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அரச பசதவயின்  னக்கயத்துவம்  ன்பது  மக்களின்  வஹழ்க்தகத் ைரத்தை   ைருப்பைகரமஹக  
மஹற்றயதமப்பைஹகும். அைதை  மது ஹகஹளம்ன  மஹவட்ட ஹசயலகம் மகசறப்பஹக ஆற்ற  
வருகன்றது.அத்துடன் ம்னடன் இதைந்து  ஹசயற்படும்  13  பிரபைசச் ஹசயலகங்களும் ஆற்றும் 
பைி சறைஹைைல்ல. 
 
ஹகஹளம்ன  மஹவட்டத்ைன்  2017 ம்  ஆண்டிற்கஹக ைட்டமடப்பட்ட ைட்டங்கள்  யஹவும் நர்வஹக , 
அபிவிருத்ை  ,  கலஹச்சஹர ,  சமயம்  மற்றும் சனெக  சகவஹழ்வு  ஆகய    பிரிவுகளினூடஹகமக  
சறப்பஹக  பமற்பகஹள்ளப்பட்டதுடன், அவ்வப்ஹபஹளது   சகல  பிரிவுகளின் ஹசயற்பஹடுகளும்  
நகழ்ச்சத்  ைட்டங்களும்ஹபஹது  மக்களுக்கஹக னளதமயஹகவும்,  நயஹயமஹகவும்  நடஹத்ைப்பட்டஹைை  
மகழ்ச்சனேடன்  அறயத்ைருகன்பறன். 
 
ஹகஹளம்ன  மஹவட்டத்தைச்   பசர்ந்ை   சத்ைஹவக்தக  மற்றும்  ஹகஹஹலஹன்ைஹவ  பிரபைசச் ஹசயலகப்  
பிரிவுகளில் ற்பட்ட  ஹவள்ளஅைர்ைத்ைன் பபஹதும்,   வரலஹற்று  நதைவஹக  பையப்பட்ட   
இரத்ைைனரி  மஹவட்ட ஹவள்ள அைர்ைத்ைன் பபஹதும் பஹைக்கப்பட்ட அலப்பஹத்ை ,  கரியல்ல பிரபைசச் 
ஹசயலகப் பிரிவுகளுக்கஹக ஹபஹது  மக்களிடம் ஹபற்ற நவஹரைஹபஹருட்கதள    உடனுக்கடன்அப் பகுை  
ஹசயலகப்ப பிரிவு  மக்களுக்கு வழங்கக்  கூடியைஹக  இருந்ைது. இைற்கஹக ஹகஹளம்ன  மஹவட்ட 
ஹசயலக உத்ைபயஹகத்ைர்கள் மற்றும்  13 பிரபைசச் ஹசயலகப்  பிரிவு உத்ைபயஹகத்ைர்களும்  
ஒன்றதைந்து  ஆற்றய பசதவ பபஹற்றத்   ைக்கைஹகும்.  
 
இருபது  மஹடிகள்ஹகஹண்ட மது மஹவட்டச்  ஹசயலக ஹைகுைதயஇவ்வருட  ( 2018)    
ஆரம்பத்ைல்னரைப்படுத்ைடத்   ைட்டமட்ட பபஹைலும்  ைவிர்க்க  னடியஹை  பல  ைதடகள் 
கஹரைமஹக   அத் ைட்டம்    ைஹமைமஹக விட்டது. ன்ற  பபஹைலும்மக  விதரவஹக 
னரைப்படுத்ைப்பட்டு ஹபஹது  மக்களின் ஹசௌகரியமஹை  பசதவதய ஹபற்றுத்ைர  சகல  
ற்பஹடுகளும்ஹசய்து  னடிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 
ஒரு நருவைத்ைன்  நர்வஹகநதடனதறப்படுத்ைலன் பபஹது சக்கல்கள் ,  ைதடகள்  ன்பை  தக 
பகஹர்ந்து வருவதுண்டு.  இச்சந்ைர்ப்ங்களில் இவற்தற   ஹவற்ற  ஹகஹள்ள  பவண்டி  உள்ளது. 
இவ்வஹறஹை சூலழல் மது  ஹகஹளம்ன  மஹவட்டத்தை  னன் பநஹக்க ஹவற்ற கரமஹக ஹகஹண்டு 
ஹசல்ல உைவிய  மஹவட்ட  ஹசயலக  உத்ைபயஹகத்ைர்கள், 13 பிரபைசச் ஹசயலகப்  பிரிவுகளின் 
உத்ைபயஹகத்ைர்கள், ஒன்றதைந்து ஒத்துதழப்ன வளங்கயைற்கஹக  மக  மகழ்வுடன் நன்றதயத் 
ஹைரியப்படுத்ைக் ஹகஹள்வதுடன். ஹைஹடர்ந்து  மக்கள் பசதவகளுக்கஹக  சறந்ை  நர்வஹகம் மற்றும்  
அபிவிருத்ை பவதலத்ைட்டம்   னரைமஹக ஹவற்ற ஹகஹள்வைற்கு உங்கள் அதைவரின் னத்துருவஹக்க 
ஹசயற்பஹடு, ஆைரவு  மற்றும்  இைற்கஹக உச்ச அர்ப்பைிப்தப   இைிவரும் கஹலங்களிலும் 
ைர்பஹர்க்கன்பறன். 
 
 
 
சுைில் கன்ைங்கர 
மஹவட்டஹசயலஹளர்/அரச  அைபர், 
ஹகஹளம்ன நர்வஹக  மஹவட்டம் 
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1. ாட்டம் தற்நி அநிமுகம் 

இலங்தகயின்ைதலநகரமஹக அதமந்துள்ளஇம்மஹவட்டத்ைல்2309199சைத்ஹைஹதகயிைர்வஹழ்வதுடன் 13 

ஹசயலகப் பிரிவுகளஹகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அரச நடவடிக்தகதள மஹவட்ட மட்டத்ைல் 

ஹசயற்படுத்துைல்ஹகஹளம்னமஹவட்ட ஹசயலககஹரியஹலயத்ைன்னக்கய பங்கஹக அதமவதுடன் பமல் 

மஹகஹை சதபனேடன் பநரடி ஒருங்கதைப்தபநடஹத்ைச் ஹசல்வதும்அைல் னக்கயமஹைைஹகும். 

விபஶடமஹகமஹவட்டத்ைன் ஹபஹருளஹைஹர அபிவிருத்ை நடவடிக்தககள் பபஹலபவஹபஹருளஹைஹர, சனெக, 

கலஹச்சஹர மற்றும்நலன்னரிநடவடிக்தககளும்அவ்அவ்அதமச்சுக்களிைஹல் வழங்கப்படும்ஒதுக்கடுகள் 

னெலம்நதடனதறப்படுத்ைப்படுவதுடன்அைனூடஹகமக்களின் வஹழ்வஹைஹர நதலகதளைறம்பட 

பமம்படுத்ைைற்பபஹது நதடனதறயிலுள்ள ஹகஹளம்னமஹவட்டத்ைன் ஒருங்கதைந்ை ைட்டமடல்பிரைஹை 

பநஹக்கமஹக ஹகஹள்ளப்பட்டுள்ளது. 

அைற்கைங்க,  2013 வருடத்ைல்அைற்கு னன்தைய வருடத்ைல் கஹரியஹலயத்ைன் ைீ 

விபத்ைைஹல்ற்பட்டவளங்கள் பற்றஹக்குதறக்குனகம் ஹகஹடுத்ைபைஹடுமஹவட்ட 

ஹசயலககஹரியஹலயத்ைைஹல்நதறபவற்றப்படபவண்டிய பைிகதளசறப்பஹக நதடனதறப்படுத்துவைற்கு 

சகல பைியஹளர்களின் ஆைரவு அைகபட்சமஹக ஹபறப்பட்டதுகுறப்பிடத்ைக்கது. 

 

 
 

1.1 ாட்ட ல்கன 

பமல் மஹகஹைத்ைன் பிரைஹைமஹவட்டமஹை ஹகஹளம்ன மஹவட்டம்675சதுர க.மீற்றறஹல்ஆைது. 

இைன் ல்தலகளஹகவடக்கல் களைி கங்தகதயனேம் ,ஹைற்கல் பஹைந்துதற 

ஹபஹல்ஹகஹடகங்தகதயனேம், பமற்கல்கடல், கழக்கல்சபரகனவ மஹகஹைத்தைனேம் 

ஹகஹண்டுஅதமந்துள்ளது. 
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1.2 ாட்டத்ின் அடிப்தகடப் புள்பிில் கல் 

ஹகஹளம்ன மஹவட்டம்15பைர்ைல்பிரிவுகதளனேம் மற்றும்13 உள்ளூரஹட்ச மன்றங்கதளனேம் 

ஹகஹண்டுள்ளது. 

 

 

நர்ல்திரிவுகள் 

திரிவுகள் ெணத்சாகக 

ஹகஹளம்ன வடக்கு 140905 

மத்ைய ஹகஹளம்ன  244661 

ஹபஹரள்தள 100578 

ஹகஹளம்ன கழக்கு 102174 

ஹகஹளம்ன பமற்கு 76031 

ஹைஸவதள 104412 

இரத்மலஹதை 111473 

ஹகஹலன்ைஹதவ 165336 

பகஹட்தட 119316 

கடுஹவல 214557 

சத்ைஹவக்தக 140640 

பஸஹமஹகம 202228 

மஸரகம 189888 

கஸ்பஹதவ 214934 

ஹமஹரட்டுதவ 182065 

சாத்ம் 2309199 

 



4 
 

உள்ளூர் அிகா ெகதகள் 

 

 

மஹவட்ட மக்களின்நடவடிக்தககதளைறதமயஹகவும் பமன்தமயஹகவும்நதறபவற்றுவைற்கு 

ஹகஹளம்ன மஹவட்டம்கழ்வருமஹறு557கரஹம உத்ைபயஹகத்ைர் பிரிவுகளஹகபிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ாக ெகத க ெகத திநெ ெகத 

சகாளம்பு சகானன்ணாக சகாட்டிகாத்க,முல்நனரிா 

சஹிகபகல்கிஸ்கை ெதீ்ாக்கபு ெதீ்ாக்கக 

சாட்டுக ஹக நஹாாக 

ஶ்ரீ ஜர்ணபு நகாட்கட கஸ்தாக  

கடுசன சதாபஸ்கமு  

திநெ செனக திரிவு திரிவு ண்ிக்கக 

ிம்திரிகஸ்ா 20 

சஹிகப 15 

இத்னாகண 13 

சாட்டுக 42 

கடுசன 57 

சகானன்ணாக 46 

ெதீ்ாக்கக 68 

நஹாாக 81 

கஸ்தாக 73 

ஹக 41 

ஶ்ரீ ஜர்ணபு நகாட்கட 20 

தாதுக்கக 46 

சகாளம்பு 35 



  1 

2. அகப்தின் ிமகமும் அன் ஊிர்களும் 

 

 

ிமாக 
திரிவு 

கக்கு 
திரிவு 

ிட்டிடல் 
திரிவு 

ெமுர்த்ி 
திரிவு 

சதாநிினாபர் 
திரிவு 

இகபஞர்நெக 
திரிவு 

ஹவடிஹபஹருள்  
பிரிவு 

புள்பிில் 

 திரிவு 

இடர்முககத்து 
திரிவு 

ிநககள் 
ற்றும் 

அனகுகள் 
திரிவு உள்பக 

கக்காய்வு 
திரிவு 

ஆாய்ச்ெி 
திரிவு  

ிொகப் 
திரிவு 

ின 
தன்தாட்டு 

திரிவு 

ிொ 
திரிவு 

ிகபாட்டுப் 
திரிவு 

5 
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வபடிவபோந் பிவு 

விளநதட்ு  பிவு 

கசச் உடத்ியதகடட் ்

உடத்ியதகடட் ்

வஞ்கந் படிக்ளக 

சபெகயசளப  உடத்ியதகடட் ்

வஞ்கந் உடத்ியதகடட் ்

குனளடகந் துக்பு பிவு 

இ ்பிவு 

நாயட்டச் செனார்  

 

மநதிக நாயட்டச் செனார் செனார் 

ලේකම් 

ணிப்ார்திட்டநிடல்ෂ 

(සැලසුම්) 

ிபதந உள்க 

கணக்காய்யார்ர் 

විගණක 

ிபதந கணக்கார் நா .ணிப்ார் (யியொ)  

) 

கணக்கார் 
 

சாினினார் 

 

உதயி நாயட்டச்  

செனார் 

 

உதயிணிப்ார் 

(திட்டநிடல்)  

 

உதயி ெமுர்த்தி 

ஆணணனார் 

ிர்யாக உத்தமனாகத்தர் 

 
சயாிக்க உத்திமனாகத்தர் 

 

முகாணநத்துய உதயினார் 

முகாணநத்துய 

உதயினார் 

 

முகாணநத்துயஉதயினார் 

 

முகாணநத்துய 

உதயினார் 

 

முகாணநத்துய 

உதயினாப 

සහකාර 

முகாணநத்துய 

உதயினார் 

 

அியிருத்தி  

නසහකාර 

ொபதி .கா.உதயி  

කා.කා.ස 

அியிருத்தி  

සහකාර 

ொபதி .கா.உதயி  

 

ொபதி .கா.உதயி  

 

ொபதி .கா.உதயி  

 

ொபதி .கா.உதயி  

.ස 

  යදු /්.්.ස 

ொபதி .கா.உதயி  

 

ெமுர்த்தி அியிருத்தி உதயினா 

முகாணநத்துய 

உதயினார் 

කරණසහකාර 

அியிருத்திஉதயினா

ர் 

සහකාර 

ொபதி .கா.உதயி  

.ස 

  යදු /්.්.ස 

உதயிணிப்ார் 

(யியொ)  

 

நாயட்ட ெமுர்த்தி 

முகணநனார் 

 

முகபணநனார் 

 

தகயல் அணநப்புக்கள்  .சதாமில்தட் உதயினார்  
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2.2 ஊழிக்ப் தந்றி  கன்கப்   - லனத்பு இன ; 255  
 

தி 
அனுிக்கப்தட்ட 

நெகாபர் 
ண்ிக்கக 

ிந்நெக
ாபர் 

ண்ிக்கக 

சற்நிடங்கபின் 
ண்ிக்கக 

ெிநஷ்ட ட்டம்    

ாட்டசெனாபர்/அொங்க 
அிதர் 01 01 0 

பமலைக ாட்டசெனாபர் 01 01 0 

உைவிாட்டசெனாபர் 01 01 0 

பிரைஹை கைக்கஹளர் 01 01 0 

பிரைஹைஉள்ளக கைக்கஹய்வஹளர் 01 01 0 
மஹவட்ட ஹபஹறயியலஹளர் 
)சவில்( 01 01 0 

கைக்கஹளர் 01 01 0 
முனாம் ட்டம்     

நருவஹக உத்ைபயஹகத்ைர் 01 01 0 
ஹமஹழஹபயர்ப்பஹளர் 02 01 0 
இண்டாம் ட்டம்    

அபிவிருத்ை ஒருங்கதைப்பஹளர் 02 02 0 

அபிவிருத்ை உத்ைபயஹகத்ைர் 21 17 07 
னகதமத்துவ உைவியஹளர் 26 22 01 
வரவுஹசலவு உைவியஹளர் 02 0 02 
ைட்டமடல் அைகஹரி 01 01 0 
ஹைஹழல்நுட்ப அைகஹரி )சவில்( 02 01 01 
ஹைஹழல்நுட்ப உைவியஹளர் 02 02 0 
ஹைஹடர்பஹடல் ஹைஹழல்நுட்ப 
உைவியஹளர் 

03 01 02 

வரபவற்பஹளர் 01 0 01 
கைைி இயக்குபவர் 02 0 02 
மூன்நாம் ட்டம்    

சஹரை 05 03 02 
மன்ஹைஹழல்நுட்ப அைகஹரி 01 01 0 
அலுவலக உைவியஹளர் 09 09 0 
சுகஹைஹர ஊழயர்கள் 02 0 02 

கஹவலஹளி     

சாத்ம் 93 73 20 
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3செல்ிநன் ஆய்வு 

3.1 ாதணப் திரிின் டடிக்கககள் 

ைஹபைப் பிரிவின் பிரைஹை ஹசயற்பஹடுகளஹவது மஹவட்ட ஹசயலஹளரின் நருவஹகத்ைன் கழ்  
அதைத்து உத்ைபயஹகத்ைர்களிைதும் ைஹபை மற்றும்  நர்வஹக நடவடிக்தககள்பமற் 
ஹகஹள்ளல் ஆகும். 

பமபல குறப்பிடப்பட்ட நர்வஹக நடவடிக்தககள் பமலைகமஹக , பின்வரும்பசதவகளும்  
பமற்ஹகஹள்ளப்படுகன்றை. 

 

 பிரபைசஹசயலகங்களின்நர்வஹகம்மற்றும்பமற்பஹர்தவ  நடவடிக்தககள் 

 

 ஹபளத்ை சமய  அலுவல்கள் மற்றும் கலஹச்சஹர நடவடிக்தககள், ஹபல்லஹன்வில 

மற்றும் பகஹட்பட ஹபரஸர ஊர்வலங்கள்,ஹவசஹக்  விழஹக் ஹகஹண்டஹட்ட ற்பஹட்டு  

நடவடிக்தககள் 

 

 சனெக பசதவ நடவடிக்தககள் 

  அைர்த்ை  னகஹதமத்துவ நடவடிக்தககள் )ஹவள்ளம், சுைஹம, சூறஹவளிகள்( 

 மரக்குற்றகளுக்கஹை  அனுமைப் பத்ைரம் 

 சூழல் அபிவிருத்ை நடவடிக்தககள் 

 வடீதமப்ன அபிவிருத்ை நடவடிக்தககள் 

 விவசஹய அபிவிருத்ை நடவடிக்தககள் 

 பைர்ைல் நடவடிக்தககள் 

  உத்ைபயஹகத்ைரின் பயிற்ச நடவடிக்தககள்  

 அரச விழஹக்களுக்கஹை அனுசரதை   நடவடிக்தககள் 

 கரஹம உத்ைபயஹகத்ைர்களின் ஹபஹது நடவடிக்தககள் மற்றும் ஒளக்கஹற்று 

நடவடிக்தககள் பமற்ஹகஹள்ளல் 

 மஹவட்டத்ைன் பிறப்ன, இறப்ன, ைருமைபைவஹளர்கள் மற்றும் அவசர  மரை  

பரபசஹைகர்கள்  நயமத்ைல் மற்றும் அதைத்து சம்பந்ைப்பட்ட நடவடிக்கதளனேம் 

பமற்ஹகஹள்ளல் 

 பட்டைஹரிகளின் இடமஹற்றம் ஹைஹடர்பிலஹை நடவடிக்தககள் 

 உற்பத்ைத்ைறன் அபிவிருத்ை நகழ்ச்சத் ைட்டங்கள் 
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அெ  அலுனக கட்டிடத்ின் கட்டுாண  முன்நணற்நம் 

 

 

 இத் ைட்டத்ைற்கஹக உள்நஹட்டலுவல்கள் அதமச்சு ரூபஹ 40 மல்லயன் வழங்கயதுடன் , 
ஒரு நழல் அலுவலகத்தை நர்மஹைிக்கரூ. 2 மல்லயன் ரூபஹவஹக ஒவ்ஹவஹரு பிரபைச 
ஹசயலஹளரிடனம்ஒதுக்கடு பிரிக்கப்பட்டை. 
 

 ஹமஹறட்டுவபிரபைச ஹசயலகத்ைல அதமத்துக்   ஹகஹண்டிருக்கும் இரண்டு 
உத்ைபயஹகனர்வ நல அலுவலகங்களுக்கஹக ரூ. 1.5 மல்லயன் ரூபஹய் ஒதுக்கடு 
விடுவித்துள்ளதுடன் ஒதுக்கட்டுக்குரிய கட்டுமஹைப் பைிகள் 2017.12.31ல் நதறவு 
ஹசய்யப்பட்டுள்ளை. மகுையஹக உள்ள பவதலகதள   னர்த்ைஹசய்வைற்கஹக  இவ் 
வருடம் ரூபஹ 500,000   ஒதுக்கடு  வழங்கப்பட  உள்ளது

இன 
திநெ 

செனகம் 
அெ அலுனகம் 

2017.12.31 க 
கட்டுாண 

முன்நணற்நம் 

1.  

பஹதுக்க 

அங்கம்பிட்டிய 

100% 

2.  குருளஹை 
3.  அங்கனவ 
4.  உக்கல்ல 
5.  யட்டவதுர 
6.  பிட்டும் 
7.  தும்பமஹைர   
8.  ஹஸஹரகலஹ ஹவஸ்ட் 
9.  உடுனல்ல 

    
10.  பஸஹமஹகம மீஹகஹட வடக்கு 100% 

    

11.  சத்ைஹவக்க மவைகம பமற்கு 

100% 
12.   ஹவலக்கன்ை 
13.   குடகம 
14.  

 பகல ஹகஹஸ்கஹமஹ ஹவஸ்ட் 

    

15.  ஹமஹரட்டுவ பசஹய்சனரஹ வடக்கு 
70% 16.  

 ஹகஹடஉயஹைஹ ஹைற்கு 
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 2017ஆண்டு திற்ெிகள்  

 
செற் ிட்டங்கள் செல்தாடுகள் / 

துகத்ிநன் 

தணாபிகபின் ண்ிக்கக 
தாபிகபின்  ண்ிக்கக 

ிி/சதௌிக 
முன்நணற்நம் 

ஒவ்சாம திரிிலும் 
கடசதற்ந 
கூட்டங்கள் ற்றும் 
திற்ெி குப்புகள் 
தற்நி ிங்கள் 

1 
குடினேரிதமஅைகஹரமளிப்பைற்
கஹை SMART  நவைீ சனெகம் 
பற்றய பயிற்ச 

SINEC மற்றும் ICTA 

ைம்பிரிகஸ்யஹய, பஹதுக்க, மஸரகம மற்றும் பகஹலன்ைஹவ ஆகய  
ைம்பிரிகஸ்யஹய ,ஹகஹஹலஹன் ைஹ 
தவ,பஹதுதக , மஸறகம பிரபைசச் 
ஹசயலக  பிரிவுகளின்  8 கரஹம 
உத்ைபயஹகத்ைர்களஹக  32 உம்  பி..ஹச.  
ஹகஹஹலஹன் ைஹதவ பி. பி..ஹச 
ைம்பிரிகஸ்யஹய , உைவிப்பைிப்பஹளர் 
ைட்டமடல் 

ரூ 9000 2017.02.14 

2 KAIZEN கருத்து 
ைரு. கத் இரஹஜபக்ஷ 
- பைசய உற்பத்ை    
ைறன் ஹசயலகம் 

மஹவட்ட ஹசயலகத்ைன் அதைத்து 
அலுவலர்களும் 

ரூ 5000 2017.02.28 

3 
கரஹம உத்ைபயஹகத்ைர்கள் 
பயிற்ச 

      2017.03.07  08 

4 
இயற்தக வளங்கதளப் 
பயன்படுத்ை பபக்பகஜங் 
உைவுகள் 

ஸர் ச் சுஜைஹ 
வரீசங்க 

மஹவட்ட ஹசயலகத்ைன் அதைத்து 
அலுவலர்களும் 

ரூ5000 2017.03.24 

5 ஹகஹள்னைல் ஹசயல்னதற 
ைஹமத்விக்கரமரத்ை, 
கைக்கஹளர், JHH 
மரஸஹைஹஹபஹலஸ் 

மஹவட்ட ஹசயலகம் மற்றும் பிரபைச 
ஹசயலகங்களில் 100 
உத்ைபயஹகத்ைர்கள் 

ரூ46800 2017.04.27 

6 பச்தச உற்பத்ை கருத்து 

ஈஶஹ ரத்ைகம் 
பைசய 
உற்பத்ைத்ைறன் 
ஹசயலகம் 

மஹவட்ட ஹசயலகத்ைன் அதைத்து 
அலுவலர்களும் 

ரூ9000 2017.05.05 

7 LEAN கருத்து 
ைரு. ச.பஜ. 
ரத்ைஹயக 

மஹவட்ட ஹசயலகம் மற்றும் 
ைம்பிரிகஸ்யஹயவின் பிரபைச 
ஹசயலகத்ைன்60 உத்ைபயஹகத்ைர்கள் 

ரூ10200 2017.05.19 

8 நவைீ கட்டிடங்களுக்கஹை மன் CIDA டி.ம்.டி.ச. குைசரி ரூ4000 2017.05.30 
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நறுவல்களில் கருத்ைரங்கு 

9 
ைட்டமட்ட னதறயில் 
கைக்கு னத்ைகங்கதள 
பரஹமரிப்பது 

ைஹமத் 
விக்கரமரத்ை, 

மஹவட்ட ஹசயலகம் மற்றும் பிரபைச 
ஹசயலகங்களில் 100 
உத்ைபயஹகத்ைர்கள் 

ரூ37900 2017.06.27 

10 பமலஹண்தம னகஹதமத்துவம் 
பைசய 
உற்பத்ைத்ைறன் 
ஹசயலகம் 

ைஹனுகஹ சஞ்சமஹல் ரூ5000 2017.05.23 

11 GREEN BELT 
பைசய 
உற்பத்ைத்ைறன் 
ஹசயலகம் 

ைருமை சஹஶகலஹ அமஹடஹர் ரூ15000 2017.06.28 இருந்து 30 வதர 

12 
சஹரை பயிற்ச பட்டதற 

 

J.B.I.A.ஜயசுந்ைர 
பமஹட்டஹர் வஹகை 
ஆய்வஹளர்(, W.A 
வரீதுங்க 

பிரபைசஹசயலககங்களின்  14  
சஹரைகள் 

ரூ13000 2017.08.15 

13 சஹரை பயிற்ச பட்டதற 

J.B.I.A.ஜயசுந்ைர 
பமஹட்டஹர் வஹகை 
ஆய்வஹளர்(, W.A 
வரீதுங்க 

பிரபைசஹசயலககங்களின்  14  
சஹரைகள் மற்றும் 100அலுவலர்கள் 
)விடயத்ைற்கஹை(  

ரூ48100 2017.08.31 

14 
Letter Writing and Communication  
Skills 

NIBM 

 .பப.பக .கவநீ்ைர,ைனுக்க சதுரங்க ,
பவைி  கஹரியவசம் ,மைஷீஹ  

ஹபபரரஹ ,பஸஶஹை ீபசஹமரத்ை  
ரூ .32500  0.271.8102  திகதிபண் 08 

பண் 

15 Advanced wind Engineering CIDA 
லலத்ைஹ  கமபக  - மஹவட்ட  
ஹபறலயலஹளர் 

ரூ .4000  0.271.9126  திகதிபண் 27 

பண் 

16 
அரச ஊழயர்களின் சஹைஹரை 
நடவடிக்தககளும்  
கட்டுப்பஹடுகளும் 

ச்  .பக .கமபக  

ஹகஹளம்ன  மஹவட்ட  பிரபைச  
ஹசயலஹளர்கள்   ,பிரை பிரபைச  

ஹசயலஹளர்கள்  ,நர்வஹக  
உத்ைபயஹகத்ைர்கள் 

ரூ .90760  0.271.9129  திகதிபண் 02 

பண் 

17 
கரஹம உத்ைபயஹகத்ைர்  
பயிற்சக் கட்டம் 

ICTA 
ஹகஹளம்ன  மஹவட்ட   கரஹம 
உத்ைபயஹகத்ைர்கள்  180 

ரூ .74410  0.271.9107  திகதிபண் 08 

பண் 

18 Construction and Environment CIDA சத்ையஹ  விமன்ச  அபயபகஹன்  , ரூ .8000  2017.11.21 
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 அனுஸ்க துல்மத் 

19 Advanced  Electrical Technology CIDA ைர்சை  சமந்ை ரூ .3500  2017.12.07 

20 கஹைி அலுவல்கள் சுைில்  கன்ங்கர  
அவர்கள் 

ஹகஹளம்ன  மஹவட்ட  பிரபைச  
ஹசயலஹளர்கள்   ,பிரை பிரபைச  

ஹசயலஹளர்கள்  7  

ைம்பிரிகஷ 

ரூ .90860  2017.12.12 
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3.2 கக்கு பிிவு 

ணப் வசதகண் ண்றுண்பியடசவசதகங்கந் 5 தி படிக்ளககளந 

ப்கிடட்் ண்றுண் கஞ்கஞடட்் வறு்பு கஞக்கு பிவுகந் 

வசத்த்டுகிது11 

இட் படிக்ளககந் பி்பபோணறு1 

1. 235  ஆபதுதி கட்ு்டுகந் கீன் அங்கீகண்1 

2. பவு வசவு ணதி்பீடுகளந டதடட்்1 

3. எதுக்கீட்ுக் கஞக்கு டத ்வசத்ட்1 

4. கஞக்கு பிவி் வசத்தி் அறிக்ளக டதடட்்1 

5. பபோத்ி அபிவிபோடத்ிட ்தி்டள்டட ்டதடட்்1 

6. பியடசவசதகங்களுக்குஎதுக்கீடு விடுவிடட்்1 

7. வதுகபோவூடத்ிலிபோத்ுசுததீதிதடள்டவ்று, 

பியடசவசதகங்களுக்குவிடுவிடட்். 

8. வதுகபோவூடத்ி்குணடத்ிசுபோக்கடள்டசண்்பிடட்். 

9. ண்ளதஅளணசச்ுகந்ண்றுண்திளஞக்கநங்கந்விபகங்களநவிடுவி

டட்்ண்றுண்அறிக்ளகளதஅனு்புட். 

10. ஏத்வுதிதசண்நண்சண்ட்ண  அலுபலுகந்   ளபள்டுடத்ுட். 

11. ப்ஞக் கஞக்குடதடட்். 

12. ளப்புகஞக்குகளநஉபோபக்குட் 

13. பபோணடள்ட  பந்நடட்். 

14. க்ஞண்வசலுடத்ுண்உறுதிசீட்ுகந்சட்ட்்,கயசளகந் 

ழுதுட்ண்றுண்ஞண்வசலுடத்ுட்1 

15. சண்நண்டதடட்் 

16. ணப்வசதகங்கந்ண்றுண்பியடச 

வசதகங்கந்பபோட்பதடத்ி்விதங்கந். 

17. கநஜ்சிதண் ண்றுண்க்கங்களநணடட்்1 

18. ணடட் பங்கிசச்ண்சண் அறிக்ளகளதடட்தடட்். 

19. வகந்பட் ளபளகந்1 

20. டஞக்ளகவிக்களுக்கதி்களநபனங்குட். 

 

 டளளண கஞக்கநக திபோ. பி.பி.க்டத்ி வசத்டுபது், வறு்பு 

கஞக்கநக திபோணதி்..வதணலிகளளணபே்உந்ந.்  

 ணப்வசதகண்,ண்றுண்ண்ளதஅளணசச்ுகந்/40திளஞக்கநங்கந்பவு

வசவுடத்ி்ங்கந்கீன்0.27  ஆஞ்டு கிளக்க்வ் எதுக்கீட்ி் அநவி் 

13  பியடசவசதகங்களுக்கு ஞண் வசலுடத்ுண் அலுப்கந்  

யண்வகஞ்து் , பபோ இறுதிபே்ண்ளதஅளணசச்ுகந், 

திளஞக்கநங்கந்  எதுகக்ீட்ு பகுதிளத   பனங்குபட் 

வசத்தி்ங்கந்  தி ் யக்குண்  ப்ய்டள்ட    அளதட ்  

டபறுபேதது1 
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 ணப் வசதக பநகடத்ி் கட்ி  யபள்டுகந் 2018 ஆண் ஆஞ்டி் 

இறுதிபே் படி்ட்கு இபோட் யதுண் , அப் யபள்டுகந் 0.28  ப 

ணடடத்ி் விளபகளயப்றிதது் அப்றி்கு கூடித 

வகடு்வுகந்்டுகளுக்குஉ்். யணலுண்அப்றி்க  

வபநபைடுகந் வகடு்வுகந்பனங்க்். 

 

 2017 ூளபே், இபோத்ு அளடத்ு ஊழிதக்ளுண் கடுளணதக வசத்ட்ு 

யபறு இங்களுக்கு இணது கஷ்்ட்ு களணத்றிதட் அசுக்கு 

10,000,000 பௌத்க்கு கூடுட ப்க வசவிடள்ட குளக்க உடவிபந்நது1  

அடத்ு்   0.27 ஆண் ஆஞ்டி் 6.1... /- யசபடத்ுக் வகடு்ட்கு உடவிபந்நது. 

 

 கஞக்கு் பிவு ஊழிதக்ந் விடுபள ண்றுண் ஊழிதக்ந் ்க்குள 

இபோட் யதிலுண், திச  களணகந்  எழுங்கக இத்1 

 

 

 

ப்டு்  செனவு ந்று் பெனணெ ்செனவு 

255 வசவுடட்ளளணபே் கீன் ணப் வசதகண் 255-1-2-0 ண்றுண் பியடச 

வசதகங்கந் 255-1-2-0 கீன்இபோ  வசத் தி்ங்கந் வசத்டுடட்்டுகி். 2017 

ஆண் ஆஞ்டி்க பவு வசவுட ் தி் ணதி்பீட்ி்குந் ணப் வசதக 

ண்ண்றுண் பியடச வசதக அலுபகங்கந் திபடிக்ளககளந யண் கூடுட் 

ட்ளகளு்2017 ஆண்ஆஞ்டி் கூடுட் வசவுட ்டளளணபே்கீன்பௌ. 1,852.81 

ப்லித் வ். 

 

அண்தடி ப்டு்  செனவுந்று் பெனணெ ் செனவு  க்காக  

ாடட்செனகத்ிந்கு்  பிதெெச்ெனகங்களுக்கு் இலடத   ஒதுக்கீடு 

பிித்ுக் சகாடு்   விதப் அ் அ் அலுனகங்களுக்கி லடத 

செனவுகலப  டாத்ிது்  கீ் ருாறு  காடட்த்தடட்ுப்பது.  
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சகாழு்புாடட்செனக் – 2017.12.31  திகதிக்கு சகாழு்பு செந் திடட்்திண் (255-1-1-0) படச்ி  பண்தணந்ந ிலன 

செனவுதந்றிவிபக்க் 
கக்கிடத்த

டட்   சபிபைடு 

66 

இடாந்ந

ங்கப் 

கூடுன் / 

திரு்த்த

டட்படப்ுஒ

துக்கீடு 

ிகிதிகப் 
இதுலி

திகப் 
செனவிண் 

பகுதிபப்பி

திகப் 

1001 – சண்நண்ண்றுண்ஊதிதண் 23,100,000.00      23,100,000.00  23,100,000.00  22,071,378.45  1,028,621.55  

1002 – யணதிகவகடு்வுகந் 1,000,000.00  725,000.00   1,725,000.00  1,725,000.00  1,719,502.84  5,497.16  

1003 –பிசலுளககந் 16,600,000.00    16,600,000.00  16,600,000.00  14,822,399.85  1,777,600.15  

1101 –தஞவசவுகந் 600,000.00  (30,000.00)             570,000.00  570,000.00  504,296.00  65,704.00  

1201 – ளதவசவுகந் 2,000,000.00  (270,000.00)   1,730,000.00  1,730,000.00  1,484,165.00  245,835.00  

1202 – வபோந்வசவுகந் 1,500,000.00      1,500,000.00  1,500,000.00  1,420,622.60  79,377.40  

1203 –உடத்ியதகபூப்வசவு 600,000.00  (100,000.00)          500,000.00  500,000.00         444,733.00  55,267.00  

1205- ண்ளப 200,000.00    (130,000.00)  70,000.00  70,000.00  9,220.00  60,780.00  

1301 – பகழுதுசவசத்ட் 3,000,000.00  450,000.00    3,450,000.00  3,450,000.00  3,231,426.29  218,573.71  

1302 – இதத்ிங்கந்சவசத்ட் 1,200,000.00  150,000.00    1,350,000.00  1,350,000.00  1,279,663.16  70,336.84  

1303 – கட்ிங்கந்சீளண்பு 100,000.00     100,000.00  100,000.00           93,473.00  6,527.00  

1401 – யக்குபடத்ுவசவுகந்  1,850,000.00  (250,000.00)   1,600,000.00  1,600,000.00  1,590,000.00  10,000.00  

1402 –ட்ண்றுண்டகப்வடப்ுவசவுகந் 1,400,000.00  115,000.00    1,515,000.00  1,515,000.00  1,436,108.04    78,891.96  

1403 – ப்சண்ண்றுண்வ்சவுகந்   4,500,000.00  (1,100,000.00)   3,400,000.00  3,400,000.00  3,332,685.59  67,314.41  

1404 – ணதி்பீட்ுவசவுகந் 1,350,000.00  3,000.00    1,353,000.00  1,353,000.00  1,352,507.44    492.56  

1409 –ண்ளதயசளபகந் 9,000,000.00  500,000.00   9,500,000.00  9,500,000.00  9,378,935.40  121,064.60  

1506 –அசங்கஊழிதக்்பட்ி 350,000.00  135,000.00    485,000.00  485,000.00  484,690.21         309.79  

1703-வணழிவிணச்ண்  100,000.00      100,000.00  100,000.00                              -          100,000.00  

 
 

68,450,000.00 

 

198,000.00 
- 

 

8,648,000.00 

 

68,648,000.00 

 

64,655,806.87 

 

3,992,193.13 

 

2017.12.31   திகதிக்கு சகாழு்பு  ாடட்செனக் ந்று்பிதெ செனக  செந்திடட்்திண் (255-1-1-0)  பெனண பண்தணந்ந ிலன 
 

செனவுதந்றிவிபக்க் ா.செ. 

தித்பிடத்த

டட்ு சதந்ந 

ிதி 

66 

இடாந்

நங்கப் 

கூடுன் / 

திரு்த்தடட்ப

டப்ுஒதுக்கீடு 

ிகிதிக

ப் 
இதுலி

திகப் 

செனவிண் பகுதிபப்

பிதிகப் 

2001-கட்ிங்கந்சீளண்பு 20,000,000       20,000,000.00  20,000,000.00  18,773,929.60  1,226,070.40  

2002-இதத்ிங்கந்சவசத்ட்     3,500,000    3,500,000.00  3,500,000.00   3,129,624.75  370,375.25  

2003-பகழுடசவசத்ட் 3,000,000      3,000,000.00  3,000,000.00  2,822,439.78  177,560.22  

2102-டநங்கநஅலுபக 

உகஞங்கந்வகந்பட் 5,500,000      5,500,000.00  5,500,000.00  5,383,757.68  116,242.32  

2103-இதத்ிங்கநண்றுணஉகஞங்கநபங்குட்  2,200,000      2,200,000.00  2,200,000.00  2,178,637.31  21,362.69  

2104-1 ணப் வசதகண் யஹ்பிள் 700,000,000  125,000,000  192,200,000  1,017,200,000.00  1,017,200,000.00  1,016,049,900.82  1,150,099.18  

2104 -7  ண்ளத க்ளண்பு 180,000,000  (125,000,000)   167,500,000.00  55,000,000.00  47,627,246.12  7,372,753.88  

2401- பே்சி 1,800,000      1,800,000.00  1,800,000.00  1,070,968.78  729,031.22  

2401-2- பே்சி 2,000,000      2,000,000.00  2,000,000.00  1,939,580.71  60,419.29  

  918,000,000.00  - 192,200,000.00  1,110,200,000.0  1,110,200,000.00  1,098,976,085.55  11,223,914.45  
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2017.12.31திகதிக்குபிதெ செனக  செந்திடட்்திண்(255-1-2-0) படச்ி  பண்தணந்ந ிலன 

செனவுதந்றிவிபக்க்பி1வச 
தித்பிடத்தட்

டு வ் தி 

66 

இடாந்நங்க

ப் 

கூடுன் / 

திரு்த்தடட்பட்

புஒதுக்கீடு 

ிகிதிகப் 
இதுலிதிக

ப் 

செனவிண் பகுதிபப்பி

திகப் 

1001 –சண்நண்ண்றுண்ஊதிதண் 341,000,000  
   341,000,000  341,000,000.00  338,257,824.68  2,742,175.32  

1002 –யணதிகவகடு்வுகந் 6,500,000  
 2,298,000.00    8,798,000  8,798,000.00  8,784,803.97  13,196.03  

1003–பிசலுளககந் 195,000,000  
  32,566,000  227,566,000  227,566,000.00  224,523,597.18  4,122,022.82  

1101 –தஞவசவுகந் 
 6,500,000  

             1,635,000.00                    8,135,000  8,135,000.00  8,068,511.29  66,488.71  

1201 –ளதவசவுகந் 
16,000,000  

(561,000)    15,439,000  15,439,000.00  15,389,997.13  49,002.87  

1202 –வபோந்வசவுகந் 
   5,000,000  

                   (800,000)                   4,200,000  4,200,000.00  4,108,998.18  91,001.82  

1203 –உடத்ியதகபூப்வசவு 
1,000,000  

(50,000.00)    950,000  950,000.00  931,243.55  18,756.45  

1205- ண்ளப 
 300,000  

                (10,000.00)                      290,000    290,000.00  279,253.75  10,746.25  

1301 –பகழுதுசவசத்ட் 
 5,000,000  

(600,000.00)  4,400,000  4,400,000.00  4,179,673.23  220,326.77  

1302 - இதத்ிங்கந்சவசத்ட் 
 6,000,000  

           (1,300,000.00)                   4,700,000  4,700,000.00  4,646,312.00  53,688.00  

1303 –கட்ிங்கந்சீளண்பு 
1,000,000  

65,000.00    1,065,000  1,000,000.00  1,046,577.50  18,422.50  

1401 – யக்குபடத்ுவசவுகந் 

 

 
 50,000  

                (15,000.00)                        35,000             35,000.00  29,200.00  5,800.00  

1402 –

ட்ண்றுண்டகப்வடப்ுவசவு

கந் 
6,500,000  

1,205,000.00     7,705,000  7,705,000.00  7,635,109.81      69,890.19  

1403 –ப்சண்ண்றுண்வ்சவுகந் 
19,000,000  

           (2,525,000.00)                 16,475,000  16,475,000.00  16,216,181.11  258,818.89  

1404 –ணதி்பீட்ுவசவுகந் 
 2,500,000  

                   (800,000)                   1,700,000  1,700,000.00  1,685,660.34  14,339.66  

1409 – ண்ளதயசளபகந் 
 19,240,000  

                  3,275,000                  22,515,000  22,515,000.00  22,368,295.39  146,704.61  

1506 –அசங்கஊழிதக்்பட்ி 
 10,000,000  

           (1,665,000.00)                   8,335,000  8,335,000.00  8,167,768.81  167,231.19  

1703-வணழிவிணச்ண்  1,000,000  
              (350,000.00)                      650,000  650,000.00  641,813.35  8,186.65  

  641,590,000 
                   (198,000)             32,566,000              673,958,000           673,893,000  666,960,821  8,076,799  

2401-2 பே்சி   2,000,000  
                    2,000,000  2,000,000.00  1,939,580.71  60,419.29  

  643,590,000 

                   

(198,000)             32,566,000              675,958,000       675,893,000  668,900,402  8,137,218  
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 255 வசவுடட்ளளணபே்கீன் 2017 

ஆண்ஆஞ்டி்ணப்வசதகங்கந்பநத்வு வசவு பௌ. 731.61 

ப்லித்ண்றுண்பெடசவ்சவுபௌ. 1,098.98 ப்லித்  ஆகுண். 

 

 

 

 
 

 

 

யண் குறி்பி் 255 வசவுடட்ளளணபே்கீன்உந்ந  எதுக்கீட்ுக்கக  0.27ண் 

ஆஞ்டி்கஊதிதங்களுக்கக ப்ஞட ்  வடளக  பௌ1  808 ப்லித்களுண்  ,  

பநத்வு வசவி்கக  பௌ3917. ப்லித்களுண்,  பெட வசவி்கக பௌ964142 

ப்லித்களுணக  இப் பபோடத்ி் பௌ2,830122  ப்லித்கந்ப்ஞணக  

கிளடத்ுநந்நது 

0.27ஆஞ்டினுந் வகழுண்பு ணப்டத்ி் 2964 அச ஊழிதக்ளுக்குபனங்க்்  

ஊதிதங்கந்  வடளக  பௌ1  808 ப்லித்கநகுண்
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• ணப் வசதகண் ண்றுண் பியடச வசதகங்கந் எ்றிளத்ு 0.27 ஆண் 

ஆஞ்டி் 02912 ப்லித் பௌளப பபோணணக உந்நக்கிதது 

 

 

 

 

 

 

 

அெ அலுனகக்பிண் பந்தக்கக்கு –255-0-11 

0.271.21.2 திகதிபே்அச உடத்ியதகடட்க்ந் ப்ஞகக்ஞக்கி் வடளக பௌ1 

2541504ப்லிதக  இபோட்த்ு் , உசச் வசவு பௌ 6810 ப்லிதக இபோட்து, 

ஆகக் குளட் வசவு பௌ 1  37ப்லிதகவுண், 0.27120132 இ்  அதிகச் பவு 

வசவு பவு 00. ப்லித் பௌபகுண்1 யடசித பவுவசவுட ்திளஞக்கநடத்ி்கு  

ப்ளபடத்ு அங்கீகக்க்் கடிடண் பி்பபோணறு ஆகுண்1 

 

 

 

62,184,826.50  

747,068.17  

2,271,430.00  

19,571,433.90  

495,083.85  

7,833,046.36  

48,000.00  

2,424,330.00  

823,503.40  

52,308,202.18  

527,093.00  

10,178,295.06  

59,633,858.68  
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 2017 ஆண் ஆஞ்டி் வது அலுபக்ந் ப்கூட்ியத 

ப்ஞக்கஞக்கி் கீன் ஞண் ண்றுண் சீதுகந் பி்பபோணறு 

 

 

 

 

 

 

 

 

சதாது லத்புக்கப் ந்று் சகாடுத்தணவுகப் 

 

வது ளப்பு கஞக்குகந் கீன், 2017 ் வடக்க சணள பௌ1 580.41 

ப்லிதக இபோட்து்,  அப் பபோடத்ினுந்   வது ளப்புடவ்டளக 

பௌ 4,721.58, ஆகுண்1 வது ளப்பு வகடு்வுஞணக 4,549.30 ப்லித் 

பௌ பனங்க்்து1 2017 ஆண் ஆஞ்டு டிசண் ் 31 ஆண் யடதித்று வது 

ளப்பு கஞக்கி் இபோ்பு பௌ1 752.69 ப்லித் ஆகுண்1 எப்வபபோ ணடடத்ிலுண் 

சீதுகந் ண்றுண் வசலுடத்ுட்கந் சுபோக்க அறிக்க  பி்பபோணறு உந்நது 
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சதாது லத்புெ ்சுருக்க் - 2017.12.31 

 சீதுகந் சீதுகந் சீதுகந் சீதுகந் சீதுகந் சீதுகந் சீதுகந் சீதுகந் சீதுகந்   

  6000-0-0-1-0-57  

பிளஞ 

000-0-0-13-0-46 

ட்கலிக 

 6000-0-0-16-0-

26எ்ட்ண் 

 6000-0-0-17-0-6 

இன்பீடு 

6000-0-0-18-0-61 

ச் தித 

6000-0-0-19-0-11   

அ்ந்பு 

6000-0-0-2-0-75 

எ்்ட்புந்ந 

6000-0-0-20-0-6 

வசவுகந் 

வணடட்ண் 

E / t இபோ்பு 1,741,270.03 70,443,588.42 252,462,795.15 239,747,326.90 6,080,927.03 4,111,505.00 343,252.87 5,483,748.02 580,414,413.42 

ப 15,000.00 53,382,616.73  5,704,586.35 24,867,359.57 4,305,411.10 30,000.00 - 6,805,459136 95,130,433.11 

பி்ப 23,452.36  7,366,003.17            19,530.90  252,344,708.65  742,671.54  163,219.80                     -    1,794,669.00  262,454,255.42  

ணச் ் 50,135.00  22,184,094.65  9,957,871.57  54,222,482.91  823,004.60  93,437.50  36,000.00  7,913,076.00  95,280,102.23  

்் 19,104.00  180,691,203.07  10,201,052.89  43,648,189.04  401,137.11  50,000.00                     -    23,871,580.74  258,882,266.85  

யண                    -    22,148,969.05  7,291,522.98  14,462,475.08  1,196,648.91  564,500.00                     -    29,473,619.60  75,137,735.62  

ூ் 62,186.90  30,112,398.51  4,370,172.13  117,938,527.16  369,351.22  25,000.00  28,138.24  208,623,716.80  361,529,490.96  

ள 10,382.50  35,945,874.10  8,907,482.01  209,049,130.57  560,052.08  1,203,408.00  30,000.00  1,032,384,916.88  1,288,091,246.14  

ஆகஸ்் 59,911.94  56,861,562.33  6,737,972.63  28,187,822.27  587,523.04  852,970.00  100,000.00  749,058,301.35  842,446,063.56  

வசவண் 401,530.90  16,267,578.11  17,064,220.43  82,020,637.50  101,054.01  15,000.00  150,000.00  616,331,070.76  732,351,091.71  

எக்                    -   239,871,211.33 7,534,835.50  41,638,265.79        985,418.61            5,000.00  35,000.00  11,424,089.90  301,493,821.13  

பண் ் 149,554.95  100,164,915.26  15,696,506.17  28,260,286.07  408,487.50  28,031.00  185,322.92  31,051,123.14  175,944,227.01  

டிசண் ் 381,035.23  51,854,626.70  87,762,953.85  43,538,548.20  2,819,685.51  5,069,500.00  50,000.00  41,365,020.44  030,842,359193 

  1,172,293.78  816,852,.431.2 181,248,707.41  940,178,432.81  13,300,445.23  8,100,066.30  614,461.16  2,760,116,643.97  4,702,580,.93167 

சா் 

சீதுகப் 

2,913,563.81  887,094,632143 433,711,502.56  1,179,925,759.71  19,381,372.26  12,211,571.30  957,714.03  2,765,600,391.99  5,3.2,996,5.71.9 

சகாடுத்தவு சகாடுத்தவு சகாடுத்தணவு சகாடுத்தவு சகாடுத்தணவு சகாடுத்தவு சகாடுத்தவு சகாடுத்தணவு சகாடுத்தணவு சகாடுத்தணவு 

ஜணி 16,057.52  831,199.79  1,108,481.60  21,001,359.57  10,025.00                      -    18,000.00  1,056,768.00  24,041,891.48  

பித்ி 32,848.03  44,986,884.61  1,259,359.62  163,966,831.94  1,803,673.60  193,219.80                     -  1,105,969.86  213,348,787.46  

ாெ் ் 45,006.82  8,887,779.08  6,708,827.26  124,099,504.36  49,522.40  61,437.50                     -    7,462,863.75  147,314,941.17  

த்ன்            135.00  23,511,257.06  6,196,160.36  40,849,522.16  451,377.50  175,505.00  22,660.00  21,580,285.50  92,786,902.58  

த 15,000.00  19,450,862.94  9,251,002.43  21,399,811.42  966,407.54  30,000.00  85,800.09  31,718,251.61  82,917,136.03  

ஜூண்                    -    21,147,306.81  10,038,402.13  54,869,931.10  3,302,273.40  184,500.00  5,000.00  106,637,554.80  196,184,968.24  

ஜலன      22,186.90     18,099,046.94  10,835,104.28     263,540,666.45        828,182.50       399,191.00         5,000.00      539,039,636.34     832,769,014.41  

ஆகஸ்ட ்      54,163.92     23,435,205.86      9,615,150.68       57,068,087.70          45,367.50         33,360.00                     -      339,987,624.79     430,238,960.45  

செத்சட்த ்      49,630.52     28,191,626.83      4,509,595.34       14,446,278.54           58,963.70       897,747.00       28,101.08  1,618,128,063.26  1,666,310,006.27  

ஒக்டாத              22.50  395,700,441.98      8,278,493.14       82,054,314.65     4,486,744.10       856,001.00       28,138.24        17,316,250.09     508,720,405.70  

்த ்            277.78  172,913,083.21      3,168,651.90       44,439,747.27     1,727,121.31         15,000.00       80,000.00        32,334,548.24     254,678,429.71  

டிெ்த ் 10,000.00  34,603,766.93  5,617,722.51  16,741,430.95  523,349.10  3,245,031.00  346,822.92  38,897,370.04  99,985,493.45  

சா் 

சகாடுத்தவு 

245,328.99  791,758,462.04  76,586,951.25  904,477,486.11  14,253,007.65  6,090,992.30  619,522.33  2,755,265,186.28  4,549,296,936.95  

கீ/வகஇபோ்பு 2,668,234.82  95,536,2691.39  357,124,551.31  275,448,273.60  5,128,364.61  6,120,579.00  338,191.70  10,335,205.71  752,699,57.124 
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 2017 ஆண் ஆஞ்டி் யபளத  அளணசச்க்ந் ண்றுண் 

திளஞக்கநங்கநலிபோத்ு வ்  எதுகக்ீட்ி்வசவிண்4.33 பி்லித் 

பௌபகுண். 
 

 

அலெச்ு / திலக்கப் 

2017 .12..31 ல 

கிலட் 

ஒதுக்கீடு 

2017/12/31 இன் 

செனவிண் 

 2017/12/31 

பண்த  

சீதுகப் 

 001- திதி வசதகண் 15,774,377.00 14,397,883.85 3,805,000.00 

 002- பிடண் அலுபகண் 130,000.00 109,750.00 - 

 101-புடட் ்சச அளணசச்ு 18,531,647.54 17,096,247.96 8,000,000 

 104-யடசித வகந்ளக ண்றுண் வபோநட விபகங்கந் 

அளணசச்ு 1,094,104,683.04 797,205,523.25 626,210,000.00 

 106-அட்ட் பகளணடத்ுப அளணசச்ு 1,142,673,692.45 1,046,493,266.49 1,088,463,000.00 

 110-குடிபவு அளணசச்கண் 8,469,035.00 8,126,987.50 4,764,000.00 

 111-சுகட யஷக்கு அளணசச்ு ண்றுண் சுயடச ணபோடத்ுப 

அளணசச்ு 921,966.36 1,017,401.86 - 

117 -உத ்க்வி ண்றுண் வடுஜ்சளகந் அளணசச்ு               35,000.00               35,000.00  -    

 118–விபசத  அளணசச்கண்          8,309,500.00         8,416,545.80                            -    

120-ணகந ்விபகங்கந் ண்றுண் குனள்டகந் விபக 

அளணசச்ு 351,747,746.16  337,405,868.91    315,140,000.00  

121-உந்்லுப்கந் அளணசச்ு 378,176,695.83  350,115,865.62 97,847,250.00 

124-சபெக அதிகணநடட்் ண்றுண் ்புஅளணசச்ு 451,109,066.85  418,191,862.80  443,065,000 

126-க்வி அளணசச்ு 27,290,250.00  20,713,390.23    27,000,000.00  

130-வது ப்க ண்றுண் பகளணடத்ுப அளணசச்ு 1,348,122.00  1,212,375.58    -    

136 -விளநதட்ுடத்ுள அளணசச்ு 23,395,026.25  10,843,153.17  6,600,000.00  

147 - பி்தித அபிவிபோடத்ி அளணசச்ு 
3,200,000 1,699,358.03 2,000,000 

அளணசச்ு / திளஞக்கநண் 

2017 .12..31 ல 

கிலட் 

ஒதுக்கீடு 

2017/12/31 இன் 

செனவிண் 

2017/12/31 

பண்த  

சீதுகப் 

151 - ப்பிடி அளணசச்கண் 8,104,200.70  6,194,612.06  6,490,000.00  

2297.58 2260.64 
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 153 - ண் அளணசச்ு 432,987,893.53  319,061,400.72  315,439,000.00  

 154 -கிண்பு வபோநடண் அளணசச்ு அளணசச்ு 694,020.00  635,598.88                            -    

 157- யடசித கூட்ுவு உளத் ண்றுண் யடசித வணழிகந் 

அளணசச்ு  14,342,340.06  14,335,655.54    -    

 162-  ணக ண்றுண் யண் ணக அபிவிபோடத்ி அளணசச்ு  125,922,482.09  100,417,943.55  25,000,000 

 163- உந்நக விபகங்கந் பயண்  அபிவிபோடத்ி ண்றுண் 

கசச் விபகங்கந் அளணசச்ு 

10,716,717.04  4,397,798.88   -    

 165- யடசித எபோங்கிளஞ்பு ண்றுண் சீத்ிபோடட் அளணசச்கண் 190,500.00  160,455.00   -    

 166  - கட ்தி்ப் ண்றுண்  ்பனங்க் அளணசச்ு 8,000,000.00  1,480,000.00  1,000,000 

 182- வபந்லுப்கந் அளணசச்ு 19,199,957.00  17,334,695.86   -    

 194 –வடளடவ்டப்ு ண்றுண் டிவ்் உந்க்ளண்பு 

பசதிகந்அளணசச்ு 1,789,500.00  1,666,570.56                            -    

 195- அபிவிபோடத்ி உத பளகந் ண்றுண் சப்யடச பட்ட்க 

அளணசச்ு 

100,000.00  98,680.00                            -    

 196–விஜ்ஜ ,வடழு்த்ண் ண்றுண் ஆத்சச்ி அளணசச்ு 2,674,805.84  2,702,118.70                            -    

 197 - தி்கந் அபிவிபோடத்ி ண்றுண் வடழி் பே்சி அளணசச்ு 381,000.00  297,457.50                            -    

 201 - வௌடட் விபகங்கந் துள,  47,134,563.00  42,699,023.60  45,000,000.00  

 202 - பஸ்லீண் சணத ண்றுண் கச விபகங்கந் துள 1,700,000.00  1,079,427.70                            -    

 206 - கச அலுப்கந் திளஞக்கநண் 1,327,470.25  1,265,347.16                            -    

 216 - சபெக யசளபகந் திளஞக்கநண் 11,391,975.35  11,574,939.62                            -    

 217 - ்டள்ட ண்றுண் குனள்ட ண்பு யசளபகந் 

திளஞக்கநண் 10,574,770.00  10,388,066.88                            -    

 219- விளநதட்ு அபிவிபோடத்ி திளஞக்கநண் 84,740.00  77,240.00                            -    

 227 - க்ந் திவுட ்திளஞக்கநண் 11,371,188.11   11,217,406.16                            -   

 252- கஞகவ்கடு்பு ண்றுண் புந்நபேத் துள   1,345,267.93   1,221,995.58                            -    

253 - ஏத்வூதித திளஞக்கநண் 852,485,000.00  746,767,437.29  731,160,000.00  

254 - திபந ்வ் திளஞக்கநண் 7,048,075.00  6,728,055.74         1,970,000.00  

 326 - சபெகண் ச்்ட திபோடட்ண் திளஞக்கநண் 100,000.00  72,768.00    

 327 - கஞ வகந்ளக அபிவிபோடத்ி தி்ப் திளஞக்கநண் 1,095,500.00  693,070.59    

 328  - ணடபந பலுஊ்் ண்றுண் யபளபத்்பு துள 1,205,586.24  1,117,760.45    

ண்ளத ப்ஞ  பவுகந்   

சண்நண்   

 

828,000,000.00 

பச்ி வசவு   39,700,000.00 

055 –பெடச ் வசவு   964,410,000.00 

055-.-22 - வது அலுபக்ந் ப்ஞக்கஞக்கு   22,300,000.00 

ளப்பு கஞக்கு   305,000,000.00 

 

0017 ப பட் டிசண் ்2017 பள வகழுண்பு ணப் வசதகடத்ி்  பௌ1 10.606,916,333.42 

(பௌ 10,606 பி்லித்) க்கந் ண்றுண் ்றுசச்ீட்ுகந் தீவ்ு கஞ்டு கபோவூடத்ி்கு 

பளத ஞடள்ட எழுங்கக பனங்க படிக்ளக டுக்க்ட்ுந்நது1 

 

0.27 ஆண் ஆஞ்டி்க  வகடு்வுகளுக்குகக  எதுக்கீடு கிளடட்லுண்  

கபோவூடத்ிலிபோத்ு யதுண ஞண் விடுவிக்கடட்  கஞணக 32/20/0.22 திகதிபே்   

06.17 ப்லித் பௌத்கந்  ளகபேபோ்க இபோட்து1 

 
 

ஓ்வூதி்  - 2017 

 

 

0.27 ஆண் ஆஞ்டி் இறுதிபே் வகழுண்பு ணப்டத்ி் பசிகக்ுண் 

ஏத்வூதிதக்ந்ஞ்ஞக்க 89222 ஆகுண் 1இது இங்ளகபே்  வணடட் ஏத்வூதிதக்ந் 

25% ஆகுண்1 அபக்ளுக்கக வசலுடட்்டுண் பபோட் ஏத்வூதிதண் 26.8 பி்லித் 

பௌபக உந்நது 1வகழுண்பு  ணப்டத்ி்  86464 ஏத்வூதித  பிளகளுக்கு யடிதக    
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ஏத்வூதித திளஞக்கநடத்ி் ஏத்வூதிதண்  பனங்க்டுகி்து1 பகுதியதபோக்கக 

ணப் வசதகடத்ித்கு பனங்க்டுண்  எதுக்கீட்ி் பியடசச ் வசதகங்கந் 

வகடு்வுகந்  பனங்க்டுகி்து1 

 

வகழுண்பு ணப்டத்ி் 23 பியடச வசதகங்கந் 

ஏத்வூதிதக்ந்வபோக்கடத்ி்களணத  அச ் வசதகங்கந்   அலுபகக்ந்  

ஞ்ஞக்ளக  கூட்ுபட்கு அ்து ஏத்வூதித திளஞக்கநடத்ி் அலுபகக்ந்  

ஞ்ஞக்ளக  கூட்ுபட்கு பகளணடத்ுப யசளப திளஞக்கநடத்ிண்  யகக்க  

விடுவிடத்ுந்நது1 

 

 

 
 

2017 ஆ் ஆ்டிண் இறுதிபேன், 

ஒ்சாரு பிதெ செனகத் 

தகுதிபேலு் உப்ப ஓ்வூதி  

பிலஜகபிண்  ்ிக்லக 

பிண்ருாறு உப்பது. 

 

பிதெ செனக் 
ஓ்வூதிக்பிண்்ிக்

லக 

2 வகழுண்பு 4528 

0 வடஹிபள 4062 

3 சீடட்பக்ளக 2898 

4 யஹணகண 9608 

5 கடுவப 9815 

6 கஸ்ப 8727 

7 வகவ்ளப 5000 

8 ணககண 8921 

9 வணட்ுப 4884 

2. துக்க 1994 

22 இடண்ள 3659 

20 ஸ்ரீ வதபட்பு 

யகய் 
5157 

23 திண்பிகஸ்தத 8757 
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3.3 உப்பக கக்கா்வுத்பிிவு 

இங்ளகபே் பிட  ப்க  ணப்ணகித  வகழுண்பு ணப்டத்ி், 

o ணப்  வசதகண் 

o வகழுண்புணப்டத்ி்  ணக்களுக்கு பக வபோக்கண்ண யசளபளத 

பனங்குண்  போபங்கநகித 23 பியடசச ்  வசதக்  பிவுகந்  557 

கிண  அலுபக பிவுகந்  ஆகிதளபபே் கூடித கிண ப்க  

ங்கந்றுப  

o ணப்  வசதந் கஞ்கஞ்பி்  கீன்  ளபளதகுண் 

ண்ளத  ஏ்றிளட் றுபங்கந் 

 

2  ஆகிதளபபே் உந்நக  கஞக்கத்வு ப்கடள்ட 

பலு்டுடத்ுபட்கக  ணக்கந்  யடளபகளந  பூட்த்ி வசத்த 

உடவிதந்ட்கு ஏ ் உந்நக  கஞக்கத்வு  அலுபகபோண் ண்றுண் 

த்ு அபிவிபோடத்ி அலுபகக்ளுண உந்நக  கஞக்கத்வு  பிவு  

ஏ்று   ளபளபே்  உந்நது1 உந்நக கஞக்கத்வு பிவி் 

அலுபகக்ந் வப்றிண் இபோட் யதிலுண் அலுபகடத்ி 

யக்கு  ,ஞ   ,இக்கு ஆகிதளபகளந அளபட்கு உதணக  

பிட  கஞக்கத்பநபோண் ட்ு அபிவிபோடத்ி  அலுபகக்ளுணலு  

 

o கஞ்கஞ்பு ளபளகந், அபிவிபோடத்ி ளபளகந் சண்ட்ண  

அலுப்கந் 

o தி, தித் வசடத்ுக்கந்பகளணடத்ுபண் 

o அபிவிபோடத்ி வசத்திங்்களந   ்சி்துண் பநத்வு வசத்பண் 

அலுப்களுண் 

   0.27 ஆஞ்டி் ளபளகளந   ங்குடுடட்ண்1   

 

 
 

 

2017 ஆ்டின்  செந்தடட்  லடபலநகப் 

 

 செந்தடட்  லடபலநகப் 

 

2 ண் 

கஞ்டு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

யஹணகண,கஸ்ப ண்றுண் கடுவப     பியடசச ் வசதக  

பிவுகந் உந்நக கஞக்கத்வு அலுப்கந்    டத்ிதது் 

சடஞ ப்கண், ப்க  அலுப்கந்,விதி பளகந், தி  

ண்றுண் வசடத்ு  பகளணடத்ுபண் ஆகிதளபபே்   கஞ்்  

குளடுகளந  வடந வுடுடத்ிதட்  பெண்  டடுக்குண் 

பளகளந  அறிவூ்் வசத்த்்து1 

 

 2 ண் கஞ்டுக்கககஞக்கத்வுபகளணடத்ுபக்  கூ்ண்   

டத்ிதது்  ணப் வசதகடத்ிலுண்  ண்றுண் பியடசச ் 

வசதகங்கநலுண்    விடத்ுகந், ண்றுண் யசடங்கந், க் 

லுளபப்ய்ங்கந்  சண்ட்ணக     

கத்ுளத்்து1 

 

0 ண் 

கஞ்டு 

 

 வகவ்ப , சீடட்பக்ளகண்றுண் துக்ளக பியடசச ்

வசதகங்கந் உந்நக கஞக்கத்வு அலுப்கந்இங்  

கஞ்்  குளடுகளந  டவிட்த்ிக்வகந்ந   

ஆயசள  பனங்க்்து1 

 கஞக்கத்வுபகளணடத்ுபக்  கூ்ண்   டத்ிதது்  

யஹணகணபியடசச ் வசதகடத்ி்  இ 1  53 – 7035வகஞ் 

பகடத்ி் 29991.0129   ளப்  விடத்ி்  யசட் ஞண் 

பௌ 138,2.2/- ண்றுண் வகழுண்பு பியடசச ்வசதகடத்ி்  இ 1 052 – 

340. 7035வகஞ் பகடத்ி்ளப்  விடத்ி் யசட் 

ஞண்பௌ 1229,426/- புடட்கதி் இபோத்ு  அக் 

தீண்க்க்்து1  

  0 ண்கஞ்டுக்கக கஞக்கத்வுபகளணடத்ுபக்  கூ்ண்   
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3ண் 

கஞ்டு 

 

டத்ிதது்  துக்ளக பியடசச ் வசதகஇ1 WPPC – 2513 

7035வகஞ் பகடத்ி்0.251.8102 ளப்  விடத்ி்  யசட் 

ஞண்பௌ 1 243,0.9143 , இடண்ளபியடசச ்வசதகஇWPPA – 

4919 வகஞ் பகடத்ி்0.2612.122 ளப்  விடத்ி்  

யசட் ஞண்பௌ 1 08,95./- ,  பியடசச ் வசதகWPPD – 2678 

இவகஞ் பகடத்ி்0.251201 ளப்  விடத்ி்  யசட் 

ஞண்பௌ14,05./- ,ண்றுண்ணப் வசதகடத்ிலுண்  WPKS – 7784 

இவகஞ் பகடத்ி்0.271.3122 ளப்  விடத்ி்  

யசட் ஞண்பௌ 123,7../-  ஆகிதப்றிள புடட்கதி் இபோத்ு  

அக் தீண்க்க்்து1 

 

4 ண் 

கஞ்டு 

 

வகழுண்புபியடசச ் வசதகடத்ி் உந்நக கஞக்கத்வு 

அலுப்கந்  இங்  கஞ்்  குளடுகளந  

டவிட்த்ிக்வகந்ந   ஆயசள  பனங்க்்து1 

 4 ண் கஞ்டுக்கக  கஞக்கத்வுபகளணடத்ுபக்  கூ்ண்   

டட்்்து1 ணப் வசதகடத்ிலுண்  ண்றுண் பியடசச ் 

வசதகங்கநலுண் க் 

லுளபஅவிட்ுகவ்கந்பட்கக  டுகக்ுண் 

ளபளகளந  இக்  கூ்டத்ி்  கட்ளத் ்து1 

ட்யது க் லுளபஅவிடுண் படிக்ளககந்  யண் 

வகஞ்டு டச் ்வச்படகவுண் துக்ளக பியடசச ்

வசதக 1ச1்ஸ்1வட்யக ்ப் பௌ1 65,767/- க் 

லுளப, வகழுண்புபியடசச ்வசதகடத்ி் ்1ண்1ஸ்1 

வீசிங்க ்ப் பௌ1 067,645/- க் லுளபஅவிட்ு 

படிக்க்ட்ுந்நது 

 

3.4 திடட்படன் பிிவு டடிக்லககப் 

2017ஆ் ஆ்டின் ஆ்பிக்கத்தடட்அபிவிரு்தி் திடட்ங்கப் தண்பகத்தடு்த்தடட் 

வு செனவு ிக்ெச்ி் திடட்் –2017 

்பக்டுடட்்் பவு வசவு கன்சச்ிட ்தி்டத்ி் கீன்படத்ுள அளணசச்கங்கந், 

ணகஞ சள ண்றுண் பி றுபங்கந் வதுபக எதுக்கீடு எதுக்க்ட கிண்பு 

குதிகந் வபோநட, கசச், சபெக ண்றுண் ணட படிகள்ககளுக்கு வடப்ுளத 

அபிவிபோடத்ி தி்ங்களந அண்டுடத்ுபட்கு ்டு வசத்கி்1 

அட்டி, 0.27 ஆண் ஆஞ்டி் ளுண்டத்ி் எப்வபபோ ளுண் உறு்பி்குண்  

பௌ1 2.ப்லித்கந்  எதுகக்ீடு   பனங்க்்து1 

இட் கன்சச்ிட ் தி்டத்ி் பிகண் வகழுண்பு ணப்டத்ி் 29 ளுண் 

உறு்பி்குண்ண்றுண் 27 யடசித ட்ித் ளுண் உறு்பிக்ளுக்குண் 

எதுக்க்் எதுக்கீடுகந் இண் ணப்டத்ி்கு  எதுக்க்்து1 

இட்டி, வகழுண்பு ணப்டத்ி் 13 பியடச வசதந ்பிவி் 557 கிண உடத்ியதகடட் ்

பிவுகளந வசத்டுடத்ுபட்கக யடசித வகந்ளக ண்றுண் வபோநத் துளபே் 

டள்புகந் 2.4-0-6-2-05.6 கீன் பௌ 231.7 ப்லித் தி எதுக்க்்102.126 பௌ வசவி் 

20.7 தி்ங்கந் ளவு வசத்த்்1வகநப ளுண் உறு்பி 

எதுக்கீட்ுகளுக்களணத  யண்யகந் கட்ிபந்ந விதிகந் கீன் பி்பபோண் கூறுகந் 

வசத்டுடட்்்1 
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வசத்டுடட்்் ளபளகளந கபோடத்ி் வகஞ்டு, சபெக டத்ி்ங்களுகக்க 55% 

வணடட்ண் எதுக்கீடு வசத்த்ட்ுந்நது1 திவு சங்கங்கந், அவறி சளகந், சணத 

றுபங்கந் ண்றுண் ப் ந்ந பெ்க்ளுகக் வீடுகந் உந்கட்ுண பசதிகளு்1 

பனங்க்டுண் 

பிதெ செனக டட்்தின் இரு்து ிதி ஒதுக்கீடு பிி்ன் –2017 

 

அபிவிபோடத்ிட ் யடளபகந் ண்றுண் பியடச வசதக ண்டத்ி் பனங்க்டுண் ணக்கந் 

யடளபகந் ஊக ளுண்டத்ி் வகநப ளுண் உறு்பிக்ந் 

பக்க்் பவு வசவு கன்சச்ிடத்ி்  ப்வணழிவுகந் பனங்க்டுகி்1 

அபக்ந் பிதிதிடத்ுப்டுடத்ுண் ஆசடத்ி் இது பட்ளண ஆப்ணகவசத்டுகி்து1 

ளுண் உறு்பிக்ந் பிதிதிடத்ுபண் வசத்த்ட வடஹிபளந, துகக் 

ண்றுண் சீடட்பக ய் பிவுகளுக்கு இண்பளபண் குளப எதுக்கீடுயந 

எதுக்க்ட்ுந்ந1 ணக்கந்வடளகவபோண்்ளணதக உந்ந வகழுண்பி் வபோணநவு  

எதுக்கீடு  பிக்க்ட்ு  வசத்தி்ங்கந் வசத்டுடட்்்து1 வபோநட 

பநச்ச்ிக்க பன்பட யணண்டு ண்றுண் வபோநட எதுக்கீடு ட்ி் 

வபோநட பநச்ச்ிளத யணண்டுடத்ுண். 
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1% 2% 

28% 

55% 

1% 3% 
10% 

ீர் யமங்கல் 

யர் 

ொண 

ெமூக ன் 

ெிர ாெம் 

யாழ்யாதாப மநம்ாடு நற்ரம் 

கிபாநப்பு சாருாதாபம் 

கிபாநப்பு ன் 
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சென்தடு்த்தடட் திடட்ங்கப்தந்றி  கன்கப்பிதெ  பிிவுகபிணபவின். 

 

பி. செ.  பிிவுகப் அங்கீகிக்கத்தடட் 

திடட்ங்கபிண் 

்ிக்லக 

இறுதி் 

திடட்ங்கபிண் 

்ிக்லக 

ஒதுக்கீடு 

பன்லிண் 

செனவு ரூ. 

பன்லி. 

வகழுண்பு 23. 209 45164 39198 

திண்பிகஸ்தத 2.. 98 02134 28197 

வகவ்ளப 77 77 23156 20186 

யகய் 72 72 23132 22186 

கடுவப 225 225 28164 27167 

யஹணகண 278 278 03187 00159 

சீடட்பக்ளக 85 85 9120 8162 

துக்க 47 47 6137 5187 

கஸ்ப 99 98 0219. 28146 

ணககண 2.2 99 281.4 26142 

வடஹிபளந 30 30 4164 4146 

இடண்ள 83 83 20137 2214. 

வணட்ுப 90 90 20172 221.6 

ணப் அலுபகண் .3 .3 2.10. 9196 

வணடட்ண் 1213 1207 231.69 210.16 

ிக்ெச்ி்திடட்ங்கப்  சென்தடு்த்தடுதின் ழு் சிக்கன்கப் 

01.ේ ்பக்டுடட்்்  வசத்தி் ப்வணழிவுகந் ணக ண்றுண் யண் ணக 

அபிவிபோடத்ி அளணசச்ு ண்றுண் யடசித வகந்ளக ண்றுண் வபோநட விபகங்கந் 

அளணசச்கடத்ிபபோத்ு தி் ப்வணழிவுகளுக்கு அனுணதிக்ககவிஞ்ஞ்பிடத்ு வறுண் 

எதுக்கீடுகந்வசத்தி்ங்கந்  ளபள்டுடட்  டுக்குண்  க ்ள 

அதிகடட்்1 

02. ணறுசீளணகக்்் தி்ங்களந ளயப்றுபது ்டட்கக்து, சண்ட்்் 

அளணசச்கங்கநலிபோத்ு வ்் தி் ப்வணழிவுகந் சிறு 

டள்புகந்ளபள்டுடட் டணடணகுட். 

03. வசத் தி்ங்கந்  திபோடத்ிதளணடட்்கந் ஆஞ்டி் இறுதி பள சண்்பி்ட்கு 

கண் ட்ி்புவசத்ட்1 

.41 உந்ளூ ் அசங்க றுபங்களுக்க  அபிவிபோடத்ி தி்ங்கந் வசத்ட்ு 

அதிகடள்ட அ ்  றுபங்களுக்யக பனங்கிபந்ந1 இபோ்பினுண், ஆஞ்டு இறுதிக்குந் 

தி்ங்களந படிக்கண் ஆஞ்டு படிவி் ்யபறு கஞங்கந் கஞணக அபக்ந் 

வசத் படிததுக ்கூறுட்1 

 

.51 உந்ளூச்ி அதிகசளகளுகக்ுபனங்குண் வசத் தி்  ப்வணழிவுகந் உந்ளூ ்

அசங்க றுபங்கந் திதநக்க்ட்ு  ளபள்டுடத்ுபதுண் ண்றுண் ஞ் 

கடத்ி்  பி் அறிவிடட்்கந் வசத்பட்  ளுண் எதுக்கீடுகநலிபோத்ு யதுண 

தள்  வளண1 

 

.61பவிபோகக்ுண் சீது கஞணக பி் ஞணந்பி்கு யசச்ுபட்ள்ட டத்ுண் யது, 

எ்ட்ங்களநக் வகஞ் எ்ட்டத்ி் ளகவத்ப்்  தி்ங்கந், 

எ்ட்டக்ந் பி்லுகளுகளுக்கு  ஞணழிகக்ுண் பளண்ளத வசத் தி்ங்களந     

ஆண்பிக்களண1 
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பிா்தி உப்கடட்லத்பு அபிவிரு்தி  திடட்் –2017 

 

உந்க்ளண்பு அபிவிபோடத்ி பெண் யபளபத்்பு ண்றுண் பன்பட பத்்புகளந 

யணண்டுடத்ுட் ,இடத்ி்டத்ி் யகக்ணபது கிண்பு சபெகடத்ி் சபெக-வபோநட 

ளளணளத யணண்டுடத்ுபயடதகுண்1 

வகழுண்பு ணப்டத்ி் அளடத்ு பியடச வசதகங்கநலுண் டி்டித 

உந்க்ளண்பு அபிவிபோடத்ி கன்சச்ிடத்ி்ண் யண்வகந்ந்டுகிது1  ஏ ்  கிண 

அலுபக ் பிவி்கு 5..,... / = ணதி்புந்ந தி்ங்களந வசத்டுடட் கூடிதடக  உந்நது1 

சபெககக்ுழுவி்வசத் தி்ங்களந யட்வ்டடுகள்கபே் கீன் குறி்பி் ் 

கஞங்கந்கபண் வசலுடத்ி உந்நது1  

 

ி.செ.ிாிவு:திம்ிாிகஸ்னான  

செனற்திட்டம் :யாத்தமுல்ண கப 

அபெ ணயத்தினொணக்குின்ால்  

உள் யிணனாட்டு ணநதாத்ணத  

நீண்டும் திருத்தி அணநத்தல் 

ி.செ. ிாிவு:  சகாழும்புச் 

செனற்திட்டம்:சகாழும்பு14, 

ெிாிநமயா ண்டாபானக்கா 

வீதினிலுள்       “ ஜனநக செய “ 

வீட்டுத்திட்டத்தின் தண யானில் 

வீதிணனசகான்கிீட் இடுதல்.  

ி.செ.ிாிவு : ெீத்தாயக்ணக 

யக்ிட்டின  ெிெிெ மதாட்டத்தின்  

வீதிணன தார்  இட்டு  அியிருத்தி 

செய்தல். 

ி.செ.ிாிவு:ம ாநாகந 

செனற்திட்டம்:ிட்டிப்ண 

ந ிந்த  வீதியுள் னஸ் 

யாலியத்ணத  ெமூக ொணணன 

நீண்டும் திருத்தி அணநத்தல். 

 



30 
 

1. தி்டத்ி் வதுணகக்ந் வபந்டுடத்ிபந்ந ஆப்ண் ண்றுண் ்றுகவ்கந்ந்1 

2.  பறுளண குளடட்் ,்பளகளண, டத்பு பநச்ச்ி ண்றுண் பபோபத் உ்டத்ி 

அதிகடட்்1 

3. சண்ட்்் குதிபே் அபிவிபோடத்ி தி்டத்ி் கீன் ்கயப அளதநண் 

கஞ்் தி்ங்களுக்க ப்னுளண பனங்க்1 

4. சண்ட்்்குதிபே் உந்ந பநங்கந் விப த்டுகளந ்வ்1 

5. வசத் தி்டத்ி் ளடட்்ளண 

6. சண்ட்்் குதிசபெகடத்ி் ங்யக்பு 

7. தநக்ளுகக்ிபே் திகந்்ளணகந் ண்றுண் விகிடச பளபே் 

வியதகிடட்்1 

8. இட் ஆஞ்டு இறுதிக்குந் தி்டத்ிங்களந  வப்றிகணகளயப்க் கூடிதடக 

இபோடட்்1 

     

 

கூறுகப் தடி செந் திடட்ங்களுக்கு பங்கலப ஒதுக்கீடு  செ்ன். 

 

 

 

 

இ ்  கன்சச்ிட ்  தி்டத்ிலுண்  யபறு கூறுகந்  கீன்  84168%  எதுக்கீடு பிக்க்ட்ுந்நது1 

இப்றினுந் சள ண்றுண் வது சுகடண் ஆகிதப்றி்கு ப்ய்ண் வசத்த்்து. 

0.14%  5.57%  5.15%  
2.37%  

84.68%  

2.09%  

கஞ்ெின  யெதிகள் 

கிபாநப்பு சாருாதாப 

ெிர ாெம் 

ீர் யமங்கல் 

ி (ொணகள், சாதுயா சுகாதாப யெதிகள், ...) 

யாழ்யாதாப நற்ரம் யெதிகள் மநம்ாடு 
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பிதெ செனாப ்பிிவு  டட்த்ின் ஒதுக்கீடு ந்தாடு செ்ன்

 

பிதெெ ்செ்னகத் பிிவுகபிண்  தடி ஒதுக்கீடட்ுசெ்ான் இ் தறுதாடு 

காத்தடுகிநது. 

அளடத்ு கிண அலுபக ் பிவி்குண்ஏதுகக்ீடு பிக்க்ட்ுணகக்ந் ப்யடிட ்

யடளபகளந ளயப்றுபட் இது வப்றிகண யபளடத்ி்ணகுண். 
 

 

செந்திடட் லடபலநபேண் ததாது  சிக்கன்கப் 

 

 எப்வபபோ கிண அலுபக ் பிவுக்குண் 5.,... / - பிக்க்டுபடலுண் ண்றுண் 

அதிகச்ணக 0 தி் த்ுளகளந வசத்டுடட்  கூடிதடக உந்நது1  யப  

ப்னுளணட ் யடளபகளநப பிவுகந் அளடத்ு த்ுளகளநபண் 

வசத்டுடட் படிதளண1 

 

 குடிணக்கந் யடளபகளந ஆடக்க யபஞ்டுண், ஆ் சி சட்்்ங்கந் அசித் 

டளபைடுகந் தி்ங்களந பநத்வு வசத்த டுட்1 

 

 வதுணக்கந் ஆ்்்ங்கந் வசத் தி்ங்களந டத்ு வசத்பது ய் 

பிசச்ளகந் தி்ங்களந வசத்டுடட் டபறுட்.  
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திநெச்  செனகப் திரிவு   

 .මි 

பி.செ. பிிவு:  ஹநக  

செந் திடட்்: கடட்ுான  

ீன்ஹந வீதிபேன்  ிென 

தாடட்த் தால  பகுதித் 

தகுதி  அபிவிருத்ி 

செ்ன். 
 

பி.செ. பிிவு:சஹிலன 

செந் திடட்்:தங்கல 

வீதிபேன்  இன. 5 A இரு்து23/3 

லபப்ப குறுக்கு  ழில 

சகாண்கிறீடச்ெ்ன். 
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கிாப உப்கடட்லத்பு த்தாடட்ுக்காண சிநத்பு திடட்் –2017 

யபறு  வசத் தி்ங்கந் கீன்  எதுக்கீடு  பிக்க்விடினுண்  ப்னுளண 

பனங்க் யபஞ்டித வசத் தி்ங்களுக்கக எதுக்கீடு  பி்து,கிபத 

உந்க்ளண்பு அபிவிபோடத்ி பெண்  வியஷ வசத் தி்ங்கந்  ஆண்பி்ட் 

யக்கணகுண்1அட்டி, .6 பியடச சளகந் அளதநண் கஞ்் 236 

கபோடத்ி்ங்களுக்கக  யடசித வகந்ளக ண்றுண் வபோநட அளணசச்ி் 

திதநக்க்். 

 

கூறுகப் பென் செந்  திடட்ங்கலப பிி்ன்  

 

 

 

2% 1% 
1% 

96% 

சனெக நலன் 

ஹபஹது நலன் 

நீர் வழங்கல் 

சஹதல ( வைீ) 

பி.செ. பிிவு: கஸ்தால  

செந் திடட்்:ீன்ஹ  கன்  

ன் வீதிபேன் சாடெ்ச்ி 

ஆகு்  தாக்கிந வீதில  

கு்  பலநபேன்  

அபிவிருத்ி செ்ன். 

 

பி.செ. பிிவு 

:தகாடல்டசெந் 

திடட்்:விொ சதாருடக்ப் 

ந்று் கபஞ்சி  

ெதிகளுக்கு தங்கிில் 

விதகாா விகா 

பூபபேன் கடட்ிட் ஒண்று 

அல்ன்.1 
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 ளபள் டுடட்்் வசத் தி்ங்கந் 96%்கு அதிக்டித 

விகிடண் இழுளப ண்றுண் படிக், அளஞக்கட்ுகந் ண்றுண் ங்கந் 

வீணதணக்க்்1 

 

 சபெக டத்ி்டத்ி் கீன் சபெக அடி்ளபே அபிவிபோடத்ி, வதுக ்

கிஞறுகந் ண்றுண் வது ணக்களுக்கு டத்ி்டத்ி் கீன் கழி்ள 

அபிவிபோடத்ி தி்ங்கந் ளபள்  டுடட்்்1 

பிதெ செனகங்கபின் லடபலநத் தடு்த்தடட்  செந்திடட்ங்கபிண் 

்ிக்லக 

 

  தபட்பு யகள் வசதக் பிவி் வசத் தி்ங்கந் கூடித அநவு  

ப்வணழிவுவசத்த் ்து் , யஹணகண வசதக் பிவி் குளட்  அநவு  

வசத் தி்ங்யநப்வணழிவு வசத்த்ட்ுந்ந1 

 

 இ்னுண்இச ்வசத் தி்டத்ி் பெண்  ப்ளபகக்்்  ப்வணழிவு கந் யகள் 

ண்றுண் வகவ்ளப  பியடசச ்வசதகங்களுக்கக  0 ப்லித்களுக்கு யண்்   

 

சென்தடு்த்தடட் திடட்ங்கபிண் சா் கன்கப்  திலக்கப அபவின் 

 

லடபலநத்தடுத்ி 

திலக்கப் 

அனுதிக்க

த் தடட் 

செந்திடட் 

்ிக்

லக 

சென்தடு்த்

தடட் 

திடட்ங்கபிண் 

சா் 

்ிக்லக  

சாலக 

ஒதுக்கீ

டு (ரூ. 

பன்) 

செனவிண

் (ரூ. பன்) 

வகழுண்பு 5 5 3175 016. 

வகவ்ளப 
0 0 2147 2120 

யகய் 
64 38 59123 3.163 

யஹணகண 2 2 .14. .134 

கஸ்ப 
52 52 39165 0917. 

ணககண 
3 3 3140 3103 

ணப் அலுபகண் 2. 2. 38128 0.157 

வணடட்ண் 
136 108 145.98 88.18 

 

0

20

40

60

80 செனற்திட்ட  எண்ணிக்ணக 

செனற்திட்ட … 
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 யண் அ்பளஞபே் டி 136 தி்ங்கந் 108 தி்ங்கந் வப்றிகணக ளவு 

வசத்த்்1 இது வணடட்டத்ி் 76% ஆகுண்1 

 

 அனுணதி வ் தி்ங்களுகக்க245.98 ப்லித் பௌ எதுக்கீடு 

அனுணதிக்க்்லுண் தி்ங்களந அப்டுடத்ுபதி் ்யபறு சிகக்் பத்ட் 

பிசச்ிளகந் கஞணக 88.18 ப்லித் பௌ ணட்ுயண வசவி படிட்து 

  

 
செந் திடட்ங்கப் சென்தடுல்பேன்ழு்சிக்கன்கப் 

 
01.பியடசவசதகங்களுக்குஅளணசச்கடத்ி்சண்்பிக்க்்ப்வணழிவுகளநசண்்

பிடத்ுணதி்பீடுகளந வ்று யடசித வகந்ளக ண்றுண் வபோநட விபகங்கந் 

அளணசச்கபண்அறிவிடத்ுணதி்பீடுகளந் வ்று 

தி்ங்களநளபள்டுடட்டுக்குண்கண்அதிகடட்். 

 

02.வசத் தி்ங்கந்  திபோடத்ி அளண்ட்கு  அளணசச்ிலிபோத்ு அனுணதி  

வயபஞ்டிபந்நட்  அனுணதி கிளக்குண்  பள வசத்தி்ங்கந்  ளபள் டுடட்  

இதளண1 

031 வசத் தி்ங்கந்  திபோடத்ி அளண்ட்குண் ண்றுண்  வசத் தி்ங்கந்  

ப்வணழிவுகளந  ப்ளபக்கவுண   க ்ள  பபோடத்ி்   குறி்பி்  டளபகந்  

ப்ளபக்க  அனுணதிடட்்1 

041 உந்ளூ ் அசங்க றுபங்களுகக்  அபிவிபோடத்ி தி்ங்கந் வசத்ட்ு 

அதிகடள்ட அ ்  றுபங்களுக்யக பனங்கிபந்ந1 இபோ்பினுண், சிஉந்ளூ ்அசங்க 

றுபங்கந் ஆஞ்டு இறுதிக்குந் தி்ங்களந படிக்கண் ஆஞ்டு படிவி் ்யபறு 

கஞங்கந் கஞணக அபக்ந் வசத் படிதது க் கூறுட்1 

05. சி எ்ட்ண்  வசத்த்் சங்கங்களுண் எ்ட்க்ளுண்பபோ இறுதிபே் வசத் 

தி்ங்களந ளபள்டுடட்   படிதவட  அறிவிடட்்1 

06.வசத் தி்ங்கந் ப்வணழிவுகளநசண்்பிக்குண் யது  பளத  விதிகளந  

கள்பிடிக்களண1(  ப்வணழிவுகந் வத்தளபதகவுண்  அபிவிபோடத்ி 

வசத்டுகந்  ஈடு யடளபத்ளபதகவுண் இபோடட்்1) 

  

  

 

 

 

பி.செ.பிிவு: தகாடல்ட 

செந்திடட்்:ான , 8  

் சருல காதட ்

செ்ன் 

பி.செ.பிிவு:தகாடல்ட 

செந்திடட்் :ஸ்டாக்டல்ி 

தினகண்  வீதிபேலுப்பசதாது 

கிறிண் அருகாலபேலிரு்து 

தனல்  வீதி லபப்ப  

குறுகி  ழில இண்தனாக் 

கன்  பிடித்ு  அல்ன். 
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உப்கடட்லத்பு த்தாடட்ுக்காண சிநத்பு ( 20  பன்லிண்கபிண்) திடட்் –2017 

 

  கஞங்கந்  இது பள  ளபள்டுடட்்ண் உந்ந கிண்பு  

ணக்கந்  சபெக வபோநட யடளபகளந  கபடத்ி்வகஞ்டு  இசவ்சத் தி்டள்ட   

ளபள் டுடட்  0.27  ஆண் ஆஞ்டி்  அசி் தீண்க்க்்து1 

எப்வபபோ யடட்்  பிவுகநலுண வகௌப  ளுண்  உறு்பி ்ண்றுண்  ணக  

சள உறு்பிபோண்  எபோங்கிள்புக் குழு   டளபக்நலுண்  ப்ளபடட்  

ப்வணழிவுகந் இசவ்சத்  தி்துதி்  கீன் ளபள்டுடத்ுபட்கக பியடசயடசித 

வகந்ளக ண்றுண் வபோநத் துளபே் டள்புகந் 2.4-0-6-2-05.6 கீன்  ணக்கு  எதுக்கீடு  

பனங்க்்து1 

 

 

 

கூறுகளுக்கல  செந்  திடட்ங்கபிண் பண்சாழிவுகப் பண் ல்ன் 

 

 

 

 

 

 

2% 

38% 

3% 

21% 

36% 

கரஹமப்னற  நீர்  வசைகள் 

கரஹமப்னற  சஹதல வசைகள் 

ஹபஹருளஹைஹர  உட்கட்டதமப்ன வசைகள் 

சனெக  நலன்னரிகள் 

பவதறய  உட்கட்டதமப்னகள் (விளஹட்டு , பஹடசஹதல  
அபிவிருத்ைஹசயற் ைட்டங்கள்,மற்தறய  வசைகள்) 
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பிதெெச்ெனகத் பிிவுகபிண்   அபவின்  பிிக்கத்தடட் ஒதுக்கீடுகப் 

 
 

சென்தடு்த்தடட் திடட்ங்கப்தந்றி  கன்கப்பிதெ  பிிவுகபிணபவின் 

பி.செ.  பிிவுகப் அங்கீகிக்கத்

தடட் 

திடட்ங்கபிண் 

்ிக்லக 

இறுதி் 

திடட்ங்கபி

ண் 

்ிக்

லக 

ஒதுக்கீ

டு 

பன்லி

ண் 

சென

வு ரூ. 

பன்

லி. 

லகபே

ருத்பு 

பின் 

வகழுண்பு 03 29 07188 28102 - 

திண்பிகஸ்தத 45 30 551.. 2.132 04186 

வகவ்ளப 25 25 0.1.. 2414. 4135 

யகய் 24 24 271.. 2312. - 

கடுவப 27 27 0.13. 2612. 0197 

யஹணகண 27 27 0.10. 26146 - 

சீடட்பக்ளக 0. 0. 0516. 03164 - 

துக்க 2. 2. 2.19. 2.173 - 

கஸ்ப 09 09 4.1.. 30133 313. 

ணககண 26 25 0.1.. 26147 - 

வடஹிபளந 25 25 2818. 2517. - 

இடண்ள 9 9 221.. 21.5 7192 

வணட்ுப 8 8 2. 7120 - 

வணடட்ண் 238 220 296.68 195.61 43.39 

 

 

 

27.88 

55 

20 
17 

20.3 20.2 
25.6 

10.9 

40 

20 18.8 

11 10 

ரூ.மல்லயன்கள் 
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செந் திடட்ங்கப் சென்தடுல்பேன்ழு்சிக்கன்கப் 

 

01.ේ இச ் இ்கன்சச்ிகக்அங்கீககக்்் வசத் தி் ப்வணழிவுகந் 0.27 ஆஞ்டு 

பபோ இறுதிபே்  ( வச்வண் ்  ணடபண் சி வசத்தி்ங்கந் டிசண் ் ணடபண்) 

ளபள் டுடத்ுபட்கு  ணது அலுபகடத்ிண்  எ்ளடட்்1 

021யண் குறி்பி்  கஞங்கந் பியடச வசதக  பிவுகநநவி் வசத் 

தி்ங்களுகக்ு  ணதி்பீடுகந் வசத்பட்க  க ்ள    குளபகுண்1 

03. வது  ணக்கந்  வியடங்கந்  கஞணக  சி வசத் தி்ங்கந்  ளபள் 

டுகள்கபே் சிக்க்கந் ்்ளண1 

04.ணக்கந்  உறு்பிக்ந்  ய்ங்கநலுண் வசத் தி் ப்வணழிவுகளுக்க  

திபோடத்ிதளணடட்்கந்  ப்ளபடட்்1 

05.வசத் தி் ப்வணழிவுகந்  திவு  ணடள்ட  திபோடத்ி அளணக்க ணட்ுண்  

அனுணதி்ட்க  அதிகண்   ணப் வசதகடத்ிண்  எ்ள்ட்வசத் தி்ங்கந்   

டள்், அட்க  புதித வசத் தி் அனுணதிபண்  பிடட்  ஞ  திபோடத்ி 

அளணடட்்களுண்  அளணசச்ிண்  ப் ளபடத்ு  அனுணதி வ யபஞ்டிதடக  உந்நட்  

யடளபத்  சுக்கங்கந்  ்டுகி்1 

06.சி எ்ட்ண்  வசத்த்் சங்கங்களுண் எ்ட்க்ளுண்பபோ இறுதிபே் வசத் 

தி்ங்களந ளபள்டுடட்   படிதவட  அறிவிடட்்1 

07.வகழுண்பு  ணப்டத்ி்  திவு  எ்ட்க்ளுண்  சங்கங்களுண்  பளதறுக்க்ட்ுந்ட்,

வசத் தி்ங்கந்  வசத்ளககந் வ் ்  அளன்புகந் யது எ்ட்க்ளுண்  

சங்கங்களுண்  ங்கு்ளண1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

பி.செ.பிிவு :       ஹநக 

செந் திடட்் :சகாடட்  

ஆண்  வித்ிாத்ிண் 

பண்லத்பிிவின்சிறுப்ூங்

காவிண்அபிவிருத்ி 

பி.செ.பிிவு  : சீ்ாக்லக 

செந் திடட்் 

:ததக்பிாணொலனப்

ொலனழிலப்  

சகாண்கிறீட ்  செ்ன். 
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“ சுகிடட்  புப ᱿ ிக்ெச்ித்ிடட்் – 2017 

வடுஜ்சளகந்ண்றுண்யண்ணகஞஅளணசச்ி்இங்கஞ்டுந்நஅபிவிபோடத்ிப்வண

ழிவுகளுக்கக260-0-3-26-05.6இ்கீன்எதுக்கீடு எதுக்க்ட்ுந்நது் இ் 

கன்சச்ிடத்ி்ண்இஞ்டுக்ங்கந் கீன் வசத்டுகிது. 

“ சுகிடட்  புப ᱿ ிக்ெச்ித்ிடட்்  (கடட்் - 1) 

சகாழு்புாடட்்தின்இண் ிக்ெச்ிகாகசடுஞ்ொலனகப்ந்று்தந்கு  

்திஅலெச்ுபென்86.18 பன்லிண்கப்திடட்ங்களுக்குஒதுக்கத்தடட்ுப்பது.கடட்்  1 

ண்பென்ாடட்செனகஅலுனக்தினூடாகவு் 12 பிதெசெனகத்பிிவிணாலு்  

125  செந்திடட்ங்கப்லடபலநத்தடு்தி 2017.12.31 திகதிதலனபடிலட்து. 

கூறுகளுக்கல  லடபலநத்தடு்த்தடட் செந் திடட்ங்கலப  பிி்ன் 

 

பிதெ செனகத் பிிவுகபிணபவின் 

 

 

 

 

வீதிகள் நற்ரம்  

கால்யாய் சதாகுதி 

அியிருத்தி 

74% 

 ாடொணகள் 

நற்ரம் 

யிணனாட்டுத் 

துண  அியிருத்தி 

14% 

சுகாதாப  

அடிப்ணட ,சாது 

யெதிகள் 

4% 

சாது ிர்யாக 

கூடங்கள்   மெணய  

கூடங்கள் 

4% 

ெநன ஸ்தா 

அியிருத்தி 

2% 

தாய்கள் நற்ரம் 

குமந்ணதகள்  

கிிிக்  

2% 
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சென்தடு்த்தடட் திடட்ங்கப்தந்றி  கன்கப்பிதெ  பிிவுகபிணபவின் 

 

பி.செ.  பிிவுகப் 

அங்கீகிக்கத்தடட் 

திடட்ங்கபிண் 

்ிக்லக 

இறுதி் 

திடட்ங்கபிண் 

்ிக்லக 

ஒதுக்கீடு 

பன்லிண் 

வகழுண்பு 2. 2. 7106 

வகவ்ப 7 7 4145 

யகள் 0 0 21.2 

யஹணகண 07 07 22175 

கஸ்ப 9 9 417. 

கடுவப 0 0 319. 

இடண்ள 7 7 512. 

திண்பிகஸ்தத 8 8 8125 

சீடட்பக்ளக 23 23 8154 

வடஹிபள 6 6 3164 

வணட்ுப 7 7 51.9 

ணஹகண 03 03 9169 

ணப் அலுபகண் 4 4 2019 

சா்் 125 125 86.18 

 

 யண் குறி்புகளுக்களணத  பியடசச ்  வசதக்  பிவுகந்கு  அபடண் 

வசலுடத்ுளகபே்  கூடித  அநபக யஹணகண பிவி் 07வசத் தி்ங்களுண்  

ணஹகணபிவி்03 வசத் தி்ங்களுண் ளபளதகி 

உந்ந1யகள்ண்றுண்கடுவப ஆகித  பிவுகளுகக்ு வசத் தி்ங்கந் 

குளபகயப எதுக்க்ட்ுந்நது1  

 பழுக் குறி்ளபண்  அபடகள்கபே்  துக்ளகளத  டவி  ண்ளத  சக 

வசதக  பிவுகநலுண் வசத் தி்ங்கந் வசத்்்டுந்வட 

கஞ்கஞக்க்டுகி்து1 

 

செந் திடட்ங்கப் சென்தடு்த்தடுதின்ழு்சிக்கன்கப் 

01.பியடசவசதகங்களுக்குஅளணசச்கடத்ி்சண்்பிக்க்்ப்வணழிவுகளநசண்்

பிடத்ுணதி்பீடுகளந  வ்று  

வடுஜ்சளகண்றுண்யண்ணகஞஅளணசச்கடத்ிண்அறிவிடத்ுணதி்பீடுகளந் வ்று 

தி்ங்களநளபள்டுடட்டுக்குண்கண்அதிகடட்். 

 

02.திபோடட்்்ப்வணழிவுகளுகக்ு அனுணதி   கிள்ட்கு ப்,் 

தி்ங்களநண்றுபட்கப்வணழிவுகளநஅளணசச்கடத்ிலிபோத்ுவறுண் பள வசத் 

தி்ங்களநளபள்டுடட்படிதளண. 

.31 ஆஞ்டுபழுபதுண்வசத்தி்திபோடட்ங்களநடட்தடட்்1 

.41 அளணசச்ி் ஆஞ்டு இறுதிபேலுண் புதித  வசத்தி்ப்வணழிவுகளந  அனுணதிடட்்1 

யண் குறி்பி்்  சிக்க்கந்  இபோத்ுண்  “ சுகிடட்  புப ᱿ 2 ஆபது 

க்ண்வப்றிகணகபடிட்துகூபடிபண். 
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“ சுகி்  பு ᱿ ிக்ெச்ித்ிடட்் ( கடட்் -2 ) 

வடுஜ்சளகந்ண்றுண்யண்ணகஞஅளணசச்ி்ஆஞ்டு இறுதிபே்  இக் கடட்்  

ஆ்தாணது. 

  அட்களணத  பண் ் ணட  ஆண்டத்ியயத  அளணசச்ி் வசத் தி் 

ப்வணழிவுகளந  யஹணகண ,  கஸ்ப ,  ண்றுண் ணஹகண  பியடச 

வசதகங்களுகக்ு  அனு்் ்து1 

 அளணசச்ி் சீடட்பகள்க ண்றுண்  துகள்க பியடச வசதக  பிவுகளுகக்க  

பண் ் ணட  இறுதிபேயயத  வசத் தி் ப்வணழிவுகளந 

அனு்பிளபக்க்்து1 

 ஆளகத் 0.27120132 இ்  இக்  க்டத்ி்    குளட் ப்ய்யண  

அறிகள்க்டுடட்்்து. 

2017 .12.31 திகதிக்கு  பண்தணந்ந் 

 

 யண் குறி்புகளுக்களணத  ப் கூ்யத வசத் தி் ப்வணழிவுகந் வ் 

யஹணகண, ணஹகண, கஸ்ப ஆகித பியடசச ்  வசதகங்கந் கூடித வசத் 

தி்ங்களுண், டணடணகி வசத் தி் ப்வணழிவுகந் வ் துக்ளகபியடசச ் 

வசதக் பிவி்  குளட் வசத்தி்ங்கந் வசத்ட்ுந்நது       வடநபக  

கஞக்கூடிதடக உந்நது1 

 அட்  டி   2.  வசத் தி்ங்கந் யபளகந்  யப்  டணடணகி  உந்நது1   

 

 

 

 

 

 

இ 
ிபமதெச் 

செனகப் ிாிவு 

அங்கீகாிக்கப்

டசெனற் திட்ட 

எண்ணிக்ணக 

ஒதுக்கீட்டுத்சதா

ணக 

 ( ரூ. முல்லி) 

 2017.12.31 

திகதிக்கு  

செவு      

(  ரூ. முல்லி) 

சௌதீக முன்மற்ம் 
ணகனிருப்ா 

ில்கின்சரந

தி(ரூ.நில்லி) 

 01%-
25%  

 26%-
50%  

 51%-
99%  

100% 

1 ாதுக்ணக 13      6.49   -          -          -         -    13 6.08 

2 ம ாநாகந 25 9.76     -    6          -         -    19 7.10 

3 ந கந 21 9.10   6.98 1 3      -    17 -    

4 கஸ்ாய 28    13.61 0.96       -          -         -    28 12.32 

5 திம்ிாிகஸ்னான 1     1.96   1.96       1  -    

சநாத்தம் 88  40.92 9.9 7 3      -    78  25.50 

 

பி .செ . பிிவு  : தி்பிிகஸ்ா 

செந் திடட்்:சதான்ன  சீலீ 

வீதிபேண் தசனண்கஸ்துடு வீதி   

திரு்் செ்து காதட ் இடுன். 
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இலட ிறு்் செ்த்தடட்  ிக்ெச்ி ்திடட்ங்கப் - (2017) 

கட் பபோண் வபப்யபறு கஞங்கந் ளபள  குளட்ி்  இபோட் வசத் 

தி்ங்களுகக்க 0.27  ண் ஆஞ்டிலுண்  உந்்லுப்கந்  அளணசச்ினூக  எதுக்கீடு  

பிக்க்்து1 

அட்களணத வகழுண்பு ணப்டத்ி்  இள றுடட்ண் வசத்த்்  .5 வசத் தி்ங்கந்  

ளபள்டுடத்ுபட்கக பௌ158132 ப்லித்கந்  பிக்க்்து் 

பௌ147100ப்லித்கந் வசவி் அச ்வசத் தி்ங்கந்  ளபளதக்க்்து1 

1. ணய ஆஞ்  க்லூபே்  பெ்று ணடி  கட்ிடத்ி் (யகய ்கூண்) , படண்  

ணடிபே் ஸ்் ண்றுண்  இஞ்பது ணடி  அளணடட்் 

1 

2. ணஹகண  திதி  விடத்ிததடத்ி்  22. ´×4. ´ ்க ண்றுண் யகய ்கூண்  

அளணடட்்1 

 

3. யசளப பசதி பனங்குண் அலுபகக்ளுக்கு யசளபக்  கூண்அளணடட்்1 

 

4. துக்ளக வதுச ் சள்டபே்யணதிக  களகந் அளணடட்்1 

 

5. பக  இடத்ிச ணஹ  விடத்ிதடத்ி் 70*30 அநப  கட்ிண் அளணடட்்1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பி .செ . பிிவு : கடுசன  செந் 

திடட்்:கடுசன ஆ்  கன்லூிபேண்  

பெண்று ாடி  கடட்ிட்தின் (தகடததா ்

கூட்) பனா்  ாடிபேண் ஸ்னாத் 

ந்று்  இ்டாது ாடி  

அல்ன். 

 

பி .செ . பிிவு : ஹநக செந் 

திடட்்:ஹநக  ஜணாதிததி  

வித்ிானத்ிண்  110 ´×40 ´ 

தன்கணி ந்று் தகடததா ்கூட்  

அல்ன். 
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தாடொலனகபின் கிி விஞ்ஞாண கூட்  அல்ன்    - 2017 

 

பபோட் அபிவிபோடத்ிட ் தி்டத்ி்  கீன் பசதி  குளட்  சளகந்  க்வி  பேலுண் 

ணஞபக்ளுக்கு   கஞஞ அறிளப யணண்டுடத்ுண் யக்கடத்ு் வடளடவ்டப்ு  

ண்றுண்  டிவ்்  உக்்ளண்பு  பசதிகந்    அளணசச்ி்   சளகந் கஞஞ 

விஜ்ஜ கூண்  அளணடட்்    - 2017 கன்சச்ிட ்தி்ண்  ளபளதக்க்்து1 

 அட் டி  இண் ணப்டத்ி்  ்கு  சளகந்  இங்கவடுடட்   அ ளவத்றி் 

பக்கிதண பெலிக குளடுகளந  சீக்கி கஞஞ விஜ்ஜ கூண்  அளண்ட்கக 

பௌ1 2,...,...1.. எதுக்கீட்ு் ஞபண் , ்வகயப  அளணடத்ுந்ந விஜ்ஜ கூங்களுக்கக 

யணளச ண்றுண்  கதிள ய்  டநங்கந்  பனங்குபட்கக பௌ1  76692.1.. எதுக்கீட்ு் 

ஞபண் பனங்க்்து1  

 

அட் டி  கீன்  குறி்பி்  சளகந் பௌ1 21545120213. வசவி் கஞஞ விஜ்ஜ கூண்  

அளணடட்்    ளபளதகிதது. 

 

1. தன்.ா./ஜ  சுஸ்ண  வி்திான்       - கடுசன 

2. தன்.ா./சகா/சுெ  ்்ணவி்திான் - தி்ிகஸ்ா  

3. தன்.ா./சகா/க்பித்டண் கபீவ்ி்திான்-சகாழு்பு 

4. செண் தஜாெத் கபீவ்ி்திான்       -சஹிலன 

 

 

 

 

 

 

 

 

ெ த்ிஸ்ாணங்கள்  அதிிமத்ி ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்  - 2017 

 

ஹபஹது  மக்களின் மை  நதல  பமம் படுத்துவைற்கஹக  ையஹை அபிவிருத்ை  வசைகள்  உண்டஹக்கும் 
பநஹக்குடன் சமய மத்ையஸ்ைஹைங்கள்  அபிவிருத்ை நகழ்ச்சத் ைட்டம்   நதடனதறயஹக்கப்பட்டது. 

அைன் படி ஹகஹளம்ன மஹவட்டத்ைன் இந் நகழ்ச்சத் ைட்டத்ைற்கஹக பைசய ஹகஹள்தககள் 
மற்றும்ஹபஹருளஹைஹர அலுவல்கள்  அதமச்சைஹல் ரூ. 63.30 மல்லயன்கள் ஒதுக்கடு  பிரிக்கப்பட்டது. 
சகல  பிரபைச ஹசயலகங்களிலும்  140 ஹசயற் ைட்டங்கள்  நதடனதறனேடன்    2017/12/31 இல் 
ஹவற்றகரமஹக  ஹசயற் படுத்ை  னடிக்கப்பட்டது. 

 

இ ் கன்சச்ிட ் தி்டத்ி்கக சணத ணடத்ிதஸ்டங்கந் யட்வ்டடுக்குண் வறு்பு  

அளணசச்ி் ளககவ்கஞ்து1 

தன்.ா./சகா/சுெ  

்்ண வி்திான்   

,ஒஸ்டண் 

வீதி,சதான்லன,சகாழு்பு 

08.–ந்சகணத 

அல்துப்ப விஞ்ஞாண 

கூட் 
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சென்தடு்த்தடட் திடட்ங்கப்தந்றி  கன்கப்பிதெ  பிிவுகபிணபவின் 

 

 

 யண்  குறி்பி்களணத திண்பிகஸ்தத வசதக் பிவி்   04  வசத் தி்ங்களுண் 

ண்றுண் வகவ்ப வசதக் பிவி்  03 வசத் தி்ங்களுண்  

வசத்டுடத்ிபந்நது1 துகள்க  ண்றுண் வணட்ுபவசதக் பிவுகந் குளட் 

வசத் தி்ங்யந  ளபளதகிபந்நது 1 

 

 யண்  குறி்புகளந  அபடக்குண்யது  சக பியடசச ்  வசதகங்கநலுண் 

வசத்தி்ங்கந்  டட்்ட்ுந்நவட  கஞ்டுகி்து. 

 

சென்தடு்த்தடட் திடட்ங்கப்தந்றி  கன்கப்பிதெ  செனக 

பிிவுகபிணபவின் 

பி.செ.  பிிவுகப் அங்கீகிக்கத்தடட் 

திடட்ங்கபிண் 

்ிக்லக 

இறுதி் 

திடட்ங்கபிண் 

்ிக்லக 

ஒதுக்கீடு 

பன்லிண் 

இடண்ள .8 .8 414. 

ணஹகண 22 22 517. 

வகழுண்பு 27 27 614. 

யகள் 24 24 518. 

யஹணகண 4 4 014. 

சீடட்பக்ளக 6 6 310. 

திண்பிகஸ்தத 04 04 913. 

கஸ்ப 11 11 4.20 

வடஹிபள 8 8 3.90 

வகவ்ளப 23 23 12.40 
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கடுவப 9 9 4.10 

துக்ளக 2 2 0.60 

வணட்ுப 3 3 0.90 

சா்் 140 140 63.30 

 
 

செந் திடட்ங்கப் சென்தடுல்பேன்ழு்சிக்கன்கப் 

01.அளணசச்ி்சண்்பிக்க்ட்ுந்ந சணத ணடத்ிதஸ்டங்கந் வதக்ளநபியடச 

வசதகங்கந்சண்்பிடத்ு   ப்வணழிவுகளந வ்றுயடசித வகந்ளககந் ண்றுண் 

வபோநட அலுப்கந்  அளணசச்கபண்அறிவிடத்ுணதி்பீடுகளந் வ்று 

தி்ங்களநளபள்டுடட்டுக்குண்கண்அதிகடட்். 

 

02.வசத் தி்ங்கந்  திபோடத்ி அளண்ட்கு  அளணசச்ிலிபோத்ு அனுணதி  

வயபஞ்டிபந்நட்  அனுணதி கிளக்குண்  பள வசத்தி்ங்கந்  ளபள் டுடட்  

இதளண1 

 

03.அளணசச்ி்சணத ணடத்ிதஸ்டங்களுக்க ஏதுக்கீட்ு் ஞண்பிக்ளகபே் ஏய 

விஹளபே்  இபோக்குண் இஞ்டு சுபபக் குபோணக்ளுகக்ு   பிடத்ுந்நட் இ் ஞண்  

பனங்குண்  யது சிக்க்கந்  ்ட்ுந்ந1 

 

04. சி  ்சளகந் சுபபக் குபோணக்ந் வதக்ந் ஞண்பிடத்ிபோட்து் 

அபக்ளுக்குத  ்சளபே்  பளத   விசண் இபோக்களணத்  ஸ்டங்கந்  

கஞ்டு டுகக்ுண்  சிகக்்  ்்து1 

 

051 அளணசச்ி்விள ணனுகய்க்  பனங்கிபேபோட்த்ு்விஹளட ் டளபக்ந்பபோ  

இறுதிபே் இளபக்க ்டு விச்து  இட்க ஊழிதக்ளுக்கு  கஷ்டள்ட 

உஞ்கக்ிதது1 

 

பஸ்லீ்  தப்பிாென்கப்   ந்று் பஸ்லீ்கனாெெ்ா த்ிஸ்ாண்   த் 

தடுத்ு்  அபிவிருத்ி ிக்ெச்ித்ிடட்் - 2017  

 

இஸ்ண் சணத ண்றுண் கசச் அலுப்கந்  அளணசச்ி் வகழுண்பு 

ணப்டத்ினுந்பஸ்லீண்  ந்நபச்கந்  , அவறி சளகந் ,அபி  விடத்ிதங்கந் 

ண்றுண் கு் ஆ் ணட்ச ஆகித சணத ணடத்ிதஸ்டங்கந்  உந்க்ளண்பு  பசதிகந்  

அபிவிபோடத்ிக்கக பௌ1 2,7..,...1.. பிக்க்்து1  இட் கீன்வகவ்ளப, வகழுண்பு, 

துக்ளக, சீடட்பக்ளக, ணஹகணஆகித பியடச  வசதக பிவுகந் இச ் வசத் 

தி்ங்கந் ளபளதகிதது1 

பிதெ செனகத்பிிவு லடபலநத்தடு்த்

தடட் செந் திடட் 

்ிக்லக 

தல படி் 

செந் திடட் 

்ிக்லக 

ஓதுக்கீடட்ுத்த

் (ரூ.ப.) 

செனவு(ரூ.ப.) 

வகவ்ளப, 

வகழுண்பு, துகள்க, 

சீடட்பக்ளக, ணஹகண 

 

13 

 

13 

 

1.7 

 

1.66 
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சிஹினன்  ாஹண செந் திடட்்– 2017 

யண்கு பநத  ணக தி்டத்ி்கு  அனுணதிக்க்ட்ுந்ந  

“திதடத்ி்குத பநச்ச்ிளத நடக்குட்”வசத் தி்டத்ி் கீன்  “சிஹி்  டஹ“  

ணட ஸ்டங்கந்  அளதநண் கஞ்் உந்க்ளண்பு யணண்ட்ுட ்தி்ங்களந 

ளபள்டுடத்ுப்கக ணக ண்றுண்யண்  ணகஞ  அபிவிபோடத்ி அளணசச்ி்  

எடுக்கீடுவசத்த்்து1  

அட் டி  20 பியடசச ் வசதக  பிவுகந் 38 வசத்  தி்ங்கந்   

ளபளதக்குபட்கக  பௌ1 5714 ப்லித்கந் பிக்க்்து்  பௌ1 54125 ப்லித்கந் 

வசவி்  அச ்வசத் தி்ங்கந்   ளபளதக்கி  படிகக்்். 

பிதெ செனாப ்பிிவு  டட்த்ின் ஒதுக்கீடு ந்தாடு செ்ன் 
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பி .செ . பிிவு : 

வகவ் 

செந் 

திடட்்:ப்ண்பிட்ித 

இ1260/2., 

வணயகளவகவ்

ளபஅ்ணஸ்வடத ஹ்ண 

ந்நபச்சீத்ிபோடட்ண் 

வசத்ட். 
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தி பிெ  ிக்ெச்ி ்திடட்் 

 

0.27 ஆண் ஆஞ்டி் தீவி் ப்பிடி சபெகண் உ்களயத ண்றுண் உந்ட்ு ப்பநண் 

குதிசங்கந் பன்கள்க டடள்ட உதட்த்ுபட்குபன்படங்கந் அபிவிபோடத்ி ண்றுண் 

வீடுகந் கட்ுணடத்ி்கக க்வழி் ண்றுண் த் பநங்கந் அளணசச்ி் வசத் 

தி்ங்கந் வசத்டுடட்்்து1அட்டி, ப்பிடிகக்ுண் குடுண்ங்களுக்க சுகட 

பசதிகளந பனங்குண்  தி்ட்க்கவுண்  க்வழி் வீடுகந் யணண்டுடத்ுபட்கு திதப 

பிதச வீட்ுட ்  திபோடட்ங்களுக்குண் வகழுண்பு ணப்டத்ி்கு பௌ1 6.34 ப்லித் எதுக்கீடு 

வசத்த்்து1இட் கன்சச்ிடத்ி்டத்ி் கீன், கஸ்ப, யஹணகண, வணட்ுப ண்றுண் 

இடண்ளபே் பியடச வசதந ் பிவி் வீடு ழுது ண்றுண் 76 கழி்ளகந் 

வசத்டுடட் இபோட்1 அப்றி்  66 தி்ங்கந் பௌ 612 ப்லித் வசவி் ளவு 

வசத்த்ட்ுந்ந1 

 

 

 

விலபாடட்ு ் துலந அலெச்ிண்  ிதி பென்  அபிவிருத்ி  செ்த்தடட்   

செந் திடட்ங்கப் 

 

சளகந்  கிறிகவ்க ்  விளநதள்  யணண்டுடத்ுபட்கக உந்க்ளண்பு  

பசதிகந்  அபிவிபோடத்ிதக்குண் யக்கு்விளநதட்ு ளணட  அபிவிபோடத்ி  ண்றுண் 

பியடச ண்டத்ி்Non Turtf Concrete Practice Pitch (Side Wickets) அபிவிபோடத்ி  கன்சச்ிட ் தி்ண்  

ளபளதக்க்்து 1 அட் டி இப் அளணசச்ு  வகழுண்பு  ணப்டத்ி்கக 

பிக்க்் ஏதுக்கீட்ு்  ஞண் பௌ 106172 ப்லித்கந் ஆகுண்1 இட் டி 42 வசத் தி்  

பியடச வசதக் பிவுகநளபேலுண் 0.27/20/32 க்கு ப் வப்றிகணக வசத்டுடத்ி 

படிக்க்்து1 

பிா்தி டட்த்ின்Non Tutf Concrete Practice Pitch (Side Wickets) அல்ன் 

பிதெ செனக பிிவுகபிணபவின்  கிறிக்சகட ்பிெ ்

0
1
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 யண் குறி்பி்  குறி்ள  யக்குண் யது திண்பிகஸ்தத பியடச வசத் 

தி்ங்கந்.9   வசதகடத்ி்   ளபள்டுடட்்ட்ுந்நது 1

வகழுண்பு,யகவ்ளப ,சீடட்பக்ளக ஆகித  பியடச வசதகங்களுகக்ு   வசத் 

தி்ங்கந் குளட் ஞ்ஞகள்கயத பனங்கிபந்நது1  

 பழுக ்  குறி்ளபண்  உ்று யகள்கபே் சக  வசதக் பிவுகநலுண்   வசத்  

தி்ங்கந்  ளபளதகி  உந்நவட வடநபக கஞக்கூடிதடக  உந்நது. 

பிதெெ ்  செனகங்கபிணபவின் லடபலநத்தடு்த்தடட்   செந் 

திடட்ங்கப்  தந்றி  கன்கப்  (கிறிக்கட ்பிெ)் 

பிதெ 

செனகத்பிிவு 

அங்கீகிக்கத்தடட் 

செந் திடட் 

்ிக்லக 

தலன படி் 

செந் திடட் 

்ிக்லக 

ஓதுக்கீடட்ுத்த் 

(ரூ.ப.) 

இடண்ள 0 0 210. 

ணஹகண 0 - 210. 

வகழுண்பு 2 2 .16. 

யகள் 0 0 210. 

யஹணகண 6 6 316. 

சீடட்பக்ளக 2 2 .16. 

திண்பிகஸ்தத 9 7 514. 

கஸ்ப 2 2 1.20 

வகவ்ளப 1 1 0.6 

கடுவப 2 2 1.20 

வணட்ுப 3 3 1.80 

சா்் 31 27 18.60 

 

செந் திடட்ங்கப் சென்தடு்த்தடுதின்ழு்சிக்கன்கப் 

 அளணசச்ி்  வசத் தி்ங்களுகக்க  சளகளந  யட்வ்டடுக்ளகபே் 

யடளபகளுக்யக் வசத் தி்ங்களுக்கு ப்னுளண அழிக்களணத் பபோ  

இறுதிபே் சிக்க்கந் ்். 

 

செந்திடட்் : வக்ப ஆட்  ணஹ  விடத்ிதஸதண்Non Tutf Concrete Practice 

Pitchஅளணடட்். 
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விலபாடட்ு  லாண  அபிவிருத்ி 

பிதெெ ்  செனகங்கபிணபவின் லடபலநத்தடு்த்தடட்விலபாடட்ு  

லாண  செந்திடட்  ்ிக்லக 

 

 

 யண் கட்ிபந்ந  அ்பளஞபே் டி   பியடசச ் வசதகங்கந்  .6  இ்  .6 

விளநதட்ு  ளணட வசத்தி்ங்கந்   வப்றிகணக அளணடத்ு 

படிடத்ுந்ந 

பிதெ 

செனகத்பிிவு 

அங்கீகிக்கத்த

டட் செந் திடட் 

்ிக்லக 

தலன படி் 

செந் திடட் 

்ிக்லக 

ஓதுக்கீடட்ுத்த

் (ரூ.ப.) 

ணஹகண 2 2 .15 

வணட்ுப 0 2 2129 

திண்பிகஸ்தத 0 0 3199 

வகவ்ளப 0 0 .105 

யகள் 2 2 .10. 

கஸ்ப 0 0 .129 

வணடட்ண் 2. 2. 6130 
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செந் திடட்் :பஹ வலீஸ் ளதடத்ி் யபலிய்  விளநதட்ு  

ளணடடள்ட   அபிவிபோடத்ிதக்குட். 

 

 

 

 

 

 

 

 

கன்விஅலெச்ிண் ஒதுக்கீடட்ின் லடபலநாகி செந்  திடட்ங்கப் 

 

வசத்தி்ண் ; -  வணட்ுபபியடச வசதக்பிவி் வணட்ுப யப்ஸ்  குண  

விடத்ிததடத்ி்  சச்்  டகண் அளணடட்லி் பகுதிதக  உந்ந  யபளகளநபண்  

அட்க உந்க்ளண்பு  பசதிகளநபண் அபிவிபோடட் வசத்ட்1 

 

இச ்  வசத் தி்டத்ி்கக க்வி அளணசச்ு  பௌ1 0.176  ப்லித்கந்ஏதுகக்ீடு  பிடத்ுந்நது1 

அச அபிவிபோடத்ி ண்றுண்கட்ுண கூட்ுடட் கஞ்கஞ்பி்கீன்  அப்  

ஏ்ட்கக்க்ந் யபள படிடத்ுந்நது்  தி ண்றுண்  வௌதீக  ப்ய்ண் 2.. %    

ஆகுண்1 
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3.5 சதாறிபேனத் பிறிவு 

 

 பிாண  சாழிந்தாடுகப் 

 

1. கடட்ுாண ந்று் தழுது திரு்ன் அலுன்கப் 

 

- தி்ண்  அளணடட்் 

 

- ணதி்பீடு வசத்ளககந் 

 

- யபளடட்ந  கஞ்கஞ்புகந் 

 

- பி்கந்  யசடள 

 

- வகடு்ஞவுகந்  அனுணதிடட்் 

 

2. சகாப்பன்அலுன்கப் 

 

3. தாித்பு அலுன்கப் 

 

4. ாடட் விலனகப்ந்தாடு அலுன்கப 

 

 
 2017 ் ஆ்டின்சதாறிபேன் பிிவிணான் டா்த்தடட் 

செ்லககப்  

 

1).கடட்ிடங்கப்  அல்ன் 

 

1. 20 ாடிகபினாண ாடட்செனக அலுனக் சாகுதில அல்ன் 

 

பெண்நாது கடட்்திண்தலனத்தாடுகப் படி்ன் 

 

ஒத்த்்செ்த்தடட் த்சாலக 3487.02  பன்லிண் ரூதாக்கப்  ( ாட ் 

உடண்செந்திடட்ங்களுக்காக செனாகி தாக  1040.59  ரூதா 

பன்லிண்கபாகு் 
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கட்டடத்தின்   சயிப்புமதாற்ம் 
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8th  Floor Complete Partition Work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cladding Work 

 

Roof Terrace Kitchen 

fixing Glass windows 
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Partition Work  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.I).தன் செந் திடட்த்ிண்  கீ்  சதறுலக  லகதடு அலுன்கப்  

செ்த்தடட் விதேட செந் திடட்்:- 

  

1.I.I.ாடட்  செனக  அலுனக பாகத்ின்III கடட்த்ிண்  கீ்பண் 

தூக்கி ிலனத்பி்ன் 

 
- உ்டிக்ளக் ஞண்-பௌ1 100,000,000.00 (ப ்அ்) 

   -   வசபகித ஞண் - பௌ123,000,000.00 

(வசத் தி்ங்கந்  ளபளபே் உந்ந) 

 

1.I.II. ாடட்  செனக  அலுனக பாகத்ின்    தகபிப் சடச்ாக்்  

அலத்பு ிலனத்பி்ன்(LAN) 

 

- உ்டிக்ளக் ஞண்    - பௌ 1 23,636,949.94 (ப ்அ்) 

- வசபகித ஞண் - பௌ122,262,646198 

(வசத் தி்ங்கந்  ளபளபே் உந்ந) 

 

1.I.III.ாடட்  செனக  அலுனக பாகத்ின்வது ணக்கந்அலத்பு  

 பலநபேண் ிறுன்(PA) 

 

- உ்டிக்ளக் ஞண்    - பௌ 17,133,465.00(ப ்அ்) 

- வசபகித ஞண் - பௌ11,80.,.96195 

(வசத் தி்ங்கந்  ளபளபே் உந்ந) 
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2).தஹாாக பிதெெ ்செனகத் பிிவுக்காணவீண கடட்ிட் அல்ன். 

 

- உ்டிக்ளக் ஞண்    - பௌ250,753,093165(ப ்அ்) 

   - வசபகித ஞண்  - பௌ13.,76.,524169 

(வசத் தி்ங்கந்  ளபளபே் உந்ந) 

 

 

Ground Floor Brick Work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
rd

 Floor Column Form Work 
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3
rd

  floor slab form work (Part II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
st
  Floor wall Plastering 
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3). கஸ்தா  செனகத்பிிவிண்  கடட்ிடல் ீடட்ி அல்ன் 

 

வசபகித ஞண் - பௌ11 7,659,049172 

கடட்ிடத்ிண் பண் புந தாந்ந் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கடட்ிடத்ிண் தக்க ்தாந்ந் 
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கபஞ்சித்ிண் உடப்ுந  தாந்ந் 

 

Staff Room      Wash Room 

 

 

 

 

 

 

Pantry        
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4). ஆதீ ான் குரு  கிாத்ிண் கடட்ிட்  அல்ன் 

- வசபகித ஞண் -பௌ14,..6,78.134 

5). பதகாலட விதேட  சதாருபாா  த்ிஸ்ாணத்ின் அிசி  விந்தலணத் 

தகுதிபேன்  கூல அல்ன் 

 

- உ்டிகள்க் ஞண்  - பௌ  124,80.,...1.. 

- வசபகித ஞண் - பௌ12,523,675.00 

(வசத் தி்ங்கந்  ளபளபே் உந்ந) 

 

6.டா்ன்கப் 

 

6.I. ாடட்  செனக  அெ விடுதிபேன்   காண் ா்க்கான் தகுதி 

ந்று்  ீ ்விிதாக  ெதிகலப சீ ்திரு்் செ்ன். 

 

 - வசபகித ஞண்–பௌ146.,603185 

 6.II. ாடட்  செனக அலுனகத்ிந்காண  ஜடணக  அெ   

 விடுதிபேண்  காஜுக்கு  க்   இடுன் 
 

  - வசபகித ஞண் - பௌ1245,6451.. 

 

6.III.இன.101, பூங்கா வீதி, தகாழு்பு 05 ன் அல்துப்ப ாடட்  

செனக அலுனக்திந்காணகடட்ிடல் சீ ்திரு்் 

செ்ன். 

 
- வசபகித ஞண் - பௌ1  432,582148 

 

6. IV. இன.101, பூங்கா வீதி, தகாழு்பு 05 ன் அல்துப்ப ாடட்  

செனக அலுனகத்ிந்காணகடட்ிடத்ின் ொதிகப் ந்று் 

துத்தவு தெலாபக்்கு  அல்  அலநக்காக  

செனவுத்த் 

 
- வசபகித ஞண் - பௌ1 252,39.148 

 

 

6.V. ாடட்  செனக அெ விடுதிபேன்   டா்ன் அலுன்கப்   

 செ்ன் 

- வசபகித ஞண் - பௌ127,055.00 
 

 
6.VI. ாடட்  செனக அலுனகத்ிண்ஜடணக  அெ           

விடுதிபேண் தாித்புஅலுன்கப்  செ்ன் 

 

- வசபகித ஞண் - பௌ109,4..1.. 
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6.VII. ாடட்  செனக அலுனகத்ிண்3 ந்று் 4 ஆது ாடிகபின் 

Door  Closer ந்று்  Door Lockபூடட்ுன். 

 
- வசபகித ஞண் - பௌ19,30.1.. 

 

6.VIII. ாடட் செனாபஅ்லுனக3 ந்று் 4 ாடிகபிண் 

ாந்காலிகப்தழுது திரு்ன் 

 
- வசபகித ஞண் - பௌ- 43,4051.. 

 

6.IX. ாடட்  செனக அலுனகத்ிண்இ்திங்கலப தழுது  

திரு்ன் 
- வசபகித ஞண் - பௌ106,047175 

6.X. ாடட்  செனக அலுனகத்ிண்ீ ்தாெண்  ந்று்கழிவு  

அகந்றுத்   தகுதிகலபசீ ்திரு்் செ்ன். 

 

- வசபகித ஞண் - பௌ12..,96916. 

 

 

6.XI. ாடட்  செனக அலுனகத்ிண்கடட்ிடத்ின்பண்ொ  

விிதாக் சீ ்திரு்் செ்ன். 

 
- வசபகித ஞண் - பௌ155,89.1.. 

 

6.XII. ாடட்  செனக அலுனகத்ிண்III கடட்்ாடட் செனக் 

ந்று் பிதெ செனகத்ிண் சாலனததசி இலத்புகலப 

புதி இடத்ிந்கு ி்ாி்ன் 

  - வசபகித ஞண் - பௌ106.,..6198 

7.தெலகப்ங்கன் 

 

7.I. ணப்  வசதக அலுபகடத்ி்குநபௌட்ி இதத்ிண்03 யசளப  

பனங்க்ண்றுண்  டத்ுட் 

- வசபகித ஞண் - பௌ1208,4001.. 

 

7.II. ாடட்  செனக அலுனகத்ிண்11 KVA ஸ்விெ ்தாகுத்பு ந்று்1250 

KVAடிாண்ஸ் ததால  தெல ங்கன் 

- வசபகித ஞண் - பௌ1209,497.80 

 

7.III. . ாடட்  செனக அலுனகத்ிண்பண்தூக்கிபேணதெல  

ங்கன்ந்று்  டா்துன் 

- வசபகித ஞண் - பௌ1273,700.00 
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7.IV. ாடட்  செனக அலுனகத்ிண்500 KVAசஜணதடட்லதெல  

 ங்கன்ந்று்  டாத்ுன் 

- வசபகித ஞண் - பௌ1286,572.53 

7.Vாடட்  செனக அலுனகத்ிண்  பி ாண  தகடத்தா ்கூடத்ின் 

குபிரூடட்ன் தகுதிபேண்தெல ங்கன்ந்று்  டாத்ுன் 

 
- வசபகித ஞண் - பௌ1270,476172 

7.VI. ாடட்  செனக அலுனக  பாகத்ின்தீ தாதுகாத்பு 

உதகங்கபின் ாப  ித்புன் 

- வசபகித ஞண் - பௌ149,0661.. 

8.  தலந  சகாப்பன்  அலுன்கப் செ்ன் 

இன  

செந் திடட்்திண்  சத ்

ஓத்த்க் காிண் 

தித்பீடட்ுத்த்(

ாட ்அந்ந) 

ஓத்த்க் 

கா ்

21 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

31 

 

 

 

41 
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PD/KOT/05- டட்க சுகட  ளபடத்ித  

அலுபகடத்ி் கஞபே் 

அலுபகக்நகக்க  பசிக்குண்  

சளப்  யசளபக்கூண்  அளணடட்்– 

(இள றுடட்ண் வசத்த்்) 

 

 

தயகவக  யண ண/தவசபே் ்

்ஸ்விடத்ிததடத்ி்ண்பு 

ண்றுண் ழுது திபோடட்் 

 

 

ணஹகண திதி விடத்ிததடத்ி் 

்கப்22.'x4. யகய ் கூண்  

ண்ஞடட்் 

 

PD/PAD/20-துகள்க சள்டபே்  

வது வித  பநகடத்ி் கூடுட   

களகந்  அளணடட்் 

பகுதி யபளகந் -(இள றுடட்ண் 

வசத்த்்) 

வணட்ுப யப்ஸ்  குண    

விடத்ிததடத்ி் சச்்  டகண் 

அளணடட்லி் பகுதிதக  

உந்நயபளகந் 

 

2,615,180.00 

 

 

 

 

 

 

 

2,037,868.10 

 

 

 

20,030,358.60 

 

 

 

2,385,72.1.. 

 

 

 

 

 

20,463,597194 

 

போப்டிய ் 

வச் ்

 

 

 

 

 

போப்டிய ் 

வச் ்

 

 

்சிவி

் 

வறிதந்

கந் 

 

 

வக 

ஞ்ப்ிள

சஸ் 

 

 

யசயப வக் 

(பிளயப)் 

லிபவ் ்
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3.6ாடட் திவிசகு பிிவு 

 

ா்ாாத் சதாருப் 

 

ா்ாா அபிவிருத்ி திடட்்  - 2017 

பி1வச1 

பிவு 

ப்வணழித

்் 

தி்ங்கந

் 

ஞ்ஞக்

ளக 

வகடுக்க்்

  எதுக்கீடு 

பனங்க்்

  கட்ுதி 

படிக்க்

் 

தி்ங்க

ந் வசவு 

 

இத்பித

் 

ப்ய்

ண் 

வகழுண்பு 
92  1,500,000.00   1,500,000.00  76  1,478,806.40  98.58 

சீடட்பக்ளக 
58  2,311,000.00   2,311,000.00  57  2,342,898.11  100 

ஸ்ரீ 

தபட்பு 
14  649,500.00   649,500.00  18  647,514.17  99.6 

கடுவப 
61  1,851,075.00   1,851,075.00  68  1,833,334.83  99 

வகவ்

ளப 
53  1,493,850.00   1,493,850.00  58  1,491,393.50  99.83 

வடஹிபளந 
22  608,000.00   608,000.00  21  600,222.48  98.72 

வணட்ுப 
54  1,363,950.00   1,363,950.00  53  1,363,950.00  100 

கஸ்ப 
43  1,774,800.00   1,774,800.00  49  1,774,800.00  100 

யஹணகண 
61  2,630,475.00   2,630,475.00  66  2,600,475.00  100 

ணககண 
69  1,331,475.00   1,331,475.00  67  1,325,039.00  99.5 

திண்பிகஸ்த

த 
19  649,500.00   649,500.00  24  642,814.96  98.9 

துக்க 
59  1,493,850.00   1,493,850.00  60  1,493,315.70  99.96 

இடண்ள 
17  422,175.00   422,175.00  17  422,175.00  100 

வணடட்ண் 
622 18,079,650.00  18,079,650.00  634 18,016,739.15  99.6 
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ெ்லத்தடு்ன் அபிவிருத்ி திடட்்2017 

 

பி1வச1 

பிவு 

வகடுக்க்

்  

எதுக்கீடு பனங்க்்

  கட்ுதி 

படிக்க்் 

தி்ங்கந் 

வசவு 

 

இத்பி

த் 

ப்ய

்ண் 

தி 

ப்ய

்ண் 

உக

ஞ

ங்கந் 

பே்

சி 

வகழுண்பு 

 332,350.00   332,350.00  5 4 

        

321,553.55  98.2   

சீடட்பக்ளக 

 300,000.00   300,000.00  6 8 

        

297,244.00  100   

ஸ்ரீ தபட்பு 

 300,000.00   300,000.00  6 3 

        

297,045.00  100   

கடுவப 

 500,000.00   500,000.00  13 5 

        

538,088.00  90   

வகவ்ளப 

 267,650.00   267,650.00  4 4 

        

233,650.00  87.9   

வடஹிபளந 

 300,000.00   300,000.00  9 7 

        

287,205.20  96.6   

வணட்ுப 

 300,000.00   300,000.00  4 6 

        

292,050.00  98.8   

கஸ்ப 

 100,000.00   100,000.00    3 

        

100,000.00  100   

யஹணகண 

 150,000.00   150,000.00  1 5 

        

150,000.00  100   

ணககண 

 433,600.00   433,600.00  6   

        

291,798.00  99.5   

திண்பிகஸ்தத 

 300,000.00   300,000.00      

        

197,840.00  99.9   

துக்க 

 300,000.00   300,000.00  4 7 

        

100,000.00  100   

இடண்ள 

 300,000.00   300,000.00  5 3 

        

297,000.00  100   

வணடட்ண் 

 3,883,600.00   3,883,600.00  63 55 

     

3,403,473.75  89.6   
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ாதிி கிா் 2016/2017 

    

  

தானண்்  டக்கு 

டுத்ுக்காடட்ு  கிா் 

   கஸ்தாபி.செ. 

பிிவு 

 

     

இன 

பி.செ. 

பிிவு கிா் 

செந் 

திடட் 

்

ிக்

லக 

ங்கத்

தடட்  

ஒதுக்கீடு 

ங்கத்

தடட்  

கடட்ுிதி 

படிக்க

த்தடட் 

திடட்ங்

கப் செனவு 

இந்

பின் 

பண்

தணந்

ந் 

1 கஸ்ப 

்பட்

ட  பக்கு  45   2,000,000    2,000,000  45 1999486.40 99 

 

 

    

 

 

 

2017ாதிி கிாங்கப் 

ஹகதபணு / 

கடுசனான 

  

         

இன 

பி.செ. 

பிிவு கிா் 

செந் 

திடட் 

்ி

க்லக 

ங்க

த்தடட்  

ஒதுக்கீ

டு 

ங்கத்

தடட்  

கடட்ுிதி 

படிக்க

த்தடட் 

திடட்ங்

கப் செனவு 

இந்பி

ன் 

பண்தண

ந்ந் 

1 

கடுசன 

 ன 85 2000000 2000000 85 1999783.84 

99.9 

2 

ஹக தபணு 

55 2882900 2882900 61 2665800 92 

வணடட்ண் 
4882900 4882900 146 4665583.84 

84.1 
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ா்ாா அபிவிருத்ி திடட்் - 

2017.12.31பண்தணந்ந் 

       

            
பிதெெ ்

செனகத் 

பிிவு 

சாழின் விொ் கான் லட ப ் ா்ாா தபேந்சி 

ி்ாக செனவு 

செ

ந் 

திடட் 

்

ிக்

லக 

செனவு 



்

ி

க்

லக 

த் 



்

ி

க்

லக 

த் 

்

ிக்

லக 

த் 

்

ிக்

லக 

த் 

 

வகழுண்பு 
73    1,416,932.40        

 

3    40,020.00      1,854.00  76 

    

1,478,806.40  

சீடட்பக்

ளக 
47    1,898,760.00  5    208,000.00  4   179,914.00  1    21,600.00       34,624.11  57 

    

2,342,898.11  

ஸ்ரீ 

தபட்

பு 
18        637,945.00                 9,569.17  18     647,514.17  

கடுவப 

65    1,680,313.00  2      89,870.00  1     45,000.00           18,151.83  68 

    

1,833,334.83  

வகவ்

ளப 
55    1,343,353.20  2      90,000.00  1    36,000.00      22,040.30  58 

    

1,491,393.50  

வடஹிப

ளந 
21        591,352.20                    8,870.28  21 

       

600,222.48  

வணட்ுப 
30        881,853.12      4   164,880.00  19  297,060.00       20,156.88  53    1,363,950.00  

கஸ்ப 

48    1,738,720.20          1    20,700.00       15,379.80  49 

    

1,774,800.00  

யஹணக

ண 
59    2,339,165.00  6    180,590.00  1     45,000.00           35,720.00  66 

    

2,600,475.00  

ணககண 

67    1,311,789.00                   13,250.00  67 

    

1,325,039.00  

திண்பிகஸ்

தத 
23        615,741.64  1      20,696.91               6,376.41  24       642,814.96  
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துக்க 

33        964,552.00  12    236,995.00  6   192,000.00  9    77,700.00      22,068.70  60   1,493,315.70  

இடண்

ள 
9        212,115.50      2     80,737.75  6  125,100.00         4,221.75  17 

        

422,175.00  

வணடட்ண் 
548  15,632,592.26  28    826,151.91  19   743,531.75  39  582,180.00    232,283.23  634 28,016,739.15  
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திி பிெ  வீடலத்பு  ிெ்ெச்ி்திடட்்   - 2017  

 

 

  

 

 

 

இன 
பிதெெ ்செனகத் 

பிிவு 

அங்கீகிக்கத்தடட் 

வீடட்ு 

்ிக்லக 

ஒதுக்கீடு 

ந்று் 

த் (ரூ) 

ஒதுக்கத்தடட்  

த் (ரூ.) 

வீ் 

% 

1 
வகழுண்பு 

0 0.00 0.00 0 

2 
சீடட்பக்ளக 

2                300,000.00               300,000.00  100% 

3 

ஸ்ரீ தபட்பு 

2                300,000.00               300,000.00  100% 

4 
கடுவப 

3                450,000.00               450,000.00  100% 

5 
வகவ்ளப 

2                300,000.00               300,000.00  100% 

6 
வடஹிபளந 

2                300,000.00               300,000.00  100% 

7 
வணட்ுப 

2                300,000.00               300,000.00  100% 

8 
கஸ்ப 

2                300,000.00               300,000.00  100% 

9 
யஹணகண 

2                300,000.00               300,000.00  100% 

10 
ணககண 

4                600,000.00               600,000.00  100% 

11 
திண்பிகஸ்தத 

2                300,000.00               300,000.00  100% 

12 
துக்க 

2                300,000.00               300,000.00  100% 

13 
இடண்ள 

1                150,000.00               150,000.00  100% 

  
வணடட்ண் 

26         3,900,000.00        3,900,000.00  100% 
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திலதெறி  ஒதுக்கீடட்ின்  செ்த்தடட்ிக்ெச்ு ்திடட்ங்கபிண் பழு 

பண்தணந்ந்- 2017 

  

 

 

இன ிக்ெச்ு் திடட்் 

பழு பண்தணந்ந் 

செந் திடட் 

்ிக்

லக  

செனவு (ரூ) 

தங்குதந்றிதா

ிண் 

்ிக்லக 

1 
தசுல தாடட்்தின் ெப்்தி 

திடட்் 
10           746,545.00  880 

2 யளட ண்றுண் புளகபேளளதக் 

டடு்பு ஆ்பக பநச்ச்ி பெண் 

ணகின்சச்ித குடுண் பன்க்ளக  

தி்ண் 13           582,753.00  568 

3 குனள்ட துக்பு, குனள்டகந் 

சபெக ண்றுண் கசச் 

கன்சச்ிடத்ி்ண் 13           254,480.00  773 

4 
ஆயசள ண்றுண் வடழி் 

பழிக்் 13           310,400.00  362 

5 
சப்யடச திடத்ி் ளவு ந் 13           228,880.00  273 

6 தித பிதச வீட்ு பசதி தி்ண் 26        3,900,000.00  237 

7 
ணப் குனள்டகந் சங்க் 

யட்ி 1           129,935.00  400 

8 ணப்க் வகந்ளக விணச்ண் 7             67,340.00  171 

9 

ணப் குனள்டகந் சங்கங்கந்  

சுகளுக்கக  −              58,000.00   −  

10 

ணதி கிணண் பே்சி தி்ண் 

(ணஹகண)  −              40,400.00   −  

  

வணடட்ண் 

96   6,318,733.00  3664 
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ெபெக அபிவிருத்ி அலத்பிண் இருத்பு ிலன - 2017/12/31 திண் 
 சகாழு்பு ாடட்் 

 
   

இன 

பிதெெ ்

செனகத் 

பிிவு 

ெபெக 

அபிவிரு்தி 

அலத்பிண் 

கக்கு ் 

ங்கி 

2017.12.31 

திகதிக்கு  

இருத்பு 

1 

வகழுண்பு 

2/5018 

ணடத்ித வகழுண்பு 0 சபட்த்ி பங்கி 

சங்கண் 178,711.50 

2 

வடஹிபளந 

14/30326 சபட்த்ி பங்கி சங்கண், வடஹிபளந 160,046.87 

3 

இடண்ள 

0103/2/5005 

திவிவகுண பிள பெலிக பங்கி , 

இடண் 100,967.00 

4 

வணட்ுப 

0104/3/5008 

திவிவகுண பிள பெலிக பங்கி, 

வணட்ுளப வட்கு 727,495.85 

5 

ணககண 

5369 

திவிவகுண பிள பெலிக பங்கி, 

ணஹகண கண் 679,046.52 

6 

கஸ்ப 

0109/05/01/5983 

திவிவகுண பிள பெலிக பங்கி, 

வகுட் 272,268.50 

7 

யஹணகண 

2/30018 

திவிவகுண பிள பெலிக பங்கி, 

யஹணகண 186,208.28 

8 

துக்க 

13/5044 சபட்த்ி பங்கி சங்கண், துகக் 260,542.83 

9 

சீடபக 

30048 சபட்த்ி பங்கி சங்கண்ஹங்ப் 68,976.11 

10 

கடுவப 

24/5373 

திவிவகுண பிள பெலிக பங்கி, 

ணண்ய 29,327.99 

11 

ஸ்ரீ தபட்பு 

30020 

திவிவகுண பிள பெலிக பங்கி, 

தபட்ட்புண் , பகக்ு 296,084.10 

12 

வகவ்ளப 

04/5063 

திவிவகுண பிள பெலிக 

பங்கி,கவ்ப 4,042.79 

13 

திண்பிகஸ்தத 

5/5194 

சபட்த்ி பங்கி 

சங்கண்,வகழுண்புவட்கு 750,568.85 

14 

ணப் வசதகண் 

01/30233 இங்ளக பங்கிபே் கசவ்ச கிளந 606.04 

  வணடட்ண்   3,714,893.23 
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ெபெக அபிவிருத்ி ெங்கங்கப்  பென் ட்த்தடு் ிக்ெச்ி ்திடட்ங்கபிண் 

பண்தணந்ந்- 2017 

 

வீடலத்பு  சனா் ் ிதி் ங்கி விதெட வீடலத்பு திடட்் 

   பிதெெ ்

செனகத் 

பிிவு 

ிக்ெச்ி்திடட்் 

ங்க

த்தடட்  

த் 

(ரூ) 

 செனவுத் 

த் (ரூ) 

ிதி 

பண்தணந்ந

்(%) 

்படள்ட 

பகக்ு 

ணதி  கிணண் வீட்ுட ்

தி்ண் 

    

200,000.00  

                

200,000.00  
100% 

சீடபக 
அங்கபைடட்ப் வீட்ுட ்

தி்ண் 

    

250,000.00  

                

250,000.00  100% 

கடுவப 

வியஷ வீட்ுட ்தி்ண் 

    

200,000.00  

                

200,000.00  100% 

 

இன ிக்ெச்ு் திடட்் 

பழு பண்தணந்ந் 

செந் திடட் 

்ிக்லக  
செனவு (ரூ) 

தங்குதந்றிதாிண் 

்ிக்லக 

1 தசுல தாடட்்தின் ெப்்தி திடட்் 
51      124,765.00  2342 

2 

குனள்ட துக்பு, குனள்டகந் சபெக 

ண்றுண் கசச் கன்சச்ிடத்ி்ண் 
9      311,759.70  202 

3 வஞ்கந் அதிகண் ண்றுண் ்பு 88      217,957.50  4732 

4 

யளட ண்றுண் புளகபேளளதக் டடு்பு 

ஆ்பக பநச்ச்ி பெண் ணகின்சச்ித 

குடுண் பன்க்ளக  தி்ண் 

18        20,000.00  141 

5 ஆயசள ண்றுண் வடழி் பழிக்் 
100      720,499.00  1398 

6 சப்யடச திடத்ி் ளவு ந் 82        67,348.00  62 

7(அ) 

சளவச்ட குனள்டகளந ந்ந 

வச்  ளபடட்் 
30        53,958.00  140 

(ஆ) சள  உகஞங்கந் பனங்குண் 22      319,317.00  302 

(இ) "சிசு டித" ஸ்கவ்்ள பனங்குட் 21      184,885.00  51 

8   வீடுகந் ண்பு ண்றுண் ழுது 29      329,069.00  156 

9 சுகட பசதிகளந பனங்குட் 8        59,808.00  113 

10 ஊப் ்பு தி்ங்கந் 
13      187,600.00  153 

11 ண்ளப 11      115,900.00  77 

  வணடட்ண் 495   2,712,866.20  10390 



70 
 

 

3.7சடி வருட ்பிிவு 

 

இ் பிவி்   இபோ பிட  யசளபகந்  ளபளதகி்1 

 

1. வபடி வபோந்   சண்ட்ண  அலுப்கந் 

2. து்கக்ி  சண்ட்ண  அலுப்கந் 

 

 

1. வபடி வபோந்   சண்ட்ண  அலுப்கந் 

இப் விதடத்ி் கீன்வபடி வபோந்    பளக்கக  அனுணதி்டத்ிண்  பனங்க்டுண்11 

A. சடி சதாருப்    தாலணக்காக  அனுதித்தத்ி்  ங்கன் 

       * அகன்வி் பஞக வசத்பள யடளபகளுக்கக வபடிணபோத்ுகளந்  

த்டுடட் வபடிணபோத்ுகந்  அனுணதி  பனங்குட்1  

உட - கபோ்பு க் வடழி் 

 பஞக வசத்பள அ்ட சுங்கங்கந் வபடிக்குண் வபோக்ந் 

த்டுடட்்்்,  அப்றிக்கவுண்  பனங்க்டுகிது 

 

உட - எபோ டத்ி் பநச்ச்ிபே் டங்கங்களந வபடிளபடத்ு  

உபோபக்குபட்கு1 

வீட்ு அடத்ிபண்/ எபோ கிஞறு யடஞ்டி டுக்குண் யது 

டளகளந அக் 

 

 ்யபறு வடழி்களுகக்க (சுங்கங்கந்டட்ட வடழி்சளகந் )வபடிகக்ுண்-

வபந்டு இசத வபோக்ந் த்டு ச்றிடன்களந அனுணதி 

பனங்குட்1 

உட - ஆபய்பட வபோக்ந்  உ்டத்ிக்கக 

வகசு சுபோந் வபோக்ந் உ்டத்ிக்கக 

வபேஞ் ்உ்டத்ிக்கக 

 தீ வட்ிகந் உ்டத்ிகக்ு 

் ்வட் டத்புகந் 

 

  

B. சடி சதாருடக்ப் உி் ங்கன் 

 

 பயபடிகள்க டத்ட்கக 

 பயபடிகள்கவிதங்களுக்கக 

 தளகளுக்கு இடுண் வபடிகள்க டத்ட்கக 

 வபடி வபோக்ந் பனங்குட்   

 வபடி வபோக்ந் உ்டத்ிக்கக 
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 வபடிகக்ுண் வபோந்களுக்க இக்குணதி அனுணதி 

 வபடிகக்ுண் ்றுணதிக்கு அனுணதி அனுணதிகந் 

02. துத்தாக்கி சதாருப் சாடத்ாண திகப் 

 பே ்வசத்ளககந் துக்பி்கக து்கக்ி அனுணதி பனங்கந் 

 க்ள  பந்்புகக்கது்க்கி அனுணதி பனங்கந் 

 பே ் வசத்ளககந்துக்பி்கக , க்ள  பந்்புக்கக  ,ஆடப்த 

துக்புகக்க  வீ து்கக்ிகளந  வறுண்யது  யடளபத சிச்ு வ் 

 து்கக்ிளத  அசங்கடத்ிண் ஏ்ளடட்்1 

சடி சதாரு அனுதித் பிிவிண் விதேட காிங்கப் 

01. ்யபறு கஞங்களுகக்க ண்றுண் அபசிதண யசடள குஞ்டுவபடி்புகந் 

ங்யக்கவுண்1 த்ுளகளந பனங்குட்1  

02. இங்ளககக்ு இகக்ுணதி வசத்த்டுண் சி வபடி வபோக்ந் டகுதி  விசளஞகக்ு 

ங்கந்பு1 

03. .31 இட் வடழி்சளகந் த்டுடட்்டுண் வபடிணபோத்ுகந் டட்்டுண் 

பு ஆத்வுகந் டள்ட1 

04. சுங்கட ் வடழி்துளபே் வடழி் த்டத்ி்க வடழி்த் அறிவி்க 

்ளகளந டத்ுட். 

05. ்யபறு வடழி்துளபே் யடளபகளுகக்க அப்ப்யது 

துட்டுடத்ிதவடழி்துள வபடி்வபோக்ளந துக் பளபே் 

அக் படிகள்ககந் 

சடிசதாருப் கடட்ுத்தாடட்ுத் பிிவிண் கடலகளுக்கு இலக்கத்தடட்  

அதிகாிகபிண் ்ிக்லக 

தவி தவி ்ிக்லக 

உடவி வபடிக்குண் கட்ு்்ந ் .2 

அச பகளணடத்ுப உடவிதந ் .0 

அபிவிபோடத்ி உடத்ியதகடட்க்ந் .0 

அலுபக உடவி ஊழித ் .2 

 

0.27ஆஞ்டு கடத்ி் பனங்க்் வபடிக்குண் கட்ு்ட்ு பிவு வபடிணபோத்ுகந் உணண் , அனுணதி  

து்க்கி உணண் ண்றுண்  திவுகந்  ஞ்ஞக்ளக  விங்கந் ,  இளபகந் வ்  பபோணங்களுண்  

பி் பபோணறு , 
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ணடண் 

வபடி வபோந்   

அனுணதி்டத்ி 

ஞ்ஞக்ளக 

வபடி வபோந்   அனுணதி்டத்ி 

க்ஞண்(பௌ) 

வபடி வபோந்   

உண்டத்ி  

ஞ்ஞக்ளக 

வபடி வபோந்   உண்டத்ி  

க்ஞண்(பௌ) 

ப
ட
தி

ள

 

க

்
ஞ

ண்
 (
பௌ

) 

  அ
ள

ண
1அ

1 

  
 ண


1அ

 

ய
ண

தி

க
 

அ
ள

ண
1அ

1 

  
 ண


1அ

 

ய
ண

தி

க
 

ட
ஞ்



ஞ்
ஞ

்
/


ஞ

ண்

ட

ண
ட
ங்

க
ந்

 

அ
ள

ண
1அ

1 

  
 ண


1அ

 

ய
ண

தி

க
 

அ
ள

ண
1அ

1 

  
 ண


1அ

 

ய
ண

தி

க
 

ட
ஞ்



ஞ்
ஞ

்
/


ஞ

ண்

ட

ண
ட
ங்

க
ந்

 

ப 16 17 - 30,000 9,740 - - 3   - 40,000 - - - - 

வ்ப 12 8 - 20,000 5,750 - - 1 2 - 20,000 1,000 500 - - 

ணச் ் 21 5 1 47,000 3,500 1,000 - 1 5 - 20,000 3,500 - 1,000 - 

்் 8 8 - 19,000 6,500 - - - 11 2 - 5,500 8,750 1,000 - 

யண 8 13 1 18,000 12,250 - - - - 1 6,000 - - - - 

ூ் 9 13 - 19,000 12,250 - - - - - - - - - - 

ூள 20 17 - 58,000 14,000 - 10,000 22 6 - 220,000 2,500 - 500 18,300 

ஏகஸ் ் 16 18 - 56,000 13,750 - - 8 5 - 148,000 3,000 - - 9,100 

வச்ண் ் 10 14 1 26,000 10,500 2,000 - 3 4 

 

41,000 3,200 - 21,000 6,200 

ஏக்ய ் 9 8 - 17,000 5,250 - - - 8 - - 4,000 - 2,500 650 

பண் ் 13 6 - 32,000 6,000 - - 2 43 - 4,000 21,000 - 17,500 3,600 

டிவசண் ் 11 14 - 28,000 10,750 - - 2 125 - 50,000 62,500 - 76,500 10,250 
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3.8   ாடட் விொத்  பிிவு 

 

 
 பண்தணந்ந் 

தறு 

 

1 ண

ப

்



 

வி

ப

ச

த

க்

 

கு

ழு 

 

 

 

 

வகழுண்பு ணப் விபசத் பிவுகக் திளஞக்கநங்ளு் 

யசத்ு அட ் திளஞக்கநங்கந் டட்்டுண்  விபசதட ் 

தி்ங்கந்  ப்ய்ண்  ண்றுண்  ணப்டத்ுக்க  

சிக்கந்களந  க                                             த்ுளததுபது் 

ணப்டத்ி் கணட ் வடழிள   ப்ய்றுபட்குண் 

யடளபத  தீண்ங்கந்  டுடட்்  ண்றுண்  இஞ்டு  

ணடடத்ி்கு எபோ டளப வசத் தி்ங்கந் ப்ய்டள்ட  

கத்ிளதடுட்1 பியடச விபசதக் குழுவி் ப்ளபகக்ுண்  

சிக்க்களுக்கு தீவ்ு தீண்ங்கந்  அழிடட்் 1வ் பே்  

ஈடுட  பத்கந் யபளத  யகங்களந வசத்பதி் 

துக்புகக்க  து்க்கி  உணச ்சீட்ு வறுபட்கு   அனுணதி  

பனங்கந்1  

0.27  ண்  ஆஞ்டி்  .6  விபசதக் குழு டட்்ட்ுந்ந1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ணப் விபசதக் குழுவி் ங்கு வறுண்  

றுபங்கந் 

21 ்் ச பசதி  திளஞக்கநண் 

01ணகஞ ்் ச பசதி  திளஞக்கநண் 

31ணகஞ  விபசத  திளஞக்கநண் 

41கணட ்வடழி் அபிவிபோடத்ி திளஞக்கநண் 

51 ்றுணதி கணட ் வடழி் அபிவிபோடத்ி 

திளஞகக்நண் 

61 யடசித க்  ள பந திளஞகக்நண் 

71 யடசித வடங்கு  உ்டத்ி ணஞ்ண் – 

கலுடட்ள 

81 யடசிதயடபேள அபிவிபோடத்ி  அதிகள  

- ணதுகண 

91 யடசிதப் ்ப் பநச்ச்ி  

அதிக சள 

2.1விபசத  க்புறுதி  ணஞ்ண் 

221கஞ  ளபள்  பிவி் -  

கன்சச்ிட ் தி்ண் 
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2 ப்ய்  உளத்  

கூ்ங்களுக்க  சக  

அலுப்களுண்  

எபோங்கிள்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உத  உடட்யதகடட்க்ளந  அளனடட்், வபநகக்ந  

 ச்ளகந் வசத்ட் , உச்பு  அலுப்கந்வசத்ட்,ஆகித 

சக அலுப்களுண் எபோங்கிளடட்்11 2017 கணட ் வடழி்  

அளணசச்ு உடட்யதகடட்க்ந் ங்கய்று் கூ்ங்கந்  

ண்றுண்       வபலிதக தக  ள்பபே்கந்  

ளபளதக்க்்து1வகழுண்பு  ணப்  கணடவ்டழி்  

ப்ய்ண் ்றித  கத்ுளத், வபலிதக கஞ்கஞ்பு 

க்கந்  ட்வளடத சிக்க் களந  இங்கஞ1 

 

   

 

  

  

 

 

 
 

 
 

3 0.23,0.24,0.25 

ஆஞ்டி்கணட ்

வடழி்அளணசச்ி் 

டத்ித  பட்ட்க  

ட்ிகளுண்இளநஜக்ந

துகணச ்  வசத் 

தி்ங்களுகக்ப்

ய்டள்ட  அறிகள்க 

டுடத்ுண் அலுப்கந் 

 

அசங்கடத்ு் ஆக்க்்  எ்ட்ங்களுகக்ளணத வசத் 

தி்ங்கந்   ளபளதபட    விசடட்் ண்றுண்  

சிக்க்களுக்யக்  அப்ள  உத  றுபங்கநண்  

எ்ளடட்்1
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4 யடசித உஞவு உ்டத்ி 

கன்சச்ிட ்தி்ண் 

யடசித உஞவு உ்டத்ி கன்சச்ிட ்தி்டத்ி் கீன்திதி 

வசதக அலுபகண்ண்றுண் கணட ்வடழி் அளணசச்ி் 

கஞ்கஞக்க்டுண் கன்சச்ிட ்தி்ங்களுக்க 

ஏபோங்கிளஞ்பு அலுப்கந் 

 

5 யபளத கணட ்வடழி் அளணசச்ு  ,கணட ்வடழி் திளஞக்கநண்,திதி 

வசதக அலுபகண் ண்றுண்  அளணசச்ுகந்  யபளத 

திளஞகக்நங்கந் ப் ளபக்குண் சிகக்்களந 

ப்ட்க  ஏபோங்கிளஞ்பு அலுப்கந் 

 

ாடட் தெலபத்  பிிவு 

 

2 பே்சி  கன்சச்ிட ்

தி்ங்கந் 

விபசபேகந்பே்சி  

கன்சச்ிட ்தி்ங்கந் 

 

ணப்  சளநக்  குழு  .4 

உடட்யதகடட் ் பே்சி     .2 

விபசபேகந்பே்சி .9 

விபசபேகளுகக்க  சளந  பஞ்  ஞண் 

பனங்குபட்க  எபோங்கிளஞ்பு  அலுப்கந், வ் 

சளந  பஞ்  ஞண் சண்ட்ணக 

உடத்ியதகடட்க்ளந அறிவூட்ுண்  கன்சச்ிட ்தி்ங்கந்  

டத்ுட்1 
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வ்  பேச்வ்சத்ளகபே்  சளந விடட்்   சண்ட்ணக 

விபசபேகளந  அறிவூ்் ண்றுண்  சிகக்்கந்  

இங்கணுண் கன்சச்ிட ்தி்ங்கந்  .9 கணடவ்டழி் 

யசளப பிவுகந்  டத்ிதது்  அச ்சிக்க்களந   

விபசத  அளணசச்ிண்  ப்ளபடட்்1 

 

0 விபசபேகளந  

திவுவசத்ட் 

சளநபனங்கந் ண்றுண்  வி்ள வசத்ட்களுக்கக  

விபசபேகளந  திவுவசத்டலி்  கீன்  உண்டத்ிண்  

பனங்குபட்கக  6.  கநஜ்சிதங்கந்  ட்கலிக  

ளளத   ச்ள வசத்த்்து 

 

3 சண்பி்கந்  ச்ிடட்் சண்பி்கந்  ச்ிடட்் ண்றுண் சளநகந்  

ளளணளத   உறுதி்டுடத்ுபட்கக  2.  சண்்கந்  

 ச்ள  டட்்்து1 

 

4 கநஜ்சிதண் ண்றுண் 

வடளக  ச்ிடட்் 

50  பியடசங்கந் கநஜ்சிதங்கந்   ச்ிடத்ுந்நது1  



 

  1 

1. அவறி  சளகந் ஞ்ஞகள்க- 656 

23 பியடசச ் வசதக் பிவுகநலுண்அவறி சளகந் ண்றுண்விஹளகளுக்க 

ப்கண் ண்றுண்  அபிவிபோடத்ி  அலுப்கந்  இகுபக்குபட்ககபித்ித சச துக்பு 

ணஞ்வண்று  அளணத்ுந்நது 1 

விஹளகந்ண்றுண்அவறி சளகந் 5.க்கு யண்அளணத்ுந்ந  பிவுகந்  இஞ்டு   

பித்ித சச துக்புணஞ்ண்  அளணகக்்ட்ுந்நது1 

அட் டி 0.27 ஆஞ்டு களசிபேலிபோத்ுசச துக்புணஞ்ங்கந்  

இதங்குகி்பித்ித சச துக்புணஞ்ங்கந்  ஏ்ளணத்ு  ணப்சச 

துக்புணஞ்ண் இதங்குகி்து . 

2017  ருடத்ிந்காண  அநசறி  தாடொலனகபிண்  ொா்ெ் 

 

பி   .ொெண  தாதுக்காத்பு  

்டன் 

அநசறி  தா .

 

்ிக்

லக 

ஆசிிக்பிண்்ிக்

லக 
ாக்பிண்்ிக்லக 

1 வகழுண்பு  பகக்ு 
15 

216 3184 

2 ணடத்ித வகழுண்பு 
32 

379 4824 

3 வகவ்ளப யண்கு 
21 

345 5967 

4 வகவ்ளபவட்கு 
26 

437 9569 

5 கடுவபபக்கு 
37 

711 15742 

6 கடுவபகினக்கு 
45 

780 15562 

7 யஹணகண–உடுகஹடத்ுப 
33 

615 12695 

8 

யஹணகண–வஹபகண் 

யகத 
44 

815 18756 

9 சீடட்பக்ளக 
42 

555 12878 

10 துக்க 
32 

493 9138 

11 ணககண 
30 

682 13685 

12 ்பிட்ித 
23 

439 8859 

13 யகள் 
34 

594 10350 

14 திண்பிகஸ்தத 
60 

998 17549 

15 வடஹிபளந 
28 

569 7705 

16 இடண்ள 
36 

527 8164 

17 வணட்ுப 
52 

895 19635 

18 கஸ்ப1பிலிதட்ள 
35 

748 15720 

19 கஸ்ப2வஸ்கபப 
31 

709 13925 

 
வணடட்ண் 656 11507 223907 
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2017  ஆடின் லடபலநாகி விதேட   ிகெச்ி ் திடட்ங்கப் 

 

 

01. ெ  தன்கலனக்கக உ ்டித்தனாா  தபேந்சி சறி 

அ வறி சளகந்ஆசிதக்நது  க்விட ் டளகளணளத  யணண்டுடத்ுண் 

யக்கு் வௌடட்  சச அளணசச்ி்  ண்றுண்  வௌடட் அலுப்கந் திளஞகக்நடத்ி்  

பழிகட்ுட்  ண்றுண்  ஏதுக்கீட்ி்  கீன் இ்  கன்சச்ிட ் தி்ண்  ளபளதகி்து1 

வௌடட் சபெக விஜ்ஜண் ,புடட்் ப்கண் ,ணயவித் ,இங்ளகபே் வௌடட்  

சண்பிடதங்கந் ண்றுண்  லி ளஷ ஆகித விதங்கந்  இ்  க்ளக வறிபே் 

க்பிக்க்டுகி்து1 

 

இங்ளகபே் வௌடட் சணதண் ண்றுண் லி வணழி ்களகக்னகடத்ி் இ்  

வறிபே் விஷத  உந்நக்கங்கந்  உபோபக்குட்  , ள்சகந் டத்ுட்  , உத ்டி்யண  

பனங்குட் ஆகிதளப  டத்ுகி்து1 

இப் உதட்ி்யண க்ளக  வறிளத  வப்றிகணக படிடத்ு இறுதி  ள்சபே் சிடத்ி 

அளயபபோக்கு  அ்  ்களக் ககடத்ி் வநதக ்ட  க்ளக வறிளத 

பி்்றுண்  பத்்பு கிளகக்ி்து1 

2017 ் ஆ்டு இறுதி தடீெ்ல்ெக்காக  98ாக்ப்    அ்்ண1் 

  
0.27 ண்  ஆஞ்டு க்ளக  வறிளத  படிடட் சட்்்ண் 

 

தாலி சாழில த் தடுத்ு்  தபேந்சி சறி 

அவறி  சளகந் ஆசிதக்ளுகக்ுண்,  லி ளஷ  அறிளப  வ விபோண்புயபபோக்குண்   

அறிளபக் கூட்ுவிகக்ுண் யக்கு் இ்  கன்சச்ிட ்தி்ண்  ஆண்ணகிதது1 

0.27 ஆஞ்டி் வகழுண்பு- .2   ஸ்ரீ  சண்புடட்யக விஹள  ண்றுண் ணண்ய 

சளபயடத்ணத ஆகித இஞ்டு இங்கந்  இக் க்ளக  வறி  பே்றுவிக்குண்  

ணடத்ிதஸ்டண்  அளணத்ிபோட்து. 
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திறுஆஞ்டு இ ண்0.26 ள்சபே் சட்்் வண்று 

03.  ெ ஆசிி ் தடீல்ெ 

அவறி  சளகந் ஆசிதக்ந்சணத அறிளபக் கூட்ுவிக்குண் யக்கு் இ் 

 ள்ச  டட்்டுகி்து1 

இ்  ள்ச  டத்ுண்  யக்கணது  அவறி   புடட்கங்களந க்பி்துண்  ,க்பிக்க 

பளக ,க்வி  ணயபேத் ஆகித விதங்கநனூக  அளணக்க்்   யகந்வி் 

டத்ிடத்ி் பெண்  ஆசிதக்ந்  அறிளப   ச்ி்டகுண்11 

0.27 ஆஞ்டி்க   ள்ச  0.261.7125 திடட்்று பிலிதட்ள யடசீத சளபே்  

ளவ்து1 

04.  ெ்தெ சொக் விால பண் லத்ு  டா்த்தடட்  ததெச்ு ்திநல 

தித்பிடு் ிக்ெச்ி ்திடட்் 

0.27 ஆஞ்டி் டட்்் சப்யடச வபசக் வினவி்வகழுண்பு ணப் பித்ித  சச 

து்பு  ணஞ்ங்கநவி் யசச்ுட ்திளண ணதி்புகந்  வசத்த்்து1 

அதி்  வப்றி வ் சிசுக்கந்ணப் அநவி் ணதி்புக்கக ப் ளபகக்்்1் 

ததெச்ு்திநல தித்பீடு  செ்ப்  ெ்த்்த் 

 

05.சகாழு்பு ாடட்  அநசறி  தாடொலன  சிசுக்கபிண் திநலகலப 

தித்பிடு் ிக்ெச்ி ் திடட்்  

ணப்டத்ி்  0. சச து்பு  ணஞ்ங்கந்அவறி  சளகந் சிசுக்கந் 

திளண ணதி்பீட்ுக்கக 4. தி் கன்வுகந்ளபளதக்க்டுகி்து1 பித்ித 

அநவி் வப்றி வறுண் சிசுக்கந் ணப்டத்ி்குண் ,ணப்டத்ிநவி் வப்றி வறுண் 

சிசுகக்ந்  

0.26122120 திகதி ணஹகண திதி விடத்ிததடத்ி்  யகழுண்பு  ணப்டத்ி் 8.. அவறி 

சள  ணஞபக்ந் ங்கந்பு் 0.27 ண்  ஆஞ்டு  ணப் அவறி சள  

ணஞபக்ந் திளண ணதி்பிடுண் கன்சச்ிடத்ி்ண்  ளபளதக்க்்து1  
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0.27120106107  திகதிகந் தபவநதணகந ்  சளபே்  டட்்் இங்கபழுபதிலுண் 

உந்நஅவறி சள  ணஞபக்ந்   திளணகளந கன்சச்ிடத்ி்டத்ி்கக் வகழுண்பு  

ணப்டத்ி்ணஞப ணஞவிகளுண் கத்ு    வகஞ்1் 

 

இனங்லக  பழுதிலு் 

1. படலிண் -  .0  

2. இஞ்பது இண் -  .4  

3. பெ்பது இண்      -  .0  ஆக  24 ஸ்டங்களந யகஞ்்1  

 

07.அநசறி தப்பி ஆசிிச்காடுத்தணவு 

திவு  வசத்த்் அவறி சளகந் ஏபோ பபோ கண்ண  யசளப  ஆ்றிபந்ந  சக 

ஆசிதக்ளுகக்ுண்அபக்ந்  யசளபளத  ய்றுண்  யக்கு் புடட்கங்கந்  

பங்குபட்ககவுண் ண்றுண் யக்குபடத்ு  பசதிகளுக்ககவுண் தக  யகடு்வு  னுண் 

வத்  பபோட்ண் 5...1.. பௌ யகடு்வுபனங்க்டுகி்து1 

0.27ஆஞ்டி் வௌடட் அலுப் திளஞக்கநடத்ி் வகழுண்பு  ணப்டத்ி்  களணத்றுண் 

அவறி சள ஆசிதக்ளுகக்ு புடட்கங்கந்  பங்குபட்ககவுண் ண்றுண் யக்குபடத்ு  

பசதிகளுக்ககவுண்  பனங்க்்ஏதுக்கீட்ி்  அநவு  பி்பபோணகுண்1 

21 தக வகடு்வுஅனுணதி  - பௌ1 45,865,...1.. 

 

 

08அபிவிருத்ி திடட்ங்கப் 

 

வகழுண்பு  ணப்டத்ி்  குளட் அபிவிபோடத்ிபேலுந்நஅவறி சளகந்,  விஹளகந் 

அபிவிபோடத்ிக்கக(கட்ிங்கந் அளணடட்் ண்றுண்உகஞங்கந் வ்) 0.27 ஆஞ்டினுந்புடட் 

சச அளணசச்ு ண்றுண்வௌடட் அலுப் திளஞக்கநடத்ி்  பி் பபோணறு ஏதுக்கீடு  

பனஙக்்்து1 

09.தசி ிக்ெச்ிகளுக்காண தங்கபித்பு 

01. 0.27அவறி ஆசிதக்ந் ச்றிடன்  ள்ச 

02. 0.27 பியடச அவறி சள ணஞப ்தி்கந் ணதி்பீட்ு தி்ண்1 

03. 0.27 ணப் அவறி சள ணஞப ்தி்கந் ணதி்பீட்ு தி்ண்1 

04. 0.27 அளடத்ு இங்ளக அவறி சள ணஞப ்தி்கந் ணதி்பீட்ு தி்ண் 

05. 0.27 அவறி சள 6 -2. டங்கந் யடவ்ு     ள்ச1  

அளடத்ு  ள்சகளுகக்ுண் ணதி்பீடுகளுகக்ுண் யகந்விடட்ந்களந உபோபக்குட்1 

10. அநசறி  தாடொலன ஆசிிக்லப விழித்புவ்ூடட்ு் ிக்ெச்ி ் திடட்் 

ணடத்ித வகழுண்பிலுந்ந சச துக்பு ணஞ்டத்ி்கு வசட்ண அவறி 

சள ஆசிதக்ளுக்கு எபோ ந் விழி்புஞவ்ு கன்சச்ிட ்தி்ண் எ்ள டத்ுட்1 
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ஆசித ்பே்சிகக் எபோ பத்்பு 

11. ெ்தெ சொக் விாவின் தங்கபித்பு 2017 

சப்யடச வபசக் வினவி் யது இங்ளகக்கு சபெகணநடட் வபந ்பள   ப 

யப்ட்கக யகள்  புளகபேட ளதடத்ி் பளபளன்பு வின ஏ்று ்டு  

வசத்திபோட்து1 

  
 

12.   சொக்  திாண  ிகெச்ி ் திடட்் 

0.27 வபசக் வினவி்கக அ வறி சளபே்  சிசுக்கந்   ,  டஹண்  சசவித சிசுக்கந் 

ண்றுண் ணப்  வசதக  அலுபகடத்ி் உடத்ியதகடட்க்ந்  ங்கந்பு்  .3  தித  

கன்சச்ி  தி்ங்கந் டட்்்1  

  
 

குனள்டகந்   தித  கனசச்ிட ் தி்ண் 
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அலுபக ஊழிதக்ந் தித  கன்சச்ிட ்தி்ண்  

 

 

13. தாதிக்கத்தடட்க்ளுக்கு ிாங்கப் ங்குன் 

வபந்நடத்ி்  விடத்ுக்குந்நகித  டய்டகண  கஹதூப கிணடத்ு 2.. குகளுகங்்ண்டுகு  

உ்ட்  உஞவு பளககந்   ,உடு்பு  ண்றுண் சள  உகஞங்கவந பனங்க்்து1 ணப் 

வசதக  அலுபகடத்ி் வௌடட்  அலுப்கந்  பிவு  ண்றுண் 0.27 டஹண் சசவி  சங்கண் இ ் 

கன்சசிடத்ி்டள்ட  டத்ிதது. 

 

  
  

14. சித்ில ருட விா 

0.27 டஹண் சசவித குழுவி்ங்கந்பு் சிங்கந புது  பபோடத்ி்கக பபோவின 

ஏ்று டட்்்து1 

க்வி  அலுப்களுக்கு  யணக  வபநச ்வசத்டுகந் யண் யகந்பட்  பெண் எப் 

வபபோக்கியத   எ்றுளணளத  பந்்து  யக்ககுண்1 
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பபோ வினவி் எ ் சட்்்ண் 

 



 

  1 

3.10 ெபெக தெலத் பிிவு     

கீன் குறிக்க்்  கன்சச்ிட ்தி்ங்கந் ணப் வசதந் ண்றுண் பிதி  ணப் வசதந் ஆயசளகந்  ,பழிக்்கந் ணபோண் 

யடி கஞ்கஞ்பி்  கீன்,ணப் வசதக்் சபெக யசளப உடத்ியதகடத்ி் ளபளதக்க்்து 1ளபளதக்க்் 

பிடகன்சச்ிகந சண்சண் 

இ ளபளதக்

க்்  

கன்சச்ி 

பக்கி்து

் 

உதா விதிகப் தாக்க் இனக்குக் 

குழு 

இட் ந்று் 

திகதி 

செனவு 

ரூதா 

ஓதுக்கீடு 

01.  

 

பியடச   ,

ணப்  

அநவி்0.2 7பபோ

  ளபளட ்

தி்டள்ட 

அளணடத்ு  

திளஞகக்நடத்ி

்குப்ளபடட்

் 

ெபெகபலுவூ்

்கந்ண்று

ண் ்பு 

தி்ங்கந் 

பியடச அநவி் ணப்  

அநவி் தி்ங்களந 

அளணடட்் 

வது ணகக்ளுகக்ு 

யசளபகளந 

தி்பட்ு 

பனங்குபதி்  

பெண்  

பககக்ூடித 

தனுந்நடக 

இபோடட்்  

ெபெக 

தெலஉடத்ி

யதகடட்க்

ந் அ්பிவிபோட்

திஅலுபக்

கந்29 அச 

பகளணடத்ு

ப  

அலுபகக்

ந் ணப்  

தஞநகந்  

ணப்  

வசதகண்

0.261.21.2 

0.261.2132இபோத்ு        

பள 

 ெபெக 

தெல் 

திலக்கப

் 

02 அங்கபையபோக்

கு  யசளபகந் 

பனங்குண்  

றுபங்களந 

க்கஞடட்் 

அங்கபைய

போக்கு  

யசளபகந் 

பனங்குண்  

றுபங்க

ளநயணணடு

டத்ுட் 

வபநகக்ந 

ள்பபேடுளககந்     

ணடட்,கூ்அறிகள்க

கந  வ்றுக் வகந்ந் 

அங்கபையபோக்

கு  டகுதித  ,

வறுணதித 

யசளபகந் 

பனங்க 

உறுதி்டுடட்் 

அங்கபைய

போக்கு  

யசளபகந் 

பனங்குண்  

2.றுபங்க

ந் 

பியடச  

வசதகடத்ி் 

0.27 ப 

இபோத்ு   0.27  

டிவசண் ்     

பள 

  

03 சுத சக்தி 

அளண்பி்பலு

வூட்ுட்கந் 

அங்கபை 

ணக்களுகக்ுப

லுவூட்ுட்க

ந் 

பழிக்்கந் 

,பநங்கந் 

ஏபோங்கிளஞடட்்  ,

அழிடட்் வபநகக்ந 

ள்பபேடுளககந்     

ணடட், கூ்அறிகள்க

கந  வ்றுக் வகந்ந் 

அங்கபை 

ணக்களுகக்ுபலு

வூட்ுட்கந் 

சுத சக்தி 

அளண்பி் 23  

ட 

ளபக்ந் 39  

ண் 04.. 

அங்கடட்பக்

ந் 

ணப்ண் 

பழுபதுண்  

,பபோண் 

பழுபதுண்  

  

84 
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04 0.27 விதி ப 

ளகந  

தி்ங்கந்  

்றித பே்சி் 

்ளகந்  

டத்ுட் 

,ணப் ,

வசதக  

பிவுகநநவி

்  திபோடத்ி 

அளணக்குண் 

தி்ஙகந் 

அளணடட்் 

ெபெகபலுவூ்

்கந்ண்று

ண் ்பு 

தி்ங்கந் 

விதி ப ளகந  

தி்ங்கந்  ்றித 

பே்சி் ்ளகந்  

டத்ுட் ,ணப் ,

வசதக  

பிவுகநநவி்  

திபோடத்ி அளணக்குண் 

தி்ஙகந் அளணடட்் 

வது ணகக்ளுகக்ு 

யசளபகளந 

தி்பட்ு 

பனங்குபதி்  

பெண்  

பககக்ூடித 

தனுந்நடக 

டணடக  

இபோடட்் 

ெபெக தெல 

உ்திதாக்

க்ப் 

29 சுதசக்தி  

அளண்பு 23 ,

அங்கபைய

போ39 

ணப்வசதக 

அலுபகண் 0.27 

வ்ப26 

 ெபெக 

தெல் 

திலக்கப

் 

05 ெபெக தெல் 

உ்திதாக்தி

ணிண் 

பண்தணந்நங்க

ளுக்காண  05 

கூடட்ஹ்கப  

டத்த்தடட்ு

ப்பது 

 

டத்ுடக

ந், 

தணங்க

ந்கஞ்கஞ

்பு, 

பசதி்்டுட்

ட் 

அறிவூ்்க

ந்  

 

ப்ய்  

உளத்க்கூ்ங்கந் 

டத்ுட் 

பககக்ூடித 

தனுந்நட 

யசளபளத 

பனங்க 

உறுதி்டுடட்்

இபோடட்் 

ெபெக 

தெலஉடத்ி

யதகடட்க்

ந் அ්பிவிபோட்

திஅலுபக்

கந்29 அச 

பகளணடத்ு

ப  

அலுபகக்

ந் 

ணப்வசதக 

அலுபகண்

0.271.0126 

0.271.5103 

0.271.7102 

0.271.9105 

0.27120129 

 

 

 

 

4,...1.. 

4,...1.. 

4,...1.. 

4,...1.. 

4,...1.. 

ெபெக 

தெல் 

திலக்கப

் 

06 சுத சக்தி 

அளண்பி் 

.5ணப் 

கூ்ங்களந  

டட்்ட்ுந்ந

து  

அங்கபைய

போக்கு  

யசளபகந் 

பனங்குண்  

றுபங்க

ளநயணணடு

டத்ுட் 

சுத சக்தி அளண்பி் 

அங்கடட்பக்ளந  

அறிவூ்்கந்  

 

சுத அபிவிபோடத்ி 

ண்றுண்  

உளணகளந 

வறுபட்கக 

அங்கபையள 

ஊக்குவிடட்் 

 

சுத சக்தி 

அளண்பி் 

அங்கடட்பக்

ந் 23 

அங்கபைய்

39 

ணப்வசதக 

அலுபகண்

0.271.0126 

0.271.5103 

0.271.7102 

0.271.9105 

0.27120129 

2.,8351.. 

6,4..1.. 

9,3..1.. 

24,3..1.. 

26,5..1.. 

 

ெபெக 

தெல் 

திலக்கப

் 

07 ணப்டத்ி்ச

பெக யசளபட ்

திளஞகக்நடத்ி

் கீன் ஞ 

களந  

கஞ்கஞடட்் 

கஞ்கஞ்பு

ண் 

பகளணடத்ு

பபண் 

ஏதுக்கீடுகளநபி

1வச1அலுபகங்களுக்கு  

பனங்கந் ,

பழிக்்கந் ,

பநங்கந் 

ஏ்றிளடட்் ,

வபநதக  ச்ள  

அறிகள்ககந் ண்றுண்   

வசத் 

திகளந  

யணண் 

டுடத்ுபட்கக

அங்கபைப்

யபோகக்ு வடழி் 

பே்சிகந்அபி

விபோடத்ி  

ெபெக 

தெலஉடத்ி

யதகடட்க்

ந் அ්பிவிபோட்

திஅலுபக்

கந்29 அச 

பகளணடத்ு

ப  

பபோண் 

பூகவுண் 

ணப் 

பழுபதுண் 

 ெபெக 

தெல் 

திலக்கப

் 
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பலுவூட்ுட்க

ந் 

 

ப அறிக்ளககந் ,

வபநதக  ச்ள  

சு்றுநக்கந் 

பஞபளக

ந் 

அலுபகக்

ந் 

08 ணப்டத்ி் 

ப்ய்ட்

ளடசபெக யசளப 

ஞ்நண் 

ப்ளபடட்் 

ப்ய்ட்

ளட  

கட்யசி

டட்் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ப்ய்  

கட்யசளக்கூ்

ங்களுக்கு  ங்கு்் ,

ப்ய்ங்களந 

ப்ளபடட்் பியடச 

வசதகங்கந் ணடட் 

அறிகள்க , ஆ் 1பீ1சீ 1

கன்சச்ிடத்ி் 

அறிகள்கபியடச 

வசதகங்கந் ணடட் 

அறிகள்க 1 சண்சங்கந் 

வசத்ளகபண் தி ண்றுண்  

வௌதீக 

அறிகள்ககந்சணப்ிடட்் 

சபெக யசளப 

ஞ்நண் 

ப்ளபடட்் 

ணக்கநண் 

உத்ட் 

யசளபளத 

பனங்குபளட 

உறுதி்டுடத்ுப

ட்கக  யண் 

ண்டத்ு  

பகளணடத்ுப  

வசத்டுகந

்  ஈடுடுட் 

ெபெக 

தெலஉடத்ி

யதகடட்க்

ந் அ්பிவிபோட்

திஅலுபக்

கந்29 அச 

பகளணடத்ு

ப  

அலுபகக்

ந் 

பபோண் 

பூகவுண் 

ணப் 

பழுபதுண் 

  

09 பிளகந் 

பு ்பன்வு 

கன்சச்ிடத்ி்ட்

தி கீன் 

யப் 

பஞ  

பனங்க்கந் 

வசத்ளககந 

ஈடுடுட் 

அங்கபைய

் 

உளணகளந  

ள்் 

அங்கபைய

் அ்  

பசதிகளந 

உதட்ட்்  ,

புப்ன்பழி

டட்் 

பியடச வசதக 

பிவுகந் 

விஞ்ஞ்டத்ிங்களந  

ணப் வசதந் 

அனுணதிகக்ு 

ப்ளபடட்்  ,

ஏதுக்கீடுகந் பனங்கந் 

அங்கபைய் 

உளணகளந  

ள்் 

அங்கபைய் 

அ்  

பசதிகளந 

உதட்ட்்  ,

புப்ன்பழிட்

ட் ்பு 

விபகணநடட் 

அங்கபைய்

.7  க்ந் 

 

23 பியடச 

வசதக 

பிவுகந்  0.27 

ணச் ்இபோத்ு  

டிவசண்் 

       99,...1..  ெபெக 

தெல் 

திலக்கப

் 

10 ணப்டத்ி் 

சக  

பளகபே 

டகபலி் 

குறி்புக்களநப

ண் 

அறிகள்ககளந

பண்ெபெக 

தெலத் 

தித்தாபிட

் ந்று்  உி 

ெபெகபலுவூ்

்கந்ண்று

ண் ்பு 

தி்ங்கந் 

டகப்கந் 

வ்றுகவ்கந்ந் ண்றுண் 

அறிகள்ககந் 

சண்்பிடட்் 

 

ணக்கநண் 

உத்ட் 

யசளபளத 

பனங்குபளட 

உறுதி்டுடத்ுப

ட்கக  யண் 

ண்டத்ு  

பகளணடத்ுப  

வசத்டுகந

ணப்தி் 

யசளபகளந 

குளபக 

வ் ணக்கந் 

பபோண் 

பூகவுண் 

விசளஞகந

 டி 
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திலக்கபங்

கபின் பண் 

ல்ன் 

்  ஈடுடுட் 

11 0.27 ண்  ஆஞ்டு 

யண ணடண் 

்் ணளன 

ண்றுண் வபந்ந  

விடத்ுகந்யச

டங்களுக்கு 

உந்நகித 

ணக்களுகக்க  

உடவி புபண் 

வியச  ஞகந் 

விப 

யழிவு 

பஞண் 

ண்றுண் 

ணறுபன்வு 

பனங்கந் 

 ිகநண் தஞங்கந், 

பட்ு பநங்களந ஆட 

எபோங்கிளஞ்பு, 

வசத்ட்ு களணகந் 

விப 

யழிவு 

பஞண் 

ண்றுண் 

ணறுபன்வு 

பனங்கந் 

புப்ன்வு 

ணறுசீளண்பு 

ணப்தி் 

யசளபகளந 

குளபக 

வ் ணக்கந் 

ணப்வசதக 1

பியடச  

வசதகடத்ி்201

7 

 13 சுத உடவி 

அளண்புகந், 

39 

பக்க்் 

டளபக்ந், 

ஊப்ய

,் 

துகப்

கந், ஆடவு 

யசளப 

பனங்குக்

ந் 

12 சுெக்தி  

அலத்புகலப   

பலுவூ்்களு

க்க අත්දැකීම් 

அறிவு வறுண் 

கன்சச்ிடத்ி்

ங்கந் டட்் 

 

அங்கபைய்

களந 

ஊக்குவிடட்் 

ண்றுண் 

பலுவூ்்க

ந் 

,உளணகளந

்வபோகவ்க

டுடட்் 

யசளப உடவி 

பனங்குயப

ள 

யணண்டுடட்் 

அனுபண்அறிவு வறுண் 

கன்சச்ிடத்ி்ங்கந் 

அங்கபையக்

ளந 

ஊக்குவிடட்் 

ண்றுண் 

பலுவூ்்கந் 

,உளணகளந்

வபோகவ்கடுடட்

் யசளப உடவி 

பனங்குயபள 

யணண்டுடட்் 

 

13 சுத உடவி 

அளண்புகந், 

39 

பக்க்் 

டளபக்ந், 

ஊப்ய

,் 

துகபக்

ந், ஆடவு 

யசளப 

பனங்குக்ந் 

ணப்வசதக 

அலுபகண்

0.261.6126  

40,3271.. ெபெக 

தெல் 

திலக்கப

் 

13 “சுதவடழி்வச

த்ட 

றுபங்கந், 

உறு்பிக்ந் 

ண்றுண் வடழி் 

தி்களந 

யணண்டுடத்ுபட

அங்கபைய்

களந 

ஊக்குவிடட்் 

அதிகண் 

ண்றுண் 

ஊக்கண் 

ஆடவு 

ணதி்வஞ்ஞ, வப்றி 

வறுண் 

போக்குவப்றுசச்ி்

ங்ளநபண் 

ச்றிடளனபண் 

பனங்கந் 

அங்கபையக்

ளந 

ஊக்குவிடட்், 

அதிகண் 

ண்றுண் ஊக்கண் 

ஆடவு யசளப 

பன 

ஊப்ய

,் 

துகபக்

ந், 

ஆடபநக்

ந்  ්

ணப்வசதக 

அலுபகண்

0.261.6126  

         26 ,.991.. ெபெக 

தெல் 

திலக்கப

்ட்ப்

அளண்பு

)රු12.99(=/  
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்க தி் 

யணண்ட்ு 

திளணகந் 2016 "- 

வகழுண்பு 

ணப்டத்ி் 

வப்பக்ந் 

வப்பக்ளுக்

கு வினக்கந், 

டிபிகந் 

ண்றுண் 

ச்றிடன்களந 

டத்ுட் 

யசளப 

பனங்குக்

ளந 

ஊக்குவிடட்் 

14 கடுளணத 

ணளன ண்றுண் 

யண ணடண் 

வபந்நண் 

கஞணக 

திக்க்் 

பி்டங்கித 

க்ளுகக் 

பஞ 

ண்றுண் 

ணறுபன்வு 

தி்டத்ி் எபோ 

சி்புட ்

தி்டள்ட 

அப்டுடத்ுட்

, 

பஞ 

ண்றுண் 

ஊப் 

க்ந் 

புப்ன்வு 

வகழுண்பு ணப்டத்ி் 

வசஜ்சிலுளபச ்

சங்கடத்ி்கு உடவுட், 

பநங்களந 

எபோங்கிளஞடட்், 

யண்ள்ப வசத்ட், 

யண்ள்ப வசத்ட் 

ண்றுண் தி்டள்ட 

ணதி்பீடு வசத்ட்1 

வபந்நண் 

கஞணக 

பி்டங்கித 

க்ந் ண்றுண் 

அபக்ந் 

குடுண்ங்கந் 

பஞ ண்றுண் 

ணறுபன்வு 

வபந்நடத்ி

் 

யசடப்அ

ங்பை 

க்ளுண் 

குடுண்ங்களு

ண் 03.  

பியடச  

வசதகடத்ி்201

60.27 டிசண் ் 

பள 

  

15 வடழி்ச ்

பே்சி 

பத்்புகந் 

ண்றுண் 

ஊப்பக்

ளுக்கு 

ஊக்கணநக்குண் 

விழி்புஞவ்ு 

தி்ண் ண்றுண் 

அங்பை 

க்ந் 

பன்பட 

அபிவிபோடத்ி 

ணப் வசதக 

அநவி்ளட ்

தி்ங்களந 

எழுங்குடுடத்ுட், 

தி்ப், டகப் 

அநடட்், ஞ் க 

வடழி் பே்சிகக்ு 

கச்ி்டுடட்், கச்ி 

கபோவிகந் த்டுடத்ி1 

அங்பை 

க்ளுண் ,

அபக்ந 

துக்ந்

களுண் 

பன்பட 

அபிவிபோடத்ிக

ளந 

ஊக்குவிடட்்  ,

அங்பை 

க்ளுண் ,

அபக்ந 

துக்ந

்களுண்  

உடத்ியதகட்

டக்ளுண்   27.  

ணப்வசதக 

அலுபகண்

0.2712212. 

 

2.,9051..        ெபெக 

தெல் 

திலக்கப

் 
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0.28 இ் வடழி் 

பே்சி 

றுபங்களுக்

கு 

ணஞபக்ளந 

ஆய்ச்்பு 

வசத்ட் 

பலுவூ்் 

 

16 சீ1ஆ்1பீ1 

பித்ித 

இதக்கக் 

குழுக்களந 

உபோபக்குபட்

க 

ஆடங்களந 

பனங்குட் 

ஊப்ய

போக்க 

பியடச 

பசதிகந் 

ண்றுண் 

எபோங்கிளஞ

்புக்க 

ஊக்குவி்புக

ளந 

பனங்குட் 

 

சீ 1ஆ்1பீ 1ண்றுண்   சபெக 

வசத்டுகந் ்றித 

ப்லுக்ந் பன 

ங்கந்ள  பனங்கந் 

சீ 1ஆ்1பீ1 

 ්கன்சச்ிடத்ி்

ண் ்றித 

அறிளப 

பனங்கந்பியடச 

அநவி் 

குழுக்கந் 

அளணக்குண் 

யடளபளதபண் 

அட்க 

வசத்ளககளநப

ண்அறிவுறுடட்் , 

ප්රාදේශීය ල දේශම්ම් 

සමාජ දේශේවා  

ක්දේශේත්ර ිලධාාීන් 

සී 1බී1ර්ආ1  

වැඩසටහන 

සදහා දාල්වන 

ර්ලතන හා 

සංවිාානවධ 

ිලධාාීන් සහ  

දේශවනත් 

 

0.27 ப 

இபோத்ு 

டிவசண் ்பள   

பியடச வசதக 

பிவுகளுகக்க 

 ெபெக 

தெல் 

திலக்கப

் 

17 சீ1ஆ்1பீ1 ணப் 

வசத்குழுளப 

றுவுட்ම 

ணப் 

அநவி், 

கட்ு்டு, 

ணதி்பீடு, 

யண்ள்ப, 

குளடுக

ந் உந்ந 

க்ளந 

யச்்ட் 

பெண் 

படிகள்கக

ளந 

யச்்ட் 

பெண் 

இதளணக்

கு உடவுட் 

எபோங்கிளஞட் 

ண்பிகள்க பழிகட்ி 

உ் 

ஊப்பக்

ந் உ், ண 

ண்றுண் 

்பன்ளப 

உறுதி்டுடட்வு

ண், பன்கள்கட ்

டடள்ட 

உதட்ட்வுண் 

  குளடுகந் 

உந்ந 

குடுண்ங்கந் 

உநவித் 

ண்றுண் 

வபோநட 

பநச்ச்ி 

அஞகந் 

யணண்டுடத்ுண் 

ணப் 

வசதந ்

ணப்டத்ி் 

யபள 

வசத்பண் 

சபெக யசளப 

திளஞகக்ந

ண் 

ணப் ண் 

அதிககந் 

ணறுபன்வு1 

தி்டத்ி் 

ங்குவறுண் 

றுபங்கந் 

ண்றுண் 

றுபங்க

ந் 

உடத்ியதகட்

ணப்வசதக 

அலுபகண்

0.27120129 
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டக்ந் 

ண் 

 

18 அங்கபைடட்ப

்කුසධතාபிவிபோட்

திகளுக்கக 

சுதசக்தி  

அளண்புக்கந்  

வடத்தி்ங்க

ந் ண்றுண் 

அங்கடட்பக்ந்  

விபசபேகந் 

මයීගම 

அங்கபைய்

களந 

ஊக்குவிடட்் 

ண்றுண் 

பலுவூ்்க

ந் 

,உளணகளந

்வபோகவ்க

டுடட்்  ,

விபசத  

ஊக்குவி்பு 

அழிடட்் 

ெபெக 

தெலஉ்திதாக் ்

ந்று் சுெக்தி  

அலத்புகலப   

அறிவூடட்ன்கப் 

டா்துன்  

செ்லககலப 

தி்ன்  ,ததாந்நன்       

குழுக்கன் அல்து  

ொண்றி்கப் ங்கப் 

சுத சக்தி 

அபிவிபோடத்ுகக்

க 

அங்கபையக்

ளந 

ஊக்குவிடட்் 

ண்றுண் 

பலுவூ்்கந் 

,உளணகளந்

வபோகவ்கடுடட்

்  ,விபசத  

ஊக்குவி்பு 

அழிடட்் 

சுத சக்தி 

அளண்பி் 

அங்கடட்பக்

ந் 23 

அங்கபைய்

39  

அங்கடட்பக்

ந் 04.. 

0.27ஆகஸ் ்

இபோத்ுபண் ்

பள   பியடச 

வசதக 

பிவுகளுகக்க  

  

19 அங்கபைப்

பஞ் 

 

0.27 ண் ஆஞ்டு 

விளநதட்ு 

யட்ி  

கன்சச்ிகளந  

டத்ுட் 

அங்கபைப்

ப்உ் 

உந 

க்குபடள்ட 

ள்் 

விளநதட்ு யட்ி  

கன்சச்ிகளந  

டத்ுட் 

அங்கபைப்

ப் சுகட 

பசதிகளந 

யணண்டுடட்லுண் ,

உ் உந 

பசதிளதக் 

வகஞ்பக  

சபடதடத்ி்  

ள்பிடட்் 

அங்கபைப்

  

பிந்ளநகந் 

இளநஜக்ந்

285 

20171.9108 3..,368106 ெபெக 

தெல் 

திலக்கப

்அச் 

அளண்புக்க

ந் 

டத்்பி

வுகந் 
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20 ெபெகபலுவூ்

்கந்ண்றுண் 

்பு 

தி்ங்கந்தி

ளஞக்கநண்அங்

கபைப்்

கந் ண்றுண் 

வ்ய ்

குுண்  

கன்சச்ிடத்ி்

ண்ள்பத்

ய் 

திகளுக்க  

அவீடுகளந 

யச்்ட்கஞ  

விபகங்கந் 

வசத்ட் 

ெபெகபலுவூ்

்கந்ண்று

ண் ்பு 

தி்ங்கந் 

பன்கள்கச ்வசவு ,

ளபடத்ித வசவு  ,

வீளண்பு  ,சுத வடழி்  ,

க்வி  ,ண்றுண் உடவி 

உகஞங்களுக்கக  

3... பௌ  பஞண்  ,

பியடச 

வசதகங்களுகக்ிளயத  

ஏதுக்கீடுகளந  

ண்றுட் 

அங்கபைப்பஞ் 

சப்யடச திண் ,

சங்கங்கந் திவுகந் 

ஆகித  உலுப்களந 

ஏஞ்றிளடட்் 

அங்கபைப்

ப 

உளணகளந  

துகடட்்   

ணப்தி் 

யசளபகளந 

குளபக 

வ் ணக்கந் 

0.27 ப 

இபோத்ு 

டிவசண் ்பள  

23 பியடச 

வசதக 

பிவுகளுகக்க 

 ெபெகபலுவூ

்்கந்ண்

றுண் ்பு 

தி்ங்கந்தி

ளஞக்கநண் ,

அங்கபைப

்க்ந

் ண்றுண் 

வ்ய ்

குுண்  

கன்சச்ிடத்ி

்ண்ள்ப

த்ய் 

தி 

21  பளகத 

அறிகள்ககளந  

டகப்களந 

ெபெக தெல் 

திலக்கப்  ,

அங்கபைப்

ப 

வசதகடத்ி்கு 

ெபெகபலுவூ்

்கந்ண்றுண் 

்பு 

தி்ங்கந் 

அளணசச்ி்குண் 

அனு்புட் 

ெபெகபலுவூ்

்கந்ண்று

ண் ்பு 

தி்ங்கந் 

யபஞ்டுயகந்கந்  டி  

அறிகள்ககந்ந பனங்கந் 

ெபெகபலுவூ்

்கந்ண்றுண் 

்பு 

தி்ங்களுகக்

 டகப்கந்  

வ் 

ணப்தி் 

யசளபகளந 

குளபக 

வ் ணக்கந் 

0.27 ப 

இபோத்ு 

டிவசண் ்பள   

23 பியடச 

வசதக 

பிவுகளுகக்க 

 

பளகத

 

அறிகள்க

களந  

டகப்க

ளந ெபெக 

தெல் 

திலக்

கப்  ,

அங்கபை

ப்ப

 

 

22 ணப் 

வசதந்   

விடுவிக்க்டுண் 

களளணகளந  

சபெக  

்பு 

ண்றுண் 

பலுவூ்்க

பழிக்்கந் 

,பநங்கந் 

ஏபோங்கிளஞடட்்  ,

அழிடட்் வபநகக்ந 

சபெக  ்பு 

ண்றுண் 

பலுவூ்்களு

க்க 

 2017 ப 

இபோத்ு 

டிவசண் ்பள    
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வசதடுடட்் ந் ள்பபேடுளககந்     

ணடட்,கூ்அறிகள்க

கந  வ்றுக் வகந்ந் 

கதங்கந் 

ஈடு் 

23 பதியதக்ந் 

உளணகளந் 

துகடட்்களு

க்கக ் யபறு 

பளகத  

கன்சச்ிடத்ி்

ங்களுக்கக 

ங்கநடட்் 

பதியதக்ந

் 

உளணகளந

் 

யணண்டுடட்் 

பியடச அநவி் ணப்  

அநவி் ் யபறு 

பளகத  

கன்சச்ிடத்ி்ங்களுக்

கக ங்கநடட்் 

பதியதக்ந் 

உளணகளந் 

துகடட்் 

பதியத ்5.. 0.27 ப 

இபோத்ு 

டிவசண் ்பள    

 பதியத ்

ணப்  

வசதகண் 

24         

      

       

         

    

         

           

       

      

             

        

              

             

சபடத 

அபிவிபோடத்ி   /

கறுதிகந் 

                    

        ,      

          

 .  .         

           

              

         ,        
             

         

           ,    

                   

                    

சபெக  ்பு 

ண்றுண் 

பலுவூ்்கந் 

ண்றுண் சபடத 

அபிவிபோடத்ிக்கீ  

அலுப்கந் 

ங்கு வ் 

யஞ் 

சபெக  

கூங்கந்39 

2017 ப 

இபோத்ு 

டிவசண் ்பள    

  

25 ெபெக 

தெல்தில

க்கப்டத்ுண் 

கூ்ங்களுக்கு  

ங்கநடட்் 

சபெக  

்பு 

ண்றுண் 

பலுவூ்்க

ந் 

கூ்ங்கந்  ,பே்சி் 

்ளகந்  

கன்சச்ிடத்ி்ங்கந 

டட்்  ,அளன்டனந் 

விடுவிடட்்கந் 

சபெக  ்பு 

ண்றுண் 

பலுவூ்்கந் 

ண்றுண் சபடத 

அபிவிபோடத்ிக்கீ  

அலுப்கந் 

ங்கு வ் 

 0.27 ப 

இபோத்ு 

டிவசண் ்பள 

  

26 பலுவூ்்கந்ச

படத 

அபிவிபோடத்ிக்க

சபெக  

்பு 

ண்றுண் 

கூ்ங்கந்  ,பே்சி் 

்ளகந்  

சபெக  ்பு 

ண்றுண் 

பலுவூ்்கந் 

 2017 ப 

இபோத்ு 
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ணப் 

வசதக 

அலுபகடத்ி்

உடத்ியதகடட்்

கந் 

ஆயசள  

பனங்கந்கந் 

பலுவூ்்க

ந் ண்றுண் 

சபடத 

அபிவிபோடத்ி 

கன்சச்ிடத்ி்ங்கந 

டட்்  ,அளன்டனந் 

விடுவிடட்்கந் 

ண்றுண் சபடத 

அபிவிபோடத்ிக்க

  அலுப்கந் 

ங்கு வ் 

டிவசண் ்பள    

27 “சுதசக்தி 

அபிண0.27” 

சுதசக்தி 

அளண்பு வப்றி 

வ்யபோக்கு 

சி்ங்களுண்  

ச்றிடன்களுண் 

பனங்களுக்க

ஞ  அலுப்கந் 

வசத்டுடட்் 

அங்கபைய

போக்கு ,உடவி 

பனங்குயபபோ

க்கக 

பலுவூ்்க

ந் 

வப்றி வ்யபோக்கு 

சி்ங்களுண்  

ச்றிடன்களுண் 

பனங்கந் 

அங்கபையபோக்

கு உடவி 

பனங்குயபபோக்

கக  

அங்கபைய

போக்கு உடவி 

பனங்குயபபோ

க்கக  

ணப்    

வசதக 

அலுபகண் 0.27  

 

டிவசண் ்

25,...1.. ெபெக 

தெல் 

திலக்கப

் 

 

 

 

3.11  சத்கப் த்தாடட்ு பிிவு  

 

2017ஆ்டு ாடட்த்ிந்காக  பிித்ுப்ப பழுத்த் ந்று் 2017.12.31ல  பண்தணந்நப் 

இன விட் பிி்துப்ப பழுத்த் செனவு செ்த்த்தடட் த் 

(ரூ.) (ரூ.) 

1 வஞ்கந்  அபிவிபோடத்ி 2816366.71 2777075.21 
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2017ஆ்டு ாடட்த்ிந்காக  பிித்ுப்ப பழுத்த் ந்று் 2017.12.31ல  பண்தணந்நப் 

 

இன விட் பிி்துப்ப பழுத்த் செனவு செ்த்த்தடட் 

த் 

(ரூ.) (ரூ.) 

1 ஸ்ரீங்க ணகந ்

ஞதகண் 

1,914,425.50 1,895,464.40 

2 அபிவிபோடத்ி பிவு 803,521.21 784,990.81 

3 வஞ்கந் யடசித குழு 98,420.00 96,620.00 

    2,816,366.71 2,777,075.21 

 

சத்கப் பெ்ச்ி (ஸ்ரீனங்கா கபி ்திக்) 

இன பிாண ிக்ெச்ி்  

திடட்் 

லடபலநகப் 2017ருட்தி

ந்காணிதி 

இனக்கு 

2017.12.31 

திகதிக்கு ிதி 

பண்தணந்ந்  

(பௌ.) 

2017ருட்திந்

காணசதௌதீக 

பண்தணந்ந் 

2017.12.31 

திகதிக்குசதௌதீ

க பண்தணந்ந் 

சிக்கன்கப்/ந்ந

ல 

(பௌ.) 

1 லி அடி்ளபே் 

வஞ்களுக்கு தி 

ப்பள டடு்பு 

கன்சச்ிடத்ி்ண் 

அறிவூ்்கந் 46,600.00 46,590.00 2 2  
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சீடட்பக்ளக 

திண்பிகஸ்தத 

2 பபோண 

டளபளகளந 

ஊக்குவி்ட்க 

பே்சி 

விவுளகந் 

(யக்ட்ு / 

ளபள) 

112,000.00 112,000.00 වැ1 වැ யகள் பி  1வச 1

பிவு 

ங்கு்ளணத

் பௌ19,5.. ஞண்  

பகுதிதக 

இபோட்து்   அ்  

ஞடத்ி் 

இ்யபோ  வசத் 

தி்ண்  

ஆண்பிக்க்்து1 

இடண்ள    4 5 

 (28,000 /-டி)     

யகய் (2)        

துக்க       

3 ணகந ்உ்டத்ி 

வபோக்ந் கஞ்கச்ி  

ண்றுண்  விதச ்  

சள்ட 

(வசடச்ிதபநகண்) 

23விதகளுக்

கக கள் 

குதிகந் பனங்கந் 

200,000.00 ணகந ்

கததடத்ி 

்வசவுகந் 

வசத்த்்து1   

1 1 ஏபோ 

களபே்பௌ11000/- 

டி 

அவி்்்து1 

அ் ஞண் 

ணகநப்ங்கிக் 

கஞக்கி் 

யசக்்க்்து1 

4 வபோநட 

கஷ்ங்களந 

குள்ட்கு –

இடண்ள பிதீ 

அபக்ந் 

சுத வடழி் 

பெ்யபோந்கந்  

பனங்கந் 

78,000.00 78,000.00 1 1 -  

5 வபநகக்ள  

சிளசச்ளபே் 

விடுடளதகி உந்ந  

யஹணகண  போபத்ி 

சச்ிக  அபக்ந் சுத 

வடழிலி் ஈட்ுவிடட்் 

டகப்களந 

விசடத்ு்  வ்று  

அறிகள்க்டுடட்

் 

60,000.00 

 

 

 

48,925.00 1 1  

• ுகீ ளடத் 

வணவ் ண்றுண் 

பெ் 

வபோக்ந்பனங்க

ந் 

ணகநஅ்ளண்பு 

உபோபக்க் 

6  பக்க குளட் 

பபோணடள்ட  வறுண்  

ணகநஅ்ளண்பு 

உபோபக்க் 

592,000.00 584,676.90 4 4   
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கடத்ி் பழுண் பசதி  

குளட்   வஞ்கந்  

பன்கள்க் டடள்ட 

உதட்த்ுபட்கக 

"பன்கள்கக்கு  புது 

பழி" வசத்  தி்ண் 

அறிவூ்் 

கன்சச்ிட ்

தி்ங்கந் 

சுத வடழி் 

பே்சி 

சுத வடழி் 

உகஞங்கந் 

பனங்கந் 

7 விடளபகந் ண்றுண் 

விடபக்ளுளத 

வீ்திககநக்குபட

்கக  க் பசதி  

கன்சட்த்ி்ண்                 

(ஸ்ரீ தபட்புண்   ,

யகள்) 

விடளபகந் 

அளண்பு 

உபோபக்க் 

 

 

200,000.00 1  01    

யப்க 

 ள்சகந் 

க் 

அனுணதிக்கக  

ப்ளபடட்் 

க்பனங்கந் 

8 பஞடட் சக்தி  சிறித  

டக்க்ிளநளத  

றுடட்்(துகள்க) 

றுடட்் 17,000.00  -  -  றுடட்்்து ஏதுக்கீடு 

பனங்க்1 

வி்ள 

ய ் பக 

உள் 

   

ப்ய்ங்க

ளந  

கட்யசிடட்் 

  

9 வஞ்களநவபோந

ட  ண்றுண்  சபடத 

அநவி்யணண்டுடத்ுபட

்கக  திலித  ணஙவட  

கன்சச்ிடத்ி்ண் 

 

இடண்ள  75,000.00  

160,000.00 

360,852.50                       

15,000.00 

75,000.00 5 5   

சீடட்பக்ளக 215,000.00 159,970.00 

திண்பிகஸ்தத -825,825.50 360,352.50 

கடுவப   15,000.00 

   214,950.00 

    -825,272.50 
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10 விடளப ண்றுண் 

வீட்ுளண வஞ்களந 

அதிகபெட்ுண்  க்  

கன்சச்ிடத்ி்டத்ி் 

கஞக்கு விங்கந்  

விதி பளதக  

அளணடட்் 

கஞக்கு  புடட்கண்  

அசச்ி் 

8,000.00 8,000.00 2 2   

யகள்/வகழுண்பு 

11 ணகந ் அபிவிபோடத்ி  

உடத்ியதகடட்், உடவி  

ஆயசள 

ப்ய்  

உளத்  கூ்ண்  -- 

ஆகஸ் ்

ப்ய்டள்ட  

ப் ளபடட்் 

5775 5775 1 1   

சிக்க்கந்  

கத்ுளத் 

  கூடட்ு  சா்்   1,914,425.50/-  1,895,464.40/-  22 23   

(இ3ண்றுண்8அ்  - 

இ்   ஞண்ணப் 

வசதக  

அலுபகடத்ிண்  

பனங்க்வி்ள) 
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சத்கப் உிலகலப தாதுகா்ன்(சத்கப் தசி குழு) 

1 இ் வபோக்க  சுகடண்   

சண்ட்ணக வது  ணகக்ளந   

அறிவூ்்கந்  

பனங்குபட்கக யண் 

ணகஞ வஞ் 

உடத்ியதகடட்க்ந்  இபோ  

க்ளுக்க பே்சி் 

்ள  (ண1வச1அ1) 

விவுளகநனூக  

அறிளப பனங்கந் 

44,420.00 42,620.00 11 11 வபந்நண் கஞணக  

விதிகக்்்  திகதிக்கு  

ப் படிக்க்்து1 

குழுக்கந்  

ளபளகந் 

2 2017சப்யடச  ணகந ் 

திடத்ி்கக அளணடத்ுந்ந 

வஞ்கந்   கு் 

ழு்்களுகக்க  க்  ள  

தஞண்  ்டு வசத்ட் 

வஞ்கந் ங்கந்பு (200) 32,400.00 32,400.00 01  01  ங்கு்றித 

ஞ்ஞகள்க306ஆக  

இபோட்ட்் 

பனங்க்்    

ஸ்க்ந்  ்க்குள 

(ண1வச1அ1)   பிட யணளகக்ு 

யடளபத வபோக்ந் 

வ் 

  எலி்பு 

  கபி ஹ ்பூட்ுட் 

3 வடழி்த் யசளபகந்  

ஈடுடுண் வஞ்கந்  

சபடத  ளளத யணண்  

டுடத்ுபட்க 

அறிவூ்்கந்  கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந்   

விவுள 21,600.00 21,600.00 ி11 ி11   

யஹணகண கத்ுளத் 

வணடட்ண் 98,420/-  96,620/-  3 3   
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அபிவிருத்ித்  பிிவு 

 

இ

 

பிட கன்சச்ிட ் 

தி்ண் 

ளபளகந் 

2017பபோடத்ி்

கதி 

இகக்ு 

2017.12.31 திகதிக்கு 

தி ப்ய்ண்  

(பௌ1) 

2017பபோடத்ி்க

வௌதீக ப்ய்ண் 

2017.12.31 

திகதிக்குவௌதீ

க ப்ய்ண் 

சிக்க்கந்/ண்

ளப 

1 வஞ்கந்  உடவி 

திளஞகக்நடத்ி

் 

வசத்டுடட்்டு

ண்  ட்கலிகண 

வஞ்கந் 

துக்பு  

ளதடள்ட 

டத்ிச ்

வச்பட்   .6 

ணடங்களுக்கக 

எதுக்கீட்ு தி   

 803,521.21 

 

 

 

 

 

 

784,990.81 2. ணடங்களுகக்க 

வகடு்ஞவு 

அலுப்கந்வசத்ட் 

ணடண் 10    

வீடுகளந 

 ச்ிடட்் 

 

எ்ட்  

பளபே் 

வகடு்ஞவு

கந் பனங்கந் 

  

 

 

 

அலெச்ு ஓதுக்கீடு அந்ந  தலந ிக்ெச்ிெச்ிடட்ங்கப் 

பி .செ.பிிவு  தறு  ிறுங்கப் ெ்த்த்தடட்ு  

டா்தி  ிக்ெச்ி்திடட்ங்கப் 

பிிக்கத்தடட்  

த் 

சதௌதீக  

பண்தணந்ந் 

தங்குதந்றி 

்ிக்லக 

வகவ்ப பு்று யத் எழி்பு கனசச்ிடத்ி்ண் -  101    

  ணஞ்உடத்ியதகடட் ்பே்சி -  101    

  எறி பியண் அறிவுபோடட்்கந் -  101    
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வடஹிபள அசித் உளண  ்றித வஞ்களுகக்ு  

அறிவூ்்கந் 

-  101    

  சுகடண் ண்றுண் யஷக்கு  

கன்சச்ிடத்ி்ண் 

-  102 99 

   

  ளகடய்டழி் இதக்க வறி 50,000/-  101 25 

   

  திக்  ண்ங்கந்  பே்சி -  101 15 

  ஆயசளகளுண் அறிவூ்்களுண் -  .01 70 

  வங்கு  சிணடண் -  102  20 

  சுதவடழி்களுக்கக  அறிவு பனங்க்   102 22 

  யளட ஏந்பு ்றித அறிலூ்்கந்   3 200 

  சளகக்ு வச்ட பிந்ளநகளந  

சளகக்ு  அனு்புவிடட்் 

-  102  12 

த 1பு 

யகள் 

கி ்யட்ிகளுகக்ு  வஞ்களந

ப்ளபடட்் 

  101  12 

  வஞ்குனள்டகந் ண்றுண் குனள்ட 

துக்பு சண்ட்ணடக சள  

ணஞபக்ளந  அவூ்் 

  101 200 

  க்்பிஞட ் டத்களந அறிவூட்ுண் 

கன்சச்ிட ் தி்ண் 

  01  30 

  யதக ் உ்டத்ி்  வசத்பண் பே்சி -  .01 10 

  கஞகந்உ்டத்ி்  வசத்பண் பே்சி -  101 12 

  சிளபே் அளக்க்் கஞபக்ளநக் 

வகஞ்  வஞ்களுகக்ு  சுத வடழிலி் 

ஈடுடுடட்்  பிந்ளநகளுக்கு  க்வி  

பேலுண் உடவி பனங்கந் 

3,000/-  101 3 

  விடளபகளநசுத வடழிலி் 

ஈடுடுடட்லுக்க பே்சி 

-  101 10 

  சிக்க்கந் ண்றுண் சிக்க்கந் 

பகளணடத்ுபண் 

-  101 25 

ணஹகண சுத வடழி்க் பனங்குண்  கன்சச்ிட ் 

தி்ண் 

-  103 70 

  ளகடவ்டழி் ண்க்குண்  பே்சி -  101 100 

  அனகுச ்  வடழி் பே்சி    102 130 

  யதக  பே்சி 1கன்சச்ிட ் தி்ண் -  103 70 
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  யஷக்கு கன்சச்ிட ் தி்ண் -  102 110 

துக்ளக ஆஞ்பக அபிவிபோடத்ி  

கன்சச்ிடத்ி்ண்/படி அங்க பே்சி 

-  .01 8 

  சிக்க்களுண் ண்றுண் சிகக்்களந 

இங்கஞலுண் 

-  101 15 

  சளணத்்  பே்சி -  102 55 

   

  க்களந அறிபகணகக்ுண் கன்சச்ிட ்

தி்ண் 

-  102 10 

  வஞ்கந் அளண்புகந்சிக்க்கந்  

கத்ுளத் 

-  109 141 

  உஞவு உ்டத்ி  கன்சச்ிட ்தி்ண் 1500 101 10 

  வஞ்கந் விசளஞ யசடள -  விசளஞ11    
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3.12சாழின் உருாக்க்  ந்று் ஊக்குவித்பு பிிவு 

 

 

 

இன ிக்க்கி் திடட்்திண் சத ் ிக்க்கி் திடட் 

்ிக்லக 

அனுதிக்கத்த

டட்சாலக 

செனவு்

சாலக 

தாபிகப் 

்ிக்லக 

.2 சடஞ  ட  ணஞப்கந்வடழி்த ் பழிக்்  கன்க்கிட ்

தி்ண் 
250 - - 4947 

.0 உத ்ட  ணஞப்கந்வடழி்த ் பழிக்்  கன்கக்ிட ்

தி்ண் 
99 - - 095. 

.3 ஆசிதக்ளந  அறிவூ்் 

 கன்கக்ிட ்தி்ண் 
.2 283701.. 283701.. 03 

.4 சுதவடழிலி் ஈடுயப்  பழிக்்  கன்க்கிட ்தி்ண் 
24 086801.. 086801.. 496 

.3 வடழி் டளகளந வப்றிவறுண் பழிக்்  கன்கக்ிட ்தி்ண் .4 0395.1.. 0395.1.. 0.2 

.4 உந்நக ்டகந்வடழி் பழிக்்  கன்கக்ிட ்தி்ண் .2 3445.1.. 43.051.. 45 

.5 வடழி் பழிக்்  கன்கக்ிட ்தி்ண் .2 - - 54 

.6 வ்யள  அறிவூட்ுண் வடழி் பழிக்்  கன்கக்ிட ்தி்ண் 26 0939. 0939. 990 

.7 வடழி் பழிக்் யகளப பனங்க்()் 
- - - 20.6 

.8 வடழி்வசத்று கடண் யணண் டுடட்்( வடழி் பழிக்்  ) - - - 427 

.9 விடத்ுகளுக்குந்நகிதபக்்க பழிக்் கன்கக்ிட ்தி்ண் 64 - -- 2566 

2. வடழி்  சபடத  கன்க்கிட ்தி்ண் .2  3475. 09 

22 பூங்க  பகளணடத்ுப கன்கக்ிட ்தி்ண் 
.2  3235. 35 

20 யடளபக்யக்  பே்கி கன்கக்ிட ்தி்ண் 
.0  299..1.. 59 

23 விபசதணதண அபிவிபோடத்ிபே்சி கன்கக்ிட ்தி்ண் .0  9.375 222 

24 තාක්ෂණි් உடவி  பனங்குண்  கன்கக்ிட ்தி்ண் .2  20...1.. 42 

25 யடி வடழிக்கண்    83 

26 2.. வடழி்பத்்புக்கந் கன்கக்ிட ்தி்ண் 
.2  02...1.. 658 
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சாழின் உருாக்க்  ந்று் ஊக்குவித்பு  திலக்கபத்ிண்  ணி ப  அபிலிருத்ி உ்தாகத்ிணிண்  ருடா்   

 

பண்தணந்ந்   2017(  ாடட் செனகத்ிண்  ருடா் பண்தணந்ந்) 

 

 

 

 

 

 

 

இ கன்கக்ிட ்தி்டத்ி் வத ் கன்கக்ிட ்

தி் 

ஞ்ஞகள்க 

அனுணதிக்க்்வடளக வசவுடவ்டளக தஞநகந் 

ஞ்ஞகள்க 

.2 
சடஞ  ட  ணஞப்கந்வடழி்த ் 

பழிக்்  கன்கக்ிட ்தி்ண் 
24 - - 460 

.0 
உத ்ட  ணஞப்கந்வடழி்த ் 

பழிக்்  கன்கக்ிட ்தி்ண் 
.6 - - 264 

.3 
உந்நக ்டகந்வடழி் பழிக்்  

கன்கக்ிட ்தி்ண் 
.2 3445.1.. 43.051.. 45 

.4 வடழி் பழிக்்  கன்கக்ிட ்தி்ண் .2 - - 52 

.5 வடழி் பழிக்் யகளப பனங்க்()் - - - 26. 

.6 
வடழி்வசத்று கடண் யணண் டுடட்்( 

வடழி் பழிக்்  ) 
- - - 65 

.7 
விடத்ுகளுக்குந்நகிதபக்்க 

பழிக்் கன்கக்ிட ்தி்ண் 
.3 - -- 205 



 

  1 

3.13 விதத்ுத் பிிவு 

 

2017்் ணடண் 14திகதி பவட்ப் கு்ள யணட்ி் விடத்ி்  அபச 

யசடத்ி்யது 393 குடுண்ங்கந்  1670 அங்கடட்பக்ந்  

விடத்ுகக்ுந்நகிதது் 33 க்ந் உபே ் இனட்்1  கத்ய் ் 

ஞ்ஞகள்க   11 வுண்  1யசடணளட்ளபதகவுண் , அபடடத்ி்  உந்நவடவுண்  

274 இ்ங்கந்  அளதநண் க்்ட்ிபோட் 1 விடத்ி  பகளணடத்ு  

அளணசச்ி்  யடசித  விடத்ுடவியசளப ணடத்ிதஸ்டடத்ிந்  பனங்க்்  

எதுக்கீட்ு திகந்வகழுண்பு  ணப் வசதகடத்ி்  பூஞ  

கஞ்கஞ்புனுண் , பழிக்லினூகவுண் வகவ்ப  பியடச 

வசதகடத்ினூக உஞவு , உந்க்ளண்பு பசதிகளுண்பனங்க்்து. 

 

 

பசாடட்பன்ன குத்லத தடட்ிண் விதத்ின்  தெ 

அலட்தாருக்கு 

 

 

2017.12.31திகதிக்கு  பணதபந்ந் 

 

 
 

இன செனவு வித் 

த் 

சாலக(ரூ) 

1 ண்று வீடுகளுக்கக (170 x 4,000,000/=)         680,000,000.00  

2 உபேநய்டபோக்கக   இன்பீடு            30,000,000.00  

3 உபே ்இனய்ட்  ணஞ சங்குகளுக்கக                  590,500.00  

4 பௌ1250,000/= ஆக டந யசட வகடு்வு            26,500,000.00  

5 பௌ1200,000/= விடுதி வகடு்வுகக்க            27,800,000.00  

6 

பௌ150,000/= பளககக்ு வகடுக்க்் 

வகடு்வு              1,350,000.00  

7 பௌ110,000/= இண்ண் வகடு்வு              1,580,000.00  

8 

வீட்ு இன்பீடு (யசடணளட் ண்றுண் 

அதகண)         250,071,950.00  

9 

பவட்ப் வ் கநஜ்சித  பநகடள்ட 

றுடத்ுங்கந் ணடத்ிதஸ்டணக ஆக்குட் 

(சீயணத்ு ண்றுண்  ணஞ் வறுபட்கக )                  587,900.00  

10 அபச யடளபகளுக்கக                   126,140.00  

 

சா்் 1,018,606,490.00  

 

வகழுண்பு  ணப்டத்ி்  வகவ்ப  பியடசச ் வசதகடத்ி் 

படய்டப் குதிபே்0.2 ்் 24 ண் திகதி ்் கு்ளயணடு  

சச்வு,யண  ணடண் ்் வபந்நண், ண்றுண் பண் ் ணடடத்ி் ்்  

சூபந  அ் பியடசடத்ி் யழிளப ்டுடத்ிதது1 

 

கு்ளயணடு  சச்வு  விடத்ி் கஞணக 393 குடுண்ங்கந் 1670 க்ந் 

திக்க்்்1 யண  ணடண் ்் வபந்ந    விடத்ு கஞணக 14050 

குடுண்ங்கந்55223 க்ந்  யசடப்்1 பண் ்  ணடண்  ்் 

சூபநவிடத்ி் கஞணக 8525 குடுண்ங்கந்29947 க்ந் 

திக்க்்்1   இச ் யசடங்களுக்குந்நகித வது  ணக்கந் வது  

ஸ்டங்கநலுண்   ண்றுண்  டடட்ணது  உவி்  இ்ங்கநலுண்  டங்கிதது்  

104 
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அண் ணகக்ளுகக்க  விடத்ு  பகளணடத்ுப  அளணசச்ி்  கீன்  இதங்குண் யடசித  

விடத்ு  உடவிச ்  யசளப  ணடத்ிதஸ்டண்  பனங்குண் எதுக்கீட்ு திபே் 

ணப் வசதக அலுபகடத்ு   பூஞ  எடத்ுளன்பு , கஞ்கஞ்பு,  

பழிக்்கந் கீன் சளணடட் உஞவு 1 சுகட  பசதிகந் , உ்ட் உஞவு 

ஆகிதளப 1பனங்க்்து1   இப்  விடத்ுகந்   கஞணக யசடப்  வீடுகந்  

ட்கலிக யடளபகளுகக்க பௌ110,000/= பனங்க்்து்யடசித க்புறுதி 

அக்க்ளந திதடட்் பழு இன்பீடு பனங்குபட்கக விபகங்கந்  

வசத்த்ட்ுந்நது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

02.08.2010 அ்று, லிட் தப் பியடச வசதகடத்ி் உடவிப், 

வபந்நடத்ி் யசடணளட் க்த்ூ ட் கிணடத்ி் உந்ந டபன்   

கஷ்  சள ணஞபக்ளுக்கு உகஞங்களு் 50 ந்ந் 

க்குகந் வியதகண் வசத்த்்து 

 

 



 

  1 

ணப்ண்-வகழுண்பு 

பியடசசவ்சதகண் பனங்க்்  

பழு 

எதுக்கீடு (பௌ1) 

யசளபகந் பனங்கந் 

(தஞநகந்/குடுண்ங்கந்) 

இ

்பு 

கத

ண் 





ச

ள

  

உ



க



ஞ

ங்

க

ந் 



ப

ள

்

வ

போ

்

க

ந் 

ச

ளண

த

ள

வ

போ

்

க

ந் 

கு

டி 

 ்

யப

று 

  

சளணட்

ட  

உஞவு 

உ்ட்  

உஞவு 

வீட்ுச ்வசடண்    

பே்

சவ்சட

ண் 

ள 

ங்

கு 

வகழுண்பு 
154764     

          
    

 

வடஹிபளந 58425.1                    

இடண்ள  286175 60 17           63225 51300  

வணட்ுப 202797.8                    

கஸ்ப 
84280     

          
    

 

ணககண                      

யஹணகண 2010538 58 13 
          

859729 1034359 
 

துக்க 928981 3236 848 
          

152665 776316 
 

சீடட்பக்ளக 4980358 2306 1827 
   1       

2115216 2766300 
 

கடுவப 5815169 3561 2349           3261612 2499990  

வகவ்ளப 45761162 6321 6321           11000 4602258  

ஸ்ரீ தபட்பு 110324 168   
          

36045   
 

திண்பிகஸ்தத 
51478.1     

          
    

 

ணப் 

வசதகஅலுபக

ண் 5043708     

          

    

 

இண் ணட வணடட்ண் )பௌ(1  
             

கட்  ணடண் பள  பழு வணடட்ண்  (பௌ1)              
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3.14 ாடட் காி செந்தாடட்ுத்ிடட் அலுனக் 

 

ிக்ெ ்சி்திடட்் லடபலநத்  தடு்த்தடட்  சதௌதீக  பண்தணந்ந் ிதி பண்தணந்ந் 

இனக்கு 2017 .12.30 

திகதிக்குப

ண்தணந்ந் 

பிி்துப்ப  

ஓதுக்கீடு ரூ. 

2017. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

30 திகதிக்குபண்தணந்ந் ரூ. 

 

சளகந்/ 

சபெகண்  அறிவூட்ுண் 

கன்சச்ிடத்ி்ங்கந் 

 

வகழுண்பு1கஸ்ப,துக்ளக,யஹணக

ண,யணட்ுளப, 

இடண்ள,சீடட்பகள்க,ணஹகண,வட

ஹிபள,கடுவபளண்றுண்  

யகயஞ்ஞப  ஆகித பி1 வச1 பி1 

 

 

22 

கன்சச்ிடத்ி்

ங்கந்  

டத்ுட் 

 

 

22 

கன்சச்ிடத்ி

்ங்களுண் 

டத்ிபந்

நது1 

 

07,5..1.. 

 

07,5..1.. 

 

பியடச 

கஞபஞ்வணழிவு

களந 

வசத்டுடத்ுண் 

வசத் தி்ண் 

 

கஸ்பபியடசச ் வசதந ் 

பிவுணடட் கிண  அலுபக்்பிவு 

 

 

 

கன்சச்ிடத்ி்

ண் - .2  

 

கன்சச்ிடத்ி

்ண் 

படிடத்ுந்ந

து 

 

5.,...1.. 

 

49,9761.. 

 

 

கிபத பறுளண  

ஏநக்குண் 

கன்சச்ிடத்ி்ண்  

 

 

கஸ்பபி1 வச1 பி1 (கஹய) 

துக்ளகபி1வச1பி1(அங்கண்பிட்ித) 

யஹணகணபி1வச1பி11(கஹதுடுப யண்கு) 

சீடட்பக்ளகபி1 வச1 பி11(கடுயகள 

பகக்ு) 

ணஹகண பி1 வச1 பி11(யக்ளப யண்கு) 

கடுவபளபி1வச1பி1(யவப) 

யகயஞ்ஞபபி1 வச1 பி11(ப்யதப 

பகக்ு) 

 

 

கன்சச்ிடத்ி்

ங்கந்  - .7  

 

கன்சச்ிடத்ி

்ங்கந்  - .7 

ண் 

படிடத்ுந்ந

து 

 

35.,...1.. 

 

349,4251.. 

 

பியடச 

கஞசெந்தாடட்ு

்தி்க் குழு 

வகழுண்பு, கஸ்ப, துக்க, யஹணகண 

வணட்ுப,இடண்,சீடட்பக்ளக, 

ணஹகண,வடஹிப,கடுவப,சிறி 

தபட்பு கள் ண்றுண் 

வகவ்ப  பியடசச ்வசதகங்கந்1  

 

கன்சச்ிடத்ி்

ங்கந்  

 20  

 

20 கன்சச்ிட ்

தி்ங்கந்

வசத்டுட்

திபந்நது 

 

25,...1.. 

 

25,...1.. 

யடசித  சூன் 

அபிவிபோடத்ி  

கன்சச்ிடத்ி்ண்  

வகழுண்பு பி1வச1பி1- கந கங்கயத   

கன்சச்ிடத்ி்

ங்கந்  

.2  

 

கன்சச்ிட ்

தி்ண்வசத

்டுடத்ிப

ந்நது1  

 

48...1.. 

 

48...1.. 
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வணட்ுபபி1வச11பிவவக ஆ்றி் 

பௌட்ு அபிவிபோடத்ி  றிகன்சச்ிடத்ி்ண் 

 

 

கன்சச்ிடத்ி்

ங்கந்  

.2  

 

 

கன்சச்ிட ்

தி்ண்வசத

்டுடத்ிப

ந்நது 

 

5.,...1.. 

 

5.,...1.. 

 

ணஞ் அ்பி் விதி 

பளகந்  

சண்ட்ணகபே்சக  

கன்சச்ிடத்ி்ண் 

 

 

ணப்  கஞ வசத்ட்ுடட்தி் 

அலுபகண் 

 

கன்சச்ிடத்ி்

ங்கந்  

.2  

 

 

கன்சச்ிட ்

தி்ண்வசத

்டுடத்ிப

ந்நது 

 

648.1.. 

 

648.1.. 

 

வகழுண்புணப்ட்

தி் ஈண் ண்றுண் 

வசவ்டழி்  

சூன்  குதிகளந 

துக்து  ்றித  

அறிகள்க 

 

 

ணப் கஞ  

வசத்ட்ுடத்ி்அலுபகண் 

 

அறிகள்க .2  

 

அறிகள்க 

படிக்க்

வி்ள 

 

         - 

 

- 

 

ிதி சா்் 

546,98.1.. 546,372 
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01. கிாப றுல ஒழிக்கு்  ிக்ெச்ி ்திடட்் 

 

தஹாாக பி .செ.பி. கஹதுடுல தந்கு கி  .அ .பிிவு  

 

 

உவித்  தித்தாப ் ா .கா .செ                           .அண் தடி   ா்க்கான் அல் 

காி               

 

( காி அபிவிருத்ி விதி பலநகப்  ெ்த்ாக அறிவூடட்ன்)  

 

 

 

கடுசன பி .செ.பி.தடத்டசனகி .அ .பிிவிண்    இரு தலி  பலந அபிவிருத்ி 

விதி பலநகப்  ெ்த்ாக அறிவூடட்ன் 
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02 பிதசி  காி செந்தாடட்ு ்திடட்  ப்சாழிவுகலப  

லடபலநாக்கு் செந்திடட்்  டதா்கி  .அ .பிிவு  

 

 

  

 

 

 

 

த்்சடு்  காிகபிண்  பண் ிலனல   காிகப்  அலத்தந்காண    

அறிவூடட்ன்கப் 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 . 
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.30 தசி சுந்றுெச்ூன் தாதுகாத்பு திடட்் 

பிதெ ெச்ெனகத்ின்  லடபலநாகி  கானணி  கங்லக   சீத்ிரு்ெ ்

செந் திடட்் 

 

 

 

 

 

 

 

க்ிபொஷ் வீதிபே் பெங்கி்  க்றுகந்              பெங்கி்    

டுபட்கு  ப்க்றுகந் ட்ித பி் 

 

 

 

  

   

 

 

ககண் வீதிதபெங்கி்   க்றுகந்  

டுபட்கு  ப் 

பெங்கி்   க்றுகந் ட்ித பி் 

சாநடட்ு  பி .செ . பி.சதானசகாட  ஆறு செந் திடட்த்ின்  சதானசகாட  

ால்பேன் க்டன் ாடட்ுன் ந்று்  தபே ்தாதுகாத்புக்காக  ஆ் 

செ்ன் 
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3.15 தசி சிறு ்தாதுகாத்பு பிிவு 

ாடட்  ிக்ெச்ி் திடட்் 

    

இன ிக்ெச்ி் திடட்் 

செந்திடட் 

்ிக்லக அனுதிக்கத்தடட் சாலக 

செனவுத் 

த் 

தாபிகபிண் 

்ிக்லக 

1 ணப்  ப்ய்  

கத்ுளத் கூ்ண் 

6 17,500.00  17,500.00  14 

2  “அபோஞ  டகி  ் “பளட்   

கஞ்கஞ்பி் பளட்களந 

யட்வ்டகடுடட்் 

 (ணப்) 

1                3,000.00              3,000.00  20 

3 ணப்  சிறுப ்அபிவிபோடத்ிக்  குழு 3              39,650.00  39,650.00  150 

4 வீ்ளண்பு  

அடி்ளபே்குனள்டகந்  ப் 

போப  அபிவிபோடத்ி  ்றித 

உடட்யதகடட்க்ளுக்கு  பே்சி  

அழிடட்் 

12              14,000.00  14,000.00  14 

5 குனள்டகளந  பநக்்குண் யது   

ளகதந் யபஞ்டித  விதி  

பளகளந  ்றி  

உடட்யதகடட்ள  அறிவூ்் 

 

 

 

 

 

 

             28,700.00  27,000.00  30 

6 குனள்டகந்  ப் போப  சிக்க்கந்  

இங்கணுண் விக்கந ஆத்வு 

9              20,000.00  20,000.00  80 

7   “ணஞ்ஞலிபோத்ு ட்ுகக்ு”வசத்  

தி்ண் 

5            100,000.00          96,600.00  480 

8 யஷக்கு சண்ட்ணக  ப் ந்ந  

ஆசிதக்ளந  அறிவூ்்   )கள  

உஞவி்  பகக்ிதடத்ுபண் (  

5              50,000.00  50,000.00  430 

 

  31                   272,850.00               267,750.00  1218 
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பிதெெ ் செனகத்  பிிவிணபவின்  லடபலநாக்கி செந்திடட்ங்கபிண் பண்தணந்ந் 

( அலெச்ு ஓதுக்கீடட்ிணான்) 

      

இன ிக்ெச்ி்  திடட்் 

ிக்ெச்ி்  

திடட்ங்கப் 

டா்தி 

பி .செ.பிிவுகப் 

்ிக்லக 

அங்கீகிக்கத்

தடட் த் 

செனாகி

 த் 

தாபிக

பிண் 

்ிக்

லக 

1 குனள்ட போப அபிவிபோடத்ி எபோங்கிளஞ்பு குழுக்கந் 

13 

39,000.00 37,384.00 625 

 
2 
 

 “அபோஞ  டகி  ் “பளட்   கஞ்கஞ்பி்கு 

பளட்களந ப் ளபடட்் பியடச  ்ள 13 

91,000.00 

88,545.00 1373 

3 

குனள்ட போப ண்பு ண்றுண் யணண்ட்ுக்க 

யடசித பண் பிந்ளநகளுக்கக 13 

195,000.00 

194,965.00 705 

4 

குனள்ட போப ண்புக்க யடசித வீகல்ி 

வ்யக்ளுக்கு கன்சச்ிகந் 13 
97,500.00 

96,600.00 580 

5 யடசித குனள்டகந் ந் கன்சச்ிகந் 13 195,000.00 195,000.00 750 

6 குனள்டகந்  சக்தி ஆசிதவ்கடு்வு 13 1,233,000.00 1,119,000.00 410 

7 உத ்பூள க்்ண் ஊ்சச்டத்ு உடவி 13 356,146,000.00 356,146,000.00 178,073 

8 ப் ந்ந குனள்டகந் எபோ கள உஞவு தி்ண் 2 4,013,500.00 2,557,024.00 5089 

9 

பக்பு அடி்ளபே குனள்ட போப அபிவிபோடத்ி 

தி்ண் (பிவச 1பி1 ) 13 52,000.00 52,037.00 563 

10 எட்ிசண்  ்றித பே்சி 2 40,000.00 40,000.00 80 

11 

ப் ந்ந குனள்டகந் )க்வி (உகஞங்கந் 

வியதகண் 2 254,561.16 254,561.16 

 

12 

வியச யடளபகந் வகஞ் பிந்ளநகளுக்கு 

உகஞங்களந பனங்குட் 2 100,000.00 100,000.00 

 

13 ந் ண்பு ளணதங்கந் 1 179,280.00 179,280.00 
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      ஓதுக்கீடு  பிிக்கத்தடான்  லடபலநாக்கத்தடட் பண் தப்பி  கு்லகபிண் அபிவிருத்ி  ிக்ெச்ி ் 

திடட்ங்கபிண்  பண்தணந்ந்  ாடட்்  ந்று் பிதெத்ிண அபவின் 

      இன ிதி ங்கி 

ிறுணங்கப் 

பிாண 

ிக்ெச்ி்திடட்் 

லடபலநாக்கன் 2017.11.30 

ிதி 

பண்தணந்ந

் 

சதௌதீக 

பண்தணந்ந் 

1 திதி 

வசதகடத்ி் 

ஊ்சச்டத்ு பிவு 

ப் ந்ந ஆசித ் 

பே்சி கன்சச்ிட ்தி்ண் 

சுகடண் ண்றுண் யஷக்கு  

்றித அறிவூ்்கந் 

410,000 கன்சச்ிட ்

தி்ங்கந் 

2 ந்ந ் 

ணபோடத்ுபணள 

்சுகடண்கன்சச்ிட ்

தி்ங்கந்டத்ுட் 

ப் ந்ந ஆசித ்வ்ய ்

அறிவூ்்கந் 

  6 

3  யண் ணகஞ 

ஆபய்பட 

திளஞகக்நண் 

யஷக்கு  ்றித 

அறிவூ்்கந் 

ப் ந்ந ஆசித ்வ்ய ்

அறிவூ்்கந் 

  6 

4  சிறுப ்துக்பு  

ணடத்ிதஸ்டண் 

ஆத்வு   பி  1வச 1பி1 10 

5 சுகட ணபோடத்ுப 

அலுபகண் 

யஷக்கு  ்றித 

அறிவூ்்கந் 

ப் ந்ந ஆசித ்வ்ய ்

அறிவூ்்கந் 

  4 

6 ணகண்பு புஸ்் ப் ந்ந ஆசித ்

சிறுப ்துக்பு  

்றித அறிவூ்்கந் 

படலுடவி ்றித   1 

6 அ்க ் றுபண் களகந் சண்ட்ண 

கன்சச்ிடத்ி்ண் 

ப் ந்ந குனள்டகந்   2 

ப் ந்ந ஆசித ்வ்ய ்

அறிவூ்்கந் 

7 திதி வசதக 

அலுபகண் 

சிறுப ்துக்பு  

்றித அறிவூ்்கந் 

சிறுப ்துக்பு  ணடத்ிதஸ்ட 

யண்ள்பதநபோகக்ு 

  2 

8 கபலி யட் 

அளண்பு 

உக சிறியத ்

திகன்சச்ிட ்தி்ண் 

சிறுபக்ளுக்ககன்சச்ிட ்

தி்ண் 

  2 

2. விளநதட்ு  அளணசச்ு உ் பே்சி 

ிக்ெச்ி்திடட்் 

ப் ந்ந குனள்டகந் 

ண்றுண்ஆசிதக்ளுக்கக 

  6 

22   சணத கீடங்கந் ண்றுண் 

சணத ிக்ெச்ி்திடட்் 

ப் ந்ந குனள்டகந் 

ண்றுண்ஆசிதக்ளுக்கக 

  3 

20 கசச் அளணசச்ு களகந் சண்ட்ண 

கன்சச்ிடத்ி்ண் 

ப் ந்ந குனள்டகந் 

ண்றுண்ஆசிதக்ளுக்கக 

  6 
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ண்ணடல், சிறு ்தாித்பு தெலகப் திலக்கபத்ிண் கீ் 2017 இன் 

பண்தணந்ந் 

 

இன ிக்ெச்ிெச்ிடட்் ஓதுக்கீடு -

சதந்நல 

ஓதுக்கீடு - 

செனவு 

தாழிகப் 

  அெ அெந்ந அெ அெந்ந  

1 ணப்  சிறுப ்சளபே் 

சிறுபக்ந் ண்றுண் பியடச சிறுப ்

சளபே் சி்றுபக்ளநபண்   

பி 1வச1பிவிகநநவி்சள 

வச்ட பிந்ளநகளநபண் 

இங்கஞ் 

92000. - 92000. - 168 

 

 

 

300 

2 சிறுப ்உளணளத துகடட்் 

சண்ட்ணக சிறுபள அறிவூட்ுண் 

கன்சச்ிட ் தி்ங்கந் டத்ுட் 

9000. - 9000. - 

 

 

3 பியடச சிறுபஉ்ளண 

யணண்டுடத்ுண் அலுபக்ந் 

ணடட்  ப்ய்க் கூ்ண் 

15000. - 15000. - 120 

4 ணப்  சிறுப ்சளபே் 

சிறுபக்ளுக்கக வியச கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் டத்ுட் 

21 டளளணடத்ுப பே்சிகன்சச்ிட ் 

தி்ண் 

0 1 க்விச ்சு்று 

10000. - 10000. 16551 175 

5 உக சிறுப ்தி வின 

வகஞ்்ண்   

15000 - 15000. 6200. 85 

 

6 கபோடத்ு பக்க  சிறுப ்ங்்றுட் 

சண்ட்ணகசி1உ1யண1 

அலுபக்ளநஅறிவூ்் 

18000. - 18000. - 15 

7 சிறுப ் 

யணண்ட்ுணடத்ிதஸ்டங்கந் 

சிறுபக்ந் ண்றுண் ணப்  சிறுப ்

சளபே் சிறுபக்ளுகக்ுண் 

இளயத  அனுபங்கந் 

ணறிகய்கந்ந் 

57550. - 57550. 26000. 100 

8 வீதி சிறுபக்ந் யஷக்ளக 

உதட்த்ுபட்குண்  அ் 

வ்ய் சுகட பசதிளத 

உதட்த்ுபட்குணகன்சச்ிட ் 

தி்ண் 

30000. - 30000. - 92 
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சிறு ்ந்று் சிறு ்தாித்பு தெலகப் திலக்கப்  சகாழு்பு 

ாடட்  பண்தணந்ந்2017 

சிறு ்உிலகப்த்தடுத்ு் உத்ிதாக்க்ப்- 15 

பிா்தி செனகங்கப்- 13 

2017 பண்தணந்ந் 

இன ிக்ெச்ி் திடட்் ஓதுக்கீடு  

சதநன் - 

அெ 

ஓதுக்கீடட்ு ெச்ெனவு ிக்ெச்ி  

்ிக்

லக 

தாபிக

பிண் 

்ிக்

லக 

   அெ அெந்ந   

2 பியடச  சிறுப ்

யணண்ட்ுக்குழு 

39...1.. 39...1.. - 50 0.3. 

0 கிபத சிறுப ்

யணண்ட்ுக்குழு 

845..1.. 845..1.. 11000.00 82 07.7 

3 சிறுப ்

ணதிகிணங்கந் 

45...1.. 45...1.. 53825.00 74 4.69 

4 பியடச  சிறுப ்

சளகந் 

23....1.. 23....1. 61025.00 50 0743 

5 குனள்டகந் 

சபெகங்கந் 

வடஞ்க்ந் பே்சி 

தி்ங்கந் 

3.....1.. 3.....1. - 45 667 

6 குனள்ட துக்பு 

்றித விழி்புஞவ்ு 

தி்ங்கந் 

269...1.. 269...1. 363290.00 095 03662 

7 பந்்பு 

வ்யண்தகன்

சச்ிட ்தி்ண் 

468...1.. 468...1. 127000.00 256 77 

8 ளபடத்ித ணதண் 05...1.. 05...1.. - 3 4 

9 அபட அட்ட் 

ணதண் 

345..1.. 345..1.. - 0 9 

2. இள் க்குனள்ட 

ணதண் 

0....1.. 0....1.. - 0 5 

22 யஷக்கு ணதண் 5...1.. 5...1.. 43...1.. 28 74 

20 க்வி உகஞங்கந் 

பனங்குபட்கக 

39...1.. 39...1.. 222.5.1.. 30 58. 

23 அறிவு ஊக்க ணதண் 20...1.. 20...1.. - 20 2 

24 உக குனள்டகந் 

திண் 

39...1.. 39...1.. 709400.00 28 7..6 

25 குனள்டகந் யணண்ட்ு 

ளணதங்கந்கன்சச்ிக்

கக 

2482..1.. 2482..1. - 6 925 

26 திக்க்் 

குனள்டகளுக்கு 

துக்புட ்

தி்ங்களநட ்

டதடட்் 

29844361.. 29844361 - 72 203 

27 சிறுப ்சபெகண் - - 36803.1.. 004 9598 

18 உக குனள்டகந் 

திண் குறிபைடுகந் 

ஞண் 

2035951.. 2035951.  2 2.. 
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சிறுப ்துக்பு சண்ட்ண பபோட் ப்ய்ண் 

வகழுண்பு ணப்ண் 

பிதெஅபவின்  பண்தணந்ந் 

                    1.இ்னாலண 

இ கன்சச்ிட ்தி்ண் கன்சச்ிட ்

தி் 

ஞ்ஞகள்க 

பௌ 

பிக்க்் 

ஞண் பௌ 

ஞச்

வசவு 

பௌ 

தஞ நகந் ஞ்ஞகள்க 

10 ணடட் ப்ய் ஆத்வு கூ்ங்கந்  டட்் 01 31811911 21111911 01 

11 சிறுப ் வடழிநச்ண்ட்ணக சள ணஞபக்ந் ,

ஆசிதக்ந் ,   ண்றுண் வ்யள  விழி்புஞவ்ூட்ுண்  

கன்சச்ிட ் தி்ண் 

10 05111911 05111911  

12 சிறுபகளுக்க  சப்யடச தி  ணப் வினளப டட்் 10 4111911 41111911 231 

13 சிறுப ்அபிவிபோடத்ி  ணடத்ிதஸ்டட்ங்களந  கஞ்கஞ்பு  

கன்சச்ிட ் தி்ண்எபோங்கிளஞட் கநடத்ிலிபோத்ு அடி்ள 

டளப யசகடட்் 

12 8111911 8111911 திண்பிகஸ்தத பியடச 

வசதக பிவுபெ்று சிறுப ்

அபிவிபோடத்ி ளதங்கந் 

சிறுபக்ந் 

14 ணப்  சிறுப ்அபிவிபோடத்ி   குழு   கன்சச்ிட ் தி்ங்கந் 

டட்் 

12 28541911 28541911 041 

15 இளஞதடட்நங்கந் துக்பு ்றித 

உடத்ியதகடட்க்ளந  விழி்புஞவ்ூட்ுண்  கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் டட்் 

10 37411911 36111911 32 

16 சிறுப ் டக்கங்களுகவ்கதிக எபோங்கிளஞட் கநடத்ிலிபோத்ு 

அடி்ள டளப யசகக்குண்  பே்சி் ்ளகந் 

10 03641911 03641911 33 

இன ிக்ெச்ி்திடட்் பிிக்கத்தடட் 

த் ரூதா 

தெ ்செனவு 

ரூதா 

தாபிகப் 

்ிக்லக 

10 சள சிறுப ்துக்பு குழு   கன்சச்ிட ் தி்ங்கந் 07111911 07111911 21× 5  

11 சிறுப ்துக்பு சண்ட்ணக விழி்புஞவ்ூட்ுண்  உடத்ியதகடட்க்ளந  

விழி்புஞவ்ூட்ுண்  கன்சச்ிட ் தி்ங்கந் 

4111911 4111911 41 

12 சிறுப ்அபிவிபோடத்ி  ணடத்ிதஸ்டட்ங்களந  கஞ்கஞ்பு  கன்சச்ிட ் 

தி்ண் 

8111911 8111911 சி 1அ1ண  112  

13 துக் சிறுப ் கிணண் கன்சச்ிட ் தி்ண் 14111911 14111911  

14 யடசித சிறுப ்துக்பு அதிக சளபே் பனங்க்்  ் வ் 

கஞபே் ளபஸ் டடு்ள உந்நடுட் 

0781911 0781911  
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2. சஹிலன 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இன ிக்ெச்ி்திடட்் பிிக்கத்தடட் 

த் ரூதா 

தெ ்செனவு 

ரூதா 

தாபிகப் 

்ிக்லக 

10 சள சிறுபக்ந் துக்பு குழு   கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

07111911 07111911 21× 5  

11 சிறுப ்துக்பு சண்ட்ணக விழி்புஞவ்ூட்ுண்  

உடத்ியதகடட்க்ளந  விழி்புஞவ்ூட்ுண்  கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

4111911 4111911 31 

12 சிறுப ்அபிவிபோடத்ி  ணடத்ிதஸ்டட்ங்களந  

கஞ்கஞ்பு  கன்சச்ிட ் தி்ண் 

8111911 8111911 சி 1அ1ண  112  

13 துக் சிறுப ் கிணண் கன்சச்ிட ் தி்ண் 14111911 14111911 211 

14 உக சிறுப ்தி வின   கன்சச்ிட ் தி்ண் டட்் 38111911 38111911 041 

15 யடசித சிறுப ்துக்பு அதிக சளபே் 

பனங்க்்  ் வ் கஞபே் ளபஸ் டடு்ள 

உந்நடுட் 

0781911 0781911  
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3.சகாழு்பு 

 

 

 

 

 

 

                     

4.ணஹகண 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இன ிக்ெச்ி்திடட்் பிிக்கத்தடட் 

த் ரூதா 

தெ ்செனவு 

ரூதா 

தாபிகப் 

்ிக்லக 

10 சள சிறுபக்ந் துக்பு குழு   கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

07111911 07111911 21× 5  

11 சிறுப ்துக்பு சண்ட்ணக விழி்புஞவ்ூட்ுண்  

உடத்ியதகடட்க்ளந  விழி்புஞவ்ூட்ுண்  கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

4111911 4111911 31 

12 சிறுபக்க்ு ச் சள சு்் உபோபக்குண்  

கன்சச்ிட ் தி்ண்  -  க்ண்    1  

12111911 12111911 34 

13 துக் சிறுப ் கிணண் கன்சச்ிட ் தி்ண் 14111911 14111911  

இ கன்சச்ிடத்ி்ண் பிக்க்் 

ஞண் பௌ 

ஞச ்வசவு 

பௌ 

தஞநகந் 

ஞ்ஞகள்க 

10 சள சிறுபக்ந் துக்பு குழு   கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

07111911 07111911 21× 5  

11 சிறுப ்துக்பு சண்ட்ணக விழி்புஞவ்ூட்ுண்  

உடத்ியதகடட்க்ளந  விழி்புஞவ்ூட்ுண்  கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

4111911 4111911 31 

12 சிறுப ்அபிவிபோடத்ி  ணடத்ிதஸ்டட்ங்களந  

கஞ்கஞ்பு  கன்சச்ிட ் தி்ண் 

8111911 8111911 சி 1அ1ண  113  

13 துக் சிறுப ் கிணண் கன்சச்ிட ் தி்ண் 14111911 14111911 21 

14 உக சிறுப ்தி வின   கன்சச்ிட ் தி்ண் டட்் 31111911 31111911 041 
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5. கடுவப 

 

 

 

 

 

                6.வகவ்ளப 

 

 

 

 

 

 

7.கஸ்ப 

 

 

 

 

 

    

இ கன்சச்ிடத்ி்ண் பிக்க்் 

ஞண் பௌ 

ஞச ்வசவு 

பௌ 

தஞநகந் 

ஞ்ஞகள்க 

10 சள சிறுபக்ந் துக்பு குழு   கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

07111911 07111911 21× 5  

11 சிறுப ்துக்பு சண்ட்ணக விழி்புஞவ்ூட்ுண்  

உடத்ியதகடட்க்ளந  விழி்புஞவ்ூட்ுண்  கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

4111911 4111911 41 

12 துக் சிறுப ் கிணண் கன்சச்ிட ் தி்ண் 14111911 14111911 14 

இ கன்சச்ிடத்ி்ண் பிக்க்் 

ஞண் பௌ 

ஞச ்வசவு 

பௌ 

தஞநகந் 

ஞ்ஞகள்க 

10 சள சிறுபக்ந் துக்பு குழு   கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

07111911 07111911 21× 5  

11 சிறுப ்துக்பு சண்ட்ணக விழி்புஞவ்ூட்ுண்  

உடத்ியதகடட்க்ளந  விழி்புஞவ்ூட்ுண்  கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

4111911 4111911 41 

12 துக் சிறுப ் கிணண் கன்சச்ிட ் தி்ண் 14111911 14111911 31 

இ கன்சச்ிடத்ி்ண் பிக்க்் 

ஞண் பௌ 

ஞச ்வசவு 

பௌ 

தஞநகந் 

ஞ்ஞகள்க 

10 சள சிறுபக்ந் துக்பு குழு   கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

07111911 07111911  

11 சிறுப ்துக்பு சண்ட்ணக விழி்புஞவ்ூட்ுண்  

உடத்ியதகடட்க்ளந  விழி்புஞவ்ூட்ுண்  கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

4111911 4111911  

12 சிறுப ்அபிவிபோடத்ி  ணடத்ிதஸ்டட்ங்களந  

கஞ்கஞ்பு  கன்சச்ிட ் தி்ண் 

8111911 8111911  

13 துக் சிறுப ் கிணண் கன்சச்ிட ் தி்ண் 14111911 14111911  
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  8.வணட்ுளப 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9. 1சீடட்பகள்க 

 

 

 

 

 

 

 

இ கன்சச்ிடத்ி்ண் பிக்க்் 

ஞண் பௌ 

ஞச ்வசவு 

பௌ 

தஞநகந் 

ஞ்ஞகள்க 

10 சள சிறுபக்ந் துக்பு குழு   கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

07111911 07111911 21× 5  

11 சிறுப ்துக்பு சண்ட்ணக விழி்புஞவ்ூட்ுண்  

உடத்ியதகடட்க்ளந  விழி்புஞவ்ூட்ுண்  கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

4111911 4111911 41 

12 சிறுப ்அபிவிபோடத்ி  ணடத்ிதஸ்டட்ங்களந  

கஞ்கஞ்பு  கன்சச்ிட ் தி்ண் 

04111911 01411911 சி 1அ1ண  114  

13 துக் சிறுப ் கிணண் கன்சச்ிட ் தி்ண் 14111911 14111911 141 

14 யடசித சிறுப ்துக்பு அதிக சளபே் 

பனங்க்்  ் வ் கஞபே் ளபஸ் டடு்ள 

உந்நடுட் 

0781911 0781911  

இ கன்சச்ிடத்ி்ண் பிக்க்் 

ஞண் பௌ 

ஞச ்வசவு 

பௌ 

தஞநகந் 

ஞ்ஞகள்க 

10 சள சிறுபக்ந் துக்பு குழு   கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

07111911 07111911  

11 சிறுப ்துக்பு சண்ட்ணக விழி்புஞவ்ூட்ுண்  

உடத்ியதகடட்க்ளந  விழி்புஞவ்ூட்ுண்  கன்சச்ிட ் 

தி்ங்கந் 

4111911 4111911  

12 சிறுப ்அபிவிபோடத்ி  ணடத்ிதஸ்டட்ங்களந  

கஞ்கஞ்பு  கன்சச்ிட ் தி்ண் 

04111911 01411911  

13 துக் சிறுப ் கிணண் கன்சச்ிட ் தி்ண் 14111911 14111911 31 

14 யடசித சிறுப ்துக்பு அதிக சளபே் 

பனங்க்்  ் வ் கஞபே் ளபஸ் டடு்ள 

உந்நடுட் 

0781911 0781911  
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3.16 சபிாடட்ு தெலத் திக் 

கன்சச்ிடத்ி்ண் ளபளகந் தநகந் 

அளணசச்ி் விடுவிகக்்டுண் 

அலுப்கந்   பியடசஅநவி்  

ளபளதக்குபது   ்றித  

கஞ்கஞ்பு 

சக பியடசச ் வசதகங்கந்  அபிவிபோடத்ி அலுபக்நது  

கஞ்கஞ்பு 

வபந ட்ுவட ழி் 

அபிவிபோடத்ி அலுபகக்ந் 

அளணசச்ி்  விடுவிகக்்டுண் 

அலுப்களந   பியடச அநவி்  

ளபளதக்குபட் ப்ய்ண் 

ணடட்ண் 6  ப்ய் ஆத்வு கூ்ங்கந்டத்ுட்  வபந ட்ுவட ழி் 

அபிவிபோடத்ி அலுபகக்ந் 

டப  குடுண் விநக்க 

அறிகள்ககளந சண்்பி்ளட  

டடுடட்் 

அலுபக க்ுறி்பு ,யக் புடட்கண்  ,அனுணதி க்க்் /

அனுணதிக்க்ட குடுண் விநக்க அறிகள்கக்திவுகக்ந் 

ஆகித வப்றிகணக ஏழுங்கக  

ளபள்டுகி்ப   கஞ்கஞடட்் 

வபந ட்ுவட ழி் 

அபிவிபோடத்ி அலுபகக்ந் 

அளணசச்ிண் ப் ளபகக்ுண் 

விசளஞகளுக்குண் அப்றி் 

விநகக்ங்களந   டட்வுண்  உடவுட் 

கிளடட்  விசளஞ படிக்ளககந் சண்ட்ணக 

ங்கநடட்்  ,யடளபகளுக்யக் அறிகள்க களந அளணசச்ிண் 

ப்ளபடட்் 

8      விசளஞகந் 

பி/வசதக்பிவுகந் 

அலுபகங்கந்வபந ட்ு   வட ழி் 

அபிவிபோடத்ி அலுபகக்ளுக்க 

பேசிட ்யடளபளத இங் கஞ் 

சபெக  அறிகள்ககந்  ,குடுண் அபிவி  ுடத்ி தி்ங்கந்  

அளணடட்் சண்ட்ணக அபிவிபோடத்ி அலுபகக்ளுக்கு  0 

பே்சச்ி வறி  டத்ுட் 138 அலுபகக்ந் 

பி/வசதக்பிவுகந் வபந 

ட்ுவட ழி் அபிவிபோடத்ி 

அலுபகக்ந் 

பி/வசதக்பிவுகந் வபந 

ட்ுவட ழி் அபிவிபோடத்ி 

அலுபகக்ந் பே்சி  

பே்சிகளந ஏழுங்களணடட்லுண் யண்ள்பபண் பி/வசதக்பிவுகந் வபந 

ட்ுவட ழி் அபிவிபோடத்ி 

அலுபகக்ந் 

வபநபொ ்வச்பக்ந்  

குடுண்ங்கந்  ்புகளுக்கக 

குடுண் அபிவிபோடத்ி  தி்ங்கந்  

ளபள்டுடட்் ண்றுண் 

கஞ்கஞடட்் 

பி/வசதக  அநவி்  08 அபிவிபோடத்ி  தி்ங்கந்  கஞ்கஞ்பு 28 වියීමිල්குடுண்ங்கந் 

வபநபொ ் வச்பக்ந் 

குடுண்ங்கந்  ்புகளுக்கக 

குடுண் வியஷ அபிவிபோடத்ி  தி்ங்கந்  

ளபள்டுடட்் ண்றுண் 

கஞ்கஞடட்் 

வடழி் பத்்புக்கக வபநடு வச்பக்ந் 

குடுண்ங்கந் அங்கடட்பது   ,தி பகளணடத்ுபண் ண்றுண் 

சிறுப ்துக்பு  ,யளட பஞண்  ஆகிதப்றி்க  0 

கன்சச்ிடத்ி்ங்கந் இடண்ள பி  1வசதகண் ( ஹித்ு 1

விடத்ி) 

්குடுண்ங்கந் 

அங்கடட்பக் ந்26 
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அளணசச்ிண் ப் ளபகக் யபஞ்டித 

அறிகள்ககந்  டதடட்் 

ப்ய்ங்கந் ்றித பநத்வு கூ் அறிகள்ககந்ண்றுண் 

அபிவிபோடத்ி அலுபகக்நஞ் ணடட்  ப்ய் 

கஞ்கஞ்பு அறிகள்க1 

6. ப்ய்ங்கந் ்றித  

பநத்வுகூ் அறிகள்ககந்  ,22  

அபிவிபோடத்ி அலுபகக்நஞ் 

ணடட்  ப்ய் 

கஞ்கஞ்பு அறிகள்ககந்1 

அளணசச்ி் ணப்  டவு அளண்ள 

ளபள்டுடத்ுபதுண்புது்பிடட்லுண் 

ணப்  டவு அளண்ளஅளணடட்் 
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3.17 விலபாடட்ுத்   பிிவு 

இன  

ிக்ெச்ி்திடட்் 

தங்குதந்றி

 

்ிக்

லக 

செனவு 

(ரூ) 

 

.2)1 

 

யடசீத  விளநதட்ு ண்றுண் உ்  

்  யணண்ட்ு  படத்ி்கக 

.2)அச யசளப உடத்ியதகடட்திண் 

 

0) டத ்  யசளப  திண் 

 

3) குனள்டகந்  ண்றுண்  டத்ண ்திண் 

 

4)  ணகந ்திண் 

 

5)  பதது பய்ட ்ண்றுண்  

அங்கபைபக்ந் திண் 

6) வதௌப  திண் 

 

7) ணக்கந்  திண் 

 

 

 

 

 

 

275 

 

205 

 

2.. 

 

24. 

 

75 

 

 

2.. 

 

205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5. ...1..                                           
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02)1 

 

விலபாடட்ுெ ்ெக்தி  ிக்ெச்ி்   

திடட்்திந்காக சகாழு்பு  ாடட்்தின்11 

விலபாடட்ுகளுக்காக தவ்ு  

தடீல்ெகப் டா்ன் 

 

1வபலிய் 

2வ்ய் 

3.பள்த்ு 

4.ண்வித சஞ்ள 

5.க்த்ு 

6வக்ஷிங் 

71 ளணடயட்ிகந் 

    8.கடி 

 9ளக்த்ு 

2.1ப்்் 

221யஹகீ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ...1.. 

 

.3)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.4)1 

ணடட்  விளநதட்ு  கூனங்களுக்கக 

வகடு்ஞவுகந் 

ணப் விளநதட்ு பே்சி  

ளதங்கந் 

1வபலிய் 

2வ்ய் 

3.பள்த்ு 

4.ண்வித சஞ்ள 

5.க்த்ு 

6வக்ஷிங் 

71 ளணடயட்ிகந் 

8.ுண்ஸ்டிக ்

9.க ்

1.1 வஹகீ 

11.கடி 

ளக்த்ு  விளநதட்ு்யட்ி 

0.27-ஞ்கண விளநதட்ு ளணடண்-

யடசித  ண வபோண் விளநதட்ு வின 

( ணப்டத்ி்கு 20ய ்டி   05 

ணப்டத்ி்கக) 

 

 

 

 

 

6.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

0,976,48.1..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500001.. 
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3.18 அெசழிகப் ந்று்  சகப்லககப் பிிவு 

 

கன்சச்ிடத்ி்ண் அனுணதிடட் 

தி 

வசவு 

தி 

கன்சச்ிடத்ி் 

ஞ்ஞகள்க 

தஞநகந் 

ஞ்ஞகள்க 

ச் தித ச்றிடன்கந்  

பனங்குண்  ணடுண் யசளப 

375534. /= 3456.. ./= 2. 5... 

யடசீத சகபன்வு   

11111111அளணடட்்  

23...../= 23...../= .2 5.. 

இ் ்ஸ்கூ் இதக்கவித் 

ணடு 

99.../= 99.../= .2 2.. 

அச அலுபகக்ந் டபன் 

ளஷ பே்சி 

கன்சச்ிடத்ி்ண் 

94.../= 94.../= 0. 0... 

சகபன்வுசங்க வசத்தி்ண் 377200/= 372700/= .6 5.. 

அச அலுபகக்ந் .6 ந் 

கன்சச்ிடத்ி்ண் 

  .6 7.. 

அச அலுபகக்ந் 20 ந் 

கன்சச்ிடத்ி்ண் 

  .0 3.. 

வணடட்ண் 5605460/= 530.700/= 46 92.. 
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3.19 

கனாெெ்ா  

அலுன்கப்  

பிிவுஇன 

ிக்ெச்ி்திடட்்  அனுதிக்கத்தடட் 

ிதி 

செனவுத் 

செ்த்தடட் 

ிதி 

தங்குதந்றிக்பிண் 

.2 சக சணத கன்சச்ிட ் தி்ண்–வௌடட் 

சணத பழிடுகந்-வ்்வி 

விஹள ஹித்ு சணத பழிடுகந் 

திணள ஸ்ரீ விஷ்னு  யகவி்  ,

பஸ்லீண்சணத பழிடுகந்ப்கஹ 

பஸ்லீண் ந்நபச்,கடய்டலிக்க டணத  

பழிடுகந’வகசச்ிகள 

யடபஸ்டண் 

பௌ13. ...1.. பௌ1 3. ...1.. கள அங்கடட்பக்ந்  ,அச 

ஊழிதக்ந்வௌடட், ஹித்ு , 

பஸ்லீண், 

கடய்டலிகக்பிளகந் 5.. 

.0 ளட்யங்கந்கன்சச்ிடத்ி்ண் - - கள அங்கடட்பக்ந் சிங்கந், 

ஹித்ு ணக்கந் 4.. ணகக்நநவு  

.3 கசச் பே்சி   வறி   கள  அங்கடட்பக்ந் 3.. 

அநவு 

.4  வதௌபதக்ந் 

ணகக்ுபடத்ி்க கன்சச்ிடத்ி்ண் 

- பௌ1 2. ...1.. 

்கு யகக்  

28 -00 பததுகளுக ் 

கிளபே 

வதௌப , வதௌபகந் 

.5 சுவிட  கீட தண பௌ120.,... பௌ1255,0901.. 6. -7. சுவிட  கீட 

விபோ்பளதபக்ந் 5..  

.6 ணட்ி்  விகக்ிணசிங்க  அபக்ந் 

இகக்ித வினக்கந் 

பௌ109..1.. பௌ109..1.. ணப் வசதக 

உடட்யதகடட்க்ந், 

திண்பிகஸ்தத  பியடச 

வசதக உடட்யதகடட்க்ந் 

.7 வசழிவு் குடுண்  வசத் தி்டத்ி் 

கீன்பன்வி் களகன்சச்ிடத்ி்ண் 

பௌ1 30 ...1.. பௌ1 30 ...1.. வகழுண்பு ணப்கள 

அங்கடட்பக்ந் ,  வகழுண்பு 

ணப்வசதக 

உடட்யதகடட்க்ந்35. அநவு 

.8 வசழிவு் குடுண்  வசத் தி்டத்ி் 

கீன்கீடங்கந் இளச  இசிடட்்   

கன்சச்ிடத்ி்ண் 

பௌ1 2.1...1.. பௌ12.1...1.. வகழுண்புபியடச வசதக 

பிவு  கசச் ணஞ்ண் ,  

கப  ணட படயத ்

இ்டத்ு  படயதக்ந்   05.  

அநவு 

.9 வசழிவு் குடுண்  வசத் தி்டத்ி் 

கீன்்  டி்யண்கன்சச்ிடத்ி்ண் 

பௌ18...1.. பௌ18...1.. ணப் வசதக 

உடட்யதகடட்க்ந், 

திண்பிகஸ்தத  பியடச 
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வசதக  உடத்ியதகடட்க்ந் 

2. வகழுண்பு ணப் இகக்ித வின பௌ15. ... பௌ12558021.. வகழுண்பு ணப்கசச்  

ணஞ்ண் , வகழுண்பு 

ணப்ழுடட்ந ் 

சங்கடத்ி்  அங்கடப்க்ந், 

கள அங்கடட்பக்ந், 

சள ணஞப்ந், 

அதிக்ந் , அச 

உடத்ியதகடட்க்ந்4..  ,அநவு 

 

  ிக்ெச்ி்  திடட்் ிக்ெச்ி்திடட்ங்கப்

்ிக்லக 

தாபிகபிண் 

்ிக்லக 

01  க்வி ிக்ெச்ி்  திடட்் 09  1310  

02  அச ஊழிதக்ளுக்ககஅறிவூ்்கந் ிக்ெச்ி்திடட்் 06  270  

03  ணயசபடத அறிவூ்்கந் 23  883  

04  யபறு  திளஞக்கநங்கந்ண்றுண்  சபெக ிக்ெச்ி்  திடட்் 21  378  

 

05  சீத் ஃபிளந் கன்சச்ிகந் 05 253 

06  ஆளுளண அபிவிபோடத்ி தி்ங்கந் 03 84  

07  டளளண பே்சி ்ளகந் 02 270 

08  யபறு  ிக்ெச்ி்  திடட்ங்கப் 02 84 

வணடட்ண் 71  3532 
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3.20உபபத்ுலத்  பிிவு 

  

ணப்  ண்டத்ி்  டட்்் அறிவூ்்கந் ண்றுண் வகந்நநவு யணண்டுடத்ுண்ிக்ெச்ி ் திடட்ங்கப் - 0.27 

 
 

பிதெெ ்  செனக  பிிவுகபிண்   அபவின்     

லடபலநாகு்  ிக்ெச்ி்திடட்ங்கப் 

2016 ப ணடண்  யடக்கண் 

டிசண் ் ணடண்   பள 

  ிக்ெச்ி்திடட்ங்கப்ஞ்ஞகள்க தஞநகந் ஞ்ஞக்ளக 

01  திண்பிடஸ்தத  பியடசச ்வசதக அலுபகண் 224 3096  

02  வகழுண்பு பியடசச ்வசதக அலுபகண் 56 4690 

03  கடுவப பியடசச ்வசதக அலுபகண் 50 2276 

04  தபட்பு  யகய் பியடசசவ்சதக அலுபகண் 42 2685 

 
 யணட்ுப பியடசசவ்சதக அலுபகண் 33 2812 

06  இடண் பியடசச ்வசதக அலுபகண் 42 2139 

07  கஸ்ப பியடசச ்வசதக அலுபகண் 44 2348 

08  வடஹிபள பியடசசவ்சதக அலுபகண் 40 2997 

09 துக்ளக பியடசச ்வசதக அலுபகண் .3 237 

2.  ணஹகண பியடசச ்வசதக அலுபகண் 22 355 

22 வகவ்ப பியடசச ்வசதக அலுபகண் 04 2277 

23 சீடட்பக்ளக  பியடசச ்வசதக அலுபகண் - - 

 வணடட்ண் 461 22712 
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ணி த ் உததெண  ொணங்கப்  டாத்ுன்- 2017 

 

 

 

ணி த ் உததெண  ொணங்கப்  டாத்ுன்  - 2017விதேட குறித்பு  (ாடட்அபவு) 

 ாடட் செனக அலுனக்/ 

பிதெெ ்செனக அலுனக் 

தாபிகபிண் ்ிக்லக டா்தி ொணங்கபிண்  

்ிக்லக 

01  ணப் வசதக அலுபகண் 71 197 

02  திண்பிடஸ்தத பியடசச ்வசதக அலுபகண் 86 228 

03  தபட்பு  யகய்  பியடசசவ்ச1 அலுபகண் 78 132 

04  கடுவப பியடசச ்வசதக அலுபகண் 182 196 

05  வகழுண்பு பியடசச ்வசதக அலுபகண் 181 290 

06  இடண் பியடசச ்வசதக அலுபகண் 155 198 

வணடட்ண் 753 2042 

    பிதெெ ்செனக அலுனக் தாபிகபிண் 

்ிக்லக 

ெபெகபி் 

ாங்கப் 

071  கஸ்ப  பியடசச ்வசதக அலுபகண் 133 151 

081  வடஹிபள  பியடசசவ்சதக அலுபகண் 26  32  

091  வணட்ுப  பியடசசவ்சதக அலுபகண் 106 340 

2.1  ணஹகண பியடசச ்வசதக அலுபகண் 66 22. 

221  வகவ்ப பியடசச ்வசதக அலுபகண் 23. 25. 

வணடட்ண் 2024 0.04 
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தாடொலனகப்  அடித்தலடபேனாண ிாண கன்சச்ிட ்தி்ண் 

  சபடத  ண ள  ணடத்ிதஸ்ட்  டுடத்ுண்  கன்சச்ிட ்தி்ண் - (பவட்ப்ள  கு்ள  அகன்வு) 
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3.21       பிதெெ ் செனக  பிிவுகபிண்   விதங்கப்  

   

   வகழுண்பு வடஹிபள இடண்ள வணட்ுப கஸப ணஹகண 

 விங்கந் ப 11  பபோண

ண் 

ப 11  பபோண

ண் 

ப

11  

பபோண

ண் 

ப 11  பபோண

ண் 

ப 11  பபோண

ண் 
ப

11

ஞ்

ஞ 

பபோண

ண் 

பி்புச ்ச்றிடன்  47688  -  -  -  -  -  28976  - 282765.  -  07850  - 

விபகச ்ச்றிடன்  27.3  -  02004  -  -  -  3226  - 3077..  -  3275  - 

இ்புச ் ச்றிடன்  34.6  -  -  -      797   760..  -  3527  - 

ணண் வபட்ுண் உண்டத்ிண்  09    -  - 3. 5275  0360  34.35.1.. 090 5.37.  455   

பபோண  ச்றிடன்  -    -  - 02. 608.4.  -   2296 036.868  322  6.20218. 

ணதி்பீட்ு  ச்றிடன்  -    -  - - -  -   7 25748.  -  - 

ஈடு  உண்டத்ிண்  80  523...1..  22  68...1.. 26 87...  25   40 05....  32  255...1.. 

ணது  உண்டத்ிண்  329  

2368252061.. 

 04  3705...1.. 46 218E+.7  63   68 238354301.3  38  2737...1.. 

பகங்கந் உண்டத்ிண்  -  -    32348 619E+.7  -   6268. 2482.79281..  -  - 

விங்குகந் யக்குபடத்ு  

உண்டத்ிண் 

 -  -  5  85.1.. 4 65.  -   35 485.  25  055. 

 ஸ்பஞ்டி  டத்ு் 

உண்டத்ிண் 

 -  -  7  35..1.. 4 0...  -   00 22...  -  -- 

ணஞ்  வியதக உண்டத்ிண்  -  -  -  -      -   223 29.79  -  - 

து ்தா ்ண்லகப்  09452  559569..1..  -  - 7.2 20.7 20.7   08948...1.. 25.8. 3E+.7  2472  074949..1.. 

அங்கபைடட்ப் வகடு்வு  58  0.32...1..  -  - 87 3230... 82  0926...1.. 2039 3727...  2036  37.8...1.. 

சுதவடழி் பஞண்  -  -  -  - 3 75... -  -      -  - 

வது ச பஞண்  -  -  -  - 66. 000455. 24.3  4430...1.. 25564 754505.  2.299  07607..1.. 

பு்றுயத்  பஞண்  25.  9.....1..  -  - 45 0765..  228  6905..1.. 2450 706...  575  0875..1.. 

கச யத்  43  025..1..  -  - 2 3...  .0  05..1..  -  -  -  - 

 குஷ்யக  பஞண்  .6  36...1..  -  - 2 6...  .4  0263.1.. 638 28...  28  907.1.. 

க்வி  பஞண்யஷக்கு  

பஞண் 

 64  5085..1..  -  - 244 896...  94  4825..1..         

வியச ளபடத்ித  பஞண்  -    -  - 9 40....  -           
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விங்கந்   

திண்பிகஸ்தத  யஹணகண துக்ளக சீடட்பக்ளக வகவ்

ப 

கடுவப ஸ்ரீ தபட்பு 

ப 11  பபோண

ண் 

ப

11  

பபோண

ண் 

ப

11  

பபோணண் ப

11  

பபோணண் ப 11  பபோண

ண் 

ப 11  பபோண

ண் 
ப

11  

பபோணண் 

பி்புச ்

ச்றிடன் 
- - 02.69   1238

6 

- - - 24797       - - 

விபகச ்

ச்றிடன் 
- - 3322   1074 - - - 2728       - - 

இ்புச ் 

ச்றிடன் 
- - 2404   430 - - - 695       - - 

ண் 

யக்குபடத்ு 

ச்றிடன் 

52 8970.00 484 8008015 310 46500.00 240 41400.00 227 0.50715     - - 

பபோணச ்

ச்றிடன் 

658      193 445330.36 - -         161 468001.00 

வறுணதி 

ச்றிடன் 

13 1170948.

00 

    01 3810.00 - -         11 257200.40 

ஈடு அனுணதி 49 326500.0

0 

00 0.35.. 8 46500.00 17 144000.00 25 234...     17 95000.00 

ணது அனுணதி 400 11038138

0 

02 6096427 11 2270000.0

0 

15 4150000.00 9 064....     39 15274385.17 

பக அனுணதி - -     1982

0 

42376679.

00 

3277

4 

82532574.0

0 

        52527 156165445.00 

விங்கு 

யக்குபடத்ு 
02 5050.00 68 2.7.. 22 4250.00 32 5150.00         14 700.00 

  ணண் 

வபட்ு  அனுணதி 
56                  - - 
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ணஞ் 

யக்குபடத்ு 

அனுணதி 

- - 30 7.322128 676 68040.42 32 68180.08 08 4232105     - - 

து ்தா ்

ண்லகப் 
- - 25.. 363.08.. 1334 32016000.

00 

1132

2 

22644000.0

0 

2.97 0294...     6588 13175700.00 

அங்கபைடட்ப

் ஆடண் 
- - 2.. 3592... 90 3240000.0

0 

1243 3729000.00 82 043...     829 2487000.00 

சுத 

யபளபத்்பு 

உடவி 

- -       2 46600.00           

வது உடவி - - 930 086525. 625 1984800.0

0 

2272

2 

6111700.00 420 22.25.     3126 818800.00 

பு்றுயத் 

யத் ஆடண் 
- - 228 687... 

 

 1662 831000.00 228 59...     
 

 

TB 

கசயத்ஆட

ண் 

- - 3 75..   55 342000.00   2 5..       588 294540.00 

குஷ்யகி  

ஆடண் 
- - 2 525     3 25..       

க்வி 

்வகள 

ண்றுண் 

ஊ்சச்டத்ு 

உடவி 

- 

- 

- 

- 

75 358... 99 544600.00 1423 774500.00 2.3 020...     703 380000.00 

வியஷ 

ளபடத்ித உடவி 
      743 15084000.

00 

            

சபட்த்ி 

ணதங்கந் 
- - 3495 87035... - - - -         - - 

ணபோடத்ுப 

ணபோடத்ுபக்ந 
- -     - - - -         - - 

 -    - - - -     - - 
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3.22 கக்கு  அறிக்லக 

    
 

 

    

டீ 1வ1ஸ்1- 3 

கரு்திடட் தீிாண  ப்டு்  ரு் செனவிண் 

அலெச்ு  /திலக்கப் /ாடட் செனக்  ; சகாழு்பு  ாடட் செனக்   

செனவிண்  லனத்பு இன :255   

ிக்ெச்ி் திடட் இனக்கப்  லனத்பு்  :01       

செண் பலந செந்தாடுகப் 

கரு்திடட் இன / 

லனத்பு,தாணி

கப்  அலண்து 

கரு்திடட்ங்களுக்

குாண  லண  

கடட்ங்கப் 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 

ருடா் 

தித்பீடட்ின் 

உப்ப 

ஒதுக்கீடு 

குலநித்பு  ந்தாடு் 

குலநித்பு  

தித்பீடட்ிண் 

ஒதுக்கப் 

(+/-) 

ி.பி.66 ந்று் 

ி.பி. 69 ந்த  

ாந்நங்கப் 

(+/-) 

சா் 

தறி 

ந்தாடு 

(1+2+3) 

சா் 

செனவிண் 

தறி  பதி 

தெபத்பு / 

( பலக)(4-5) 

ரூதா. ரூதா. ரூதா. ரூதா. ரூதா. ரூதா. 

கபோடத்ி் இ 1.2 1

ண்றுண்டள்பு :

ப்கண் ண்றுண்  

டச ்வசவுகந்             

ஆளுக்குத 

யபடதிகந் 40,700,000 0 725,000 41,425,000 38,613,281 2,811,719 

ளத  

க்ஞங்கந் 27,750,000 0 -1,880,000 27,223,000 26,042,526 1,180,474 

      1,353,000       

 68,450,000 0 198,000 68,648,000 64,655,807 3,992,193 

கபோடத்ி் இ102 

ண்றுண்டள்பு: 

பியடசச ்வசதக  

அலுபகண்1  

     

     

ஆளுக்குத 

யபடதிகந் 542,500,000 32,566,000 2,298,000 577,364,000 571,566,226 5,797,774 

ளத  

க்ஞங்கந் 99,090,000   -8,676,000 96,594,000 95,394,595 1,199,405 

      6,180,000       

உத சா்் 641,590,000 32,566,000 -198,000 673,958,000 666,960,821 6,997,179 

சா்் 710,040,000 32,566,000 0 742,606,000 731,616,628 10,989,372 

 பிாணகக்காப் /தித்தாப  ்  )ிதி/(ஆலாப் )ிதி(  

திகதி : 
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டீ .ஜீ.ஸ். – 4 

கரு்திடட் தீிாண  பெனணெ ்செனவிண்              

செனவிண்                               லனத்பு இன :255 அலெச்ு  /திலக்கப் /ாடட் செனக்  ; சகாழு்பு  ாடட் செனக்ிக்ெச்ி் திடட் 

இனக்கப்  லனத்பு்  :01              

செண் பலந செந்தாடுகப்                

கரு்திடட் இனக்கப்  லனத்பு்  :01   

செண் பலந செந்தாடுகப் :சதாது  ி்ாக் ந்று்  ாதணக் தகாலப்  

 

வி
ட


க்

  

கு
றி

த்
பீ

டு
 

    

வி
ட


 இ

ன
 

    


ிதி

த்
த

டு
்


ன்

)
கு

றி
பை

டு
 இ

ன
(

 

    

விடங்கப் 

ெ்த்ாண  

விதங்கப் 

ருடா்  

தித்பீடட்ின் 

உப்ப 

ஒதுக்கீடு  

குலநித்பு  

ந்தாடு் 

குலநித்பு  

தித்பீடட்ிண் 

ஒதுக்கப்  

ி .பி.66 

ந்று் 

ி .பி .69 

ந்த  

ாந்நங்க

ப்  

சா் 

தறி 

ந்தாடு 

)1+2+3(  

சா் 

செனவிண் 

தறி  

பதி 

தெபத்பு 

 )/பலக  

  -1 -2 -3 -4 -5 -6 

  ரூதா. ரூதா. ரூதா. ரூதா. ரூதா. ரூதா. 

      

பெனண 

சொ்துக்கபிண்  

புணரு்ாதண்           

  

2001 0 11 க்ண் 20,000,000   0 20,000,000 18,773,930 1,226,070 

2002 0 11 இதத்ிண்,வறி 3,500,000   0 3,500,000 3,129,625 370,375 

2003 0 11 பகண் 3,000,000   0 3,000,000 2,822,440 177,560 

       உத சாலக 26,500,000 0 0 26,500,000 24,725,994 1,774,006 

      

பெனண 

சொ்துக்கபிண்  

ந்தாடுகப்             

2102 0 11 

டந 

உகஞங்கந் 5,500,000     5,500,000 5,383,758 116,242 

2103 0 11 இதத்ிண்,வறி 2,200,000     2,200,000 2,178,637 21,363 

2104 0 11 க்ண்             

  1 11 

ணப்வசதகண்  

யஹ்பிட்ி 700,000,000 192,200,000 125,000,000 1,017,200,000 1,016,049,901 1,150,099 

  7 11 

ளத  

கட்ுண 

180,000,000   -125,000,000 55,000,000 47,627,246 7,372,754 யபளகந் 

 

   உத சா்் 887,700,000 192,200,000 0 1,079,900,000 1,071,239,542 8,660,458 

      

ணி ப 

அபிவிரு்தி             
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2401 0 11 

தி்கந் 

அபிவிபோடத்ி  

றுப  

அபிவிபோடத்ி 1,800,000   0 1,800,000 1,070,969 729,031 

      உத சா்் 1,800,000   0 1,800,000 1,070,969 729,031 

      சா்் 916,000,000 192,200,000 0 1,108,200,000 1,097,036,505 11,163,495 

 

பிாணகக்காப் /தித்தாப்)ிதி/(ஆலாப் )ிதி (திகதி :  

 

கருத்ிடட் தீிாண  பெனணெ ்செனவிண்       

அலெச்ு  /திலக்கப் /ாடட் செனக்  ; சகாழு்பு  ாடட் செனக்       

செனவிண ் லனத்பு இன   :255                                                 

ிக்ெச்ி ்திடட் இனக்கப்  லனத்பு்  :01 செண் பலந செந்தாடுகப்       

கருத்ிடட் இனக்கப்  லனத்பு்  : :02பிதெெ ் செனக்  

 

வி
ட


க்

  

கு
றி

த்
பீ

டு
 

    

வி
ட


 இ

ன
 

    
ிதி

த்
த

டு
்


ன்

)
கு

றி
பை

டு
 இ

ன
(

 

    

விடங்கப் 

ெ்த்ாண  

விதங்கப் 

  

  

ருடா்  

தித்பீடட்ின் 

உப்ப 

ஒதுக்கீடு 

குலநித்பு  

ந்தாடு் 

குலநித்பு 

தித்பீடட்ிண் 

ஒதுக்கப்  

ி .பி.66 

ந்று் 

ி .பி .69 

ந்த  

ாந்நங்கப்  

சா் 

தறி 

ந்தாடு 

)1+2(  

சா் 

செனவிண் 

தறி  

பதி 

தெபத்பு  ) /

பலக         (

)3-4(  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 

ரூதா. ரூதா.. ரூதா. ரூதா. ரூதா. ரூதா. 

      ணி ப அபிவிரு்தி            

2401 0 11 

தி்கந் 

அபிவிபோடத்ி  

றுப  

அபிவிபோடத்ி 

2,000,000 0 0 2,000,000 1,939,581 60,419 

      

உத 

சா்் 2,000,000 0 0 2,000,000 1,939,581 60,419 

      சா்் 918,000,000 192,200,000 0 1,110,200,000 1,098,976,086 11,223,914 

 

பிாணகக்காப் /தித்தாப்)ிதி/(ஆலாப் )ிதி(  

திகதி : 
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டீ .ஜீ.ஸ்.  - 5        

செனவிணல்  ிதித்தடுத்ுன் சதாழித்பு        

அலெச்ு  /திலக்கப் /ாடட் செனக்  ; சகாழு்பு  ாடட் செனக்        

செனவிண ் லனத்பு இன   :255         

 

  

ிதித்தடு்ன் 

ிக்ெச்ி் திடட்் 1 *  

  

ிக்ெச்ி் 

திடட்் 2              *  

  

  

  

  

குறிபைடு 

  

குறிபைடட்ு  வித் 

  

தறி 

ந்தாடு  **

   1                   

                        

                        

       

உ்லெ ்

செனவிண்      

2                         

    

தறி ந்தாடு 

  **3                                

                                       

                                       

                                       

             

உ்லெ ்

செனவிண்      

4                         

                    

தறி 

ந்தாடு  ***

  5                      

                          

       

உ்லெ ்

செனவிண் 6     

                                  

  

செனவிண 

்வீ் )6 ÷ 5( X 100 

  %  

ரூதா. ரூதா. ரூதா. ரூதா. ரூதா. ரூதா.   

11 உந்ட்ு தி 1,852,806,000 1,830,592,714 0 0 1,852,806,000 1,830,592,714 99 

12 

 வபந ட்ு 

உடவி  க்              

13 

வபந ட்ு 

உடவி    ணதண்              

  

பச ்

வசலுடட்யபஞ்டித 

வபந ட்ு 

உடவி  க்                 

15 

பச ்

வசலுடட்யபஞ்டித 

வபந ட்ு 

உடவி   ணதண்              

16 தி ்ணள தி              

17 

உந்ளுட்ு  

உடவிப் 

வட் வபந 

ட்ுடவி              

21 

வி யச   ச் 

யசளபகந்              

 சா்் 1,852,806,000 1,830,592,714 0 0 1,852,806,000 1,830,592,714 99 

* டீ .ஜீ.ஸ். 5 (i) ஒ்சாரு    ிக்ெச்ி்திந்கு் கீ்.     

** டீ .ஜீ.ஸ். 1இண் 4 ஆ் ிலின்  குறித்பிடட்ுப்ப  ிதி ந்தாடு    

*** வீத்தடி    %அன்னான் குறித்பிடவு்  
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ி .பி. 506(2) அல தந்குநத்பிடட்ுப்ப பந்த ந்று் லத்புக்கக்குகளுக்காணஇறுதி  பதி ,  ஆளுக்குி 

கக்குகளுடண் ஒத்பிடட்ு, அண் பிகா்ஆடிடட் ்சஜணலுக்கு ாண் உறுதித்தடுத்ுதண். 

 

லத்பு கக்கு ்கலப ததிவு செ்ப் ததாது, கருவூன அெச்ு அடட்லபேன் உப்ப பழு கக்கு ் உப்பிடத்தட 

த்டு், பபப்ப கக்கு சபித்தடு்த்தட த்டு். 

 

* லடபலநபேன் அந்ந  கக்குகலபப்  கபித்தடு்த்தடத்டு் 

அெ  ஊழிக்ளுக்காண  பந்த் .ரூதா  

ாடட் செனாப ்அலுனகத்ிண்  கக்கு கபிண் பகுதி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

யசக்்க்்து  :சணசண் டவிட்த்ு  **0.23120132    இபோத்ு  ப் 

வகஞ்டுவச்  பகுதி 1,150,694  

டப பவு  - திண்பிகஸ்ததபியடசவசதக் பிவு **  10,000  

குளக்க்்  :டப பவு    1,150,693.89 

வகவ்ப பியடசவசதக் பிவு** 140,475  

திண்பிகஸ்ததபியடசவசதக் பிவு  ** 4,000  

கபோவூ புடட்கங்கந் டி இபோ்பு  174,256,748 

தறுதாடு  

தறுதாடட்ிண்  கா் 
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**  ாெ் ்2018 இன் சுருக்காக தந்கூறி தித்புகப் ெி செ்த்தடட்ுப்பண  .ஒத்ுலால சதாதுக்களுக்கு 

ஒத்ுலத்பு ங்கத்தடுசண ாண் உறுதி செ்தண்.  

 

சதாது லத்புகப் 

 

  பௌ 

ணப்வசதகடத்ி் புடட்கங்கந் டி இபோ்பு 6003/0000/00/0001/0000/000 0 

கபோவூ புடட்கங்கந் டி இபோ்பு 6003/0000/00/0001/0000/000 -10,000,000.00 

யபறுடு   -10,000,000.00 

யபறுட்ி்  கஞண்   

ண்று்டத்ிடத்ு் ்  குளதகுண்   

 

பிாணகக்காப் /தித்தாப்)ிதி/(ஆலாப் )ிதி(  

திகதி -:  

 

 



 

  1 

 

 

 

 

 

ස්තුතිය . . . 
 

කමමේක ොතේස්සකිරීමේසඳ ේ 
අලයේකතොරුර ාදුන්ේ 
අංේප්රධාීනන්ේ්ුරුේ 

ස යදුන්ේසියුමේකෙනට... 
 

்றி . . . 

இ்புடட்கடள்டட ்டத்ட்கு 

யடளபத விங்களந பனங்கித 

கிளநட ்டளளண உடத்ியதகடட்க்ந் 

ண்றுண் அளடத்ு ஊழிதக்ளுக்குண்.... 

 
THANK YOU  .. .  

 
To all Includes heads of branches  

who assisted providing necessary  

details to prepare this report. 

 
 

 

 

 

 



 

  1 

 

 

 


