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பைவுகப 
 

அரிசிப் தொது ொப்ன இனப்னக் லப னன்கணடுத்துச்  கசல்லுல், 
ிலக் பத்ின்  திக்கூற்நின் தி ொம் னன்ணிொண  கசற்தொடொகும்.   
அந் இனப்னக் லப னன்கணடுக்கும் கசற்தொட்டிலண ி வும்  
ிலபத்ிநணொ  ிலநபற்றுற்கு ற்பதொது ிலக் பத்ிற்குச் 

கசொந்ொ வுள்ப  ஞ்சிசொலன பில் 05  ஞ்சிசொலன லப அற்குப்  
கதொனந்க்கூடி  ல ில் ிஞ்ஞொண ரீிினொண  ொற்றுச் சுற்பநொட்டத் 
ிட்டத்ிலணக் க ொண்டு ணீ தொிில் ணீொக்குற்கு 
அலச்சல அங் ீ ொத்ின்  ீழ் அற்குத் பலொண  எதுக் ீடு லப 

2017  ஆம் ஆண்டில் ங்குற்கு கதொதுத் ிலநபசரிிணொல்  டடிக்ல  
டுக் ப்தட்டினந்து. அவ் எதுக் ீடு லபப் தொித்து கங்க ொட ொட்டத் 
ொணிக்  ஞ்சி சொலனின்  இனக் ங் ள் 07, 08 ற்றும்  இனக் ங் ள் 01, 

10, 13  ஞ்சிசொலன லப ணீப்தடுத்துல் னடத்ில் 
கசற்தடுத்ப்தட்டுள்பதுடன்,  ிலடக் ப் கதற்ந எதுக் ீடு லக்கு 
ி ிொசொொகும் ல ில், கதொநினலந  ொற்றுச் சுற்பநொட்டக் 
 ஞ்சிங் ள் 02, என இல்தொண  ொற்றுச் சுற்பநொட்ட  ஞ்சித்ிற்குத்  
பலொண ீபலப்னச் கசற்தொடும் ற்றும் கதொநினலந  ொற்றுச் 

சுற்பநொட்டச்  கசற்தொடு லப 2018 ஆம் ஆண்டில்  னன்கணடுப்தற்கு 

ிர்தொர்க் ப்தட்ட 02  ஞ்சிசொலன பின் சொொ ணீொக்கும் 
கசற்தொடு லம் னலலொ   னர்த்ி கசய்ப்தட்டுள்பண. அன் தி ொம் 
22500 க.கொ. க ொள்பபிலண  ஞ்சிப்தடுத்க்கூடி 05 
 ஞ்சிசொலன லப ணீப்தடுத்துற்கு  னடிந்ல  னடத்ின் 
கசற்தொட்டிலண கனகூட்டி ணித்துக்  ொட்டி ிற் ின்ந னன்பணற்நச் 
கசற்தொடொகும். 
 

2016  ஆம் ஆண்டில்  ற்தட்ட   கள்பப் கதனக்கு ற்றும் ண் சரிின்  
 ொொ  அர்த்ங் லக்கு ன ங்க ொடுதுள்ப  க் லக்க ண 
இந்பொபணசிொ அசு ற்றும் தொ ிஸ்ொண அசிணொல் அனுப்தப்தட்ட 10000 
க.கொ. அரிசி  இனப்திலண  ஞ்சிப்தடுத்துற்கும், 2016/2017 
தொரிபில் னன்கணடுக் ப்தட்ட திர்ச் கசய்ல  ள் அிலடந்லிலண 
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அடிப்தலடொ க் க ொண்டு ற்தட்ட உற்தத்ி ழீ்ச்சிின்   ொொ   
உள்லர் அரிசிச் சந்லில் ினி ிிபொ க்  குலநதொட்டிலணக்  
 ொொ க் க ொண்டு  உனொ ி ிலன அி ரிப்திலணக் 
 ட்டுப்தடுத்துற்கு அரிசிிலண இநக்குி கசய்ற்கு அசிணொல் 
டுக் ப்தட்ட ீர்ொணங் பின்  ீழ் சத்பொச ிறுணத்ிணொல் இநக்குி 
கசய்ப்தட்ட அசிிலண   பஞ்சிப்தடுத்துற்கும் அந்ிறுணத்ிற்குத் 
பலொண  பஞ்சிசொலன  சி லப ங்குற்கும் ிலக் பத்ிற்கு 
பரிட்டுள்பதுடன், அது கொடர்தில்  கங்க ொட ொட்ட ொணிக் 
 பஞ்சிங் பில் 26500 க.கொ. னலலொண க ொள்பபவுடன் 
ணீப்தடுத்ி 05  பஞ்சி சொலன ள், சொொொண  பஞ்சிசொலன 01 
ற்றும்   எறுக ொடத் டுத்த் ொணிக்  பஞ்சிங் பில் 12500 
க..கொ. னலலொண க ொள்பபவுடன்  சொொொண  பஞ்சிசொலன ள் 
03 ம்  ங் ப்தட்டுள்பதுடன், 2017.12.31 ஆந் ி ி லில் 
அந்ிறுணத்ிணொல் கங்க ொட ொட்ட ொணிக்  பஞ்சிசொலனின் 2 
 பஞ்சிசொலன ள் 8378 க.கொ.   பஞ்சிப்தடுத்ினேள்பதுடன், 
 பஞ்சிப்தடுத்துல் கொடர்ந்து  னன்கணடுத்துச் கசல்னப்தடு ின்று. 
அனூடொ  பசிப்  திக்குப் தங் பிப்திலண ங்குற்கு 
னடிந்லனேம், அற்கு ி ொ   தொது ொப்ன  இனப்னக் லப னன்கணடுத்துச் 
கசல்லும்  பொக் ங் லப அலடந்லனேம் னடத்ில் னர்த்ி கசய்  
இனக்கு லள் என்நொகும். 
 

இச் சூழ்ிலன பின்  ீழ்,  அச ிறுணங் ள் ற்றும் தன ர்த்  
ிறுணங் லக்கு ொடல க்கு ங் ப்தட்ட எறுக ொடத் த்ி ொணிக் 
 பஞ்சித்ின்  பஞ்சிசலன பில் 05  பஞ்சிசலன லப 
அந்ிறுணங் பிடினந்து ிடுித்து ிலக் ப ிர்ொ த்ின்  ீழ் உவுப் 
கதொனட் லப  பஞ்சிப்தடுத்துற்கு தன்தடுத்துற்கு  இலும் 
ன்ததுடன், அனூடொ  ீண்டும் அத் கொகுிில் ிலக் ப 
 ட்டுப்தொட்டிலண ஸ்ொதிப்தற்கு இலுல் னடத்ில் குநிப்திடத்க்  
ிடொகும். 
 

ிலக் பத்ிற்கு உரித்ொண  பஞ்சிசொலன லப ொடல க்கு ிடுல் 
ற்றும் ற்றும் ிலக் பத்ிற்கு உரித்ொண ொன்  இல்னங் லப 
அசின் அப்திபசத்ில்  டலில் ஈடுதட்டுள்ப ஊிர் லக்கு குலநந் 
ொடல ின்  ீழ் ங்குனூடொ  னொதொ. 5,734,943.27 னடொந் 
னொணகொன்நிலண அசின் னொணத்ிற்கு ிடுற்கு சொத்ிொணது 
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ன்ததுடன்,  அன் ொடல ப் தத்ிலண அநடீு கசய்ற்கு 
னன்னுரிலிலண ங் ி டடிக்ல  டுத்ல் அம்னன்பணற்நத்ிலண  
சு ீரித்துக்  க ொள்லற்கு  ொ ர்த்ொொணது. 
 

ொன்  இல்னத் கொடரில் ொடல  அடிப்தலடின்  ீழ் ங் ப்தட்டுள்ப  
டீு லக் ிலடப அன் குடிினப்தொபர் பிணொல் இலடக் ொன ரி பொ  
ங் ப்தட்ட டீு லப இணங் ொண்தற்குத் பலொண டடிக்ல  
டுக் ப்தட்டுள்பதுடன், அவ்ொநொண இல்னங் பிலுள்ப குடிினப்தொபர் லப 
அ ற்றுற்கும் ிலுலப் தத்ிலண அநடீு கசய்ற்கும்  சட்டத்ின் 
தி ொம் கசற்தடுற்கும் னன்னுரில ங் ப்தட்டுள்பதுடன், 
அப்திச்சிலண பினுள் கதனம்தொனொணற்நிற்கு ீர்வு  ொணும் ொய்ப்ன 
னடத்ில் கதற்றுக்க ொண்ட னன்பணற்நத்ிற்கு தங் பிப்ன ங் ினேள்பது. 
 

இச்ச ன இனக்குலபனேம் ிலநபற்றுற்குத் பலொண  ஆபனொசலண ள் 
ற்றும் அங் ீ ொங் லப ங்குற்கு டடிக்ல  டுத் படி அலச்சர் 
க ௌ நிசொட் தினேீன், அலச்சின் கசனொபர் ின. சிந்க்  ஸ். 
கனொக்குகெட்டி, அலச்சின் உத்ிபொ த்ர் ள், அலுன க் குொின் தொரி 
அர்ப்திப்ன ற்றும் கசலூக் த்துடன் கசற்தட்டுள்ப ிலக் பத்ின் 
 க் ொபர் பிலண உள்படக் ி ச ன அலுன க் குொிலணனேம் 
ிலணவுகூனற்கு இந் ன வுல அடிப்தலடொ க் க ொள்பப்தட்டுள்பது 
ன்ததுடன்,  ொன் அலணனக்கும்  இனர்ொண ணது ன்நிலணத் 
கரிித்துக் க ொள்லதுடன், ிர்னம் னடத்ில் னி தொலில் 
ிலக் பத்ின் திிலண ிரிவுதடுத்துற்கு ொய்ப்னக்  ிட்ட பண்டும் 
ன்தப ணது அதினொலசொகும். 
 

 

 

கெ.  ினஷ்னெர்த்ி 
உவு ஆலொபர் 

உவு ஆலொபர் ிலக் பம் 

2018 ொர்ச்ச ொம் 30 ஆந் ி ி. 
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(01)  உணவு ஆகணனார் திகணக்ைத்தின்      
      சதாகநாக்கு நற்றும் ணிக்கூற்று 

 

சதாகநாக்கு 

எவ்கொன டீ்டிற்கும் தொது ொப்தொண. ிலனபதநொண, 
சத்ொண ொணி உவு ள்” 
 

ணிக்கூற்று 

“ொணி ல  உவுப் கதொனட் பின்  சந்லப்தடுத்தும் 

சி, நு ர்பொர் அலடனேம் சி ற்றும் நு ர்பொர் 

க ொள்ணவு கசய்னேம்  ஆற்நனிலணப்  தொது ொப்தற்க ண  

உவு ஆலொபர் ிலக் பம், கொடர்னலட 

தங்குொர் ள்,  ிலக் பத்ின் கசொத்துக் ள் ற்றும் 

ிலணத்ிநணிலணக் க ொண்ட, அர்ப்திப்னடன் 

திொற்றும் ஊிர் குொனடன் சரிொண 

எனங் ிலப்தினூடொ  உவு ஆலொபர் 

ிலக் பத்ின் கொலனபொக் ிலண அலடல்” 
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(02) உணவு ஆகணனார் திகணக்ைத்தின்     
      ிபதா  செனற்ாடுைள் 
1. சதற்ைாெின ாடுைின் ிபாந்தினக் கூட்டகநப்ின் SAARC) சைாழும்பு 

உடன்டிக்கை நற்றும் 16  யது நாாட்டு கூட்டத்திற்ைகநன 8000  
சந.சதா. யிநெட அரிெிக் ைஞ்ெினத்திக பன்சடுத்துச் செல்லுதல். 
கற் ொசி திொந்ி ொடு பில் அச ிலன ற்றும் அர்த் 
பலப பில் தன்தடுத்க்கூடி ல ில்  8000  க.கொ. அரிசிக் 
 பஞ்சிகொன்நிலண,  இனங்ல ிணொல் னன்கணடுத்துச் கசல்னப்தடுல் 
பண்டும் ண அந் அலப்தின் 16 து  ொொட்டில் 
ீர்ொணிக் ப்தட்டுள்பது. 
 

2. 2008/8/27 ஆந் திைதின அகநச்ெபகயத் தரீ்நாத்தின் ிபைாபம் 
ாடுபூபாவுபள் உணவுத் திகணக்ைத்தின் ைஞ்ெினொகைில் 
100,000 சந.சதா.ாதுைாப்ா அரிெி ைமஞ்ெினத்திக பன்சடுத்துச் 
செல்லுதல். 
2008/8/27 ஆந் ி  அலச்சலத் ீர்ொணத்ின் தி ொம் கனக் டிொண 
சூழ்ிலன பின்பதொது தொலணக்க ண 100,000  க.கொ. தொது ொப்தொண அரிசி 
 பஞ்சிசொலனகொன்நிலண னன்கணடுத்துச் கசல்லும்  பொக் த்துடன் 
உவுத் ிலக் பம் ீபக்  ட்டலப்னச் கசய்ப்தட்டுள்பது.  

 

3. ெந்கதனில் அரிெி ைிகடப்கத உறுதிப்டுத்துதல். 
சந்லில் அரிசிக்கு தற்நொக்குலந ற்தடுனூடொ  ற்தடக்கூடி 
ிலனபற்நம் கொடர்தில்  அத்ிொசிொண சூழ்ிலன பில் சந்லக்கு 
இனப்னக் லப ிடுித்து அரிசிிலணக் க ொள்ணவு கசய்னேம் 
இலுலிலண நு ர்பொனக்கு ங்குல். 
 

4. ிறுயத்தின் யங்ைக ெிந்தயாறு பைாகந செய்யதற்கு உரின 
ங்குதாபர்ைளுடன் (Stake holders) ெிந்த ஒருங்ைிகணப்ிக 
பன்சடுத்தல். 
ிலக் பத்ிற்கு உரித்ொண  பஞ்சிசொலன ள் ற்றும் இல்னங் லப  
சிநந்ொறு தன்தடுத்துற்கு, பனி   பஞ்சிசொலன ள் ற்றும் 
இல்னங் லப திொண ிலன ிப்தடீ்டொபரின் ிப்தடீ்டிலண 
அடிப்தலடொ க் க ொண்டு ொடல க்கு ங் ி அச னொணத்ிற்கு 
தங் பிப்திலண ங்குல். 
 

5. பூச்ெி புழுக்ைற் தாின உணவுக் ைஞ்ெின சூமசான்ிக 
உருயாக்குதல். 
உர் ொத்துடன்  உவுப் கதொனட் லபக்   பஞ்சிப்தடுத்துற்கு 
னச்சி னலக் பற்ந  பஞ்சிசலனலப னன்கணடுத்துச் கசல்னூடொ   
நு ர்பொனக்கு ொண சிநந் உவு லப ங்குல்.  
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(03) ிறுயக் ைட்டகநப்பு 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ிபதி உணவு ஆகணனார் 

உணவு ஆகணனார் 

ைணக்ைார் 

சட்டப் 
திரிவு 

  
ிர்ொ  

திரிவு 

 க்கு 

திரிவு 

 

 

 

ிபதா ைணக்ைார் 

ிர்ொ  

உத்ிபொ த்ர் 

 

 
ெட்ட 

உத்திநனாைத்தர் 

உதயி உணவு 
ஆகணனார் 

 

க்  ட்டுப்தொட்டு 
உத்ிபொ த்ர் 

திப் 
தரிபசொ ர் 

 

ிிபொ  
திரிவு 

பதொக்கு
த்து  
திரிவு 

 ல் 
கொில்நு
. திரிவு 

க் 
 ட்டுப்தொட்
டுப் திரிவு 
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(04) தாக் ைட்டகநப்பு நற்றும் அலுயைக்      
     குமாம் 

உவு ஆலொபர் ொ த்ிணொல் கசற்தடுத்ப்தட்ட ிர்ொ  ற்றும் 

 ண் ொிப்ன ி ழ்ச்சித் ிட்டங் ள் கசலூக் த்துடன்  னன்கணடுக் ப்தட்டுள்பண. 

2017 ஆம் ஆண்டுக் ொண ிலக் பத்ின் ச ன  க்குச் கசற்தொடு லம் 

 க் ொபரிணொல் இடம்கதற்றுள்பண. 

366 இல்னங் லபக்  க ொண்ட ினப ொலன டீலப்னத் ிட்டம், 

ினப ொலன ிலனப் கதொறுப்ன உத்ிபொ த்ரிணொல் ன ொல 

கசய்ப்தட்டுள்பது.  கங்க ொட ொட்ட ொணிக்  பஞ்சி சொலன, 

கங்க ொட ிலனப் கதொறுப்ன உத்ிபொ த்ரிணொல் ன ொல 

கசய்ப்தட்டுள்பது. 

ிலக் பத்ின் சட்டப் திரிவு, ல த்கொில் ற்றும் ர்த்  ி ொ 

அலச்சின் கசனொபரின் அங் ீ ொத்ின்  ீழ்  ிொிப் கதொனபொொச் 

கசற்தொடு ள் அலச்சின் சட்ட  ஆபனொச ரின்  திற்  டலின்  ீழ்  

னன்கணடுக் ப்தட்டுள்பது. 

அச ன ொலத்து உிொபர் பசலின் அங் ீ ரிக் ப்தட்ட 82 தி லக்கு 

I ,II ,III ஆம் குப்னக் லக்கு உரித்ொண 24 உத்ிபொ த்ர் லம், கவ்பநொண 

தி லக்குரித்ொண அங் ீ ரிக் ப்தட்ட ிலக் பம்சொர்  ஊிர் தி ள் 83 
கொடர்திலும்  50 ஊிர் லப உள்படக் ி கொத் அங் ீ ரிக் ப்தட்ட  ஆபி 

227  கொடர்திலும் 2017.12.31 ஆந் ி ி லில் 103 ஊிர் ள்  டலக்கு 

ஈடுதடுத்ப்தட்டினந்ணர். 

2017.01.01  ஆந் ி ி   டலக்கு  ஈடுதடுத்ப்தட்டினந் கொத் ஊிர் பில் 

5%  னடத்ில்  ஏய்வுகதற்றுள்பணர். 2017 ஆம் ஆண்டில்  இடொற்நம் கதற்றுச் 

கசன்ந உி உவு ஆலொபனக்குப் தினொ  னி உத்ிபொ த்ர் னல  

ந்துள்பொர். 
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2017  உணவு ஆகணனார் திகணக்ைத்தின் 
அலுயைக் குமாம் 

சதாடர்  
இ. 

தயிப் சனர் 
அங்ைீைரிக்ைப்
ட்ட ஆணி 

2017.12.31 

 ஆந் திைதி 
நெகயனிலுள்

நார் 

01 உவு ஆலொபர் 01 01 

02 
திி உவு ஆலொபர்/உி 
உவு ஆலொபர் 

02 01 

03  க் ொபர் 02 01 * 

04 ிர்ொ  உத்ிபொ த்ர் 01 - *** 

05 கொிகதர்ப்தொபர் 01 - 

06 க்  ட்டுப்தொட்டு உத்ிபொ த்ர் 01 01 

07 ொணிப் தரிபசொ ர் 01 - 

08 திப் தரிபசொ ர் 02 01 

09 
 ல் ற்றும் கொடர்தொடல் 
உத்ிபொ த்ர்  

01 01 

10 அச ன ொலத்து உிொபர் 82 24 

11 அதிினத்ி உத்ிபொ த்ர் 22 11 

12 
ொர்வ்  பச்பசல 
(Wharf Field Service) 

08 08 

13 சொி 10 05 

14 அலுன ப் திொபர் பசல 22 09 

15 ச்சுொனே ஆய்ொபர் (Fumigator)  26 11 

16 துப்னவு உிொபர் 02 09 

17 ொர்வ்  ப ஊிர் 01 01 

18  ொனர் 18 18 

19  பஞ்சி ஊிர்  24 01 ** 

 சநாத்தம் 227 103 
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*திற்  டல அடிப்தலடின்  ீழ்  கற்நிடொ ினேள்ப   க் ொபர் திில் என 
உத்ிபொ த்ர் ொத்ிப  டலொற்று ின்நொர். 
**  பஞ்சி ஊிர்  தி கொடர்தில் ொற்று அடிப்தலடின்  ீழ்  என ஊிர் 
ொத்ிப ஆட்பசர்ப்னச் கசய்ப்தட்டுள்பொர்.  

*** கற்நிடொ ினேள்ப ிர்ொ  உத்ிபொ த்ர் திக்கு, அ.ன.உ. II ஆந் த்ின் 
உத்ிபொ த்ரிணொல் தில்  டல அடிப்தலடின்  ீழ்  டல ிலநபற்நப்தட்டு 
ன ின்நது. 

 

1.  இகப்ாிநனார் 

 தயி ண்ணிக்கை 

01  அச ன ொலத்து உிொபர் 02 

02 சொி 01 

03 அலுன ப் திொபர் 01 

04 னல ப்தொன்  கொினொபி  01 

05  ொனர் 02 

 

2. இடநாற்த்தில் செல்லுதல் 

 தயி ண்ணிக்கை 

01  உி உவு ஆலொபர் 01 

02 அதிினத்ி உத்ிபொ த்ர் 02 

03 அச ன ொலத்து உிொபர் 04 

04 அலுன ப் திொபர் 01 

 

3. இடநாற்த்தில் யருகை தருதல் 

 தயி ண்ணிக்கை 

01  உி உவு  ஆலொபர் 01 

02 சொி 01 

 

4. திகணக்ைச் நெகயனிிருந்து யிடுயிக்ைப்டுதல் 

 தயி ண்ணிக்கை 

01  சொி (ற் ொனி ம்) 01 
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(05) ைணக்ைாய்வு நற்றும் ஒழுக்ைாற்றுக்  

      ைட்டுப்ாட்டுச் செனற்ாடுைள் 
 
 

 ைணக்ைாய்வு 

 க் ொய்வுத் ிலக் பத்ின்  க் ொய்வு உத்ிபொ த்ர் குொிலணக் 
க ொண்ட அச  க் ொய்வுப் திரிகொன்று ிலக் பத்ில் 
ஸ்ொதிக் ப்தட்டுள்பது. அனூடொ  பலொணபலப பில் னன்கணடுக் ப்தட்டு 
னம்   க் ொய்வு லக்கு பனொ  இறுிக்   க்கு ஆய்வுச் கசற்தொடு லம்  
இடம்கதறு ின்நண.  

ிலக் பத்ின் உள்ப க்   க் ொய்வுச் கசற்தொடு ள், ல த்கொில் 
ற்றும் ி  அலுல் ள் அலச்சின் உள்ப க்  க் ொய்வுப் திரிினூடொ   
கசற்தடுத்ப்தடுதுடன்,  க் ொய்ொபர் அிதிிணொலும் ற்றும் ிலக் ப 
பொ த்ில் அலந்துள்ப அச  க் ொய்வுப்  திரிின் னெனம் அனுப்தப்தடும்  
 க் ொய்வு ிசொல லக்குொண  றுகொி ள் அலச்சுக்குப் திினேடன் 
உரி தகுிிணனக்கு படிொ   அனுப்னற்கு டடிக்ல  டுக் ப்தட்டுள்பது. 

அன் தி ொம், ிலக் பத்ிற்கு 2017 ிசம்தர் 31 ஆந் ி ிபில்  
31  க் ொய்வு ிசொல ள்  ிலடக் ப் கதற்றுள்பதுடன், 29 க்கு  
றுகொி ள் ங் ப்தட்டுள்பண.  ீி 2  க் ொய்வு ிசொல லக்கு  2018 
ஆம்  ஆண்டில் றுகொி ள் ங் ப்தட்டுள்பண. அபபதொன அலச்சின்  
கசனொபரின் லனலில்  க் ொய்வு ற்றும் ன ொலத்துக் குல 
கசற்தடுத்ப்தடுதுடன், 2017 ஆம் ஆண்டில் டொத்ப்தட்ட 4 குலக் கூட்டங் ள் 
கொடர்தில்  ிலக் பத்ின் உத்ிபொ த்ர் ள் அில்  னந்து க ொண்டுள்பணர். 

 ிர்யாைச் செனற்ாடுைள் 

 உத்ிபொ த்ர் பின் ஆட்பசர்ப்னச் கசற்தொடு ள் 

 தி உர்வுச் கசற்தொடு ள் 

 திற்சிபிக்கும் கசற்தொடு ள் 

2017 ஆம் ஆண்டில் உத்ிபொ த்ர் லக்கு ிொ  னலநசொர் எலக் ொற்று 
டடிக்ல  னன்கணடுக் ப்தட்டுள்பது. 
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(06) ெட்டரீதினா  செனற்ாடுைள் 

2017 ஆம் ஆண்டின் ிலநில் உவு ஆலொபர் ிலக் பத்ிணொல் 
னன்கணடுக் ப்தட்ட சட்டரீிொண கசற்தொடு ள் கொடர்தினொண  ல் ள் 
தின்னொறு. 

இக்ைம் தன்கந  
பன்சடுக்ைப்டும் 

யமக்குைின் 
ண்ணிக்கை 

01 ில க்  ட்டத்ிலண அநடீு கசய்ல் 01 

02  டன் ீி லப அநடீு கசய்ல் (“த”ீ னற்தம்)  01 

03 
ிலுல  பஞ்சி ொடல  லப அநடீு 
கசய்ல்.  

08 

04 
ொன்  இல்னத் கொடரின் டீ்டு உரித்ிலண 
ீபவும் கதற்றுக் க ொள்லல். 

32 

05 
குற்நப் னனணொய்வுத் ிலக் பம் கசற்தடுத்தும் 
க்கு ள்.  

05 

 

 ொன்  டீ்டுத் கொடரின் டீ்டு உரித்ிலண ீபவும் 
கதற்றுக்க ொள்லற்கு  க்குத் ொக் ல் கசய்ப்தட்டு 2017 ஆம் 
ஆண்டில் 05 டீு பின் உரித்து கதற்றுக்க ொள்பப்தட்டுள்பதுடன், க்குத் 
ொக் ல் கசய்ப்தட்டன் தின்ணர், டீ்டு உரிலொர் ள் ீபவும் 
உடன்தடிக்ல ிலண ல ச்சொத்ிட்டு அல்னது ிலக் பத்ிற்கு 
எப்தலடக் ப்தட்டுள்ப டீு பின் ண்ிக்ல  11 ஆகும். ினப ொலன 
ீொன் ீின்நத்ில்  னனணொய்வு கசய்ப்தட்டு னம் க்கு பின் 
ண்ிக்ல  32 ஆகும். 

 

 அக்ிண தனபொக்குக் கூட்டுநவுச் சங் ம்  ங் ப்தட பண்டி தக் 
 ொபசொலன ிி னொதொ. 1,850,065.00 ன்ததுடன், 2017 ஆம் ஆண்டில் 
னலலொ  ங் ப்தட்டு ிலநவு கசய்ப்தட்டுள்பது. 
 

 ில க்  ட்டங் லப அநடீு கசய்னேம் சட்ட டடிக்ல  பின்  ீழ் 
ின. .டதிள்னே. குபச  அர் பிடினந்து  அநிடப்தட பண்டி 
னொதொ. 847,349.43 ிிிலண அநடீு கசய்ற்கு  ண்டி ொட்ட 
ீின்நில் ப ொலிடப்தட்ட DMR/1046 ன்ந க் ிலண 2018.05.02 ஆந் 
ி ி ீபவும் அலப்தற்கு உத்பசிக் ப்தட்டுள்பது. 
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 ில க்  ட்டங் லப அநடீு கசய்னேம் சட்ட டடிக்ல  பின்  ீழ்  
ின. டதிள்னே.ம். சுிதொன அர் பிடினந்து அநிடப்தட பண்டி 
னொதொ. 6,384,486.19 ிிிலண அநடீு கசய்து க்கு அனுப்னொறு 
ிசொப் திப்தொபர் ொ த்ிற்கு அநிிக் ப்தட்டுள்பது. 
 

 ில க்  ட்டங் லப அநடீு கசய்னேம் சட்ட டடிக்ல  பின்  ீழ், 
ில்பதட் பதொதப , ச்.ல்.ம். கண்டிஸ், ன்.ஈ. தண்டித்ண ற்றும் ஏ. 
ெ த்ீ பதொன்நர் பின் ில க்  ட்ட ிிிலண ீக்குற்கு 
 க் ொபரின் ஆபனொசலண  ிலடத்துள்பதுடன்,  அது கொடர்தில்  ிர்ொ  
உத்ிபொ த்னக்கு (தில்) அநிிக் ப்தட்டுள்பது. 
 

 ின. ச்..ஸ். ினசிநி அர் பிடினந்து அநிடப்தட பண்டி  
 டன் ீி லப அநடீு கசய்ல் – அரிடினந்து அநிடப்தட பண்டி 
னொதொ. 323,321.00  டன் ிிிலண. னொதொ. 3,000.00 ன்நொநொண ல 
அடிப்தலடில் க ொடுப்தணிலணச் கசய்ற்கு உவு ஆலொபனடன்  
ற்தடுத்ிக்க ொண்ட உடன்தொட்டின் தி ொம், கொடர்ந்து ிிக்க ொடுப்தணவு 
இடம்கதற்று ன ின்நது. 
 

 ின. சொந் ல்ொண  அர் பிடினந்து அநிடப்தட பண்டி னொதொ. 
109,496.00  டன் ீி லப அநடீு கசய்ற்குத் பலொண 
ஆங் ள், சட்டத்ி ிலக் பத்ிற்கு னன்லக் ப்தட்டுள்பது.  

 

 ிலக் பத்ின் உ ம் கொடர்தில் ெ.ீ. ஞ்சித் குொ பதொன்ந 
தரிடினத்து அநிடப்தட பண்டி னொதொ. 862,354.27 ிி, ப  ொலன 
த ம்ண இனக் ங் ள் 01,02.03 பதொன்ந   பஞ்சிசொலன லக்க ண 
ிெி கூட்டுநவு ர்த் த்ிடினந்து அநிடப்தட பண்டி னொதொ. 
541,017.60 ிி  ற்றும் ல் ட்டுொ G1  பஞ்சிம்  கொடர்தில்  
ிக் கட்டி ஶ்ரீன்னி திபொன்பசன் (தி)  ம்தணிிடினந்து 
அநிடப்தட  பண்டி னொதொ. 2,298,029.98 ிிிலண அநடீு 
கசய்ற்கு  பலொண சட்ட  டடிக்ல  லப பற்க ொள்லற்கு  
சட்டத்ி ிலக் பத்ிற்கு னன்லத்ன் தின்ணர் சட்டத்ி 
ிலக் பம் அர் லக்கு னன்லத்துள்பது. 
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(07) திகணக்ைத்திற்குஉரித்தா ைஞ்ெினொகைள்      
      நற்றும்  இல்ங்ைள். 
 

 திகணக்ைத்திற்கு உரித்தா ைஞ்ெினொகைள் 

உவுத் ிலக் பத்ிற்கு உரித்ொண  பஞ்சி சொலன ள் 21 ொட்டங் பில் 

அலக் ப்தட்டுள்பதுடன்,  ண்ிக்ல சொர்  அடிப்தலடில் அல 121 ஆகும்.  

அச உலடல லப சிநந்ொறு ன ொல கசய்னேம் ண்த்துடன், 

அவ்வுலடல ள்  தின்னம் ல ில் தன்தடுத்ப்தட்டுள்பண.  

 

2017/12/31 ஆந் திைதினன்கன ைஞ்ெினொகைள் சதாடர்ிா யிபங்ைள்.  

 ைஞ்ெினொக 
ண்ணிக் 

கை 

1 
அச ற்றும் தித்ிப  ிறுணங் லக்கு ொொந்ம் 
ொடல  அடிப்தலடின்  ீழ் ங் ப்தட்ட   பஞ்சி 
சொலன ள். 

40 

2 
ொடல ில்னொது அச திரிின் ிறுணங் லக்கு ங் ப்தட்ட 

 பஞ்சிசொலன பின் ண்ிக்ல . 
40 

3 உவுத் ிலக் பம் தொித்து னம்  பஞ்சிசொலன ள். 20 

4 
திபச கசன ம்/ொட்டச் கசன த்ின் கதொறுப்திலுள்ப 
 பஞ்சி சொலன ள். 

18 

5 தொலணக்குப் கதொனத்ற்ந  பஞ்சி சொலன ள் 3 

 சநாத்தம் 121 
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2017.12.31 ஆந் ி ி லில் ிலக் பத்ின் கதொறுப்தில், ற்பதொது  

ொடல ற்ந அல்னது ொடல க்கு  ங் ப்தட்ட  பஞ்சி சொலன ள் 

கொடர்தொண அநிக்ல  தின்னொறு. 

  

1. அபெ நற்றும் ிபத்திநனை ிறுயங்ைளுக்கு நாதாந்தம் யாடகை  
அடிப்கடனில் யமங்ைப்ட்டுள் ைஞ்ெின ொகைள். 

சதா. 

இ. 

ைஞ்ெின  

ொகனின் சனர் 

ெதுப 

அடினின் 

அவு 

சைாள் 

வு சந. 

சதா. 

ைஞ்ெின 

ொகனிகப் 

ாயிக்கும் ிறுயம் 

நாயட்டம் 

01 எறுக ொடத் – 01 24624 6000 திஸ்ணஸ்  ஆர்க் க ொலம்ன 

02 எறுக ொடத் – 05 19008 4500 ப னிஸ் அக்நி ல்ச்சர் க ொலம்ன 

03 எறுக ொடத் – 12 18183 4000 இனங்ல ச் சுங் ம் க ொலம்ன 

04 எறுக ொடத் – 10 13436  

ொங்க் க ன்படணர்ஸ் 

பிணல்ஸ் (தி) 

னிிடட் 

க ொலம்ன 

05 எறுக ொடத் – 14 11448  

06 எறுக ொடத் – 15 18206  

07 எறுக ொடத் – 16   

08 அலுன க்  ட்டிடம்   

09 கங்க ொட – 02 21750 4000 தல்ப ொல்டிங்ஸ் (தி)   ம்த ொ 

10 கங்க ொட – 04 7552 900 

தண்டொ 
இன்டஸ்நில் 
பசர்ிஸ்  

 ம்த ொ 

11 கங்க ொட – 11 33200 6200 
கொன் ிபொன் 
ிறுணம் 

 ம்த ொ 

12 கங்க ொட – 17 6279 770 

கதொநிில் தி 
கொடர்தொண த்ி 
ஆபனொசலணப் 
தி ம் 

 ம்த ொ 
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சதா. 

இ. 

ைஞ்ெின  

ொகனின் சனர் 

ெதுப 

அடினின் 

அவு 

சைாள் 

வு சந. 

சதா. 

ைஞ்ெின 

ொகனிகப் 

ாயிக்கும் ிறுயம் 

நாயட்டம் 

13 தினக்னல் -01 1514 280 

நுகனிொ ிசொ 

கூட்டுநவுச் சங் ம்  

நுகனி

ொ 

14 தினக்னல் -02 1836 150 

15 
தினக்னல் -02  பல் 

ொடி 
1824  

16 தினக்னல் -03 2335 435 

17 தது லப – 02 6781 1500 ின்சொ சலத ததுலப 

18 ல் டுொ – 01 5227 2000 கசய்ட்  கொெட் 

 ம்தணி 
குனணொ ல் 

19 ல் டுொ – 02 4827 2000 

20 ஏப்தொக்  – 01 7730 1335 னொல் ஸ்பொர்ஸ் இத்ிணனரி 

21 ஏப்தொக்  – 02 5300 850 ின்சொ சலத இத்ிணனரி 

22  ட்டுக ொட – 01 20545 3825 நய்ப ொ கநிய்ம் 

 
 ொனி 

23  ட்டுக ொட – 02 9532 1775 

24 கனி   பஞ்சிம் 8019 1300 திசிநி ஸ்பொர்ஸ் ொத்லந 

25 பசணொணொக்  – 01 2461 390 

ல/ கதொது 

என்நிலந் 

ிசொ சங் ம் 

அனுொனம் 

26 பசணொணொக்  – 04 2185 325 

ல/ கதொது 

என்நிலந் 

ிசொ சங் ம் 

அனுொனம் 

27  ெத் – 01 3180 590 
ல/தன்ணினதத்து 

இத்ிணனரி 

 28  ெத் – 02 1881 150 
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சதா. 

இ. 

ைஞ்ெின  

ொகனின் சனர் 

ெதுப 

அடினின் 

அவு 

சைாள் 

வு சந. 

சதா. 

ைஞ்ெின 

ொகனிகப் 

ாயிக்கும் ிறுயம் 

நாயட்டம் 

29 க னிக ொட – 01 2337 435 

ல/கெனிக ொட  
இத்ிணனரி 

 

30 க னிக ொட – 02 2373 435 

31 க னிக ொட – 03 4806 900 

32 ெப்னத்லப – 01 1653 130 
ெப்னத்லப ததுலப 

33 ெப்னத்லப - 02 1806 120 

34 
இத்ிணனரி 

 பஞ்சிம் 
9611 1800 

ல/தம்தகதொட்டு 

ொப்தண னங் ொ 

சத்கொச ிறுணம்  

இத்ிணனரி 

 

35 ொத்லப- 01 21448 3000 
ின. கொெட் 

அஸ்வ்  
ொத்லப 

36 
 ட்டு ஸ்கொட்ட 

 பஞ்சிம் 
6490 1700 கன்ட்ஸ் ொர்க் ட்டின்  ண்டி 

37 ட்டக் பப்ன - 01 18000 6000 
திொண்டிக்ஸ் அப்தல் 

ிறுணம் 

ட்டக் ப

ப்ன 
38 ட்டக் பப்ன - 02 17600 6000 

39 ட்டக் பப்ன - 03 17600 6000 

40   ந்ொ – னி 7090 1900 ிொி ிறுணம் 
இத்ிணனரி 

 

 பழுசநாத்தம் 369677 71695   
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2. யாடகைனில்ாது அபெ  ிரியின் ிறுயங்ைளுக்கு  யமங்ைப்ட்டுள் 
ைஞ்ெின ொகைள் 

 

சதா. 
இ. 

ைஞ்ெின  
ொகனின் சனர் 

ெதுப 
அடினின் 
அவு 

சைாள் 
வு 
சந. 
சதா. 

ைஞ்ெின 
ொகனிகப் 
ாயிக்கும் ிறுயம் 

நாயட்டம் 

01 எறுக ொடத் – 02 24624 6000 
இடர் ன ொலத்து 

அலச்சு 
க ொலம்ன 

02 எறுக ொடத் – 04 19008 5000 

பசிக் க ொள்ல  

ற்றும் கதொனபொொ 

ி ொ அலச்சு.  

க ொலம்ன 

03 எறுக ொடத் – 07 20304 5000 
இடர் ன ொலத்து 

அலச்சு 

க ொலம்ன 

04 இத்னொண – 03 41200 7520 கசஞ்சிலுலச் சங் ம் க ொலம்ன 

05 இத்னொண – 04 19032 2580 
கொினொபர் 

ிலக் பம் 

க ொலம்ன 

06 இத்னொண - 05 21008 2900 னங் ொ சத்கொச க ொலம்ன 

07 இத்னொண - 01 50350 8530 கதொனபொொ ிலனம் க ொலம்ன 

08 இத்னொண - 02 41200 7520 கதொனபொொ ிலனம் க ொலம்ன 

09 கள்பவ்ல - 01 10266 2000 சு ொொம் க ொலம்ன 

10 கள்பவ்ல - 02 10915 2000 சு ொொம் க ொலம்ன 

11 கள்பவ்ல - 03 11100 2000 சு ொொம் க ொலம்ன 

12 கள்பவ்ல - 04 11100 2000  டற்தலட க ொலம்ன 

13  ட்டுொண - 01 6336 2000 
கல் சந்லப்தடுத்ல் 

சலத/னக்  த்கொச 

குனணொ ல் 

14 
ெம்தொந்பொட்லட 

 பஞ்சிம் 
14023 4500 

கல் சந்லப்தடுத்ல் 

சலத 

ெம்தொந்

பொட்லட 
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சதா. 
இ. 

ைஞ்ெின  
ொகனின் சனர் 

ெதுப 
அடினின் 
அவு 

சைாள் 
வு 
சந. 
சதா. 

ைஞ்ெின 
ொகனிகப் 
ாயிக்கும் ிறுயம் 

நாயட்டம் 

15 சிஸ்ின - 01 25520 3575 
கல் சந்லப்தடுத்ல் 

சலத 
அனுொனம் 

16 சிஸ்ின - 02 23930 3350 
கல் சந்லப்தடுத்ல் 

சலத 
அனுொனம் 

17 க க் ிொ - 01 7950 1275 
கல் சந்லப்தடுத்ல் 

சலத 
அனுொனம் 

18 க க் ிொ - 02 7150 1145 
கல் சந்லப்தடுத்ல் 

சலத 
அனுொனம் 

19   – 01 4698 800 
கல் சந்லப்தடுத்ல் 

சலத 
குனணொ ல் 

20   -02 13118 1300 
கல் சந்லப்தடுத்ல் 

சலத 
குனணொ ல் 

21 பசணொணொக்  - 02 2461 396 
சுபச னத்து 

அலச்சு 
அனுொனம் 

22 பசணொணொக்  - 03 11017 2400 
கல் சந்லப்தடுத்ல் 

சலத 
அனுொனம் 

23  ந்துறுகன - 01 13419 2880 
கல் சந்லப்தடுத்ல் 

சலத 

கதொனன்ண

றுல 

24  ந்துறுகன – 02 20187 3200 
கல் சந்லப்தடுத்ல் 

சலத 

கதொனன்ண

றுல 

25 ெிங்குொங்க ொட – 01 23550 4400 

சத்கொச 

கதொனன்ண

றுல 

26 ெிங்குொங்க ொட – 02 23550 4400 
கதொனன்ண

றுல 
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சதா. 
இ. 

ைஞ்ெின  
ொகனின் சனர் 

ெதுப 
அடினின் 
அவு 

சைாள் 
வு 
சந. 
சதா. 

ைஞ்ெின 
ொகனிகப் 
ாயிக்கும் ிறுயம் 

நாயட்டம் 

27 கொணொ ன – 01 22480 3150 
கல் சந்லப்தடுத்ல் 

சலத 
கொணொ ன 

28 கொணொ ன – 02 7000 1250 சத்கொச கொணொ ன 

29 

ட்டக் பப்ன -04 

(னல ி 
ிலனத்ிற்கு 
அன ொலிலுள்ப 
 பஞ்சிம்) 

13560 2800 
சத்கொச/ ொட்ட 
கசன ம் (ட்டக் பப்ன) 

ட்டக் பப்ன 

30 வுணிொ – 01 3763 775 சத்கொச ிறுணம் வுணிொ 

31 னனங் ன் 9720 1500 

உன  உவு ி ழ்ச்சித் 

ிட்டத்ிற்கு 

ங் ப்தட்டுள்பது. 

ன்ணொர் 

32 ன்ணொர் 4356 450  ன்ணொர் 

33 அம்தொலந  - 01 11368 2125 
கல் சந்லப்தடுத்ல் 
சலத 

அம்தொலந 

34   ந்ொ – 01 3517 1900 
கல் சந்லப்தடுத்ல் 
சலத 

ெம்தொந்

பொட்லட 

35 னஸ்ஸ – 01 25559  
ிொணப் தலடக்கு 
ங் ப்தட்டுள்பது. 

 ொனி 

36 னஸ்ஸ – 02 23721 3750 

ொட்டச் 
கசன ம்/னங் ொ 
சத்கொச. 

 ொனி 

37 னஸ்ஸ – 03 23721 3750 னங் ொ சத்கொச  ொனி 

38  ட்டுொண – 03 5544 2000 னங் ொ சத்கொச குனணொ ல் 

39  ட்டுொண – 04 5544 2000 சத்கொச/னங் ொ சத்கொச குனணொ ல் 

40 எறுக ொடத் – 08 16560 4000 
இடர் ன ொலத்து 
அலச்சு. 

க ொலம்ன 

 பழுசநாத்தம் 653429 118121   
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3. உணவுத் திகணக்ைம்  ாயிக்கும் ைஞ்ெினொகைள் 

சதா. 
இ. 

ைஞ்ெின  
ொகனின் 
சனர் 

ெதுப 
அடினின் 
அவு 

சைாள் 
வு 
சந. 
சதா. 

ைஞ்ெின 
ொகனிகப் 
ாயிக்கும் 
ிறுயம் 

நாயட்டம் 

01 கங்க ொட - 03 6142 1200 
உவுத் 

ிலக் பம் 
 ம்த ொ 

02 கங்க ொட - 07 28860 5400 
உவுத் 

ிலக் பம் 
 ம்த ொ 

03 கங்க ொட - 06 7568 1100 
உவுத் 

ிலக் பம் 
 ம்த ொ 

04 எறுக ொடத் - 06 20304 5000 
உவுத் 

ிலக் பம் 
க ொலம்ன 

05 எறுக ொடத் - 03 20304 5000 
உவுத் 

ிலக் பம் 
க ொலம்ன 

06 கங்க ொட - 16 6370 1200 
உவுத் 

ிலக் பம் 

 ம்த ொ 

07 கங்க ொட - 09 28860 5400 
உவுத் 

ிலக் பம் 

 ம்த ொ 

08 ததுலப - 01 7245 1380 
உவுத் 

ிலக் பம் 

ததுலப 

09 அம்தொலந - 02 11368 2125 
உவுத் 

ிலக் பம் 
அம்தொலந 

10 கங்க ொட - 05 12373 1400 
உவுத் 

ிலக் பம் 
 ம்த ொ 

11 
த்ப  

 பஞ்சிம் 
1000 5120 

உவுத் 

ிலக் பம் 
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சதா. 
இ. 

ைஞ்ெின  
ொகனின் 
சனர் 

ெதுப 
அடினின் 
அவு 

சைாள் 
வு 
சந. 
சதா. 

ைஞ்ெின 
ொகனிகப் 
ாயிக்கும் 
ிறுயம் 

நாயட்டம் 

12 
ல் ொடு GI  

 பஞ்சிம் 
10498 2000 

உவுத் 

ிலக் பம் 

குனணொ ல் 

13 கங்க ொட - 08 28860 5400 
உவுத் 

ிலக் பம் 

 ம்த ொ 

14 எறுக ொடத் -09 16560 4000 
உவுத் 

ிலக் பம் 

க ொலம்ன 

15 கங்க ொட - 10 28860 5400 
உவுத் 

ிலக் பம் 
 ம்த ொ 

16 கங்க ொட - 01 29040 5900 
உவுத் 

ிலக் பம் 
 ம்த ொ 

17 கங்க ொட - 12 33200 5560 
கதொனபொொ 

ிலனம் 
 ம்த ொ 

18 கங்க ொட - 13 24288 6800 
கதொனபொொ 

ிலனம் 
 ம்த ொ 

19 கங்க ொட - 14 5368 860 ங் ப்தட்டுள்பது  ம்த ொ 

20  ட்டுொண - 02 5544 2000 ங் ப்தட்டுள்பது குனணொ ல் 

 பழுசநாத்தம் 332612 72245   
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4. ிபநதெ செனைம்/நாயட்டச்  செனைத்தின்  சாறுப்ிலுள் 
ைஞ்ெினொகைள். 
 

சதா. 
இ. 

ைஞ்ெின  
ொகனின் சனர் 

ெதுப 
அடினின் 
அவு 

சைாள்
வு 
சந. 
சதா. 

ைஞ்ெின 
ொகனிகப் 
ாயிக்கும் 
ிறுயம் 

நாயட்டம் 

01 னத்பம் – 01 5600 600 ொட்டச் 

கசன ம் (னத்பம்) 
னத்பம் 

02 னத்பம் – 02 9600 1000 

03-05 
ொற்குபி  (03 
 பஞ்சிம்) 

43200 7500 

ொட்டச்  

கசன ம் 

(ொழ்ப்தொம்) 

ொழ்ப்தொம் 

06 னஸ்ஸ – 04 56784  ெிக் டு திபச  

கசன ம் 

 ொனி 
07 னஸ்ஸ – 05 55770  

08 கத்த் 02 10000 1870 

ொட்டச்  

கசன ம் (ொத் 

லந) 

ொத்லந 

09 ீின – 01 4157 1100 
ெம்தொந்பொட்லட 

திபச  கசன ம் 

ெம்தொந்

பொட்லட 
10 ீின – 02 4221 1700 

11 ீின – 03 3517 1900 

12 
ப  ொலன  -

த ம்ண  01 
5500 1500 

ொட்டச்  

கசன ம் 

(ப  ொலன) 

ப  ொலன 13 
ப  ொலன  -

த ம்ண 02 
5500 1500 

14 
ப  ொலன  -

த ம்ண 03 
3960  

15 க ொக் ன  பஞ்சிம் 5000 925 
ெதொது திபச 

கசன ம் 

 ொனி 
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சதா. 
இ. 

ைஞ்ெின  
ொகனின் சனர் 

ெதுப 
அடினின் 
அவு 

சைாள்
வு 
சந. 
சதா. 

ைஞ்ெின 
ொகனிகப் 
ாயிக்கும் 
ிறுயம் 

நாயட்டம் 

16 
ிக் ட்டி 

 பஞ்சிம் 
10496 4000 

ிக் ட்டி 

திபச கசன ம்  

குனணொ ல் 

17 வுணிொ – 02 4165 165 ொட்டச்  

கசன ம் 

(வுணிொ) 

வுணிொ 

18 வுணிொ – 03 684 160 

 பழு சநாத்தம் 228154 23920   

 

 

 

5. ாயகக்குப் சாருத்தநற் ைஞ்ெினொகைள் 

சதா. 
இ. 

ைஞ்ெினொகனி
ன்  சனர் 

ெதுப 
அடினின் 
அவு 

சைாள் 
வு சந. 
சதா. 

நாயட்டம்  

01 கத்த்  - 01 7264 965 ொத்லந 

02 கத்த் - 03 5755 900 ொத்லந 

03 தல்பன ன 15484 1500  ண்டி 
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இலங்கைில் உணவு ஆகணாளர் 

திகணக்ைளத்திற்குச் ச ாந்தான 

ைளஞ் ிங்ைள் விாபித்துள்ள 

இடங்ைள் 



கசற்தொட்டு அநிக்ல  2017 
 

 

உவு ஆலொபர் ிலக் பம் 

 
 

60 

 திகணக்ைத்திற்கு உரித்தா இல்ங்ைள் 

உவுத் ிலக் பத்ின்  ீழ் ிர் ிக் ப்தடும் 366 இல்னங் ள் 

ினப ொலனின் சீணத் துலநன த்ில் ொன் ில் 

ஸ்ொதிக் ப்தட்டுள்பதுடன், அவ் இல்னங் ள் தின்னொறு தொலணக்கு 

டுக் ப்தட்டுள்பண. 

 

2017/12/31 ஆந் ி ின்லந இல்னங் ள்  கொடர்தொண ிதங் ள்.           

 இல்ங்ைள் ண்ணிக்கை 

1 உவுத் ிலக் ப அலுன ம் 01 

2 சுற்றுனொ ிடுி 01 

3 ிண்ப்தொர் லக்கு ங்குற்கு உத்பசிக் ப்தட்ட  

கறுலொ வுள்ப  இல்னங் ள் 

12 

4 தலதுதொர்ப்தற்குள்ப இல்னங் ள் 02 

5 ொடல க்கு ிடப்தட்ட இல்னங் ள்  

  திரிொ ிறுணத்ின் ஊிர் லக்கு 182 

  ணிப்தட்டர் லக்கு 01 

  அச ிறுண ஊிர் லக்கு 67 

  னப்தலடிணர் ற்றும் கதொனிஸ் 56 

  தகுிபினொண அச ிறுணங் லக்கு  44 

 சநாத்தம் 366 
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 இல்ங்ைின் யருநாம் 

 

யருடம் ைிகடக்ை  நயண்டின 
யருநாம் (ரூா.) 

ைிகடத்த யருநாம் 
(ரூா) 

2016 4,987,320.00 4,610,548.25 

2017 5,846,234.00 5,734,943.27 
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2016 2017

 ிலடக்   
பண்டி 
னொணம் 

 ிலடத் 
னொணம் 
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 ைஞ்ெினொகைின் யருநாம் 

 

யருடம் ைிகடக்ை  நயண்டின 
யருநாம் (ரூா.) 

ைிகடத்த யருநாம் 
(ரூா) 

2016 83,907,168.00 92,155,249.99 

2017 80,705,635.64 101,130,285.86 
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(08) ைணக்குச் செனற்ாடுைள் சதாடர்ிா 
நீாய்வு 

               உவுப் தொது ொப்திலண அடிப்தலடொ க் க ொண்ட அச  
க ொள்ல ிலணச்  கசற்தடுத்துல னன்னுரிலப் திொ க்  ணத்ிற் 
க ொண்டு  கசற்தடும் ிலக் பத்ின் கூட்டுத் ிட்டம் ற்றும்  கசற்தொட்டுத் 
ிட்டம் ொரிக் ப்தட்டுள்பது. அப்தத்ிலண ிலநபற்நிக்க ொள்லம் 
ல ில் 2017 னடொந் ிப்தடீு ொரிக் ப்தட்டுள்பது.  

             ிலக் பத்ிணொல் ொரிக் ப்தட்ட ிப்தடீ்டினூடொ   ொட்டப்தட்ட சின  
கசனவுத் லனப்தின்  ீழ் ப ொப்தட்டினந் எதுக் ீடு ள் னடொந்  
ிப்தடீ்டினூடொ  ங் ப்தட்டினக் ில்லன. 

 பலும், எதுக் ீடு ள் ங் ப்தட்டினந்  கசனவு ிடங் ள்   கொடர்தில் 
 ட்டுப்தடுத்க்கூடி கசனிலண  ட்டுப்தடுத்தும் ிட்டங் ள்  
அனற்தடுத்ப்தட்டுள்பண. னட ஆம்தத்ிி்ல் ொரிக் ப்தட்ட க ொள்னல் 
ிட்டம் ற்றும் அற்கு  பனி ொண ிலக் ப  பல லப ி.தி. 66  
ொற்றுன் தி ொம் ிலநபற்நிக் க ொள்ப னடினேம்.  

நீண்டுயரும் செயிங்ைள் 

ிலக் பத்ிணொல் னன்கணடுக் ப்தட்டு னம் குலநந்தட்ச ிர்ொ ச்  
கசனவுக் க ொள்ல ிலண 2017 ஆம் ஆண்டில் அனற்தடுத்ின் 
 ொத்ிணொல்  னடொந் ிப்தடீ்டினூடொ  ீண்டுனம் கசனிணத்ின்   ீழ் 
ங் ப்தட்ட எதுக் ீடு லப, லலநிலணத் ொண்டொ ல ில் 
டடிக்ல  டுத்ல் இனகுொ  இனந்துடன் கசனிலணக்  ட்டுப்தடுத்ின் 
 ொத்ிணொல் சின  கசனவு ிடங் பின்  ீழ் ீொண  எதுக் ீடு ள் பனி  
ி.தி. 66 இன் தி ொம் சரிொண அங் ீ ொத்ிலணப் கதற்றுக் க ொண்டன் தின்ணர்  
அத்ிொசிொண  சின கசனவு ிடங் லக்கு ொற்நஞ்  கசய்ப்தட்டுள்பது. 

 
 எதுக் ீட்டு லலந லப ொண்டொொொறு கதொறுப்ன ிற்நல், பதொதுொண 
எதுக் ீடு லப றுசீலப்தற்கு  இலுொணன்  ீழ்  க் ீட்டுச் சட்ட 
ிட்டங் ள் ற்றும் ஆபனொசலண லக்கு இங் ொ  ஆதத்துக் பினினந்து ின ி 
இனப்தற்கு ிலக் பத்ிற்கு இலும். 
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பதச் செயிம் 

பதச் செவு யிடனத்தின் ைீழ் யருடாந்த நதிப்ீடுைினூடாை 
யமங்ைப்ட்டிருந்த ஒதுக்ைீடுைள் உச்ெ  நட்டத்தில் னன்டுத்தப்ட்டுள்து. 
 

புமக்ைத்தில் இல்ாத ைணக்குைள் 

ிலக் பத்ின் இண்டு னக் த்ில் இல்னொ   க்கு பில், சலனலந 
ற்றும்  கதுப்த  (பதக் ரி) னற்தக்  க் ின்  க்கு ள்  கசலுத்ப்தட்டு 
னெடப்தட்டுள்பதுடன், லண னற்தக்  க் ொண உவு லபப் 
த ிர்ந்பிக்கும் னற்தக்  க் ில்  ொப்தட்ட  கசொத்துக் ள் ற்பதொது 
ிலக் பத்ின் கசற்தொடு லக்கு  தன்தடுத்ப்தட்டுள்பொல், அல 
னலல கதநொலின்  ீழ்.  இக் க் ிலண னெடும்  இலுல  
குலநந்துள்பது.  டணபிப்ன ீி ள், திிக்கும் அங் ீ ொம்  ிலடத்லக்கு 
ற்த இடம்கதற்றுள்பதுடன்,  தி இப்னக் லப திிப்ததும்  னடொந் 
எதுக் ீடு ள்  ிலடப்தற்கு ற்த இடம்கதற்றுள்பது. அது  ீப  ொட்டப்தட்டுள்பது. 

யருடம் ைிகடக்ைப் சற் 

ஒதுக்ைீடுைள் 

தியமித்தல் 

2015 123,180,000.00 119,617,611.96 

2016 224,000,000.00 126,111,435.48 

2017 456,520,000.00 400,015,563.25 

 

           அச  க ொள்ல ின்  ீழ்  ொப்தட்ட  ொனத்ின்  பலப்தொடு லப 
அடிப்தலடொ க் க ொண்டு ிலக் பம் னடத்ினுள் டுத்துள்ப 
டடிக்ல  ள் ி வும் னக் ி ிலனில்  ொப்தடு ின்நது. இச் 
கசற்தொடு லப ிலநபற்றுற்கு லந்துள்ப லடனலநச் சிக் னின்   ீழ் 
ஆ க்கூடி அர்ப்திப்ன, கபிப்தலடத் ன்லனேடன் சன  சட்டிட்டங் லக்கு 
இங்  கசற்தட்டு திச்சிலணின்நி னடத்ிற் ொண  க்குச்  
கசற்தொடு லப ிலநவு  கசய்ற்கு  னடிந்துள்பது. 
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(09)  சொத்து நற்றும் ஆதம் 

ிலக் பத்ில் ீிொ க்  ொப்தட்ட கசொத்துக் ள், உவு ிிபொ  

னற்தக்  க் ின்  ீழ் சு ீரிக் ப்தட்டுள்பதுடன்,  அவ் அலணத்துச்  

கசொத்துக் லம் ிலக் பத்ின் டடிக்ல  லக்கு  2017.12.31 ஆந் ி ி 

லில் தன்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

அன் தி ொம்  2017.12.31 ஆந் ி ின்லந கசொத்துக் பின் தகுப்தொய்வு 

தின்னொறு.  

 சொத்துக்ைள்  செவு நதிப்பு 

2017.12.31 ஆந் 
திைதினன்கன ரூ.ெ 

உணவு யிிநனாை பற்ணக் ைணக்ைின் ைீழ்க் ைாணப்டும்  
சொத்துக்ைள். 

I.   ட்டிடங் ள் ற்றும் அலப்னக் ள் 64,780,643.33 

II.  ொ ணங் ள் 12,209,863.01 

III.  ந்ிங் ள் ற்றும் ந்ி 

உத ங் ள் 

5,583,704.83 

IV.  த் பதொடங் ள் ற்றும் அலுன  
உத ங் ள் 

8,428,903.40 

 பழு சநாத்தம் 91,003,114.57 
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(10) யருநாங்ைள் நற்றும் அயடீுைள் 

 யருநாங்ைள் 

 2018.01.01 ஆந் திைதினன்று அயிடப்ட  நயண்டின  ைடன் நீதி  

I  பஞ்சி ொடல  னொ. 54,330,341.40 

II டீ்டு ொடல  னொ.  3,834,492.68 

சநாத்தம் ரூ.58,164,834.08 

 

 யருடத்தில் அயிடப்ட்ட யருநாம் 

I  பஞ்சி ொடல  னொ.101,130,285.86 

II டீ்டு ொடல            னொ. 5,734,943.27 

சநாத்தம்      ரூ.106,865,229.13 

 

 2017.12.31  ஆந் திைதி அயிடப்ட  நயண்டின ிலுகய நீதி 

I  பஞ்சி ொடல  னொ.54,330,341.40 

II டீ்டு ொடல  னொ.3,834,492.68 

சநாத்தம் ரூ.58,164,834.08 

 

 அயடீுைள் 

கூட்டுவுக் ைடன் நீதிைள் : 
2017.01.01 ஆந் ி ி கூட்டுநினினந்து அநிடப்தட  
பண்டி  டன் ீி  

ரூ.171,861,366.14 

னடத்ில் அநிடப்தட பண்டி  கதறுி னொ.382,001.38 

2017.12.31 ஆந் ி ி அநிடப்தடுற்குள்ப 
ிலுலக்  டன் ீி 

னொ.171,479,364.76 

 

சநாத்த ிலுகயைக அயிடுதல் (நிகைக்ைட்டண ைடன் நீதிைள்) : 

2017.01.01  ஆந் ி ி ில க்  ட்டம் அநிடப்தட 
பண்டி  டன் ீி  

ரூ.49,416,569.92 

2017  ஆம் ஆண்டில் ிிக் ப்தட்ட ில க் ட்டப்  
கதறுி 

- 

னடத்ில் அநிடப்தட்ட ில க் ட்ட  கதறுி  னொ.993,807.90 

2017.12.31  ஆந் ி ின்று அநிடப்தட  பண்டி 
 டன் ீி  

னொ.48,422,762.02 
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(11) ிதிொர் அிக்கைைள் 

கசனவுத் லனப்ன    : 300 

அலச்சு/ிலக் பம்     : உவு ஆலொபர் ிலக் பம் 

ி ழ்ச்சித் ிட்ட இன   : 01 

 னத்ிட்டம்     : 01 

 

நீண்டுயரும் செயிங்ைள் 

 
யிபம் 2016 

உண்கநனா
 செவு  

ரூ.ெ. 

2017 

அங்ைீைரிக்ைப்
ட்ட 

நதிப்ீடு ரூ.ெ. 

2017 

திருத்தஞ் 
செய்னப்ட்ட 

நதிப்ீடு  

2017 

உண்கநனா
 செவு  

ரூ.ெ. 

2017 நீதி 
ரூ.ெ. 

ஆலக்குரி 
பணொி 
ள் 

52,108,724 56,100,000 56,100,000   51,619,509 490,292 

திந 242,168,849 476,745,000 476,525,000 477,811,826 916,372 

சநாத்தம் 294,277,573 532,845,000 532,625,000 529,431,335 1,406,664 
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பதச்  செயிங்ைள் 

னெனணச் கசொத்துக் லப றுசீலத்ல் ற்றும் பம்தடுத்துல்.  

செவு 
யிடனம் 

யிபம் 

2016 

உண்கநச்
செவு 
ரூா 

2017 

அங்ைீைரிக்ை
ப்ட்ட 

நதிப்ீடு 
ரூா 

2017 

திருத்தஞ் 
செய்னப்ட்ட 

நதிப்ீடு 
ரூா 

2017 

உண்கநச்
செவு 
ரூா 

 

2017 

நீதி ரூா. 

2001 

 ட்டிடங் ள் 
ற்றும் 
அலப்னக் ள் 

46,950,873 162,500,000 200,500,000 176,904,303 23,595,697 

2002 

கதொநித்கொகுி 
ற்றும் 
ந்ிங் ள் 

- 225,000 225,000 24,000 201,000 

2003 ொ ணங் ள் 712,050 500,000 500,000 489,245 10,755 

2102 

பதொடப் 
கதொனட் ள் 
ற்றும் 
அலுன  
உத ங் ள் 

938,725 400,000 400,000 2,003,964 16,036 

2103 

ந்ிங் ள் 
ற்றும் ந்ி 
உத ங் ள் 

185,000 100,000 100,000 265,980 1,020 

2401 
திற்சி ற்றும் 
ிநன் ினத்ி 470,830 300,000 520,000 443,735 76,265 

2502 

 

உவுத் 
ிலக் பத்ி
ன் 
 பஞ்சிசொலன
 லபப் 
னதுப்தித்ல். 

325,000 - - - - 

சநாத்தம்  49,582,478 164,025,000 202,245,000 180,131,227 23,900,773 
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ைாசுப் ாய்ச்ெல் 

 

யிபம் 2016 

உண்கநச்
செவு 
ரூா 

 

2017 

அங்ைீைரிக்ை
ப்ட்ட 

நதிப்ீடு 
ரூா 

2017 

திருத்தஞ் 
செய்னப்ட்
ட நதிப்ீடு 

ரூா 

2017 

உண்கநச்
செவு 
ரூா 

 
 

2017 

நீதி ரூா. 

ிண்ட ிி 119,860,051 696,870,000 734,870,000 253,042,562 25,307,437 

இப்னக் லபப் 
திித்ல். 

224,000,000 - - 456,520,000 - 
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(12) செனற்ாடு நற்றும் பன்நற்ம் 

 யருநா ஊக்குயிப்பு 

1. ிலக் பத்ின்  பஞ்சிசொலன லக் ிலடப, ிலக் பச் 

கசற்தொடு லக்க ண தொிக் ப்தடொதுள்ப  பஞ்சிசொலன லப கபி 

ிறுணங் லக்கு ொடல க்கு/குத்ல க்கு ங்குல் ற்றும் 

ிலக் பத்ின் இல்னங் லப ொடல க்கு ங்குல் திொண  

னொண ஊக்குிப்னக் பொதுடன், அனுள், நக ன் க ன்கய்ணர் 

கிணர் தித்ிப க்  ம்தணிிடினந்து  ிலடக்கும்  பஞ்சிசொலன  

ொடல  னொணம் ற்றும் ொன்  திரிொ இல்ன ொடல  

னொணம் திொணொணொகும். 

2. அன் தி ொம், னொதொ. 101,130,285.86  பஞ்சிசொலன னொணம் ற்றும் 

னொதொ. 5,734,943.27 இல்ன னொணத்ிலண அச னொணத்ிற்கு 

ிடுற்கு இலுல  ிலடத்துள்பதுடன், அனூடொ  அச னொண 

பம்தொட்டிற்கு தங் பிப்ன  ிலடக் ப் கதற்றுள்பது. 

3. ிலக் பத்ின்  ீழ் ற்பதொது கசற்தடும் உவு ிிபொ  னற்தக் 

 க் ின் உவு னத்ில பின்  ீழ் ிிபொ ிப்தற்கு கூட்டுநவுச்  

சங் ங் லக்கு ங் ப்தட்ட கதொனட் ள் சொர்தில் அநடீு கசய்ற்குள்ப  

ிிினினந்து னொதொ. 422,001.38 கதறுிிலண அநிடீு கசய்ற்கு 

டடிக்ல  டுக் ப்தட்டுள்பது. 

 அக்  க் ின்  ீழ் அநிடப்தடபண்டினேள்ப கொத் ிலுல 
ில க் ட்ட ீிில் னொதொ 991,807.90 அநடீு கசய்ற்கு 
னடிந்துள்பது. 

 ிலக் பத்ின்  ீழ் கசற்தடும் சலனலந ற்றும் கதுப்த 
னற்தக்  க் ின்  கசொத்துக் ள் ற்றும் கதொறுப்னக் ள் 
ீள்ிப்தப்தட்டு ிலநவு கசய்ப்தட்டுள்பண.  


