்ப 

றண்ப்தங்கபற

ன் ண்றக்ணக 

தசற்தரடுகள் 

நேர்த்ற 

தசய்ப்தட்ட 

றண்ப்தங்கபறன் 

ண்றக்ணக 

1. 

றண்ப்தங்கள் 

கறணடக்கப்ததற்நரக 

அநறறத்து அநப்நெம் 

கடிங்கள்  

- 603 - 491 

2. ஆம்த தரலட்சறப்நெ  - 656 - 827 

3. றந்த்ங்கள்  - 17 - 22 

4. 

நெத்ரக்கம் 

தரடர்தரண தரலட்சறப்நெ 

ற்நம் படல் 

அநறக்ணககணப 

ங்குல் 

- 152 - 93 

5. 

ர்த்ரணற 

அநறறத்ல்கணபப் 

தறசுரறத்ல்  

- 52 - 41 

6. 

பதடன்ட் 

றண்ப்தங்கள் சரர் 

கடிங்கலக்கு 

தறல்கணப அநப்நெல் 

550 1002 287 1963 
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7. தசல்லுதடிரக்கல்கள் - 2048 - 888 

8. எப்தணடப்நெக்கள் 09 15 24 8 

9. 
ததர் ற்நம் நைகரற 

ரற்நல்கள் 
06 06 31 18 

10. நெதுப்தறத்ல்கள் 518 472 556 520 

11. ஆப் தறறகள் 17 51 - 23 

2-9  அட்டண – 2014 ஆம் ஆண்டில் பற்தகரள்பப்தட்ட தறகலக்குரற நெள்பறறதறல் வுகள் 

2.3  ணகத்தரறல் டிணப்நெக்கணபப் தறவு தசய்ல்  

 

ணகத்தரறல் டிணப்தறற்கரண றண்ப்தம் என்நறணண பசற நெனணச் தசரத்து அலுனகத்றல் 

சர்ப்தறத்ன் தறன்ணர் அது தல்பந தடிநைணநகபறன் கலழ் தரலட்சறப்தறற்கு உட்தடுத்ப்தடும். 

நைனரரக உரற றண்ப்தம் கறணடக்கப்ததற்நண தரடர்தரக றண்ப்தத்றன் உரறத்ரபந்க்கு 

கடிம் என்ந அநப்தப்தடும். றண்ப்தப்தடிம் நைழுணரண ணகறல் சர்ப்தறக்கப்தட்டு 

இல்ணனரறன், றண்ப்தரரறகபறடறந்ந்து உரற சலரக்கல்கள் பகரப்தடும்.  உரற சலரக்கல்கள் 

கறணடக்கப் ததநறல்ணனரறன், றண்ப்தப்தடிம் றரகரறக்கப்தடும். றண்ப்தப்தடிம் 

நேர்த்றதசய்ப்தட்டு இந்ப்தறன் றண்ப்தப்தடித்றணணப் தரலட்சறக்கும் தற ஆம்தறக்கப்தடும். 

றண்ப்தறக்கப்தடும் ணகத்தரறல் டிணப்நெ நெத்ரக்கத்துடணரண றட்டம் என்நரறன் அணண 

ர்த்ரணறப் தத்றரறணகறல் தறசுரறப்தற்கரக ற்நக்தகரள்பப்தடும். றண்ப்தரரறகலக்கு 

தறசுரறப்தற்கரண கட்டங்கணப தசலுத்துரந  அநறறக்கப்தடுதுடன், உரற கட்டங்கள் 

தசலுத்ப்தடுரறன் அது அசரங்க ர்த்ரணறப் தத்றரறணகறல் தறசுரறக்கப்தடும்.  

 

அவ்ரந ர்த்ரணறப் தத்றரறணகறல் தறசுரறக்கப்தட்ட றண்ப்தங்கலக்கரக இண்டு 

ரங்கலக்குள் றர்ப்நெக்கள் தும் நைன்ணக்கப்தடறல்ணனரறன் ணகத்தரறல் 

டிணப்தறற்கரண சரன்நறழ் ங்கப்தடும்.   

 

நைன்ணக்கப்தட்ட  ணகத்தரறல் டிணப்நெ நெத்ரக்கத்துடணரணன்ந ன்தணண டுத்துக்கரட்டி  

றண்ப்தப்தடித்றணண றரகரறக்கும் சந்ர்ப்தம் என்நறல்,  அது தரடர்தரக றசரண என்நறணண 

டரத்துரந பகரரற றண்ப்தரரற ழுத்துநன பகரரறக்ணக என்நறணண நைன்ணக்க நைடிநோம். 

றசரண பற்தகரள்பப்தட்டன் தறன்ணர், பற்தடி ணகத்தரறல் டிணப்தறணண 

ற்நக்தகரள்பல் அல்னது றரகரறத்ல் பற்தகரள்பப்தடும். 

 

ணகத்தரறல் டிணப்நெக்கபறன் உரறத்ரபர்கலக்கு அர்கபது உரறணகணப எப்தணடக்க நைடிநோம் 

ன்ததுடன் அவ்ரநரண உரறண எப்தணடத்ல்கலம் பசற நெனணச் தசரத்து அலுனகத்றல் 

அநறக்ணகறடப்தடுல் பண்டும். 05 ந்டங்கலக்கு எந் நைணந நெதுப்தறத்லுக்கரண கட்டங்கணப 

தசலுத்துன் ஊடரக தறவு தசய்ப்தட்ட ணகத்தரறல் டிணப்நெ என்நறணண ஆகக் கூடிது 15 

ந்டங்கள் ண நெதுப்தறக்க நைடிநோம். 

 

2014 ஆம் ஆண்டில் கறணடக்கப் ததற்நள்ப ணகத்தரறல் டிணப்நெக்கபறன் றண்ப்தங்கலக்கு 

உரற ணகறல் நேர்த்ற தசய்ப்தட்ட தறகள் தரடர்தரண நெள்பறறதறல் ற்நம் ணகத்தரறல் 

டிணப்நெக்கலக்கு உரற ணகறல் கறணடக்கப்ததற்நள்ப தல்பந பகரரறக்ணககள், சரரம்சம் 

தசய்ப்தட்டு கலப குநறப்தறடப்தட்டு உள்பண. 
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2-10 அட்டண- 2014 ஆம் ஆண்டிலும் ற்நம் அற்கு நைன் தரடர்ச்சறரண 04 ந்டங்கபறலும் கறணடக்கப்ததற்நள்ப 

ணகத்தரறல் டிணப்நெக்கலக்கு உரற றண்ப்தங்கபறன் ண்றக்ணக  

 

 
2-7 ணநெ - 2010 - 2014 ண கறணடக்கப்ததற்நள்ப ணகத்தரறல் டிணப்நெக்கலக்கு உரற றண்ப்தங்கபறன் 

ண்றக்ணக 

 

2-11 அட்டண-  2014 ஆம் ஆண்டிலும் ற்நம் அற்கு நைன் தரடர்ச்சறரண ந்டங்கபறலும் தறவு தசய்ப்தட்டு உள்ப 

ணகத்தரறல் டிணப்நெக்கபறன் ண்றக்ணக 
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கறணடக்கப்ததற்ந 

றண்ப்தங்கபறன் 

ண்றக்ணக தபறரட்டு 

கறணடக்கப்ததற்ந 

றண்ப்தங்கபறன் 

ண்றக்ணக உள்ரட்டு 

ஆண்டு 

கறணடக்கப்ததற்நள்ப தரத் றண்ப்தங்கபறன் 

ண்றக்ணக 
தரத் 

ண்றக்ணக 
உள்ரட்டு தபறரட்டு 

2010 233 51 284 

2011 387 56 443 

2012 365 29 394 

2013 260 99 359 

2014 245 47 292 

ஆண்டு 
தறவு தசய்ப்தட்ட ண்றக்ணக 

தரத் ண்றக்ணக 
உள்ரட்டு தபறரட்டு 

2010 228 37 265 

2011 88 21 109 

2012 60 28 88 

2013 100 30 130 

2014 471 58 529 
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 2-8 ணநெ- 2010 - 2014 ண தறவு தசய்ப்தட்டுள்ப ணகத்தரறல் டிணப்நெக்கபறன் ண்றக்ணக   

2013 ஆம் ஆண்டுடன் எப்தறட்டுப் தரர்க்கும்பதரது 2014 ஆம் ஆண்டில் தறவு தசய்ப்தட்டுள்ப 

ணகத்தரறல் டிணப்நெக்கலக்குரற றண்ப்தங்கபறன் ண்றக்ணகறல் அறகரறப்தறணணக் 

கரட்டுகறன்நது.    

 

தற 

2013 2014 

கறணடக்கப்தத

ற்நள்ப 

றண்ப்தங்

கபறன் 

ண்றக்ணக 

நேர்த்ற 

தசய்ப்தட்ட 

றண்ப்தங்

கபறன் 

ண்றக்ணக 

கறணடக்கப்

ததற்நள்ப 

றண்ப்தங்

கபறன் 

ண்றக்ணக 

நேர்த்ற 

தசய்ப்தட்ட 

றண்ப்தங்

கபறன் 

ண்றக்ணக 

1. றண்ப்தங்கள் கறணடக்கப்ததநல்கள் 346 130 292 529 

2. 

றண்ப்தங்கள் கறணடக்கப்ததற்நண 

தரடர்தரக அநறறத்து அநப்நெம் 

கடிங்கள் 

- 229 - 399 

3.  ஆம்த தரலட்சறப்நெ - 361 - 411 

4. படல் அநறக்ணககள் (நெத்ரக்கத்துடன்)  - 497 - 264 

5. 
படல் அநறக்ணககள் 

(றரகரறக்கப்தட்டண) 
- 177 - 85 

6. 

ர்த்ரணறப் தத்றரறணகறல் 

தறசுரறப்தற்கரக கட்டங்கணபக் 

பகரந்ல்  

- 419 - 249 

7. 
ர்த்ரணறப் தத்றரறணகறல் 

தறசுரறத்ல் 
445 459 251 200 

8. 
ணகத்தரறல் றண்ப்தங்கள் சரர் 

கடிங்கலக்கு தறல்கணப அநப்நெல் 
419 696 183 1897 

9. தசல்லுதடிரக்கல்கள் - 1627 - 634 

10. எப்தணடப்நெக்கள் 1 1 - 2 

11. ததர் ற்நம் நைகரற ரற்நல்கள் - - 8 4 

12. நெதுப்தறத்ல்கள் 95 140 39 35 

13. ஆங்கபறன் தறறகள் 14 14 - 6 

2-12 அட்டண- 2014 ஆம் ஆண்டில்பற்தகரள்பப்தட்ட தறகலக்கு உரற நெள்பறறதறல் வுகள் 
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2.4 தபறநொட்டு உரறணகள் துணநசரர் தறக்குகணபத் லர்த்து ணத்ல் 

தபறநொட்டு உரறண அரது, பகரட்தரடு,கணன அல்னது றஞ்ஞரண ரலறரண தணடப்நெக்கபறன் 

உரறணகள் ற்நம் நைன்ணப்நெக்கள் ற்நம் எலிதப்நெல்கள் ற்நம் அபணரடு தரடர்தரண 

உரறணகள் ன்தற்நறணணப் தரதுகரத்ல்  ற்நம் றந்த்ற தசய்ல் ஆகற தறகபறல் பற்தடி 

அலுனகம் ஈடுதட்டு உள்பது. தபறநொட்டு உரறணகள் தரடர்தரண தறக்குகணபத் லர்த்து 

ணப்தற்கரக 04 பகரரறக்ணககள் நைன்ணக்கப்தட்டு உள்பதுடன், பற்தடி தறக்குணபத் லர்த்து 

ணப்தற்கரண  நெனணரய்வுகள் ற்பதரது பற்தகரள்பப்தட்டு ந்கறன்நண. 

 

2.5 நெனணச் தசரத்துக்கள் தரடர்தரண கல்கணப றறபரகறத்ல் 

றரதர றநணங்கள்,தரறநுட்த றநணங்கள்,ஆரய்ச்சற ற்நம் அதறறந்த்ற றநணங்கள் 

ற்நம் நெத்ரக்குர்கள் பதரன்ந நெனணச் தசரத்துக்கள் தரடர்தரக ஆர்நைள்ப ப்தறணர்கபறன் 

தன்தரட்டிற்கரக பற்தடி அலுனகத்றணரல் நெனணச் தசரத்துக்கள் தரடர்தரண துணநகலக்கு 

உரற கல்கணப பசகரறத்ல்,கபஞ்சறப்தடுத்ல் ற்நம் றறபரகறத்ல் ன்தண 

பற்தகரள்பப்தடும். பலும்,ணண அணச்சுக்கள்,றணக்கபங்கள் ற்நம் றநணங்கலக்கும் 

அவ்ரபநநெத்ரக்குர்கலக்கு, ணகத்தரறனரபர்கலக்கு,பகரட்டுதரட்டு ற்நம் கணன ரலறரண 

நூல்கபறன் தணடப்தரபர்கலக்கு ற்நம் ஆரய்ச்சற ற்நம் அதறறந்த்ற றநணங்கலக்கு அர்கபறன் 

பகரரறக்ணகறன் அடிப்தணடறல் கந்த்துக்கள்,றநெத்து அநறவு ற்நம் ஆபனரசணணச்  பசணகள் 

ன்தண  ங்கப்தடும்.   பசற நெனணச் தசரத்து அலுனகத்றன் இணத்பம் தசற்தரட்டில் 

உள்பது. றணரக கல்கணப றறபரகறத்ல் ற்நம் ஆபனரசணணகணப ங்குல் 

ன்தற்நறற்கரகச் தசற்தடும் கல்கள் கந்நடம் என்நம் உள்பது.உரற ஆண்டில் ததரதுக்கள் 

படல்கள் 8,810 பற்தகரள்பப்தட்டு உள்பதுடன் 11,563 தர்கலக்கு ஆபனரசணணச் பசணகள் 

ங்கப்தட்டு உள்பண. 

 

2.6 நெனணச் தசரத்து நைகர்கணபப் தறவு தசய்ல் ற்நம் றந்கறத்ல் 

பற்தடி றணக்கபத்றணரல் ஆட்கள் ற்நம் றநணங்கணப நைகர்கபரகப் தறவு தசய்ல் 

பற்தகரள்பப்தடும். நைகர்கபறன் றண்ப்தங்கள் கறணடக்கப்ததநல்கள் தரடர்தரக அநறறத்ல் 

ற்நம் சலரண ன்ண தரடர்தரக உநறப்தடுத்ல்,சரன்நறழ்கணப ங்குல்,தறவு தசய்ல்கணபப் 

நெதுப்தறத்ல், கட்டங்கணபச் தசலுத்ரண கரரக தறவு தசய்ல் ணகறடப்தடல், 

இணத்பத்றல் உள்படக்கப்தட்டுள்ப கல்கணப இற்ணநப்தடுத்ல் ன்தற்நறற்கரக  கல் 

தரறநுட்தப் தறரறறடம் நைகர்கபறன் கல்கணபச் சர்ப்தறத்ல் ஆகறண நைகர்கணபப் தறவு 

தசய்நோம் டடிக்ணககலக்கு உரறத்ரகும்.   2014 ஆம் ஆண்டில் நைகர்கணபப் தறவு தசய்ற்கு 

உரற நெள்பறறதங்கள் கலப குநறப்தறடப்தட்டு உள்பண. 

 

2-13 அட்டண -நெனணச் தசரத்து நைகர்கள் தரடர்தரண நெற தறவு தசய்ல்கள் ற்நம் தறறணணப் நெதுப்தறத்ல்கள் 

2014 ஆம் ஆண்டில் பற்தகரள்பப்தட்ட நெற தறவு தசய்ல்கள்  21 

2014 ஆம் ஆண்டில் பற்தகரள்பப்தட்ட தறவுகணபப் நெறப்தறத்ல்  23 

தரத் ண்றக்ணக 44 
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2.7 நெனணச் தசரத்து றடத்றற்கு உரற ணகறல் தகரள்ணககணப நைன்ணத்ல் 

தபறநொட்டு உரறணகள் தரடர்தரண உரறணகணப உநறப்தடுத்துற்கரக சுரலணரகப் தறவு 

தசய்ல்  ற்நம் நெறறல் சுட்டிறணணப் தறவு தசய்ல்  ன்தற்நறற்குத் பணரண சட்டங்கணப 

உந்ரக்குல் தரடர்தரண ஆம்தகட்ட டடிக்ணககள் பற்தகரள்பப்தட்டு உள்பண.  

 

2.8 நெனணச் தசரத்துக்கள் தரடர்தரண அநறறணண றந்த்ற தசய்ல் ற்நம் அச ற்நம் அச 

சரர்தற்ந றநணங்கலடணரண எத்துணப்நெ  

 தல்பந அச ற்நம் அச சரர்தற்ந றநணங்கபறணரல் ற்தரடு தசய்ப்தட்ட 19 

தசனர்வுகலக்கரக பரபர்கணப ங்குன் ஊடரக நெனணச் தசரத்துக்கள் 

தரடர்தரண அநறறணண றந்த்ற தசய்ற்கு பசற நெனணச் தசரத்து அலுனகம் 

தங்கபறப்தறணண ங்கற உள்பது. இற்கரக எந்ங்கறணப்நெ ங்கற றநணங்கலள் 

ணகத்தரறல் ற்நம் ர்த்க அலுல்கள் அணச்சு,சுற்நரடல் ற்நம் நெதுப்தறக்கத்க்க ப 

அணச்சு,றஞ்ஞரண ற்நம் தரறநுட்த அணச்சு,உள்ரட்டு ணத்ற நைணநகள் 

தரடர்தரண பசற றநணம், நெத்ரக்குர்கபறன் ஆணக்குழு,தரட்டு 

தல்கணனக்ககம்,சறந ற்நம் டுத் அபறனரண ணகத்தரறல்கள் சணத,லறதறகபறன் 

றநணம் ற்நம் ணறரர் துணநறன் தல்பந றநணங்கள் ன்தண உள்படங்கும்.  

 

 உனக நெனணச் தசரத்துக்கள் அணப்தறன் (WIPO) எத்துணப்நெடன் பதடன்ட் 

அநறக்ணககணபத் ரரறத்ல் தரடர்தரண தசனர்வு என்ந இனங்ணக ன்ந றநணத்றல் 

2014 ஆம் ஆண்டு ப்தறநல் ரம் 21 ஆந்றகற தரடக்கம் 25 ண டரத்ப்தட்டது. 
 

 இனங்ணகக்கரக நெத்ரக்கக் தகரள்ணக என்நறணணத் ரரறக்கும்பதரது அற்கரக நெனணச் 

தசரத்துக்கணபநோம் இணத்துக்தகரள்பல் தரடர்தரண கனந்துணரடல் சுற்நக்கள் தன 2014 

ஆம் ஆண்டு நௌன் ரம் 2 ஆம் றகற தரடக்கம் 6 ஆந்றகற ண  உனக நெனணச் 

தசரத்துக்கள் அணப்தறன் (WIPO) எத்துணப்நெடன் டரத்ப்தட்டது. 

 

 பசற நெனணச் தசரத்து அலுனகம்,க்கற அதரறக்கரறன் றரதரச் சறன்ணங்கள் ற்நம் 

பதடன்ட் அலுனகம் ற்நம் சர்பச நெனணச்  தசரத்துக்கள் கடற ன்தற்நறணரல், 

“பதடன்ட் ற்நம் றரதரச் சறன்ணங்கள் ன்தற்நறணணப் தரலட்சறக்கும் தசற்தரட்டின்பதரது   

தன்தடுத்ப்தடும் சறநந் தரறச்சங்கணபப் தரறரநறக்தகரள்பல்” தரடர்தரண தசனர்வு 

என்ந 2014 ஆம் ஆண்டு நௌன் ரம் 16 ஆந்றகற தரடக்கம் 19 ண தகரழும்நெ யறல்டன் 

பயரட்டலில் டரத்ப்தட்டது.  

 

 தரறநுட்தத் கல்கலக்கரண தறபசத்றணண றந்த்ற தசய்ற்கரக தரறநுட்த ற்நம் 

நெத்ரக்க எத்துணப்நெ த்றறணனத்றணணத் (TISCs) ரதறத்ல் தரடர்தரண இண்டரது 

கூட்டம் உனக நெனணச் தசரத்துக்கள் அணப்தறன் (WIPO) எத்துணப்நெடன் 2014 ஆம் 

ஆண்டு நௌணன ரம் 30,31 ற்நம் ஆகஸ்ட் 01 ஆம் றகறகபறல் ரஜ் சநைத்றர பயரட்டலில் 

டரத்ப்தட்டது. பற்தடி த்றறணனத்றணண இனங்ணகறல் ரதறக்கும்பதரது உனக 

நெனணச் தசரத்துக்கள் அணப்தறன் எத்துணப்தறணணப் ததற்நக்தகரள்ற்கரக உனக 

நெனணச் தசரத்துக்கள் அணப்தறன் தறப்தரபர் ர அறதற ற்நம் பசற நெனணச் தசரத்து 

அலுனகத்றன் தறப்தரபர் ர அறதற ஆகறபரந்க்கு இணடறல் நெரறந்துர்வு எப்தந்ம் 

என்நம் ணகச்சரத்றடப்தட்டது.   
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 “நெனணச் தசரத்துக்கபறன் உரறணகள் தரடர்தரக உரற இக்கப்தரட்டிணணக் 

கட்டிதழுப்நெல்” (Building  Respect for IP) ன்ந ததரறனரண உத-ன கந்த்ங்கு என்ந 

பசற நெனணச் தசரத்து அலுனகத்றணரல் உனக நெனணச் தசரத்து அணப்தறன் 

எத்துணப்நெடன் லறதறகள் சணதறன் உநப்தறணர்கலக்கு 2014 ஆம் ஆண்டு தம்தர் ரம் 

24 ற்நம் 25 ஆம் றகறகபறல் டரத்ப்தட்டதுடன், லறதறகள் சணதறன் 

உநப்தறணர்கலக்கரண இன்தணரந் றகழ்ச்சறத்றட்டநைம் ற்நம் நெனணச் தசரத்துக்கள் சரர் 

பரக்கங்கணப றணநதற்நறக்தகரள்ற்கரண உதரரர்க்கங்கள் (IP Strategy)  ன்ந 

ததரறல் 2014 ஆம் ஆண்டு தம்தர் ரம் 26 ஆந்றகற கூட்டம் என்நம் டரத்ப்தட்டது. 

இறல் இனங்ணக ற்நம் தன்ணரசற ரடுகபறன் டுர் சணத உநப்தறணர்கள் 

கனந்துதகரண்டணர். 

  “சறணறரக் ணகத்தரறல், ந்ரணம் ஈட்டும் எந் றரக – சறணறரத் 

தரறற்துணநரபர்கலக்கரண தபறநொட்டு உரறணகள்” ன்ந ததரறல் றகழ்ச்சறத்றட்டம் 

என்ந உனக நெனணச் தசரத்துக்கள் அணப்தறணரல் றபடரக தரறவு தசய்ப்தட்ட சறணறர 

இக்குர்கள்,ரரறப்தரபர்கள்,டிகர் டிணககள்,தரடகர் தரடகறகள் ற்நம் அச 

அலுனர்கள் ற்நம் நெனணச் தசரத்து நைகர்கள் ஆகறபரர்கபறன் தங்குதற்நலுடன்  2014 

ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் ரம் 15-17 ண டரத்ப்தட்டது.  

 

 “றரதரம் சரர் நெனணச் தசரத்து உரறணகள் எப்தந்த்றல் (TRIPS)  ததரதுக்கள் சுகரர 

பசணக்கு உரற தகறழ்வுத் ன்ணகள் தரடர்தரக றரறரண நெரறந்துர்தரன்நறணண 

ற்தடுத்றக்தகரள்பல் ற்நம் பசற சட்டங்கள் கட்டணப்தறல் பற்தடி உரற றடங்கணபப் 

தன்தடுத்ல்” ன்ந ததரறனரண றட தறற்சற றகழ்ச்சறத்றட்டம் என்ந றரதரம் ற்நம் 

அதறறந்த்ற தரடர்தரண க்கற ரடுகள் சம்பபணத்றன் (UNCTAD)  அநசணணறல் 

2014 ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் ரம் 03 – 05 ஆந்றகற ண கல்கறஸ்ம பயரட்டலில் 

டரத்ப்தட்டது. இறல் இனங்ணக,பதரபம்,நேட்டரன்,இந்றர ற்நம் தங்கபரபஷ் ஆகற 

ரடுகபறன் டுர்கள் சணத உநப்தறணர்கள் கனந்துதகரண்டணர்.  

 

3.  அலுனர் குரத்றற்கரண ரய்ப்நெக்கள் 

 

பசணறல் இந்க்கும்பதரப அலுனர் குரத்றற்குப் தறற்சறகணப ங்குல் ப்பதரதும் 

ணரறநட்டும் ன்ததுடன் அணச்சறன் அலுனர்கள் உட்தட 18 அலுனர்கலக்கு  இந் ந்டத்றல் 

தபறரட்டுப் தறற்சற ரய்ப்நெக்கணப ங்குல் அல்னது கூட்டங்கலக்கரக தங்குதற்நம்  

ரய்ப்நெக்கள் ங்கப்தட்டு உள்பண. 

4. றர்கரனத் றட்டங்கள் 

 

 ஆண்டிற்குள் தல்பந றநணங்கபறணரல் ற்தரடு தசய்ப்தடும் நெனணச் தசரத்துக்கலடன் 

தரடர்தரண தசனர்வுகலக்கரக பரபர் தங்கபறப்தறணண பசற நெனணச் தசரத்து 

அலுனகம் தரடர்ச்சறரக ங்கற ந்கறன்நது.   
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 தல்பந கட்டங்கபறல் ணனணப்நெ நைணந என்நறன் ஊடரக நெனணச் தசரத்துக்கள் 

தரடர்தரண கல்கணபப் ததற்நக்தகரள்லம் சறகணப அநறநைகம் தசய்ற்கரண 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் என்ந ரரறக்கப்தட உள்பது.   

 தறபச ணகத்தரறல் பசண த்ற றணனங்கலடன் என்நறணந் ணகறல் தரறநுட்த 

ற்நம் நெத்ரக்க எத்துணப்நெ த்ற றணனங்கணபத் (TISCs)ரதறத்து நெனணச் 

தசரத்துக்கள் அலுனகத்றணரல் ங்கப்தடும்  பசணகள் ததரதுக்கலக்கு றகவும் 

சலதரக்கப்தடும். 2015 ஆம் ஆண்டின் நைல் அணப்தகுறறல் பசற தத்றரறணககபறல் 

தத்றரறணக அநறறத்ல் என்நறணணப் தறசுரறத்ன் தறன்ணர், ற்பதரது ண றஞ்ஞரண ற்நம் 

நெத்ரக்க எந்ங்கறணப்நெச் தசனகத்றலும் (COSTI), சறரற ஜர்ணநெ 

தல்கணனக்ககத்றலும் ற்நம் தரட்டு தல்கணனக்ககத்றலும் பற்தடி 

த்றறணனங்கள் நன்ந ஆம்தறக்கப்தட்டு உள்பண.பலும் நெத்ரக்குணர்கபறன் 

ஆணக்குழு (Inventors Commission) ற்நம் பசற றஞ்ஞரண ன்நம் (NSF)  ஆகற 

றநணங்கபறலும் பற்தடி த்றறணனங்கள் ஆம்தறக்கப்தட உள்பண.   

 

 

 றரதரச் சறன்ணங்கணப சர்பச ரலறறல் தறவுதசய்ற்கரக,     தட்ரறட்  எப்தந்த்றற்குள் 

தறபசறப்தன் ஊடரக உள்ரட்டு றரதர க்கலக்கு தசரந் றரதரச் சறன்ணங்கணப 

சர்பச ரலறறல் தறவு தசய்ற்கரண சந்ப்தம் என்நறணண ங்குல் தரடர்தரண 

றடங்கள் படப்தட்டு ந்கறன்நண.    

 குந்ட்டுத்ன்ண,தரர்ணக் குணநதரடுள்ப அல்னது பநம் கண்தரர்ண அல்னது உடலில் 

குணநதரடுகள் கரரக அச்சு ஊடகங்கணப தன்தடுத் நைடிர தர்கலக்கு அநசணண 

என்நரக பகஷ் எப்தந்த்றன் சட்ட ற்தரடுகணப  2003 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் இனக்க 

நெனணச் தசரத்துக்கள் சட்டத்றல் பசர்ப்தற்குத் பணரண றந்த்ங்கள் ணப்தட 

உள்பண. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

5. ந்டரந்க் கக்குகள் ற்நம் கக்கரய்ரபர் ரகத்றன் அநறக்ணக -2014 

 
 
 

jiyg;G ,y: 299 
 

jpizf;fsk; : ,yq;if Njrpa Gyikr; nrhj;J mYtyfk; 
 

epfo;r;rpj;jpl;lk;-: 01 

nraw;wpl;lk;….1… 
 

kPnsOk; nryTfs;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tpguk; 

 

 

 

cz;ikahd 

nryT. 

 

(&.) 

 

mq;fPfupf;fg;gl;l 

kjpg;gPL 

(Fiwepug;G 

kjpg;gPL 

cs;slq;fyhf) 

(&.) 

 

 

kPsikf;fg;gl;l

kjpg;gPL (ep.x.66 

gpd;)  

 

(&.) 

 

 

 

cz;ikahd 

nryT.  

 

(&.) 

 

 

 

 

Nrkpg;Gfs;.  

 

(&.) 

jdpg;gl;l 

Cjpak; 
12,510,552.00 16,700,000.00 16,700,000.00 15,366,601.00 1,333,399.00 

Vidait 391,523.00 545,000.00 545,000.00 330,037.00 214,963.00 

nkhj;jk; 12,902,075.00 17,245,000.00 17,245,000.00 15,696,638.00 1,548,362.00 
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jpizf;fsk; : ,yq;if Njrpa Gyikr; nrhj;J mYtyfk; 

 

mur cj;jpNahfj;ju;fspd; Kw;gz“gp”fzf;Ffs; : tpla ,y 299011 

 

 

    tUlk; 
 
 

tpguk; 

2013 
nka; nryT. 

 
(&.) 

2014 
mq;fPfupf;fg;gl;l 

kjpg;gPL. 
(&.) 

2014 
kPsikf;fg;gl;l 

kjpg;gPL. 
(&.) 

2014 
nka; nryT. 

 
 (&.) 

 
tuaiw 
kpQ;Rjy;. 

(&.) 

Muk;gkPjp 5,286,793.00 - - 5,014,160.00 - 

$l;L      

tUltuT 2,000,615.00 2,500,000.00 - 2,623,616.00 - 

nkhj;jk; 7,287,408.00 2,500,000.00 - 7,637,776.00 - 

fop      

tUlfld; 2,273,248.00 1,000,000.00 - 2,303,821.00 - 

tUlKbtpy; 
tuTkPjp 

5,014,160.00 - - 5,333,955.00 - 
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நெனணச் தசரத்து றறம்  

2014.12.31 ஆந்றகறன்ந றற றணனண தரடர்தரண கூற்ந 

 

 
குநறப்நெக்கள் 

2014.12.31  

(ந.) 

2013.12.31  

(ந.) 

தசரத்துக்கள்       

அணசர தசரத்துக்கள்        

தசரத்துக்கள் கந்றகள் ற்நம் 

உதகங்கள்  6                 36,101,326.95     
                

37,899,261.78     

        

லண்ட கரன நைலீடு  7                   4,457,000.00     
                

35,289,851.09     

 

      

அணசநோம் தசரத்துக்கள்        

றற ற்நம் றறக்கு சணரண 

றடங்கள்  8                       691,714.92     
                  

2,072,310.55     

ஈடுதசய்ப்தடர நைற்தங்கள்  9                         20,000.00     
                                       

-       

கறணடக்கப்ததநபண்டி 

ந்ரணங்கள்  10                 22,630,493.47     
                

27,961,236.47     

குநகற கரன நைலீடுகள்  7              403,517,455.13     
             

311,396,570.53     

 

      

தரத் தசரத்துக்கள்         467,417,990.47           414,619,230.42     

 

      

உரறண நைல்  ற்நம் 

ததரநப்நெக்கள்        

றண்ட றறம்  11              464,926,906.80     
              

413,628,043.26     

தரத் உரறண நைல்         464,926,906.80           413,628,043.26     

 

      

 
      

ணடநைணநப் ததரநப்நெக்கள்        

பசல் தசனவுகள்  12                   2,446,916.44     
                     

991,187.16     

தறடித்துணக்கப்தட்ட தரணக                            44,167.23                                -       

 

      

தரத் ததரநப்நெக்கள்             2,491,083.67                 991,187.16     

 

      

தரத் உரறண நைல் ற்நம்   

ததரநப்நெக்கள்         467,417,990.47           414,619,230.42     
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நெனணச் தசரத்து றறம் 

2014.12.31 ஆந்றகறன்ந நைடிணடநோம் ந்டத்றற்கரண றரறரண ந்ரணக் கூற்ந 

   

  

 

 
குநறப்நெக்கள் 2014.12.31 (ந.) 2013.12.31 (ந.) 

ணடநைணந ந்ரணம்  2 51,792,139.90  40,079,367.27  

ணண ந்ரணங்கள்  3 452,670.00  406,413.00  

நைலீட்டு ட்டி 

ந்ரணங்கள்  4 30,066,675.62  37,690,643.86  

தரத் ந்ரணம்   82,311,485.52  78,176,424.13  

        

ரதண ற்நம் றந்ரகச் 

தசனவுகள்  5 (30,088,058.20) (21,966,660.86) 

ணண தசனவுகள்    (570,638.85) (381,313.14) 

றறச் தசனவுகள்    (366,882.05) 
                                          

-       

தரத்ச்தசனவு    (31,025,579.10) (22,347,974.00) 

 

தசனறணண றஞ்சற 

ந்ரணம்    51,285,906.42  55,828,450.14  

        

றரறரண ந்ரணம்    
                                      

-       
                                          

-       

        

தரத் றரறரண ந்ரணம்    51,285,906.42  55,828,450.14  
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நெனணச் தசரத்து றறம் 

2014.12.31  ஆந்றகறன்ந நைடிணடநோம் ந்டத்றற்கரண வுகள், தகரடுப்தணவுகள் கக்கு 

 
2014.12.31 (ந.) 2013.12.31 (ந.) 

 2014.01.01றகறன்ந லற           2,072,310.55            3,626,584.57     

கூட்டு – வுகள்   
  

றரதரச் சறன்ணங்கள்               68,508,877.70                 50,707,953.58     

ஆக்கவுரறணகள்                  8,526,432.15                   8,456,097.33     

ணகத்தரறல் டிணப்நெக்கள்                     652,900.00                     955,000.00     

நைலீடுகபறன்  கரனம் நேர்த்றணடந்ணறணரல் கறணடக்கப்ததற்ந 

தரணக  

           311,396,570.53              223,079,512.78     

நைலீட்டு ட்டி               35,635,856.10                25,271,473.68     

கறணடக்கப்ததற்ந குத்ணகப் தம்                  9,354,295.15                  7,260,546.09     

ணண வுகள் (குநறப்நெக்கள் 13)                 2,008,883.33                   2,225,102.09     

        436,083,814.96         321,582,270.12     

கற –தகரடுப்தணவுகள்     

பனறக ப ற்நம் தகரடுப்தணவுகள்                  2,249,278.22     ,366,929.14     

தறரச் தசனவுகள் உள்ரட்டு                       12,148.00                          3,310.00     

தறரச் தசனவுகள் தபறரட்டு  626,530.34                      627,238.00     

கரகறரறகள் ற்நம் அலுனகத் பணப்தரடுகள்                  1,663,414.01                  1,442,604.54     

ரறததரந்ள் ற்நம் உரய்வு லக்கற ண்தய்கள்                     607,441.00                     584,350.00     

சலந்ணடகள்                       42,000.00                       37,700.00     

ரகணங்கள் ற்நம் உதகங்கணப தழுதுதரர்த்ல்  ற்நம் 

தரரறப்நெ  

                   823,047.28                     337,302.61     

றந்ரகச் தசனவுகள்                 1,364,800.09                   1,640,006.70     

றன்சரம் ற்நம் லர்                  2,421,261.87                  2,796,920.00     

கட்டிடங்கலக்கரண ரடணககள்                  7,325,000.00                   8,645,000.00     

சுகனன்பதண் பசணக் கட்டங்கள்                     334,519.20                     264,936.00     

தரதுகரப்நெ பசணக்  கட்டங்கள்                     191,625.00                     136,500.00     

சந்ர தங்கபறப்நெப் தம் ற்நம் உநப்நெரறணக் கட்டங்கள்                     844,274.05                     388,381.36     

நெணகற ஆணச்சலட்டிற்கரண  தசனவுகள்                       63,260.00                        16,320.00     

தரறததர்ப்நெ ற்நம் சரர்ந் டடிக்ணககள்                                       
-       

                     7,668.00     

தறச்சரம் ற்நம் தறதல்ப்தடுத்ல்கள்                1,059,680.15                     253,905.00     

Wipo தறற்சற றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள்                1,194,607.34                   1,581,076.44     

அச்சுப் தறப்நெக்கரண கட்டங்கள்                 5,613,668.96                   8,315,070.08     

கந்த்ங்குகள் ற்நம் தசனர்வுகள்                     122,500.00                          9,338.00     

நெனணச் தசரத்துக்கள்  தரடர்தரண டடிக்ணககபறன் 

ஊக்குறப்நெ   

                   487,953.97                                         
-       

தறலுர்கலக்கரண தகரடுப்தணவு                     363,310.00                      285,491.62     

ணண தசனவுகள்                     274,202.34                     129,441.07     

னன்நெரறச் தசனவுகள்                     297,365.60                     252,851.00     

கக்கரய்றற்கரண கட்டங்கள்                     224,000.00                                         
-       

பதரடங்கள் ற்நம் அலுனக உதகங்கள்                     716,256.21                      229,470.20     

நெத்கங்கணபக் தகரள்ணவு தசய்ல்                       26,400.00                        20,000.00     

கணறகணபக்தகரள்ணவு தசய்ல்                     622,427.01                  1,163,332.00     

நெணணப்நெ ற்நம் றந்த்ற தசய்ற்கரண தசனவுகள்                     649,997.99                                         
-       

றன் கம்தறகணப இழுத்ல்                     154,343.95                                         
-       

றணநபசரற நைநறகணபக் தகரள்ணவு தசய்ல்             373,051,486.09               262,320,634.74     

ஈடுதசய்ப்தடர நைற்தங்கள்                     227,847.65                     204,637.00     

தசலுத்ப்தட்ட குத்ணகப் தம்                  7,969,129.18                   6,370,645.76     

ற.தற.தச.கு தகரடுப்தணவுகள்               25,840,635.09                 20,061,150.31     

ததரது ணப்நெக் கக்குகபறலிந்ந்து தசலுத்ல்                                      
-       

                  17,750.00     

        437,464,410.59        319,509,959.57     

2014.12.31 ஆந்றகறன்ந லற              691,714.92            2,072,310.55     
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நெனணச் தசரத்து றறம் 

2014.12.31  ஆந்றகறன்ந நைடிணடநோம் ந்டத்றற்கரண  றறப்தரய்ச்சல் கூற்ந 

 
 

 
2014.12.31 (ந.) 2013.12.31 (ந.) 

ணடநைணநச் தசற்தரடுகபறணரல் பரன்நற றறப் தரய்ச்சல்      

ந்ரணங்கபறன் வுகள்   63,210,753.24  49,543,548.78  

தசனவுகள்  (36,402,864.25) (35,715,372.32) 

ணடநைணநச் தசற்தரடுகபறணரல்  ததநப்தட்ட பநற றறப் 

தரய்ச்சல்  
26,807,888.99  13,828,176.46  

      

நைலீட்டுச் தசற்தரடுகபறணரல் பரன்நற றறப் தரய்ச்சல்      

நைலீடுகபறன் கரனம் நேர்த்றணடணரல் ததநப்தட்ட தம்  311,396,570.53  223,079,512.78  

நைலீட்டு ட்டி  35,635,856.10  25,271,473.68  

நைலீடுகணபக் தகரள்ணவு தசய்ல்  (373,051,486.09) (262,320,634.74) 

கணறகணபக் தகரள்ணவு தசய்ல்   (622,427.01) (1,163,332.00) 

பதரடங்கள் ற்நம் அலுனக உதகங்கள் (716,256.21) (229,470.20) 

நெணணப்நெ ற்நம் றந்த்ற தசய்ற்கரண தசனவுகள் (649,997.99)                            -       

நெத்கங்கணபக் தகரள்ணவு தசய்ல் (26,400.00) (20,000.00) 

றன் கம்தறகணப இழுத்ல் (154,343.95)                            -       

நைலீட்டுச் தசற்தரடுகபறணரல் கறணடக்கப்ததற்ந பநற 

றறப் தரய்ச்சல்  
(28,188,484.62) (15,382,450.48) 

 
    

2014.01.01ஆந்றகறன்ந றற ற்நம் அற்கு சணரண 

றடங்கபறன் லற  
2,072,310.55  3,626,584.57  

      

2014.12.31  ஆந்றகறன்ந றற ற்நம் அற்கு சணரண 

றடங்கபறன் லற 
691,714.92  2,072,310.55  
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நெனணச் தசரத்து றறம் 

2014.12.31  ஆந்றகறன்ந நைடிணடநோம் ந்டத்றற்கரண  உரறண நைல் ரற்நணடல்  

தரடர்தரண கூற்ந  

    

  

தபறறடப்தட்ட 

நனணம் 

( ந.) 

தறடித்து ணக்கப்தட்ட 

இனரதம் / ட்டம் 

(ந.) 

தரத்ம்  

( ந.) 

2013.01.01ஆந்றகறன்ந லற  362,429,577.57                                 -       362,429,577.57  

நைன்ணண ந்டத்றற்கரண 

சலரக்கல்கள்  
                                -       1,506,202.83  1,506,202.83  

ந்டத்றற்கரண பநற இனரதம்                                  -       49,692,262.86  49,692,262.86  

 2013.12.31ஆந்றகறன்ந லற 362,429,577.57  51,198,465.69  413,628,043.26  

2014.01.01 ஆந்றகறன்ந லற 413,628,043.26                                 -       413,628,043.26  

நைன்ணண ந்ட சலரக்கல்கள்                                  -       12,957.12  12,957.12  

ந்டத்றற்கரண பநற இனரதம்                                 -       51,285,906.42  
         

51,285,906.42     

 2014.12.31  ஆந்றகறன்ந லற 413,628,043.26  51,298,863.54  464,926,906.80  
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இநறக் கக்கறற்கு ற்நெணடரண கக்குக் குநறப்நெக்கள் 

குநறப்நெ இன.01 

அடிப்தணடக் கக்கலட்டுக்தகரள்ணககள் ற்நம் கூற்நக்கள் 

 இனங்ணகறன் அச கக்கலட்டுத் ங்கலக்கு ற்த கக்குகள் ரரறக்கப்தட்டு 

உள்பண.  

 றற அநறக்ணககணபத் ரரறக்கும்பதரது னரற்ந ரலறரண தசனவுகள் ண்க்கந் 

அடிப்தணடரகக் தகரள்பப்தட்டு உள்பது. பற்தடி கக்குகணபச் சர்ப்தறக்கும்பதரது 

தவீக்கத்றற்கரக சலரக்கல்கள் பற்தகரள்பப்தடறல்ணன.

 ததௌலகரலறரணது, எப றரணது ற்நம் தரடர்ச்சறரக றணனததநல் 

ன்தற்நறன் பசல் அடிப்தணட தரடர்தரண ண்க்கந்றணண 

அடிப்தணடரகக்தகரண்டு கக்குகள் சர்ப்தறக்கப்தட்டு உள்பதுடன் அங்கு உரற 

ததரந்த்ப்தரடு தரடர்தரக கணம் தசலுத்ப்தட்டு உள்பது.

 தசரத்துக்கணப பய்ரணம் தசய்நோம் தகரள்ணககள்  

றணனரண தசரத்துக்கள், பறணரண றகபறல் பய்ரண அடிப்தணட லது உரற 

தசரத்துக்கபறல் றணபறநன் ரழ்ரள் நைழுதும் பய்ரணம் தசய்ப்தடும். தசரத்துக்கள் 

தகரள்ணவு தசய்ப்தட்ட ந்டத்றல் பய்ரணம் பற்தகரள்பப்தடரட்டரது. 

 

தசரத்துக்கணப பய்ரணம் தசய்நோம் சறகறம். 

அலுனக உதகங்கள்   10% 

அலுனக ததரந்த்துல்கள்  10% 

பதரடங்கள் ற்நம் உதகங்கள் 05% 

பரட்டரர் ரகணங்கள்   10% 

றணச் சலணனகள்    20% 

டுகள்     10% 

கறணறகள்     25% 

கட்டிடங்கள்    05% 

 நைலீடுகள் அன் நைகப் ததநற ற்நம் தசனவுகள் நம் இந் ததநறகபறல் குணநந் 

ததநறக்கு கக்கலடு தசய்ப்தட்டு உள்பதுடன் அற்நறன் தசனவு நைகப் 

ததநறறலும் அறகரறக்கும்பதரது ற்தடும் ட்டம் பற்தடி சந்ர்ப்தத்றபனப 

சலரக்கல் தசய்ப்தட்டு உள்பதுடன் தசனரணது நைகப் ததநறறலும் தரர்க்க 

குணநநோம்ததரழுது ற்தடும் இனரதம் நைலீடுகள் பநம் சந்ர்ப்தத்றல் சலரக்கல்கள் 

பற்தகரள்பப்தட்டு உள்பண. 

 பசல் தசனவுகள் 2015 ததப்நெரற 18 ஆந்றகற ண கக்கறடப்தட்டு உள்பது. 
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 பசணகணப ங்குற்கரக கக்குகள் ந்டத்றற்கு உரற ணகறல் 

கறணடக்கப்ததநம் ந்ரணம், கக்குகள் ந்டத்றற்கு உரற ணகறல் அணடரபங் 

கரப்தடுதுடன் நைலீடுகலக்கரக கறணடக்கப்ததநம் ந்ரணம் கரனத்றற்கு 

சறகற நைணநக்கு ற்த கக்குகபறல் பசர்க்கப்தட்டு உள்பது.

 நெனணச் தசரத்துக்கள் றறத்றணண றந்கறக்கும் டடிக்ணககலக்கரக நெனணச் 

தசரத்து அலுனகத்றன் அலுனர்கலக்கு தசலுத்ப்தடும் சம்தபங்கள் ற்நம் 

தகரடுப்தணவுகள் ன்தண உட்தட அசறணநச் தசனவுகலக்கரக ந. 15,696,638.00தரணக 

எதுக்கலட்டுச் தசனவுகள் ணனப்நெ 299 இன் கலழ் அசறணரல் ற்கப்தடும்.  

 ந..22,298,751.27 தரணக தசனறக்கப்தட்டு றர்ரறக்கப்தட்ட நெனணச் தசரத்து 

ஊக்குறப்நெ த்ற றணனத்றன் றர்ரறப்நெக்கள் 2008 ஆம் ஆண்டில் அசறன் 

லர்ரணம் என்நறன் அடிப்தணடறல் ணகறடப்தட்டு உள்பது.   2014.07.24ஆந்றகற 

ணடததற்ந அச கக்குகள் தரடர்தரண றந்ரகக் குழுறல் (COPA)பற்தடி 

கட்டிடத்றணண றர்ரறப்தற்கரக நெனணச் தசரத்து றறத்றன் ஊடரக ற்கப்தட்ட 

தசனவு க அதறறந்த்ற அறகர சணதறடறந்ந்து லபபறப்நெ தசய்துதகரள்ற்கு 

அணச்சணப் தத்றம் என்நறணணச் சர்ப்தறக்குரந ஆபனரசணணகள் 

ங்கப்தட்டதுடன் அற்கரக ணகத்தரறல் ற்நம் ர்த்க அலுல்கள் அணச்சர் 

அர்கபறணரல், அணச்சணறடம்  அணச்சணப் தத்றம் என்ந சர்ப்தறக்கப்தட்டு 

உள்பது. பற்தடி கட்டிடம் அச றறச் சுற்நறந்தம் 353(5) இற்கண றர்ந்ம் 

கரனத்றல் னறற்தணணறல் றற்கப்தடவுள்பது. 

 

 நெனணச் தசரத்து றறத்றற்கு றரக தரடப்தட்ட துற க்குகலம் 

இல்ணன.நெனணச் தசரத்து அலுனகம் இந் தறரண சந்ர்ப்தங்கபறல் நெனணச் தசரத்து 

றடத்றற்கு உரற ணகறல் ப்தறணர் எந்ரக ததரறடப்தடும்.   

i. நெனணச் தசரத்துப் தறப்தரபர் ர அறதறறணரல் பற்தகரள்பப்தட்ட 

நெனணச் தசரத்து றடத்துடன் தரடர்தரண லர்ரணம் என்நறற்கு றரக 

லறன்நத்றற்கு றண்ப்தரரறகள் பன்நைணநநொடு தசய்ல். 

ii. றர்ப்நெக்கள் தரடர்தரண றசரணறன் பதரது நெனணச் தசரத்துப் 

தறப்தரபர் ர அறதறறணரல் பற்தகரள்பப்தடும் லர்ரணம் என்நறற்கு 

றரக றர்ரற அல்னது தறறரற லறன்நத்றற்கு பன்நைணநநொடு தசய்ல். 

 

 

 ந்தரணக றணத்றற்கு தறன்ணர் றகழ்வுகள்  இல்ணன. 

 தரடர்நெணட ப்தறணர்கலடன் தகரடுக்கல்ரங்கல்கள் பற்தகரள்பப்தடறல்ணன. 
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குநறப்நெ இன. 02 

ந்டத்றற்குரற ந்ரணங்கபறன்  றதம் 

ந்ரணங்கபறன் 

றதம் 

2014.12.31 2013.12.31 

ந்ரணம் 

(ந.) 

2/3 றறம் 

(ந.) 

1/3 

றணநபசரறக்

கு (ந.) 

ந்ரணம் 

(ந.) 

2/3 றறம் 

(ந.) 

1/3 

றணநபசரறக்

கு (ந.) 

றரதரச் 

சறன்ணங்கள்  
68,508,877.70  45,672,585.13  22,836,292.57  50,707,953.58  33,805,302.39  16,902,651.19  

              

ஆக்கவுரறணகள்    8,526,432.15    5,684,288.10    2,842,144.05    8,456,097.33    5,637,398.22    2,818,699.11  

              

ணகத்தரறல் 

டிணப்நெக்கள்  
     652,900.00       435,266.67       217,633.33       955,000.00       636,666.67       318,333.33  

              

தரத்ம் 77,688,209.85  51,792,139.90  25,896,069.95  60,119,050.91  40,079,367.27  20,039,683.64  

        

குநறப்நெ இன. 03 

ணண ந்ரணங்கள் 

றதம் 2014.12.31 (ந.) 2013.12.31 (ந.) 

      

நைகர்கணபப் தறவு தசய்நோம்  கட்டங்கள்          264,250.00            385,500.00     

      

தத்றரறணககணப றற்தணண தசய்நோம் ந்ரணங்கள்                           -                   1,290.00     

      

னறற்தணண ந்ரணங்கள்            17,420.00              19,550.00     

      

நைற்த ஈடுதசய்ல்கள்                          -                        73.00     

      

தசனர்வுகபறணரல் கறணடக்கப்ததற்ந ந்ரணம்         161,000.00                             -       

      

பகள்றப்தத்ற ஆங்கபறன் றற்தணண 

ந்ரணம்  
          10,000.00                             -       

      

தரத் ணண ந்ரணங்கள்          452,670.00            406,413.00     
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குநறப்நெ இன.04 

நைலீடுகள் ற்நம் ட்டி ந்ரணம் 

 

நைலீடு 

தசய்ப்தட்ட 

றகற 

கரனம் 

நேர்த்றணடநோம் 

றகற  

தசனவு 

(ந)  

நைகப் 

ததநற 

(ந)  

நைலீட்டு ணக  
ட்டி  

வீம்  

ட்டி ந்ரணம் 

(ந)  

பசல் ட்டி 

ந்ரணம் 

(ந)  

1 17-சண-2012 1-தசப்-2015 18,769,892.13 17,275,000 றணநபசநற நைநற 11.00% 1,900,250.00     640,415.75  

2 1-ததப்-2012 15-ரர்ச்-2015 14,299,111.96 13,015,000 றணநபசநற நைநற 11.75% 1,529,262.50     448,526.71  

3 16-ப்தற-2012 1- ப்தற-2014 8,003,899.20 7,953,000 றணநபசநற நைநற 11.75% 231,052.13     -       

4 2-நௌணன-2012 1- ப்தற-2014 5,999,792.04 5,940,000 றணநபசநற நைநற 11.75% 172,570.05     -       

5 2-ஏக-2012 1- ப்தற-2014 29,422,731.71 29,024,000 றணநபசநற நைநற 11.75% 843,210.99     -       

6 24- ஏக -2012 2- ப்தற-2014 8,999,397.84 8,808,500 றணநபசநற நைநற 11.75% 255,906.28     -       

7 30- ஏக -2012 1- ப்தற-2014 1,099,690.08 1,074,000 றணநபசநற நைநற 11.75% 31,202.06     -       

8 3- தசப்-2012 1- ப்தற-2014 999,953.00 975,200 றணநபசநற நைநற 11.75% 28,331.70     -       

9 17- தசப்-2012 1- ப்தற-2014 2,887,308.14 2,801,800 றணநபசநற நைநற 11.75% 81,398.45     -       

10 8-எக்ட்-2013 15- நௌணன-2015 4,999,851.09 5,266,000 றணநபசநற நைநற 6.50% 354,939.85     158,123.10  

11 21-சண-2014 15- நௌணன-2015 2,999,097.75 3,021,000 றணநபசநற நைநற 6.50% 188,894.59     90,712.09  

12 24-சண-2014 15-நௌணன-2015 4,429,918.48 4,472,000 றணநபசநற நைநற 6.50% 279,621.52     134,281.52  

13 20-ப-2014 1- ப்தற-2016 4,499,698.06 4,457,000 றணநபசநற நைநற 7.25% 243,237.10     81,670.85  

14 17- சண -2014 15-நௌணன-2015 2,499,457.73 2,443,000 றணநபசநற நைநற 6.50% 152,753.89     73,356.39  

15 22- ஏக -2014 1-தம்-2015 3,499,903.07 3,334,200 றணநபசநற நைநற 8.50% 188,410.24     46,706.74  

16 1- தசப்-2014 24- சண-2015 2,000,023.19 1,898,000 றணநபசநற நைநற 8.50% 107,252.91     26,587.91  

17 30- சண-2013 24- சண-2014 3,999,988.76 4,430,000 றணநபசநறஉண்டில் 10.90% 27,549.47     -       

18 1- ததப் -2013 31- சண-2014 210,360,383.50 233,500,000 றணநபசநற உண்டில் 11.00% 1,907,111.25     -       

19 8- ததப்-2013 31- சண-2014 18,651,399.30 20,663,600 றணநபசநற உண்டில் 11.00% 169,092.50     -       

20 22- ததப்-2013 21- ததப்-2014 4,208,580.04 4,661,000 றணநபசநற உண்டில் 10.75% 63,388.51     -       

21 1- ரர்ச்-2013 28- ததப்-2014 6,999,910.68 7,769,900 றணநபசநற உண்டில் 11.00% 122,690.61     -       

22 1- நௌணன-2013 30- சண-2014 2,499,930.53 2,755,300 றணநபசநற உண்டில் 10.30% 125,208.85     -       

23 13- ஏக -2013 8- ஏக -2014 1,999,936.74 2,200,700 றணநபசநற உண்டில் 10.15% 122,130.98     -       

24 11- தசப் -2013 22- ஏக -2014 2,499,981.06 2,739,300 றணநபசநற உண்டில் 10.10% 161,626.99     -       

25 12-த-2013 24- எக்ட் -2014 3,599,959.92 3,933,600 றணநபசநற உண்டில் 9.75% 285,426.20     -       

26 31-சண-2014 30- சண-2015 254,163,506.62 271,700,700 றணநபசநற உண்டில் 6.90% 16,139,999.40     16,139,999.40     

27 21-ததப்-2014 30- சண-2015 5,499,945.06 5,842,000 றணநபசநற உண்டில் 6.60% 313,134.84     313,134.84     

28 28- ததப்-2014 27- ததப் -2015 7,769,877.33 8,278,800 றணநபசநற உண்டில் 6.55% 429,228.74     429,228.74     

29 3-ரர்ச்-2014 27- ததப் -2015 1,000,037.13 1,065,000 றணநபசநற உண்டில் 6.55% 54,705.57     54,705.57     

30 17- ரர்ச்-2014 6- ரர்ச்-2015 3,499,941.26 3,731,400 றணநபசநற உண்டில் 6.80% 189,613.09            189,613.09     

31 1- ப்தற-2014 6- ரர்ச்-2015 59,999,917.47 63,799,700 றணநபசநற உண்டில் 6.80% 3,082,419.46         3,082,419.46     

32 30- சண-2014 19- சண-2015 1,999,955.67 2,129,300 றணநபசநற உண்டில் 6.80% 67,595.20              67,595.20     

33 8- ஏக -2014 24-நௌணன-2015 6,999,995.28 7,417,300 றணநபசநற உண்டில் 6.80% 174,075.68            174,075.68     

34 29-தசப்-2014 25- தசப்-2015 3,199,986.97 3,366,600 றணநபசநற உண்டில் 5.25% 43,384.00              43,384.00     

35 26-நௌணன-2014 24- எக்ட்-2014 8,990,225.02 9,484,000 றணநபசநற உண்டில் 5.60% 95,435.50  95,435.50     

தரத்ம் 30,066,675.62 22,194,537.05 
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குநறப்நெ இன.05 
 

தசனறணண றஞ்சற ந்ரணத்றணண கறக்கும்பதரது  கலப குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

தசனவுகலம் கணத்றல்தகரள்பப்தட்டு உள்பண. 

தசனவு 2014.12.30 (ந.) 2013.12.31 (ந.) 

ரதண ற்நம் றந்ரகச் தசனவுகள்      

பனறக ப ற்நம்தகரடுப்தணவுகள்        2,325,391.17             1,375,424.89     

தறரச் தசனவுகள் உள்ரட்டு            12,524.00  4,010.00     

தறரச் தசனவுகள் தபறரட்டு           604,701.29     627,238.00     

கரகறரறகள் ற்நம் அலுனகத் பணப்தரடுகள்        1,637,513.12     1,416,485.33     

ரறததரந்ள் ற்நம் உரய்வு லக்கற ண்தய்கள்           607,441.00     584,350.00     

 சலந்ணடகள்             42,000.00     37,700.00     

ரகணங்கள் ற்நம் உதகங்கணப தழுதுதரர்த்ல்  ற்நம் 

தரரறப்நெ 
729,358.57     323,472.65     

றந்ரகச் தசனவுகள்         1,308,458.59     1,567,931.56     

றன்சரம் ற்நம் லர்         2,743,480.24     2,397,360.00     

கட்டிடங்கலக்கரண ரடணககள்         8,125,000.00     7,980,000.00     

சுகனன்பதண் பசணக் கட்டங்கள்            361,806.24     213,800.00     

தரதுகரப்நெ பசணக்  கட்டங்கள்            227,250.00     126,000.00     

சந்ர தங்கபறப்நெப் தம் ற்நம் உநப்நெரறணக் கட்டங்கள்            844,274.05     388,381.36     

நெணகற ஆணச்சலட்டிற்கரண  தசனவுகள்              63,260.00     16,320.00     

தரறததர்ப்நெ ற்நம் சரர்ந் டடிக்ணககள்  
                                    

-       
7,668.00     

தறச்சரம் ற்நம் தறதல்ப்தடுத்ல்கள் 970,715.08     242,565.00     

Wipo தறற்சற றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் 73,243.66     941,332.74     

அச்சுப் தறப்நெக்கரண கட்டங்கள்  4,824,303.00     262,385.00     

கந்த்ங்குகள் ற்நம் தசனர்வுகள்  91,560.00     40,278.00     

நெனணச் தசரத்துக்கள்  தரடர்தரண டடிக்ணககபறன் 

ஊக்குறப்நெ   
53,704.69     -       

தறலுர்கலக்கரண தகரடுப்தணவு  379,252.85     283,190.50     

 கக்கரய்றற்கரண கட்டங்கள் 200,000.00     200,000.00     

பய்ரணங்கணப லக்கற றடல் 3,862,820.65     2,930,767.83     

  30,088,058.20     21,966,660.86     

ணண தசனவுகள்    
 

 ணண தசனவுகள் 273,273.25     128,462.14     

 னன்நெரறச் தசனவுகள் 297,365.60     252,851.00     

  570,638.85     381,313.14     

றறச்தசனவுகள்      

நைலீடு தசய்ன் ட்டம்            366,882.05                                       
-       

தரத்ச் தசனவு   31,025,579.10         22,347,974.00     
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குநறப்நெ இன.06 

தசரத்துக்கள் கந்றகள் ற்நம் உதகங்கள் 

தசனவு 

அலுக 

உதக

ங்கள்  

அலுக 

ததரந்த்து

ல்கள்  

பதரடங்கள் 

ற்நம் 

அலுனக 

உதகங்கள்  

டுக

ள்  

பரட்டரர் 

ரகணங்கள்  

றணச் 

சலணனகள்  
கணறகள்  

நெனணச்தசரத்து 

ஊக்குறப்நெ 

த்ற 

றணனம்  

தரத்ம் 

ஆம்த லற 

2013.01.01 
1,361,495.52     5,588,930.71         4,546,290.98     770,268.23     11,797,316.33     183,510.00     14,723,377.94                             -       38,971,189.71     

                    

2013 ஆண்டில் கூட்டு 

/ கற  
                        -                               -              221,147.00     20,000.00     

                         
-       

                   
-       

1,125,418.00     22,298,751.27     23,665,316.27     

                    

தரத்ம் 

டுத்துக்தகரண்ட 

றணனக்கு 

2013.12.31  

1,361,495.52     5,588,930.71         4,767,437.98     790,268.23     11,797,316.33     183,510.00     15,848,795.94     22,298,751.27     62,636,505.98     

                    

2014  ஆண்டில் கூட்டு 

/ கற 
-       778,971.64            676,100.78     26,400.00     

                         
-       

                   
-       

583,413.40                             -       2,064,885.82     

                    

 தரத்ம் டுத்துக் 

தகரண்ட றணனக்கு 

2014.12.31  

1,361,495.52     6,367,902.35        5,443,538.76     816,668.23     11,797,316.33     183,510.00     16,432,209.34     22,298,751.27     64,701,391.80     

                    

றண்ட  

பய்ரணம் 

அலுனக 

உதகங்க

ள் 

அலுனக 

ததரந்த்துல்

கள் 

 பதரடங்கள் 

ற்நம் 

அலுனக 

உதகங்கள் 

டுகள் 
 பரட்டரர் 

ரகணங்கள் 

 றணச் 

சலணனகள் 
 கணறகள் 

நெனணச்தசரத்து 

ஊக்குறப்நெ 

த்ற றணனம்  

தரத்ம் 

ஆம்த லற 

2013.01.01 
1,361,495.52     3,249,965.83         1,468,056.97     671,816.65     2,953,837.57     146,808.00     11,954,495.83                             -       21,806,476.37     

                    

2013 ந்டரந் 

பய்ரணங்கணப 

லக்கற றடல்  

                        -       401,372.08            227,314.55     29,110.69     1,040,695.75     36,702.00     1,195,572.76                             -       2,930,767.83     

                    

றண்ட 

பய்ரணங்கள் 

2013.12.31 

1,361,495.52       3,651,337.91         1,695,371.52     700,927.33        3,994,533.32     183,510.00     13,150,068.59     -       24,737,244.19     

                    

2014 ந்டரந் 

பய்ரணங்கணப 

லக்கற றடல்  

-            401,372.09            204,577.86       26,094.59        1,040,695.75     
                   

-       
1,075,142.80     1,114,937.56     3,862,820.65     

                    

றண்ட 

பய்ரணங்கள் 

2014.12.31 

1,361,495.52        4,052,710.00         1,899,949.38      27,021.92        5,035,229.07     
  

183,510.00     
 14,225,211.39        1,114,937.56     28,600,064.85     

                    

 

அலுனக 

உதகங்க

ள் 

அலுனக 

ததரந்த்துல்

கள் 

 பதரடங்கள் 

ற்நம் 

அலுனக 

உதகங்கள் 

டுகள் 
 பரட்டரர் 

ரகணங்கள் 

 றணச் 

சலணனகள் 
 கணறகள் 

 நெனணச்தசரத்து 

ஊக்குறப்நெ 

த்ற றணனம்  

தரத்ம் 

பநற ததநற 

2013.01.01 
-         2,338,964.88        3,078,234.01       98,451.58        8,843,478.76     

    
36,702.00     

   2,768,882.11                             -       17,164,713.34     

                    

பநற ததநற 

2013.12.31 
-         1,937,592.80         3,072,066.46       89,340.90        7,802,783.01     

                   
-       

   2,698,727.35      22,298,751.27     37,899,261.79     

                    

பநற ததநற 

2014.12.31 
-        2,315,192.35        3,543,589.38       89,646.31        6,762,087.26     

                   
-       

  2,206,997.95      21,183,813.71     36,101,326.95     
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குநறப்நெ இன.07 

நைலீட்டு றதங்கள் 

நைலீட்டு றதங்கள் 2014.12.31 (ந.) 2013.12.31 (ந.) 

லண்டகரன நைலீடுகள்      

றணநபசநற நைநற (க்கள் ங்கற)                 4,457,000.00                    35,289,851.09     

றணநபசநற உண்டில் (க்கள் ங்கற)                                       -                                              -       

 தரத் லண்டகரன நைலீடுகள்                 4,457,000.00                    35,289,851.09     

      

குநகற கரன நைலீடுகள்      

றணநபசநற நைநற (க்கள் ங்கற)              50,394,067.32                    56,576,500.00     

றணநபசநற உண்டில் (க்கள் ங்கற)            353,123,387.81                  254,820,070.53     

தரத் குநகற கரன நைலீடுகள்            403,517,455.13                  311,396,570.53     

      

தரத் நைலீடுகள்    407,974,455.13          346,686,421.62     

   

 

குநறப்நெ இன.08 

தத்றற்கு  சணரண றடங்கபறன் லற 

றதம் 2014.12.31 (ந.) 2013.12.31 (ந.) 

ணகறந்ப்தறல் உள்ப த லற                        85,208.40                           295,254.00     

      

ங்கற லற                     606,506.52                      1,777,056.55     

      

தத்றற்கு சணரண றடங்கபறன் 

தரத் லற  
           691,714.92              2,072,310.55     

   

 

குநறப்நெ இன.09 

ஈடுதசய்ப்தடர நைற்தங்கள் 

றதம் 2014.12.31 (ந.) 2013.12.31 (ந.) 

      

தறலுர்கலக்கரண தகரடுப்தணவுகள்                        20,000.00                                            -       

      

தரத்ம்              20,000.00                                -       

   

 

குநறப்நெ இன.10 

கறணடக்கப்ததந பண்டி ந்ரணங்கள் 

றதம் 
2014.12.31 

(ந.) 

2013.12.31 

(ந.) 

கறணடக்கப்ததந பண்டி  ட்டி ந்ரணங்கள்  22,194,537.05     27,763,717.53     

      

கறணடக்கப்ததந பண்டிWIPO ரதணச்தசனவுகணப  லபபறப்நெ   

தசய்ல்  
435,956.42     197,518.94     

      

கறணடக்கப்ததந பண்டி தரத் ந்ரணங்கள்  22,630,493.47     27,961,236.47     
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குநறப்நெ இன.11 

நைன்ணண ந்ட சலரக்கல்கள் கக்கு  

றதம் ந. ந. 

2013.12.31ஆந்றகறன்ந றண்ட றறம்       413,628,043.26                 362,429,577.57     

கூட்டு  :-     

  

2012ஆம் ஆண்டில் ட்டி ந்ரணம் 

குணநரக கக்கறடப்தடலிணண சலரக்கல்  
                            -       501.15     

  

 WIPO றநணம் லபபறப்நெ தசய் 2012 

ஆம் ஆண்டின் தசனவுகள்  
-                          197,518.94     

  

தறடித்து ணக்கப்தட்ட தம் – நெனணச்  

தசரத்து ஊக்குறப்நெ த்றறணனம்  
-                       1,508,182.74     

  

2013ஆம் ஆண்டில் அறப்நெணட 

கரபசரணனகபறன் தசனவுகபறன் லபபறப்நெ  
                     100.00     -       

  

2011ஆம் ஆண்டில்  கக்கரய்வுக் 

கட்டங்கள் அறகரக எதுக்கப்தடல்  
               79,000.00     -       

கற :-     

  

2012ஆம் ஆண்டில் கக்கரய்வுக் 

கட்டங்கள்குணநரக 

கக்கறடப்தடலிணண சலர் தசய்ல்   

                               -       (200,000.00) 

  

 WIPO றநணம் லபபறப்நெ தசய்ர 

2013 ஆம் ஆண்டின் தசனவுகள்  
(11,142.88)                                      -       

  

2012ஆம் ஆண்டில் கக்கரய்வுக் 

கட்டங்கள் குணநரக எதுக்கப்தடல்   
(55,000.00)                                      -       

2014.01.01 ஆந்றகறன்ந றண்ட றறம்    413,641,000.38  363,935,780.40     

  
  

குநறப்நெ இன.12 

பசல் தசனவுகள் 

றதம் 2014.12.31 (ந.) 2013.12.31 (ந.) 

அச்சுப்தறப்நெக் கட்டங்கள்  21,000.00     231,796.52     

றன்சரம் ற்நம் லர் சறகள் 322,218.37     -       

வீட்டு ரடணக              800,000.00     -       

ற.தற.தச.கு தகரடுப்தணவு                 55,434.86     -       

சுகனன்பதண் பசணக் கட்டங்கள்  35,598.00     -       

தரதுகரப்நெ பசணக்  கட்டங்கள்  35,625.00     -       

றந்ரகச் தசனவுகள்  72,904.79     62,019.39     

தறரச் தசனவுகள் உள்ரட்டு 1,076.00     700.00     

கந்த்ங்குகள் ற்நம் தசனர்வுகள் -       30,940.00     

பனறக ப ற்நம் தகரடுப்தணவுகள் 97,142.20     15,731.25     

ணண தசனவுகள் 650.00     -       

Wipo தறற்சற றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள்              175,241.44     -       

தறலுர்கலக்கரண தகரடுப்தணவுகள் 24,610.00     
 

தழுதுதரர்த்ல்  ற்நம் தரரறப்நெச் தசனவுகள் 7,150.00     -       

கக்கரய்றற்கரண கட்டங்கள்              626,000.00     650,000.00     

தசலுத்ப்தட பண்டி ரறகபறன் தரணக  172,265.78       

கறணடக்கப்ததந பண்டி தரத் ந்ரணங்கள்     2,446,916.44     991,187.16     
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குநறப்நெ இன.13 

ணண வுகள் 

றதம் 2014.12.31 (ந.) 2013.12.31(ந.) 

நைற்தங்கணப ஈடு தசய்ல்               207,847.65     204,637.00     

ததரது ணப்நெக்கள்                                 -       991,985.83     

நைகர்கணபப் தறவு தசய்நோம் கட்டங்கள்                264,250.00     385,500.00     

தத்றரறணககபறன் றற்தணண ந்ரணங்கள்                                 -       1,290.00     

WIPO றநணத்றன் லபபறப்நெ தசய்ப்தட்ட தசனவுகள்            1,321,138.63     621,206.26     

னறற்தணண ந்ரணங்கள்                  17,420.00     19,550.00     

தசனவுகணப லபபறப்நெதசய்ல்                               -       833.00     

அறப்நெணட கரபசரணனக் கட்டங்கள்                       100.00     100.00     

பகள்றப்தத்ற ஆங்கபறன் றற்தணண ந்ரணம்                10,000.00     -       

அசறணநகள்                 27,127.05     -       

தசனர்வுகபறணரல் கறணடக்கப்ததற்ந ந்ரணங்கள்               161,000.00     -       

தரத் ணண வுகள்     2,008,883.33          2,225,102.09     
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