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திைண�கள�தி	 �ரேநா�� 

வ� ெச���	 ெபா� மக�� மிக� சிற�பாக பயி��விக�ப�ட 
அ��பணி���ள ம��	 !"ைமயாக த%னியக !ைறைமயினா( 
வசதியளிக�ப�ட பதவியினைர ெகா*+ வ� ெச���ந� ந�� வ� 
நி-வாக ேசைவ வழ0�நராக இ-�த(. 

 

திைண�கள�தி	 பணி���� 

வ� ஏ4�� ம��	 வ� தவி���களிைன த+�	 அேதேவைள த%னா�வ 
இணக�பா�5ைன ஊ�வி�பத% 7ல	 வ� ம��	 பிற ெதாட��ைடய 
ச�ட0களி% நியதிக�� அைமவாக வ�கைள� ேசக��த(.  ம��	 

 

வ�கைள9	 ெதாட���ற ச�ட0கைள9	 நியாயமாக:	, 
ந��ற:மிகதாக:	 ம��	 திறைமயான !ைறயி�	 நி�வகி�பத% 7ல	 
உ�நா�+ இைறவ� திைணகள�தினா( நி�வகிக�ப+	 
!ைறைமெயா%றி( ெபா�மகளி% ந	பிைகைய ேம	ப+�த�	 அத% 
7லமாக ந%ைம பயக�தக வ� கலாசார	 ஒ%றிைன அதிக�க� 
ெச4த�	. 

 

உபாய இல��க� 

• வ�� ச�ட0க�டனான வ� ெச��தந�% >யவி-�� 
இணக�பா�5ைன ேம	ப+��வத�காக அதைன ஊ�வி�பதி( 
உதவ�தக நிக?�சி� தி�ட0கைள ேம�ெகா��த�	 அ@விதமான 
இணக�பா�ைட கா�டாதவ�கைள க*டறித�	 ெபா-�தமான�	 
உகAத�மான நடவ5ைககைள ேம�ெகா��த�	. 

 

• ெசய�றிற% மிக ேவைல நைட!ைறக�, ெதாழி(B�ப	 
எ%பவ�ைற� பிரேயாகி�� கிைட�பனவி��ள வள0கைள� 
சிற�பாக� பய%ப+��வத% 7ல	 திைணகள�தி% ெசய�றிறைன 
ேம	ப+�த(. 

 

• திைணகள�தினா( அதன� �றிேகாைள நிைற: ெச49	 !கமாக 
அத% பதவியணியின� ேம�	 சிறAத !ைறயி( ப0களி��� 
ெச4வத�� வசதியாக !காைம��வ	, ெதாழி( B�ப பயி�சி ம��	 
ேவைல அDபவ	 எ%பவ�றி% 7ல	 அவ�கள� உ�ப�தி� 
திறைன9	 ெதாழி��ைற� திறைமைய9	 உய���த(. 
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பிரதான அ�வல�க�  

தி�மதி. எ�. சமரேசகர உ�நா!" இைறவ% ஆைணயாள' நாயக� 

தி�.ேக.எ(.எ). சி(வா பிரதி ஆைணயாள' நாயக�  
வ� க*காணி�� ம��	 அன��த !காைம��வ	, !தE�+�சைப 
ெதாழி(!ய�சிக�, ேசக���, ச�ட	. ம��	 �லனா4: 

தி�. எ*.பி.ஏ. ெசனவிர�ன 

  

பிரதி ஆைணயாள' நாயக�  
வ�ெகா�ைக தி�டமிட( ம��	 அபிவி-�தி, ச�டவாக	, விதி�பன:க� 
ம��	 ச�வேதச உற:க�. 

தி�மதி. ..எ�. ந/தாவதி 

  

பிரதி ஆைணயாள' நாயக�  
ேநர5 வ� நி-வாக	, ேசக���, வி+வி�� ம��	 தவ�ைக வ� அறவ F+ 

தி�. எ*.எ�. அேபசி1க பிரதி ஆைணயாள' நாயக�  
மனித வள0க� !காைம��வ	 

தி�.ேக.ஏ.பி. க2வரா3*சி பிரதி ஆைணயாள' நாயக�  
வ� ேம%!ைறய�ீ+ ஆைண�":கான வி+வி�� 

தி�மதி. எ(. ராமநாய�க பிரதி ஆைணயாள' நாயக�  
தகவ( ெதாழி(B�ப	 ம��	 ேத.க.வ� 



vi  

 

 

தி�. டபி�5.எ�. ெம	.) 
  

சிேர6ட ஆைணயாள'  
பா�ய வ� ெச���ந� பி�: ம��	 நி�வன வ��பி�:க� 

 தி�. ஏ.எ(.ஏ. சி%ேசன சிேர6ட ஆைணயாள'  
வலய	 II ம��	  ேத.க.வ 
 தி�மதி. எ*.எ�.சி.ஐ. �ணேசகர 

  
சிேர6ட ஆைணயாள'  
வலய	 III 

தி�. டபி�5.வி.பி. க�ணார�ன சிேர6ட ஆைணயாள'  
உ�ளக கணகா4: ம��	 வ� மதி�ப�ீ+ க�+�பா+ 

தி�. பி.ஏ.வி. பிேரமர�ன 
  

சிேர6ட ஆைணயாள'  
வலய	 I  

தி�மதி. .ேக. தகநாய�க 
  

ஆைணயாள'  
பா�ய வ� ெச���ந� பி�: 

தி�.ேக.ஏ.ஜி. அேபர�ன 
  

ஆைணயாள'  
நி�வன வ� 

தி�. ..பி. ஜயேசகர 
  

ஆைணயாள'  
�லனா4: 

தி�மதி. டபி�5. அ9லாவதி 
  

ஆைணயாள'  
மனித வள !காைம��வ	  

தி�. ஐ.எ�.பி. ெசனவிர�ன 
  

ஆைணயாள'  
வலய	 – 1 

தி�மதி.ஆ'.எ�.ஆ'.டபி�5. 
ம:சநாய�க  

ஆைணயாள'  
நி�வன  வ� ம��	 நி��திைவ�த( வ� (�றி�பி�ட க�டண0க�) 

தி�. ..எ�.எ(.ஐ. திஸாநாய�க ஆைணயாள'  
பா�ய வ� ெச���ந� பி�: 

தி�. ஏ.எ	. ��ேக 
  

ஆைணயாள'  
ெப�மதி ேச� வ� மீ�ெகா+�பன:க� 

தி�மதி. பி. ேராகினி 
  

ஆைணயாள'  
உ�ளக கணகா4: ம��	 வ� மதி�ப�ீ+ க�+�பா+ 

தி�மதி. ஆர.எ�.பி.எ).ேக. 
ராஜப�ஷ 
 

ஆைணயாள'  
தகவ( 

தி�. ஏ.ஏ...5. அேபசி1க ஆைணயாள'  
ெபா-ளதார ஆரா4�சி ம��	 தி�டமிட( ம��	 வலய	 II 

தி�. ேஜ.பி...ஆ'. ஜயேசகர ஆைணயாள'  
ெபேச.வ, ெபா.ேச.க, பAதய	 ம��	 Oதா�ட அறவ F+ 

தி�. ..எ�.எ). திஸாநாய�க ஆைணயாள' 
வ� ெச���ந� ேசைவக�, !�திைர� தF�ைவ 

தி�.எ�.ஜி. ேசாமச/திர ஆைணயாள'  
மனித வள அபிவி-�தி 

தி�மதி. சி.எ*. வ >ரசி1க ஆைணயாள'  
கணனி அபிவி-�தி� பி�:, தர: நிர�ப+��ைக� பி�: 

தி�மதி. எ*.எ�... ?ணசி1க ஆைணயாள'  
தவ�ைக வ� அறவ F�+�பி�: * 

தி�. பி.ேக.ஜி. சமர�@1க ஆைணயாள'  
வலய	 III* 

தி�.ேக.எ*.எ	.சி. ெபேரரா ஆைணயாள'  
ேத.க.வ (மாகாண) * 

தி�மதி. எ)எ	.பி. ஆABC ஆைணயாள'  
ெசயலக	 * 

தி�மதி. எ). க�ணார�ன ஆைணயாள'  
ச�ட	 ம��	 ேம%!ைறயீ+ * 

தி�. ஓ.பி.பி.ேக. சி%ேசன ஆைணயாள'  
ெகா�வன: ம��	 வழ0க( * 

* �றி�� : பதவிக�கான கடைமக� அரசா0க  ேசைவ  ஆைண�"வி% அ0கீகார�தி�� அைமவாக ஒ�பைடக�ப�+�ள�. 
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�றி�த ஆX.	ேபா@ திைண�கள�தினா( நி'வகி�கAப"� ச!டவா�க1களி	 

கீழான வ%க� 

�றி�த ஆ*5%ேபா� திைணகள�தினா( நி�வகிக�ப+	 ச�டவாக0களி% கீ? விதி�பன: 

ெச4ய�ப�ட வ�க� பி%வ-மா� : 
வ% ச!டவா�க� 

வ-மான வ� 
தி-�த�ப�டவாறான 2006 ஆ	 ஆ*5% 10 ஆ	 இலக 
உ�நா�+ இைறவ�� ச�ட	 

ெப�மதி ேச� வ� (நிதியிய� ேசைவக�, 
மீதான ெப.ேச.வ� மீதான !�பண வ� 
ம��	 வி-�� ெப.ேச.வ� உ�ளட0கலாக) 

தி-�த�ப�டவாறான 2002 ஆ	 ஆ*5% 14 ஆ	 இலக 
ெப�மதி ேச� வ�� ச�ட	 

ெபா-ளாதார ேசைவ க�டண	 தி-�த�ப�டவாறான 2006 ஆ	 ஆ*5% 13 ஆ	 இலக 
ெபா-ளாதார ேசைவ க�டண� ச�ட	 

ப�� வ� தி-�த�ப�டவாறான 2002 ஆ	 ஆ*5% 16 ஆ	 இலக 
ப��வ�� ச�ட	 

ேதச�ைத க�5ெய"��த( வ� 
தி-�த�ப�டவாறான 2009 ஆ	 ஆ*5% 9 ஆ	 இலக 
ேதச�ைத க�5ெய"��த( வ�  

பAதய ம��	 Oதா�ட அறவ F+ 
1988 ஆ	 ஆ*5% 40 ஆ	 இலக பAதய ம��	 
Oதா�ட அறவ F+ 

!�திைர� தF�ைவ 

2008 ஆ	 ஆ*5% 10 ஆ	 இலக ம��	 2011 ஆ	 
ஆ*5% 13 ஆ	 இலக ச�ட0களினா( 
தி-�த�ப�டவாறான 2006 ஆ	 ஆ*5% 12 ஆ	 இலக 
!�திைர� தF�ைவ (விேஷட ஏ�பா+க�) ச�ட	 

ப0� ெகா+க( வா0க( அறவ F+, 
நி�மாண ைக�ெதாழி( உ�தரவாத நிதிய 
அறவ F+ 

2005 ஆ	 ஆ*5% 5 ஆ	 இலக நிதி�ச�ட	 ம��	 
2007 ஆ	 ஆ*5% 13 ஆ	 இலக நிதி�ச�ட	 

2006 ஆ	 ஆ*5% 11 ஆ	 இலக நிதி�ச�ட	 ம��	 
2008 ஆ	 ஆ*5% 8 ஆ	 இலக நிதி�ச�ட	 ச7க ெபா��� அறவ F+  

�ர�: வ� (வட மாகாண	) தி-�த�ப�டவாறான 1981 ஆ	 ஆ*5% 69 ஆ	 இலக 
�ர�: வ��ச�ட	 

 

பி%வ-	 வ�க� ஆர	ப�தி( விதிக�ப�+ த�ெபா"� அைவ நFக�ப�+ இ-�பிD	 

திைணகள	 அவ�றி% மதி�ப+ீ ம��	 ேசக��� பணியி( ெதாட�A�	 ஈ+ப�+ வ-கி%ற� 

வ% விதி�கAப!ட@ 

ேதசிய பா�கா�� அறவ F+ 
தி-�த�ப�டவாறான 1991 ஆ	 ஆ*5% 52 ஆ	 
இலக ேதசிய பா�கா�� அறவ F�+� ச�ட	 

ெபா-�க� ேசைவக� வ� 
தி-�த�ப�டவாறான 1996 ஆ	 ஆ*5% 34 ஆ	 
இலக ெபா-�க� ேசைவக� வ��ச�ட	 

ேதச�ைத� பா�கா�பத�கான ப0களி�� 

தி-�த�ப�டவாறான 1996 ஆ	 ஆ*5% 5 ஆ	 
இலக ேதச�ைத� பா�கா�பத�கான ப0களி��� 
ச�ட	 

நல% வ� மீதான ேமலதிக க�டண	 

1982 ஆ	 ஆ*5% 25 ஆ	 இலக நல% வ� 
மீதான ேமலதிக க�டண� ச�ட	, 1989 ஆ	 
ஆ*5% 8 ஆ	 இலக� ச�ட	 ம��	 
தி-�த0க� 

வ-மான வ� மீதான ேமலதிக க�டண	 

தி-�த�ப�டவாறான 1982 ஆ	 ஆ*5% 26 ஆ	 
இலக வ-மான வ� மீதான ேமலதிக க�டண	, 
1984 ஆ	 ஆ*5% 12 ஆ	 இலக� ச�ட	, 1989 
ஆ	 ஆ*5% 7 ஆ	 இலக� ச�ட	 

மரணசாதன� தF�ைவ தி-�த�ப�டவாறான 1980 ஆ	 ஆ*5% 13 ஆ	 
இலக மரணசாதன� தF�ைவ� ச�ட	 
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ப�தி 1 – மனித வள	 !காைம��வ	 ம��	 
அபிவி-�தி 

அ�தியாய�  1 -  மனித வள1க� 

1.1 அ1கீக%�கAப!ட  பதவியணி, பதவியி(  இ�Aபவ'களி	  எXணி�ைக5�  

பதவி ெவ�றிட?� 

பி%வ-	 அ�டவைண திைணகள�தி% அ0கீக�க�ப�ட பதவியணிைய9	 2011.12.31 அ%��ளவா� 

பதவியி( இ-�பவ�களி% எ*ணிைக ம��	 பதவி ெவ�றிட0களி% எ*ணிைக9	 கா�+கி%ற�. 
2011.12.31  அ	��ளவா� திைண�கள�தி	 பதவியணி 

பதவியணி 
அ1கீக%�கAப!ட 

பதவியணி 
ேசைவயிO�ேளா' ெவ�றிட1க� 

ஆைணயாள� நாயக	 1 1 - 
சிேரgட பிரதி ஆைணயாள� நாயக	 1 - 1 
பிரதி ஆைணயாள� நாயக	 6 6 - 
சிேரgட ஆைணயாள�  5 5 - 
ஆைணயாள� 22 14 8 
பிரதி ஆைணயாள�  90 79 11 
சிேரgட வ� மதி�ப�ீடாள� 

750 
65 

89 வ� மதி�ப�ீடாள� 596 
சிேரgட வ� அ�வல� 

1000 
97 

466 வ� அ�வல� 437 
இைண/த ேசைவக�    
பணி�பாள� (நி�வாக	) 1 1 - 
கணகாள� 7 7 - 
ெபா� !காைம��வ உதவியாள� 
(விேஷட) 2 2 - 

ெமாழிெபய��பாள� 9 7 2 

Bரலக� 11 1 1 - 

Bரலக� 111 1 - 1 

ெபா� !காைம��வ உதவியாள� 606 511 95 
வர: ெசல:�தி�ட உதவியாள� 2 2 - 

ேபா�வர�� அ�வல� 1 - 1 
சாரதி 74 72 2 

அ�வலக உதவியாள� 319 295 24 

ஏைனய    
ெபாறியியலாள� 1 1 - 
!ைறைம ப��பா4வாள� 6 1 5 
!ைறைம !காைமயாள� 2 0 2 
!ைறைம க�+�பா�டாள� 3 3 - 
கணனி இய�ன� 11 3 8 
தர: பதி9ன� 18 8 10 
!�திைர எ"�விைனஞ� 1 - 1 
வரேவ�பாள� 4 3 1 
வழ0க( உதவியாள� 2 - 2 
க�5ட ேம�பா�ைவயாள� 1 - 1 
களiசிய ெபா��பாள� 3 - 3 
த�ச% 1 1 - 

ெமா�த� 2951 2218 733 
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1.2 பதவி5ய'Rக� 

 

� சிேரgட பிரதி ஆைணயாள� நாயகமான தி-மதி. ம(லிகா சமரேசகர 2011.12.27 ஆ	 திகதியிலி-A� 

பய%வ�� ெப�	 வைகயி( உ�நா�+ இைறவ� திைணகள�தி% பணி�பாளா� நாயகமாக 

நியமிக�ப�+�ளா�. 

 

� சிேரgட ஆைணயாளரான தி-. எj.�. ேகாபாலசி0க	 2010.12..27 ஆ	 திகதியிலி-A� பிரதி 

ஆைணயாள� நாயகமாக பதவி9ய��த�ப�+�ளா�. 

 

� சிேரgட ஆைணயாளரான தி-. ேக.ஏ.பி. க�வாரா4சி 2011.01.08 ஆ	 திகதியிலி-A� பிரதி 

ஆைணயாள� நாயகமாக பதவி9ய��த�ப�+�ளா�. 

 

� சிேரgட ஆைணயாளரான தி-மதி. டபி�9.பி.எj. ஷாAதி�மா� 2011.01.11 ஆ	 திகதியிலி-A� பிரதி 

ஆைணயாள� நாயகமாக பதவி9ய��த�ப�+�ளா�. 

 

� சிேரgட ஆைணயாளரான தி-மதி. எ(. ராமநாயக 2011.05.10 ஆ	 திகதியிலி-A� பிரதி 

ஆைணயாள� நாயகமாக பதவி9ய��த�ப�+�ளா�. 

 

� பி%வ-	 ஆைணயாள�க� சிேரgட ஆைணயாள�க� தர�தி�� பதவி9ய��த�ப�+�ளன� 

 

ெபய' பதவி5ய'R திகதி 
தி-. டபி�9.எ	.டபி�9. �மாரசிறி 02.10.2010 

தி-. ஏ.எ(.ஏ.. சி�ேசன 27.10.2010 

தி-மதி. எ�.எ	.சீ.ஐ. �ணேசகர 08.01.2011 

தி-. டபி�9.வி.ப ீக-ணார�ன 11.01.2011 

தி-. ப.ீஏ.வி. பிேரமர�ன 10.05.2011 

தி-மதி. ேக. தகநாயக 27.12.2011 * 

 

� பி%வ-	 பிரதி ஆைணயாள�க� ஆைணயாள� தர�தி�� பதவி9ய��த�ப�+�ளன� 

 

ெபய' பதவி5ய'R திகதி 
தி-. எ	.ஜி. ேசாமசAதிர 27.12.2010 
தி-மதி. சி.எ�. வ Fரசி0க 01.01.2011* 
தி-மதி. எ�.எ	.5. !னசி0க 08.01.2011 * 
திர. பி.ஜி.ேக. சமர�0க 11.01.2011 * 
தி-மதி. ேக.எ	.எj. ஜயவ Fர 10.05.2011 * 
தி-.ேக.எ�.எ%.சி.ெபேரரா 20.09.2011 * 
தி-மதி. ேக.எ�.எ%.சி. ஆ�- 20.11.2011 * 
தி-மதி..ேக.எj.பி.ஆ�.5.எj. க-ணார�ன 24.12.2011 * 
தி-. ஓ.பி.பி.ேக. சி�ேசன 27.12.2011 * 

*அரசா0க ேசைவ ஆைண�"வி% அ0கீகார�தி���ப�ட�. 

 

� 2011.09.17 ஆA திகதியிலி-A� 15 வ�மதி�ப�ீடாள�க� சிேரgட வ�மதி�ப�ீடாள�களாக� 
தர!ய��த�ப�டன�.  
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1.3 இைளAபாற(க� 
�றி�த ஆ*5% ேபா� பி%வ-	 அ�வல�க� ேசைவயிலி-A�  இைள�பாறின�. 

 

 

பிற இைளAபாற(க� 

• சிேரgட வ� மதி�ப�ீடாள�க�  -  01 

• வ� மதி�ப�ீடாள�க�   - 16 

• !ைறைம ப��பா4வாள�க�  - 02 

• சிேரgட வ� உ�திேயாக�த�க�  - 01 

• ெபா� !காைம��வ உதவியாள�  - 14 

• சாரதிக�     - 03 

• அ�வலக உதவியாள�   - 12  

 

தி�.ேக.எ�.எ). க/ெதெகதர 

தி-.ேக.எ	.எj. 2010 ேம 31 ஆA திகதி உ�நா�+ இைறவ� ஆைணயாள� நாயகமாக நியமிக�ப�டா�. 

அவ� 1976 ெச�ெட	ப� 01 ஆA திகதி வ�மதி�ப�ீடாள� ஒ-வராக திைணகள�தி( பதவிைய 

ஆர	பி�த�ட% வ� நி�வாக��ைறயி( பல !கிய பதவிகைள9	 வகி���ளா�. 35 வ-ட அவர� 

ேசைவகால�தி% ேபா� தி-. கAெதெகதர 2008 இ( கமnனி( இட	ெப�ற 29 ஆவ� வ� நி-வாக 

ெபா�நலவாய அைம��களி% வ-டாAத ெதாழிD�ப மாநா�5( கலA� ெகா*டா�. ேம�	 இவ� 

லச	ேபகி( இட	ெப�ற இர�ைட வ� சமவாய�தி( ேப�>வா��ைத நடா��வத��	 

ைக�சா�தி+வத��மான  o��"வி�� தைலைம தா0கினா�.  

 

தி�. வி...ஜி..பி. உபயசி% 

தி-. வி.5.ஜி..பி. உபயசி� 1976 ெச�ட	ப� 01 ஆA திகதி  வ� மதி�ப�ீடாள� ஒ-வராக இ� 

திைணகள�தி( இைணA� ெகா*டா�. இவ� ப(ேவ� பதவிகளி( அ��பண��ட% 

ேசைவயா�றிய�ட% 2010 இ( ேமலதிக  ஆைணயாள� நாயகமாக பதவி9ய��த�ப+	 வைர 

கடைமயா�றினா�.  அவ�  2011  ஜனவ� 22 ஆ	 திகதியிலி-A� ஓ4: ெப�	 வைர 

ேசைவயா�றினா�. அவர� கால�ப�தியி%ேபா� ப(ேவ�ப�ட ெவளிநா�+  வ� விதி�பன: ப�றிய  

நிக?�சி� தி�ட0களி( கலA� ெகா*ட�ட%  2001  இ( சி0க�p�(  இட	ெப�ற வ�ெகா�ைக 

ம��	 நி�வாக	 ெதாட�பான  பயி�சி ெநறியி�	 கலA� ெகா*டா�. 

 

 

தி-.ேக.எ	.எj. கAெதெகதர  ஆைணயாள� நாயக	 

தி-. வி.5.ஜி.பி. உபயசி� ேமலதிக ஆைணயாள� நாயக	  

தி-. பி.5. பிேரமர�ன பிரதி ஆைணயாள� நாயக	 

தி-. �. ேகாபாலசி0க	 பிரதி ஆைணயாள� நாயக	 

தி-மதி. டபி�9.பி.எj. ஷாAதி�மா� பிரதி ஆைணயாள� நாயக	 

தி-. ேஜ.எ	.ஜயவ��தன ஆைணயாள� 

தி-மதி. எj. எதி�சி0க ஆைணயாள� 

தி-மதி. ேக.எ	.எj. ஜயவ Fர ஆைணயாள� ( பதி( கடைம) 

தி-. எ�.எ	.எ%. ஏகநாயக பிரதி ஆைணயாள�  

தி-. எj.ஏ.டபி�9. வ Fரேசகர பிரதி ஆைணயாள�  
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தி�. பி... பிேரமர�ன 

தி-. பி.5. பிேரமர�ன அவ�க� 1978 மா�� 01 ஆ	 திகதி வ� அ�வலெரா-வாக இ� திைணகள�தி(  

இைணA�ெகா*டா�. அ��ட% 2010 5ச	ப� 27 ஆ	 திகதி பிரதி ஆைணயாள� நாயகமாக 

பதவி9ய��த�ப�டா�. 2011 ஜனவ� 08 ஆ	 திகதி ேசைவயிலி-A� ஓ4: ெப�றா�. இவ� தன� 

பதவிைய வகிகி%ற கால�ப�தியி( ெகா�யாவி( இட	ெப�ற ப(ேதசிய ெதாழி(!ய�சிக� மீதான 

கணகா4: நிக?�சி�தி�ட	 உ�ளட0கலாக ெநத�லாAதி( இட	ெப�ற ச�வேதச ம��	 ஒ�ப�ீ+ 

வ� விதி�பன: ெகா�ைகக� எ%ற கணகா4: நிக?�சி� தி�ட�தி( கலA� ெகா*டா�. 

 

தி�. %. ேகாபாலசி1க� 

தி-. �. ேகாபாலசி0க	 1970 ஏ�ர( 16 ஆ	 திகதி திைணகள�தி( இைணA� ெகா*ட�ட%, 2011  

ஜனவ� 11 ஆ	 திகதி அவ� இைள�பா�	 ெபா"� சிேரgட ஆைணயாளராக ெதாழி�ப�+ 

ெகா*5-Aதா�. 2010 5ச	ப� 27 ஆ	 திகதியிலி-A� பிரதி ஆைணயாள� நாயகமாக பதவி 

உய��த�ப�ட தி-.ேகாபாலசி0க	 அவ�க� இ� திைணகள�தி( 40 வ-ட அ��பணி�� மிக 

ேசைவயிைன வழ0கி9�ளா�. 

 

தி�மதி. டபி�5.பி.எ). ஷா/தி�மா' 

தி-மதி. டபி�9.பி.எj. ஷாAதி�மா� 1980 ேம 05 ஆ	 திகதி வ� மதி�ப�ீடாள� ஒ-வராக இைணA� 

ெகா*டா�. 2011 ேம 10 ஆ	 திகதி அவ� இைள�பா�	 ெபா"� பிரதி ஆைணயாள� நாயகமாக (பதி( 

கடைம) ேசைவயா�றி வAதா�. இவ� இ� திைணகள�தி( 31 வ-ட அ��பணி��மிகேசைவயிைன 

வழ0கி9�ளா�. 

1.4 ஒ\�கா�� நடவ.�ைகக�  
 

வ�தி 
2011.01.01  

அ%��ளவா� மீதி 
�றி�த  ஆ*5% 
ேபா� ஆர	ப	 

�றி�த  ஆ*5% 
ேபா� நிைற: 

2011.12.31  
அ%��ளவா� மீதி 

 வ� மதி�ப�ீடாள� 5 2 - 7 
 வ� உ�திேயாக�த� 1 - 1 - 

 

1.5 பயி�சி 

1.5.1 உ�ளக பயி�சி  

திைணகள�தி% பயி�சி கிைள வ� மதி�ப�ீடாள�க� ம��	 வ� அ�வல�க�� பயி�சி ெநறிகைள9	 

ப^�ைசகைள9	 கிரமமாக நடா�தி வ-கி%ற�. இ� அறிவிைன வி-�தி ெச4வதைன9	 ப��பா4: 

திற%கைள ேம	ப+��வைத9	 இலகாக ெகா*+�ள�. �றி�பாக வ� விதி�பன: ம��	 கணகீ�+ 

அறி: ெதாட�பாக பயி�சி வழ0க�ப+கிற�. அ�வல�களி% உ�திேயாகp�வ ெசய�பா+கைள 

ேம�ெகா�வத�� ப(ேவ�ப�ட ேதைவ�பா+கைள நிவ��தி ெச4வத�காக �றி�த விடய0க� ெதாட�பி( 

பயி�சியிைன வழ0�வத�� !கிய��வ	 வழ0க�ப�+�ள�.  இத�� ேமலதிகமாக அவ�கள� 

வ���களி( அவ�கைள உ�தி�ப+��வத�� ேபாதிய அறி: ம�ட�திைன அைடA� ெகா�வத�� 

!59மாகி%ற�.  

 

�றி�த ஆ*5% ேபா� பயி��விக�ப�டவ�க� ம��	 நடா�த�ப�ட ப^�ைசக� ெதாட�பான விபர0க� 

பி%வ-மா� : 
 

� வ% மதிAபீ!டாள'க2�கான பயி�சி  

பயி�சி / ப^!ைச 
ேதா�றியவ'களி	 

எXணி�ைக  
வ��� 11 தர	 11 வ�  மதி�பீ�டாள�க�காக  இர*டாவ�  திைணகள 
ப^�ைசயி(  ப0�ப��வத�காக பயி�சி வ���க� நடா�த�ப�டன.  

• சி0கள ெமாழி – 406 
• ஆ0கில ெமாழி - 93 
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� வ% அOவல'க2�கான பயி�சி  

 
� நடா�தAப!ட க��தர1�க2� ெசயலம'Rக2� 

 

 விடய� 
�றி�த ஆX.	 ேபா@ இட�ெப�ற 
க��தர1�க2� ெசயலம'Rக2�  

நிதியிய� சாதன0க� 02 

வ� ேம%!ைறயீ�+ ஆைண�" வைர�மான 
ேம%!ைறய�ீ+ நைட!ைற 

01 

 

1.5.2 ெவளிநா!"  பயி�சி  
 

வ� நி-வாக	 உய�Aத ம�ட�தி( காண�ப+வத��	 திைணகள�தி% அ�வல�க� சிறAத அறிவிைன� 

ெப�� ெகா�வத��	 ஏைனய நா+களி( காண�ப+	 சிறAத நைட!ைறகைள அறிA� ெகா�வ�	 

அவசியமானெதன திைணகள	 உண�Aத�. இத�கைமவாக, ெவளிநா+களி( இட	ெப�ற பயி�சி நிக?�சி� 

தி�ட0க�, க-�தர0�க� அ(ல� ெசயலயம�:களி( திைணகள�தி% 45 அ�வல�க� கலA� 

ெகா�வத�கான ஏ�பா+க� ெச4ய�ப�டன. 
 

 

 அOவல%	 ெபய�� பதவி5� 
நிக_*சி�தி!ட ெபய' 
க��தர1�க2� 
ெசயலம'Rக2� 

பயி�சி 
வழ1கிய  
நா" 

கால� 

1 தி-மதி. எ	. சமேசகர 
சிேர�ட பிரதி  ஆைணயாள� நாயக	 

வ� உட%ப5ைக மீதான 16 
ஆவ� வ-டாAத ச�வேதச 
q�ட	 - ப�j 

பிரா%j 14.09.2011 – 
16.09.2011 

2 தி-மதி. எ	. சமேசகர 
சிேர�ட பிரதி  ஆைணயாள� நாயக	 

வ� ம��	 ச	மி%ைம 4 
ஆவ� ச�வேதச மாநா+ 

இAதியா 07.12..2011-
10.12.2011 

3 தி-மதி. எ	.எj.எ(. ராமநாயக 
சிேரgட ஆைணயாள�  

“வைலயைம�� ம��	  
!ைறைம 
!காைம��வ	”ேநர5 வ�கான 
ேதசிய அகடமி – நா�� - 
இAதியா 

இAதியா 11.07.2011- 
14.07.2011 

4 தி-மதி. எ(. ராமநாயக 
சிேரgட ஆைணயாள� 

95 ஆவ� ேதசிய !காைம��வ 
பயி�சி – NMC - லாஹூ� 

பாகிjதா% 22.08.2011-
17.01.2012 

5 தி-மதி. எ�.எ	.சி.ஐ. �ணேசகர சிேரgட 
ஆைணயாள� 

சிறிய ம��	 ந+�தர ெதாழி( 
!ய�சிகளி% கணகா4: 
ப�றிய க-�தர0� LHNDM- OECD 
மேலசியா 

மேலசியா 17.01.2011-
21.01.2011 

6 தி-.ேக.ஏ.ஜி. அேபர�ன 
ஆைணயாள� 

“அரசிைற ேப*த� நிைலகான 
வ�ெகா�ைக  ம�ற	 வ� 
நி�வாக சவா(க�” ப�றிய 
க-�தர0� – ேடாேயா 

ஜ�பா% 11.01.2011-
14.01.2011 

பயி�சி / ப^!ைச 
ேதா�றியவ'களி	 

எXணி�ைக 

வ��� 111 தர	 11 இைன� ேச�Aத  வ� அ�வல�க�காக வ��� 111 
தர	 1 வ� அ�வல�க�  பதவியி(  உ�தி�ப+�த�ப+வத��	 வ��� 11 
தர	 11 இ�� பதவி உய�: ெப�வத��	 பயி�சி  வ���க� 
நடா�த�ப�டன. 

• 2 ஆவ� தடைவ – 215 
• 3 ஆவ� தடைவ - 13 
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7 தி-.ேஜ.எ	. ஜயவ��தன 
ஆைணயாள� 

ேதசிய வ� மாநா+ – 2011 
“ெபா-ளாதார மா�ற(: வ� 
விதி�பன: ப0�” 

மேலசியா 19.07.2011-
20.07.2011 

8 தி-மதி. ஆ�.எ	.ஆ�.டபி�9.. மiசநாயக 
ஆைணயாள� 

2 ஆவ� நா�+ விஜய	 
!காைம��வ நிக?�சி� தி�ட	 
- தா4லாA� 

தா4லாA� 24.04.2011-
06.05.2011 

9 தி-.ேஜ.5.ஆ�. ஜயேசகர 
ஆைணயாள� 

GTC: வ� விதி�பன: மீதான 
ச�வேதச ெசயலம�: 

ஜ�பா% 04.10.2011-
28.10.2011 

10 தி-மதி. 5.ஜி.ஆ�.டபி�9. �ணதிலக 
ஆைணயாள� 

வ� ேம%!ைறயீ�+ ப(ேதசிய 
ெதாழி(!ய�சி களி% 
கணகா4: மீதான IRD OECD 
இைணAத க-�தர0� 

சி0கp� 23.06.2011-
25.06.2011 

11 தி-. 5.எ	.எ(.ஐ. திஸாநாயக 
ஆைணயாள� 

TFCTN நிைறேவ�� 
நிக?�சி�தி�ட	 

சி0கp� 23.06.2011-
25.06.2011 

12 தி-. எ	.ஜி. ேசாமசAதிர  
ஆைணயாள� 

வ� ேம%!ைறயீ�+ ப(ேதசிய 
ெதாழி(!ய�சி களி% 
கணகா4: மீதான IRD OECD 
இைணAத க-�தர0� 

சி0கp� 23.06.2011-
25.06.2011 

13 தி-மதி. எ�.எ	.5. !ணசி0க 
ஆைணயாள� 

“வைலயைம�� ம��	  
!ைறைம 
!காைம��வ	”ேநர5 வ�கான 
ேதசிய அகடமி – நா�� - 
இAதியா 

சி0கp� 10.10.2011-
18.11.2011 

14 தி-. பிேக.ஜி. சமர�0க 
ஆைணயாள� 

மா�ற( விைலயிட( 
ெதாட�பான உய� க-�தர0� 
Joint LHDNM- OEC இைணA� 

ெகா0ெஹா0 24.10.2011-
28.10.2011 

15 தி-.ேக.எ�.எ%.சி. ெபேரரா 
பிரதி ஆைணயாள�  

“வைலயைம�� ம��	  
!ைறைம 
!காைம��வ	”ேநர5 வ�கான 
ேதசிய அகடமி – நா�� - 
இAதியா 

இAதியா 11.07.2011-
14.07.2011 

16 தி-. பி.எ(.ஏ. லியனேக 
பிரதி ஆைணயாள� 

மா�ற( விைலயிட( 
ெதாட�பான உய� க-�தர0� 
Joint LHDNM- OEC இைணA� 

மேலசியா 27.06.2011-
01.07.2011 

17 தி-. 5.ஆ�.எj. ஹ��வரா4�சி 
பிரதி ஆைணயாள� 

வ� உட%ப5ைக பிரேயாக	 
ப�றிய உய� க-�தர0�  Joint 
IRBM – OECD இைணA� 

மேலசியா 07.03.2011-
11.03.2011 

18 தி-. எ	.ஜி. �ணசி� 
பிரதி ஆைணயாள� 

வ� உட%ப5ைக பிரேயாக	 
ம��	ேப�>வா��ைதக�கான 
அறி!க	 Joint LHDNM OECD 
இைணA� 

Kuala Lumpur- 
மேலசியா 

03.10.2011-
14.10.2011 

19 தி-.ேஜ.ஏ.ஜி. மஹிAதர�ன 
பிரதி ஆைணயாள� 

மா�ற( விைலயிட( 
ெதாட�பான உய� க-�தர0� 
Joint LHDNM- OEC இைணA� 

மேலசியா 27.06.2011-
01.07.2011 

20 தி-. எ	.எ(.எ	. தாஹி� 
பிரதி ஆைணயாள� 

ெபா-ளாதார அபிவி-�தி 
உபாய	 

ெகா�யா 08.06.2011-
28.06.2011 
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21 தி-. எj.எj.5.வ Fரேசகர 
பிரதி ஆைணயாள� 

வ� உட%ப5ைக பிரேயாக	 
ம��	ேப�>வா��ைதக�கான 
அறி!க	 Joint LHDNM OECD 
இைணA� 

Kuala Lumpur- 
Malaysia 

03.10.2011-
14.10.2011 

22 தி-. 9.பி.எj.ஏ. ஜயல� 
பிரதி ஆைணயாள� 

“வைலயைம�� ம��	  
!ைறைம 
!காைம��வ	”ேநர5 வ�கான 
ேதசிய அகடமி – நா�� - 
இAதியா 

இAதியா 11.07.2011-
14.07.2011 

23 தி-. 9.பி.எj.ஏ. ஜயல� 
பிரதி ஆைணயாள� 

அரசிைற !காைம�தவ 
விைன�திற% க-�தி�ட�தி% 
ெவளிநா�+ பயி�சி நிக?�சி� 
தி�ட	 -ெகா�யா 

ெகா�யா 21.11.2011-
02.12.2011 

24 தி-. எ%ேக.ஏ.ஐேக. �ணர�ன 
பிரதி ஆைணயாள� 

ச�வேதச ெகா+க( 
வா0க@க� மீதான ெசயலம�: 
– மேலசியா 

மேலசியா 06.06.2011-
24.06.2011 

25 தி-. மஹிAத �ணவ Fர 
பிரதி ஆைணயாள� 

வ��தக ம��	 !தE�+ 
ஊ�வி�� உபாய0கைள 
விள0கி ெகா�ள( ம��	 
>தAதிர வ��தக 
உட%ப5ைகக� 

சி0கp� ம��	 
ெகா�யா 

15.08.2011-
09.09.2011 

26 தி-.ஜி.5.எ.எj. ஜயர�ன 
பிரதி ஆைணயாள� 

ச�வேதச ெகா+க( 
வா0க@க� மீதான ெசயலம�: 
– மேலசியா 

மேலசியா 06.06.2011-
24.06.2011 

27 தி-. எj.எ	.ஏ. ப*டார 
 பிரதி ஆைணயாள� 

ஆசிய ப>பி வ��தக 
உட%ப5ைகயி% விைன�திற% 
ெசய�ப+��ைகயிைன 
அதிக��பத�� நா�5% 
ெகா�திற% வி-�தி க-�தர0� 

சீனா 06.07.2011-
19.07.2011 

28 தி-. எ	. கேணசராஜா 
 பிரதி ஆைணயாள� 

அரசிைற !காைம�தவ 
விைன�திற% க-�தி�ட�தி% 
ெவளிநா�+ பயி�சி நிக?�சி� 
தி�ட	 -ெகா�யா 

ெகா�யா 08.06.2011-
28.06.2011 

29 தி-மதி. 9.5. விஸாகா 
கணகாள� 

வ� ப��பா4: ம��	 
வ-மான எதி�:qற( நிக?�சி� 
தி�ட	 

தா4லாA� 24.04.2011-
06.05.2011 

30 தி-. ஆ� .ேக..டபி�9. கமேக 
வ� மதி�ப�ீ+ ெபா��பாள� 

அரசிைற !காைம�தவ 
விைன�திற% க-�தி�ட�தி% 
ெவளிநா�+ பயி�சி நிக?�சி� 
தி�ட	 -ெகா�யா 

ெகா�யா 21.11.2011-
28.11.2011 

31 தி-மதி. ேஜ.5. ரணசி0க 
சிேரgட வ� மதி�பீ�டாள� 

ெபா� !காைம��வ�தி( 
ெபா� ெகா�ைக !�மாணி 

ெகா�யா 08.02.2011-
09.12.2011 

32 தி-மதி. எ%.�.ஏ. திஸாநாயக  
சிேரgட வ� மதி�பீ�டாள� 

வ�� ப��பா4: ம��	 
வ-மான எதி�:qற( நிக?�சி� 
தி�ட	   

ஐஇ 26.06.2011-
22.07.2011 

33 தி-மதி. 5.எ(. சமரவிரம 
வ� மதி�ப�ீடாள� 

ெபா�நலவாய வ� அ�திய�சக� 
பயி�சிெநறி 

ஐஇ 01.08.2011-
09.09.2011 

34 தி-மதி. எ�.எj.எj. �மார  
வ� மதி�ப�ீடாள� 

ெகா�ய ெபா-ளாதார	 ம��	 
அபிவி-�தி மீதான 
!�மாணி�ப�ட நிக?�சி� 
தி�ட	 

ெகா�யா 15.02.2011-
30.06.2012 
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35 தி-மதி. டபி�9.ஏ.சி.எj. ேசனநாயக 
வ� மதி�ப�ீடாள� 

மனிதவள அபிவி-�திகான 
ஜ�பானிய மானிய உதவி 

ஜ�பா% 29.08.2011-
29.08.2013 

36 தி-. எ	.ஜி. க-ணார�ன 
வ� மதி�ப�ீடாள� 

அரசிைற !காைம�தவ 
விைன�திற% க-�தி�ட�தி% 
ெவளிநா�+ பயி�சி நிக?�சி� 
தி�ட	 -ெகா�யா 

ெகா�யா 27.11.2011-
02.12.2011 

37 தி-மதி. சி.ஜி. பாலO�ய  
 வ� மதி�ப�ீடாள� 

IDE JETRO �லைம� ப�சி( 
நிக?�சி� தி�ட	 2011/2012 

ஜ�பா% 25.10.2011-
12.03.2012 

38 தி-. எ	.எ	. ெகாேரரா 
 வ� உ�திேயாக�த� 

ெதாழி( !ய�சிகளி�டாக 
ெப*கைள வ��ப+�� 
ெதாட�பான பயி�சி 
நிக?�சி�தி�ட	 

இAதியா 14.11.2011-
06.01.2012 

 

39 தி-. எ�.எ	.சி.ேஜ.ேஹனநாயக 
வ� உ�திேயாக�த� 

இைணய த%னியக ம��	 
!ைறைம !காைம” 
ெதாட�பான க-�தர0� ேநர5 
வ�கான ேதசிய அகடமி(NADT) 

இAதியா 11.07.2011-
14.07.2011 

40 தி-. ஏேக.எ	. நயனஜி�   
வ� உ�திேயாக�த� 

அரசிைற !காைம�தவ 
விைன�திற% க-�தி�ட�தி% 
ெவளிநா�+ பயி�சி நிக?�சி� 
தி�ட	 ெகா�யா (FMEP) 

ெகா�யா 21.11.2011-
28.11.2011 

41 தி-. எ(.ஆரேக.ேராவ( 
!ைறைம ப��பா4வாள� 

அரசிைற !காைம�தவ 
விைன�திற% க-�தி�ட�தி% 
ெவளிநா�+ பயி�சி நிக?�சி� 
தி�ட	 ெகா�யா (FMEP) 

ெகா�யா 27.11.2011-
02.12.2011 

42 தி-. ஏ.சி. �ணேசகர 
தர: பதி9ன� 
 

அரசிைற !காைம�தவ 
விைன�திற% க-�தி�ட�தி% 
ெவளிநா�+ பயி�சி நிக?�சி� 
தி�ட	 ெகா�யா (FMEP) 

ெகா�யா 21.11.2011-
28.11.2011 

43 தி-. எj.பி..க-ணார�ன 
தர: பதி9ன� 
 

அரசிைற !காைம�தவ 
விைன�திற% க-�தி�ட�தி% 
ெவளிநா�+ பயி�சி நிக?�சி� 
தி�ட	 ெகா�யா (FMEP) 

ெகா�யா 21.11.2011-
28.11.2011 

44 தி-. எ�ேக.5.ேசாமர�ன 
தர: பதி9ன� 
 

அரசிைற !காைம�தவ 
விைன�திற% க-�தி�ட�தி% 
ெவளிநா�+ பயி�சி நிக?�சி� 
தி�ட	 ெகா�யா (FMEP) 

ெகா�யா 27.11.2011-
02.12.2011 

45 தி-. ஈ.ஏ.9. க-ணார�ன 
தர: பதி9ன� 
 

அரசிைற !காைம�தவ 
விைன�திற% க-�தி�ட�தி% 
ெவளிநா�+ பயி�சி நிக?�சி� 
தி�ட	 ெகா�யா (FMEP) 

ெகா�யா 27.11.2011-
02.12.2011 
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ப�தி II - வ�  நி-வாக	  
அ�தியாய�  2 -  வ�மான ேசக%AK 

உ�நா�+ இைறவ�� திைணகளமான� அரசா0க ெமா�த வ-மான ேசக��பி( 2011 ஆ	 ஆ*5% ேபா� 

ேதறிய வ-மான ேசக��பான�  nபா 443,830,016,054/- ெதாைகயிைன� ேசக��த�. (ச7க� ெபா��� அறவ F+ 

!�திைர� தF�ைவ ம��	 ெமா�த ேதச க�+மான வ� ேசக��� உ�பட). இ� ெதாைகயான�, 2010 ஆ	 

ஆ*5ைனவிட nபா 21 பி(லிய% அதிக��ெபா%றிைன கா�5ய�. பிரதான வ� வ Fத0களி( �ைற�� 

விலகளி��க� வழ0�த( சில வ�கைள மா��த(, காண�ப�ட ேபாதி�	 இ@ வ-மான ேசக��பான�  

!%ைனய வ-ட��ட% ஒ�பி+ைகயி( 5.04% அதிக��பிைன >�5 கா�59�ள�. இAத வைகயி( 

திைணகள	 அரசா0க வ-மான�தி�� nபா 420 பி(லியைன ப0களி��� ெச4த�ட% மாகாணசைபகான 

வ-மான�தி�� nபா 23.8 பி(லியைன� ப0களி��� ெச4த�. இAத வ-மானமான� 897,813 

வ�ெச���ந�களி% விவகார0க�� கவன	 ெச��தியத% 7ல	 ெபற4ய�ப�ட�. இவ��� உைழ�	 

ேபா� ெச���	 வ� தி�ட�தி% கீ? கழி�பன: ெச4ய�ப+	 வ-மான வ� ெச���	 வ� 530,072 

ஊழிய0க�	 உ�ளடக�ப�+�ளன�. 

 

2.1 வ% ெசO�@ந'க� ம��� வ%�ேகாைவகளி	 எXணி�ைக  

�றி�த வ-ட�தி% இ�தியி( வ� ெச���ந�களாக இ� திைணகள�தி( பதி: ெச4� ெகா*டவ�களி% 

எ*ணிைக அ�டவைண 01  இ( கா�ட�ப�+�ள�  
 

2011.12.31 அ	��ளவா� வ% ெசO�@ந'களி	 எXணி�ைக5� வ%�ேகாைவக2� 

வ�மான வ% 

  
க�பனிக�     

வதி:�ள க	பனிக�   32,335    

வதிவ�ற க	பனிக�          412    

அரச q�+�தாபன0க�, நியதி�ச�ட சைபக� ம��	 அரச உடைம நி�வன0க�            54   32,801  

க�பனிகள(லாதைவ     

 தனி�ப�டவ�க� 175,812    

ப0�டைமயாள�க� 16,797    

ஆ�கைள ெகா*ட �"க� ேபா%றைவ       1,275    

உெபாெச. தி�ட�தி% கீ? வ-மான வ�ெச���	 ஊழிய�க� (31.03.2011 
அ%��ளவா�) 530,072* 723,956  

ெமா�த வ�மான வ% ெசO�த(க�    756,757  

பிற வ% ெசO�@ந'க�     

ெபாேச.க!டண�தி�காக பதி: ெச4ய�ப�ட தனியா�க� ம��	 ப0�டைமயாள�க� 14,542    

ெப�மதி ேச' வ%�காக பதி: ெச4த ஆ�க� 31,478    

நிதி* ேசைவக� மீதான ெப�மதி ேச' வ%�காகA பதி:ெச4த ஆ�க� 162    

வி�AK ெபேச.வ%�காக பதி:ெச4தவ�க�       4,131    

ேதசக�+மான வ�காக பதி: ெச4தவ�க� 60,370    

பAதய அறவ F�+ ேகாைவக� 988    

Oதா�ட அறவ F�+ ேகாைவக�             4  111,675  

ெமா�த வ% ெசO�@ந'க�    868,432  
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�றிAK:   (i)   ஊழியெரா-வ-� பிற ஏேதD	 வ-மான	 இ(லாதவிட�� உைழ�	 ேபா� 

ெச���	 வ� தி�ட�தி% கீ? கழி�பன: ெச4ய�ப�ட ச	பள�தி�கான வ� 

ெதாட�பி( தனியான ேகாைவெயா%� இ�திைணகள�தி( ேபண�ப+வதி(ைல. 

(ii) 7ல�திேலேய (ைவ��க�, திைறேச� உ*5ய(க�, ப0கிலாப0க�, 
ச%மான0க� மீதான வ�5 ேபா%ற) வ-மான�தி% மீ� இ�தி வ�யாக வ� 
விதிக�ப�டவ�க� உ�ளடக�படவி(ைல. 

(iii) ேகாைவக� ேபண�ப+	 236 அரச சா�ப�ற நி�வன0க�	 3537 அரசா0க 
ஊழிய�க�	 ேமேல உ�ள ��ளி விபர0களி( உ�ளடக�ப�+�ளன�. 

 

2.2 ெமா�த வ�மான ேசக%AK  

�றி�த ஆ*+கான ெமா�த வ-மான ேசக��� nபா 444 பி(லியனாக இ-Aத�ட% இ� nபா 21 பி(லிய% 

அ(ல� 5.04% சதவ Fத	 !%ைனய ஆ*5ைனவிட அதிக��� காண�ப�ட�. ஆர	ப�தி( �றி�பி�ட� ேபா%� 

மாகாணசைபக�� மா�ற�ப�ட !�திைர� தF�ைவ ேசக��� ம��	 ேதச க�+மான வ�யி% 

7%றிெலா%� எ%பன இAத வ-மான ேசக��பி( உ�ளடக�ப�+�ளன. (!%ைனய வ-ட�தி( !�திைர� 

தF�ைவ� ேசக��� nபா 4,439,842,693/-  ஆக காண�ப�ட�ட% ெமா�த ேத.க.வ� nபா 46,022,517,148/- ஆக  

காண�ப�ட�.) 

 

இ@ ஆ*5( அரசா0க வ-மான�தி�கான உ�நா�+ இைறவ�� ப0களி�� 47.48% ஆ�	. ஒ@ெவா- வ� 

வைககைள9	 அவ�றி% மதி�ப+ீக�ட% ஒ�பி+ைகயி( ெமா�த வ-மான	 ேசக��� 98.86% அைடவிைன 

கா�+கி%ற�. இ� சிறிதள: வ F?�சியா�	. ெப.ேச.வ� ேசக��பி( �றி�பிட�தக வ F?�சி ஏ�ப�+�ள�. க(வி 

ேபா%ற சில �ைறகளி( ெப.ேச.வ� ெதாட�பி( வழ0க�ப�ட வ��ச�ைகக�	 நிதி ெப.ேச.வ� விகித0க� 

�ைறக�ப�டைவ9	 இத�கான பிரதான காரண0களா�	. 

 

எ@வாறாயிD	, 2011.03.31 ஆA திகதியி% பி%ன� �றி��ைரக�ப�ட க�டண�தி% மீதான நி��திைவ�த( வ� 

நFக�ப�டதனா( அத% கீ? எAதெவா- வ-மான!	 கிைடக�ெபறாத ேபாதி�	 !%ைனய வ-ட��ட% 

ஒ�பி+ைகயி( 2011 ஆ	 ஆ*5( வ-மான ேசக��� 15.64% வ Fத�தினா( அதிக����ள�. ெசல: வ� ச7க� 

ெபா���� தF�ைவ எ%பவ�றிலி-A� கிைட�	 (>ய –ெச��த() வ-மான� ேசக���க�	 அேத 

காரண�தினா( 2011.03.31 ஆA திகதி வைர மா�திரேம கிைடக� ெப�றன.  ேம�	, ப��வ�� ேசக��� 2011 

மா�� 31 வைர மா�திரேம காண�ப�ட�. (!%ைனய வ-ட�தி( ப��வ� ேசக���� ெதாைக nபா 

10,047,723,176.00 ஆக  காண�ப�ட�.) 

 

ஒ@ெவா-  வ� வைகயி% கீ"	 ேசக��� அத�ெகதிரான மதி�ப�ீ+ட% ஒ�பி�+ ேநாகி அ�டவைண 02 இ( 

�றி�பிட�ப�+�ள�. வைர� 01 இ( கா�ட�ப�+�ள�.  �றி�த வ-ட�தி% ேபா� கா>�பா4�ச( அ�டவைண 

03 இ( �றி�பிட�ப�+�ள�ட% வைர� 02 இ( கா�ட�ப�+�ள�. 

 

 

உெபாெச. வ� தி�ட�தி% கீ? பதி: ெச4ய�ப�ட ெதாழி(த-ந�க�  13,964    

வ�5 மீதான நி��திைவ�த( வ� (நி��திைவ�த( !கவ�க�) 1,730    

�றி�ப+ீ ெச4ய�ப�ட க�டண	 மாதாAத அ�டவைண வழ0�ன�க� மீதான நி.ைவ. வ� 6,480  
 

2011.12.31  அ%��ளவா� ெமா�த வ� ெச���ந�க� / வ�ேகாைவக� எ*ணிைக 7,207 29,381 

வ�மான வ%   897,813 

*தம� ெதாழி(த-ந�களினா( pரண�ப+�த�படாத ெவளி�ப+�த(கைள வழ0கிய ஊழிய�க� உ�ளடக�படவி(ைல. 

அ�டவைண 01 
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ெசயலா��ைக  அறிைக  2011 

 

ெமா�த வ�மான  ேசக%AK – 2011 

வ% வைகக� 
வ�மான 

மதிAபீ" Bபா :
)தி��தAப!ட@(  

வ�மான 
ேசக%AK Bபா: 

மதிAபீ!.( 
ேசக%Aபி	 
விகத� % 

ெமா�த 
வ�மான 
ேசக%AK	 
விகித�a %  

வ-மான வ� 138,874,300,000  135,973,513,529  97.91% 30.64% 

ெபா-ளாதார ேசைவ க�டண	   21,072,700,000   21,335,091,270  101.25% 4.81% 

ப��வ�     4,233,000,000    4,232,322,781  99.98% 0.95% 

பAதய ம��	 Oதா�ட வ� 300,000,000       286,881,858  95.63% 0.06% 

ப0� ெகா+க( வா0க( வ�     4,075,000,000    3,263,518,189  80.09% 0.74% 

ெப�மதி ேச� வ�  227,945,100,000  215,419,828,725  94.51% 48.54% 

ெபா-�க� ேசைவக� வ�   35,000,000   25,543,709  72.98% 0.01% 

�ர�: வ� 250,000,000       130,615,686  52.25% 0.03% 

ேதசிய பா�கா�� அறவ F+   15,000,000   14,743,435  98.29% 0.00% 

நி�மாண ைக�ெதாழி( உ�தரவாத அறவ F�+ நிதிய	 949,272,000    1,106,035,868  116.51% 0.25% 

ேதச க�+மான வ� *   51,112,500,000  53,501,015,453  104.67% 12.05% 

?�திைர� த>'ைவ ** -    7,217,344,951  -  1.63% 

சfகAெபா�AK அறவ >" *** 100,000,000    1,323,560,600  1323.56% 0.30% 

ெமா�த வ�மான� )செபா.அ .உ�ளட1கலாக(  448,961,872,000  443,830,016,054 98.86% 100.00% 

*      மாகாணசைப� மா�ற�ப�ட ேதசக�+மான வ� nபா 16,627,726,357/- 

**  மாகாணசைப� மா�ற�ப�ட !�திைர� தF�ைவ nபா 7,217,344,951/-  

*** அரசிைற ெகா�ைக� திைணகள�தி�� மா�ற�ப�ட ச7க� ெபா��� அறவ F+ – nபா 1,323,560,600/- 
 

அ�டவைண 02 
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ெசயலா��ைக  அறிைக  2011 

 

 

2.3 ெமா�த வ�மான� – வ�மானA பா3*ச( 

வ�மானA பா3*ச( 2011 

மாத� 
வ�மான வ% ேசக%AK           

( சfகA ெபா�AK அறவ >" 
உ�ளட1கலாக ) Bபா: 

திர!.ய வ�மான ேசக%AK 
Bபா: 

ஜனவ�             37,993,093,412          37,993,093,412  

ெப�ரவ�             37,897,187,665          75,890,281,077  

மா��             29,104,676,517        104,994,957,594  

ஏ�ர(             35,809,389,111        140,804,346,705  

ேம             38,659,618,358        179,463,965,064  

ஜூ%             27,385,191,446        206,849,156,510  

ஜூைல             34,778,388,652        241,627,545,162  

ஓகj�             43,593,166,225        285,220,711,386  

ெச�ட	ப�             46,481,869,091        331,702,580,477  

ஒேடாப�             38,080,253,586        369,782,834,064  

நவ	ப�             39,988,409,370        409,771,243,433  

5ச	ப�             34,058,772,621      443,830,016,054 
அ�டவைண 03 
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ெசயலா��ைக  அறிைக  2011 

 

2.4 ?�திைர� த>'ைவ, ேதச� க!"மான வ% எ	பவ�ைற மாகாணசைபக2�� 

மா��த(  

ெதாட��ைடய ச�டவாக வாசக0க�கஞ வைகயி�	 பாரா�ம%ற�தா( அDமதி வழ0க�ப�ட 2011 ஆ	 

ஆ*5% வர:ெசல:�தி�ட� பிேரரைணக�� இண0க:	 உ�நா�+ இைறவ�  ஆைணயாள� 

நாயக�தினா( ேசக�க�ப�ட பி%வ-	 வ-மான வைகக� மாகாண சைபக�� மா�ற�ப�டன. 

 

ேதச க�+மான வ� 33.33% ேசக��பி( 

!�திைர� தF�ைவ 100% ேசக��பி( 
 

மாகாணசைபக�� மா�ற�ப�ட வ-மான� ெதாைககைள9	 திைணகள�தினா( ேசக�க�ப�ட �றி�த 

வ�களி% ெமா�த� ெதாைககைள9	 அ�டவைண 04 கா�+கி%ற�. 

 

  
மாகாணசைபக�� 
மா�ற( ெதாைக 

ெமா�த 

ேசக��� (nபா) 

!�திைர� தF�ைவ 7,217,344,951/- 7,217,344,951/- 

ேதச க�+மான வ� 16,627,726,356/- 53,501,015,453 
அ�டவைண 04 

 

2.5 வ�மான ேசக%AK – gய மதிAபீ"� பிறR� 

இ@வா*5( (இற�மதிக� மீதான ெப.ேச.வ ம��	 ேத.க.வ. நF0கலாக) ெமா�த வ-மான� ேசக��பி( 3.48%  

>ய மதி�படீ(லாத வ�யாக� ேசக�க�ப�ட�. 2010 ஆ	 ஆ*5( இ� ெமா�த வ-மான� ேசக��பி( 4.40% 

ஆக காண�ப�ட�. த%னா�வ இணக�பா�5ைன ஊ�வி�பத% 7ல	 வ-மான ேசக��� எ%ற வைகயி( 

திைணகள�தி% பணிq�றி( பிரதானமானதாக  காண�ப+கி%ற�. ஒ@ெவா- !ய�சி9	  >ய மதி�ப�ீ+ 

அ5�பைடயி% கீ? வ-மான	 ெப�வத�கான !ய�சியாக உ�ள�.  இ� ெதாட�பி( ேதைவயான 

நடவ5ைகக� எ+க�ப�ட�ட% வசதிக�	 வழ0க�ப�டன. 
 

ெப�மான0களி% ஒ�ப�ீ+ அ�டவைண 5 இ( கா�ட�ப�+�ள�. 

 

gய மதிAபீ" ம��� பிறவ�றி	 கீ_ ேசக%AK ப�றிய ப�Aபா3R 

  
2009(Bபா. ’000) 2010(Bபா. ’000) 2011(Bபா. ’000) 

gய மதிAபீ" பிற gய மதிAபீ" பிற gய மதிAபீ" பிற 

வ-மான வ� 117,529,249 7,821,560 110,451,338 7,123,922 130,990,294 4,983,219 

ெப.ேச.வ (இற�மதிக� 
மீதான ெப.ேச.வ. நF0கலாக) 96,423,173 7,074,945 115,100,917 4,884,494 98,826,247 4,283,614 

ேத.க.வ (இறகிமதிக� 
மீதான ேத.க.வ நF0கலாக) 12338569 63186 18,981,744 328,332 27,950,249  609,927 

ஏைனயைவ 28,625,908 716,620 38,642,159 709,105 38,132,720 802,937 

ெமா�த� 254,916,899 15,676,311 283,176,158 13,045,853 295,899,510 10,679,697 

ெமா�த வ-மான�தி% 
��� வ Fத	 % 
(இற�மதிக� மீதான 
ெப.ேச.வ� ம��	 ேத.க.வ 
நF0கலாக) 

94.21% 5.79% 95.60% 4.40% 96.52% 3.48% 

அ�டவைண 05 
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ெசயலா��ைக  அறிைக  2011 

 

2.6 அரசா1க வ�மான�தி�கான உ�நா!" இைறவ%யி	 ப1களிAK  
 

2011 ஆ	 ஆ*5( அரச வ-மான�தி�காக உ�நா�+ இைறவ�யி% ப0களி�பிைன9	 ெமா�த உ�நா�+ 

உ�ப�தியிைன9	 அவ�றி% கடAத நா%� வ-ட0க�கான ேபாகிைன9	 அ�டவைண 06 கா�+கி%ற�. 

வைர� 03 இ( இ�ப0களி��க� விளக�ப�+�ளன.  2011 ஆ	 ஆ*5( அரசி% ெமா�த வ-மான	 nபா 

934,812 மி( ஆக அதிக����ள�.  (நிதி, தி�டமிட( அைம�சி% வ-டாAத அறிைக – 2011) அரச 

வ-மான�தி�கான உ�நா�+ இைறவ�� ேசக��� 47.48% ஆக� பதிவாகிய�. இ@ வ-ட�தி( சில வ�கைள 

இ(லாெதாழி�பத% 7ல!	 ஒேர ெதாழி(�ைறயி% மீ� விதிக�ப�5-Aத ப(வைக வ�கைள 

ஒ-0கிைண�பத% 7ல!	 வ� !ைற எளிதாக�ப�ட�. (ெப.ேச.வ. ம��	 ேத.க.வ தவிர ச7க�ெபா��� 

வ�9	 (ச.ெபா.வ.)ெசல: வ�9	 இ(லாெதாழிக�ப�+ ெதாைல�ெதாட�� வ� அறி!க�ப+�த�ப�ட�.) 

 

 

அரச வ�மான�தி�கான ப1களிAK ம��� பிரதான ெபா�ளாதார* ெசய�பா"களி	  

த�ேபாைதய விைலக2டனான ெமா�த  உ�நா!" உ�ப�தி 

  ஆX" 
அரசா1க 

வ�மான� மி(. * 
உ.இ.தி. ேசக%AK 

அரசா1க 
வ�மான�தி( 

h�� வ >��தி( 
உ.இ.தி. ேசக%AK 

பிரதான 
ெபா�ளாதார 

ெசய�பா"களி	 
நடAK விைலயி( 

Bபா மி( ** 

2007 565,051 308,205 54.54% 3,578,688 8.61% 

2008 655,260 344,570 52.59% 4,410,682 7.81% 

2009 699,643 353,015 50.46% 4,835,293 7.30% 

2010 817,280 422,512 51.69% 5,604,104 7.54% 

2011 934,812 443,830 47.48% 6,542,663 6.78% 

7ல	 – * நிதி, தி�டமிட( அைம�> (ஆ*டறிைகக�)  ** இல0ைக ம�திய வ0கி  (ஆ*டறிைகக�) 
அ�டவைண 06 
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ெசயலா��ைக  அறிைக  2011 

 

2.7 வ% விபர�திர!" இண�கAபா" 
 

வ� ெச���ந�க� >யமதி�பீ�5% அ5�பைடயி( உ�ய ேநர�தி( வ� விபர�திர�+கைள நிர�பி வ�கைள 

ெச���வதைன ஊ�வி�	 நிக?�சி இ@வ-ட�தி( ெதாட�A� !%ென+க�ப�ட�. தனி�ப�ட வ� 

ெச���ந�க�� சில பய%க� அறி!க�ப+�த�ப�டைம கடAத சில கால0களாக இல0ைகயி% வ�  

!ைறயி( அறி!க�ப+�த�ப�ட  விேசட அ	ச0க� ஒ%றா�	.  இ�பய%களி% பிரதான �றிேகா� 

த%னா�வ அ5�பைடயி( வ�� ச�ட0க�� இண0க நட�பதைன ஊ�வி�பதா�	. அ@வாறான தனி�ப�ட 

வ�ெச���ந�க�� கிைடக q5ய பய%க� வ-மா� : 
 

(1) சிற���ைம அ�ைடக�� தைகைமெபற( )த0க	 ம��	 ெவ�ளி(  

(2) ேமா�டா�  வாகன0க� இற�மதி மீ� வ�� ச�ைக வழ0�த( 

(3) !% q�5� ெச���	 வ�க�கான த��ப5க� 

 

இத�கைமவாக, 2010/2011  வ� மதி�பா*5%ேபா� வ-மான வ� விபர�திர�+  இணக�பா�+ விகித	 

!%ைனய வ� மதி�பா*+ட% ஒ�பி+ைகயி( அதிக��த�. கடAத வ-ட�தி( 66% மாக காண�ப�ட �றி�த 

திகதியிலி-A� ஒ- மாத கால�தி��� க	பனி��ைற வ-மான வ� விபர�திர�+கைள சம��பி�	 விகித	 

68% மாக அதிக��த�. க	பனிய(லாத �ைறயி% இணக�பா�+ விகிதமான� �றி�த திகதியிலி-A� ஒ- 

மாத�தி��� சம��பிக�ப�டைவ 59% வ Fத�தினா( அதிக��த�.  

 
அ�டவைண 07 இ( 2010/2011 கால�ப�தியி( �றி�த திகதியிலி-A� ஒ- சம��பிக�ப�ட வ-மான வ� 
விபர�திர�+ இணக�பா+ விப�க�ப�+�ள� 
 
அ�டவைண 08 இ( பிற வ�க� மீதான விபர�திர�+ இணக�பா�+ விபர0க� கா�ட�ப�+�ளன. 
 

 

வ�மான வ% விபர�திர!" இண�கAபா"  2006/07  -  2010/11 

வ% 
மதிAபாX" 

 

@ைற 

 

?.R� திகதி மீதான 
இண�கAபா" % 

?.R� திகதி5ட	 
ஒ� மாத�தி( 
இண�கAபா" % 

2006/2007 
நி�வன	 36% 42% 

நி�வனம(லாத 26% 42% 

2007/2008 
நி�வன	 37% 55% 

நி�வனம(லாத 27% 50% 

2008/2009 
நி�வன	 49% 58% 

நி�வனம(லாத 39% 48% 

2009/2010 
நி�வன	 52% 66% 

நி�வனம(லாத 41% 53% 

2010/2011 
நி�வன	 56% 68% 

நி�வனம(லாத 42% 59% 

அ�டவைண 07 
 

 

ஏைனய வ%க� மீதான விபர�திர!" இண�கAபா" 

  ெப.ேச'.வ ெபா.ேச.க ேத.க.வ உ.ெபா.ெச.வ% 

ஆ*+ 2009 87% 79% 78% 
வ� மதி�பா*+ 

2008/09 
45% 

ஆ*+ 2010 94% 81% 98% 
வ� மதி�பா*+ 

2009/10 
51% 

ஆ*+ 2011 94% 85% 89% 
வ� மதி�பா*+ 

2010/11 
63% 

அ�டவைண 08 
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ெசயலா��ைக  அறிைக  2011 

 

2.8 வ�மான வ% ேசக%AK 

வ-மான வ� ேசக��� (நி�வன வ-மான வ� தனி�ப�ட (தனியா�) வ-மான வ�, வ�5யி% மீதான வ-மான 

வ�) 2010 ஆ	 ஆ*+ட% ஒ�பி+ைகயி( 2011 ஆ	 ஆ*5( 117,575 மி(லிய% nபாவிலி-A� 135,973 

மி(லிய% nபாவாக அதிக����ள�. இ� 15.64% அதிக��பா�	 வ-மான வ�� ேசக��பான� 

திைணகள�தி% இ@வா*+ வ-மான�தி( 30.72% ஆ�	. 2010 ஆ	 ஆ*5( 27.83% ஆக இ-Aத�. (2009 இ(  - 

35.51%). 

2.8.1 �றி�த வ�ட�தி	 ேபா@ வ�மான வ%5ட	 ெதாட'பான பிரதான ெகா�ைக 
மா�ற1க� : 

i.  தனியா�க� ம��	 அறெகாைட நி�வன0க�கான வ� விலகளி�� ெகா+�பன: 

nபா300,000/- இலி-A� nபா 500,000/- ஆக அதிக�க�ப�ட�. 

ii. தனியா� வ� விதி�பன: ம�ட	 பி%வ-மா� தி-�த�ப�ட�. 
 

வ% விதி வ�மான� வ% வ >த� 

•         !த(  nபா  500,000 4% 

•         அ+�த nபா  500,000 8% 

•         அ+�த nபா  500,000 12% 

•         அ+�த nபா  500,000 16% 

•         அ+�த nபா 1,000,000 20% 

•         மீதி 24% 

iii. உெபா.ெச. வ� தி�ட�தி% ஊழிய வ-மான�திலி-A� கழி�பன: ெச4ய�ப�ட வ� (அரசா0க 

ம��	 தனியா��ைற ஊழிய�களி%) இ�தியானதாக க-த�ப+	. 

iv. ஊழிய வ-மான�தி% மீ� வ� கணி�ப+ீ ெச49	 ெபா"� வ� விலகளி�� ெகா+�பனவான�  

nபா 500,000/- இைன விiசிய வ-மான�தினா( தைலைமெப�	 ெகா+�பனவி% 

கழி�பனவி%ைம� ந�டஈ+ வழ0�	 வைகயி( nபா 100,000/- விiசாத ெதாைகெயா%�  

வைர வழ0க�ப�+�ள�. 

v. க	பனிக�, வ0கிக�, நிதியிய( நி�வன0க� அ(ல� அரச சா�ப�ற நி�வன0க�� 

ஏ��ைடயதான வ-மான வ�கான வ Fத	 28% ஆக �ைறக�ப�ட�. 

vi. ச�ைக வ Fத	 12% ஆக �ைறக�ப�ட�. 

vii. அ0கீக�க�ப�ட அறெகாைடெயா%�� பணமாக� ெச4ய�ப+	 ந%ெகாைட  அ�தைகய 

அறெகாைட ேநா9�ற ம��	 ேதைவ9ைடயவ�கைள நி�வன ^தியாக பராம��பத�கான 

ஏ�பா+க�காக� தாபிக�ப�5-Aதா( மா�திரேம கழி�பன:காக அ0கீகார	 வழ0க�ப+	. 
 

2.8.2 வ�மான வ% ேசக%AK – @ைற  ^தியான வ�Aபா�க� 
 

ெமா�த வ-மான வ� ேசக��பான (nபா 135,97 பி(லியDகான) நி�வன��ைறயி% ப0களி�� nபா 77.4 

பி(லியனாக அ(ல� 57% மாக இ-Aத�. அேதேவைள நி�வனம(லாத �ைறயி% ப0களி�பான� nபா 58.5 

பி(லியைன அ(ல� 43% �திைன ப0களி�� ெச4த�. அ�டவைண 09 வ-மான ேசக��பி% வ�திகைள 

கா�+வ�ட% வைர� 05 இதைன ெதளி:ப+��கி%ற�. 
 

நி�வன ம��� நி�வனம(லாத வ-மான வ� ேசக%AK  2010 & 2011 

 

2011 2010 

வ% ேசக%AK (Bபா) % வ% ேசக%AK (Bபா) % 

நி�வன� *       77,412,806,959.00  57% 57,159,980,481.00  49% 

நி�வனம(லாத **       58,560,706,570.00  43% 60,415,279,464.00  51% 

ெமா�த�     135,973,513,529.00  100% 117,575,259,945.00  100% 

�றி��க� * 2010 இ( 5,645 மி( ம��	 2011 இ( 7,157 மி( ப0கிலாப வ� உ�ளட0கலாக  

 

** இைணAத �ைறயினா( வழ0க�ப�ட ேசைவக� ம��	 வ�5 வ-மான�திலி-A� கழி�பன: ெச4ய�ப�ட 

நி��திைவ�த( வ� உ�ளட0கலாக 

அ�டவைண 09 
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2.8.3 fல�தி	 அ.Aபைடயி( வ�மான ேசக%AK ப�Aபா3R. 
�றி�த ஆ*5%ேபா� ேசக�க�ப�ட வ� வ-மான�தி% வ�தி அ5�பைடயி( (ஊழிய	 ம��	 பிற) 
7ல�தி% அ5�பைடயி( அ�டவைண 10 இ( கா�ட�ப�+�ள�. 

 

வ�மான வ% ேசக%AK – 2011 

7ல	 ேசக%AK (Bபா. மி() 

ஊழிய�  

உெபா.ெச.வ தி�ட	 14,538.87  

ெச��த� தவறிய வ�கான த*ட�பண	 ப�றிய மதி�ப+ீக� 279.81 14,818.68 

ஏைனயைவ 

>ய மதி�பீ+ ம��	 ெச��த� தவறிய வ�கான 
த*ட�பண	 ப�றிய மதி�ப+ீக� 

76,392.64  

வ�5 மீதான நி��திைவ�த( வ�  ,வாடைக ம��	 
�றி��ைரக�ப�ட க�டண	 

38,176.64  

பிற 7ல�தி% கழி�பன: 7,236.13  

ெமா�த ேசக%AK  121,805.41 

கழி : மீளளி��க�  (650.58) 

ேதறிய ேசக%AK  135,973.51 
அ�டவைண 10   

 

 

 



18 

 

ெசயலா��ைக  அறிைக  2011 

 

2.9 ெப�மதி ேச' வ%   ேசக%AK  
�றி�த ஆ*5% ேபா� ெப.ேச.வ� ேசக���  nபா 215,419 மி(லியனாக காண�ப�ட�ட% �றி�த ஆ*5�காக 

மதி�பீ+ ெச4ய�ப�ட nபா 227,945 மி(லியைனவிட nபா 12,525 மி(லிய% ப�றா�ைறயாக  காண�ப�ட�. 

20% ெபேச.வ�  வ Fத	 12% ஆக  �ைறவைடAத�.  இதனா( ஏ��ைடயதாக ஒ�ைற ெப.ேச.வ� வ Fத	 p�சிய 

வ Fத�திைன  விட காண�ப�ட�. ஆட	பர� ெபா-�க� ம��	  நிதியிய� ேசைவக� மீதான ெப.ேச.வ� வ Fத	 

20% இலி-A�  12% ஆக �ைறக�ப�டத%  விைளவாக ெவளிய�ீ+ வ�யி%  85% வைரயான உ�ள F�+ வ� 

வர: ேகா�ைக மீதான வைரயைற  100% வைர  வி�வாக�ப�+�ளைம,  �திய  �ைறக�� ெப.ேச. வ�  

விலகளி��  ம��	 இல�ப+�த�ப�ட ெப.ேச. வ� தி�ட�திைன அறி!க�ப+�த( ம��	 �றி�த ஆ*5% 

ேபா� ெப.ேச. வ� வ-மான	 வ F?�சி,ெதாைல�ெதாட��  அறவ F+ ம��	 இற�மதி தF�ைவ, நி�ைவ வ� 

எ%பன 2010 5ச	ப� 31 அ%��ளவா� உ�ள F�க�படாத �திய கழி�பன: !ைறைம எ%பன ஏ�ப+�த�ப�டன. 
 

வ-மான	 ேசக��பான� இ@வ-ட�தி( ேம�ெகா�ள�ப�ட தி-�த0களி% காரணமாக ேம( ேநாகி9	 

கீ?ேநாகி9	 ெச%றன. 
 

2.9.1 பி	வ�� ெபா�!க� ம��� ேசைவக� ெபேச.வ%யிலி�/@ வில�களி�கAப!டன . 

(அ) ெதாைல�ெதாட�� ேசைவக�  

(ஆ) க(வி� ேசைவக� 

(இ)  உயி�� >வ�+ கழி:கைள� பய%ப+�தி உ�நா�5( தயா�க�ப�ட க�க� ம��	 மர��*+க� 

(ஈ) உ�நா�5( தயா�க�ப�ட கணனி ெம%ெபா-� 

(உ) ெவளிநா�+ நிதியளிக�ப�ட உ�க�டைம�� க-�தி�ட0க�� வழ0க�ப�ட ெபா-�க� ம��	 

ேசைவக�  

ெப�மதி ேச� வ� ெமா�த ேசக��� ம��	 மீ�ெகா+�பன: அ��ட% ேதறிய ேசக��� எ%பவ�றிைன �ைற 

^தியாக அ�டவைண 11 கா�+வ�ட% வைர� 06 இ( இ� விளக�ப�+�ள�. 

 

ெப�மதி  ேச' வ% ெமா�த ேசக%AK� மீ� ெகா"AபனRக2� 

@ைற 
2010 2011 

ேதறிய ேசக%AK  
(Bபா.மி() 

ெமா�த ேசக%AK  (Bபா.மி() 
மீ�ளிAK

க� 
ேதறிய ேசக%AK  

(Bபா.மி() 

உ�ப�தி� �ைற   31,705.00    37,423.05  4,598.17       32,824.88  

உ�ப�திய(லாத 
�ைற 

              

-ேசைவக� 58,371.75    50,224.38    1,750.19  48,474.19    

-நிதியிய� ேசைவக� 29,826.27    21,721.75      21,721.76    

-வி-�� ெபேச.வ        82.38  88,280.40         89.03     72,035.16           89.03     70,284.98  

இற�மதிக�   99,577.71     112,309.97  
 

 
   112,309.96  

ெமா�த�   219,563.11    221,768.18   6,348.36    215,419.82  

அ�டவைண 11 
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ெப�மதி ேச� வ�யி% �ைறவா�யான வைகயாக�ைத9	 ெமா�த உ�நா�+ உ�ப�திகான ப0களி�ைப9	 

அ�டவைண 12 கா�+கி%ற�. 
 

 

2.9.2 ைக�ெதாழி( ^தியான ப�Aபா3R 
வ0கி�ெதாழி(, கா���தி, ேஹா�ட( ம��	 உண: வி+தி, நி�மாண	, மி%சார	 ம��	 வா9 
ேபா%றவ�றி% உ�நா�+ ெப�மதி ேச� வ� ைக�ெதாழி( ^தியான ப��பா4:க�, இற�மதிக� ம��	 
நிதியீ�ட( அ��ட% ெமா�த ெப�மதி ேச� வ�  அத%  ப0களி�� எ%பவ�றிைன அ�டவைண 13 
கா�+கி%ற�. 
 

ெப�மதி ேச' வ% உ�j' ெமா�த� – உ�ப�தி5� ேசைவ�@ைறக2� 

@ைற 
2009 

(nபா.மி() 
2010 

(nபா.மி() 

வ >_*சி 
அதிக%AK 
(?	ைனய 
வ�ட�@ட	 
ஒAபி"ைகயி(  

2011 
(nபா.மி() 

வ >_*சி 
அதிக%AK 
(?	ைனய 
வ�ட�@ட	 
ஒAபி"ைகயி( 

வ0கி�ெதாழி( 15,669 21,391 36.52% 14,828 -30.68% 

கா���தி 2,674 3,370 26.02% 4,207 24.83% 

ேஹா�ட�	 >��லா வி+தி9	 2,495 3,882 55.63% 4,590 18.24% 

நி�மாண	 6,401 6,077 -5.07% 6,828 12.36% 

மி%சார!	 வா9:	 1,723 151 -91.23% 269 78.23% 

இற�மதிக� 7,687 11,914 54.99% 16,103 35.16% 

நிதியளி�� 10,664 13,354 25.23% 11,072 -17.09% 

ெதாட�பாட( 4,140 7,111 71.77% 1,048 -85.27% 

ெப�ேறாலிய உ�ப�தி 5,553 2,438 -55.94% 271 -88.89% 

�5வைக9	 ம�பான!	 8,650 10,887 25.86% 8,877 -18.46% 

வைக�ப+�த�படாத ேசைவக� 1,560 7,085 25.86% 7,291 2.90% 

வைக�ப+�த�படாத உ�ப�திக� 5,971 6,507 8.99% 7,588 16.60% 

நிதி�ேசைவக� மீதான ெப.ேச�.வ 
ம��	 ஏைனயைவ 

38,733 25,817 -33.35% 20,139 21.99% 

ெமா�த� 111,899 119,985 7.23% 103,110 -14.06% 

அ�டவைண 13      
 

2.10 ேதச�  க!"மான வ% ேசக%AK 
 

�றி�த வ-ட�தி�கான ேத.க.வ� ேசக���  மதி�பீ+ ெச4ய�ப�ட  அளவிைன விட 1,182 மி(லிய% nபாவிைன  

விiசியதாக காண�ப�ட�ட% ெமா�த வ-மான ேசக��பி( 12.05%  ப0களி��� ெச4த�. ேத.க. வ�காக�  

பதி: ெச4த  வ� ெச���ந�களி%  ெமா�த  எ*ணிைக  2011.12.31 ஆA திகதி 60,370 ஆக காண�ப�ட�. 

ேத.க. வ�காக�  பதி: ெச4ய�ப�ட க	பனிக� 18,102 எ%ப�ட% ஏைனேயா�  தனி�ப�டவ�க�	  

ப0�டைமயாள�க�மாவ�. மாகாணசைபகளினா( ேசக�க�ப�ட �ர�: வ�யான� 2011 இ(  

அறி!க�ப+�த�ப�ட  பிரதான ெகா�ைக  மா�றெமா%றாக  இ(லாெதாழிக�ப�ட�.  அேதேவைள ேதச 

க�+மான வ�யி% ேநாெக(ைல ெமா�த  ம��	  சி(லைற  வியாபார� �ைறகைள9	  உ�ளடகிய 

ெமா.உ.உ�ப�தி�கான ெப.ேச.வ%யி	 ப1களிAK ெதாட'பான @ைறவா%யான ப�Aபா3R 

@ைற 
2010 2011 

ெமா.உ.உ�ப�தி�
� ெப�மதி ேச� 
வ�யி% ேசக��� 
சத வ Fத	 

ேதறிய ேசக%AK 
)Bபா(  

% 
ேதறிய ேசக%AK 

)Bபா(  
% 2010 2011 

உ�ப�தி� �ைற 31,705,003,722  14.44% 32,824,883,451  15.24% 0.57 0.50 

உ�ப�திய(லாத �ைற 88,280,407,765  40.21% 70,284,977,867  32.63% 1.58 1.07 

இற�மதி மீதான 99,577,710,759  45.35% 112,309,967,407  52.14% 1.77 1.71 

ெமா�த� 219,563,122,247  100.00% 215,419,828,725  100.00% 3.91 3.29 

அ�டவைண 12 
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வைகயி( வி�:ப+�த�ப�ட�. ெமா�த ேத.க. வ� வ-மான�தி% 7%றிெலா%� ம�திய அரசா0க�திலி-A� 

மாகாணசைபக��  மா�ற�ப�ட�. 

2.10.1 ேத.க. வ% ெதாட'பான பிரதான ெகா�ைக மா�ற1க� 
  

• வ� வ Fத	 3%. இலி-A�  2% ஆக �ைறக�ப�ட�. 

• வ� விதி�பன: எ(ைல காலா*ெடா%�� nபா 650,000/- இலி-A� 500,000/- ஆக 

�ைறக�ப�ட�. 

• ேஹா�ட(, வி-Aதின� வி+தி, உண:�சாைலக� எ%பவ�ைற நட��த(, உ�நா�5( 

தயா�க�ப�ட விவசாய உ�ப�தி க(வி�ேசைவகைள வழ0�த(, மனித வள வழ0க(, 

உ�நா�+� க(வி� ேசைவக� எ%பவ��� வ� விதி�பன: எ(ைல காலா*ெடா%�� 

nபா 25 மி(லியனா�	. 

• ெமா�த ம��	 சி(லைற வ��தக0களி% வ� விதியா�	 �ர�வி% 50% வ Fத�தி��	 

விநிேயாகjத�களி% �ர�வி% 75% இ��	 ேதச க�+மான வ�யிலி-A� 

விலகளிக�ப�ட�. 
 

ேத.க.வ. ேசக��� வ-ட�தி�கான மதி�ப�ீ5% 100% இ��	 அதிகமான அைடவிைன ெகா*5-Aத�. 

 

ேத.க.வ% ேசக%AKA ப�Aபா3R  – - 2011 

@ைற 

ேதறிய ேசக%AK )Bபா(  

2010 2011 

உ�ப�தி 7,714,130,983 10,085,470,339 

ேசைவக� 11,595,944,639    18,474,705,865  

இற�மதிக� 26,712,441,526    24,940,839,249 

ெமா�த� 46,022,517,148    53,501,015,453  

அ�டவைண 14 

 

ேதச� க!"மான வ%ேசக%AK� மதிAபீ"� 

ஆX" 
மதிAபிடAப!ட 

வ�மான� (Bபா) 
வ�மானேசக%AK 

(Bபா) 
% 

2011 51,112,500,000    53,501,015,453 105% 

2010 45,362,000,000 46,022,517,147 101% 

 அ�டவைண 15 
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2.11 ெபா�ளாதார  ேசைவ� க!டண அறவ >" 

�றி�த ஆ*5% ேபா� 21,335,091,270/- nபாவிைன ெபா-ளாதார ேசைவ க�டணமாக  திைணகள	 ேசக�க 

!59மாக இ-Aத�ட% இ� ெமா�த ேசக��பி( 4.82% ஆ�	. இ� இ@வ-ட�தி�கான மதி�ப+ீ ெச4ய�ப�ட 

ெதாைக9	 ஒ�பி+ைகயி( 101% அதிக��பா�	. 2010 இ(  காண�ப�ட nபா 18  பி(லியDட%  ஒ�பி+ைகயி(  

nபா 21.3 பி(லியனாக அதாவ� 18.2% அதிக��ெபா%ைற� பதிவாகிய�. 
 

ெபா�ளாதார ேசைவ� க!டண  ேசக%AK (ெபா.ேச.க) 

வ�ட� 
மதிAபிடAப!ட 

வ�மான� (Bபா) 
வ�மானேசக%AK 

(Bபா) % 

2011 21,072,700,000  21,335,091,270  101% 

2010 15,000,000,000  18,047,723,176  120% 

அ�டவைண 16 

 

 
 

2.11.1 ெபா.ேச. க!டண� ெதாட'பான பிரதான ெகா�ைக மா�ற1க� 
 

• 2011 ஏ�ர( 01 ஆ	  திகதி  அ%� அ(ல� பி%ன�  ஆர	பமா�	 வ� விதி�பன: எ(ைல 

காலாணெடா%�� nபா 25  மி(லிய%  வைர அதிக�க�ப�ட�. 

• ெபா.ேச. க�டண�  ச�ட�தி( வைர விலகண	 ெச4ய�ப�டவா� விநிேயாக�த�க�, அதிgட 

இலாப�சீ�+ விநிேயாக�த�க�, அல� ந	பிைக அ(ல� பரjபர நியதிக� ம��	 அைன�� 

விமான� ேசைவக� ம��	 க�ப� ேசைவக� ெபா.ேச. க�டண�திலி-A� விலகளிக�ப�+�ள�. 

• வ� வ Fதமான� பி%வ-மா� இல�ப+�த�ப�+�ள�. 
i. !.ச. ஆைட ஏ��மதிக�, !.ச. வியாபார இ(ல0க�, 

ஏ��மதியாள�க�� விநிேயாகி�பத�காக !.ச. ஆைட 
உ�ப�தியாள�க�   

0.10% 

ii. விலகளி��, ச�ைக வ� வ Fத0க�, ஏ�ப�ட ந�ட0க�,ெமா�த 
அ(ல� சி(லைற வி�பைன, ேதயிைல, 
இற�ப�,ெத0��ெபா-�களி% ஆர	ப நிைல மா�ற	, 
விள	பர !கவ�க�  

0.25% 

iii. ஏைனய   1.00% 

• கலா*+ அ5�பைடயிலான விபர�திர�+க�� மா�றமாக வ-டாAத அ5�ைடயி( 

சம��பிக�ப�5-Aத�. 
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2.12 உைழ��� ெபா\@ ெசO�@� வ% ேசக%AK 

�றி�த ஆ*5% ேபா� உ.ெச.வ தி�ட�தி%  கீ? ேசக�க�ப�ட ெமா�த வ-மான	 14,818 மி(லியனா�	.  

(2010 இ( nபா 16,312 மி(லியனா�	 2011 இ( 9% ஆ( வ F?�சியைடA��ள�). இ� வ-மான வ� 

ேசக��பிைன9	  உ�ளட�கி%ற�. இத% விைளவாக, �ைறAத வ� வ Fத0க�, வ-மான வ� ம�ட0களி% 

வி�வாக	 ம��	 nபா 100,000/- ேமலதிக விலகளி�� எ%பன ஊழிய வ-மான�தி�காக வழ0க�ப�ட�. 
 

உெபா.ெச.வ தி�ட�தி% கீ? வ-மான வ�ெச���	 ஊழிய�க� 530,072 ஆக இ-Aத� (ெதாழி(  

வழ0�ன�களினா( pரணம�ற ெவளி�ப+�த(கைள� ெச4த ஊழிய�களி% எ*ணிைக ேச�க�படவி(ைல). 

இ�தி�ட�தி%  கீ? பதி:ெச4� ெகா*ட ெதாழி( வழ0�ன�களி% எ*ணிைக 13,964 ஆ�	. 

 

உ.ெபா.ெச.வ வ% வ�மான ம!ட1க� ப�றிய ப�Aபா3R 

வ�மானA பர�ப( 
ெமா�த ச�பள�  

(Bபா) 
ஊழிய'களி	 
எXணி�ைக 

ெசO�தAப!ட  
உ.ெபா.ெச வ%� 

தி!ட�தி	 கீ_ வ% 

300,000 
கீ? 

கழிக�படாத வ� 
32,012,311,226.85   246,573  

- 

கழிக�ப�ட வ�       100,729,250.06  

300,001-700,000 42,362,325,200.65     88,659        765,022,074.54  

700,001-1,100,000 36,969,146,049.42   128,587     1,409,419,434.45  

1,100,001-1,500,000 20,475,503,159.00     15,754     1,111,488,069.21  

1,500,001-2,000,000  9,962,378,198.86      6,099        838,428,518.61  

2,000,001-2,500,000  4,694,850,898.36      2,197        509,076,334.15  

2,500,001-3,000,000  3,592,086,424.49      1,478        473,606,484.60  

3,000,000 இ�� ேம( 17,859,690,859.71     40,725     3,977,624,168.31  

ெமா�த� 167,928,292,017.34  530,072 9,185,394,333.93  
�றி�� : 2010/2011 வ�மதி�பா*+ெதாட�பி( ெதாழி(வழ0�ந�களா( pரண�ப+�த�ப�ட வ�விபர�திர�+கைள 
அ5�ைடயா ெகா*+ இ�தகவ(க� தயா�க�ப�+�ளன.  

 அ�டவைண 17 

 

2.12.1 ஊழிய வ�மான வ% ெதாட'பான பிரதான ெகா�ைக மா�ற1க�: 

01. உெபாெச வ� தி�ட�தி% கீ? ஊழிய வ-மான�திலி-A� கழிக�ப�ட வ� (அரசா0க ம��	 

தனியா��ைற ஊழிய�களி%) இ�தியாக க-த�ப+	. 

02 nபா 500,000 இைன விiசிய ஊழிய வ-மான	 மீ� வ� கண�ப�ீ5( வ� விலகளி�� வி+ெதாைக 

nபா 100,000/- ஆ�	. 

03. ஊழிய�களி% ேவதனாதிக� ம��	 அரசா0க�. �ைறயி��ளவ�க� மீ� அ0கீக�க�ப�ட வ� வர: 

2011.04.01 ஆ	 திகதியிலி-A� பய%வ��ெப�	 வைகயி( ஏ��ைடயதாக மா�டா�. 

04. ஓ4�திய	 அ(ல� ஏேதD	 இைள�பாற( ந%ைமக�, வழ0க�ப�ட வாகன	 அ(ல� / அ��ட% 

மாதெமா%�� nபா 500,000/- வைர ெச��த�ப�ட வாகன ெகா+�பன:� விலகளி�� 

வழ0க�ப�+�ள�. 

 

2.13 நி��திைவ�த( வ%க� (வ!. ம���  �றி�@ைர�கAப!ட க!டண1க� மீ@) 

வ�5  மீதான நி��தைவ�த( வ�க� �றி�த ஆ*5% ேபா� nபா 33,775,884,745/- ேசக��பிைன ெப�ற�ட% 

இதி( nபா 27,385,287,097/- திைறேச� உ*5ய(க� !றிகளி( இ-A� ெபற�ப�டைவ9	 உ�ளடகி9�ள�. 

(2010 ஆ	 ஆ*5( nபா 22,325,326,102/- ஆ�	). அ��ட% மிதமான ஏைனய (ைவ��க� ேபா%ற) 

சாதன0களிலி-A� ெபற�ப�ட�. 

 

வ�5 மீதான நி��திைவ�த( வ� வ-மான	 2011 ஆ	 ஆ*5�காக மதி�ப+ீ ெச4ய�ப�ட ெதாைகயிைனவிட 

nபா 2,774 மி(லியனா( �ைறவைடAத�. எ@வாறாயிD	, 2011 இ( வ�5 மீதான நி��திைவ�த( வ� 
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வ-மான	 2010 இ( காண�ப�ட nபா 29,422,008,983/- உட% ஒ�பி+ைகயி( 16.4% அதிக��ெபா%றிைன 

பதிவாகி9�ள�. அரசா0க பிைணய0களிலி-A� வ�5 வ-மான	 �றி�த ஆ*5( அதிக��த�ட% 

தனி�ப�டவ�களி% மதி�ப�ீ+ வ-மான வைரயைற அதிக��� காரணமாக:	 அறெகாைட நி�வன0க�� 

nபா 500,000/- வைர வ� விதி�பன: வ Fத	 10% இலி-A� 8% வைர �ைறக�ப�டத% காரணமாக:	 

வ0கிகளிலி-A�	 நிதியிய( நி�வன0களிலி-A�	 ெபற�ப�ட வ-மான0க� �ைறவைடAதன. 

 

6,480 நிரAதர நி��திைவ�த( வ� ெச���ந�க�� மாதாAத அ�டவைணகைள அD�பியத% 7ல	 �றி�ப+ீ 

ெச4ய�ப�ட க�டண	 மீதான ேசக��பாக (2010 ஆ	 ஆ*5( nபா 9,239,680,706/- nபா 4,384,168,264/- ஆக 

காண�ப�ட�). 2011 ஏ�ர( 01 ஆ	 திகதியிலி-A� பய%வ��ெப�	 வைகயி( விேஷட க�டண0க� மீ� 

ஏ��ைடயதான நி��திைவ�த( வ� இ(லாதாக�ப�டத% விைளவாக 2011 ஆ	 ஆ*5�கான வ-மான	 

ேம�qற�ப�டவா� வ F?�சியைடAத�. 

 

2.14 ப/தய ம��� kதா!ட அறவ >"  

இ@ ஆ*5% ேபா� nபா 286,881,858/- பAதய ம��	 Oதா�ட அறவ Fடாக ேசக�க�ப�ட�. இ� ேசக��பான� 

�றி�த ஆ*5�காக �றி�பிட�ப�ட இலகிைனவிட 13,118,142/- nபாவினா( சிறி� �ைறவானதா�	. 

திைணகள�தி% பAதய ம��	 Oதா�ட அறவ F�+ கிைளயினா( வ� ெச��த� தவறியவ�க�� எதிராக 

�றி�த ஆ*5% ேபா� 20 வழ� நடவ5ைகக� எ+க�ப�+�ளன. 

அ�டவைண 18 இ( 2010 ஆ	 2011 ஆ	 ஆ*5களி( நி�மாண ைக�ெதாழி( உ�தரவாத நிதிய தF�ைவ 

வ-மான மதி�ப+ீ�	 வ-மான	 ேசக����	 இைடயிலான ஒ�ப+ீ தர�ப�+�ள�.  

 

ப/தய ம���  kதா!ட அறவ >" ேசக%AK 

ஆX" 
மதிAபிடAப!ட 

வ�மான� (Bபா) 
வ�மானேசக%AK 

(Bபா) 
வ >த� 

2011 300,000,000 286,881,858 95.62% 

2010 300,000,000 294,841,046 98.28% 

 அ�டவைண 18 
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2.15 நி'மாண� ைக�ெதாழி( உ�தரவாத நிதி அறவ >" ேசக%AK 

நி�மாண  ைக�ெதாழி( உ�தரவாத நிதி அறவ F+ ேசக��� 2011 ஆ	 ஆ*5( nபா 1,106,035,868/- ஆக 

காண�ப�ட�.  இ� தF�ைவைய� ெச���வத�� 178 நி�மாண ைக�ெதாழி( தF�ைவ ெச���ந�க� பதி: 

ெச4��ளன�. 

2011 இ( எ+க�ப�ட ெகா�ைக� தF�மான�தி�� அைமய நிதி விடய���� ெபா��பான அைம�ச�னா( 

அDமதி வழ0க�ப�ட விேசட ெசய�தி�ட0க�� 2011 ஏ�ர( 01 ஆA திகதி !த( பய%வ��ெப�	 

வைகயி( நி�மாண ைக�ெதாழி( உ�தரவாத தF�ைவயிலி-A� விலகளிக�ப�ட�. 2010 ம��	 2011 

ஆ*5( ேசக�க�ப�ட வ-மான��ட% நி�மாண ைக�ெதாழி( உ�தரவாத நிதிய அறவ F�5% வ-மான 

மதி�பீ+ அ�டவைண 19 இ( கா�ட�ப�+�ள�. 
 

நி'மாண� ைக�ெதாழி( உ�தரவாத நிதி அறவ >" ேசக%AK 

ஆX" 
மதிAபிடAப!ட 

வ�மான� (Bபா) 
வ�மானேசக%AK 

(Bபா) 
வ >த� 

2011 949,272,000        1,106,035,868 116% 

2010 780,000,000          829,785,134  101% 

அ�டவைண 19 
 

2.16 ?�திைர� த>'ைவ ேசக%AK 

.இ@வா*5( !�திைர� தF�ைவயாக 6,715 மி(லிய% nபா ேசக�க�ப�ட�. 2011 ஆ	 ஆ*5% 13 ஆ	 

இலக மாகாணசைபக� (!�திைர� தF�ைவ மா�ற	) ச�ட�தி�� இண0க ெமா�த !�திைர� தF�ைவ� 

ேசக���	 மாகாணசைபக�� மா�ற�ப�டன.  வ�� தள0கைள ேம	ப+��	 ேநாகி( திைணகள	 

ஆேலாசைன வழ0க( ம��	 ேம�பா�ைவகான விஜய0கைள ேம�ெகா*ட�. இAத அ5�பைடயி( 2011 இ( 

180 இட0க�� விஜய0க� ேம�ெகா�ள�ப�டன. !�திைர� தF�ைவ ெச���வத�� பதி: ெச4��ள 

வழைமயான q�+ !கவ�களி% எ*ணிைக 7,390 (2011.12.31 இ()  ஆக காண�ப�ட�.  அவ�களி( 7,207 

!கவ�க� அ�டவைண� பதி:கைள 98% இணகமான !ைறயி( p��தி ெச4தி-Aதன�. 
 

ப(ேவ�ப�ட சாதன0களிலி-A� ேசக�க�ப�ட !�திைர� தF�ைவயிைன9	 ெமா�த !�திைர� தF�ைவ� 

அவ�றின� ப0களி�� சதவ Fத�திைன9	 அ�டவைண 20 எ+�� கா�+கி%ற�. 
 

 

?�திைர� த>'ைவ   ேசக%AK 
  

சாதன வைக 
?�திைர� 
த>'ைவ 

வ >த� 

ேசக%AK நி�வன1களிடமி�/@ 
ெபறAப!டைவ 2,590,672,019 35.90% 

கா���தி 12,856,899 0.18% 

அDமதி� ப�திர0க� 22,554,452 0.31% 

கட% அ�ைடெகா+க( வா0க( 680,909,147 9.43% 

��தைக9	 வாடைக9	 1,237,405,037 17.14% 

ச	பள� ெப�ைகக� 203,807,634 2.82% 

ஏைனய ெப�ைகக� 376,067,127 5.21% 

ஈ�+ 57,071,723 0.79% 

ேசக%AK அ(லாத நி�வனA ெப�ைகக� 4,626,672,932 64.10% 

ெமா�த� 7,217,344,951 100.00% 

அ�டவைண 20 
  

 

2.17 2007 இலி�/@ 2011 வைர��� உ�நா!" இைறவ% ேசக%AK 
 

2007 இலி-A� 2011 வைர�	 திைணகள�தி% வ-மான ேசக��� வ� அ5�பைடயி( வ��பாக	 

ெச4ய�ப�+�ளைம அ�டவைண 21 இ( கா�ட�ப�+�ள� . 
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உ�நா!" இைறவ% ேசக%AK  2007 – 2011 – வ% அ.Aபைட ப�Aபா3R 

வ% வைக 
2007 2008 2009 2010 2011 

ேசக��� 
% 

ேசக��� 
% 

ேசக��� 
% 

ேசக��� 
% 

ேசக��� 
% 

)n.மி((.  )n.மி((.  )n.மி((.  )n.மி((.  )n.மி((.  

வ-மான வ� 94,965 30.81 112,065 32.52 125,350 35.51  117,575 27.83  135,974 30.64  

ெபா-ளாதார ேசைவ 
க�டண	 

12,203 3.96 14,476 4.20 14,207 
      

4.02  
18,048 4.27  21,335 4.81  

ெப�மதி ேச� வ� 186,991 60.67 202,984 58.91 171,118 48.47  219,563 51.97  215,420 48.54  

ப�� வ� 7,187 2.33 8,410 2.44 8,036 2.28  10,843 2.57  4,232 0.95  

பAதய	 ம��	 Oதா�ட 
அறவ F+ 

268 0.09 270 0.08 269 0.08  295 0.07  286 0.06  

ப0� ெகா+க( வா0க( 
அறவ F+ 

412 0.13 449 0.13 560 
      

0.16  
2273 0.54  3,264 0.74  

�ர�: வ� 461 0.15 535 0.16 337 0.10  388 0.09  131 0.03  

!�திைர� தF�ைவ 4026 1.31 3,751 1.09 3,327 0.94  4,440 1.05  7,217 1.63  

ெபா-�க� ேசைவக� வ� 142 0.05 127 0.04 56 0.02  39 0.01  25 0.01  

ேதசிய பா�கா�� அறவ F+ 105 0.03 68 0.02 17 0.00  23 0.01  15 0.00  

நி�மாண ைக�ெதாழி( 
உ�தரவாத அறவ F+ 

56 0.02 230 0.07 571 0.16  830 0.20  1,106 0.25  

ேத.க.வ� 0 0.00 0 0.00 27,205 7.71  46,022 10.89  53,501 12.05  

ச7க ெபா���  அறவ F+ 1389 0.45 1,206 0.35 1,962 0.56  2,173 0.51  1,324 0.30  

ெமா�த ேசக%AK 308,205  100.00 344,571  100.00 353,015  100.00  422,512   100.00  443,830 100.00  

அ�டவைண 21 
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2.18 பா%யளR வ%ெசO�@ந' பி%R ம��� ச'வேதசA பி%R�� ெதாட'Kைடய 

ேகாைவகளி	 வ�மான ேசக%AK�கான  @ைற ^தியான ப�Aபா3R 

பா�யள: வ� ெச���ந� பி�: திைணகள�தி% ெமா�த வ-மான�தி( 60% இ�� அதிகமானவ�ைற 

உ�ளடகி9�ள�. 2009, 2010 ம��	 2011 ஆ*+களி% ேபா� பா�யள: வ� ெச���ந�  பி�:  ம��	 

ச�வேதச ேகாைவகளி% வ-மான பி�:� ெதாட��ைடய ேகாைவகளி% வ-மான ேசக���கான  

�ைற^தியான ப��பா4: அ�டவைண 22  இ( கா�ட�ப�+�ள� 

 

@ைற 2009 2010 2011 

வ0கி !தE�+ க	பனிக� பண வாடைக, 

க	பனிக�, ��தைக 35,203,988,610 37,854,812,051 42,804,014,406  

தயா��� 27,339,464,561 33,705,571,254 32,723,430,251  

ேசைவக� 17,790,195,720 20,203,463,006 19,710,562,022  

இற�மதிக� 9,851,540,316 13,748,377,671 19,305,411,379  

ம�பான	 11,527,949,430 14,695,070,049 14,539,053,894  

�ைகயிைல 9,572,741,877 9,848,082,546 12,587,071,262  

நி�மாண	 7,094,371,316 7,021,604,471   7,955,398,334  

ேஹா�ட(க� 2,561,735,140 3,418,001,062   4,835,610,263  

ெதாைல�ெதாட�� ம��	 ஒலிபர�� 13,905,890,184 15,712,721,165   4,322,212,209  

ஏ��மதிக� 2,917,606,556 3,159,568,179   4,250,246,336  

வ��தக	 6,514,903,536 4,015,470,034   3,884,821,611  

ெமா�த வி�பைன ம��	 சி(லைற 1,661,587,754 1,805,155,650   3,120,113,840  

ேகாழி வள��� 829,992,325 1,128,088,357   1,355,882,396  

ெப�ேறாலிய	 6,276,098,545 4,015,857,366   1,335,071,255  

விவசாய	 704,119,455 1,167,684,186   1,292,244,736  

>ர0கம��த( ம��	 அக?:  54,138,113 117,462,782      164,460,249  

மீ%பி5 44,427,116 28,837,488        62,089,567  

அ�டவைண 22 
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அ�தியாய�  3 -  ெசலவின� ம��� உ�ப�தி�திற	 விகித� 

�றி�த ஆ*5% ேபா� திைணகள�தி% ெமா�த� ெசலவின	 nபா 1,560 மி(லியனாக இ-Aத�ட% 

!%ைனய வ-ட�தி( காண�ப�ட nபா 1,597 மி(லியDட% ஒ�பி+ைகயி( இ� 2.3% வ F?�சி�ேபாகிைன� 

பதிவாகிய�. ெமா�த� ெசலனவின�தி( 92% அ(ல� nபா 1,435 மி(லிய% மீ*ெட"	 ெசலவினமாக  

காண�ப�ட�. 2010 இ( nபா 1,442 மி(லியனாக  காண�ப�ட�. 2010 இ( 1,081 மி(லியனாக காண�ப�ட 

ேவதனாதிக� மீதான ெசல: 3% வ Fத�தினா( அதிக��த�. ெமா�த ெசலவின	 71% சதவ Fதமாக 

காணq5ய�ட% 77% சதவ Fதமான� மீ*ெட"	 ெசலவினமாக காண�ப�ட�. 

 

இகால�ப�தியி% ேபா� 7லதன� ெசலவினமான� 2010 ஆ	 ஆ*+ட% ஒ�பி+ைகயி( 19% இனா( 

வ F?�சியைடAத�ட% nபா 125 மி(லியைன அைடAதி-Aத�. 2010 இ( இ� 155 மி(லியனாக இ-Aத�. 

திைணகள�தி% ெமா�த� ெசலவின�தி( 8% இைன 7லதன� ெசலவின பிரதிபலி�ப�ட% இ� !%ைனய 

வ-ட�தி( 10% ஆக  காண�ப�ட�. 

 

3.1 2009, 2010 ம��� 2011 காலAப�தியி( ெமா�த ெசலR ஒAபீ" 

 

ெமா�த ெசலவின�  – 2009, 2010  ம���  2011 

விபர� 
2009 

% 
2010 

% 
2011 

% 
(B.’000) (B.’000) (B.’000) 

மீXெட\� ெசலவின� 

ச	பள0க� 1,072,170 38.85% 1,081,102 67.68% 1,110,669 71.17% 

பிரயாண	 9,512 0.34% 7,647 0.48% 15,844 1.01% 

வழ0க(க�  51,652 1.87% 55,603 3.48% 58,217 3.73% 

பராம��� 32,401 1.17% 21,650 1.36% 24,457 1.56% 

ஒ�பAத ேசைவக� 318,665 11.56% 264,372 16.55% 209,962 13.45% 

மா�ற(க� 11,501 0.42% 11,309 0.71% 15,427 0.98% 

உப ெமா�த� 1,495,901 54.20% 1,441,683 90.25% 1,434,576 91.94% 

fலதன*  ெசலவின� 

�னரைம��	 ேம	பா+	 1,095,330 39.69% 131,178 8.21% 108,142 6.93% 

7லதன ஆதன0க� >வ Fகார	 155,947 5.65% 15,636 0.98% 7,717 0.49% 

ஆ�ற( வி-�தி 12,382 0.45% 8,964 0.56% 9,987 0.64% 

உப ெமா�த� 1,263,659 45.80% 155,778 9.75% 125,846 8.06% 

ெமா�த� 2,759,560 100% 1,597,461 100% 1,560,422 100% 

அ�டவைண 23 
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3.2 மீெள\� ெசலவின1க� ப�றிய ப�Aபா3R - 2011 

 

3.3 உ�ப�தி� திற	 விகிதாசார� 

�றி�த ஆ*5% ேபா� திைணகள�தி% ெமா�த� ெசலவினமான� nபா 1,560,421,655/- ஆக இ-Aத�ட% 

வ-மான ேசக��பான� 443,830,016,054/-. ஆக இ-Aத�. உ�ப�தி�திற% விகதாசாரமான� (ஒ@ெவா- nபா 

ெசலவின�தி��மான வ-மான ேசக��� 284:1 ஆக இ-Aத�.  இ%Dெமா- வைகயி( q�வதாயி% nபா 100/- 

இைன ேசக��பத�காக 35 சத	 ெசலவிட�ப�ட�. இற�மதிக� மீதான ெப�மதி ேச� வ� ம��	 

ேதசக�+மான வ� நF0கலாக nபா 100/- �கான ேசக��� ெசலவின	 50 சதமாக இ-Aத�. (!%ைனய 

வ-ட�தி( இ� ெதாைகயான� !ைறேய 37 சத	 ம��	 54 nபாவாக சதமாக காண�ப�ட�).  

வ-மான ேசக��பி% வ��பாக	 2009 இலி-A� 2011 ஆ*+ வைர�மான ெமா�த� ெசலவின	 ம��	 

ேசக���� ெசலவின	 எ%பவ�றிைன அ�டவைண 24 வில�கி%ற�. 



29 

 

ெசயலா��ைக  அறிைக  2011 

 

 

வ�மான ேசக%AK ெமா�த* ெசலவின?� ேசக%AK* ெசலவின?� (மி(.Bபா) 

விபர� 2009 2010 2011 

வ�மான ேசக%AK       

வ-மான வ� 125,350.80 117,575.26 135,973.51 

ெபா-ளாதார� ேசைவ க�டண	 14,207.30 18,047.72 21,335.09 

ெப�மதி ேச� வ� 171,117.60 219,563.12 215,419.83 

ேதச க�+மான வ� 27,204.60 46,022.52 53,501.01 

ப�� வ� 8,036.00 10,843.44 4,232.33 

பAதய ம��	 Oதா�ட அறவ F+ 268.5 294.84 286.88 

ப0� ெகா+க( வா0க( அறவ F+ 560.2 2,272.96 3,263.52 

�ர�: வ� 336.7 388.29 130.62 

!�திைர� தF�ைவ 3,327.90 4,439.84 7,217.34 

ெபா-�க� ேசைவக� வ� 55.7 38.53 25.54 

ேதசிய பா�கா�� அறவ F+ 17.2 23.22 14.74 

நி�மாண ைக�ெதாழி( உ�தரவாத நிதிய அறவ F+ 570.9 829.79 1,106.04 

ச7க ெபா���  அறவ F+ 1,962.10 2,172.63 1,323.56 

ெமா�த ேசக%AK 353,015.50 422,512.16 443,830.01 

ெசலவின�       

மீX"வ�� ெசலவின�       

ேவதனாதிக� 1,072.10 1,081.10 1,110.67 

பிரயாண	 9.5 7.65 15.84 

வழ0க( ம��	 உபகரண	 51.7 55.6 58.22 

தி-�த ேவைலக�	 பராம���	 32.4 21.65 24.46 

ேசைவக� 318.7 264.37 209.96 

மா�ற(க� 11.5 11.31 15.43 

fலதன*  ெசலவின�        

மீ�க�டைட��	 ேம	பா+	  1,095.30 131.18 108.14 

>வ Fக���க�  156 15.64 7.72 

ெகா�ள: க�+மான	  12.4 8.96 9.98 

ெமா�த� ெசலவின	 2,759.60 1,597.46 1,560.42 

100 Bபா ஒ	��� ேசக%AK* ெசலR )Bபா(  0.78 0.37 0.35 

இற��மதிக� மீதான ெப.ேச.வ. ம��� ேத.க.வ ந>1கலாக 
100 Bபா ஒ	��� ேசக%AK* ெசலR (Bபா) 1 0.54 0.50 

அ�டவைண 24 
   

 
3.4 உ�ளக� கண�கா3R 
உ�ளக  கணகா4: கிைளயினா( ேம�ெகா�ள�ப�ட கணகா4:க� 7லதன, மீ*ெட"	 ம��	 

ஊ�வி�� ெகா+�பன: ெசலவின0க� ெதாட�பான அைன�� வ:�ச�கைள9	  தைலைமயக	 ம��	 

பிராAதிய அ�வலக0களினா( பராம�க�ப+	 வாகன ஓ�+ந� விபர0க� ெகா+�பன: ப�திர0க� ெபா-� 

அறவ F�+�சைப அறிைகக� ம��	 2011 ஆ	 ஆ*5�கான வ0கி இைறq��க� – 2011 (மக� வ0கி, 

இல0ைக வ0கி, ம�திய வ0கி) ஆ	 ஆ*5�கான ேபா%ற அைன�� விடய0கைள9	 உ�ளடகி9�ள�. 

ேம�	 மா�ற�படாத காேசாைலக� ெதாட�பான ெதாைகயிைன அறவி+வத�� எ+க�ப�ட நடவ5ைகக� 

ெப�மதி ேச� ம��	 வ-மான வ� வ-மான கண�க� எ%பவ�ைற ப�சீலி�த( எ%பன:	 உ�ளக 

கணகா4: கிைளயினா( நிைறேவ�ற�ப+	 பிரதான பணிகளா�	. ேம��றி�பி�ட கணகா4:� 

ெசய%!ைறகைள ேமறெகா�ள�ப�டத% பி%ன�, 81 உ�ளக கணகா4: வினாக� உ�ளக கணகா4: 

கிைளயினா( எ"�ப�ப�டன. 
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அ�தியாய�  4 -  நிOைவயிO�ள வ%க� 

4.1 நிOைவயிO�ள வ%க� 

2011.12.31 அ%��ளவா� த*ட� பண0க� உ�ளட0கலாக நி�ைவயி��ள வ�க� ேசக��� ம��	 இ�வைர 

நி�ைவயாக:�ள வ�யி% ெமா�த� ெதாைக எ%பவ�ைற அ�டவைண 25 கா�+கி%ற�.  
 

2011.12.31 அ	��ளவா� தவ�ைகயிO�ள வ%க� ப�Aபா3R 

வ% வைக 

நிOைவயிO�
ள ெமா�த 
வ%யி	 
ெதாைக 

தXடAபணம 

(Bபா)  

நிOைவ வ% 
தXடAபண� 
ந>1கலாக 

)Bபா(  

தXடAபண� 
ந>1கலாக 

பிண�� வ% 
)Bபா(  

ேசக%AK வ% 
ந>1கலாக 
(Bபா) 

ேசக%AK 
தXடAபண� 

(Bபா) 

வ-மான வ� 62,074,217,336  38,218,106,088  58,581,180,194  35,358,998,001  3,493,037,142  2,859,108,087  

வ-மான வ� மீதான 
மிைகக�டண	 

  1,087,655,687     570,178,814  1,084,393,729     568,547,834         3,261,958       1,630,980  

ெப�மதி ேச� வ�   1,290,343,471     585,782,107  1,277,229,452     567,902,156       13,114,019     17,879,951  

ெபா-ளாதார 
ேசைவ க�டண	 

72,404,261,378  34,433,557,214  63,941,936,262  30,621,845,671  8,462,325,116  3,811,711,543  

நல% வ�   5,972,346,195  4,276,780,956  3,598,150,448  2,721,057,656  2,374,195,747  
      

1,555,723,300  

நல% வ� மீதான 
மிைகக�டண	 

  1,777,349,108     781,985,952  986,706,048     522,639,422     790,643,060   259,346,530  

ந%ெகாைட வ�        50,601,512       15,783,405   -     -         50,601,512     15,783,405  

வ-மான வ� )வ�5 
மீதான நி.ைவ வ�(  

  4,513,598,053  2,185,296,369  4,510,259,247  2,184,094,627         3,338,806       1,201,742  

!�திைர� தF�ைவ   1,029,894,212  1,199,069,195  1,029,894,212  1,199,069,195      -    -   

ெபா-�க� 
ேசைவக� வ� 

  2,915,163,853  1,206,274,797  2,915,163,853  1,206,274,797      -    -   

�ர�: வ�        52,032,046       14,689,178   52,032,046       14,689,178      -    -   

ேதசிய பா�கா�� 
அறவ F+ 

       81,881,246    377,262   81,881,246    377,262      -    -   

ேதச பா�கா�� 
ப0களி�� 

 2,977,627      -      2,977,627      -       -    -   

இைணAத 
த*ட�பண	 

       14,677,865      -    14,677,865      -       -    -   

இைணAத வ�  5,386,344    205,402     4,613,748    115,052    772,596    90,350  

ச7க ெபா��� 
அறவ F+ 

       18,732,604     246,584,734   18,732,604     111,621,497      -    134,963,237  

ேதச க�+மான 
வ� 

       13,573,819    120,000   13,471,224      -     102,595  120,000  

ெமா�த� 153,304,692,356  83,734,791,473  138,113,299,805  75,077,232,348  15,191,392,551  8,657,559,125  

அ�டவைண 25 
     

 

�றிAK :   

i. ஒ@ெவா- வ� வைகயி% கீ"�ளவா� மீதமாக உ�ள திர�5ய மீதிகைள தவ�ைகயி��ள ெமா�த 

வ� பிரதிநிதி��வ�ப+��கி%ற�. எ@வாறாயிD	, ேமேல வ��பாக	 ெச4ய�ப�டவா� 

தவ�ைகயி��ள வ�க� !"ைமயான நி�ைவயாக இ-கமா�டா�. 
 

ii. ஏதாவ� ஒ- காரண�தி�காக ெவளியிட�ப�ட வ� மதி�பெீடா%றி% 7ல	 நி�ைவ அ(ல� 

தவ�ைக உ-வாக�ப�+�ள�. (வ� ெச���ந�னா( விபர�திர�+ சம��பிகாைம, விபர�திர�5% 

அ5�பைடயி( வ� ெச��தாைம பிைழயான விபர�திர�+ அ(ல� ெவளி�ப+�தைல சம��பி�த() 
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உ�ய திகதி� ெகா+�பன: ெச4யாைம� ெபா�வாக 10% த*ட�பண!	, வ-மான வ� 

விடய�தி( வ�யி% 50% அைட9	 வைரயி( ெகா+�பன: ெச��தாைம� ஒ@ெவா- மாத!	 

ேம�	 2% விதிக�ப+வ�ட% ெப�மதி ேச� வ�யிைன� ெபா��த வைரயி( ஆக q5ய� 100% 

விதிக�ப+	. 
 

iii. சில வ� மதி�பீ+க�ெகதிராக ச	பAத�ப�ட திற�தவ�க� ேம%!ைறய�ீ5ைன� சம��பி�	 

சAத��ப�தி( (விடய	 II இ( �றி�பி�ட�) அதைன� ெதாட�A� வ� ெச���ந�% ேம%!ைறய�ீ+ 

உ�ைமக� எ%ற வைகயி( இணக�பா+க� எ�ட�ப+வ�ட%  சில விடய0களி( உய�Aத 

ேம%!ைறய�ீ+ ம�ட0களி�	 இணக�பா+ காண�ப+	. (ேம%!ைறய�ீ+ ஆைண�", 

ேம%!ைறய�ீ+ நFதிம%ற	 ேபா%றன).  இAத வ�� தவ�ைக� ெதாைகயான� பிணகி��ள 

வ�யாக அ(ல� வ� மீதான த*ட�பணமாக வ��பாக	 ெச4ய�ப+	. ேம%!ைறய�ீ5ைன 

இணக�பா+ ெச49	 ெபா"� த*ட�பண��ட% ேச�க�ப�ட  வ� மதி�ப�ீ+� ெதாைகயி%  

ஏேதD	 அதிக��� வி+வி��� ெச4ய�ப+	. 
 

iv. 2011.12.31 அ%��ளவா� தவ�ைகயி��ள வ��ெதாைக nபா 23,898,942,136/- ஆ�	 எ%ப�ட%, nபா 

16,329,928,548/- த*ட�பணமாக இ-�	. இைவ அரசா0க நி�வன0களிலி-A� ெச��த� 

தவறியைவயா�	. 
 

4.2 தவ�ைகயிO�ள வ%கைள� �ைறAபத�கான தி!ட� 
 

அ) தவ�ைகயி��ள வ�கைள அறவி+வத�காக �றி�த ச�டவாக0களி( �றி�பிட�ப�ட ெசய�பா+ 

ம��	 நடவ5ைகக� !%ென+க�ப�டன. ஆயிD	, வ� மதி�ப+ீகைள வழ0�வதிலி-A� 

அ�தைகய ெசய�பா+ ெதாட�A� ேம�ெகா�ள�ப�ட ேபாதி�	 தவ�ைகயி��ள வ��ெதாைக 

நியாயமானள: காண�ப�ட�. 2010  இ% 16 ஆ	 இலக தவ�ைகயி��ள வ�க�  (விேஷட 

ஏ�பா+க�) ச�ட�தி% கீ? 2009.12.31 அ%��ளவா� தவ�ைகயி��ள வ�ைய க*காணி�பத�� 

திைணகள�தி( �திய அலெகா%றான, தவ�ைக வ� அறவ F�+ அல� ஒ%� தாபிக�ப�ட�. ( சில 

சAத��ப0களி( தவ�ைகயி��ள வ�கைள அறவ F+ ெச4வத�கான விடய0கைள ஒ"0�ப+�த( 

ம��	 ��த�ப+�த( அ��ட% அவ��ட% ெதாட�பான விடய0கைள ஏ�பா+ 

ெச4வத�கானெதா- ச�ட	). 

 

ஆ) தவ�ைகயி��ள வ� அறவ F�+� பி�வான� தவ�ைகயி��ள வ�க� ெதாட�பான அறிைககைள� 

தயா����ள�. 

 

4.3 நிOைவ வ%கைள 3% ஆக ேபlத( 
2010 ஆ	 ஆ*5% 16 ஆ	 இலக தவ�ைகயி��ள வ�க� (விேஷட ஏ�பா+க�) ச�ட�தி% 12 ஆ	 பி�வி% 

நியதிக�� அைமவாக த*ட�பண	 உ�ளட0காத�ட% ஏேதD	 வ�யி% சராச�யிைன உ�தி�ப+��வ� 

ஆைணயாள� நாயகக�தி% கடைமயாக இ-�த( ேவ*+	. அ(ல� வ� மிைக அ(ல� தவ�ைகயி��ள 

வ�யி%  ஏேதD	 ப�தி இ�ச�ட�தி% அ�டவைணயி( �றி�ப+ீ ெச4ய�ப�ட  ஏேதD	  ச�ட�தி% கீ? 

தவ�ைகயி��ள வ� �றி�த வ-ட�தி% இ�தியி( உடன+��வ-	 தவ�ைகயி��ள சராச� வ� 2010 

ஜனவ� 01 ஆ	 திகதி அ(ல� அத��� பி%ன� ஆர	பமா�	 ஏேதD	 பiசா0க வ-ட�தி% இ�தியி( 

�றி�த ச�ட�தி% கீ? அறவிட�ப�ட அ(ல� விதிக�ப�ட ச�ட0களிலி-A� ேசக�க�ப�ட ெமா�த வ�யி( 

7%� சதவ Fத�திைன விiசாதி-�த( ேவ*+	. 

 

இத�கைமவாக, 
 

2010.12.31 அ%� தவ�ைகயி��ள ேதறிய வ� nபா   - 27,842,343,537.00 

2011.12.31 அ%� தவ�ைகயி��ள ேதறிய வ� nபா - 15,191,392,551.00 

2011 இ( ெச��த தவறிய  வ�யி( ஏ�ப�ட வ F?�சி nபா.  12,650,950,986.00 
 

 
 

2010.12.31 அ%� !5வைடAத வ-ட�தி( ெமா�த வ� ேசக��� nபா   - 422,512,163,646.00 

2010 இ( ெமா�த வ� ேசகர�பி( 3% nபா - 12,675,364,909.00 

எனேவ, 2011 இ( தவ�ைகயி��ள வ�க� !%ைனய வ-ட�தி% ெமா�த வ� ேசக��பி( 3%  இைன 

விiசியதாக  இ-கவி(ைல. 
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அ�தியாய�  5 -  கண�கா3Rக�, ேமலதிக வ% ேசக%AK, மீ� 
ெகா"AபனRக�, அறவ >!"* ெசய�பா" ம��� ேம	?ைறயீ"க�. 

5.1 கண�கா3Rக� 

வியாபார நடவ5ைக, நி�வன�தி% த%ைம ம��	 வியாபார�தி% அள: எ%பவ��� அைமவாக வ� 

ெச���ந�களி% எ*ணிைகயிைன !59மான அள: உ�வா0கி ெகா�ள இய�மான வைகயி( 

கணகா4:க� ம��	 �லனா4:க� ேம�ெகா�ள�ப�ட�. இ� இ@வா� இ-க �லனா4: ெச4ய�ப+	 

7ல0க�	 அதிq5ய உ�ப�தி�திற% பா�ய வ� ெச���ந�க� ெதாட�பி( சா�தியமானதாக உ�ள�. 

மீளா4வா*5% ேபா� இAத வ�தியி( அதிக கவன�திைன ெகா+�த ெத�:� ெசய%!ைற பி%ைனய 

தF�ைவயி( �றி�பிட�தக அதிக���� காரணமாக இ-Aத�. இத�கைமவாக, ேம�ெகா�ள�ப�ட 

கணகா4:களி% எ*ணிைக ம��	 ேமலதிகமாக ேசக�க�ப�ட  வ� எ%பன அ�டவைண 26 ம��	 27 

இலி( கா�ட�ப�+�ள�. 

 
�றி�த ஆX.	 ேபா@ கண�கா3Rக2� ேமலதிக வ% ேசக%AKக2� ப�றிய விபர� (Bபா 000) 

 வ�மான 
வ% 

உ.ெபா.ெச.வ 
ெப�மதி 
ேச' வ% 

ெபா.ேச.க ேத.க.வ ஏைனய ெமா�த� 

�றி�த ஆ*5% ேபா� 
மதி�பிட�ப�ட ேமலதிக 
வ�யி% ெமா�த� ெப�மதி 

11,655,437 152,054 3,963,920 626,560 569,727 496,3,75 17,464,073 

�றி�த ஆ*5% ேபா� 
ேசக�க�ப�ட ேமலதிக 
வ�யி% ெமா�த� ெப�மதி 

10,412,707 90,007 3,398,887 446,107 352,184 496,375 15,196,267 

2011 இ% ேபா� 
ஆர	பிக�ப�ட 
கணகா4:களி%  
எ*ணிைக 

6703 

2011 ஆ	 ஆ*5% ேபா� 
p��தி ெச4ய�ப�ட 
கணகா4:களி% 
எ*ணிைக 

6534 

அ�டவைண 26  
 

 

நி�வன ம��� பிற அல�களினா( ேமலதிக வ%களி	 வ�Aபா�க� )தXடAபண� ந>1கலாக(  

விபர� 

ேமலதிக வ% 
ப�றிய ேமலதிக 

தகவ( 
)தXடAபண� 

ந>1கலாக)  

ேமலதிக வ% மதிAபீ"� உட	பா"� (Bபா ‘000) 
ேசக%�கAப!ட 
ேமலதிக வ% 
(Bபா) மீளளிAK 
ேகா%�ைக 
பதிவழிAK 

உ�ளட1கலாக) 

நி�வன 
பாவபி 

நி�வன பிற பிற அல�க� ெமா�த	 

வ-மான வ� 94,974,930 9,223,252 1,335,477 1,096,708 11,655,437 10,412,707 

ெப.ேச�.வ 31,903,996 1,877,897 1,519,650 566,373 3,963,920 3,398,887 

ெபா ேச.க 63,605,889 272,254 316,632 37,674 626,560 446,107 

உ.ெபா.ெச. வ� 1,286,062 97,651 55,075 0 152,054 90,007 

ேத.க.வ 9,819,812 258,820 306,303 4,604 569,727 352,184 

ஏைனயைவ 1,064,185 492,433 3,942 0 496,375 496,375 

ெமா�த� 202,654,874 12,222,307 3,537,079 1,705,359 17,464,073 15,196,267 

அ�டவைண 27 
 

 

5.2 ேம	?ைறயீ"க� 

�றி�த ஆ*5% ேபா�, வழ0க�ப�ட வ� மதி�ப+ீக�� எதிராக� ெபற�ப�ட ேம% !ைறய+ீகளி( 1,618 

இைன திைணகள	 p��தி ெச4��ள�ட% ேம% !ைறயீ+களி%, ப��பா4: நிைலைம பி%வ-மா�: 
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ெபறAப!ட@� த>'�கAப!ட@மான ேம	?ைறயீ"களி	 ப�Aபா3R 

 
வ�மான 

வ% 

ெப�மதி ேச' 
வ% 

ெபா.ேச.வ ஏைனய  ெமா�த� 

2011 .01.01 அ%��ளவா� 
மீதி 

அல�க�  (ேம.!. 2) 279 260 30 6 575 

ேம%!ைறயீ�+ கிைள (ேம.!. 2) 82 102 28 0 212 

உ.இ.ஆ.நா விசாரணக�  25 138 23 1 187 

�றி�த ஆ*5% ேபா� பதி: ெச4ய�ப�டைவ (ேம.!.2)  886 96 13 1851 

pரண�ப+�த�ப�ட� 

தF�க�ப�டைவ (உஇ. ஆ.நா) 38 146 45 0 229 

அல�க� (ேம.!.4) 635 557 67 11 1270 

ேம%!ைறயீ�+ கிைள 60 46 13 0 119 

உ.இ.ஆ.நா விசாரைணகாக சம��பிக�ப�டைவவ 
 189 58 0 317 

2011 .12.31 அ%��ளவா� 
மீதி 

அல�க� (ேம.!.2) 357 247 16 8 628 

*ேம%!ைறயீ�+ கிைள 

(ேம.!.2) 95 209 0 0 304 

உ.இ.ஆ.நா விசாரணக�  57 181 36 1 275 

*�றி�த ஆ*5% ேபா� ேம%!ைறயீ�+ கிைள�  
கிைடக�ெப�ற ேகாைவக� 

143 342 43 0 528 

அ�டவைண 28 

5.3 ெப�மதி ேச' வ%��A பி	னரான மீ�ெகா"AபனR கண�கா3Rக� 

திைணகள�தி% விேஷட ெப..ேச�. வ� கணகா4: கிைள,  ெப�மதி ேச� வ��� பி%னரான 

மீ�ெகா+�பன: கணகா4:களாக இ@ வ-ட�தி( 293 ேகாைவகைள p��தி ெச4த�.  இ� 5,593 வ� 

விதி�பன: கால0கைள உ�ளடகியதாக இ-Aத�..  இத% விைளவாக nபா 985,688,397/- ேமலதிக வ�யாக 

ேசக�க�ப�ட�. 

 

5.4 மீ� அறவ >!" நடவ.�ைகக�  

�றி�த ஆ*5% ேபா� வ� அறவ F+க�காக வழ0க�ப�ட அறிவி�த(க� ம��	 ேம�ெகா�ள�ப�ட 

நடவ5ைகயி% எ*ணிைக பி%வ-	 அ�டவைணயி( கா�ட�ப�+�ள�. 

மீ� அறவ >!" நடவ.�ைகக� 

 வழ��க� அறிவி�த(க� 

ைக�ப�ற( அறிவி�த(க� வழ0�த( 817 883 

வழகீ�+ நடவ5ைக 1,383 1,483 

பிற நடவ5ைக 1,071 1,324 

அ�டவைண 29   
 

5.5 மீ�ெகா"AபனRக� 

இ@ வ-ட�தி( ேம�ெகா�ள�ப�ட (நி�ைவயாக:�ள வ�க�ெகதிராக த��ப5 ெச4ய�ப�ட  மீளளி��க� 

தவி�Aத) மீ�ெகா+�பன:க� ப�றிய ப��பா4ெவா%� கீேழ தர�ப�+�ள�.  
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மீளளிAKA ப�Aபா3R    

வ% வைக 

 

2010 2011  

மீ�ெகா"AபனR 
ெதாைக  Bபா. 

ஒCெவா�  
வ%ேசக%AK��� 

ேதறிய 
வ�மான� % 

மீ�ெகா"AபனR 
ெதாைக  Bபா. 

ஒCெவா�  
வ%ேசக%AK��� 

ேதறிய 
வ�மான� % 

ெப�மதி ேச� வ� 8,869,784,827.36 4.05% 6,348,377,132.00 2.94% 

நி�வன 
வ-மான வ� 609,584,440.29 1.07% 540,952,645.00 0.69% 

பிற நி�வனம(லாத வ-மான 
வ�  61,638,570.34 1.12% 71,879,233 1.28% 

(�றி�ப+ீ ெச4ய�ப�ட க�டண 
மீதான நி��தி ைவ�த( வ� 28,804,937.75 0.31% 11,446,338.00 0.26% 

வ�5 மீதான நி��தி ைவ�த( 
வ� 3,542,706.80 0.01% 5,148,084.00 0.01% 

உெபா.ெச.வ� 43,757,498.00 0.27% 21,159,321.00 0.14% 

!�திைர� தF�ைவ 2,162,855.00 0.05% 1,528,803.00* 0.021% 

ப�� வ� 1,814,672.89 0.02% 7,831,808.00 0.18% 

ேத.க.வ - - 2,771,011,136.00 5.29% 

ெமா�த� 9,621,090,508.43 2.28% 9,779,334,500.00 2.33% 

அ�டவைண 30     

�றி�த ஆ*5% ேபா� வ0கி உ�தரவா�த�ட% ெப.ேச.வ� மீ� ெகா+�பன:க� 514 திைணகள��� 

கிைடக� ெப�ற�ட% அைன�� மீ�ெகா+�பன: ேகா�ைகக�	 pரண�ப+�த�ப�டன.  இத�கைமவாக, 

nபா 1,308 மி(லிய% மீ�ெகா+�பன: ெச4ய�ப�ட�ட%  nபா 47 மி(லிய% மா�ற�ப�+ வ� 

நி�ைவக�� எதிராக  பதிவழி�� ெச4ய�ப�5-Aத�.  

 

�றி�த வ-ட�தி% ேபா� 7,624 ெப�மதி ேச� வ� மீ�ெகா+�பன: ேகா�ைகக� (வ0கி உ�தரவாத	 அ(லாத) 

ெபற�ப�ட�ட% 8,301 ேகா�ைகக�  �றி�த  வ-ட�தி( nபா 5,040 மி(லிய% மீ�ெகா+�பன: 7ல	 

pரண�ப+�த�ப�ட�. �றி�த ஆ*5%  ேபா� மீ�ெகா+�பன: ெச4ய�ப�ட ெமா�த� ெதாைகயி( nபா 582 

மி(லிய% மா�ற( ெச4ய�ப�ட�  அ(ல�  நி�ைவயி��ள வ�க�ெகதிராத பதிவழி���  ெச4ய�ப�ட�.  

 

!%ைனய வ-ட�திைனவிட �றி�த வ-ட�தி% ேபா� மீ�ெகா+�பன: ேகா�ைககளி% எ*ணிைக 

�ைறவைடAத�.  வ� நி�ைவ உ�ள F�க�படாத உ�ள F�+ வர: மீதி� கழி�பன: ெச4வதைன  

அDமதி�	  வைகயி( உ�ள F�+ வரவான� 85 சதவ Fத�திலி-A� 100 சதவ Fதமாக வி�வாக�ப�டத% 7ல	 

ெப�மதி  ேச� வ� மீ�ெகா+�பன: !ைறைம தி-�த�ப�ட�ட% பிரதானமாக  இல� ப+�த�ப�ட ெப�மதி 

ேச� வ� (SVAT) அறி!க�ப+�த�ப�டைம இத�� காரணமா�	. �றி�த ஆ*5னேபா� இ.ெப.ேச வ�� 

தி�ட�தி�காக 5294 ேப� பதி:ெச4��ளன�. 
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ப�தி  III 

அ�தியாய�  6 -  ச'வேதச உறRக� 

6.1 இர!ைட வ% உட	ப.�ைகக� 

இர�ைட வ� உட%ப5ைககளான�,, ச�வேதச வ��தக விடய0களி% (அ(ல� ெகா+க( வா0க(களி() 

பா�யெதா- விடயமாக க-த�ப+கி%ற�. இர�ைட வ� விதி�பன: இைறவ� ஏ4�� ேபா%றவ�றி% நFதி��ைற 

நிக?:கைள இ(லாதா�கி%ற�. அ(ல� �ைறகி%ற�. அ��ட% �றி�பாக ெவளிநா�+ !தE+க�, 

நி�ண��வ	 ம��	 நவ Fனெதாழி(B�ப	 எ%பவ�றிைன கவ-தலி( !கிய ப0கிைன வகி�	 

அபிவி-�தியைடA� வ-	 நா+க��	 இAத உட%ப5ைகக� !கியமானதா�	. 

 

2011.12.31 அ%��ளவா� இல0ைக ைக�சா�தி�+�ள 38 நா+க�டனான வ� உட%ப5ைகக� பி%வ-	 

அ�டவைண 31 இ( �றி�பீ+ ெச4ய�ப�டைவயா�	. 

 

6.2 இர!ைட வ% உட	ப.�ைகக� ெதாட'பான விவகார1க� 

2011.12.31 அ	��ளவா� இர!ைட வ% உட	ப.�ைககளி( ைக*சாதி!"�ள நா"க� 

 
நா" 

உட	ப.�ைக 
ைக*சா�திடAப!ட 

திகதி 

வ'�தமானி 
இல1ைகயி( 

ெசய�ப"�தAப!ட வ% 
மதிAபாX" 

வ'�தமானி 
இல. 

திகதி 

1 அ:jதிேரலியா 18-5ச	ப�-89 657/2 8-ஏ�ர(-91 1992/93 

2 ப0களாேதg 24-�ைல-86 448/13 7-ஏ�ர(-87 1989/90 

3 ெப(ஜிய	 3-ெப�ரவ�-83 292/6 9-ஏ�ர(-84 1984/85 

4 கனடா 23-ஜூ%-82 253/8 13-ஜூைல-83 1986/87 

5 சீனா 11-ஓகj�-03 1374/20 6-ஜனவ�-05 2006/07 

6 ெட%மா�  22-5ச	ப�-81 228/15 20- ஜனவ� -83 1980/81 

7 பிரா%j 17-ெச�ட	ப�-81 210/17 17-ெச�ட	ப�-82 1982/83 

8 பி%லாA� 18-ேம-82 253/8 13-ஜூைலl-83 1981/82 

9 ேஜ�மனி  13- ெச�ட	ப� -79 113 31-ஒேடாப�-80 1982/83 

10 ெஹா0ெகா0 )வைரய�க�ப�ட(  26-மா��-04 1374/21 6-ஜனவ�-05 2005/06 

11 இAதியா  27-ஜனவ�-82 210/17 17-ெச�ட	ப�-82 1980/81 

12 இAேதாேனசியா 3- ெப�ரவ� -93 789/10 21-ஒேடாப�-93 1995/96 

13 ஈரா% 25-ஜூைல-00 1187/16 6-ஜூ%-01 2002/03 

14 இ�தாலி 28- மா�� -84 322/4 5-நவ	ப�-84 1978/79 

15 ஜ�பா% 12- 5ச	ப� -67 14803/5 29-ேம-68 1969/70 

16 ெகா�யா 28-ேம-84 342/11 29-மா��-85 1980/81 

17 �ைவ� 5- ெப�ரவ� -02 1245/19 18-ஜூைல-02 2002/03 

18 மேலசியா  16- ெச�ட	ப� -97 1028/21 22-ேம-98 99/2000 

19 ெமா^சியj 12-மா��-96 958/10 15-ஜனவ�-97 1998/99 

20 ேநபாள	 6- ஜூைல -99 1116/6 26- ஜனவ�-00 2001/02 

21 ெநத�லாA� 17-நவ	ப�-82 281/13 26- ஜனவ�-84 1979/80 

22 ேநா�ேவ 1- 5ச	ப� -86 464/4 27- ஜூைல-87 1989/90 

23 ஓமா% )வைரய�க�ப�ட(  26- ஜூைல -94 881/7 26- ஜூைல-95 1979/80 

24 பாகிjதா% 15-ஒேடாப�-81 210/17 17-ெச�ட	ப�-82 1983/84 

25 
பிலி�ைப%j 
 

11- 5ச	ப� -00 
 

1237/7 21-ேம-02 
2010/11 

1256/27 2-ஒேடாப�-02 
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26 ேபாலாA� 25-ஏ�ர(-80 130 27-ெப�ரவ�-81 1984/85 

27 க�டா� 7-நவ	ப�-04 1422/10 5-5ச	ப�-05 2008/09 

28 -ேமனியா 19-ஒேடாப�-84 371/9 15- ஒேடாப�-85 1986/87 

29 ரgயா 2-மா��-99 1101/22 15- ஒேடாப�-99 2003/04 

30 ச�திஅேரபியா )வைரய�க�ப�ட(  16- 5ச	ப�-99 1101/23 15- ஒேடாப� -99 1983/84 

31 சி0கp� 29-ேம-79 57/11 10- ஒேடாப� -79 1977/78 

32 >வ Fட%  23-ெப�ரவ�-83 297/28 18- ேம -84 1985/86 

33 >விjலாA� 11-ஜனவ�-83 292/6 9-ஏ�ர(-84 1981/82 

34 தா4லாA� 14- 5ச	ப�-88 571/16 18-ஓகj�-89 1990/91 

 
35 

ஐ. அர� இரா�சிய	 
(வைரய�க�ப�ட) 

7-ஜூைல-92 824/13 23-ஜூ%-94 1979/80 

  ஐ .அர� இரா�சிய	  )அக(வி�வான(  24-ெச�ட	ப�-03 1346/1 21-ஜூ%-04 2004/05 

36 ஐகிய இரா�சிய	 21-ஜூ%-79 60/23 2-நவ	ப�-79 1977/78 

37 ஐகிய அெம�கா 14-மா��-85 1298/8 22-ஏ�ர(-86 2004/05 

 
ஐகிய அெம�கா )!த� �றி��(  20- ெச�ட	ப�-02 398/4 21-ஜூைல-03 

 
38 விய�நா	 26-ஒேடாப�-05 1455/9 24-ஜூைல-06 2007/08 

பலேதசிய ஒAப/த1க�  

39 சா� ப(தர�� ஒ�பAத	  13 ஒேடாப� 05 1447/3 19 ஏ�ர( 10 2011/2012 

அ�டவைண 31 
    

 

 

6.3 வ% நி'வாக�தின'களி	 ெபா@நலவாய அைமAK  (CATA) 
 

இலஙைக இ@ைம�பி( 1978 ஆ	 ஆ*5லி-A� உ��பின� ஒ-வராக இ-A� வ-கி%ற� 

 

வ� நி�வாக�தின�களி% ெபா�நலவாய அைம�பி% 32 ஆவ� வ-டாAத ெதாழி(B�ப மாநா+ 2011 ெச�டப� 23 

ஆ	 திகதி வைரயான கால�ப�தியி( ெகா"	பி(  இட	ெப�ற�. CATA எ%ப� 1977 இ( பா�பேடாj இ( 

இட	ெப�ற ெபா�நலவாய நிதி அைம�ச�க� q�ட�தி% தF�மானெமா%றி% 7ல	 தாபிக�ப�ட�.  

த�ெபா"� இ� 49 நா+க��� வ� நி�வாக�தி% விைன�திற% ம��	 ஆ�றலிைன ேம	ப+��வத�காக 

உ-வாக�ப�ட�. 
 

6.3.1 CATA வி	 ேநா�க1க2� ெசய�பா"  

• எ*ணக-க� ம��	 அDபவ0கைள ப�மாறி ெகா�வத�காக வ� நி�வாக�தி( ெதாழி(B�ப 

ம��	 நி�வாக�தின-� q�ட0கைள நடா��த(. 

• வ� நி�வாக	, ேசக���, ப��பா4: ம��	 வ� நி�வாக	 ெதாட�பான தகவ(கைள பர��த( ப�றிய 

க-�தர0�க�, ெசயலம�:க� ம��	 பயி�சி ெநறிகைள ஏ�பா+ ெச4த(. 

• இ-தர�� ம��	 ப(தர�� !கவரா*ைமக� எ%பவ��ட% இைணA� ெதாழி(B�ப உதவி ம��	 

வ� நி�வாக �ைறகளி( ஆரா4�சி வசதிகைள ேநர5யாக அ(ல� இைணA� ஏ�பா+ ெச4த( ம��	 

ெபா�வாக வசதியளி�த(.  

• ெபா�வாக ெபா�நலவாய நா+க�� ம�தியி( ெதாழி(பா�+ ஒ��ைழ��களி�டாக வ� 

நி�வாக�தி% விைன�திறைன ேம	ப+�த( ெதாட�பாக ெதாழி�பா+கைள ேம�ெகா�ள(. 

 

 



37 

 

ெசயலா��ைக  அறிைக  2011 

 

6.3.2 2011 இ( ெகா\�பி(  இட�ெப�ற CATA ெதாழி(q!ப  மாநா!.	 ேபா@ நைடெப�ற 
அம'Rக2� வி%Rைரக2� 

விடய� வளவாள'க� 

வ� ெச���ந� க(வி வ� நட�ைத9	 வி"மிய0க�	 
தி-. மா�சிேயா ேவ�5 
வ� நி�வாக�தி�கான அெம�க நிைலய	 

வ� ெச���ந� க(வி ம��	 ெபா� உற:க� 
ெதாழி�பா+ : வ-மான	 நி�வன0களி% ப0களி�� 

தி-. கிராமி கீ 
அத	 jமி� இ%ட�நஷன( 

இணக�பா�+ சாதனெமா%றாக வ� ெச���ந� 
க(வியிைன ெவ�றிகரமா�வத�� அபிவி-�தி 
உபாய0க�  

தி-. ப�ீட� உj5 
கனடா 

வ� ெச���ந� க(வி வ� ந(லா�சி – வ� ெச���ந� 
க(வி 7ல	 வ� இணக�பா�5( உ�நா�+ அரசிய( 
க�டைம�பி% ப0� 

தி-மதி. லி�யா மாகம 
ெபா�>வானா 

-வ*டா வ-மான நி�வன�தி( வ� ெச���ந� 
க(வியி% ப0களி�� 

தி-. ��ச�� -சாேவ, -வ*டா 

 OECD  மா�ற( விைலயிட( வழிகா�ட(க� –
ேம%ேநா� 

தி-. ��ச�� பா� 
OECD 

வள�A�வ-	 ெபா-ளாதார�தி( மா�ற( விைலயிட( 
நிைலைம 

தி-.ேஜா��   ஒெப( 
ஆபி�க வ� நி�வாக�தின� ம%ற	 

மா�ற( விைலயிட( வழிகா�ட( அபிவி-�தி –ெக%ய 
அDபவ	 

தி-. ெப�� ெச 
ெக%யா 

ைகயள: ேகா�பா�5ைன தF�மானி�த�	 ப( ேவ�ப�ட 
மா�ற( விளலயிட( தி-�த !ைறயிைன 
பிரேயாகி�த�	 

தி-. அஷிj�மார 
இAதியா 

பரjபர உட%ப5ைக� ெசய%!ைற ம��	 !%ேனா5 
விைலயிட( உட%ப5ைககளி% பிரேயாக	 

தி-. ெடாமினி ெவடேர 
அ:jதிேரலியா 
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6.4 ெவளிநா"களி( ச'ேதச வ% விதிAபனR ெதாட'பான விடய1களி( கல/@ 

ெகாXடவ'க�. 

இல. உ�திேயாக�த'களி	 ெபய�� பதவி5� நிக_*சியி	 ெபய' நா" கால� 

1 தி-.ேக.எ	.எj. கAெதெகதர 

ஆைணயாள� நாயக	 

இல0ைக ம��	 லச	ேப� 
எ%பவ�� கிைடயி( இர�ைட 
வ� விதி�பன: உட% 
ப5ைக ப�றிய உ�ேதச 
ேப�>வா��ைத 

லச	ேப� 15.05.2011-

21.05.2011 

2 தி-மதி. எ	. சமரேசகர 
சிேரgட பிரதி ஆைணயாள� நாயக	 

சி0கp� வ� அதிகார சைபகான 

விஜய	 (வ�ேம%!ைறயீ�+, 

ெபா-�ேகாட( �") 

சி0க�p� 23.06.2011-

25.06.2011 

3 தி-. எ�.பி.ஏ. ெசனவிர�ன 
பிரதி ஆைணயாள� நாயக	 

இல0ைக ம��	 �ேரசியா 
எ%பவ�� கிைடயி( இர�ைட 
வ� விதி�பன: தவி��பத�கான 
உ�ேதச உட%ப5ைக 

�ேராசியா 14.03.2011-

18.03..2011 

4 தி-. எ�.பி.ஏ. ெசனவிர�ன 
பிரதி ஆைணயாள� நாயக	 

இல0ைக ம��	 லச	ேப� 
எ%பவ�� கிைடயி( இர�ைட 
வ� விதி�பன: தவி��பத�கான 
உட% 
ப5ைக ப�றிய உ�ேதச 
ேப�>வா��ைத 

லச	ேப� 15.05.2011-

21.05.2011 

5 தி-. எ�.பி.ஏ. ெசனவிர�ன 
பிரதி ஆைணயாள� நாயக	 

சி0கp� வ� அதிகார சைபகான 

விஜய	 (வ�ேம%!ைறயீ�+, 

ெபா-�ேகாட( �") 

சி0க�p� 23.06.2011-

25.06.2011 

6 தி-. ஐ.எ	.பி. ெசனவிர�ன 
ஆைணயாள� 

சி0கp� வ� அதிகார சைபகான 

விஜய	 (வ�ேம%!ைறயீ�+, 

ெபா-�ேகாட( �")) 

சி0க�p� 23.06.2011-

25.06.2011 

7 தி-. 5.எ	.எ(.ஐ. திஸாநாயக 
ஆைணயாள� 

இல0ைக ம��	 �ேரசியா 
எ%பவ�� கிைடயி( இர�ைட 
வ� விதி�பன: தவி��பத�கான 
உ�ேதச உட%ப5ைக 

�ேராசியா 14.03.2011-

18.032011 

8 தி-. 5.எ	.எ(.ஐ. திஸாநாயக 
ஆைணயாள� 

சி0கp� வ� அதிகார சைபகான 

விஜய	 (வ�ேம%!ைறயீ�+, 

ெபா-�ேகாட( �") 

சி0க�p� 23.06.2011-

25.06.2011 

9 தி-.எ	.ஜி. ேசாமசAதிர   
ஆைணயாள� 

சி0கp� வ� அதிகார சைபகான 

விஜய	 (வ�ேம%!ைறயீ�+, 

ெபா-�ேகாட( �") 

சி0க�p� 23.06.2011-

25.06.2011 

10 தி-. 5.ஆ�.எj. ஹ��வரா�சி 
பிரதி ஆைணயாள� 

இல0ைக ம��	 லச	ேப� 
எ%பவ�� கிைடயி( இர�ைட 
வ� விதி�பன: தவி��பத�கான 
உட% 
ப5ைக ப�றிய உ�ேதச 
ேப�>வா��ைத 

லச	ேப� 15.05.2011-

21.05.2011 
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11 தி-. 5.ஆ�.எj. ஹ��வரா�சி 
பிரதி ஆைணயாள� 

சி0கp� வ� அதிகார சைபகான 

விஜய	 (வ�ேம%!ைறயீ�+, 

ெபா-�ேகாட( �") 

சி0க�p� 23.06.2011

25.06.2011 

12 தி-மதி. ஆ�.பி.எ�. ப�ணா%ேடா 
சிேரgட வ� மதி�ப�ீடாள� 

ேநபாள இர�ைட வ� 
விதி�பனவிைன� தவி��பத�� 1 
சா� q�ட	 

ேநபாள	 05.04.2011-

06.04.2011 

13 ெச(வி. ஆ�.எ	.எj விகிரமதிலக  
வ� மதி�ப�ீடாள� 

இல0ைக ம��	 �ேரசியா 
எ%பவ�� கிைடயி( இர�ைட 
வ� விதி�பன: தவி��பத�கான 
உ�ேதச உட%ப5ைக 

�ேராசியா 14.03.2011-

18.03.2011 

அ�டவைண 33 
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அ�தியாய�  7 -  ச!டவா�க� 

7.1 �றி�த ஆX.	 ேபா@ பி	வ�� ச!டவா�க1க� ஆ�கAப!டன. 

 

i. 2011 ஆ	 ஆ*5% 11 ஆ	 இலக ெபா.ேச .க�டண�. (தி-�த�) ச�ட	  

ii. 2011 ஆ	 ஆ*5% 9 ஆ	 இலக ெப.ேச�.வ�� .(தி-�த�) ச�ட	  

iii. 2011 ஆ	 ஆ*5% 10 ஆ	 இலக ேதச�ைத க�5ெய"��த( .(தி-�த�) ச�ட	  

iv. 2011 ஆ	 ஆ*5% 23 ஆ	 இலக வ�ேம%!ைறய�ீ+ ஆைண�"� ச�ட	 

v. 2011 ஆ	 ஆ*5% 13 ஆ	 இலக மாகாணசைபக� (!�திைர� தF�ைவ மா�ற() ச�ட	. 

vi. 2011 ஆ	 ஆ*5% 16 ஆ	 இலக பிராAதிய உ�க�டைம�� அபிவி-�தி அறவ F�+ (நFக() 

ச�ட	. 

vii. 2011 ஆ	 ஆ*5% 14 ஆ	 இலக ப�� வ� (நFக() ச�ட	. 

viii. 2011 ஆ	 ஆ*5% 15 ஆ	 இலக (தி-�த�) நிதி�ச�ட	  

ix. 2011 ஆ	 ஆ*5% 15 ஆ	 இலக உ .இ.  (தி-�த�) ச�ட	  

 

 

7.2 அ1கீக%�கAப!ட அற�ெகாைடக� 

�றி�த ஆ*5% ேபா� பி%வ-	 நி�வன0க� அ0கீக�க�ப�ட அறெகாைடகளாக பிரகடன�ப+�த�ப�டன. 

 
ெதாட' 
இல. 

நி�வன�தி	 ெபய�� ?கவ%5� 
வ'�தமானி 
இல�க� 

திகதி 

01 
“ஹ�5க(ல  � ர�னராம விகாைர க�5ட நிதி” – � ர�னராம, 
ஹ�5க(ல, ���ப�ட. 

1692 03.02.2011 

02 
“க�டப- நிவாரண ேசைவக� அைம��” க�டப-, ரஜமஹா 
விகாைர, க�டெபால. 

1692 03.02.2011 

03 
“ெபாலன�ைவ ேசாமாவதி ரஜமஹா விகாைர மீ�க�டைம�� நிதி”. 
>0காவி(, ெபாலன�ைவ.  

1692 03.02.2011 

04 
“�ராண ரஜமஹா விகாைர மீ�க�டைம�� நிதி”. ப(ல% 
ஒயா,ேதவாலஹிAத, அ	பைற 

1692 03.02.2011 

05 

“நதிமாைல, ெதஹிவைள ெபௗ�த காலாசார நிைலய விகாைர 
அபிவி-�தி நிதி”.  
இல. 125, அ%ட�ச% வ Fதி, நதிமாைல, ெதஹிவைள. 

1692 03.02.2011 

06 

“அகில இல0ைக க	ப% கழக � ஜjப�யா ல ஷி ேகாவி( 
நி�மான நிதிய	”. 
க	ப% ேதா�ட	, இல. 11, ராமகி-gண ேதா�ட	, ெகா"	� – 06. 

1695 25.02.2011 

07 

“இல0ைக இராaவ�தி% ேசவா வனிதா பிேர@ ஹா��j நிதிய	” 
த.ெப.இல. 533, ேசவா வனிதா பி�:, இல0ைக இராaவ	, 
ெகா"	� – 03. 

1698 18.03.2011 

08 

“ெச�ெசவன நி�வன�தி% ெச� ெசவன சி�வ� இ(ல	” 
ெச� ெசவன சி�வ� இ(ல	, � >த�மாராம மகா வி�யாலய, 
அ�ட	 பகjகட, வ:னியா. 

1689 14.10.2011 

அ�டவைண 34 
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2011.12.31 அ%��ளவா� ெசய�பா�5லி-Aத ெமா�த அறெகாைட நி�வன0களி% எ*ணிைக 571 ஆ�	.  

எ@வாறாயிD	, 2011 இ( எ+க�ப�ட ெகா�ைக� தF�மான�தி�� அைமவாக ேநர5ய�ற ம��	 

ேதைவ9ைடயவ�களி% நி�வன பராம��� ஏ�பா+க�காக அறெகாைட நி�வன	 தாபிக�ப�5-Aதா( 

மா�திரேம அ@ அ0கீக�க�ப�ட அறெகாைட� பணமாக வழ0க�ப+	 ந%ெகாைட தைகைமெப�	 

ெகா+�பனவாக கழி�பன: ெச4வத�� அ0கீக�க�ப+	. 

 

7.3 வ'�தமானி  அறிவி�த(க� 

 

திைணகள�தினா( நி�வகிக�ப+	 ச�ட0களி% கீ? �றி�த ஆ*5% ேபா� பி%வ-	 

வ��தமானி அறிவி�த(க� ெவளியிட�ப�டன : 

 
 வ'�தமானி 

அறிவி�த( 
திகதி விடய� 

i. 1699/44 31.03.2011 

2010 ஆ	 ஆ*5% 16 ஆ	 இலக தவ�ைக வ�க� (விேசட 
ஏ�பா+க�) ச�ட�தி% 1 ஆ	 பி�வி% கீழான க�டைள. 

ii. 1708/34 03.06.2011 
2006 ஆ	 ஆ*5% 10 ஆ	 இலக உ�நா�+ இைறவ�� 
ச�ட�தி% 17 அ பி�வி% கீழான க�டைள. 

iii. 1712/18 30.06.2011 

2006 ஆ	 ஆ*5% 10 ஆ	 இலக உ�நா�+ இைறவ�� 
ச�ட�தி% 212 ஆ	 பி�வி% கீழான (217 ஆ	 பி�:ட% ேச��� 
வாசிக�ப+	) ஒ"0�விதி. 

அ�டவைண 35 
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அ�தியாய�  8 -  ஏைனய பணிக� 

 

8.1  வ% ெசO�@ன' ேசைவA பி%R  

வ� ெச���ந� ேசைவ�பி�:, வ� ெச���ந�க� ம��	 ெபா�மக�� இல�வாக வசதிகைள� 

ெப��ெகா�ள !59மான வைகயி( அைமக�ப�+�ள�.  இ� பி�வான� உதவி நா5வ-	 அ(ல� 

தகவ(கைள ெபற வி-	�	 ஒ@ெவா-�	 உதவி ெச4யq5ய அ�வல�க�ட% சகல வசதிகைள9	 

ெகா*+�ள�. ெதாட��ைடய ச�டவாக0க�, திைணகள ெவளிய+ீக�, பண	 ெச���	 ப5வ0க� 

எ%பவ�ைற இ�பி�: ெகா*+�ள�.  சா�தியமான தாமத0கைள9	 சிக(கைள9	 தவி��	  வைகயி( 

வ� ெச���ந� அைடயாள இலக0கைள (TINs) ம��	 ெப�மதி ேச� வ� த�காலிக இலக0கைள9	 

வழ0�வத�� இ�பி�வி( ஏ�பா+க� ெச4ய�ப�+�ளன. இத�கைமவாக, �றி�த ஆ*5%ேபா� 20,002 வ� 

ெச���ந�  அைடயாள  இலக0கைள வழ0கி9�ள�. 

இ� பி%வ-வனவற’ைற9	 உ�ளடகி9�ள�: 

• வ-மான வ�கான பதி: – 4,678 

• ெப�மதி ேச� வ�கான பதி: (த�காலிகமான�) – 15,491 

• ேத.க.வ�கான பதி: – 5,719 

• உ.ெபா.ெச.வ�கான பதி: - 915 

 

(2,074 த�காலிக  ெப.ேச.வ� ேகாைவகைள� திற�பத�காக தகவ( கிைள� ைகயளிக�ப�ட�.) 

 

ேம�	, 182 வி+வி�� சா%றித?க� வ� ெச���ந� அ(லாதவ�க�� வழ0க�ப�ட�ட% இ%D	 சில 

ைகேய+க� வ� ெச���ந�களி% ந%ைமகாக �றி�த ஆ*5% ேபா� தயா�க�ப�ட�. �றி�த ஆ*5% 

ேபா� நாெளா%�� சராச�யாக 235 ேப� வ� ெச���ந� ேசைவ�பி�விலி-A� ேசைவகைள� ெப���ளன�. 

 

8.2 திைண�கள�தினா( வழ1கAப!ட பணிAKைரக� ம��� வி"விAK* 

சா	றித_ எ	பவ�றி	 விபர1க� பி	வ�மா� : 
 
 2011 2010 

வழ1கAப!ட பணிAKைரக� 

• உ.ெபா.ெச.வ� விதி�பன: ெதாட�பி( ெதாழி( 
த-ந�க�� 242 4,679 

• வ�5 மீதான நி��திைவ�த( வ�காக 
வ0கிக�� 175 1 

• �றி�ப+ீ ெச4ய�ப�ட க�டண0க� ெதாட�பி( 293 7,845 

வழ1கAப!ட வி"விAK* சா	றித_க� 

• ேசமலாப நிதிய�திலி-A� மீதிைய ெப�� 
ெகா�வ� ெதாட�பி( 429 613 

• நா�ைடவி�+ ெவளிேய�பவ�க� ெதாட�பி( 46 49 

சிறAK� கட	 அ!ைடக� வழ1�த( 

• த0க அ�ைடக� 197 203 

• ெவ�ளி அ�ைடக� 71 79 

• ேமா�டா� கா� இற�மதி மீ� வ�� ச�ைககாக 
வழ0க�ப�ட சா%றித?களி% எ*ணிைக 470 740 

அ�டவைண 36   
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8.3 ப�Aபா3R அறி�ைகக� 
 

திைணகள�தி% ெபா-ளாதார ஆரா4�சி ம��	 ெகா�ைக� பி�வான� ம�திய வ0கி, சன�ெதாைக 

��ளிவிபர� திைணகள	 ேபா%ற ப(ேவ� 7லக0களிலி-A� ெபற�ப�ட தர:கைள� ப��பா4: ெச4வத% 

7ல	 ப(ேவ�ப�ட ஆரா4�சிகைள ேம�ெகா*+�ள�. 

 

�றி�த ஆX.	 ேபா@ பி	வ�� அறி�ைகக� தயா%�கAப!"�ளன. 

1. காலா*+ ெப.ேச.வ� மீளளி�� அறிைகக� (2011.06.30 – 2011.09.30) 

2. மாதாAத ம��	 காலா*+ வ� ெச4தி� தா�க� (2011.10.30 வைர) 

3. நிதியிய( ெப.ேச.வ� மீதான அறிைக 

4. �திய வர: ெசல:�தி�ட !%ெமாழி:க� அறி!க�ப+�த�ப�டதா( பி%ன� அரசா0க வ� 

வ-மான�தி�கான தாக	 மீதான அறிைக. 

5. வ�ண�p�> ைக�ெதாழி(க�கான வழிகா�ட(கைள� தயா��த(.  

6. >��லா ேஹா�ட(க�கான வழிகா�ட(கைள� தயா��த(. 

 



மதிப்பீட்டுப் பிரிவுகளுக்கிடையில் பதவியணி,ககோடவகள் மற்றும் வருமோன பகிர்வு - 31-12-2011

 பிஆ  சிவம  வம  சிவஅ  வஅ  ஏனையனவ  மமொத்தம்  வ.வ/ 

நி.னவ.வ  வதியததொர்  மபதசவ/ 

மொ.மபதச.வ  உதபொமசவ  மபொதசக  நொகவ  பந்தயம் 
சூதொட்டம்  அ.சொ.நி

 

வவ/பவ/நி
னவவ/சமபொதீ

 உதபொமசவ  மபொதசக
 மபதசவ/ 

மபொதசவ/ 

மொ.மபதச.வ
 நொகவ  கவ/ப்பதீ  பு.வ/ ப.சூ  மு.தீ  மமொத்தம்

சர்வதேச பிரிவு( 5B ) 1 1 5 0 3 4 14 352               76                 57                 41                 13                 -                    187               2,273             506               314               799               65                 -                    -                    -                    3,958                      

அலகு 1 மற்றும் 2 1 0 8 1 7 8 25 4,186            -                    -                    -                    15                 -                    -                    -                    675                -                    21                 -                    -                    -                    -                    -                    696                         

அலகு 4 1 1 6 0 4 9 21 1,158            -                    1,091            730               1,510            911               -                    -                    1,559             346               672               2,585            925               -                    8                   -                    6,094                      

அலகு 4 ஏ 1 2 11 0 6 9 29 4,967            -                    2,010            1,593            668               832               -                    -                    426                158               230               1,563            565               -                    0                   -                    2,943                      

அலகு 5 1 3 4 0 6 6 20 1,010            -                    790               868               987               646               -                    -                    1,576             467               920               3,485            1,026            -                    0                   -                    7,474                      

அலகு 5 C 1 2 10 1 6 2 22 5,097            22                 2,112            3,188            841               1,206            -                    -                    790                244               437               1,796            621               -                    3                   -                    3,890                      

அலகு 10 2 2 17 3 11 8 43 559               -                    479               472               424               355               -                    -                    5,952             1,622            2,014            6,942            2,773            -                    9                   -                    19,311                    

அலகு 12 (5A) 1 1 6 2 6 4 20 1,101            7                   1,134            1,041            1,364            1,098            -                    1                   2,617             730               1,150            3,723            1,142            -                    47                 -                    9,409                      

அலகு 5 D 1 1 8 1 7 7 25 5,191            -                    2,640            2,850            1,016            1,395            -                    -                    653                142               210               990               383               -                    1                   -                    2,380                      

அலகு 14 1 1 9 1 8 7 27 2,242            -                    1,190            624               788               1,075            -                    -                    281                55                 301               1,032            562               -                    -                    -                    2,231                      

அலகு 15 1 1 10 1 7 10 30 2,767            -                    1,199            790               641               1,471            -                    -                    263                81                 272               1,093            534               -                    0                   -                    2,243                      

அலகு  17 1 0 8 2 6 4 21 2,825            -                    416               117               228               1,093            -                    -                    27                  20                 6                   99                 63                 -                    -                    -                    214                         

அலகு  6A 2 1 10 1 10 8 32 227               1                   233               212               231               214               -                    -                    11,625           1,203            2,606            8,449            3,886            -                    1                   -                    27,770                    

அலகு 6B 2 2 9 1 12 10 36 198               10                 218               210               224               226               -                    -                    7,444             1,150            1,415            14,649          2,046            -                    1                   -                    26,704                    

அலகு 6C                            2 2 13 1 8 6 32 119               7                   262               110               113               44                 -                    -                    29,102           3,063            3,292            26,785          1,477            4,240            -                    -                    67,959                    

அலகு 7 - A 2 1 12 1 10 9 35 233               2                   224               362               227               202               -                    -                    4,975             2,211            2,637            7,908            1,907            -                    7                   -                    19,644                    

அலகு 7 - B 2 1 12 1 7 8 31 237               3                   228               293               231               174               -                    -                    5,284             896               1,208            14,245          2,581            -                    0                   -                    24,213                    

அலகு 8 1 1 12 2 8 4 28 218               8                   227               220               227               167               -                    -                    3,934             1,545            1,885            6,897            1,652            -                    1                   -                    15,915                    

எஸ் பப தச வ 1 1 11 1 14 9 37 -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                              

பப தச வ பேிவு 1 0 4 1 1 7 14 -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                              

பபதசவ அலகு 2 2 13 0 12 4 33 17,087          -                     -                    -                    5,780            -                    -                    -                    -                    5,780                      

பபதசவ,பபொதசவ தசகரிப்பு 1 0 10 0 6 4 21 -                     -                    -                    18                 -                    -                    -                    -                    18                           

முற்பண பபதச வ 1 0 1 1 5 7 15 2,175            -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                              

பபதசவ(விதசட கணக்கொய்வு) 1 2 13 3 9 6 34 -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                              

பபொதசக கிளை 1 0 10 3 4 5 23 -                     -                    45                 -                    -                    -                    -                    -                    45                           

சூேொட்ட மற்றும் பந்நய அறவடீு 1 0 2 2 0 3 8 992               -                     -                    -                    -                    -                    -                    290               -                    290                         

பபதசவ மீைைிப்பு 4 2 13 7 7 15 48 -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                              

நிளவ வ விதசட கட்டணம் 1 1 6 2 9 9 28 6,480            5,502             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    5,502                      

வட்டி மீேொன நி.ளவ வ 1 0 10 0 5 6 22 1,730            33,781           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    33,781                    

அலகு  3 1 1 12 1 9 12 36 208                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    208                         

உபபொபச 1 0 5 0 4 6 16 227               867                146               -                    -                    -                    3,288            -                    -                    4,301                      

தேகவ அலகு 1 1 6 4 1 2 15 -                     -                    -                    -                    551               -                    -                    -                    551                         

முத்ேிளை ேீைளவக் கிளை 1 0 9 3 6 11 30 -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    6,968            6,968                      

பிரோந்திய அலுவலகம்
பகொழும்பு வடக்கு 1 1 16 0 10 20 48 10,853          -                    94                 -                    289               1,278            -                    -                    483                0                   123               1                   202               -                    -                    -                    810                         

பகொழும்பு மத்ேி 1 1 14 2 8 14 40 14,474          -                    24                 -                    177               2,933            -                    -                    488                0                   243               5                   474               -                    -                    -                    1,210                      

பகொழும்பு நகைம் 1 1 14 3 7 22 48 9,760            -                    32                 -                    205               3,480            -                    27                 766                0                   218               2                   499               -                    -                    -                    1,485                      

மஹைகம கிழக்கு 1 1 8 4 6 13 33 12,261          -                    72                 -                    69                 2,111            -                    -                    155                -                    63                 3                   154               -                    -                    -                    374                         

மஹைகம் தமற்கு 1 0 10 3 7 16 37 18,790          -                    77                 -                    218               4,408            -                    -                    256                -                    66                 4                   175               -                    -                    -                    501                         

பதுளை 1 1 5 1 9 17 34 5,095            -                    93                 -                    222               1,567            -                    -                    53                  -                    48                 5                   91                 -                    -                    -                    197                         

கொலி 1 1 8 1 8 17 36 7,429            -                    174               -                    250               1,170            -                    -                    108                -                    65                 10                 104               -                    -                    -                    288                         

களுத்ேளற 1 3 6 2 7 26 45 7,735            -                    24                 -                    189               2,471            -                    -                    108                -                    63                 0                   122               -                    -                    -                    293                         

மொத்ேளற 0 1 14 3 6 19 43 9,777            -                    140               -                    394               2,915            -                    -                    102                -                    84                 4                   105               -                    -                    -                    294                         

நுவபைலியொ 1 0 8 2 2 19 32 3,705            -                    149               -                    137               1,612            -                    16                 72                  -                    39                 1                   72                 -                    -                    -                    184                         

இைத்ேினபுரி 1 1 9 1 8 17 37 8,431            -                    43                 -                    169               2,466            -                    -                    163                0                   83                 2                   106               -                    -                    -                    354                         

அநுைொேபுைம் 1 1 8 3 6 16 35 4,730            -                    164               -                    260               2,071            -                    -                    115                -                    72                 1                   98                 -                    50                 -                    337                         

கம்பஹொ 1 2 15 2 2 20 42 11,981          -                    6                   -                    509               2,775            -                    -                    133                0                   120               0                   334               -                    -                    -                    588                         

மட்டக்கைப்பு 1 0 2 0 6 17 26 3,946            -                    74                 -                    159               3,183            -                    -                    36                  -                    29                 -                    52                 -                    2                   -                    119                         

யொழ்ப்பொணம் 1 0 0 0 1 16 18 1,340            -                    87                 -                    28                 1,250            -                    -                    32                  -                    1                   8                   14                 -                    56                 -                    111                         

கண்டி 1 1 16 3 12 12 45 11,474          -                    389               -                    358               3,580            -                    -                    272                -                    96                 9                   178               -                    0                   -                    555                         

தககளல 1 1 9 1 7 17 36 5,467            -                    95                 -                    109               2,283            -                    -                    76                  -                    24                 1                   50                 -                    -                    -                    151                         

குருநொகல் 1 0 14 5 10 27 57 12,975          -                    153               -                    508               2,373            -                    -                    133                -                    92                 2                   125               -                    -                    -                    353                         

ேம்புள்ளை 1 1 12 2 6 10 32 7,193            -                    34                 -                    171               2,676            -                    -                    71                  -                    48                 0                   69                 -                    -                    -                    188                         

நீைபகொழும்பு 1 1 12 2 7 12 35 11,415          -                    56                 -                    345               2,646            -                    -                    139                -                    62                 2                   129               -                    -                    -                    332                         

மமோத்தம் 62 51 495 87 359 576 1630 219,376        412               35,771          13,964          14,542          60,370          992               231               123,576         14,585          21,271          108,898        25,917          7,528            476               6,968            309,217                  

இறக்குமேிகள் மீேொன பபதசவ 112,483.38    

இறக்குமேிகள் மீேொன தேகவ 24,466.97      

ேிளறதசரி  மொற்றல்கள் 3,528.74        
மீளளிப்புகள் (நோ.க.வ. ஏற்கனகவ கழிக்கப்பட்டுள்ளது) (7,008.32)       

மெம்டமயோக்கங்கள், வடகப்படுத்தப்பைோத வருமோனம், மெலுத்தப்பைோத கோகெோடலகள் மற்றும் ஏடனயடவ 1,142.12        

கதறிய கெகரிப்பு (மோகோண ெடபகளுக்கு மோற்றப்பட்ை முத்திடரத் தரீ்டவ, நோ.க.வ 1/3) 443,830.01    

 மதிப்பீட்டுப் பிரிவுகள்
பதவியணி தகொனவகள் வருமொைம் (ரூபொ.மில்)
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