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  தெற்பணி 

 

திர்ைாய உயகை மலற்மிமைாள்ர து தாய்நாட்கை 
சுபடீ்சான, மபபேக மைாள்ரத்தக்ை, பண்புிக்ை 

இயங்கைர் ன்னும் பதசி அகைாரத்தின் மபாபேட்டு 
மபாது திகமபசரிின் அங்ைீைாத்துைன் சுைாதா 

அகச்சின் எத்தாகச ற்றும் லறிைாட்ையின் ைீழ் 
உள்நாட்டு லிலசாிைகர  பயப்படுத்தும் லறங்குகை 
மசற்பாட்கை நிகயப்படுத்தி உர்தம் ிக்ைதும் 

எலங்ைகக்ைப்பட்ைதும் தம்லாய்ந்ததுான பபாளக்கு 
ிக்ை திரிபபாள துகை உைகல சிமந்த பகமில் 
தாரித்து, மபாதிிட்டு ஆபாக்ைித்கத திர்பார்க்கும்  

பதசி நயனின் மபாபேட்டு மதாைர்ச்சிாை 
லிநிபாைித்தலும் பன்கான பசகலக 

அபிானத்துைன் அர்ப்பைிப்புிக்ை மசற்பாட்டின் ஊைாை 
நாட்கைபம் உயைத்கதபம் மலற்மி மைாள்லம் சிமந்த 
திரிபபாள குடும்பமான்மாை உபேமலடுத்தலும் உயை 
சுைாதா சுட்மைண் குமிியக்குைகர நிகமவுமசய்த 
ஆபாக்ைிிக்ை க்ைரின் நயனின் மபாபேட்டும் 

அர்ப்பைிப்புைன் கூடி பதயாலதும் தனிானதுான 
உள்நாட்டுக் ைம்பனிமான்மாதல். 
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லலறுக்கப்பட்ட ஶ்ரீ யங்கொ  ிரிநபொள 

 கம்பனிின்  லயலரின் தெய் ி 

 

 

 

 

 

   

 

 

துரித மபாபேராதா அபிலிபேத்திக குமிியக்ைாைக் மைாண்டு ஆசிாலின் ஆச்சர்ம் ிகுந்த  
பதசமான்று ன்பகத பநாக்ைி மசல்கைில், இதகன ைட்டிமலப்புலதற்கு ஆபாக்ைிம்ிக்ை 
பகனப்பான ஆள்லலு அத்திாலசிானதாகும்.  இதற்ைாை சுைாதா துகமில் சிமந்த சபை சுைாதா 
அபிலிபேத்தி மசற்பாமைான்கம உபேலாக்கும் பக்ைித்துலம் அசாங்ைம் உறுதிமசய்துள்ரது. நாட்டின் 
மபாபேராதா அபிலிபேத்திின் மபாபேட்டு பக்ைிாை அகபம் ஆபாக்ைிம் ிக்ை சபதாமான்கமக்  
ைட்டிமலப்பும் மபாபேட்டு  பிமக்ைப்பபாகும் குலந்கத தனது தாின் லிற்மியிபேந்பத பதகலான 
பபாளாக்ைிகனப் மபற்று ஆபாக்ைிாை லரபேலது இன்மிகாத என்மாகும். தாய்லிற்மில் லரபேம் 
குறந்கதக்கும் அபதபபான்று பிமந்த குறந்கதக்கும் பதகலான பபாளாக்கை லறங்ைி ஆபாக்ைிான 
சபைமான்றுக்குத் பதகலான லறிைாட்ைல்ைள் ற்றும் அனுசகை சுைாதா அகச்சின் ஊைாைப் 
மபற்றுக்மைாண்டு, குமித்த பநாக்ைங்ைகர நிகமபலற்றும் பநடிப் பங்ைரிப்பானது  லகறுக்ைப்பட்ை ஶ்ரீ 
யங்ைா திரிபபாள ைம்பனிினால் லறங்ைப்படுைின்மது. 

 

 பபாளாக்குிக்ை ஆபாக்ைிான எபேலாை இபேப்பதற்கு தாய்லிற்மில் இபேக்கும்பபாதும் அபதபபான்று 
பிமந்த பின்பிபேந்தும் எபேலபேக்குத் பதகலான பபாளாக்கு சக்திானது ைிகைத்திபேத்தல் பலண்டும். 
இந்த மபாறுப்பிகன நிகமபலற்மி ஆபாக்ைிான சபதாமான்கம நாட்டிற்கு நல்குலதற்கு சுைாதா 
அகச்சினால் லறிநைாத்தப்படும் ைபேத்திட்ைமான்மாை  லகறுக்ைப்பட்ை ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள ைம்பனி 
இயங்கைில் நாயாபக்ைபம் லசிக்கும் 10 இயட்சம் பனாரிைலக்கு  ாதாந்தம் திரிபபாள லறங்கும் 
நிைழ்ச்சித்திட்ைத்கத சுைாதா அகச்சின் பற்பார்கலின் ைீழ் நகைபகமப்படுத்தி லபேைின்மது. 
இதற்ைகலாை ைர்ப்பிைித் தாய்ார்ைள், பாலூட்டும் தாய்ார்ைள், சிறுகுலந்கதைள் பபான்ம 
பனாரிைலக்ைாை பபாளாக்கு நிகமந்த திரிபபாள துகை உைலிகன மதாைர்ச்சிாை லறங்கும் உன்னத 
பைிானது திரிபநாள நிறுலனத்தினால் நிகமபலற்மப்படுைின்மது. 
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இந்த உன்னத ைபேத்திட்ைம் சார்பில் லபேைாந்தம் சுார் 1500 ில்யின் பைபா மபாது திகமபசரிினால் 
லறங்ைப்படுைின்மது. உைர்வுபூர்லான பனாரிைள் குலமலான்று சார்பில் பபாளாக்கு ிகுந்த 
துகைஉைமலான்மாை திரிபபாள லறங்ைப்படுைின்மகினால் அதகன ிை தணுக்ைாை உரி 
தங்ைலக்கு அகலாை பற்மைாள்லதற்கு து நிறுலனம் லிபசை அர்ப்பைிப்பிகனச் மசய்ைின்மது. 
பயப்மபாபேட்ைள் மைாள்லனவு மசய்லதியிபேந்து திரிபபாள உைமலான்மாை லிநிபாைிக்ைப்படும் 
சந்தர்ப்பம் லக ைிான பரிபசாதகனைரின் ைீழ் சுத்தாைவும் தக்ைட்டுப்பாட்டு மசற்பாடுைரின் ைீலம் 
உற்பத்தி மசய்லதற்கு ஆலன மசய்ப்படுைின்மது. திரிபபாள உற்பத்திக்குத் பதகலான பசாரம் ற்றும் 
பசாா அலக லறங்ைப்படுலது அகல பிர்மசய்ப்படும் பிபதசங்ைகரச் பசர்ந்த லிலசாிைரின் 
அகப்புைரினாயாகும். பிபதசத்திலுள்ர லிலசாிைரிைத்தில் அலர்ைள் இந்த பயப்மபாபேட்ைகரக் 
மைாள்லனவு மசய்ைின்மார்ைள். இந்த பயப்மபாபேட்ைலக்கு நிதி அகச்சினதும் தகயடீ்டில் உத்தலாத 
லிகய நிர்ைிக்ைப்படுைின்மது. இந்த உத்தலாத லிகயின் ைீழ் திரிபபாள நிறுலனத்தினால் 
லிநிபாைஸ்தர்ைரிைிபேந்து அகல மைாள்லனவு மசய்ப்படுைின்மது. ஆினும், சுைாதா அகச்சர் 
ாண்புிகு கத்திரிபாய சிமிபசன அலர்ைரின் ஆபயாசகனின் ீது பசாாஅலக ற்றும் பசாரம் 
பற்பபாந்த உத்தலாத லிகயகலிை குகமந்த லிகயில் மைாள்லனவு மசய்லதற்கு ன்னால் உரி 
நைலடிக்கைைள் பற்மைாள்ரப்பட்ைன. 

அத்துைன் ைாலயி அபிலிபேத்தித் திட்ைத்திற்குரி பிபதசங்ைகரச் பசர்ந்த லிலசாிைரிைிபேந்தும் 
ைைிசான அரவு இந்த பயப்மபாபேட்ைள் மைாள்லனவு மசய்ம் லாய்ப்புக் ைிகைக்ைப் மபற்மது. 
உத்தலாத லிகயகலிை குகமந்த லிகயில் பசாாஅலக ற்றும் பசாரம் மைாள்லனவு மசய் 
படிந்தக அசாங்ைத்திற்கு ைைிசான எபேமதாகைக ீதப்படுத்துலதற்ைான சாத்திம் ற்பட்ைது. 

 திரிபபாளா உற்பத்தி சம்பந்தாை 2013 ஆம் ஆண்டில் குமிப்பிைத்தக்ை மலற்மிிகன அகைலதற்கு 
படிந்தது. இதுலக நியலி உற்பத்தி சாதகனக பமிடித்து, 2013 பெகய ாதத்தில் நாராந்த 
திரிபபாளா உற்பத்திக 8,130 கபக்மைற்றுக்ைள்லக அதிைரித்துக் மைாள்லதற்கு படிந்கதகிட்டு 
ைிழ்ச்சிகைைின்பமன். பன்னர் ஆைக்கூடுதயான உற்பத்திட்ைாை இபேந்தது நாராந்தம் சுார் 56,000 
திரிபபாளா பக்மைற்றுக்ைராகும். இதற்கு பன்னர் ஆைக்கூடி உற்பத்திாை பதிவுமசய்ப்பட்டிபேந்து 2011 
ஆம் ஆண்டின் ஏக்பாபர் ாதத்தியாகும். குமித்த ாதத்தில் உற்பத்தி மசய்ப்பட்ை திரிபபாளா 
பக்மைற்றுக்ைரின் ண்ைிக்கை 1,707,390 ஆகும். 2013 பெகய ாதத்தில்  உற்பத்தி மசய்ப்பட்ை திரிபபாளா 
பக்மைற்றுக்ைரின் ண்ைிக்கைக 1,808,550 ஆை அதிைரித்துக் மைாள்லதற்கு படிந்தக நாம்மபற்ம பாரி 
மலற்மிாகும். 2013 ஆம் ஆண்டில் திரிபபாளா உற்பத்தி மதாறிற்சாகயக்குத் பதகலான 
இந்திசாதனங்ைள் சியலற்கமப் புதிதாை தாபிக்கும் சாத்திபம் ைிகைத்தது. அபதபபான்று ஊறிர்ைலம் 
அலர்ைலகை ைைகைகர அர்ப்பைிப்புைனும் ஊக்ைத்துைனும் நிகமபலற்மிக பற்மி இங்கு 
ைிழ்ச்சிபைன் குமிப்பிை லிபேம்புைின்பமன். இந்த அர்ப்பைிப்கபபம் ஊக்ைத்கதபம் பலும் அதிைரித்து 
உற்பத்திைகர மன்பலும் உர்த்தி பயதிை உற்பத்திக சந்கதக்கு அனுப்புலது மதாைர்பிலும் து 
ைலனம் மசலுத்தப்பட்டுள்ரது. அப்பபாது திரிபபாளா நிறுலனம் இயாபீட்டும் நிறுலனமான்மாை 
ாறுலதற்கு வ்லித இகைபெறும் இபேக்ைாது. 

 ஊறிர் நயபனாம்பயின் மபாபேட்டு குமித்த இந்த ஆண்டில் பல்பலறுபட்ை பைிைள் நிகமபலற்மப்பட்ைன.  
ைட்ைைங்ைள் பபான்மகல நலனீப்படுத்தி லிபேம்பத்தக்ை பசகல நிகயாை ாற்மிக, 
ஊறிர்ைலக்ைான ஊக்குலிப்புக் மைாடுப்பனவு, லடீ்டுக்ைைன் பபான்மலற்கம லறங்கும்பபாது கூடி ைலனம் 
மசலுத்திக பபான்மலற்கமக் குமிப்பிையாம். திர்லபேம் ஆண்டுைரில் திட்ைிைப்பட்ை 
குமிியக்குைகர அகைந்து  லகறுக்ைப்பட்ை ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள ைம்பனி இயாபீட்டும் 
பன்ாதிரிான அசாங்ை நிறுலனமான்மாை பன்பனாக்ைிச் மசல்லதற்குத் பதகலான பைிைகர 
ஆக்குலதற்கு பற்சிமடுத்து லபேைின்பமாம். இந்த நிறுலனத்தின் பம்பாட்டுக்குத் பதகலான 
பங்ைரிப்பிகன நல்கும் சையபேக்கும் பிரிவுைலக்கும் மைௌலபூர்லான நன்மிகத் மதரிலித்துக் 
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மைாள்ைின்பமன். பக்ைிாை சுைாதா அகச்சர் ாண்புிகு கத்திரிபாய சிமிபசன அலர்ைள் லறங்ைி 
லறிைாட்ைல் ற்றும் ஆபயாசகனைலக்கு து மைௌலபூர்லான நன்மிகத் மதரிலித்துக் 
மைாள்ைின்பமாம். சுைாதா பிதி அகச்சர் ாண்புிகு (சட்ைத்தைி) யயித் திசாநாக்ை 
அலர்ைரிைிபேந்து ைிகைத்த எத்துகறப்கபபம் நாம் மச்சுைின்பமாம். சுைாதா அகச்சின் மசயாரர் 
பேத்துலர் நிஹால் ஜத்தியக்ை அலர்ைள் அைங்ையாை சுைாதா அகச்சின் பைிாட்மைாகுதிினபேக்கு 
து மைௌலத்கதத் மதரிலித்துக் மைாள்ைின்பமாம்.   

திரிபபாளா உற்பத்திக்குத் பதகலான பசாாஅலக ற்றும் பசாரம் உற்பத்தி மசய்லதற்கு 
லிர்கலசிந்தும் து உள்நாட்டு லிலசாிைலக்கும் அலற்கம லறங்கும் லிநிபாைஸ்த்தர்ைலக்கும் 
நன்மிகத் மதரிலித்துக் மைாள்ைின்பமாம். பநர்காை மசற்படும்  லகறுக்ைப்பட்ை ஶ்ரீ யங்ைா 
திரிபபாள ைம்பனிக  பைாிக்கும் ஆலநர்சகபக்கும் ம் அகனலரினதும் மைௌலபூர்லான நன்மி 
உரிதாதல் பலண்டும். இறுதிாை நிறுலனத்தின் பன்பனற்மம் சார்பிலும் உற்பத்திப் பைிைகர உரி 
பகமில் நைாத்திச் மசல்லகதபம் பதன்காைக் மைாண்ை லகறுக்ைப்பட்ை ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள 
ைம்பனிின் சைய தங்ைகரபம் பசர்ந்த பைிாட்மைாகுதிினபேக்கு  அலர்ைலகை பைிைகர 
உர்ட்ைத்தில் நிகமபலற்மி லபேைின்மகக்கு னது திப்பிகனத் மதரிலித்துக் மைாள்ைின்பமன். 

 

 

ைிான் அத்தபத்து, 

தகயலர், 

லகறுக்ைப்பட்ை ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள ைம்பனி. 
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லலறுக்கப்பட்ட ஶ்ரீ யங்கொ  ிரிநபொள கம்பனிின்  

பணிப்பொரர் ெலப - 2013 

 * தகயலர் - திபே.ைிான் அத்தபத்து 

 

 * பைிப்பாரர் - பேத்துலர் (திபே) பாயித குைத்ன ஹிபாய 

  (சுைாதா பசகலைள் பைிப்பாரர் அதிபதி) 

 

 * பைிப்பாரர் - பேத்துலர் (திபேதி) சாந்தி குைலர்த்தன 

  (பைிப்பாரர், பபாளாக்கு எபேங்ைிகைப்புப் பிரிவு, சுைாதா அகச்சு) 

 

 * பைிப்பாரர் - திபேதி .ஆர்.அஹட் 

  (சட்ை உத்திபாைத்தர், சுைாதா அகச்சு) 

 

 * பைிப்பாரர் - ையாநிதி (திபேதி) ஜானக்ைி குைத்ன 

  (கைத்மதாறில் மதாறினுட்ப நிறுலனத்தின் தகயலர்) 

 

 * பைிப்பாரர் - ையாநிதி (திபேதி) ைீர்த்தி சபை 

  (சிறுலர் பநாய் நிபுைத்துல பேத்துலர்) 

 

 * பைிப்பாரர் - (திபேதி) பாஸ்  பரி எல்ைா 

  (பைிப்பாரர், பதசி லவுமசயவுத்திட்ை திகைக்ைரம்) 

 

 * திபே.டீ..ைபிள்ப.லைிைசூரி 

  அலதானிப்பாரர் 

  (பிதான ைைக்ைாரர், சுைாதா அகச்சு) 

 

 * திபேதி தனுஜா பிரிதர்ளனி அல்லிஸ் 

  பைிப்பாரர் சகபின் மசயாரர். 
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 ிரிநபொள கம்பனிின் சுருக்கொன அமிமுகம் 

* பைலரி    -  லகறுக்ைப்பட்ை ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள 
ைம்பனி, த.மப.17, நீர்மைாலம்பு லதீி, 
ைப்புலத்த, ஜா-ய 

* மதாகயபபசி இயக்ைம்    -  0112 - 236588 

   0112 - 237418 

   0112 - 233451 

* மபக்ஸ் இயக்ைம்   -  0112 - 237363 

* ஈமில் பைலரி        -  thriposha@gmil.com 

* அகச்சு    -  சுைாதா அகச்சு 

* நிறுலனத்தின் தன்க    -  சுைாதா அகச்சின் ைீழ் பலகான 
அசுகைக ைம்பனி 

* ைம்பனிின் பதிவு இயக்ைம் -  PB/3873 

* பிதான உற்பத்தி    -  பபாளாக்கு நிகமந்த ஆபாக்ைிம் ிக்ை 
திரிபபாளா துகைஉைவு 

* லிநிபாை நிகயம்    -  நாடுபூாைவுபள்ர சுைாதா பேத்துல 
நிகயங்ைள் 

   மபபேந்பதாட்ைங்ைள்,  சிறுலர் நன்னைத்கத 
பாதுைாப்பு நிகயங்ைள் 

* லிநிபாைிக்ைப்படும் பகம  -  புகைித சக்குப் மபட்டிைள் ற்றும் 
மயாமிைள் பயம் 

* பனாரிைள்   -   ைர்பிைித் தாய்ார்ைள், பாலூட்டும் 
தாய்ார்ைள்,    பபாளாக்குத் பதகலப்படும் 
குறந்கதைள், சிய பநாாரிைள் 

* மாத்த பனாரிைரின்     -  அண்ைரலாை பத்துயட்சம் ண்ைிக்கை 

* லங்ைி   - இயங்கை லங்ைி 

* ைைக்ைாய்லாரர்ைள்   -  ைபிய ட்னசிங்ை அன்ட் ைம்பனி 

   (பட்ைம்மபற்ம ைைக்ைாய்லாரர்ைள்) 

   7/3, ஶ்ரீ பதலானந்த லதீி, நாலின்ன, 
ைை. 
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லலறுக்கப்பட்ட ஶ்ரீ யங்கொ  ிரிநபொள கம்பனிின் கணக்கொய்வு 
ற்றும் முகொலத்துல குழுவும் தகொள்லனவுக் குழுக்களும் – 2013 

 

* திபேதி பை.டீ.ஆர்.எல்ைா 

தகயலர் - ைைக்ைாய்வு பைாகத்துலக்குல 

பைிப்பாரர் - ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள ைம்பனி 
(பைிப்பாரர் - பதசி லவுமசயவுத்திட்ை திகைக்ைரம்) 

 * திபேதி தனுஜா பி.அல்லிஸ் 

பைிப்பாரர்  
சகபின் மசயாரர், 
ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள ைம்பனி 

* ையாநிதி (திபேதி) ைீர்த்தி குபதினி சபை 

தகயலர் - ைைக்ைாய்வு பைாகத்துலக்குல 

பைிப்பாரர் - ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள ைம்பனி 

* திபே.நிளாந்த பஹலாை 

நிதி பைாகாரர், 
ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள ைம்பனி 

* திபே.டீ..ைபிள்ப.லைிைசூரி 

அலதானிப்பாரர் - பிதான ைைக்ைாரர், 
சுைாதா அகச்சு 

* திபே.ஆர்.ம்.ன்.பை.ப.ீட்னசிங்ை 

ைபிய ட்னசிங்ை அன்ட் ைம்பனி, 
மலௌிிலாரி ைைக்ைாய்லாரர். 

* திபேதி ாைி மபர்னாண்பைா 

அலதானிப்பாரர் - உள்ரை ைைக்ைாய்லாரர், 
சுைாதா அகச்சு 

* திபே.ல்.பஜ.ஸ்.பிபசந்தி 

உள்ரை ைைக்ைாய்லாரர். 
ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள ைம்பனி 
கூட்ைஅகறப்பாரர். 

 

 

பி ொன தகொள்லனவுக் குழு 

 (50 ில்யின் ரூபொ லல) 
 

* தகயலர், ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள ைம்பனி 

* சுைாதா பசகலைள் பைிப்பாரர் அதிபதி, சுைாதா 
அகச்சு 

* பிதான ைைக்ைாரர், ைைற்மமாறில் அகச்சு 

 

 ெிமி தகொள்லனவுக் குழு 

        (02 ில்யின் ரூபொ லல) 
 

* தகயலர், ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள ைம்பனி 

* சிபட்ை பைாகாரர் (மதாறிற்பாடு) , ஶ்ரீ யங்ைா 
திரிபபாள ைம்பனி 

* சிபட்ை பைாகாரர் (னித லரம், சட்ைம்) , ஶ்ரீ 
யங்ைா திரிபபாள ைம்பனி 
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 ிரிநபொள கம்பனிின் லயொறும்  ற்நபொல  முன்நனற்மமும் 

திரிபபாள ைம்பனி து நாட்டில் ஆம்பிக்ைப்பட்டு 40 லபேைங்ைள் ைைந்துள்ரது. பசாரம் ற்றும் 
பசாாஅலக பபான்ம பிதான தானி லகைைலைன் அமரிக்ைாலியிபேந்து மைாண்டு லப்படும் 
ஆகைற்ம உயர்பால்ா ையகலபைன் திரிபபாள உற்பத்திானது பதன்பதயில் 1973 ஆம் ஆண்டில் 
ஆம்பிக்ைப்பட்ைது. அமரிக்ைாலின் மைார் அகப்பின் உதலிபைன் இது பற்மைாள்ரப்பட்டு லந்தது. 
அதன் பின்னர் சுைாதா அகச்சின் பங்ைரிபப்பு இதற்ைாைக் ைிகைக்ைப் மபற்றுது. திரிபபாளக் ைம்பனிின் 
பைாகத்துலப் பைிைள் சுைாதா அகச்சுக்கு 1976 ஆம் ஆண்டில் கைரிக்ைப்பட்ைது. பைாகத்துலப் 
பைிைலக்ைாை பைள்லி பைாப்பட்ைபதாடு, அதற்ைாை இயங்கை புகைிகயக்m ைம்பனி மதரிவு 
மசய்ப்பட்ைது. அதுபதல் 2010 ஆம் ஆண்டுலகிலும் இதன் நிபேலாைப் பைிைள் இயங்கை 
புகைிகயக் ைம்பனிினால் பற்மைாள்ரப்பட்டு லந்தது. இந்தக் ைபேத்திட்ைத்திற்ைான சுைாதா 
அகச்சின் பங்ைரிப்பிகன ிை மநபேக்ைாை திரிபபாள மதாறிற்சாகயின் பாரிப்பு மசயவுைகர 
ீரரிக்கும் பைிைள் 1987 ஆம் ஆண்டியிபேந்து பற்மைாள்ரப்பட்ைது. அபதபபான்று திரிபபாள ைம்பனிக்குச் 
மசாந்தான ைாைி, இந்தி சாதனங்ைள் உட்பை கன லரங்ைள் சுைாதா அகச்சுக்குச் மசாந்தாைின. 
 
 நாட்டின் பபாளாக்ைின்கக இல்யாமதாறிக்கும் பதசி நிைழ்ச்சித்திட்ைத்கத ிை பயப்படுத்தும் 
பநாக்ைில் திரிபபாளக் ைம்பனிக அசாங்ைத்திற்கு உகைகாக்ைிக் மைாண்டு அதன் உற்பத்திக 
அதிைரிப்பதற்கு அசாங்ைத்தின் ைலனம் மசலுத்தப்பட்ைது. சுைாதா அகச்சர் ாண்புிகு கத்திரிபாய 
சிமிபசன அலர்ைரினால் சர்ப்பிக்ைப்பட்ை அகச்சகல லிஞ்ஞாபனத்திற்கு அகச்சகலின் 
அங்ைீைாம் ைிகைத்ததன் பின்னர், 2010-09-17 ஆம் திைதிியிபேந்து அசாங்ைத்திற்குச் மசாந்தான 
பலகான அசாங்ைக் ைம்பனிமான்மாை இந்த திரிபபாளக் ைம்பனிானது "லகறுக்ைப்பட்ை ஶ்ரீ 
யங்ைா திரிபபாள ைம்பனி" ன்னும் மபரில் அகச்சின் ைீழ் தாபிக்ைப்பட்ைது. இயக்ைம் ஜீ.ப/ீ3873 இன் ைீழ் 
சுைாதா அகச்சின் துகை நிறுலனமான்மாை ைம்பனிைள் பதிலாரரின் ைீழ் புதி ைம்பனி பதிவு 
மசய்ப்பட்ைது. அதன் பின்னர், 2011-01-07 அம் திைதிியிபேந்து 07 உறுப்பினர்ைகரக் மைாண்ை புதி 
பைாகத்துல சகபமான்மின் ைீழ் லகறுக்ைப்பட்ை ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள ைம்பனிின் பைிைள் 
ஆம்பிக்ைப்பட்ைன. 
 
உற்பத் ிெொர் முன்நனற்மம் 

 
2011 ஆம் ஆண்டில் அசுகைகாக்ைப்பட்ை சந்தர்ப்பத்தில் இயங்கைில் திரிபபாள மபற்றுக் 
மைாள்லதற்கு உரித்துகை ாதமான்றுக்ைான பனாரிைரின் ண்ைிக்கை 928,000 ஆகும். இதன்ைீறான 
பனாரிைள் - 
 
* ைர்ப்பிைித் தாய்ார்ைள் ; 
* பாலூட்டும் தாய்ார்ைள் (குறந்கதக்கு ஆறு (06) ாதங்ைள் மசல்லும்லக); 
* பபாசாக்ைின்க ைாைாை நயிவுற்றுள்ர ஆறு (06) ாதங்ைலக்கு பற்பட்ை குறந்கதைலம் 

ந்து (05) லதிற்குக் குகமந்த பன்பள்ரி சிறுலர்ைலம்; 
* கைக்ைகலாை குறந்கதின் லரர்ச்சிக் குமிப்பில் பன்மாலது பைாட்டுக்குக் ைீலள்ர 

குறந்கதைள்; அத்துைன் 

* பற்பபாந்த லகுதிக்குரி கலத்திசாகயில் அனுதிக்ைப்பட்டுள்ர பநாாரிைள்; ஆைிபார்ைள் 
ஆலர். 

பற்பபாந்த திரிபபாள பனாரிைலக்கு பலகாை ாதமான்றுக்குத் பதகலப்படும் திரிபபாள 
லறங்ைப்படுலதற்கு 1,392 மற்மிக் மதான் திரிபபாள ாதாந்தம் உற்பத்தி மசய்ப்பை பலண்டிபள்ரது. 2010 
மசப்மம்பர் ாதம்லக திரிபபாள ைம்பனிக அசாங்ைத்திற்கு உகைகாக்ைிக் மைாள்லதற்கு பன்னர் 
ாதத்திற்ைான திரிபபாள உற்பத்தி 1,000 மற்மிக் மதான்ைராகும். 2010 மசப்மம்பர் ாதம் ைம்பனிானது 
அசுகைகாக்ைப்பட்ைவுைன் உற்பத்திில் பhரி லரர்ச்சி ற்பட்ைது. நலனீ இந்தி 
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 சாதனங்ைரின் நிறுவுகை, ஊறிர்ைலக்ைான ஊக்குலிப்பு பபான்மகல இந்த உற்பத்தி அதிைரிப்பிற்ைான 
ைாைங்ைராகும். இதற்ைகலாை, 2011 நமலம்பர் ாதத்தியிபேந்து ாதமான்றுக்ைான உற்பத்திக 1,300 
மற்மிக் மதான்ைராை அதிைரித்துக் மைாள்லதற்கு இலுானபதாடு, இது பலத்பதகலின் 94 
சதலதீாகும். 
 

 நாட்டின் 928,000 மைாண்ை மாத்த பனாரிைரின் பதகலக நிகமவு மசய்லதற்கு அதாலது, 100 
சதலதீத்திகன அகைலதற்கு பலும் பதகலப்படுலது 92 மற்மிக் மதான்ைராகும். பத்தம் 
படிலகைந்துள்ரதன் ைாைாை அபிலிபேத்தி அகைந்துலபேம் பிபதசங்ைரிலுள்ர பனாரிைகரக் 
ைைக்மைடுத்ததன் பின்னர் 2014 ஆம் ஆண்டில் பரனாரிைரின் ண்ைிக்கை 1.3 ில்யின்ைமரனக் 
ைைக்ைிைப்பட்டுள்ரபதாடு, இதற்ைாை ாதமான்றுக்ைான உற்பத்தித் பதகலானது 1,950 மற்மிக் 
மதான்ைராகும். இந்த பதகலிகன அகைலது தற்பபாகத குமிியக்ைாகும். அசாங்ைத்தின் 
பலகயத்திட்ைத்தின் ைீழ் திரிபபாள உற்பத்தித் பதகலின் 100 சதலதீ பதகலிகன அகைலதற்கு 2014 
ஆம் ஆண்ைரலில் 1.3 ில்யின் மைாண்ை மாத்த பனாரிைலக்குத் பதகலான 1,950 மற்மிக் மதான் 
திரிபபாள உற்பத்தி மசய்லது ிை இயகுலான குமிியக்ைாை அகலது பின்லபேம் பயதிை லிபேத்திைள் 
தற்பபாது பூர்த்தி மசய்ப்பட்டு லபேைின்மகினாயாகும். 

குமிியக்கிலன அலடல ற்கொக  முன்தனடுக்கப்பட்டுள்ர  ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் 
 

1. உயை உைவு அகப்பின் பயம் லறங்ைப்பட்ை 72 ில்யின் பைபா மபறுதிிக்ை இந்தி 
பாைங்ைகரப் மபாபேத்தி, உற்பத்தி நைலடிக்கைைள் தகைப்பைால் நைாத்திச் மசல்லும் பைிைள் 
ஆம்பிக்ைப்பட்டுள்ரக. 

 

2. 30 லபேைங்ைள் பறகலாய்ந்த பசதபற்ம நிகயில் ைாைப்பட்ை திரிபபாள லிநிபாைத்திற்ைான 
பபாக்குலத்து லசதிிகன லறங்கும் புகைிதப் பாகதானது 4 ில்யின் பைபா மசயலில் 
திபேத்திகக்ைப்பட்ைக. 

 

3. உயை உைவு அகப்பின் பயம் லறங்ைப்பட்ை 5 ில்யின் பைபா மபறுதிிக்ை 
இந்திங்ைகரப் மபாபேத்தி அதன்பயம் மபாதிிைல் பைிைகர லிகவுபடுத்திக. 

 

4. திரிபபாள ைம்பனி சார்பில் 2013 ஆம் ஆண்டிற்ைான எதுக்ைப்பட்டுள்ர பயதனத்தியிபேந்து 
மபாதிிைலுக்ைான புதி இந்திமான்கமப் மபற்றுக் மைாள்ரல். 

5. பைிைகர இயகுபடுத்திக் மைாள்ரல் ற்றும் லிகனத்திமகன பம்படுத்திக் மைாள்ரல் ன்பன 
சார்பில் பபார்க் யிப்ட் இந்திமான்கமக் மைாள்லனவு மசய்தக. 

 

6. திரிபபாள உற்பத்திக இட்டிப்பாக்குலதற்குத் பதகலான இந்திங்ைகரக் மைாள்லனவு 
மசய்லதற்கு மபாது திகமபசரிினால் பநடிாை திரிபபாளக் ைம்பனிக்கு 141 ில்யின் பைபாகல 
லறங்குலதற்கு உைன்பட்டுள்ரகபம் இதில் 70 ில்யின் பைபா ற்ைனபல 
எதுக்ைப்பட்டுள்ரபதாடு, இந்திங்ைகரக் மைாள்லனவு மசய்லதற்குத் பதகலான பைிைகர 
ஆம்பித்துள்ரக. 

 
 

புதி இந்தி சாதனங்ைள் மபாபேத்தப்பட்ைதன் பின்னர் திரிபபாள உற்பத்திக இட்டிப்பாக்குலதற்கு 
திர்பார்க்ைப்படுைின்மது. அதன் பின்னர், 2014 ஆம் ஆண்டில் 1.3 ில்யின் மாத்த பனாரிைலக்கும் 
திரிபபாள லறங்ை படிபம். பலநாட்டினதும் திரிபபாள பனாரிைலக்குத் பதகலான திரிபபாள 
லறங்ைப்பட்ைதன் பின்னர் பயதிைத்கத உள்லர் சந்கதக்கு லறங்குலது ைம்பனிின் அடுத்து மலற்மி 
குமிியக்ைாகும். 
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 ி ி அலச்ெின் முகொலத்துல நெலலகள்  ிலணக்கரத் ினொல் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ர நெலல லகு ிகள், ப லிகள் ற்றும் ப லிணி   

01. ெிநட்ட முகொலொரர்கள் 

 * சிபட்ை பைாகாரர் (மதாறிற்பாடு) 01  

 * சிபட்ை பைாகாரர் (னித லரங்ைள், சட்ைம்) 01 02 

 

02.  டுத்  ட்ட முகொலொரர்கள் 

 * பைாகாரர் (மபாமிில் ற்றும் உற்பத்தி பசகல) 01  

 * பைாகாரர் (தக்ைட்டுப்பாடு) 01  

 * பைாகாரர் (நிதி) 01 03 

03. கனிஷ்ட முகொலொரர்கள் 

 * லிநிபாை உத்திபாைத்தர் 01  

 * உள்ரைக் ைைக்ைாய்வு உத்திபாைத்தர் 01  

 * நிதி உத்திபாைத்தர் 01  

 * லறங்ைல் உத்திபாைத்தர் 01  

 * பண்ைைசாகய உத்திபாைத்தர் 01  

 * உற்பத்தி உத்திபாைத்தர் 01  

 * நிபேலாை உத்திபாைத்தர் 01  

 * ைரஞ்சிசாகய உத்திபாைத்தர் 01 08 

04. முகொலத்துல உ லிொரர் (த ொறினுட்பம்) 03 

05. முகொலத்துல உ லிொரர் (த ொறினுட்பம் ெொொ ) 13 

06. த ொடக்க ிலய நெலலகள் 

 த ொடக்க ிலய நெலலகள் (ந ர்ச்ெி தபற்ம)  

 * சாதி 05  

 * ின் மதாறினுட்பலியர் 03 08 

      த ொடக்க ிலய நெலலகள் (பகு ி ந ர்ச்ெி) 

 * மைாதிையன் மதாறினுட்பலியர் 03  

 * மபாபேத்துநர்ைள் 03  

 * பயத் மசின் இக்குநர்ைள் 02  

 * இந்தி இக்குநர்ைள் 22  

 * தப் பரிபசாதைர்ைள் 07  

 * தீகைப்பு உதலிாரர்ைள் 01 38 

      த ொடக்க ிலய நெலலகள் (ந ர்ச்ெிற்ம) 

 * பதாட்ைக்ைார் 02  

 * மதாறியாரர் / அலுலயை உதலிாரர் 01  

 * மபாது மதாறியாரர் 111  

 * மதாறியாரர் பற்பார்கலாரர் 01 115 

தொத் ம்                                                                                        190         
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து குழு நெலலகளுக்கு அலலொக பிரிக்கப்பட்டுள்ர லி ம் 

* உற்பத் ி த ொறிற்ெொலய 

 (குலலில் உள்பரார் - 170) 
 ப லி ண்ணிக்லக 

01. சிபட்ை பைாகாரர் (மதாறிற்பாடு) 01 

02. பைாகாரர் (மபாமிில் ற்றும் உற்பத்தி பசகல) 01 

03. பைாகாரர் (தக்ைட்டுப்பாடு) 01 

04. பைாகாரர் (உற்பத்தி ) 01 

05. உற்பத்தி உத்திபாைத்தர் 03 

06. ைரஞ்சிசாகய உத்திபாைத்தர் 02 

07. லிநிபாை உத்திபாைத்தர் 01 

08. பைாகத்துல உதலிாரர்ைள் 07 

09. ின்சா மதாறினுட்பலியர் 03 

10. தீகைப்பு உதலிாரர் 01 

11. தப் பரிபசாதைர்ைள் 07 

12. இந்தி இக்குநர்ைள் 22 

13. பயத் மசின் இக்குநர்ைள் 02 

14. மபாபேத்துநர்ைள் 03 

15. மைாதிையன் மதாறினுட்பலியர் 03 

16. தபொது த ொறியொரர்கள் 112 
                             

170 

 

*  ிருலொக, கணக்கு ற்றும் லன கிலரகள் 

 (குலலில் உள்பரார் - 20) 
 ப லி ண்ணிக்லக 

01. சிபட்ை பைாகாரர் (னித லரங்ைள், சட்ைம்) 01 

02. பைாகாரர் (நிதி) 01 

03. நிதி உத்திபாைத்தர் 01 

04. உள்ரைக் ைைக்ைாய்வு உத்திபாைத்தர் 01 

05. நிபேலாை உத்திபாைத்தர் 01 

06. லறங்ைல் உத்திபாைத்தர் 01 

07. பைாகத்துல உதலிாரர்ைள் 06 

08. சாதிைள் 05 

09. அலுலயை உதலிாரர்ைள் 01 

10. பதாட்ைக்ைார்ைள் 02 

                              
20 

                            
190 
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2013 ஆம் ஆண்டில் நகள்லிச் தெல்முலமலப் பின்பற்மி 
ப ிவுதெய்ப்பட்ட லறங்கு ர்கள் த ொடர்பியொன லிபங்கள் 

 

நெொொ அலல ற்றும் நெொரம்  04. பை.ஸ்.ரீ.லர்ைிமனீ்  
(பிகமபலட்)  யிிட்மைட் 

இய.583, மசன்ட்பெட் ாலத்கத, 
மியவுல்ய, 
ைந்தாகன. 

01. லிலசாிைள் அகப்பு, 
ீையால, 
இய.367, 03 ஆம் ாடி, 
ைாம் லதீி, மைாலம்பு - 12. 
 

 

02. க்ைள் என்மிகைந்த லிலசாிைள் ைம்பனி 
அனுாதபும், 
இய.17/10, எயிபல்ய, 
லத்தகர. 
 

05. சீ..சீ.சீட்ஸ் (பிகமபலட்) யிிட்மைட், 
இய.205 1/1, 
டீ.ஆர்.லிபஜலர்த்தன ாலத்கத, 
மைாலம்பு - 10. 

03. என்மிகைந்த லிலசாிைள் ைம்பனி, 
அம்பாகம, 
இய,169,துட்டுமைபனு லதீி, பபயிமைாை. 

 

 

    

கிொவ்ட் தபப்பர் 

சிபயான் மபப்பர்சக்ஸ், 
இய,257, ைிாண்ட்பாஸ் லதீி, 
மைாலம்பு 14. 

01. பொல்ொ 

ில்பைா ைம்பனி, 
இய.45, நாலய லதீி, 
நாாபஹன்பிட்ை. 

04 

02. லிட்டின் 

பஜ.பை.டிபட்யிங் (பிகமபலட்) யிிட்மைட், 
இய.44, தயலத்துமைாை லதீி, 
பிட்ைபைாட்கை. 
 

05
. 

தபொயித் ீன் 

வ்கயன் யிிட்மைட், 
இய.188, கஹமயலல் லதீி, 
ீமைாை. 

0.3. கனிங்கள் 

லிக்த்ன பிகமபலட் ைம்பனி, 
இய.231, ைாம் லதீி, 
மைாலம்பு - 12. 
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2009 ஆம் ஆண்டு த ொடக்கம் 2013 ஆம் ஆண்டு லல  ிரிநபொள உற்பத் ிகள் 
ொஸ்டர் லபக்தகற்றுக்கள் மூயம் 

 

ொ ம் 2009 2010 2011 2012 2013 

சனலரி 53,913 16,697 41,752 37,689 43,026 

மபப்லரி 51,826 31,038 45,161 47,414 44,109 

ார்ச் 50,942 29,693 48,028 47,198 44,701 

ப்ல் 12,013 16,291 37,573 30,336 22,018 

ப 44,200 25,167 48,002 43,425 30,069 

பென் 51,232 36,216 37,860 45,936 33,370 

பெகய 47,687 34,759 38,090 45,736 60,285 

ஆைஸ்ட் 48,273 30,890 47,810 47,236 55,429 

மசப்மம்பர் 50,696 42,190 50,428 44,645 58,712 

எக்பாபர் 32,252 47,765 56,913 48,009 49,958 

நமலம்பர் 33,840 49,361 51,026 15,308 42,348 

திமசம்பர் 11,530 29,929 10,304 37,520 18,238 

ாஸ்ைர் மபக்ஸ் 488,404 389,996 512,947 490,452 502,263 

மற்மிக் மதான் 10,989 8,775 11,541 11,035 11,300 

 

 

2009 ஆம் ஆண்டின் லலபட ரீ ிியொன உற்பத் ி  வுகள் 
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2010 ஆம் ஆண்டின் லலபட ரீ ிியொன உற்பத் ி  வுகள் 

 

 

 

2011 ஆம் ஆண்டின் லலபட ரீ ிியொன உற்பத் ி  வுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

லயாற்மில் ஆைக்கூடி உற்பத்தி நியலி லபேைம் 2011 
ஆகும். குமித்த இந்த ஆண்டின் எக்பாபர் ாதத்தில் 

ஆைக்கூடுதயான உற்பத்தி ைாைப்பட்ைது. 
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2012 ஆம் ஆண்டின் லலபட ரீ ிியொன உற்பத் ி  வுகள் 

 

 

 

2013 ஆம் ஆண்டின் லலபட ரீ ிியொன உற்பத் ி  வுகள் 

 

 

 

பற்பபாந்த தைலல்ைலக்கு அகலாை 40 ஆண்டுைகரக் மைாண்ை உற்பத்தி லயாற்மில்  
ஆைக்கூடுதயான எபேநாலக்ைான உற்பத்தி 2013  பெகய ாதத்தில் சாதகனிக்ை நிைழ்லாை பதிவு 
மசய்ப்பட்டுள்ரது. இந்த உற்பத்திின் அரவு 60,285 திரிபபாள பக்மைட்டுக்ைள் ஆகும். 
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2014 ஆம் ஆண்டில்  ிர்பொர்க்கப்பட்ட குமிியக்கு 

தற்பபாது மசயிலுள்ர பிட் இந்தித்திற்குப் பதியாை அன்ைர்சன் இந்திமான்று தாபிக்ைப்படுலதன் 
பயம் திர்ைாயத்தில் பயதிை உற்பத்திிகன மசய் இலுாலபதாடு, இந்த பயதிைத் மதாகைக 
சந்கதப்படுத்துலது திரிபபாள ைம்பனி பைாகத்துலத்தினதும் பதலிைிினதும்  குமிக்பைாராகும். 

ஊறிர் நயபனாம்பகய ிை உர்ட்ைத்தில் பபைி மதாறில் பாதுைாப்கபபம் அச பாதுைாப்புைன் புதி 
பைாகத்துலம் மதாைர்பில் நம்பிக்கைகபம்  அடிப்பகைாைக் மைாண்டு நியலி பதலிைி அல்யது 
இதுலகிபேந்த இந்திங்ைரில் வ்லித ாற்மங்ைகரபம் மசய்ாது எபேலபேைம் மைாண்ை 
ிைக்குறுைி ைாயப்பகுதிக்குள்  உற்பத்திக 94 சதலதீம் லக அதிைரித்துக் மைாள்லதற்கு இலுானது. 
திரிபபாளக் ைபேத்திட்ைத்கத அசாங்ைத்திற்குச் மசாந்தான ைம்பனிமான்மாைக் கூட்டிகைப்பதன் பயம் 
திர்பார்க்ைாத ட்ைத்தில் பன்பனற்மத்கதக்ைாட்டி பன்ாதிரிக லறங்குலதற்கு இலுானக 
ைிழ்ச்சிக்குரி லிைாகும். 

2014 ஆம் ஆண்டில் உற்பத்திக பின்லபேம் லிதத்தில் அதிைரிப்பது நிறுலனத்தின் எப திர்பார்ப்பாகும்.  
அதன்பபாது பனாரிைரின் பதகலக்பைற்ப லிநிபாைிக்கும் ஆற்மகயப் மபற்றுக் மைாள்ர படிபம். 

ொ ம் 2013 2014 

ொஸ்டர் 
பக்தகட்டுகள் 

 பக்தகட்டுகள் ொஸ்டர் 
பக்தகட்டுகள் 

பக்தகட்டுகள் 

சனலரி 43,026 1,290,780 57,012 1,710,360 

மபப்லரி 44,109 1,323,270   51,972 1,559,160 

ார்ச் 44,701 1,341,030 60,036 1,801,080 

ப்ல் 22,018 660,540 57,348 1,720,440 

ப 30,069 902,070 63,060 1,891,800 

பென் 33,370 1,001,100 60,036 1,801,080 

பெகய 60,285 1,808,550 60,036 1,801,080 

ஆைஸ்ட் 55,429 1,662,870 60,372 1,811,160 

மசப்மம்பர் 58,712 1,761,360 60,036 1,801,080 

எக்பாபர் 49,958 1,498,740 62,724 1,881,720 

நமலம்பர் 42,348 1,270,440 60,372 1,811,160 

திமசம்பர் 18,238 547,140 57,348 1,720,440 

தொத் ம் 502,263 15,067,890 710,352 21,310,560 

 

 வுகளும்  கலல்களும் 

திரிபபாளா உற்பத்தி ற்றும் லிநிபாைம் பபான்மகல மதாைர்பியான தவுைகர உைனடிாைவும் 
இயகுலாைவும் மபற்றுக் மைாள்ரக்கூடி லிதத்தில் மன்மபாபேள் (Software) தாபிக்ைப்படுலது 
பக்ைிானதாகைினால் திர்ைாயத்தில் அது மசய்ப்பைவுள்ரது. 
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பு ி இந் ி ெொ னங்கரின் பொலலனமம் த ொறிற்ெொலயின் இயரலல அ ிகரித் லும் 

உயை உைவு அகப்பினால்  திரிபபாள உற்பத்திக்ைாை 72 ில்யின் பைபா மபறுதிிக்ை 
இந்திங்ைகர லறங்ைிபள்ரபதாடு, உற்பத்தி தகைின்மி நைாத்திச் மசல்லதற்கு இந்த இந்திங்ைள் 2012 
ஆம் ஆண்டியிபேந்து உபபாைப்படுத்தப்பட்ைன. 5 ில்யின் பைபா மபறுதிிக்ை மபாதிிைல் 
இந்திமான்றுக்ைான நிதி ற்பாைானது உயை உைவு அகப்பின் ஊைாை லறங்ைப்பட்டுள்ரபதாடு, 2012 
சனலரி ாதத்தியிபேந்து இந்த இந்திம் பன்படுத்தப்பட்டுள்ரது. 

 

உற்பத் ி மூயப்தபொருட்கலர தகொள்லனவு தெய் ல் 

உள்நாட்டு லிலசாிைகர பலும் பாதுைாக்கும் பநாக்ைில் அலர்ைலகை உற்பத்திைகர லிலசா 
அகப்புைரின் ஊைாை திரிபபாள நிறுலனத்திற்கு மபற்றுக் மைாள்லதற்கு மதாைர்ந்தும் நைலடிக்கை 
டுக்ைப்படும். இதற்ைகலாை, ீையால, அதாதபும், அம்பாகம, ற்றும் ஹூபேலமலல லிலசா 
அகப்புைரின் ஊைாை பசாா அலக ற்றும் பசாரம் மபற்றுக் மைாள்ரப்பட்ைகினால் இந்த 
லிலசா அகப்புைலம் அது சார்ந்த சுார் 8,000 ைாலயி ற்றும் பாம்பரி லிலசா குடும்பங்ைலம் 
பநடிாை நிறுலனத்துைன் இகைபம் சாத்திம் ைிகைக்ைப்மபறும்.  இதற்ைாை பிாந்தி அபிலிபேத்தி 
லங்ைி, பிதான லைிை லங்ைிைைள் பயம் உரி லிலசா அகப்புைலக்குத் பதகலான நிதி லசதிைள் 
லறங்ைப்படும். 
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 ிரிநபொள லி ிநொக தெற்பொடு 

 
 ிரிநபொள  த ொறிற்ெொலய (ஜொ-ய) 

 
 

 

 

 

 

 

லி ிநொக  டலடிக்லககள் (தயொமி, புலகி  ெக்குப் தபட்டிகள்) 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

பிந ெ சுகொ ொ 
நெலல பணிப்பொரர்கள் 

 சுகொ ொ ருத்துல 
உத் ிநொகத் ர் 

 

 

  

 சுகொ ொ  ிலயம் 

(கிரினிக்) 

குடும்ப சுகொ ொ நெலல 
உத் ிநொகத் ர் 

 

தபருந்ந ொட்டம் 
 

 

ெிறுலர்  ிலயங்கள் 

 

 

 
  ிரிநபொள பனொரிகள் 
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லி ிநொகப் பிரிவு 

ஜா-ய, ைப்புலத்கதிலுள்ர  திரிபபாள மதாறிற்சாகயின் இந்திசாதனங்ைள் ற்றும் ஆள் லலு 
இகைந்து உற்பத்தி மசய்ப்படும்  திரிபபாள உைலானது இயங்கைில் சைய இைங்ைலக்கும் 
லிநிபாைிக்கும் பைிக பகமாை பற்மைாள்லது லிநிபாை ைிகரின் மபாறுப்பாகும். சுைாதா 
அகச்சின் ைீழ் நியவும் பிாந்தி சுைாதா பசகலைள் பைிப்பாரர் பிரிவுைள் 26 இல் உள்ர சுைாதா 
பேத்துல உத்திபாைத்தர் அலுலயைங்ைள் ஊைாை  திரிபபாள லிநிபாைப் பைிைள் பற்மைாள்ரப்பட்டு 
லபேைின்மன. இந்த சுைாதா பேத்துல உத்திபாைத்தர் அலுலயைங்ைலக்கு இகைக்ைப்பட்டுரர மபாது 
சுைாதா பரிபசாதைர்ைள், குடும்ப சுைாதா பசகல உத்திபாைத்தர்ைள் ஊைாை  திரிபபாள மபற்றுக் 
மைாள்லதற்கு உரிகபள்ர பனாரிைள் இனங்ைாைப்படுைின்மனர். சுைாதா அகச்சினால் லபேைாந்தம் 
சுைாதா நிகயங்ைரியிபேந்து மபற்றுக் மைாள்ரப்படும்  லினாமைாத்திகன திப்பிட்டு பதகலான  
திரிபபாள பனாரிைள் ைைக்ைிைப்படுலர். சுைாதா நிகயங்ைலக்கு பயதிைாை நாட்டிலுள்ர 
மபபேந்பதாட்ைங்ைரியிபேந்தும், சிறுலர் நன்னைத்கத பாதுைாலல் நிகயங்ைரியிபேந்தும் தைலல்ைள் 
ைிகைக்ைப் மபறுைின்மன. இதற்ைகலாை நாடு பூாவும் லசிக்கும் ைர்ப்பிைித் தாய்ார்ைள், பாலூட்டும் 
தாய்ார்ைள் ற்றும் கைக்கு அகலாை சிறுலர் அட்கைில் 2SD பைாட்டிற்கு ைீபற ைாைப்படும் 
குறந்கதைள் ஆைிபார்ைகர உள்ரைக்ைி  திரிபபாள பனாரிைலக்குத் பதகலான  திரிபபாள 
பயதிை உைவு உற்பத்தி மசய்ப்பட்டு லிநிபாைிக்கும் பைிைள் பற்மைாள்ரப்படுைின்மன. 

மபாதிிைல் பிரிலில் தாரிக்ைப்பட்ை 750 ைிாம்ைகரக் மைாண்ை 30 பக்மைட்டுைள் லதீம் மபாதிிைப்பட்ை 
ாஸ்ைர் கபைள் ைரஞ்சிசாகயக்கு அனுப்பி கலக்ைப்பட்ைதன் பின்னர், லிநிபாைிக்கும் பநாக்ைத்திற்ைாை 
தார்படுத்தப்படுைின்மது ஜா-ய  திரிபபாள மதாறிற்சாகயியிபேந்து நாடுபலலதும்  திரிபபாள 
லிநிபாைானது புகைித சக்குப் மபட்டிைள் ற்றும் மயாமிைள் பயம் பற்மைாள்ரப்படுைின்மன. 
ாதம் என்றுக்கு சுார் ஆறு (06) புகைித சக்குப் மபட்டிைள் மதாறிற்சாகயியிபேந்து நாட்டில் 
பல்பலறு பிபதசங்ைலக்கு அனுப்பிகலக்ைப்படுைின்மன. அபதபபான்று மயாமிைள் பயபம் இது மைாண்டு 
மசல்யப்படுைின்மது. மதாறிற்சாகய கனிைத்தினுள்பரப புகைித சக்குப் மபட்டிைலக்கு 
ற்றுலதற்கு இலுாகும் லகைில் ைப்புலத்கத புகைித நிகயத்திற்கு இகைாை குறுைி 
புகைித பாகதமான்று  திரிபபாள நிறுலனத்திற்கு அகக்ைப்பட்டுள்ரது. ஆதயால், புகைித சக்குப் 
மபட்டிைலக்கு  திரிபபாள ற்றுலது ரிதாகும். புகைித சக்குப் மபட்டிைரில் ற்மிதன் பின்னர் 
அலற்கம உரி இைங்ைரில் மபற்றுக் மைாள்லதற்ைாை உரி சுைாதா அதிைாபைீங்ைலக்கு 
அமிலிக்ைப்படும்.  இதற்ைகலாை அகல தங்ைலகை நிகயங்ைலக்கு மபற்றுக் மைாள்லதற்கு ஆலை 
மசய்ப்படும்.  திரிபபாள பக்மைட்டுைள் அகனத்திலும் உற்பத்தி மசய்ப்பட்ை திைதி ற்றும் 
ைாயலதிாகும் திைதி குமிப்பிைப்பட்டுள்ரது. ைாயலதிாகும் ைாயானது மபாதுலாை 4 ாதங்ைராகும். 
இந்த ைாயப்பகுதிக்குள் பனாரிைலக்கு லிநிபாைிக்ைப்பை பலண்டுமன அமிவுறுத்தல் 
லறங்ைப்பட்டுள்ரது. 
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 ிரிநபொள லி ிநொகிக்கும் நபொது நபொக்குலத்து லெ ிகள் தெய்து தகொள்ரப்படும் முலம 

 

1. புலகி ம் மூயம் (ெக்குப் தபட்டிகள்) 

 அம்பாகம, அதாதபும், பதுகர, ட்ைக்ைரப்பு, ைாயி, அம்பாந்பதாட்கை, ாழ்ப்பாைம், 
ைல்பகன, ைண்டி, ைிரிமநாச்சி, குபேநாைல், ாத்தகர, ாத்தகம, மானாைகய, 
மபாயன்நறுகல, திபேபைாைகய ற்றும் லவுனிா ஆைி பிபதசங்ைலக்கு   திரிபபாள 
லிநிபாைிக்ைப்படுலது புகைிதம் பயம் உரி பிதி ாைாை சுைாதா பசகல 
அலுலயைங்ைலக்ைாகும். பிதி ாைாை சுைாதா பசகல அலுலயைத்கதச் பசர்ந்த  திரிபபாள 
எபேங்ைிகைப்பு உத்திபாைத்தரினால் உரி சுைாதா பசகல நிறுலனங்ைலக்கு / பேத்துல 
கனைலக்கு கைரிக்ைப்படும். 

 

2. தயொமிமூயம் 

 மைாலம்பு, ைம்பஹா, ைலத்துகம, பைைாகய, ன்னார், தலமயிா, புத்தரம், இத்தினபுரி ஆைி 
பிபதசங்ைலக்கு திரிபபாள லிநிபாைிக்ைப்படுலது பிதி ாைாை சுைாதா பசகல 
அலுலயைங்ைரின் பநடி தகயடீ்டின் பயம் அலர்ைலகை மயாமிைள் பயாகும். இந்த 
மயாமிைள் உரி சுைாதா பசகல நிறுலனங்ைலக்கு / பேத்துல கனைலக்கு கைரிக்ைப்படும். 

 திரிபபாள லிநிபாைிக்ைப்படும் பபாது இயங்கை  திரிபபாள நிறுலனம் இதற்ைான மசயவுைகர 
ற்பது புகைிதம் பயம்  திரிபபாள மைாண்டு மசல்லதற்கு ாத்திாகும். ாதமான்மில் 
புகைித சக்குப் மபட்டிைள் ஆைக்குகமந்தது 5 தைகலைள் து ைிகரின் பயம் 
திட்ைிைப்பட்டு லிநிபாைிக்ைப்படுைின்மது. புகைிதம் பயம் லிநிபாைிக்ைப்படும் பபாது உரி 
படிலிைம் லக அனுப்பி கலக்ைப்படும். 
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லலறுக்கப்பட்ட ஶ்ரீ யங்கொ  ிரிநபொள கம்பனிின் மூயம்   ிரிநபொள உற்பத் ி 
தெய்ப்பட்டு சுகொ ொ அலச்ெின் ஊடொக முலமொக லி ிநொகிக்கும் பணிகள் 
நற்தகொள்ரப்பட்டு லருகின்மது 

 

 ிரிநபொள லி ிநொக  ிலயங்கள் 

ொகொண சுகொ ொ நெலல 
பணிப்பொரர் அ ிகொ 

பிந ெம் 

 தபருந்ந ொட்டம்  பிம 

1. த்தி ாைாைம்  1. தலமயிா  1. இாணுல பேத்துலகன 

2. ைிறக்கு ாைாைம்  2. ாத்தகம  2. நை சகபைள் 

3. லைத்தி ாைாைம்  3. ஹட்ைன்     நீர்மைாலம்பு 

4. லைபல் ாைாைம்  4. ாத்தகர     மைாலம்பு 

5. லை ாைாைம்  5. இத்தினபுரி     ாத்தகர 

6. சப்பிைபல ாைாைம்  6. ைாயி     ைாயி 

7. மதன் ாைாைம்  7. பதுகர     ைண்டி 

8. ஊலா ாைாைம்  8. பைைாகய    

9. பல் ாைாைம்  9. ைண்டி    

   10. ைலத்துகம    
 

ெிறுலர்  ன்னடத்ல  
பொதுகொலல் அ ிகொ 

பிந ெம் 

 பிந ெ சுகொ ொ நெலல பணிப்பொரர் அ ிகொ பிந ெம் 

1. அதாதபும்  1. அம்பாகம 14. ைண்டி 

2. பத்தபல்கய  2. அதாதபும் 15. பைைாகய 

3. பதுகர  3. பதுகர 16. ைிரிமநாச்சி 

4. ைாயி  4. ட்ைக்ைரப்பு 17. குபேநாைல் 

5. ாழ்ப்பாைம்  5. மைாலம்பு 18. ாத்தகர 

6. திபேபைாைகய  6. ைாயி 19. ாத்தகம 

7. குபேநாைல்  7. ைம்பஹா 20. ன்னார் 

8. இத்தினபுரி  8. அம்பாந்பதாட்கை 21. மானாைகய 

9. பைைாகய  9. ாழ்ப்பாைம் 22. தலமயிா 

10. ைண்டி  10. ைல்பகன 23. மபாயன்நறுகல 

   11. ைலத்துகம 24. புத்தரம் 

   12. இத்தினபுரி 25. லவுனிா 

   13. திபேபைாைகய   
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சுகொ ொ ருத்துல உத் ிநொகத் ர் பிரிவு 

1. அம்பாகம 07 10. ைல்பகன 13 19 மானாைகய 11 

2. அதாதபும் 18 11. ைலத்துகம 13 20 தலமயி 11 

3. பதுகர 15 12. ைண்டி 21 21 மபாயன்னறுகல    07 

4. ட்ைக்ைரப்பு 13 13. பைைாகய 11 22 புத்தரம் 11 

5. மைாலம்பு 11 14. ைிரிமநாச்சி 04 23 இத்தினபுரி 17 

6. ைாயி 19 15. குபேநாைல் 23 24 திபேபைாைகய     10 

7. ைம்பஹா 16 16. ாத்தகர 12 25 லவுனிா 04 

8. அம்பாந்பதாட்கை    12 17 ாத்தகம 16    

9. ாழ்ப்பாைம் 11 18 ன்னார் 03    
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லருடொந்  லினொக்தகொத்து 

லலறுக்கப்பட்ட ஶ்ரீ யங்கொ  ிரிநபொள கம்பனி 
பனொரிகளுக்கொன லினொக்தகொத்து 20........... ஆம் ஆண்டுெொர்பில் 

 
1. சுைாதா நிகயத்தின் மபர் :- ........................................................................................................................................... 
பைலரி          :-............................................................................................................................................  

 மதாகயபபசி இயக்ைம்        :-...............................................குமிடீ்டுஇயக்ைம்:- ................................................ 
 ஆண்டு / இந்த நிைழ்ச்சித்திட்ைம் ஆம்பிக்ைப்பட்ை திைதி :- .................................................................................... 
ைிட்டி புகைித நிகயம்   :- ........................................................................................................................................... 
 
2. பிபதச சுைாதா பசகலைள் பைிப்பாரர் பிரிவு :- .......................................................................................................   

சுைாதா பேத்துல உத்திபாைத்தர் பிரிவு     :- ................................................................................................................... 
பிபதசத்தின் பிசல, மபண் பநாில் நிபுைத்துல பேத்துலரின் மபர் :- ................................................... 
பற்பபாந்த நிகயத்துக்குப் மபாறுப்பான பேத்துல உத்திபாைத்தரின் மபர் :- ....................................... 
பதலிப்மபர்  :- ............................................................................................................................................................................. 
  
3. குறந்கதைகர மதரிவு மசய்பம் பகம  :- ...................................................................................................................... 
குறந்கதைரின் கைக்கு அகலாைலா? ஆம் / இல்கய 

குறந்கதைள் நிறுக்ைப்படுலது வ்லரவு ைாயத்தில்? ாதாந்தம் / பன்று ாதத்திற்கு எபே தைகல 

கை நிறுப்பதற்ைான தாசு இபேக்ைின்மதா? ஆம் / இல்கய 

தாசின் லகை (1).............................................................. (2) ......................................................................................... 
  
4. ைட்ைாாை திரிபபாள லறங்ைப்பை பலண்டி பனாரிைரின் ண்ைிக்கை ( எபே ாதத்திற்குள்) 
................................................................................................................................................................................................. 
பற்குமிப்பிட்ை பனாரிைள் பிரிக்ைப்பட்டுள்ர லிதம்  :- 
ைர்ப்பிைி தாய்ார்ைள் :- ........................................................................................................................................................... 
பாலூட்டும் தாய்ார்ைள்  :- ...................................................................................................................................................... 
குறந்கதைள் (ாதம் 6-12)  :- ................................................................................................................................................... 
குறந்கதைள் (ாதம் 12-24):- ................................................................................................................................................... 
குறந்கதைள் (ாதம் 25-59):- ................................................................................................................................................... 
ைாலகம பநாாரிைள் (பற்பபாந்த குலக்ைகரச் பசர்ந்த) :- .............................................................................. 
 

 
..................................... 
    எப்பம். 

      
....................................... 
  பதலிப் மபர் 

திைதி :- .................................  

 
இந்த லினாமைாத்கத பிகறம பூர்த்தி மசய்து தங்ைலகை ாலட்ைத்திலுள்ர தாய் ற்றும் குறந்கத 
சுைாதா பேத்துல உத்திபாைத்தபேக்கு சர்ப்பிக்ைவும். 
 
ைலனிக்ைவும் :- தாய் ற்றும் குறந்கத சுைாதா   பேத்துல உத்திபாைத்தரினால்    உரி    தவுைள் 
தண்ைாய்வு மசய்லதற்ைாை  மதாைர்புபடுத்தி,   லகறுக்ைப்பட்ை ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள ைம்பனி, த.மப.17, 
ஜா-ய ன்னும் பைலரிக்கு அனுப்பி கலக்ைவும். 
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லலறுக்கப்பட்ட ஶ்ரீ யங்கொ  ிரிநபொள கம்பனி 
பனொரிகளுக்கொன லினொ தகொத்து 20........... ஆம் ஆண்டுெொர்பில்  ......... 

 

( வுகூர்ந்து ெகய  கலல்கலரமம்  ட்தடழுத்துச் தெய்வும்) 
1. சுைாதா நிகயத்தின் மபர் :- ..................................................................................................................................... 
  பைலரி        :- .................................................................................................................................... 
  மதாகயபபசி இயக்ைம்      :- ................................................................................................................................... 
  ஆண்டு / இந்த நிைழ்ச்சித்திட்ைம் ஆம்பிக்ைப்பட்ை திைதி:- .................................................................................. 
 திரிபபாள லிநிபாைிக்ைப்படும் ைிட்டிபுகைித நிகயம்:- ......................................................................... 
 
2. பிபதச சுைாதா பசகலைள் பைிப்பாரர்பிரிவு:- ..................................................................................................... 
 சுைாதா பேத்துல உத்திபாைத்தர் பிரிவு:- ............................................................................................................... 
 பிபதசத்தின் பிசல, மபண் பநாில் நிபுைத்துல பேத்துலரின் மபர் :- .......................................... 
 நிபுைத்துல குறந்கத பேத்துலரின் மபர்:- ..............................................................................................................  

 பற்பபாந்த நிகயத்துக்குப் மபாறுப்பான பேத்துல உத்திபாைத்தரின் மபர் :-
 பதலிப்மபர்:............................................................................................................................................................................. 
  
3. பனாரிைகரத் மதரிவு மசய்பம் பகம:- .................................................................................................... 
 குறந்கதைரின் கைக்கு அகலாைலா? ஆம் / இல்கய 

 குறந்கதைள் நிறுக்ைப்படுலது வ்லரவு ைாயத்தில்? ாதாந்தம்       பன்று ாதத்திற்கு எபே 
 தைகல 

 கை நிறுப்பதற்ைான தாசு இபேக்ைின்மதா? ஆம் / இல்கய   

 தாசின்லகை (1).......................................................................(2) ............................................................................ …… 

  
4. ைட்ைாாை திரிபபாள லறங்ைப்பை பலண்டி பனாரிைரின் ண்ைிக்கை                  

(எபே ாதத்திற்குள்) 
 ................................................................................................................................................................................................... 
 பற்குமிப்பிட்ை பனாரிைள் பிரிக்ைப்பட்டுள்ர லிதம்:-.......................................................................................... 
 ைர்ப்பிைி தாய்ார்ைள்:- ...................................................................................................................................................... 
 பாலூட்டும் தாய்ார்ைள்:- ................................................................................................................................................. 
 குறந்கதைள் (ாதம் 6-12):- ………………………………………………………………………………………………………. 
 குறந்கதைள் (ாதம் 12-24):- ……………………………………………………………………………………………………. 
 குறந்கதைள் (ாதம் 25-59):- ……………………………………………………………………………………………………. 
 ைாலகம பநாாரிைள் (பற்பபாந்த குலக்ைகரச் பசர்ந்த) :-........................................................................... 

..................................... 
    எப்பம்.    

....................................... 
  பதலிப் மபர் (இயட்சிகன) 

திைதி :- .................................  
* சைய சுைாதா பேத்துல நிகயங்ைள்: பிபதச சுைாதா பசகலைள் பைிப்பாரர் அலுலயைத்திலுள்ர 
பைிைள் பதிவுைகர சரிபார்ப்பதற்கு தாய் ற்றும் குறந்கத சுைாதா பேத்துல உத்திபாைத்தர்ைலக்கு 
அனுப்பி கலக்ைவும். 
  * தாய் ற்றும் குறந்கத சுைாதா பேத்துல உத்திபாைத்தர்: பைிைரின் ண்ைிக்கைக 
உறுதிப்படுத்தி  லகறுக்ைப்பட்ை ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள ைம்பனி, த.மப.17, ஜா-ய ன்னும் பைலரிக்கு 
மதாைர்புபடுத்தவும். 
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லலறுக்கப்பட்ட ஶ்ரீ யங்கொ  ிரிநபொள கம்பனி 
தபருந்ந ொட்ட துலமெொர்ந்   ிரிநபொள பனொரிகளுக்கொன லினொ 

தகொத்து 20........... 
 
          குமிீட்டு இயக்கம்: 
1. மபபேந்பதாட்ைத்தின் மபர் :- ..................................................................................................................................... 
  பைலரி:- ................................................................................................................................................................................... 
  மபபேந்பதாட்ைத்தின் மதாகயபபசி இயக்ைம்:- அலுலயைம் :- ........................ பேந்தைம்:- ......................... 
  மைாண்டு மசல்பலரின் மபபேம் பைலரிபம்:- .......................................................................................................... 
 மதாகயபபசி இயக்ைம் :- .................................................................................................................................................. 
 தகயகலுலயைம் - மபபேம் பைலரிபம் :- .................................................................................................... 
 

 மதாகயபபசி இயக்ைம் :-................................................................................................................................................  

 
2. மபபேந்பதாட்ைத்தின் மாத்த சனத்மதாகை :- ... ................................................................................................... 

ைட்ைாாை திரிபபாள லறங்ைப்பை பலண்டி பனாரிைரின் ண்ைிக்கை                                      
(எபே ாதத்திற்குள்) 

 ................................................................................................................................................................................................... 
 ைர்ப்பிைி தாய்ார்ைள்:-.................................................................................. ................................................................... 
 
 பாலூட்டும் தாய்ார்ைள் :- ............................................................................................................................................... 
 குறந்கதைள் (ாதம் 6-12)  :- …………………………………………………………………………………………………….. 
 குறந்கதைள் (ாதம் 12-24):- …………………………………………………………………………………………………….. 
 குறந்கதைள் (ாதம் 25-59):- ……………………………………………………………………………………………………... 
 ைாலகம பநாாரிைள் (பற்பபாந்த குலக்ைகரச் பசர்ந்த) :-..............................................................................  

  
3. மபபேந்பதாட்ைத்தில் பேந்தைம்/கலத்திசாகய இபேக்ைின்மதா:-.................................................... 
 ைிகைக்ைக்கூடிதாைவுள்ர சிைிச்கச பகமைள் :-....................................................................................................  

 குறந்கதைள் நிறுக்ைப்படுலது வ்லரவு ைாயத்தில்?  :- ………………………………………………………………. 
ாதாந்தம் ைர்ப்பிைித் தாய்ார்ைள் கைநிறுக்ைப்படுைின்மார்ைரா?  :- ........................ 
தாசின்லகை(1).......................................................................(2) ......................................................................................... 

  
4. மபபேந்பதாட்ைம் அசாங்ை பல்சிைிச்கச திட்ைத்தின் ைீறானதா? ஆம் னின் ந்த ஆண்டியிபேந்து : 

................................... இல்கய னின் மபாதிிைல் பைிப்பாை மபக்ைட் என்றுக்கு 50 சதம் 
மசலுத்துைின்மரீ்ைரா? 

 
5. மபபேந்பதாட்ைத்தில் த்தகன குறந்கதைள் ைாப்பைம் உள்ரன? ..................  குறந்கதக் 

ைாப்பைங்ைரின் குறந்கதைலக்கு திரிபபாள லறங்ைப்படுைின்மதா? இல்கய னின் அதற்ைான 
ைாைத்கதக் குமிப்பிைவும். 

 குறந்கத ைாப்பைங்ைரில் பலறு உைவு லறங்கும் திட்ைங்ைள் உள்ரனலா? ஆம் னின் 
லிபரிக்ைவும்.                  ..................................... 

    எப்பம்.    
....................................... 
  பதலிப் மபர் 

திைதி :- .................................  
குமிப்பு:  இந்த லினாமைாத்கத பூர்த்தி மசய்து  லகறுக்ைப்பட்ை ஶ்ரீ யங்ைா திரிபபாள 

ைம்பனி, த.மப.17, ஜா-ய ன்னும் பைலரிக்கு மதாைர்புபடுத்தவும். 
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2013 ஆம் ஆண்டின்  ிரிநபொள லி ிநொகத்  கலல்கள் 

பிந ெ சுகொ ொ நெலல பணிப்பொரர் 
அ ிகொ பிந ெம் 

பனொரிகரின் 
ண்ணிக்லக 

ொ த் ிற்கு எதுக்கப்படும் அரவு 

 ொய்ொர்களுக்கு குறந்ல களுக்கு தொத் ம் 

அம்பாகம            26,542 1,193 1,769 2,962 

அதாதபும்          55,166 1,225 2,456 3,681 

பதுகர              42,261 945 1,873 2,818 

ட்ைக்ைரப்பு         44,055 974 1,961 2,935 

மைாலம்பு கலத்திசாகய        5,487 79 287 366 

மைாலம்பு ாநை சகப 9,385 211 416 627 

மைாலம்பு (மதற்கு) 44,688 982 1,996 2,978 

ைாயி                47,365 1,048 2,109 3,157 

ைம்பஹா            51,159 1,155 2,256 3,411 

அம்பாந்பதாட்கை    34,747 776 1,542 2,318 

ாழ்ப்பாைம்        30,975 715 1,350 2,065 

ைல்பகன    38,302 848 1,704 2,552 

ைலத்துகம   39,054 951 1,657 2,608 

ைண்டி        59,408 1,320 2,641 3,961 

பைைாகய    33,125 715 1,493 2,208 

ைிரிமநாச்சி   13,849 308 614 922 

குபேநாைல்    66,798 1,471 2,983 4,454 

ன்னார்    7,398 163 330 493 

ாத்தகர 31,218 623 1,464 2,087 

ாத்தகம    50,908 1,132 2,260 3,392 

மானாைகய     29,952 666 1,330 1,996 

தலமயி         28,178 624 1,253 1,877 

மபாயன்னறுகல   32,622 725 1,450 2,175 

புத்தரம்            27,855 661 1,197 1,858 

இத்தினபுரி         42,236 938 1,879 2,816 

திபேபைாைகய     42,299 938 1,882 2,820 

லவுனிா           9,015 202 400 602 

தொத் ம் 944,047 21,588 42,552 64,139 

 

ெிறுலர்  ன்னடத்ல  
பொதுகொலல்  ிலயம் 

பனொரிகரின் 
ண்ணிக்லக 

ொ த் ிற்கு எதுக்கப்படும் 
அரவு - குறந்ல களுக்கு 

9 19,323 1,288 

தொத் ம் 19,323 1,288 
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தபருந்ந ொட்ட 
பிந ெம் 

பனொரிகரின் 
ண்ணிக்லக 

ொ த் ிற்கு எதுக்கப்படும் அரவு 

 ொய்ொர்களுக்கு குறந்ல களுக்கு தொத் ம் 

ஹற்மன்        10,575 686 1,422 2,108 

ாத்தகர     2,903 180 401 581 

பைைாகய        4,482 262 634 896 

ைண்டி   5,379 334 742 1,076 

ைலத்துகம   2,574 175 340 515 

தலமயிா 11,595 756 1,563 2,319 

ாத்தகம 1,077 74 141 215 

பதுகர               11,090 733 1,485 2,218 

ைாயி       1,110 69 153 222 

இத்தினபுரி 4,767 313 640 953 

தொத் ம் 55,552 3,582 7,521 11,103 

 

2013 ஆம் ஆண்டின்  ிரிநபொள லி ிநொக  ிலயங்கரின் 
ண்ணிக்லகமம்  பனொரிகரின் ண்ணிக்லகமம் 

 

  ிலயங்கரின் 
ண்ணிக்லக 

பனொரிகரின் 
ண்ணிக்லக 

பிபதச சுைாதா பசகல பைிப்பாரர் பிரிவுைள் 26 சார்பில் 740 917,026 

மபபேந்பதாட்ைம் 447 55,552 

சிறுலர் நன்னைத்கத  பாதுைாலல் திகைக்ைரத்தின் சிறுலர் 
இல்யங்ைள் 

09 24,249 

தொத் ம் 1,196 946,827 
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உற்பத் ிகலர அமிமுகப்படுத்து லும் உற்பத் ி தெற்பொடும் 

 

அமிமுகம் 

ஜா-ய, ைப்புலத்கதிலுள்ர திரிபபாள மதாறிற்சாகய 03 பலகய பகமைரின் ைீழ் பைல், இலாை 24 
ைித்திாயபம் திரிபபாள உற்பத்திில் ஈடுபடுைிமது. திரிபபாள லிநிபாைிக்ைப்படும் பனாரிைராை 
ைர்ப்பிைித்தாய்ார்ைள், பாலூட்டும் தாய்ார்ைள், குறந்கதைள், பநாாரிைள் ைபேதப்படுலர். ஆதயால், இது 
தம் லாய்ந்ததாைவும் சுைாதா ரீதிிலும் உர்ட்ைத்தில் இபேத்தல் பலண்டும். ைிாை 
தக்ைட்டுப்பாட்டு பரிபசாதகனைரின் ைீழ் திரிபபாள உற்பத்திப் பைிைள் பற்மைாள்ரப்பட்டு லபேைின்மன. 
ாதாந்த திரிபபாள பனாரிைரின் ண்ைிக்கை சுார் 10 இயட்சம் பபர்ைள் உள்ரபதாடு அலர்ைலக்கு 
ாதாந்தம் சுார் 1,500 மற்மிக் மதான்ைள் உற்பத்தி மசய்ப்படுதல் பலண்டும். 2013 ஆம் ஆண்டின் 
இறுதிில் பலத்பதகலின் 94 சதலதீம் லக உற்பத்தி ட்ைத்கத உர்த்துலதற்கு தற்பபாகத 
பைிாட்மைாகுதிினர் பற்சிமடுத்துள்ரனர். பபாசாக்குிக்ை உர் தம் ிக்ை திரிபபாள பயதிை 
உைவு பனாரிைலக்ைாைபல லறங்ைப்பட்டு பபாளாக்குிக்ை நாமைான்கமக் ைட்டிமலப்பும் 
அபியாகளக அகைலதற்ைாை லகறுக்ைப்பட்ை இயங்கை திரிபபாள ைம்பனி தனது பைிக மசய்து 
லபேைின்மது. 

 

 ிரிநபொள உற்பத் ிக்குத் ந லலொன மூயப்தபொருட்கலர தகொள்லனவு தெய் ல் 

 

திரிபபாள உற்பத்திின் பயம் பயதிை பபாளாக்ைிகன பனாரிைலக்கு லறங்குலபதாடு, இயங்கைின் 
ைத்மதாறில் மபாபேராதா அபிலிபேத்திின் மபாபேட்டும் ைம்பனி பாரி பைிில் ஈடுபட்டுள்ரது. 
திரிபபாள உற்பத்திக்குத் பதகலான பிதான பயப்மபாபேராலது பசாரபம் பசாா அலகபாகும். 
அதாதபும், அம்பாகம, மபாயன்னறுகல, பதுகர, மானமாைகய பபான்ம ாலட்ைங்ைகரச் பசர்ந்த 
லிலசாிைரினால் பாரி அரலில் மசய்கைபண்ைப்படும் பசாரம் ற்றும் பசாா அலக ன்பலற்கம 
உத்தலாத லிகயின் ைீழ் மைாள்லனவு மசய்லதன் பயம் உள்நாட்டு லிலசாிைகர ஊக்குலித்து, 
குமித்த பிர்ச்மசய்கைக லிரிவுபடுத்துலதற்கும் அதன்பயம் அலர்ைலகை மபாபேராதா ட்ைத்கத 
உர்த்துலதற்கு பங்ைரிப்பு நல்குலது து ைம்பனிின் ஊைாை ற்பாடு மசய்பம் பலுமாபே பக்ைி 
பசகலமான்மாகும். இந்த லிலசாிைலக்கு அபிானத்கத லறங்ைி அலர்ைலகை லிகரச்சல் 
பன்படுத்துலதற்ைாை டுக்ைப்படுைின்மது. இவ்லாறு லிலசாிைரிைிபேந்து மைாள்லனவு மசய்ப்படும் 
பசாரம் ற்றும் பசாா அலக உரி தத்திற்கு அகலாை உள்ரதா ன்பகத பரிபசாதிக்கும் 
தப்பரிபசாதகனானது மைாள்லனவு மசய்லதற்கு பன்னர் மசய்ப்படுைின்மது. 
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 ிரிநபொள உற்பத் ி தெற்பொடு கட்டம்கட்டொக ிக எழுங்கு முலமொகச் 
தெய்ப்படுகின்மது 

ஆம்ப கட்டம் 

 இங்கு லண்டுைள், மலற்று ைிைள் ற்றும் ைறிவுைள் பபான்மகல இல்யாத பசாரம் ற்றும் பசாா 
அலகைரின் பைாதிகன அப்புமப்படுத்துலதாகும். இதற்ைாை Cleaning Machne ன்னும் இந்திம் 
உபபாைப்படுத்தப்படுைின்மது. இங்கு அப்புமப்படுத்தப்படும் பசாரக் ைறிவுைள் லியங்கு உைவு 
உற்பத்திக்ைாைப் பன்படுத்துலது பக்ைிானதாகும். இதன்பயம் ைம்பனிக்கு பயதிை லபோன லறிபம் 
பிமக்ைின்மது. 

இண்டொம் கட்டம் 

இவ்லாறு பைாது அப்புமப்படுத்தப்பட்ை பசாரம் ற்றும் பசாாஅலக 66% - 30% ன்னும் லிைிதாசாத்தின்  
ைீழ் ையக்ைப்படுைின்மது. (இதற்ைாை Proposanall Mill ன்னும் இந்திம் உபபாைப்படுத்தப்படுைின்மது.) 

மூன்மொம் கட்டம் 

பசாரம் ற்றும் பசாாஅலகக் மைாட்கைைள் துண்டுைராை அகக்ைப்படுலது ஆம்பிக்ைப்படுைின்மது. 
Hummer Mill ன்னும் இந்திம் உபபாைப்படுத்தப்படுைின்மது. 

 ொன்கொலது கட்டம் 

இவ்லாறு தூராக்ைப்பட்ை பசாரம் ற்றும் பசாாஅலக ைாற்றுக்குறாய் ஊைாை பபயபள்ர தாங்ைிக்கு 
அனுப்பப்படுலபதாடு, அங்கு நீர் பதகலார அரவு இைப்பட்டு ைறி ன்னும் லடிலில் 
தாரிக்ைப்படுைின்மது. 

ந் ொலது கட்டம் 

இவ்லாறு தாரிக்ைப்பட்ை ைறிானது குறாய் ஊைாை மைாண்டு மசல்யப்படுலபதாடு அது நீாலிால் 
அலிக்ைப்படும் மசற்பாட்டிற்கு உட்படுைின்மது. இங்கு ையகலானது மஜயிநிகயக்கு ாறுலகதக் 
ைாையாம்.   

ஆமொலது கட்டம் 

பல்லடிலான சில்லுபகமியான இந்தி மசற்பாட்டிற்கு உள்ராகும் திரிபபாள பயப்மபாபேள் 
ையகலானது சிமி பறுக்குத்துண்டுைராை மலட்ைப்படுைின்மது. அதன் பின்னர் அகல உயர்த்தப்படும் 
நிகயக்கு உட்படுைின்மது. 

றொலது கட்டம் 

மபான் நிமம் மைாண்ை பல்பலறு அரலியான பறுக்குத்துண்டு லடிலிலுள்ர பசாரம் பசாாக் ையகல 76 
பாகை மசல்சிஸ் உஷ்ைத்தின் ைீழ் 12 லிநாடிைள் மைாண்ை ைாயப்பகுதிில் உயர்த்தும் இந்திம் பயம் 
உயர்த்தும் மசற்பாட்டிற்கு உட்படுத்தப்படுைின்மது. (இந்த உயர்த்தும் இந்தித்கத சூைாக்குலதற்ைாைவும் 
மைாதிையன்ைரியிபேந்து மலௌிிலபேம் நீாலி பன்படுத்தப்படுைின்மது.) 

ட்டொலது கட்டம் 

உயர்த்தப்பட்ை திரிபபாள பயப்மபாபேள் CSB ன அகறக்ைப்படும். (பசாரம், பசாா, பிஸ்ைட்) இந்த CSB 
துண்டுைள் தூராக்கும் பைி அதன்பின்னர் மசய்ப்படுைின்மது.  மைாில் 18 ன்னும் அகக்கும் 
இந்தித்தின் பயம் இந்த நைலடிக்கைானது பற்மைாள்ரப்படுைின்மது. 
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என்ப ொலது கட்டம் 

தூராக்ைப்பட்ை CSB துண்டுைலைன் பால்ா 03%, ைனிஉப்புைள் 0.9%, லிற்மின் 0.1% ன்னும் 
அடிப்பகைில் ையக்ைப்படுைின்மன. 

பத் ொலது கட்டம் 

குறாய் ஊைாை பாரி ையகல இந்தித்திற்குக் மைாண்டு லப்படும் CSB தூள்ைலக்கு பால்ா, 
ைனிஉப்புைள், லிற்மின் ன்பன ையக்ைப்பட்ைதன் பின்னர் மபாதிிைல் பிரிவுக்கு அனுப்பப்படுைின்மது. 

ப ிதனொொலது கட்டம் 

திரிபபாள உற்பத்திைள் நிறுலனத்தின் மபண் ஊறிர்ைரினால் 750 ைிாம் அரவுைரில் திரிபபாள 
பக்ைற்றுக்ைரில் மபாதிிைப்படுைின்மது. அத்தகை 30 திரிபபாள பக்ைற்றுக்ைகரக் மைாண்ை மபாதிிைல் 
உகமைரில் (ாஸ்ைர் பாக்ஸ்) மபாதிிைப்படுைின்மன. 

பன்னிதண்டொலது கட்டம் 

மைாண்டு மசல்லதற்கு ற்மலாறு தாரிக்ைப்பட்ை திரிபபாள இைப்பட்ை மபாதிைள் புகைித சக்குப் 
மபட்டிைள் ற்றும் மயாமிைள் ன்பனலற்மின் ஊைாை நாடுபலலதும் லிநிபாைிப்பதற்கு நைலடிக்கை 
டுக்ைப்படுைின்மது. 

நாட்டின் தாய்ார்ைரினதும்  குறந்கதைரினதும் சுைாதா நிகயககப் பயப்படுத்தும் பாரி 
பைிானது இந்த திரிபபாள உற்பத்தி துகைாை அகபம். 
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இறு ி குமிியக்கு 

 

இந்த பதகலைகர பூர்த்தி மசய்து 
பதகலான லிபேத்திைள் திர்லபேம் 
குறுைி ைாயப் பகுதிக்குள் பூர்த்தி 

மசய்ப்படுலபதாடு 10 இயட்சத்திற்குக் 
ைிட்டி மாத்த பனாரிைலக்கு 

குகமலியாது திரிபபாள லறங்குலதற்கு 100 
சதலதீ குமிியக்ைிகன அகைலது இறுதி 
குமிியக்ைாகும். இதற்ைகலாை நாட்டின் 
பனாரிைரின் பதகலக்பைற்ம உற்பத்தி 
ட்ைத்கத இவ்லாறு லிபேத்தி மசய்து 
சிமந்த பசகல நிகயிகன பபணுலது 
லகறுக்ைப்பட்ை இயங்கை திரிபபாள 

ைம்பனிின் திர்பார்ப்பாகும். 
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2013 ஆம் ஆண்டினுள் அலடந்  தலற்மிகளும் முகம் தகொடுக்க ந ர்ந்  
பிச்ெிலனகளும் 

2013 ஆம் ஆண்டினுள் அகைந்த மலற்மிைராலது பபாளாக்ைின்கக நாட்டியிபேந்து இல்யாமதாறிக்கும் 
து அடிப்பகை பநாக்ைத்திக மலற்மிமைாள்ர படிந்தகாகும். அதாலது, திரிபபாள லிநிபாைத்தின் 
பயம் கன ஆண்டுைலைன் எப்பிடும்பபாது பபாளாக்ைின்க நிகயகானது 
குகமந்துள்ரகாகும். உதாைாை மானமாைகய ாலட்ைத்தின் பபாளாக்ைின்க மதாைர்பியான 
தற்றுலதீானது குகமந்துள்ரமதன பிதி சுைாதாப் பைிப்பாரர் அலுலயைத்தின் ஊைாை க்கு 
அமிலிக்ைப்பட்ைது. 

2013 ஆம் ஆண்டில்  ொம்தபற்ம ந ெி ட்டத் ியொன லிருதுகளும் தலற்மிகளும் 

லிலரவுப் தபருக்க லிநெட லிருது 

லிகரவுப் மபபேக்ை பம்பாட்டு அகச்சின் ைீழ் உள்ர பதசி  லிகரவுப்மபபேக்ை மசயைத்தினால் 2013 
ஆம் ஆண்டில் நாைாராலி ரீதிில் அசாங்ைப் பிரிலிலும் பகுதி அசாங்ை பிரிலிலும் பிம பிரிவுைரிலும் 
நைாத்தப்பட்ை லிகரவுப் மபபேக்ை லிபேது லறங்கும் பபாட்டிைரில் ையந்துமைாண்ை லகறுக்ைப்பட்ை 
இயங்கை திரிபபாள ைம்பனி உற்பத்தி பிரிலில் இண்ைாலது இைத்கதப் மபற்றுக் மைாண்ைது. இதற்ைாை , 
பதயாம் இைத்திற்கு மபர்குமிப்பிைப்பைாகினால் உற்பத்தித்துகமில் நாடு பலலதும் லிகரவுப் 
மபபேக்ைம் மதாைர்பில் சிமப்புிக்ை நிறுலனமான்மமன்பகத ைிழ்ச்சிபைன் குமிப்பிடுைின்பமாம். 

ஸ் 5 ண்ணக்கரு லிருது 

பதசி லிகரவுப்மபபேக்ை மசயைத்தினால் நைாத்தப்பட்ை ஸ் 5 ண்ைக்ைபே மதாைர்பியான பதசி 
ட்ைப்பபாட்டிிலும்  து நிறுலனானது பபாட்டிிட்ைது. பதசி  லிகரவுப்மபபேக்ை மசயைத்தின் 
ஆபயாசகனின் ீது ஸ் 5 ண்ைக்ைபேக்கு அகலாை நிறுலனத்தின் நலனீப்படுத்தும் பைிைலம் 
பசகலைரின் லிகனத்திமனும் லிபேத்திமசய்ப்பட்டு சாதைான ாற்மங்ைள் பய மசய்லதற்கு 
படிபானது. நாடுதலலி ரீதிில் நைாத்தப்பட்ை லிகரவுப்மபபேக்ை லிபேது லறங்கும் பபாட்டிில் 
லகறுக்ைப்பட்ை இயங்கை திரிபபாள ைம்பனி உற்பத்தி பிரிலில் பலநாட்டிலும் D-1 தத்கதப் மபற்றுக் 
மைாண்ைது. 

ெிமப்பொக தெற்படுல ற்கொன பிநரிப்புகள் 

1. பகமான லிநிபாை நைலடிக்கை பகமிகனப் பின்பற்றுலதற்ைான லசதிைபேதி து 
நிறுலனத்தின்   லிநிபாைச் மசற்பாட்டிற்கு மயாமிமான்று இபேக்குாின் அது திரிபபாள 
லிநிபாைச் மசற்பாட்டிகன மதாைர்ச்சிாை பற்மைாள்லதற்கு லசதிாை அகபம். 

2. திரிபபாள லிநிபாைிக்கும் நிறுலனங்ைகர பற்பார்கல மசய்லதற்கு ைண்ைாைிப்புக் 
குலமலான்று தாபிக்ைப்படுலது ிை பக்ைிானதாகும். மனனில், லிநிபாைத்திற்ைான 
கைிபேப்புைகரப் பபணுலதற்ைான உரி லறிபகம நிறுலனங்ைரினால் 
பின்பற்மப்பைாகினால்  நிைலம் பகமக்பைடுைகரத் தடுத்து இறுதிப் பனாரிக்கு திரிபபாள 
லறங்குலகத பகமப்படுத்துலதற்ைாகும். 

3. து நிறுலனத்தின் பயம் லிநிபாைிக்ைப்படும் திரிபபாள மதாகை பற்மி தவுைள் 
மதாைர்பியான அமிக்கைைகர அனுப்புலதில் ைாைப்படும் தாதத்தினால் பதகலான 
அமிக்கைைகரத் தாரித்தல், ாதாந்த தவுைகர உரி பகமில் ைிகைக்ைாகினால் 
அலற்கம தாரிக்ை படிாற்பபாபள்ரது. ஆதயால், அலற்கம குமித்த நிறுலனங்ைள் உரி 
திைதிக்கு அனுப்பிகலப்பதற்ைான ற்பாடுைகரச் மசய்தல். 
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 ொம் 2013 ஆம் ஆண்டில் தபற்ம உற்பத் ி தலற்மி 

  

 ிரிநபொள உற்பத் ி லயொற்மில் ஆகக்கூடி உற்பத் ிிலன 

தபறுல ற்கு க்கு இலுொனது 

  

   

             தலற்மிின் பின்னணி 
 
            *  குழுலொக இலணந்து தெயொற்மில 

                 *   லனீ இந் ிங்கள் பு ி ொக பன்படுத் ில 

                 *  நலலய த ொடர்பியொன ண்ணத்ல  அ ிகரித் ல 

 

மபறுபபறு 

லபேைத்தில் 
ஆைக்கூடுதயா
ன உற்பத்தி 

ாதத்தின் 
ஆைக்கூடி 
உற்பத்தி 

நாராந்தம் 
ஆைக்கூடி 
உற்பத்தி 

 

து அடுத்த குமிியக்கு சந்கதக மலன்மமடுப்பதாகும் 

நாங்ைள் மலற்மி மைாள்பலாம் 
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 ன்மி 

து நிறுலனத்தில் பயிபேந்து ைீலம் ைீறிபேந்து பலும் உள்ர பதலிைரில் திபேப்திைாை பசகலபுரிபம் 
பதலிைிமான்று ைாைக்கூடிதாைவுள்ரக  மபபேைிழ்ச்சிாகும். நிறுலனத்தின் லரர்ச்சிக்கு அலர்ைள் 
லறங்கும் பங்ைரிப்பு மச்சப்படுதல் பலண்டும். இந்த நிறுலனம் சுைாதா அகச்சின் ைீலள்ர அச 
ைம்பனிமான்மாை தாபிப்பதற்குத் பதகலான பைிைகர ற்பாடு மசய்து, ல்பயாகபம் ஊக்குலித்து  
பதகலான அமிவுறுத்தல்ைகரபம் அனுசகைகபம் லறங்ைிக மதாைர்பில்  சுைாதா அகச்சர் 
ாண்புிகு கத்திரிபாய சிமிபசன அலர்ைலக்கு ம் அகனலரினதும் நன்மிமிதகயத் மதரிலித்துக் 
மைாள்ைின்பமாம். 

 

அபதபபான்று பிதி சுைாதா அகச்சர் ாண்புிகு (சட்ைத்தைி) யயித் திசாநாக்ை அலர்ைரினால் 
லறங்ைி எத்துகறப்பு இச் சந்தர்ப்பத்தில் மச்சப்பை பலண்டிமதான்மாகும். ம்க லறிப்படுத்தி க்கு 
பதகலான ஆபயாசகனைகரபம் அனுதிைகரபம் ைாயம்தாழ்த்தாது லறங்ைி சுைாதா அகச்சின் 
மசயாரர் பேத்துலர் லநீ்தி பேபபபே அலர்ைலக்கும் தற்பபாகத சுைாதா அகச்சின் மசயாரர் 
பேத்துலர்  நிஹால் ஜசிங்ை அலர்ைலக்கும் து நன்மிமிதகயத் மதரிலித்துக் மைாள்ைின்பமாம். நிதி 
லசதிைள் ற்றும் நிதி பைிைரின் பபாது பதகலப்படும் சிபாரிசுைள் ற்றும் அங்ைீைாங்ைள் லறங்கும் 
சுைாதா அகச்சின் பிதான ைைக்ைாராைி திபே.ம்.ச்.ப.ீைபேைாத்ன அலர்ைகரபம் நன்மிபைன் 
நிகனவுகூபேைின்பமாம். 

 

லகறுக்ைப்பட்ை இயங்கை திரிபபாள ைம்பனிின் பைிைள் மதாைர்பில் பலகான புரிந்துைர்வுைன் 
அதன் பதகலைகர சரிாை இனங்ைண்ை நிதி அகச்சின் மசயாரபேம் மபாது திகமபசரிின் 
மசயாரபோைி ையாநிதி பி.ப.ீஜசுந்த அலர்ைரிைிபேந்து ைிகைத்த எத்தாகசக மச்சுைின்பமாம். 

 

அபதபபான்று நிறுலனத்தின் பைாகத்துலத்தில் அங்ைம் லைித்த பைிப்பாரர் சகபின் 
அகனலரிைிபேந்தும் ைிகைத்த எத்துகறப்பு ம் அகனலபேக்கும் ஆசீர்லாதாை அகந்தது. அத்துைன் 
து லறங்குநர்ைள் உட்பை மலௌிிலாரிாை க்குச் பசகல லறங்கும் அகனலகபம் நன்மிபைன் 
நிகனவுகூபேைின்பமாம். 

 

இறுதிாை திரிபபாள நிறுலனத்திற்மைன ைட்டிமலப்பப்பட்ை நற்மபகப் பாதுைாத்து ந்பநபம் 
உகறக்கும் லகறுக்ைப்பட்ை இயங்கை திரிபபாள ைம்பனிின் மாத்த பதலிினபேக்கும்  நன்மிகத் 
மதரிலித்துக் மைாள்ைின்பமாம். 
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(ட்டனக் கணக்கார்கள்)     கங்ககாடயி, நுபகககாட, இங்ரக. 

கதா.ப. : +94 11 2822 164 

கக்ஸ் : +94 11 3103 870 
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சுனாதீ கணக்காய்யார் அிக்ரக  

யரபனரக்கப்ட்ட ஶ்ரீ லங்கா திாிபாரா கம்ினின் ங்குதாபர்கலக்காது 

1. ிதிக் கூற்ரக்கள் கதாடர்ா அிக்ரக 

 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதினிலுள்யாா ிதி ிரநக் கூற்ர, 

அப்பாது படியரடந்த ஆண்டுக்கா பழுகநாத்த யருநாக் கூற்ர நற்ரம் கசயிக் 

கணக்கு, உாிரந பதலிா நாற்க் கூற்ர நற்ரம் காசுப் ாய்ச்சற் கூற்ர, நற்ரம் 

பக்கினநா கணக்கீட்டுக் ககாள்ரககள் நற்ரம் ரன யிக்கக் குிப்புகின் 

காமிப்பு ஆகினயற்ர உள்டக்கும் யரபனரக்கப்ட்ட ஶ்ரீ லங்கா திாிபாரா 

கம்ினின் இரணந்த ிதிக் கூற்ரக்கர ாம் கணக்காய்வு கசய்துள்பாம்.    

  

2. ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா பகாரநத்துயத்தின் காரப்பு 

இங்ரக கணக்கீட்டு ினநங்கலக்கிணங்க இந் ிதிக் கூற்ரக்கின் தனாாிப்பு நற்ரம் 

ினானநா பன்ரயப்புக்கு பகாரநபன காரப்ாகும். பநாசடினாகபயா அன்ி யழு 

காபணநாகபயா ற்டும் ிபதா தயா கூற்ிலிருந்து யிடுட்ட ிதிக் கூற்ரக்கின் 

தனாாிப்பு நற்ரம் ினானநா பன்ரயப்புடன் கதாடர்புட்ட உள்கக் கட்டுப்ாட்டிர 

யடியரநத்தல், அபல்டுத்தல் நற்ரம் பணுதல்; காருத்தநா கணக்கீட்டுக் 

ககாள்ரககர கதாிவுகசய்தல் நற்ரம் ிபபனாகித்தல்; நற்ரம் சூழ்ிரகின் 

அடிப்ரடனில் ினானநா கணக்கீட்டு நதிப்பீடுகர பநற்ககாள்தல் ஆகினயற்ர இப் 

காரப்பு உள்டக்குகின்து.        

3. கணக்காய்வு பாக்ககல்ர நற்ரம் அிப்ிபான அடிப்ரட 

நது காரப்ாது நது கணக்காய்யின் அடிப்ரடனில் இந் ிதிக் கூற்ரக்கள் 

கதாடர்ில் அிப்ிபானம் ஒன்ிர கயிப்டுத்துயபத ஆகும். கீபம 04 ஆம் ந்தினில் 

http://www.krathnasinghe.com/
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கந்துரபனாடப்ட்டுள்யாாயற்ர யிட, ாம் நது கணக்காய்யிர இங்ரக 

கணக்காய்வு ினநங்கலக்கிணங்க டாத்திபெள்பாம். ிதிக் கூற்ரக்காரய ிபதா 

தயா கூற்ிலிருந்து யிடுட்டயா ன்து ற்ின ினானநா உரதிப்ாட்டிரப் 

கற்ரக்ககாள்லம் காருட்டு ாம் கணக்காய்யிரத் திட்டநிட்டு பநற்ககாள் 

பயண்டும் ன்ரத அந் ினநங்கள் பதரயப்டுத்துகின்.  

ிதிக் கூற்ரக்கிா கதாரககள் நற்ரம் கயிப்டுத்தல்கலக்கு ஆதாபநா 

சான்ிர ஒரு ாிபசாதர அடிப்ரடனில் ாீட்சித்துப் ார்த்தர ஒரு 

கணக்காய்யாது உள்டக்குகின்து. பகாரநனிால் ாயிக்கப்டும் கணக்கீட்டுத் 

தத்துயங்கள் நற்ரம் பநற்ககாள்ப்டும் பக்கினநா நதிப்பீடுகிர 

நதிப்ிடுதரபெம் அபதபயர ிதிக் கூற்ரக்கின் ஒட்டுகநாத்த பன்ரயப்ிரபெம் 

நதிப்ிடுதரபெங்கூட ஒரு கணக்காய்வு உள்டக்குகின்து.  

கீபம 04 ஆம் ந்தினில் கந்துரபனாடப்ட்டுள்யாாயற்ர யிட, நது அிவுக்கும் 

ம்ிக்ரகக்கும் ட்டின யரப, நது கணக்காய்வு பாக்கங்கிற்கு அயசினநாகயிருந்த 

சக தகயல்கரபெம் யிக்கங்கரபெம் ாம் கற்ரக்ககாண்டுள்பாம். ஆதால் நது 

கணக்காய்யாது நது தரகரந யாய்ந்த அிப்ிபானத்திற்கா ினானநா ஓர் 

அடிப்ரடனிர யமங்குகின்து ன்தில் ாம் ம்ிக்ரக ககாண்டுள்பாம்.       

     

4. ரூா. 220,000,000/- இரத் கதாரகனிடும் ிதிக் கூற்ில் ிபதிலிக்கப்டும் காணினின் 

உாிரநனிர ம்நால் திருப்திகபநாக சாிார்க்க படினயில்ர.  

5. அிப்ிபானம் 

நது ாீட்சிப்ிலிருந்து இதுயரப பதான்க்கூடினயார, அத்தரகன சீபாக்கங்கின் 

யிரவு துநிருப்ின் அதற்காயற்ர யிட, பநப 4 ஆம் ந்தினில் குிப்ிடப்ட்ட 

யிடனம் கதாடர்ில் அயசினநாதாக யரபனரக்கப்ட்டிருக்கக்கூடினயாரம் அத்துடன் 

ாபந திருப்திப்ட்டுக் ககாள்க்கூடினதாகயிருப்ின், நது அிப்ிபானத்தில், இங்ரக 

கணக்கீட்டு ினநங்கலக்கிணங்க, 2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதினன்ர 

படியரடந்த ஆண்டுக்கா பரனா கணக்கீட்டுப் திவுகர இக் கம்ி 

பணினதுடன் 2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதினிலுள்யார இக் 

கம்ினிது அலுயல்கள் ிரப்ாட்டின் உண்ரநனாதும் ினானநாதுநா 

ார்ரயனிரபெம், அப்பாது படியரடந்த ஆண்டுக்கா அதன் ற்ாக்குரகள் 

நற்ரம் காசுப் ாய்ச்சல்கள் ஆகினயற்ரபெம் ிதிக் கூற்ரக்கள் தருகின்.   

    

6. ரன சட்ட நற்ரம் ஒழுங்குபரத் பதரயப்ாடுகள் கதாடர்ா அிக்ரக  

2007 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இலக்க கம்பனிகள் சட்டத்தின் 151 (2) ஆம் 
பிரிவின் ததவவப்பாடுகளுடனும் இந் நிதிக் கூற்றுக்கள் 
ஒத்திவசகின்றன.  

ட்டனக் கணக்கார்கள் 

ககாழும்பு 

திகதி: 2015 ஜயாி 28 ஆம் திகதி 
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பழுகநாத்த யருநா நற்ரம் கசயிக் கூற்ர 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதினிலுள்யார 

 குிப்புகள் 2013 

ரூா                   சதம்  

2012 

ரூா 

ஆண்டுக் காத்தில் கசய்னப்ட்ட 

கசயி நீிப்பு 

3 1,381,208,414.97 
1,381,208,414.97 

 

1,310,246,316 
1,310,246,316 

கமிப்வு:உற்த்திக் கிபனம்  4 (1,382,271,150.76) 
(1,062,735.79) 

 

(1,287,623,017) 
22,623,299 

பசர்ப்வு:ரன யருநாம்  5 24,622,143.25 
23,559,407.46 

 

21,433,055 
44,056,354 

கமிப்வு: கசயிங்கள் 
 
 

   

ிர்யாகச் கசயிங்கள்  (33,211,215.90) (25,083,563) 

யிிபனாகச் கசயிம்   (8,986,705.12) 
 

(7,029,846) 

ிதி நற்ரம் ரன கசயிங்கள்   (1,209,922.05) 
 

(688,274) 

ஆண்டுக்கா கசயிலுங் கூடின 

யருநாம் 
 

6 (19,848,435.60) 11,254,672 

ரன பழுகநாத்த யருநாம் 
 

   

ஆதம், காித்கதாகுதி நற்ரம் 

உகபண நீள்யிரநதிப்பு  
 

 - 26,259,462 

ஆண்டுக்கா கநாத்த பழுகநாத்த 

யருநாம் 
 

  
(19,848,435.60) 

 
37,514,133 

 

இந் ிதிக் கூற்ரக்கின் பக்கின குதி ஒன்ிர உருயாக்கும் 6 கதாடக்கம் 21 யரபனிா 

க்கங்கில் பதான்ரம் இந் ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா கணக்கீட்டுக் ககாள்ரககள் நற்ரம் 

குிப்புக்கலடன் இரணந்து பநற்பாந்த பழுகநாத்த யருநாக் கூற்ாது 

யாசிக்கப்டவுள்து. 
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ிதி ிரநக் கூற்ர  
2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதினிலுள்யார 

 குிப்புகள் 31/12/2013 
ரூா                 சதம் 

31/12/2012 
ரூா 

கசாத்துக்கள்     
ரடபர சாபாத கசாத்துக்கள்     
ஆதம், காித்கதாகுதி நற்ரம் 

உகபணம் 
 

7. 439,429,678.73 
439,429,678.73 

 

434,425,073 
434,425,073 

ரடபரச் கசாத்துக்கள்     
இருப்புக்கள்  7. 128,718,591.60 155,307,597 
யினாாப நற்ரம் ரன யருநதிகள்  8. 33,467,322.33 

 
27,797,334 

காசும் காசுக்குச் சநநா யிடனங்கலம் 9 3,907,649.73 64,601,879 
பதலீடுகள்  10 60,456,528.00 

226,550,091.66 
- 

247,706,809 
கநாத்தச் கசாத்துக்கள்   665,979,770.39 682,131,882 
 உாிரந பதலும் காரப்புக்கலம்     
பதம் நற்ரம் ஒதுக்குகள்     
பத ஒதுக்கு  11. 152,359,461.64 147,354,856 
நரடி யிரநதிப்பு ஒதுக்குகள்  12. 307,170,027.56 307,170,028 
ககாள்கன் ிதினம்  13. - 4,296,065 
கசயிலுங் கூடின திபண்ட யருநாம்  154,060,207.30 173,818,496 
கநாத்த உாிரநபதல்   613,589,696.50 632,639,444 
ரடபர சாபாத காரப்புக்கள்    
ஓய்வூதின ன்ரநக் கடப்ாடு 14. 30,086,347.50 28,201,125 
நருத்துய ிதினம்  15 62,794.50 

30,149,142.00 
64,657 

28,265,781 
ரடபரப் காரப்புக்கள்    
யினாாபம் நற்ரம் ரன 

கசன்நதிகள் 
16 22,240,931.89 

22,240,931.89 
 

21,226,657 
21,226,657 

கநாத்த உாிரந பதலும் 

காரப்புக்கலம் 
 665,979,770.39 682,131,882 

 

இந் ிதிக் கூற்ரக்கின் பக்கின குதி ஒன்ிர உருயாக்கும் 6 கதாடக்கம் 21 யரபனிா 

க்கங்கில் பதான்ரம் இந் ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா கணக்கீட்டுக் ககாள்ரககள் நற்ரம் 

குிப்புக்கலடன் இரணந்து பநற்பாந்த ிதி ிரநக் கூற்ாது யாசிக்கப்டவுள்து.   
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இந் ிதி ிரநக் கூற்ரக்காரய 2007 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இக்க கம்ிகள் சட்டத் 

பதரயப்ாடுகலக்கு ஒத்திரசயாக தனாாிக்கப்ட்டுள்.  

 
ிதித் தரயர் 

 
இந் ிதி ிரநக் கூற்ரக்கின் தனாாிப்பு நற்ரம் பன்ிப்ிற்கு ணிப்ார் சரபன 

காரப்ாகும்.  
சரக்காகவும் சரனின் சார்ிலும் அங்கீகாிக்கப்ட்டு ரகச்சாத்திடப்ட்டது 
 
 
 தரயர்                                                      ணிப்ார் 
 
ஜா , கப்புயத்த  
திகதி: 2015 ஜயாி 28 ஆம் திகதி 
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உாிரநபதல் நாற்க் கூற்ர 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதி படியரடந்த ஆண்டுக்காது 

 பத 

ஒதுக்குகள்  
 
 
ரூா     சதம் 

CARE 
இடநிருந்தா

 ககாரட  
 
ரூா     சதம் 

ககாள்க

ன் ிதினம்  
 
 
ரூா     

சதம் 

நரடி 

யிரநதிப்பு 

ஒதுக்குகள்  
 
ரூா     சதம் 

கசயிலுங் 

கூடின 

திபண்ட 

யருநாம்  
 
ரூா     சதம் 

கநாத்தம்  
 
 
 
ரூா     சதம் 

2012/01/01 ஆம் 

திகதினிலுள்யார நீதி  
127,132,391.91 22,636,578.17 4,296,065.15 246,452,131.00 162,563,824.19 563,080,990.42 

நரடி யிரநதிப்பு 

ஒதுக்குகள் 
- - - 60,717,896.56 - 60,717,896.56 

பத ஒதுக்குக்கா 

நாற்ல் 
22,636,578.17 (22,636,578.17) - - - 60,717,896.56 

சுகாதாப 

அரநச்சிடநிருந்தா 

பதக் ககாரட  

16,470,144.75 - - - - 16,470,144.75 

கரநாத் பதய்வு - 

சுகாதாப 

அரநச்சிடநிருந்தா 

பதச் கசாத்துக் 

ககாரட  

(18,884,258.82) - - - - (18,884,258.82) 

கசயிலுங் கூடின 

யருநாம் -2012 
- - - - 11,254,671.54 11,254,671.54 

2012/12/31 ஆம் 

திகதினிலுள்யார நீதி  
147,354,856.01 - 4,296,065.15 307,170,027.56 173,818,495.73 632,639,444.45 

2013/01/01 ஆம் 

திகதினிலுள்யார நீதி  
147,354,856.01 - 4,296,065.15 307,170,027.56 173,818,495.73 632,639,444.45 

பன்ரன சீபாக்கங்கள் - - (4,296,065.1
5) 

- 90,147.17 (4,205,917.98) 

சுகாதாப 

அரநச்சிடநிருந்தா 

பதக் ககாரட 

27,425,002.45 - - - - 27,425,002.45 

கரநாத் பதய்வு - 

சுகாதாப 

அரநச்சிடநிருந்தா 

பதச் கசாத்துக் 

ககாரட  

(22,420,396.82) - - - - (22,420,396.82) 

கசயிலுங் கூடின 

யருநாம் -2013 
- - - - (19,848,435.60) (19,848,435.60) 

2013/12/31 ஆம் 

திகதினிலுள்யார நீதி 
152,359,461.64 - - 307,170,027.56 154,060,207.30 613,589,696.50 
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காசுப் ாய்ச்சற் கூற்ர 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதி படியரடந்த ஆண்டுக்காது 

 2013 
ரூா      

2012 
ரூா      

கதாமிற்ாட்டுச்  கசனற்ாடுகிலிருந்தா காசுப் 

ாய்ச்சல்  
  

ஆண்டுக்கா கசயிலுங் கூடின யருநாம்   (19,848,436) 11,254,672 
சீபாக்கங்கள்    
ஆண்டுக்கா ணிக்ககாரட ற்ாடு  3,661,583 122,427 
நருத்துயப் ங்கிப்புக்கா ற்ாடு  103,600 

3,765,183 
105,800 
228,227 

கதாமிற்டு பதத்திற்கா நாற்ங்கின் 

பன்பா கதாமிற்ாட்டு இாம்  
(16,083,253) 11,482,899 

கதாமிற்டு பதத்திா நாற்ங்கள்    
கடன்டுர் நற்ரம் ரன யருநதிகிா 

அதிகாிப்பு /(குரவு)   
(5,669,989) 22,137,659 

யினாாப நற்ரம் ரன கசன்நதிகிா 

அதிகாிப்பு /(குரவு)  
1,014,275 (37,240,067) 

இருப்புக்கில் அதிகாிப்பு /(குரவு)  26,589,005 
21,933,291 

30,610,593 
15,508,185 

ணிக்ககாரடக் ககாடுப்யிற்கு பன்பா 

கதாமிற்ாட்டுச் கசனற்ாடுகிலிருந்தா 

பதின காசுப் ாய்ச்சல்  

5,850,039 26,991,083 

கமிப்வு: கசலுத்தப்ட்ட ணிக்ககாரட  (1,776,360) 4,598,472 
நருத்துய ன்ரநக் ககாடுப்வு  (105,462) (41,144) 

யாிக்குப் ின்பா கதாமிற்ாட்டுச் 

கசனற்ாடுகிலிருந்தா பதின காசுப் ாய்ச்சல்  
3,968,217 31,548,411 

பதலீட்டுச்  கசனற்ாடுகிலிருந்தா காசுப் 

ாய்ச்சல்  
  

ஆதம், காித்கதாகுதி நற்ரம் உகபணம் 

ககாள்ல் கசய்தல்  
 

(27,425,002) (16,486,915) 

திரபசாி உண்டினல் ககாள்ல் கசய்தல்  (60,456,528) - 
பதலீட்டுச்  கசனற்ாடுகிலிருந்தா பதின 

காசுப் ாய்ச்சல்  
(87,881,530) (16,486,915) 

ிதிச்  கசனற்ாடுகிலிருந்தா காசுப் ாய்ச்சல்    
சுகாதாப அரநச்சிடநிருந்தா பதக் ககாரட  27,425,002 16,470,145 
ிதிச்  கசனற்ாடுகிலிருந்தா பதின காசுப் 

ாய்ச்சல் 
27,425,002 16,470,145 

காசும் காசுக்குச் சநநா யிடனங்கிா 

நாற்ங்கள்  
(60,694,229) 31,531,641 
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பன்ககாண்டு யந்த காசும் காசுக்குச் சநநா 

யிடனங்கலம்  
64,601,229 33,070,238 

பன்ககாண்டு கசன் காசும் காசுக்குச் சநநா 

யிடனங்கலம்  
3,907,650 64,601,879 

  

 2013 
ரூா      

2012 
ரூா      

ிதி ிரநக் கூற்ில் காட்டப்ட்ட காசும் 

காசுக்குச் சநநா யிடனங்கின் குப்ாய்வு  
  

இங்ரக யங்கி – ஜா  -71324617 3,633,719 990,193 
இங்ரக யங்கி - ஜா  -72059803 273,931 63,160,686 
காசுப் ாிநாற்ம்  - 400,000 
திர்ாபாத கசவு ிதினம்  - 50,000 
காசுக் கட்டுிதி  - 1,000 
 3,907,650 

 
64,601,879 
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ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா குிப்புகள் 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதினன்ர படியரடந்த ஆண்டுக்காது 

1. பக்கினநா கணக்கீட்டுக் ககாள்ரககள் 

1.1.1 அிக்ரகனிடும் ிரயம் 

யரபனரக்கப்ட்ட ஶ்ரீ லங்கா திாிபாரா கம்ினாது சுகாதாப அரநச்சின் 

பநற்ார்ரயனின் கீழ் பழுரநனாக அபசாங்கத்துக்குடரநனா கம்ி ஒன்ாக 

இங்ரகனில் கூட்டிரணக்கப்ட்டு தாிக்கப்ட்ட காரப்பு யரபனரக்கப்ட்ட ஒரு 

கம்ினாகும். இக் கம்ினின் திவு கசய்னப்ட்ட அலுயகபம் ிபதா யினாாபத் 

தபம் த.க. இ. 17, கப்புயத்ரத, ஜா ,  இங்ரக ன்நம் பகயாினில் 

அரநந்துள்து.      

1.1.2 ிபதா கசனற்ாடுகள் நற்ரம் டயடிக்ரகத் தன்ரந 

இக் கம்ினாது சுகாதாப அரநச்சின் “திாிபார” உற்த்தி; “திாிபார யிிபனாக 

ிகழ்ச்சித் திட்டம்” ன்தற்கா தித்த கம்ினாகும்.  

இக் கம்ினின் ரன ிபதா கசனற்ாடுகாக ின்யருய காணப்ட்ட: 

- இங்ரகனில் தாய்,பசய் பாசாக்கின்ரநரனக் குரக்கும் காருட்டு இங்ரகனின் 

ஊட்டச்சத்துநிக்க குரிபப்பு உணவு உற்த்தினா “திாிபார”  யிது பநம்ாடு, 

உற்த்தி நற்ரம் யிிபனாகத்திற்கு உதவுதல்.  

- சாத்தினப்டக்கூடினயார யிரபயாக திாிபார உற்த்திக்கா பப் காருட்கர 

யமங்கும் உள்ாட்டு யியசானிகலக்கா யருநா ிப்ாக்க யமினிர 

ஊக்கப்டுத்தல்.  

- அபசாங்கத்தின் ககாள்ரகனின் அடிப்ரடனில் ஊட்டச்சத்துநிக்க கக்கப்ட்ட உணவுப் 

காருட்கின் பயர பதநம் யடியத்திர குரத்தலும் சந்ரதப்டுத்தலும்.   

- திாிபாரயின் யருடாந்த பதரயப்ாட்டிர நதிப்ிடுதல் நற்ரம் யமங்கல் கசய்யதற்கு 

அயசினநா டயடிக்ரகனிர டுத்தல்.  

-   

1.1.3 ணிப்ார் சர  

 திரு. கிபன் அத்தத்து (தரயர்) 

 திருநதி. பக.டீ. பபாஸ்பநாி ஒல்கா 

 திரு. ாலித குணபத் நகிா 

 காிதி. ராந்தி பபணுகா பேநநாலி திபபக குணயர்த்த 

 காிதி. தீப்தி குபதிி சநபபக 

 திருநதி. அேநட் ாிரா அேநட் 

 காிதி. ஜாகி குணபத் 
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ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா குிப்புகள் 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதினன்ர படியரடந்த ஆண்டுக்காது 

 

 சரச் கசனார் 

 திருநதி. தநஜா ிாினதர்ரி அல்யிஸ் 

1.1.4 கணக்காய்யார்கள் 

கி பத்சிங்க அன் பகா 

(ட்டனக் கணக்கார்கள்) 

83/1/2, சுத்திபாந வீதி, கங்ககாடயி, நுபகககாட 

 

1.1.5 யங்கினார்கள் 

இங்ரக யங்கி 

 

1.1.6 கயிபட்டிற்கு அதிகாபநிக்கப்ட்ட திகதி 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதி படியரடந்த ஆண்டுக்கா 

யரபனரக்கப்ட்ட ஶ்ரீ லங்கா திாிபாரா கம்ினின் ிதிக் 

கூற்ரக்காரய 2015 ஆம் ஆண்டு ஜயாி நாதம் 28 ஆம் திகதினன்ர 

ணிப்ார் சரனின் தீர்நாத்துக்கிணங்க கயிபட்டிற்காக 

அதிகாபநிக்கப்ட்டது.    

1.1.7 தனாாிப்ிற்கா அடிப்ரட 

(அ) ஒத்திரசவுக் கூற்ர 

யருநாக் கூற்ர, பழுகநாத்த யருநா நற்ரம் கசயிக் கூற்ர, ிதி ிரநக் கூற்ர, 

உாிரந பதலிா நாற்க் கூற்ர நற்ரம் காசுப் ாய்ச்சற் கூற்ர ஆகினயற்ிர 

உள்டக்கும் ிதிக் கூற்ரக்காரய கணக்கீட்டுக் ககாள்ரககள் நற்ரம் 

குிப்புகலடன் பசர்த்து (“ிதிக் கூற்ரக்கள்”)  இங்ரக ட்டனக் கணக்கார் 

கம்ினிால் (சி ஶ்ரீ லங்கா) கயினிடப்ட்டயாா இங்ரக கணக்கீட்டு 

ினநங்கலக்கும் 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இக்க கம்ிகள் சட்டத் 

பதரயப்ாட்டுக்கும் இணங்க தனாாிக்கப்ட்டுள். 2012 டிகசம்ர் 31 ஆம் திகதினன்ர 

படியரடந்த ஆண்டுக்கா இந் ிதிக் கூற்ரக்காரய 2012 ஜயாி 1 ஆம் 

திகதினிலிருந்து உடன் அபலுக்கு யந்த இங்ரக கணக்கீட்டு ினநங்கலக்கிணங்க 

(SLFRS/LKAS) இக் கம்ி தனாாித்துள் பதாயது ிதிக் கூற்ரக்காகும்.    

 (ஆ) அவீட்டிற்கா அடிப்ரட 

உாின குிப்புகின் கீழ் உண்ரநப் கரநதி குித்து காருத்தநா கயிப்டுத்தல்கள் 

கசய்னப்டும் இடங்கள் தயிப யபாற்ரக் கிபன அடிப்ரடனில் ிதிக் கூற்ரக்கள் 

தனாாிக்கப்ட்டுள்.    
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ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா குிப்புகள் 
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(இ) ஒப்பீட்டுத் தகயல்கள் 

அவு சார்ந்த, டுத்துரபப்பு சார்ந்த நற்ரம் யியாிப்பு சார்ந்த தகயல்கள் உள்டங்கா 

ஒப்பீட்டுத் தகயல்காரய, ிகழ்கா ிதிக் கூற்ரக்கின் புாிந்துககாள்ர 

பன்பற்ரம் காருட்டும் இரடக்கா ஒப்பீட்டுத் தன்ரநனிர பநம்டுத்தும் 

காருட்டும் ிதிக் கூற்ரக்கில் அிக்ரகனிடப்ட்ட சக கதாரககலக்குநா 

பன்ரன காப்குதி கதாடர்ில் கயிப்டுத்தப்ட்டுள்.  

கீபம யிதித்துரபக்கப்ட்ட கணக்கீட்டுக் ககாள்ரககாரய, பயர யரகனில் 

சுட்டிக்காட்டப்ட்டிருந்தாகாமின, இந் ிதிக் கூற்ரக்கில் பன்ரயக்கப்ட்ட சக 

காப்குதிக்கும் ஒபப நாதிாினாகபய ிபபனாகிக்கப்ட்டுள்.  

ிதிக் கூற்ரக்கின் பன்ிப்பு அல்து யிடன உருப்டிகின் யரகப்ாடாது 

திருத்தப்ட்டிருக்கும் காழுது சிந்த பன்ிப்ிர யமங்கும் காருட்டு ிகழ்கா 

ஆண்டுடன் ஒத்திரசயதற்கக ஒப்பீட்டுத் கதாரககலம் நீள்யரகப்டுத்தப்ட்டுள். 

(ஈ) ாணனத் கதாமிற்ாடும் பன்ிப்பும் 

இக் கம்ினின் ாணனத் கதாமிற்ாடும் பன்ிப்புநாகவுள் இங்ரக ரூாயில் 

ிதிக் கூற்ரக்கள் பன்ரயக்கப்ட்டுள்.  

இங்ரக ரூாயில் பன்ரயக்கப்ட்ட சக ிதித் தகயல்கலம், பயர யரகனில் 

குிப்ிடப்ட்டிருந்தாகாமின, கிட்டின ஆனிபத்துக்கு நட்டந்தட்டப்ட்டுள்.   

(உ) அடிப்ரட நதிப்பீடுகின் ாயர நற்ரம் தர்க்க ாீதினா தீர்வுகள் 

SLFRS நற்ரம் LKAS ஆகினயற்ரடன் ஒத்திரசயாக ிதிக் கூற்ரக்கின் தனாாிப்பும் 

பன்ரயப்பும் ஆது கணக்கீட்டுக் ககாள்ரககின் ிபபனாகத்திரபெம் கசாத்துக்கள், 

காரப்புக்கள், யருநாம் நற்ரம் கசயிங்கள் ஆகினயற்ின் அிக்ரகனிடப்ட்ட 

கதாரககரபெம் ாதிக்கும் தீர்வுகள், நதிப்பீடுகள் நற்ரம் டுபகாள்கள் ன்யற்ரச் 

கசய்யதற்கு பகாரநனிரத் பதரயப்டுத்துகின்து. உண்ரநனா 

கரபரகாரய ாயிக்கப்ட்ட இம் நதிப்பீடுகள் நற்ரம் தீர்வுகிலிருந்து 

பயரடாம்.  

நதிப்பீடுகள் நற்ரம் கீழுள் டுபகாள்கள் ன் கதாடர்ந்து கசல்லும் ஓர் 

அடிப்ரடனில் நீாய்வு கசய்னப்ட்டுள். கணக்கீட்டு நதிப்பீடுகலக்கா 

திருத்தங்காரய, அத் திருத்தநாது அக் காப்குதினிர நாத்திபம் ாதித்தால் அம் 

நதிப்பீடாது திருத்தப்டும் காப்குதினில் அல்து திருத்தக் காப்குதினிலும் 

அத்துடன் அத் திருத்தநாது ிகழ்காப்குதினிரபெம் திர்காப்குதினிரபெம் 

ாதித்தால் திர்காத்திலும் இங்காணப்ட்டுள்.        
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1.2 கசாத்துக்கலம் அயற்ின் யிரநதிப்பு அடிப்ரடகலம் 

1.2.1 ஆதம், காித்கதாகுதி நற்ரம் உகபணம் 

(அ) கசாத்திர இங்காணல் நற்ரம் அவீடு கசய்தல் 

ஆதம், காித்கதாகுதி நற்ரம் உகபணம் ஆகின உருப்டிகாரய திபண்ட பதய்வு 

நற்ரம் பதநம் குரவுரம் ட்டங்கள் ஆகினயற்ரக் கமித்த கிபனத்தில் அல்து 

உண்ரநப் கரநதினில் டுத்துரபக்கப்ட்டுள்.  

ஆதம், காித்கதாகுதி நற்ரம் உகபணம் ஆகின சக உருப்டிகலம் ஆபம்த்தில் 

திபண்ட பதய்வு நற்ரம் பதநம் குரவுரம் ட்டங்கள் ஆகினயற்ரக் கமித்த கிபனத்தில் 

திவு கசய்னப்டுகின். கசாத்து ஒன்ின் பக்கினநா கூரகரரய கயவ்பயாக 

இங்காணப்ட்டு பதய்யிடப்டுகின். ஆதம், காித்கதாகுதி நற்ரம் உகபணம் 

ஆகினயற்ின் பக்கினநா குதிகாரய கா இரடகயிகில் திலீடு கசய்யதற்கு 

பதரயப்டுத்தப்டும் பாது ிரயநாது திலீடு கசய்னப்ட்ட குதினிர 

இங்காணலிலிருந்து ீக்குயதுடன் புதின குதினிர அதன் கசாந்த இரணந்த னன்தரு 

ஆபெட்காம் நற்ரம் பதய்வு ஆகினயற்ரடன் பசர்த்து இங்காண்கின்து. ரன சக 

திருத்த நற்ரம் பாநாிப்புச் கசவுகலம் உப்டுநார யருநாக் கூற்ில் 

இங்காணப்ட்டுள்.  

(ஆ) கிபனம்  

ஆதம், காித்கதாகுதி நற்ரம் உகபணம் ஆகினயற்ின் கிபனநாது அதன் ககாள்யவு 

யிரனிரபெம் நற்ரம் அதன் உத்பதச ாயரக்காக கதாமிற்டு ிரனில் அச் 

கசாத்திரக் ககாண்டுயருயதற்கு பபடினாக யிரந்த பதநம் கிபனத்திரபெம் 

உள்டக்குகின்து.  

கசாத்துக்கின் உரமக்கும் ஆற்ரப் பணுயதற்கு அல்து அதிகாிப்தற்கக ிபந்த 

அடிப்ரடனில் கசாத்துக்கர ககாள்ல் கசய்தல், யிஸ்தாித்தல் அல்து பநம்டுத்தல் 

பாக்கத்திற்காக உப்டும் அடுத்துயந்த கசயிநாது பதச் கசயிநாகக் 

கருதப்ட்டுள்து.  

ிபதா ாிபசாதிப்பு நற்ரம் ிபதா திருத்தச் கசயிம் உள்டங்காக, கயவ்பயாக 

கணக்கிடப்டும் ஆதம், காித்கதாகுதி நற்ரம் உகபணம் ஆகினயற்ின் உருப்டி 

ஒன்ின் கூர ஒன்ிர திலீடு கசய்யதற்கு உப்டும் கசயிநாது பதநாகக் 

கருதப்டும். அடுத்துயந்த ரன கசயிநாது, அப் குதிக்குள் இரணந்த திர்கா 

காருாதாப ன்ரநகாரய கம்ிக்கு ற்டுயதுடன் அதன் கிபனநாது ம்கபநாக 

அயிடக்கூடினதாக இருக்கும் சாத்தினப்ாடு இருந்தால் நாத்திபபந பதநாகக் 

கருதப்டும்.  
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(இ) பதய்வு 

அத்தரகன கசாத்துக்கின் கிபனத்திர அயற்ின் நதிப்ிடப்ட்ட னன்தரு 

ஆபெட்காத்திற்கு தியமிக்கும் காருட்டு யருடம் ஒன்ரக்கு ின்யரும் வீதங்கில் 

பர்பகாட்டு அடிப்ரடனில் பத ஒதுக்கிற்கு பதய்யாது சாட்டுதல் கசய்னப்டுகின்து.  

கட்டடங்கள்      20 யருடங்கலக்கு பநல் 

காித்கதாகுதிபெம் இனந்திப சாதபம்   20 யருடங்கலக்கு பநல் 

பநாட்டார் யாகங்கள்     05 யருடங்கலக்கு பநல் 

உகபணம் நற்ரம் கருயிகள்    05 யருடங்கலக்கு பநல் 

ஆய்வுகூட உகபணம்     05 யருடங்கலக்கு பநல் 

யியசான உகபணம்     10 யருடங்கலக்கு பநல் 

நின்சாப பயரகள்     05 யருடங்கலக்கு பநல் 

அலுயக உகபணம்     10 யருடங்கலக்கு பநல் 

தாடங்கலம் காருத்துக்கலம்          10 யருடங்கலக்கு பநல் 

(ஈ) இங்கண்ட கசாத்திர ீக்குதல் 

ஆதம், காித்கதாகுதி நற்ரம் உகபணம் ஆகினயற்ின் உருப்டி ஒன்ாது, 

ரகபெதிர்ப்ின் பாில் அல்து அதன் ாயரனிலிருந்து திர்கா காருாதாப ன்ரநகள் 

ரயபெம்  திர்ார்க்கப்டாத பாது, இங்காணலிலிருந்து ீக்கப்டுகின்து. 

கசாத்துக்கின் ீக்கம் கதாடர்ா பதநம் இாம் அல்து ட்டநாது, அச் 

கசாத்தாது இங்காணலிலிருந்து ீக்கப்டும் ஆண்டிலுள் பழுகநாத்த யருநாக் 

கூற்ில் உள்டக்கப்டும்.    

1.2.2 ரடகரம் பயர 

பத ரடகரம் பயரனாது கிபனத்தில் டுத்துரபக்கப்டும். பதநாக்கலிர 

திர்ார்த்து கட்டடங்கின் ிர்நாணிப்ில் பபடினாக உப்டும் பத பாக்கம் 

ஒன்ிரக் ககாண்ட கசயிங்கப இரயனாகும். பத ரடகரம் பயரனாது, 

அது ாயரக்குக் கிரடக்கக்கூடினதாக இருக்கும் காழுது, அதாயது கம்ினிால் 

உத்பதசிக்கப்ட்ட யிதத்தில் கதாமிற்டும் ஆற்லிர இது ககாண்டிருப்தற்கு 

அயசினநா அரநயிடம் நற்ரம் ிரனில் உள் பாது, ஆதம், காித்கதாகுதி நற்ரம் 

உகபணம் ஆகின உாின கசாத்து யரகக்கு நாற்ப்டும். பத ரடகரம் 

பயரனாது பதநம் திபண்ட கசாத்துக் குரவுர ட்டங்கரக் கமித்து, கடன்கரம் 

கசவுகள் உள்டங்காக, கிபனத்தில் டுத்துரபக்கப்டும்.   
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1.2.3 அருயச் கசாத்துக்கள் 

ஓர் அருயச் கசாத்தாது, அச் கசாத்தின் ண்ிரக் ககாண்ட திர்கா காருாதாப 

ன்ரநகாரய ிரயத்திற்கு ற்டுயதுடன் அச் கசாத்தின் கிபனநாது இங்ரக 

கணக்கீட்டு ினநம் LKAS 38 – அருயச் கசாத்துக்கள் ன்தற்கு இணங்க ம்கபநாக 

அயிடக்கூடினதாக இருக்கும் சாத்தினப்ாடு இருந்தால், அது இங்காணப்டும். 

அதற்கிணங்க, திபண்ட கடமிவு நற்ரம் பதநம் திபண்ட கசாத்துக் குரவுர 

ட்டங்கரக் கமித்து கிபனத்தில் ிதி ிரநக் கூற்ில் இச் கசாத்துக்கள் 

டுத்துரபக்கப்டும்.  

கணி கநன்காருாது பர்பகாட்டு பரனில் 5 யருட காப்குதி ஒன்ரக்கு கடமிவு 

கசய்னப்டுகின்து.  

கல்யித்திட்ட அியிருத்திக் கிபனநாது 5 யருட காப்குதி ஒன்ரக்கு பர்பகாட்டு 

பரனில் தியமிக்கப்டுகின்து.        

1.2.4 இருப்புக்கள்  

காங்கடந்த நற்ரம் கநதுயாக யிற்ரனாகி கரும் காருட்கர உாின ாிசீரக்கு 

டுத்துக்ககாண்ட ின்ர், சபாசாிக் கிபனத்தில் இருப்புக்கள் யிரநதிக்கப்டுகின். 

நதிப்ிடப்ட்ட படியாக்கல் கசவு நற்ரம் யிற்ரரன பநற்ககாள்யதற்கா 

நதிப்ிடப்ட்ட கசவு ஆகினயற்ரக் கமித்து சாதாபண யினாாபத்தில் இருப்புக்கள் 

யிற்கப்டக்கூடின யிரபன பதின ணநாக நாற்க்கூடின கரநதினாகும்.      

இருப்புக்கர அதன் தற்பாதன அரநயிடத்திற்கும் ிரநக்கும் ககாண்டுயருயதில் 

உப்ட்ட கிபனநாது ின்யரும் சூத்திபத்திரப் னன்டுத்தி கணக்கிடப்டுகின்து:- 

பப் காருட்கள்     - கிபனத்தில் 

படிவுப் காருட்கள் நற்ரம் ரடகரம் பயர -பர் பப் காருட்கள், பர்க்  

        கூலி ஆகினயற்ின் கிபனத்தில்  

சாதாபண கதாமிற்ாட்டின் 

அடிப்ரடனில் ிரனா உற்த்தி 

பநந்தரகின் காருத்தநா 

யிகிதாசாபம் 

இடநாரம் காருட்கள்    - உண்ரநக் கிபனத்தில் 
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நதிப்ிடப்ட்ட படியாக்கல் கசவு நற்ரம் யிற்ரரன பநற்ககாள்யதற்கு அயசினநா 

நதிப்ிடப்ட்ட கசவு ஆகினயற்ரக் கமித்து சாதாபண யினாாபத்தில் நதிப்ிடப்ட்ட 

யிற்ர யிரபன பதின ணநாக நாற்க்கூடின கரநதினாகும். 

1.2.5 கசாத்துக்கின் குரவு  

கசாத்துக் குரவு ற்ின பதநம் குிகாட்டி உள்தா ன்ரத யரபனரப்தற்கு 

ஒவ்கயாரு அிக்ரகனிடல் திகதினிலும் கசாத்துக்கின் ககாண்டு கசல்ல் கதாரககள் 

நீாய்வு கசய்னப்டுகின்.  அத்தரகன பதநம் குிகாட்டி காணப்டின், அதன் ின்ர் 

கசாத்துக்கர நீப்கக்கூடின கதாரகனாது நதிப்ிடப்டுகின்து. கசாத்து ஒன்ின் 

ககாண்டு கசல்ல் கதாரக அல்து காசிர உண்டுண்ணும் அகாது அதன் 

நீப்கக்கூடின கதாரகனிலும் ார்க்க அதிகாித்தால் குரவுர ட்டம் ஒன்ர 

இங்காணப்டும். நீப்கக்கூடின கதாரகனிர யரபனரப்தற்கு ாயிக்கப்டும் 

நதிப்பீடுகில் நாற்கநான்ர இருந்திருப்ின் குரவுர ட்டநாது ீக்கப்டும் 

(நரதரனாக்கப்டும்).      

1.2.6 ிதிச் கசாத்துக்கள் 

LKAS 39 இது பாக்ககல்ரக்குள் ிதிச் கசாத்துக்காரய இாம் அல்து 

ட்டத்திற்கூடா உண்ரநப் கரநதினிலுள் ிதிச் கசாத்துக்கள், பதிர்வுக்காக 

ரயத்திருக்கப்டும் பதலீடுகள், யிற்ரக்குக் கிரடக்கக்கூடினதா ிதிச் கசாத்துக்காக 

அல்து காருத்தபரடனதாக, னநரதி யாய்ந்த ாதுகாப்பு ஒன்ில் ாதுகாப்பு 

ஆயணங்காக குித்கதாதுக்கப்ட்டு கப்ட்டயாக யரகப்டுத்தப்டும். 

கம்ினாது ஆபம் இங்காணலில் ிதிச் கசாத்துக்கின் யரகப்ாட்டிர 

யரபனரக்கின்து.  

சக ிதிச் கசாத்துக்கலம், கசாத்துகள் ன்நம் ட்சத்தில் இாம் அல்து 

ட்டத்திற்கூடா உண்ரநப் கரநதினில் அல்ாது, ககாடுக்கல் யாங்கலுக்கு பபடிக் 

காபணநானிருந்த கசவுகரக் கூட்டி உண்ரநப் கரநதினில் ஆபம்த்தில் 

இங்காணப்டுகின்து.  

கடன்கலம் யருநதிகலம் ரயப்புக்கலம் த் திகதினில் ஆபம்ிக்கின்பயா அத் 

திகதினிபபன கம்ினாது அயற்ர ஆபம்த்தில் இங்காண்கின்து. ரன சக 

ிதிச் கசாத்துக்கலம் (இாம் அல்து ட்டத்திற்கூடா உண்ரநப் கரநதினில் 

குித்கதாதுக்கப்ட்ட கசாத்துக்கள் உள்டங்காக), கம்ினாது ஆயணத்தின் ஒப்ந்த 

ற்ாடுகலக்கா ஒரு தபப்ாக நாரம் யினாாபத் திகதினில் ஆபம்த்தில் 

இங்காணப்ட்டுள்.  

ிதிச் கசாத்கதான்ிலிருந்தா காசுப் ாய்ச்சல்கலக்கா ஒப்ந்த உாிரநகள் படியரடபெம் 

பாது அல்து ிதிச் கசாத்தின் உாிரநத்துயத்தின் குிப்ிடத்தக்க ஆத்துக்கள் நற்ரம் 

கயகுநதிகள் சகதும் நாற்ப்டும் ககாடுக்கல் யாங்கல் ஒன்ிலுள் ிதிச் கசாத்துத்  
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ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா குிப்புகள் 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதினன்ர படியரடந்த ஆண்டுக்காது 

கதாடர்ா ஒப்ந்த காசுப் ாய்ச்சல்கரப் கற்ரக்ககாள்யதற்கா உாிரநகர கம்ி 

நாற்ரம் பாது கம்ினாது அச் கசாத்திர இங்காணலிலிருந்து ீக்குகின்து. 

கம்ினிால் உருயாக்கப்ட்ட அல்து ிடித்துரயக்கப்ட்ட, நாற்ப்ட்ட ிதிச் 

கசாத்துக்கிா பதநம் யட்டினாது பயாபதார் கசாத்து அல்து காரப்ாக 

இங்காணப்டும்.  

கம்ினாது கதாரகனிர ஈடாக்குயதற்கா சட்ட உாிரந ஒன்ிரக் 

ககாண்டிருந்தால் நாத்திபபந அத்துடன் ஒன்ில் பதின அடிப்ரடனில் தீர்ப்வு 

கசய்யதற்கு அல்து ஒபப பபத்தில் கசாத்திர ணநாக்கி காரப்ிரத் தீர்ப்தற்கு 

உத்பதசிக்கும் பாது ிதிச் கசாத்துக்கலம் காரப்புக்கலம் ஈடாக்கப்ட்டு பதின கதாரக 

ிதி ிரநக் கூற்ில் பன்ிக்கப்டும்.   

கம்ினின் ிதிச் கசாத்துக்காரய காசு நற்ரம் குரங்கா பதலீடுகள் அத்துடன் 

யினாாபம் நற்ரம் ரன யருநதிகள் ஆகினயற்ர உள்டக்குகின்.  

அ) இாம் அல்து ட்டத்திற்கு ஊடா உண்ரநப் கரநதினில் ிதிச் கசாத்துக்கள் 

யினாாபத்திற்காக ரயக்கப்ட்ட ிதிச் கசாத்துக்கரபெம் நற்ரம் இாம் அல்து 

ட்டத்திற்கு ஊடா உண்ரநப் கரநதினில் ஆபம் இங்காணலின் பாில் 

குித்கதாதுக்கப்ட்ட ிதிச் கசாத்துக்கரபெம் இாம் அல்து ட்டத்திற்கு ஊடா 

உண்ரநப் கரநதினிா ிதிச் கசாத்துக்கள் உள்டக்குகின். கிட்டின திர்காத்தில் 

யிற்கும் அல்து நீள்ககாள்யவு கசய்பெம் பாக்கத்திற்காக ிதிச் கசாத்துக்கள் ககாள்ல் 

கசய்னப்டுயதால் யினாாபத்திற்கு ரயக்கப்டுயயாக அரய 

யரகப்டுத்தப்டுகின்.  

பழுகநாத்த யருநாக் கூற்ில் ிதி யருநாம் அல்து ிதிச் கசயித்தில் 

இங்காணப்ட்ட உண்ரநப் கரநதினிா நாற்ங்கலடன் பசர்த்து உண்ரநப் 

கரநதினிா ிதி ிரநக் கூற்ில் இாம் அல்து ட்டத்திற்கு ஊடா உண்ரநப் 

கரநதினிா ிதிச் கசாத்துக்கள் ககாண்டுயபப்டுகின்.  

இாம் அல்து ட்டத்திற்கு ஊடா உண்ரநப் கரநதினிா ஆபம் இங்காணலின் 

பாில் ிதிச் கசாத்து தரபெம் கம்ினாது குித்கதாதுக்கினிருக்கயில்ர.       

(ஆ) கடன்கலம் யருநதிகலம் 

கசனலூக்கநிக்க சந்ரதனில் யிரகூப்டாத ிரனா அல்து யரபனரக்கக்கூடின 

ககாடுப்வுகலடா கற்ரக்ககாள் படினாத ிதிச் கசாத்துக்காக கடன்கலம் 

யருநதிகலம் காணப்டும். ஆபம் அவீட்டின் ின்ர், குரவுரதரக் கமித்து னநரதி 

யாய்ந்த யட்டி வீதத்திர (EIR) னன்டுத்தி கடமிவு கசய்னப்ட்ட கிபனத்தில் அத்தரகன 

ிதிச் கசாத்துக்கள் ின்ர் அயிடப்டுகின். னநரதி யாய்ந்த யட்டி வீதத்தின் (EIR) 

இரணந்த குதினாக இருக்கும் ககாள்ல் நற்ரம் கட்டணம் அல்து கிபனங்கள் 

கதாடர்ிா பதநம் கமிவு அல்து உகாப யமங்கலிரக் கயத்திற் ககாண்டு  
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ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா குிப்புகள் 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதினன்ர படியரடந்த ஆண்டுக்காது 

கடமிவுக் கிபனம் கணிப்ிடப்டுகின்து. னநரதி யாய்ந்த யட்டி வீத (EIR) 

கடமியாது பழுகநாத்த யருநாக் கூற்ில் ‘ிதி யருநாத்தில்’ உள்டக்கப்டுகின்து. 

கசாத்துக் குரவுரதலிலிருந்து ழும் ட்டங்காரய ிதிக் கிபனத்தில் பழுகநாத்த 

யருநாக் கூற்ில் இங்காணப்டுகின்.  

யினாாப யருநதிகள், ஊமினர் கடன்கள், ரயப்புக்கள், பற்ணங்கள், ரன யருநதிகள் 

நற்ரம் காசும் காசுக்குச் சநநா யிடனங்கலம் ஆகினயற்ர கடன்கலம் யருநதிகலம் 

உள்டக்குகின்.  

(இ) பதிர்வுக்காக ரயத்திருக்கப்டும் ிதிச் கசாத்துகள் (HTM) 

ிரனா அல்து யரபனரக்கக்கூடின ககாடுப்வுகலடா கற்ரக்ககாள் 

படினாத ிதிச் கசாத்துக்கள் நற்ரம் ிரனா பதிர்ச்சிக் காத்ரதபெரடன ிதிச் 

கசாத்துக்கள் ன் கம்ினாது அயற்ர பதிர்வுக் காம் யரப ரயத்திருப்தற்கா 

சாதகநா உத்பதசம் நற்ரம் ஆற்லிரக் ககாண்டுள் பாது பதிர்வுக்காக 

ரயத்திருக்கப்டுயதாக யரகப்டுத்தப்டுகின். ஆபம் அவீட்டின் ின்ர், 

குரவுரதரக் கமித்து னநரதி யாய்ந்த யட்டி வீதத்திர (EIR) னன்டுத்தி கடமிவு 

கசய்னப்ட்ட கிபனத்தில் பதிர்வுக்காக ரயத்திருக்கப்டும் ிதிச் கசாத்துகள் 

அயிடப்டுகின். னநரதி யாய்ந்த யட்டி வீத (EIR) கடமியாது பழுகநாத்த 

யருநாக் கூற்ில் ‘ிதி யருநாத்தில்’ உள்டக்கப்டுகின்து. கசாத்துக் 

குரவுரதலிலிருந்து ழும் ட்டங்காரய ிதிக் கிபனத்தில் பழுகநாத்த யருநாக் 

கூற்ில் இங்காணப்டுகின்.  

அபசாங்கப் ிரணனங்கள் நற்ரம் ிரனா ரயப்புக்கிா பதலீடுகாரய 

பதிர்வுக்காக ரயத்திருக்கப்டும் ிதிச் கசாத்து (HTM) பதலீடுகின் கீழ் 

யரகப்டுத்தப்ட்டுள்.  

(ஈ)  யிற்ரக்குக் கிரடக்கக்கூடினதா ிதிச் கசாத்துக்கள் 

யிற்ரக்குக் கிரடக்கக்கூடினதா ிதிச் கசாத்துக்காக குித்கதாதுக்கப்ட்ட அல்து 

பநற்பாந்த ிதிச் கசாத்துக்கின் ந்தயிதநா யகுதிக்குள்லம் யரகப்டுத்தப்டாத 

கற்ரக்ககாள் படினாத ிதிச் கசாத்துக்கப யிற்ரக்குக் கிரடக்கக்கூடினதா ிதிச் 

கசாத்துக்காகும். ஆபம் இங்காணலின் ின்ர், அரய உண்ரநப் கரநதினில் 

அயிடப்டும் அத்துடன் குரவுர ட்டங்கிர யிட அதன்கண்ணுள் நாற்ங்காரய 

ரன பழுகநாத்த யருநாத்தில் இங்காணப்ட்டு ிதினங்கள் நற்ரம் ஒதுக்குகில் 

ஒதுக்கப்ட்ட உண்ரநப் கரநதினில் பன்ிக்கப்டும். யிற்ரக்குக் கிரடக்கக்கூடினதா 

கடன் ஆயணங்கள் கதாடர்ா யட்டி யருநாநாது னநரதி யாய்ந்த யட்டி வீத (EIR) 

பரனிரப் னன்டுத்தி கணிப்ிடப்ட்டு இாம் அல்து ட்டத்தில் இங்காணப்டும். 

பதலீடு ஒன்ாது இங்காணலில் இபத்துச் கசய்னப்டும் பாது ிதினங்கள் நற்ரம் 
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 ஒதுக்குகில் திபலம் இாம் அல்து ட்டநாது இாம் அல்து ட்டநாக நீள் 

யரகப்டுத்தப்டும்.       

யிற்ரக்குக் கிரடக்கக்கூடினதா பதலீடாக ஆபம் இங்காணலின் பாில் ிதிச் கசாத்து 

தரபெம் கம்ினாது குித்கதாதுக்கினிருக்கயில்ர.        

1.2.7 .1 ிதிச் கசாத்துக்கள் குரயரடதல் 

ஒரு ிதிச் கசாத்தாது அல்து ிதிச் கசாத்துக்கூட்டம் ஒன்ாது குரயரடகின்து 

ன்தா பதநம் னதார்த்தநா சான்ர உள்தாகய ஒவ்கயாரு அிக்ரகனிடல் 

திகதினிலும் இக் கம்ினாது நதிப்ிடுயதுடன் அத்தரகன குரயாது ிகழ்ந்திருந்தால் 

அக் குரவுர கதாரகனாது  கசாத்தின் ககாண்டு கசல்ல் கதாரகக்கும் நதிப்ிடப்ட்ட 

திர்காக் காசுப் ாய்ச்சலின் ிகழ்காப் கரநதிக்கும் இரடனில் பயராட்டிரக் 

கருத்திற்ககாள்யதன் பம் கணிப்ிடப்டுகின்து.     

1.2.8 காசும் காசுக்குச் சநநா யிடனங்கலம் 

ரகனிலுள் காசு, யங்கினிலுள் ரயப்புக்கள் நற்ரம் நீள்ககாள்யவு 

உடன்டிக்ரககள்  ன்யற்ர காசும் காசுக்குச் சநநா யிடனங்கலம் 

உள்டக்குகின்து.  

“நரபக பர” னிரப் னன்டுத்தி தனாாிக்கப்ட்டுள் காசுப் ாய்ச்சல் 

கூற்ின் பாக்கத்திற்காக காசும் காசுக்குச் சநநா யிடனங்கிதும் ஒரு கூாக 

யங்கி பநதிகப்ற்ர உள்டக்கப்டுகின்து.  

 

1.3  காரப்புக்கள் நற்ரம் ற்ாடுகள் 

பகள்யினின் பாிா ககாடுப்யிற்கு அல்து அிக்ரகனிடல் திகதினிலிருந்து 

ஒரு யருடத்திற்குள் ிலுரயனாகவுள்ரயபன ிதி ிரநக் கூற்ில் ரடபரப் 

காரப்புக்காக யரகப்டுத்தப்ட்ட காரப்புக்காகும். அிக்ரகனிடல் 

திகதினிலிருந்து ஒரு யருடத்திற்குப் ின்ர் ககாடுப்யிற்கு ிலுரயனாகவுள் 

அம் நீதிகப ரடபர சாபாத (ிரனா) காரப்புக்காகும்.  

இந் ிதிக் கூற்ரக்கரத் தனாாிக்கும் பாது அிந்த சக காரப்புக்கலம் 

கணக்கிடப்ட்டுள். கடந்தகா ிகழ்கயான்ின் யிரயாக சட்ட அல்து 

உட்கிரடனா கடப்ாடு ஒன்ிர கம்ினாது ககாண்டிருக்கும் பாது 

ற்ாடுகலம் காரப்புக்கலம் இங்காணப்டுகின் அத்துடன் காருாதாப 

ன்கின் கயிப்ாய்ச்சாது இக் கடப்ாட்டிரத் தீர்ப்தற்கு 

பதரயப்டுத்தப்டும் ன்து சாத்தினப்டக்கூடினதாக இருக்கின்து.   
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1.3.1 ஊமினர் ன்கள் 

(அ.) ஓய்வூதினப் ணிக்ககாரட ற்ாடு 

1983 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இக்க ணிக்ககாரடக் ககாடுப்வுச் சட்டத்தின் 

கீழ் பதரயப்டுத்தப்ட்டயார தகுதிபெள் சக ஊமினர்கலக்கும் ன் 

திட்டத்திர இக் கம்ினாது கதாடர்ந்துள்து. இந் ன் திட்டநாது 

கயினக ாீதினில் ிதிபட்டம் கசய்னப்டுயதில்ர.  

ற்ாட்டிர கணிப்பீடு கசய்யதற்காக ாயிக்கப்டும் அடிப்ரட டுபகாள்கள் 

ின்யருயயற்ர உள்டக்குகின்: 

கமியிடப்ட்ட வீதம்     12% 

திர்கா சம் அதிகாிப்பு வீதம்   10% 

ணினாட்கடாகுதிப் புழ்வு    02% 

ஓய்வுகல் யனது     55 யருடங்கள் 

 

கதாடர்ந்து கசல்லும் ண்ணக்கருயிர இக் கம்ினாது கதாடரும் ன்தும்.  

 

(ஆ.) யரபனரக்கப்ட்ட ங்கிப்புத் திட்டம் 

ிரயம் ஒன்ாது தினா ிரயம் ஒன்ாக ிரனா ங்கிப்ிரச் 

கசலுத்துயதும் அத்துடன் பநதிக கதாரக ஒன்ிரச் கசலுத்துயதற்கா சட்ட 

அல்து உட்கிரடனா கடப்ாடு ஒன்ிர ககாண்டிபாததுநா கதாமிலுக்குப் 

ின்பா திட்டம் ஒன்ப யரபனரக்கப்ட்ட ங்கிப்புத் திட்டநாகும். 

யரபனரக்கப்ட்ட ங்கிப்புத் திட்டத்திற்கா ங்கிப்புக்கலக்கா 

கடப்ாடுகாரய, அரய ிலுரயனிலுள் பாது, பழுகநாத்த யருநாக் 

கூற்ில் கசவு ஒன்ாக இங்காணப்டும்.  

 

(இ.) ஊமினர் பசநா ிதினம் 

அநநதிக்கப்ட்ட பசநா ிதினத்திற்கு ஒவ்கயாரு ஊமினாிதும் சம்த்தின் 

அடிப்ரடனில் கம்ிபெம் ஊமினர்கலம் பரபன 12% இரபெம் 08% 

இரபெம் ங்கிப்புச் கசய்கின்ர்.  

 

(ஈ.) ஊமினர் ம்ிக்ரகப் காரப்பு ிதினம் 

யரபனரக்கப்ட்ட ஶ்ரீ லங்கா திாிபாரா கம்ினாது ஒவ்கயாரு 

ஊமினாிதும் சம்த்தின் அடிப்ரடனில் 3% இர ஊமினர் ம்ிக்ரகப் 

காரப்பு ிதினத்திற்குப் ங்கிப்புச் கசய்கின்து.  
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1.3.2 யினாாபம் நற்ரம் ரன கசன்நதிகள் 

யினாாபம் நற்ரம் ரன கசன்நதிகாரய கிபனத்தில் 

டுத்துரபக்கப்டுகின்து. 

 

1.3.3 யாி யிதிப்பு 

ங்கிாங்கள் அல்து யட்டி ஆகினயற்ிலிருந்தா நிரக நற்ரம் 

யருநாத்திர யிட இக் கம்ினின் நிரக நற்ரம் யருநாம் ஆகின 2006 

ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இக்க உள்ாட்டு இரயாிச் சட்டத்தின் 7 (ixiv) ஆம் 

ிாியின் கீழ் யருநா யாினிலிருந்து யிக்கிக்கப்ட்டுள்.  

  

1.3.4 ிற்பாடப்ட்ட யாி 

2006 ஆம் ஆண்டின் 10 இக்க உள்ாட்டு இரயாிச் சட்டத்தின் 7 (ixiv) ஆம் 

ிாியின் கீழ் யருநா யாினிலிருந்து யிக்கிக்கப்டுயதால் இக் கம்ினின் 

நிரக நற்ரம் யருநாநாக, ிற்பாடப்ட்ட யாிக்காக ற்ாடு 

கசய்னப்ட்டிருக்கயில்ர.   

1.3.5 பதப் காரப்புக்கலம் திர்ாபாத காரப்புக்கலம் 

ிச்சனநற் திர்கா ிகழ்வுகிால் அல்து காருாதாப ன்கின் 

நாற்நாது சாத்தினப்டக்கூடினதாகயில்ாத அல்து ம்கபநாக 

நதிப்ிடப்டக்கூடினதாகயில்ாத ிகழ்கா கடப்ாடுகின் பம் நாத்திபபந 

அயற்ின் இருப்பு உரதிப்டுத்தப்டும் சாத்தினநா கடப்ாடுகாக 

திர்ாபாத காரப்புக்கள் உள்.  

இக் கம்ினின் பதப் காரப்புக்கலம் திர்ாபாத காரப்புக்கலம் ிதிக் 

கூற்ரக்கின் உாின குிப்புக்கில் கயிப்டுத்தப்ட்டுள்.  

 

1.4 பழுகநாத்த யருநாக் கூற்ர 

பத ஒதுக்கு – (பதக் ககாரடகலடன் கதாடர்புட்டரய) 

சுகாதாப அரநச்சு, ககனார் (CARE) நற்ரம் யரபனரக்கப்ட்ட சிபான் 

புரகனிரக் கம்ி ஆகினயற்ிால் யமங்கப்ட்ட, 2000 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

ிதிச் கசாத்துக்கள் நீது கசயமிக்கப்டும் ிதினங்கள் பதக் ககாரடகாக 

கருதப்ட்டுள் ஆதால் இவ் உருப்டிகள் நீதா கரநாத் பதய்யாது, 

அத் பதய்யிர ஆண்டுக்கா கநாத்த பதய்வுக் கட்டணத்திற்கு திபாக ஈடாக்கும் 

அபதபயர உாின பத ககாரடக் கணக்குகில் சாட்டுதல் 

கசய்னப்ட்டுள்து.  
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1.4.1 நாினக் ககாரட  

அபசாங்க நாினக் ககாரடகாரய, அக் ககாரடனாது 

கற்ரக்ககாள்ப்ட்டு அதநடன் இரணந்த சக ிந்தரகலம் 

இணங்கிகனாழுகப்டும் ன்நம் ினானநா உரதிப்ாடு காணப்டுநிடத்து, 

இங்காணப்டும்.  

உப்ட்ட கசவுகலக்காக இக் கம்ிக்கு இமப்ிர ஈடுகசய்பெம் 

ககாரடகாரய, கசவுகள் இங்காணப்டும் அபத காப்குதினில் 

பழுகநாத்த யருநாக் கூற்ில் யருநாநாக இங்காணப்டும். கசாத்து 

ஒன்ின் கசவுக்காக இக் கம்ிக்கு இமப்ிர ஈடுகசய்பெம் 

ககாரடகாரய ிதி ிரநக் கூற்ில் இங்காணப்டும்.  

 

1.4.2 கசயிம் 

(அ.) உப்டும் கசவுக்கும் குித்த யருநா உருப்டிகின் உரமப்புக்கும் 

இரடனிா பபடி இரணப்ின் அடிப்ரடனில் பழுகநாத்த யருநாக் கூற்ில் 

கசவுகள் இங்காணப்டும். இக் கம்ினிர டாத்துதல் நற்ரம் 

யிரத்திா ிரனில் பதச் கசாத்துக்கரப் பாநாித்தல் ஆகினயற்ில் 

உள்ாகும் சக கசயிங்கலம் ஆண்டிற்கா நிரகனிர அரடபெம் 

யருநாத்துக்கு திபாகச் சாட்டுதல் கசய்னப்ட்டுள்து.  

 

1.4.3 ிதிச் கசயிம்/ யருநாம் 

 

1.4.4 பதலீடு கசய்னப்ட்ட ிதினங்கின் நீது அட்டுர அடிப்ரடனில் 

கற்ரக்ககாள்ப்ட்ட யட்டினிர ிதி யருநாம் உள்டக்குகின்து.  

 

1.5  காசுப் ாய்ச்சல் கூற்ர 

LKAS 7 இற்கிணங்க காசுப் ாய்ச்சற் கூற்ர தனாாிக்கப்ட்டுள்து. 

கசலுத்தப்ட்ட யட்டினாது கசனற்ாட்டு காசுப் ாய்ச்சலின் கீழ் 

யரகப்டுத்தப்டுயதுடன் கற்ரக்ககாள்ப்ட்ட யட்டினாது பதலீட்டு காசுப் 

ாய்ச்சலின் கீழ் யரகப்டுத்தப்டுகின்து.     

 

1.6  அிக்ரகனிடும் காப்குதிக்குப் ின்பா ிகழ்வுகள் 

அிக்ரகனிடும் காப்குதிக்குப் ின்ர் ிகழும் ிகழ்வுகின் அடிப்ரடனா 

யிடனங்கள் கருத்திற்ககாள்ப்ட்டுள்துடன் அயசினநாயிடத்து, காருத்தநா 

சீபாக்கங்கள் கசய்னப்ட்டுள். 
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1.7  கயினிடப்ட்ட ஆால் இன்பம் கசனல்யலுவுக்கு யபாத ினநங்கள் 

கம்ினின் யருடாந்த ிதிக் கூற்ரக்கள் கயினிடப்ட்ட திகதி யரபனில், 

கயினிடப்ட்ட ஆால் இன்பம் கசனல்யலுவுக்கு யபாத ினநங்காரய 

கீபம ட்டினற்டுத்தப்ட்டுள். கயினிடப்ட்ட ினநங்கிதும் 

காருள்பகாடல்கிதும் இப் ட்டினல்டுத்தாது திர்காத் திகதி ஒன்ில் 

ிபபனாகிக்கப்டும் பாது கயிப்டுத்தல்கள், ிதி ிரந அல்து கசனற்ின் 

நீதா தாக்கம் ஒன்ிர கம்ி ினானநாக திர்ார்ப்தாகபய உள்து. இந் 

ினநங்கள் கசனல்யலுவுக்கு யரும் பாது அயற்ரப் ின்ற்ரம் உத்பதசம் 

கம்ிக்கு உள்து.  

 

(அ.) SLFRS 9- ிதி ஆயணங்கள்:    

யரகப்டுத்தலும் அவீடும் ன்நம் SLFRS 9 ஆது LKAS 39 இர 

திலீடாக்குயதுடன் LKAS 39 இல் யரபனரக்கப்ட்டயார ிதிச் கசாத்துக்கள் 

நற்ரம் காரப்புக்கின் யரகப்டுத்தல் நற்ரம் அவீட்டுக்கு 

ற்புரடனதாகின்து. இந் ினநத்தின் கட்டான கசனல்யலுத் திகதினாது 

ிற்பாடப்ட்டுள்து. SLFRS 9 இன் பதாயது கட்டத்திரப் 

ின்ற்ரதாது கம்ினின் ிதிச் கசாத்துக்கின் யரகப்டுத்தல் நற்ரம் 

அவீட்டில் யிரவு ஒன்ிரக் ககாண்டிருக்கும் ஆால் ிதிப் காரப்புக்கின் 

யரகப்டுத்தல் நற்ரம் அவீட்டில் தாக்கம் தரபெம் சாத்தினநாகக் 

ககாண்டிருக்காது. பழுரநனாபதார் பதாற்ப்ாட்டிர அிக்கும் காருட்டு 

ரன கட்டங்கர கயினிடும் பாது அயற்ரடன் இரணந்த யிரயிரக் 

கம்ினாது அயிடும்.     

 

(ஆ.) SLFRS 13- உண்ரநப் கரநதி அவீடு  

SLFRS 13 ஆது சக உண்ரநப் கரநதி அவீடுகலக்கும் SLFRS இன் கீழ் ஒரு 

தித்த யமிகாட்டல் பத்திர உருயாக்குகின்து. உண்ரநப் கரநதினிரப் 

ாயிக்குநார ிரயம் ஒன்ர ப்பாது பகட்டுக்ககாள்ப்டும் ன்ரத SLFRS 

13 டுத்துரபப்தில்ர ஆால் அரதக் காட்டிலும் உண்ரநப் கரநதினாது 

பகட்டுக்ககாள்ப்டும் பாது அல்து அநநதிக்கப்டும் பாது SLFRS இன் கீழ் 

உண்ரநப் கரநதினிர வ்யார அயிடுயது ன்து ற்ின யமிகாட்டலிர 

யமங்கும். இந் ினநநாது ிதி ிரந நற்ரம் கசனற்ின் நீது ககாண்டிருக்கும் 

தாக்கத்திர இக் கம்ி தற்பாது நதிப்ிட்டு  யருகின்து. 2014 ஜயாி 01 ஆம் 

திகதினன்பா அல்து அதற்குப் ின்பபா ஆபம்ிக்கும் யருடாந்தக் 

காப்குதிக்கு இந் ினநநாது கசனல்யலுயிலிருக்கும்.      

 

 



யரபனரக்கப்ட்ட ஸ்ரீ ங்கா திாிபாரா கம்ி 
 

 
 

58 

1.8  யிற்ரக்கா ரடபர சாபாத கசாத்துக்கள் 

 

கதாடர்ந்து ாயிப்ரத யிட பதற்டினாக ரகபெதிர்த்தல் ஒன்ரக்கூடாக 

நீப்கற்ரக்ககாள் திர்ார்க்கப்டும் ரடபர சாபாத கசாத்துக்காரய 

யிற்ரக்கு ரயத்திருக்கப்டுரயனாக யரகப்டுத்தப்ட்டுள். 

யிற்ரக்கு ரயத்திருக்கப்டுரயனாக யரகப்டுத்தப்டுயதற்கு உடன் 

பன்ர், இச் கசாத்துக்காரய இக் கம்ினின் கணக்கீட்டுக் 

ககாள்ரககலக்கிணங்க நீ அயிடப்ட்டுள். அதன் ின்ர், இச் 

கசாத்துகாரய அயற்ின் ககாண்டு கசல்ல் கதாரக நற்ரம் யிற்ரக்கா 

கிபனம் கமித்த உண்ரநப் கரநதி ஆகினயற்ிலும் குரயாக 

அயிடப்டுகின். யிற்ரக்கு ரயத்திருக்கப்டுயதா ஆபம் 

யரகப்டுத்தல் நீதா கசாத்துக் குரவுர ட்டங்கள் நற்ரம் நீள் அவீட்டின் 

பாில் அடுத்துயரும் இாங்கள் அல்து ட்டங்கள் ன் இாம் அல்து 

ட்டத்தில் இங்காணப்ட்டுள். பதநம் திபண்ட குரவுர ட்டத்திர 

யிடக் கூடுதாக இாங்கள் இங்காணப்டுயதில்ர.       
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ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா குிப்புகள் 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதி படியரடந்த ஆண்டுக்காது 

 2013 
ரூா                 சதம் 

2012 
ரூா 

3.ஆண்டுக் காத்தின் பாதா கசயி 

நீிப்பு  

  

சுகாதாப அரநச்சிடநிருந்தா கசயி 

நீிப்பு   

1,376,678,444.97 1,283,090,316 

உக உணவு ிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு 

திாிபாரா யமங்கலிலிருந்தா யருநாம் 

4,529,970.00 
 

1,381,208,414.97 
 

27,156,000 
 

1,310,246,316 
 

 

4. உற்த்திக் கிபனம்  

  

காருள் நுகர்வு  1,190,839,955.88 1,137,091,223.85 

பர்க் கூலி  101,811,366.67 100,770,308.77 

கதாமிற்சார பநந்தரகள்  85,610,450.32 70,957,503.74 

ஆபம்க் கிபனம்  1,378,261,772.87 1,308,819,036.36 

பசர்ப்வு: ஆண்டுத் கதாடக்கத்தில் படிவுப் 

காருட்கள்  

20,730,175.36 7,802.00 

ஆண்டுத் கதாடக்கத்தில் ாாயித உற்த்திப் 

காருட்கள்  

101,938.96 - 

கமிப்வு: ஆண்டு இரதினில் படிவுப் 

காருட்கள்   

(16,187,069.56) (20,730,175) 

ஆண்டு இரதினில் ாாயித உற்த்திப் 

காருட்கள்   

(86,007.73) (101,939) 

நீள் கசய்பரப்டுத்தல் ட்டம்  (544,244.40) 
 

1,382,276,565.49 

(371,708) 
 

1,287,623,017 
 

5. ரன யருநாம்    

அதிஸ்பாச் சீட்டு யிற்ரகள்  10,175,629.66 9,109,331.34 

ரன யருநாம்  2,337,677.51 5,374,502.02 

திரபசாி உண்டினல்கள் நீதா யட்டி 

யருநாம்  

6,787,846.68 4,113,711.68 

சாக்குத் துணி யிற்ரகள்  3,955,398.35 2,538,952.50 

ல்யரக ாாயித யருநாம் 291,917.00 194,459.57 

வீடரநப்புக் கடன் யட்டி  814,674.05 102,098.13 

திரு. கிபன் அத்தத்துயிடநிருந்து கிரடத்த 

ன்ககாரட  

 
 

 

 

 
259,000.00 

24,622,143.25 

 
                             -

21,433,055 
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ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா குிப்புகள் 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் 

திகதி படியரடந்த ஆண்டுக்காது 

6. ஆண்டுக்கா கசயிலுங் கூடின யருநாம்     

ின்யரும் உருப்டிகாரய ஆண்டுக்கா 

கசயிலுங் கூடின யருநாத்ரத அரடந்து 

ககாள்யதில் சாட்டுதல் கசய்னப்ட்டுள் 

2013 
ரூா     சதம் 

2012 
ரூா 

அடிப்ரடச் சம்ங்கள் நற்ரம் ஊக்குயிப்புக் 

ககாடுப்வுகள்  

6,537,733.36 5,842,280.52 

ாதுகாயல் கட்டணங்கள்  5,261,941.61 3,843,692.84 

கட்டடத் திருத்தம் நற்ரம் பாநாிப்பு  7,535,071.30 3,704,885.54 

பகாரநனின் சம்ங்கள்  3,589,420.26 3,150,426.80 

கணக்காய்வுக் கட்டணங்கள்  90,750.00 82,500.00 

ரன ிர்யாகச் கசயிங்கள்  10,196,299.37 8,459,776.89 

யிிபனாகச் கசயிங்கள் 8,986,705.12 7,029,845.92 

ிதி நற்ரம் ரன கசயிங்கள்  1,209,922.05 688,274.17 

  
43,407,843.06 

 
32,801,682.68 

 

   



யரபனரக்கப்ட்ட ஸ்ரீ ங்கா திாிபாரா கம்ி 
 

 
 

61 

 

ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா குிப்புகள் 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதி படியரடந்த ஆண்டுக்காது 

7. ஆதம், காித்கதாகுதி நற்ரம் உகபணம் 

 காணி  

ரூா சதம்  

கட்டடம்  

ரூா 

சதம் 

காித்

கதாகுதி 

நற்ரம் 

இனந்திப 

சாதம்  

ரூா சதம் 

பநாட்டார் 

யாகம்  

ரூா சதம் 

உகபண

பம் 

கருயிக

லம்  

ரூா 

சதம்  

ஆய்வுகூ

ட 

உகபண

ம்  

ரூா 

சதம் 

யியசா

ன 

உகப

ணம் 

ரூா 

சதம்               

நின்சாப 

பயரக

ள்  

ரூா 

சதம் 

அலுய

க 

உகபண

ம் ரூா 

சதம் 

தாடபம் 

காருத்துக்

கலம் ரூா 

சதம்                           

கநாத்தம்  

ரூா சதம் 

கிபனம் / 

நரடி 

யிரநதிப்பு  

           

2013/01/01 

ஆம் 

திகதினிலுள்

யார நீதி 

220,000,00
0.00 

69,325,59
9.28 

125,410,90

3.88 

1,178,750

.00 

7,857,42

1.38 

4,645,55

8.00 

138,650

.00 

1,028,39

7.45 

7,016,02

5.00 

3,062,307.5

0 

439,663,61

2.49 

பசர்ப்வுக

ள்  

- - 11,351,132

.51 

12,080,00

0.00 

1,974,90

0.00 

276,292.

00 

- 64,349.0

0 

1,197,03

7.74 

481,291.20 27,425,002

.45 

2013/12/31 

ஆம் 

திகதினிலுள்

யார நீதி  

220,000,00
0.00 

69,325,59
9.28 

136,762,03

6.39 

13,258,75

0.00 

9,832,32

1.38 

4,921,85

0.00 

138,650.
00 

1,092,746.
45 

8,213,062.
74 

3,543,598.70 467,088,614
.94 

திபண்ட 

கரநாத் 

பதய்வு  

           

2013/01/01 

ஆம் 

திகதினிலுள்

யார நீதி  

- 754,336.6
4 

2,731,254.32 39,292.17 832,644.1
9 

91,463.21 2,310.83 314,858.6
5 

363,803.4
1 

108,575.97 5,238,539.3
9 

ஆண்டுக்கா 

கரநாத் 

பதய்வுக் 

கட்டணம்  

- 3,461,279
.96 

13,273,345.4
1 

2,047,750.
00 

1,860,086.
94 

466,158.2
0 

13,865.0
0 

208,896.9
4 

763,442.8
6 

325,571.51 22,420,396.
82 

2013/12/31 

ஆம் 

திகதினிலுள்

யார நீதி  

- 4,215,616
.60 

16,004,599.7
3 

2,087,042.
17 

2,692,731.
13 

557,621.4
1 

16,175.8
3 

523,755.5
9 

1,127,246.
27 

434,147.48 27,658,936.
21 

2013/01/01 

ஆம் 

திகதினிலுள்

யார 

கசாத்தின் 

குரக்கப்ட்

ட கரநதி 

220,000,00
0.00 

68,571,26
2.64 

122,679,649.
56 

1,139,457.
83 

7,024,777.
19 

4,554,094.
79 

136,339.
17 

713,538.8
0 

6,652,221.
59 

2,953,731.53 434,425,073
.10 

2013/12/31 

ஆம் 

திகதினிலுள்

யார 

கசாத்தின் 

குரக்கப்ட்

ட கரநதி 

220,000,00
0.00 

65,109,98
2.68 

120,757,436.
66 

11,171,707
.83 

7,139,590.
25 

4,364,228.
59 

122,474.
17 

568,990.8
6 

7,085,816.
47 

3,109,451.12
2 

439,429,678
.73 

 

 

 

 

 

 



யரபனரக்கப்ட்ட ஸ்ரீ ங்கா திாிபாரா கம்ி 
 

 
 

62 

ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா குிப்புகள் 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதி படியரடந்த ஆண்டுக்காது 

 2013 
ரூா           சதம் 

2012 
ரூா 

7.இருப்புக்கள்    

பப் காருட்கள்    

பசானா  56,235,685.52 47,541,110 

கிபெப்பு  13,254,809.51 1,796,109 

ால் நா  7,729,827.82 10,605,439 

காினினல் கஞ்சினங்கள்  5,711,489.85 6,755,482 

கிபாப்ற் (Kraft) கடதாசிப் ர  5,316,859.97 4,582,947 

பசாம்  4,289,327.52 50,026,136 

யிற்நின்  3,958,319.53 4,585,233 

டீசல்  3,538,040.00 2,233,146 

 அடுக்குப் டம்  - ிள்ரகள்  2,870,097.03 - 

காலித்தீன் ரகள் – சியப்பு  2,013,634.33 208,936 

 அடுக்குப் டம்  - தாய்நார்  1,776,946.04 - 

காலித்தீன் ரகள் – நஞ்சள் 1,166,294.55 314,552 

நூற்கனிர  147,504,10 153,406 

ாயிக்கப்ட்ட காலித்தீன் ரகள்  78,292.00 16,194 

ாயிக்கப்ட்ட ால் நா ரகள்   6,171.00 583 

கூட்டித் துப்பவு கசய்பெம் உகபணங்கள்  1,378.00 102,057 

கயற்ரக் ககாள்கன்கள்  166.73 85,518 

ிசின் பூசப்ட்ட ாடா  - 3,360 

ாயிக்கப்ட்ட சாக்குப் ரகள்  - 418,724 

ரடகரம் பயர  4,431,263.70 5,148,490 

படிவுப் காருட்கள்  16,192,484.30 20,730,175 

  
128,718,591.60 

 

 
155,307,597 

   

8.கடன்டுர் நற்ரம் ரன யருநதிகள்    

வீடரநப்புக் கடன் – கசாத்துக் கடன் 

கணக்கு II 

17,688,013.56 5,597,999.83 

வீடரநப்புக் கடன் – இடர் கடன் கணக்கு       
II 

6,051,337.45 1,096,290.86 

கடன்டுர்கள்  4,011,700.17 3,869,567.87 

ாாயித ரயப்புக்கள் நற்ரம் 

பற்ககாடுப்வுகள்  

3,608,799.60 10,531,955.58 

நீிக்கக்கூடின ரயப்புக்கள் – இ.நி.ச.  987,500.00 987,500.00 

வீடரநப்புக் கடன் 5% 382,748.88 2,319,861.11 

சுற்ரா பற்ணம்  244,000.00 365,500.00 

காாயதினாகாத கசயிங்கள்  189,981.67 1,450,842.36 

ரயப்புக்கள் 152,041.00 164,012.00 

ண்டிரக பற்ணம்  151,200.00 162,700.00 



யரபனரக்கப்ட்ட ஸ்ரீ ங்கா திாிபாரா கம்ி 
 

 
 

63 

வீடரநப்புக் கடன் 5% - 1,047,525.09 

வீடரநப்புக் கடன் 5% இங்ரக யங்கி II - 203,578.30 

ிடித்து ரயத்தல் யாி  - 0.50 

  
33,467,322.33 

  
27,797,334 

 

 

 2013 

ரூா சதம்                           

2012 

ரூா 

9.காசும் காசுக்குச் சநநா 

யிடனங்கலம் 

 

  

இங்ரக யங்கி – ஜா  -72059803 

 

273,930.75 63,160,686 

இங்ரக யங்கி – ஜா  -713224617 3,633,718.98 990,193 

காசுப் ாிநாற்ம் - 400,000 

திர்ாபாத கசவு ிதினம் - 50,000 

காசுக் கட்டுிதி - 1,000 

  
3,907,649.73 

 
64,601,879 

10.பதலீடுகள்    

திரபசாி உண்டினல்கள் 60,000,000.00 - 

யருநதினா திரபசாி உண்டினல் 

யட்டி யருநாம்  

456,528.00 - 

  
60,456,528.00 

 
                     - 

11. பத ஒதுக்குகள்   

ஆண்டுத் கதாடக்கத்திலுள்யார நீதி 147,354,856.01 127,132,392 

CARE 
இடநிருந்தா ககாரட 

- 22,636,578 

சுகாதாப அரநச்சிடநிருந்தா பதக் 

ககாரட 

27,425,002.45 16,470,145 

கமிப்வு: ஆண்டுக்கா கரநாத் 

பதய்வுக் கட்டணம்  

(22,420,396.82) (18,884,259) 

ஆண்டு இரதினிலுள்யார நீதி  
152,359,461.64 

 
147,354,856 

   

12. நரடி யிரநதிப்பு ஒதுக்குகள்    

ஆண்டுத் கதாடக்கத்திலுள்யார நீதி 307,170,027.56 246,452,131 

ஆண்டுக் காப்குதினில் நரடி 

யிரநதிப்பு  

- 60,717,897 

ஆண்டு இரதினிலுள்யார நீதி  
307,170,027.56 

 
307,170,028 
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13. ககாள்கன் ிதினம்   

ககாள்கன் ிதினம் - 4,296,065 

    
                          - 

 
4,296,065 

 
 

14. ஓய்வூதின ன்ரநக் கடப்ாடு 

  

ஆண்டுத் கதாடக்கத்திலுள்யார நீதி 28,201,124.50 23,480,226 

கமிப்வு: ஆண்டுக் 

காப்குதினிா ககாடுப்வுகள் 

(1,776,360.00) 4,598,472 

ஆண்டுக்கா ற்ாடு  3,661,583.00 122,427 

ஆண்டு இரதினிலுள்யார நீதி  
30,086,347.50 

 
28,201,125 

   

 2013 2012 

கமியிடப்ட்ட வீதம்  12% 12% 

திர்கா சம் அதிகாிப்பு வீதம்  10% 10% 

ணினாட்கடாகுதிப் புபள்வு 2% 2% 

ஓய்வூதின யனது 55 யருடங்கள் 55 யருடங்கள் 

   

 2013 

ரூா சதம்                              

2012 

ரூா 

15. நருத்துய ிதினம்    

ஆண்டுத் கதாடக்கத்திலுள்யார நீதி  64,656.50 - 

ஆண்டுக் காப்குதினிா 

ங்கிப்புகள்  

103,600.00 105,800 

ஆண்டுக் காப்குதினிா 

ககாடுப்வுகள் 

(105,462.00) (41,144) 

ஆண்டு இரதினிலுள்யார நீதி   
62,794.50 

 
64,657 

   

16.கடன் ககாடுர்கள் நற்ரம் ரன 

கசன்நதிகள்  

  

கடன் ககாடுர்கள் 21,903,671.98 20,240,546 

கசவுகலக்கா ற்ாடு  93,272.41 730,973 

நீிக்கக்கூடின ரயப்பு 153,237.50 153,238 

கசன்நதினாகவுள் கணக்காய்யார் 

ஊதினம்  

90,750.00 82,500 

கசன்நதி கணக்குகள் (CTC) - 19,400 

  
22,240,931.89 

 
21,226,657 

   

 

17. காரப்பு நற்ரம் திர்ாபாத கசயிங்கள் 

அிக்ரகனிடும் திகதினிலுள்யார ந்தயிதநா பக்கினநா காரப்புக்கபா அல்து 

திர்ாபாப கசயிங்கபா இல்ர.  
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ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா குிப்புகள் 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதி படியரடந்த ஆண்டுக்காது 

 

18. சம்ந்தப்ட்ட தபப்பு கயிப்டுத்தல்கள் 

அடிப்ரட பகாரந ஆணிபெடா ககாடுக்கல் யாங்கல்கள் 

இக் கம்ினின் அடிப்ரட பகாரந ஆணினாது அதன் ணிப்ார் சரனின் 

உரப்ிர்காகும்.  

19. அிக்ரகனிடும் திகதிக்குப் ின்ர் ிகழும் ிகழ்வுகள் 

ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா சீபாக்கத்ரத அல்து கயிப்டுத்தரத் பதரயப்டுத்தும் 

அிக்ரகனிடும் திகதிக்குப் ின்ர் ிகழும் அடிப்ரடனா ிகழ்வுகள் ரயபெம் 

காணப்ட்டிருக்கயில்ர.   

20. இயசநாக யமங்கப்ட்ட திாிபார காதிகள் 

ஆண்டுக் காத்தில் இக் கம்ினாது பநதிக பாசாக்குத் பதரயப்டும் அதன் 

ஊமினர்கலக்கு ணிப்ார் சரனின் அங்கீகாபத்துடன் 360 காதிகர உள்டக்கும் 12 

ண்ணிக்ரக ககாண்ட ிபதா திாிபார ரகர யமங்கிபெள்து.  

 

24.கரய உள்டக்கம் 

ஆண்டுக் காத்தில் ாயிக்கப்ட்ட கரய உள்டக்கநாது சுகாதாப அரநச்சிால் 

ாிந்துரபக்கப்ட்டயார ின்யருநார உள்து. 

 ாிந்துரபக்கப்ட்டது  உண்ரநனாது  பயராடு  

பசாம்  66.00 % 68.94 % 2.94  % 

பசானா  30.00 % 27.41% -2.59 % 

ால்  3.00 % 2.77% -0.23 % 

யிற்நின்  0.10 % 0.80% 0.70 % 

கிபெப்பு  0.90 % 0.09 % -0.81 % 

 

25. ினந யிபனம் 

 ஈபப்தன் கசய்பர கநாத்தம் 

பசாம் 14.00 % 6.50 % 20.50  % 

பசானா 12.00 % 9.50 % 21.50 % 

ால் 4.00 % - 4.00 % 

யிற்நின் 3.00 % - 3.00 % 

கிபெப்பு  3.00 % - 3.00 % 
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ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா குிப்புகள் 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதி படியரடந்த ஆண்டுக்காது 

26. பப்காருள் நுகர்வு (கரநதினில்) 

 அவு  கரநதி  
ரூா           சதம்  

கி.கி. (Kg) 

ஒன்ரக்கா 

சபாசாிப் 

கரநதி 

(உண்ரந)  
ரூா          சதம்                   

கி.கி. 

ஒன்ரக்கா 

கரநதி 

(ாதிடப்ட்டது) 
ரூா           சதம்                   

ாதிடப்ட்டதுக்கு 

திபா 

பயராடு  
ரூா         சதம்                   

பசாம் 

(கி.கி.) 

8,512,268 418,785,016.38 49.20 53.65 (4.45) 

பசானா 

(கி.கி.) 

3,383,920 417,067,872.84 123.25 128.80 (5.55) 

ால் (கி.கி.) 341,875 214,475,244.87 627.35 672.00 (44.65) 

கிபெப்பு 

(கி.கி.) 

98,625 30,528,021.08 309.54 321.44 (11.91) 

யிற்நின் 

(கி.கி.) 

10,700 33,301,023.70 3,112.25 3,080.00 32.25 

கிபாப்ற் 

(Kraft) 

கடதாசி 

(ர) 

505,900 20,605,559.37 40.73 42.56 (1.83) 

காலித்தீன் 

(ர) 

10,486,000 36,217,840.89 3.45 4.50 (1.05) 

நூற்கனிர 1,107 197,010.07 177.97 228.00 (50.03) 

 

27.உற்த்தி 

 ாதிடப்ட்டது உண்ரந பயராடு 

 உற்த்தினாக்கப்ட்ட 

ிபதா ரகள், 

கதாரககில் 

644,195 502,263 (141,932) 

ிர்யாக, யிிபனாக நற்ரம் 

ரன கசவுகர 

உள்டக்கின உற்த்திக் 

கிபனம் (ரூா) 

1,800,000,000 1,425,678,994 374,321,006 

ிபதா ர ஒன்ரக்கா 

கிபனம் (ரூா)  

2,794.18 2,838.51 (44) 
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ிதிக் கூற்ரக்கலக்கா யிாியா குிப்புகள் 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நாதம் 31 ஆம் திகதி படியரடந்த ஆண்டுக்காது 

  2013 

ரூா        சதம் 

2012 

ரூா 

3.ஆண்டுக் காத்தின் பாதா 

கசயி நீிப்பு  

   

 

சுகாதாப அரநச்சிடநிருந்தா 

கசயி நீிப்பு  

 1,376,678,444.97 1,283,090,316 

உக உணவு ிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு 

திாிபார யமங்கலிலிருந்தா 

யருநாம்  

 4,529,970.00 27,156,000 

   
1,381,208,414.97 

 
1,310,246,316 

4.உற்த்திக் கிபனம்     

காருள் நுகர்வு  2.1 1,190,839,955.88 1,137,091,224 

பர்க் கூலி  2.2 101,811,366.67 100,770,309 

கதாமிற்சார பநந்தரகள் 2.3 85,610,450.32 70,957,504 

ஆபம்க் கிபனம்  1,378,261,772.87 1,308,819,036 

பசர்ப்வு: ஆண்டுத் கதாடக்கத்தில் 

படிவுப் காருட்கள்  

 20,730,175.36 7,802 

ஆண்டுத் கதாடக்கத்தில் ாாயித 

உற்த்திப் காருட்கள் 

 101,938.96 - 

கமிப்வு: ஆண்டு இரதினில் படிவுப் 

காருட்கள்  

 (16,192,484.30) (20,730,175) 

ஆண்டு இரதினில் ாாயித 

உற்த்திப் காருட்கள் 

 (86,007.73) (101,939) 

நீள் கசய்பரப்டுத்தல் ட்டம்  (544,244.40) (371,708) 

   
1,382,271,150.76 

 
1,287,623,017 

    

4.1 பப் காருள் நுகர்வு    

ஆபம் இருப்பு   120,232,592.22 176,135,468 

பசர்ப்வு: ககாள்யவுகள்     

பசாம்  373,048,208.16 455,579,905 

பசானா  425,762,447.96 340,197,001 

ால் நா  207,828,125.00 176,722,325 

கிபெப்பு ஆபம் கப்பு  36,461,740.00 29,818,350 

யிற்நின்  41,970,600.00 27,720,000 

கிபாப்ற் (Kraft) கடதாசிப் ர  21,339,472.00 21,161,916 

காலித்தீன் ரகள்  (சியப்பு நற்ரம் 

நஞ்சள்) 

 57,819,422.68 33,069,763 

 அடுக்குப் டம்   (தாய்நார் நற்ரம் 

ிள்ரகள்) 

 4,228,319.52 - 

நூற்கனிர  191,108.56 277,974 

இரதி இருப்பு  (98,759,306.02) (119,813,869) 
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  1,190,122,730.08 1,140,868,832 

பசர்ப்வு: ஆண்டுத் கதாடக்கத்தில் 

ரடகரம் பயர  

 5,148,489.50 1,370,881 

கமிப்வு: ஆண்டு இரதினில் 

ரடகரம் பயர 

 (4,431,263.70) (5,148,490) 

   
1,190,839,955.88 

 
1,137,091,224 

  

 2013 

ரூா             சதம் 

2012 

ரூா 

4.2 பர்க் கூலி நற்ரம் பகாரநத்துயச் கசவு  
 

  

சம்ங்கள் நற்ரம் கூலி கதாமிற்சார    

அடிப்ரடச் சம்ம்  41,957,206.44 
 

41,700,125 

பநதிக பபக் ககாடுப்வு  15,343,231.26 13,946,064 

யாழ்க்ரகச் கசவு  13,790,836.43 12,218,497 

ணிக்ககாரட  2,929,269.84 6,905,388 

ஊக்குயிப்புக் ககாடுப்வு  6,182,385.90 6,391,645 

ஊமினர் பசநா ிதினம்  4,340,088.87 4,368,412 

இக்கு  3,386,821.77 3,644,025 

யிடுபரக் ககாடுப்வு  2,372,371.88 2,035,638 

ஊமினர் ம்ிக்ரகப் காரப்பு ிதினம் 1,089,129.06 1,106,890 

உணவுப் டி  761,641.00 773,175 

நருத்துய தக்கரயப்புத் கதாரக  194,772.25 165,000 

ணிபர நாற்ர (Shift) டி  501,945.00 122,427 

பகாரநத்துயக் கட்டணங்கள்  122,750.45 115,576 

யிபசட டி  100,500.00 18,700 

திர்ாபாத கசவு  5,151.00 - 

படிவுரத்தல் ககாடுப்வு  29,31.47 - 

உற்த்தித்தின் டி  - 12,400 

   

ஒப்ந்தக் கூலிகள்    

கதாமிற்சாரக் கஞ்சினம் கயினக ஒதுக்கு  813,933.71 662,686 

பநதிக பபக் ககாடுப்வு 595,066.96 405,978 

ஊமினர் பசநா ிதினம் 162,491.09 79,522 

ஊமினர் ம்ிக்ரகப் காரப்பு ிதினம் 40,622.78 19,881 

ரன ஒப்ந்தங்கள் /CL 663,523.77 - 

பாம்புரக நற்ரம் நருத்துயம்    

சீருரட, தர கயச அங்கி நற்ரம் சரய  3,055,505.87 3,113,807 

பதீர் கசவுகள்  2,157,690.00 1,948,311 

ணினாட்கடாகுதி பாம்புரக  92,000.00 - 

ாியாபெ நற்ரம் ரன சிற்ரண்டினகச் 

கசவுகள்  

511,401.36 604,893 

நருத்துயம் நற்ரம் ரன நதிபெரப  243,572.51 244,920 

நருத்துய நீிப்பு  337,891.00 133,882 
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த்திாிரககள் நற்ரம் சஞ்சிரககள்  30,225.00 32,468 

  
101,811,366.67 

 
100,770,309 

   

4.3பர் பநந்தரச் கசவு    

நின்சாப ககாதிகன் நற்ரம் நின்ிப்ாக்கி 

ாிகாருள்  

54,873,201.61 43,091,798 

காித்கதாகுதி நற்ரம் இனந்திப சாதப் 

பாநாிப்பு 

24,989,831.48 20,606,354 

நரபக உற்த்திப் காருட்கள்  196,763.46 1,084,843 

கரநாத் பதய்வு  - 1,078,998 

காப்புரதி  827,059.86 810,095 

யாகத் திருத்தக் கட்டணங்கள்  1,152,492.75 798,456 

கதாமிற்சாரப் பாநாிப்பு கட்டணங்கள்  718,689.38 773,287 

ாிகாருள் – பநாட்டார் யாகம்  931,219.12 677,550 

யாிப் ணபம் யாிகலம்  8,500.00 605,084 

பீரடக் கட்டுப்ாடு  384,522.50 375,817 

இபசானப் புரக  100,423.07 351,963 

ரன கதாமிற்சார பநந்தரகள்  559,922.87 335,697 

கதாரபசி  257,948.81 174,057 

ரன ஆய்வுகூடச் கசவுகள்  494,906.53 125,278 

உாிநப்த்திபம் நற்ரம் காப்புரதி  107,604.88 67,467 

நருத்துய ிரனப் பாநாிப்பு  445.00 760 

பகாரநத்துயக் கட்டணங்கள் 6,919.00 - 

  
85,610,450.32 

 
70,957,504 

   

5. ரன யருநாம்    

அதிஸ்பாச் சீட்டு யிற்ரகள் 10,175,629.66 
 

9,109,331 

திரபசாி உண்டினல்கள் நீதா யட்டி 

யருநாம் 

6,787,846.68 4,113,712 

சாக்குத் துணி யிற்ரகள் 3,955,398.35 2,538,953 

ரன யருநாம் 2,337,677.51 5,374,502 

வீடரநப்புக் கடன் யட்டி 814,674.05 102,098 

ாாயித யருநாம்  291,917.00 194,460 

திரு. கிபன் அத்தத்துயிடநிருந்து கிரடத்த 

ன்ககாரட  

259,000.00 - 

 24,622,143.25 21,433,055 

   

6. ிர்யாகச் கசவுகள்    

கட்டடத் திருத்தம் நற்ரம் பாநாிப்பு 7,535,071.30 3,704,886 

அடிப்ரடச் சம்ம் 5,662,494.76 4,981,438 

ாதுகாயல் கட்டணங்கள்  5,261,941.61 3,843,693 

பகாரநத்துயச் சம்ங்கள்  3,589,420.26 3,150,427 

ணினாட்கடாகுதி பாம்புரக / சுற்ராச் 

கசவுகள்  

1,879,657.50 1,615,879 

யாழ்க்ரகச் கசவு 1,155,000.00 967,326 
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ழுதுகாருள் காகிதாதி  1,132,571.33 1,056,072 

பநதிக பபக் ககாடுப்வு 966,799.84 813,766 

ஊக்குயிப்புக் ககாடுப்வு 875,238.60 860,842 

ணிக்ககாரட 732,361.60 - 

ஊமினர் பசநா ிதினம் 502,567.90 515,781 

யிம்பம்  445,088.00 388,752 

டிகள்  384,250.00 150,596 

யிடுபரக் ககாடுப்வு 371,941.04 311,166 

காப்புரதிக் கட்டணங்கள் 281,061.97 6,265 

காதுச் கசவுகள்  271,226.90 69,090 

தால் கட்டணங்கள்  264,671.00 243,280 

கதாரபசி கட்டணங்கள் 215,234.22 313,922 

பதீர் கசவுகள் 185,941.00 162,820 

சாபதிகள் ிரமப்பூதினப் டி 170,475.00 136,697 

துப்பயாக்கம்  160,738.45 110,531 

ரன கசவுகள்  140,228.44 126,657 

அலுயக உகபணப் பாநாிப்பு  138,522.96 89,039 

ாிகாருள் – பநாட்டார் யாகம் 135,399.00 353,944 

ழுதுகாருள் காகிதாதி - ிர்யாகம் 132,267.75 15,526  

பதாட்டப் பாநாிப்பு  125,896.74 91,993 

ணினாட்கடாகுதி னிற்சிக் கட்டணங்கள்  122,160.00 576,954 

ஊமினர் ம்ிக்ரகப் காரப்பு ிதினம் 121,535,03 114,158 

கணக்காய்வுக் கட்டணங்கள்  90,750.00 82,500 

திருத்தங்கள் – பநாட்டார் யாகங்கள்  71,084.00 175,483 

அச்சிடல் காருட்கள்  53,575.20 - 

புத்தகங்கள் நற்ரம் சஞ்சிரககள்  14,589.50 24,950 

அச்சிடல் 3,500.00 6,740 

சட்டச் கசவுகள் - 22,400 

  
33,211,215.90 

 
25,083,563 

7. யிிபனாகச் கசவு    

யிிபனாகக் கட்டணங்கள்  11,235.00 1,370,586 

பாக்குயபத்துக் கட்டணங்கள்  8,975,470.12 5,659,260 

  
8,986,705.12 

 
7,029,846 

8.ிதி நற்ரம் ரன கசவுகள்    

நீள் கசய்பரப்டுத்தல் ட்டம் 544,244.40 371,708 

LC கட்டணங்கள் 135,147.95 273,592 

சலுரக வீதங்கில் யமங்கப்ட்ட 

ணினாட்கடாகுதி கடன் கசவு  

475,226.53 - 

யங்கிக் கட்டணங்கள் 55,303.17 42,975 

 1,209,922.05 688,274 

 

9. கடன்டுர்கள்  

  

சுகாதாப அரநச்சு  4,011,700.17 3,869,568 

  
4,011,700.17 

 
3,869,568 
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10. கடன் ககாடுர்கள்    

நில்பகா ிரகயட் லிநிட்கடட்  7,161,875.00 5,910,000 

Jk பபட் ிரகயட் லிநிட்கடட் 5,775,000.00 - 

யிக்பநபத் ிரகயட் லிநிட்கடட் 3,530,100.00 - 

பப்ரன் லிநிட்கடட் 1,413,751.62 - 

பக்ா ஆபக்ஷக ங்கா லிநிட்கடட் 1,202,124.00 - 

API  கநரிாி ிரகயட் லிநிட்கடட்  1,140,750.00 113,026 

யரபனரக்கப்ட்ட இங்ரக அபச யர்த்தக 

கூட்டுத்தாம் 

607,300.00 7,950 

கிிஸ்பல் ஞ்சிினாிங் பயர்க்ஸ் 298,500.00 - 

யரபனரக்கப்ட்ட இங்ரக சாக்கு கடதாசி 

ிரயம்  

290,080.00 3,350,144 

நக்காிக் கசாலூசன் தினார் ிரயம் 83,229.40 - 

M.G சபத் அன் சன்ஸ் 74,500.00 125,000 

  ிரத்தல்அரயஇனந்திபிரயம் 62,577.00 - 

T.A.D. ன்டர்ிரசஸ்  39,954.88 - 

S.R.B. ன்டர்ிரசஸ்  36,100.00 36,100 

கனாாிங் இன் ங்கா ன்டர்ிரசஸ் 25,816.00 4,766 

பகால்டின் பபடிங் கம்ி 24,935.68 42,297 

கனாாிங் அன் ஸ்கனார்ஸ் ிரகயட் 

லிநிட்கடட்  

22,641.92 19,793 

கசன். ிபான்வஸ் பசயினர்ஸ் ோட்கயனார் 16,786.00 10,800 

லிபற்ாி பநாட்டார் ஸ்படார்ஸ் ிரகயட் 

லிநிட்கடட் 

16,094.40 5,822 

அாலிாிகல் சனன்ாிிக் பசர்யிஸ்சஸ் 14,313.60 - 

சஜித் ஞ்சிினர்ஸ் 13,200.00 - 

டீசல் அன்ட் பநாட்டார் ஞ்சிினாிங் ி.ல்.சி  12,714.24 - 

சந்திநால் கபபபா  11,460.00 - 

சினன் இன்டஸ்ாினல் பபட்பயஸ்  9,128.00 - 

கநற்பபாகாலிற்ன் ககாநிபெிபகரன் 

லிநிட்கடட்  

5,768.00 2,016 

J.P கக்டிகல் அன்ட் அனன் பயக்  4,250.00 22,600 

சுந்தாி நாீன் பசயிஸ்  4,000.00 - 

ஜனயிந ஸ்கபௌயர்ஸ் 2,950.00 - 

S.V.P பபடிங் கம்ி ிரகயட் லிநிட்கடட் 2,762.50 - 

யிக்படாாிஸ் 1,350.00 81,611 

M.L.B.C கபபபா  104.21 1,288 

A.G.N.K ன்டர்ிரசஸ் - 559 

  
21,903,672.92 

 
20,240,546 
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KRC 

கி பத்சிங்க அன் ககோ         83/1/2, சுத்திபபோந வீதி,  

(ட்டனக் கணக்கோர்கள்)     கங்ககோடயி, தககககோட, இங்கக. 

கதோ.க. : +94 11 2822 164 

கக்ஸ் : +94 11 3103 870 

ககனடக்க கதோ.க. : +94 71 6840 945 

நின்ஞ்சல் : krc@krathnasinghe.com 

இகணனம் : www.krathnasinghe.com 

2015 ஜயோி 28 ஆம் திகதி 

ணிப்ோர் சக 

யகபனரக்கப்ட்ட ஸ்ரீ ங்கோ திோிகோர கம்ி, 

த.க. இ. 17, கப்தையத்த, 

ஜோ-. 

 

னோ, 

யகபனரக்கப்ட்ட ஸ்ரீ ங்கோ திோிகோர கம்ி (PB 3873) 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நோதம் 31 ஆம் திகதினன்ர தொடியகடந்த ஆண்டுக்கோ கணக்கோய்வு 

2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நோதம் 31 ஆம் திகதினன்ர தொடியகடந்த ஆண்டுக்கோ 

யகபனரக்கப்ட்ட ஸ்ரீ ங்கோ திோிகோர கம்ினின் (இக் கம்ினின்) கணக்கோய்யோர்கோக, 

கூப்ட்ட கோப்குதிக்கோ தங்கின் ிதிக் கூற்ரக்கள் கதோடர்ில் அிப்ிபோனம் என்ிக 

கயிப்டுத்துயகத நது ிபதோ கோரப்ோகயிருந்தது. வ்யோகிதம், நது 

யோடிக்ககனோர்களுக்கு உச்சட்ச கரநதினிக யமங்குககனில் நது ிரயத்தின் நபதைக்கு 

எத்திகசயோக, கரநதி கசர் உத்திகள், தகயல்கள் நற்ரம் தங்கின் கணக்கீட்டுப் 

ிபச்சிககளுக்கோ தீர்வுகள் ஆகினயற்கத் தங்களுக்கு யமங்கி, நது ினதிச்சட்ட 

கடகநகளுக்கு அப்ோற்கசல்லும் கசகய என்ிகத் தங்களுக்கு யமங்குயதற்கு ோம் 

ோடுடுகின்கோம். 2013 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் நோதம் 31 ஆம் திகதினன்ர தொடியகடந்த 

ஆண்டுக்கோ ிதிக் கூற்ரக்கின் நது கணக்கோய்யிலிருந்து ழும் அடிப்கட யிடனங்கக 

டுத்துகபப்கத இவ் ஆயணத்தின் கோக்கநோகும்.  

 

http://www.krathnasinghe.com/
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1. தீர்க்கப்டோத தொற்ணங்கள் நற்ரம் குதி ககோடுப்வு – தோன்ர நோதங்களுக்குக் 

கூடுதோகய  

 

உடன்ட்டுக் ககோண்ட கசகயனோது 2013 டிகசம்ர் 31 ஆம் திகதி யகப இக் 

கம்ினிோல் கற்ரக்ககோள்ப்ட்டிபோத டினோல் 2012 ஆம் ஆண்டுக்கோக இக் 

கம்ினின் கரககச் கசனற்ோடுகளுக்கோக கசலுத்தப்ட்ட ின்யரும் 

தொற்ணங்கோகய இன்தொம் தொற்ணக் கணக்கிககன உள் ன்கத ோம் 

அயதோித்கதோம்.  

 

இ. ககோடுப்வுத் 

திகதி 

தொற்ண யியபம் கதோகக ரூோ.  தொற்ணக் 

கணக்கிலுள் 

திங்கின் 

ண்ணிக்கக 

1 2012/10/24 Perfect 

Business 

Solution (குதிக் 

ககோடுப்வு) 

458,640.00/- 433 ோட்கள் 

  

தொகோகநக் கருத்துகள் 

யகபனரக்கப்ட்ட ஸ்ரீ ங்கோ திோிகோர கம்ினோது 2008 ஆம் ஆண்டிலிருந்து “தேச் 

ோீ” (“Peachtree”) கணக்கீட்டுப் கோதினிக னன்டுத்தி யருகின்து. அப் கோதினிோல் 

தற்கோது கம்ினின் கதகயப்ோடுககப் தர்த்திகசய்ன தொடினயில்க. ஆதலிோல் 

“கசஜ் 50” (Sage 50) ன்தம் தைதின கணக்கீட்டுப் கோதினிக ககோள்யவு கசய்த்ம் 

கோருட்டு 2012 ஆம் ஆண்டு எக்கடோர் நோதம் 24 ஆம் திகதினன்ர Perfect Business 

Solution Services (Pvt) Ltd ிரயத்துக்கு ரூோ. 458,640/- ககோண்ட தொற்ணம் என்ர 

யமங்கப்ட்டது. அப் கோதினோது 2012 ஆம் ஆண்டு யம்ர் நோதம் கணினில் 

உட்கசர்ப்தைச் கசய்னப்ட்டது. ஆோல் இப் கோதினோது சி ிபச்சிககள் கோபணநோக 

னன்டுத்தப்டயில்க. தைதின கோதி என்ிகத்ம் 2015 ஆம் ஆண்டு ஜயோி 

நோதத்திலிருந்து இப் கோதினிகப் ோயிப்தற்கோ கம்ித் திட்டங்ககத்ம் 

அதொோக்கும் கோருட்டு Perfect Business Solution Services (Pvt) Ltd ிரயத்தின் 

தொகோகநத்டன் ோம் கந்துகபனோடித்ள்கோம்.  

        

2.     ஆயணச் சோன்ரப் ற்ோக்குக 

ஆயணச் சோன்ரப் ற்ோக்குக கோபணநோக ின்யரும் கசோத்துக்ககத்ம் 

கோரப்தைக்ககத்ம் திருப்தைக்கூடின யிதத்தில் சோிோர்க்க தொடினயில்க.  

இ. கணக்கு யியபம் கதகயனோ சோன்ர 

யகக 

கதோகக  

ரூோ.  

01 நின்சோப கயப்தை – ககோழும்தை உரதிப்டுத்தல்கள் 200,000/- 

02 கோணி உரதிப் த்திபம் 220,000,000/- 
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தொகோகநக் கருத்துகள் 

i. நின்சோப கயப்தை – ககோழும்தை 

ரூோ. 200,000/- இற்கோ உரதிப்டுத்தோது 2015/01/14 ஆம் திகதினன்ர 

நின்சோப சகனிடநிருந்து ழுத்தில் ககோபப்ட்டுள்து.  

 

ii. கோணி 

சுகோதோப அகநச்சின் தொகோகநத்துயத்துடதம் கணக்கோய்வு நற்ரம் 

தொகோகநத்துயக் குழுக் கூட்டத்திலும் கந்துகபனோடின ின்ர் உரதிப் 

த்திபத்திக சநர்ப்ிப்தற்கோ டயடிக்ககனிக ோம் டுத்கதோம். 

கணக்கோய்வு நற்ரம் தொகோகநத்துயக் குழு ோிந்துகப கசய்ததன் ின்ர் சுகோதோப 

அகநச்சின் சட்ட அலுயோிடநிருந்து சட்ட ஆகோசகனிகப் 

கற்ரக்ககோள்யதற்குத் தீர்நோிக்கப்ட்டது.  

 

3. கடந்த யருடத்துடன் (2012) எப்ிடுககனில் கசயி அதிகோிப்தை 

கடந்த யருடத்துடன் எப்ிடுககனில் ின்யரும் கசவுகள் குிிடத்தக்கயிற்கு 

அதிகோித்துள். 

யியபம் 2012 2013 கயரோடு % 

கட்டடத் திருத்தம் நற்ரம் 

போநோிப்தை 

3,704,886.00 7,535,071.30 103% 

கோித்கதோகுதி நற்ரம் 

இனந்திப சோதப் போநோிப்தை 

20,606,354.46 24,989,831.48 21% 

யோகத் திருத்தக் 

கட்டணங்கள் 

798,455.89 1,152,492.75 44% 

ணினோட்கடோகுதி 

கோம்தைகக / சுற்ரோ 

கசவுகள் 

1,615,879.00 1,989,657.50 23% 

கோப்தைரதி 816,359.78 1,108,121.83 35.74% 

 

தொகோகநக் கருத்துகள் 

 

கட்டடத் திருத்தம் நற்ரம் போநோிப்தை 

இச் கசயோது ிபதோநோக 2013 ஆம் ஆண்டின் கோது ிககயற்ப்ட்ட ின்யரும் 

ிர்நோண கயககள் கோபணநோக அதிகோித்துள்து.  

 

 உற்த்தித் தத் தகபக்கோ ங்கஸ் எமிப்தை (உருயோக்கப்ட்ட) தீந்கத யிசில்  

(Spray Painting)     - Rs. 1,950,799.99 

 

 அழுக்குத் கதோட்டி (Septic Tank) ிர்நோணிப்தை - Rs. 2,019,925.00 
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 கோித்கதோகுதி நற்ரம் இனந்திப சோதப் போநோிப்தை 

இச் கசயோது ிபதோநோக 2013 ஆம் ஆண்டின் கோது ின்யரும் உதிோிப் 

ோகங்கோகய அன்கடர்சன் (Anderson) இனந்திபத்துக்கோக ின்யருநோர இக்குநதி 

கசய்னப்ட்டுள்தன் கோபணநோக அதிகோித்துள்து.  

 Motor FTMTO, 100 HP, 3/50/200-400 V,1500 RPM  - 4,117,829.00 

 Anderson ோகங்களுக்கோ சுங்கத் தீர்கய   - 1,221,256.00 

 யமங்குர் நற்ரம் யங்கி ஆகினயற்ரக்கோ SWIFT சர்யகதச ககோடுப்வு 

யகனகநப்தை நோற்ல்       - 3,797,491.00 

 கன ிபதோ கோபணநோயது னோகதில் 2013 ஆம் ஆண்டின் கோது ரூோ. 

11,351,132.51 இற்கு இனந்திபம் ககோள்யவு கசய்னப்ட்டதோகும்.   

யோகத் திருத்தக் கட்டணங்கள் 

2013 ஆம் ஆண்டின் கோது ின்யரும் யிகசட திருத்தம் நற்ரம் போநோிப்தை ன் 

கசய்னப்ட்டகநனிோல் இச் கசயோது  அதிகோித்துள்து.  

 Checked all Joints, Arms, Balance Bars, Front axle Wheel Bearing Front & 

Engine Gear Box Mount (யோ/இ. 251-6441)  - 195,650.00 

 (யோ/இ. 48-0148) இற்கு இபட்கட யிச் சீபோக்கி அகிக ிரயினகந   

        - 182,700.00 

 Front Axle & Suspension Rack Ends, Lower Arm, Link Bushes ஆகினயற்க 

கமற்ரதல் நற்ரம் திருத்துதல் (யோ/இ. 48-0148)  - 78,500.00 

  கன ிபதோ கோபணநோயது னோகதில் 2013 ஆம் ஆண்டின் கோது ரூோ. 

12,080,000 இற்கு யோகம் ககோள்யவு கசய்னப்ட்டதோகும்.  

ணினோட்கடோகுதி கோம்தைகக / சுற்ரோ கசவுகள் 

யகபனரக்கப்ட்ட ஸ்ரீ ங்கோ திோிகோர கம்ினோது எவ்கயோரு யருடதொம் யருடோந்த 

சுற்ரோயிக எழுங்கு கசய்கின்து. ணினோட்கடோகுதி கோம்தைகக / சுற்ரோ 

கசவுகோகய ிபதோநோக சுற்ரோ கசவுகள் அதிகோித்தகந கோபணநோககய 

அதிகோித்துள். கன கோபணங்கோய தொகோகந சோபோத ணினோட்கடோகுதினிோின் 

நருத்துய கசவுகோகய ரூோ. 12,000/- யகபனில் அதிகோிக்கப்ட்டதும் தொகோகநனின் 

நருத்துய கசவுகோகய ரூோ. 20,000/- யகபனில் அதிகோிக்கப்ட்டதும் ஆகும்.  

கோப்தைரதி 

கோப்தைரதிச் கசயோது 2013 ஆம் ஆண்டு சோர்ில் 1,108,121.83/- ஆக இருக்க 

கயண்டும். 2013 ஆம் ஆண்டின் கோது தைதின இரு கப் பக (cabs) யோகங்கள் 

ககோள்யவு கசய்னப்ட்டகநனிோல் யோகக் கோப்தைரதிச் கசயிநோது அக் 

கோப்குதினில் அதிகோித்துள்து.      
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4. நின் ிப்ோக்கி திருத்தச் கசவுகள் - ரூோ. 4,895,953.17 

நின் ிப்ோக்கினின் கோக் கிபந ழுதுோர்த்தலுக்கும் போநோிப்தைக்குகந கசகய 

யமங்குருடன் கசகய உடன்டிக்கக என்ர ககச்சோத்திடப்ட்டுள்து ன்கத ோம் 

அயதோித்கதோம். இக் கோப்குதினில் கம்ினோது இம் நின் ிப்ோக்கினின் திருத்தம் 

நற்ரம் போநோிப்தைக்கோக Premium International (Pvt) Ltd ிரயத்துக்கு ரூோ. 4,895,953.17 

இகச் கசலுத்தித்ள்து. இச் கசகய யமங்குகபத் கதோிவு கசய்ககனில் தொகனோ 

கரகக கடதொககக கம்ி ின்ற்ினிருக்கயில்க.  

 

தொகோகநக் கருத்துகள் 

சகனின் தீர்நோத்துக்கிணங்க (சகப் த்திப இ. 03/42/02), நின் ிப்ோக்கி திருத்தம் 

நற்ரம் போநோிப்தை ன், அச் கசயிங்கள் நிக உனர்யோக உள்கநனிோல் Dimo Lanka 

ன்தம் தைதின யமங்குருக்கு ககனிக்கப்ட்டுள். ஆதலிோல் தற்கோது ோம் இச் 

கசயிகக் குகக்க தொடித்ம்.   

 

5. ிதி நற்ரம் கசனற்ின் நீோய்வு  

5.1 ிதி நீோய்வு 

கசனற்ின் நீோய்வு 

 

நீோய்யின் கீழ் இவ் ஆண்டின் கோது கம்ினின் கசனற்ோடோது, 2012 ஆம் 

ஆண்டிற்கோ ரூோ. 11,254,671.50/- ககோண்ட கதின நிககத்டன் எப்ிடுககனில் ரூோ. 

19,848,435.60/- ககோண்ட கதின ற்ோக்குக என்ிகக் கோட்டித்ள்து. ஆதலிோல் 

ிதிப் கரகரகில் ரூோ. 31,103,107.10/- ககோண்ட குகவு என்ிகக் 

கோட்டுகின்து.   

நீோய்யின் கீழ் இவ் ஆண்டின் திோிகோர உற்த்தினோது, 490,452 ிபதோ ககள் 

ககோண்ட கடந்த யருட உற்த்தித்டன் எப்ிடுககனில் 502,263 ிபதோ ககோக 2.41% 

இோல் அதிகோித்துள்து. இவ் ஆண்டின் கோது நதிப்ிடப்ட்ட உற்த்தினோது 

644,195 ிபதோ ககோக இருந்தது; அதற்கிணங்க நீோய்யின் கீழ் இவ் ஆண்டின் 

கோது 141,932 ிபதோ ககோக உற்த்திப் ற்ோக்குக கோணப்ட்டது. 

உற்த்தினிோ இவ் வீழ்ச்சிக்கு கோபணநோக ிபதோநோக கோருள் ற்ோக்குக, 

இனந்திப தடங்கல்கள் ன் அயதோிக்கப்ட்டுள்.  

 

தொன்கன யருடத்திற்கு திோிகடனோக ரூோ. 146.25/- இோல் ிபதோ க என்ரக்கோ 

உண்கநச் கசவு அதிகோித்துள்து.  
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யியபம் நதிப்ிடப்ட்ட 

அகுகள்/ கரநதி 

(ரூோ.) 

உண்கந அகுகள்/ 

கரநதி (ரூோ.) 

கயரோடு 

அதிகோிப்தை/ குகவு 

உற்த்தி (ிபதோ 

ககள்) 

644,195 502,317 (141,878) 

நீண்கடழும் 

கசவுகள் (ரூோ.) 

1,800,000,000 1,425,678,994 374,321,006 

ிபதோ கனிது 

கசவு (ரூோ.) 

2,794.18 2,838.21 44.03 

 

 தொகோகநக் கருத்துகள் 

நதிப்ிடப்ட்ட நீண்கடழும் கசவுகள் ரூோ. 1,800,000,000/- ஆக இருக்க கயண்டும். 

கநற்கோந்த நோற்த்துக்கிணங்க ிபதோ கனிது நதிப்ிடப்ட்ட கசயோது ரூோ. 

2,794.18/- ஆகும். ிபதோ கனிது உண்கநச் கசயோது ரூோ. 2,838.21/- ஆகும் 

அத்துடன் ிபதோ க என்ரக்கோ கசயோது நதிப்ிடப்ட்டதக யிட ரூோ. 44/- 

இோல் அதிகோித்துள்து. ிபதோநோக திோிகோர கஞ்சி தோங்கி ிபம்ினிருத்தல், 

இனந்திப தடங்கல்கள், நிதயலு யிகத்தின் ஆகினவும் இவ் கயரோட்டில் தோக்கம் 

கசலுத்தி.  

 

6. நதிப்ிடப்ட்டதற்கு திபோ ிபதோ கயரோடுகள் 

நதிப்ிடப்ட்டயற்ரடன் கசர்த்து ிகழ் கோப்குதிக்கோ கணக்குகிலுள் உருப்டி  

யகககளுக்கிகடனிோ ிபதோ கயரோடுகோகய கீகம குிப்ிடப்ட்டுள்.  

 

 

உருப்டி யகக நதிப்தேடு உண்கந கயரோடு கரகர 

உற்த்தி 

(ிபதோ 

ககள்) 

644,195 502,317 141,878 ோதகநோது 

உற்த்திச் 

கசவு (ரூோ.) 

1,800,000,000 1,425,678,994 374,321,006 சோதகநோது 

ிபதோ க 

என்ரக்கோ 

கசவு 

2,794.18 2,838.21 44.03 ோதகநோது 

 

 

கநலும் கம்ினோது னதரதி யோய்ந்த கட்டுப்ோட்டு கோிதொகனோக நதிப்தேட்டிக 

ோயித்திருக்கயில்க ன்துடன் யருடோந்த நதிப்ிட்டப்ட்ட உற்த்தினிகப் தர்த்தி 

கசய்த்ம் கோருட்டும் கசயிகக் கட்டுப்டுத்தும் கோருட்டும் இக் கம்ினிோல் 

உண்கநத் தன்கந யோய்ந்த நதிப்தேட்டுக் கட்டுப்ோடு 

கடதொகப்டுத்தப்ட்டிருக்கயில்க ன்கத ோம் அயதோித்கதோம்.  
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தொகோகநக் கருத்துகள் 

நதிப்ிடப்ட்ட நீண்கடழும் கசவுகள் ரூோ. 1,800,000,000/- ஆக இருக்க கயண்டும். 

கநற்கோந்த நோற்த்துக்கிணங்க ிபதோ கனிது நதிப்ிடப்ட்ட கசயோது ரூோ. 

2,794.18/- ஆகும். ிபதோ கனிது உண்கநச் கசயோது ரூோ. 2,838.21/- ஆகும் 

அத்துடன் ிபதோ க என்ரக்கோ கசயோது நதிப்ிடப்ட்டதக யிட ரூோ. 44/- 

இோல் அதிகோித்துள்து. ிபதோநோக திோிகோர கஞ்சி தோங்கி ிபம்ினிருத்தல், 

இனந்திப தடங்கல்கள், நிதயலு யிகத்தின் ஆகினவும் இவ் கயரோட்டில் தோக்கம் 

கசலுத்தி.  

 

 

7. கம்ி கசனற்ின் கதோடர்ோ தைள்ியிபங்கள் – 2012 ஆம் ஆண்டுடன் 

எப்ிடப்ட்டது 

உருப்டி யகக 2011 

(அ) 

2012 

(ஆ) 

2013 

(இ) 

கயரோடு 

(ஆ-இ) 

கரகர 

உற்த்தி 

(ிபதோ 

ககள்) 

512,947 490,452 502,263 11,811 கநம்ட்டுள்து 

உற்த்திச் 

கசவு (ரூோ.) 

1,368,423,401 1,287,623,017 1,425,678,994 138,055,977 கசவு 

அதிகோித்துள்து 

ிபதோ க 

என்ரக்கோ 

கசவு (ரூோ.) 

2,667.77 2,625.38 2,838.51 213.13 கசவு 

அதிகோித்துள்து 

கர்க் கூலி 

நற்ரம் 

தொகோகநத்துயச் 

கசவு (ரூோ.) 

88,678,808 100,770,309 101,811,367 1,041,058 1% இோல் 

கசவு 

அதிகோித்துள்து 

ிர்யோகச் கசவு 

(ரூோ.) 

24,920,109 25,083,563 33,211,216 8,127,653 32% இோல் 

கசவு 

அதிகோித்துள்து 

 

தொகோகநக் கருத்துகள் 

உற்த்தி 

 

2013 ஆம் ஆண்டில் உற்த்தி குகந்த தொன்கற்த்திகக் கோட்டினதற்கு 

ிபதோநோகப் ின்யரும் கோபணங்கள் யமியகுத்த. 

 திோிகோர தூள் (வுடர்) கஞ்சினப் ிபச்சிககள் 

 இனந்திப சோத தடங்கல் ிபச்சிககள் 

 நிதயலுப் ிபச்சிககள் 

 நின்சோபத் தடங்கல்கள் 

2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்தகத யிட தொடிவுப் கோருள் கஞ்சின இனவுப் ிபச்சிககள் 

குகக்கப்ட்டுள்.  
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உற்த்திச் கசவு 

2013 ஆம் ஆண்டில் ரூோ. 138,055,977 இோல் உற்த்திச் கசவு அதிகோித்ததற்கோ 

ிபதோ கோபணங்கோய, 

 2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்தகத யிட ிர்யோகச் கசயோது 32% இோல் 

அதிகோித்துள்து.  

 சபோசோி கிகோருள் கசவு, சபோசோி கோலித்தீன் (சியப்தை) கசவு, சபோசோி 

கோலித்தீன் (நஞ்சள்) கசவு நற்ரம் சபோசோி கிபோப்ற் (Kraft) கடதோசிச் கசவு 

ஆகின 2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்தகத யிட தொககன 4.38%, 48.46%, 64.47% 

நற்ரம் 16.14% இோல் அதிகோித்துள்.  

 

ிபதோ க என்ரக்கோ கசவு  

2013 ஆம் ஆண்டில் அதிகயோ ிபதோ ககின் உற்த்தினிோல் உற்த்திச் 

கசவு அதிகோித்தது. ஆதலிோல் ிபதோ க என்ரக்கோ கசயோது ரூோ. 

213.13 இோல் அதிகோித்துள்து.  

 

கர்க் கூலி நற்ரம் தொகோகநத்துயச் கசவு 

கர்க் கூலி நற்ரம் தொகோகநத்துயச் கசயோது, யபவு கசவுத் திட்டத்திற்கூடோக 

சம்ம் அதிகோித்தகநனிோல் 2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்தகத யிட 1% இோல் 

அதிகோித்துள்து.  

 

ிர்யோகச் கசவு 

ின்யரும் கோபணங்கிோல் 2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்தகத யிட ிர்யோகச் 

கசயோது 32% இோல் அதிகோித்துள்து.   

கசவுகள் ின்யருயயற்

ிோல் 

அதிகோித்தல் 

கோபணம் 

அடிப்கடச் சம்ம், 

கந.க.ககோ. (OT), யோழ்க்ககச் 

கசவு, டி, தொகோகநத்துயக் 

கட்டணங்கள் 

1,694,411.89 சம்ம் நற்ரம் டி அதிகோித்துள்து. 

ஆதலிோல் கந.க.ககோடுப்வும் (OT) 

அதிகோித்துள்து.  

ணிக்ககோகட 732,316.60 2012 ஆம் ஆண்டு தொடிவுக் கணக்கில் கர்க் 

கூலி நற்ரம் தொகோகநத்துயச் கசயின் கீழ் 

ணிக்ககோகட ற்ோடு 

தொன்ிக்கப்ட்டுள்து. ஆோல் 2013 ஆம் 

ஆண்டு தொடிவுக் கணக்கில் கர்க் கூலி, 

தொகோகநத்துயச் கசவு நற்ரம் ிர்யோகச் 

கசயின் கீழ் இவ் ற்ோடு 

தொன்ிக்கப்ட்டுள்து. 

கட்டடத் திருத்தம் நற்ரம் 

போநோிப்தை 

3,830,185.76 இச் கசயிநோது ிபதோநோக, 2013 

ஆம் ஆண்டு கோப்குதினில் ின்யரும் 

ிர்நோணத்தின் கோபணநோக அதிகோித்துள்து, 

 உற்த்தித் தத் தகபக்கோ ங்கஸ் 
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எமிப்தை (உருயோக்கப்ட்ட) தீந்கத 

யிசில்,  Rs. 1,950,799.99 

 அழுக்குத் கதோட்டி ிர்நோணிப்தை, Rs. 

2,019,925.00 

ோதுகோயல் கட்டணங்கள் 1,418,248.77 2013 ஆம் ஆண்டு ஏகஸ்ட் நோதத்திலிருந்து 

தைதின ோதுகோப்தைக் கம்ி (பக்ோ அபக்ஷகோ 

ங்கோ லிநிட்கடட்) ோதுகோயல் 

கசகயனிக யமங்கினது அத்துடன் 

ற்ககயனிருந்த கம்ினிக யிட 

ோதுகோயல் கட்டணங்களும் 

உனர்யகடந்த.  

கோப்தைரதிக் கட்டணங்கள் 274,797.37 2013 ஆம் ஆண்டின் கோது தைதின இரு கப் பக 

(cabs) யோகங்கள் ககோள்யவு 

கசய்னப்ட்டகநனிோல் யோகக் 

கோப்தைரதிச் கசயிநோது அக் 

கோப்குதினில் அதிகோித்துள்து.  

  

8. கோசுப் ோிநோற்த்தின் நீதோ கோப்தைரதிக் கோப்தேடு 

கோசுப் ோிநோற்ம் கதோடர்ில் கோப்தைரதிக் கோப்தேடுகள் துவும் இல்ோதிருக்கும் 

அகதகயக கம்ினோது அதன் சம்த்திக யங்கினிலிருந்து கோசோக்கி 

இன்தொம் கசலுத்து யருகின்து ன்கத ோம் குித்துக் ககோண்கடோம். 

அத்தககன ணத்தின் திருட்டு அல்து இமப்தை ற்டும் ட்சத்தில், கோசுப் 

ோிநோற்ம் நீதோ கோதுநோவு கோப்தைரதிக் கோப்தேடுகள் இல்ோது கரும் 

ட்டத்திோல் இக் கம்ி ோதிப்தைரம்.  

கோசுப் ோிநோற்த்தின் கததம் ட்டங்ககக் குகக்கும் கோருட்டு 

கோதுநோவு கோப்தைரதிக் கோப்தேட்டிகப் கற்ரக்ககோள்ளுநோர 

ோிந்துகபக்கப்ட்டுள்து.    

 

தொகோகநக் கருத்துகள் 

ிபதோநோக சம்நோது தற்கோது யங்கிக் கணக்கிதெடோக 

கசலுத்தப்டுகின்து ஆதலிோல் கோசுப் ோிநோற்ம் கதோடர்ோ ஆத்திகக் 

குகக்க தொடித்ம். ஆோல் அகநன நற்ரம் எப்ந்த ஊமினர்களுக்கு 

யங்கினிலிருந்து கோசோக்கி சம்ம் கசலுத்தப்டுகின்து. அவ் ஊமினர்களுக்கும் 

யங்கிக் கணக்கிதெடோக சம்த்திகச் கசலுத்துயதற்கோ சோினோ 

டயடிக்ககனிக ோம் டுப்கோம்.  

  

9. தொற்ணங்கள் நற்ரம் தொற்ககோடுப்வுகள் – தோன்ர நோதங்களுக்கு கூடுதோகய 

2013 ஆம் ஆண்டுக்கோக கம்ினின் ல்கயர கரககச் கசனற்ோடுகளுக்கக 

கசலுத்தப்ட்ட ின்யரும் தொற்ணங்கோகய உோின கசவுக் கணக்கில் 

சோட்டுதல் கசய்யதற்கு துகண ஆயணங்கள் இன்கநனிோல் தொற்ணக் 

கணக்கிககன இன்தொம் உள் ன்கத ோம் அயதோித்கதோம். யிபங்கள் 

ின்யருநோர; 
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இ. ககோடுப்வுத் 

திகதி 

தொற்ண யிபம் கதோகக 

ரூோ 

தொற்ணக் 

கணக்கிலுள் 

திங்கின் 

ண்ணிக்கக 

1 24/09/2013 Alcobronz (Pvt) Ltd 305,200/- 98 ோட்கள் 

2 17/09/2013 கஜ. அகதிக – 

சீருகடப் டிக்கோ 

தொற்ணம் 

150,000/- 105 ோட்கள் 

  

தொகோகநக் கருத்துகள் 

 

(i) Alcobronz (Pvt) Ltd 

ரூோ. 305,200/- ககோண்ட தொற்ணத் கதோககனோது கோித்கதோகுதி நற்ரம் 

இனந்திப சோதப் போநோிப்ோக (கணக்குக் குிதௌடு 25165) 2014/09/24 ஆம் திகதி 

தீர்க்கப்ட்டுள்து (GRN இ. 5529).  

 

(ii) கஜ. அகதிக – சீருகடப் டிக்கோ தொற்ணம்  

ரூோ. 150,000/- ககோண்ட தொற்ணத் கதோககனோது ணினோட்கடோகுதி நற்ரம் 

தொகோகநக்கோ சீருகடகளுக்கோக (கணக்குக் குிதௌடு 25040) 2014/01/20 ஆம் 

திகதி தீர்க்கப்ட்டுள்து. 

 

10. 2011, 2012 ஆம் ஆண்டுகின் ஆண்டிக்ககககப் ோபோளுநன்ரக்குச் சநர்ப்ித்தல் 

 

12 ஆம் இக்க அபசோங்க கதோமில்தொனற்சிச் சுற்ிக்ககக்கு இணங்க, இக் 

கம்ினின் ஆண்டிக்ககனோது 150 ோட்களுக்குள் தொன்ிக்கப்ட 

கயண்டும். 2011 நற்ரம் 2012 ஆம் ஆண்டுகளுக்குோின ஆண்டிக்கககள் 

ோபோளுநன்த்துக்கு இன்தொம் தொன்ிக்கப்ட்டிருக்கயில்க ன்கத ோம் 

அயதோித்கதோம்.  

 

தொகோகநக் கருத்துகள் 

2011, 2012 நற்ரம் 2013 ஆம் ஆண்டுகளுக்குோின ஆண்டிக்கககள் தர்த்தி 

கசய்னப்ட்டுள். அபச கருந கநோமிகள் திகணக்கத்திடநிருந்து 

கிகடக்கப்கற் தகயல்களுக்கிணங்க, ோம் கநோமி கனர்ப்ோர் எருயகபத் 

கதோிவு கசய்கதோம் அத்துடன் அவ் ஆண்டிக்கககள் கநோமிகனர்ப்ின் 

கோருட்டு ககனிக்கப்ட்டுள்.  
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11. 2006 ஆம் ஆண்டின் 06 ஆம் இக்க உள்ோட்டு இகயோிச் சட்டம் நற்ரம் யட்டி 

யருநோத்தின் நீதோ அதன் அடுத்துயந்த திருத்தங்கள் 

 

இோம் நற்ரம் யருநோம் ன்தம் 7 ஆ (ixvi) ிோியின் கீழ், இங்கக 

அபசோங்கத்தின் சோர்ில் கசகய ற்ோட்டு யமங்கலுக்கோ கததம் அபசோங்கக் 

கூட்டுத்தோத்தின் ங்கிோம் அல்து யட்டினிலிருந்தோ இோங்கள் நற்ரம் 

யருநோம் ன்யற்க யிட, திபட்டு ிதினத்திலிருந்து ோபோளுநன்த்தின் தோம் 

கசவுகள் எதுக்கப்டும் ிதினங்கிலிருந்து அல்து அபசோங்கத்திோல் எழுங்கு 

கசய்னப்டும் கததம் கடிலிருந்து கட்டணத்திக அயிடோதிருத்தல். 

அதற்கிணங்க, ரூோ.6,787,846/- கதோககனோ திககசோி 

உண்டினல்கிலிருந்தோ யட்டி யருநோநோது யருநோ யோிக்கு 

கோரப்தைகடனதோக இருப்துடன் கம்ினோது யட்டி யருநோத்தின் நீது 

யருநோ யோிப் கோரப்ிற்கு ற்ோடு கசய்திருக்கயில்க.  

 

தொகோகநக் கருத்துகள் 

அடுத்த கணக்கோய்வு நற்ரம் தொகோகநத்துயக் குழுக் கூட்டத்தில் கந்துகபனோடின 

ின்ர் யட்டி யருநோம் கதோடர்ிோ யருநோ யோிக் ககோடுப்வு ற்ி 

கருத்துகபகக யமங்குயதற்கு ோம் ண்ணுகின்கோம்.   

  

12. அதிஸ்ப இோச் சீட்டு யிற்ககள் கதோடர்ோ 03/05/08 ஆம் இக்க சகப் த்திபம்  

கநற்கோந்த சகப் த்திபத்துக்கிணங்க, அதிஸ்ப இோச் சீட்டு யிற்ககள் 

நற்ரம் ணினோட்கடோகுதி கோம்தைககச் கசனற்ோடுகளுக்கோ கன 

யருநோம் ஆகினயற்ிலிருந்து கசவுககத்ம் சுகோதோப அகநச்சுக்கு நோற்ோநல் 

கன கசவுககத்ம் கநற்ககோள்யதற்கு ணிப்ோர் சகக்கு 

அதிகோபநிக்கப்ட்டுள்து. ிதிப் ிபநோணத்துடன் இது எத்திகசனயில்க 

ன்கத ோம் அயதோித்கதோம் அத்துடன் அப் ணத்திலிருந்து 

கநற்ககோள்ப்டும் கசயிங்களுக்கோ அதநதி கற்ரக்ககோள் 

கோிதொக என்ர இருத்தல் கயண்டும்.  

கடந்த தோன்ர (03) யருடங்கில் அிக்ககனிடப்ட்ட கன யருநோம் 

ின்யருநோர.  

யருடம் 2011 2012 2013 

கதோகக (ரூோ.) 18,122,992 21,433,055 24,622,143 

 

தொகோகநக் கருத்துகள் 

அதிஸ்ப இோச் சீட்டு யிற்க யருநோதொம் 2014 ஆம் ஆண்டு டிகசம்ர் 

நோதத்திலிருந்து ிபதோ கணக்கில் கயப்ிடப்ட்டதுடன் கன யங்கிக் 

கணக்கோது தோடப்ட்டது. ஆதலிோல் அதிஸ்ப இோச் சீட்டு யிற்க 

யருநோங்கள் தற்கோது ிதிப் ிபநோணத்தின் கீழ் கசயிடப்டுகின்.   
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13. உரதினோ உள்க கணக்கோய்வு கதோமிற்ோட்டிதும் அிக்ககனிடலிதும் குகோடு 

இக் கம்ினோது உள்கக் கணக்கோய்வுத் கதோமிற்ோடு என்ிக 

கநற்ககோண்டு யருகின் கோதிலும் இது கம்ினின் ிதிக் கணக்கீட்டு 

அம்சங்களுக்கு நோத்திபகந யகபனரக்கப்ட்டுள்து. அதன் யிகயோக, இக் 

கம்ினின் உள்கக் கட்டுப்ோட்டு சூழ்ிக கதோடர்ோ சுனோதீ 

அிக்ககனிடல் கட்டகநப்தை என்ின் குகோடு உள்து.  

 

ின்யிகவுரம் ஆண்டுகில் திர்ோர்க்கப்டும் யர்ச்சித்டன் கசர்ந்த 

யினோோபச் சிக்கல்தன்கநகோகய, எரு னதரதி யோய்ந்த உள்கக் 

கணக்கோய்வுத் கதோமிற்ோட்டின் அதொோக்கத்திக உரதிப்டுத்தும் கோருட்டு 

அயசினநோ டயடிக்கககக டுப்தற்கு தொகோகநக்கு அதக 

அயசினப்டுத்துகின்து.  

 

அதற்கிணங்க, எரு தொன்கோக்கின திட்டநோது தொகோகநனிோல் உருயோக்கப்ட்டு 

அதநதிக்கப்ட கயண்டும். அதன் உள்டக்கங்களுக்கு ற், இத் திட்டநோது 

கோக்கங்கள், யங்கள், கோக்ககல்க, இடர் நதிப்தேடு, தந்திகபோோனம் நற்ரம் 

நீோய்வுக் கோப்குதி ஆகினயற்க டுத்துகபக்க கயண்டும் ன்துடன் 

ஆற்ப்ட்ட ணி நற்ரம் தொடிவுகள், யமங்கல்கள், திருப்தி நதிப்தேடு 

கோன்யற்ின் கதோடர்ோடலுக்கோ கிதொககக உருயோக்கவும் கயண்டும்.   

 

இப் னதரதி யோய்ந்த உள்கக் கணக்கோய்வுத் கதோமிற்ோடோது இக் 

கம்ினின் ின்யரும் துககக உள்டக்க கயண்டும். 

 ககோடுப்வுகள் / கசவுகள் 

 தோப்கோருட்கள்/ தகர்வுப் கோருட்கள் நற்ரம் கன கதோடர்தைட்ட 

கசகயகள் ஆகினயற்ின் கரககச் கசய்தொக 

 நிதய (HR) கதோமிற்ோடு உள்டங்கோக சம்ப் ட்டினல் 

(Payroll) 

 ிகனோ கசோத்துக்கள் 

 உற்த்திச் கசய்தொக  

 கஞ்சினத்துடன் கதோடர்தைட்ட கதோமிற்ோடு 

 உற்த்திப் கோருள் யிிகனோகம் 

 தகயல் தொககநகள் 

  

14. கடதொகக் ககந்தல் ற்ோக்குக 

தற்கோது, இக் கம்ி கடதொகக் ககந்தல் என்ிகக் 

ககோண்டிருக்கயில்க. திர்யரும் ஆண்டுகில் அதன் டயடிக்கககக 

யிோிவுடுத்துயதற்கு இக் கம்ி திர்ோர்ப்தோல் சிக்கோ நற்ரம் 

நீண்கடழும் ககோடுக்கல் யோங்கல்களுக்கோ துல்லினநோதும் ிகனோதுநோ 

கணக்கீட்டுத் தீர்யிக உரதிப்டுத்துயதற்கு கடதொகக் ககந்தல் என்ர நிக 

அத்தினோயசினநோகதோன்ோக இருக்கும்.  
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இக் கம்ினின் ோோந்த டயடிக்கககின் கூடுதல் தொக்கினநோ ிதி நற்ரம் 

கணக்கீட்டு அம்சங்ககக் ககனோள்யதற்கு எரு கோருத்தநோ ககந்தல் 

உருயோக்கப்ட கயண்டும்  ோம் ஆகோசக கூரகின்கோம். இக் 

ககந்தோது தொகனற் யிதத்தில் சிக்கல்தன்கந நிக்கதோககயோ அன்ி 

தனோோிக்கும் கோது கோதோநதத்திக ற்டுத்துயதோககயோ இருக்கக் கூடோது. இக் 

ககந்தோது சக ஊமினர்களுக்கும் னன்நிக்க ஆதோபம் என்ோக கதோமிற்ட 

தொடித்ம். ிரயம் தொழுயதும் எத்த தன்கந நற்ரம் ிகனோ தன்கந 

ஆகினயற்க உருயோக்குயதற்கோ யமிகோட்டல் என்ிகத்ம் தற்கோதன 

கடதொககக நதிப்ிடுயதிலும், தைதினயற்க யகுப்திலும் உதயினிகத்ம் 

இது யமங்கும் ன்துடன் தைதின ஆணினிகப் னிற்ரயிப்தில் உதயினிக 

யமங்க கயண்டும்.  

கூடுதல் னதரதி யோய்ந்ததோக இருக்கும் கோருட்டு, குகந்த ட்சம் ின்யரும் 

கூரகக இக் ககந்தோது உள்டக்க கயண்டும்  ோம் ண்ணுகின்கோம்:  

 கோரப்தைக் கூற்ர நற்ரம் கணக்கீட்டுத் கதோமிற்ோட்டு அட்டயகண 

 தயிகள், கடகநகள் நற்ரம் கோரப்தைக்கள் ற்ின யியபம் 

 ினந நற்ரம் நீண்கடழும் ககபட்டுப் திவுகள் கோன் தொக்கினநோ 

ககோடுக்கல் யோங்கல்கின் யிக்கங்கள் நற்ரம் யிோிப்தைகள் 

உள்டங்கோக, ின்ற்ப்டவுள்   தொககள், கடதொககள் நற்ரம் 

கட்டுப்ோடுகள் ற்ின யியபம் 

 கணக்கு அட்டயகணகள் 

 தபவுகக கசய்தொகப்டுத்தும் கோதும் துோிதநோகப் தியிடும் கோதும் 

ோயிக்கப்ட கயண்டின கயர கததம் ினந ஆயணங்கள் அல்து 

டியங்கள் ற்ின யியபம்.  
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