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நாயட்டச் செனகரின்/அபெ அதிரின் செய்தி ... 

நது நாயட்டத்திலுள் நக்கின் நதவயப்ாடுவப் 
னர்த்திசெய்யதற்காக சநாபாகவ நாயட்டச் செனகம் நற்றும் 
ிபநதெச் செனகத்தின் னெம்  பந்தயிா  டயடிக்வககள் 
ிவநயற்ப்ட்டுள். 

இந்ாட்டின் இபண்டாயது சரின நாயட்டநாக யிங்கும் 
சநாபாகவ நாயட்டநாது வன நாயட்டங்கநாடு ஒப்ிட்டு 
நாக்குவகனில் குவந்தயிா யெதியாய்ப்னகவக் சகாண்ட 
நாயட்டநாகநய  உள்து.ினும்தற்நாது இம்நாயட்டத்தின் 
அியிருத்திக்காக அபெின் னெம் னன்சடுத்துச் செல்ப்டும் 
செனல்யமி  

நற்றும் உட்கட்டவநப்ன யெதிகள் அியிருத்திச் செனற்ிட்டத்தின் 
னெம் இது யிரும்த்தக்க அயிா   

அியிருத்திப் ாவதனில்அடிசனடுத்து வயத்துள்து ன்தவ  நகிழ்நயாடு அினத் தருகிநன். 

அதன் ிபகாபம் கடந்த காங்கில் னழுயதுநாக ம்நால் டாத்தப்ட்ட யித அியிருத்தவன 
வநனநாகக் சகாண்ட அர்ப்ணிப்னகின் ாக 20.5% ஆக காணப்ட்ட சநாபாகவ நாயட்டத்தின் 
யறுவந  ிவ 2017 யருடத்தில் 5.8% யவப குவப்தற்கு ம்நால் னடிந்துள்து ன்தவ 
அினத்தருயது நர்வநனேடனும் சருவநனேடனுநாகும். 

இம்நாயட்டத்தின் அியிருத்திக்காக  ல்நயறு அவநச்சுகள், திவணக்கங்கள், நாகாண ெவகள் 
நற்றும் வன அபெ ிறுயங்கள், அபசு ொர்ற் அவநப்னகள் ன்யற்ினூடாக   யருடாந்தம் 
நிக அதிகயிா  ிதி ஒதுக்கப்டுகிது. கடந்த ஆண்டுகில் நக்களுக்கு அதிகயிா சௌதீக 
அியிருத்தி நற்றும் அிநாம் நிக்க நெவய அியிருத்திகவப் சற்றுத்தப னடிந்தவந குித்து 
இவ்நயவனில் உயவகநனாடு சதரியித்துக் சகாள்கிநன்.   

நாயட்டச் செனகத்திவ ிவனநாகக் சகாண்டு ிபநதெச்  செனகத்தினூடாக இம்நாயட்டத்தின் 
சாது ிர்யாகத்திவ யலுப்டுத்தி, நக்களுக்கு ெனெக நெவயகவ ற்டுத்தித் தருயதும், நத்தின 
அபசு நற்றும் நாகாண அியிருத்தி நயவத்திட்டம் உள்ிட்ட ல்நயறு அியிருத்தி 
உத்திகினூடாக நாயட்டத்தின் அியிருத்தி நயவத்திட்டங்களுக்காக ஒருங்கிவணப்னச் 
செனற்ாட்டாபாக யிங்குயது  நாயட்டச் செனகநந. 

நநலும், அதிநநதகு ஜாதிதினின் “வநத்ரீ ிர்யாகம்; ிவனா நதெம்” னும் சகாள்வக 
அிக்வகனின்டிவடனவப்டுத்தப்ட்டுள் ிபதா நயவத்திட்டங்கா  நதெின உணவு 
உற்த்தி, நாவதப்ாயவக்கா தீர்வு, ெிறுீபக  நாய்க்கா தீர்வு நற்றும் சுற்றுச் சூமல் ாதுகாப்ன  
நான் ல்நயறு நயவத்திட்டங்களுக்குப் சாறுப்ா நாயட்டநாக்கும் நாக்குடன் 
ஒருங்கிவணத்துச் நெர்க்கும்  கடவநப் சாறுப்னகளுக்குள்  அடிசனடுத்து வயத்திட னடிந்தவநனாது, 
சரும் அதிர்ஷ்டகபநாது ன்ந ான் கருதுகிநன். 

அத்நதாடு அயற்றுக்கா யமிகாட்டினாக 2017 ஆம் ஆண்டுக்குரின“யருடாந்த செனற்ின் அிக்வக 
நற்றும் கணக்குகள்”  ப்டும் இவ்யிக்வகனிவ சயினிட னடிந்தவந குித்து, ான் நிகவும் 
ஆந்தநவடகிநன் 

 

டி. ஸ் .த்நகுசூரின, 
நாயட்டச் செனகரின்/அபெ அதிர், 
சநாபாகவ நாயட்டம். 
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ாலட்டச்செயகம்அமிமுகம் 
குடலாெகம் 

' பசுமநிமமந்த சலல்யஸ்ஸ - கிழ்ச்ெி நிமமந்த 
க்கள் 

துபார்மல 

நல்நிர்லாகத்தின்மூயம் நிந்தான அபிலிருத்திக்குப் பங்கரிப்பததாடு 
ிகச் ெிமந்த அெ தெமலக்குலறிமத்தல். 

நிர்லாகப்பிகடனம் 

“ாலட்டத்மத ற்றும் அங்குள்ர க்கள் அமனலமமம் ததெி 
அபிலிருத்திக்குபங்கரிக்கச் செய்லததாடு அெில் சகாள்மககளுக்கு 

அம நிந்தான அபிலிருத்திமதநாக்கிநல்யததார் 
தநாக்கத்ததாடு மூயலரங்கமரமம் நிர்லாகத்மதமம் செவ்லதன லறி 
நடத்திச் செல்யக்கூடி ஒழுங்கு முமமானஇமைப்னகரினூடாக 

க்கரின் அபியாமெகமர தநர்மாகவும், ெட்டத்திற்கு 
இைங்கசுமூகாகவும்நிமமதலற்மிக் சகாடுத்தல்.” 

துதநாக்கங்கள் 

1. ிபநதெ ிர்யாகத்வதசெனற்ின் நிக்கதாகவும், ெக்தி யாய்ந்ததாகவும் 
டாத்திச் செல்யதற்காக நதெினநட்டத்தில் ிறுயங்களுடன் 
ஒன்ிவணந்து செனல்டுதல் நற்றும் கருநங்கவஇகுப்டுத்திக் 
சகாடுத்தல். 

2. நிகத்சதியாசதாருயிவத்தின் நிக்க, உற்த்தித் தின் நிக்க அபெ 
நெவயனினூடாக நாயட்டத்தின் நக்கள்நதவயனிவ ிவநயற்றுதல். 

3. நக்கள் நதவயனிவப்ற்ின உணர்நயாடு செனல்டுயதற்காக 
நாயட்டத்தின் அபெ ஊமினர்கின்நப்ாங்வக யிருத்திச் செய்தல். 

4. ெரினா னவனிலும்யிவத்தினுடனும் ிர்யாக டயடிக்வககவக் 
சகாண்டு டாத்துயதற்கு ற் யவகனில்நாயட்டத்தின் நித நற்றும் 

சௌதிக யங்கவ ிர்யகித்தலும், னகாவநப்டுத்தலும். 

 

 
 

2 
 
 



யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

துசெற்பாட்டுநடலடிக்மககள்............ 
 

1. ிபநதெ ிருயாகம் நற்றும்ஒன்ிவணப்ன 

 

2. அியிருத்திிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

 

3. ிர்யாக டயடிக்வககள் 

 

4. இடர் னகாவநத்துயம்நற்றும் உதயிகள் டயடிக்வக 

 

5. ெனெக ன்னரிிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

 

6. அபெ யருநாங்கவ நெகரித்தல் 

 

7. ெநன நற்றும் காொபடயடிக்வககள் 

 

8. நத்தினஅபெின் அவநச்சு நற்றும் அதிகாபச் ெவகின் நாயட்ட 
அதிகாபத்வத ற்ல் 

 

9. அபெ நெவயவனநீள் கட்டவநப்னச் செய்யதற்கா ிகழ்ச்ெித் திட்டங்கவ 
யகுத்தல் 

 

10. அபெொர்ற் ிறுயங்கள் நற்றும் தினார் ிறுயங்கின் 
டயடிக்வககவநநற்ார்வயனிடலும் ஒன்ிவணத்தலும் 
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நாயட்ட அினகம் 

nkhduhfiy khtl;lk;.................. 
 

gz;ila fhyj;jpy; nty;y];] vDk; ngaupdhy; mwpag;gl;l nkhduhfiy khtl;lk;> 

Cth khfhzj;jpd; fpof;F kw;Wk; njd;fpof;F jpirfspy; mike;Js;sJ. ,jd; nkhj;jg; 

gug;gsT> 5959 fpkP 2 Mff; fhzg;gLtNjhL, ,JNt ,yq;ifapd; ,uz;lhtJ ngupa 

khtl;lkhfTk; cs;sJ. ,J kpfr; rupahf>  6° 17' - 7° 28'tl mfyhq;F kw;Wk; 80° 50' - 

81° 35' nel;lhq;F vd;gtw;Wf;F ,ilapy; mike;Js;sNjhL> ,jd; nkhj;j epyg;gug;Gk;  

,aw;if tsq;fshy; KOikahf Ngh\pf;fg; gl;Ls;sJ. ,k;khtl;lk;> tlfpof;Fj; 

jpirapy;; mk;ghiw khtl;lj;jhYk; tlNky; jpirapy; gJis khtl;lj;jhYk; njw;fpy; 

mk;ghe;Njhl;il khtl;lj;jhYk; njd;fpof;fpy; ,uj;jpdGup khtl;lj;jhYk; vy;iyg; 

gLj;jg;gl;Ls;sJ. 11 gpuNjrr; nrayfq;fs;> 319 gpuhk Nritahsu; gpupTfs;> 1324 

fpuhkq;fs;> 10 gpuNjr rigfs; vd;gdtw;iw ,J cs;slf;fpAs;sJ 

,k;khtl;lj;jpd; fhyepiyiaf; fUj;jpw; nfhz;lhy;> ,J miu tws; tya cyu; 

fhyeiyia cila gpuNjrkhff; fhzg;gLfpwJ. ,k;khtl;lj;jpd; tpNrl fhyepiy 

mk;rkhff; nfhs;sj; jf;fJ ahnjdpy; ,k;khtl;lj;jpd; 70% khd gFjp cyu; tyakhff; 

fhzg;gl;l NghjpYk;> kufy Fd;wpd; mbthug;gFjp <ukhf fhyepiyf;Fupa 

milahsq;fisNa fhl;LfpwJ. ,t;thwhd khWgl;l fhyepiy mk;rk;> ekJ ehl;by; 

kpfTk; jdpj;JtkhdJ. ,k;khtl;lj;jpd; ruhrup kiotPo;r;rp> Rkhu; 1625 kp.kP MfTs;s 

mNjNtis> ruhrup ntg;gepiy Rkhu;> 26° nry;rpa]; MFk;. 2017 ,y; nkhj;j 

rdj;njhif 479,000 Mfts;sNjhL> mjpy 238,055 Mz;fSk;> 240,945 ngz;fsk; 

mlq;Ftu.; Rkhu; 149,215 FLk;gq;fs; ,q;F trpf;fpd;wd. 
gy rupj;jpu Kf;fpaj;;Jtk; ngw;w gpuNjrq;fs; ,k;khtl;lj;jpy; cs;sd. mitfshtd> 

WFD kfh fjpu;fhk Nfhtpy;> fjpu;fhk fpup tpfhu];jhdk;> khypfhtpy> Ajq;fdht> 

GJUth`y vd;gd mtw;wpy; rpythFk;. Nrdhehaf;f rKj;jpuk;> nt`ufy kw;Wk; 

cltyt vd;gd ,k;khtl;lj;jpy; mike;Js;s rpy Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j ejpfshFk;. 

gpupj;jhdpau;fspd; Ml;rpapd; Kd;G nkhzuhfy gpuNjrkhdJ nty;y];] vd;w ngauhy; 

miof;fgg;l;lJ. mf;fhyj;jpy; tptrhaj;jpy; jd;dpiwT nfhz;ljhfTk; kpfTk; rpwg;ghd 

Kiwapy; mgptpUj;jp mile;j gpuNjrkhfTk; fhzg;gl;lJ. gpupj;jhdpau;fspd; Mf;fpukpg;gpd; 

gpd; ,k;khtl;lk; ghupastpy; ghjpf;fg;gl;lNjhL kl;Lkpd;wp mjd; tpisthf gpd;jq;fpa 

epiyf;F cs;shdJ. gpd;G murpd; gy;NtWg;gl;l mgptpUj;jp eltbf;iffs; kw;Wk; 

je;jpNuhghaq;fspd; tpisthf nty;y];] XusT kyu;r;rpiaf; fz;Ls;sJ. 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

khtl;lj;jpd; Gs;sptpguj; juTfs ; ; 
 

epu;thfj; juTfs 

khtl;lj;jpd; ngau;  : nkhduhfy 

khfhzk; : 
Cth 

khfhzk; 

Kog; gug;gsT (fp.kP. tu;f;fj;jpy;) : 5959 

gpuNjrr; nrayfg; gpupTfspd; vz;zpf;if : 11 

fpuhk Nrtfu; gpupTfspd; vz;zpf;if : 319 

Nju;jw; njhFjpfspd; vz;zpf;if : 03 

khefu rigfspd;; vz;zpf;if : ,y;iy 

efu rigfspd;; vz;zpf;if : ,y;iy 

gpuNjrr; rigfspd;; vz;zpf;if : 10 
tyaf; fy;tpg; gzpkidfspd;;; vz;zpf;if : 04 

ghuhSkd;w cWg;gpdu;fspd; vz;zpf;if : 06 
 
khfhz rig cWg;gpdu;fspd; vz;zpf;if : 15 
gjpT nra;ag;gl;l thf;fhsu;fspd; vz;zpf;if : 360,368 

khtl;lj;jpd;  FLk;gq;fs; vz;zpf;if  149,215 
khtl;lj;jpd;  tPL;fs; vz;zpf;if : 119,750 
nkhj;j rdj;njhif : 479,000 
rdj;njhif mjpfupg;G tPjk; : 1.6% 
gpwg;G tPjk; (ehnshd;Wf;F) : 17.5 
,wg;G tPjk; (ehnshd;Wf;F) : 4.9 
gpwg;G vz;zpf;if  : 6,707 
khtl;lj;jpd; r%u;j;jp gyd; ngWNthupd; vz;zpf;if : 44,875 
khtl;lj;jpy; Xa;T+jpak; ngWNthupd; vz;zpf;if : 6,669 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

 

ாலட்டசெயாரரினால்லறங்கப்படும்தெமலகள்சதாடர்பா
னஅமப்னஅட்டலமன 

1 

ாலட்டச் செயகர் 

(ாலட்டட்டத்தில்) 
  

 

பிததெச் செயகர் 

(பிததெச்செயகம்) 
  

 கிா அலுயகர்பிரிவு 
    (கி.அ.பிரிவு  319) 

2 பிததெச் செயகங்கள் 
     1  பிபிய 

     2  சதக 

     3  டுள்ர 

     4  ெிம்பயாண்டுல 

     5  படல்கும்ன 

     6  சாைாகமய 

     7  னத்தர 

     8  சலள்ரலா 

     9  தனல்லிய 

    10  கதிர்காம் 

    11  செலனகய 
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லகுப்ன 
அனுதிக்கப்பட்
டஊறிர்கள் 

இருக்கும் 
ஊறிர்கள் 

சலற்மிடம் 

நிமயான       

உனர் தபம் 41 32 9 

இபண்டாம் தபம்                          23 5 18 

னென்ாம் தபம் 814 636 178 

ஆபம் தபம் 113 103 10 

தற்காயிகம்/ நிந்தற்ம    

உனர் தபம்                         - - - 

இபண்டாம் தபம்          - - - 

ஆபம் தபம்   - - - 

சாத்தம் 991 776 215 



யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

 

2017 ஆண்டுக்காசெனற்ின்அிக்வக 

toq;fg;gl;l Nritfs; njhlu;ghd tpguq;fs;- 2017 

1). cWjpg; gj;jpu tif 

njhlu; 
,y. 

cWjpg; gj;jpu tif toq;fg;gl;l 
cWjpg; gj;jpuk; 

1 thfd cWjpg;gj;jpuk; (Gjpa) 11,122 

2 thfd cWjpg;gj;jpuk; (kPsg; GJg;gpj;jy;) 2,977 

3 thfd tpgj;Jgpupl;rpjy; 622 

4 ce;JUsp gjpT nra;jy; 3,432 

5 fs; cWjpg; gj;jpuk;  59 

6 gjpT nra;ag;gl;l njhopw;rhiyfspd; vz;zpf;if 656 

7 tUkhd cWjpr; rhd;wpjo; 53,259 

8 ngWkjp kjpg;gPl;Lr; rhd;wpjo; 26 

9 kug; Nghf;Ftuj;J mDkjpg; gj;jpuk; 3,934 

10 Ruq;f mDkjpg; gj;jpuk; 344 

11 thfd cWjpg;gj;jpuk; 58,759 

12 gyif Nghf;Ftuj;Jf;fhd  cWjpg;gj;jpuk; 1 

13 kzw; Nghf;Ftuj;Jf;fhd mDkjpg; gj;jpuk; 11,287 

14 fy;Yilg;G mDkjpg; gj;jpuk; 34 

15 tpyq;Ffs; Nghf;Ftuj;Jf;fhd mDkjpg; gj;jpuk; 823 

16 kJghd mDkjpg; gj;jpuk; (kPsg; GJg;gpj;jy;) 61 

17 ntbnghUs; mDkjpg; gj;jpuk; (kPsg; GJg;gpj;jy;) 1,220 

 

2)  fhzp tpguq;fs; 

1 fhzp mDkjpg; gj;jpuk; 4,764 

2 uj;dG+kp / ud;gpk 1,149 

3 gjpT nra;tjw;fhf Kd; itf;fg;gl;lmDkjpg; gj;jpuk; 554 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

r%f Nritfs; jpl;lkply; - 2017 

tupir 
vz; 

 

Ntiyj;jpl;lk; 
2017.12.31 md;W 
gad;ngw;Nwhu; 
vz;zpf;if 

 
 
 

2017.12.31 md;W 
nrytopj;j 

njhif &.kpyp. 

1 
CdKw;NwhUf;fhf 
tho;thjhuk; toq;Fjy; 

914 32.91 

2 
Njrpa rP.gP.Mu;.epfo;r;rpj;jpl;lk; 
(Neub gad;) 

19 0.20 

3 
CdKw;NwhUf;fhf tPLfs; 
toq;Fjy; 

13 0.75 

4 
CdKw;NwhUf;fhf 
Ranjhopy; tha;g;G 

16 0.38 

5 
kUj;Jt Nritfs; 
toq;Fjy; 

6 0.10 

6 fy;tp cjtpfs; toq;Fjy; 
11 0.08 

7 
KjpNahUf;F tho;thjhuk; 
toq;Fjy;  

10,234 241.26 

8 

njhopw; gapw;rp ngWNthUf;F 
cgfuzq;fisg; 
ngw;Wf;nfhLj;jy;  

12 0.30 

     

த ொடர் 

இல. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
நிகழ்ச்சித்திட்ட 

எண்ணிக்கக 

2017.12.31 

திகதியில் 

தெலவழித்  

த ொகக ரூ  .மி .  

1 ஊனமுற்றமோருக்கோன  த்தி நிலய அபிவிருத்தி - 0.5 

2 ஊனமுற்றமோருக்கோன  றேசி விலரோட்டுப் றபோட்டி - 0.19 

3 றேசி சீ .பீ.ர்ஆ .நிகட்திசித்திட்கநி (அதத்றுத்ேஅ)  - 0.29 

4 
ேனி பபற்மோஆ குடுநிபத்துக்கோன 

அபிவிருத்திநிகட்திசித்திட்கநி 16 0.35 

5 ஏலன - 0.17 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

2017 லருடத்தில்சபற்மலருானங்கள் 

லருான 
குமிீடு 

லருான லிபம் 
தெகரித்தலருானம் 

ரூ. 

1003-07-02 தியார் கட்டணம் 11,629,150.00 

1003-07-03 நபப்நாக்குயபத்துஅனுநதிப்த்திபம் 738,104.50 

1003-07-05 அனுநதிப்த்திபகட்டணம் 333,010.00 

1003-07-99 வன கட்டணங்கள் 5,803,980.26 

2002-01-01 அபெ கட்டடகூி 2,697,970.56 

2002-01-03 காணி நற்றும் வனகுத்தவக யரிகள் 896,255.00 

2002-02-99 வன கடன்யட்டிகள் 4,614,216.13 

2003-02-03 திர் திவுசெய்னம் கட்டணங்கள் 502,700.00 

2003-02-13 ரீட்வெ நற்றும் வன கட்டணங்கள் 5,800.00 

2003-02-14 நநாட்டார் யாக - வனகட்டணங்கள் 39,401,091.00 

2003-02-99 ல்நயறுயருநாங்கள் 123,173.53 

2003-03-02 தண்டப்ணம் 21,100.00 

2003-04-00 ல்நயறுயருநாங்கள் -280,000.00 

2003-99-00 வன யருநாங்கள் 15,593,590.85 

2004-01-00 ெனெகாதுகாப்ன ங்கிப்ன ிதி 51,191,747.87 

  சாத்தம் 133,271,889.70 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

     2017 - ஆண்டின்நிதிமிக்மகலிபம் 

               நிதி சபறுலனவு ற்றும்சகாடுப்பனவு 

ாதம் 

திமமதெரிினால்கிமடக்கப் சபற்ம 
நிதிரூ .ில்யின் 

மன சபறுலனவுகள்ரூ .
ில்யின் 

சாத்தக்சகாடுப்பனவுரூ .
ில்யின் 

தெிப்ன  /ிமகரூ .
ில்யின் 

ஜயரி 
94.12 73.62 91.66 76.08 

சப்பயரி 
199.56 10.98 111.63 98.91 

நார்ச் 
212.28 36.98 120.56 128.70 

ப்பல் 
283.45 64.49 162.15 185.79 

நந 
324.60 30.30 176.92 177.98 

ஜூன் 
294.27 14.62 122.33 186.56 

ஜூவ 
296.97 22.36 140.37 178.96 

ஆகஸ்ட் 
447.59 24.74 158.69 313.64 

செப்டம்ர் 
569.77 15.79 244.15 341.41 

ஒக்நடார் 
618.73 19.93 313.30 325.36 

யம்ர் 
656.26 21.09 408.09 269.26 

டிசெம்ர் 
719.67 73.42 793.09 0.00 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

ாலட்ட காைி பாலமை திட்டிடல் நிகழ்ச்ெித்திட்டம் - 7107   

த ொடர் இல. 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் நிதி ஏற்பொடு ரூ. 

த ொத்  தெலவு ரூ. தபௌதீக 

முன்னேற்றம் % 

0 பிரன ெ கொணி பொவகை திட்டத்தின் சிபொரிசிகே தெயற்படுத் ல் 0110111011 0110111011 011 

7 
நிலயத்திருக்குநி கோணி முகோலத்துலநி பற்த அதத்றுத்ேஅ 

நிகட்திசித்திட்கநி 
000011011 000011011 00 

3 கிரொமிய கொணி பொவகை திட்டத்திகே  யொரித் ல்  ற்றும் தெயற்படுத் ல் 0110111011 70.007,011 011 

4 ோலட்க கொணி பொவகை கூட்டம் நடொத்து ல் 00111011 00,01011 0 

5 பிறேச கொணி பொவகை கூட்டம் நடொத்து ல் 000001011 000001011 .0 

6 றுயஆதிசி நிகட்திசித் திட்கநி 000000,.1011 007000000001 011 

7 
ஆற்று  ைல் பொதுகொப்பு தெயற்றிட்டத்திற்கு உரிய ன ற்பொர்கவ  ற்றும் 

திட்டவகரபு நடவடிக்கக. 
.10111011 0,0100011 011 

 த ொத் ம்  357515581.11 350405497.91 - 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

2017 லருடத்தில் கட்டிட நிர்ாைம் – 277 செயவு தமயப்ன 

த ொ .

இல.  
நிர் ொை தெயற்றிட்டம் 

வருடத்திற்கொ

க 

ஒதுக்கப்பட்ட 

ஏற்பொடு ரூ .மி.  

2017.12.31 

திகதியில்உள்ளவொ

றொே த ொத்  

தெலவுரூ  .மி.  

முன்னேற்றம் 

நிதி 

முன்னேற்

றம் 

% 

தபௌதீக 

முன்னேற்றம் 

% 

1 
பேக - பிறேசதி பசயகக் கட்டிகநி 

- 2 ர்நி கட்கநி 
13.44 13.44 100 100 

2 
பகஅகுநிபு - பிறேசதி பசயகக் புதி 

கட்டிகநி - 2 ர்நி கட்கநி 
10.35 10.35 100 100 

3 
பசலனகய - பிறேசதி பசயகத்திர 

ர்றயோசலன த்தி நிலய 

நிஆோர்நி - 2 ர்நி கட்கநி 
1.88 1.88 100 100 

4 
ேனஅவிய - பிறேசதி பசயகத்திர 

கட்டிக நிஆோர்நி - 2 ர்நி கட்கநி 
7.30 7.23 99 10 

5 
கதிஆகோநி - பிறேசதி பசயகத்திர 

கட்டிக நிஆோர்நி - 2 ர்நிகட்கநி 35.00 21.63 62 80 

6 
சிநிபயோண்டுல - பிறேசதி பசயகக் 

புதி கட்டிக நிஆோர்நி -  
12.50 10.66 85 100 

7 
பசலனகய -  ேவி பிறேசதி பசயோரஆ 

 த்திறோகப்ர்ஆல நிஆோர்நி 
7.74 0.02 0 30 

8 
பகஅகுநிபு - யசயக்கூக பேோகுதி 

நிஆோர்நி 1.00 1.00 100 100 

9 
பகஅகுநிபு - போதுகோப்பு சுலஆ ற்றுநி 

றலலி நிஆோர்நி 
0.07 0.07 100 100 

10 பகஅகுநிபு - கோலயலமநிஆோர்நி 0.72 0.72 100 100 

  த ொத் ம் 90.0 67.0 74 -  

2017 லருடத்தில் கட்டிட நிர்ாைம் –2017  மன 

திமைக்கரங்கள் 

த ொ .

இல.  
நிர் ொை தெயற்றிட்டம் 

வருடத்திற்கொ

க 

ஒதுக்கப்பட்ட 

ஏற்பொடு 

ரூ .மி.  

2017.12.31 

திகதியில்உள்

ளவொறொே 

த ொத்  

தெலவு 

ரூ  .மி.  

முன்னேற்றம் 

நிதி 

முன்னேற்றம் 

% 

தபௌதீக 

முன்னேற்

றம் 

% 

0 
பேககயோசோ த்தி நிலய 

நிஆோர்நி 
22.37 17.22 77 80 

7 
ோலட்க பபோது லலத்திசோலயயிஅ 

பபண்கள் ற்றுநிசிறுலஆ போதுகோப்பு 

ேங்குமிக இஅய நிஆோர்நி 

13.00 13.00 100 90 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

7102 வருடத்தில் தெயற்படுத் ப்பட்ட ல்பித்ருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டழ்கள்  

த ொ .

இல.  
நிகழச்சித்திட்டம் 

ல்னு திக்கப்

பட்ட 

தெயற்றிட்ட 

எண்ணிக்கக 

கிகடத்  

நிதி ஏற்பொடு 

ரூ  .மி.  

2017.12.31 

திகதியில்உ

ள்ளவொறொ

ே த ொத்  

தெலவு 

ரூ  .மி.  

2017.12.31 

திகதியில்உள்

ளவொறொேநி

தி 

முன்னேற்றம் 

% 

0 பரமுகப்படுத்ேப்பட்க அபிவிருத்தி 

நிகட்திசித்திட்கநி 

475 0.16 4610. 5.14 

0 கிோமி அடிப்பலக லசதிகள் 

அபிவிருத்திநிகட்திசித்திட்கநி 
.,040 .41151 .40144 1010 

. அடிப்பலக லசதிகள் அபிவிருத்தி 

(விறசகநிகட்திசித்திட்கநி)  

46 0416 4.10. 7115 

7 ச த்தி நிலய அபிவிருத்தி 

நிகட்திசித்திட்கநி 

7 .1.1 .1.1 1111 

0 சிமந்ே கிோமி அடிப்பலக லசதிகள் 

அபிவிருத்திநிகட்திசித்திட்கநி - 2016 

.. .1.6 6151 7515 

0 கிோமி பபோருரோேோ 

விருத்திநிகட்திசித்திட்கநி 

47 .410. .7100 0717 

0 ேக்ஷின அபிவிருத்தி அலதிசு .5 5516 01155 501. 

, ச த்தி நிலயத்திற்கோன நரபகோலக 

லறங்கஅ (விகோஸ்ேோனநி) 

01 .4151 .6151 0715 

0 ச த்தி நிலயத்திற்கோன நரபகோலக 

லறங்கஅ (றகோவிஅ)  

1 .151 6155 0015 

01 ச த்தி நிலயத்திற்கோன நரபகோலக 

லறங்கஅ (பள்ளி) 

5 .101 .151 0.17 

00 றேோட்க வீடுகள் 0 .115 .164 761. 

00 பபோருட்கள் ற்றுநி சுகோேோ லசதிகள் 

லறங்கஅ 
0,461 71177 71146 1117 

0. லோட்லக சமூக  ற்பத்தித்திமர 

நிகட்திசித்திட்கநி 

00 .1151 ..1.. 4411 

07 ர்லக பேோகஆபோன லகத் பேோழிஅ 

நிகட்திசித்திட்கநி 

. 6100 616. 014 

00 லோட்லக  ேநி நிகட்திசித்திட்கநி . 71.1 6 616 

00 சி சக்தி க்கள் நிகட்திசித்திட்கநி 5. 51.4 7110 1014 

00 100 இயட்ச அபிவிருத்தி நிகட்திசித்திட்கநி .07 .6116 .0105 7515 

0, 2014 லருகத்திர பேோகஆதிசி பசற்தட்கநி 

மீண்டுநி பசற்படுத்ேஅ. 

.0 .66155 5.155 5.1. 

 போத்ேநி 4,556 0..15. 4.51.4 5515 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

        2017  - திலினகு சகாடுப்பனவு லறங்கல் 

பிததெ 
செயாரர் 

பிரிவு 

ரூ. 420 ரூ. 1500 ரூ.2500 ரூ. 3500 கூட்டுத்சதாமக சாத்தப்சபறுதிரூ. 

ிி .,600 .,.51 004 .,..0 5,.60 326,121,8 

சநதகந  004 .,.0. 7.. .,5.0 0,150 322142788 

நடுள் 750 .,..5 467 .,.57 0,404 2278,2318 

ெினம்ாண்டுய .,.01 .,.10 5.6 .,655 4,000 6621722738 

டல்கும்னப  705 .,4.1 000 .,0.4 5,465 423782418 

சநாணபாக 5.7 .,055 77. .,1.6 5,46. 68248,2378 

னத்த 561 .,451 .,647 .,511 4,445 6724772,38 

சயள்யான  47. .,544 .,051 .,55. 0,045 61273,2,78 

தநல்யி 5.7 7.5 475 .,575 0,.10 223162678 

கதிர்காநம்  70 570 .10 50. .,.65 ,23722618 

செயக 000 075 05. .,.57 .,0.. 023,222,8 

சாத்தம் 0,7.4 ..,476 7,007 .7,1.0 55,574 015,345,311 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

 

2017லருடத்தில் மன அமச்சுக்கரினால் தற்சகாள்ரப்பட்ட 
மூயதன ற்றும் ீண்சடழும் செயலினம் 

தெலவு 

 கலப்பு 
த்பரம் மீண்தடழும் மூல ேம் த ொத்  தெலவு 

001 ஜனோதிபதி பசயகநி - 68,202,506,02 68,202,506,02 

002 பிேஆ கோரிோயநி - ...,555,88 ...,555,88 

101 

புத்ே சோசனநிற்றுநி ச அலுலஅகள் 

அலதிசு 608,088,88 2,026,252,5. 8,.51,5.2,5. 

104 

றேசி பகோள்லகற்றுநி பபோருரோேோ அலு .

அலதிசு .26,552,28 685,16.,82.,22 685,5.5,650,52 

106 அனஆத்ே முகோலத்துலஅலதிசு 528,851,600,25 652,505,88 528,202,081,25 

110 நீதி அலதிசு 2,8.5,..8,88 - 2,8.5,..8,88 

111 

சுகோேோ, றபோளோக்குற்றுநி றேசி லலத்தி 

அலதிசு 682,.06,88 .,811,082,11 .,612,22.,11 

118 விலசோ அலதிசு .2,801,2.1,22 622,.88,21 .8,856,8.5,62 

120 பபண்கள் ற்றுநிசிறுலஆ அலு .அலதிசு .28,628,058,1. 6.,.00,..5,28 .00,555,226,60 

121  ள்நோட்டு அலுலஅகள்அலதிசு 681,282,525,68 25,028,621,60 620,822,000,50 

124 சமூக றசலலகள்அலதிசு 685,550,516,86 528,2.8,88 682,862,556,86 

130 

அச நிருலோகநிற்றுநி முகோலத்துல 

அலதிசு 558,861,85 ..1,855,58.,25 ..1,281,625,22 

.12 விலரோட்டு அலதிசு - .,.6.,..1,60 .,.6.,..1,60 

.52 

லகத்பேோழிஅ ற்றுநிலோணிப அலுலஅகள் 

அலதிசு - 65,888,88 65,888,88 

151 மீர பிடி ற்றுநிநீஆ லரங்கள் அலதிசு - 5,282,682,55 5,282,682,55 

153 கோணி அலதிசு .,882,251,21 .65,258,88 .,.15,521,21 

154 கிோமி பபோருரோேோநிபற்த அலதிசு - .8,615,658,.2 .8,615,658,.2 

155 ோகோர் சலப ற்றுநி ள்ளூோட்சி அலதிசு - .65,158,88 .65,158,88 

157 

றேசி நஅலிர்க்கநி , விலோேநி ற்றுநி அச 

போழிகள் அலதிசு 1,021,6.2,65 .,666,50.,56 5,..5,088,22 

.52 

சுற்றுயோ ற்றுநிகிதஸ்துல நகலடிக்லககள் 

அலதிசு - .,688,551,08 .,688,551,08 

163 

 ள்ரக அலு  .லநிபஅபி .ற்றுநி கயோசோ 

அலு .அலதிசு  - 68,516,655,21 68,516,655,21 

.22 நக திட்கமிகஅற்றுநி நீஆ லறங்கஅ அலதிசு - 1,150,.68,60 1,150,.68,60 

182 பலளிநோட்டுபேோழிஅஅலதிசு .1,188,.51,55 621,5.1,85 .1,221,228,18 

.26 

நீதி, சோேோனற்றுநி பேற்கு அபிவிருத்தி 

அலதிசு - 58,..6,558,.. 58,..6,558,.. 

.25 

பேோலயத்பேோகஆபுற்றுநி டிஜிகஅ 

அடிப்பலக லசதிகள் அலதிசு - 1,126,.25,2. 1,126,.25,2. 

196 

விஞ்ஞோன பேோழினுட்பநிற்றுநி ர்ோதிசிகள் 

அலதிசு .,165,2.8,22 852,811,52 6,801,25.,55 

197 

திமர அபிவிருத்திற்றுநி பேோழிஅ பயிற்சி 

அலதிசு .61,020,55 15,225,88 .50,021,55 

198 

நீஆபோசனநி ற்றுநிநீஆ லரங்கள் முகலத்துல 

அலதிசு 686,162,.8 586,868,.2 055,851,12 

  போத்ேநி 15.,85,,05,852,1 ,5,50815.4,248 150,5550,5,,12.0 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

2017 லருடத்தில் மன திமைகரங்ரினால் தற்சகாள்ரப்பட்ட 
மூயதன ற்றும் ீண்சடழும் செயலினம் 

தெலவு 

 கலப்பு 
த்பரம் மீண்தடழும் மூல ேம் த ொத்  தெலவு 

201 புத்ே சோசன அலுலஅகள் திலர்க்கரநி 9,469,630.49 521,188.00 9,990,818.49 

206 கயோசோ அலுலஅகள்திலர்க்கரநி 1,205,476.63 37,923.75 1,243,400.38 

210 அச பசய்திகள்திலர்க்கரநி 47,000.00 

 

47,000.00 

216 சமூக றசலலகள்திலர்க்கரநி 6,238,957.92 296,005.00 6,534,962.92 

217 
நரனகத்லே ற்றுநிசிறுலஆ போதுகோப்பு 

றசலலகள் திலர்க்கரநி 7,085,635.08 72,000.00 7,157,635.08 

219 
விலரோட்டுஅபிவிருத்தி 

திலர்க்கரநி 21,380.00 - 21,380.00 

220 ர்யுஆறலே திலர்க்கரநி - 110,000.00 110,000.00 

227 ர்ட்கள் பதித்திலர்க்கரநி 9,561,170.30 - 9,561,170.30 

243 அபிவிருத்தி நிதிதிலர்க்கரநி 8,094,728.86 - 8,094,728.86 

252 
குடிசன ற்றுநிபுள்ளிவிபவிஅ 

திலர்க்கரநி 1,127,252.04 25,475.00 1,152,727.04 

253 ஓய்வூதி திலர்க்கரநி 12,029,144.43 - 12,029,144.43 

254 பதிலோரஆ நோகத்திலர்க்கரநி 1,254,065.00 192,251.07 1,446,316.07 

284 லனஜீவி போதுகோப்புதிலர்க்கரநி 5,674,630.00 - 5,674,630.00 

285 விலசோ திலர்க்கரநி - 4,928,889.13 4,928,889.13 

286 கோணி ர்லர்ோரஆதிலர்க்கரநி 12,209,805.99 50,243.00 12,260,048.99 

289 ஏற்றுதி பயிஆதிலர்க்கரநி 

 

247,876.76 247,876.76 

307 றோட்கோஆ லோகனத்திலர்க்கரநி 486,220.05 - 486,220.05 

326 
சமூக அடிப்பலகதிருத்ேங்கள் 

திலர்க்கரநி 125,804.00 - 125,804.00 

327 
கோணி போலலர் 

பகோள்லகத்திட்கமிகஅ திலர்க்கரநி 306,315.08 733,888.00 1,040,203.08 

328 
னிே லலு ற்றுநிபேோழிஅ 

போதுகோப்புத் திலர்க்கரநி 650,496.26 569,814.65 1,220,310.91 

த ொத் ம் 75,587,712.13 7,785,554.36 83,373,266.49 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

    அெஉத்திதாகத்தர்கரின் முற்பை கைக்கு பற்மி லிபம் - 1027 
க
ா
ா
ிய
ா
ல
ய
ம்

 இடர் உற்சவ விசசட ஏனைய 

வ
ிண்

ண
ப்
ப
ித்
ச
 
ா
ர்

எ
ண்
ண
ிக்
ன
க

 

வ
ழ
ங்
க
ிய
 

எ
ண்
ண
ிக்
ன
க

 

ப
ப
ர
ம
 
ி 

வ
ிண்

ண
ப்
ப
ித்
ச
 
ா
ர்

எ
ண்
ண
ிக்
ன
க

 

வ
ழ
ங்
க
ிய
 

எ
ண்
ண
ிக்
ன
க

 

ப
ப
ர
ம
 
ி 

வ
ிண்

ண
ப்
ப
ித்
ச
 
ா
ர்

எ
ண்
ண
ிக்
ன
க

 

வ
ழ
ங்
க
ிய
 

எ
ண்
ண
ிக்
ன
க

 

ப
ப
ர
ம
 
ி 

வ
ிண்

ண
ப்
ப
ித்
ச
 
ா
ர்

எ
ண்
ண
ிக்
ன
க

 

வ
ழ
ங்
க
ிய
 

எ
ண்
ண
ிக்
ன
க

 

ப
ப
ர
ம
 
ி 

மா.பசயலகம் 21 21 5,118,286 55 55 558,888 .8 .8 58,888    

பிபில 50 23 2,303,608 56 56 560,000 36 36 144,000    

பம கம 30 22 1,920,625 53 53 530,000 21 21 84,000    

மடுள்ள 18 .5 6,8.5,658 28 28 288,888 6. 6. 05,888    

சியம்பலாண்டுவ 65 .0 6,.51,518 56 56 568,888 0 0 16,888    

படல்கும்புர 5. 68 6,.86,618 58 58 588,888 .. .. 55,888 . . 156,.86 

பமாணராகனல 65 65 1,..0,058 55 55 558,888 61 61 26,888 -  - 

புத் ள 68 68 6,851,882 28 28 288,888 66 66 08,888 - - - 

பவல்லவாய 61 61 6,802,888 12 12 128,888 2 2 65,888 - - - 

 ணமல்வில 12 68 6,088,220 26 26 268,888 8 8 60,888 - - - 

க ிர்காமம் .5 .5 .,255,858 .0 .0 .08,888 8 8 60,888 - - - 

பசவைகல 1. 1. 6,521,811 58 58 588,888    6 6 181,0.6 

பமாத் ம் ,80 ,,1 ,,54885,,1 ,84 ,84 ,584,5,,, 14. 14. ,8,5,,, , , 41,5015 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

 அெஉத்திதாகத்தர்கரின் முற்பை கைக்கு - 2017 

கணக்கிலக்கம்மற்ரம் 

பபயர் 
கணக்கிலக்கம் 

2017/01/01 

 ிைத் ில் 

உள்ளவாறாை 

ஆரம்ப மீ ி 

குறித் வருடத் ின் 

பசலவுகள் 

குறித் வருடத் ின் 

வரவுகள் 

2017/12/31 

ல்உள்ளவாறாை 

இர ி மீ ி 

2017/12/31 

ல் உள்ளவாறாை 

 ினறசசாி புத் க 

கணக்கு 

மீ ி 

அரச 

உத் ிசயாகத் ர்களின் 

முற்பணகணக்கு 

8493/0/0/0277/0011 92,070,048.29 36,704,985.47 33,431,358.49 
94,180,787.37 94,439,923.36 

8493/0/0/0277/0012  3,198,637.10 4,361,525.00 
 

சபாது மலப்னக்கைக்கு – 2017 

கணக்கிலக்கம்மற்ரம் 

பபயர் 
கணக்கிலக்கம் 

2017/01/01 ிைத் ி

ல் உள்ளவாறாை 

ஆரம்ப மீ ி 

குறித் வருடத் ி

ன் பசலவுகள் 

குறித் வருடத் ி

ன் வரவுகள் 

2017/12/31 

ல்உள்ளவாறாை 

இர ி மீ ி 

2017/12/31 

ல் உள்ளவாறாை 

 ினறசசாி புத் க கணக்கு 

மீ ி 

 

பபாதுனவப்பு கைக்கு 

  

6000-0-0-1-0-60 12,100.00 1,200.00 1,200.00 12,100.00 12,100.00 

6000-0-0-2-0-78 4,250.00 4,250.00 - - - 

6000-0-0-13-0-79 25,630,286.10 16,483,5672.07 146,970,056.84 7,764,670.87 7,764,670.87 

6000-0-0-16-0-27 83,931,136.90 52,245,367.31 52,117,570.62 83,803,340.21 83,803,340.21 

6000-0-0-17-0-9 89,220.00 134,423,655.00 134,420,355.00 85,920.00 85,920.00 

6000-0-0-18-0-38 1,902,734.01 14,262,912.45 13,620,390.37 1,260,211.93 1,260,211.93 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

b[pv];V – 2 

epfo;r;rpj;jpl;lhPjpahd xJf;fPl;Lf; fzf;F –2017 
      nrytpdj; jiyg;G ,y.            : - 277, khtl;lr; nrayfk;    

ாலட்டச் செயகம்                   : - சாைாகமய  

epfo;r;rpj;jpl;l ,yf;fKk; jiyg;Gk;  : - 01, சபாது நிர்லாகம் 
 

kPz;LtUk; kw;Wk; %yjdr; nrytpdj;jpd; nghopg;G 

nrytpdj;jpd; jd;ik 
(b[pv];V gbtk; njhlu;ghf) 

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

tUlhe;j 
kjpg;gPl;by; cs;s 

xJf;fPL 

Fiw epug;G 
Vw;ghLk; Fiw 
epug;G kjpg;gPl;L 

xJf;fKk; 

ep.gp.66 kw;Wk; 
ep.gp.69 f;F Vw;g 

khw;wq;fs; 

nkhj;j  
Njwpa Vw;ghL 

nkhj;jr; 
nrytpdk; 

epWj;jp itf;fg;gl;l 
epjpNaw;ghL cl;gl 

Nrkpg;G(kpif)     

&gh &gh &gh &gh &gh &gh 

               

(m) kPz;LtUk;  462,690,000 0 5,100,001 462,690,000 457,824,148 4,865,852 

  
   -5,100,001    

(M) %yjdk;  118,000,000 0 1,000,000 118,000,000 93,217,934 24,782,066 

  
    -1,000,000    

nkhj;jk; 580,690,000 0 0 580,690,000 551,042,082 29,647,918 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

b[pv];V - 3 

nraw;wpl;l hPjpahd kPz;LtUk; nrytpdk;  
nrytpdj; jiyg;G ,y.: 277             

epfo;r;rpj;jpl;l ,yf;fKk; jiyg;Gk; : - 1, நிர்லாக நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
      

fUj;jpl;l ,y. jiyg;G kw;Wk; 
Ntjdhjpfs;> midj;;J 

fUj;jpl;lq;fSf;Fkhd Vida 
fl;lzq;fs; 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
tUlhe;j 

kjpg;gPl;by; cs;s 
xJf;fPL 

Fiw epug;G 
Vw;ghLk; Fiw 
epug;G kjpg;gPl;L 

xJf;fKk;            

ep.gp.66 kw;Wk; 
ep.gp.69 f;F Vw;g 

khw;wq;fs;             
nkhj;j     Njwpa 

Vw;ghL       
nkhj;jr; 
nrytpdk; 

epWj;jp 
itf;fg;gl;l 
epjpNaw;ghL 

cl;gl 
Nrkpg;G(kpif) 

&gh &gh &gh &gh &gh &gh 
செற்மிட்ட இய.01 ,  தமயப்ன 
சபாது நிர்லாகம் ற்றும் 
நிறுலனதெமலகள் - ாலட்ட 
செயகம் 

39,800,000 0 2,478,762 40,348,150 39,170,497 1,177,653 MSf;Fhpa Ntjdhjpfs; 

    -1,930,612    

Vida fl;lzq;fs; 28,740,000 0 1,600,000 23,091,849 22,929,838 162,011 

    -7,248,151     

cg nkhj;jk; 68,540,000 0 -5,100,001 63,439,999 62,100,335 1,339,664 

செற்மிட்ட இய.02 ,  தமயப்ன 
பிததெச் செயகம்       

MSf;Fhpa Ntjdhjpfs; 347,000,000 0 28,036,507 348,216,016 345,755,027 2,460,989 

    -26,820,491    
Vida fl;lzq;fs; 47,150,000 0 5,800,000 

-1,916,,015 

51,033,985 49,968,786 1,065,199 

cg nkhj;jk; 394,150,000 0 5,100,001 399,250,001 395,723,813 3,526,188 
nkhj;jj; njhif 462,690,000 0 0 462,690,000 457,824,148 4,865,852 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

டீஜீஸ் - 4  

செற்மிட்ட ரீதிானமூயதனச் செயலினம் 

 செயலினத்தமயப்ன                            : - 277 ,  ாலட்டச் செயகம், சாைாகமய 

 நிகழ்ச்ெித் திட்ட இயக்கம் ற்றும் தமயப்ன : - 01 - நிர்லாகநிகழ்ச்ெித் திட்டம் 

 செற்மிட்ட இயக்கம்ற்றும் தமயப்ன       :- 01 - சபாது நிர்லாகம் ற்றும் நிருலன தெமலகள் - ாலட்ட செயகம் 

ல
ிட


க்
கு

ம
ிப்

ன 

ல
ிட


 இ

ய
. 

ந
ித

ிப்
படு

த்
த
ல்

 
(கு

ம
ிீ

டு
) 

லிட லிபங்கள் 

லருடாந்த 
திப்பீட்டில் 

உள்ர ஒதுக்கீடு 

நி.பி. 66 ற்றும் 69 
நிதிகளுக்கு அம 

ாற்றுதல் ற்றும் 
குமம நிப்ன ஒதுக்கீடு 

சாத்தத் 
ததமிஒதுக்

கீடு 

சாத்தச் 
செயலினம் 

ததமி 
லிமரவுச்தெிப்ன

க்கள் (ிமக) 

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

ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா 

      

மூயதனச்சொத்துக்கள் னனருத்தாபனம்  

ற்றும் தம்படுத்தல்கள்           

2001   11 கட்டிட னபவநப்னம் நநம்டுத்தல்களும் 10,250,000  10,250,000 10,070,203 179,797 

2002   11 இனந்திபம் நற்றும் இனந்திபஉகபண னபவநப்ன 2,000,000  2,000,000 1,682,404 317,596 

2003   11 யாகப் னபவநப்னம் நநம்டுத்தல்களும் 7,000,000  7,000,000 6,103,436 896,564 

      மூயதனச் சொத்துக்சகாள்லனவு      

2102   11 நவப்சாருள் நற்றும் அலுயகஉகபணம் 3,200,000 1,000,000 4,200,000 4,113,657 86,343 

2103   11 இனந்திப உகபணம் 4,200,000 -1,000,000 3,200,000 3,196,278 3,722 

2104   11 கட்டடிர்நாணம் 90,000,000  90,000,000 66,995,693 23,004,307 

      இலும லிருத்தி      

2401   11 னிற்ெினித்தல்நற்றும் திியிருத்தி 600,000  600,000 468,491 131,509 

      மூயதனச் செயலினம் 117,250,000 0 117,250,000 92,630,162 24,619,838 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

                                                                                                                                                                                     டீஜீஎஸ்ஏ –4 

பசயற்றிட்ட ாீ ியாைமூல ைச் பசலவிைம் 

பசலவிைத் னலப்பு     :-277   மாவட்டச் பசயலகம், பமாணராகனல 

நிகழ்ச்சித்  ிட்ட இலக்கம் மற்ரம்  னலப்பு :- 01 - நிர்வாக நிகழ்ச்சித்  ிட்டம் 

பசயற்றிட்ட இலக்கம் மற்ரம்  னலப்பு :-02 - பிரச சச் பசயலகம் 

வ
ிட
ய
க்
கு
ற
ிப்
பு

 

வ
ிட
ய
 இ
ல
. 

ந
ி 
ிப்
ப
டு
த்
 
ல்
 (
கு
ற
ிம
டு

 

விடய விபரங்கள் 

வருடாந்  

ம ிப்பீட்டில் 

உள்ள 

ஒதுக்கீடு 

நி.பி .66 மற்ரம் 69  

நிய ிகளுக்கு 

அனமய 

மாற்ர ல் 

மற்ரம் குனற 

நிரப்பு 

ஒதுக்கீடு 

பமாத் த் ச றிய 

ஒதுக்கீடு 

 

பமாத் ச் 

பசலவிைம் 

ச றிய 

வினளவுச்சசமி

ப்புக்கள் (மினக) 

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

ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா 

      திமனபிலிருத்தி           

2401 

  
11 

பயிற்சியளித் ல் மற்ரம் 

 ிறைபிவிருத் ி 
750,000 0 750,000 587,772 162,228 

      பமாத் க் கூட்டுத்ப ானக 750,000 0 750,000 587,772 162,228 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

                  b[pv];V – 5 

nraw;wpl;l uPjpahf nrytpdj;ij epjpg;gLj;Jjy; nghopg;G 
        mikr;R/jpizf;fsk;/khtl;lr; nrayfk;   :- ாலட்டச் செயகம், சாைாகமய 

       nrytpdj; jiyg;G ,y.                  :- 277 
       epfo;r;rpj;jpl;l ,yf;fKk; jiyg;Gk;        :- 01 , நிர்லாக நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 

  epjpg;gLj;jy;. epfo;r;rpj;jpl;lk; 01 epfo;r;rpj;jpl;lk; 02 nkhj;jk;   

F
w
pa
PL
 

FwpaPl;L tpguk; 
Njwpa  

Vw;ghL** 
 

cz;ikr;rn
rytpdk; 

 

cz;ikr; 
nrytpd

k;  
 

cz;ikr; 
nrytpdk;                                                

Njwpa 
Vw;ghL **  

 

cz;ikr; 
nrytpdk;  

 

nrytpd 
tPjk;   

  1 2 3 4 5 6   

  &gh &gh &gh &gh &gh &gh  

11 cs;ehl;L epjp 580,690,000 551,042,082 - - 580,690,000 551,042,082 95 
12 ntspehl;Ljtp - fld;            

13 ntspehl;Ljtp - ed;nfhil            

14 

kPs; nrYj;jNtz;ba 

ntspehl;Ljtp- fld;            

15 

kPs; nrYj;jNtz;ba 

ntspehl;Ljtp-ed;nfhil            

16 vjph;kiw epjp            

17 

cs;ehl;L epjpAld; njhlh;ghd 

ntspehl;Ljtp            

21 tpN\l rl;l Nritfs;            

  nkhj;jk; 580,690,000 551,042,082 - - 580,690,000 551,042,082 95 
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யருடாந்தசெனற்ின் அிக்வக -2017  சநாபாகவநாயட்டம் 

                                                                                    b[pv];V - 5 (i) 

 
xt;nthU epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;Fk; mikthf nrytpdj;ij epjpg;gLj;Jjy; 

 

      mikr;R/jpizf;fsk; /khtl;lr; nrayfk;         :- ாலட்டச் செயகம்–சாைாகமய 

      nrytpdj; jiyg;G ,y.    :-  277   
      epfo;r;rpj;jpl;l ,yf;fKk; jiyg;Gk;   :-  01, நிர்லாக நிகழ்ச்ெித் திட்டம் 

 

  epjpg;gLj;jy;. epfo;r;rpj;jpl;lk; 01 epfo;r;rpj;jpl;lk; 02 
epfo;r;rpj;jpl;lnkhj;jk; /gf;f 

nkhj;jk;* 

F
w
pa
PL
 

FwpaPl;L tpguk; 
Njwpa Vw;ghL 

cz;ikr; 
nrytpdk; 

Njwpa Vw;ghL 
cz;ikr; 
nrytpdk; cz;ikr; 

nrytpdk; 
Njwpa Vw;ghL 

&gh &gh &gh &gh &gh &gh 

11 cs;ehl;L epjp 180,690,000 154,730,498 400,000,000 396,311,584 580,690,000 551,042,082 

12 ntspehl;Ljtp - fld;            

13 ntspehl;Ljtp - ed;nfhil            

14 
kPs; nrYj;jNtz;ba ntspehl;Ljtp-
fld;            

15 
kPs; nrYj;jNtz;ba ntspehl;Ljtp-
ed;nfhil            

16 vjph;kiw epjp            

17 
cs;ehl;L epjpAld; njhlh;ghd 
ntspehl;Ljtp            

21 tpN\l rl;l Nritfs;            

  nkhj;jk; 180,690,000 154,730,498 400,000,000 396,311,584 580,690,000 551,042,082 
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