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இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� 

 

2014 ஆ� ஆ���� தைலவ�  அறி�ைக 

 
 

(01).  இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன�தி  தாப$%& 

  

1973 ஆ� ஆ�� ேம மாத� 25 ஆ� திகதி இட%ப�ட)� 60/07 எ+� 

இல�க�ைத உைடய அதிவ$ேசட வ�தமான/�� அைம0ற 1972 ஆ� ஆ��  

11 ஆ� இல�க அரச வ$வசாய ����தாபன ச�ட�தி கீ2 இல�ைக 

மர��தி�ைக ����தாபன� தாப$�க%ப�ட). ����தாபனமான) அ) 

ேதா�3வ$�க%ப�ட கால�திலி4�) ஒ4 ெபா) வ$யாபார �ய�சியாக 

ெசய�ப�கி ற) இலாப�ைத உைழ��� அ�%பைடய$8 வ��தக 9தியான 

ெசய�பா�கள/8 ஈ�ப�� அேத ேவைளய$8 ����தாபனமான) 

ப$ரதானமாக ைக�ெதாழி�)ைற�� தம) ேசைவகைள வழ��கி ற). 

  

• ேநா�� 

 

உய� தரமான மர��தி�ைககைள உ�ப�தி ெச�வத<டாக 

உலகி8 மர��தி�ைக ஏ�3மதி ெச�>� தைல சிற�த நா�கள/8 

ஒ றாக இல�ைகைய ஆ��த8. 

 

• ெசய�பண$ 

 

மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக, அத  உ�ப�தி, ெசய �ைற 

ெதாழி8B�ப�, ெப3மான ேச�%&, ஆரா�@சி ம�3� 

ச�ைத%ப��த8 நடவ��ைககைள ேம�ப��)வத�� பய$�@ 
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ெச�ைகயாள�கC ம�3� ெதாட�&ைடய நப�கD�� 

ெதாழி8சா�ப$ய8 வழிகா�ட8கைள வழ��வத<டாக நE�ட 

கால�தி�� வ��தக 9திய$8 ெசயF�ட8 திறைன உ3திப��)� 

வைகய$8 மர��தி�ைக ைக�ெதாழி�)ைறய$  தர�திைன 

உய��)த8. 

 

 

இல��கC 

 

• மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக பகி�வத��டாக மர��தி�ைக 

பய$�சிைய ேம�ப��)த8. 

 

• மர��தி�ைக ெசய �ைறய$8 ஈ�ப�� ைக�ெதாழி�)ைறகC 

ம�3� ேதா�ட�)ைறகள/  உ�ப�திைய ேம�ப��த8. 

 

• இல�ைக மர��தி�ைககD�� உலகளாவ$ய 9திய$8 

ஏ�3�ெகாCள%ப�டெதா4 வ$யாபார ��திைரைய உ4வா��த8. 

 

• &திய உ�ப�திகD�� ெப3மான�ைத ேச��தG� அவ�ைற 

வ$4�திெச�தG�. 

 

• மர��தி�ைக ஏ�3மதிைய ஊ�க%ப��த8. 

 

• மர��தி�ைக உ�ப�திய$8 இல�ைகய$8 தைலசிற�தெதா4 

நாடா��த8. 

 

• இலாப� உைழ%பத<டாக Iய ேதைவைய J��திெச�ய���ய 

ஒ4 அரச நி3வனமா�த8. 
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�றி�ேகாCகC 

 

• மர��தி�ைக பய$�@ெச�த8, ெசய �ைறயா�க� ெச�த8 

ம�3� ச�ைத%ப��தGட  மர��தி�ைகய$  உ�ப�தி, 

ெசய �ைறயா�க� ம�3� ச�ைத%ப��)த8 ெதாட�ப$8 

தி�ட�கைள �ைறவ�வமா�க� ெச�தG� அவ�றி  

அ�8ப��)ைக�� அறி03�த8கC வழ�கG�. 

 

• மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக, ெசய �ைற ம�3� 

ச�ைத%ப��த8 ெதாட�ப$G� ம�3� அவ�றி  உ�ப�தி 

ெசய �ைறயா�க� ம�3� ச�ைத%ப��த8 ெதாட�ப$Gமான 

�றி�ேகாCகைள ேம�ப��)� வைகய$8 ப�ேசாதைனகைள>� 

ஆரா�@சிகைள>� � ென��த8. 

 

• மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக, ெசய �ைறயா�க� ம�3� 

ச�ைத%ப��)ைக அ�)ட  அவ�றி  உ�ப�தி, ெசய �ைறயா�க� 

ம�3� ச�ைத%ப��)ைக எ பைவ ெதாட�ப$8 ெதாழி8B�பவ$ய8 

ச�ைத%ப��)ைக ம�3� ஏைனய தகவ8கைள ேசக��த8, 

ப�ேசாதி�த8 ம�3� வ$நிேயாகி�தGட  இ�நடவ��ைககள/  

அ�8ப��)ைக ெதாட�ப$8 ஏைனயவ�கDட  ெதாட�ப$ைண%ைப 

ஏ�ப��த8. 

 

• மர��தி�ைக ம�3� மர��தி�ைக உ�ப�தி ெசய �ைற 

ஆைலகள/  இட அைம0, அைவகள/  வ$KதEரண ம�3� 

ெதாழி8B�பவ$ய8 க�டைளகைள தE�மான/�தG� &திய 

ஆைலகைள தாப$�தG� ம�3� ேதைவ ஏ�ப��ேபா) இ4�கி ற 

ஆைலகைள ெசய�பட ெச�த8. 

 

• மர��தி�ைக ம�3� மர��தி�ைக உ�ப�திகைள ெகாCவன0 

ெச�த8, வ$நிேயாகி�த8, ச�ைத%ப��த8 ம�3� ஏ�3மதி 

ெச�த8. 
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• மர��தி�ைக உ�ப�தி, ெசய �ைற ம�3� ச�ைத%ப��த8 

ெதாட�ப$8 ஆளண$கைள பய$�3வ$�த8. 

 

• மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக, ெசய �ைறயா�க� ம�3� 

ச�ைத%ப��)ைக வ$4�தி�� ேதைவ%ப�� அ�%பைட 

அைம%பா�ைமகைள தாப$�தG� ம�3� அ�தைகய தாப$%ப$�� 

உதவ$யாக இ4�தG�. 

 

• மர��தி�ைக உ�ப�தி ம�3� அவ�றி  வ$�பைனைய 

ப$ரப8ய%ப��த���ய வைகய$8 ேதைவயான நடவ��ைககைள 

எ��த8 ம�3� த�ேபா) இ�த உ�ப�தி�� உலக ச�ைதய$8 

த�ேபா) இ4��� ேகCவ$ய$ைன ேம�ப��த8, உ�ப�திகள/  

ேம�ப��)ைக அ8ல) ேவ3 ஏேத+� நடவ��ைககD�� 

நிதியL� ெச�தG� ம�3� அ�தைகய நடவ��ைககைள 

க��%ப��த8, )ைணயாக இ4�த8 ம�3� அ+சரைன ெச�த8. 

 

(02)  இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன�தி  பண$%பாள� சைப -2014 

 

(2.1) 2014.01.01 இலி4�) 2014.09.19 வைரய$லான கால%ப�திய$8 

����தாபன�தி  பண$%பாள� சைப உ3%ப$ன�கC.  

 

(i) தி4. சன� வ Eரேகா  - தைலவ�   

(ii) தி4. எ@. எ8. �ணவ�தன - ப$ரதி தைலவ� 

(iii) தி4மதி. எ�. �. அபய�ணவ�தன - பண$%பாள� சைப,   

  உ3%ப$ன� ெபா)  

  திைறேச� ப$ரதிநிதி 

(iv) தி4. ப$. ஆ�.ஜி.எ8.சி வ$ஜயவ�ணS�ய - பண$%பாள� சைப,  

  உ3%ப$ன� 

(v) தி4. எK. ஏ. T. சி8வா - பண$%பாள� சைப,  

  உ3%ப$ன� 
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 (vi) தி4. ஏ. எ�. அ�றாK - பண$%பாள� சைப,  

    உ3%ப$ன�    

 (vii) தி4. ேக. வ$தானபதிரன - பண$%பாள� சைப,  

    உ3%ப$ன� 

 

(2.2) 2014.11.19 ஆ� திகதிய$8 உCளவாறாக நியமன� ெச�ய%ப�ட பண$%பாள� 

சைப உ3%ப$ன�கC. 

   

(i) தி4. ப$. ஆ�.ஜி.எ8.சி வ$ஜயவ�ணS�ய - தைலவ�  

(ii) தி4. ேக.ப$.ஜி.சிசிர �மாரர�ண  - ப$ரதி தைலவ�  

  (iii) தி4மதி. எ�. அ�ராஹன�  - பண$%பாள� சைப,  

     உ3%ப$ன� ெபா)  

     திைறேச� ப$ரதிநிதி  

     (2014.12.05 இலி4�)) 

(iv) தி4. எK. ஏ. T. சி8வா  - பண$%பாள� சைப,  

     உ3%ப$ன�   

(v) தி4. �. சி. எK. ப�னா�)  - பண$%பாள� சைப,  

     உ3%ப$ன�   

(vi) தி4. ஆ�. எK. கஹவல  - பண$%பாள� சைப,  

   உ3%ப$ன� 

(vii) தி4. எK. எ8. ரணவ Eர  - பண$%பாள� சைப,  

   உ3%ப$ன� 

 

2014 ஆ� ஆ��8 பண$%பாள� சைபய$  ெசயலாள� தி4. வ E. T. 

லியனேக 

 

 

 

 

 

-5- 

 



(2.3) இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன�தி  கண�கா�0 ம�3� 

�காைம�)வ ெசய��V –2014  

 

(i) தி4. எK. ஏ. T. சி8வா - உ3%ப$ன�, பண$%பாள�  

  சைப ெசய��V தைலவ� 

(ii) தி4மதி. எ�. அ�ராஹன� - உ3%ப$ன�, பண$%பாள�  

சைப ெபா) திைறேச� ப$ரதிநிதி 

ெசய��V உ3%ப$ன�  

(iii) தி4. �. சி. எK. ப�னா�) - உ3%ப$ன�, பண$%பாள�  

சைப ெசய��V உ3%ப$ன�  

(iv) தி4. �. ேக. ஜயெகா�ஆரா@சி - ெசய��V உ3%ப$ன� –  

  ெபா) �காைமயாள�  

(v) தி4. பL. ப$. ெகா�கார - உதவ$ ெபா)  

  �காைமயாள� மன/த  

வள� ம�3� நி�வாக�, 

ெசய��V உ3%ப$ன� (2014.12.05) 

(vi) தி4. எ�. �. எK. ேக. பL�K - உதவ$ ெபா)  

  �காைமயாள� – நிதி   

  ெசய��V   

(vii) தி4. வ E. T. லியனேக - உதவ$ ெபா)  

  �காைமயாள� உCளக  

  கண�கா�வாள�, ய��V  

  ெசயலாள� 

  (viii)தி4மதி. ஏ. பL. பL. அ�)ேகாரல - ெசய��V  

  அவதான/%பாள�  ண�கா�0 

க�காண$%பாள� கண�கா�வாள� 

நாயக திைண�கள ப$ரதிநிதி 
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(2.4)  இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன�தி  சிேர�ட �காைம�)வ� 

 

(i) தி4. �. ேக. ஜயெகா�ஆரா@சி - ெபா) �காைமயாள� 

 

(2.5)  இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன�தி  �காைம�)வ சைப 

 

  (i) தி4. பL. ப$. ெகா�கார   - உதவ$ ெபா) �காைமயாள�  

மன/த வள� ம�3� நி�வாக� 

(ii) தி4. எK. எK. ப$. ர�நாய�க - உதவ$ ெபா) �காைமயாள�  

–ேதா�ட�)ைற /பதி8 உதவ$ 

ெபா) �காைமயாள�  

ெகாCைக ம�3� தி�டமிட8  

(iii) தி4. எ�. �. எK. ேக. பL�K - உதவ$ ெபா) �காைமயாள�  

-நிதி 

(iv) தி4. ஜி. ப$. ப$. Iேர�ரா  - உதவ$ ெபா) �காைமயாள�  

–வ$Kத�%& ம�3� ஆரா�@சி 

(v) தி4. வ$. T. லியனேக  - உதவ$ ெபா)  

�காைமயாள� –உCளக  

கண�கா�வாள� 

(vi) தி4. ஆ�. எ�. ப$. ஜயதிKச  - பதி8 உதவ$ ெபா)  

�காைமயாள� –  

ச�ைதப��)ைக ம�3� 

ெசய �ைற  

(2.6)  பதி0 ெச�ய%ப�ட அGவலக�கC 

  

  தைலைம அGவலக� ம�3� ப$ரா�திய அGவலக� 

தைலைம அGவலக� 

இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன�, 

இல: 1334, பைழ ேகா�ைட வ Eதி, 

ராஜகி�ய. 
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ெதாைலேபசி 

தைலவ�    - 011 2 871 005 

ப$ரதி தைலவ�   - 011 2 869 844 

ெபா) �காைமயாள�  - 011 2 876 134  

 

ெதாைலமட8  - 011 2 867 843 

மி -அWச8   - cashewco@dialogsl.net 

வைலதள பLட வ$லாச� - www.cashew.lk 

 

 ப$ரா�திய அGவலக�கC,  ேதா�ட�)ைற, பய$� வள�%& நிைலய�கC 

ம�3� ெசய �ைற அல�கC. 

 

(2.7)  ப$ரா�திய அGவலக�கC   உCளட�க%ப�ட  

      மாவ�ட�கC 

  1. &�தள ப$ரா�திய அGவலக� - &�தள� / �4நாக8  

 2. அ�பா�ேதா�ைட ப$ரா�திய அGவலக� - அ�பா�ேதா�ைட/ 

     இர�தின&�   

 3. அ+ராத&ர� ப$ரா�திய அGவலக� - அ+ராத&ர�/வ0ன/யா 

     /ம னா�/�8ைல�தE0 

  4. நா0ல ப$ரா�திய அGவலக� - மா�தைள/  

     ெபால ந3ைவ 

  5. ெமானராகைல ப$ரா�திய அGவலக� - ெமானராகைல 

  6. மஹிய�கன ப$ரா�திய அGவலக� - க��/ ப)ைள 

  7. அ�பாைற ப$ரா�திய அGவலக� - அ�பாைற 

  8. ம�ட�கள%& ப$ரா�திய அGவலக� - ம�ட�கள%& 

  9. தி4ேகாணமைல ப$ரா�திய அGவலக� - தி4ேகாணமைல 

  10. கிள/ெநா@சி ப$ரா�திய அGவலக� - கிள/ெநா@சி/�8ைல�தE0  

     /யா2%பாண� 
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(2.8) ேதா�ட�)ைறகC   மாவ�ட�கC 

 1. கம டGவ ேதா�ட�)ைற - &�தள�   

 2. &�தள� ஆ@சிேகவ�த ேதா�ட�)ைற - &�தள� 

 3. எVவா��ள� ேதா�ட�)ைற - &�தள� 

 4. ஹா�� ேதா�ட�)ைற - ம�ட�கள%& 

 5. மா�ேகண$ ேதா�ட�)ைற - ம�ட�கள%& 

 6. ெகா�டா@சி ேதா�ட�)ைற - ம னா� சிவ$8 பாXகா%&   

  திைண�கள�)ட  \ 

  ���ைண�) 

வ$4�திெச�ய%ப�கி ற) 

 7. Jண�  ேதா�ட�)ைற - கிள/ெநா@சி  

    (இராYவ�தினா8   

    நடா�த%ப�கி ற))   

 8. ம) ேதா�ட�)ைற - ம னா�–(பய$� 

&ண4�தாரன� 

எதி�பா��க%ப��Cள).  

 9. ஒய�ம)வ ேதா�ட�)ைற - அ+ராத&ர� 

 

(2.9) பய$� வள�%& நிைலய�கC                   மாவ�ட� 

 

 1. வ$லா@சியா பய$� வள�%& நிைலய� - அ+ராத&ர� 

 2. நாள�தா பய$� வள�%& நிைலய� - மா�தைள 

 3. மஹா ஓயா பய$� வள�%&  - அ�பாைற 

 4. I)வ)ரஅர பய$� வள�%& நிைலய� - ெமானறாகைல 

 

(2.10) ம�திய பய$� ப�ைண    உCளட�க%ப�ட 

     பர%ெப8ைலகC 

1. மிஹி�தைல ெச� ப�ைண - அ+ராத&ர�  

  /வ0ன/யா/ம னா� /  

கிள/ெநா@சி /�8ைல�தE0 
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 2. த�&Cள ெச� ப�ைண  - மா�தைள /  

    ெபாலந3ைவ 

 3. கம�டGவ ெச� ப�ைண  - &�தள� / �4நாக8 

 4. ஹா�� ெச� ப�ைண  - ம�ட�கள%& /  

    தி4ேகாணமைல 

 5. ��&�கான ெச� ப�ைண  - ெமானறாகைல 

 6. அG�தரம ெச� ப�ைண  - ப)ைள / க�� 

 7. ச�தி��கா ெவவ ெச� ப�ைண  - அ�பா�ேதா�ைட /  

    இர�தின&� 

 

(2.11) மர��தி�ைக ெசய �ைற நிைலய�  மாவ�ட� 

 

   1. ெநதக�வ ெசய �ைற நிைலய� - க�பஹா  

   2. &�தள� ெசய �ைற நிைலய� - &�தள� 

 

(2.12) ஆரா�@சி அல�கC  மாவ�ட� 

 

 1. ெநதக�வ ெசய �ைற நிைலய� - க�பஹா 

 2. &�தள� ெசய �ைற நிைலய� - &�தள� 

 

இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன�தி  ப$ரதான இைண ஆரா�@சி  

    

   ���ைண0 

    

வய�ப ப8கைல�கழக�தி  வ$வசாய ம�3� ேதா�ட�)ைற �காைம�)வ 

பLட�தி  க8வ$சா� பதவ$யண$ய$ன4ட  இைண�ேத, ����தாபன�தினா8 

ஆரா�@சி நிக2@சி�தி- �ட�களாவன � ென��க%ப�கி றன. 
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(2.13)   ����தாபன�தி  வ$�பைன சாவ�கC   மாவ�ட� 

 

    1. இல. 1334, பைழய ேகா�ைட வ Eதி, இராஜகி�ய - ெகாV�& 

    2. இல. 518, காலி வ Eதி, ெகாV�& - 03  - ெகாV�& 

 

(2.14)    ����தாபன�தினா8 அ�கீகார� வழ�க%ப�ட மர��தி�ைக வ$�பைன 

சாவ�கC 

 

1. ர�தியா %[� அ � ந�, ப$யகல, ம�ெகானா 

2. Iன/லா �ேராச�, இல. 35, &திய வ Eதி, அ�பலா�ெகாைட. 

3. P & J சி��, காமின/ மாவ�ைத, காலி. 

4. ப$ெரK பா� ெசா%, காலி வ Eதி, ஹி�க�வ. 

5. ேதசிய கா8நைட அப$வ$4�தி சைப, நாரேஹ ப$�. 

6. ரWசனாK 7 மா�, இல. 318, காலி வ Eதி, ெகாVம& – 04. 

7. ஆன�த &� சி��, இல. 272, அ �4வ�ெதாட வ Eதி, ெஹாரைன. 

8. ப )ர �% சி��, வைரய3�க%ப�ட ப )ர ம8�� ச�வ$K 

����தாபன� ச�க�, ஜனாப$�ய மாவ�ைத, ப )ர.  

9. &திய அெம��க  சி�க  ஹ�, 16, சாரண�த மாவ�ைத, கD�தைர. 

10. ச�ப� பாமசி ம�3� �ேராச�, இல. 39 இ, மாதர வ Eதி, அ�ரKச. 

11. சிய� &� உ�ப�திகC இல.499, ப$ரதான வ Eதி, ேககாைல 

12. வைரய3�க%ப�ட ய�Bவர க�கபலாத ப8 ேசைவ ����தாபன� – 

ெபா8கஹ�8ல ச�தி, ேபராெதன/ய 

13. வைரய3�க%ப�ட ய�Bவர மடபலாத ப8 ேசைவ ����தாபன� - 

அ�ப$ள/ம\கம, ப$லிமிதலாய. 

14. வைரய3�க%ப�ட ம�திய மாகாண ப8 ேசைவ ����தாபன� -

எஹலெபால �மா� ஹாமி மாவ�ைத, ேபாக�பர, க��. 

15. வைரய3�க%ப�ட Jஜாப$�ய ப8 ேசைவ ����தாபன ச�க�. 

16. வைரய3�க%ப�ட அ�Kப)வ வட�� ப8 ேசைவ ����தாபன ச�க� – 

மா�தைள வ Eதி, அலவ)ெகாட. 
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17. வைரய3�க%ப�ட ��டசாைல ப8 ேசைவ ����தாபன ச�க� – 

மன/�ஹி ன. 

18. வைரய3�க%ப�ட க�� ப8 ேசைவ ����தாபன ச�க�, ேகா%சி��, 

ப8ேலகல. 

 

(2.15)   I�3லா ப�களா�கC    மாவ�ட� 

 

   1. &�தள� I�3லா ப�களா�கC - &�தள� 

   2. ஹா�� I�3லா ப�களா�கC - ம�ட�கள%& 

 

(3.0)  ����தாபன�தி  வ$4�தி நடவ��ைககC 

 

இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� வ$4�தி நடவ��ைககC எ ற 

அ�%பைடய$8 05 ப$ரதான நிக2@சி�தி�ட�ைத ெசய�ப��)ைக 

ெச�கி ற).  

 

1. வ$Kத�%& மான/ய நிக2@சி�தி�ட� 

2. ேதா�ட�)ைற வ$4�தி, &ன4�தாரன�, உ�ப�தி வ$4�தி 

3. ச�ைத%ப��த8 ம�3� ெசய �ைற அப$வ$4�திய$8 வ$4�தி 

4. ஆரா�@சி ம�3� அப$வ$4�தி 

5. ‘திவ$ ெந�ம’ ‘ேதச�தி�� ம�ட�’ ம�3� ஏைனய அப$வ$4�தி 

நிக2@சி�தி�ட�கC. 
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(3.1)  வ$Kத��க%ப�ட மான/ய நிக2@சி�தி�ட� 

 

(3.1.1)  இல�ைகய$8 மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைகய$  ஆ�க��3கC 

இல�ைகய$8 பர��தி�ைகவன�%& 
ஆ�க��3கC

மான/ய�தி�ட� 
, 33051

வ E���ேதா�ட 
வள�%& , 52076

ஏைனய 
க4�தி�ட�கC , 

4707
தன/%ப�ட 

ேதா�ட�)ைற , 
35640

SLCC 

இ��ெசா�தமா
னைவ, 4134

  

 

 

 

 

 

 

(3.1.2) மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக நில�கைள வ$Kத��தG� ேதசிய 

உ�ப�திைய அதிக��தG�. 

 

(3.1.2.1)  பய$�@ெச�ைக நில%பர%ைப அதிக��த8 

 

இல�ைகய$8 மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக ெச�ய%ப�� ெமா�த 

நில%பர%& 129608 ஏ�க�களாக மதி%ப$ர%ப��Cள). 2014 ஆ� ஆ�� 

கால%ப�திய$8 18 மாவ�ட�கள/8 உCளட�கி ேநா�கி  மான/ய 

நிக2@சி�தி�ட�தி  கீ2 ஒ�� மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக 

நில%பர%பான) 2500 ஏ�க� நில%பர%பாக0� நா�ற�கா8 �ைறய$8 

பய$�@ெச�ைக ெச�ய%ப�ட நில%பர%& 2000 ஏ�க�கC ஆ��. இத  கீ2 

4697 ���ப�கC ந ைம அைட�)Cளன. 
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மர��தி�ைக வள�%& பர%ெப8ைல 

*D.E.C.U  - ‘திவ$ ெந�ம’ ெபா4ளாதார பய$�@ெச�ைக அல�கC 

E.D.U.C.P.P - பண� அ�தா� உCள க4�தி�ட�கைள சா��த  

  ���ப�கள/  ெபா4ள/ய8 வ$4�தி>� ேம�பா�கD� 

R.E.D.P - ப$ரா�திய ெபா4ள/ய8 அப$வ$4�தி க4�தி�ட�கC – மா�தைள   

    மாவ�ட� 

U.R.R.D  - மைலநா�� கிராமிய &ண4�தாரன திைண�கள�)ட   

இைண�க4�தி�ட� 



மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக மான/ய நிக2@சி�தி�ட�  

 

மாவ�ட� 

ஒ�� மர��தி�ைக 

க 3கC 

(ஏ�க�கC) 

மர��தி�ைக  

நா�3�கC 

 (ஏ�க�கC) 

1. &�தள� 450 - 

2. �4நாக8 450 - 

3. அ�பா�ேதா�ைட 275 - 

4. அ+ராத&ர� 400 - 

5. அ�பாைற - 400 

6. ப)ைள 125  - 

7. க�� 25 - 

8. இர�தின&� 25 - 

9. மா�தைள 175 - 

10. ெபால ந3ைவ 125 - 

11. ெமானறாகைல 300 - 

12. ம�ட�கள%& 50 450 

13. தி4ேகாணமைல 50 450 

14. வ0ன/யா 25 150 

15. ம னா� - 150 

16. �8ைல�தE0 25 200 

17. கிள/ெநா@சி - 150 

18. யா2%பாண� - 50 

ெமா�த� 2500 2000 

 

 

(3.1.2.2)  வ$வசாய$கD�கான மான/ய ெகா�%பன0கC 

 

ஒ�� மர��தி�ைக அ�%பைடய$8 மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைகய$8 

ஈ�ப�டவ�கD�� ஒ4 ஏ�க4�� [பா�. 9500.00 மான/யமாக  
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வழ�க%ப�ட அேத ேவைளய$8 ஒ�� மர��தி�ைக சா�திய%படாத 

நில%பர%ைப� ெகா�ட மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைகயாள�கD�� 

அவ�கள/  நா�ற�கா8 அ�%பைடய$லான பய$�@ெச�ைக�� ஒ4 ஏ�க4�� 

[பா�. 3500.00 மான/யமாக வழ�க%ப�ட).  

 

(3.1.2.3)  வ$Kத�%& ேசைவகைள வ$�வைடய@ ெச�த8 

 

தி4ேகாணமைல மாவ�ட�தி8 � ென��க%ப�� பய$�@ெச�ைக 

ெதாட�ப$லான நடவ��ைககC ெதாட�ப$8 தி4ேகாணமைலய$8 ப$ரா�திய 

அGவலக� ஒ ைற>� ம�3�  கிள/ெநா@சி, �8ைல�தE0 ஆகிய 

மாவ�ட�கள/8 உCளட��� வடமாகாண�தி8 � ென��க%ப�� 

மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக நடவ��ைக ெதாட�ப$8 வடமாகாண�தி8 

ப$ரா�திய அGவலக� ஒ ைற>� தாப$%பத�� நடவ��ைககC 

எ��க%ப�டன. மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைகய$  மான/ய 

நிக2@சி�தி�ட�தி  கீ2, கிள/ெநா@சி, யா2%பாண� ம�3� �8ைல�தE0 

ஆகிய இட�கள/8 &திதாக 350 ஏ�க�கC மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைகய$8 

ஈ�ப��Cள)ட  இதனா8 300 ���ப�கC ந ைமயைட�)Cளன.  

 

(3.2) ேதா�ட�)ைற வ$4�தி, &ண4�தாரன� ம�3� உ�ப�தி�திர  

அப$வ$4�தி 

 

(3.2.1) மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைகய$  உ�ப�தி� திைறைன ேம�ப��)த8 

 

(3.2.1.1)  ந�ைக திரவ$ய�கள/  உ�ப�தி 

 

சிற�த வ$வசாய ெசய �ைறகைள% பய ப��தி ����தாபன�தி  

ெச� வள�%& நிைலய�கள/லி4�) 1.3 மி8லிய  தா� வ$ைதகC 

ெபற%ப�ட)ட  இ�த தா� வ$ைதகள/லி4�) 200,000.00 சி னWசி3 

தள/�கC ெபற%ப�ட)ட  இ�த தா� க 3கC ஒ�� மர��தி�ைக 

க 3கC ம�3� நா�ற�கா8 உ�ப�திகள/8 பய ��த%ப�ட).  

-15- 



பய$� வள�%& நிைலய� மாவ�ட� 

வ$Kத��க%ப�ட 

பர%பள0 (ஏ�க�) 

• வ$லா@சிய அ+ராத&ர� 25 

• நாள�த மா�தைள 75 

• மஹஓயா அ�பாைற 81 

• I)வ)ரஅர ெமானறாகைல 50 

ெமா�த� 231 

 

 

(3.2.1.2)  ெச�% ப�ைண �காைம�)வ� 

 

����தாபன�தி  ம�திய ெச�% ப�ைணய$8 உய��தரமான ம�3� &திய 

வைகய$ைன@ சா��த 465,979 ஒ�� மர��தி�ைக ெச�கC உ�ப�தி 

ெச�ய%ப�ட)ட  அைவ ‘திவ$ ெந�ம’ ம�3� மான/ய நிக2@சி�தி�ட�தி  

கீ2 பகிர%ப�டன. 

 

  2014 ஆ� ஆ��8 ஒ�� மர��தி�ைக ெச�கள/  உ�ப�தி 

 

ெச�% ப�ைணய$  ெபய� 

உ�ப�தி  ெச�ய%ப�ட ஒ��� 

தாவர�கC  

1. கம�தGவ 217,500 

2. த�&Cைள 54,719 

3. மிஹி தல 67,860 

4. அD�தாரம - 

5. ��&�கம 59,800 

6. ஹ�� 27,000 

7. ச�தி��கா ெவவ 39,100 

ெமா�த� 465,979 
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மான/ய தி�ட�தி��� ேதைவயான 80,000 நா�ற�கா8கைள உ�ப�தி ெச�>� 

ெபா4�� ம�ட�கள%&, தி4ேகாணமைல, வ0ன/யா, ம னா�, �8ைல�தE0, 

கிள/ெநா@சி, யா2%பாண� ம�3� அ�பாைற ஆகிய இட�கள/8 51 

ெச�%ப�ைணகC தாப$�க%ப�டன. 

 

(3.2.1.3)  ேதா�ட�)ைறகள/8 &திய பய$�@ெச�ைக 

 

இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன�தி  &�தள�, கம�டGவ, 

எVவா��ள�, ஹா��, ஒய�ம)வ, மா�ேகண$ ம�3� ம�ட�கள%& ஆகிய 

ேதா�ட�)ைறகள/8 வ$�வான அப$வ$4�தி நடவ��ைககC 

� ென��க%ப�ட)ட  &திதாத 500 ஏ�க�கC பய$�@ெச�ைக�� 

உ�ப��த%ப�டன. இ�த நிக2@சி�தி�ட�கள/  ெசய�ப��)ைகய$  ேபா) 

�றி%பாக வடமாகாண�திைன சா��த ெகா�டா@சி ேதா�ட�)ைற கிழ�� 

மாகாண�ைத@ சா��த மா�ேகண$ ேதா�ட�)ைற ஆகிய 

ேதா�ட�)ைறகள/  அப$வ$4�தி நிக2@சி�தி�ட�கள/ ேபா) சிவ$8 

பாXகா%&� திைண�கள�தி  சகாய� ெப�3� ெகாCள%ப�ட). 

ெதாழி8B�பவ$ய8 உதவ$ ம�3� பய$�@ெச�ைக�கான மர��தி�ைக 

ெச�கC எ பன ����தாபன�தினா8 வழ�க%ப�ட). ����தாபன�தி  

ேநர� க�காண$%ப$  கீ2 ெகா�டா@சி ேதா�ட�)ைற��C 100 ஏ�க� 

நில%பர%ப$8 பய$� வள�%& J�கா ஒ றிைன தாப$%பத�� நடவ��ைககC 

எ��க%ப�டன. Jேன�� ேதா�ட�)ைறயான) இல�ைக இராYவ�தி  

பாXகா%ப$  கீ2 ெசய�ப�வ)ட  இ�த ேதா�ட�)ைறய$ைன ேபண8 

ெதாட�ப$லான அறி0ைரகளாவன ெதாட��)� ����தாபன�தினா8 

வழ�க%ப�வ)ட  இரசாயன பசைளகC இரசாயன கி4மி� ெகா8லிகD� 

இ�ேதா�ட�)ைற�� வழ�க%ப�டன.  
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(3.2.1.4)  உ�ப�தி திறைன ேம�ப��த8 

 

ேதசிய ேதா�ட�)ைற �காைம�)வ நி3வக�தி  அ+சரைணய$  கீ2 

‘சிற�த வ$வசாய ெசய �ைறகள/  பாவைனகள/<டாக மர��தி�ைக 

பய$�@ெச�ைகய$  உ�ப�தி� திறைன அதிக��த8’ எ+� தைல%ப$லான 10 

நிக2@சி�தி�ட�களாவன சிறிய அ�%பைடய$8 பய$�@ெச�ைகைய 

ேம�ெகாCD� வ$வசாய$கD�காக நடா�த%ப�ட). இ�நிக2@சி�தி�ட�தி8 

&�தள�, �4நாக8, தி4ேகாணமைல, �8ைல�தE0 ம�3� அ+ராத&ர 

மாவ�ட�கைள@ ேச��த 450 வ$வசாய$கC ப��ப�றின�. இைதவ$ட 2250 

வ$வவாய ���ப�கைள சா��ேதா4�காக மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக, 

கி4மி க��%பா�, பசைள பாவைன ம�3� ஒ�� மர��தி�ைக வள�%& 

எ+� வ$டய�கC ெதாட�ப$8 91 பய$�சி நிக2@சி�தி�ட�கC நடா�த%ப�ட). 

 

(3.3) ச�ைத%ப��)ைக ம�3� ைக�ெதாழி8 ெசய �ைறைய 

வ$4�திெச�த8 

 

(3.3.1)  ப$  அ3வைட ெதாழி8B�ப வ$4�தி 

 

(3.3.1.1) வ$வசாய$கள/டமி4�) ப@ைச மர��தி�ைகைய ெகாCவன0 ெச�த8 

 

மர��தி�ைகைய ெபா3�தவைரய$8 ஒ4 ேபா�����ய வ$ைல ச�ைதய$8 

நில0வதா8 அ�த நிைலைமய$ கீ2 ஒ4 கிேலா மர��தி�ைக [. 250.00 

எ ற அ�%பைடய$8 மர��தி�ைக வ$வசாய$கள/டமி4�) 81,000 ப@ைச 

மர��தி�ைககைள ����தாபன� ெகாCவன0 ெச�த). 

����தாபன�ைத சா��த ேதா�ட�)ைறகள/லி4�) ேசக��க%ப�ட 

அவ�றி  வ$ைள@சலான 115.0 ெம�றி� ெடா  மர��தி�ைககC 

����தாபன�தி  ஆைலகள/8 ெசய �ைறயா�க� ெச�ய%ப�ட). 
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(3.3.1.2)  மர��தி�ைக ெசய �ைறயா�க8 )ைற�� வGவள/�த8  

 

உய� தரமான மர��தி�ைக ப4%& உ�ப�திகைள ச�ைத�� � ைவ%பத  

cல� உய��த வ$ைலகைள உைழ%பத�� ஒ4 உய� உ�ப�தி திற�ைற மிக 

அவசியமா��. இ�த நிக2@சி�தி�ட�தி  கீ2 ெவ)%பக� ம�3� 

மர��தி�ைககைள மி சார�தினா8 ெவ�ட���ய ஒ4 ெவ��� க4வ$ 

எ பன மர��தி�ைக ெசய �ைறயாள�கD�� வழ�க%ப�ட)ட  

அவ�கC சிற�த வ$வசாய ெசய �ைறகC, ெப3மான� ேச�%& ம�3� 

க�டைளகC எ பைவ ெதாட�ப$8 பய$�3வ$�க%ப�டன. அ�ேதா� நிதி 

உதவ$கைள ெப�3�ெகாCவத��� ம�3� ச�ைத%ப��த8 நடவ��ைககC 

ெதாட�ப$G� உதவ$களாவன ெசய �ைற ச�க�கD�� வழ�க%ப�ட). 

இ�ேநா�க�கD�காக ெநதக�வ ெசய �ைற நிைலய�தி  பய$�சி 

நிைலய� பய ப��த%ப�ட). 

 

(3.3.2)  மர��தி�ைக உப உ�ப�திகள/  வ$4�தி 

 

(3.3.2.1)  ��தி�% பழ�கள/லி4�) பான�கைள� தயா��த8   

 

��தி�% பழ�கைள% பய ப��தி பான�கைள தயா��த8 ெதாட�ப$8 ஒ4 

ஒ4�கிைண�க%ப�ட நிக2@சி�தி�ட�ைத தன/யா� )ைறய$ன4ட  

���ைண�) இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� ெசய�ப��)ைக 

ெச�த).   

   

(3.3.3)  மர��தி�ைகைய ெசய �ைறப��தG� ச�ைத%ப��தG� 

 

����தாபன�தி��@ ெசா�தமான மர��தி�ைக ெசய �ைற 

நிைலய�கC &�தள� ம�3� ெநதக�வ (க�பஹா மாவ�ட�) ஆகிய 

இட�கள/8 அைம�)Cள). ����தாபன�தி��@ ெசா�தமான 

ேதா�ட�)ைறகC ம�3� பய$�@ெச�ைகயாள�டமி4�) ேசக��க%ப�ட  
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ப@ைச மர��தி�ைககC ெசய �ைறயா�க� ெச�ய%ப�வ)ட  

ெப3மான� ேச��க%ப�ட மர��தி�ைக ப4%&�கC ெகாCD%ப$�� ம�3� 

இராஜகி�ய எ+� இட�கள/8 அைம�)Cள ����தாபன�தி  வ$�பைன 

நிைலய�கள/<டாக ச�ைத%ப��த%ப�கி ற).   

 

இதைனவ$ட ெப3மான� ேச��க%ப�ட &திய உ�ப�திகளாவன 

அ�கீக��க%ப�ட 18 வ$�பைன சாவ�கள/<டாக வா��ைகயாள�கD�� 

வ$�க%ப�ட). &திய ெதாழி8B�பவ$ய8 �ைறகைள ேச��த<டாக0� 

ம�3� ெப3மான� அதிக��க%ப�டத<டாக0� தர� உய��த%ப�ட 

மர��தி�ைக உ�ப�திகைள வ$�பைன ெச�தத<டாக0� ����தாபன� 

[பா�. 63.33 மி8லிய  பண�ைத உைழ�க���யதாகவ$4�த). 

 

(3.3.4) மர��தி�ைக உ�ப�திகைள ஏ�3மதி ெச�தG� அ�நிய ெசலாவண$ைய 

உைழ�தG� 

 

(3.3.4.1) 2014 ஆ� ஆ�� கால%ப�திய$8 ெப3மான�ேச��க%ப�ட மர��தி�ைக 

ப4%&�கC ம�3� உய� தரமான மர��தி�ைக ப4%&�கC என 129.4 ெம��� 

ெடா  மர��தி�ைக ப4%&�கைள ச�வேதச ச�ைத�� � ைவ�தத<டாக 

����தாபனமான) [பா�. 185.8 மி8லிய  அ�நிய ெசலாவண$ைய 

உைழ�க���யதாகவ$4�த). அ) ேபா 3 2013 ஆ� ஆ�� கால%ப�திய$8 

ெப3மான� ேச��க%ப�ட மர��தி�ைக ப4%&�கC 51  ெம��� ெடா கைள 

ஏ�3மதி ெச�தத<டாக [பா�. 77 மி8லியைன ����தாபன� எனேவ 2014 

ஆ� ஆ��8 ஏ�3மதி ெசய�றிற  அள0 அதிக��த)ட  அ�நிய 

ெசலாவாண$>� அதிகமாக உைழ�க%ப�ட).  
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 (3.3.5)  மர��தி�ைக இற��மதி  

 

(3.3.5.1)  அகBக�வ$�காக மர��தி�ைகைய இற��மதி ெச�த8 

 

மர��தி�ைககள/  அகBக�0 அதிக��க%ப�ட)ட  சீரா�கம�ற 

காலநிைலய$  காரணமாக மர��தி�ைகய$  வ$ைள@ச8 

வ E2@சியைட�தத  காரணமாக0� சிறிய அளவ$லான 

ெசய �ைறயாள�கC சனவ�, ெப%&4வ� ம�3� மா@I மாத�கள/8 

ப@ைச மர��தி�ைககC ேபாதியள0 ச�ைதய$8 இ8லாத ஒ4 நிைல�� 

�க�ெகா��தன�. இத�ெகா4 தE�வாக சிறிய அளவ$லான மர��தி�ைக 

ெசய �ைறயாள�கD� ப@ைச மர��தி�ைககைள வ� இ றி இற��மதி 

ெச�வத�கான அ+மதி%ப�திர� வழ�க%ப�ட). I�க�திடமி4�) 

ெப�3�ெகாCள%ப�ட அறி�ைககள/  அ�%பைடய$8 1175 ெம��� ெடா  

ப@ைச மர��தி�ைககC சிறிய அளவ$லான உ�ப�தியாள�களா8 இற��மதி 

ெச�ய%ப�� அைவ எ�ண$�ைகய$8 அதிகமான 

ெசய �ைறயாள�கள/ைடய$8 பகிர%ப�ட). இதனா8 மர��தி�ைக 

ெசய �ைற ைக�ெதாழி8 )ைறய$8 ஈ�ப�� அதைனேய தம) 

ஜEவேனாபாயமாக ெகா��Cள ���ப�கள/  வா2�ைக நிைலய$  

ெபா4ளாதார தர�திைன நிைல நி3�தி ைவ�க���ய ஒ4 வா�%ப$ைன 

����தாபன� ெப�3�ெகா�ட).  

 

(3.4)  ஆரா�@சி ம�3� அப$வ$4�தி 

 

ெச� வள�%&, பசைள% பாவைன, மர��தி�ைககள/  J@சி�க��பா�, ஒ�� 

மர��தி�ைக ெச� வள�%& ம�3� நா�ற�கா8 �ைறய$8 மர��தி�ைக 

பய$�@ெச�ைக ஆகிய வ$டய�கC ெதாட�ப$8 ெதாட�@சியான ஆரா�@சி 

நிக2@சி�தி�ட�கC � ென��க%ப�டன. இ�த நிக2@சி�தி�ட�களாவன 

வயம ப8கைல�கழக�தி  வ$வசாய ம�3� ேதா�ட�)ைற �காைம�)வ 

பLட�)ட  ���ைண�) ெசய�ப��)ைக ெச�ய%ப�ட). இ�த 

நிக2@சி�தி�ட�கள/   
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வள�@சியாவன ஆரா�@சி ம�3� �காைம�)வ ெசய��Vவ$னா8 

மதி%பL� ெச�ய%ப�ட). இ�த ஆரா�@சிகள/  ெப3ேப3களாவன 

வ$வசாய$கD�� வழ�க%ப�ட ஆேலாசைன ேசைவகD��டாக0� 

வ$Kத�%& ேசைவகC வைலயைம%ப$ -<டாக0� அ)ேபா 3 )��% 

ப$ரIர�கC, க�&ல ம�3� ெதாைல�கா�சி நிக2@சி�தி�ட�கள/<டாக0� 

அவ�கD�� அறிய@ெச�ய%ப�ட). 

 

 

(3.5) ‘திவ$ ெந�ம’ ‘ேதச�தி�� ம�ட�’ ம�3� ஏைனய அப$வ$4�தி 

நிக2@சி�தி�்ட�கC  

 

(3.5.1)  ‘திவ$ ெந�ம’ ேதசிய அப$வ$4�தி நிக2@சி�தி�ட� 

 

ஒ�� மர��தி�ைககC 178,213 ம�3� 118,236 தள/�கD� உ�ப�தி 

ெச�ய%ப�� ந�ைக ெச�>� ெபா4�� 41 ப$ரேதச ெசயலக% ப$�0கைள 

உCளட�கிய 13 மாவ�ட�கD�� பகிர%ப�டன.   

 

(3.5.2)  ‘ேதச�தி�� ம�ட�’ ேதசிய அப$வ$4�தி நிக2@சி�தி�ட� (நடமா�� ேசைவ) 

  

வ4டகால%ப�திய$8 ேதச�தி�� ம�ட� க�கா�சி இட�ெப�ற). சி3 

ஏ�3மதி பய$�@ெச�ைக ேம�ப��)ைக அைம@சி  க�கா�சி சாவ� 

வளாக�தி+C ����தாபன� அதன) வ$�பைன நிைலய�ைத>� 

ைவ�த). இ�த க�கா�சிய$  ேபா) மர��தி�ைக உ�ப�திகC 

வ$�க%ப�ட)ட  ����தாபன�தி  ேசைவகD� ெச�ைக�ைற 

வ$ள�கமள/%பாக� கா�ட%ப�ட).  
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(4.0)   பாதE� 

 

(4.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(4.2) 2014 ஆ� ஆ��8 வ��தக 9தியான நடவ��ைககள/<டாக 

உைழ�க%ெப�றைவ 

                       ([பா�. மி8லிய ) 

மர��தி�ைக ப4%&�கள/  வ$�பைன 63.33 

மர��தி�ைக தா� வ$ைதகC ம�3� ெச�கள/  வ$�பைன 50.87 

ெத��கள/  வ$�பைன         1.17 

ெமா�த�    115.37 

 

(5.0)  நி�வாக� 

 

(5.1)  சி3ம�ட�) மர��தி�ைக வள�%பாள�கC, மர��தி�ைக 

ெசய �ைறயாள�கC ம�3� வா��ைகயாள�கD�� தரமான ம�3� 

வ$ைன�திற  ேசைவைய வழ��� ேநா��ட  �ைற சா��த 

�காைம�)வ ப$ரேயாக�கC நி�வாக ெசய �ைறகள/8 

உCளட�க%ப�டன. ����தாபனமான) இலாப�ைத உைழ��� ேநா��ட  

ேசைவகைள வழ��� ஒ4 ெபா) வ$யாபார �ய�சியாக ெசய�ப�வதாG� 

அeவா3 இ4%பதாG� ����தாபன�தி  சகல பணய% ெபா4ளாள�ன)� 

உதவ$கC ����தாபன�தினா8 ெபற%ப�கி ற). 
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வ�தி 

நிதிய �தf� – 2014 

([பா�. மி8லிய ) 

அரச  

�தf�  

ப$ற%ப$�க%ப�ட 

நிதிய� 
ெமா�த� 

cலதன ெசலவ$ன� 50.0 35.0 85.05 

நட%& ெசலவ$ன�  50.0 55.0 105.0 

ெமா�த� 100.0 90.0 119.0 



  சைப பண$%பாள�கC, ெபா) �காைமயாள�கC, உதவ$ ெபா) 

�காைமயாள�கC ம�3� �V பதவ$யண$ய$ன�ன)� தைடயராத 

உதவ$கC ����தாபன�தினா8 ெப�3�ெகாCள%ப�ட).  

 

  இத  காரணமாக, வ4மான�ைத ப$ற%ப$%பத��� ம�3� 

����தாபன�தி  �றி�ேகாCகைள Jரண நிைற0ெச�வத��� அரசி  

&திய அப$வ$4�தி திற�ைறகDட  ஒ4�கிைண�ததா� 

����தாபன�தினா8 ெசய�பட���யதாகவ$4�த). 

 

����தாபன�தி  &திய அைம%பா�ைமய$  க�டைம%&, ஆ�ேச�%& 

ம�3� பதவ$ உய�0 ெசய �ைறகள/8 ம\C ஒV�கைம%& 

எ பனவ�3ட  ெதாட�&ைடய ப$ேரரைணகைள ெசய�ப��)ைக 

ெச�வத�� அ�கீகார� ெபற%ப�ட). 

 

 

(5.2)  2014.12.31 இ8 உCளவாறான பதவ$யண$ 
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அ�கீக��க%ப�ட பதவ$யண$ 2014.12.31 இ8  

 

உCளவாறாக 

 

உய� �காைம�)வ வ�%& 02 

�காைம�)வ வ�%& 06 

நிைறேவ�3ன� வ�%& 17 

�காைம�)வ ம�3� உதவ$யாள� வ�%& 103 

சி3தர�ைத சா��த வ�%ப$ன� 60 

  

ெமா�த� 188 



இைதவ$ட ����தாபன�)ட  ெதாட�&ைடய ெசய �ைற நிைலய�கC 

ேதா�ட�)ைறகC, ெச� வள�%& நிைலய�கC ம�3� ம�திய ெச� 

ப�ைணகC எ பனவ�றி8 அeவ%ேபா) ேதைவ�ேக�றா� ேபா8 ெச� 

ேரா8 ெதாழிலாள�கC 350 ேப�கD�� ேவைலவா�%& வழ�க%ப�ட). 

 

(6.0)  சாதைனகC 

 

2012 ஆ� ஆ�� ம�3� 2013 ஆ� ஆ��கள/8 பதி0 ெச�த 

இலாப�ைத 2014 ஆ� ஆ��G� ����தாபன� 

உைழ�க���யதாக0Cள). ����தாபன�தி  வ��தக 9திய$லான 

ம�3� ெச� உ�ப�தி நடவ��ைககC, சைப பண$%பாள�களா8 

வழ�க%ப�ட உ�ப�தி� திற  ம�3� வ$ைன�திற மி� வழிகா�ட8கC 

அ�)ட  பதவ$யண$ய$ன�  ஈ�பா�ட ��ய அ�பண$%& எ பன இ�த 

இலாப�ைத ����தாபன� சாதி%பத�� காரண�களா� அைம�தன. 

 

2014 ஆ� ஆ�� வ4டகால%ப�திய$8 வ��தக நடவ��ைககள/<டாக 

����தாபன�தினா8 உைழ�க% ெப�ற ேதறிய இலாப� [பா�. 20.5 

மி8லிய  ஆ��.  

 

கீ2வ4� �ைறபா�கள/  காரணமாக உைழ�க% ெப�ற இலாபமான) 

����தாபன�தினா8 ப$ற%ப$�க%ப�ட வ4மான�ைத வ$ட அதிகமாக 

இ4�கவ$8ைல.  

 

� சீரா�கம�ற காலநிைலய$  காரணமாக மர��தி�ைகய$  வ$ைள@ச8 

எதி�பா��த அள0 இ4�காைம. 

 

� அக ேகCவ$ய$ைன ச�தி%பத�� ஏ�றவா3 ேபாதிய அள0 ப@ைச 

மர��தி�ைககள/  வ$நிேயாக� இ8லாத காரண�தினா8 

மர��தி�ைக சா� உ�ப�திகள/  அதிக வ$ைல. 

 

� உய� ஊழிய ம�3� திரவ$ய ெசலவ$ன�. 
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� ம��%ப��த%ப�ட நட%& ம�3� cலதன மான/ய�கC கிைட�க% 

ெப�றதனா8 &திய நிக2@சி�தி�ட�கைள ெதாட��வதிG� 

அ)ேபா 3 அ�தியாவசிய ேசைவகைள Jரண நிைற0 ெச�வதிG� 

����தாபன� ப$ர@சைனகைள எதி�ேநா�கிய). ேமG� 

����தாபன�தினா8 ப$ற%ப$�க%ப�ட நிதியமான) ேம��ற%ப�ட 

நடவ��ைககC ெதாட�ப$8 ெதாட�@சியாகேவ பய ப��த ேவ�� 

இ4�தத  வ$ைள0 ����தாபன�தி  வ��தக ம�3� �தf�� 

நடவ��ைககC ெதாட�ப$8 �ைற�தள0 நிதியேம �தf� 

ெச�ய���யதாகவ$4�த). 

  

(7.0)  ந றி நவ$ல8 

 

2014 ஆ� ஆ�� கால%ப�திய$8 இல�ைக மர��தி�ைக 

����தாபன�தி  சகல ேசைவகD� ம�3� வ��த 9தியான 

ெசய�பா�கD� ெவ�றிகரமாக நைட�ைற%ப��த%ப�டன எ ப)ட  

இ�த சாதைனைய Jரண%ப��)வத�� தம) �V ஒ�)ைழ%ைப 

வழ�கிய சைப பண$%பாள�கD�� என) மனமா��த ந றிைய நா  

ெத�வ$�க வ$4�&கிேற .  

 

இ�த �ய�சிய$8 நா  ெவ�றி ெகாCDவத�� அ�பண$%&ட+� 

அ�)ட  ஈ�பா�ட+� ��ய தம) தளராத உைழ%ைப த�தவ�கD�� 

�றி%பாக, ெபா) �காைமயாள�, உதவ$ �காைமயாள�கC ம�3� சகல 

பதவ$யண$ அGவல�கD��� அ�)ட  வ$ைன�திற+ட+� 

பய+3தி>ட+� ����தாபன� � ென��)@ ெச8ல%ப�வத��� 

ேமG� உய� உ�ப�தி� திறைன சாதி%பத��� ஆதாரமாக 

நி றவ�கD��� என) மனமா��த பார��தைல ெத�வ$%பதி8 

மகி2@சியைடகிேற .  

 

சிறிய ம�ட மர��தி�ைக ெசய �ைறயாள�கC, மர��தி�ைக 

உ�ப�திகைள ஏ�3மதி ெச�பவ�கC, சிறிய அளவ$8 மர��தி�ைகைய  
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உ�ப�தி ெச�ேவா�, அரச ம�3� அரச சா�ப�ற அைம%பா�ைமகC 

உCளட�கலாக சகல பணய%ெபா4ளால�களாG� வழ�க%ப�ட உதவ$>� 

ம�3� அவ�கள) ஈ�பா�ேம  ����தாபன� இ�தளவ$�� தன) 

ெவ�றிைய சாதி%பத�� க4வ$யாக அைம�த).  

 

அ�)ட  ����தாபன� சிற%பாக நட�தி@ ெச8ல%பட, சி3 ஏ�3மதி 

பய$� ேம�ப��)ைக அைம@சி  � ைனய அைம@ச� ெகௗரவ. 

ெரஜிேனா8� �ேர அவ�கள/னாG�, ப$ரதி அைம@ச�னாG�, அைம@சி  

பதவ$யண$ உCளட�கலாக அைம@சி  ெசயலாள�னாG�, அ�)ட  

ேதா�ட�)ைற ைக�ெதாழி�)ைற அைம@சி  அைம@ச� ெகௗரவ. 

ல� hம  கி�8ய8ல அவ�கள/னாG�, ேதா�ட�)ைற 

ைக�ெதாழி�)ைற அைம@சி  ெசயலாள�னாG� ம�3� அeவைம@சி  

பதவ$யண$ய$னராG�, எம�� வழ�க%ப�ட மதி%ப$ட��யாத 

வழிகா�ட8கD�காக என) மனமா��த ந றிைய ெத�வ$�க நா  

கடைம%ப��Cேள .  

 

 

 பL. ஆ�. ஜி. எ8. சி. வ$ஜயவ�ணS�ய 

 தைலவ� 

 இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� 
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சைப பண$%பாள�கள/  அறி�ைக 

 

2014 �ச�ப� 31 இ8 ��0�ற வ4ட�தி���ய நிதி���3�கைள சைப பண$%பாள�கள/  

சா�பாக இ�)ட  நா  சம�%ப$�கிேற . 

  

ெபா) திைறேச�ய$  அரச வ$யாபார �ய�சிகC திைண�கள�தி  பண$%பாள� 

நாயக�தினா8 ெவள/ய$ட%ப�ட)� 2003 ஜூ  02 ஆ� திகதிய$ட%ப�ட)� PED / 12 எ+� 

இல�க�ைத ெகா�ட)மான I�றறி�ைகய$8 உCள நிப�தைனகD�� அைம0ற 

இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன�தி  நிதி���3�களாவன 2014 ெப%ரவ� மாத� 28 

ஆ� திகதி�� � ன� கண�கா�வாள� நாயக�தி�� சம�%ப$�க%ப�ட). 

 

தாப$%& 

 

1972 ஆ� ஆ��  11 ஆ� இல�க அரச வ$வசாய ச�ட�தி  02 ஆ� ப$�வ$  உபப$�0 01 

இ  கீ2 ெவள/ய$ட%ப�ட)� 60 / 07 எ+� இல�க�ைத� ெகா�ட)மான வ��தமான/ 

அறிவ$�தலி  ஊடாக0� ம�3� அ�ேநர�திலி4�த ேதா�ட�)ைற, ைக�ெதாழி�)ைற 

அைம@ச�  க�டைளய$  ப$ரகார�� 1973 ஆ� ஆ�� ேம மாத� 25 ஆ� திகதி [பா�. 40 

மி8லிய  ெதாட�க நிைல cலதன�)ட  இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� 

தாப$�க%ப�ட). 

 

வ$ைளவள0  

 

நட%& வ4ட�தி  நிதிய$ய8 வ$ைளவள0 ம�3� ஒ%&ர0 மா�ற� ப�றிய தர0கC 

எ பன ஒ%&ர0 மா�ற� ப�றிய ��றி  ஊடாக0� ம�3� நிதி���றி  ஊடாக0� 

ெவள/%ப��த%ப��Cள). 

 

வ$யாபார ம\ளா�0 

 

இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன�தி  2014 �ச�ப� 31 இ8 ��0�ற 

வ4ட�தி���ய நிதிநிைலைமயான) நிதிநிைலைம ப�றிய ��றிG� ம�3�  
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இeவ$டய� ெதாட�பான மதி%பL�களாவன தைலவ�  அறி�ைகய$G� 

உCளட�க%ப��Cள). 

 

ெசா�) ஆதன� க4வ$கC   

 

நட%& வ4ட�தி8 ெசா�) ஆதன� க4வ$கC எ பவ�றி8 ஏ�ப�ட மா�ற�களாவன 

2014.12.31 இ8 உCளவாறான நிதிநிைலைம� ��றி8 �றி%& 01 இ8 கா�ட%ப��Cள). 

இ�த �றி%ப$8 கா�ட%ப��Cள ெப3மான�கD�� இைடய$லான ேவ3பா�� அவ�றி  

நட%& ச�ைத வ Eத�கD� ெபா4�பட�த�கத 3. 

 

ப$ரதான நடவ��ைககC 

 

இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன�தி  ப$ரதான நடவ��ைககC வ4மா3: 

 

• மர��தி�ைக ம�3� மர��தி�ைக உ�ப�திகள/  பய$�@ெச�ைக, 

ெசய �ைறயா�க� ம�3� ச�ைத%ப��த8 எ பனவ�3ட  ெதாட�&ைடய 

தி�ட�கள/  �ைறவ�வமா�க� ம�3� அ�தி�ட�கள/  ெசய�ப��)ைக 

எ பைவ ெதாட�ப$8 அைம@ச4�� ஆேலாசைன வழ��த8. 

• மர��தி�ைக ம�3� மர��தி�ைக உ�ப�திகள/  பய$�@ெச�ைக, 

ெசய �ைறயா�க� ம�3� ச�ைத%ப��த8 எ பனவ�3ட  ெதாட�&ைடய 

நடவ��ைககைள ஏ�3�ெகாCள8. 

• மர��தி�ைக ம�3� மர��தி�ைக உ�ப�திகள/  பய$�@ெச�ைக, 

ெசய �ைறயா�க� ம�3� ச�ைத%ப��த8 எ பனவ�ைற ேம�ப��)� 

ெபா4�� ேசாதைனகC ம�3� ஆரா�@சிகைள ஏ�3�ெகாCள8. 

• மர��தி�ைக ம�3� மர��தி�ைக உ�ப�திகள/  பய$�@ெச�ைக, 

ெசய �ைறயா�க� ம�3� ச�ைத%ப��த8 எ பனவ�3ட  ெதாட�&ைடய 

ெதாழி8B�பவ$ய8, ச�ைத%ப��)ைக ம�3� ஏைனய தகவ8கைள ேசக��த8, 

தயா��த8, ப$ரI��த8 ம�3� பர%&த8 ஆகிய நடவ��ைககைள  
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ஏ�3�ெகாCDதG� அ�தைகய நடவ��ைககC � ென��க%ப�வதி8 

���ைணதG�. 

• மர��தி�ைக ம�3� மர��தி�ைக உ�ப�திகள/  ெசய �ைறயா�க�தி��� 

ேதைவயான ஆைலகள/  இட அைம0 ப4ம  ம�3� ெதாழி8B�பவ$ய8 தர� 

எ பனவ�ைற� தE�மான/�த8. 

• மர��தி�ைக ம�3� மர��தி�ைக உ�ப�திகள/ைன ெகாCவன0 ெச�த8, 

வ$நிேயாகி�த8, வ$�பைன ெச�த8 ம�3� ஏ�3மதி ெச�த8. 

• மர��தி�ைக ம�3� மர��தி�ைக உ�ப�திகள/  பய$�@ெச�ைக, 

ெசய �ைறயா�க� ம�3� ச�ைத%ப��த8 எ பனவ�3ட  ெதாட�&ைடய 

பண$கைள � ென�%பத��� ேதைவயான ஆளண$ய$னைர பய$�3வ$%பத�� 

ேதைவயான வசதிகைள வழ��த8. 

• மர��தி�ைக ேதா�ட�)ைற, ெசய �ைற வசதிகC ம�3� 

ச�ைத%ப��)ைக�� ேதைவயான உCளக அைம%& வசதிகைள தாப$�தG� அத�� 

தம) ஆதரவ$ைன வழ�கG�. 

• மர��தி�ைக உ�ப�திகைள வ$�ற8, அ�தைகய உ�ப�திகள/  ேகCவ$ய$ைன 

உலக ச�ைதய$8 அதிக��த8, நிதியL��ைன ெதாட�கG� அYசரைன ெச�தG� 

ேபா ற ெசய�பா�கC ெதாட�ப$8 ேதைவயான நடவ��ைககைள எ��த8 ம�3� 

இ�தைகய நிக20கD�� ஆதரவா� இ4�தG� அவ�ைற க�காண$�தG�. 

 

கட�த நிதியா��  ேபா) ����தாபன�தி  நடவ��ைககள/8 �றி%ப$ட�த�க 

மா�ற�கC எ)0� நிகழவ$8ைல. 

 

ஒ)�கீ�கC 

 

����தாபன�தி  ெமா�த ஒ)�கீ��  ஆ�க��3கC ஒ%&ர0 மா�ற� ��றி8 

கா�ட%ப��Cள).  
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சைப பண$%பாள�கC 2013 ெச%ெட�ப� 20 வைரய$8 

 

2014 ஜனவ� 01 ஆ� திகதிய$லி4�) உCளவாறாக 2014 ெச%ெட�ப� 20 ஆ� திகதி வைர 

தாப$�க%ப�ட சைப பண$%பாள�கC ப�றிய வ$பர�கC வ4மா3: 

 

தி4. சன� வ Eரேகா    - தைலவ�  

தி4. எK. ேக. �ணபால   - ப$ரதி தைலவ� 

தி4மதி. எ�. �. அபய�ணவ�தன  - பண$%பாள� (திைறேச� ப$ரதிநிதி) 

தி4. டப$CT. வ$. ப�னா�)   - பண$%பாள�   

தி4. டப$CT. பL. ஞானசிறி   - பண$%பாள�  

தி4. எ@. �ணவ�தன   - பண$%பாள�  

தி4. சீ. ேஜ. அ ரா�    - பண$%பாள�  

 

பண$%பாள�கC சைப (2013 ெச%ெட�ப� 21 ஆ� திகதிய$லி4�)) 

 

தி4. சன� வ Eரேகா    - தைலவ�  

தி4. எK. ேக. �ணபால   - ப$ரதி தைலவ� 

தி4மதி. எ�. �. அபய�ணவ�தன  - பண$%பாள� (திைறேச� ப$ரதிநிதி) 

தி4. T. சி8வா    - பண$%பாள� 

தி4. எ8. �ேர    - பண$%பாள� 

தி4. ஏ. எ�. அ�றாK   - பண$%பாள� 

தி4. ேக. வ$தான பதிரன   - பண$%பாள� 

தி4. வ E. T. லியனேக   - சைப ெசயலாள� 

 

கண�கா�0 ம�3� �காைம�)வ ெசய��V  

 

அரச வ$யாபார �ய�சிகC வழிகா�ட8கD�� அைம0ற ����தாபன�தி  கண�கா�0 

ம�3� �காைம�)வ ெசய��V தாப$�க%ப��Cள). 
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நியதி �ைற ெகா�%பன0 

 

அரச ம�3� ஊழிய�கD�� ெகா��கேவ��ய சகல நியதி �ைற ெகா�%பன0கD� 

ஒV�கான �ைறய$8 ெகா�%பன0 ெச�ய%ப��Cள). 

 

Sழலிய8 பா)கா%& 

 

SழG�� அ@I3�தைல ஏ�ப��த���ய எ�தவ$த நடவ��ைககள/G� ����தாபன� 

ச�ப�த%படவ$8ைல. 

 

நிதி நிைலைம ��றி  திகதி�� ப$  நட�த நிக20கC 

 

ஐ�)ெதாைக திகதி�� ப$  நட�த நிக20கC என எ�தவ$தமான கண�கிய8 தகவ8கD� 

கண��கள/8 சீரா�க� ெச�ய%ப�வத�� அறி�ைக ெச�ய%படவ$8ைல. 

 

கண�கா�வாள� 

 

சைப பண$%பாள�கள/  க�டைள�� இண�க இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன�தி  

2014 �ச�ப� 31 இ8 ��0�ற வ4ட�தி�கான நிதி���3களாவன கண�கா�வாள� 

நாயக�தினா8 கண�கா�0 ெச�ய%ப�ட). 

 

 

 

வ E. T. எ8. லியனேக 

பண$%பாள� சைப ெசயலாள� 
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கண�கா�0 ம�3� �காைம�)வ ெசய��V அறி�ைக 

 

ெபா) வ$யாபார� திைண�கள I�றறி�ைக 51, 53 ம�3� 55 (PED 51, PED 53 ம�3� PED 55) 

ஆகியவ�றினா8 தி4�த%ப�ட)� 2005 ஆ� ஆ�� Tைல மாத� 31 ஆ� திகதி 

இட%ப�ட)�, 31 எ ற இல�க�ைத� ெகா�ட)மான  (PED 31) ெபா) வ$யாபார திைண�கள 

I�றறி�ைகய$GCள நிப�தைனகD�� அைம0ற தாப$�க%ப�ட இல�ைக மர��தி�ைக 

����தாபன�தி  கண�கா�0 ம�3� �காைம�)வ ெசய��Vவான), 07 

உ3%ப$ன�கC ம�3� ஒ4 அவதான/%பாள� எ ற அ�%பைடய$8 08 உ3%ப$ன�கைள 

த னக�ேத ெகா��Cள).   

   

நிதி வ$வகார�கள/8 வ$சால அ+பவ�ைடய நிைறேவ�3 அ8லாத பண$%பாள� ஒ4வ� 

ெசய��V தைலவராக0� ம�3� சைப% பண$%பாள�கள/  ெசயலாளராக0� / உதவ$ 

ெபா) �காைமயாளராக0� கடைமயா�றினா� அ�)ட  ����தாபன�தி  உCளக 

கண�கா�வாள� ெசய��Vவ$  ெசயலாளராக0� கடைமயா�றினா�. 

 

2014 ஆ� ஆ�� வ4டகால%ப�திய$8 கண�கா�0 ம�3� �காைம�)வ 

ெசய��Vவான) 03 தடைவகC ��ட%ப�ட)ட  இ�த ��ட�தி8 ப��ப�றிய 

ெசய��V உ3%ப$ன�கC ம�3� அவதான/%பாள� ப�றிய வ4ைக வ$பர�கC வ4மா3: 

 

01. தி4. எK. உேப�திரா சி8வா : ெசய��V தைலவ�  3/3 

(பண$%பாள� சைபய$  நிைறேவ�3 அ8லாத உ3%ப$ன� – 2014.11.28 இலி4�)) 

02. தி4மதி. எ�. ஆ�திரேஹ நிதி : ெசய��V உ3%ப$ன� 1/3 

(பண$%பாள� சைபய$  நிைறேவ�3 அ8லாத உ3%ப$ன� – 2014.12.19 இலி4�)) 

(ெபா) திைற@ேச�ய$  ப$ரதிநிதி) 

03. தி4. �. எK. Iக� ப�னா�) : ெசய��V உ3%ப$ன�  3/3 

(பண$%பாள� சைபய$  நிைறேவ�3 அ8லாத உ3%ப$ன� – 2014.11.28 இலி4�)) 

04. தி4. �. ேக. ஜயெகா� ஆரா@சி : ெசய��V உ3%ப$ன�  3/3 

(ெபா) �காைமயாள�) 
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05. தி4. எ�. �. எK. ேக. பL�K : ெசய��V உ3%ப$ன�  3/3 

(உதவ$ ெபா) �காைமயாள� - நிதி) 

06. தி4. பL. ப$. ெகா�கார  : ெசய��V உ3%ப$ன�  3/3 

(உதவ$ ெபா) �காைமயாள� - மன/த  / நி�வாக� - 2014.12.05 இலி4�)) 

07. தி4. ப$. பL. பL. Iேர�திரா  : ெசய��V உ3%ப$ன�  1/3 

(பதி8 உதவ$ ெபா) �காைமயாள� - மன/த  / நி�வாக� - 2014.11.28 இலி4�) 2014.12.05 

வைர) 

08. தி4. வ$. T. லியனேக  : ெசய��V உ3%ப$ன�  3/3 

(உதவ$ ெபா) �காைமயாள� - உCளக கண�கா�வாள� ம�3� சைப பண$%பாள�கள/  

ெசயலாள�) 

09. தி4மதி. ஏ, ப$. ேஜ. அ)ேகாரேள  : ெசய��V அவதான/%பாள�  3/3 

(கண�கா�0 தைலைம அதிபதி திைண�கள�தி  ப$ரதிநிதி) 

 

2014 ஆ� ஆ��  �தலாவ) கண�கா�0 ம�3� �காைம�)வ ��ட�தி ேபா), 2015 

ஆ� ஆ���� தயா��க%ப�ட ����தாபன�தி  ெசய8தி�ட�தி8 உCளட�கி>Cள 

வ$டய�கC ெதாட�ப$G� ம�3� 2015 ஆ� ஆ���� தயா��க%ப�ட ����தாபன�தி  

cலதன� ம�3� நட%& ெசலவ$ன மதி%பL� ெதாட�ப$G� வ$�வான 

கல�)ைரயாட8கD� ம�3� ம\ளா�0கD� கல�)ைரயாட%ப�டன. இைதவ$ட 

திைறேச�ய$னா8 அ+மதி�க%ப�ட நட%& ம�3� cலதன மான/ய�கள/  

ெப3மான�தி�� ஏ�ப ����தாபன�தி  ெசய8தி�ட�தி  ெசய�ப��)ைக ெபா4�� 

ெசலவ$ட%ப�ட ெசலவ$ன�கைள ச�தி%பத�� ����தாபன�தினா8 ப$ற%ப$�க%ப�ட 

நிதிய ஒ)�கீ�கC ெதாட�ப$G� வ$ேசட கல�)ைரயாட8கC � ென��க%ப�ட). 

ஆதலினா8 2015 ஆ� ஆ�����ய cலதன� ம�3� நட%& ெசலவ$ன�கைள>� ம�3� 

ெசய8தி�ட�ைத சைப பண$%பாள�கள/  அ+மதிய$ைன% ெபற � ைவ%பத��� 

ெசய��V ப��)ைர�த). 

 

வ4டகால%ப�திய$8 இட�ெப�ற க��கா�0 ம�3� �காைம�)வ�தி  02 ஆவ) 

ெசய��V ��ட�தி ேபா), ����தாபன�தி  சகல பண$கDட+� அ)ேபா 3 

வ4ட�தி  02 ஆவ) காலா��% ப�தி>ட  ெதாட�&ைடய)மான நிதிய$ய8 ம�3�  
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ெபௗதEக � ேன�ற அறி�ைகய$8 உCளட�கி>Cள வ$டய�கC ெதாட�ப$8 ம\ளா�0கC 

� ென��க%ப�ட). அத  ப$ & அ�த அறி�ைகயான) அ+மதிைய ெப3�ெபா4�� 

சைப% பண$%பாள�கD�� � ைவ�க%ப�ட). 

 

����தாபன�தி  உCளக கண�கா�0% ப$�வ$னா8 2014.11.30 வைர வழ�க%ப�ட உCளக 

கண�கா�0 அறி�ைகய$8 உCளட�க%ப��Cள அவதான/%&�கC (11 மாத�கC) ம�3� 

அ�த அவதான/%&�கD�� ����தாபன �காைம�)வ�தா8 எ��க%ப�ட தE�0கC 

ெதாட�ப$G� ம\ளா�0கC � ென��க%ப�டன. எதி�கால�தி8, மர��தி�ைக 

ெசய �ைற நடவ��ைககC, மர��தி�ைக ெசய �ைறகள/8 உCள E� ம�3� 

ெவள/யL�� வ Eத�, ெசய �ைறகள/ ேபா) ஏ�பட���ய வ$ரய�கைள அவதான/�த8, 

����தாபன�தி  ச�ைத%ப��த8 ப$�வ$  பதவ$யண$ய$ன4�� �ைறசா� 

பய$�சிகைள வழ�க8, மர��தி�ைக வ$�பைன நிைலய�தி8 இ4%&% பதிேவ�ைட 

ச�யான �ைறய$8 ேபண8, மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக ெதாட�ப$8 நட%ப$8 

ெசய�ப��)ைக ெச�ய%ப�� மான/ய ெகா�%பன0 �ைறய$8 உCள ப�%பா�0 

மதி%பL�, ����தாபன�தி  கள அGவல�கள/  பண$ ப�%பா�வ$  நிமி�த� 

��ட�கைள� ���த8, தின வ4ைக பதிேவ��ட  ெதாட�பைடய ஆவன�கைள% 

ேபண8 ம�3� ����தாபன�தி  பதவ$யண$ய$ன�  வ$��ைறகைள% 

ெப�3�ெகாCள8 எ பைவ ெதாட�ப$8 வ$ேசட அவதான�ைத ெசG�)வத�� ெசய��V 

��ெவ��த). அவ�3ட  ெதாட�&ைடய ச�வேதச க�டைளகைள பய ப��த8 

ேவ��� எ ற வ$ேசட அவதான/%ப$ைன ேநா�கி தம) அவதான�ைத ெசG�)த8 

ேவ��� எ ற தE�மான�� ம\ளா�0 ெசய �ைறகள/ ேபா) ெசய��Vவ$னா8 

எ��க%ப�ட). 

 

c றாவ)� கைடசியான)மாக இட�ெப�ற �காைம�)வ ெசய��V ��டமான) 2014 

ஆ� ஆ��  நிமி�த� இட�ெப�ற)ட  அ���ட�தி ேபா) 2015 ஆ� ஆ���காக 

����தாபன�தினா8 தயா��க%ப�ட உCளக கண�கா�0 தி�ட�தி  

உCளட�க�களாவன வ$�வாக கல�)ைரயாட%ப�ட)ட  ச�ப�த%ப�ட இ�த உCளக 

கண�கா�0 தி�டமான) பண$%பாள� சைப அ+மதி�� ப��)ைர%& ெச�ய%ப�ட). 

 

எK. உேப�திரா சி8வா 

தைலவ� 

கண�கா�0 ம�3� �காைம�)வ ெசய��V  
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இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� 

 

2014 ஆ� ஆ���கான ெசயலா�3ைக அறி�ைக 

 
 

01. மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக ம�3� அப$வ$4�தி நிக2@சி�தி�ட�கD�கான 

மான/ய தி�ட� 

 

1.1 மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக�கான மான/ய தி�ட� 

 

மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக�கான மான/ய தி�ட�தி  கீ2, ஒ�� 

மர��தி�ைக அ�%பைடய$8 ெச�ய%ப�ட 2200 ஏ�க�கC ம�3� 

நா�ற�கா8 மர��தி�ைக எ ற அ�%பைடய$8 ெச�ய%ப�ட 2000 ஏ�க�கC 

என ெமா�தமாக 4200 ஏ�க�கC பய$�@ெச�ைககC ெச�ய%ப�ட). இ�த 

பர%பள0 18 மாவ�ட�கள/8 உCளட�கியதா��. இத  cல� 4397 வ$வசாய 

���ப�கC ந ைம அைட�தன. ெசலவ$ட%ப�ட ெமா�த ெதாைக [பா� 20.5 

மி8லிய  ஆ��.  

 

1.2 ‘திவ$ ெந�ம’ ேதசிய அப$வ$4�தி நிக2@சி�தி�ட� 

 

வ E���ேதா�ட பய$�@ெச�ைக நிக2@சி�தி�ட�தி  கீ2 41 ப$ரேதச ெசயலக% 

ப$�0கைள உCளட�கியதா� 13 மாவ�ட�கைள சா��த பயனாள/ 

���ப�கD�� பகிர%ப�வத�� 164,521 ஒ�� மர��தி�ைக ெச�கC 

உ�ப�தி ெச�ய%ப�ட)ட  நா�ற�கா8கC 95,111 உ�ப�தி ெச�ய%ப�டன. 

இeவ$டய� ெதாட�ப$8 ����தாபன� ெப�3�ெகா�ட வ4மான� [பா� 

மி8லிய  38 ஆ��.  

 

1.3 ‘ேதச�தி�� ம�ட�’ ேதசிய அப$வ$4�தி நிக2@சி�தி�ட� 

 

2014 ஆ� ஆ��8 �ள/யா%ப$�ய$8 இட�ெப�ற ‘ேதச�தி�� ம�ட�’ ேதசிய 

க�கா�சிய$  ேபா) இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� வ$�பைன 

நிைலய�)ட  ��ய ஒ4 க�கா�சி சாவ�ைய ஒV�� ெச�த)ட   
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இ�க�கா�சி சாவ�யான) சி3 ஏ�3மதி பய$�கC ேம�ப��)ைக 

அைம@சி  க�கா�சி சாவ�கDட  ஒ4�கிைண�ததா� 

நி3வ%ப��4�த). இத ேபா) மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக ெதாட�ப$8 

ஆ�வ� கா��யவ�கD�� ேதைவ%பட���ய ஆேலாசைன ேசைவகC 

வழ�க%ப�ட)ட  அைவ அ@சிட%ப�ட )��% ப$ரIர�கள/ைன ஆரா�@சி 

அGவ�கள/<டாக இ%பய$�@ெச�ைக ெதாட�ப$8 ஆ�வ�ைடயவ�கD�� 

வ$நிேயாகி�க%ப�ட). இeவ$டய� ெதாட�ப$8 ஏ�ப�ட ெசலவ$ன� [பா� 

0.55 மி8லிய  ஆ��. 

 

02. பய$�@ெச�ைகய$  உ�ப�தி� திறைன ேம�ப��த8 

 

2.1 ந�ைக திரவ$ய�கள/  உ�ப�தி 

  

ேவ3ப�ட பர%ெப8ைலகD�� ஏ�ற வைகய$8 &திய வைக மர��தி�ைககைள 

வள���� ேநா��ட+� அவ�ைற மர��தி�ைகைய சிறிய அளவ$8 

வள�%ேபா4�� வழ��� ேநா��ட+� மா�தைள மாவ�ட�தி8 உCள 

நளா ெடய$ , அ+ராத&ர மாவ�ட�திGCள வ$லா@சியா, அ�பாைற 

மாவ�ட�தி8 உCள மஹாஓயா ம�3� ெமானறாகைல மாவ�ட�தி8 உCள 

I)வ)ர ஆகிய ெச� வள�%& நிைலய�கC ேபண%ப�டன. வ$Kத�%& 

ேசைவகC ம�3� வ��தக 9தியான ெசய�பா�கD�� அ�தியவசியமான ஒ�� 

மர��தி�ைக ேசைவகைள உ�ப�தி ெச�வத�� ேதைவயான உய� தரமான 

தா� வ$ைதகC 1.3 மி8லிய+� ம�3� 200,000 தள/�கD� இ�த நிதிய�திலி4�) 

ெப�3�ெகாCள%ப�ட). இeவ$டய� ெதாட�ப$8 ெசலவழி�க%ப�ட [பா� 5.8 

மி8லியனா��.  

 

2.2 உ�ப�திைய ேம�ப��த8 

  

மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைகய$8 J@சி�ெகா8லி ம�3� சிற�த உ�ப�தி 

ெசய �ைறகைள பய ப��தி உ�ப�தி திற கைள ேம�ப��த)த8  
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ேபா ற வ$டய�கC ெதாட�ப$8 10 பய$�சி ப�டைறகளாவன அ+ராத&ர�, 

�8ைல�தE0, &�தள�, �4நாக8, ம�ட�கள%&, தி4ேகாணமைல, மா�தைள 

ம�3� ெபால ந3ைவ ஆகிய மாவ�ட�கள/8 இட�ெப�ற). ேதசிய 

ேதா�ட�)ைற �காைம�)வ நி3வக�தினா8 நிதியL� ெச�ய%ப�ட 

இ%பய$�சி% ப�டைறய$8 மர��தி�ைகைய சிறிய அளவ$8 பய$�@ெச�>� 450 

வ$வசாய$கC ப��ப�றின�. இத  ெபா4�� [பா� 0.2 மி8லிய  

ெசலவ$ட%ப�ட). 

 

2.3 ெச� ப�ைண �காைம�)வ� 

 

நவ Eன ெதாழி8B�ப �ைறகைள% பய ப��தி ஒ�� மர��தி�ைக ெச�கைள 

உ�ப�தி ெச�>� ெபா4��, ����தாபன�தி  07 ம�திய ெச�% ப�ைணகC 

கம டGவ ேதா�ட�)ைற, அD�தராம, ஹா��, மிஹி�தைல, ச�தி��கா ெவவ, 

த�&Cள ம�3� ��&�கண ஆகிய இட�கள/8 நி3வ%ப�டன. கம டGவ, 

மிஹி தைல, ம�ட�கள%& ம�3� அD�தராம ெச�%ப�ைணகள/8 06 

ெபாலிெந� வ E�கC அைம�க%ப�டன. 2014 ஆ� ஆ��  ெப4�ேபாக�தி  உய� 

தரமான ஒ�� மர��தி�ைக ெச�கC 465,979 இ�த% ப�ைணகள/8 உ�ப�தி 

ெச�ய%ப�ட)ட  அைவ வ$வசாய$கள/ைடேய பகிர%ப�டன. 

  

03. ஆரா�@சி ம�3� அப$வ$4�தி நிக2@சி�தி�ட�கC 

 

வ$வசாய பLட� ம�3� வயப ப8கைல�கழக�தி  ேதா�ட�)ைற 

�காைம�)வ� ஆகியவ�3ட  ���ைண�) ஆரா�@சி நிக2@சி�தி�ட�கC 

� ென��க%ப�டன. ெச� வள�%&, பசைள% பாவைன, ெச�கள/  அட��தி, 

மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைகய$8 ேநா�கD� J@சி�க��பா�, ஒ�� 

மர��தி�ைக ெச� வள�%& ம�3� நா�ற�கா8 �ைறய$8 மர��தி�ைக 

பய$�@ெச�ைக, ஒ�� மர��தி�ைக ெதாழி8B�ப�கC ம�3� ேவளா�ைம 

ெதாட�ப$லான ஆரா�@சி நிக2@சி�தி�ட�கC ெதாட�@சியாக 

� ென��க%ப�டன. இ�த  
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ஆரா�@சிகள/  ெப3ேப3கC பய$�சி%ப�டைறகC ம�3� வ$Kத�%& 

ேசைவள/<டாக வ$வசாய$கD�� அறிய@ெச�ய%ப�ட)ட  இeவ$டய� 

ெதாட�ப$8 ெசலவ$ட%ப�ட பண� [பா� 2.42 மி8லிய  ஆ��.  

 

04. ����தாபன�தி  ேதா�ட�)ைறகைள% ேபணG� பய$�கள/  

ம3சீரைம%&� 

 

ெகா�டா@சி ம�3� மா�ேகண$ ஆகிய ேதா�ட�)ைறகள/8 ெமா�தமாக 400 

ஏ�க�கள/8 பய$� ம3சீரைம%&% பண$ � ென��க%ப�ட). சிவ$8 பாXகா%& 

திைண�கள�தி  உதவ$>ட  ெகா�டா@சி ம�3� மா�ேகண$ 

ேதா�ட�)ைறகள/8 பய$�@ெச�ைக பண$ � ென��க%ப�ட).  

 

ெகா�டா@சி ேதா�ட�)ைறய$8 100 ஏ�க� நில%பர%பான) இய�திர�கள/  

உதவ$>ட  காடழி%&@ ெச�ய%ப�� இ�த ப$ரேதச�தி�� ெபா4�தமான &திய 

வைககைள வள���� ேநா��ட  ெச� வள�%&� ேதா�ட� தாப$�க%ப�ட). 

 

ேதா�ட�)ைறகள/லி8 � ென��க%ப�ட ேவளா�ைமய$ ேபா) 

ெப�3�ெகாCள%ப�ட ப@ைச மர��தி�ைககள/  அள0 105.0 ெம��� 

ெடா கC ஆ��. ேமG� இதிலி4�) ெபற���ய உ�ப�தி� திறைன 

அதிக���� ேநா��ட  இரசாயண பசைள பாவ$%&, கைள ஒழி%&, 

J@சி�ெகாCள/கD� ேநா�கD� இ8லாெதாழி�க%ப�ட8 ம�3� அநாவசிய 

கிைளகைள ந3��வத<டாக ெச�கள/ைன ேதைவ��� த��தா�ேபா8 

வள��த8 ேபா ற வ$வசாய 9திய$லான ெசய�பா�கC 

� ென��க%ப�ட)ட . இத  ெபா4�� ெசலவ$ட%ப�ட ெமா�த� ெதாைக 

[பா� 8.4 மி8லிய  ஆ��. 
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05. ப$  அ3வைட ெதாழி8B�ப� 

 

5.1 ெசய �ைற ைக�ெதாழி8 )ைறய$  ச�ைத%ப��)ைக>�  

 ேம�ப��)ைக>� 

 

����தாபன�கள/  ேதா�ட�)ைறய$டமி4�) ெப�3�ெகா�ட 

வ$ைள@சG� வ$வசாய$கள/டமி4�) ெகாCவன0 ெச�த ப@ைச 

மர��தி�ைககD� &�தள� ம�3� ெநத க�ைவய$8 இ4�கி ற 

ெசய �ைற நிைலய�கள/8 ெசய �ைறயா�க� ெச�ய%ப�ட). அைவ 

ெப3மான� ேச��க%ப�ட உ�ப�திகளாக மா�ற%ப�� ப$  ����தாபன�தி  

ப$ரதான வ$�பைன நிைலய�கள/8 வ$�க%ப�டன. இ�ேநா�க�தி  ெபா4�� 

����தாபன�தி  வ$�பைன நிைலய�கள/8 18 அ�கீக��க%ப�ட வ$�பைன 

நிைலய�கC பய ப��த%ப�டன. ெப3மான� ேச��க%ப�ட உ�ப�திகC எ ற 

வைகய$8 நா � &திய வைக உ�ப�திகளாவன Bக�ேவா4�� 

அறி�க%ப��த%ப�ட)ட  சிறிய அளவ$லான ெசய �ைறயாள�கD��� 

ம�3� ஏ�3மதியாள�கD��� சிற�த உ�ப�தி ெசய �ைறகC ப�றிய அறி0 

&க�ட%ப�ட)ட  அவ�கC பய$�3வ$�க0�ப�டா�கC. ச�ைத%ப��த8 

ெசய �ைறகC ெதாட�ப$8 ����தாபன�தினா8 ெப�3�ெகாCள%ப�ட 

வ4மான� [பா�. 63.33 மி8லிய  ஆ��. 

 

06. மன/த வள அப$வ$4�தி 

 

மஹிய�கனய ம�திய ெச�% ப�ைணய$8 கிைளகைள ந3��த8 ெதாட�ப$8 

மர��தி�ைக அ4�&கைள ஒ��தைல அறி�க%ப��)த8 ப�றியெதா4 

பய$�சி நிக2@சி�தி�ட� இட�ெப�ற). 06 மாவ�ட�கைள ேச��த 14 

பய$Gன�கC இ�த நிக2@சி�தி�ட�தி8 ப��ப�றின�. இைதவ$ட பதவ$யண$ 

உ3%ப$ன�கD� தம) ெதாழி8 சா�ப$ய8 திறைன ேம�ப��)� ேநா��ட  

இ�த நிக2@சி�தி�ட�தி8 ப��ப�றின�. இ) ெதாட�ப$8 ெசலவ$ட%ப�ட பண� 

[பா�. 0.55 மி8லிய  ஆ��.   

-40- 



இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன�தி  ெசயலா�3ைகைய 

� ேன�3வத�காக ேச��க%ப�ட இைட� தவைண தE�0கC. 

 

����தாபன�தி  ெசயலா�3ைகைய � ேன�3� ேநா��ட  ����தாபன�தினா8 

பல தE�0 நடவ��ைககC ெதாட�க%பட எதி�%பா��க%ப�ட).  

 

01. இல�ைகய$8 மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக நில�கள/  வ$KதE�ண�ைத   

    அதிக��த8 

 

02. மர��தி�ைக வள�%& நில�கள/  உ�ப�தி திறைன அதிக��த8. 

 

03. மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக>ட  ெதாட�&�ற வைகய$8 ப$  அ3வைட  

    ெதாழி8B�ப�கைள ேம�ப��த8. 

 

04. மன/த வள வ$4�தி>� உ�ப�தி� திற  அதிக�%&�. 

 

 

1. இல�ைகய$8 மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக நில�கள/  வ$KதE�ண�ைத 

அதிக��த8. 

 

1.1 வ$Kத�%& ேசைவய$  கீ2 மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக 

 

ஆர�ப�தி8 மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைகயான) வரC வலய�தி�� ம��� 

ம��%ப��த%ப��4�த). கட�த c 3 தசா%த�களாக இட�ெப�ற ேபா�  

காரணமாக கி�ட�த�ட 30,000 ஏ�க� மர��தி�ைக நில�கC அழி�க%ப�டன. 

எeவாறாய$+� 2010 ஆ� ஆ��லி4�) ����தாபன�தினா8 

ெசய�ப��)ைக ெச�ய%ப�� வ4� வ$Kத�%& நிதி�தி�ட�தி  கீ2 

ஒ4வ4ட�தி�� கி�ட�த�ட 10,000 ஏ�க� நில%பர%& ம3சீரைம�க%ப�ட). 

 

திைறேச�ய$னா8 நிதியL� ெச�ய%ப�� வ$Kத�%& மான/ய நிதி தி�ட�தி  

கீ2 அ��) வ4� c 3 வ4ட�கள/8 ஒ�� மர��தி�ைக ம�3�  
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நா�ற�கா8 மர��தி�ைக ேவளா�ைம பய$�@ெச�ைக ஒ4 வ4ட�தி�� 

ஒ4 ஏ�க4�� [பா�. 4500.00 எ ற அ�%பைடய$8 

� ென��க%பட0Cள).  

 

1.2 ேதா�ட�)ைறய$  ம3சீரைம%& 

 

����தாபன�தி�� ெசா�தமான ேதா�ட�)ைறய$8 � ைனய 

ேதா�ட�)ைறகள ம3சீரைம%ப)ட  &திய பய$�@ெச�ைகைய 

ஆர�ப$�தலான) 2011 ஆ� ஆ��8 ெதாட�க%ப�ட). இத  கீ2 வட 

மாகாண�தி  ெகா�டா@சி ேதா�ட�)ைற ம�3� கிழ�� மாகாண�தி  

மா�ேகண$ ேதா�ட�)ைற எ பன சிவ$8 பாXகா%& திைண�கள�)ட  

இைண�) அத  )ைண>ட  ம3சீரைம�க%ப�ட). அ��)வ4� c 3 

வ4ட கால%ப�திய$8 மா�ேகண$ ம�3� ெகா�டா@சி ேதா�ட�)ைறகள/8 

ஆய$ர� ஏ�க� நில%பர%& பய$�@ெச�ைக ெச�ய தி�டமிட%ப��Cள).  

 

1.3 &திய பய$�@ெச�ைக 

 

சிறிய அளவ$8 மர��தி�ைக வள�%ேபா�  மர��தி�ைக வள�%& நில�கள/8 

ஒ4 வ4ட�தி�� ஐ�o3 ஏ�க� எ ற அ�%பைடய$8 &திய பய$�@ெச�ைககC 

� ென��க%பட0Cள). ேம��ற%ப�ட சகல பய$�@ெச�ைக 

நிக2@சி�தி�ட�கைள அ�8ப��)ைக ெச�வத<டாக ஒ4 வ4ட�தி8 

ஆக��ைற�தளவ$8 ேநா�கி  மர��தி�ைக வள�%& நில�களாவன அத  

வ$KதEர�திைண 6,000 ஏ�க� அதிக��க%பட இட���. 

 

இ�நடவ��ைககC ெவ�றிகரமாக அ�8ப��)ைக ெச�ய%ப�வத��� 

மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைககள/  வ$4�தி பண$ ெதாட�ப$G� 

க4�தி�ெகாCள%ப�� 10 ப$ரா�திய அGவலக�கைள உCளட�கிய வைகய$8 

ஒ4 வ$Kத�%& ேசைவ வைலயைம%பான) அ�8ப��)ைக 

ெச�ய%ப��Cள). 
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2. மர��தி�ைக வள�%& நில�கள/  உ�ப�தி� திறைன அதிக��த8 

 

இல�ைகய$8 மர��தி�ைக வள��க%ப�� நில�கள/  வ$KதEரண� 129,608 

ஏ�க� நில%பர%பா��. இவ�3C 88 வ Eத� சிறிய அளவ$8 மர��தி�ைக 

வள�%ேபா� ஆ��. இ�நில�கள/8 நா�ற�கா8 மர��தி�ைக மர�கC 

அதிகளவ$8 பய$�@ெச�ைக ெச�ய%ப�� எ ப)ட  இ�த நில�கள/8 இ4��� 

மர��தி�ைககC 20 – 35 வ4டகால வயதிைன ெகா�டதாக இ4%ப)ட  இைவ 3 

– 5 கிேலாகிரா� ப@ைச மர��தி�ைககைள தர���ய த ைம வா��த). 

வ$ய�நா� ம�3� இ�தியா ேபா ற நா�கள/8 உய�தர�திலான &திய 

வைகய$ைன@ சா��த மர��தி�ைககC பய$�@ெச�ைக ெச�ய%ப�கிற). ஒ4 

மரமான) 10 – 15 கிேலாகிரா� மர��தி�ைககைள த4கி ற). இத�கைம0ற 

ேதா�ட�)ைறய$  உ�ப�தி திறைன அதிக�%பத�� ����தாபனமான) கீ2 

�றி%ப$ட%ப�ட நடவ��ைககைள ெசய�ப��)ைக ெச�கி ற).  

 

 

2.1 &திய வைககைள அறி�க%ப��)த8 

 

உய�வ$ைள@சைல� தர���ய 08 &திய வைகயான மர��தி�ைக வைககைள 

மர��தி�ைக வள�%பாள�கD�� ����தாபனமான) 

அறி�க%ப��தி>Cள). வய�ப ப8கைல�கழக�தி  வ$வசாய ம�3� 

ேதா�ட�)ைற �காைம�)வ�)ட  ���ைண�) ஆரா�@சி பண$கC 

ெதாட�க%ப�ட)ட , அதிக வ$ைள@சைல தர���ய 08 &திய உய�தரமான 

மர��தி�ைக வைககளான WUCC 1, WUCC 5, WUCC 8, WUCC 9, WUCC 13, WUCC 19, 

WUCC 21, WUCC 23 எ பன எDவா��ள�, வ$லா@சியா, நாள�த, மஹாஓயா, 

I)வ)ர ம�3� ஒய�ம)வ ஆகிய ேதா�ட�)ைறகள/G� ம�3� ெச� வள�%& 

நிைலய�கள/G� பய$�@ெச�ைக ெச�ய%ப�கி ற). இ�த தா� 

மர�கள/லி4�) அ4�&கைள% ெப�3�ெகாCDவத��� அவ�றிைன 

மர��தி�ைக வள�%பாள�கD�� வழ�க0� அ�ேதா� நா��  ேவ3ப�ட  
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காலநிைல�� ெபா4�)� வைகய$8 &திய வைககைள வள�%பத���  

நடவ��ைககC எ��க%ப�கி றன. ஒ4 ெஹ�ெடய4�� 1000 கிேலாகிரா� 

எ ற அ�%பைடய$8 மர��தி�ைக வ$ைள@சைல அதிக%ப��)� ேநா��ட  

இ4 &திய வைக மர��தி�ைககC அறி�க%ப��த%ப��.    

 

2.2 சிற�த வ$வசாய ெசய �ைறகள/  ப$ரேயாக� 

 

�ைற�த வ$ைள@சைல� த4� நா�ற�கா8 அ�%பைடய$லான ெச�கைள 

அக�றிவ$�� ம\��� ம\Cந�ைக ெச�ய%ப�வத�� ஒeெவா4 வ4ட�� 

சிறிய அ�%பைடய$8 மர��தி�ைக வள�%பாள�கC ெநறி%ப��த%ப�டன�. 

சிற�த வ$வசாய ெசய �ைறகைள ப$ரேயாகி%பத<டாக மர��தி�ைக 

வ$ைள@சைல அதிக���� ேநா��ட  ேதசிய ேதா�ட�)ைற �காைம�)வ 

நி3வக�)ட  இைண�) மர��தி�ைக வள�%பாள�கD�� பய$�சி 

நிக2@சி�தி�ட�கC ஆ�� ேதா3� நடா�த%ப�டன. அ��) வ4� c 3 

வ4ட கால�கள/G� இதைன ெச�வத�� எதி�பா��க%ப��Cள). 

இ�ேநா�க�தி�காக க�&ல ஊடக�கC பய ப��த%ப�கி றன. J��� 

கால�தி8 அதிக மைழய$  காரணமாக ேதா�ட�)ைறகள/8, தள/�கC அV�� 

ேநா� ஏ�பட சா�திய��3கC உCளன.  

 

இத  ெப3ேப3 மர��தி�ைக வ$ைள@சலான) 30%  -  40% வைர �ைறயலா�. 

இைதவ$ட சிறிய அளவ$8 மர��தி�ைக வள�%பாள�கைள மர��தி�ைக 

வள�%& ெதாட�ப$8 அறி0%J�வமா��த8 மிக ��கியமான ஒ4 காரண$யாக 

இ4�கி ற).  �தி�@சி>�ற மர��தி�ைககD�� க�பள/%J@சினா8 

ஏ�பட���ய ேசத�தி  அளைவ �ைற��� ேநா��ட  ஒ4 பய$�@ெச�ைக 

நிக2@சி�தி�டமான) ஆரா�@சி அல�ட  ���ைண�) ெசய�ப��)ைக 

ெச�ய%ப�வ)ட  அ) அ��)வ4� c 3 வ4ட�கள/8 ெசய�ப��)ைக 

ெச�ய%ப�தவ��� தி�டமிட%ப��Cள).  
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2.3 ம�திய ெச�% ப�ைணகC 

 

����தாபன�தி8 ம�திய ெச�% ப�ைணகளாவன மிஹி�தைல, த�&Cள, 

கம�டGவ ேதா�ட�)ைற, அD�தாராைம, ��&�கண, ஹா�� ேதா�ட�)ைற 

ம�3� ச�தி��கா ெவவ ஆகிய இட�கள/8 உCள). இ�த% ப�ைணகள/8 உய� 

வைக மர��தி�ைக தாவர�கள/  ஒ�� ெச�கC ����தாபன�கள/  

அGவல�கள/  க�காண$%பாள�கள/  கீ2 வள�%பாள�கD�� வழ�க%ப�ட). 

இ�த ெச�% ப�ைணகள/8 500,000 ஒ�� மர��தி�ைக ெச�கC வ4டா�த� 

தயா��க%ப�வ)ட  எதி�வ4� 3 வ4ட�கள/8 ஒ4 வ4ட�தி�� 500,000 

ெச�கC ெச�வத�� எதி�பா��க%ப�கி ற).  ெச� உ�ப�திகC ெதாட�ப$8 &திய 

ெதாழி8B�ப�கள/  பாவைன ஊ��வ$�க%ப��Cள). 

 

3. மர��தி�ைக ����தாபன�தி  ப$  அ3வைட ெதாழி8B�ப�கைள 

ேம�ப��)த8 

 

இல�ைக மர��தி�ைககD�� இ4��� Iைவ, ப4ம  ம�3� அத  நிற� 

காரணமாக உலக ச�ைதய$8 இவ�றி�� உய��த ேகCவ$ உ��. 

எeவாறாய$+� வ4டா�த ப@ைச ��தி�ைககள/  வ$ைள@சலான) 10,000 – 

12,000 வைர இ4%பதினா8 உடன�யாக ஏ�3மதிய$  ெசய�றிறைன அதிக�%ப) 

சா�திய%பட���யெதா ற8ல. இ�ேதா� மர��தி�ைக ப4%&�கள/  

அகBக�0� அதிக��க%ப��Cள).  

 

இைதவ$ட ஒ4கிேலா மர��தி�ைக ப4%&�கள/  உ�ப�தி ெசலவ$னமான) 

அதிக��)Cளைமயா8 இத  வ$ைலயான) [பா�. 1800.00 – 2400.00 வைர 

அதிக��)Cள). இ�த உ�ைமகC ப�சீலைன�� எ��)�ெகாCள%ப�ட ப$ & 

மர��தி�ைகய$  cல� கிைட�க���ய இலாப�ைத அதிக��க0� ம�3� 

அத  தர�ைத� ��ட0� மர��தி�ைக ����தாபன� ந�வ��ைக 

எ��)Cள). 
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3.1 சிற�த உ�ப�தி ெசய �ைறகC 

 

����தாபனமான), க�டைளகைள பய ப��)த8, ெப3மான� ேச�%&, 

சிற�த உ�ப�தி ெசய �ைறகைள பய ப��தி உ�ப�திகள/  தர�ைத 

ேம�ப��)த8, Iகாதாரமான உ�ப�தி ெசய �ைறகைள பய ப��)த8, 

&திய ெதாழி8B�ப�கைள பய ப��)தலி<டாக மர��தி�ைக 

ெசய �ைறகைள நவ Eனமய%ப��)த8, &திய �ைறய$8 ெபாதிய$ட8 

�ைறகC ம�3� சிறிய ம�ட�திலான வ$ைன�ய�சியாள�கD�கிைடேய 

&திய வைக உ�ப�தி ெபா4�கள/  �ைறகைள அறி�க%ப��)த8 

ேபா றவ�றிைன ஊ��வ$�கி ற). இ�ேநா�க�தி�காக ெநதக�வ எ+� 

இட�தி8 உCள பய$�சி நிைலய� பய ப��த%ப�� வ4கி ற).  

 

3.2 பய$�சி நிக2@சி�தி�ட�கC 

 

சிறிய அளவ$லான மர��தி�ைக உ�ப�தியாள�கள/  உ�ப�திகC ச�வேதச 

ச�ைதய$GCள மர��தி�ைகய$  தர�ைத அைடவத�� அ�த 

உ�ப�தியாள�கள/  உ�ப�தி�கைள உய��)� ேநா��ட  

����தாபனமான), இ�தைகய 9திய$லான மர��தி�ைக ெசய �ைறய$8 

ஈ�ப��Cேளா�  40 ேப4�� ஆ��ேதா3� இeவ$டய� ெதாட�ப$8 

பய$�சிய$ைன வழ��கி ற). இ@ெசய �ைறயான) அ��)வ4� 3 

வ4ட�கள/G� ெதாடர%ப��. 

 

அ�)ட  த�ேபா) மர��தி�ைக ெசய �ைற ைக�ெதாழி�)ைறய$ைன  

ெச�ய� ெதாட�கி>Cேளா4�� மி சார�தி  உதவ$>ட  ெசய�ப�� 

மர��தி�ைகய$  ேதாைல )%பரவா�கி�த4� இய�திர�� ம�3� 

ெவ)%பக�ைத>� ஓ� நியாயமான வ$ைலய$8 வழ��� ஒ4 

நிக2@சி�தி�டமான) ����தாபன�தினா8 � ென��க%ப�� அ) 

ெதாட��)� ெச�)ெகா�� வர%ப�கி ற).  
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3.3 மர��தி�ைக வள�%பாள�கள/டமி4�) ப@ைச மர��தி�ைகைய ெகாCவன0 

ெச�த8 

 

மர��தி�ைக ெசய �ைற ஆைலகள/னா8 வ4டா�த� உ�ப�தி ெச�ய%ப�� 

மர��தி�ைககள/  அளவ$  ம�ட�ைத ெதாட��)ம ேபY� ெபா4�� 

����தாபனமான) அதன) ேதா�ட�)ைறகள/லி4�) ேசக���� 

வ$ைள@சைலவ$ட ேமலதிகமாக மர��தி�ைக வள�%பாள�கள/டமி4�)� 

கட�த வ4ட� ெகாCவன0 ெச�த). இ�த பண$�� ����தாபன�தி  

ப$ரா�திய �காைமயாள�கD��� ம�3� வ$Kத�%& அGவல�கD��� இ�த 

ெபா3%& ைகயள/�க%ப�ட). இ@ெசய�பா��  cல� மர��தி�ைக 

வள�%பாள�கC தம) மர��தி�ைககD�� உய��த வ$ைலைய% 

ெப�3�ெகா�ட)ட  மர��தி�ைக வ$�பைன ெசய�பா��8 வழைமயாக 

�கவ� மர��தி�ைக வ$வசாய$கள/டமி4�) �ைற�த வ$ைலய$8 ப@ைச 

மர��தி�ைககைள ெப�3�ெகாCவா�கC ஆனா8 �கவ� இ��ைற 

� ென��க%ப�ட ெசய�பா��8 இ8லாத காரண�தினா8 அ) மர��தி�ைக 

ெதாட�ப$8 ஒ4 நிைலயான வ$ைலைய ேபYவத��� ஏ)வாக அைமகி ற). 

அ��)வ4� c 3வ4ட கால�கள/8 வ$வசாய$கள/டமி4�) ப@ைச 

மர��தி�ைககைள ெகாCவன0 ெச�வத�� நடவ��ைக எ��க%ப��. 

இைதவ$ட மர��தி�ைக ப4%&�கD� வ$வசாய$கள/டமி4�) ெகாCவன0 

ெச�ய%ப�ட). 

 

3.4 மர��தி�ைக உப உ�ப�திகைள ேம�ப��த8 

 

மர��தி�ைக வ$ைள@சலிலி4�) ப@ைச மர��தி�ைககC 

ேவறதா�க%ப�வ)ட  ��தி�%பழ��� அவ�றிலி4�) எ)வ$த பயைன>� 

ெப�3� ெகாCளா) வ$ரயமாகி ற). இத�கைம0ற ஒeெவா4 வ4ட�� 10,000 

��தி�%பழ�கC எ)வ$த பய+� ெபற%படா) அைவ வ$ரயமாகி றன. 
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இeவ$டய� க4�தி�ெகாCள%ப�� இ�த ��தி�%பழ�கைள% பய ப��தி 

ைவ  உ�ப�தி ெச�ய0� அ)ேபா 3 இ�த ��தி�%பழ�கைள ேசமி%பத�� 

ஒ4 ேசமி%பக�� &�தள�திGCள ெசய �ைற நிைலய�தி8 தாப$�க%ப�ட). 

இத cல� உய�தரமான 4,500 ைவ  ேபா�த8கC ெபற%ப�வத�� 

உ�ேதசி�க%ப��Cள)ட  இ�த 9தியான ெசய�பா� ெவ�றிெகாCள%ப�  

இ�த ��தி�%பழ�கைள% பய ப��தி ெதாட��)� ைவ  உ�ப�தி ெச�) 

அவ�ைற அ��)வ4� c 3 வ4ட கால�கள/8 ச�ைத%ப��த0� 

எதி�பா��க%ப�கி ற). 

 

இைதவ$ட இ�த ��தி�%பழ�கள/லி4�) ம)சார� அ�ற பான�கC, பழ@சா3, 

பழ%பா� ம�3� ��தி�%பழ�கள/லி4�) உப உ�ப�திகைள உ�ப�தி ெச�த8 

ெதாட�ப$8 ஆரா�@சிைய � ென�%பத��� அ)ேபா 3 இeவ$டய� 

ெதாட�ப$8 பய$�சிைய வழ�க0� உ�ப�திகைள ச�ைத%ப��த0� 

ெதாட�ப$லான ஒ4 இைண நிக2@சி�தி�டமான) தன/யா� )ைறய$ன4ட  

இைண�) ெசய�ப��)ைக ெச�ய%ப�கி ற).  

 

4. மன/தவள அப$வ$4�தி>� உ�ப�தி� திற  அதிக�%&� 

 

 மன/தவள பய$�சி>� அப$வ$4�தி>� 

 

பதவ$யண$ய$ன�8 சகல ம�ட�ைத>� சா��த அGவல�கள/  

பய$�சிய$ைன>� அப$வ$4�திய$ைன>� ேம�ப��)வத��� ேதைவயான 

பய$�சிய$ைன அக பய$�சியாக வழ��வத�� நடவ��ைககC 

எ��க%ப��Cளன. இ�த நிக2@சி�தி�டமான), பதவ$யண$ய$ன4�� 

அவரவ�கள/  பண$ ெதாட�ப$லான உ�ப�தி திறன/  உய� ம�ட�திைன 

ெப�3�ெகாCவத��� அ)ேபா 3 அவ�கDைடய வ$டய�)ைறய$8 

இ�ைற%ப��த%ப�ட அறிவ$ைன ெப�3�ெகாCவத���, அ�மி�த 

தகவ8கC ெதாட�ப$8 அறிவ$ைன ெப�3�ெகாCவத�� ஒ4 வா�%ப$ைன>�  
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அ�)ட  Iய ஊ��வ$%ப$<டாக உய� ம�ட�திலான வ$ைன�திறைன>�  

ெப�3�ெகாCவத�� வழிவ��கி ற). அ��)வ4� c 3வ4ட 

கால%ப�தி��� இ�த பய$�சி நிக2@சி�தி�ட�ைத ெதாட�வத�� 

எதி�பா��க%ப�கி ற). 

 

 பதவ$யண$ய$ன�  ம\Cக�டைம%&� ெசயலா�3ைக மதி%பL�� 

 

����தாபன�தி  ப$ரா�திய வைலயைம%& அGவல�கD�� கணண$கC 

ம�3� ெதாைலமட8 க4வ$கC வழ�க%ப��Cளன. அ)ேபா 3 

ெதாட�பாட8 வசதிகளாவன இைணயதள�தி  Bைழ0 வசதி>ட  

)ைண>ட  நவ Eனமய%ப��த%ப��Cளன. ����தாபன�தி  நட%& 

அப$வ$4�தி ெசய �ைறகC உ3தி%ப��த%பட8 ெபா4�� பதவ$யண$ய$ன� 

ம\C க�டைம%& ெச�ய%ப�வத��� அ�)ட  ����தாபன�தி�கான 

ஆ�ேச�%&� அ)ேபா 3 பதவ$ உய�0 தி�ட�� ம\ளா�0 

ெச�ய%ப�வத��� தE�0கC எ��க%ப��Cளன. இ) ����தாபன�தி  

பதவ$யண$ய$ன�  ெசயலா�3ைகயான) உ@ச%ப��த%ப�டதைன 

உ3திப��)� எ ப)ட  அ) ����தாபனமான) அத  � நி��� 

சவா8கைள அ��) வ4� c 3 வ4ட�கள/8 

ெவ�றி�ெகாCள%ப�வத�� இயல@ெச�>�. பதவ$யண$ய$ன�  சகல 

ம�ட�தின�ன)� ெசயலா�3ைகைய மதி%பL� ெச�வத�� நடவ��ைககC 

எ��க%ப��Cளன.   
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இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன�  

2013.12.31                2014.12.31  இ8 உCளவாறான நிதிநிைலைமய$  திர�ட%ப�ட ��3  

(ம\C�றி%ப$ட%ப�ட))         

[பா�.  ெசா�)கC �றி%&கC  [பா�.  [பா�.  

    நட%& அ8லாத ெசா�)கC        

        63,915,955.56    ெசா�), ஆதன� ம�3� க4வ$கC 01          77,005,215.45     

        30,465,749.11    �தி�@சி>�ற பர%ெப8ைல ெசலவ$ன� 02          35,141,076.20      

        29,288,491.33    �தி�@சி>றா பர%ெப8ைல ெசலவ$ன� 03          25,852,827.72      

             215,375.77    cலதன நைட�ைற ேவைல             1,046,491.00      

             618,787.46    ஏைனய சிறிய க4�தி�ட�கC 04               614,594.38       

      124,504,359.23    ெமா�த நட%ப8லாெசா�)கC             139,660,204.75    

   நட%&@ ெசா�)கC         

        29,460,013.42    இ4%& 05          48,712,114.42       

        60,042,256.09    வ$யாபார கட ப�ேடா� ம�. ஏைனய ெப3. 06          24,842,906.55       

          5,460,727.53    ��பண ெகா�%பன0கC / ைவ%&கC 07          10,079,743.24       

        66,529,295.29    காI� காசி�� சமமானைவ>� 08          60,878,673.12       

      161,492,292.33    ெமா�த நட%&@ ெசா�)கC             144,513,437.33    

   285,996,651.56    ெமா�த ெசா�)கC          284,173,642.08    

   ஒ%&ர0� ெபா3%&கD�         

   ஒ%&ர0�         

        40,000,000.00    ஆர�ப cலதன�           40,000,000.00       

        58,744,656.00    அரச மான/ய�           78,956,936.39       

        19,691,009.66    ஏைனய நப�கள/டமி4�) மான/ய� 09          19,303,961.19       

        22,241,383.25    cலதன ஒ)�கீ� 10          22,215,332.25       

        81,339,297.02    இலாபந�ட கண��           56,278,274.35       

      222,016,345.93    ெமா�த ஒ%&ர0             216,754,504.18    

   நட%ப8லாத ெபா3%&கC         

        33,874,951.54    பண$�ெகாைட ஏ�பா�           42,414,576.01       

          3,256,512.00    வாகன ��தைக                               -        

        37,131,463.54    ெமா�த நட%ப8லாத ெபா3%&கC           42,414,576.01       

   நட%& ெபா3%&கC         

        26,848,842.09    வ$யா.க/ப�ேடா� ம�. ஏைனய ெகா�%பன0 11          25,004,561.89       

        26,848,842.09    ெமா�த நட%& ெபா3%&கC               67,419,137.90    

      

285,996,651.56  

  ெமா�த ஒ%&ர0 ம�3� ெபா3%&கC          284,173,642.08    

           
   எ�.�.எK.ேக.பL�K 

உதவ$ ெபா) �காைமயாள� – நிதி 

  பL.ஆ�.பL.எ8.சி.வ$ஜயவ�ணS�ய 

தைலவ� 
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இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� 

 
கண�கிய8 ெகாCைககC – 2014 

 

(1) இல�ைக கண�கிய� க�டைள@ ச�ட�கD�� அைம0ற கண��கC 

தயா��க%ப��Cளன. 

(2) நிைலயான ெசா�)�கள/  ெப3மான�ேத�0 நிைலயான தவைன� 

க�டண�களாக அதாவ) ேந�ேகா�� �ைறய$8 கண$%பL� ெச�ய%ப��Cள). 

நிைலயான ெசா�) ெகாCவன0 ெச�ய%ப�ட வ4ட�தி8 ெகாCவன0 திகதி 

க4�தி�ெகாCள%ப�� ெப3மான�ேத�0 கண$%பL� ெச�ய%ப��Cள). 

க��ட�கைள% ெபா3�தவைரய$8 அ�க��ட� Jரண%ப��த%ப��த%ப�ட திகதி 

க4�தி�ெகாCள%படா) அ��றி%ப$�ட க��ட�தி  நி�மான ேவைல 

Jரண%ப��த%ப�ட வ4ட�தி8 �V வ4ட�தி���ய ெப3மான�ேத�0� 

கண$%பL� ெச�ய%ப��Cள). 

(3) ெப3மான�ேத�0 வ Eத�கC வ4மா3: 

வாகன�கC      20% 

ெசா�) ஆதன�     10% 

அGவலக க4வ$கC    10% 

�ழா� கிண3     10% 

தளபாட ெபா4�)�கC    06% 

க��ட�கC - நிைலயானைவ   03% 

க��ட�கC - அைர நிைலயானைவ  33% 

 

(4) இ4%& மதி%பLடான) ப$ வ4� அ�%பைடய$8 ேம�ெகாCள%ப�ட): 

அ. மர��தி�ைக ப4%& ம�3� - கிரய� ம�3� ேதறிய  

 மர��தி�ைக ஓ��  திரவ�  காசா�க�த�க ெப3மதி.,  

       இர��8 �ைறவான)  
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ஆ. மர��தி�ைக வ$ைதகC - மித%& / ச�ைத வ$ைல 

இ. ெச�மறி ஆ�கC ம�3� - ப$ரா�திய ச�ைத வ$ைல  

 பா8 த4� வ$ல��கC - (நிஜ பார�) 

ஈ. ெத�� - காசா�க�த�க ெப3மதி 

உ. ஏைனய இ4%&�கC - கிரய வ$ைலய$8 

 

(5) தைலைம அGவலக ெசலவ$க�களாவன, கிரய நிைலய�கD�� ெசலவ$ட%ப�ட 

ெமா�த ச�பள ெசலவ$ன�கள/  அ�%பைடய$8 கிரய நிைலய�கD�� இைடய$8 

பகிர%ப�ட). 

(6) ேதா�ட�)ைறய$  ெபா) ெசலவ$னமான), �தி�@சி>�ற, �தி�@சி>ரா 

பர%ெப8ைல தாவர% ப�ைண, கா8நைட வள�%& எ பனவ�றி�கிைடேய 

உ�ைமயான ெதாழி8 நா�கள/  அ�%பைடய$8 பகிர%ப�ட). 

(7) மர��தி�ைக ம�3� ெத�� �தி�@சி பர%ெப8ைலய$  கட தE�0 வ4ட�தி�� 

5% ஆ��.  

(8) ஐய�கட  ெதாட�ப$லான ஒ)�க்ீ� ெமா�த கட ப�ேடா�8 3.53% ஆ��. ஒ)�கீ�� 

கண�கான), இ3தி வ4ட�தி8 கா�ட%ப�� ஐய�கட  கண�கிைன 

பதிவழி���ெபா4�� மா�றE� ெச�ய%ப��. 

(9) ச�ட�தி  ப$ரகார� ஊழிய�கD�� ெசG�த%படேவ��ய பண$�ெகாைடயான) 

� ைனய ேசைவ� கால�தி�� உ�யதாக இ4%ப$  அ) கண�கிய8 ஆ��8 

வ4மான�தி�� எதிராக வ$தி�க%ப��. நட%& ேசைவ கால�தி�� 

பண$�ெகாைடயான) அeவ$டய� ெதாட�ப$8 ெதாட�&ைடய கண�கிய8 ஆ�� 

கண�கி8 பதிய%ப��. 

(10) ����தாபன�தி���ய cலதன மான/ய� ஒ)�கீ� ெச�ய%ப�ட ப$ ன� அ�ந 

cலதன மான/ய�தி�கான நிைலயான ெசா�)�கC இண�காண%ப�� அ�த 

மான/ய�� ம�3� கண�கிய8 க�டைள ச�ட�கD�� அைமய நE�ட  
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(11) கால ெசா�தாக இண�காண%ப�ட அப$வ$4�தி நடவ��ைககD� 

cலதனமா�க%ப��. 

 

ெப3மான�ேத�0 ம�3� கட தE�0 அ�%பைடய$8 கண��% &�தக�கள/8 

பதிய%ப�ட உ�ைமயான ெப3மானமான) cலதன ெசா�)�கள/லி4�) 

பதிவழி�க%ப�� அதைன ெதாட��) அத�� சமமான ஒ4 ெப3மதி cலதன 

மான/ய�திலி4�) ஒ4 வ4மானமாக இண�காண%ப��. 
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இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� 

�றி%& – 01        

ெசா�) ஆதன� ம�3� க4வ$கC:       

ெசா�) 

 
 
 

 

01.01.2014 இ8 

உCளவாறான 

ெகாCவ$ைல 

ம\Cெப3மான� 

([பா�.) 

வ4ட கால% 

ப�திய$8 

ேச�%& 

ம\C ெப3மான� 

([பா�.) 

வ4ட கால% 

ப�திய$8 

வ$�பைன 

மா�றE� 

([பா�.) 

31.12.2014 இ8 

உCளவாறான 

ெமா. 

ெகாCவ$ைல 

ம\Cெப3மான� 

([பா�.) 

31.12.2014 இ8 

உCளவாறான 

திர�ட%ப�ட 

ெப3.ேத�0 

([பா�.) 

31.12.2014 இ8 

உCளவாறான 

�ைற�) 

எVத%ப�ட மி�தி 
([பா�.) 

 

நில� 
        

9,516,899.57  

     

2,259,047.44  - 

    

11,775,947.01  - 

       

11,775,947.01   

க��ட�கC (நிைலயானைவ) 
      

39,732,643.38  

        

614,385.77  - 

    

40,347,029.15  

  

14,722,416.51  

       

25,624,612.64   

க��ட�கC (ப�தி நிைலயா.) - 

        

162,210.00  - 

         

162,210.00  

         

12,614.17  

            

149,595.83   

ேமா�டா� வாகன�கC 
      

50,066,717.84  

   

20,900,398.00  

           

515,000.00  

    

70,452,115.84  

  

43,541,082.04  

       

26,911,033.80   

ஆதன�� இய�திர�கD� 
      

14,039,320.45  
        

249,547.20  - 
    

14,288,867.65  
    

9,201,934.90  
         

5,086,932.75   

க4வ$கD� ெபா4�)�கD� 
        

8,489,447.43  

          

79,440.50  - 

      

8,568,887.93  

    

7,589,547.57  

            

979,340.36   

அGவலக க4வ$கC 
        

9,768,002.49  

        

204,170.00  - 

      

9,972,172.49  

    

7,604,387.84  

         

2,367,784.65   

தளபாட�� ெபா4�)�கD� 
        

6,087,886.82  

        

307,298.50  - 

      

6,395,185.32  

    

3,813,092.85  

         

2,582,092.47   

�ழா�� கிண3 
           

826,682.00  - - 

         

826,682.00  

       

426,451.55  

            

400,230.45   

பய$�@ெச�ைக கிண3 
           

499,499.00  
        

145,500.00  - 
         

644,999.00  
       

126,178.13  
            

518,820.87   

நE��தா�கி 
           

608,824.62  - - 

         

608,824.62  - 

            

608,824.62   

 
    

139,635,923.60  
   

24,921,997.41  
           

515,000.00  
  

164,042,921.01  
  

87,037,705.56  
       

77,005,215.45    
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அ�டவைண - 2அ      

      

�தி�@சி>�ற பர%ெப8ைல – மர��தி�ைக     

      

ெப4�ேதா�ட� �தி�@சியைட�த   கால�கழிவ$��  ேதறிய 

 

வைர 

ெகாCவ$ைல  ஒ)�கீ�  ெப3மதி 

 2014.01.01 இ8  2014.01.01 இ8  2014.12.31 இ8 

 உCளவாறான)  உCளவாறான)  உCளவாறான) 

 ([பா�)  ([பா�)  ([பா�) 

      

 ஹா�� ெப4�ேதா�ட�        2,928,520.81   

               

1,615,294.83   

        

1,313,225.98  

 கம டGவ ெப4�ேதா�ட�      14,708,944.94   

               

9,795,627.37   

        

4,913,317.57  

 &�தள� ெப4�ேதா�ட�      30,069,888.71   

             

16,745,746.01   

      

13,324,142.70  

 எGவ �ளம வ$ைத காண$      13,933,185.28   

               

8,175,578.56   

        

5,757,606.72  

 வ$லா@சியா தாவர வள�%& ைமய�           655,569.86   

      

97,627.31   

           

557,942.55  

 நாள�தா தாவர வள�%& ைமய�        4,440,584.27   

                  

603,837.40   

        

3,836,746.87  

 மஹஓயா தாவர வள�%& ைமய�        1,150,848.05   

                    

57,542.40   

        

1,093,305.65  

 ெமானறாகைல தாவர வள�%& ைமய�        1,936,618.75   

                    

96,830.94   

        

1,839,787.81  

      

ெமா�த�  69,824,160.67   

          

37,188,084.82       32,636,075.85  

 

 

அ�டவைண - 2ஆ      

      

�தி�@சி>�ற பர%ெப8ைல – 

ெத��      

      

ெப4�ேதா�ட� �தி�@சியைட�த   கால�கழிவ$��  ேதறிய 

 

வைர 

ெகாCவ$ைல  ஒ)�கீ�  ெப3மதி 

 2014.01.01 இ8  2014.01.01 இ8  2014.12.31 இ8 

 உCளவாறான)  உCளவாறான)  உCளவாறான) 

 ([பா�)  ([பா�)  ([பா�) 

      

 ஹா�� ெப4�ேதா�ட�        1,439,080.66   

                  

410,946.78           1,028,133.88  

 கம டGவ ெப4�ேதா�ட�        2,437,612.22   

               

1,079,543.82           1,358,068.40  

 &�தள� ெப4�ேதா�ட�           431,998.76   

                  

313,200.69              118,798.07  

    4,308,691.64   

             

1,803,691.29         2,505,000.35  
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இல�ைக மர��தி�ைக 

 

����தாபன� �றி%& – 03 

      

�தி�@சி>றா பர%ெப8ைல ெசலவ$ன�     

     ([பா�.) 

மர��தி�ைக அ�டவைண - 2அ    
      

21,603,728.88  

ெத�� அ�டவைண - 2ஆ    
        

4,249,098.84  

   ெமா�த�  
    

25,852,827.72  

 

அ�டவைண - 3அ      

      

�தி�@சி>றா பர%ெப8ைல – மர��தி�ைக     

ெப4�ேதா�ட�     

                                                
2014.12.31 இ8 

உCளவாறான 

ெகாCவ$ைல 

     ([பா�.) 

 ஹா�� ெப4�ேதா�ட�              2,118,383.71  

 கம டGவ ெப4�ேதா�ட�              3,151,152.05  

 &�தள� ெப4�ேதா�ட�              2,858,742.38  

 எGவ �ளம வ$ைத காண$                 468,616.64  

 ம�ேக�ன/ ெப4�ேதா�ட�              1,244,084.70  

 எ8க)வ வ$ைத காண$              1,380,669.30  

 மஹாஓயா வ$ைத காண$                 443,285.25  

 ெமானறாகைல வ$ைத காண$                 220,336.00  

 ஆரா�@சி ம�3� அப$வ$4�தி              1,366,018.75  

 ெநதக�வ ெசய �ைற நிைலய�                 135,360.40  

 ஒய�ம)வ தாவர வள�%& ைமய�              7,459,045.38  

 வ$லா@சியா தாவர வள�%& ைமய�                     4,288.00  

 ெகா�டா@சி தாவர வளர%& ைமய�       753,746.32  

ெமா�த�      21,603,728.88  

 

அ�டவைண - 2ஆ      

      

�தி�@சி>றா பர%ெப8ைல – ெத��      

ெப4�ேதா�ட�   

                                              
2014.12.31 

இ8 

உCளவாறான 

ெகாCவ$ைல   

     ([பா�.) 

 ஹா�� ெப4�ேதா�ட�      
        

1,857,437.72  

 கம டGவ ெப4�ேதா�ட�          754,890.24  

 &�தள� ெப4�ேதா�ட�         630,182.49  

 ஒய�ம)வ தாவர வள�%& ைமய�       1,006,588.39  

     

     

4,249,098.84  
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இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� 

�றி%& – 04 

ஏைனய சிறிய க4�தி�ட�கC      

க4�தி�ட�   

                                            
2014.12.31 

இ8 

உCளவாறான 

ெகாCவ$ைல   

     ([பா�.) 

ேத�� பய$�@ெச�ைக க4�தி�ட�     
           

366,606.53  

ப%பாள/ க4�தி�ட�     
           

237,187.85  

வாைழ%பழ� / சி�ற�� அமில தாவர க4�தி�ட�    
             

10,800.00  

     
         

614,594.38  

 

�றி%& – 05      

      

இ4%&     ([பா�.) 

சி8லைறகC             4,050,553.19  

ைவ                 693,206.64  

வ$ல�� வள�%&             3,562,360.00  

மர��தி�ைக ப4%&           10,488,706.85  

ப@ைச மர��தி�ைக           24,142,430.74  

நா�3கC             5,206,342.10  

ெபாதிய$ட8 சாதன�கC                554,690.90  

ெத��      13,824.00  

      48,712,114.42  

�றி%& – 06      

      

வ$யாபார கட ப�ேடா� ம�3� ஏைனய 

ெப3ைககC     

     ([பா�.) 

வ$யாபார கட ப�ேடா�   
                  

458,108.50    

கழி :   அறவ$ட��யா� கட  ஒ)�கீ� 
                    

16,171.00   

           

441,937.50  

சி8லைற கட ப�ேடா�   
             

25,408,763.05    

கழி :   மதி%ப$ற�க%ப�டதா8 ந�ட�   
               

1,007,794.00   

      

24,400,969.05  

     
    

24,842,906.55  
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இல�ைக மர��தி�ைக 

 

����தாபன� �றி%& – 07 

ைவ%&�கC ம�3� ��பண�கC      

      

��பண�கC     

           

449,790.00  

��பண�ெகா�%பன0கC     

        

6,144,405.74  

ைவ%&கC     

        

3,485,547.50  

     
   

10,079,743.24  

 

�றி%& – 08      

      

காI� காசி�� சமனானைவ>�      

     ([பா�.) 

வழி%ேபா�கிGCள காI     

             

83,708.94  

காI ம\தி / வ�கி ம\தி     

      

60,794,964.18  

      

ெமா�த�     

    

60,878,673.12  

 

�றி%& – 09      

      

ஏைனய நப�கள/டமி4�) மான/ய�      

     ([பா�.) 

வட��, கிழ�� கைரேயார ச�தாய அப$வ$4�தி க4�தி�ட�  
        

7,021,916.21  

)ைண� ேதா�ட தாவர அப$வ$4�தி அைம@I    
        

1,612,451.80  

சி3 ஏ�3மதி பய$�@ெச�ைக அைம@I     
      

10,669,593.18  

        19,303,961.19  

 

�றி%& – 10      

      

cலதன ஒ)�கீ�      

     ([பா�.) 

ம\Cெப3மான ஒ)�கீ� – வாகன�     
      

21,702,602.03  

ஏைனய cலதன ஒ)�கீ�     
           

512,730.22  

      

ெமா�த�     
    

22,215,332.25  
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�றி%& – 11      

      

நட%& ெப3%&கC      

     ([பா�.) 

சி8லைற கட ெகா��ேதா�     
      

13,911,424.81  

அ��3 ெசலவ$ன�கC     
      

11,093,137.08  

      

ெமா�த�     
    

25,004,561.89  

 

�றி%& – 12      

      

� ைனய வ4ட�தி8 இன�காண%ப�ட)ட  கண�கீ�� மதி%பL�கள/8 மா�ற�ைத ஏ�றப��த 

ேவ��யதா� இ4�கி ற ெப3மான�களாவன, இல�ைக கண�கிய8 க�டைள ச�ட�கC ம�3� 

கண�கீ�� ெகாCைககC எ பைவ க4�தி�ெகாCள%ப�� அத  அ�%பைடய$8 2014 ஆ� ஆ��8 

சீரா�க%ப�ட)ட  ஒ%&ைம ெப3மான�களாவன ம\C�றி%பL� ெச�ய%ப��Cளன.  

.   
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இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� 

வ��தக ப$�0 

2014.12.31 இ8 ��0�ற வ4ட�தி�கான வ4மான� ப�றிய தி�ட%ப�ட ��3 

      

2013.12.31   வ$பர�கC 2014.12.31 

  வ$�பைன    

   79,451,283.62   மர��தி�ைக ப4%&      63,334,146.00 

                       -     மர��தி�ைக தா� வ$ைதகC                         -   

   54,306,175.00    மர��தி�ைக க 3கC      50,865,900.00  

        447,484.03    ெத��   1,170,028.84  

          24,570.00   உ�தி4�ப8   - 

 134,180,372.65   ேதறிய வ$�பைன   115,370,074.84  

  வ$�பைனய$  ெகாCவ$ைல   

   (2,379,414.63)   இ4%ப$8 (அதிக�%&) �ைற0          (292,510.82) 

     8,286,338.92    நா�3 உ�ப�தி ெசலவ$ன� 6,831,406.95  

   53,777,950.91    ப4%& உ�. ெகாCவ$ைல/ஆைல ெசல.      27,257,248.33  

   16,005,236.36    �தி�@சி>�ற பர%ெப8ைல நி�வாக�      19,939,368.87  

     6,895,925.38    �தி�@சி>�ற பர%ெப8ைல ேநர� ெசல.        8,640,179.67  

   82,586,036.94   ெமா�த வ$�பைனய$  ெகாCவ$ைல  62,375,693.00  

   51,594,335.71   ெமா�த இலாப�/(ந�ட�)        52,994,381.84  

  ெசலவ$ன�     

   22,076,033.71    நி�வாக ெசலவ$ன�       29,345,618.67  

           (ெசய �ைற நிைலய� ம�. நா�.ப�ைன   

      

   29,518,302.00   கால�கழிவ$�� �  இலாப�/(ந�ட�)      23,648,763.17  

     3,044,757.11     கால�கழி0     3,283,050.99  

   26,473,544.89   கால�கழிவ$�� ப$  இலாப�/(ந�ட�)   20,365,712.18  

  (54,807.78)   இலாப�/(ந�ட�) ைவ           313,034.62  

          95,000.00    இலாப�/(ந�ட�) ெசய �ைற க4வ$          129,400.00  

                       -     இலாப�/(ந�ட�) ப%பாள/ க4�தி�ட�             8,586.81  

        247,215.52    இலாப�/(ந�ட�) வ$ல�� வள�%&       (307,992.97) 

   26,760,952.63   ெதாழி�பா�� இலாப�/(ந�ட�)       20,508,740.64  

    

  ஏைனய வ4மான�  

   22,774,500.00    அரச மான/ய� (நட%&)      21,235,000.00  

     2,531,823.00    இலாப�/(ந�ட�) நிைல. ெசா�) வ$�பைன           265,147.00  

     6,668,907.90    வ�� வ4மான�         3,151,683.11  

        846,271.90    சி8லைற வ4மான�           498,181.30  

        160,030.74    கால�கழி0 - ஏைனய நப�. மான/ய�  161,036.82  

   32,981,533.54   ஏைனய ெமா�த வ4மான�  25,311,048.23  

  ஏைனய ெசலவ$ன�   

   21,417,288.22    நி�வாக ெசலவ$ன� (தைலைம கா�.)  24,050,413.02  

   38,325,197.95   ேதறிய இலாப�/(ந�ட�)  21,769,375.85  
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இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� 

ேசைவ�)ைற 

2013.12.31  2014.12.31 இ8 ��0�ற வ4ட�தி�கான வர0 ெசல0 கண�� 

       ([பா�.) 

  வர0      

     

23,032,116.15   அரச மான/ய�   -        cலதன� - நட%& வ4ட� 
     

17,072,009.24  

       

1,852,413.21      - கால�கழி0 2,215,710.37 

     

29,725,500.00    - Recurrent   

     

28,765,000.00  

        

     

54,610,029.36   ெமா�த வ4மான�   

     

48,052,719.61  

        

  கழி;      

        

  ெசலவ$ன�     

     

27,954,053.91   தைலைம அGவலக�     32,578,767.62   

        

     

23,032,116.15   cலதன மான/ய� ?     17,072,009.24   

        

     

38,027,315.36   வ$�வா�க%ப�ட ேசைவ     42,451,595.13   

        

       

2,192,343.89   ஆரா�@சி>� அப$வ$4�தி>�       2,839,104.31   

        

          

762,504.52   ஓய�ம)வ தாவர வள�%& ைமய� 
        

731,327.44   

        

                         

-    ெகா�டா@சி தாவர வளர%& ைமய� 
        

206,933.20   

        

     

91,968,333.83   ெமா�த ெசலவ$ன�   
     

95,879,736.94  

        

  வ4ட கால%ப�திய$8 வ4மான�ைத மிWசிய ெசலவ$ன  

 

(37,358,304.47)  மான) இ3தி இலாப/(ந�ட�) கண�கி�� மா�ற%ப�ட).  (47,827,017.33) 
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இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� 

                        இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� 

இ3தியாக ���ைண�க%ப�ட)  

         

2013.12.31  2014.12.31 இ8 ��0�ற வ4ட�தி�கான வ$�வான வ4மான ��3 

                                                    

 ([பா�.)         ([பா�.)   

       

38,325,197.95   

வ4மான� )ைறய$லி4�) உைழ�க%ெப�ற ேதறிய 

இலாப� 
    

21,769,375.85  
 

      

(37,358,304.47)  

வ4ட�தி8 வ4மான�ைத மிW. 

ெசலவ$.  - ேசைவ�)ைற 
   

(47,827,017.33) 
 

          

966,893.48        
 

(26,057,641.48) 
 

         

                           

-    � ைனய வ4ட சீரா�க8 996,618.81   
 

        
 

       

80,372,403.54   � ெகா�� வ�த இலாப�/(ந�ட�) 81,339,297.02   
 

       

80,372,403.54        
    

82,335,915.83  
 

        
 

    

81,339,297.02   �  எ��)@ெச ற இலாப�/(ந�ட�)   56,278,274.35  
 

 

 

 

 

. 
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இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� 

 

காI%பா�@ச8 ��3       

        

2014 �ச�ப� 31 இ8 ��0�ற வ4ட�தி�கான திர�ட%ப�ட காI%பா�@ச8 ��3 

     

 
 

2014 �ச�ப� 31 இ8 ��0�ற வ4ட�தி���ய) 

     [பா�.  [பா�. 

ெதாழி�பா�� ெசய�பா�கள/லி4�) காI%பா�@ச8   

வ4ட�தி�கான ந�ட�          (26,057,641.48) 

        

காI%ெபய�@சி���படாத சாதன�கள/8 சீரா�க�   

ெப3மான�ேத�0          11,915,716.80    

கால�கழி0            3,437,424.33    

பண$�ெகாைட ஏ�பா�           9,743,212.47    

ஐய.க/ப�ேடா� பதிவழி%&� மதி%ப$ற�க ந�. ஒ)�. 1,023,965.00    

நிைலயான ெசா�) வ$�பைனய$8 இலாப� (265,147.00)   

ேதா�ட�)ைற ெசா�)�கள/8 �தf� (8,112,751.42)   

ஏைனய சி3 ெசய�தி�ட�கள/8 பதிவழி%& 160,474.53    

ஏைனய நப�கள/டமி4�) மான/ய� கால�கழி0 (161,036.82)   

அரச மான/ய கால�கழி0        (19,287,719.61)   

             (1,545,861.72) 

நைட�ைற cலதன உ4%ப�கள/8 மா�ற�   

ஏ�ப��)� � ன� ெதாழி�பா�� இலாப�/(ந�ட�)      (27,603,503.20) 

        

நைட�ைற ெசா�) உ4%ப�கள/8 மா�ற�   

இ4%& - (அதிக�%&)/�ைற0         (19,252,101.00)   

கட ப�ேடா� - (அதிக�%&)/�ைற0       34,924,145.54    

��ெகா�%பன0கC - (அதிக�%&)/�ைற0        (4,619,015.71)   

கட ெகா��ேதா� - (அதிக�%&)/�ைற0            639,900.33    

நிGைவ@ெசலவ$ன�கC - (அதிக�%&)/�ைற0  (2,484,180.53)   

ஏைனய ெகா�%பன0கC - (அதிக�%&)/�ைற0 (3,256,512.00)   

              5,952,236.63  

           (21,651,266.57) 

பண$�ெகாைட ஏ�பா�           (1,203,588.00) 
 

ெதாழி�பா�� ெசய�பா�கள/லி4�) உைழ�க%ப�ட காI பாவைன     (22,854,854.57) 
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இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� 

 

�தf�� ெசய�பா�கள/லி4�) காI%பா�@ச8 

 

நிைலயான ெசா�)�ெகாCவன0 (24,921,997.41)   

நிைலயான ெசா�) வ$�பைன            243,500.00    

cலதன நைட�ைற ேவைல  (831,115.23)   

கிைட�க%ெப�ற ஒ%&ர0 மான/ய�  (226,011.65)   

&திய ந�ைககள/8 �தf�           3,435,663.61    

ஏைனய சி3 க4�தி�ட�கள/8 �தf� 4,193.08    

           (22,295,767.60) 

           (45,150,622.17) 

 

நிதி@ெசய�பா�கள/லி4�) காI%பா�@ச8   

அரச மான/ய�           39,500,000.00  

காI� காசி�� சமனானவ�றிG� அதிக�%&        (5,650,622.17) 

வ4ட�ெதாட�க�தி8 காI� காசி�� சமனான)�  (�றி%& - 01)        66,529,295.29  

         60,878,673.12  

       - 

�றி%& – 01    

 2014.01.01  

இ8 உCளவாறாக  
 
 

 2014.12.31 

இ8 

உCளவாறாக  

வ�கி ம\தி / காI ம\)         66,445,274.39    60,794,964.18  

வழி%ேபா�கிGCள காI    84,020.90  83,794.18 

    66,529,295.29  60,878,673.12 
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இல�ைக மர��திரைக ����தாபன� 

2014.12.31 இ8 ��0�ற வ4ட�தி�கான ஒ%&ர0 ��றி8 மா�ற� 

          

            ஏைனய       

  ெதாட�க நிைல அரச மான/ய� மான/ய� ).ேதா.ப.அ.அ ம\Cெப3மான cலதன சி.ஏ.ப.த இலாப ந�ட   

மா�ற�  cலதன� cலதன� வ.கி.க.ச.அ மான/ய� ஒ)�கீ� ஒ)�கீ� மான/ய� கண�� ெமா�த ([.) 

                   

2014.01.01 இ8 ம\தி 
    

40,000,000.00      58,744,656.00    7,247,927.86    1,612,451.80  

    

21,728,653.03  

  

512,730.22   10,830,630.00   81,339,297.02    222,016,345.93  

                   

கிைட�க%ெப�ற 

மான/ய� -     39,500,000.00  - - - - - -     39,500,000.00  

               

இலாப ந�ட 

கண�கி�� மா�ற8 -    (19,287,719.61) 
    

(226,011.65) - - - 
     

(161,036.82) - 
   

(19,674,768.08) 

                

ெசா�) பதிவழி%& 

க/�கி�� மா�. - - - - 

         

(26,051.00) - - -          (26,051.00) 

             

� ைனய வ4ட 

சீரா�க� - - - - - - -       996,618.81          996,618.81  

             

கால%ப�தி���ய 

இலாப�/ந�ட� - - - - - - - 
 

(26,057,641.48) 
   

(26,057,641.48) 

                   

2014.12.31 இ8 ம\தி 
  

40,000,000.00  
    

78,956,936.39  
 

7,021,916.21  
  

1,612,451.80    21,702,602.03  
 

512,730.22  
 

10,669,593.18  
 

56,278,274.35  
 

216,754,504.18  

          

வ.கி.க.ச.அ.க - வட��, கிழ�� கைரேயார ச�தாய அப$வ$4�தி க4�தி�ட�      

). ேதா. ப. அ. அ  - )ைண ேதா�ட�)ைற பய$� அப$வ$4�தி அைம@I       

சி.எ.ப.தி - சி3 ஏ�3மதி பய$�கC திைண�கள�        
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1971 இ  38 ஆ� இல�க நிதி@ச�ட�தி  14(2) (இ) ஆ� ப$ரவ$  நியதிகள/  

ப�யான இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன�தி  2013 ஆ� ஆ��  

�ச�ப� மாத� 31 இ8 ��0�ற ஆ�����ய கண��கC ப�றிய 

கண�கா�வாள� அதிபதிய$  அறி�ைககான க4�)�கைள 

ெவள/%ப��தG� இ�ெதாட�ப$8 எ��க%ப�வத�� உ�ேதசி�க%ப��Cள 

நடவ��ைகD�.  
 
 

2.2.1. (அ) ����தாபன�தி  கிரய கண$%பL� �ைற�� அைம0ற0� ம�3� 

மர��தி�ைக ப�%&கள/  வ$�பைனய$8 ேபண%ப�� இலாப o�3 

வ Eத�தி�� அைம0ற0ேம �V மர��தி�ைக ப4%&கள/ன)� 

அைர%பாதி மர��தி�ைக ப4%&கள/ன)� கிரய வ$ைல ச�யாக கண$%பL� 

ெச�ய%ப��Cள). 

 

 இத�கைம0றேவ மர��தி�ைக ப4%& இ4%&�கள/  கிரய வ$ைல 

மதி%பL� ெச�ய%ப��Cள) எ ப)ட  இ�த ெப3மானமான) எம) கிரய 

ெப3மதிய$ைன>� ேதறிய காசா�க�த�க ெப3மதிய$ைனைய>� வ$ட 

�ைறவா��. 

 

2.2.1 (ஆ) (i) தகைம வா��த அரச இய�திரவ$ய8 எ�தி�ய$ைன உCளட�கிய ஒ4 

ெசய��Vவ$னா8, ����தாபன�தி  வாகன�களாவன 

ம\Cெப3மானமிட%ப�டன. இeவாகன�களாவன 2009.01.01 ஆ� திகதி 

ம\Cெப3மானமிட%ப�ட). ெதாட�&ைடய ெவள/%ப��த�கைள நிதி� 

��3கள/8 கா�ட நடவ��ைக எ��க%ப�ட). 

 

2.2.1 (ஆ) (ii) ெதாட�&ைடய கண�கிய� க�டைளகD�� அைம0ற, ஒ4 �றி%ப$�ட 

வைக��C அட��� நிைலயான) ெசா�)�கைள கண$%பL� ெச�ய 

��யா) எ ப)ட  அவ�ைற கண��கள/8 பதிய0� ��யா). ஆனா8 

நிைலயான ெசா�)�கள/  கீ2 அட��� சகல ெசா�)�கD� ஒேர 

ேநர�தி8 ம\C ெப3மானமிட%பட ேவ���.  
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����தாபனமான) அேநகமான ெவள/ அGவலக�கைள ெசா�தமாக 

ெகா��4�த)ட  அ�த அGவலக�கள/  இய�திர�கC, 

தளபாட�கD� ம�3� க4வ$கC எ பன0� உCளன. அைவ 

யாவ�ைற>� ஒேர ேநர�தி8 ம\C ெப3மானமிட8 இயலாததா��. 

எeவாறாய$+� ேபா)மானள0 நிதி ஒ)�கீ� கிைட�த0ட  

ெதாட�&ைடய நிைலயான ெசா�)�கைள ம\Cெப3மான� ெச�தி 

அவ�றி  ெப3ேப3கைள கண�கிய8 &�தக�கள/8 பதிவத�� 

நடவ��ைக எ��க%ப��.  

 

2.2.1 (இ) (i) 2013 ஆ� ஆ�����ய பண$�ெகாைட ஒ)�கீ��ைன மதி%பL� ெச�>� 

ெபா4�� ஒ4 தைகைம வா��த மதி%பL�டாள4ட  அேநக �ய�சி�� 

ப$ & ெதாட�&கC தாப$�க%ப�டன. இ%பண$ ெதாட�க%ப�வத�� � & 

இ%பண$���ய அவர) ெதாழி8 சா�ப$ய8 க�டண� �றி%ப$ட%ப�ட 

வ$ைல &Cள/ ெப�3�ெகாCள%ப�ட). இ%பண$� ெதாட�ப$8 அவரா8 

�றி%ப$ட%ப�ட க�டண� மிக0� உய��ததாக0� அேதேவைளய$8 

����தாபன�தி8 நிதி த��%பா� இ4�த காரண�தினாG� 

����தாபன�தினா8 இ�த க�டண�ைத ெசG�த ��யவ$8ைல. 

ேமG� இ%பண$ைய Jரண%ப��)வத�� இ +ெமா4 

மதி%பL�டாள�ட� ெதாட�ப$ைன%ைப தாப$%பத��� ����தாபன�தா8 

இயலவ$8ைல. ஆதலினா8, எம) அறிைவ>� அ+பவ�ைத>� 

பய ப��தி நைட�ைற ெசய8�ைறகD�� ெபா4�)கி ற வைகய$8 

பண$�ெகாைட ஒ)�கீ� கண$%பL� ெச�ய%ப�ட)ட  இைவ 

ெதாட�ப$லான சீரா�க�கC கண�கிய8 &�தக�கள/8 

� ென��க%ப��. 

  

    2.2.1.(இ) (ii) பண$�ெகாைட ஒ)�கீ� ெதாட�ப$8 ����தாபன�தி  கண�கிய8 

&�தக�கள/8 ெவ3மேன &�தக பதி0 மா�திரேம 

ேம�ெகாCள%ப�ட)ட  அ�தைகய பண$�ெகாைட  
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 ெகா�%பன0களாவன அரச நிதிய�ைத பய ப��தி  

 ேம�ெகாCள%ப�ட). இ�த நிதியமான) அeவ%ேபா) 

����தாபன�தி8 கிைட�க%ெப3� இதறைகைம0ற �தf���� 

பய ப��த%ப�� பண$�ெகாைட நிதியமான) பண�தினா8 

உ4வா�க%படவ$8ைல. 

 

2.2.1. (ஈ) ெதாட�&ைடய ெவள/%ப��த8களாவன நட%& வ4ட�தி  நிதி 

��3கள/8 கா�ட%ப��. 

 

2.2.1 (உ) ����தாபன�தி�� ெசா�தமான உய$�ய8 ெசா�)�கைள மதி%பL� 

ெச�வத�� ேபா)மான ெதாழி8B�ப வசதிய$ைன ����தாபன� 

ெகா��8லாத காரண�தினா8 அ�தைகய மதி%பL�ைட ெச�ய���ய 

நி&ண�)வ� உைடய மதி%பL�டாள�கDட  ெதாட�ப$ைன தாப$%பத�� 

ம\ளா�0���%ப�ட கால%ப�திய$8 �ய�சிகC எ��க%ப�ட ேபாதிG� 

அைவ ெவ�றி ஈ�டவ$8ைல. 

 

எeவாறாய$+�, 2014 ஆ� ஆ��  ஒ)�கீ�கC க4�தி�ெகாCள%ப�ட 

ப$ & இ�த பண$ய$ைன>� ெசய�ப��)ைக ெச�வத�� உ�ய 

நடவ��ைக எ��க%ப��.  

 

2.2.2 வ$�பைன ேம�பா�� ெசய�பா�கள/8 பய ப��த%ப�வத�� 

ெசய8�ைறயா�க� ெச�ய%ப�ட இ�த மர��தி�ைக ப4%& 

இ4%&�களாவன இலவசமாக வழ�க%ப�டன. அ�)ட  அeவா3 

இலவசமாக வழ�க%ப�ட மர��திைக ப4%&�கள/  ெப3மானமான), 

2013 ஆ� ஆ��8 ����தாபன�தி  ெமா�த மர��தி�ைக ப4%& 

வ$�பைன ெப3மான�தி  2% என மிக� �ைற�த ெப3மதிய$ைன 

ெகா��Cள).   
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இலவசமாக வழ�க%ப�ட இ�த சகல மர��தி�ைக ப4%&�கD� 

அவ�றி�� உ��தான ப$  அ�ைடகள/8 (Bin Cards)  

பதிய%ப��Cள)ட  அைவ ெசய �ைறயா�க�ெச�ய%ப�ட 

மர��தி�ைக இ4%&கDட  ெபா4�)� வைகய$8 சீரா�க� 

ெச�ய%ப�ட).  

 

ேம��ற%ப�ட வ$�பைன ேம�ப��த8 பண$�காக இலவசமாக 

வழ�க%ப�ட மர�தி�ைக ப4%&�கள/  ெப3மானமான) தவ3தலாக 

கண��கள/8 பதிய%படவ$8ைல. எeவறாய$+� இ�தவ3 நிதி� 

��3கள/8 கா�ட%ப�ட ெப3ேப3கள/8 எ)வ$த தா�க�ைத>� 

ஏ�ப��தவ$8ைல எeவறாய$+� �  வ4� கால�கள/8 

மர��திரைககC ஒ4 ஒV�கான �ைறய$  கீ2 இலவசமாக 

வ$நிேயாகி�க%%ப�� எ பதைன உ3தி ெச�)�ெகாCD� ெபா4�� 

உCளக க��%பா� ெசய �ைறகC ெசய�ப��)ைக ெச�ய%ப��.  

 

2.2.3 (அ) கண�கா�0 வ$சாரணய$8 �றி%ப$ட%ப��Cள ெவள/ கட  ப�ேடா� 

ெதாைகயான [பா� 2,003,354/- இ8 98% வ Eதமான) ([பா� 1,962,800.00) 

� ென��) ெச8G� ஒ4வ� இ8லாததா8 பல வ4டமாக J��4��� 

ேதசிய க��ட அைம@சிடமி4�) ெப�3�ெகாCள%ப�ட ஒ4 கட  

ெதாைகைய �றி%ப$�கி ற). இ�ெதாைகயான), ேதசிய க��ட 

அைம@Iட+� ச��தி அதிகார சைப>ட+� ���ைண�) 

����தாபன�தினா8 � ென��க%ப�ட ஒ4 பய$�@ெச�ைக 

க4�தி�ட�தி�காக ����தாபன�தினா8 வழ�க%ப�ட ஒ�� 

மர��தி�ைக ெச�கD�� வழ�க%பட8 ேவ���. 

 

இ�தைகய S2நிைலய$  கீ2 இ�கட  ெதாைகைய வSலி%பத�� 

எ)வ$த �ைறகD� இ8லாத காரண�தினா8 உ�ய அ+மதி ெபற%ப�ட 

ப$ ன� இ�ெதாைகைய &�தக�கள/லி4�) பதிவழி%பத�� நடவ��ைக 

எ��க%ப��.  
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2.2.3 (ஆ) ����தாபன�தி  நிதிய$ய8 நிைலைம க4�தி� ெகா��்� ம�3� 

ஒ)�கீ�� பண�ெதாைக கிைட�க%பட0Cள த ைம��� அைம0ற ெந� 

ச�ைத%ப��)� சைப�� ெகா��க%படேவ��ய கண��களாக இ�� 

�றி%ப$ட%ப��4��� பண�ெதாைகய$ைன>� ம�3� மான/ய% 

ெப3மான�ைத>� ெகா�%பத�� நடவ��ைககC எ��க%ப��.   

வ$ைள@ச8 கா%&3திய$  கீ2 ெகா��க%படேவ��ய ெதாைக மிக0� 

பழைமயான ெப3மானமா�� அ�)ட  ெகா�%பனவ$  cல� 

ந ைமயைடேவா� ெதாட�ப$லான நட�ைற தகவ8கைள 

ெப�3�ெகாCDத8 எ ப) க�னமான பண$யா��. எதி�கால�தி8 உ�ய 

அ+மதிைய ெப�3�ெகா�ட ப$ & இவ�றிைன ெபா3%&�கள/லி4�) 

அக�3வத����தான பதி0கைள கண�கிய8 &�தக�கள/8 

உCளட�க%ப�வத�� நடவ��ைககC எ��க%ப��. 

 

2.2.4 (i) இலி (iv) கண�கா�0 வ$சாரைணகC �றி%ப$ட%ப��4�த வ$டய�கC ெதாட�ப$8 

����தாபன�தி  �காைம�)வ சைபயான) தன) அவதான�ைத 

ெசG�தி>Cள). அத�கைம0ற இ�� �றி%பL� ெச�ய%ப��4��� 

வ�களான வ4மான வ�, ெப3மான� ேச� வ�, ேதசிய க��ட வ� ம�3� 

ெபா4ள/ய8 ேசைவ க�ட�கC  ேபா ற வ�கC எeவா3 அரசி�� 

ெசG�த%பட ேவ��யதா� வ4கி ற) எ ப) ெதாட�ப$8 

����தாபனமான) உCநா�� இைறவ� திைண�கள�)ட  

கல�)ைரயாடைல � ென��த). 

 

2.2.4 (v) ����தாபன� தாப$�க%ப�ட 1973 ஆ� ஆ��லி4�ேத 

����தாபன�தி  பதவ$யண$ய$ன4�� ேமலதிக ேநர� ெகா�%பன0 

ெதாட�ப$8 இேத �ைறேய பய ப��த%ப�கிற).  

எeவாறாய$+�, இeவ$டய� ெதாட�ப$8 ெச�ய%பட ேவ��ய 

மா�ற�கC �றி�) கல�)ைரயாட8 ேம�ெகாCள%ப�� எ ப)ட  

அத�ேக�ப உ�ய மா�ற�கC எதிரகால�தி8 ேம�ெகாCள%ப�வத�� 

நடவ��ைக எ��க%ப��.  
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4.1 (அ) (i) ����தாபன�தி�� ெசா�தமான ேதா�ட�)ைறகள/8 &திய பய$� 

ெச�ைகைய ேம�ெகாCவத�� திைறேச�ய$னா8 கிைட�க%ெப�ற 

ஒ)�கீ�கC ம��%ப��த%ப�ட அளேவ ஆ��. ஆதலினா8, &திய 

பய$�@ெச�ைககளாவன சிறிய அளவ$ேலேய � ென��க%பட8 ��>� 

எeவறாய$+�, ம\ளா�0�� உ�ப�ட கால%ப�தி��C 

����தாபன�தி  ேதா�ட� )ைறய$8 660 ஏ�க� நில%பர%ப$8 &திய 

மர��தி�ைக பய$�@ ெச�ைக ெதாட�க%ப��Cள). 

 

4.1. (a) (ii) ம\ளா�0�� உ�ப�ட கால%ப�திய$8 மர��தி�ைக அ3வைட கால�தி8 

இ4�த சீரா�கம�ற காலநிைலய$  காரணமாக மர��தி�ைக 

வ$ைள@சலி8 அதித வ E2@சி ஏ�ப�ட). இ) ����தாபன�தி  

க��%பா��� அ%பா�ப�ட நடவ��ைக ஆ��.  

எeவாறாய$+� மர��தி�ைக வ$ைள@சைல ெப3த8 ெதாட�ப$8 

����தாபனமான) ஏ�கனேவ ெப3� பண�ைத ேதா�ட�)ைறகள/8 

ெசலவ$��4�த). எeவாறாய$+� ேம��ற%ப�டவா3 எதி�பாராத 

சீரா�கம�ற காலநிைல காரணமாக மர��தி�ைக வ$ைள@சலி8 வ E2@சி 

ஏ�ப�ட ேபாதிG� மர��தி�ைக உ�ப�தி ெசலவ$னமான) ஏ�கனேவ 

ெசலவ$ட%ப�ட ஒ4 ெதாைக எ பதினா8 1 கிேலா மர��தி�ைக 

ெசலவ$னமான) 1 கிேலா மர��தி�ைகய$  ச�ைத வ$ைலய$ைன வ$ட 

அதிகமாக இ4�த). சீரா�கம�ற காலநிைல எ ப) ����தாபன�தி  

க��பா���� அ%பா�ப�ட ஒ4 ெசயலா��.  

 

4.1 (ஆ) ஒ�� மர��தி�ைக பய$�@ ெச�ைக�� மான/ய� வழ��� தி�டமான) 

2000 ஆ� ஆண�G� ெதாட�க%ப�ட)ட  இ�த மான/ய தி�ட�தி  கீ2 

�றி�த பயனாள/கD�� இ%பய$�@ெச�ைக ெதாட�ப$8 ஒ4 ஏ�க� 

நில%பர%&�� [பா�. 9,500.00 வழ�க%ப�கிற). இ�த மான/ய�தி�ட� 

ெதாட�க%ப�� 14 வ4ட�கC கட�த ேபாதிG�  
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வழ�க%ப�� இ�ெதாைகய$8 எ)வ$த அதிக�%&� 

ேம�ெகாCள%படவ$8ைல. இ�த@ S2நிைலய$  கீ2 ேபாதிய மான/ய 

பண� கிைட�காததினா8 இ�த� க4�தி�ட�தி  பயனாள/களாக 

க4த%ப�ட வ$வசாய$கC ெகா�ய வ3ைம���ப�டன� எ ப)ட  

ெச�கைள ச�யான �ைறய$8 ேபYவத��� உ�ய வா�%ப$ றி 

அவ�கC ப$ர@சைன�� �க� ெகா��கி ற காரண�தினா8 இய8பாகேவ 

இ%பய$� வள�@சி ெவ�றிய$�டா) வ E2@சிைய க�ட). 

 

இத�� ஒ4 தE�0 எ ற வைகய$8 வழ�க%ப�� இ�த மான/ய�தி  

அளவ$ைன ஒ4 ஏ�க4�� 25000/- எ ற அ�%பைடய$8 அதிக���� ப� 

ெபா) திைற@ேச��� ேகா��ைக வ$��க%ப�ட ேபாதிG� எ)வ$த பதிG� 

இ +� ெபற%படவ$8ைல. 

 

மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக ெபா4�தமான வற8 வலய நில�கள/8 

பய$�@ெச�ைக ெச�ய%ப�� ெத�� ம�3� க4�& ேபா ற ப$ரதான 

ெபா4ள/ய8 பய$�கD�� வழ�க%ப�� மான/ய� ெதாைகயான) 

மர��தி�ைககD�� வழ�க%ப�� மான/ய� ெதாைகய$ைன வ$ட 

கண$சமான அள0 அதிகமா��. இ�த �2நிைலய$  கீ2 மர��தி�ைக 

பய$�@ ெச�ைக ெதாட�ப$8 வ$வசாய$கள/  ஆ�வ� �ைற�)Cள).  

 

இeவா3 இ4�த ேபாதிG� ����தாபன�தி  கள அGவல�கC, 

வ$வசாய$கD��� ேபாதைனகைள வழ��வத  cல� மர��தி�ைக 

பய$�@ெச�ைகைய ெவ�றிகரமாக ேபYவத�� தம) �V 

�ய�சிய$ைனைய>� ெசG�தின�. என/+� ேம� �ற%ப�ட 

காரண�தி  காரணமாக பய$�@ெச�ைகய$  வள�@சிய$8 வ E2@சி 

ஏ�ப�ட). 

 

-88- 

 



மான/ய க4�தி�ட�தி  கீ2 மர��தி�ைக ெச�கைள ந�தலான) 

வ4ட�தி  ஒ�ேடாப�லி4�) �ச�ப� வைரயான கால%ப�திய$8 

� ென��க%ப�� இ) அதிக மைழ வ E2@சி>Cள ஒ4  

கால%ப�தியா��. ெபா)வாக இ�த கால%ப�திய$8 1000mm மைழ 

வைழ@சி எதி�பா��க%ப�ட ேபாதிG� மைழ வ E2@சி தர0கைள பா)கா%& 

ெச�வதி8 2011 ம�3� 2013 ஆ� ஆ�� கால%ப�திய$8 &�தள� 

மாவ�ட�தி8  இ��றி%ப$�ட மைழ வ E2@சி ெபற%படவ$8ைல என 

தர0கC �றகி றன. இத�கைம0ற &�தள� மாவ�ட�தி  மைழ வ E2@சி 

2011 ஆ� ஆ��8 423.5 mm என0� 2013 ஆ� ஆ��8 374.3 mm என0� 

பதிய%ப��Cள). இ)0� மர��தி�ைக பய$�@ ெச�ைக�� ஒ4 பாதக 

வ$ைளைம தர���ய ெதா றாகேவ அைமகிற). 

 

இத�� தE�வாக ����தாபன�தி  ஆரா�@சி ப$�வ$னா8 இன� 

காண%ப�ட வ$வசாய$கள/  ப$ர@சைனகD�� தE�வ$ைன வழ��� 

�கமாக  ெதசிய ேதா�ட�)ைற �காைம�)வ நி3வக�தி  நிதி 

உதவ$>ட  வ$வசாய$கD�� ஒ4 பய$�சி நிக2@சி�தி�ட�ைத 

நட�)வத�� ேதைவயான நடவ��ைககC எ��க%ப�ட)ட  

வ$வசாய$கD�� நவ Eன ெதாழி8B�பவ$ய8 �ைறகைள ப�றி>� 

அறி03�த8கC வழ�க%ப�டன. இைதவ$ட அ�ைமய$8 

� ென��க%ப�ட “ேதச�தி�� ம�ட�” நடமா�� ேகாைவய$  ஊடாக 

கிராமிய ம�ட�தி8 வ$வசாய$கD�� ேபாதைனகைள வழ�க 

நடவ��ைககC எ��க%ப�டன.   

 

அ�)ட  மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைகய$8 ஈ�ப�� வ$வசாய$கD��, 

2013 ஆ� ஆ��  மர��தி�ைக வ$Kத�%& மான/ய 

நிக2@சி�தி�ட�தி  கீ2 ெகா��க%படேவ��ய �தலாவ) தவைன� 

க�டண�தி�� பதிலாக மர��தி�ைக ெச�கைள அeவ$வசாய$கள/  

மர��தி�ைக பய$�கள/  நிைலைம�� அைம0ற வழ�க%ப�வத��  
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நடவ��ைக எ��க%ப��. ேம��ற%ப�ட �ைறய$ைன 

ேச��)�ெகாCDவத  cல�, வ$வசாய$கD�� ெசா�தமான 

மர��தி�ைக பய$�@ெச�ைக நில�கள/  வ$ைளவ$�க%ப�� மிக@சிற�த 

மர��தி�ைக ெச�கள/  அளைவ 75%  அதிகமான அளவ$8 

ேபண%ப�வத�� எதி�பா��க%ப�கி ற). 

 

4.2 (அ) ம\ளா�0���ப�ட கால%ப�திய$8 மர��தி�ைக அ3வைட கால�தி8 

நாெட�கிG� நிலவ$ய சீரா�கம�ற காலநிைல நிலவ$யைமயா8 ஏ�ப�ட 

பாதக வ$ைள0கC ����தாபன�தி  க��%பா���� அ%பா�ப�டைவ 

ஆ��. இத  காரணமாக மர��தி�ைக ����தாபன�தி�� ெசா�தமான 

ேதா�ட�)ைறகள/8 ெதாழி�பா�� ெசலவ$ன� உய�வாக காண%ப�ட).  

 

4.2 (ஆ) 2013 ஆ� ஆ��  ந�%ப�திய$ேலேய ����தாபன�தி  ைவ  

உ�ப�தி ெதாட�ப$லான நடவ��ைககC ெதாட�க%ப�டன. ைவ  

வ$�பைனய$8 cல� ஒ4 வ4வாைய உைழ�க��யா) இ4�தைமயா8 

ைவ  ெசய�பா�கள/  cல� ஒ4 சி3 ந�ட� ஏ�ப�ட). ைவ  

உ�ப�தி ெதாட�ப$8 ஏ�ப�ட ெசலவ$ன�கDட  ஒ%ப$�ைகய$8 

உைழ�க%ப�ட இ�த சி ன வ4வா� இத  cல� கிைட�க%ெப�ற 

இலாப� என வைரயைர ெச�யலா�. உ�ப�தி சாரா ெசலவ$ன�தி  உய� 

ெப3மானமான) வ4ட இ3திய$8 வ$�க%படா) எWசிய$4�த ைவ  

இ4%ப$  வ$�பைன ெகாC வ$ைலய$8 உCளட�க%பட��யா). ைவ  

ேபா�த8கள/  உ�ப�தியான) 2013 ஆ��  இ3தி%ப�திய$8 

வ$�க%பட� ெதாட�கியைம இ�த ந�ட�தி�� ஒ4 காரணமாக 

அைமயலா�. எeவாறாய$+� ைவ  இன) வ$�பைனயான) நட%& 

வ4ட�தி  ெதாட�க�திலி4�ேத தி4%திகரமாக ெச�ய%ப�� 

வ�தைமயாG� ம�3� இதேனா�  
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ஒ%ப$�ைகய$8 நட%& வ4ட�தி  உ�ப�தி சாரா ெசலவ$ன� �ைற�த  

அளவ$8 இ4�தைமயாG� ைவ  க4�தி�டமான) ெதாட��)� 

இலாபகரமாக � ென��)%பட8 ெச8ல���ய ெசலF�ட8 

த ைமைய ெகா��4�கி ற). 

                 

4.3 ����தாபன�தி  நட%& அGவலக ேதைவ%பா�கD�� அைம0ற இ�த 

ெவ�றிட�கைள நிர%&வ�� நடவ��ைக எ��க%ப��. 

 

5.1 த�ேபா) 2012 ஆ� ஆ�����ய ����தாபன�தி  வ4டா�த 

அறி�ைகயான) பாராD ம ற�தி8 சம�ப$%பத�காக அைம@I�� அத  

ப��)ைர%&�கைள ெப3த8 ெபா4�� அ+%ப$ ைவ�க%ப��Cள). 

 

5.2 இ�ேக �றி%ப$ட%ப�ட நில�கள/  ச�டJ�வமான உ�ைமயா ைமைய 

����தாபன�தி�� மா�றE� ெச�வத�� ெசய �ைற�� அைம0ற 

ேநா�கி  இeவ$ட�ைத ஒ4 ��வ$�� ெகா�� வ4த8 ெதாட�ப$8 மிக 

நE�ட கால� ெசலவழி�க%பட8 ேவ���. இத�கைம0ற இeவ$டய� 

ெதாட�ப$8 ேந� அைம@I�கDட  ���ைண�) தE�0கC 

�ைறவ�வமா�க� ெச�ய%ப�கி ற). 

 

6 (அ) இலி (ஈ) எதி�கால�தி8 இeவ$டய�கC ெதாட�ப$8 வ$ேசட அவதான� 

ெசG�த%ப�வ)ட  அத�கைம0ற ����தாபன� ெசய�ப��. 
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இல�ைக மர��தி�ைக ����தாபன� 

      

ஐ�) வ4ட ெபாழி%&ைர      

  2014 2013 2012 2011 2010 

இலாப ந�ட� கண�� [பா�. [பா�. [பா�. [பா�. [பா�. 

ேதறிய வ$�பைன 115,370 134,180  150,107  117,750  71,171  

வ$�பைனய$  ெகாCவ$ைல (62,376) (82,586) (59,939) (58,707) (50,135) 

ெமா�த இலாப� 52,994       51,594        90,168        59,043        21,036  

ஏைனய வ4மான� 4,219 10,494  1,846     2,947  1,301  

நட%& மான/ய� 21,235 22,775  25,910  22,403  16,959  

நி�வாக ெசலவ$ன� (53,396) (43,493) (44,455) (35,383) (29,403) 

கட  தE�0 (3,283) (3,045) (3,715) (3,491) (3,590) 

வ��தக )ைறய$8 ேதறிய இலாப� 21,769       38,325        69,754        45,519          6,303  

ேதறிய இலாப� / ந�ட� (47,826) 

          

(37,358)   (25,520)     (35,070)      (31,358) 

ஐ�ெதாைக (26,057) 967 44,334  20,449  15,055  

நட%ப8லாத ெசா�)�கC          

ெசா�) ஆதன� ம�3� க4வ$கC 77,005 63,916  64,986  4,509,794  4,506,381  

�தி�@சி>�ற பர%ெப8ைல ெசலவ$ன� 35,141 30,466  31,620  66,480  67,803  

cலதன ெசலவ$ன � ேன�ற� 1,046         215                -                 -     -   

�தி�@சி>றா பர%ெப8ைல ெசலவ$ன� 25,853 29,288  19,982  40,559  41,039  

ஏைனய சி3 க4�தி�ட�கC 615 619  707  739  807  

ெமா�த நட%ப8லா ெசா�)�கC 139,660     124,504      117,295   4,617,572   4,616,030  

நட%&@ ெசா�)�கC         

இ4%& 48,712 29,460  46,135  37,706  25,102  

வ$யாபார கட ப�ேடா�, ஏைனய ெப3ைக 24,843 60,042  70,822  7,744  10,916  

��பண ெகா�%பன0கC 10,080 5,461  3,374  2,464  2,480  

காI� காI�� சமமானைவ>� 60,879 66,529  28,676  45,787  5,864  

ெமா�த நட%& ெசா�)�கC 144,514     161,492      149,007        93,701        44,362  

ெமா�த ெசா�)�கC 284,174     285,996      266,302   4,711,273   4,660,392  

ஒ%&ர0 ம�3� ெபா3%&�கC          

ஒ%&ர0         

ெதாட�க நிைல cலதன� 40,000 40,000  40,000                -                 -   

அரச மான/ய� 78,957 58,745  34,959      258,822  251,952  

ஏைனய நப�கள/டமி4�) மான/ய� 19,304 19,691  17,911        13,570  13,570  

cலதன ஒ)�கீ� 22,215 22,241  23,676   4,464,179  4,464,178  

இலாப ந�ட� கண�� 56,278 81,339  77,788  (88,803) (109,252) 

ெமா�த ஒ%&ர0 216,754     222,016      194,334   4,647,768   4,620,448  

நட%ப8லா ெபா3%&�கC         

பண$�ெகாைட ஏ�பா� 42,415 33,875  31,272  27,835  24,451  

வாகன ��தைக - 3,257  6,513                -                 -   

ெமா�த நட%ப8லா ெபா3%&�கC 42,415       37,132        37,785        27,835        24,451  

நட%& ெபா3%&�கC         

வ$யாபார கட  ம�3� ஏைனய ெகா�%. 20,005 26,849  34,183  35,670  15,492  

ெமா�த நட%& ெபா3%&�கC 25,005 26,849  34,183        35,670        15,492  

ெமா�த ஒ%&ர0 ம�3� ெபா3%&�கC 284,174     285,997      266,302   4,711,273   4,660,391  

ேதறிய ெசா�தி8 தி4�&ைக       % (12.0)         0.44  22.76  0.44  (0.33) 

ேதறிய இலாப வ$கித�             % (22.6) 0.7  29.5  17.4  (21.2) 

நட%& வ$கித�  5.8 6.0  4.4  2.6  2.9  

ெசா�) வ$கித�             3.8 4.9  3.0  1.6  1.2  

ெமா�த ெசலவ$ன�தி�� ெமா�த வ4. 0.9 1.0  1.3  1.2  (0.9) 
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