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01.நாயட்டெ ்செனாபி் சென்தி......... 

                           

        இங்ரக சடச்டரகபே் 5.2% ணபக்ந் பன்கி் சட் 

ணகஞட்தி்   டர கண கற ணப்ண் 1,652 சது 

கிகப் ்்்ர உந்நக்கியுந்நது. அச சகந்ரககரந 

ரபர் டுட்துபட் பெண் ணக்கந் தி்்்புக்ரகரந 

உபேக்ணகுபகட ணப் சசதநகித ்னுரத 

சறு்க உந்நது. 

 

       19 பிகடச சசதக அறபக் பிவுகந் ண்றுண் பிகடச 

சசதகங்கந் பெ்று உ   சசதகங்களு் 896 கிண 

அறபக் பிவுகரந உந்நக்கிகத  கற யபக ணப்ண் 

அரண்துந்நது. 2017 ஆண் பயட்தி் ணட்தித அசி் ணப் 

சயநட, சபெக ண்றுண் கச அபிவியட்திக்கக 3,361 ப்றத் ய திரத படறடு 

சசத்துந்நது. அதி் 1,952 ப்றத் ய திரத 2017 கண ணடண் 26 ஆண் திகதி ணப்ட்தினு் 

்் சபந்ந அட்்ட ரரணத் திக்க்்பக்ளுக்கு கீன் க்ரண்பு பசதிகரந 

அபிவியட்தி சசத்பரட கக்கணகக் சகஞ்டு சசவி்்து.கற ணப்ட்தி் அச 

படறட்ுச ்சசவு 95%  பஜ்சியுந்நடக இ்ட ஆபஞட்ரட சீறக்குண் கது உங்களுக்குட் 

சடநபகுண். 

 

     ணபு தித சகந்ரந ப்ட்தி்கு அபிணண் பக்க தஞ்ஞத சடழித்ட்ரட 

கிணட்தி்கு் பிகபசிக்கச ் சசத்பட் பெண் கற ணப் சசதக அறபகண் கஞ 

அரவு 2017 ஆண் பயட்தி் கடசித ்ரரத பஜ்சி 31.7 % ஆகவுண்,  2016 ஆண் பயட்தி் 

இரஞத டந்  பரஞ 2017 ஆண் பயட்தி் 11.8% ட்திறய்து 21.3% ணகவுண், ப்ஜ்ச் 

பரஞ 8.2 றய்து 11.7 ஆக அதிகட்துந்ந. ரபர்ட சசத்றி்ண கற 

ணப்ட்தி் ்கு கரபகந் பிகடச சசதக் பிவி் ப்ஜ்ச் கிண உட்திகதகட்ட ்

(e-GN) சசத்றி்ண் ரபர்டுட்ட்ட்ுந்நது. 

 

     2017 ஆண் பயட்தி் உந்ட்ு அறபக அரணசச்ி் கடிட ் டரபே்டி் பெண் ண்றுண் 

வித் சறு் சகௌப அரணசச் ் பவ அகபட் அபக்ந் அறிவுரகந் ண்றுண் 

பழிக்்கரந விகசணக ஜபெ் கரண்ட்ுந்கந். ணப்டத்ிறந்ந ் பிகடச 

சசதநக்ளுண், அப் அறபகட்தி் ஞக் குழு ண்றுண் சபநக்கந கிபத 

உட்திகதகட்டக்ந்  சௌதீக பசதி பத்்புக்ரந ்டு சசத்து பனங்க்்ட் பெண் 

உ்ட்திட ் தி் பக்க அபிவியட்தி படிக்ரககரந ணப்ட்தி் கண்சகந்ந படி்டரண 

ங்கந் பக்சயண் சப்றிதகுண். அகட க்று இப் பய ணப்ட்தி் அபிவியட்தி 

படிக்ரககந்,சபந்் சயக்கு ண்றுண் சூபந க் ் கபறு் கஷ்ங்களுக்கு 

ணகங்சகடுட்து பகச ் சுன்சி பரரத த்டுட்தித பயணக பக ணகின்சச்ியு் 

குறி்பிடுகி்க். அட்க ் கணதிக ணப் சசதநய் பிடணக ்னுரத 

ஞக்குழுவுண் டதக்கப்றி அ்ஞ்பு் சசத்்து் பி்யண் அட்கு 

அ்ஞ்பு் சசத்டுகபண்  உறுதிதநக்கிகண்.    

 

                                                               ஸ்..சகடிக, 

 ணப் சசதந/் அசங்க அதி,் 

        கற யபக ணப்ண். 
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2. காலிநாயட்டெ ்செனகந் ்றின அறிபகந் 

 

 கற ணப்ட்தி் 896 கிண உட்திகதகட்ட ் பிவுகந் வி்து 

கஞ்டுகி்து. இங்கு 1,113,000 சட ் சடரகரதக் உந்நக்கித 19 பிகடச  சசதக் 

பிவுகரந எ்றிரஞட்து கிபத ண்றுண் பிகடச ் சசதக் பிவுகந் யபக 

அறப்கரந பழிட்திச ்சசத்டுடத்ுபது கற ணப்ணகுண். 

      

 இண் ணப் சட ் சடரகபே் 30.5% ண் விபசதட் சடழி் பிரப அஞ்பட்து 

பன்பது், 26.40 ண் ரகட் சடழிர அஞ்பட்ட கசரபபே் ஈடுடுகி்.் அபக்ளுரத 

இ்ட படிக்ரககளுக்கஜ ண்றுண் சடஞணக அபக்ந் பன்க்ரகபேப் பகங் சகடுக்க 

கபஞ்டித ்கபறு் சபெக, சயநட ண்றுண் கச் பிசச்ிரகளுக்குட் தீவ்ு 

பனங்கவுண், அட்கடடு அபக்ளுரத உ்ட்தி சசத்டுகளுக்கு கீன் க்ரண்பு பசதிகரந 

பனங்குட் இ்ட அறபகட்தி் பிட கரணதகுண். 

 

 இட்கக ணக்களுக்கு அகுவி் அரதக்கூடித பரகபே் கற சகழுண்பு  பிட  

வீதிபே்   ஸ் ட்பு  ரதட்தி்கு ண்றுண்  கற பிட புரகபேட ரதட்தி்கு 

அஞ்ரணபே் வீ  டட்தி  ழு ணடிகரநக்  சகஞ்  இக்க்ண்  அரணத் 

ச்றுந்நது. தணுக்கண சடழித் உகஞங்கரநக் ரகத்டு  145 ஞக்குழுவி் 

அ்ஞ்பு் ணக்களுக்கு விரட்தி் பக்க சரபரத பனங்குபட்கு ்டகட்திறண் 

ப்டுகி்.் இது டவி கடி அரணசச்ு ண்றுண் உந்ளூ்சி ண்ட்து் இ்னுண் 

்கபறு் அறபகங்க் இ்ட பநகட்தி் அரணத் ச்றுந்நட் ணக்களுக்கு பகட் 

டண கசரபகரந் ச்றுக் சகந்ந படியுணக உந்நது.   

 

கற ணப்ச ்சசதகட்தி்  ்பு ணப்ச ்சசதநக இய்ப ்ஸ்..சகடிக  

அபக்நப.் 1948 ஆண் ஆஞ்டு சடக்கண் இ்று பர  அச  பிதிதிகந்/ணப் 

அதிக்ந்/ணப்ச ்சசதநக்ந் 25 க ் ஞத்றி  உந்நக்ந். 

 

 

 

2.1 ாபக்ய ந்றுந் குறிக்ககா் 
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2.2 காக்கங்க் 

 

 ணட்தித அசி் ணப் பகப ் யபணக சசத்ட்ு பிகடச 

சசதகங்கநனூக கிண உட்திதக் பிவுகந் பர அசி் யபக 

இத்திட்ரடச ்சசத்டுட்ட். 

 ணட்தித அசி் ண்றுண் ணகஞ சரகரந் பிதிதிட்துப் டுட்துண் 

றுபங்கந்  கூட்ுட்டங்கந் ண்றுண் அச ச்் எ்றிதங்கநனூக  

ணப்ட்தி் சசத்டுகி் ்கபறுப் அபிவியட்தி கன்சச்ிட் 

தி்ங்கந் எ்றிரஞ்ட அபிவியட்தி தி்ங்கந் டதட்ட் சட் 

எழுங்கரணட்ட் ண்றுண் இறுதிதறிக்ரக பனங்குட் க் பிட 

எழுங்கிரஞ்பு றுபணக சசத்ட்ு ணப்ட்தி் ணக்கந் சயநட 

பன்க்ரக பர ண்றுண் கீன் க்ரண்பு பசதிகரந அபிவியட்தி 

த்சறுறுக்கு சி்ட பரபே் ச்றுக் சகடுட்ட். 

 அச ண்றுண் அச ச்் றுபங்கநனூக ணப்ட்திறந்ந ணக்களுக்கு 

பனங்க்டுண் சயநட சபெக ண்றுண் கச த்கரந பிகடச 

சசதகட்தினூக கிண ண்ட்தி் பக அபசணக கஞ்கட்து  கசரபரத 

பனங்குபட்கு சசத்தி்ங்கரநட் டதட்ட். 

 ணப்ட்தி் ரதக அபிவியட்திரதகட்றுவி்ட்கக கிபத ண்றுண் 

பிகடச ண்ட்தி் சயநட சபெக ண்றுண் திவுகந் கசக்்க்ட்ு 

டகப்கந் க்ரண்ரக் சடச்ச்ிதக ரபர்டுட்ட்.  

 ணப்ச ்சசதகண் ண்றுண் பிகடச சசதகங்கந் ஊக ணக்களுக்கு கசரபகந் 

பனங்குண் ்கபறு் றுபங்கந், திரஞக்கநங்கந், கூட்ுட்டஞங்கந் 

்ப்றுக்க ணப்ட்தி் அரபகளுக்கு உத பயணங்கரந எ்று 

கசட்்ட், கஞக்கு ரபட்ட், திரகசக்கு அறிவிட்ட்  . 

 சபந்நண், சூபந, ககர, க் சயக்சகடுட்ட் க் த 

அட்்டங்கந் கது சது ணக்களுக்குட் கடரபத உடி உடவிகரநச ்

சசத்பட் பெண் அபக்நது பன்க்ரகபேர ப்ரக்குக் சகஞ்டு பயட். 
 

 2.3 ணிக் 
 

 

• ணப்ட்தினு் 19 பிகடச சசதகங்களுண் 896 கிண உட்டகதகட்ட ்அறபகங்களு் 

ப்க விபகங்கரந  கண்சகந்ந் ண்றுண் கண்ர்ப சசத்ட்;. 

• ணட்தித அசி் அரணசச்ு ண்றுண் திரஞக்கநங்கந் ணப்் பிதிதிட்துண் யபணகச ்

சசத்ட்ு அ் றுபங்களுக்கு கக்கண், சகந்ரக ண்றுண் ஞகந் ரசறுண் 

விடட்தி் இரஞ்ர ்டுட்ட். 

• ணப் இரஞ்பு குழு படிக்ரககந் ண்றுண் ணப் அபிவியட்தி படிக்ரக கரநட ்

தி்ப் , அபிவியட்தி சசத்ட் , சசத்டுட்ட் ண்றுண் கண்ர்ப சசத்ட். 

• ்கபறு் அரணசச்ுக்கந் ண்றுண் திரஞக்கநங்கந் சண்்ட்் பயணங்கரநக் 

கஞக்குக் கட்ுண் அறபக்ளுக்குண் ,அபக்ந் பயணங்கரந எ்று கசட்்ட் ,

கஞக்கு ரபட்ட் திரகசக்கு பனங்குபதுண், குறி்பி் பயணட்ரடக் கஞக்குக் 

கட்ுண் அறபக்ரந அறிவுயட்ட். 

•  கடசித ண்ட்தி் ண்றுண் ணப் ண்ட்திறண் சணத, கச ண்றுண் கபறு அச 

வினக்கரந எழுங்குடுதி ணப் பிதிதி றுபணக சசத்். 

• சக கடட்் விபகங்கந் சட்க கடட்் ஆரஞக் குழுவி் பிதிதிட்துப 

றுபணக சசத்். 

• ணப்ட்தினு் கஞ உறுதி, பி்பு, இ்பு ண்றுண் விபக் திவுகரந கண்சகந்ந், 

விகதகிட்ட் இரஞ்புக்கரந ்டுட்ட். 
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• ககர, சபந்ந் சறுக்கு, சூபந, க் சறுசகடுட்ட், க் இத்ரக 

அட்்டங்கந் கது அச பிதி திதகச ் சசத்ட்ு அட்்ட பகரணட்துப 

படிக்ரககரந எழுங்கரணட்ட், ரபர்டுட்ட், கண்டர்ப சசத்ட் இறுதி 

அறிக்ரகபே் பெண் ணக்கந் பன்க்ரகரத தடட்்ட ரக்கு இட்ுச ்சச்பட் பெண் 

உறுதித ரரத ்டுட்ட்.  

• அச ஏத்வூதிதக் சகடு்வு பனங்குட் ண்றுண் எழுங்கரண்ர ்டுட்ட். 

• ணக்கந் து்ங்கரந  க்குண் விரட்தி் பக்க அறிவுயட்ட் பனங்குட் ண்றுண் 

எழுங்கரணட்ட். 

• கஞத் குடி ணக்களுக்கு கஞ உட்ரட உதி்டுட்ட், ண்ண் அது சட் 

ஞகரந எழுங்கரணடட்். 
 

 

2.4   பிபதா பிபிவுக் 
 

1. யபண் ண்றுண் கசரப் பிவு  

2. கஞ ண்றுண் அபிவியட்தி் பிவு  

3. தி் பிவு  

4. தி்ப் பிவு  

5. சறிபேத் பிவு  

6. உந்நக் கஞக்கத்வு் பிவு  

 

 2.5   நாயட்ட செனாபி் கந்ாபக்யபே் கீம் சென்டுந்   இகண்தஅலுயகந் 

 
 

1. ணப்ச ்சபட்்திஅறபகண் 

2. ணப் கஞ திவு அறபகண் 

3. ணப் புந்நவி பிவி 

4. ணப் விபசத் பிவு 

5. சிறுவிதஅபிவியட்தி்பிவு 

6. அநரப பிவு டண் ண்றுண் கசரப் பிவு 

7. கண்ப்க ஆரஞதந ்அறபகண் 

8. விரநதட்ு் பிவு 

9. தகக்ப ்கசரப அதிக சர 

10. ணப் சிறுப ்ணகந ்ண்றுண் சபெக அபிவியட்தி் பிவு  - கபது பிதஸ 

11. ஊகண் ண்றுண் சசத்தி் பிவு 

12. சடழி் பழிக்் உகடச் பிவு 

13. ஆக்கட ்தி் வியட்தி் பிவு 

14. ணப்இப்கரணடத்ுப்பிவு 

15. கடசித சடழி ண்றுண் சபெக எயரண்ட்ுக்கயணபீண் 

16. பிகடச சசதகண் கற கபட்சட 

17. பிகடச சசதகண் டபண 
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18. பிகடச சசதகண் தகண 

19. பிகடச சசதகண் அண்ங்சகர 

20. பிகடச சசதகண் க்சடத 

21. பிகடச சசதகண் ்பிடித 

22. பிகடச சசதகண் சறப 

23. பிகடச சசதகண் சகர 

24. பிகடச சசதகண் பிடித 

25. பிகடச சசதகண் ஹிக்கடுரப 

26. பிகடச சசதகண் அக்பண 

27. பிகடச சசதகண் ச்கடர் 

28. பிகடச சசதகண் ஹதுரப 

29. பிகடச சசதகண் ட்கடகண 

30. பிகடச சசதகண் தக்கப் 

31. பிகடச சசதகண் க்ககட்டர 

32. பிகடச சசதகண் சபறவிடிததிவிது 

33. பிகடச சசதகண் இணதுரப 

34. பிகடச சசதகண் ககஞபீணுப 
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3. காலி நாயட்ட அறிபகந் 
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அகநவிடந் ந்றுந்  தகபத் கதா்ந் 

 
பக்கக களுட்துர ண்றுண் இட்திபு ணப்ட்டறண் கினக்கக ணட்டர 

ணப்ட்திறண்  கண்கக  இ்து  சபட்திட்தி்  ்ரகந் 1652 கி.ப சது் நரபயுண் 

சகஞ்டு கற யபக ணப்ண் அரணத் ச்றுந்நது. ச்சட் சடக்கண் 

சகவித் பர 73 கி.ப  நண ்ட க்கர் பிகடசண் இங்கு கஞ்டுகி்து.  
 

கற ணப்ட்தி் டரட்கட்ட்ரட கக்குரகபே் சயண்றண் அது ஈ பதட்ரடச ்

ச்்ட்டககப உந்நது. உ் பிகபசிக ணரக் குஞ்றுகந் ண்பிபேய்ரடக் கஞண். 

ஹிதுண ணர, தி்சடுபப ணர, ஹக ணர,  சகக்க ணர, சககிகஹ, 

படிதகஹ ண்றுண் க க்ரபகந் பக பக்கிதண  ணரகநகுண்.      இத்ரக 

பநங்கந் ண்பித கற ணப்ட்தி் டர கட்ண் பிங் ககண்பி் யுகட்துக்கு உட்ட 

சரபே் உயபக்க்ட்ுந்நது் சிச்பு ணஜ்ச் ச்சசறக் சர இதி் 

பிடணகுண். கண்குறி்பி் பக அறிட அ் சர அண்ங்சகர பிகடச 

சசதக் பிவுக்கு்் ப்டிதசகரபிகடசட்தி் ்து கஞ்டுகி்து.இத்ரக 

ழி் டரக் கட்் பிகடசண் கக பெறரககறண், உபேங்கநறண்  ்பித 

கு்று குழிகநறண் ககக் க்பு பதட்தி் ்து கஞ்டுபட் கற ணப்ட்தி்  

் பிகடசண்  கணறண் அனங்ரகக் கஞ்டுசகந்நண். ஹிக்கடுப கட்தி் அரண்துந்ந 

ககக் க்சி உந்்ப ்சபந்பக்ந் உந்நட்ரடக் கபக் கூடித இங்கநகுண். 
 
 

உரக்பு ணரனபே் கதித ண்ரண வீன்சச்ி இ் பிகடசட்தி்குக கிர்து் கண 

சடக்கண் சச்ண் ் பர அதிக ணர வீசச்ிரதக் கஞண்.கணறண் சூபந 

சசத்டினூகவுண் ணரன கிரக்கி்து. ணரன வீன்சச்ி 80 – 160 க இய்துக்  பய்ட 

சப்ர 75 F0 ஆகுண். பிகடசட்தினூக ஊ்சடுடத்ு் யுண் பிட கங்ரக சிங்க 

பட்தினூக ஆண்பிட்து கிங்சடர் பிகசட்தி் கரச ்சச்ரகி்து. கணறண் சங் 

கங்ரக, ணது கங்ரக,சகக்க ஏத, இ் பிகடசட்தி் கஞ்டுண் சிறித கங்ரககநகுண். 

பதட்தி் ரபரபேறந்ந அதிக சப் ர ண்றுண் அதிக ணரன வீன்சச்ிரத 

கஞணகக் சகஞ்டு சுன்சி ப்திண் அரணத் ச்றுந்நது. சடச்ச்ித ஈந்ந 

டரட் கட் ப்டங்கந் ர்ட உக் உரண ் சப்கடச அநவி் 

அங்கீகக்க்் சிங்ஹ ப்திட்தி் குறி்பி் எய குதி கற யபக 

ணப்தி்கு உட்டடகுண்.   
 

அட்கடடு பிகடசட்தி் ண்றித உட்ட பகபக்கிதண இணக ண பஞ 

யுகட்தி்குறிதது  யவுண் யணஸ்ஸ ணரட் சடயண், இங்ரக குடிகத் டு ்ரட 

அபக்ந் ஜகச ் சி்ங்கந் ்் பிகடசங்கநறண் விதபிடத்ுக் கஞ்டுகி் 

கறக் ககர ண்றுண் ககர் ணதி்,சடசப் கவுந் பழிட்ு பூப உக் கயட் டுண் 

சீகண விகர ண்றுண் சப் விகர ண்றுண் சௌட்ட சணத பழிட்ுச ் சி்ங்க்நக 

த்க ண்றுண் சகர பழிட்ு பூப கற ணப்ட்தி் அரணத் ச்றுந்ந.   
 
 

இங்ரகபே் கடசித பயணட்தி்கு கற ணப்ட்திக் பகப்கட்டக்க ங்கந்ரச ்

சசறடத்ுகி்ரண குறி்பிட்டக்கது.விபசதட் துரபே் ச், கடபேர, இ்,் சட்ர, 

கயபத், க் பேச்ச்சத்ரககந் பிடண இட்தி் உந்ந. அட்கடடு ச்சட், 

ஹிக்கடுப, சகக்க, உஞபட்ு ஆகித க்கரத அஞ்பட பிகடசங்கந் சு்றுந 

விதட்தி்கக சண்ரணகந் ண்றுண் ணறுகப பகங்கந் அண்ங்சகர பிசிட்தி 

ச் கணக விநங்குகி்து. கற கட்தி் இய்து 10 கிக ப் ்தூட்தி் சகக்க 

பட்டக ரதண் அரண்துந்நது் அ் பிகடசட்தி் அதிகண இநண் யுபதிகளுக்கு 

சடழி் பத்்புக்கந் ்டுட்ட்ட்ுந்ந. 
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விபச

தண் 
31% 

ரகட்

சடழி

் 
26% 

கசரப 
43% 

கெகய யமங்குப் 

காலி நாயட்டந் சதாடப்ாக அடி்கடக் சிய்க  பி்யருநா காட்ட்டு்து  

அரவு ர 94.30% 

ஆஞ் 94.20% 

சஞ் 94.30% 

பயரண 2.90% 

கஞ அரவு ர  31.70% 

இரஞத டநண் த்டு (பதது பயண். 5-69) 21.30% 

ஈசணபே் த்டு (பதது பயண். 5-69) 11.70% 

படண்:- - சடரக ணதி்பீடு ண்றுண் புந்நவி திரஞக்கநண் 2017  
 

 

 

 

 

 

யம்க்கக பக                                            கெகய யமங்குப ்

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படண் – இங்ரக ஊழித் ர ஆத்வு -  2015 

                  படண் – இங்ரக ஊழித் ர ஆத்வு-2015 

 

காணி் ன்ாட்டு பக                          

 

படண்:- - புந்ந விண் ண்றுண் சடச்டரக ணதி்பீட்ுட் திரஞக்கநண், ணப் கஞ த்ட்ுட் 

தி் அறபகண் 2016  
 

 

 

காணி் ன்ாட்டு பக  

(ெதுப கிகா பட்டப்) 

வீ்டுட்  கட்ண் 

உந்நக   ்கடக்கண்                

சணட்ட  அநவு  

சணட்ட பேச் ்

சசத்ரக  அநவு   

பே ்சசத்த்ட 

சணட்ட  அநவு  

  2013 2014 2015 

ஊழித் ர ங்கந்பு விகிடண்   
  

சணட்ட ஞ்ஞக்ரக                          54.9 53.2 52.2 

ஆஞ்                                   73.9 71.9 73.7 

சஞ்                                  38.6 36.5 34.2 

கசரபபேறந்ந விகிடண்       

சடழிற் உந்நப ்                      95.1 95.4 95 

சடழி்                     4.9 4.6 5.0 

கசரபத் விகிடண் 

ஆஞ்                                   3.6 3.1 3.1 

சஞ்                                  7.0 7.1 8.4 

பிபிவு  வீதந் % 

கணடச்டழி் 30.5 
ரகடச்டழி

் 

26.4 

கசரப 43.1 

  அநவு  

(ச.து.கி) 

விகிடண் 

வீட்ுட்  கட்ண் 1,617 97.9 

உந்நக   ்கடக்கண்                35 2.1 

சணட்ட  அநவு  1,652 100.0 

சணட்ட பேச் ்சசத்ரக  

அநவு  

770 46.6 

பே ்சசத்த்ட சணட்ட 

 அநவு  

684 41.4 

சணட்ட கட்ு் பிகடச அநவு  198 12.0 

சணட்ட  அநவு  1,652  100.00 
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கதாட்ட் பேப் சென்கக 

 

படண்:- சட ்சடரக ணதி்பீ ண்றுண் புந்ந விட ்திரஞக்கநண் – 2016 
 

 

இங்ரகபே் கடசித பயணட்தி் பகப்கட்டக்க ங்கந்புக்கரந கண்குறி்பி் 

துரகநனூக பனங்க்ட்ுந்நது் விபசதட் துரபேனூக இ்/் சடங்கு ண்றுண் 

கயபத் க் பேச் ்சசத்ரக பக்கிதண இட்ரட பகிக்கி்து. 
 
 

ணப்ட்தி் ண்த ரகடச்டழி்கந் ் த், பீறுளு க்ட, ரக அங்கண், 

பக பெடி ண்றுண் யக பக்கித இட்ரட பகிக்கி்து. 

 

கற ணப்ட்டனறய்து 10 கிக ப் ்சட்கக சகக்க ஆரட் ்றுணதி பதண் 

அரண்துந்நது் அதி் கற ணப்ட்தி் அதிகூடித இரநஜ ் யுகதிகளுக்கு கபர 

பத்்புக்கந் பனங்க்ட்ுந்நது. கணறண் ச்சடர், அண்ங்சகர, ஹிக்கடுரப, கற, 

உபட்ுப கரகத பட்ரட அஞ்பட்து கண்சகந்ந்ட்ு பயண் சு்றுந பட்்டகட்தி் 

பெண் ணக்கந் பயணண் அதிகக்குண் பழி கண்டுட்ட்ட்ுந்நது.  

   

ணட்டர சகழுண்பு அதிகபக் ரட ்டி்குந் ரபர்டுட்ட்் 

அபிவியட்தி கன்சச்ிட்தி்ண அகி இங்ரக கடசித சயநட அபிவியட்திக்கு கற 

ணப்ட்தி் ங்கந்ர அதிக்தி் சதநவி் டக்கண் சசறட்துகி்து. இது 

சு்றுட்துரரத் ககப துரபகச ்சசத்டுகளுக்குண் கயடவிதக உந்நது. 
 

 

ீப்ாெக் கட்டகந்பு 
 

 கற ணப்ட்தி்  ்்சக் க்ரண்பு சட்க அபடட்ரடச ் சசறட்துண்  

கது அது 4 குநங்கந் 504 இரஞ்புக்கந் ண்றுண் பிட க்பத் வீதிகந்  117  அது 

சகஞ்டிய்ரடக் கஞண்.இக் க்பத்க் க்ரண்புக் கட்ு்டுட்ட் ண்றுண் 

ட்துரக சட்க சசத்டுகரந கண்சகந்பது கீன் கஞ்டுண்  பக்கிதண  3 அச 

றுபங்கநதுண். 
  

1. ்்சட் திரஞக்கநண் 

2. ணகஞ  ்்சட் திரஞக்கநண் 

3.கணச ்அபிவியட்திட் திரஞக்கநண் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

பேபெ் ்

செனகக 

காணிபே் 

அவு 

(சஹக்சட

னாப ்( 

பேபெ் ்

சென

கக 

காணிபே் 

அவு 

(சஹக்சட

னாப ்( 

பேபெ் ்

செனகக 

காணிபே

் அவு 

(சஹக்சட

னாப ்( 

பேபெ் ்

செனகக 

காணிபே

் அவு 

(சஹக்சட

னாப ்( 

கடபேர 27,427 ககா்
பி 

55 சய்றிக 171 எழுபெக்ெ 253 

இ் ் 6,679 பகு 1,105 ாக்கு 711 ா        1,615 

சடங்கு 12,548 கஜு 33 நா 986 யாகம 1,662 

கயபத் 12,089 கபாந்
பு 

20 கதாடந் 196 ்ாசி 490 
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ெத்  சதாகக கட்டகந்பு  
 
 

2017 ஆஞ்டு ணதி்பி்் சட ் சடரக 1,113,000 ஆக அதிக்து் ஆஞ்கந் 

ஞ்ஞக்ரக 533,718 (48%)  ஆகவுண் சஞ்கந் ஞ்ஞக்ரக 579,282  ஆகுண்.  

 

பிபகதெ  

செனக்  பிபிவு 

ஆண் சண் சதாகக ெதுப அவு  

(ெ. கி.ப.( 
ெத் 

சதாகக் 

பந்் 

(ெ.கி.ப 1 க்கு( 

 

ச்கடர் 25,209 27,100 52,309 74 707 

பிடித 33,471 37,111 70,582 55 1,283 

க்சடத 31,584 33,833 65,417 88 743 
்பிடித 32,519 35,230 67,749 150 452 
தகண 18,086 19,150 37,236 109 342 
டபண 16,702 17,430 34,132 178 192 
சழுப 15,066 14,911 29,978 155 193 
சகர 27,147 29,196 56,343 179 315 
ட்கடகண 37,427 41,084 78,511 111 707 
சபறவிடித 14,641 16,076 30,718 60 512 
அண்்சகர 28,577 31,044 59,622 52 1,147 

ககஞபீனுப 10,740 12,031 22,771 27 843 

ஹிக்கடுப 51,397 55,272 106,669 65 1,641 

்கு 

கரபகந் 

51,075 55,426 106,501 24 4,438 

க்க  

கட்ட 

24,978 27,704 52,682 30 1,756 

அக்பண 38,630 42,779 81,409 65 1,252 

தக்கப் 23,209 24,883 48,092 110 437 

இணதுப 22,283 24,693 46,976 67 701 

ஹதுப 30,975 34,328 65,303 53 1,232 

சநாத்தந் 533,718 579,282 1,113,000 1652 674 
 

 

 

கற ணப்ட்தி் சடச்டரக (சது கிகப்யக்கு ஆ்கந் ஞ்ஞக்ரக) 

667ஆகுண்.டபண பிகடச சசதக் பிவி்குர்ட சட ் சடரகயுண்.  ்கு கரபகந் 

பிகடச சசதக் பிவி் அதி கூடித சடச்டரகயுண் உந்நரணகுறி்பிட்டக்கது. 

 

 

 

 

முயாதாம்:- சனத் ததாகை திப்பீட்டுத் திகைக்ைரம்  - 2017 
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சய்ந் ிகபந் நகம வீம்ெச்ிபந் 

பெடண் :-கர ஆசச்ிட் திரஞக்கநண் 2017 
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 ்
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 ்

ணரனவீசச்ி 

(ப.ப) 

சப்ர 

கூடித 

சப்ர 

குர்ட 

நாதந் 

யருட  

நகம 

வீம்ெச்ி 

 

சய் ிக (C0( 

(ப .ப( ) உனப்்த குக்த  

ப 225.1 30 23.5 

ச்ப 37.2 29.7 23.7 

ணச் ் 82 31.3 24.9 

்் 178.5 31 26.5 

கண 350.5 30.5 26.1 

ூ் 94.3 29.4 26.1 

ுர 137.3 29.6 26.7 

ஆகஸ்் 179.0 29 26.0 

சச்ண் ் 239.0 29.3 25.5 

எக்ண் ் 285.7 29.6 25.3 

பண் ்
549.2 29.4 24.4 

டிசண் ் 75.0 29.5 24.3 
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 நாயட்டத்தி் அடி்கட பு்ி விபத் தகய்க்-  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ணப்ட்தி் சத ் கற ணப்ண் 

ணகஞண் சட்ணகஞண் 

சணட்ட ்்பு 1651.6 km2 

பிகடச ்சசதக் பிவுகந் ஞ்ஞக்ரக 19 

கிண கசபக ்பிவுகந்  ஞ்ஞக்ரக 896 

கிண ஞ்ஞக்ரக 2446 

சணட்ட பக்கநக்ந்  ஞ்ஞக்ரக 848877 

கடட்்சடகுதிகந்  ஞ்ஞக்ரக 703 

ண க சரகந்  ஞ்ஞக்ரக 1 

க சரகந்  ஞ்ஞக்ரக 2  

பிகடச சரகந்  ஞ்ஞக்ரக 

17 

உந்நச விடுதிகந் ஞ்ஞக்ரக 

(உந்ட்ு அறப்கந் அரணசச்ி் கீன்)  2 

அச உந்நச விடுதிகந்  ஞ்ஞக்ரக   

(உந்ட்ு அறப்கந் அரணசச்ி் கீன்) 64 

பதக் க்வி அறபகங்கந்  ஞ்ஞக்ரக    4 

சரகந்  ஞ்ஞக்ரக 431 

ஆசிதக்ந்  ஞ்ஞக்ரக   

11153 

ளுண் உறு்பிக்ந்  ஞ்ஞக்ரக 10 

ணகஞ சர உறு்பிக்ந்  ஞ்ஞக்ரக   22 

உந்ளூ்சி ண் யப உறு்பிக்ந்  ஞ்ஞக்ரக 244 

2017  ஆஞ்டி் ணதி்பி்் சடச்டரக                                                       1,113,000 
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4. ஒழுங்ககந்புக் குறி்பு ந்றுந் ணிக்குழுத் தகய்க் 

அசங்க அதி ் / ணப்ச ் சசதந் கணதிக ணப்ச ் சசதந ் இயபய் 

பிட கஞக்க,் தி்ப் ஞ்ந,் ணப் சறிபேதநக்ந் அஞ்பட்ட 

எட்துரன்பு் ணப் சசதகட்தி் 145 ஞக்குழு அங்கட்டபக்ந் உடவியு் 

கண்குறி்பி்் கக்கங்கந் ஞகந் ரகப்்டுகி்து. அ் ஞகளுக்கு 19 

பிகடச சசதநக்ந் அ் ஞக் குழுவி் 2815 அங்கட்டபக்ந் உடவி அதி/் ணப்ச ்

சசதநயக்கு கிரக்கி்ரண ண்று ண்றி அட்கடடு 896 கிண உட்திகதகட்ட ்பிவுகந் 

2446 சயநட, சபெக ண்றுண் அபிவியட்தி ஞகந் அட்கடடு அச கசரபகந் ணக்களுக்கு 

பனங்க சறு்ர கண்சகந்ந்.கணறண் இ் படிக்ரககளுக்க கடி அரணசச்ி் பிதி 

யப 34 அங்கட்டபக்ளுண்  அதி ் / ணப் சசதநயக்கு உடவி பனங்குகி்.் 

அட்கடடு  ணட்டண் ரசறுண் கூ்ட்தி் ணப்ட்தி் 220 அச றுபங்கந் ணப்ட் 

டரபதுண் அசித் டரபக்ந் ங்கந்பு் ணப் அபிவியட்திட் தி்ப் 

சசத்்டினூக ணதி்பி்டுகி்து. 
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4.1 ஒருங்ககந்புக் குறி்பு 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  

 

 

பிதான உள்ரைக் 

ைைக்ைாய்வாரர் 

ප්රධාන   

අභ්යන්තර  

විගණක 

 

අභ්යන්තර  ිගණන  

අංශය 

ாவட்ட தசயாரர் / அதிபர் 

 

மயதிை ாவட்ட தசயாரர் 

(ைாைி அபிவிருத்தி) 

 

மயதிை ாவட்ட தசயாரர் 

(நிறுவாை மசகவ) 

 

பிதான 

ைைக்ைாரர் 
 

பிதி ற்றும் உதவிப் 

பைிப்பாரர் 

 

பைிப்பாரர் 

(திட்டிடல்) 

 

ாவட்ட 

விவசாப்பைி

ப்பாரர் 

 

ாவட்ட 

தபாமிிராயர் 

 

ைைக்ைாரர் 

 

விவசாப் பிாிவு 

 

வாழ்வின்எழுச்சி 

பிாிவு 

நிறுவன 

உத்திமாைத்தர் 

 

ஒன்மிகைந்த 

நிருவனங்ைள் 

 

நிதிப் பிாிவு 

 

உதவி 

ாவட்டதசயாரர் 

 

ாவட்ட 

வாழ்வின்எழுச்சி 

பைிப்பாரர் 

 

திட்டிடல் பிாிவு 

 
தபாமிியாரர் பிாிவு 

 
ைாைி அபிவிருத்தி 

பிாிவு 

 

மசகவப் பிாிவு 

 நிருவாைப் 

பிாிவு 

 

உள்ரைக் 

ைைக்ைாய்வுப் 

பிாிவு 
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4.2 கெகயக் குழு விபந் 
 

கற ணப்ச ் சசதகபண் இடனு் இரஞ்ட பிகடச சசதகங்கந் 19 இறண் 

அனுணதிக்க் ் கசரப குழுவுண் ட்கது கசரபபே் உந்ந கசரபக் குழு கீகன 

குறி்பி்ட்ுந்நது. 

 

 

கிபாந உத்கனாகத்தப் ணிக்குழு சதாடப்ா தகய் 

கற ணப் யபக எயங்கிர்புக்கிஞங்க கிபத அறபக் பிவுகந் 896

சசத்்டி் உந்ந 2017.12.31 திகிதி பிகடசச்சதக் பிவுக்கிங்க கிண 

உட்திகதகட்டக்ந் ஞ்ஞக்ரக ண்றுண் சப்றிங்கந் ஞ்ஞக்ரக கீகன 

குறி்பி்ட்ுந்நபறு அரணயுண் . 

 

பிபகதெ செனக் 

பிபிவுக் 

கிபாந உத்திகனாகத்தப ்

பிபிவுகி் 

எண்ணிக்கக 

கெகயபேலு் கிபாந 

உத்திகனாகத்தபக்ி் 

எண்ணிக்கக 

சய்றிடங்கி் 

எண்ணிக்கக 

்கு கரபகந் 50 42 8 

டபண 36 33 3 

தகண 34 29 5 

அண்ங்சகர 36 35 1 

க்சடத 40 35 5 

்பிடித 51 38         13 

சறப 34 29 5 

சகர 53 48 5 

பிடித 52 47 5 

ஹிக்கடுரப 97 87         10 

அக்பணர 63 55 8 

ச்கடர் 51 45 6 

ஹடதுரப 59 54 5 

ட்கடகண 70 62 8 

தக்கப்ர 44 33           11 

க்ககட்டர 44 43 1 

சபறவிடித 20 16 4 

இணதுப 43 36 7 

ககஞபீணுப 19 13 6 

சநாத்தந்                896         780            116 

 

 
பிபிவு 

நாயட்டெ ்செனகந் பிபகதெ செனகந் 

அனுநதித்த 

கெகயனாபக்ி் 

எண்ணிக்கக 

உண்கந 

கெகயனாபி 

எண்ணிக்கக 

அனுநதித்த 

கெகயனாபக்ி் 

எண்ணிக்கக 

உண்கந 

கெகயனாபி 

எண்ணிக்கக 

சிகஷ் ண்ண் – 

்டண்  

18 15 87 68 

பெ்ண் ண்ண் – 

்டண் 

04 03 40 24 

இஞ்ண் ண்ண் - 

்டண் 

101 105 2,748 2,572 

ஆண் ண்ண் – 

்டண் )ட்கறகண்(  

27 22 156 151 

சநாத்தந் 150 145 3,031 2,815 

உள்ரைக் 

ைைக்ைாய்வுப் 

பிாிவு 

 

வாழ்வின் 

எழுச்சி பிவு 
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அபிவிருத்தி உத்திகனாகத்தப் ணிக்குழு சதாடப்ா தகய்க் (2017.12.31( 

 
பிபகதெெ ்செனக் 

பிபிவுக் 

அனுநதித்த 

அபிவிருத்தி 

உத்திகனாகத்தபக்ி் 

எண்ணிக்கக 

கெகயபேலு் அபிவிருத்தி 

உத்திகனாகத்தபக்ி் 

எண்ணிக்கக 

சய்றிந் /

(கநதிக (

எண்ணிக்கக 

ணப்ச ்சசதகண் 50 52 (2) 

்கு கரபகந் 67 69 (2) 
டபண 53 53 0 

தகண 53 50 3 

அண்ங்சகர 55 55 0 

க்சடத 57 57 0 
்பிடித 63 65 (2) 

சறப 52 48 4 

சகர 70 68 2 

பிடித 71 71 0 

ஹிக்கடுரப 115      118 (3) 

அக்பணர 82 82 0 

ச்கடர் 70 68 2 

ஹடதுரப 77 77 0 

ட்கடகண 90 90 0 

தக்கப்ர 63 63 0 

க்ககட்டர 62 63 (1) 

சபறவிடித 36 37 (1) 

இணதுப 62 62 0 

ககஞபீணுப 35 34 1 

சநாத்தந் 1,283            1,282 1 
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5. 2017  யருடத்தி் சென்ட்டுத்திட்டத்தி் பெந்கந்சகா்்டுந் ணிக் 
 

 

 

 

5.1 நாயட்ட செனகந் ந்றுந் பிபகதெ செனகங்கி் சாது ிறுயாந் 
 

 

ிருயந் ந்றுந் கெகய பிபிவு 

ிருயாக் பிபிவு 

 
ிகம்ெச்ித் திட்டந் சென்ாடுக் 

கிண உட்திகதகட்ட ்அறபக 

படிக்ரக 
 

டவி உதவ்ு     - 17 

ஏத்வு ச் - 27 

கிண உட்திகதகட்ட ்எழுக்க்று 

படிக்ரக 

 கசதிட்ட்          - 09 

 ஆண் விசரஞ - 39 

 எழுங்க எழுக்க்று் ்சிட்ட் படிக்ரக -  
03 

ணக்கந் பர்ட்ு 

பகரணட்துபண் 

 பர்டுகந் ச் - 240 

 அறிக்ரககந் ச்    -200 

கிண உட்திகதகட்ட ்அறப் 

கசதிட்ட் 

 19 பிகடச சசதகங்கந் கிண உட்திகதகட்ட ்

அறபகண் சசடர ணட்ட அறிக்ரக  - 228  

டுப ்குழு உறு்பி ்்டித் 

டதட்ட் 

  கற ண்றுண் பிடி  தி ண்  

   பதட்தி்டுப ்குழு உறு்பி ் 

   ்டித் டதட்ட் -  02 

விசரஞ ண்றுண் பழிட்ட் 

பிவு பகரணட்துப  படிக்ரக 

  ஆண் விசர ண்றுண் சீர 88 கிரக்க் 

ச் அப்றி் 28 படிக்ரக டுட்து 

படி்துந்நது் 50% படிக்ரக டுட்து படி்ட 

அறிக்ரக 10 ஆகுண். 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

கன்சச்ிட்தி்ண் ஞ்ஞக்ரக ப்க்ண் 

சதப்ழிக் கக்பு 

ரபர்டுட்ட் 

ணப் சசதக 

அறபக 

உட்திகதகட்ட் 

சதப்ழிக் 

கக்பு  - 108 
 

பிகடச 

சசதநக்ந் 

சதப்ழிக் கக்பு - 19 

சண்ந உதவ்ு ச் -  76 

ஏத்வூதிதண் பனங்க்  -  01 

விரட்தி டர க் -  06 

ணப் சசதக 

அறபகட்தி்கு உந்பங்க் 

ட்ுந்ந 

உட்திகதகட்டக்ந் உ 

கக்பு  

உகக்புக்கந் 

ஞ்ஞக்ரக - 75 

உந்ந கக்புக்கந் படிக்ரக 

டுக்க்் விகிடண்  -  100% 

திண்கடறுண் ட் 

பகரணட்துபண் 

கடிடங்கந் 

ஞ்ஞக்ரக 36,000 

பனங்க்் கடிடங்கந் 

ஞ்ஞக்ரக 40,000 

சடரகசி,   ்ப் 

ட்திரகக் க்ஞண் 

சசறட்ட் ண்றுண் அசிர 

சசறட்ட் 

சடரகசி க்ஞண் 
-  228 

 க்்ஞண் -    24 

ப் க்ஞண்       -  180 

சடரகசி க்ஞண் -  228 

  ்க்ஞண் -     24 

ப் க்ஞண் -   180 

ட்திரகக் க்ஞண் -    36 
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ட்திரகக் க்ஞண் -    
36 

கஹ் டீ கக் ணஞ் 

ட்திச ்சச்் 

திங்கந் 120 
 

எதுக்க்் திட்டங்கந் 187   

ட பயணண் 4,779,675.00 

யபகுண். 

ண்பிக்ரக் சறு்புச ்சர த் சறுபட்கக 

ப்ரபக்க்் 

விஞ்ஞ்ங்கந்  - 27 

டங்கண்,சபந்ந 

பிகரக்கிங்க 

ப்ரபக்க்் 

விஞ்ஞ்ங்கந்  -  21 

த் சறு் 

அனு்்் 

விஞ்ஞ்டிபங்கந் 

ஞ்ஞக்ரக  -  27 
 

அனு்்் 

விஞ்ஞ்டிபங்கந் 

ஞ்ஞக்ரக  - 21 

புரகபேட அனுணதி் ட்திண் 

பனங்க் 

கக்் புரகபே 

அனுணதி் 

ட்திங்கந் 

ஞ்ஞக்ரக  - 343 

கக்் புரகபேட 

டபரஞ பிகபச 

ஞ்ஞக்ரக   - 87 

விகதகிக்க்் புரகபேட 

அனுணதி் ட்தி ஞ்ஞக்ரக  - 
343 
 

விகதகிக்க்் புரகபேட 

டபரஞ பிகபச ஞ்ஞக்ரக -  

87 

அட்்ட க் ண்றுண் 

சசட்துக் க் அனுணட்ட் 

கிரட்ட விஞ்ஞ்ண்  

(அபத்்த கட்) 
47  

கிரட்ட விஞ்ஞ்ண்  

(சொத்துக் கட்) - 26 

அனுணதிட்ட விஞ்ஞ்ண் -  47 
 

அனுணதிட்ட விஞ்ஞ்ண் -  26 

எழுக்க்று படிக்ரககந் கிரட்ட ஞ்ஞக்ரக  
- 12 

கண்சகந்ந்் ஞ்ஞக்ரக  
-  12 

பே்றுவி்ந ்

பே்சிக்கு்டுட்ட்  

கிரட்ட 

விஞ்ஞ்ங்கந் 

ஞ்ஞக்ரக  - 122 

பே்சிக்கு்டுட்தித 

ஞ்ஞக்ரக  - 68 

டகப்கரந அறி்து 

சகந்ளுண் ச்ண்  

கிரட்ட ஞ்ஞக்ரக  
- 22 

படிக்ரக டுக்க்் 

ஞ்ஞக்ரக  - 22 

ஞக் குழு டகப்கரந 

புதி்பிட்ட்  

டதக்க கபஞ்டித 

அறிக்ரக (ணட்ட) - 12 

(பெ்று ணட ) - 4 

கிண உட்திகதகட்ட ்

அறிக்ரக (பெ்று ணட ) 
- 4 

டதட்ட அறிக்ரககந்    

     (ணட்ட) - 12 

     (பெ்று ணட ) - 4 
 

கிண உட்திகதகட்ட ்அறிக்ரக 

(பெ்று ணட ) - 4 

 
 

யாகந் பிாலித்தலுந் பகாகநபந் (செவுத் தக்பு 261-1-1-0-2003( 

 

  ணப்ச ் சசதகண் ண்றுண் பிகடச சசதகங்கந் பகரணட்துண் ண்றுண் அபிவியட்தி 

படிக்ரககளுக்கக 47 பகங்கந் உந்ந. இப் பகங்கந் சட் பெகயட்ரட 

கசரப் பிவினூகப இதக்க்டுகி்து. 

 
 

• ணப் சசதகட்தி் பகங்கந் 09 இது கக்குபட்து குறி்பு கஞக்கத்வுக்கு 

ப்ரபட்ட் 

•  07 பகங்களுக்கு சயந் விகதகண் ண்றுண் சயந் ்றுசச்ீர் 

சசறட்ட் 
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• அசுக்கு உட்ட பகங்கரந கபக்க் 

• பகண் சட் க்றுதிச ்கசரபகரந எழுங்கரணட்ட் ( ணப் 

சசதகட்தி்  09 பகங்களுண் பிகடச சசதகட்தி் 38 பகங்களுண் உந்ந. 

• பிகடச சசதநக்ந் கணதிக றிசயந் ககந்வி ட்திண் 145 சட்க 

படிபடிக்ரக டுட்ட் 

• ணப் சசதகட்தி் 09 பகங்களுக்கு அனுணதி்ட்திண் விகதகிட்ட். 

• ணப் சசதக 09 பகங்கரந ணட்ட் 

• உகதகண் பகங்கந் சட் படிக்ரக 

• பக ண்புச ்சசரபக் குரட்ட் 

• அச பகங்கரந உகதகி்ட்கக எழுங்கு பரபேர டதடட்் 

• பக விட்துக்கந் சட்க சசத்் 

• பிகடச சசதகங்கந் 19 இது பக ண்புக்கு கபஞ்டித எதுக்கீடுரந 

பனங்குட்  

•  

 
 

 

ஒதுக்க்ட்ட சதாகக 

ரூா. 

செவு ரூா. உகனாகந் (2017( 

3,000,000.00 2,989,459.25 99.64% 

 

 

பிபகதெ செனாகங்கி் நாதா்த கூட்டங்க்  

          பிகடச சசதகட்தினூக கண்சகந்ந்டுகி் படிக்ரககந் ப்க்ங்கந் 

சட்க ணட்டண் இறுதிபே் விங்கந் கஞ்றிட் இதி் ரசறுண் ணப் அசங்க 

அதி் டரரணபே் அரட்து பிகடச சசதநக்ந், உடவி் பிகடச சசதநக்ந்  

ண்றுண் ணப் சசதக ரகப்று அதிககந் ங்கந்பு் 10 கூ்ங்கந் 

ட்துபட்கு எழுங்கரண்புச ்சசத்த்ட்ுந்ந. அட்கடடு தயபட்தி் சசத்ட்திர 

கணண்டுட்துபட்கு உடவு பனங்க்ட்ுந்நது. ப ணடண் சணசஹப சதிதி 

கசரபபே் ூர ணடண் சீ் கர கஞணக பிகடச சசதகறபக 

உரத் ரசவி்ர.  
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ிசெய சென்றிட்டந்  121-2-4-3-2509 

சதா

டப் 

இ

 

விபந் எதுக்கீ

டு 

( ரூ.ப( 

செவு(ரூ.

ெ( 

ககபேரு்பு 

்றுெ ்சீட்டு 

( ரூ.ச) 

சௌதீக 

ப்க்

ந் % 
 பிபகதெ 

செனக் 

பிபிவுக் 

அலுய

க 

எண்

ணிக்

கக 

1 தகண 6     12      2,257,597.35       3,035,904.03   76-99  

2 ட்கடகண 16     32           43,160.48       4,431,558.91   51-75  

3 ச்சட் 3       6      2,588,770.23       3,419,439.27  100 

4 பிடித 3       6          90,000.00      5,880,000.00  100 

5 இணதுப 5     10        514,350.70       2,284,131.89  100 

6 டபண 7     14         168,896.15     11,458,841.36   76-99  

7 தக்கப் 
 

4       8           89,157.00      5,943,795.86  76-99  

8 சக 4       8      1,174,103.13          211,000.00   76-99  

9 க்ககட்ட 6     12      4,026,238.50       7,885,708.23  100 

10 ்கு கர்கந் 24     48      5,600,000.00  4,680,642.84  26-50  

11 சபறவிடித 

திவிது 

4       8           86,811.44       5,175,730.63   51-75  

12 க்சடத 5     10      2,786,095.45       7,055,077.55  100 

13 அண்ங்சகர 2       4      2,033,647.96       1,946,320.48  100 

14 ஹிக்கடுப 8     16         226,000.00     15,693,261.76  100 

15 சறப 4       8  -      7,747,449.09  100 

16 ககஞபீனுப 5     10      2,658,722.89       7,270,284.32  100 

17 ்பிடித 3       6         479,922.17       5,348,333.53  100 

18 ஹதுப 2       4      2,728,492.96       1,177,466.35  100 

19 அக்பண 8     16         235,200.00     15,686,274.48  100 

  சநாத்தந்  119 238 27,787,166.41 16,331,220.58  

 
 

 

 

கெகய் பிபிவு 

 

 

 

 

கற ணப் சசதகட்தி் ண்ஞக்க்் ்கபறு் கசரப் பிவினூக  

விகச கசரபகந் கண்சகந்ந்ட்ு கற ணப்ட்தி் அபிவியட்திச ் சசத்றி்ட்தி்கு 

உத்்ட கசரபபேர பனங்குகி்து. இ் பிவினூக ணக்கந் கடரபகளுக்கக் 

்கபறு் கசரபகரந கண்சகந்பட்கு உடவி ணப் சசதந் பூஞ 

கண்ர்ப ண்றுண்  பழிக்ற் கீன் அச பகரணட்துப உடவிதந ்ண்றுண் அபிவியட்தி 

உட்திகதகட்ட ் உ் அட்கிஞங்கித கசரபபேறந்ந உட்திகதகட்ட் 

ங்கந்புக்கரந ச்றுந்நது.  
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 ஞக்குழுவி் க்ரண்பு வியட்தி 

 அனுணதி்ட்தி விகதகண் ( சபடிசயந், அபிங், து்க்கி, க் ப) ண்றுண் 

பகரணட்துபண் 

 அச சது ண்றுண் உ்பிவுக்கு்் வீடு பகரணட்துபண்  

 கடி  அரணசச்ி் எதுக்கீ்டி் அறிவூ்் கன்சச்ிட்தி்ண்  

 சு்றுந விடுதி பகரணட்துபண்  

 அட்்ட பஞ கசரப படிக்ரககந்  

 
 

நாயட்டசெனக ணிக் குழுக் தி் விருத்தி  - செவு விடனந் 261-1-1-0-2401 

  
 

இ அலுயகந் ாடசறிபே் சனப் ஒதுக்க்ட்ட 

சதாகக (ரூ.ெ( 

1 ணப் சசதகண் பிகடச சசதக அறபக 

க்துரதற் அறபக் 

கசடர எழுங்கரணட்ட்  

16,900.00 

2 ணப் சசதகண் சகடு்வு, சகந்பவு ண்றுண் பே்சி 

தி்ப் டதட்ட் பே்சி 

கன்சச்ிட்தி்ண்   

37,185.00 

3 ணப் சசதகண் டகப்கந் அறி்து சகந்ந் ச்ண் 

சட் பே்சி 

43,701.00 

4 ணப் சசதகண் சிங்க்பூ் ரச் Public Sector Leadership 

Programmer  கன்சச்ிட்தி்ண். 

43,394.40 

5 ணப் சசதகண் அறபக கசரப உட்திகதகட்டயக்கு 

பே்சி பனங்க்  

38,302.45 

6 ணப் சசதகண் IPAD த்ட்ு பர பே்சி  4,330.00 

7 ணப் சசதகண் டகப்கந் அறி்து சகந்ந் ச்ண் 

சட் பே்சி 

30,554.50 

8 ணப் சசதகண் சதப்ழிக் கக்பு பகரணட்துபண்  18,685.00 

9 ண.சச.அ. சண்ந அநவுட்தி்ண்  18,370.00 

10 ண.சச.அ. ககரப பகரணட்துண்  15,387.95 

11 ண.சச.அ. கஞ சுவீகட்ட் ச்ண் சட் 

பித்சி  

32,900.00 

12 ண.சச.அ. கஞக்கத்வு பர்டு சட்க 

திநட்ட் 

45,606.00 

13 ஹதுப சீவி் ரச் 2017 Seminar on Economic 

Development & Financial Management பே்சி 

150,445.25 

14 ண.சச.அ. எழுக்க்று படிக்ரக சட் 

பேச்ி  

114,351.50 

15 ண.சச.அ. ட்கசயநட வியட்தி  51,520.00 

16 ண.சச.அ. சீகவி் ரச்று 2017 Seminar on Agricultural 

Development for Developing Countries பே்சி  

76,582.00 
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பிபகதெ செனக ணிக் குழுத் தி் விருத்தி செவு விடனந் 261-1-2-0-2401 

 

17 இணதுப  குழு உஞவ்ு வியட்தி ண்றுண் அபி்பித 

பே்சி   

60,800.00 

18 பிடித  டத்்தி் ரச் Advance Public Sector 

Management பே்சி  

43,176.00 

19 ண.சச.அ. சபநகந் பே்சி குஏத  157,495.00 
 

20 டபண டகப்கந் அறி்து சகந்ந் ச்ண் 

சட் பே்சி 

11,395.00 

21 சபறவிடித 

திவிது 

சகந்தி் வியட்தி பே்சி  100,667.50 

22 ககஞபீணுப ஆஞ்பக வியட்திகக சபநச ்சு்றுந 

சச்று அறிவூ்் கன்சச்ிட் தி்ண்  

65,795.00 

23 க்க கட்ட ணகசிதவி் ரச் Development 
Administration Modernization and Transformation 
Programme  

43,358.00 

24 ்பிடித ணகசிதவி் ரச் Development 
Administration Modernization and Transformation  
Programme 

43,358.00 

25 க்க கட்ட சகந்தி் வியட்தி பே்சி 42,100.00 

26 ண.சச.அ சதிகதிக்கு அறிவிக்க கன்சச்ிட்தி் 

சடழித் கன்சச்ிகந்  

1,800.00 

27 ண.சச.அ இங்ரக ப்க கசரபபே் கசரப 

ஆண்் பே்சி  2017 

9,460.00 

28 ்கு கரபகந் கசரப விரட்தி் பே்சி  50,100.00 

29 இணதுப அபி்பித கன்சச்ிட்தி்ண்  27,600.00 

30 ண.சச.அ சதிதிக்கு அறிவிக்குண் சிங்க்பூ ்

ச்தி்பு  

930.00 

31 ண.சச.அ அறபக பரரண பே்சி 3,000.00 

சநாத்தந் 1,399,249.55 

சட ்

இ 

சசதகடத்ி் 

சத ்

பே்சி படிக்ரககந் உஞ்ரணச ்

சசவு ய. 

 
 
 
 
 
1 
 

சபறவிடித 

திவிது 

ண்ஞண் சட் பே்சி          12,200.00  

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி  

9,400.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி             9,400.00  

ட விதிக் ககரபபே் விதிகந் ண்றுண் கரண 

விதி பரசட் பே்சி   

        13,460.00  

அச தி பகரணட்துபண்          12,200.00 
2 
 

ச்சட் ண்ஞண் சட் பே்சி   16,400.00 

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 

13,740.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி   11,740.00 

கஞக்கு படிக்ரககந்  16,100.00 

டகப்கந் அறி்து சகந்ந் ச்ண் சட் 

பே்சி 

3,000.00 



22 
 

3 பிடித ண்ஞண் சட் பே்சி   16,680.00 

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 

13,880.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி   13,880.00 

அறபக பகரணட்துபண்  20,600.00 

ட விதிக் ககரபபே் விதிகந் ண்றுண் கரண 

விதி பரசட் பே்சி   

20,600.00 

க ்சி்டர ண்ங்கு ண்றுண் சகந்தி் 

வியட்தி் பே்சி  

44,700.00 

4 ்பிடித ண்ஞண் சட் பே்சி   15,780.00 

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 

12,859.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி   12,770.00 

ககரப பகரணட்துபண்  17,350.00 

டரரணட்துப இதறரண ண்றுண் குழு உஞவ்ு 

வியட்தி  

24,860.00 

5 க்ககட்ட ண்ஞண் சட் பே்சி   15,100.00 

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 

12,450.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி   12,100.00 

ப்க ண்றுண் அறபக படிக்ரக  19,100.00 

அறபக பகரணட்துபண் 17,100.00 

சகந்தி் வியடத்ி் பே்சி 19,100.00 

டகப்கந் அறி்து சகந்ந் ச்ண் சட் 

பே்சி 

4,150.00 

6 ்கு கரபகந் 

ண்ஞண் சட் பே்சி   14,440.00 

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 
13,600.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி   13,340.00 

டவிதிக் ககரப ண்றுண் தி எழுங்கு விதி  21,440.00 

அறபக பகரணட்துபண் 14,720.00 

எழுங்க்று படிக்ரக சட் 

கன்சச்ிட்தி்ண்  
17,800.00 

ண்ங்கு வியட்தி 23,350.00 

சீவி் ரச் 2017 Seminar on Economic Development 

& Financial Management பே்சி  
150,445.25 

7 க்சடத 

ண்ஞண் சட் பே்சி   14,720.00 

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 
12,200.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி   12,200.00 

தி எழுங்கு விதி  12,480.00 

அறபக பரண 13,880.00 

8 தகண  

ண்ஞண் சட் பே்சி         14,020.00  

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 
      11,360.00  

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி         11,360.00  

ண்ங்கு வியட்தி ண்றுண் ஆளுரண அபிவியடத்ி        17,800.00  

சட்் திரண       13,600.00  

ணகசிதவி் ரச் Second Country Study Visit - 

Capacity Building Training பே்சி  
36,844.00  

9 சகர  ண்ஞண் சட் பே்சி           15,520.00  
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கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 14,020.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி   14,020.00 

10 தக்கப்  

ண்ஞண் சட் பே்சி   13,550.00 

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 
11,650.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி   12,675.00 

ட விதிக் ககரப  18,350.00 

டகப்கந் அறி்து சகந்ந் ச்ண் சட் 

பே்சி 
6,715.00 

இ்திதவி் ரச் International Training 

சசத்றி்ண்   
182,381.76 

ணகசிதவி் ரச் Second Country Study Visit - 

Capacity Building Training பே்சி  
36,844.00 

 

இ்திதவி் ரச் 43rd Advance Professional 

Programme in Public Administration (APPPA) பே்சி  

187,557.00 

11 டபண  

ண்ஞண் சட் பே்சி   12,535.00 

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 
11,130.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி   11,130.00 

சட்் திரண  23,225.00 

எழுக்க்று ரபர 21,725.00 

டகப்கந் அறி்து சகந்ந் ச்ண் சட் 

பே்சி 
6,345.00 

ணகசிதவி் Development Administrative... பே்சி 

சசத்றி்ண்  
54,653.12 

ணகசிதவி் ரச் Second Country Study Visit - 

Capacity Building Training பே்சி  
36,844.00 

12 ஹிக்கடுப  

ண்ஞண் சட் பே்சி   22,700.00 

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 
19,981.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி           20,180.00  

ண்ங்கு வியட்தி 27,600.00 

அறபக பரரண  10,800.00 

13 அக்பண  

ண்ஞண் சட் பே்சி   18,080.00 

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 
15,420.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி   15,420.00 

எழுக்க்று படிக்ரக 18,500.00 

அறபக பகணட்துபண்  27,600.00 

14 சறப 

ண்ஞண் சட் பே்சி   12,480.00 

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 
10,800.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி         11,080.00  

சட்் திரண 17,940.00 

ட விதிக் ககரபபே் விதிகந் ண்றுண் கரண 

விதி பரசட் பே்சி   
16,820.00 

டகப்கந் அறி்து சகந்ந் ச்ண் சட் 

பே்சி 
19,340.00 

15 ஹதுப  ண்ஞண் சட் பே்சி         17,520.00  
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கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 
 14,860.00  

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி         14,860.00  

அறபக பகணட்துபண்       13,600.00  

பே்சி        36,844.00  

16 இணதுப 

ண்ஞண் சட் பே்சி        15,280.00  

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 
12,620.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி   12,620.00 

அறபக பகரணட்துபண்  13,600.00 

டரரணட்துப இதறரண ண்றுண் குழு உஞவ்ு 

வியட்தி  
13,600.00 

17 ககஞபீனுப 

ண்ஞண் சட் பே்சி   11,016.50 

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 
9,074.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி   9,135.00 

கஞ பே்சி      15,975.00  

18 அண்ங்சகர  

ண்ஞண் சட் பே்சி   13,638.00 

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 
11,560.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி   8,487.00 

அறபக பகரணட்துபண் ண்றுண் ககரப அரணடட்்  19,368.00 

டவிதிக் ககரப ண்றுண் தி எழுங்கு விதிகந்  19,168.00 

சண்ந அநவுட்தி்ண்  6,690.00 

19 ட்கடகண 

ண்ஞண் சட் பே்சி   16,906.00 

கஞ அபிவியடத்ி க்ரநச ்ச்ண் சட் 

பே்சி 
14,666.00 

 திண் படிக்ரக சட் பே்சி   14,887.20 

ககரப பகரணட்துபண்  14,472.80 

ட விதிக் ககரப  ண்றுண் கரணக் குறி்பு  19,694.40 

ணஞ்ங்கு வியட்தி பே்சி  107,890.00 

சீவி் ரச் 2017 Seminar on Economic Development 

& Financial Management பே்சி 
150,445.25 

20 
ணப் சசதக 

அறபகண்  
அறபக ழுது சக்ந் சகந்பவு  17,668.00 

21 
ணப் சசதக 

அறபகண் 
அறபக பரரண பே்சி  7,480.00 

சநாத்தந் 2,499,534.28 
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அனுநதி் த்திபந் விிகனாகித்த் (சயடிசாரு் / அபி் / து்ாக்கி / கா்யபி( 

ந்றுந் பகாகநத்துய்டுத்த். 

து்ாக்கி அனுநதி்த்திப பகாகநத்துயந் 

சென்றிட்டங்க் பிபதா சென்றிட்ட குறிபைடு  எண்ணிக்கக 

புதித அனுணதிட்தி கப்க ர்ச 

ட்ட்  

ரச் கப்க் 

ர்கந் 

03 

 விபசதக் கபடி அட்டசிரத ச்றுக் 

சகந்ந் 

பனங்கித அட்ட்சிகந் 03 

புதித அனுணதி் ட்தி அட்ட்சி 

பனங்க்  

பனங்கித அட்ட்சிகந் 01 

 து்க்கி எ்ர்ட்கக அட்ட்சி 

பனங்குட் 

பனங்கித அட்ட்சிகந்  06 

 பய்டண் அனுணதி்ட்திண் 

புதி்பிட்ட். 

புதி்பிட்ட அனுணதி் 

ட்திங்கந் 

556 

து்க்கி அச உரணதக்க்  சறு்க் து்க்கிகந் 38 

 இ் ஞ அனுணதி் ட்திண் 

விகதகிட்ட். 

விகதகிக்க்் கப ்

அனுணதி் ட்திங்கந் 

245 

ணட்ட அறிக்ரக டதட்ட்  ப்ரபக்க்் அறிரககந் 12 

 அரதஞ்டு அறிக்ரக டதட்ட். ப்ரபக்க்் அறிரககந் 2 

 பயணண் எ்று கசட்்ட். கசக்்க்் பயணண் ய. 78,470.00 

 ்க் குரத பயணட்ரட 

கசட்்ட் 

கசக்்க்் ்க் 

குரத பயணண் 

ய. 13,300.00 

 ச்தித படிக்ரக 

டுட்ட்/சிகஷ் சறஸ் அதிகக்கு 

அறிவுர பனங்கந் 

டுக்க்் தீண்ங்கந் / 

சிகஷ் சறஸ் 

அதிகக்கு அறிவுயட் 

பனங்கித ஞ்ஞக்ரக 

68 

 து்க்கி அனுணதி்ட்திட்தி் 

பிசச்ிரகரந பகரணட்துப் 

டுட்ட் 

தீக்்க்் அ்து 

எழுங்கரண்புச ்சசத்தட 

பிசச்ிரகந் 

23 

 து்க்கி அனுணதி்ட்தி 

உட்துரகதயக்கு கட் பனங்குட் 

விகதகிக்க்் 

கட்க்கந் 

5068 
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சயடி சாரு் கட்டகெ ்ெட்டந் சென்டுத்த் ந்றுந் ினதிக் 

 

 

 

 

 

 

 

 

கெகயக் பிபதா சென்றிட்ட குறிபைடு ப்க்ந் 

சபடிசயந் அனுணதி் ட்திங்கந்/ 

அனுணதி்ட்திண் சட்க 

கிரக்க் ச் ட்திங்கரந 

்சிட்ட். 

அட்ட்சி் டுட்ட்் 

சபடிசயந் ககக்ரக் 

ட்திண் /அனுணதி்ட்திண்  

அரவு – 200 

ப்க்ண் –

ககக்ரக ் 

ட்திண்  - 152 

அனுணதி் 

ட்திண்  - 40 
பழுரணதகப அனுணதிக்கக 

விகதகிக்க்் சபடி சயந் 

அனுணதி்ட்திண்  /அனுணதி் 

ட்திட்தி்க  அனுணதிரத ச்க் 

சகந்ந் ண்றுண் அறிக்ரகரத 

அரணசச்ுக்குச் சண்்பிட்ட் . 

விகதகிக்க்் 

சபடிசயந் ககக்ரக் 

ட்திண் /அனுணதி்ட்திண்  

ககக்ரக ் 

ட்திண்  - 152 
அனுணதி் 

ட்திண்  - 40 

அனுணதிதநக்க்் சபடிசயக்ந் 

வி்ரதநயக்க சபடி சயக்ரந் 

ச்றுக் சகந்பட்கு  டபரஞ 

அடி்ரபே் கடிடண் விகதகிட்ட். 

ணப்ட்தினு் அபசித 

சபடி சயக்ரந 

குரபே்றி விகதகிட்ட்.. 

டபரஞக் கடிடண் 

- 850 

பட்்டக சபடிசயந் கநஜ்சிதட்ரட 

கசதிட்ட் ண்று சபடிசயந் 

விகதகிட்ட் சட் 

கண்ர்ப சசதட் அப்றி் 

ஆபஞங்கரந் சீறட்ட் 

சீரசசத்த்் 

ஞ்ஞக்ரக  

ககக்ரக ் 

ட்திண்  - 152 
அனுணதி் 

ட்திண் - 40 

எ்றிரஞ்ட சீரகந் க்து 

சகந்ந்  
க்து 

சகஞ் எ்றிரஞ்ட 

சீரகந் 

12 

சபடி சயந் பகரணட்துபட்தி் 

இறுதி விங்கந் ச் தித் 

படிக்ரககரந  க்குட். 

ப்றிவிட்ட் இ்றி 

கண்சகந்ந்் இ் 

கசடர 

52 

பயணண் கசட்்ட் கசக்்க்் பயணண் ய. 246,750.00 

திவுகந் க்ரண்ர 

படிக்ரகரதச ்சசத்டுட்ட் 
திவு சசத்த்் டரபகந் 14 

ணட்ட அறிக்ரகரத ப்ரபட்ட் ப்ரபக்க்் 

அறிக்ரககந் 
12 



27 
 

அபெ சாது ந்றுந் உ அட்டயகண விடுதி பகாகநத்துயந். 

 கற  ணப் சசதக அறபகட்தி்கு உத அச சது விடுதிகந் ண்றுண் உ அ்பரஞ 

விடுதிகந் 38 ண்றுண் பிகச சசதக அறபக அச விடுதிகந் 26 ண் உந்ந.  

 

 

 

 

 

  2017 ஆண் பயட்தி் கற சபக்குஞசகர ண்றுண் ்க்விரபே் உந்ந 38 

விடுதிகரநயுண் அச உட்திகதகட்டக்ளுக்கு பனங்கிதட் பெண் 1,218,491.07 ய பயணணக 

அசுக்குக் கிரக்க் ச்து. 

 

சு்றுா விடுதிக்  

கற ணப் சசதக அறபகட்தி் சு்றுந விடுதிகந் இஞ்டு உந்ந.  

 கற ்க்வி சு்றுந விடுதி  

 கற டபண சு்றுந விடுதி  
 

       கற டபண சு்றுந விடுதி தியட்ட் படிக்ரகக்கு தபக்க்ட்ுந்நது் 2018 ஆண் 

ஆஞ்டி் எதுக்க ஆண்பிக்க உறுதி்ட்ுந்நது.   

கற டபண சு்றுந விடுதிபே் 05 அரகந் உந்நது் அரப 5 துண் குநய்்ட்ு, 

சுடு  ்பசதிகந் உந்நது.  

  இ்ட அர அச உட்டகதகட்ட/் அச ஏத்வுச் உட்திகதகட்ட ் ண்றுண் ணகஞ 

அச கசரப உட்திகதகட்டக்ளுக்கு டங்குண் இபசதிரத் ச்றுக் சகந்நண். எய 

சென்றிட்டந் பிபதா சென்றிட்ட குறிபைடு ப்க்ந் 

*  அச விடுதி விஞ்ஞ் டிபண் ச்க் 

சகந்ந் ண்றுண் கட்திய்பு 

ஆபஞ்டுட்ட் . 

கட்திய்பு ஆபஞ் 

டுட்ட்் விஞ்ஞ் 

டிபங்கந் சடரக    

15 

*  கட்திய்பு ஆபஞ்டுட்ட் ட்திச ்

சச்் . 

திவுகந் கண்சகந்ந்் 

டரபகந் 
4 

*  பதிவிண் தியட்ட் சட்க 

சறிபேதநயக்கு ப்ரபட்ட் . 

அனு்பித ககக்ரககந் 15 

*  பயணண் ண்றுண் ்க் குர 

பயணண் கசட்்ட் . 

பயணண் கசட்்ட் 

பயணண் ண்றுண் ்க் 

குர 

ய. 1,218,491.07 

*  ணட்ட பயண அறிக்ரக டதட்ட் . ப்ரபக்க்் அறிரககந் 12 

*  கஞ்டி் அறிக்ரக டதட்ட் . ப்ரபக்க்் அறிரககந் 2 

*  பதிவி திவுக் க்ரண்ர 

ரபர்டுட்ட் . 

திவுகந் கண்சகந்ந்் 

டரபகந் 

4 
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அரபே் 2 கக்ளுக்கு டங்கண். அட்து் 10 கக்ளுக்கு சு்றுந விடுதிபே் டங்குபட்கு 

இ பசதிகந் கஞ்டுகி்து.  

அககா கட்டணந் 

அபெ உத்தகனாகத்தப்/ அபெ ஓன்வுச் 

உத்திகனாகத்தப் 

நாகாண அபெ கெகய உத்திகனாகத்தப் 

அக இ 1 2 3 4 5 அக 

இ 

1 2 3 4 5 

அக 

கட்டணந் 

500 400 500 500 500 அக 

கட்டணந் 

900 800 1000 1000 1000 

 

இங்ரகத் ்ட ணப் சசதகட்தினூகவுண் ண்றுண் உந்ட்ு அறப்கந் 

அரணசச்ினூக கற க்வி சு்று விடுதி எதுக்க படியுண்.  

2017 ஆண் ஆஞ்டு கற க்வி சு்று விடுதி எதுக்கீடு சசத்பட் பண் 271,550 ய 

பயணண் கிரக்க் ச்றுந்நது. 

 

காலி தயந ந்றுந் ட்டக்வி சு்றுா விடுதிக்காக கந் சகா்்ட்ட பிாெ ்

செவு. 

செவித் தக்பு ட்டக்வி 

சு்றுா விடுதி 

ரூ 

காலி தயந சு்றுா 

விடுதி 

 ரூ 

சநாத்தந் 

ரூ 

121-1-2-0-1001  சண்நண் 

ண்றுண் கபடதி 

233,876.33 .204,763.00 438,639.33 

121-1-2-0-1003                           

பி சகடு்வு  

  217,049.32 182,157.00 399,206.32 

121-1-2-0-1205   பி 34,987.10 34,895.00 69,882.10 

121-1-2-0-1402                     

ட் ண்றுண் 

சட்்  

 6,712.99 - 6712.99 

121-1-2-0-1403     ப் 

ண்றுண்   ் 

88,363.15 5,000.00 93,363.15 

121-1-2-0-(1409) 4   

அசிர 

.20,484.72 - 20,484.72 

121-1-2-0-(2001)5 

்க்வி தியட்ட்  

476,426.77 70,897.50 547,324.27 

261-01-01-0-2509         

டபண தியட்ட்  

- 561,917.03 561,917.03 

சநாத்தந்  1,077,900.38 1,059,629.53 2,137,529.91 
 

 

கபடி அகநெச்ி் ஒதுக்கீட்டினூடாக கந்சகா்்ட்ட  அறிவுறுத்த் 

ிகம்ெச்ித் திட்டங்க்  
 

         ்கபறு் கடி  அரணசச்ு திரஞக்கநங்கநனூக கிரக்க் ச் எதுக்கீர்் 

த் டுடத்ுபட் பெண் கற ணப்ட்திறந்ந அரட்து பிகடச சசதக் பிவுகரநயுண் 

பிதிதிட்துப்டுட்துண் பரகபே் ்கபறு் சபெக. சயநட கன்சச்ிட்தி்ங்கந் 

ரபர்டுட்துபடனூக  அபக்ளுக்கஜ அறிவூ்்ட்ுந்நது. 
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அபத்்த ியாபண கெகய அலுய்க் 

அட்்ட பகரணட்து அரணசச்ி் கின் ரச் அட்்ட பஞ கசரப ணட்தித ரதண் 

ணப் ண்ட்தி்  அரட்து படிக்ரககரந எழுங்கிரஞ்புச ் சசத்பட்கு ணப் 

சசதகட்தி் இப்விய உட்திகதகட்டக்ந் 19 பிகடச சசதகட்தி்கு 

உந்பங்க்ட்ுந்ந.் ணப் சசதகட்தினூக பிகடச சசதகங்களுக்கு அறப்கந் 

எயங்கிரஞ்புச ்சசத்த்டுகி்து. 

 

 

செவித் தக்பு விபந் ஒதுக்கீடு ரூ. செவு ரூ. சௌதீ/ிதி 

ப்க்ந்

(%( 

 

 

 
 

கதசின கா்புறுதி 

சாறு்பு ிதினந்  

கசடணர்ட வீடுகளுக்கு 

ரகபேய்புட ்சடரக 

பனங்கந் (கண ணடண்) 

193,330,000.00  80,489,094,.95 பதிவிண் 9354 

கசடணர்ட வீடுகளுக்கு 

ரகபேய்புட ்சடரக 

பனங்கந் (பண் ்

ணடண்) 

  87,670,000.00  52,734,732.80 பதிவிண் 8018 

சசட்துக்களுக்கு 

சண்பூஞ் ்ஈடு 

பனங்கந்  

113,313,108.80  113,313,108.80 அநகு 12698 

அபச அட்்ட பஞ 

படிக்ரககளுக்கு  

20,000,000.00 20,000,000.00 100 

106-2-4-1-1501 அபச அட்்ட பஞ 

படிக்ரககளுக்கு 

33,900,500.00 33,477,734.08 - 

106-2-4-8-1508 வீட்ு பரக பனங்கந்   16,695,000.00 12,892,500.00  

106-2-4-6-2202 அட்்டட்தி்  

ரத ணப்ங்கந் 

இய்து கற 

ணப்ட்தி்கு ப்து 

திபபக்ந்  

2,360,000.00 1,200,000.00 குடுண்ண் 1 

106-2-4-12-2202 பந் குடிகத்ண்-வீடு 

ண்ஞட்ட்  (படண் 

டபரஞ சகடு்வு)  

119,200,000.00 58,100,000.00 குடுண்ண் 216 

 

 

உ்த்தித்தி் பிபிவு  

 
 

சென்றிட்டந் ஒதுக்கீடு 

(ரூ.( 

ஒதுக்கீட்டுெ ்

செவு 

(ரூ( 

சௌதீக/ித 

ப்க்ந் 

% 

 ்சர 281,175.00 281,175.00  
 

100 
சர 608,220.00 608,220.00 

பிர 455,395.00 455,395.00 

அச 79,800.00 79,800.00 

ட்் 31,000.00 31,000.00 
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உ்த்தித்தி் ிகம்ெச்ித்திட்டந் கட பக்டுத்த்டுந் ிருயங்க்   

ிருயங்க் எண்ணிக்கக 

 ்சர 275 
சர 145 
பிர 68 
அச 190 
ட்் 59 
 

விகெட ிகம்ெச்ித் திட்டங்க் 

 கீன் ட்ு கடபேர சடழி் சரகளுக்க பழிக்் எழுங்கு விதி  பரகந் 

அரணட்ட். 

  பிகடச உ்ட்திட் தி் வியது ரபபங்கந் 04 ரச். 

 

 ணப் சர சிடத்ி் க்டிகந். 

 

 

 
 

 

 

நித யலு ந்றுந் சதாழி் அலுய்க  

சி்றூழித ்ண்றுண் சடழி் சங்க சட்  அரணசச்ி் ணட பற ண்றுண் சடழி் 

திரஞக்கநட்தி் 2017 ஆண் ஆஞ்டினுந் கற ணப்சசதக அறபகட்தி் ட்தித 

கன்சச்ிட்தி்ங்கந் ப்க்ண் கீன் க்்ட்ுந்ந. 

 

 

 

 

 

செவுத் 

தக்பு 

விபந் ஒதுக்கீடு 

(ரூ( 

ஒதுக்கீட்டி

் செவு 

(ரூ( 

பதி 

(ரூ( 

130-1-5-1-2401 சசத்றி்ண்,சர 

சிட்திண்,சர ட 

பகரணட்து சறி,அறிவூ்் 

பகரணட்துபண் சசத்றி்ண் 

ண்றுண் கிண உட்திகதகட்ட ் 

2,248,501.00 2,248,500.00 - 

130-1-5-0-2401 5 s ச்றுட் டுட்ட் 175,000.00 175,000.00 - 

130-1-5-2102 அறபக உகஞண் பங்க்  104,500.00 104,000.00 500.00 

130-1-5-2102 பிகடச சசதக அறபகங்கந் 

அபிவியட்தி உட்தி 

கதகட்டக்ளுக்கு அறபக 

உகஞண் பங்க்  

900,000.00 794,160.00 105,840.00 
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ிகம்ெச்ித் திட்டங்க்  யருட இக்கு  பிபதிலி்பு 

ிகம்ெ்

சித் 

திட்டங்

கி்எ

ண்ணிக்

கக 

் 

சறு

பி் 

எண்

ணிக்

கக 

ஒதுக்கங்

க்ரூ. 
ிகம்ெ்

சித் 

திட்டங்

கி்

எண்

ணிக்

கக 

் 

சறு

பி் 

எண்

ணிக்

கக 

துக்கங்க

்ரூ 

சடஞ ட 

ணஞபக்ளுக்கு அறிவூ்் 
102 3060 - 110 3401 - 

உதட் ட ணஞபக்ளுக்கு 

அறிவூ்் 
79 2370 - 87 2663 - 

சுதசடழிற் 

ஈடுரபட்ட் 

19 570 45410 19 633 45,410.00 

சடழி் இக்கி் சப்றி 

ச் 
4 120 31,800.00 4 120 31,800.00 

சபநப் ்ட 

கன்சச்ிட்தி்ங்கந் 
1 40 34,730.00 1 40 34,730.00 

ச்கக்ளுக்கு 

அறிவூ்்  
19 950 42,750.00 19 1111 42,750.00 

්  ්   

 

 

 

ிகம்ெச்ித் 

திட்டங்க் 

ிகம்ெச்ித் 

திட்டங்க

ி்  

எண்ணிக்

கக 

ன் 

சறு

பி் 

எண்ணி

க்கக 

ஒதுக்கங்க

் ரூ. 

ிகம்ெச்ி

த் 

திட்டங்க

ி்எண்

ணிக்கக 

ன் 

சறு

பி் 

எண்ணி

க்கக 

ஒதுக்க

ங்க் 

ரூ. 

சடழி் சசத்றி் 

கணண்டுட்ட் 

  1200 -   1358 - 

அபடட்தி்கு 

உ்்பக்ளுக்க

 சடழி் பழி  

க்் 

உகடசங்கந்  

160 - - 162 3222 - 

சடழி் அபிவியட்தி 

பே்சி கன்சச்ிட் 

தி்ண்  

1 30 27,600.00 1 32 27,600.00 

சடழி் சபெக 

கன்சச்ிட் தி்ண்  

1 30 34,150.00 1 32 34,150.00 

பிகடச சடழி் 

ச்ரட கன்சச்ிட் 

தி்ண் 

2   21,000.00 2 239 21,000.00 

கடரபக்கு ் 

பே்சி கன்சச்ிட் 

தி்ண்  

1 30 7950 1 33 7950 

சடழித் உடவி 

பனங்குண் கன்சச்ிட் 

2 60 24,000.00 2 63 24,000.00 
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         ය     ණ    ශ 
      න්ත 

தி்ண் கடி 

சடழி் பத்்பு 

திவு சசத்த்் 

சடழி் தி்ட்்ட 

சடழிறக்கு 

அனு்புட்  

  12145 - - 7284 - 

சடழிற் ஈடுச ்

சசத்ட்  

    - - 970 - 

சடழி் ண்றுண் 

சுதசடழி் 

கன்சச்ிட் 

தி்ட்தினூக 

புதித சடழிறக்கு 

உ்டுட்ட்  

  190 - - 142 - 

 
 

நாயட்ட சதாழி் கெகய ிகனந்  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ிகம்ெச்ித் திட்டங்க் ிகம்ெச்ித் 

திட்டங்கி்  

எண்ணிக்கக 

ன் 

சறுபி் 

எண்ணிக்

கக 

சதாகக 

(ரூ( 

சடழி் ச்ரட (சணசஹப) 1 918 69,660.00 

சடழி் ஆக்க கன்சச்ிட் தி்ண்  8 673 10,000.00 

சடழிற் ஈடு்  - 713 - 

சப்றிங்கரந் ச் சகௌந்்  - 2219 - 

சடழி் 

தி்க்்கி்பக்ரந்  திவு 

சசத்ட்  

- 3227 - 

சணட்டண்  9 7,750 79,660.00 
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விகனாட்டு பிபிவு 

 

 

 

நுகப்கயா் அதிகாப அலுய்க் 
  

கற ணப் சசதகட்தி் அரட்து தகக்ப் தகவ்ுச ் சுக்தி்ட்ரட துகட்ட் 

ண்றுண் அபக்ந் உத ் டண் பக்க ஞ்ங்ரகயுண் கசரபகரநயுண் ச்றுக் சகடுட்ட் 

உந்நக ச்ரட ண்றுண் கூட்ுவு அரணசச்ி் கீன் இதங்குண் தகக்ப் ட்ரட ்றி அதிக 

படிக்ரக கண்சகந்ந்். 

 

 

 

 

 

ிகம்ெச்ித் திட்டத்திந் ன் 

சறுபி

் 

எண்ணிக்

கக 

ஒதுக்கீடு 

(ரூ( 

செவு (ரூ( சௌதீக/ ிதி 

ப்க்ந்  

கற ணப்ட்தி் வீ 

வீங்கரகந் திரணகரந 

கணண்டுட்ட ண்றுண் ்கபறு் 

டட்திரக் சகஞ் வீ்க்ரந 

ப்சகஞ்டுப் ண்றுண் 

்கபறு் க்டிகளுக்கு 

ச்ட்்ங்கரந அரணடத்ுக் 

சகடுட்ட். 

  254    கடசித ண சயண் 

விரநதட்ு 

ரபபட்தி் கடசித 

சரபே் 50 

வீக்ளுட்  / 75 கடசித 

கஷ் வீக்ளுண் 

சப்றி ச்க்ந்  

பே்றுவி்ந் அறிரப 

பந்்தினூக வீக்ந் 

திரணகரந கணண்டுடட்் 

பே்றுவி

்ந ் 
10. 

  சப்றிகண 

பே்சி் சறி 

க்பிக்க் ்து  

ணப்ட்தி் இஞ்ண் இ வீ 

வீங்கரகரந அரதநண் 

கஞ் ண்றுண் உந்பங்க்  

  304  2,195,920.00 2,195,920.00 வீ வீங்கரகந்  

304 உந்பங்க் 

ட்ுந்ந.் 

அ உட்திகதகட்டக்ந் 

்சஞ்ஞங்கரந வியட்தி 

சசத்ட் ண்றுண் கத் அச 

உட்திகதகட்ட ்குழுரப 

உயபக்க்  

               

உட்ட்கத

கட்ட ்75   

   

03 சப்றிகந். 

அ உட்திகதக்ட்ட் உ் 

ர ்டுட்ட்  

703 50,000.00 50,000.00  
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கண்சகந்ந்் படிக்ரக 2017 - ப்க்ண் 

சு்றி பரந்பு 768 

டஞ்் ஞண் ய.ப. 3.44 
அறிவூ்் 
 

கன்சச்ிட்தி்ண் - 20, ஆக்ந் - 1352 

இகு பர்டு கிரக்க் ச் 

பர்டுகந் 
தீண்ண் சகடுக்க படியுண  

சறுணதி 

 
75 
50 

விர ்சிட்ட் 125 
 

 

 

அவு , தபந் ந்றுந் கெகய ப்க்ந் 

ட அநரப ண்றுண் கசரப பிவி் 2017 ஆஞ்டி் கிரக்க்ச் ப்க்ண் 

பி்பயணறு அரணத் சறுண். 
 
 

கண்சகந்ந்் படிக்ரககந் 2017 – 

ப்க்ண் 

அகய உகபணந் உத்த்தினாபக்ி்  அெச்ு் 

சாறிக்க்ட கயண்டின அகயகி் எண்ணிக்கக 
2166 

பய அசச்ு் படிக்ரக 

1 அசச்கங்கந் ஞ்ஞக்ரக 27 

2 அசச்ு் சறிக்க்டுண் பிபுகந் ஞ்ஞக்ரக 33016 

3 
அசச்ு் சறிக்க்டுண் விதகந் 

ஞ்ஞக்ரக 
864 

4 அசச்ு் சறிக்க்டுண் திகதிகந் ஞ்ஞக்ரக 286 

5 அசச்ு் சறி பெண் கிரக்குண் பயணண் ய.ப. 12.699 

6 அறிவூ்் யபங்கந் ஞ்ஞக்ரக 30 
சு்றி பரந்பு அறிக்ரக 

1 ட்டட்ட  சு்றி பரந்பு  ஞ்ஞக்ரக 180 

2 சடகண  சு்றி பரந்பு  ஞ்ஞக்ரக 24 

3 படிவு் பனக்குகந் ஞ்ஞக்ரக 20 

4 அபடண் - 

5 டஞ்் ஞண் ய. 38,000.00 
 

 

 

சயிாட்டு கயகயான்்பு 

சபநட்ு கபர பத்்பு ஞதக அரணசச்ி் கீன் ணப் ண்றுண் பிகடச சசதக் பிவு 

ண்ட்தி் கசரபபே் ஈடுடுண் அபிவியட்தி உட்திகதகட்டக்ந் ஞகந் பறுணறு.  

1. குடுண் ர ்றி அறிக்ரக சண்்பிட்ட்  
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சடழிறக்கக சபநட்ுக்குச ் சச் தி்க்்க்் பதது ்ர 18 ண் 50 

இர்் அரட்து சஞ்களுண் இ்ட அறிக்ரகரத 2013 ூர ணடண் உத 

பிவுகந் அபிவியட்தி உட்திகதகட்டனூக ச்றுக் சகந்ந கபஞ்டுண். பிகடச 

சசதந ் (டரப)், உத சப.கப. அரணசச்ு, அபிவியட்தி உட்திகதகட்ட,் சிறுப ்

உரண வியட்தி உட்திகதகட்ட,் ஆண் யப ர குன்ரட உட்திகதகட்ட,் ணகந ்

அபிவியட்தி உட்திகதகட்ட,் பிகடச சிறுப ் துக்பு உட்திகதகட்ட,் இரநஜ ்

ரபட்தித உட்திகதகட்ட ் ண்றுண் பிதி உட்திசதகட்ட ் குழுவி் அறிக்ரகரத் 

ச் கபஞ்டுண்.  

 

2. உத பிவுகந் சபநட்ுக்குச ்சச்பக்ந் சட்க டகப்கரந 

எழுங்குடுட்ட் . 

3. அரட்து குடிஅகன்வு குடுண்ங்களுக்ககவுண் ககரப எ்றிர ரபர்டுட்ட்  

4. விகச கடரபகளு் குடிஅகன்வு குடுண்ங்களுக்கு அபிவியட்தி தி்ண்/ துக்பு 

படிக்ரககண்சகந்ந்  

5. குடிஅகன்வு குடுண்ங்கந் பிந்ரநகளுக்கு ்பு படிக்ரகரந பனங்குட்  

 

6. சபநட்ு கபர பத்்பு ஞதகட்தினூக கண்சகந்ந்டுண் ்பு, புரண 

சி் ண்றுண் சுதசடழி்  சசத்றி்ங்கந் சட் உத அச திபே் 

படிக்ரக டுட்ட். 

 

 
 

திவு சென்ன்ட்ட சயி ாட்டுக்குெ ்செ்யபக்ி் எண்ணிக்கக  

சதாடப் 

இ 

பிபகதெ செனக் 

பிபிவு  

சண்க் ஆண்க் சநாத்தந் 

1 தகண 31 8 39 

2 ்பிடித 17 3 20 

3 அண்ங்சகர 81 16 97 

4 ஹிக்கடுரப 114 7 121 

5 சகர 19 0 19 

6 ஹடதுரப 45 9 54 

7 டபண 28 17 45 

8 க்ககட்டர 24 7 31 

9 சறப 10 7 17 

10 அக்பணர 95 50 145 

11 ட்கடகண 11 11 22 

12 க்சடத 50 1 51 
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குடுந் ியபந் அறிக்கக ச்றுக் சகா்் 

 

 

காஷாக்கு ந்றுந் சுகாதாப டயடிக்கக 
 

 

சதிதிபே் சசதந ் கததட்தி் றுப்் கடசித கஷக்கு சசதந ்

கததட்தி் பழிட்ட்டுண் கஷரக்க ்பகச ் சசத்ட்ுட் தி் கீன் 

2017 ஆஞ்டி் சசத்றி்ட்தினூக சதுணக்கந் கஷக்கு ரரணபேர 

கணண்டுட்துபட்கக கடசித அநவி் சசத்கடுண் கன்சச்ிசத்குண். இட்தி்ட்திர 

சசத்டுட்துபட்கு கற ணப்ட்தி்குக் கிரட்தியக்குண் எதுக்கீடு 2,000,000 

யபகுபது் அதி் ணப்ச ் சசதகட்தி்கக எதுக்க்் 1,983,007.50 ய 

எதுக்கீ்டி் 137 கன்சச்ிகந் ட்ட்ட்ுந்நது ட்தி் 

13 ச்கடர் 106 21 127 

14 பிடித 67 5 72 

15 ்கு கரபகந் 62 45 107 

16 ககஞபீணுப 28 7 35 

17 இணதுப 24 8 32 

18 தக்கப்ர 7 7 14 

19 சபறவிடித 14 9 23 

சநாத்தந் 833 238 1,071 

சட

 ்

இ 

பிகடச 

சசதக் 

பிவு 

சிச்ு 

சசத்ட் 

சிச்ு 

சசத்த

் ட 

சணட்

டண் 

சட ்

இ 

பிகடச 

சசதக் 

பிவு 

சி்

சு 

சசத்ட

் 

சிச்ு 

சசத்த

் ட 

சணட்

டண் 

1 தகண 38 3 41 11 ட்கடகண 66 27 93 

2 ்பிடித 80 5 85 12 க்சட

த 

259 12 271 

3 அண்

ங்சகர 

97 12 109 13 ச்கட்

ர 

46 3 49 

4 ஹிக்கடு

ரப 

180 15 195 14 பிடித 148 7 155 

5 சக

ர 

78 3 81 15 ்கு 

கரபகந் 

105 8 113 

6 ஹடது

ரப 

33 7 40 16 ககஞபீணு

ப 

31 2 33 

7 டபண 35 3 38 17 இணதுப 18 3 21 

8 க்க

கட்ட

ர 

29 3 32 18 தக்கப்

ர 

42 18 60 

9 சறப 12 2 14 19 சபறவிடித 40 6 46 

10 அக்பண

ர 

70 9 79 சநாத்தந் 1,407 148 1,555 
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விண் எதுக்கீ

டு ய. 

சசவு 

ய. 

சௌ

தீக/ 

தி 

ப்

க்

ண் % 

காஷாக்கி்கா நாயட்ட செனக யழிடத்த் குழு – இபண்டு 

நாதா ப்க் க்தாகாெக கூட்டந்  

30,000 30,000  
100 

காஷாக்கி்கா பிகத செனக யழிடத்த் குழு – இபண்டு 

நாதா ப்க் க்தாகாெக கூட்டந்  

95,000 78,507.50 99 

கதசின காஷகண தகய் கட்டகந்பு பகாகநத்துந் ந்றுந் 

தித் சென் பககன கந்சகா்்  

190,000 190,000 100 

யருகநகன ீக்க் ந்றுந் சுன சதாழி் யான்்புக்கு ெ்தப்்ந் 

ஏ்டுத்த் சகாடுக்க கிபாந உத்திகனாகத்தப் கபாந் பிபிவு 

நட்டத்தி் கடகநகன கந்சகா்யதனூடாக சாருாதாப 

அபிவிருத்தி உத்திகனாகத்தருக்கு அறிவூட்டலுட் அ்த 

உத்திகனாகத்தருக்கு காஷக அயதாத்தி்குட்ட்ட வீட்டு 

அகுகளுக்கு க்க த்கத யமங்குத்.     

484,500 484,500 100 

வினாாப ஒ்றிக்க ஏ்டுத்த்  50,000 50,000 100 

சதாழி் யான்்புக்காக தான் ீண்ட காந் வீட்டுக்கு சயிபே் 

இருத்த், 5 யனதுக்குக் குக்த பி்கக் உ் வீடுகி் 

காஷகண அயதாத்தி்குட்ட்ட வீட்டு அகுகி் 

கும்கதகி் ாதுகா்பு யமங்குயத்்குந் பிபகதெ செனக 

அலுயகங்கி் உ்யாங்க்ட்டு கெகயனா்றுந் சிறுயப் 

உபிகந விருத்தி உத்திகனாகத்தகப அறிவூட்ட். 

171,000 171,000 100 

ாப் ாடொக சிறுயபக்ி் “ உணவு் க்கந்” 

சதாடப்ா ாப ் ாடொக ஆசிபினபக்ளுக்கு பே்சி 

யமங்க் அத்துட் அ்த ஆசிபினபக்ினூடாக ாப் ாடொக 

சிறுயபக்ி் ச்காருக்கு அறிவூட்ட்.  

484,000 484,000 100 

உ்க க்வி ந்றுந் சய்றிகபநா அனுயத்கத பிநா்றிக் 

சகாண்யத்கு ாப் ாடொக ஆசிபினபக்ளுக்கு 

ெ்தப்்த்கதய் ச்றுக் சகாடுத்து அத்துட் யருடா்த 

க்தாகாெகக் கூட்டந் டாத்த்.  

153,000 153,000 100% 

காஷகண அயதாத்தி்குட்ட்ட வீட்டு அகுகி் 

தான்நாபக்் ந்றுந் கும்கதகி் ாதுகா்த்காக 

கும்கதகி் விருத்தி குகன ப் கண்டறின ந்றுந் 

பி்ககி் காஷகண் மக்க யமக்கத்கத் 

பே்றுவித்த்  

342,000 342,000 100 

வியொன ஒ்றிக்பினூடாக அறிவூட்ட்  ிகம்ெச்ித்திட்டந் 

கடபக்டுத்த்.  

342,000 342,000 100 

பிபகதெ செனக அலுயகங்கி் இகண்து கெகயனா்றுந் 

காஷகண ந்றுந் இகண்பு சென்ாடுகி் 

கெகயனா்றுந் அகத்து உத்திகனாகத்தபக்ளுக்குந் 

காஷகண சதாடப்ாக அறுகய விருத்தி சென்த் ிகம்ெச்ித் 

திட்டந் ்கடபக் டுத்த். 

484,500 484,500 100 

உ்க க்வி ந்றுந் சய்றிகபநா அனுயத்கத பிநா்றிக் 

சகாண்யத்கு ாப் ாடொக ஆசிபினபக்ளுக்கு 

ெ்தப்்த்கதய் ச்றுக் சகாடுத்து அத்துட் யருடா்த 

க்தாகாெகக் கூட்டந் டாத்த். 

153,000 153,000 100 

காஷகண அயதாத்தி்குட்ட்ட வீட்டு அகுகி் 

தான்நாபக்் ந்றுந் கும்கதகி் ாதுகா்த்காக 

கும்கதகி் விருத்தி குகன ப் கண்டறின ந்றுந் 

342,000 342,000 100 
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. 

 

 

 

 

 
 

சதாழி் ந்றுந் யபத்்தக அலுய்க் அகநெச்ு.  

சடழி் ண்றுண் பட்்டக அறப்கந் அரணசச்ினூக கடசித சடழி் அபிவியட்தி 

அதிகபே் (NEDA) ணப் டட்தி் அட் படிக்ரககரந எறுங்கிரஞட்து ணப் 

சசதகட்திகு எய உட்திகதகட்ட ் ண்றுண் பிகடச சசதக அறபகங்களுக்கு 19 

உட்திகதகட்டக்ளுண் உந்பங்க் ட்ுந்நநகந். ணப் சசதக அறபகட்தி் பிகடச 

சசதக அறபகங்கந் படிக்ரககரந எயங்கிரஞ்புச ்சசத்த்டுகி்து.  

 

பே்சி ிகம்ெச்ித் திட்டங்கி் 

சனப்  

சதாகக 

(ரூ.( 

செவு (ரூ.( சௌதிக 

ப்க்ந் 

% 

ிதி 

ப்க்ந் 

% 

திவித உடத பகரணட்துப 

பே்சி கன்சச்ிட ்தி்ண்  

162,000.00 124,423.00 76 100 

கதக ்உ்டத்ி  

ஏகி ்பூ பேச் ்சசத்ரக   

கண் உ்ட்தி  

னட்தி் சண்ண்   

பிகடச சடழி் குழு அரணட்ட்  

    2,900.00 
4,500.00    
3,100.00 
3,100.00 
10,000.00 

    2,900.00 
4,500.00    
3,100.00 
3,100.00 
10,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

டர கீன் பூ பே்சி கன்சச்ிட் தி்ண் 

பிகடச சடழி் குழு அரணட்ட் 

4,750.00 
8,750.00 

4,750.00 
8,750.00 

திர் பிரப பே்சி  

பிகடச சடழி் குழு அரணட்ட் 

13,800.00 
10,000.00 

13,800.00 
10,000.00 

அங்க பே்சி  

கஞ பே்சி  

ஏகி ்பூ பேச் ்சசத்ரக  

18,000.00 
45,250.00 
8,850.00 

18,000.00 
45,250.00 
8,850.00 

ணகந ்டஞ உ்டத்ி  

டர கீன் பூ உஞவு உ்டத்ி  

பிகடச சடழி் குழு அரணட்ட் 

திர் பிரப பே்சி 

    7,000.00 
  6,000.00           

 
7,000.00 
 6,000.00 

     7,000.00 
        6,000.00           

 
7,000.00 
  6,000.00 

ஏகி ்பூ பேச் ்சசத்ரக   

டர கீன் பூ பே்சி கன்சச்ிட் 

பிகடச சடழி் குழு அரணட்ட் 

    3,550.00 
    8,500.00 
   6,500.00 

     3,550.00 
    8,500.00 
   6,500.00 

உ ்ழுபசர்ச, ச் உ்ட்தி  

கதக ்உ்டத்ி  

அங்கச ்சசடி பேச் ்சசத்ரக  

அங்க பே்சி 

சடழி அபிவியதி பே்சி கன்சச்ிட் 

தி்ண்  

 2,100.00 
2,100.00 
6,200.00 

 
7,200.00 
7,500.00 

   2,100.00.    
2,100.00 

    6,200.00 
  

   7,200.00 
  7,500.00 

அங்க பே்சி   13,800.00   13,800.00 

பி்ககி் காஷகண் மக்க யமக்கத்கத் 

பே்றுவித்த் 

சணட்டண் 2,000,00

0 

1,983,007.5

0 
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திர் பிதி பே்சி கன்சச்ிட் 

தி்ண்  

 13,800.00  13,800.00 

பிகடச சடழி் குழு அரணட்ட் ககக் 

பே்சி் சறி  

புரப சர் பே்சி சறி  

 10,000.00 
  20,000.00 
13,800.00 

 10,000.00 
  20,000.00 
 13,800.00 

்தூதண் பேச் ்சசத்ரக     13,800.00   13,800.00 

சடழித் பே்சி கன்சச்ிட் தி்ண் 

(LED ப் குப்) 

    5,350.00      5,350.00 

உஞவி் த்கந்சட்க 

சடழிநயக்கு அறிவூ்் 

கன்சச்ிட் தி்ண்  

    6,575.00      6,575.00 

இஜ்சி பேச் ்சசத்ரக       5,500.00      5,800.00 
 

 

 

கநாட்டாப் யாக காக்குயபத்து அலுய்க்  

 
 

 
 

ணிக் எண்ணிக்கக 

ரச் ழுது் ர்சபே் (சதி அனுணதி் ட்திண் சட்) 27,385 

சசத் பர் ர்சபே்ஞ்ஞக்ரக (சதி அனுணதி் டத்ிண் 

சட்) 
28,086 

விகத கிக்க்் ட்கறக சதி அனுணதி் ட்திண் ஞ்ஞக்ரக 20,188 

சதி ட்திண் புதி்பிடட்் 4,658 

கபசஹ அறபகட்தினூகட்டரவிதிக்க்் 

அனுணதி்ட்திங்கந் ஞ்ஞக்ரக 
2,279 

டர க்ரந விதிக்க்் 205 

 க்க்் 200 

அரதநண் உறுதி்டுட்ட்்ரப 422 

திவுசசத்த்்கண் ்ரசக்கி்கந் ஞ்ஞக்ரக - 

பிதி் ட்திண் விகதகிட்ட் - 

உறிரண பனங்க் 325 

உறிரண  க்கண் 52 

CRதியட்டண் சசத்த்்து 01 

விகதகிக்க்் இக்கட் டகடுகந் ஞ்ஞக்ரக 8,358 

ச்றுக் சகந்ந்் இக்கட ்டகடுகந் ஞ்ஞக்ரக 7,553 

விகதகிக்க்் ச ்ச்றுட்கந் ஞ்ஞக்ரக 513 

சதி விட்து ்சிட்ட ஞ்ஞக்ரக 1,719 

பங்கிபே் சசறட்தித பயணண் 65,211,625.00 
 
 

 

 

கதசின ெக யம்வு க்துகனா் ந்றுந் அபெ கருந சநாழிக் அகநெச்ி் கீம் இரு சநாழி 

ியாபண கருநபீடந்.   
 

 
 

சதா

டப் 

இ  

செவுத் 

தக்பு  

சென்றிட்டந் ஒதுக்கீடு 

ரூ. 

செவு ரூ. சௌதீக/ 

ிதி 

ப்க

்ந் % 

01 157- 1-3-1 -2509 சக பன்வு சங்கண் 

சசத்றி்ண்  

1,297,470.00 1,267,694.00 100 
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02 157-1-3-1-2509 சது ணக்கந் இரச கீடண் 

கஞ்க்சி 

3,026,405.00 1,238,720.02 100 

03 157-1-3-5-2507 ணப் ப்க் 

க்துரத் 

கூ்ங்கந்  

9,000.00 8,118.00 100 

 

 

 

அபத்்த பகாகநத்துய யனந் 

 

அட்்ட பகரணட்துப அரணசச்ி்கீன் கற அட்்ட பகரணட்துப எயங்கிரஞட்ட் 

பதட்தி் 2017 ண் பயட்தி்குந் ட்ட்் அட்்ட அபச திந்பு கட்ுட் 

்றித சுயக்கண் கீகன உந்நபகுண். 

 

 

 

 

அபத்்தந் அவு அபத்்தந் அவு 

கடு சய் சடுட்ட் 2 ணதி் உர்து விழுட் 2 

க் உயறட் 3 ச ்சவு அதண்  2 

கண் ் ரசக்கி் தீ் 

பிடிட்ட் 

1 வீடுகந் உர்து விழுட் 13 

படர டக்க்  1 பரத் விட்ட்தி் ணஞ் 

சபட்ுட்  

5 

சய் சடுட்ட் 3 கற் ஞ்சஞத் 

ஏ்ட்தி் 

அசுட்ட்டுட் 

2 

வீதிபே் ணங்கந் உர்து 

விழுட் 

3 அரக்கட்ு சபட்ுட் 3 

சபந்நண் ்் 2 ப்் டக்குட் 1 

ண க்று 7 ஆட்துக்குத ணங்கந் 2 

சநாத்தந் 52 

 

 

 

 

 

பிபிவு  ிகம்ெச்ி

த் 

திட்டங்க

் 

எண்ணி

க்கக  

ங்க

ி்பு  

ஒதுக்க்ட்

ட ஒதுக்கீடு 

செவு சௌதீ

கசறு

கறு % 

ிதி்ச

றுகறு% 

பே்சி ண்றுண் 

அறிவூ்் 

கன்சச்ிட் 

தி்ங்கந்  

3 900 187,705.00 187,705.00 100 100 
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ப்தட்ட 

கன்சச்ிட் 

தி்ங்கந்   

30 9,304 1,535,340.00 1,410,691.00 100 100 

விகஷ 

கன்சச்ிட் 

தி்ங்க்கந்  

7 215 - - 100 - 

சநாத்தந்  40 10,419 1,723,045.00 1,598,396.00   

 

 

 

 

 அபத்்த பகாகநத்துய ிகனங்கி் ஒதுக்கீடுகி்டி டாத்த்ட்ட 

சென்திட்டங்க்  

சதா.இ பி.செ.பிபிவு   

/இடந்  

ிகம்ெச்ித் திட்டங்க் ங்கு்றினபக்ி் 

எண்ணிக்கக 

1 ்கு கரபகந்  கசரபபேறந்ந சறஸ் ரதண் 

கறபே்சறஸ் 

உட்திகதகடட்யக்கு அறிவூ்்  

30 

2 ்கு கரபகந்  58 ர் பிவி் கட் ண்றுண் 

ரக்்் பே்சி குழு சட்க 

ரச் க்டகசரகந்  

300 

3 ்கு கரபகந்  பூஸ்ஸ பு க்ர பகப் 

க்ரக் குழு சட்க 

அறிவூ்்  

200 

4 ்கு கரபகந்  பூஸ்ஸ பு க்ர பகப் 

க்ரக் குழு அட்்ட 

பகரணட்துபண் சட்க 

சட்க அறிவூ்்  

200 

5 ஹிக்கடுப   ஹிக்கடுப ஹிக்க சக்ஸ் 

விடுதிபே் ஞக் குழுவுக்கு 

அட்ட் பகரணட்துபண் 

சட்க ண்றுண் சுப 

சட்க அறிவூ்்  

30 

6 அக்பண இரநஜ ்கசர பே்சிபே் 

ஈடுடுண் ர 

100 

7 க்க 

சபக்குனுசக   

இரநஜ ்கசர பே்சிபே் 

ஈடுடுண் ர 

200 

8 ்கு கரபகந் பூஸ்ஸ பு க்ர பகப் 

க்ரக் குழு டரபே் 

கரணத்் சட்க விகச 

பே்சி் சறி ரக்கு 

அறிவூ்்  

30 

9 ்கு கரபகந் கசரபபேறந்ந சறஸ் ரதண் 

கறபே்சறஸ் 

உட்திகதகடட்யக்கு அறிவூ்்  

30 

10 ்கு கரபகந் கசரபபேறந்ந சறஸ் ரதண் 

கறபே்சறஸ் 

உட்திகதகடட்யக்கு அறிவூ்்  

35 

11 ்கு கரபகந்  பூஸ்ஸ பு க்ர பகப் 

டரரணட்துப் பே்சி சறி 

க்ர உட்திகதகடட்யக்கு 

அட்ட் பகரணட்துபண்  

சட்க அறிவூ்்  

200 

சநாத்தந்  1,355 



42 
 

நக்க் சதாகக கணக் சகடு்பு ந்றுந் பு்ி விபவின்  

- இங்ரக ஊழித ்சீர  

- த் கூ சு்றுந சீரசச்சவு 

- க த்ட்ு சீர 

- பய்ட சடழி்சர சீர (195யபங்கந் டகப் 

கசகக்க்ட்ுந்ந.)       

- பெ்று ணட சடழி்சர சீர(48யபங்கந் டகப் கசகக்க்ட்ுந்ந.) 

- ஊழிதக் ககக்ரக சட்க 

சீர 

  

- விபசத த் கூ் சீர 

 ( புந்ந விட ்சடகுதி  135 டகப்கந் கசகக்க் ட்ுந்நது .) 
  

- விபசத புந்நவிண் கசகட்ட் (ச்/கட்் பேச் ்சசத்ரக/பயக புந்ந விண்) 

- ப்தித 05 பயங்களுக்க (P1) ண்றுண் (HL)  ஆபஞங்கரநட டதட்ட். விபசத 

ஆத்வு ண்றுண் உ்ட்தி உடவிதந ்பிகடச ்சசதக் பிவு ண்ட்தி்   பே்சி பகு்பு 

ட்ட்.   

- சட ்சடரக ண்றுண் வீட்ு புந்நவி ணதி்பீடு  - 2021 பரண் பரயுண் க்ண்  

I. கிண உட்திகதகட்ட ் சட்க பிகடச சசதக பிவு ண்ட்தி் 

பே்சி பகு்பு ட்ட்.   

II. கிண கசரப பிவுகநக் ்ர் பிசச்ிரரதட் தீட்்ட். 

III. சிறி சக்புக்கநக கபறுடுட்ட் ண்றுண் புந்நவிட் சடகுதிரத 

டதட்ட். 

- உந்ளூ்சி புந்நவி ணதி்பீர்் ச். 

- க்டி புந்நவி ணதி்பீர்் ச். 

- சப்டி வீன்ட்ட்டுண் ணக் கு்றிகந் சட்க அறிக்ரக டதட்ட். 

- க விரகரந ச். 

- உந்ட்ு உ்ட்தி விரகரந ச். . 

- சப்கடச விரயு் எ்பி் (ICP). 

- புந்நவி ணதி்பீட்ுக் ரகத் டதட்ட் ண்றுண் இரஞத டநட்தி்குந் பிகபசிட்ட். 

 
 

 

 

 

 

 

 

2017 பயட்தி் அரதநண் க்்் சீர  

பபாிசீயகனின். 

2017 பயட்தி் அரதநண் க்்் 

சீரபே் கது 135 யபங்கந் டகப் 

கசகக்க்ட்ுந்ந.  
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காலி நாயட்டெ ்செனாபிா் ஒ்று திபட்ட்ட்ட யருநாந் 

ணப்ட்தி்குந் உந்ந. அசுக்கு பகபஞ்டித பயணங்கந், அச பகபக 

தபக்க்ட்ுந்நடி, சத கட்தி்கு எ்று கசட்்துக் சகடுட்ட் ணப்ச ்

சசதகட்திதுண் பிகடச சசதகங்கநதுண் சறு்குண். அட்கீன் எப்சபய 

திரஞக்கநங்களுக்குண் உத பயணங்கரநயுண் எ்று தி்டி, ணட்டண் உத 

பயணட்திர கஞக்குக் சகடுக்குண் அறபக்ளுக்குண் சசவு அறிக்ரகபே்பெண் 

அறிவிக்க்ட்ுந்நது், ணட்ட கஞக்குகந் சுயக்கட்தி் உத பயணங்கந் 

திரகசக்கு அறிவிக்க்ட்ுந்நது. அட்டி 2017 ண் பயட்தி்குந் எ்று தி்்் 

பயணங்கந் ்றித டகப்கந் கீகன உந்நபகுண் 

யருநாத் 

தக்பு 

யருநாக் கணக்கு 

யமங்க் உத்தி

கனாகத்தப் 

விபந் 2017 

யருடத்தி்கு் 

ஒ்று 

திபட்டின 

யருநாந்  

ரூ .ெ  

10-03-07-02 திபந ்தகண் திவுக் க்ஞண் 28,524,834.42 

10-03-07-03 ப் துக்பு டத ்ரக் கக்குபட்து 673,420.00 

10-03-07-05 அச துக்புண் 

சசதந ்

துக்பு அரணசச்ி்கு உ்் 

அனுணதி் ட்திக் க்ஞண் 
325,220.00 

10-03-07-99 உந்்றப்கந் 

சசதந ்

ரத அனுணதி்ட்திக் 

க்ஞண் 

8,528,136.15 

20-02-01-01 அச ப்க ண்ண் 

பகரணட்துப 

அரணசச்ு  

அச க்டி பரக 1,607,636.59 

20-02-02-99 அச கஞக்குகந் 

ஞ்ந ்தகண் 

 

ப்டி - பி 
9,626,731.46 

20-03-02-03 ஆக்ந் திவு 

சசத்யுண் 

ஆரஞதந ்

ஆக்ந் திவு சசத்யுண் ச்ட்தி் 

கீன் க்ஞண் 

954,550.00 

20-03-02-13 ர்ச 

ஆரஞதந ்

தகண் 

ர்ச ண்றுண் பி க்ஞங்கந் 31,700.00 

20-03-02-14 கண் ்

கக்குபட்து  

ஆரஞதந ்

கண் ்பக கக்குபட்துச ்

ச்ட்தி்  கீன க்ஞண் 

72,290,609.00 

20-03-02-99 அச கஞக்குகந் 

ஞ்ந ்தகண் 

வி்ரயுண் க்ஞங்களுண் -  

்கபறு்ரப 

220,237.01 

20-03-99-00 அச கஞக்குகந் 

ஞ்ந ்தகண் 

ஏத்வூதித் 

ஞ்ந ்

வி்ரயுண் க்ஞங்களுண் - 

பி 

18,918,809.21 

20-04-01-00 ஏத்வூதித்  

ஞ்ந ்தகண் 

 

சபெக துக்பு ப்டி - பி  
58,657,214.53 

சநாத்தந் 200,359,098.37 
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பிகடச சசதகங்கந் 19 இறண் ணப்ச ் சசதகட்திறண் ணப்ட்தி்குந் உந்ந, 

அசுக்கு பகபஞ்டித பயணண், இப்பறு பயண ் 12 ஆ் எ்றுகசக்்க்ட்ு 

குறி்பி் பயணண் கஞக்குக் கட்ுண்  அறபக்ளுக்கு ணட்டண் பவு அறிக்ரககந் 

பெண் க்்ட்ுந்நது. இப்பயணண் ்கந் ்் கஞ்பீடு சசத்த்டுபது 

உந்்றபக்கந் அரணசச்ுச ் சசதந் அச கஞக்குகந் ஞ்ந ் தகட்தி்கு 

ப் துக்புண்றுண் அச துக் அரணசச்ி் சசதந் பயணட ் டர்பு 

சட்க ணட்திகணதகுண். 2017 ஆண் பய சசத்றி்ட்தி்கரணத தி்க்்க்் 

பயண இக்ரகட் டஞ்டிசச்ச்று பயணண் கசகக்க கற ணப்ச ் சசதகண் 

உ்ட்ுந்நரண கீன் க்்ட்ுந்ந அ்பரஞ பகட ்சடநபகக் குறி்பி்்டுந்ந. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பிபகதெ செனகங்க் பெந் ஒ்று கெபக்்க்ட்ட யருநாந்  

 

 

 

 

யருநாத் 

தக்பு 

 

2017 

சென்றிட்டத்தி்ககநன 

எதிப்ாபக்்க்ட்ட 

யருநெ ரூ .ெ  

பெத அறிக்கக ரூா. 

2017 யருடத்தி் ஒ்று 

திபட்டின யருநாந் ரூ .ெ  
2016 யருடத்தி் ஒ்று 

திபட்டின யருநாந் 

ரூ .ெ  

2017.12.31 

யருடத்தி் 

குக 

யருநாந் ரூ .ெ  
10-03-07-02 24,000,000.00 28,524,834.42 26,504,957.00 இ்ர 

10-03-07-03  673,420.00 750,231.50 இ்ர 

10-03-07-05 210,000.00 325,220.00 297,710.00 11,500.00 

10-03-07-99 6,560,000.00 8,528,136.15 8,214,640.86 இ்ர 

20-02-01-01 1,318,000.00 1,607,636.59 1,392,895.51 27,007.36 

20-02-02-99 9,000,000.00 9,626,731.46 8,948,143.87 இ்ர 

20-03-02-03  954,550.00 948,250.00 இ்ர 

0.67 

0.32 

0.95 

0.03 

0.22 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

10-03-07-03 10-03-07-05 20-03-02-03 20-03-02-13 20-03-02-99

டத ்ணக் 

கு்றி ்றிச ்

சச்் 

துக்பு 

அரணசச்ுக் 

குறித 

அனுணதி் 

ட்திக் 

க்ஞண் 

ஆ்கந் திவு 

ச்ட்தி் 

பெண் 

பயணண்  

ர்ச 

ண்றுண் பி 

க்ஞண்  

வி்ர 

ண்ஜண் பி 

க்ஞண் 

2017 யருடத்தி் கெபக்்க்ட்ட யருநாந்  

(ரூ.ப.1.5 குகவு)) 

28.42 

8.15 
1.59 

9.46 

72.00 

18.21 

58.53 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

(10-03-07-02) (10-03-07-99) (20-02-01-01) (20-02-02-99) (20-03-02-14) (20-03-99-00) (20-04-01-00)

திவுக் 

க்ஞண் 

அனுணதி் 

ட்தி 

க்ஞண் 

அனுணதி் 

ட்தி 

க்ஞண் 

ப்டி-பி கண் ்

பகண் 

கீன் 

பறுணறு 

வி்ர 

ண்றுண் 

க்ஞண்-

பி 

சபெக 

துக்பு 

தி 

2017 யருடத்தி் ஒ்று கெபக்்க்ட் யருநாந்  

(ரூ.ப/1.5 அதிகந்) 
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20-03-02-13  31,700.00 762,360.00 இ்ர 

20-03-02-14  72,290,609.00 85,960,420.00 இ்ர 

20-03-02-99 275,000.00 220,237.01 359,729.50 இ்ர 

20-03-99-00 9,000,000.00 18,918,809.21 14,027,775.49 இ்ர 

20-04-01-00  58,657,214.53 49,319,051.98 இ்ர 

එකතුව  200,359,098.37 197,486,165.71 இ்ர 
 

 

 

யருநாந்  ஒ்று ககெபத்்த் ந்றுந் அனுநதி்த்திப விிகனாகந் சௌதீக சென்றிட்ட 

ப்க்ந்  (10.03.07.99 ( 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நாயட்ட செனகத்தி் கஹா்ட் டி ககா் நண்டந் பிாந்  
 

 

2004.12.26 திகதி சுப அட்்டட்தி் ்் அழிவு் கற  ட ணபட்கட 

உயபக்க்் ணப் சசதகட்தி்கு உட்ட கயட்டங்கு ணஞ்ண்,அச ச்் 

அரண்புக்ந USAID யபட்தி் அனுசரயு் பு்ண்ஞக்க்் “கஹா்ட் 

டிககா் நண்டந்”  சத்ட்ுந்நது.அச பிவு யபட்தினூக 

சசத்டுட்ட்டுகி் அரட்து பசதிகளு் கூடித ்டித ணஞ்ண் இ்ரண இ்று 

பர கற கட்தி் த குரதக உந்நது.இ்ட கஹ்டி கக் ணஞ்ட்தினூக அ்டக் 

குர ரவு சசத்த்்து் இகு சகடு்வுக்கரணத அச திரஞக்கந அரணசச்ி் 

திச ் ச்ங்கந் ண்றுண் குழு சங்கங்கந் ்கபறு் கடரபகளுக்கு ண்றுண் தியணஞ 

ரபபண் சுபகண க்துரத்கந் (்டரக்கு்)  இகு சகடு்வு 

அடி்ரபே் கீன் இ்ட ணஞ்ட்ரட் ச்றுக் சகந்ந படியுண். 

 

 

 

 

 

விபந் 
2017 ஆந் யருடத்தி் விிகனாகிக்க்ட்ட 

அனுநதி் த்திபங்கி் எண்ணிக்கக  

பயட்தி் பயணச ்

ச்றிடன்  
4,332 

சறுணதிச ்ச்றிடன்  38 

அனுணதி்ட்தி பிதி  - 
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நாதந் யருநாந் 

ரூ .ெ.  

நாதந் யருநாந் 

ரூ .ெ.  

நாதந் யருநாந் 

ரூ .ெ.  

ப 
584,150.00 

கண 
289,950.00 

சச்ண் ்
363,100.00 

ச்ப 
424,950.00 

ூ் 
334,700.00 

எக்க ்
329,400.00 

ணச்ச்ு 
643,650.00 

ூர 
232,700.00 

பண் ்
483,200.00 

்் 
167,000.00 

ஆகஸ்் 
285,975.00 

டிசண் ்
640,900.00 

சநாத்தந் 4,779,675.00 
 

 

 

 

இப் பயணண், பயணட் டர்பு 20-03-99-00 (வி்ர க்ஞண் ண்றுண் பி) கீன் கஞக்கு 

குறி்பி்ட்ுந்நது. 
 
 
 
 
 

 

 

பிபகதெ செனக் பிவுகி் காணி அலுய்க் 

  
 

 

விபந்      சதாகக 

சகடுக்க்் க.அ.க. அனுணதி்ட்தி ஞ்ஞக்ரக  2,562 

ச்றுக் சகடுக்க்் சகடு்வு ்றுசச்ீட்ு ஞ்ஞக்ரக 515 

ச்றுக் சகடுக்க்்  ஞ்க பரக உறுதிச ் சீட்ு 

ஞ்ஞக்ரக 

29 

கஞ ஆரஞதந் சிச்ு ச்றுக்சகஞ் பரக உறுதிச ்

சீட்ு ஞ்ஞக்ரக 

165 

விகதகிக்்் கஞ உறுதி ஞ்ஞக்ரக 06 

ரபர்டுட்ட்் கஞ கசக்ச ஞ்ஞக்ரக 201 

ரச் ப் தி ஞ்ஞக்ரக  95 

அட் டி பயட்துனுந் சகடுக்க்் பழுக் கஞட் துஞ்டுகந்  

ஞ்ஞக்ரக  
2185 

தீட்்துரபக்க்் கஞ ்பிசச்ிர ஞ்ஞக்ரக 923 

அனுணதித்ரட ச்பர்டுட்துபட்கக  சிச்ுசசத்த்் 

ஞ்ஞக்ரக 
2348 

அட்  டி  சகடுக்க்் கஞ ஞ்ஞக்ரக  1725 

அனு்பித அநரப க்ரநகந் ஞ்ஞக்ரக  3553 

கிரக்க்ச் அநரப வி ஞ்ஞக்ரக  664 
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காணிக் ந்றுந் அபிவிருத்தி் பிபிவு 

 

 

சதா

டப் 

இ. 

பிபதா சென் டயடிக்ககக்  

சதா

கக 

1 கஞகந் 

பிசச்ிரகளுக்குட் 

தீவ்ு கஞ். 
 

ணப்ச ் சசதக அறபகட்தி்  

எயங்கிரஞட்டற்  படிவுகந்  

பனங்க்ட்ுந்ந  கஞ்  

பிசச்ிரகந் ஞ்ஞக்ரக   

தீட்்து படி்ட பிசச்ிரகந் 

ஞ்ஞக்ரக  

 
329 

 
 
 
 

140 

2 கஞகந் உரண 

ண்றுண் பனங்குண் 

ட்திங்கரநட் 

டதட்ட் ் 

எயங்கிரஞட்ட் 

 ணப்ச ்சசதக அறபகட்தி் 

எயங்கிரஞட்டற்  டதட்து 

பனங்க்ட்ுந்ந கஞகந் ட்திண் 

ண்றுண் கஞ  உரண பனங்க் 

ட்திங்கந்  ஞ்ஞக்ரக   

3,486 

3 அபிவியட்தி 

படிக்ரககளுக்கு 

சுவீகக்க்்ரப  

ணப்ச ்சசதக அறபகட்தி் 

எயங்கிரஞட்டற்  சுவீகக்க்் 

கஞகந் ஞ்ஞக்ரக  

06 

4 வீரண்புச ்

சசத்தி்ட்தி்ககக் 

கஞகந் பனங்குட். 

(சபந்ந் சயக்கு 

பதிவிண்பக்ளுக்கு 

பந் குடிகத்ண்) 

ணப்ச ்சசதக அறபகட்தி் 

எயங்கிரஞ்பி் பனங்க்் 

கஞகந் ஞ்ஞக்ரகரஞ பந 

குடிதணட்்ட த்சறுறுக்கு 

பனங்க்் கஞட ்துஞ்டுகந் 

ஞ்ஞக்ரக  

05 

(க்க ் 
48) 
138 

5 சூன் பிசச்ிரரத 

தீட்்து ரபட்ட்  

ணப்ச ்சசதக அறபகட்தி் 

எயங்கிரஞ்பிக் தீட்்து ரபக்க்் 

சூன் பிசச்ிரகந் ஞ்ஞக்ரக  

 
50 

6 கந ணஞ் ண்றுண் ் 

குழு 

ரபர்டுட்ட்  

ரச் கூ்ங்கந் ஞ்ஞக்ரக  

க், ணஞ், கநணஞ், அனுணதி் 

ட்திட்தி்கு அனுணதிதநட்ட 

ககக்ரககந்  

06 
 
47 

7 சூன் குழு ரபர் 

டுட்ட்  

ரச் கூ்ங்கந் ஞ்ஞக்ரக  

கூ்ங்கந் பனங்க்் 

அட்ட்சிகந் ஞ்ஞக்ரக  

04 
 
30 

 

 

 

பிபகதெ செனக் பிபிவுகி்அகடனா அட்கட விிகனாகந் 

 
  

விபந் எண்ணிக்கக 

ஆ..தி. ப்ரபக்க்ட்ுந்ந அரதந அர்கந் 

ஞ்ஞக்ரக  
27,895 

கிண உட்திகதகட்ட ் பெணக ணக்களுக்கு விகதகிக்க் 

ட்ுந்ந அரதந அர்கந் ஞ்ஞக்ரக  
4,085 

எய ந் கசரப பெண் விஞ்ஞ்பிடக்ட ் ஞ்ஞக்ரக 9,767 

சநாத்தந் 41,747 
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பிபகதெெ ்செனகந் ஆ . . திகணக் 

கத்திா் 

விிகனாகிக்க்ட்ட 

விண்ண் 

டியங்க் 

ஒரு ா் கெகயபே் 

விிகனாகிக்க்ட்ட 

விண்ண் 

டியங்க் 

்கு கரபகந் 4,157 1,659 

டபண் 777 384 

தகண 1,293 275 

அண்ங்சக 1,313 - 

க்சடத - - 

்பிடித 1,866 726 

சறப - - 

சக 1,452 505 

பிடித 2,074 785 

ஹிக்கடுப 2,592 970 

அக்பண 2,105 705 

ச்சட் 2,890 352 

ஹதுப 1,270 591 

ட்கடகண 2,487 742 

தக்கப் 1,101 337 

க்ககட்ட 1,051 494 

சபறவிடித திவிது - - 

இணதுப 1,011 337 

ககஞபினுப 456 230 

சநாத்தந் 27,895 9,767 
 

 

 

 

 

பிபகதெ செனாப் பிபிவி்கு் பி்பு, இ்பு ந்றுந் திருநண திவு அலுய்க். 
 

 

2017 ஆஞ்டி் கற ணப்சசதகட்தினு் பிகடச சசதகண்  19  இறண் ரச் பி்பு , 

விபகண் ண்றுண் ணண் திவு சசத்த்ட்ுந்ந டகப்கந் கீன் பறுணறு அரணத் சறுண். 

 
  

பிபகதெ செனகந் பி்பு 

எண்ணிக்கக 

நபண 

எண்ணிக்கக 

வியாக 

எண்ணிக்கக 

்கு கரபகந் 12,183 3,530 1,239 

டபண் 56 137 274 

தகண 1 181 324 

அண்ங்சக 51 259 456 

க்சடத 7 241 485 

்பிடித 2995 586 316 

சறப 14 109 201 

சக 120 330 325 

பிடித 2701 722 569 

ஹிக்கடுப 3 459 1120 
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ஓன்வூதினக் சகாடு்வி் பெந் ஏ்ட்ட செவு 

 

 

  
 

 

ஓன்வூதினப் எண்ணிக்கக 

 

 
 

விண் ஏத்வூதித ்

ஞ்ஞக்ரக 

விண் ஏத்வூதித ்

ஞ்ஞக்ரக 

சதுப 

ஏத்வூதிதண் 
19,552 

ஆசிறித ்ஏத்வூதிதண் (அசறி 

ண்றுண் டத)் 
131 

விடரப/அ 

ரட்பிந்ரந 

ஏத்வூதிதண் 

9,854 

உந்ளூ்சி ஏத்வூதிதண் 

298 

இணுப 

ஏத்வூதிதண் 
4,842 சணட்டண் 34,677 

 

 

 

அக்பண 1 310 507 

ச்சட் 7 286 401 

ஹதுப 5 317 808 

ட்கடகண 16 383 491 

தக்கப் 5 205 236 

க்ககட்ட 93 209 237 

சபறவிடித திவிது 1 113 149 

இணதுப 1 192 296 

ககஞபினுப 3 102 212 

சநாத்தந் 18,263 8,671 8,646 

ணிக் ஏ்ட்ட 

செவு (ரூ( 

ணப் சசதகட்தி்கு ்் சசவு 166,467,358.65 

ஏத்வூதிதட ்திரஞக்கநட்தி்கு ்்சசவு 9,690,517,525.88 

சநாத்தந் 9,856,984,884.53 
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கணக்கான்வு விொபகண சதாடப்ாக தி் தனாபித்த் 

 

    2017ஆண் பயட்தி் கஞக்கத்வு விசரஞகந்  94  கிரக்க் ச்றுந்நது 

அப்றி் 89 க்கு கஞக்கத்வு அதி் ணப் சசதநயக்கு தி் 

அனு்்பியுந்கந். பதி கஞக்கத்வு விசரஞகந் 05 க்கு 2018  ஆண் பயண் பட் 

கஞ்டி் தி் அனு் படிக்ரக டுக்க்டுண். 

  

 

 

உ்க கணக்கான்வு் பிபிவி் அறிக்கக 

 
 

 

 

ணப்சச்சதந்குழுட் டரரணட்துபட்தி கஞக்கத்வு பகரணட்துபக் குழு, 

கஞ்டுக் கூ்ங்கரநக் கீகன குறி்பிட்ுந்ந திகதிகந் ட்ட்ட்ுந்நது. .2017 

ஆண்பயட்தி்குந் கற ணப்ச ்சசதகபண் அட்கு உத பிகடச சசதகங்கநறண் 18, 19 

உந்நக கஞக்கத்வு் ச்ரகந் ரச்றுந்நது.   

 

கீகன க்்ட்ுந்ந திகதிகந் ட்ட்் கஞக்கத்வு பகரணட்துபக் கழுக் 

கூ்ங்கந்  அறிக்ரக சது ப்கஅரணசச்ி்சசதநயக்கு எய பிதியு் 

கஞக்கத்பந ்அதியக்குச ்சண்்பிக்க்ட்ுந்நது. 

 

 

காாண்டு கூட்டந் டாத்த்ட்ட 

திகதி 

அறிக்ககஅனு்பினதிகதி 

படபது 2017/01/31 2017/03/08 
இஞ்பது 2017/04/27 2017/06/16 
பெ்பது 2017/07/27 2017/08/16 
்கபது 2017/11/10 2017/11/27 
 

 

உந்நக கஞக்கத்வு் பிவி் 2017 பயட்தி் டதக்க்்சசத்ட்ுட் தி்ட்தி் 

ப்க்ண் கீன்பறுணறு அரணத் சறுண். 
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சதாடப் 

இ. 

சென்ாடட்ி் சனப ் 2017 யருடத்தி் 

எதிப்ாபத்்த்து 
2017 

யருடத்தி் 

உண்கந 

01 பய்ட கஞக்கத்வு கன்சச்ிட் தி்ண் 

டதட்ட் 

100% 95% 

02 கஞக்கத்வு பகரணட்துபக் குழு 

ட்துட் 

4 4 

03 பிகடச சசதக .அறபகங்கந் 

்சிட்டறண் ஆ.சசத்டறண் அறிக்ரக 

சண்்பிட்டறண் 

19 18 

04 ணப்ச ்சசதகட்தி்  ண்றுண் கடி 

அரணசச்ுக்கரந் ச்ிட்டறண் 

அறிக்ரக சண்்பிட்டறண். 

5 3 

 

 

5.2  ெபெெ கெகய ந்றுந் காொப ிகம்ெச்ித் திட்டத்தி் ப்க்ந்.  
 

சௌத்த அலுய்க் 

 

சௌட்ட சச அரணசச்ி் கீன் சசத்டுண் சௌட்ட அறப்கந் திரஞக்கநட்தினூக கற 

ணப்ட்தி் சௌட்ட அறப்கந் எயங்கிரஞ்ந ்   ண்றுண் அபிவியட்தி 

உட்திகதகட்டனூக அட் திரஞக்கநட்தி் அறப்கரந எழுங்கரணக்க்டுகி்து. 

கற ணப்ட்தி் உந்பங்க்் எயங்கிரஞ்ந ் இயபயண் அபிவியட்தி 

உட்திகதகட்டயண் கசரபபே் ஈடுடுபது் பிகடச சசதகங்களுக்கு  39 

உட்திகதகட்டக்ந் உந்பங்க் ்.் 

 

ணிக் எண்ணிக்கக 

பிட ்உகடசண் 02 

சதிதி ணநரகபே் அ டண்ட்தி்கு பிக்குணக்ரந  பபரனட்ட்   01 

ணட்ட அ உகடச கன்சச்ிட் தி்ண் ரச்  10 

அறதகஹ ணநரகபே் டண் கஷஞ படிக்ரககக  பிக்குணக்ரந  

பபரனட்ட்   
01 

ஶ்ரீ சௌட்ட ண்றுண் ற  ்கர கனகட்தி் ரச்றுண் அச 

டி்சநண சறி எயங்கிர்பினூக  சர  ர்ச கற 

க்படுசகர  ணவிசிட்ட்ட  விகரபேறண்  அண்ங்சகர 

ச்பட்ட அங்கண விகரபேறண் ரச்ட் கடரபத 

எழுங்கிரஞ்பு படிக்ரக டுக்க்்து   

01 

ற  சணழி  வியட்தி  சசத்றி்ண்  ்பிடித  பிகடச  சசதக் பிவி்  

சசத்டுட்ட்் 
01 

சபசக்ண்றுண்சசச்சௌஞ்பவு்கததிங்கந்சகஞ்

்கன்வு 
02 

கற கட்ரட கக்திணக சகஞ்டு சபசக் பதண் ்டு 

சசத்த்்து. 

01 

சபசக் ரபபட்தி் கது க்தி் ் க்டி பிகடச ண்றுண் ணப் 

ண்ட்ட்  ரச்து 
01 

குந்அ்டண்எ்றுசச்கதட்திட்ட்று ரச்து  01 

அச் சர ஆசிதக்ளுக்கக ஆசித ர்ச ட்ட் 01 
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அச் சர ஆசிதக்ளுக்கக ஆசித ர்ச ட்ட் 01 

அசறி் சரகளுக்கு ஆசித ்கன்சச்ிட் தி்ண் 

எயங்கிரஞக்க்்து  

01 

சௌட்ட அறப்கந் உட்திகதகட்டயக்கு கஞ பே்சி் சறி 

ரச்  

01 

ணஞப ்புஞட்துப ணதி்பீட்ு கன்சச்ிட்தி்ண் ரபர்டுட்ட்  01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

சௌத்த ொெ அகநெச்ு ந்றுந் சௌத்த அலுய்க் திகணக்கத்தினூடாக 

கந்சகா்்ட்ட விகாகப அபிவிருத்தி டயடிக்ககக், அசறி் ாடொக ந்றுந் 

ஏகன ிகம்ெச்ித் திட்டங்க். 

செவு 

விடனந்  

ிகம்ெச்ித்திட்டந்  கந்சகா்்ட்ட ணிக்  ஒதுக்கீடு 

(ரூ.ொதந்( 

101-2-6-0-1409 கன்சச்ிட்தி்ண்  அக்பண, அண்ங்சகர, பிடித, 

ட்கடகண, ச்சடர், ்பிடித, 

்கு கரபகந் ,ககஞபீனுப, 

ஹதுப, ஹிக்கடுப, இணது, ணப் 

சசதக அறபகண், க்சடத, 

சறப, தகண, 

டபண,சபறவிடிததிவிது, 

தக்கப்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6,563,625.00 

101-2-6-1-2205 பூர பூப 

அபிவியட்தி 

அக்பண, பிடித, ஹிக்கடுப  1,877,977.43 
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101-2-6-7-2205 குர அபிவியட்தி 

அசறி் 

சரகந் 

பு்ண்ஞண்  

அக்பண, அண்ங்சகர, பிடித, 

ட்கடகண, ச்சடர், ்பிடித, 

்கு கரபகந் ,ககஞபீனுப, 

ஹிக்கடுப, இணது, க்சடத, 

சகர, டபண, தக்கப்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6,400,000.00 

101-2-6-8-2205 கஷ்் பிகடச 

விகரகந் 

கணண்டுட்ட் 

அக்பண, அண்ங்சகர, பிடித, 

ட்கடகண, ச்சடர், ஹதுப, 

ஹிக்கடுப, இணது, க்சடத, 

சகர, தகண, 

டபண,சபறவிடிததிவிது, 

தக்கப்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6,156,970.00 

101-2-6-9-2205 புஞ்ஞத கிணண் பிடித, தக்கப்  964,000.00 

201-2-2-0-1003 சகடு்வு ்பிடித 10,000.00 

201-2-2-0-1101 கக்குபட்துக் 

சகடு்வு 

ணப் சசதக அறபகண் ண்றுண் 19 

பிகடச சசதக அறபகங்ளுக்குண்   

911,800.00 

201-2-2-0-1201 ககிடகிகந் ணப் சசதக அறபகண் ண்றுண்  19 

பிகடச சசதக அறபகங்ளுக்குண்   

800,000.00 

201-2-2-0-1409 ரணதபடி 

படிக்ரககந்/ 

் கபறு் பி 

கசரபகந்  

அக்பண, அண்ங்சகர, பிடித, 

ட்கடகண, 

ச்சடர்,க்ககட்ட 

்பிடித, , ஹதுப, இணது, ணப் 

சசதக அறபகண், க்சடத, 

சகர, டபண,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

430,080.00 

201-2-2-11-

2205 
அகி இங்ரக 

டி்கநண 

சறி  

அண்ங்சகர, ்கு கரபகந் 

ண்றுண்  ணப் சசதக அறபகண் 

88,350.00 

201-2-2-1-1501 அசறி் 

சர ் 

புட்டக ங்கீடு  

ணப் சசதக அறபகண் 106,200.00 

201-2-2-12-

1501 
அசறி் 

சர 

ஆசித ்

சகடு்வு  

19 பிகடச சசதக அறப கங்ளுக்குண்   32,860,000.00 

201-2-2-6-1508 ணஞபக்ந் 

திரண ணதி்பீடு 

கன்சச்ிட் தி்ண்  

ணப் சசதக அறபகண் 38,251.08 

201-2-2-9-2205 சச் துக்பு 

குழு உகஞண்  

சக 100,000.00 

201-1-1-0-1409 ரத 

(உச்புச ்

சசவு) 

ணப் சசதக அறபகண் 6,000.00 

201-1-1-0-2401 கஞ் பே்சி ணப் சசதக அறபகண்  159,600.00 
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இ்து நத ந்றுந் காொப அலுய்க் 

 

சிரசச்ர பு்ண்ஞண், பந்குடிகத்ண் ண்றுண் இ்து ணட அறப்கந் அரணசச்ி் கீன் 

இ்து ணட ண்றுண் கச அறப்கந் திரஞக்கநட்தி் அபிவியட்தி உட்திகதகட்டக்ந் 

ணப் சசதட்தி் பஸ்றண் ணட அறப்கந் எயகிரஞ்புச ்சசத்த்டுகி்.் 

   

ணப்ட்தினு் இயக்கி் திவு சசத்த்ட அரட்து ககபே் அசறி் சரகந் 

திரஞக்கநட்தினூக் திவு சசத்ட், அரட்து ககபே்க்குண் ண்பிக்ரக் சறு்புச ்சர 

சடவி் கதுண் க்து சகஞ்டு ்டுண் பிசச்ிரகரநட் தீட்்ட் ண்றுண் அறிவுரகந் 

பனங்குட்,சணஹப திதி ணக்கந் கசரபபே் திரஞக்கநண் ச்க ங்கந்புச ்

சசத்ட் ண்றுண் அதுசட் படிக்ரககந் ப்சடுட்ட், 2017 சுக்தி திட்ட்று 

அரட்து ணட கிரககந் ண்றுண் ரபபட்தி்கு அபசிதண அரட்து படிக்ரககரநயுண் 

கண்சகந்ந், ணப்ட்தி் உந்ந ் இ ணடங்களுக்கிரகத எ்றுரணரத 

கஞ்துகக்க ணப் சசதகட்தி் அரட்து ணட கிரககளுண் ட்ட ்டு 

சசத்த்்து. 

 

 

 

இ்து நத அபிவிருத்தி செ்றிட்டந் கந்சகா்்  

 

 

 

சசத்றி்ண் பிகடச சசதக 

அறபகண் 

எதுக்கீடு (ய தி 

ப்க்ண்  
(%) 

ஶ்ரீ பட்துணறி அண்ண் ககபே் 

தியட்டண் 

சகர 90,000.00 35 

ஶ்ரீ பயக் ககபே் கீன் க்ரண்பு 

பசதிகந் பனங்க் 

சகர 90,000.00 100 

ஶ்ரீ பட்துணறி அண்ண் ககபே் 

தியட்டண் 

்பிடித 90,000.00 98 

ஶ்ரீ விதக ்ககபே் தியட்டண்  சகர 200,000.00 60 

ஶ்ரீ பட்துணறி அண்ண் கரணகந் 

அசறி சர ககபே் தியட்டண்  

சகர 200,000.00 100 

 

பஸ்லிந் நத ந்றுந் காொப அலுய்க்  
 

ட், ட் கசரப ண்றுண் பஸ்றண் அறப்கந் அரணசச்ி் கீன் பஸ்றண் ணட ண்றுண் 

கச அறப்கந் திரஞக்கநட்தி் இய அபிவியட்தி உட்திகதகட்டக்ந் ணப் 

சசதட்தி் பஸ்றண் ணட அறப்கந் எயகிரஞ்புச ்சசத்த்டுகி்.  
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சதா

டப் 

இ 

சனப் ஒதுக்கீடு 

(ரூ( 

செவு (ரூ( ிதி 

ப்க

்ந்  

(%( 

1. பிடித அ் ணஸ்வட்  வித்த 

ுண்ண ணஸ்வட் தியட்டண்  

200,000.00 186,156.61 
 

94 

2. சபறபிடிகணட அ் ணஸ்வதி் 

ஹிழு ்ந்ந தியட்டண்  

100,000.00 93,057.36 93 

3. து்துப ுண்ண ணஸ்வட் தியட்டண் 200,000.00 194,169.84 95 

4. சணகிணபட்ட த இஸ்ண் 

அசறி் சர தியட்டண்   

100,000.00 95,393.96 93 

5. கட்ுசகர இஸ்ண் அசறி் 

சர 

100,000.00 93,366.45 95 

 சநாத்தந் 700,000.00 662,144.22  

 
 

 

 

காொப அலுய்க் 
 

ொதாபணநாக, யப்்த,  அமகின நிதபக்ி் உத்தந கதெத்கத கட்டிசனழு்புகயாந்

கச அறப்கந்  திரஞக்கநட்தி் ர்ப கற ணப்ட்திறண் பிகடச சசதக் 

பிவி் கடசித கசண் ண்றுண் 19 இறண் சயநட ணட அபிவியட்திபேனூகச ்

சச்றண் கது பகவுண் இரணத ண்றுண் ஆக்க திரணபக்க கச ண்ரரத 

உயபக்குபட் கக்கட்ரட  அர்து சகந்பட்கு ணப் ண்றுண் பிகடச சசதகங்கந் 

தபக்க்் உட்திகதக்கடக்ந் 2017ஆண் பயட்தி் 27 சசத்றி்ங்கந் 

கண்சகந்ந்ட்ுந்ந. 

 

 

சட ்

இக்கண் 

சசத்றி்ண் சசவு ய. தி 

ப்க்ண்  (%) 

01 அரட்து ணட அனுஷ்ங்களுண்  

இண்ச்  

   7, 500.00 100 

02 கர யப உடவி  235, 500.00 100 

03 பிகடச ண்றுண் ணப் இக்கித வின 620, 000.00 100 

04 கரஜக்ந் ்றக்க கன்சச்ி 

தி்ண் 

570, 000.00 100 

05 பண் கு்றித கரஜக்ளுக்க 

சகடு்வு  

149, 000.00 100 
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 பயண் பழுபதுண் “சடசங்சஹ” ர கன்சச்ிட் தி்ட்தி் கீன் எப்சபய 

ணடபண் பிகடச சசதக அறபங்கநனூகவுண் கன்சச்ிட்தி்ங்கந் ரச்.   

 

  கரஜக்ளுக்கு ஏத்வூதிதண். கரஜக்ளுக்கு அரதந அர்கந, கரஜக்ளுக்கு 

ரபட்தித உடவிகரந பனங்க படிக்ரக டுக்க்் ண்றுண் கபூசஞ வியதி்கக 

அட்ட்சிகரந ப்ரபட்ட்.   

 

  அச ண், அச அசச்ு ண்றுண் ்டித, அச சிறுப ்்டிதண் ண்றுண் ரக்ஞ,அச 

சிறுப ்சிட்தி அச புரக்ண்,அச ் க் ரபபங்களுக்கு ரசறுண் சித 

ண்ட்தி் ண்றுண் ணப் ண்ட்தி் க்டிக்கக ண்ஞக்ரக அனு்புட்.   

 

 ணப்ட்தி் உந்ந ழுட்டந ்சட் படிக் டுட்ட் ண்றுண் ழுட்டந ்

கன்சச்ிட்தி்ங்களுக்க  கடசித ரக பிதி் க்டிக்கு ழுட்டநக்ரந 

அனு்புட்.    

 

 

 

 

காொப ிகனங்க் அபிவிருத்தி அலுய்க் 

 

சதாடப் 

இக்கந் 

சென்றிட்டந் ஒதுக்கீடு (ரூ(.  செவு (ரூ( சௌதீக 

ப்க்ந்  

 

01 

 

ஹிக்கடுப  கச  

ரதண்  - ணடகு தியட்டண்  

 
252,251.00 

 
145,554.08 

100 

 

02 
ச்சடர் கச 

ரதண் -– ணச கூ 

க்ர்்பு ண்ஞட்ட் 

 
604,000.00 

 
  17,575.91 

100 

 

03 
சகர  கச  

ரதண்  –  ணச கூ 

க்ர்்பு ண்ஞட்ட்  

 
1,054,000.00 

 
  15,341.86 

100 

 

04 
இணதுப  கச  ரதண் -  

கூர தியட்ட்  
 

 
248,218.00 

 
 242,319.19 

100 

05 தகண  கச  ரதண்  

கூர தியட்ட்  

10 ,000 ,000.00 7,227,946.09 72 

 

06 கரஜக்ந் அணங்க 

படிக்ரககளுக்கு  

        50 ,000.00        100 

07 சடசஸ்ணகஹ கன்சச்ிட்தி்ண் 

ரபர்டுட்ட்  

380 ,000.00 100 

08 ச்கடசண குடுண் ணஞ்்ரண 

அபிவியட்தி கன்சச்ிட் தி்ண்  

  50, 000.00 100 

09 பிதி, பி இநண் கவிஜக்ளுக்க 

ணப் கச கன்சச்ிட் தி்ண்  

 50 ,000.00 100 

10 பிசச்ிரத் கர யப கன்சச்ிட் 

தி்ண்  

26 ,740.00  100 
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அறிவுருத்த் டயடிக்ககக் 

 

சபடத பறவூ்் ண்றுண்  கண்புரக அரணசச்ி் பெண்ணப்  ண்றுண் பிகடச 

ண்ட்தி் க்ந் ணரட  பநச்ச்ிதரதச ்சசத்யுண் கக்கி்  விடண உகடச 

கன்சச்ிட்தி்ங்கந் கண்சகந்ந்.. 

 ணப்  ண்றுண் பிகடச சசதக ண்ட்தி் சபெக ணதித பிசச்ிரகரந 

குர்ட்கு  கன்சச்ிட்தி்ங்கந் கண்சகந்ந். 

. 

 உநதிதக திக்க்்பக்ந் அபடட்தி்கு்் க்ரந கஞ்றி்து 

அபக்ளுக்குட் கடரபத ரபட்திதண் அபசிதணபக்ளுக்கு ணகரபட்திதண் 

ஆகிதப்றிக்ு உ்டுடட்்.   

 

கற ணப்ட்தி் 17 பிகடச சசதக பிவி்  இப்ப உகடச கன்சச்ிட்தி்ங்கரந 

ரபர்டுட்துபட்கு  இஞ்டு உடவி உகடச உட்திகதகட்ட ் ண்றுண் திறு 

அபிவியட்தி உட்திகதகட்டக்ந்  இட்கு எட்டரன்பு  பனங்குப.்  

 
 

ெபெக யலுவூட்ட் ந்றுந்  ்புபி அகநெச்ி்  ஒதுக்கங்க் பெந் நாயட்டத்தினு் 

கடபக்டுத்த் டுந் சென்றிட்டங்க்  
 

ிகம்ெச்ித்திட்டங்க் ன்ச

றுப் 

எண்ணி

க்கக 

ஒதுக்கீடு 

(ரூ.( 

செவு 

(ரூ.( 

சௌதீ

க 

ப்க

்ந்% 

ிதி 

ப்க

்ந் % 

ஊகவிதநக்ரந 

அவூ் 

உநவிதநக்ந் 

52 23,500.00 23500.00 100 100 
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உகடச கன்சச்ிட் தி்ண்  

பழு விபக அறிவுர 

கன்சச்ிட் தி்ண்  

510 245,500.00 245,500.00 100 100 

சிகஷ் குடிணக் 

அறிவுர கன்சச்ிட் தி்ண் 

54 20,250.00 20,250.00 100 100 

சிறுபக்ந் ஆளுரண ண்றுண் 

ணஞ்ங்கு அபிவியட்தி 

அறிவுர கன்சச்ிட் தி்ண்  

51 11,500.00 11,500.00 100 100 

சடழி் பன்க்ரக ண்றுண் 

ணகத் ்் 

சட் அறிவுர 

கன்சச்ிட் தி்ண்  

665 249,000.00 249,000.00 100 100 

அறிவுரகந் 

டர்புக்களு் சுப ்

எ்டிகந் டதட்ட்  

18 18,000.00 18,00.00 100 100 

ப்க் 

க்டகசரக் 

கூ்ட்தி்கு  

18 24,000.00 24,000.00 100 100 

சணட்டண்  1278 591,750.00 591,750.00   

 

ிகம்ெச்ித்திடட்ங்க் ன்ச

றுப் 

எண்ணி

க்கக 

ஒதுக்கீடு (ரூ.( செவு (ரூ.( சௌதீக/ 

ிதி 

ப்க்

ந்% 

சிகஷ் பிரகளுக்க 

2000/- சகடு்வு பனங்க் 
22962 544,303,000.00 541,731,500.00 99.5 

ஹிக்கடுப விதட் 

பதிகத ்இ்ட்தி் 

ஆஞ்கந் டங்குபட்ரட 

தியட்ட்  

 
97 

 
2,500,000.00 

 
2,500,000.00 

 
100 

சப்கட பதிகத ்திட்ரட 

எ்டி சகக்குழு சபெகட்ரட 

்றி அறிரப கஞட்ட் 

க்டி  

 
103 

 
129,600.00 

 
129,600.00 

 
100 

அ்பு கயரஞ சிறுப ்

ங்கந் பதித உகண் 

சர சிறுபக்ந் 

ஆக்க ணதி்பீட்ு கன்சச்ிட் 

தி்ண்  

 
200 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

 
100 

கற சிரச ்சரபேறந்ந 

டட்துரபக்க்ட்ுந்ந 

பதிகதச்ட் 

உகடசண் ண்றிண் இரச 

கன்சச்ிட் தி்ங்கந்  

 
43 

 
21,500.00 

 
21,500.00 

 
100 

சப்கட பதிகத ்திட்ரட 

எ்டி 100 பதரட அர்ட 

பதிகதக்ளுக்கு  

 25000/- ய உடவி் ஞண் 

 
20 

 
500,000.00 

 
500,000.00 

 
100 
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நகிப் ந்றுந் சிறுயப ்அலுய்க் அகநெச்ு  

 இங்ரகபே் ணக ்சயநட, சபெக கச ண்றுண் அசித் திபே் சக்தி சறுண் 

கக்கி் “ த புட்தித ஹ சக்தித ” ் கய் சயரந கயட்திசகஞ்டு இங்ரக 

ணகந ்அறபகட்தினூக கீன் குறி்பி்ட்ுந்ந கன்சச்ிட்தி்ங்கந் ணப் சசதக 

அறபகட்தி் ரபர் டுட்ட் ட்ுந்ந.  

 

அபத்த்தி பி்பா ியாபண கெகய யமங்க் (லின ியாபண ிகம்ெச்ித்திட்டந்(  
 

கற ணப்ட்தி் ்் திடீ ் சபந்ந் சயக்கி் இய்பிண் ண்றுண் பன்பட 

பழிக்ந சண்பூஞ்ணக அழி்ட ரபே் இய்ட சஞ்களுக் பந பன்படட்ரட 

உறுதி்டுட்ட இ்ட கன்சச்ி தி்ண் ரபர்டுட்ட் ்து. ணப்ட்தி் 09 பிகடச 

சசதக அறபகங்கந் இ்ட கன்சச்ிட் தி்ங்கந் ரபர் டுடட்்ட்ுந்ந 

 

 

கன்சச்ிட்தி்ங்கந் த்ச

று ்

ஞ்ஞக்

ரக 

எதுக்கீடு 

(ய.) 

சசவு (ய.) சௌதீக/ தி 

ப்க்ண்
% 

சபந்ந் சயக்கி் 

திக்க்் சஞ்களுக்கு 

பஞ்டுண் சுதசடழி்ஆண்பிக்க் 

்.  

220 5,799,120 5,717,698.46 
(354,392.50 

ரகபேறந்ந 

்றுச ்சி்று)  

98.5 

விகச சசத்றி்ண்  52 487,000 477,625 98 
சநாத்தந்  272 6,286,120 6,195,323.46 98.5 

 

 

நகிப ்யலுவூட்ட் ிகம்ெச்ித்திட்டந்  

 
 

ிகம்ெச்ித்திட்டங்க் ன்ச

றுப் 

எண்ணிக்

கக 

ஒதுக்கீடு 

(ரூ.( 

செவு (ரூ.( சௌதீக/ 

ிதி 

ப்க்

ந்% 

ணப் கஞக்கு் பே்சி  65 39,750 39,745 100 

பயணண் உரன்ட்க பழி 

பரகரந க்டிக் சகடுட்ட்  

300 168,000 161,770 96 

பனங்க்்து  

கிபத பதிகத ்குழுடவுக்கு  

5000/- ய பட் உடவி 

பனங்க்்து. 

 

குழுக்க

ந் 25 

 
125,000.00 

 
125,000.00 

 
100 

                சநாத்தந்     23450 547,589,100.00 545,017,600.00  
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கர் பே்சி  10 50,000 50,000 100 

ரகபே்ர அஞ்பட்ட  உ்ட்திச ்

சசத்றி்ண்   

15 195,000 195,000 100 

விடரப ண்றுண் பெட்ட ணகந ்

பறவூ்்  

10 200,000 200,000 100 

இத்ரக அட்்தி்கு்் 

ணகநயக்குண் பிந்ரநகளுக்குண் 

அறிவுர பனங்குட்  

1117 25,000 25,000 100 

றத் துஷ்பிகதகண் ண்றுண் 

ஆஞ் சஞ் சணட்துபண் 

சட் அறிவூ்்  

200 46,600 46,600 100 

இரநரண் யபட்தி்கு 

கயட்ரடக கபச்ச்ிதக ண்றுட்  

100 142,000 142,000 100 

இங்ரக ணகந ்அறபகட்தி் 

ணப் ப்க் 

க்டகசரக கூ்ண்  

35 5,600 5,600 100 

ணகந ்உ்ட்திக் கஞ்க்சி 

ண்றுண் வி்ர 

100 124,000 124,000 100 

விடரப ண்றுண் பெட்ட ணகநயக்கு 

கஞக்கு புட்டகண் அசச்ி்  

20 8,000 8,000 100 

சபநடு சச் தி்க்்குண் 

ணகநக்ளுக்கு ணறு் 

பயணண் பழிரத அறிபக் 

டுட்ட்   

09 225,000 225,000 100 

அங்க சசடிகந் ்றுணதி 

சசத்றி்ண்  

08 136,200 136,200 100 

சநாத்தந் 1989 1,365,150 1,358,915  
 

 

ஆபந் ருய ிக கும்கத்  ாதுகா்பு ந்றுந் அபிவிருத்தி -2017 

 

உ் திதக, ணக சபகட்தி் ண்றுண் ணக்கந் அபிவியட்திபே் இங்ரக யபணர்ட 

சிறுப ் ண்ரரத உயபக்குண் கக்கட்ரடதரத யபணர்ட சிறுப ் கடசித 

சகந்ரகபே் கீன் குறி்பி்ட்ுந்ந சசத்றி்ங்கந் ணப் சசதகட்தி் பெண் கண் 

சகந்ந்டுகி்து. 

 

 

கப்பிணித் தான்நாபக்ளுக்கு காெகண சகாடு்வு யமங்குந் சென்றிட்டந்  

 
 

கப்ிஞட் டத்ணக்ளுக்கு கசரஞட் கடரபரத அதிக்ட்கக ் ணடங்கநறண் 

கசரஞ ர எ்று பனங்க்டுண். ணடட்தி்கு 2000.00 ய  வீடண் 10 ணடங்களுக்கு உத 
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பிதி த் கிரக்க் சறுண். அட்கு பனங்க்டுண் எதுகீட்ுட் சடரக 281,738,000.00 

யபகுண். கீன் குறி்பி்ட்ுந்நபறு ணப்ட்தினு் 14,218 த்சறுறுக்க 

பனங்க்ட்ுந்நது் இது 99.40% தி ப்க்ட்ரட அஞ்பட்துந்நது. 

 

 

 

பிபகதெ 

செனக 

பிபிவுக்  

காஷகண 

் ககி் 

எண்ணிக்

கக 

செவு (ரூ( பிபகதெ 

செனக 

பிபிவுக்  

காஷகண 

் ககி் 

எண்ணிக்

கக 

செவு (ரூ( 

ட்கடகண  10331 20,662,000.00 சகர 6964 13,928,000.00 

அக்பண 9747 19,494,000.00 தகண  4870 9,740,000.00 

டபண 3823 7,646,000.00 தக்கப்  6023 12,046,000.00 

அண்ங்சக

ர 

7605 15,210,000.00 இணதுப 6537 13,074,000.00 

டித 9871 19,742,000.00 சபறவிடித 

திவிது 

3493 6,986,000.00 

ச்சடர் 6066 12,132,000.00 சறப 3740 7,480,000.00 

க்க 

கட்ட  

6125 12,250,000.00 ஹிக்கடுப 13428 26,856,000.00 

்பிடித 8649 17,298,000.00 ககஞபீனுப

 

3144 6,288,000.00 

 ்கு 

கரபக்  

14298 28,596,000.00 சநாத்தந் 139,934 279,868,000.00 

ஹதுப 7064 14,128,000.00 ககிடகிகந் 

சசவு 

- 194,000.00 

க்சடத 8156 16,312,000.00 பழு சநாத்தந் 280,062,000.00 
 

 

 

சிறுயப் அபிவிருத்தி ிகனந்/ ாப் ாடெக சிறுயபக்ளுக்கு காக உணவு யமங்குந் 

ிகம்ெச்ித் திட்டந்  

 

சிறுப ் அபிவியட்தியுண் ணகந ் அறப்கந் அரணசச்ி் சிறுப ் சசதகட்தி் பெண்  ்

சரபே் சிறுபக்ந் கசரஞ ண்ட்ரட உதட்்துபட்கு இச ் சசத்றி்ண் 

ரபர்டுட்ட்்து. ணப்திட் சடறி்சடடுக்க்் பிகடச சசதக பிவுகந் 12 

இறண் கஷரஞ ண்ண் குர்ட சிறுபக்ளுக்க கன்சச்ிட் தி்ண் கண்சகந்ந் 

ட்ுந்நது.  
 

இச ் சசத்றி்ண் கற ணப்ட்தி் அரட்து பிகடச சசதக் பிவிறண் ரபர் 

டுட்துபட்கக 11,246,660.00 ய எதுக்கீட்ுட ் சடரக பனங்க்ட்ுந்நது் 134  ்
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சரபே் 3,112 சிறுபக்ளுக்கக 1,122,699.00 ய  எதுகீட்ுட் சடரக கிரக்க்ச் 

இது 99 தி ப்க்டர்டயுண் 100% சௌதீக ப்க்ட்ரட சகஞ்டுந்நது 

 

 

 

சதாடப் 

இ 

பிபகதெ செனக 

பிபிவுக் 

ாப் 

ாடொக 

எண்ணிக்கக  

யமங்கின 

சதாகக  

செவு ரூ 

1 ட்கடகண 18      1,370,180.00              1,368,620.00  

2 டபண 11          702,970.00                  711,140.00  

3 க்க கட்ட 6          522,470.00                  523,140.00  

4 ்பிடித  7          557,040.00                  557,040.00  

5  ்கு கரபகந்  9          695,830.00                  693,400.00  

6 ஹதுப  21      1,967,850.00              1,951,880.00  

7 கசடத  13          926,150.00                  914,000.00  

8 இணதுப  15          936,190.00                  936,189.00  

9 சபறவிடித திவிது  7          817,560.00                  811,920.00  

10 சறப 6          491,240.00                  491,240.00  

11 ஹிக்கடுப 11      1,440,830.00              1,440,830.00  

12 ககஞபீனுப  10          818,350.00                  827,600.00  

  சநாத்தந்  134    11,246,660.00            11,226,999.00  

 

 

அறிவூட்ட் ிகம்ெச்ித்திட்டங்க் ந்றுந் அபிவிருத்தி ிகம்ெச்ித்திட்டங்க் 

கடபக்டுத்த்   

சிறுப ் அபிவியட்தியுண் ணகந ் அறப்கந் அரணசச்ி் சிறுப ் சசதகட்தி் பெண்ஆண் 

ர்யப குன்ரட்அபிவியட்தி ண்றுண் துக்பு சட்க ணக்களுக்கு அறிவூ்் 

கன்சச்ிட்தி்ண் ரபர்டுட்ட் இட்கு 3,274,480.72 ய எதுக்கீக கிரக்க் 

ச் இது 99 தி ப்க்ட்ரடயுண் 100% சௌதீக ப்க்ட்ரட சகஞ்டுந்நது 
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நாயட்டத்தினு் அகத்துந் பிபகதெ செனக பிபிவுகி் கந்சகா்்ட்ட 

ிகம்ெெ்த்திட்டங்க் பி்யறுநாறு அகநன் சறுந்.  

 

சதா

டப் 

இ 

ிகம்ெச்ித்திட்டங்க்  ன் 

சறுப் 

எண்ணி

க்கக  

செவு ரூ 

1 சழுது கக்கு   ்டகண்  (ணப்ண்) 19 18,360.00 

 சழுதுகக்கு   ்டகண்  (பிகடச) 918 76,000.00 

2 கசரஞ புட்டகண்  1,170 120,000.00 

3 அறுஞ டகிஞ சிட்தி கன்சச்ிட்தி்ண் (பிகடச) 1,922 133,000.00 

4 பிகடச குழு தபட்ட் 2,466 57,000.00 

5 உக சிறுப ்தி கன்சச்ிட்தி்ண் 972 285,000.00 

6  சிறுப ்அபிவியட்தி கடசித பண் )பிகடசித(  2,149 427,500.00 

7 அறுஞ டகிஞ சிட்தி கன்சச்ிட்தி்ண் )ண.சச(  29 3000.00 

8 சிறுபக்ரந சி்ட பர பந ் சடடுட்ட் சட்க 

கி்டண் அறிபக்டுட்துண் கன்சச்ிட்தி்ண் (ணப்ண்)  

19 37,513 

9 சிறுபக்ரந சி்ட பர பந ் சடடுட்ட் சட்க 

கி்டண் அறிபக்டுட்துண் கன்சச்ிட்தி்ண் (பிகடச) 

800 76,000.00 

10 சிறுப ்துக்பு சட்க அறிவூ்்  60 10,684.00 

 சநாத்தந்  10,524 1,244,057.00 

 

 

கதசின சிறுயப் ாதுகா்பு அதிகாபி பெந் கடபக் டுத்த்டுகி் ிகம்ெச்ித்திட்ட 

விபந் 

 

சென்டுத்தின  ிகம்ெச்ித்திட்டந் ஒதுக்கிடு 

(ரூ( 

செவு (ரூ( சௌதீக ிதி 

ப்க்ந் 

% 

க்விக் க்றெ ஆசித ணஞபக்ளு 

அறிவூ் கன்சச்ிட் தி்ண்  

102,500.00  95,360.00  93 

இரஞடந துக்பு கன்சச்ிட் தி்ண்  48,500.00  46,910.00  96 
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சஞ் பிந்ரநகந் சப்கடச தி 

கன்சச்ிட் தி்ண் 

50,000.00  48,950.00  98 

சர துக்பு குழு கன்சச்ிட் 

தி்ண்  

47,200.00  47,200.00  100 

குர்ட பததி் தியணஞண் 

ரசறுபரடக் குரட்ட் 

50.000.00  50,000.00 100 

சணட்டண்  298,200.00 288,420.00  

 

ெபெக யலுவூட்ட் ந்றுந் காந்புகக அகநெச்ினூடாக ெபெக கெகயக் துகபே் கீம் 

டாத்த்ட்ட  ிகம்ெச்ித்திட்டங்க் 

 

 

 

்டத்கத ந்றுந் சிறுயப ்ாதுகா்பு  கெகய திகணக்கத்தி் கந்சகா்்ட்ட 

ிகம்ெச்ித் திட்டங்க்.  

 

ிகம்ெச்ித்திட்டங்க்  

ன் 

சறுப் 

எண்ணி

க்கக 

 

ஒதுக்கீடு 

(ரூ(  

 

செவு ரூ. 

சௌதீ

க 

ப்

க்

ந் % 

ிதி 

ப்க

்ந் % 

சிறுப ் சககடட்துப 7014 63,000.00 63,000.00 100 100 

ிகம்ெச்ித்திட்டங்

க் 

 

ன் 

சறுப் 

எண்ணிக்

கக 

 

ஒதுக்கீடு (ரூ( 

 

செவு ரூ. 

சௌதீக 

ப்க

்ந் % 

ிதி 

ப்க

்ந் % 

அங்கவீக்ளுக்

க வபகத 

சகடு்வு  

1497 53829000.00 53040000.00 100 98 

பிரகநக் 

ஆண் 

பு்ண்ஞ 

கன்சச்ிட் 

தி்ங்கந்  

1200 539925.00 539925.00 100 99.5 

ட டத் டக் ்

குடுண்  

பு்ண்ஞ 

கன்சச்ிட் 

தி்ங்கந்  

88 727400.00 721844.00 100 99.2 

சநாத்தந்   55,096,325.00 54,301,769.00   
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ப்ணதி  கிப 

கன்சச்ிட் தி்ங்கந் 

பிகடச சிறுப ்

அபிவியட்திக் குழு கன்சச்ிட் 

தி்ங்கந் 

6685 57,000.00 54,000.00 94 94 

உக சிறுப ்தி 

கன்சச்ிட்தி்ண் 

2391 72,000.00 72,000.00 100 100 

அ்ஞ்பு் ச் ்

புரணசி் கன்சச்ிட் 

தி்ங்கந் 

128 756,000.00 747,000.00 98 98 

சிறுப ்சபெகண் ண்றுண் 

பிகடச சிறுப ்சபெக 

கன்சச்ிட் தி்ங்கந்  

18757 570,000.00 570,000.00 100 100 

சிறுப ்சபெக தக 

பசதிரத ்டுட்ட்  

02 40,000.00 40,000.00 100 100 

கிப அபிவியட்திக் 

குழுரப் பிதிதிட்துப் 

டுட்துண் கன்சச்ிட்  

தி்ங்கந்  

826 123,500.00 123,500.00 100 100 

சிறுப ்உறிரண சட்க 

அறிவூ்் கன்சச்ிட் 

தி்ங்கந்  

17812 247,000.00 247,000.00 100 100 

க்வி உடவி  57 570,00.00 570,00.00 100 100 

,இர்க் குன்ரட ண்றுண் 

ணயட்துப உடவிக் 

சகடு்வு  

08 60,000.00 60,000.00 100 100 

ஆட்துக்கு உந்நகவுந்ந 

சிறுபக்ரந் துகக்க  

படிக்ரக டுட்ட் 

36 1,695,039.00 1,690,302.00 99 99 

பே்சி கன்சச்ிட் 

தி்ங்கந்  

118 45,750.00 45,750.00 100 100 

ப்க் 

க்டகசரக்க் 

கூ்ங்கந் 

22(கூ்

ங்கந்12) 

18,000.00 18,000.00 100 100 

ணப் சிறுபக்ந் சரக 158 10,000.00 10,000.00 100 100 
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கூ்ங்கந்  

உக சிறுப ்திக 

சகஞ்் கன்சச்ிட் 

தி்ங்கந்  

116 15,000.00 15,000.00 100 100 

சநாத்தந்  54,130 3,829,289.00 3,812,552.00   

 

 

  ொதிதி அலுயகத்திா் நது ஒழி்பு ியாபணந் ெஙாதிதி சென்றிட்ட் 

கடபோ் கந்சகா்்ட்ட நது ஒழி்பு ியாபண ிகம்ெச்ித் திட்டங்கி் 

ப்க்ந்.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சென்றிட்டங்க்   

ன்

சறு

ப் 

எண்

ணிக்

கக 

 

ஒதுக்கீடு (ரூ(  

 

செவு ரூ. 

சௌ

தீக 

ப்

க்

ந் % 

ிதி 

ப்க

்ந் %  

ணது எழி்புசட்க 

சடழித் விஜ்ஜ திபே் 

அறிவூ்ற் பநபந ்

சட்க பிகடச ண்றுண் 

கிண ண்ட்தி் 

உயபக்குட்  

4210 2,301,000.00 2,232,015.00 100 97.00  

கடசித திட்ரட எ்டி 

ரச் அறிவூ்் 

கன்சச்ிட் தி்ங்களுண் ட 

தட்திகளுண் கடசித ணது 

எழி்பு திட்ரட ப்ட்ு 

ரச் அறிவூ்் 

ன்சச்ிட் தி்ண் ண்றுண் ட 

தட்திர.    

1000 179,500.00 179,500.00 100 100   

சநாத்தந்  2,480,500.00 2,411,515.00   
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சு்ாட் பிபிவு  

சென்றிட்டந் ன்சறு

ப் 

எண்ணிக்

கக 

ஒதுக்கீடு செவு சௌதீக 

ப்க்

ந்  % 

ிதி 

ப்க்

ந் % 

சு்் 

பர்டுசட்

 ப டிக்ரககந்  

86 - - 100 - 

ணப் சு்் குழு 

04 ரபரபே் 

உந்ந  

30 18,100.00 18,100.00 100 100 

கந ணஞ் ண்றுண் ் 

அன்ட்சட்க 

ணப் கூ்ண் 06 

ரச்றுந்ந. 

47     8,335.00      8,335.00  100 100 

 05 சரகந் 

சு்் 

உறுதி்டுட்ட்/ 

சிறுப ்சபெக 

கன்சச்ிட் 

தி்ங்கரந 

ரபர் டுட்ட்  

125     100  

ப வியட்தி டப 

வியட்தி கன்சச்ிட் 

தி்ண் 19 பிகடச 

சசதகங்கநறண் 

ர பர் டுட்ட 

எயங்கிரஞ்புச ் 

சசத்ட்  

- 200,000.00 189,565.00 - 94 

சு்் சட் 

க்டகசர 

கன்சச்ிட் தி்ங்கந் 

10  ட்ட 

படிக்ரக 

டுக்க்்து 

100 - - 100 - 

சு்் சட்க 

கிரட்ட 

கடிடங்களுக்கு 

அறிக்ரக ச்றுக் 

சகந்ந்  

350 - - 100 - 
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5.3 அபிவிருத்தி அலுய்கி் ப்க்ந் 

திட்டபட் பிபிவி் ப்க்ந் 

ணப் அபிவியட்திக் குழுவி் சசதநகச ் சசத்ட்ு ணப்ட்தி் அபிவியட்தி 

படிக்ரககரநட் தி்ப், எழுங்கரணட்ட், சசத்டுட், கண்ர்ப சசத்ட் ண்றுண் 

கயட்து சபநதக்குட் ் ணப்ச ்சசதந் கண்சகந்ந் டுகிந்து. 

   

தி்ப் பிவினூக பிகடச சசதக அறபகண், ணப்ட்தி ் ரத அச 

திரஞக்கநங்கந் ண்றுண் எழுங்கிரஞ்பி் பெண் எதுக்குண் எதுக்கீர்் த்டுட்தி 

கண்சகந்ந்டுகி் அபிவியட்தி சசத்றி்ங்கந் ரபர்டுட்ட், கண்ர்ப, 

ப்க்ண்சட் க்துரத்கந் ண்றுண் இறுதி தீண்ங்கந் 

டுக்க்டுண்.அட்கு ணப் அபிவியட்தி படிக்ரககந் ண்றுண் பிசச்ிரகந் 

எயங்கிரஞக்க ணப் எயங்கிரஞ்புக் குழு இதங்குபட் இப் அறபகட்தினூக 

கண்சகந்ந்டுகி்து.  ணப்ட்தி் அரட்து அபிவியட்திச ் சசத்றி்ங்களுண் 

சட்க இரஞ்ட அபிவியட்தி தி்ண் உயபக்க், பநங்கரந பிட்து த்டுட்தி 

டகப் , பந பந்த் ்டி் பெண் டகப்கரந எ்று கசக்்குண் 

ஞகளுண்கண்சகந்ந்ட்ுந்நது . 2017 பயட்தி் ணப் எயங்கிரஞ்புக் கூ்ங்கந் 12 

ரச்றுந்ந. 
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அகநெச்ு/ 

திகணக்கந்  
ிகம்ெச்ித் திட்டந்  

 2017 

யருடத்தி் 

ஒதுக்கீட் ரூ 

அனுந

திக்க

்ட்ட் 

சென

்றிட்

ட 

எண்

ணிக்

கக  

100% 

படி்

த 

அபி.

எண் 

செவு ரூ.  

2017 ககபேலு் ்றுெ ்

சீட்டு  

 ிதி 

ப்

க்

ந் %  

சௌ

தீக 

ப்

க

்

ந் % 

ச
ெ
ன
்
றி
ட்
ட
 

எ
ண்
ண
ிக்
க
க

 

சறுநதி        ரூ.  

கடசித சகந்ரந 

ண்றுண்சயந

ட அறப்கந் 

அரணசச்ு  

்பக் டுட்ட்் பவு 

சசவு கன்சச்ிட் தி்ண்  
  103,195,000.00  929 929    59,600,282.22  255    41,868,178.70  58 100 

கிபத கீன்க்ரண்பு பசதி 

அபிவியட்தி கன்ச ்சிட்தி்ண்  
  446,818,480.00  4669 4658  277,227,201.16  1825  162,313,818.88  62 100 

கிபத கீன்க்ரண்பு பசதி 

அபிவியட்தி விகச கன்ச ்

சிட்தி்ண் 1 க்ண் 

  20,182,658.61  30 30  7,643,353.25  19    11,209,100.31  38 100 

கிபத கீன்க்ரண்பு பசதி 

அபிவியட்தி விகச கன்ச ்

சிட்தி்ண் 2 க்ண் 

  200,000,000.00  170 164     11,641,680.81  164  176,619,645.36  6 96 

கிபத கீன்க்ரண்பு பசதி 

அபிவியட்தி (சி்ட) கன்ச ்

சிட்தி்ண்  

   2,000,000.00  18 17          100,000.00  16      1,741,847.70  5 94 

ணட பழிட்ு ரதங்கந் 

அபிவியட்ட கன்சச்ிட் தி்ண் 
    10,150,000.00  29 29       4,329,942.23  15      5,627,754.72  43 100 

 தி ண்றுண் 

சணட சட் 

அபிவிட்தி 

அரணசச்ு 

சட் பதண் அபிவியட்தி 

கன்சச்ிட் தி்ண்  
   9,313,649.00  25 22       1,447,776.59  15      6,662,620.05  16 88 
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அகநெச்ு/ 

திகணக்கந்  
ிகம்ெச்ித் திட்டந்  

 2017 

யருடத்தி் 

ஒதுக்கீட் ரூ 

அனுந

திக்க

்ட்ட் 

சென

்றிட்

ட 

எண்

ணிக்

கக  

100% 

படி்

த 

அபி.

எண் 

செவு ரூ.  

2017 ககபேலு் ்றுெ ்

சீட்டு 

 

 ிதி 

ப்

க்

ந் %  

சௌ

தீக 

ப்

க

்

ந் % 

  
 
ிதி

  
  
 

ப
்
க

்

ந்

 

  

 

 

சறுநதி        ரூ 

 

உந்ட்ு 

அறப்கந் 

அரணசச்ு  

ணப் எழுங்கிரஞ்பு குழு 

ண்றுண் பிகடச சசதக 

எழுங்கிரஞ்பு குழுவிக் 

ரபர் டுட்ட் ் 

அபிவியட்தி சசத்றி்ங்கந்  

    67,221,000.00  3 3     49,363,012.00      73 100 

விரநதட்ு 

அரணசச்ு  

விரநதட்ு ரணடண் 

அபிவியட்தி  
      1,000,000.00  1 1                        -    1         901,107.49  0 100 

விரநதட்ு ரணடண் 

அபிவியட்தி 
      5,420,689.38  10 10      3,218,440.59  4      3,739,350.68  59 100 

டசகளுக்கக ரடக் 

ககடி்  
      1,995,000.00  1 1      1,937,838.02  0                        -    97 100 

SIDE Wickets  ண்ஞடட்்      9,000,000.00  15 15       1,616,698.77  12      5,666,200.15  18 100 

அட்்ட 

பகரணட்துப 

அரணசச்ு  

அட்ட் பகரணட்துப 

அபிவியட்தி அரணசச்ு  
  7,928,497.32  1 1       7,626,408.69      96 100 

கிபத 

சயநட 

அரணசச்ு  

கிபத சயநட  வியட்தி 

கன்சச்ிட் தி்ண் 
 25,600,493.00  241 240     11,935,793.27  53    12,076,605.34  47 100 

ணபு தித ரகடச்டழி் 

கன்சச்ிட் தி்ண்  
        3,755,870.10  18 18       3,733,068.35  0                        -    99 100 

ண்ஞ் கிண கன்சச்ிட் 

தி்ண்  
           132,070.00  1 1          129,550.00  0                        -    98 100 

கிட்து் உ்ட்தி அபிவியட்தி 

சசத்றி்ங்கந் 
      1,179,905.00  4 4    1,169,520.98  0                        -    99 100 
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அகநெச்ு/ 

திகணக்கந்  
ிகம்ெச்ித் திட்டந்  

 2017 

யருடத்தி் 

ஒதுக்கீட ்ரூ 

அனுந

திக்க்

ட்ட் 

சென்

றிட்ட 

எண்

ணிக்

கக  

100% 

படி்

த 

அபி.

எண் 

செவு ரூ. 

2017 ககபேலு் ்றுெ ்

சீடட்ு 

 ிதி 

ப்

க்

ந் %  

சௌ

தீக 

ப்

க

்ந் 
%  


ிதி

  
  
 

ப
்
க

்


ந்
  சறுநதி        ரூ 

ப் பனங்க் 

ண்றுண் சுத இதக்க 

கீன் ்ரண்பு 

பசதிகந் அரணசச்ு 

சகர க/விட்தித்ட 

விட்திததடத்ி்கு கஞக் கூ 

பசதி பனங்கந் 

415,400.00 2 2 389,300.00 
  

94 100 

க தி்ப் 

ண்றுண்   ்

பனங்கந் அரணசச்ு  

கிணட்தி்கு பனங்கந் ண்றுண் 

சுட்திக்பு படிக்ரககரந 

கணண்டுடட்்  

        1,500,000.00  1 1       1,110,000.00  1         390,000.00  74 100 

பிகச அபிவியட்தி 

அரணசச்ு  

பிகச அபிவியட்தி 

சசத்றி்ங்கந்  

4,000,000.00  1 1       0 100 

 20,000.00  1 1       200,000.00  
    

91 100 

சதிதி 

அறபண்  

கினங்கு் பேச் ்சசத்ரக    10,500,000.00  3 3    10,496,246.25      100 100 

கிண சக்தி விதண்     15,337,495.00  132 131      9,836,384.36  47      4,666,506.80  64 99 

கடபேர பேச் ்சசத்ரகக்கு 

சகண்கஸ் ்உண் சட்க 

அறிவூ்் சசத்றி்ங்கந்  

             57,153.00  1 1            45,903.00      80 100 

சௌடட் சச 

அரணசச்ு  

விகரகந் அபிவியட்தி          2,350,000.00  4 4       2,169,995.00  1           39,298.39  92 100 

அபிவியட்தி கு்றித 

விகரகரந அபிவியடத்ி 

கன்சச்ிட் தி்ங்கந்  

        6,400,000.00  22 22       5,577,403.90  4         780,437.87  87 100 

புஞ்ஞத கிண கன்சச்ிட் 

தி்ண்  
           964,000.00  2 2          690,000.00  0                        -    72 100 

கஷ்ண விகரகரந 

கணண்டுட்துண்  கன்சச்ிட் தி்ண்        
        2,000,000.00  10 10       1,753,090.43  1         192,363.64  88 100 
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அகநெச்ு/ 

திகணக்கந்  
ிகம்ெச்ித் திட்டந்  

 2017 

யருடத்தி் 

ஒதுக்கீட் ரூ 

அனுந

திக்க்

டட்் 

சென்

றிடட் 

எண்

ணிக்

கக  

100% 

படி்

த 

அபி.எ

ண் 

செவு ரூ. 

2017 ககபேலு் ்றுெ ்

சீடட்ு 

ிதி 

ப்

க்

ந் % 

சௌ

தீக 

ப்

க்

ந்  

% 


ிதி

  
  
 

ப
்
க

்


ந்
 

 சறுநதி        ரூ 

க்சழி் 

ண்றுண்   ்பன 

அரணசச்ு  

வீரண்பு உடவி ண்றுண் 

சுட்திக்பு பசதிகந்  (திதப 

பிதஸ) 

        2,208,550.00  2 2          417,408.61  1      1,428,221.88  19 100 

28,298,625.00 392 245 15,529,096.29 33 979,900.00 55 63 

க்சழி் கன்சச்ிட் தி்ண்       10,038,550.00  105 96       5,510,726.02  1      1,428,221.88  55 91 

கபரயு் உயண் அபிவியட்தி         7,933,150.00  130 85       5,260,650.00  9                        -    66 65 

கடசிதஎ்றிரஞ்

ட ண்றுண் 

க்துரத் 

அரணசச்ு  

க/சவிஸ் ்க.வி.சணழிக் 

கூண்  
        1,745,000.00  4     4      1,594,150.00  0 0 

திரகச  

உந்ளூ்சி ண்றுண் ரட    255,672,808.37  65 19     39,032,394.87  41    30,473,690.36  15 29 

சடுஜ்சர    825,710,678.41  20 19   145,768,602.20  20  378,284,294.44  18 95 

உந்ளூ்சி் ரட    339,673,533.14  110 90            97,222.00  86  179,934,985.78  0 82 

அச யபண்   55,642,980.08 14 8   29,771,852.40    7      5,873,872.10  54 57 

 

பயக அபிவியட்தி      13,800,000.00  12 12       5,337,000.00  12      7,017,100.00  39 100 

புட்துபண் ண்றுண் சடழி் 

பே்சி  

      8,000,000.00  4 4 7,829,648.50 0 - 98 100 

பந் குடிகத் கஞக்குச ் சச் 

ரட அபிவியட்தி  

        1,500,000.00  
2 2       1,337,117.00  0                        -    89 100 

சபந்நட்தி்திக்க்்ப்

ர பு்ண்ஞக்க கணதிக 

எதுக்க்கீடு பனங்கந்  

    464,300,000.00  

199 56                        -    56    32,281,638.49  0 28 

திக்க்் பி.சச.அ.கட்ித 

ண்ண்  

      30,900,000.00  
3 0     26,876,472.16  0                        -    87 0 

க்வி அரணசச்ு க்வி     50,000,000.00  2 2   2      5,201,321.13  0 100 

    25,000,000.00  2 2   2    10,632,533.60  0 100 

  
3,079,061,235.4

1 
7410 6963 757,757,079.92 2707 

1,089,624,765.74 
25 94 
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சாறிபேன் பிபிவு  
 

சென்றிட்டந்  கந்சகா்்ட்ட டயடிக்ககக் ஒதுக்கீடு ரூ. செவு ரூ.  

சௌதீக 

ப்க

்ந் % 

ிதி 

ப்

க்்

ந் % 

261-01-01-0-2104 

ணப் 

சசதக 

அறபகட்தி்

கடிதக 

கண்சகந்ந்

் பிகடச

சசதக 

அறபக 

ண்ஞண்  

அக்பண பிகடச சசதக அறபக புதித பெ்று ணடிக் 

க்டி ண்ஞட்ட் . 
24,818,685.64 24,630,253.64 100 99.24 

ககஞபீனுப  பிகடச சசதக அறபக புதித பெ்று 

ணடிக் க்டி ண்ஞட்ட். 
34,664,291.33 34,628,737.45 100 99.90 

பிடித  பிகடச சசதக அறபக புதித ்கு ணடிக் 

க்டி  ண்ஞட்ட் . 
24,663,883.30 24,656,532.11 55 99.97 

ட்கடகண பிகடச சசதக அறபக புதித பெ்று ணடிக் 

க்டி  ண்ஞட்ட் . 
5,184,380.10 5,183,890.10 5 99.99 

பிகடச 

சசதகங்களுக்

கு எதுக்கீடு 

சசத்ட்  

ககஞபீனுப ரனத க்டிட்ரடச ்சு்றி ்ர ணதி் 

ண்ஞட்ட்  
2,000,000.00 1,970,000.00 100 98.50 

ககஞபீனுப புதித கட்ிட்ரடச ்சு்றி ்ர ணதி் 

ண்ஞட்ட் 
1,037,850.00 1,017,500.00 100 98.04 

ககஞபீனுப புதித கட்ிட்ரடச ்சு்றி க் அடுக்க்  1,320,070.40 1,296,070.40  100 98.19 

ககஞபீனுப புதித கட்ிட்தி்கு ப்சண் ச்றுக் 

சகடுட்ட்  
   88,775.20 88,775.20 100 100 

ககஞபீனுப கதத   ்இரஞ்ர ச்றுக் 

சகடுட்ட்  
25,155.00 25,155.00 100 100 

இணது பிட கக் சயட்ட் 99,516.92 98,330.00 100 98.81 

இணது கததட்தி் ப்க்க, பி்க்க ணதி் கட்ுட் 400,000.00 400,000.00 100 100 

பிடித அச விடுதிரதச ்சு்றி ்ர ணதி் 

ண்ஞட்ட்  
1,000,000.00 1,000,000.00 100 100 

பிடித   ்டங்கிக்கு சகங்கி் கபசண் ண்ஞட்ட்  
550,000.00 550,000.00 100 100 
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சென்றிட்டந்  கந்சகா்்ட்ட டயடிக்ககக் ஒதுக்கீடு ரூ. செவு ரூ.  

சௌதீக 

ப்க

்ந் % 

ிதி 

ப்

க்்

ந் % 

பிகடச 

சசதகங்களுக்

கு எதுக்கீடு 

சசத்ட் 

ஹிக்கடுப புதித க்டிட்ரடச ்சு்றி க் அடுக்க்   

ஹிக்கடுப சகடி தூஞ் இஸ்டபிட்ட் 
915,309.65 909,086.18 100 99.32 

அக்பண புதித க்டிட்ரடச ்சு்றி க் அடுக்க்  
2,884,000.00     2,826,715.55  100 98.02 

அக்பண புதித க்டிட்தி்கு ப்சண் ச்றுக் 

சகடுட்ட் 
             114,672.71  

        
114,672.71  100 100 

சகர அறபகட்தி்கு சத ்டரக சசத்ட்                  47,500.00                 47,500.00  100 100 

அண்ங்சகர க் ண்ஞட்ட்              185,909.75              185,909.75  100 100 

121-1-2-3-2104 

பிகடச சசதக 

அறபகட்தி் 

கண்சகந்ந்

் சிறித 

அநவி 

தியட்ட் 

சட் 

எதுக்கீர்்  

ச்று 

சகடுட்ட் 

ண்றுண் ணப் 

சசதக அறப 

அச விடுதி 

ண்றுண் சது 

விடுதி தியட்ட் 

சபறவிடிததிவிது  பிகடச சசதக அறபக புதித 

பெ்று ணடிக் க்டி ண்ஞட்ட். 
         7,250,000.00    7,245,360.07  70 99.93 

டபண பிகடச சசதகட்தி் அச விடுதி ண்ஞட்ட்                                       1,900,000.00   1,823,214.46  100 95.95 

சபக்குனுசகரபே் 02 அச உட்திகதகட்டக்ளுக்கு 02 

வீடுகந் ண்ஞட்ட்      
         3,600,000.00   3,547,246.19  55 98.53 

ஹதுப  பிகடச சசதக அறபக புதித பெ்று 

ணடிக் க்டி ண்ஞட்ட். 
       26,650,000.00    26,480,618.63  100 99.36 

ஹிக்கடுப  பிகடச சசதக அறபக புதித ்கு ணடிக் 

க்டி ண்ஞட்ட். 
       41,000,000.00    40,955,821.96  100 99.89 

தகண  பிகடச சசதக அறபக புதித பெ்று ணடிக் 

க்டி ண்ஞட்ட். 
       28,700,000.00    28,582,801.89  80 99.59 

டபண  பிகடச சசதக அறபக புதித பெ்று ணடிக் 

க்டி ண்ஞட்ட். 
         8,900,000.00    8,798,472.14  20 98.85 
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சென்றிட்டந்  கந்சகா்்ட்ட டயடிக்ககக் ஒதுக்கீடு ரூ. செவு ரூ.  

சௌதீக 

ப்க

்ந் % 

ிதி 

ப்

க்்

ந் % 

திரஞக்கந 

சகந்பவு   

்ரக்கு 

கணதிகணக  

உந்ட்ு 

அறப்க் 

அரணசச்ிந் 

ரபர் 

டுட்ட்் 

சசத்றி்ங்க

ந்  

 2000 கதிரகந் சகஞ் ணஞ்ண் ண்ஞட்ட்       200,000,000.00  - - - 

261-01-01-0-2001 

பிகடச சசதக 

அறபகட்தி் 

கண்சகந்ந்்

 சிறித 

அநவி 

தியடட்் 

சட் 

எதுக்கீர்்  

ச்று 

சகடுடட்் 

ண்றுண் ணப் 

சசதக அறப 

அச விடுதி 

ண்றுண் சது 

விடுதி தியடட்்  

அண்ங்சகர பிகடச சசதக அறபக க்்ட்திர 

புஞ்ண்டட்்  
               81,500.00                 81,500.00 100 100 

க்ககட்ட பிகடச சசதக அறபக கநஜ்சிதசர 

கூர தியடட்்  
            80,000.00   80,000.00  100 100 

ட்கடகண பிகடச சசதக அறபக கண் ்பக பிவு 

க்க அரபேர புஞ்ண்ட்ட். 
             176,900.00   150,379.96  100 85.01 ් 

ணப் சசதக அறபக 116 சது பதிவிண் தியட்ட்           1,973,723.34    1,973,723.34  100 100 

ணப் சசதக அறபக 118 சது பதிவிண் தியட்ட்          1,453,176.67      1,453,176.67  100 100 

126/16  சது பதிவிண் தியட்ட்                29,163.66     29,163.66  100 100 

128/4  சது பதிவிண் தியட்ட்                18,092.00            18,092.00  100 100 

126/27 அச பதிவிட்தி்கு குனத்  க்் க்ரண்பு தியட்ட்                    4,926.00      4,926.00  100 100 

126/26  சது பதிவிண் தியட்ட்          1,876,112.18      1,876,112.18  100 100 
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கந்சகா்்ட்ட டயடிக்ககக் ஒதுக்கீடு ரூ. செவு ரூ.  

சௌதீக 

ப்க

்ந் % 

ிதி 

ப்

க்்

ந் % 

114  சது பதிவிண் தியட்ட்                65,061.88       65,061.88  100 100 

126/19  சது பதிவிண் தியட்ட் 
             176,455.24          176,455.24  100 100 

128/11  சது பதிவிண் தியட்ட் 
             347,011.80          347,011.80  100 100 

2/4  சது பதிவிண் தியட்ட் 
             409,528.74          409,528.74  100 100 

3/4  சது பதிவிண் தியட்ட் 
             499,928.12          499,928.12  100 100 

128/13   சது பதிவிண் தியட்ட் 
               85,114.63            85,114.63  100 100 

ணப்சசதக அறபக 126/15   சது பதிவிண் 

தியட்ட் 

             243,635.83          243,635.83  100 100 

 ண .சச அச பதிவிட்தி் Flash Light  இஞ்டு சயட்துட்  
9,350.00 9,350.00 100 100 

 
கற ்கு கரப பி.சச கததட்தி் சது 

பதிவி இ் கூர தியட்ட் 

400,000.00 400,000.00 100 100 

121-1-2-0-2001(5) 

  
சு்றுந விடுதி தியட்ட்  

675,717.00              476,426.77  100 70.50 

121-1-2-0-2001(9) 

பிகடச சசதக 

அறபகட்தி் 

கண்சகந்ந்

் சிறித 

அநவி 

தியட்ட் 

சட் 

எதுக்கீர்்  

ச்று 

சகடுட்ட் 

ண்றுண் ணப் 

ணப் அதி் அச விடுதிக்குச ்சச்றண் ரடக்கு 

ட்பு கட்ுணஞ ண்ஞண்  

             540,623.71              540,623.71  100 100 

ணப் அதி் அச விடுதிக்குச ்சச்றண் ரட 

தியட்ட் 

             338,665.50              338,665.50  100 100 

ணப் அதி் அச விடுதி தியட்ட் 56,790.00  56,790.00  
100 100 

கஹ ் டீ கக் ணஞ்ட்தி் உந் சபந் புச ்

சுபக்ளுக்கு பஞ்் பூசச்ு 

             678,711.55              385,750.63  100 56.83 

ணப் சசதக அறபகட்தி்  உந் சபந் புச ்

சுபக்ளுக்கு பஞ்் பூசச்ு ண்றுண் ரக்பிடி கபந 

தியட்ட்  

         1,562,849.00           1,434,750.57  100 91.8 
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சசதக அறப 

அச விடுதி 

ண்றுண் சது 

விடுதி தியட்ட் 

கந்சகா்்ட்ட டயடிக்ககக் ஒதுக்கீடு ரூ. செவு ரூ.  

சௌதீக 

ப்க

்ந் % 

ிதி 

ப்

க்்

ந் % 

ணப் சசதக அறபக  சபந் புச ்சுபக்ளுக்கு 

பஞ்் பூசச்ு 
         1,957,897.50           1,873,308.24  100 95.67 

ணப் சசதக அறபகட்தி் 2 க்டிட்தி்கு பஞ்் 

பூசச்ு  ண்றுண் ப் க்க க் சுபயக்கு பஞ்் பூசச்ு  
         1,866,285.00           1,740,700.09  100 93.27 

ணப் சசதக அறபகட்தி் கூர ண்றுண் கபந 

தியட்ட்  
         1,307,592.25              947,881.58  100 72.49 

ணப் சசதக அறபகட்தி் ணசகூட்தி்கு 

பஞ்் பூசச்ு  
             197,415.00              197,183.88  100 99.88 

ணப் சசதக அறபகட்தி் பி் புட்தி்கு பஞ்் 

பூசச்ு  
         1,957,897.50           1,911,991.20  100 97.65 

126/26  அச பதிவி தியட்ட்               110,238.80              110,238.80  100 100 

பிகடச சசதக 

அறபகட்தி் 

கண்சகந்ந்

் சிறித 

அநவி 

தியட்ட் 

சட் 

எதுக்கீர்்  

ச்று 

சகடுட்ட் 

ண்றுண் ணப் 

சசதகஅறப 

அச விடுதி 

ண்றுண் சது 

விடுதி தியட்ட் 

அண்ங்சகர அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு               698,918.00              635,000.00  100 90.85 

அண்ங்சகர அறபகட்தி் பி் புட்தி்கு   ்

கடங்கி ்ரடட் டடுடட்்  

198,058.45                16,494.60  100 

  



78 
 

சென்றிட்டந்  கந்சகா்்ட்ட டயடிக்ககக் ஒதுக்கீடு ரூ. செவு ரூ.  

சௌதீக 

ப்க

்ந் % 

ிதி 

ப்

க்்

ந் % 

 

அண்ங்சகர அறபகட்தி் சி் ்பிவி் கூர 

தியட்ட்  

 

               97,628.36  100 
  

அண்ங்சகர அறபகட்தி் ணச க்ரண்பு 

ண்றுண் கழிவு   ்அக்் க்ரண்ர எனங்கரணட்ட்  
               70,702.40  100 

  

்பிடித அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு              973,383.00  
            973,383.00  

100 100 

்பிடித அறபகட்தி் ணச கூண் ண்றுண் ணரன பீற 

தியட்ட்  
35,471.00                35,471.00  100 100 

சபறவிடித அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு               631,000.00              631,000.00  100 100 

சபறவிடித அறபகட்தி் அச விடுதி ண்றுண் 

அறபகண் திட்்ட்  
977,540.68             977,540.68  100 100 

ஹிக்கடுப அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு,இஞ்டு ணடி 

ண்றுண் பெ்று ணடி் க்டிங்கந் தியட்ட்  
         1,368,186.48           1,340,744.60  100 97.99 

ச்சட்ர அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு              316,500.00              316,490.70  100 99.99 

ச்சட்ர அறபகட்தி் ணச கூ க்ரண்பு 

தியட்ட்   
202,500.00             202,470.00  100 99.98 

க்ககட்ட அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு              930,000.00              930,000.00  100 100 

க்ககட்ட இஞ்டு ணடிக் க்டிட்ரட 

பிபரகநக் பிட்ட்  
513,000.00             513,000.00  100 100 

இணதுப அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு              118,760.04              118,760.04  100 100 
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 கந்சகா்்ட்ட டயடிக்ககக் ஒதுக்கீடு ரூ. செவு ரூ.  

சௌதீக 

ப்க

்ந்  

ிதி 

ப்

க்்

ந்  

பிகடச சசதக 

அறபகட்தி் 

கண்சகந்ந்

் சிறித 

அநவி 

தியட்ட் 

சட் 

எதுக்கீர்்  

ச்று 

சகடுட்ட் 

ண்றுண் ணப் 

சசதக அறப 

அச விடுதி 

ண்றுண் சது 

விடுதி தியட்ட் 

இணது அறபகட்தி் திவுச ்சுபடி விபக்க் ண்றுண் 

சபெச கசரப பிவி் ணசகூக் க்ரண்ர 

அரணட்ட்  

227,419.64             200,574.16  100 88.2 

அக்பண அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு          1,548,634.60           1,385,000.00  100 89.4 

அக்பண அறபகட்தி் கக்கக்ூ க்டிண் ண்ப 

பிட க்டிட்தி் த்் சசத்ட்            
1,137,057.71          1,103,916.55  100 97.8 

்கு கரபகந் அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு          1,000,000.00           1,000,000.00  100 100 

ககஞபீனுப அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு              235,820.00              235,467.30  100 100 

ட்கடகண அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு              529,575.00              525,911.04  100 100 

க்சடத அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு          1,200,000.00           1,192,591.60  100 100 

டித அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு              425,000.00              425,000.00  100 100 

ஹதுப அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு              337,500.00              334,112.04  100 100 

தக்கப் அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு              558,413.00              558,413.00  100 100 

தகண அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு              404,836.50              404,836.50  100 100 

டபண அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு          1,429,818.01           1,422,231.44  100 99.46 

சறப அறபகட்தி்கு பஞ்் பூசச்ு              708,115.22              680,717.41  100 96.13 

ச்சடர் கீன் ணடி பிட்து கபறுடுட்ட்               229,000.00              228,858.00  100 99.9 
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சென்றிட்டந்  கந்சகா்்ட்ட டயடிக்ககக் ஒதுக்கீடு ரூ. செவு ரூ.  

சௌதீக 

ப்க

்ந் % 

ிதி 

ப்

க்்

ந் % 

261-1-1-0-2509 

ணப் சசதக 

அறபகக் 

க்டிண் 

தியட்ட் 

ணப் சசதக அறபகக் க்டிண் தியட்ட்              534,681.59              534,656.79  100 99.99 

ணப் சசதக அறபகக் க்டிண் தியட்ட்              388,459.14              388,007.29  100 99.88 

104-2-6-1-2506 

ணப் சசதக 

அறபகக் 

க்டிண் தியட்ட் 

ணப் தி்ப் அறபகட்தி் ப் விசிறி, ப் 

ர சயட்ட்  
             109,205.80              109,205.80  100 100 

121-1-3-0-2001 

ணப் சசதக 

அறபகக் 

க்டிண் தியட்ட் 

ணப் தி்ப் அறபகட்தி் ப் விசிறி, ப் 

ர சயட்ட் 
               48,636.20                 48,636.20  100 100 

ணப் தி்ப் அறபகட்தி் சிவிற் தியட்ட்               702,869.20              676,363.80  100 96.22 

254-1-2-0-2001 

  கற கஞ திபந ்அறபகக் க்டிண் தியட்டண்               270,737.42              266,085.00  100 98.28 

6000/0/0/16/0/45 

  கற அநரப அகு ட ண்றுண் கசரப பிவு தியட்ட்                 31,473.75                 30,456.95  100 

96.76 
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சென்றிட்டந்  கந்சகா்்ட்ட டயடிக்ககக் ஒதுக்கீடு ரூ. செவு ரூ.  

சௌதீக 

ப்க

்ந் % 

ிதி 

ப்

க்்

ந் % 

261-1-0-1508 

  
கஹ் டீ கக் தியட்ட்               109,129.59              109,129.59  100 100 

  

  
இ்சப்டிக்கிஞங்க பதிவிண் பனங்குட் ண்றுண் 

சய்க்்                                                                                
 ංඛ්ය   13 - - - 

151-2-3-59-2506 

  
கட்டறப  க்சழிநக்ளுக்கு ஏத்வுகூண் 

ண்ஞட்ட்்  
         2,355,777.70           2,330,722.18  100 98.93 

120-02-03-17-2509 

சறஸ் சிறுப ்

ண்றுண் ணகந ்

அறபக் பிவு 

ண்ஞட்ட்  

சறஸ் சிறுப ்ண்றுண் ணகந ்அறபக் பிவு 

ண்ஞட்ட் - கற 
         1,404,750.00           1,400,590.36  85 99.70 

சறஸ் சிறுப ்ண்றுண் ணகந ்அறபக் பிவு 

ண்ஞட்ட் - ்பிடித 
         1,095,250.00           1,095,091.90  35 99.90 

163-2-3-23-2104 

  தகண கச ரதண் ண்ஞட்ட்           7,300,000.00           7,291,146.93  12 99.87 

  

ணப் சசதக 

அறபகட்தினூ

 றட்ட் 

ண்றுண் 

கசரப 

படிக்ரககந் 

ப் டங்கி டபரஞ கசரப ண்றுண் தியட்ட்                
      1,215,297.70       1,215,297.70  

100 100 

ப் பி்க்கி டபரஞ கசரப             
         140,300.00           140,300.00  

100 100 

ப் பி்க்கி தியட்ட்  
            91,024.80             91,024.80  

100 100 

குநய்டி இத்திண் டபரஞச ்கசரப ண்றுண் தியட்ட்                    

         389,834.87           389,834.87  
100 100 

தீ அரஞ்புக் க்ரண்பு டபரஞச ்கசரப ண்றுண் 

தியட்ட்                    

        185,272.70           185,272.70  100 100 
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கந்சகா்்ட்ட டயடிக்ககக் ஒதுக்கீடு ரூ. செவு ரூ.  

சௌதீக 

ப்க

்ந் % 

ிதி 

ப்

க்்

ந் % 

CCTV க்ரண்பு சட் கரண 
            14,800.00             14,800.00  

100 100 

  

Rebound hammer test சீர சசத்யுண் அழுட்ட சக்தி 

சட் அறிக்ரகரத ச்றுக் சகடுட்ட்  
  1313 100 - 

இண் சீர சசத்ட அறிக்ரகரத் ச்றுக் 

சகடுட்ட்    
15 

  
- 

சௌதீக ண்றுண் தி ப்க் அறிக்ரகரத 

ப்ரட்ட்    
12 

  
- 

விரக் குழு அறிக்ரத இஞ்டு பயட்தி்கு எய பர 

விகதகிட்ட்்    

2 

  

- 

121-2-4-4-2509(13) 

ணப் சசதக 

அறபகட்தினூ

க கடிதக 

கண்சகந்ந்்

 ஆசித 

அபிவியட்தி 

பங்கிபே் 

உடவியு் 

ண்ஞக்க்்

 க்டிங்கந்  

இங்ங்ரக கஷ் விட்திதத ணக்கந் துக்பு 

ரதண் ண்ஞட்ட்.  
       25,000,000.00           6,614,861.97  22 26.45 

கு கரப ுண்ண பஸ்றண் ந்ந பசபற் 

ணக்கந் துக்பு ரதண் ண்ஞட்ட்.  
       13,500,000.00           6,637,788.36  92 49.16 

சகர உடுகண சசட்தி் ணக்கந் துக்பு 

ரதண் ண்ஞட்ட்.  
         5,900,000.00           4,330,279.00  100 73.39 

டபண க்ப பழி்கட்தி் ணக்கந் துக்பு 

ரதண் ண்ஞட்ட். 
         5,800,000.00           4,590,433.90  100 79.14 

 ஹிதுண சசகடதணபே் ணக்கந் துக்பு 

ரதண் ண்ஞட்ட். 
         5,400,000.00           4,917,731.04  100 91.06 

்பிடித ஶ்ரீ தபட்ரணபே் ணக்கந் துக்பு 

ரதண் ண்ஞட்ட். 
         5,600,000.00           4,366,647.95  100 77.97 

படுசபறவிடித கங்க ணபே் ணக்கந் துக்பு 

ரதண் ண்ஞட்ட். 
         6,800,000.00           6,634,142.93  100 97.56 
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கந்சகா்்ட்ட டயடிக்ககக் ஒதுக்கீடு ரூ. செவு ரூ.  

சௌதீ

க 

ப்க

்ந்  

ிதி 

ப்க

்்ந்  

பிததிகண ஶ்ரீ சுடஷ்ரணபே் ணக்கந் துக்பு 

ரதண் ண்ஞட்ட் . 
         5,500,000.00           5,164,586.75  100 93.90 

தகண ஶ்ரீ புஜ்ஜட ணபே் ணக்கந் துக்பு 

ரதண் ண்ஞட்ட் . 
         5,200,000.00           5,024,419.63  100 96.62 

கிட்டவி அணபங்ச பிபரபே் ணக்கந் 

துக்பு ரதண் ண்ஞட்ட்.  
         5,300,000.00           5,147,764.75  100 97.12 

பறட்துப சுடஹ்ரணபே்   ணக்கந் துக்பு 

ரதண் ண்ஞட்ட்.  
         5,700,000.00           4,715,535.70  100 82.72 

சபறபிடிகணட துண விகரபே் ணக்கந் 

துக்பு ரதண் ண்ஞட்ட்  
         5,800,000.00           5,281,400.88  100 91.05 

261-1-1-0-2509 

ணப் சசதக 

அறபகட்தினூ

க கடிதக 

கண்சகந்ந்்

 பிகடச 

சசதக 

அறபகட்தி் 

புதித க்டிங்கந்  

தக்கப் பிகடச சசதக அறபகட்தி ்புதித 

க்டி ண்ண்  
         8,675,891.13           7,544,253.16  3 86.95 

சகர  பிகடச சசதக அறபகட்தி ்புதித க்டி 

ண்ண் 
       13,553,989.70        11,786,078.00  3 86.95 

சறப பிகடச சசதக அறபகட்தி ்புதித க்டி 

ண்ண் 

         8,678,062.16           7,546,141.00  2 86.95 
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நாயட்ட ெபபத்்தி அலுயக அபிவிருத்தி டயடிக்ககக்  

 

 

 

 

வி்க அபிவிருத்தி ிகம்ெச்ித் திட்டங்க்  / ஜீயகாான அபிவிருத்தி ிகம்ெச்ித் 

திட்டங்க் 

   

ிகம்ெச்ித்திட்டந் 

 

ஒதுக்கீடு (ரூ.ெ( செவு  (ரூ.ெ( ிதி 

ப்க

்ந் % 

சௌதீக 

ப்க்ந் 

% 

பறவூ்் ண்றுண் கிபத 

அபிவியட்தி 

        

த்சறு ்பறவூ்்      27,005,000.00          27,001,619.14  100        99.99  

வி்ர அபியட்தி          

பே்சி கன்சச்ிட் தி்ண்        1,900,000.00            1,886,672.00  100        99.30  

வி்ரக் கீன் க்ரண்பு 

பசதி அபிவியட்தி  

      3,800,000.00            3,794,298.50  100        99.85  

சபந்நட்தி் திக்க்் 

சடழிநயக்கு பஞண் 

      2,134,009.00            2,128,324.00  100       99.73  

உதவி /  வீட்டு அதிஷ்டந் ந்றுந்  ெபெக் ாதுகா்பு ிதினந் 

நாதங்க் திவிசகுந  ியாபணந் 

சறுப ்

வீடட்ு அதிஷ்ட உதவி 

சறுப் சதாகக 

ெபெக் 

ாதுகா்பு 

உதவித் சதாகக 

சநாத்தந் 

எண்ணிக்கக ரூ.ப எண்ணிக்கக ரூ.ப சதாகக ரூ.ப  

ப 68766 140.43 68766   7.00  68766 68.7         
216.13  

ச்ப 68630 140.07 68630   7.00  68630 68.6         
215.67  

ணச்ச்ு 68525 139.78 68525   6.90  68525 68.5         
215.18  

்் 68468 139.57 68468   6.90  68468 68.4         
214.87  

கண 68356 139.42 68356   6.90  68356 68.3         
214.62  

ூ் 68311 139.22 68311   6.90  68311 68.3         
214.42  

ூர 68284 139.06 68284   6.90  68284 68.2          14.16  

ஆகஸ்் 68086 138.93 68086   6.90  68086 68        213.83  

சச்ண் ் 67996 138.71 67996   6.90  67996 67.9         
213.51  

எக்க ் 67844 138.37 67844   6.90  67844 67.8         
213.07  

பண் ் 67872 137.97 67872   6.80  67872 67.8         
212.57  

டிசண் ் 67868 137.91 67868   6.80  67868 67.8         
212.51  

    1669.44   82.80    818.3    2,570.54  
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பனங்கந்  

வி்ர ரதண் 

ஞ்பேட்ட்  

          164,161.00                164,161.00  100      100.00  

சபட்்தி சடழி் சங்கண் 

ஞ்பேட்ட்  

            25,000.00                  24,943.00  100        99.77  

ரயுஞவு சட் 

சடழித் பே்சி  

          176,144.00                100,286.97  100        56.93  

சபட்்தி வி்ர கஞ்க்சி            990,000.00                798,002.55  100        80.61  

சபட்்தி உ்ட்தி ப்ணதி 

கிணங்கந்  

        

்கு கரபகந்            564,000.00                564,000.00  100 100 

ச்சட்       1,967,500.00        b    1,967,500.00  100 100 

  
 
 
 
 
 
 

   

 ிகம்ெச்ித்திடட்ந் கந்சகா்்ட்ட 

கெகயக்  

ஒதுக்கீடு 

(ரூ.ெ( 

செவு  (ரூ.ெ( ிதி 

ப்க்

ந் % 

சௌ

தீக 

ப்

க்

ந் % 

1 ெபபத்்தி உ்த்தி 

ப்நாதிறிக் 

கிபாந்ந் ** 

          

சப்றிர பேச் ்

சசத்ரக  

தக்கப்    6,018,622.00   3,000,000.00  50  49.85  

சு்றுந சடழி்  ஹதுப    4,046,989.00   3,000,000.00  75  74.13  

கயபடு ண்றுண் 

டி  

அண்ங்சகர    5,336,400.00   2,998,534.30  60  56.19  

        

2 உ்ட்தி 

ப்ணதி 

கிணண் 

சட் 

விரண்பு உடவி 

கன்சச்ிட் தி்ண்  

 தக்கப்/ 

ஹதுப/ அண்ங் 

சகர/ 

ச்சடர் / ்கு 

கரபகந்   

  1,350,000.00   1,350,000.00  100 100 

              

3 உ்ட்தி 

ப்ணதி 

கிணண் 

சட் 

ணசகூ பசதி 

பனங்கந் 

 ச்சடர் / ்கு 

கரபகந் 

      910,000.00      910,000.00  100 100 

** னக்கப்/ ஹாதுய/ அந்ங் சகாகட  பிபிவுகி்  2017 ஆண்டு உ்த்தி ப்நாதிபி 

கிபாநங்கி் சாது கய்ாக் ச்றுக் சகாண்ட  ணந் அகத்துந் செவு சென்ன்ட்டது 

ந்றுந்றி , 2018 ஆண்டி்கா பதி ஒதுக்கீடினூடாக கதகயனா சதாகககன் ச்று சென்றிட்டத்கத 

கந் சகா்யத்கு ிெெ்பேக்க்டட்ு்து. 
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ெபெக ிகம்ெச்ித் திட்டந் 

 

 

 

திககெபி ஒதுக்கீடி் பெந் கடச் ிகம்ெச்ித் திட்டங்க் (   331-2-2-3-2509 செவுத் தக்பு ( 

 
 

 

 

 

ிகம்ெச்ித் திட்டங்க்  யருடத்தி் 

திடட்பட்டட் சநாத்த 

இக்கு  

சநாத்த ப்க்ந் 

சௌதீக ிதி 

ரூ.ப. 

கந்சகா்

்ட்ட 

சென்றிடட்ங்

கி் 

எண்ணிக்கக 

செவுி

தி 

( ரூ.ப.( 

ன்

சறுப் 

எண்ணி

க்கக 

        
தித பிதஸ பதிவி 

கன்சச்ிட்தி்ண்  

பதிவிண்   42 6.3 பதிவிண்  42 6.3   

சப்கடச தி ரபப கன்சச்ிட் 

தி்ண்  

ிகன்சச்ிட் 

தி்ண்      24 

0.342 ிகன்சச்ிட் 

தி்ண்    29 

0.342 3660 

ணது ண்றுண் புரகட்ட் எழி்பு 

பஞண்  ஆஞ்பக வியட்தி 

ணகின்சச்ித குடுண்ண்  

ிகன்சச்ிட் 

தி்ண்      37 

0.855 ிகன்சச்ிட் 

தி்ண்    53 

0.854 9232 

ணகந ்பறவூ்் ண்றுண் 

்புகந் ( வி்ர ரதண் 

ண்ஞட்ட்) 

வி்ர 

ரதண்     1 

0.677 வி்ர 

ரதண்   1 

0.677   

சிறுப ்துக்பு, சிறுப ்சபெகண் 

ண்றுண் கச கன்சச்ிட் தி்ண்  

ிகன்சச்ிட் 

தி்ண்      25 

0.751 ிகன்சச்ிட் 

தி்ண்    36 

0.751 4721 

அறிவுர ண்றுண் சடழி் 

பழிக்்  

ிகன்சச்ிட் 

தி்ண்      26 

0.456 ிகன்சச்ிட் 

தி்ண்    29 

0.455 2677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சிறு வினாாப அபிவிருத்தி டயடிக்ககக் 

 

ிகம்ெச்ித்திட்டந் ன்

சறுப் 

எண்ணி

க்கக 

ஒதுக்கீடு 

(ரூ.ெ( 

செவு  (ரூ.ெ( ிதி 

ப்

க்

ந் % 

சௌதீ

க 

ப்

க்

ந் % 

எயந் அறிவூ்்   340 3,051,200.00 - 99.94 100 

விதட்தி்கு பழி 125 62,822.47 

EDP சடறிவு சசத்ட்  21 11,545.00 

பகரணட்துபண் (Manage Your 
Business) 

67 33,728.00 

வி்ர பழிக்் த்  95 618,203.74 



87 
 

எ்்டக் க்க்ரந 

பபரனட்ட் 

90 27,500.00 

வி்ரச ்ச்ரட ண்றுண் 

கஞ்க்சி  

136 720,290.00 

சதிபே்  40 12,870.00 

சிக்க்டுட்ட்  29 13,365.00 

டகப் சடழித்ண்  27 60,710.00 

சங்கங்கந் 

பு்ண்ஞட்ட்  

200 20,000.00 

இறுதி வி கூ்ண்  15 4,410.00 

சசத்றி்்  17 11,814.00 

சுத சக்தி அறிவூ்்  770 30,368.00 

உட்திகதக்கட்ட ்

அறிவூ்்  

37 8,500.00 

ணப்சடழி் 

அபிவியட்தி பழிக்் 

குழு  

180 59,200.00 

வித தி்ண் 

டதட்ட்  

1024 356,777.34 

விதட ்தி் ணதி்பீடு  916 135,267.45 

சசத்றி் சீரச  643 394,125.73 

ண்ங்கு அபிவிறட்தி 

கன்சச்ிட் தி்ண்  

55 16,360.00 

சறெ் பகரணட்துப 

கன்சச்ிட் தி்ண்  

63 13,480.00 

உயப அ்ஙக சங்கண் 

றுப்  

54 7,720.00 

டக் ஞ்த கன்சச்ிட் 

தி்ண்  

100 34,980.00 

வித ண்ஞண்  54 34,809.00 

அங்க ரதண் 

சீறட்ட் – சசத்றி்் 

சீர  

290 201,779.00 

தகக்ப ்பஞ 

சசத்றி்ண்  

120 37,270.00 

ப்க் 

க்டகசர (சண 

ஏர)பய இறுதிபே்  

- 36,000.00 

சடழி்  -2017 சடவு 

சசத்யுண் கன்சச்ிட் தி்ண்   

18 11,080.00 

சி்றுஞ்டிச ்சர 

சீர கன்சச்ிட 

தி்ண் 

- 16,628.00 
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சணசஹப இறுதி 

கன்சச்ிட் தி்ண்  

- 25,960.00 

சடழி்  -2017  க்சி் 

டுட்ட்  

65 10,000.00 

ப்க் 

க்டகசர -  க 

அரதஞ்டு  

- 8,260.00 

யபகச ்சசவு  - 13,500.00 

சநாத்தந்  5591 3,051,200.00 3,049,322.73   

 

 

கபடி அகநெச்ிதுந் திகணக்கங்கிதுந் செவு விபங்க் 

 

261 இ் சசவு றக்க சகடு்வுகந் கக கற ணப்ச ்சசதகட்தினூக 

2017 கடி அரணசச்ுகநறண் ண்றுண் திரஞக்கநங்கநறண் ணதி்பீடி 

கீன்கண்சகந்ந்்சசவுகந் 2,799,753,220.06 யபகுண். 

 

செவித் 

தக்பு 

விபந் பெதெ ்

செவு ரூ .ெ  

ப் யருந் 

செவி ரூெ 

001 
திதி அறபகண் 

209,600.00 35,420,032.80 

002 
பிடண அறபகண்  

- 120,995.00 

101 

சௌட்ட சசண் ண்றுண் சணத 

பழி்ரணசச்ு 2,345,954.62 13,612,872.03 

104 
கடசித சகந்ரந ண்றுண் சயநட 

அறப்கந் அரணசச்ு 

303,310.43 370,110,207.50 

106 
சயநட அபிவியட்தி அரணசச்ு  

55,549,200.62 59,559,804.00 

110 
இ ்பகரணட்துப அரணசச்ு 

11,254,004.91 - 

111 
சுகட ண்றுண் உந்ட்ு ணயட்துப 

அரணசச்ு 589,888.67 80,000.00 

118 
கணட்டசடழி் அபிவியட்தி அரணசச்ு 

28,907,192.31 453,876.80 

120 

சிறுப ் அபிவியட்தி ண்றுண் ணகந ்

பறவூ்ரக அரணசச்ு 299,759,916.02 11,303,479.81 
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செவித் 

தக்பு 

விபந் பெதெ ்

செவு ரூ .ெ  

ப் யருந் 

செவி ரூெ 

121 
சது யபக உந்்றப்கந் 

அரணசச்ு 528,827,821.74 379,657,036.92 

122 தி ண்றுண் ஊக அரணசச்ு - 77,335.00 

124 சபெக கசரபகந் அரணசச்ு 605,231,972.71 1,312,594.00 

130 
அச யபகண் ண்றுண் பகரணடத்ுப 

அரணசச்ு 1,035,123.11 3,477,404.01 

136 விரநதட்ு அரணசச்ு - 4,835,139.36 

147 பிகடச அபிவியட்தி அரணசச்ு  - 220,000.00 

151 
க் ண்றுண்   ் பந அபிவியட்தி 

அரணசச்ு - 15,946,504.90 

153 கஞ, கஞ அபிவியடத்ி அரணசச்ு 10,032,954.75 4,871,651.92 

154 கிபத சயநட அரணசச்ு - 16,937,949.86 

155 
ணகஞ சர ண்றுண் உந்ளூ்சி 

அரணசச்ு 
- 81,700.00 

157 
கடசித சக பன்வு க்துரத் 

ண்றுண் அச சணழி அரணசச்ு  
7,780,848.87 2,514,532.02 

163 ஆக்ந் திவுசசத்யுண் திரஞக்கநண்  - 10,708,663.15 

166 
க தி்ப் ண்றுண்   ்பனங்கந் 

அரணசச்ு  
- 3,551,608.73 

182 
சபந ட்ு கபர பத்்பு வியட்தி  

அரணசச்ு 
27,271,273.59 80,988.50 

192 

 தி ண்றுண் சணடண் ண்றுண் கீன் 

க்ரண்பு பசதிகந் அரணசச்ு  - 20,675,732.07 

194 

விஜ்ஜண் ண்றுண் சடழித் ஆத்வு  

அரணசச்ு - 980,860.00 

196 

தி் அபிவியட்தி ண்றுண் சடழி் 

பே்சி அரணசச்ு 3,097,511.75 1,408,687.38 

197 

 தி ண்றுண் சணடண் ண்றுண் கீன் 

க்ரண்பு பசதிகந் அரணசச்ு  342,050.93 112,400.00 

201 புட்ட விபகங்கந் அரணசச்ு 31,776,739.86 255,400.00 
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செவித் 

தக்பு 

விபந் பெதெ ்

செவு ரூ .ெ  

ப் யருந் 

செவி ரூெ 

202 
பஸ்றண் ணட ண்றுண் கசட ்

திரஞக்கநண்  
- 667,969.32 

206 கசட் திரஞக்கநண் 2,271,843.14 - 

210 டகப் திரஞக்கநண் 14,000.00 - 

216 சபெக கசரபகந் திரஞக்கநண் 14,678,951.27 537,754.67 

217 

்ட்ரட் துகப்  .சிறுப் 

கப்பு கசரபட் திரஞக்கநண்  13,369,140.59 - 

219 
விரநதட்ு அபிவியட்தி  அரணசச்ு 

352,462.00 - 

220 
ஆபேக்பட திரஞக்கநண் 

- 129,967.50 

227 
ஆக்ந் திவுட் திரஞக்கநண் 

16,386,213.45 - 

252 

சடரக ணதி்பு புந்நபட ்

திரஞக்கநண் 1,722,398.44 70,765.54 

253 
ஏத்வூதிதட் திரஞக்கநண் 166,409,758.65 57,600.00 

254 
திபந ்தகட ்திரஞக்கநண் 

3,022,684.00 266,085.00 

285 
விபசதட் திரஞக்கநண் 

- 157,438.59 

286 

கஞ ஆரஞதந ்தக 

திரஞக்கநண்  - 415,058.75 

307 
கண் ் கக்குபயட்துட் 

திரஞக்கநண் 1,490,933.92 - 

326 
சபடதண் ச ் சீட்்தியட்டண்  

திரஞக்கநண் 337,668.05 - 

327 

கஞ் த்ட்ுக்சகந்ரகட் 

திரஞக்கநண் 667,897.00 1,142,959.00 

328 

ணட பற சூபரபத்்புட் 

திரஞக்கநண் 1,425,156.46 478,990.00 

331 சபட்்தி அபிவியட்தி திரஞக்கநண்   996,704.07 

  
 சநாத்தந் 1,836,464,471.86 963,288,748.20 
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நாயட்ட வியொன் பிபிவு 

 

 

 

 

 

ிகம்ெச்ித் திட்டந் சென்றிட்ட 

எண்ணிக்கக 

ஒதுக்கீடு 

ரூ. 

செவு 

ரூ. 

ிதி 

ப்க்ந் 

(%) 

சௌதீக 

ப்க்ந் 

(%) 

கடசித உஞவு உ்ட்தி 

கன்சச்ிட் தி்ண்  (

சசத்றி்ண்)  

9 3,786,246.50 3,625,182.00 95.7 100 

ணப் விபசத கூ்ண் 

ரச்து. 

குழுக்கந் 12 50,000.00 50,000.00 98.6 100 

விபசத அரணசச்ி் கீன் 

கஞ்டு ப்க் 

க்டகசரக் 

கூ்ண் ரச்து. 

கூ்ங்கந் 02  88,000.00 27,150.00 30.8 100 

கடசித உஞவு உ்ட்தி 

உச்பு  

- - - - கன்சச்ிட் 

தி்ங்கந் 204 

கிண ன பரக 

கன்சச்ிட் தி்ண்  

- - - - ன பரகயுந்ந 

கிணங்கந்  

இறுதி விண் 

ச்   

இரநஜ ்

விபசதடச்டழி் 

கன்சச்ிட் தி்ண்  

- - - - 26 

சடழிநண் 

இறுதி விண் 

ச்   

பட்்ட விபசத கன்சச்ிட் 

தி்ண்  

- - - - 16 

சடழிநண் 

இறுதி விண் 

ச் 
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5.4  ிதி்  
 

பிபிவி் ப்க்ந்  
 

 

சதாடப் 

இ. 

சென்ாடுக் இக்கு 

சதாகக /அறிக்ககத் 

 சதாகக  

 சென் ிக 

              % 

1 யருடா்த திட்டங்ககத் தனாபித்த் 
•பய்ட படிக்ரகட் தி்ங்கரநட் 

டதட்து, உந்ட்ு அறப்கந் 

அரணசச்ி் சசதநயக்கு ண்றுண் 

கஞக்கத்பந ்அதிதிக்குச ்

சண்்பிட்ட். 

1 100 

• பய்ட ப்ட் தி்ட்திரட ்

டதட்து, திரகசபே் 

சகஞ்டுட்துண் ஞ்ந ்

தட்தி்குச ்சண்்பிட்ட். 

1 100 

• பய்ட தி்ப் தி்ண் டதட்து, 

உந்ட்ு அறப்கந் அரணசச்ி் 

சசதநயக்கு ண்றுண் கஞக்கத்பந ்

அதிதிக்குச ்சண்்பிட்ட். 

1 100 

2 அபசி் யங்கிக் கணக்கு சகாண்டு 

டாத்துத் 

•ணப்ச ்சசதகங்கந் அசி் 

பங்கிக் கஞக்குகந் இஞ்டி்கு 

உதட பங்கி இஞக்க் கூ்று 

டதட்து  சண்்பிட்ட். 

24 100 

• 19 பிகடச சசதகங்களுக்குண் உத 

பங்கி இஞக்க் கூ்று கண்ர்பகு 

உந்நக்குட். 

228 

3 ப்ண பகாகநத்துயந் 

•ணட்ட ப்ஞ விஞ்்் 

ட்திங்கந் சண்்பிட்ட். 

12 100 
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• அணதிக்க்் ப்ஞ ககடு 

ட்திக்சகஞ்டு சச்். 

1 100 

• ணட்ட ப்ஞ இஞக்க அறிக்ரக 

டதட்ட். 

12 100 

4 ிதி அதிகாபங்க் ொட்டுத் 

•தி அதிகங்கந் சட்ுட் ண்றுண் 

பிவி் டரவிக்கு அறிவிட்ட். 

2 100 

5 பய்ட பரவுகந் ணதி்பீடுகந் 

டதட்ட் 
1 100 

6 சொத்துக்க் பகாகநத்துயந் 

• 2016 பயட்தி்கு உத 19 பிகடச 

சசதகங்கந் ண்றுண் ணப்ச ்

சசதகட்தி் சயக்ந் 

கஞக்சகடு்பு படிக்ரககரந  2017 

யூ் ணடண் 15 ண் திகதிக்கு ப் ் 

ட்துட். 

20 100 

7 யருடா்த கணக்குக் தனாபித்த் 

• 2016 ண் பயட்தி்கு உத எதுக்கீட்ுக் 

கஞக்கு டதட்து 2017 ணச் ்ணடண் 31 

ஆண் திகதிக்கு ப் ்கஞக்கத்பந ்

அதிதிக்குச ்சண்்பிட்ட். 

1 100 

• அச ஊழிதக்ந் ப்ஞண் பி 

கஞக்கு 2017 ்் ணடண் 30 திகதிக்கு 

ப் ் கஞக்கத்பந ்அதிதிக்குச ்

சண்்பிட்ட் 

1 100 

• பய்ட சசத்தி் ண்றுண் 

கஞக்குகந் அறிக்ரக திபயண் 

படிபர்து  150 க்ளுக்குந் ் 

சண்்பிட்ட். 

1 2017.07.04 திகதி 

ளுண் 

குழுவுக்கு 

ப்ரப்்து  

8 ணட்ட ஊழிதண் பனங்குட் 12 100% 

9 பெடச ்சசவுகந் அறிக்ரக 

கஞ்டு பரபே் அரணசச்ுக்குச ்

சண்்பிட்ட். 

4 100% 

243/2015 ஆந் இக்க அபெ கணக்குக் சு்றிக்ககபே் யகக்டுத்தலுக்கு அகநன நாயட்டெ ் 

செனகந் ந்றுந் பிபகதெ செனகங்களுக்கு உபின 04 சாது கய்புக்  கணக்குக்  ஒ்பிடட்ு, 

டாத்திக்சகாண்டு செ்்டட்ு்து. அத்கு கநாக தினாப் ெந் ஆயணந், கணக்கான்வு 

ஆயணந், சாருட் டட்ின் புத்தகங்க், ட்டஇம்பு ஆயணந், ிதி் புத்தகந்,  சகா்பத் 

அடட்யகண ந்றுந் ிகனா சொத்துக்க் ஆயணந்  எ் டாத்திக்சகாண்டு 

செ்்டட்ு்து 

 
 

 
 

2017 சென்றிட்டங்கக திட்டபடுயத் பெந் பண்டுயருந் ந்றுந் பெத 

ஒதுக்கீடுகி் ிதி அறிக்கக 

 

2017 பயட்தி் கற ணப்ச ்சசதகட்தி்கு ண்றுண் 19 பிகடச சசதகங்களுக்குண் 

261 ண் சசவிட ் டர்பி் கீன் கிரக்க் ச்றுந்ந சணட்ட கடறித எதுக்கீடு 3,195 

ய.ப.ஆகுண்.இதி் ணப்ச ்சசதகட்தி்கக (சசத்தி்ண்01) 2206.75  ய.ப. ஆகுண். கணறண் 19 

பிகடச சசதகங்களுக்கக (சசத்தி்ண்02) 988.16 ய.ப. ஆக எதுக்க்ட்ுந்நது. 
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நாயட்ட செனகந் – 261 கருத்திட்ட இ1 – பண்டுயருந் செவிந் 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

பிபகதெ செனகந் - 261கருத்திட்ட இ 2 – பண்டுயருந் செவிந் 
 

 

 

     

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ஆளுக்கு

றிதகடட

தி 
65% 

பித

ஞசச

வு 
1% 

பனங்க் 
5% 

ண்

புச ்

சசவு 

5% 

கசரப 
20% 

ண்்

கந் 
4% 

பி பந் 

பயண் 

சசதவு 
0% 

ஆளுக்கு

றிதகபட

கண்89% 

பித

ஞ 

சசவு 

2% 

பனங்க

்2% 


்பு 

சசவு 
1% 

கசரப 
5% 

ண்் 
1% பி பந் 

பயண்சச

வு 
0% 

சசவுவிண் சணத்ச ்

சசவுய 

 ஆளுக்குத 

கபடதிகந் 

    56,848,696.59  

பிதஞச ்

சசவுகந் 

800,000.00 

பனங்க்கந் 4,331,000.00 

ண்புச ்

சசவிண் 

4,193,202.35 

கசரபகந் 18,134,035.70 

ண்்கந் 3,467,530.27 

பி பந் 

பயண்சசவு  

118,076.00 

சணட்டண் 87,892,540.91 

சசவுவிண் சணத்ச ்

சசவுய 

ஆளுக்குதகபடதிகந் 868,306,731.27 

பிதஞசச்சவுகந் 22,208,243.14 

பனங்க்கந் 19,423,464.99 

ண்புசச்சவிண் 13,447,405.88 

கசரபகந் 44,412,013.90 

ண்்கந் 10,930,309.64 

பி பஞ்டு பயண்சசவு 1,928,297.14 

சணட்டண் 980,656,465.96 
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நாயட்ட செனகந் - 261 கருத்திட்டந் இ 1 ந்றுந் 2 பெதெ ்செவு  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கற ணப் சசதகண் ண்றுண்  19 பிகடச சசதகங்கநதுண் க் ண்பு 

சட்   சசவிட்  டர்பி் 261-1-1-0-2001 கீன்கிரக்க் ச் கடத எதுக்கீடு ய. 

8,000,000.00 ஆகுண். 2017 சசத்றி்ட்தி்கு ் சசத்டுண் கது 2  பது கஞ்குண் 

கது 02 % உண்  3 பது  கஞ்குண் 09% ஆ ப்க்ட்திர  அர்துந்நகடடு, இறுதிக் 

கஞ்குண்   கது 99% பெட  ப்க்ட்திர  அர்துந்நது. 

 

 

செவுத் தக்பு  261-1-1-0-2002  இத்தி உகஞங்கந் புது்பிட்டறக்கக் ச்் ய. 

2,100,000.00 ஆ எதுக்கீடு 2017 சசத்றி்ட்தி்கு ் இஞ்பது கஞ்டி்குந் 12% உண் 

பெ்பது கஞ்குண் கது 24 ஆகவுண் ்கண் கஞ்குண் கது 100% ஆபெட 

ப்க்ட்ரட அர்துந்நது. 

 

 

4% 

28% 

0% 

1% 67% 

Chart Title 
பெடச ்

சசட்துக்கந் 

புரண்புண் 

கணண்டுண்   

ரத சசட்து 

சுவீகட்ட்  

பே்சியுண் 

சகந்தி் 

கட்ுணபண் 

(ணப் சசதகண் 

பே்சியுண் 

சகந்தி் 

கட்ுணபண் 

(பிகடச சசதகண் 

) 
பி 

சசவு விண் சணத்ச ் சசவு 

ய 

பெடச ்

சசட்துக்கந் 

புரண்புண் 

கணண்டுண்   

 
12,986,339.58 

ரத சசட்து 

சுவீகட்ட்  

 
107,607,956.06 

பே்சியுண் 

சகந்தி் 

கட்ுணபண் 

(ணப் சசதகண்) 

 
1,399,249.55 

பே்சியுண் 

சகந்தி் 

கட்ுணபண் 

(பிகடச சசதகண் ) 

 
2,499,534.28 

பி 256,062,309.13 

சணட்டண் 380,555,388.60 
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செவுத் தக்பு   261-1-1-0-2003 ணப்ச ் சசதகண் ண்றுண்  பிகடச சசதகங்கந் 

பகங்களுக்கக 2017 ஆண்  ஆஞ்டி்கு ய. 3,000,000.00 எதுக்கீடு உட்டக்க் ்கடடு, 

சசத்தி்ட்தி்கு  ் படபது கஞ்டி் 8%ஆகவுண், இஞ்ண் கஞ்குண் கது 

28% உண் பெ்பது கஞ்குண் கது 58% உண்,்கபது  கஞ்குண் கது 100% 

ப்க்ட்ரட அர்துந்நது. 

 

செவுத் தக்பு  261-1-1-0-2509   கீன் ணப் சசதக அறபகண் ண்றுண் பிகடச சசதக 

அறபகண் பி அறபகங்களுக்கக 2017 ஆண் ஆஞ்டு 1,995,200.00 ஆ எதுக்கீடு கிரக்க் 

ச்றுந்நது. ்கபது  கஞ்குண் கது 13% பெட  ப்க்ட்ரட அர்துந்நது. 

 

செவுத் தக்பு  261-1-1-0-2102  வீட்ு உகஞங்கந் ண்றுண் அறபக உகஞங்களுக்கக 

ச்் ய. 5,000,000.00 ஆ எதுக்கீடு கிரக்க் ச்றுந்நது. 2017 சசத்தி்ட்தி்கு ் 

இஞ்பது கஞ்குண் கது 69 % யுண் பெ்பது கஞ்குண் 92%யுண் ்கபது  

கஞ்குண் கது 100% பெட  ப்க்ட்ரட அர்துந்நது. 
 

செவுத் தக்பு 261-1-1-0-2103 இத்திண் ண்றுண் இத்தி உகஞங்கந் ரக்்றுபட்கக 

ச்் கசப்பி் பி் கடறித எதுக்கீடு ய. 3,000,000.00 யுண் 2017 எதுக்கீ்டி் 

சசத்தி்ட்தி்  ் இஞ்பது கஞ்குண் கது 01%யுண் பெ்பது 

கஞ்குண் 19%யுண் பய இறுதிபே் 49% பெட  ப்க்ட்ரட அர்துந்நது. பய 

இறுதிபே் 100% பெட  ப்க்ட்ரட அர்துந்நது 

 

 

செவுத் தக்பு    261-1-1-0-2104 க்டிங்கந் ண்றுண் ண்ஞட்தி்கக ய 100,000,000.00 

கடத எதுக்கீடு ச்்து. இஞ்பது கஞ்குண் கது 03%யுண் பெ்பது 

கஞ்குண் 10%யுண் பய இறுதிபே் 100% பெட  ப்க்ட்ரட அர்துந்நது.   

 

செவுத் தக்பு     261-1-1-0-2401 அறிவு வியட்தி  ண்றுண் யப  அபிவியட்திக்கக ணப்ச ் 

சசதக ஞக்குழுக்கக ய. 1,400,000.00 கடத எதுக்கீடு ச்ட்ுந்நது. 2017 படண் 

கஞ்டி் 4% யுண் படண் கஞ்குண் கது 18% உண்  இஞ்ண் கஞ்குண் 

கது 56% ண்றுண் பெ்ண் கஞ்குண் கது56%ஆகவுண் ்கண் கஞ்குண் 

கது 100 பெட  ப்க்ட்ரட் ச்றுந்நது. 

 

 
 

 

செவுத் தக்பு     261-1-1-0-2401 பிகடச சசதக ஞக்குழுவி்  அறிவு வியட்தி  ண்றுண் 

யப  அபிவியட்திக்கக ய. 2,500,000.00 கடத எதுக்கீடு ச்ட்ுந்நது. 2017 

சசத்றி்ட்தி்கு ் சசத்டுண் கது இஞ்ண் கஞ்குண் கது 33% பெ்ண் 
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கஞ்குண் கது 95% உண்  ப்க்ட்ரட அர்து 2017 ஆண் ஆஞ்டு இறுதிபே் 

100%பெட  ப்க்ட்ரட் ச்றுந்நது 

 

 

அபெ  உத்திகனாகத்தபக்ி் ப்ண “பீ” கணக்கு 

 

 

 

2017 ஆண்  ஆஞ்டி்கக அச  உட்திகதகட்டக்ந் ப்ஞ “பீ”  கஞக்கி்  ்ர ண்றுண்  

உஞ்ரணச ்சசவு  பி்பயணறு 

.  
 

   

ஆகக் கூடின 

செவு  

எ்க (ரூ.ெ(  

 

ஆகக் 

குக்த  

செவு  

எ்க (ரூ.ெ(  

 

உெெ் கய்பு 

பதி  

எ்க (ரூ.ெ(  

2017 ஆண்டி்  நதி்பீட்டி் கக் 

யகபனக 

 

86,000,000.00 

 

57,000,000.00 

 

235,000,000.00 

2017 யருட உண்கந் 

சறுநதி 

261011 85,737,643.83 66,766,108.03  

219,223,516.71 
261012 8,271,528.92 12,963,254.40 

 

 

 

 

 

 

 

சாது கய்புக் கணக்கு 

 

 

2017 பயட்தி் கற ணப்ச ் சசதக அறபகட்தி் விடக் கஞக்குகந் 06 

சசத்டுகி்.    அப்றி் எப்சபய கஞக்குண்  2017.01.01 ஆண் திகதிக்க ஆண் 

பதிதக  இறுதி பதி பயட்தி் சறுபவு ,சகடு்வுகந்  ண்றுண் 2017.12.31 திகதித்று  பது  

கீன் க்்ட்ுந்நபறு அரணத் சறுண். 
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கய்பு்கயறு கணக்கு 

இ 

2017.01.01 

திகதிக்கா 

ஆபந் 

பதி (ரூ.ெதந்(  

2017 

யருடத்தி் 

யபவு 

(ரூ.ெதந்(  

2017 

யருடத்தி்    

   செவு 

(ரூ.ெதந்(  

2017.12.31 

திகதிக்கா 

இறுதி பதி 

(ரூ.ெதந்(  

6000/0000/00/0002/0094/000 4,947,560.00 4,167,376.36 7,009,206.36 2,105,730.00 

6000/0000/00/0013/0062/000 29,441,672.42 730,700,534.75 699,899,576.85 60,242,630.32 

6000/0000/00/0016/0045/000 309,073,319.16 78,015,842.46 105,239,123.02 281,850,038.60 

6000/0000/00/0017/0015/000 58,925,311.54 397,222,359.62 364,634,174.08 91,513,497.08 

 

 

6. நாயட்டெ ்செனகத்திா் சென்ன்டுந் விகஷடநா ணிக் 

  

ிசநஹயப ொதிதி நக்க் கெகய – இறுதி கயயந்  

உந்ட்ு அறப்கந் அரணசச்ி் பழிக்ற்கரணத கற ணப் சசதக அறபகட்தி் 

19 பிகடச சசதக் பிவுகந் உந்நங்கநக சசத்றி்ங்கந் கண்சகந்ந்். கற 

ணப்ட்தி்  ஞ் கணக தீக்்க்ட ணக்கந் 153,615  பிசச்ிரகரந இங்கஞ்டு 

படண் க்ட்தி் அ்பிசச்ிரகந் 148,342 தீட்்து ரபக்க்்.   

இ்ட சசத்றி்ட்தி் ரவு ரபபண்  2017.01.14 திகதி கற புதுப சிறிடண்ண 

விட்திததட்தி் பகவுண் பிணஞ்ணக ரச்து.  

யமங்க்ட்ட ன்க்  

சதாடப் 

இ 

              ிருயந்                  யமங்க்ட்ட ன்க் ன்கி் 

அவு 

1 அக்பண   

  

  

 

 

 

 

 

 

263 

2 அண்ங்சகர 30 

3 ட்கடகண 18 

4 பிடித 59 

5 ச்சடர் 50 

6 க்ககட்ட 56 

7 ்பிடித 25 

8 டபண 65 
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9 சபறவிடித திவிது கஞ 

அனுணதி்ட்திண் 

  

  

1085 

  

  

  

  

  

  

18 

10 ்கு கரபகந்  20 

11 ஹதுப 24 

12 ககஞபீனுப 68 

13 ஹிக்கடுப 53 

14 இணதுப 35 

15 க்சடத 53 

16 சகர 51 

17 சறப 8 

18 தகண 39 

19 தக்கப் 150 

20  பட்்டக திரஞக்கநண் பே்சி ச்றிடன் 10 

21 கடசித   ்பனங்் 

திரஞக்கநண்  

ககசர        ( 226xய.30000.00) , 326 

 உறுதி்ட்திண்    (100),  

ககரப 02       (.ய870000.00),  

  ்ணஞ 1      ( ய.8750000.00) 

22 சபெக பறவூ்் ண்றுண் 

்பு அரணசச்ு  

சக்க பஞ்டி  (05 x ய. 12000)  15 

ரக்பிடி    (05 xய. 2500.00)  

தூஞ்டு ககந்  (05 x ய. 2500) 

23 ணசகு ஞ்ரஞ ப 

அபிவியட்தி அரணசச்ு  

வீரண்பு உடவி கடிடண் 19 

24 ்றுணதி விபசத 

திரஞக்கநண்  

ககசர 25 (ய. 32500 - ய.704275.00 ) 25 

25 க தி்ப் ண்றுண்   ்

பனங்கந் அரணசச்ு  

 51 

26 க் சழி்   ்பந 

திரஞக்கநண்  

க்சழி் பரந 

உகஞட்தி்க கடிடண்  

6 

27 கஞ புரண்பு ஆரஞக் 

குழு  

்பிண் உறுதி்ட்திண் பனங்கந்  30 

28 சபநட்ு கபர பத்்பு  

அரணசச்ு  

சரப உகஞட சடகுதி 15 ( 15 

x ய.5000), சுத சடழி் பத்்பு 

ககசர  42 (ய 5353.00 சடக்கண் 

25000.00 பர) 

57 

29 சிறித கடர அபிவியடத்ி பேச்ச்சத்ரக பஞ  ககசர 50 
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அதிக  (ய. 10200 சடக்கண் .255554.00 பர ) 

30 சட் ணகஞ விரநதட்ு 

அரணசச்ு  

விரநதட்ு உகஞங்கந் (பரந 

்து 2, பரந ்து  01, சஸ் ்து 

டி் 01,கிக் ணர் 02,விக் கூறுட் 

சடகுதி 01 ) 

315 

31 கண் ்பக  

திரஞக்கநண்  

அனுணதி் ட்திண்  20 

32   ்பனங்கந் ண்றுண் படிக் 

அரண்பு சர  

  ்டங்கி  ( 4 xய.33280.00), உகஞ 

சடகுதி  (05 x ய. 9500.00)  

9 

33 அட்்ட பகரணட்துப 

ரதண்  

வீட்ுடவி  ககசர (10 ய.179076.00), 

அங்குண் (1 ய.134000.00) 

11 

34 பயக உ்ட்தி ண்றுண் 

சுகட கசரப 

திரஞக்கநண் 

குநச்ட் ச்டிகளுக்க 

உரண் ட்திண்  - 

70 

36 (ய18992.00 - ய.51950.00  ) 

் குபரந உரண் ட்திண்  

 30( ய. 4688.00 சடக்கண் ய 6160.00 ) 

கிண் சபறுடுட்துண் இத்திண்    - (ய. 

152316.00) 

உரணக் கடிடண்  - 04 (ய.500 x 4) 

35 விபசபேகந் கசரப 

திரஞக்கநண்  

ககசர 43 

36 ணட பற ண்றுண்சடழி் 

பத்்புட் திரஞக்கநண்  

தணக் கடிடண்  11 

37 ணக்கந் பங்கி  ககசர கடிடண்  16 

38 இ் ்அபிவியட்தி 

திரஞக்கநண்  

ககசர 25   

 ய. 24281.68 சடக்கண் ய. 4019.71 

பர) 

25 

39 பிகடச அபிவியட்தி 

திரஞக்கந்ண்  

ககசர 18 (ய 200, 000.00 சடக்கண்  

ய900,000.00 பர) 

18 

40 சட்ர பே ்சசத்ரக 

சர  

ககசர 03( ய 34935.00 சடக்கண் ய. 

59705.85 பர)  சட்ண் க்று (22 x 

ய. 175) 

25 
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42 ப்கக யபண் ண்றுண் 

க்ர பந அபிவியட்தி 

சர  

ககச -16 (ய.19000.00சடக்கண் ய. 

60000.00 பர ) உகஞண்  - 04 

(ய.80000.00சடக்கண் ய. 100000.00 

பர) ,  உரணக் கடிடண்  

23 

 
43 கிபத சயநட 

அரணசச்ு  

கிட்து் உகஞட ்சட குதி (ய 

1800.00சடக்கண்  13000.00 பர ) 

31 

44 இங்ரக பங்கி  ககசர (கபரட பசதிகந்  5.7 

ப்றத் சடக்கண்  01 ப்றத் 

பர த்சறு,் சுதசடழி் 

க் சறு ் 04 – ய150000 

சடக்கண்  03 இசச்ண் பர  

7 

45 பன்வி் ழுசச்ி 

திரஞக்கநண்  

பதிவி அதிஷ் சீட்ுக் ககசர  9 

46 சஹ்டிசக டத ்

விதண்  

சணடி்/ ச்றிட் ட்திண் /தி 

உடவி  

3 

47 ச் ஆசச்ி ரதண்  ச் விரட ரக்க் 5 

 

 

ஆசினா அபிவிருத்தி யங்கிபே் ிதி உதவிபட் உ்ாட்டு அறய்க் அகநெச்ி் 

ஒதுக்கீட்டி் பெந் கந்சகா்்ட்ட இபண்டாது இங்ரகபே் சய்் சருக்கு 

ந்றுந் திடீப் நண்ெபிவு எதிபவ்ு சகா்் சென்றிட்டந்.  

 

சசவுட் டர்பு  - 121-2-4-4-2509(13) 

எதுக்கீ்டி் சறுணதி ய. 184,000,000.00 

 

இ யமங்க்/ ிப்நாணந்/ 

சகா்யவு சென்த் விபந்  

ஒதுக்கீட்டி் 

சறுநதி (ரூ.( 

செவு (ரூ.( ப்க்ந் 

1 500 KVA ப் பி்க்கி 

இத்திண்ண்றுண்  25 KVA ப் 

பி்க்கி இத்திண் 03 

சகந்பவு சசத்த்்து. 

18,508,562.81 - 0% 

2 கண ணடண் சபந்ந் சயக்கு 

அட்்தி் சண்பூஞ்ணக 

ண்றுண் எய குதி திக்க்் 

9400 குடுண்ங்களுக்கு பழு 

வீட்ுக்குட் கடரபத 

உகஞங்கந் உந்நக்கித 

சுகட சய் சடகுதி 

கி்்கநட்ட். 

60,993,228.43 60,993,228.43 100% 
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3 சபந்ந அட்்ட ரரணகந் 

பந் சயண்கக்கி் கக் 

ச்றுக் சகஞ் உ ்உஞவு 

ங்கந் சகந்பவு 

சசத்த்ட்ு சகடு்வு 

சசத்த்்ட ்றுச ்

சீட்ுக்களுக்கு சகடு்்ர 

கண்சகந்ந்.  

1,308,500.00 1,308,500.00 100% 

4 சபந்நட்தி்  துக்க் ் 

கஞ ண்றுண் ரடகரந 

சுட்ட்டுட்ட் ண்றுண் 

பு்ண்ஞண் சசத்ட்  

2,689,708.76 2,689,708.76 100% 

5 க்டி ண்ஞண் (இரஞ்பு இ  
01) 

100,500,000.00 62,859,335.37 62.85% 

184,000,000.00 127,850,772.56   

 

கட்டிட ிப்நாணிக்க் ட்ட இடங்க் ந்றுந் நதி்பீட்டு ிதி  

 

சதா

டப் 

இ 

பிபகதெ்

செனக

பிபிவுக் 

இடந் கட்டிடத்தி

் த்கந 

நதி்பீட்

டு ிதி 

(ரூ.ப.( 

ப்க்ந் 

1 சறப ங்ககண 

கஷ் 

விட்திதப=த

ண்  

பெ்று 

ணணடி 

25 அடிக்க் ரபட்து ண்ஞ 

படிக்ரக 

ஆண்பிக்க்ட்ுந்நது. 

2 டபண ஹிதுண 

சசகடண

த 

ட ணடி 5.4  
 
 
 
 
 
 
 

ண்ஞ படிக்ரக 

படிக்௧்ட்ுந்நது 

3 டபண க்ப 

பழிட்ு டநண்  

ட ணடி 5.8 

4 சக

ர 

சசங்க 

விகர  

ட ணடி 5.9 

5 ்பிடித ஶ்ரீ 

தபட்ண  

ட ணடி 5.6 

6 சபறவிடி

த 

திவிது 

சபறவிடிதசட

்கு கங்கண 

விகர 

இய ணடி 6.8 

7 ்கு 

கரபக

ந் 

ுண்ண பஸ்றண் 

ந்ந – 

கட்ுசகர  
 

இய ணடி 13.5 அடிக்க் ரபட்து ண்ஞ 

படிக்ரக 

ஆண்பிக்க்ட்ுந்நது. 

8 ்கு 

கரபக

ந் 

பிததிகண 

சுடச்கண  

ட ணடி 5.5 ண்ஞ படிக்ரக 

படிக்௧்ட்ுந்நது 

9 ்கு 

கரபக

ந் 

சபபறபிடிகண

ட தூண 

ட ணடி 5.8 

10 ்கு 

கரபக

ந் 

பறட்து ஶ்ரீ 

சுடச்ண  

ட ணடி 5.7 
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11 தகண  ஶ்ரீ 

புஞஞதண 

விகர  

ட ணடி 5.2 

12 ட்கடகண சிடவி 

விகர  

ட ணடி 5.3 

13 ்கு 

கரபக

ந் 

வித்ட 

பிசப 

ட ணடி 5.0 அடிக்க் ரபட்து ண்ஞ 

படிக்ரக 

ஆண்பிக்க்ட்ுந்நது 

 
 
 
 
 

2018.03.21 திகதி                       ..................................................  

கற ணப் சசதகட்தி்.                    ஸ்.. சகடிக, 

ணப் சசதந/் அதி,் 

கற யபக ணப்ண் 
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டீ.ஜீ.எஸ்.ஏ 2 

 ிகம்ெச்ித் திட்டங்கி் பிபகாபந் ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கு - 2017  
. 

       செவித் தக்பு இ 261 நாயட்டெ ்செனகத்தி் சனப் : நாயட்டெ ்செனகந் - காலி 

 ிகம்ெச்ித் திட்டத்தி் இக்கபந் 

சனருந் : 01   சென்பகெ ் சென்ாடுக் 

    பண்டுயருந் ந்றுந் பெதெ ்செவித்தி் சுருக்கந் 

        

  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 


க்
க
 இ

 (
ச
த
ா
ட
ப
்பு
க
ட
ன
 

ந
ா
தி
ப
ி 
டீ
.ஜீ

.எ
ஸ்

.ஏ
 -

2
 இ
்

 

பி
ப
க
ா
ப
ந்
( 

செவித்தி் த்கந (டீ.ஜீ.எஸ்.ஏ( நாதிபி் 

டியத்துட்( 

யபவு செவு 

நதி்பீடட்ு 

ஒதுக்கீடு 

குகிப்பு 

ஏ்ாடு 

ந்றுந் 

குகிப்பு 

நதி்பீடட்ு 

ஒதுக்கீடு 

ி.ஒ 66 

ந்றுந் 69 

இ் 

பிபகாபந் 

நா்்க் 

    சநாத்தத் 

கதறின           

ஒதுக்கீடு        
(1+2+3) 

சநாத்தெ ்

செவிந் 

கதறின 

சறுகறு 

பதி/கநதிகந் 
(4-5) 

ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா 

                

(அ( பண்டு யருந் (டீ.ஜீ.எஸ்.ஏ -3) 1,060,210,000             14,500,000        19,510,000  1,074,710,000 1,068,795,687 5,914,313 3,4 

           (19,510,000)   
 

    

      
 

  
 

    

      
 

  
 

    

(ஆ( பெதந் (டீ.ஜீ.எஸ்.ஏ-4) 125,000,000       1,995,200,000                         -  2,120,200,000 380,555,388 1,739,644,612 5,6 

சநாத்தந் 1,185,210,000  2,009,700,000  - 3,194,910,000 1,449,351,075 1,745,558,925   
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டீ.ஜீ.எஸ்.ஏ - 3 

கருத்திட்டத்தி் பிபகாபந் பண்டுயருந் செவிந்  

 
        செவித்  தக்பு இ 261 நாயட்டெ ்செனகத்தி் சனப் : நாயட்டெ ்செனகந் - காலி 

 ிகம்ெச்ித் திட்டத்தி்  இக்கபந் சனருந் : 01. சென்பகெ ்

சென்ாடுக் 
       (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

கருத்திட்ட இக்கந் / சனப் ஆளுக்குபின 

கயதாதிக் ந்றுந் 

கருத்திட்டங்களுக்காகவுநா ஏகன 

செவிந்  

யபவு 

செவு 

நதி்பீட்டு 

ஒதுக்கீடு 

குகிப்பு 

ஏ்ாடு 

ந்றுந் 

குகிப்பு 

நதி்பீட்டு 

ஒதுக்கீடு 

ி.ஒ 66 

ந்றுந் 69 

இ் 

பிபகாபந் 

நா்்க் 

சநாத்தத் 

கதறின  

ஒதுக்கீடு   

(1+2+3) 

சநாத்தெ ்

செவிந் 

கதறின 

சறுகறு 

பதி/கநதிகந் 

(4-5) 

 

ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா  

கருத்திட்ட இக்கந் ந்றுந் சனப் 
 

  
 

  
 

  
 01 சாது ிருயாகபந் ிருயாக 

கெகயகளுந்- நா.செ.அ. 
 

  
 

  
 

  

   
 

  
 

  
 

  

 
 ஆளுக்குத கபடதிகந் 

        
57,300,000                    -          1,600,000    57,300,000       56,848,697              451,303  

 
  

 
        (1,600,000)   

 
  

 
ரத சசவிண் 

        
31,750,000   -             550,000     31,750,000       31,043,844             706,156  

 
  

 
           (550,000)   

 
  

 
உ சநாத்தந்    89,050,000               -                   -  

   

89,050,000       87,892,541     1,157,459  
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டீ.ஜீ.எஸ்.ஏ3 

 

கருத் திட்டத்தி் பிபகாபந் பண்டுயருந் செவிந்  

       செவித்  தக்பு இ : 261 நாயட்டெ ்செனகத்தி் சனப் : நாயட்டெ ்செனகந் - காலி 

 
ிகம்ெச்ித் திட்டத்தி்  இக்கபந் சனருந்: 01. சென்பகெ ்சென்ாடுக் 

 
       
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

கருத்திட்ட இக்கந்/சனப் 

ஆளுக்குபின கயதாதிக் 

ந்றுந் 

கருத்திட்டங்களுக்காகவுநா 

ஏகன செவிந்  

யபவு செவு 

நதி்பீட்டு 

ஒதுக்கீடு 

குகிப்

பு ஏ்ாடு 

ந்றுந் 

குகிப்

பு 

நதி்பீட்டு 

ஒதுக்கீடு 

ி.ஒ 66 

ந்றுந் 69 

இ் 

பிபகாபந் 

நா்்க

் 

சநாத்தத் 

கதறின 

ஒதுக்கீடு 

(1+2+3) 

சநாத்தெ ்

செவிந் 

கதறின 

சறுகறு 

பதி/கநதிக

ந்   (4-5) 

ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா 

கருத்திட்ட இக்கந் ந்றுந்  

சனப் 
 

  
 

  
 

  
  

 
  

 
  

 
  

02. பிபகதெ செனகந் 
 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  

ஆளுக்குத கபடதிகந் 

           
854,000,000        14,500,000     16,225,000  

            
871,225,000  

         
868,553,411          2,671,589  

  

 
   (13,500,000)   

 
  

ரத சசவிண் 

           
117,160,000                         -       1,135,000  

            
114,435,000  

         
112,349,735          2,085,265  

  
 

     (3,860,000)   
 

  

உ சநாத்தந் 

            

971,160,000         14,500,000                       -  

             

985,660,000  

          

980,903,146           4,756,854  

பழு  சநாத்தந்   1,060,210,000    14,500,000                 -     1,074,710,000   1,068,795,687     5,914,313  
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டீ.ஜீ.எஸ்.ஏ - 4 

கருத் திட்டத்தி் பிபகாபந் பெதெ ்செவிந் 

 செவித் தக்பு : 261 நாயட்டெ ்செனகத்தி் சனப் : நாயட்டெ ்செனகந் - காலி 

           ிகம்ெச்ித் திட்ட இக்கபந் தக்புந்: 01.சென்பகெ ்சென்ாடுக் 

   
கருத்திட்டத்தி் இக்கபந் சனருந் :  1 சாது ிருயாகபந் தாெ ்கெகயகளுந்  

  

           

ச
ெ

வு

 வி
ட
ன
 இ


 

வி
ட
ன
 இ


 


ிதி
பே
ட
்
 (
கு
றி
பை
ட
்டு

 

இ

( 

விடனத்தி் விபந் 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 

யபவு 

செவு 

நதி்பீட்

டு 

ஒதுக்கீடு 

குகிப்

பு ஏ்ாடு 

ந்றுந் 

குகிப்

பு 

நதி்பீடட்ு 

ஒதுக்கீடு 

ி.ஒ 66 

ந்றுந் 69 

இ் 

பிபகாபந் 

நா்்க

்  

சநாத்தத் 

கதறின 

ஒதுக்கீடு(1+2

+3) 

சநாத்தெ ்

செவி

ந் 

கதறின 

சறுகறு 

பதி/கநதிகந்

(4-5) 

 

ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா  

  
 

  

பெதெ ்சொ.புபகந்புந் 

கநந்ாடுந் 13,100,000 - - 13,100,000 12,986,339 113,661 

 

2001 
 

11 க்ங்களுண் க்ரண்புகளுண் 8,000,000 - - 8,000,000 7,903,160 96,840 
 

2002 
 

11 

சறிடச்டகுதியுண் 

இத்திங்களுண் 2,100,000 - - 2,100,000 2,093,720 6,280 

 

2003 
 

11 
பகங்கந் 

3,000,000 - - 3,000,000 2,989,459 10,541 

 

  
 

  

பெதெ ்சொத்துக்கி் 

சகா்யவு 108,000,000 

 

  108,000,000 107,607,956 392,044 

 

2102 
 

11 

வீட்ுட் டநங்களுண் அறபக 

உகஞங்களுண் 5,000,000 

 

  5,000,000 4,992,198 7,802 

 

2103 
 

11 

சறியுண் இத்தி 

உகஞங்களுண் 3,000,000  -   -  3,000,000 2,986,630 13,370 

 

2104 
 

11 க்ங்களுண் க்ரண்புகளுண் 100,000,000 
 

  100,000,000 99,629,128 
370,872  

2401 
 

11 ஆளுகந விருத்தி 1,400,000 
 

 -  1,400,000 1,399,250 750 
 

  
 

11 அற.உட்திகதகட்ட ்பே்சி 1,400,000 
 

 -  1,400,000 1,399,250 750 
 

2509 
 

  பி பெடச ்சசவு      1,995,200,000        1,995,200,000  256,062,309 1,739,137,691 
 

  
 

       1,995,200,000       1,995,200,000  256,062,309 1,739,137,691 
 

      உ சநாத்தந் 122,500,000    1,995,200,000   -  2,117,700,000 378,055,854 1,739,644,146 
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டீ.ஜீ.எஸ்.ஏ - 4 

           ிகம்ெச்ித் திட்டத்தி் பிபகாபந் பெதெ ்செவிந் 
 

செவித் தக்பு : 261 நாயட்டெ ்செனகத்தி் சனப் : நாயட்டெ ்செனகந் - காலி 

 ிகம்ெச்ித் திட்ட இக்கபந் தக்புந்: 01.சென்பகெ ்சென்ாடுக் 

   கருத்திட்டத்தி் இக்கபந் சனருந் :  2 சாது ிருயாகபந் தாெ ்கெகயகளுந் 

  
           

ச
ெ

வு

 வி
ட
ன
 இ


 

வி
ட
ன
 இ


 


ிதி
பே
ட
்

 (
கு
றி
பை
ட
்டு

 இ

( 

விடனத்தி் விபந் 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

யபவு 

செவு 

நதி்பீடட்ு 

ஒதுக்கீடு 

குகிப்பு 

ஏ்ாடு 

ந்றுந் 

குகிப்பு 

நதி்பீடட்ு 

ஒதுக்கீடு 

ி.ஒ 66 

ந்றுந் 

69 இ் 

பிபகாப

ந் 

நா்

்க் 

சநாத்தத் 

கதறின 

ஒதுக்கீடு(1+2+

3) 

சநாத்தெ ்

செவிந் 

கதறின 

சறுகறு 

பதி/கநதிக

ந்(4-5) 

 ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா 

   
 

  
 

        
 

  

 
  

 
  சகா்தி் கநந்ாடு         

 
  

 

2401 
 

11 

பே்சியுண் சகந்தி் 

கணண்டுண்           2,500,000                                -                   -                  2,500,000                2,499,534                           466  

 
      உ சநாத்தந்      2,500,000                        -              -           2,500,000          2,499,534                   466  

       பழு சநாத்தந்  125,000,000     1,995,200,000              -     2,120,200,000      380,555,388    1,739,644,612  
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டீ.ஜீ.எஸ்.ஏ - 5 

ிகம்ெச்ித் திட்டத்தி் பிபகாபந் செவித்தி் ிதிபேடலி் சுருக்கந் 
 

நாயட்டெ ்செனகத்தி் சனப் : நாயட்டெ ்செனகந் - காலி 
      

செவித் தக்பு  : 261 

                  
ிதிபேட் 

ிகம்ெச்ித் திட்டந் 01 * ிகம்ெச்ித் திட்டந் 02 * பழு சநாத்தந் 
செவிந் 

*** 

ெதவீதந் 

(6÷5)X100   

குறிபைடு குறிபைடட்ு விபந் 

கதறின 

ஏ்ாடு ** 

உண்கநெ ்

செவிந் 

கதறின 

ஏ்ாடு 

** 

உண்கநெ ்

செவிந் 

கதறின 

ஏ்ாடு ** 

உண்கநெ ்

செவிந் 

1 2 3 4 5 6   

ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா % 

11 உந்ட்ு திதண்   3,194,910,000  

  

1,449,351,075             -             -  

   

3,194,910,000  

   

1,449,351,075         45  

12 சபநட்ு  க்                         -                         -             -             -                          -                          -           -  

13 சபநட்ு உடவி                          -                         -             -             -                          -                          -           -  

14 பந் ்்டுகி் சபநட்ுக் க்                         -                         -             -             -                          -                          -           -  

15 பந் ்்டுகி் சபநட்ு உடவி                         -                         -             -             -                          -                          -           -  

16 திட் ்ட்பு திதண்                         -                         -             -             -                          -                          -           -  

17 

சபநட்ு திபே் ச்்ட உந்ட்ுச ்

சசவு                         -                         -             -             -                          -                          -           -  
                            -                         -             -             -                          -                          -           -  

21 விகஷ ச்ச ்கசரப                         -                         -             -             -                          -                          -           -  
                            -                         -             -             -                          -                          -           -  

  சநாத்தந்   3,194,910,000  

  

1,449,351,075             -             -  

   

3,194,910,000  

   

1,449,351,075         45  

* டி.வ.ஸ்.. 5(i) இ் பிகண் எப்சபய கன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீழுண் உந்ந சறுணதிகரந உந்நக்கவுண்.    
  

** டி.வ.ஸ்.. 1 இ் 4 ஆபது ற் க்்ட்ுந்ந ்டு 
      

*** டசணடப்றி %   குறி்பிவுண்.  
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டீ.ஜீ.எஸ்.ஏ - 5 (i) 

                ஒய்சயாரு ிகம்ெச்ித் திட்டத்திதுந் கருத்திட்டத்தி் பிபகாபந் செவித்கத ிதிபேட் 
  

                     (ிகம்ெச்ித் திட்டத்திதுந் கருத்திட்டத்தி் பிபகாபந் பண்சடழுந் செவிந் ந்றுந் பெத செவிங்கி் ிதிபேட்( 

நாயட்டெ ்செனகத்தி் சனப் : நாயட்டெ ்செனகந் - காலி 

      
செவித் தக்பு : 261 

         
ிகம்ெச்ித் திட்டத்தி் இக்கபந் சனருந்:  01 சென்பகெ ்சென்ாடுக் 

     
           

ிதிபேட் 

கருத்திடட்ந் 01 கருத்திடட்ந் 02 கருத்திடட்ந் 03 ிகம்ெச்ித் திட்டத்தி் 

சநாத்தந்/க்கத்தி் 

சநாத்தந் * 

குறிபைடு குறிபைடட்ு விபந் 

கதறின 

ஏ்ாடு  

உண்கநெ ்

செவிந் 

கதறின 

ஏ்ாடு  

உண்கநெ ்

செவிந் 

கதறின 

ஏ்ாடு  

உண்கநெ ்

செவிந் 

கதறின 

ஏ்ாடு  

உண்கநெ ்

செவிந் 

ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா ரூா 

11 உந்ட்ு திதண் 2,206,750,000 465,948,395 988,160,000 983,402,680     3,194,910,000 1,449,351,075 

12 சபநட்ு  க்                 

13 சபநட்ு உடவி                  

14 

பந் ்்டுகி் சபநட்ுக் 

க்                 

15 பந் ்்டுகி் சபநட்ு உடவி                 

16 திட்்ட்பு திதண்                 

17 

சபநட்ு திபே் ச்்ட 

உந்ட்ுச ்சசவு                 

21 விகஷ ச்ச ்கசரப                 
                    

  சநாத்தந் 2,206,750,000 465,948,395 988,160,000 983,402,680     3,194,910,000 1,449,351,075 

*கன்சச்ிட் தி்ங்கந் சயட்ு கணதிக் க்கங்கரந கச்்ட் இறுதி் க்கட்தி்   
    

சணட்ட கன்சச்ிட் தி்ட்தி் சணட்டணக இயட்ட் கபஞ்டுண். 
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