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இரத்தினபுரி மரவட்ட செயலரளர் /ிரெரச  ிதிிரி  செசதி 

நல்லரட்ெி மூலம் ெபீட்ெத்தத நநரக் ி ...............  

இரத்தினபுரி மரவட்ட செயல த்தி  2017 ஆம் ஆண்டு 

செயற்ிரட்டு மற்றும்  ணக்கு ிறிக்த யிதன ெமர்ப்ிிக்கும் 

இவ்நவதலயில் ிது ிற்றி ஒரு குறிப்ிிதன இடுவதற்கு ெந்தர்ப்ிம் 

 ிதடத்ததமயிதனயிட்டு மி வும் ம ிழ்ச்ெி ிதட ிநற . 

ெிர முவ மர ரணத்தி  ததல ந ரமும் ந ந்திர நிதலயமுமரன 

இரத்தினபுரி மரவட்டம் பூந ரல ரீதியர வும், சிரருளரதரர, ெமூ , 

 லரச்ெரர மற்றும் வரலரற்று ரீதியர வும் சுவிநெெமரன 

இடத்திதன ச ரண்டுள்ளது. 327450 நேக்சடயரர் நிளப்ிரப்தி 

உதடய இரத்தினபுரி மரவட்டத்தி  ெிவில் நிர்வர த்தி  ந ந்திர 

நிதலயமர  மரவட்ட செயல ம் விளசகு ிறது. 2017 ஆம் ஆண்டு மதிப்பீடு செசயப்ிட்ட 

ெனத்சதரத  1,140,000 ஆ   ரணப்ிடுவதுட  இது முழு நரட்டினது ெனத்சதரத யில் 5.56 

% ஆகும். இரத்தினபுரி மரவட்டத்தினுள் வரழ் ி ற ெனத்சதரத யில் 9.14% வீதமரனவர் ள் 

ந ரப்ிிரநதெச ளிலும், 81.69% வீதமரனவர ள்  ிரரமிய ிிரநதெச ளிலும், 9.16% 

வீதமரனவர் ள் நதரட்டப்புரச ளிலும் வரழ் ி றனர். 17 ிிரநதெ செயல ச தள ச ரண்ட 

இந்த மரவட்டத்தில் வரழ் ி ற மக் ளி  ிிரதரனமரன வரழ்வரதரர மரர் மர  விவெரயமும் 

ி ழ்வுக் த த்சதரழிலும்  ரணப்ிடு ி றது. ந ர்புரச ளிலும்,  ிரரமிய மற்றும் 

நதரட்டப்புரச ளிலும் வரழ் ி ற ெ ல மக் ளினதும் சிரருளரதரர ெமூ  மற்றும்  லரச்ெரர 

ிநதநிர று ஆ மீ ரீதியரன நததவ தள பூர்த்தி செசவதற்கு நடவடிக்த  எடுப்ிதும் 

ிவர் ளது வரழ்வியல் ிிரச்ெிதன ளுக்கு தீர்வு வழச ி வரழ்த  தரத்திதன உயர்த்துவதற்கு 

நததவயரன நடவடிக்த  தள நமற்ச ரள்வதும் எனது ததலயரய  டதமயரகும். 

2014-2016 ஆண்டு ளில் ஆரம்ிிக் ப்ிட்ட மக் ள் நெதவ ள் செயல்ரீதியர  

நதடமுதறப்ிடுத்தப்ிட்டு ெ ல துதற ளிலும் செயற்திறனரன வளர்ச்ெிதய ிதடந்து 

ச ரள்வதற்கும் ித மூலம் மக் ளி  வறுதம மட்டத்திதன குதரத்து வரழ்த  தரத்திதன 

உயர்த்துவதற்கு 2017 ம் ஆண்டு முடிந்ததத சுட்டிக் ரட்ட நவண்டும். மரவட்டத்தி  

சிரருளரதரர மற்றும் ெமூ  ிிிவிருத்திதய நநரக் ர க் ச ரண்டு மனிதவள திட்டமிடல், 

சிருந்நதரட்டத்துதர ிிரநதெ மக் ள் ிிிவிருத்தி திட்டமிடல், மரவட்ட ெிறுவர் ிிிவிருத்தி 

திட்டமிடல் நிர றவற்தற நதடமுதறரீதியர  செயற்ிடுத்தல் 2016ம் ஆண்டு சவற்றி ரமர  

நதடமுதறப்ிடுத்ப்ிட்டது. மரவட்ட ிிிவிருத்திதய நநரக் ர க் ச ரண்டு ிரெ 

ச ரள்த  தள மு நிதலப்ிடுத்தும் 2014/2016 ம் ஆண்டு ளில் ஆரம்ிிக் ப்ிட்ட 

முடிவுரரநவதல தள நதடமுதறப்ிடுத்துதல், ி மு ப்ிடுத்தப்ிட்ட வரவுசெலவுத் திட்டம்,  

 ிரரமிய உட் ட்டதமப்பு வெதி தள ிிிவிருத்தி செசயும் செயற்திட்டம், சுற்றரடல் புனருதயம் 

நதெிய நி ழ்ச்ெித்திட்டம் மற்றும் நிரெதன – மு நனற்ற ிகுப்ிரசவு ிவதரனிப்பு ிலநநரக்  
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திட்டத்திதன நதடமுதறப்ிடுத்தல் நிர ற நி ழ்ச்ெித்திட்டற் தள   சவற்றி ரமர  

நிதரவுசெசய முடிந்தது. ிநதநிர று மரவட்டத்தி  ெ ல ிிரநதெ செயல ப் ிிரிவு தளயும் 

ிிரதிநிதித்துவப்ிடுத்தும் வத யில் வரழ்வரதரர ிிிவிருத்தி நி ழ்ச்ெித்திட்டம், வீடதமப்பு 

சலரத்தர் ெீட்டிழுப்பு, திரியிியஸ வீட்டுத்திட்டம், நிரததப்சிருள் மற்றும் புத த்தல் ஒழிப்பு 

மூலம் ம ிழ்ச்ெியரன குடும்ி ிிிவிருத்தி நி ழ்ச்ெித்திட்டம், மரதிரிக்  ிரரம நி ழ்ச்ெித்திட்டம், 

சிருந்நதரட்ட ிகுதி நவதலவரசப்பு உருவரக் ல் நி ழ்ச்ெித்திட்டம் மற்றும் உணவு உற்ித்தி 

நதெிய புறட்ச்ெி நிர ற நதெிய திட்டச ள் ில 2017 ம் ஆண்டு நதடமுதறப்ிடுத்துவதற்கு 

முடிந்ததம மி வும் ம ிழ்ச்ெியளிக்க்கூடிய விதடயமரகும்.   

எதிர்ிரரரத விதமர  2017 நம மரதம் 25-26 ம் தி தி ளில் ஏற்ிட்ட சவள்ளம் மற்றும் 

ம ெரிவு  ரரணமர  மரவட்டத்திலுள்ள 423  ிரரம உத்திநயர த்தர் ிிரிவு ளிலுள்ள 60,080 

குடும்ிச ள் ிரதிக் ப்ிட்டன. உயிர் நெதம் 101 ஏற்ிட்டதுட  வீடு ள், உட் ட்டதமப்பு 

வெதி ள் மற்றும் ியிர் ள் நிர றவற்றினதும் நெதச ள் உள்ளடச லர  சமரத்த நெதத்தி  

மதிப்பீடு ரூிர மிலிய  17,421  ஆகும். 

ினர்தம்  ரரணமர  ிரதிக் ப்ிட்ட மக் ளது இயல்பு வரழ்த யிதன 

ஏற்ிடுத்துவதற்கும் மற்றும் குறித்த உட் ட்டதமப்பு வெதி தள ிிிவிருத்தி செசவதற்கும் 

ிரெரச த்தினரல் வழச ப்ிட்ட நிதி முழுதமயர ப் ிய ிடுத்தப்ிட்டது. ெவரலர  

 ரணப்ிட்ட ிதிலீட்டு  ரணி தள வழசகும் நடவடிக்த யும் மி வும் சவற்றி ரமர  

நிதரநவற்ற முடிந்தததத மி வும் ம ிழ்ச்ெிநயரடு சதரிவித்துக்ச ரள் ிநற . ிநத நிர று 

2017 செப்டம்ிர் மரதம் 07 ம் தி தி, ஒக்நடரிர் மரதம் 14ம் தி தி, நவம்ிர் மரதம் 29ம் தி தி 

எ ற ரீதியில் ில்நவறு ெந்தர்ப்ிச ளில் ினர்த்த நிதலதம ஏற்ிட்டதுட  ிதனரல் 

ிரதிக் ப்ிட்ட வீடு ள் மற்றும் செரத்து ளுக்கு நட்டஈடு வழ்சகும் நடவடிக்த  ள் 

ஆரம்ிிக் ப்ிட்டுள்ளத எ ிததனயும் சதரிவித்துக்ச ரள் ிநற . 

 ணக் ரசவு ததலதம ிதிிதியினரல் 2017 ஆம் ஆண்டு வழச ப்ிட்ட  ணக் ரசவு 

ந ள்வி ளில் 22 ல் 13 க்கு குறிப்ிிட்ட வருடநம ிதில் வழச ப்ிட்டுள்ளதுட  மிகுதி 09 

ந ள்வி ளுக்கு தற்நிரது நடவடிக்த  ள் எடுக்ப்ிட்டு வரு ி றது. ிிரதரன  ணக் ரசவு 

உத்திநயர த்தர் ஒருவரி  ததலதமயி   ீழ் உள்ள   ணக் ரசவு நடவடிக்த  தள 

நடரத்தியதம, வருடத்தினுள் நடரத்த உத்நதெித்திருந்த  ணக் ரசவு மற்றும் மு ரதமக் 

குழுக்கூட்டம் 4யும் நடரத்தி ிிரச்ெிதன ளுக்கு தீர்வு  ண்டதம, குறிப்ிிட்ட  ரல 

ிட்டவதனக்கு ஏற்ி வருடரந்த ிண்ட ெரதல  ணக்ச டுப்தி முடித்து ிறிக்த  

ெமர்ப்ிித்ததம நிர றதவ நிதி மு ரதமத்துவ துதரயில் குறிப்ிிடக்க்கூடிய ிம்ெச ள் ஆகும். 

சிரதுமக் ளி  முதறப்ிரடு தள விெரரதண செசயும் குழுதவ ிலப்ிடுத்தி 2017 ஆம் 

ஆண்டு  ிதடக் ப்சிற்ற மக் ள் முதறப்ிரடு ள் 416 ல் 296 க்கு தீர்வு வழசகுவதற்க்கும் 

ிிரநதெ செயல ச ளிலிருந்து ிறிக்த  சிற்றுக்ச ரள்வதற் ர  392 முதறப்ிரடு தள 

ினுப்ிிதவத்தத  மூலம் ிரெ நெதவ சதரடர்ிர  மக் ள் மத்தியில் ிதிர்ப்தி த தம 

ஏற்ிடுவதத தடுக்  முடிந்துள்ளதுட  மரவட்ட செயல த்திற்குட்ிட்ட 17 ிிரநதெ 

செயல ச தளயும் ிிரதிநிதித்துவப்ிடுத்தும் வத யில் மரதரந்த முண்நணற்ற ிகுப்ிரசவு 
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கூட்டச தள நடத்தியதமயும் ெ ல ிிரிவினதரயும்  ண் ரனிப்ிிற்கு உட்ிடுத்தி 

 ரரியரலயத்தில்  ரணப்ிட்ட குதரிரடு தள ெீர்செசது  ரரியரலயத் சதரகுதிதய ெீரர  

ச ரண்டுநடரத்துவதற்கு நடவடிக்த  நமற்ச ரள்ளப்ிட்டுள்ளது. 

இத ிடி ஒட்டுசமரத்தமர  2017 ஆம் ஆண்டு மக் ள் நலதன  ருத்திற்ச ரண்டு 

சிரருளரதரர ெமூ  மற்றும்  லரச்ெரரம் எ ற ிடிப்ிதடயில் நதெிய மற்றும் ிிரநதெ ரீதியரன 

ில நி ழ்ச்ெிதிட்டச ள் நதடமுதறப்ிடுத்திட்டதுட  எதிர்ிரரரத ினர்த்த நிதலதமயி  

மத்தியிலும் ிரசு எதிர்ிரர்த்த ிிிவிருத்தி இலக்கு தள ிதடந்து ச ரள்வதற்கு ிச ளிப்பு 

வழச  முடிந்தததயிட்டு ம சழச்ெி ிதட ி நற . வருட இறுதியில் நதர்தல்  டதம ளில் 

ஈடுிடநவண்டி ஏற்ிட்டதமயும் விநெடமர  குறிப்ிிடு ி நற .  

 

இரத்தினபுரி மரவட்டத்தி மக் ளுக் ர  இந்த ெ ல நெதவ தளயும் வழசகுவதற்கு 

எனக்கு ெக்தியர  விளச ிய எனது ஊழியர் குளரம் உட்ிட ெ ல உத்திநயர த்தர் ளுக்கும் 

எனது ச ௌரவமரன ந றியிதன இவ்விடத்தில் ிதிவு செசய விரும்பு ி நற . 

 

மரலனி சலரக்குநிரத்தர ம 

மரவட்ட செயலரளர் / ிரெரச  ிதிிர் 

இரத்தினபுரி ிரிிரலன மரவட்டம். 
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A d min is t r a t iv e B o u n d a r ies  - R a t n a pu r a  D is t r ic t

N

1:50 00 00

Premarathna

மரவட்ட நிர்வர  வதரிடம் 

ிிரநதெ செயல ச ள் 

1. எேலியச ரட 

2. குருவிட்ட 

3. இரத்தினபுரி 

4.  ிரிஎல்தல 

5. இம்புல்நி 

6. ிலரசச ரதட 

7. ிய ம 

8. எலிரத்த 

9. ில்மடுல்தல 

10. ஓப்ிநரயக்  

11. நிவித்தி தல 

12. சவலிச சிரல 

13. ச ரடக் சவல 

14.  ேவத்தத 

15.  லவரன 

16. எம்ிிலிிிட்டிய 

17. ச ரசலர ன 
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14 1691 36802 

   

45 2317 43414 

CI 84 2759 50611 

 248 4173 52966 

 201 1800 34484 

 592 12740 218277 
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உள்ள   ணக் ரசவு நி ழ்ச்ெி திட்டத்திதன நதடமுதறப்ிடுத்தல்

 

1. ிலுவல  உள்ள   ணக் ரசவு ிரிெீலதன 

ிிரநதெ செயல ம்  ணக் ரசவு தி தி தரின நடவடிக்த   

( திரல், விடுமுதற, 

வர னம்) 

ிரிெீலதன 

செசயப்ிட்ட 

தனிநிர் 

ந ரதவ ள் 

ச ரடுப்ினவு 

வவுெர் ிரிெீலதன 

 

ெம்ிள ிறிக்த  ள் 

ிரிெீலதன 

உி ித்திர 

புத்த ச ள் 

 ட்டுப்ிரடு 

மற்றும் 

ிரரமரித்தல் 

ிரிெீலதன 

ிரிெீலதன 

செசயப்ிட்ட 

எதிர் ரல நி ழ்ச்ெி 

திட்டச ளி  எண். 

ிதிவரளர் ிிரிவி  

நிதி வரவு தள 

ிரிெீலதன  செசதல் 

இரத்தினபுரி  
2017.09.25/26/27

/ 06/07 

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

- 2016  டிெம்ிர் 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

09 - 

எலிரத்த  
2017.10.09/10/12

 /13/16/17  
 

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

- 2016  ஒக் முதல்   

ஏப்ரல் வதர 

2017 நம  முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

05 - 

எேலியச ரட  
2017.10.09/10/12

 /13  

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

- 2017  ஜனவரி 

முதல்   ஒ நடரிர்  

வதர 

2017  ஆ ஸ்ட் முதல்  

செப்டம்ிர்  வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

10 - 

குருவிட்ட  
2017.05.23/24/25  

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

- 2016 டிெம்ிர் 

முதல்   2017 நம  

வதர 

2016  ஜனவரி முதல்   

ஏப்ரல்  வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

05 - 
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 ிரிஎல்தல  
2017.09 .
06/07/13/14 

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

- 2016 டிெம்ிர் முதல்  

2017 சிப்ரவரி வதர 

2016  ஜூதல 

முதல்   செப்டம்ிர்  

வதர 

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

10 2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

ிய ம  
2017.08.09/10/11  

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

04 2016 டிெம்ிர் முதல்  

2017 சிப்ரவரி வதர 

2016  ஜனவரி 

முதல்   ஜூதல  

வதர 

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

09 - 

ச ரசலர தன  
2017.10.25/26/27
 /31  

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

- 2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்    ணக் ரசவு 

தி தி  வதர 

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

- 2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

சவலிச சிரல  
2017.05.22/23/24  

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

- 2016 டிெம்ிர் முதல்  

2017 மரர்ச் வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்    ணக் ரசவு 

தி தி  வதர 

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

07 - 

இம்புல்நி  
2017.06.20/21/22  

2017  ஜனவரி முதல்   

ஜூ   வதர 

- 2016 ஒக்நடரிர் முதல்  

2017 சிப்ரவரி வதர 

2017  நம முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

09 2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

ிலரசச ரதட  
2017.06.27/28/29  

2016  ஓக்நடரிர் முதல்   

2017 ஜூ   வதர 

- 2016  ஒக்நடரிர் முதல்  

2017 மரர்ச் வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்   நம  வதர 

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

- - 

 ரவத்தத  

2017.08.28/29/30

 /31  

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

- 2017  ஜனவரி முதல்   

ஏப்ரல்  வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்    ணக் ரசவு 

தி தி  வதர 

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  வதர 

06 - 
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எம்ிிலிிிட்டிய 2017.08.21/

22/23/ 24 

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

02 2016 டிெம்ிர் 

முதல்  2017 

சிப்ரவரி வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு 

தி தி  வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

10 2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

ச ரடக் சவல 2017.08.08/

09/10/ 11 
2016  ஓக்நடரிர் 

முதல்   2017 

ஜூதல  வதர 

08 2016 டிெம்ிர் 

முதல்  2017 

ஆ ஸ்ட் வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்   ஜூதல  

வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

04 2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

ில்மடுல்தல 2017.08.01/

02/04 

2017  ஜனவரி முதல்   

ஜூதல  வதர 

04 2016 டிெம்ிர் 

முதல்  2017 

சிப்ரவரி வதர 

2017  ஏப்ரல் 2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

12  

ஓப்ிநரயக்  2017.07.03/

04/05/ 06 

2017  மரர்ச் முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

03 2016 டிெம்ிர் 

முதல்  2017 

சிப்ரவரி வதர 

2017  ஜூ   08  

 லவரன 2017.10.24/

25/26/ 

30/31 

2017  ஜனவரி முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

 2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு 

தி தி  வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

06 2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

நிவித்தி ல 2017.07.25/

26/27/ 28 

2017  ஜனவரி முதல்   

மரர்ச்  வதர 

 2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு 

தி தி  வதர 

2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 

04 2017  ஜனவரி 

முதல்   

 ணக் ரசவு தி தி  

வதர 
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2 .  ிரரம உத்திநயர த்தர்  ரரியரலய ிரிெீலதன 

நிறுவனம் ிரிெீலதன செசத தி தி  ரரியரலய எண்ணிக்த  

ிலரசச ரதட 2017.12.21 08 

எம்ிிலிிிட்டிய 2017.12.26 21 

ில்மடுல்தல 2017.12.18,19 08 

ஓப்ிநரயக்  2017.12.18,19 04 

சவலிச சிரல 2017.12.18 08 
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3 4 5 6 7 8 

ிரிெீல

தன 

மற்று

ம் 

 ண்

 ரனி

ப்பு 

மரவட்ட  ணக் ரசவு மற்றும் மு ரதமத்துவ குழு 

கூட்டத்த்தத நடரத்துதல் 

செ.தி. 

ிரிெீல

தன 

 ணக்

 ரசவு 

ிறிவு

றுத்தல்

 ள் 

ிறிக்

த  

ிகுப்

ிரசவு 

ியிற்ச்

ெி 

நடவடி

க்த க்

 ரன 

வழி ர

ட்டல் 

நடரத்

தப்ிட்

ட 

ிரிெீல

தன 

மற்று

ம் 

 ண்

 ரனி

ப்பு 

எண்

ணிக்  

நடரத்தப்ிட்ட கூட்டச ளி  எண்ணிக்த  செ.தி. 

எண். 

வழச 

ப்ிட்ட 

ிறிவு

றுத்தல்

 ள் 

ிகுப்

ிரசவு 

செசத 

ிறிக்

த  ள் 

நடரத்

தப்ிட்

ட 

நி ழ்ச்

ெிதிட்

டச ள் 

04 

01 

 ரலரண்டு 

02 

 ரலரண்டு 

03 

 ரலரண்டு 

04 

 ரலரண்டு 

04 2017    .04.18 2017.07 .18 2017.10 .03 2018.03.05 1,700 01 03 04 
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 -2017

விிரம்

10.03.07.02 ிதிவரளர் நரய த் திதணக் ளத்தினுதடய ிதிவு 

 ட்டணச ள்

26,424,822.00 

10.03.07.03 தனிப்ிட்ட மர நிரக்குவரத்து 585,100.56 

10.03.07.04  11,120.00 

10.03.07.05 ிரது ரப்பு ிதமச்சுட  சதரடர்புதடய 

உறுதிச்ெர று  ட்டணச ள்

8,911,025.90 

10.03.07.99 ஏதனய 15,638,242.22 

10.04.03.01 25.00 

20.02.01.01 ிரெ  ட்டிடச ளுக் ரன வரடத 1,271,096.96 

20.02.01.03  ரணி மற்றும் ஏதனய வரி ள் 123,806.00 

20.02.02.99 நவறு 8,194,995.06 

20.03.01.00 திதணக் ள விற்ிதன
61,085.00 

20.03.02.03 ஆட்ிதிவு  ட்டணம்
949,030.00 

20.03.02.06  300.00 

20.03.02.13 ிரீட்தெ மற்றும் ஏதணய  ட்டணச ள் 9,000.00 

20.03.02.14 நமரட்டரர் வர ணச் ெட்டத்தி   ீழரன 

ிறவிடப்ிடும்  ட்டணம் மற்றும் ஏதணய 

சிறுவனவு ள்

60,604,627.00 

20.03.02.99 ிலதரப்ிட்ட 113,243,353.73 

20.03.04.00 நமரட்டரர் தெக் ில் 50,000.00 

20.03.99.00 ஏதணய சிறுவனவு ள் 4,518,953.37 

20.04.01.00 மத்திய ிரசு 66,735,052.40 

20.06.02.00 மூலதனச் செரத்து விற்ிதன 22,215.00 

சமரத்தம் 307,353,850.20 
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செலவு செசத 

சதரத  ரூிர

1  (ரூிர.3000/=) 1,585 54,084,000.00 

2  19 283,46100 

3  07 175,000.00 

4  23 481,432.00 

5 குழந்தத ளுக் ரன வழி ரட்டல் மத்திய நிதலய ிரரமரிப்பு - 234,850.00 

6 மது மற்றும் மது ஒழிப்பு நி ழ்ச்ெி திட்டச ள் - 37,280.00 

7 வலது குதரந்தவர் ளுக் ரன வீடதமப்பு உதவி ள் 11 890,000.00 

முதிநயரருக் ரன எழுச்ெி நி ழ்ச்ெிதிட்டச ள்

செலவு செசத 

சதரத  ரூிர

ெிநரஸ்ட ிிரதஜ ள் நி ழ்ச்ெிதிட்டம் 23,556 546,303,028.00 

ெமூ  ிிிவிருத்தி நி ழ்ச்ெிதிட்டச ள்

இல நி ழ்ச்ெிதிட்ட விிரம் நி ழ்ச்ெிதிட்டச ள் 

எண்

1 குழந்தத ளுக் ரன வழி ரட்டல் நி ழ்ச்ெித் திட்டம் 03 

2 உடல் குதரிரடு ளுதடயவர் ளுக் ரன விநெட 

நி ழ்ச்ெிதிட்டச ள்

34 

3 முதிநயரருக் ரன மருத்துவ மு ரம் ள் 67 

4 முதிநயரருக் ரன விநெட நி ழ்ச்ெிதிட்டம் 21 

5 சுவெக்தி ியிற்ச்ெி திட்டம் 26 

6 வநயரதிி ஒ றியச ள் சுவெக்தி  ிதமப்பு 

நி ழ்ச்ெிதிட்டச ள்

63 

7 நிரததப் சிரருள் ஒழிப்பு நி ழ்ச்ெிதிட்டச ள் 52 

8 த னரர்வ சதர டர் ளுக்கு சதளிவூட்டும் நி ழ்ச்ெித்திட்டம் 17 

9 நவறு ெமூ  ிிிவிருத்தி நி ழ்ச்ெிதிட்டச ள் 162 
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ினர்த்த நிவரரன நெதவதய வழசகுதல் (நதடமுதற செலவு) - 2017 

சதரடர் 

இல. 

நி ழ்ச்ெி திட்டம் ியநு ரி 

குடும்ிச ள் 

ிிரநதெ செயல  ிிரிவு ளி  எண்ணிக்  செரவு செசத 

சதரத  (ரூிர.) 

 

01.  

ினர்த்த 

த்தினரல் 

ிரதிக் ப்ிட்ட 

குடும்ிச ளுக்கு 

ெதமத்த, உலர் 

உணவு வழச ல் 

 

உலர்  27,169  

ெதமத்த    

16448 

ிய ம, ிலரசச ரதட, எேலியச ரட, 

எலிரத்த, ச ரடக் சவல,  ரவத்தத, 

 லவரதன,  ிரிஎல்தல, ச ரசலர தன, 

இரத்தினபுரி, குருவிட்ட, நிவித்தி ல, 

ஓப்ிநரயக் , ில்மடுல்தல, சவலிச சிரல, 

இம்புல்நி, எம்ிிலிிிட்டிய 

48,682,583.00 

 

45,164,381.00 

 

02.  

வீடு ள், வீட்டுத் 

தளிரடச ள், 

வியரிரர மற்றும் 

இறுப்பு 

நெதத்திற் ரன 

நட்டஈடு 

வழச ல் 

 

28246 

ிய ம, எேலியச ரட, எலிரத்த, 

ச ரடக் சவல,  ரவத்தத,  லவரதன, 

 ிரிஎல்தல, ச ரசலர தன, இரத்தினபுரி, 

குருவிட்ட, நிவித்தி ல, ஓப்ிநரயக் , 

ில்மடுல்தல, சவலிச சிரல, இம்புல்நி, 

எம்ிிலிிிட்டிய 

 

211,460,962.00 

 

03.  

வீடதமப்பு முற்ிண 

ச ரடுப்ினவு 

(2017 நம) 

 

18838 

ிய ம, ிலரசச ரதட, எேலியச ரட, 

எலிரத்த, ச ரடக் சவல,  ரவத்தத, 

 லவரதன,  ிரிஎல்தல, ச ரசலர தன, 

இரத்தினபுரி, குருவிட்ட, நிவித்தி ல, 

ஓப்ிநரயக் , ில்மடுல்தல, சவலிச சிரல, 

இம்புல்நி, எம்ிிலிிிட்டிய 

 

183,990,848.00 

 

04.  

வீடதமப்பு 

முற்ிண 

ச ரடுப்ினவு 

(2017 நவம்ிர்) 

 

392 

ிய ம, ிலரசச ரதட, எேலியச ரட, 

ச ரடக் சவல,  ரவத்தத,  லவரதன, 

ச ரசலர தன, இரத்தினபுரி, குருவிட்ட, 

நிவித்தி ல, ஓப்ிநரயக் , ில்மடுல்தல, 

சவலிச சிரல, எம்ிிலிிிட்டிய, இம்புல்நி 

 

3,920,000.00 

 

 

05.  

வீட்டு வரடத  

ச ரடுப்ினவு 

ஜூ     -  1210  

ஜூதல  -  1283  

ஆ ஸ்ட் -   1163  

இரத்தினபுரி, குருவிட்ட, எேலியச ரட, 

ிய ம,  லவரதன, நிவித்தி தல, எலிரத்த, 

 ிரிஎல்தல, ில்மடுல்தல,  ரவத்தத, 

ஓப்ிநரயக் , ச ரசலர தன, 

ிலரசச ரதட 

 

27,420,000.00 

 

06.  

வீட்டு வரடத  

ச ரடுப்ினவு 

செப் -     968  

ஒக்   -     984  

நவ    -    984  

இரத்தினபுரி, குருவிட்ட, எேலியச ரட, 

ிய ம,  லவரதன, நிவித்தி தல, எலிரத்த, 

 ிரிஎல்தல, ில்மடுல்தல,  ரவத்தத, 

ஓப்ிநரயக் ,  

 

22,020,000 

 

07.  

குடிநீர் 

வெதி தள 

வழச ல் 

 

10274 

எேலியச ரட, நிவித்தி தல, இரத்தினபுரி, 

குருவிட்ட, எம்ிிலிிிட்டிய, ச ரசலர தன, 

இம்புல்நி, ிலரசச ரதட, சவலிச சிரல, 

எம்ிிலிிிட்டிய 

933,888.00 

08.  வறட்ச்ெிக்கு 

உளர் உணவு 

வழச ல் 

23903 

எம்ிிலிிிட்டிய 172,360,000.00 

09.  மீல்குடிநயற்றம் 

1755 

ிய ம, ிலரசச ரதட, எேலியச ரதட, 

எலிரத்த, ச ரடக் சவல,  ரவத்தத, 

 லவரதன,  ிரிஎல்தல, ச ரசலர தன, 

இரத்தினபுரி, குருவிட்ட. நிவித்தி தல, 

ஓப்ிநரயக் , ில்மடுல்தல, சவலிச சிரல 

 

74,475,000.00 

சமரத்தம் 790,427,662.00 
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ினர்த்த நிவரரன நெதவதய வழசகுதல் (மூலதன செலவு) - 2017 

இல. நி ழ்ச்ெி திட்டம்   /செயற்திட்டம் 

சமரத்த செ.தி. எண்ணிக்த  – 20 

ிறிக்த யிடும் தி தியில் 

நிதி நிதல சிௌதீ  

நிதல (%) 

1 ச ரத்தில ச ரடல்ல ிரததயி  ிக்  சுவர் தள நிர்மரணித்தல் 

(எேலிச ரதட ிி.செ.ிிரிவு) 
457,980.00 100%  

2 மீ னரன வயல்சவளியிலிருந்து ச ட்டச லி ஓதட வதரயரன 

ஓதட மரர் த்தத சுத்தம் செசதல். (எேலிச ரதட ிி.செ.ிிரிவு) 

625,260.00 10 0%  

3 மரேர நிரமழுவ ிரததயில் சவௌளத்திற்கு ிரதிக் ிடு ி ற 

இடத்தில் ிரலம் ஒ றிதன  ட்டுதல்.(எேலிச ரதட ிி.செ.ிிரிவு) 

804,005.21 100%  

4 வத்துரரவ நில்வத்த உட்புகுதலில் ச ரஸ்வத்து ஆற்றி   தர ளில் 

ம னரிப்தி தடுத்தல்.( லவரதன ிி.செ.ிிரிவு) 

367,324.95 100% 

5 சவள்ள மட்டத்திதன  ணக் ிடுவதற் ரன தூ  தள 

சிரருத்துதல். ( லவரதன ிி.செ.ிிரிவு) 

162,748.76 100% 

6 ிர டுவ, நிரநேரரிரவ, நிரடிமழுவ ிரததயி  சவௌளத்திற்கு 

ிரதிக் ிடு ி ற இடத்தில்  சமடிவலசதனிய நிரக்குக்கு ிரு ில் 

ிக் சுவர் தள  ட்டுதல். (குருவிட்ட ிி.செ.ிிரிவு) 

1, 190 ,229.96 10 0%  

7 ிர டுவ, நிரநேரரிரவ, நிரடிமழுவ ிரததயி  சவௌளத்திற்கு 

ிரதிக் ிடு ி ற இடத்தில்  உடிரந்சதனிய நிரக்குக்கு 

ிரு ிலிருந்து  ழுவல வதர ிக் சுவர் தள  ட்டுதல். (குருவிட்ட 

ிி.செ.ிிரிவு) 

 

1,189,320.00 

 

100%  

8 தலரவிட்ட பீல்லநேன ிரததயி  ிக் சுவதர நிர்மரனித்தல். 

(குருவிட்ட ிி.செ.ிிரிவு) 

646,  920.72  100%  

9 ச ட்டலி ில்ல, தவரன  ிரரமத்தி  நீர்த்நதக் த்தி  

இருமருச ிலும் உள்ள ிக் சுவர் தள நிர்மரனித்தல். (இரத்தினபுரி 

ிி.செ.ிிரிவு) 

1,443,851.81 100%  

10  ல்நலல்ல  ி.உ.ிிரிவி  நுந சிரல  ரணியி  மண்ெரிவினரல் 

ிரதிக் ப்ிட்டவர் ளுக்கு வீடதமப்பு செயற்திட்டத்தி  ிரதத 

ெீரதமப்பு. (இரத்தினபுரி ிி.செ.ிிரிவு) 

1,089,761.16 100%  

11 ிில்லரவ ிரததயி  உதடந்த நிரக்கு தள ெீரதமத்தல் -1 

( ரவத்தத ிி.செ.ிிரிவு) 
1,192,380.00 100%  

12 ிில்லரவ ிரததயி  உதடந்த நிரக்கு தள ெீரதமத்தல் -2 

( ரவத்தத ிி.செ.ிிரிவு) 
1,096,843.40 100%  

13 ிட்ட ட ஓதடயி  ிக் சுவர் தள நிர்மரனித்து சவள்ள 

ிரதிப்ிிதன குதரத்தல். (எலிரத்த ிி.செ.ிிரிவு) 
742,183.37 100%  

14 ெப்பு ேலந்துச ரட, சிலிவத்தச ரட ிரததயி  ிக் சுவர் 

மற்றும் நிரக்கு நிர்மரனித்தல். (ச ரசலர ன ிி.செ.ிிரிவு)  
1,297,027.41 100%  

15 ம யரய புஸ்ஸசதரட்ட ஊடர  ேடச ல ிரததயிதன 

ிிிவிருத்தி செசதல். (சவலிச சிரல ிி.செ.ிிரிவு) 
9,545,127.11 100%  

 

 

16 ச ரழுவரவில சுேத ம ிரததயி   ர  தள நிர்மரனிதக்கும் 

செயற்திட்டம். (இரத்தினபுரி ிி.செ.ிிரிவு) 

1,486,339.64 100%  
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17  ழுவிச்செல்லப்ிட்டுள்ள ித் ம்ச ரட  ல் சிரல்ல ிரததயிதன 

புனர்நிர்மரனம் செசதல். (ில்மடுல்தல ிி.செ.ிிரிவு) 

1,063,050.27 100%  

18  ல்நலல்ல இம்புல்வத்த நெரமெிரி ிவர் ளி  வீட்டிற்கு  செல்லும் 

மதழ நீரினரல் ிரதிக் ப்ிட்ட ிரதததய புனர்நிர்மரனம் செசதல். 

(இரத்தினபுரி ிி.செ.ிிரிவு) 

283,751.08 100%  

 

19 இரத்தினபுரி புதிய நி ரத்தி  ஆனந்த தமத்திரி வி ரதரயி  

ிக் சுவர் தள நிர்மரனித்தல். (இரத்தினபுரி ிி.செ.ிிரிவு) 

1,373,239.77 100%  

20 ிமுவதுச ரட  ீன ேஎல ிரததயி  புனர்நிர்மரணம் செசதல். 

(இம்புல்நி ிி.செ.ிிரிவு) 

686,000.00 100%  

 சமரத்தல் 26,743,344.62 100% 
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184 8,755 
132 6,850 
54 2,014 
12 250 

 110 - 
 21 - 
 213 - 

 

 

இதணய ிரது ரப்பு சதரடர்ிர  ிரெரச  

உத்திநயர த்தர் ளுக்கு விழுப்புட்டல் நி ழ்ச்ெித்திட்டம்

40,745.00 55 

 ிிரநதெ உத்திநயர த்தர் ளி  மரதரந்த மு நனற்ற 

ிகுப்ிரசவு கூட்டச தள நடரத்தல்

19,875.00 கூட்ட சதரடர்  08  

  ல்வியியற்  ல்லூரி மரணவ ஆெிரியர் ளுக்கு 

விழுப்புட்டல் நி ழ்ச்ெித் திட்டம்

98,380.00 415 

ெிறுவர் இல்லச தள  ண் ரனித்தல் 13,500.00 கூட்ட சதரடர்  04  

 சிண் ிிள்தள ளி  ெர்வநதெ தினத்திதன 

ச ரண்டரடுதல்

50,000.00 385 

மு நனற்ற ிகுப்ிரசவு 14,820.00 ெிறுவர்  ழ ச ள்  

05 

 மக் ள் விழுப்புட்டல் 4,500.00 56 

8 குதரந்த வயதரன சிண் ள்  ர்ிமரவதத தவிர்க்கும் 

நி ழ்ச்ெிதிட்டம் 

43,520.00 150 

சமரத்தம் 285,340.00  
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ந னடத்தத மற்றும் ெிறுவர் ிரது ரப்பு நெதவ ள்

இல நி ழ்ச்ெிதிட்ட விிரம் நி ழ்ச்ெிதிட்ட 

எண்

ியநு ரி ளி  

எண்ணிக்த 

நிதி ஒதுக் ம் (ரூிர.)

திதணக் ளம் உதழப்பு

1 ெிறுவர்  ழ ம் 252 9540 340000 114200 

2 ெிறுவர் ெதி ள் 55 3227 170000  

3  ிரரமிய ிதமப்புக் ள் 98 796 110500  

4 ிிரநதெ  ண் ரணிப்பு குழுக் ள் 58 3711 51000  

5 ிர்ிணிக் ப்ிட்ட சிற்நறரர் 

உதவி

16 97 551500  

6 இரட்தட குழந்தத உதவி 06 14 50900  

7 நிரஷதன உதவி 01 01 5000  

8 தவத்திய உதவி 05 05 40000  

9 ிவெர ினர்த்த உதவி 01 01 15000  

10  ல்வி உதவி 14 56 56000  

11 மரதிரி  ிரரம நி ழ்ச்ெிதிட்டம் 125 5458 51000 17060 

12 ெர்வநதெ ெிறுவர் தின 

ச ரண்டரட்டம்

40 5266 51000  

13 ிரது ரப்ிற்ற ிிள்தள தள 

நமம்ிடுத்தல்

04 17 451150  

14 ிரடெரதல ளுக்கு ினுப்புதல் 0 178 -  

15 சிருந்நதரட்டத்துதர 04 280 99200  

16 ிரடெரதல ிிள்தள ளுக்கு 

விழிப்புனர்வு வழச ல் 

61 5970 221000  

17 ிரதி ரப்புத தம 03 101 21000  

18 மக் ள் விழுப்பூட்டல் 351 28858 - 40800 

ஏதணய மரவட்ட நி ழ்ச்ெிதிட்டச ள்

இல நி ழ்ச்ெிதிட்ட விிரம் நி ழ்ச்ெிதிட்ட 

எண்

ியநு ரி ளி  

எண்

நிதி ஒதுக் ம் 

ரூிர

செலவு 

ரூிர

மரவட்ட ெிறுவர்ெதி 03 158 10000.00 10000.00 

ிர்த்தபூர்வமரன ெிறுவர் 

ிசகுிற்றல் ியிற்ச்ெி 

நி ழ்ச்ெிதிட்டம்

2 18 20250.00 20250.00 

ெர்வநதெ ெிறுவர் தின 

ச ரண்டரட்டம்

01 360 15000.00 15000.00 

மு நனற்ற ிகுப்ிரசவு 07 119 15000.00 15000.00 

ெிறுவர்  ழ  ஆரரசச்ெி 

நி ழ்ச்ெிதிட்டச ள்

03 87 40000.00 40000.00 

சமரத்தம் 16 742 100250.00 100250.00 
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5,860,000.00 

 
5,860,000.00 
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31,000.00 
 

31,000.00 
 

75%  
 

385,677.65 
 

385,677.65 
 

100%  

 ஸ்ட்ட ிிரநதெ வி ரதர ள் ிிிவிருத்தி 

பிரதேச 

சசயலக 

பிரிவு 

விகாரரயின் சபயர் சசலவு 

(ரூபா.) 

அயகம ஶ்ரீ சுமனாராமய (சங்கவாசத்தின் சுவர்களை கபராரு சசய்தல்) 200,000,00 
கிரிஎல்ளை ஶ்ரீ மஹிந்தாராமய (கட்டிட புனர்நிர்மானம்) 200,000,00 
இம்புல்பப ஶ்ரீ சுதர்ஷனாராமய (சங்கவாசத்திற்கு ளடயில் பதித்தல்) 200,000,00 
இம்புல்பப ஶ்ரீ சித்தார்த்த சபௌத்த ஜயந்தி சபௌத்த மத்தியநிளையம் 200,000,00 
இம்புல்பப ஶ்ரீ ளசை கங்காராமய  (கூளரதகடுகளை வழங்குதல்) 200,000,00 

பைாங்சகாளட ஶ்ரீ அபனீவாராமய  (சங்கவாசத்ளத புனர்நிர்மானம் சசய்தல்) 200,000,00 

பைாங்சகாளட ஶ்ரீ சாங்கிகாராமய  (சங்கவாசத்ளத புனர்நிர்மானம் சசய்தல்) 200,000,00 

பைாங்சகாளட ஶ்ரீ கங்காராமய  (சங்கவாசத்ளத புனர்நிர்மானம் சசய்தல்) 200,000.00 

சகாசைான்ளன ஶ்ரீ ஜயமகா விகாளர  (சங்கவாச கட்டிடத்ளத நிர்மானித்தல்) 200,000,00 
சகாசைான்ளன ஶ்ரீ தர்மாபைாக விகாளர  (சங்கவாச கட்டிடத்ளத நிர்மானித்தல்) 100,000.00 
இரத்தினபுரி ஶ்ரீ வஜிராராமய பல்வாடிய   300.000,00 
இம்புல்பப ஜசிரி மகா பபாதிருக்காராமய, சபைிஹுல்ஓய (உபகரனம் வழங்கதல்) 100,000.00 

சகாசைான்ளன பபாதிராஜாராமய 

 

100,000,00 
 

சகாடக்கசவை ஶ்ரீ சுதர்மாராமய  (தர்ம மண்டபத்ளத புனர்நிர்மானம் சசய்தல்) 200,000,00 

பல்மடுல்ளை ருவன்புர பாவனா மத்திய நிளையம் (சங்கவாசத்ளத கபராரு சசய்தல்) 200,000,00 
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இம்புல்பப ஶ்ரீ புஷ்பாராம சடம்பிட்டிய விகாளர  (சங்கவாசத்ளத கபராரு சசய்தல்) 
 

200,000,00 

நிவித்திகளை ஶ்ரீ இஸிபதனாராமய  (தன்னரீ் தாங்கிளய நிர்மானித்தல்) 200,000,00 
 

குருவிட்ட ஶ்ரீ ஆரியதம்ம நிபகதனம்  (சங்கவாசத்ளத நிர்மானித்தல்)     
 

200,000,00 

கைவாளன ஶ்ரீ சபனத்திராராமய – கழிவளர சதாகுதி 
 

150,000.00 

சகாடக்கசவை ஶ்ரீ விஜய மங்கைாராமய – கழிவளர சதாகுதி 
 

150,000.00 

கைவாளன தர்மதீப ஆராமய 
 

200,000.00 

பல்மடுல்ளை ஶ்ரீ சுகுனமாைி சில் மாதாஸ்ரமய 
 

200,000.00 

குருவிட்ட ஶ்ரீ விஜயவர்தன பிரிசவன – மாணவர் விடுதி 
 

200,000.00 

 ச ாத்ேம் 
 
 

4,700,000.00 
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பிரதேச 

சசயலகம் 

ேஹம் பாடசாரலயின் சபயர் சசலவு 

(ரூபா.) 

எஹைியசகாட ஶ்ரீ தர்மாைங்கார தஹம் பாடசாளை (உபகரணங்கள் வழங்கல்) 100,000.00 

ஓப்பநாயக்க ஶ்ரீ ராஹுை தஹம் பாடசாளை (உபகரணங்கள் வழங்கல்) 
100,000.00 

கைவாளன ஶ்ரீ சுகதாராம தஹம் பாடசாளை (உபகரணங்கள் வழங்கல்) 
100,000.00 

எைபாத்த ஶ்ரீ சங்கமித்தா தஹம் பாடசாளை (பமளச வாங்கு வழங்கல்) 
100,000.00 

எைபாத்த ஶ்ரீ பகமானந்த தஹம் பாடசாளை (பமளச வாங்கு வழங்கல்) 100,000.00 

எைபாத்த ஶ்ரீ ஞான சீஹ தஹம் பாடசாளை (பமளச வாங்கு) 100,000.00 

எைபாத்த ஶ்ரீ சுமனாராமய தஹம் பாடசாளை (ஒைி சபருக்கி வழங்குதல்) 100,000.00 

எைபாத்த ஶ்ரீ காமினி தஹம் பாடசாளை (பமளச வாங்கு) 100,000.00 

பைாங்சகாளட ஶ்ரீ சுமங்கை தஹம் பாடசாளை (பமளச வாங்கு) 
100,000.00 

கிரிஎல்ளை ஶ்ரீ ஷான்திகாராம தஹம் பாடசாளை (உபகரணங்கள் வழங்கல்) 
100,000.00 

இம்புல்பப ஶ்ரீ தர்ம்ம விஜய தஹம் பாடசாளை (பமளச வாங்கு சசய்தல்) 
100,000.00 

இம்புல்பப ஶ்ரீ சிரிரதன தஹம் பாடசாளை (பமளச வாங்கு சசய்தல்) 
100,000.00 

பல்மடுளை ஶ்ரீ ரதன தஹம் பாடசாளை (உபகரணங்கள் வழங்கல்) 
100,000.00 

சகாசைான்ளன ஶ்ரீ ஆனந்த தஹம் பாடசாளை (உபகரணங்கள் வழங்கல்) 
100,000.00 

சகாசைான்ளன ஶ்ரீ ஞானஸீ்ஸர தஹம் பாடசாளை (உபகரணங்கள் வழங்கல்) 
100,000.00 

எம்பிைிபிட்டிய ஶ்ரீ துமிந்து தஹம் பாடசாளை (கட்டிட நிர்மானம்) 
200,000.00 

எம்பிைிபிட்டிய ஶ்ரீ ஞானாபைாக தஹம் பாடசாளை (கட்டிட நிர்மானம்) 
200,000.00 

எம்பிைிபிட்டிய சிரி பபமரதன தஹம் பாடசாளை (கட்டிட நிர்மானம்) 
200,000.00 

ஓப்பநாயக்க சிரி விஜய தஹம் பாடசாளை (கட்டிட நிர்மானம்) 
200,000.00 

ஓப்பநாயக்க சிரி சித்தரார்த்த தஹம் பாடசாளை (கட்டிட நிர்மானம்) 
200,000.00 

கைவாளன ஶ்ரீ சங்கானந்த தஹம் பாடசாளை (கழிவளர சதாகுதி நிர்மானம்) 
200,000.00 

கைவாளன ஶ்ரீ கங்காராம தஹம் பாடசாளை (கட்டிட நிர்மானம்) 
200,000.00 

கிரிஎல்ளை ஶ்ரீ பமதானந்த தஹம் பாடசாளை (கட்டிட நிர்மானம்) 
200,000.00 

குருவிட்ட ஶ்ரீ புஞ்ஞானந்த தஹம் பாடசாளை (கட்டிட நிர்மானம்) 
200,000.00 

சகாசைான்ளன ஶ்ரீ ஜயசுமனாராமய தஹம் பாடசாளை (கட்டிட நிர்மானம்) 
200,000.00 

சகாடக்கசவை ஶ்ரீ மங்கை தஹம் பாடசாளை (தஹம் பாடசாளை கட்டிடத்தின் 

கூளர) 

200,000.00 
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இரத்தினபுரி ஶ்ரீ தர்ம்ம பஜாதி பாடசாளை (கட்டிட நிர்மானம்) 
200,000.00 

இரத்தினபுரி ஶ்ரீ தர்ம்ம தித்த் தஹம் பாடசாளை, சவரழுப (உபகரணங்கள் 

வழங்கல்) 

200,000.00 

இம்புல்பப ஶ்ரீ சரனங்கார தஹம் பாடசாளை 
200,000.00 

 ச ாத்ேம் 4,300,000.00 

 

 

புன்ய கிரா  நிகழ்ச்சிேிட்டம் 

 
பிரதேச 

சசயலகம் 

விகாரரயின் சபயர் சசலவு (ரூபா.) 

 

கைவான ஶ்ரீ விஜயபபாதிராஜாராமய, பனாசபாை (தர்ம சாளையின் கூளரளய 

நிர்மாணித்தல்) 

100,000,00 

இம்புல்பப ஶ்ரீ ஜனீபஜாதிகாராமய (சவைியக தர்ம மண்டப நிர்மானம்) 100,000,00 

கைவான புன்ய கிராம நிகழ்ச்சிதிட்டம் (ஆ மீ  நி ழ்ச்ெிதிட்டம்) 100,000,00 

இம்புல்பப புன்ய கிராம நிகழ்ச்சிதிட்டம் (ஆ மீ  நி ழ்ச்ெிதிட்டம்) 100,000,00 

 
சமரத்தம் 400,000.00 
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 லரச்ெரர நி ழ்ச்ெிதிட்டச ள்

இல நி ழ்ச்ெிதிட்ட விிரம் நி ழ்ச்ெிதிட்ட எண்

 தல நிறுவனச ளி  ிிிவிருத்தி 03 

புதிய  தல நிறுவனச தளப் ிதிவு செசதல் 09 

 தல நிறுவனச ளுக்கு நிதி உதவி வழசகுதல் 58 

 தல நிறுவனச ளுக்கு உி ரணச தள வழசகுதல் - 

நடன நிரட்டி விழிப்புணர்வு வழசகுதல் 01 

வருடரந்த உட்ெவச ள் 18 

 லரச்ெரர ஆதணயச ள் நி ழ்ச்ெித்திட்டம் 03 

ிிரநதெ  லரச்ெரர ஆதணயச தள ிதமத்தல் 07 

 லரச்ெரர ஆதணயம் 17 

 தலஞர் ிிிவிருத்தி நி ழ்ச்ெிதிட்டம் 18 

ிிரதீிர ிிரமரன விருது ள் ெிிரரிசு செசதல் 17 

 லர பூென விருது 09 

 தலஞர் ளுக் ரன ஓசவூதியம் 08 

 தலஞர் ளுக்கு நிதி உதவி ள் வழசகுதல் 141 

 தலஞர் ளுக் ரன த சயழுத்துப் ிிரதி நிரட்டி 05 

 தலஞர் ளுக்கு தவத்திய உதவி ள் வழசகுதல் 06 

ஏதனய  லரச்ெரர நி ழ்ச்ெி ள் 18 

தவிவச ள் யது சவெக் சிரசெர  

ெர ித்திய

18 

புத்த  சவளியீடு 03 

மரவட்ட ெர ித்திய தவிவம் 01 

நதெிய  தலநிறுவன ிிரநயர  ிரீட்தெ - 
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 - 2017

செயற்ிரடு
விண்ணப்ிச ள் 

எண்ணிக்த 

ஈட்டிய வருமரனம் 

(ரூிர.)

புதிய ெரரதி ினுமதிித்திரச ள் 

வழச ல்

17,803  

 

 

 

 

 

 

59,083,575.00 

ெரரதி ினுமதிித்திரச ள் 

புதுப்ிித்தல்
1,834 

இலக்  த டு தள வழச ல் 8,684 

வர ண உரிதம மரற்றம் 357 

ிரரச் ெர றிதல் வழசகுதல் 579 

ிதடயரளச் ெர றிதல்

வழசகுதல்

331 

ததட உத்தரவு ள் வழசகுதல் 229 

ெரரதி தள புதிதர  நெர்த்துக் 

ச ரள்ளல் மற்றும் ததடதர டல் 

ிரீட்தெ

 

50 
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த வல் திரட்டுதல்

குறித்த வருடத்தில் இரத்தினபுரி மரவட்டம் சதரடர்ிர  செயற்ிடுத்தப்ிட்ட 

சிரருளரதரர  ணக்ச டுப்பு மற்றும் ஆசவு - 2017

சநல் ிறுவதட சதரடர்ிரன ஆசவு 

2016/2017 சிறும்நிர த்திற்கு ஏற்புதடயதரன (2016 ஒக். முதல் 2017 ஏப்ரல் வதர) சநல் ிறுவதட 

சதரடர்ிரன 87 ஆசவு ள் நடரத்தப்ிடநவண்டி இருந்தது. இவற்றில் 75 ஆசவு ள் நடரத்தப்ிட்டன. 

2017 ெிறு நிர த்தற்கு ஏற்புதடயதரன (2017 நம முதல் 2017 செப்டம்ிர் வதர) 87 சநல் ிறுவதட 

ஆசவு ள் நடரத்தப்ிடநவண்டி இருந்தது. இவற்றில் 55 ஆசவு ள் நடரத்தப்ிட்டது. ிதற் ர  ரூிர. 

65,700.00 செலவு செசயப்ிட்டது. 

ஊழியப்ிதட ஆசவு 

2017 ஆம் ஆண்டு இந்த ஆசவு 1,250 வீட்டுத் சதரகுதி ளில் நடரத்தப்ிட்டது. இந்த ஆசவு சடிலட் 

 ணனிதய ிய ிடுத்தி நடரத்தப்ிடுதல் 2017 மரர்ச் மரதத்திலிருந்து ிறிமு ப்ிடுத்தப்ிட்டது. குறித்த 

த வல் ிடச ிய ந ரதவ ள் ிிரதரன  ரரியரலயத்திற்கு ினுப்ிி தவக் ப்ிட்டுள்ளது.

நநர ிய ிரட்டு ஆசவு

திதணக் ளத்தினரல் ிறிமு ப்ிடுத்தப்ிட்ட இந்த ஆசவு 310 வீட்டுத்சதரகுதி ளில் ஒக்நடரிர் முதல் 

டிெம்ிர் வதரயரன  ரலப்ிகுதியில் நடரத்தப்ிட்டது. குறித்த த வல் ள் ிிரதரன  ரரியரலயத்திற்கு 

ினுப்ிிதவக் ப்ிட்டுள்ளது.

மும்மரத த த்சதரழில் உற்ித்தி சதரடரடிரன ஆசவு.

 ரலரண்டு ிடிப்ிதடயில் நதெிய உற்ித்திதய  ணக் ிடுவதற் ர  2017 ஆண்டு 04 

 ரலரண்டு ளுக்கும் ஏற்புதடயதர  05 நிறுவனச ளுக்கு த வல் ள் சிறுவதற்கு 

ஒப்ிதடக் ப்ிட்டிருந்தது. ிந்த 05 நிறுவனச ளி  த வல் ள் திறட்டப்ிட்டு குறித்த  ரல எல்தலயி  

ிடிப்ிதடயில் ிிரதரன  ரரியரலயத்திற்கு ினுப்ிிதவக் ப்ிட்டுள்ளது.

மரவட்ட புள்ளிவிிரக் த நயட்டிதன தயரரித்தல் - 2017 

மரவட்ட புள்ளிவுிரக் த நயட்டில் இதுவதர உள்ளடக் ப்ிட்ட 10 ித்தியரயச ளுக்கு 

நமலதி மர  ிதி ரரம் மற்றும் ஊழியர், ெமூ  சிரருளரதரர த வல் ள் சதரடர்ிரன 02 

ித்தியரயச ள் உள்ளடக் ப்ிட்டு 2017 மரவட்ட புள்ளிவிிரக் த நயடு தயரர்செசயப்ிட்டு 

ிச்ெிடப்ிட்டு விநிநயர ம் செசயப்ிட்டது. 2017 த நயடு த வல் தள ிய ிடுத்துநவரரி  

வெதிக் ர  ெிச ளம் மற்றும் ஆச ிள சமரழி ளில் ிச்ெிடப்ிட்டுள்ளது. 

சநல் சதரடர்ிரன புள்ளிவிிச தள நெ ரித்தல். 
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இத   ீழ் மரவட்டத்திலுள்ள வயல்  ரணி ளில் ியிரடப்ிட்ட மற்றும் ிறுவதடசெசயப்ிட்ட 

நிலத்தி  ிளவு  ணக் ீடு செசயப்ிட்டது. இது ெிறு மற்றும் சிரும் நிர ம் எ ற ிடிப்ிதடயில் 

 ணக் ிடப்ிட்டதுட  மரவட்ட மட்டத்தில் மற்றும் நதெிய மட்டத்தில் மதிப்பீடு ள் தயரரிக் ப்ிடும். 

வயல் சியர் ிட்டியல் தள தயரரித்தல்

ஒவ்சவரரு ிிரநதெ செயல  ிிரிவிற்கும் ஏற்புதடயதர   ிரரம நெதவயரளர் ிிரிவு ளில் 

வடி ரலதமப்பு வெதி ளி  ிடிப்ிதடயில் வயல் ளி  சியர் ிட்டியல் புதுப்ிிக் ப்ிடல் 2017 

ஆம் ஆண்டு நதடமுதறப்ிடுத்தப்ிட்டது. இது சதரடர்ிர  ிந்த வயல் சியர்ிட்டியல் தயரர் 

செச ி ற  வி.உ.ஆ.உ. உத்திநயர த்தர் ளுக் ரன ியிற்ச்ெி சநறி ள் 17 நடரத்தப்ிட்டது.

 ட்டிட புள்ளிவிிரச ள்

மரவட்டத்தினுள்  ரணப்ிடு ி ற மரந ர ெதி ள், ிிரநதெ ெதி ளி   ட்டி முடிக் ப்ிட்ட 

 ட்டிடச ள் சதரடர்ிரன விிரச ள், குறித்த மரதத்திற்குள் ினுமதிக் ப்ிட்ட ஒப்ிதன ளி  

விிரச ள் நிர றதவ நெ ரிக் ப்ிட்டு ிிரதரன  ரரியரலயத்திற்கு ினுப்ிி தவக் ப்ிட்டது. 

இந்த த வல் ள் நதெிய  ணக்கு தயரரிக் ப்ிடும்நிரது ிய ிடுத்தப்ிடும்.

உள்ளூரரட்ச்ெி ம றச ளி  புள்ளிவிிரச ள்.

2017 ஆம் ஆண்டுக்கு ஏற்புதடயதரன ிிரநதெ ெதி ள், ந ர ெதி ளி  சிரது த வல் ள், வரவு 

செலவு ிறிக்த  சிற்றுக்ச ரள்ளல் நதடசிற்றதுட  நதெிய மட்டத்தில் வரவு செலவு 

தரவுப்ிடுத்தல் தயரரிப்ிதற் ர  இந்த த வல் ள் ிய ிடுத்துவதற் ர  ிிரதரன  ரரியரலயத்திற்கு 

ினுப்ிப்ிட்டது.

நெதன ியிர்செசத  புள்ளிவிிரம்

 ிரரம நெதவயரளர் ிிரிவு மட்டத்தில் நெதன ியிர்செசத  ிற்றிய புள்ளிவிிரச ள் புள்ளிவிிர 

உத்திநயர த்தரினரல் ெமர்ப்ிிக் ப்ிட்ட ிி  ித  மூலம் ிிரநதெ செயல  மட்டத்திலரன ெரரரம்ெ 

ிறிக்  தயரர்செசயப்ிட்ட 2017 ஆம் ஆண்டு இரு நிர ச ளுக்கும் குறிப்ிிட்ட  ரலப்ிகுதி ளில் 

ிிரதரன  ரரியரலயத்திற்கு ினுப்ிப்ிட்டுள்ளது.

ந ர விதல மட்டச தள திறட்டுதல். 

இத ிடி வரரரந்தம். மரதரந்தம்.  ரலரண்டு ிடிப்ிதடயில் இரத்தினபுரி ந ரத்தினுள் திறந்த 

ெந்தத ெில்லதர விதல மட்டச ள் திறட்டப்ிட்டு ிிரதரன  ரரியரலத்திற்கு ினுப்ிப்ிட்டது. 

ெர்வநதெ விதலமட்டச ள் ஒப்பீட்டுரீதியரன நி ழ்ச்ெிதிட்டம். 

ஆம் ஆண்டு செயற்ிடுத்தப்ிட்ட இந்நி ழ்ச்ெித்திட்டத்திற்கு ஏற்புதடயதர  இரத்தினபுரி 

ந ரத்தினதும் மற்றும் நிவித்தி தல ந ரத்தினதும் 179 நிதலயச ளி  931 சிரருட் ளுக்கு 

ஏற்புதடயதர  விதலமட்டச ள் திறட்டப்ிட்டது.

நததவப்ிரடு ளுக்கு ஏற்ி த வல் ள் வழச ல்.
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 இரத்தினபுரி மரவட்டத்தி  உதழப்புிதட புள்ளிவிிரம் மற்றும் வறுதம மட்டச தள 

உள்ளடக் ியதர  இரத்தினபுரி புள்ளிவிிர ிிரிவினரல் தயரரிக் ப்ிட்ட ெிறு த நயடு ள் 

இரண்டு ெ ல ிிரநதெ  ரரியரலயச ளுக்கு மி னஞ் ல் மூலமர  ினுப்ிப்ிட்டுள்ளது.

 திதணக் ளத்தினரல் சவளியிடப்ிடு ி ற முக் ிய புள்ளிவிிரச ள் சதரடர்ிர  மரதரந்தம் 

மி னஞ்ெல் மூலமர  ெ ல ிிரநதெ  ரரியரலயச ள் மற்றும் மரவட்டத்தி  ஏதனய 

ிரெரச  நிறுவனச ள் சதளிவுிடுத்தப்ிட்டது. 
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மரவட்ட ிிிவிருத்தி 2017 

இரத்தினபுரி மரவட்ட ிிிவிருத்தி செயற்திட்டச ள் செலவுத் ததலப்பு 278 மரவட்ட செயலம், நதெிய ச ரள்த  ள் மற்றும் சிரருளரதரர 

விவ ரர ிதமச்சு,  ிரரமிய சிரருளரதரரம் சதரடர்ிரன ிதமச்சு, ஜனரதிிதி செயல ம், உள்நரட்டலுவல் ள் ிதமச்சு, விதலயரட்டுத்துதர 

ிதமச்சு மற்றும் வரழ்வி  எழுச்ெி ிிிவிருத்தி திதணக் ளம் ஆ ியவற்றி  நிதியினரல் செயற்ிடுத்தப்ிட்டது. 

 

புதிய மரவட்ட செயல   ட்டிடத்சதரகுதிதய நிர்மரணித்தல் இரண்டரம்  ட்டம். 

ிிிவிருத்தி செயற்திட்டம் நிதி ஒதுக் ம் 2017.01.01 தி திக்கு 

செலவு 

2017ம் ஆண்டு செலவு 2017.12.31 ம் தி திக்கு 

முழுச்செலவு 

புதிய மரவட்ட செயல  

 ட்டிடத்சதரகுதியி  இரண்டரம் 

 ட்டம் 

697,000,000.00 298,235,116.55 145,417.699.86 443,652,816.43 
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மரவட்ட ிிிவிருத்தி செயற்திட்டச ள்

செலவுத் ததலப்பு மற்றும் விிரம் ிிிவிருத்தி செயற்திட்டச ள் செயற்திட்டச

 ளி  

எண்ணிக்த  

நிதி ஒதுக் ம் ரூிர. செலவு ரூிர. 

121 உள்நரட்டலுவல் ள் ிதமச்சு 1. விநெட ிிிவிருத்தி செயற்திட்டச ள் 2 255,492,757.70 147,396,817.52 

2. ிரதத ள்  ரிட் செசதல், விதளயரட்டரச  ிிிவிருத்தி 1 65,850,000.00 9,386,762.83 

 

 

104  நதெிய ச ரள்த  ள் மற்றும் 

சிரருளரதரர விவ ரர ிதமச்சு 

1. ி மு ப்ிடுத்தப்ிட்ட வரவு செலவு திட்டம் 926 119,810,000.00 74,558,904.28 

2.  ிரரமிய உட் ட்டதமப்பு வெதி தள ிிிவிருத்தி செசதல் 884 287,500,000.00 197,405,035.00 

3. உட் ட்டதமப்பு ிிிவிருத்தி விநெட செயற்திட்டம் i 16 1,600,000.00 195,226.37 

4. உட் ட்டதமப்பு ிிிவிருத்தி விநெட செயற்திட்டம் i 174 537,960,000.00 151,233,555.08 

5. உட் ட்டதமப்பு ிிிவிருத்தி விநெட செயற்திட்டம் iii 176 206,500,000.00 45,821,885.53 

6. ெமய ஸதலச தள ிிிவிருத்தி செசயும் நி ழ்ச்ெிதிட்டம் 41 14,800,000.00 8,638,320.66 

154   ிரரமிய சிரருளரதரரம் 

சதரடர்ிரன ிதமச்சு 

1. ிரரமிய சிரருளரதரர ிிிவிருத்தி நி ழ்ச்ெிதிட்டம் ( ித்துல் 

உட  சதரடர்புதடய உற்ித்தி செயற்திட்டச ள்) 

08 2,935,465.00 2,495,106.25 

2.ிரச உற்ித்தி  ிரரமச தள ிிிவிருத்தி செசதல் 07 862,420.00 846,008.22 

3.  ிரரமிய சிருளரதரர ஊக்குவிப்பு நி ழ்ச்ெித்திட்டம் 60 25,600,00.00 13,953,759.19 

136  விதளிரட்டுத் துதர ிதமச்சு 1.  ிரரமிய விதளயரட்டரச  ிிிவிருத்தி i 17 6,788,000.00 2,715,724.80 

2.  ிரரமிய விதளயரட்டரச  ிிிவிருத்தி ii 8 4,800,000.00 16,517.55 

ஜனரதிிதி செயல ம் 1. புனருததய சுற்றரடல் ிரது ரப்பு நதெிய நி ழ்ச்ெிதிட்டம்     

2. சுற்றரடல் ிரது ரப்பு நதெிய நி ழ்ச்ெிதிட்டம் ii 18 6,236,000.00 6,236,345.00 

3. நிரஷதன-மு நனற்ற ிவதரனிப்பு ில்ிிரிவு 

செயற்ிரட்டு திட்டம் 

01 1,999,000.00 1,068,383.15 

4.  ிரரம ெக்தி மக் ள் திட்டம் 51 12,750,000.00 6,950,000.00 

192 – ெட்ட ஒழுசகு மற்றும் சதற்கு 

ிிிவிருத்தி ிதமச்சு 

சதற்கு ிிிவிருத்தி ிிரரந்திய நி ழ்ச்ெிதிட்டம் 31 23,445,000.00 6,126,206.64 

147- ிிரநதெ ிிிவிருத்தி ிதமச்சு ிிரநதெ உட் ட்டதமப்பு வெதி ள் ிிிவிருத்தி 

நி ழ்ச்ெித்திட்டம் 

5 6,000,000.00 3,397,257.34 

சமரத்தல் 2426 1,555,354,242.7 678,441,815.41 
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121 – விநெட ிிிவிருத்தி செயற்திட்டச ள் மற்றும் ிரதத ிிிவிருத்தி 

1. விநெட ிிிவிருத்தி செயற்திட்டச ள் 

 

சதரடர் 

இல 

ிிரநதெ 

செயல ம் 

செயற்திட்டம் செ.தி. 

எண். 

நிதி ஒதுக் ம் ரூிர. சிளதீ  மட்டம் நிதி சிறுநிறு ரூிர. 

A B C D E F G 

1 
ச ரசலர ன 

 

சதமுவரத ிலத்திதன 

நிர்மரணித்தல் 
1 

 

255,492,757.70 

      √ 75,208,333.62 

2  ிரிஎல்தல 
ச ரர எல  ந்தலந்த 

ிலத்திதன நிர்மரணித்தல் 
1       √ 5,835,992.77 

3 நிவித்தி தல 

நிவித்தி தல 

ெரரெந்ததயிதன 

நிர்மரனித்தல் 

1       √ 37,334,161.13 

4 நிவித்தி தல 

நிவித்தி தல ிஸ்தரிப்பு 

நிதயத்திதன 

நிர்மரனித்தல் 

1       √ 8,301,886.64 

5 நவறு 

சட டர் மிகுதியில் 

நதடமுதறப்ிடுத்தப்ிட்ட 

செயற்திட்டச ள் 

1       √ 20,716,443.36 

சமரத்தம்  5 255,492,757.70        
147,396,817.52 

 

 

A ிரதீடு தயரரிக் ப்ிட்டுள்ளது       B விதல ந ரரப்ிட்டுள்ளது       C 25%நவதல முடிவு        D 26%-50%நவதல முடிவு      E 51%-75% நவதல முடிவு        

F 76%-99% நவதல முடிவு              G 100% நவதல முடிவு 
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உள்நரட்டலுவல் ள் ிதமச்ெி  நிதி ஒதுக் த்தி   ீழ் 2016 ஆம் ஆண்டு ஆரம்ிிக் ப்ிட்ட இரத்தினபுரி மரவட்ட விநெட 

ிிிவிருத்தி நி ழ்ச்ெிதிட்டத்தி   ீழ் நதடமுதறப்ிடுத்தப்ிட்ட செயற்திட்டச ள் ெில 

 

நிவித்தி தல ெிறிய ிஸதரிப்பு நிதலய 

நிர்மரணம் 

ரூிர.  58,035,023.87  

 

 

நிவித்தி தல வரர ெந்தத நிர்மரணம் 

ரூிர.  83,045,414.10  
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உள்நரட்டலுவல் ள் ிதமச்ெி  நிதி ஒதுக் த்தி   ீழ் 2016 ஆம் ஆண்டு ஆரம்ிிக் ப்ிட்ட இரத்தினபுரி மரவட்ட விநெட 

ிிிவிருத்தி நி ழ்ச்ெிதிட்டத்தி   ீழ் நதடமுதறப்ிடுத்தப்ிட்ட செயற்திட்டச ள் ெில 

 

செயற்திட்டம் – சதமுவரத ிரலம் நிர்மரணம்  

சிறுமதி ரூிர.186,508,437.75 
 

மு தனய நிதல 

நிர்மரணிக் ப்ிடு ி ற ிரலம் 
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2. ிரதத தள  ரிட் செசதல் 

 
ததலப்பு 

இல 

ிிரநதெ 

செயல ம் 

செயற்திட்டத்தி  சியர் ிரதீட்டுத் 

சதரத  ரூிர. 

ிிிவிருத்தி 

செசத தூரம் 

 ி.மீ. 

சிௌதீ  சிறுநிறு நிதி சிறுநிறு 

A B C D E F G 

             
121 இம்புல்நி  ல ம லதுயரய ிரதத ிிிவிருத்தி 65,850,000.00     √    9,386,762.83 

             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 
A ிரதீடு தயரரிக் ப்ிட்டுள்ளது       B விதல ந ரரப்ிட்டுள்ளது       C 25%நவதல முடிவு        D 26%-50%நவதல முடிவு      E 51%-75% நவதல முடிவு        

F 76%-99% நவதல முடிவு              G 100% நவதல முடிவு 
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 ிரரமிய உட் ட்டதமப்பு வெதி தள ிிிவிருத்தி செசயும் நி ழ்ச்ெிதிட்டத்தி   ீழ் நதடமுதறிடுத்தப்ிட்ட 

செயற்திட்டச ள் ெில 

நேட்டிசேல துமிந்தரரரம வி ரதர ிரதத ிிிவிருத்தி 

ரூிர.  500,000.00  

 

ிிட்டசவல ிரதததய ிிிவிருத்தி செசதல் 

ரூிர.  500,000.00  

 

வில்ிிட சடஸ்டி  தூ  ிரு ிலிருந்து 

இரரணுவ  ிரரமத்திற்கு உள்ள ிரததயி  

உதடந்த இடச தள ிிிவிருத்தி செசதல்  

ரூிர.  500,000.00  
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 ிரரமிய உட் ட்டதமப்பு வெதி தள ிிிவிருத்தி செசதல் 

1. ி மு ப்ிடுத்தப்ிட்ட வெவு செலவு திட்டம் - 2017 
சதரடர் 

இல. 

ிிரநதெ செயல ம் செ.தி. 

எண். 

நிதி ஒதுக் ம் 

ரூிர. 

ிரதீட்டுத் சதரத  

ரூிர. 

சிௌதீ  சிறுநிறு நிதி சிறுநிறு ியநு ரி 

எண். A B C D E F G 
1 ிய ம 49 4,045,000.00 3,655,737.79       49 2,126,521.01  

 
 
 
 

377,656 

2 எலிரத்த 67 9,030,000.00 8,710,128.02       67 4,987,711.70 
3 எேலியச ரட 47 5,398,500.00 5,374,316.57       47 3,360,636.23 
4 எம்ிிலிிிட்டிய 55 8,186,000.00 7,900,427.62       55 5,526,358.63 
5 இம்புல்நி 26 4,430,000.00 3,503,371.48       26 3,503,371.48 
6 ஓிநரயக்க் 16 2,960,000.00 2,874,010.34       16 2,874,010.34 
7  லவரதன 72 6,011,000.00 5,357,495.55       72 2,077,548.77 
8  ரவத்தத 57 7,415,000.00 6,774,058.10       57 4,741,058.10 
9  ிரிஎல்தல 21 4,690,000.00 4,456,367.54       21 4,072,712.65 
10 குருவிட்ட 90 13,260,000.00 12,466,463.16       90 6,569,925.96 
11 ச ரசலர ன 47 3,764,000.00 3,690,548.37       47 2,707,259.85 
12 ச ரடக் சவல 55 7,920,000.00 7,834,350.31       55 4,881,724.09 
13 நிவித்தி ல 59 7,277,300.00 7,068,323.54       59 5,836,583.11 
14 ில்மடுதல 71 9,063,200.00 8,819,237.18       71 7,503,927.58 
15 ிலரசச ரதட 27 5,100,000.00 4,850,707.00       27 3,666,198.37 
16 இரத்தினபுரி 145 18,860,000.00 18,358,266.29       145 7,786,158.74 
17 சவலிச சிரல 22 2,400,000.00 2,313,497.57       22 1, 885/ ,874.07 
18 மர.செ. (நிர்வர  செலவு)   451,323.60        451,323.60 
சமரத்தம் 926 119,810,000.00 114,458,630.03       926 74,558,904.28 

 
A ிரதீடு தயரரிக் ப்ிட்டுள்ளது       B விதல ந ரரப்ிட்டுள்ளது       C 25%நவதல முடிவு        D 26%-50%நவதல முடிவு      E 51%-75% நவதல முடிவு        

F 76%-99% நவதல முடிவு              G 100% நவதல முடிவு 
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இரத்தினபுரி  டு ஸ்எல்ல ிிரதரன 

ஓதடயிதன ிிிவிருத்தி செசதல் 

சிறுமதி ரூிர  .1,200,000.00  

சவௌளத்தினரல் ிரதிக் ப்ிட்ட ெிறு வடி ரலதமப்பு வெதி தள புனர்நிர்மரணம் செசதல் 

செயற்திட்டச ள் ெில 

 ிரிஎல்தல திக்நேன ஓதடயி  இரு 

மறுச ிலும் உள்ள ிக் சுவர் நிர்மரணம் மற்றும் 

ஓதடயிதன ஆளமரக் ி ிிிவிருத்தி செசதல் 

சிறுமதி ரூிர . 1,800,000.00  

 

நிவித்தி ல ரச ல நிர் 

நதக் த்திதன புனர்நிர்மரணம் 

செசதல் 

சிறுமதி ரூிர . 330,000.00  
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2.  ிரரமிய உட் ட்டதமப்பு வெதி தள ிிிவிருத்தி செசதல்- 

சதரடர் 

இல. 

ிிரநதெ செயல ம் செ.தி. 

எண். 

நிதி ஒதுக் ம் 

ரூிர. 

ிரதீட்டுத் சதரத  ரூிர. சிௌதீ  சிறுநிறு 

A B C D E F G 
1 ிய ம 39 10,500,000.00       39 6,956,078.31 
2 எலிரத்த 28 10,000,000.00     2  26 2,099,662.71 
3 எேலியச ரட 64 22,000,000.00       64 13,627,236.01 
4 எம்ிிலிிிட்டிய 49 20,000,000.00       49 16,923,901.45 
5 இம்புல்நி 58 25,000,000.00       58 15,782,842.64 
6 ஓிநரயக்க் 30 10,000,000.00       30 8,326,024.19 
7  லவரதன 46 16,500,000.00       46 10,873,199.89 
8  ரவத்தத 33 10,500,000.00       33 8,318,690.07 
9  ிரிஎல்தல 34 8,500,000.00       34 8,387,256.48 
10 குருவிட்ட 73 19,500,000.00       73 11,137,469.61 
11 ச ரசலர ன 34 14,500,000.00       34 12,428,367.68 
12 ச ரடக் சவல 83 22,000,000.00     3  80 15,050,141.61 
13 நிவித்தி ல 46 12,000,000.00       46 8,593,425.65 
14 ில்மடுதல 56 18,500,000.00       56 14,368,586.58 
15 ிலரசச ரதட 57 26,500,000.00       57 20,463,293.70 
16 இரத்தினபுரி 86 26,500,000.00       86 10,321,707.59 
17 சவலிச சிரல 68 15,000,000.00       63 13,747,150.83 
18 மர.செ. (நிர்வர  செலவு)          518,032.30 

சமரத்தம் 
884 287,500,000.00       879 197,405,035.00 

 

A ிரதீடு தயரரிக் ப்ிட்டுள்ளது       B விதல ந ரரப்ிட்டுள்ளது       C 25%நவதல முடிவு        D 26%-50%நவதல முடிவு      E 51%-75% நவதல முடிவு        

F 76%-99% நவதல முடிவு              G 100% நவதல முடிவு 
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3. 2017 ஆம் ஆண்டு  ிரரமிய உட் ட்டதமப்பு வெதி தள ிிிவிருத்தி செசயும் விநெட செயற்திட்டம் - I,ii,iii 
 

சதரடர் 

இல 
ிிரநதெ செயல ம் நிதி ஒதுக் ம் ரூிர. 

நிதி நிதலதம 

 

முழுதமயர  நிதரவு செசயப்ிட்ட 

செயற்திட்டச ள்/ிதரிரெி 

முடிவதடந்த செயற்திட்ச ிள  

சிறுமதி (ரூிர.) 

 2017/12/31 தி திளக்கு 

உண்தம செலவு  

1 ிய ம 4,600,000.00 100,000.00 0.00 

2 எலிரத்த 9,600,000.00 9,149,614.70 2,797,511.12 

3 எேலியச ரட 39,370,000.00 36,227,510.20 9,504,594.20 

4 எம்ிிலிிிட்டிய 52,560,000.00 49,198,204.96 8,798,776.16 

5 இம்புல்நி 22,800,000.00 22,532,297.57 7,854,020.94 

6 ஓிநரயக்க் 3,750,000.00 3,708,741.79 2,482,292.10 

7  லவரதன 11,100,000.00 11,071,247.89 0.00 

8  ரவத்தத 8,100,000.00 8,009,357.83 5,297,223.73 

9  ிரிஎல்தல 38,550,000.00 34,667,427.54 33,445,388.84 

10 குருவிட்ட 26,906,000.00 26,906,000.00 10,556,562.32 

11 ச ரசலர ன 22,850,000.00 21,856,590.50 12,279,057.67 

12 ச ரடக் சவல 15,100,000.00 14,916,628.95 3,015,881.05 

13 நிவித்தி ல 8,600,000.00 8,447,887.18 4,640,242.05 

14 ில்மடுதல 15,100,000.00 14,139,126.43 1,109,893.19 

15 ிலரசச ரதட 50,700,000.00 47,190,011.31 15,320,402.15 

16 இரத்தினபுரி 31,800,000.00 31,398,933.89 3,390,442.23 

17 சவலிச சிரல 11,350,000.00 11,258,061.10 1,472,589.05 

  மரவட்ட செயல ம் 373,224,000.00 383,765,043.13 75,285,790.18 

சமரத்தம் 
 

746,060,000.00 
 

734,542,684.97 

 
 

197,250,666.98 
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 ிரரமிய சிரருளரதரர ிிிவிருத்தி நி ழ்ச்ெிதிட்டம் 
 

1.   ித்துல் செயற்திட்டம் 

சதரடர் 

இல 
ிிரநதெ செயல ம் செயற்திட்டம் 

ியநு ரி ளி  

எண். 
நிதி ஒதுக் ம் ரூிர. செலவு ரூிர. 

1 எேலியச ரட 

 ித்துல் ிிிவருத்திக் ரன 

ஆசவுகூடம் ஒ றிதன 

நிர்மரனித்தல் 
04 

 

418,455.00 0 

2 எேலியச ரட 
 ித்துல் ிிிவருத்திக் ரன 

சதரழிநுட்ி ியிற்ச்ெி 
122,475.00 121,031.25 

3 இரத்தினபுரி 
 ித்துல் ிிிவருத்திக் ரன 

சதரழிநுட்ி ியிற்ச்ெி 
01 71,445.00 71,083.75 

4 ிலரசச ரதட 
 ித்துல் ிிிவருத்திக் ரன 

சதரழிநுட்ி ியிற்ச்ெி 
50 938,965.00 933,773.75 

5  ிரிஎல்தல 
 ித்துல் ிிிவருத்திக் ரன 

சதரழிநுட்ி ியிற்ச்ெி 
28 377,630.00 375,722.50 

6  லவரதன 
 ித்துல் ிிிவருத்திக் ரன 

சதரழிநுட்ி ியிற்ச்ெி 
25 163,300.00 158,175.00 

7 குருவிட்ட 
 ித்துல் ிிிவருத்திக் ரன 

சதரழிநுட்ி ியிற்ச்ெி 
59 715,620.00 708,795.00 

8 ிய ம 
 ித்துல் ிிிவருத்திக் ரன 

சதரழிநுட்ி ியிற்ச்ெி 
33 127,575.00 126,525.00 

சமரத்தம் 200 

 

2,935,465.00 2,495,106.25 
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2. நரர் உற்ித்தி த த்சதரழில்  ிரரமச தள ிிிவிருத்தி செசதல் 

ிிரநதெ செயல ம் நிதி ஒதுக் ம் ரூிர. செலவு ரூிர. 

குருவிட்ட 163,295.00 162,383.25 

 

ில்மடுதல 122,475.00 118,907.47 

 

ச ரசலர தன 306,185.00 295,250.00 

 

இம்புல்நி 122,475.00 122,225.00 

 

ஓப்ிநரயக்  147,990.00 147,242.50 

 

சமரத்தம் 862,420.00 846,008.22 
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1.  ிரரமிய விதளயரட்டு தமதரனச ள் ிிிவிருத்தி 

சதரடர் 

இல 
ிிரநதெ செயல ம் செயற்திட்ட எண். நிதி ஒதுக் ம் ரூிர. நிதி சிறுநிறு ரூிர. 

1 ிய ம  200,000 196,769.00 

2  ிரிஎல்தல  450,000 428,676.25 

3  லவரதன  200,000 194,148.72 

4 ச ரடக் சவல  310,000 279,728.14 

5 சவலிச சிரல  200,000 188,277.65 

6 இரத்தினபுரி  1,095,585 393,878.62 

7 குருவிட்ட  4,333,214 1,034,246.42 

 சமரத்தம்  6,788,798 2,715,724.80 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  ிரரமிய விதளயரட்டு தமதரனச ள் ிிிவிருத்தி (Side Wickets)  

சதரடர் 

இல 
ிிரநதெ செயல ம் செயற்திட்ட எண். நிதி ஒதுக் ம் ரூிர. நிதி சிறுநிறு ரூிர. 

1 எம்ிிலிிிட்டிய 1 600,000.00  

2 இம்புல்நி 1 600,000.00 16,517.55 

3  ரவத்தத 1 600,000.00  

4 குருவிட்ட 1 600,000.00  

5 ில்மடுதல 1 600,000.00  

6 ிலரசச ரதட 2            1,200,000.00  

7 இரத்தினபுரி 1 600,000.00  

 சமரத்தம் 8 4,800,000.00 16,517.55 
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புனருதய சுற்றரடல் ிரது ரப்பு நதெிய நி ழ்ச்ெித்திட்டம் 

 

சதரடர் 

இல 
ிிரநதெ செயல ம் செயற்திட்டம் 

நிதி ஒதுக் ம் 

ரூிர. 

நிதி சிறுநிறு 

ரூிர. 

சிௌதீ  

சிறுநிறு 

% 

1 இரத்தினபுரி 
மண்ெரிவு ிவதரனமுதடய 2016 ஆம் ஆணடு செசயப்ிட்ட நில ிகுப்ிரசவு 
மூலம் இணச ரணப்ிட்ட நில ிலகு ளுக்கு (Land Units) மி வும் ெரியரன 
ிதிலீடரன  ரணி ிய ிரட்தட இணச ரணல் 

340,000.00 340,000.00 100% 

2 ிய ம 
மேசதரல ெிறு நீரூற்று ள்  ரணப்ிடு ி ற ிகுதி ள் ி தமயில் 
 ரணப்ிடு ி ற வீட்டுத்நதரட்டச ளில் சூழல் ிரது ரப்பு மற்றும் நிலத்தி  
செயற்திரதன ிிிவிருத்தி செசதல் 

104,760.00 104,760.00 100% 

3  ிரிஎல்தல 
ச ட்ட ட ஓதடயி  நீரூற்று  ரணப்ிடு ி ற இடத்திதன ிரது ரத்தல் 
(எல்ல ரவ  ிரரம நெதவயரளர் ிிரிவு) 

235,000.00 235,000.00 100% 

4 ச ரசலர தன புழுசதரட்ட ஆற்றி  இழுக்ிநத ஓதடயி  நு  ஊற்றுக் தள ிரது ரத்தல் 350,000.00 350,000.00 100% 

5 இம்புல்நி ரட்டசவல் ஓதடயி  புதர்  ரடு ளி  ஊற்றுப்ிகுதிதய ிரது ரத்தல் 623,000.00 623,000.00 100% 

6  லவரதன 
ித்தித்துச ரட ிம்ி ரநேன நீரூற்றுக் தள ிரது ரக் ப்ிட்ட ிிரநதெமர  
ிறிவித்தல் 

280,310.00 280,310.00 100% 

7 எலிரத்த ிரதிக் ப்ிட்ட நீரூற்றுக் தள ிரது ரத்தல் – நில்வல ஏரி ெிறிய நீரூற்றுப் ிகுதி 408,200.00 408,200.00 100% 

8 எம்ிிலிிிட்டிய 
மரலி ரசத ன நீரூற்றுப் ிகுதிதய ிரது ரத்தல் – தியசிரட்ட  ிரரம 
உத்திநயர த்தர் ிிரிவு 

335,000.00 335,000.00 100% 

9 ஓப்ிநரயக்  து  ேவுநல புதர் ரடு நீரூற்றுக் தள ிரது ரத்தல் 254,500.00 254,500.00 100% 

10 சவலிச சிரல ிமுனு நர ஏரி நீரூற்றுக் தள ிரது ரத்தல் 161,750.00 161,750.00 100% 

11 ிலரசச ரதட தியதரரட புதர் ரடு நு  நீரூற்றுப் ிகுதி தள ிரது ரத்தல் 295,450.00 295,450.00 100% 

12 நிவித்தி தல 
 ழுதியவல நீரூற்றுப்ிகுதி தள ிரது ரத்தல் –  ிரிித் ல  ிரரம நெதவயரளர் 
ிிரிவு 

312,700.00 312,700.00 100% 

13  ரவத்தத சமதகுலன நீரூற்று – மடல ம  ரலனி – 3ம்  ட்டம் 890,900.00 890,900.00 100% 

14 குருவிட்ட 
திரல்  ரரியரலயம் ிரு ில் நீரூற்தற ிரது ரத்தல் ( ீர ல  ிரரம நெதவயரளர் 
ிிரிவு) 

330,000.00 330,000.00 100% 

15 ச ரடக் சவல 
 ிசகுர ல வனிரது ரப்பு ிிரநதெத்தத ிரது ரத்தல் (புழுவரன  ிரரம 
நெதவயரளர் ிிரிவு) 

787,500.00 787,500.00 100% 

17 எேலியச ரதட நிய லரமல ஓதடயி  நீரூற்று ிகுதிதய ஒட்டிய ிிரநதெத்தத ிரது ரத்தல் 505,900.00 505,900.00 100% 

18 ச ரடக் சவல மரதம்நி இரக்குவரதன ிரததயி  இரு மருச ிலும் மரம் நரட்டுதல் 21,375.00 21,375.00 100% 

   சமரத்தம் 6,236,345.00 6,236,345.00 100% 
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மரவட்ட ில்ிிரிவு நிரஷதன திட்டமிடல் - 2017 

 

சதரடர் 

இல 
ிிரநதெ செயல ம் 

நிதி ஒதுக் ம்  

ரூிர. 

ினுமதிக் 

 ப்ிட்ட 

செ.தி.எண். 

சிௌதீ  

சிறுநிறு % 

 

நிதி சிறுநிறு  

ரூிர. 

1 ிய ம 111,000.00 1 100% 34,373.00 

2 எலிரத்த 111,000.00 1 100% 125,810.15 

3 எேலியச ரட 111,000.00 1 100% 108,500.00 

4 எம்ிிலிிிட்டிய 111,000.00 1 100% 25,500.00 

5 இம்புல்நி 111,000.00 1 100% 44,500.00 

6 ஓிநரயக்க் 111,000.00 1 100% 20,535.00 

7  லவரதன 111,000.00 1 100% 30,500.00 

8  ரவத்தத 179,000.00 1 100% 51,000.00 

9  ிரிஎல்தல 111,000.00 1 100% 124,235.00 

10 குருவிட்ட 111,000.00 1 100% 56,000.00 

11 ச ரசலர ன 111,000.00 1 100% 25,500.00 

12 ச ரடக் சவல 111,000.00 1 100% 110,995.00 

13 நிவித்தி ல 111,000.00 1 100% 48,500.00 

14 ில்மடுதல 111,000.00 1 100% 53,500.00 

15 ிலரசச ரதட 111,000.00 1 100% 87,500.00 

16 இரத்தினபுரி 111,000.00 1 100% 106,605.00 

17 சவலிச சிரல 111,000.00 1 100% 5,000.00 

18 மரவட்ட செயல ம் 44,500.00 1 100% 9,830.00 

சமரத்தம் 
1,999,500.00 18 100% 

 

1,068,383.15 
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ெமுர்த்தி ிிிவிருத்தி நி ழ்ச்ெிதிட்டம் 
 

இத   ீழ் ெமுர்த்தி வச ி நவதலத்திட்டம், வரழ்வரதரர ிிிவிருத்தி நி ழ்ச்ெித்திட்டம், வீடதமப்பு சலரத்தர் நி ழ்ச்ெித்திட்டம், ெமுர்த்தி ெமூ  

ிரது ரப்பு நிதியம் மற்றும் ஆ மீ  ிிிவிருத்திச் செயற்திட்டச ள் நிர றதவ 2017 ஆம் ஆண்டு செயற்ிடுத்தப்ிட்டது. 

 

1. ெமுர்த்தி வச ி நவதலத்திட்டம் 

சதர.இல நெமிப்பு வத  நெமிப்புக் ளி  எண்ணிக்த  
நெமிப்புத் சதரத  

(ரூிர. மில்லிய ) 

01 ிசகு நெமிப்பு 248,697 980.10 

02 ிச த்தவர் நெமிப்பு 252,216 1,396.76 

03 கூட்டு நெமிப்பு 35,218 710.93 

04 திரியமரத்தர நெமிப்பு 78,624 188.17 

05 ிச த்தவர் ில்லரத நெமிப்பு 52,277 303.98 

06 ெிசுரக்  நெமிப்பு 12,296 25.44 

07 ெிறுவர் நெமிப்பு 90,073 199.57 

08  ட்டரயச் நெமிப்பு 174,907 3,298.66 
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 ெமுர்த்தி வச ிக்  டண்

சதர.இல.  டண் வத   டண் எண்ணிக்த   டண் சதரத  (ரூிர. மில்லிய ) 

01 சுய சதரழில்  டண் 294022 5,634.06 

02 ஜனபுபுது  டண்  14859 552.80 

03 விவெரயக்  டண்  47377 419.48 

04 சுவெக்திக்  டண்ட   4255 194.67 

05 மீ ிிடிக்  டண்    204 3.12 

06 வீட்டுக்  டண் 51831 2,029.23 

07 மிேிஜய  டண்    258 14.89 

08  ிருள ிிிவிருத்தி  டண்    107 23.20 

09 வரழ்வரதரர  டண்   6317 283.21 

10 நட்டஈட்டுக்  டண் 143393 891.85 

11 இடர்  டண் 31006 213.46 

12 சயரவு  திரிய  டண்    345 16.53 

13 ரட்டவிருநவர  டண்    752 224.42 

14 வரழ்வி  எழுச்ெி ெேன ிருன   9010 318.15 

15 வரழ்வி  எழுச்ெி திரிய ெவிய  1,057 85.09 

16 வரழ்வரதரர ிிிவிருத்தி 25975 1,793.79 

17 குடும்ி உட் ட்டதமப்பு வெதி ிிிவிருத்தி 16010 1,146.27 

18 ிவெர வியரிரரக்  டண்    639 7.18 

19 ர  ிிரதீி  டண்       1 0.05 

 சமரத்தம் 
 

                   647418 

 

13,851.46 
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3. வரழ்வரதரர ிிிவிருத்தி செயற்திட்டம்  

சதர. 

இல. 

ிிரநதெ 

செயல ம் 

நிதி 

ஒதுக் ம் 

ரூிர. 

விவெரயம்  ரல்நதட வளர்ப்பு மீ ிிடி த த்சதரழில் 

மற்றும் 

சதரழில்முதனநவரர் 

சதரழில்ெரர் 

ியிற்ச்ெி 

சமரத்தம் சிௌதீ  

சிறுநி

று 

நிதி 

சிறுநிறு 

ச
ெ
.த
ி. 
எ
ண்
. நிதி 

சிறுநிறு 

ச
ெ
.த
ி. 
எ
ண்
. நிதி 

சிறுநிறு 

ச
ெ
.த
ி. 
எ
ண்
. நிதி 

சிறுநி

று 

ச
ெ
.த
ி. 
எ
ண்
. நிதி 

சிறுநிறு 

ச
ெ
.த
ி. 
எ
ண்
. நிதி 

சிறுநிறு 

செ.தி. 

எண். 

நிதி 

சிறுநி

று 

1 ிய ம 1.55 42 0.67 0 0 0 0 43 0.88 0 0 85 1.55 100% 100% 

2 எலிரத்த 1.80 4 0.07 0 0 0 0 52 1.73 0 0 56 1.80 100% 100% 

3 எேலியச ரட 2.35 23 0.31 2 0.03 0 0 79 2.00 0 0 104 2.35 100% 100% 

4 எம்ிிலிிிட்டிய 3.81 58 0.97 4 0.12 0 0 92 2.71 0 0 154 3.80 100% 100% 

5 இம்புல்நி 2.44 49 1.31 4 0.09 0 0 44 1.04 0 0 97 2.45 100% 100% 

6 ஓப்ிநரயக்  1.30 3 0.10 0 0 0 0 41 1.20 0 0 44 1.30 100% 100% 

7  லவரன 1.41 46 0.64 1 0.02 1 0.01 29 0.73 0 0 77 1.41 100% 100% 

8  ரவத்தத 1.68 2 0.02 0 0 0 0 56 1.66 0 0 58 1.68 100% 100% 

9  ிரிஎல்தல 1.68 8 0.21 2 0.05 0 0 43 1.41 0 0 53 1.68 100% 100% 

10 குருவிட்ட 3.47 11 0.07 3 0.02 0 0 111 3.37 0 0 125 3.46 100% 100% 

11 ச ரசலர ன 1.82 24 0.82 1 0.04 0 0 27 0.83 8 0.12 60 1.82 100% 100% 

12 ச ரடக் சவல 3.10 24 0.49 2 0.06 0 0 81 2.56 0 0 107 3.10 100% 100% 

13 நிவித்தி ல 1.56 3 0.03 0 0 0 0 55 1.54 0 0 58 1.56 100% 100% 

14 ில்மடுல்தல 3.38 27 0.53 7 0.24 0 0 98 2.60 0 0 132 3.37 100% 100% 

15 ிலசச ரதட 2.44 59 1.35 5 0.15 0 0 38 0.94 0 0 102 2.44 100% 100% 

16 இரத்தினபுரி 2.97 43 1.19 1 0.04 0 0 61 1.73 0 0 105 2.95 100% 99% 

17 சவலிச சிரல 1.44 52 0.72 4 0.10 0 0 14 0.64 0 0 70 1.44 100% 100% 

18 மர.செ. 2.33 0 0 0 0 0 0 0 0 57 2.30 57 2.30 100% 99% 

சமரத்தம் 40.55 478 9.49 36 0.96 1 0.01 96.4 27.58 65 2.43 1,544 40.46 100%  100% 
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4. வீடதமப்பு சலரத்தர் ெீட்டிலுப்பு 

சதர. இல. ிிரநதெ செயல  ிிரிவு சவற்றியரளர் ளி  எண்ணிக்த  சிறுமதி 

1 எேலியச ரட 12 2,400,000.00 

2 குருவிட்ட 12 2,400,000.00 

3  ிரிஎல்தல 10 2,000,000.00 

4 இரத்தினபுரி 11 2,200,000.00 

5 இம்புலநி 11 2,200,000.00 

6 ிலரசச ரதட 11 2,200,000.00 

7 ஓப்ிநரயக்  11 2,200,000.00 

8 ில்மடுல்தல 11 2,200,000.00 

9 எலிரத்த 12 2,400,000.00 

10 ிய ம 10 2,000,000.00 

11  லவரன 11 2,200,000.00 

12 நிவித்தி ல 11 2,200,000.00 

13  ரவத்தத 9 1,800,000.00 

14 ச ரடக் சவல 12 2,400,000.00 

15 சவலிச சிரல 11 2,200,000.00 

16 எம்ிிலிிிட்டிய 11 2,200,000.00 

17 ச ரசலர ன 11 2,200,000.00 

சமரத்தம் 187 37,400,000.00 
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5. ெமூ  ிரது ரப்பு நிதியம் 

ிிரநதெ 

செயல ம் 

ிிறப்பு விவர ம் நநரச மரணம் ெிப்சதரர இரட்தட குழந்தத 

நிறு 

சமரத்தம் 

எ
ண்
. சதரத  

ரூிர. எ
ண்
. சதரத  

ரூிர. எ
ண்
. சதரத  

ரூிர. எ
ண்
. சதரத  

ரூிர. எ
ண்
. சதரத  

ரூிர. எ
ண்
. சதரத  

ரூிர. எ
ண்
. சதரத  ரூிர. 

எேலியச ர 24 180,000 115 862,500 240 624,500 179 2,685,000 533 797,000 37 185,000 1,128 5,334,000.00 

குருவிட்ட 33 247,500 220 1,650,000 451 1,288,500 239 3,585,000 736 1,104,000 52 250,000 1,731 8,125,000.00 

 ிரிஎல்தல 29 217,500 76 570,000 271 783,750 98 1,470,000 316 474,000 49 245,000 839 3,760,250.00 

இரத்தினபுரி 40 300,000 238 1,785,000 663 1,949,000 246 3,690,000 717 1,075,500 51 255,000 1,955 9,054,500.00 

இம்புல்நி 36 270,000 122 915,000 210 626,750 153 2,295,000 378 567,000 0 0 899 4,673,750.00 

ிலரசச ரதட 24 180,000 155 1,162,500 317 1,004,000 193 2,895,000 668 1,002,000 18 90,000 1,375 6,333,500.00 

ஓப்ிநரயக்  23 172,500 82 615,000 159 494,500 86 1,290,000 420 630,000 20 100,000 790 3,302,000.00 

ில்மடுல்தல 66 495,000 170 1,275,000 383 1,075,250 226 3,390,000 750 1,125,000 31 155,000 1,626 7,515,250.00 

எலிரத்த 20 150,000 140 1,050,000 268 685,250 143 2,145,000 495 742,500 31 155,000 1,097 4,927,750.00 

ிய ம 20 150,000 72 540,000 135 395,750 103 1,545,000 507 760,500 12 60,000 849 3,451,250.00 

 லவரன 12 90,000 69 517,500 98 353,750 82 1,230,000 525 787,500 0 0 786 2,978,750.00 

நிவித்தி ல 14 105,000 200 1,500,000 284 760,000 209 3,135,000 576 864,000 0 0 1,283 6,364,000.00 

 ரவத்தத 37 277,500 161 1,207,500 158 502,750 142 2,130,000 508 762,000 16 80,000 1,022 4,959,750.00 

ச ரடக் சவல 87 652,500 234 1,755,000 375 1,069,250 248 3,720,000 724 1,086,000 9 45,000 1,677 8,327,750.00 

சவலிச சிரல 52 390,000 112 840,000 195 609,500 96 1,440,000 468 702,000 29 145,000 952 4,126,500.00 

எம்ிிலிிிட்டிய 35 262,500 344 2,580,000 547 1,563,750 225 3,375,000 816 1,224,000 105 525,000 2,072 9,530,250.00 

ச ரசலர ன 14 105,000 136 1,020,000 270 806,000 137 2,055,000 395 592,500 17 85,000 969 4,663,500.00 

சமரத்தம் 566 4,245,000 2,646 19,845,000 5,024 1,4592,250 2,805 42,075,000 9532 14,295,500 477 2,375,000 21,050 97,427,750.00 
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6. ெமூ  ிிிவிருத்தி நி ழ்ச்ெித் திட்டம் 

புத த்தல் ஒழிப்பு, ஆ மீ  ிிிவிருத்தி மூலம் ம ிழ்ச்ெியரன குடும்ிச ள் நி ழ்ச்ெிதிட்டம் 

 

ிிரநதெ செயல  ிிரிவு நி ழ்ச்ெிதிட்டச ளி  எண்ணிக்  நிதி ஒதுக் ம் ரூிர. செலவு ரூிர. 

ிய ம 4 45,000.00 45,000.00 

ிலசச ரதட 4 45,000.00 45,000.00 

எேலியச ரட 2 45,000.00 41,905.00 

எலிரத்த 2 45,000.00 45,000.00 

எம்ிிலிிிட்டிய 8 45,000.00 45,000.00 

ச ரடக் சவல 4 45,000.00 45,000.00 

இம்புல்நி 2 45,000.00 45,000.00 

 ரவத்தத 2 45,000.00 45,000.00 

 லவரன 2 45,000.00 45,000.00 

 ிரிஎல்தல 2 45,000.00 45,000.00 

ச ரசலர ன 2 45,000.00 44,310.00 

குருவிட்ட 2 45,000.00 45,000.00 

நிவித்தி ல 2 45,000.00 45,000.00 

ஓப்ிநரயக்  4 45,000.00 45,000.00 

ில்மடுல்தல 2 45,000.00 45,000.00 

இரத்தினபுரி 4 45,000.00 45,000.00 

சவலிச சிரல 4 45,000.00 45,000.00 

சமரத்தம் 52 765,000.00 761,215.00 
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         புத த்தல் ஒழிப்பு, ம ிழ்ச்ெியரன குடும்ிச ள் நி ழ்ச்ெிதிட்டம்   

 

 

     மது ஒழிப்பு நி ழ்ச்ெிதிட்டம் ிய ம வலயம்     ம ிழ்ச்ெியரன குடும்ிச தள  ட்டிசயழுப்புதல் ில்மடுல்தல ிி.செ. 
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7. ஆநலரெதன மற்றும் மரர்ந ரிநதெம்  

ிிரநதெ செயல  ிிரிவு நி ழ்ச்ெிதிட்டச ளி  எண்ணிக்  நிதி ஒதுக் ம் ரூிர. செலவு ரூிர. 

ிய ம - - - 

ிலசச ரதட 02 34,250.00 34,250.00 

எேலியச ரட 02 34,250.00 34,250.00 

எலிரத்த 02 34,250.00 34,250.00 

எம்ிிலிிிட்டிய - - - 

ச ரடக் சவல 01 16,600.00 16,600.00 

இம்புல்நி - - - 

 ரவத்தத 02 19,150.00 19,150.00 

 லவரன 01 16,600.00 16,600.00 

 ிரிஎல்தல 01 17,650.00 17,650.00 

ச ரசலர ன 02 34,250.00 34,250.00 

குருவிட்ட 02 34,250.00 34,250.00 

நிவித்தி ல 02 34,250.00 34,250.00 

ஓப்ிநரயக்  02 34,250.00 34,250.00 

ில்மடுல்தல 01 17,650.00 17,650.00 

இரத்தினபுரி 02 34,250.00 34,250.00 

சவலிச சிரல 02 34,250.00 34,250.00 

சமரத்தம் 24 395,900.00 395,900.00 

 



67 

 

 

ஆநலரெதன மற்றும் மரர்ந ரிநதெம் 

                  
 

  

 

 

சதரழில்ெரர் மரர்ந ரிநதெ நி ழ்ச்ெிதிட்டம்   ஆநலரெதன நி ழ்ச்ெிதிட்டம் 

  

 

 



68 

 

8. மரதிரக்  ிரரம நி ழ்ச்ெிதிட்டம்  

 

ிிரநதெ செயல  ிிரிவு நி ழ்ச்ெிதிட்டச ளி  எண்ணிக்  நிதி ஒதுக் ம் ரூிர. செலவு ரூிர. 

எம்ிிலிிிட்டிய 22 4,082,000.00 
2,476,670.74 

 

இம்புல்நி 80 2,000,000.00 1,999,850.00 
 

குருவிட்ட 72 2,000,000.00 1,999,748.47 
 

ஓப்ிநரயக்  101 4,059,450.00 4,058,511.52 
 

சமரத்தம் 275 12,141,450.00 10,534,780.73 
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மரதிரக்  ிரரம நி ழ்ச்ெிதிட்டம் 

 

  

 

 



70 

 

ெர்வநதெ தினக் ச ரண்டரட்டச ள்  

ெர்வநதெ ம ளிர் தினக் ச ரண்டரட்டச ள் 
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ெர்வநதெ முதிநயரர் தினக் ச ரண்டரட்டம்     ெர்வநதெ ெிறுவர் தினக் ச ரண்டரட்டம் 
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 திரிய ிியஸ வீட்டுத்திட்டம் 

ிிரநதெ செயல  ிிரிவு நி ழ்ச்ெிதிட்டச ளி  எண்ணிக்  நிதி ஒதுக் ம் ரூிர. செலவு ரூிர. 

ிய ம 2 300,000.00 300,000.00 

ிலசச ரதட 2 300,000.00 300,000.00 

எேலியச ரட 2 300,000.00 300,000.00 

எலிரத்த 2 300,000.00 300,000.00 

எம்ிிலிிிட்டிய 3 450,000.00 450,000.00 

ச ரடக் சவல 2 300,000.00 300,000.00 

இம்புல்நி 2 300,000.00 300,000.00 

 ரவத்தத 3 450,000.00 450,000.00 

 லவரன 2 300,000.00 300,000.00 

 ிரிஎல்தல 2 300,000.00 300,000.00 

ச ரசலர ன 2 300,000.00 300,000.00 

குருவிட்ட 2 300,000.00 300,000.00 

நிவித்தி ல 2 300,000.00 300,000.00 

ஓப்ிநரயக்  2 300,000.00 300,000.00 

ில்மடுல்தல 2 300,000.00 300,000.00 

இரத்தினபுரி 2 300,000.00 300,000.00 

சவலிச சிரல 2 300,000.00 300,000.00 

சமரத்தம் 36 5,400,000.00 5,400,000.00 
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திரிய ிியஸ வீட்டுத்திட்டம் 
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 - 2017

 1 25,666,648.98   

2 102,087.00   

101 10,543,960.92 5,504,025.47 

104 898,500,411.23 275,606.57 

106 75,897,750.00 340,906,686.40 

110 0 9,622,057.50 

111 627,579.22 41,702,832.89 

117 600,000.00   

 118 139,181.00 28,096,984.64 

120 11,589,477.16 319,157,978.17 

121 367,805,541.57 339,920,257.20 

 124 1,486,627.60 607,919,453.01 

 126 8,278,720.24   

 130 2112242.85 701,412.76 

136 3,093,783.54   

140 1,807,904.64   

ிிரநதெ ிிிவிருத்தி ிதமச்சு 147 3,491,282.53   

149 12,685,142.53   

மீ ிிடி மற்றும் மீ வள ிதமச்சு 151 2,181,698.16   

 153 22,599,505.37 5,626,540.12 

154 18,193,016.54   

 
155 64,717.50   

 
157 2,025,973.50 7,058,153.43 

 
163 12,556,486.68   

ந ர ிிிவிருத்தி மற்றும் நீர் வழச ல் ிதமச்சு 166 10,602,216.43   

 182 41,375.00 22,912,670.98 

ெட்ட ஒழுசகு மற்றும் சதற்க்கு ிிிவிருத்தி ிதமச்சு 192 6,937,932.29   

சதரதலத்சதரடர்பு மற்றும் டிஜிட்டல் உட் ட்டதமப்பு 

வெதி ள் ிதமச்சு
194 538,743.90   

 
196 

 
1,722,874.97 

 
2,575,407.06 

சதரழில் திற  ிிிவிருத்தி மற்றும் சதரழிற் ியிற்ச்ெி 

ிதமச்சு 
197 163,294.00 256,330.25 

வடி ரலமப்பு மற்றும் நீர் மு ரதமத்துவ ிதமச்சு 198 8,501,714.83   

 201 182,787.00 28,274,008.96 

 206 39,174.37 1,944,556.95 

 210 0 11,992.00 

 216 473,758.50 16,253,071.17 
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217 32,727.25 10,985,990.96 

விதளயரட்டு ிிிவிருத்தி திதணக் ளம் 219 0 13,963.00 

ஆயுர்நவத திதணக்ளம் 220 121,093.47  0 

227 0 14,437,815.76 

 252 51,224.00 1,515,079.01 

253  12,107,642.03 

254 570,506.98 2,833,765.00 

வன ஜீவரரெி ள் திதணக்ளம் 284 0 1,000,000.00 

285 0 1,243,481.52 

286 71,508.00  0 

 307 359,620.00 577,440.85 

ெமூதரய ெீர்திருத்தச ள் திதணக் ளம் 326 0 527,526.01 

 ரணி ிய ிரட்டு ச ரள்த  திட்டமிடல் 

திதணக் ளம்
327 1,095,462.50 527,526.01 

மனிதவலு மற்றும் நவதலவரசப்பு திதணக் ளம் 328 457,125.91 897,592.13 

சமரத்தம்  1,514,012,878.16 1,825,387,847.81 
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நவறு திதணக் ளச ளி  நிதி ஒதுக் த்தி   ீழ் நதடமுதறப்ிடுத்தப்ிட்ட ிிிவிருத்தி திட்டச ளி  முழுதமயரன சிறுநிறும், 

த யிலுள்ள ிட்டியல் ள் மற்றும் முடிவுரர நவதல ளி  விிரச ளும் - 2017 

 

 

 

சதர. 

இல. 

ிதமச்சு நி ழ்ச்ெிதிட்டம் 2017 

நிதி 

ஒதுக் ம் 

ரூிர. 

மி. 

சமரத்த 

செ.தி. 

எண். 

முடிவுற்

ற செ.தி. 

எண். 

2017.12.31 

தி திக்கு நிதி 

சிறுநிறு 

(ரூிர.) 

2017.12.31 

தி திக்கு 

த யிலுள்ள 

ிட்டியல் 

சிறுமதி (ரூிர.) 

2018 

முடிவுரர 

நவதல 

எண். 

2018 முடிவுரர 

நவதல ளி  

சிறுமது 

(ரூிர.) 

1 

நதெிய ச ரள்த  ள் 

மற்றும் சிருளரதரர 

ிலுவல் ள் ிதமச்சு 

ி மு ப்ிடுத்தப்ிட்ட வரவு செலவு 

திட்டம் 
119.81 926 926 74,558,904.88 39,899,725.75     

2 
 ிரரமிய உட் ட்தமப்பு வெதி ள் 

ிிிவிருத்தி 
287.5 884 879 197,823,067.30 83,616,083.12 5 1,497,734.15 

3 
2016 ெிறந்த  ிரரமிய உட் ட்தமப்பு 

வெதி ள் ிிிவிருத்தி செ.தி. 
1.6 16 15 195,226.37 1,289,724.72 1 100,000.00 

4 
 ிரரமிய உட் ட்தமப்பு வெதி தள  

ிிிவிருத்தி செசயும் விநெட செ.தி. 537.96 174 174 151,233,555.08 385,161,297.26     

5 

 ிரரமிய உட் ட்தமப்பு வெதி தள  

ிிிவிருத்தி செசயும் விநெட செ.தி. 

(நமலதி ) 

206.5 178 176 45,821,885.53 153,321,412.12 2 3,400,000.00 

6 
வனக்  ஸ்தலச தள ிிிவிருத்தி 

செசயும் நி ழ்ச்ெித்திட்டம் 
14.8 41 41 8,638,320.66 5,849,616.10     

7 
ெட்ட ஒழுசகு மற்றும் 

சதற்க்கு ிிிவிருத்தி 

சதற்கு வலய ிிிவிருத்தி 

நி ழ்ச்ெித்திட்டம் 
23.445 31 30 6,126,206.64 13,084,261.50 1 641,675.38 

8 

 ிரரமிய சிரருளரதரரம் 

சதரடர்ிரன ிதமச்சு 

ிரரம்ிரிய த விதனப் 

சதரழில்  ிரரமச ள் ிிிவருத்தி 
0.862 7 7 846,008.22       

9  ித்துல் ிிிவிருத்தி செ.தி. 2.935 8 8 2,495,106.25 416,362.73     

10 
 ிரரமிய சிரருளரதரர 

ஊக்குவிப்பு நி ழ்ச்ெித்திட்டம் 
25.6 60 60 13,953,759.19 10,851,373.80     
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11 ிிரநதெ ிிிவிருத்தி 
ிிரநதெ உட் ட்டதமப்பு வெதி 

ிிிவிருத்தி நி ழச்ெித்திட்டம் 
6 5 5 3,397,257.34 2,517,355.23     

12 
விதளயரட்டு  ிரரமிய விதளயரட்டு தமதரன 

ிிிவிருத்தி 
6.788 17 17 2,715,724.80 3,662,908.72     

13 Practice Pitch நிர்மரனிதல் 4.8 8 8 16,517.55 3,957,374.58     

14 

ஜனரதிிதி செயல ம் 

சுற்றரடல் ிரது ரப்பு நதெிய 

நி ழ்ச்ெித்திட்டம் 
6.236 18 18 6,236,345.00       

15 ெிரம ெக்தி மக் ள் இயக் ம் 12.75 51 51 6.95 5,487,000.00     

16 
மரவட்ட ில்ிகுதி நிரஷதன 

திட்டம் 
1.999 1 1 1,068,383.15       

17 

சதரதலத்சதரடர்பு மற்றும் 

டிஜிட்டல் உட் ட்டதமப்பு 

வெதி ள் ிதமச்சு

ிரடெரதல  ணனி ஆசவ ம் 

ிதமத்தல் 
0.829 2 2 531,462.00 250,000.00     

18 
மீ ிிடி மற்றும் மீ வள 

ிதமச்சு 

குலம்/ லப்பு உட   ிரரம்ம் 

நி ழ்ச்ெித்திட்டம் 
8.553 5 5 2,020,000.00 6,355,671.04     

19 
நதெிய ிரதீட்டுத் 

திதணக் ளம் 

சவள்ளத்தினரல் ிரதிக் ப்ிட்ட 

ிரதத ளி  புனர்நிர்மரனம் 
1000 341 284 172,590,000.00 426,300,000.00 57 516,930,000.00 

20 வடி ரலதமப்பு 
சவள்ளத்தினரல் ிரதிக் ப்ிட்ட 

ெிறுவடி ரலதமப்பு ள் ிிிவிருத்தி 
70 105 98 8,192,804.65 53,456,104.46 7 6,150,000.00 

21  ல்வி 

சவள்ளத்தினரல் ிரதிக் ப்ிட்ட 

ிரடெரதல  ட்டிடச ள் 

புனர்நிர்மரனம் 

200 89 59 8,178,030.91 86,037,199.66 30 29,043,155.65 

22 
ந ர திட்டமிடல் மற்றும் 

நீர் வழச ல் 

ெிரி ிலரித்தல யரத்ரி ர் ள் ஓசவு 

மண்டித்தத  ட்டுதல் 
37.454 1   7,881,263.93 938,226.02 1 25,638,153.73 

23 

உள்நரட்டலுவல் ள் 

விநெட ிிிவிருத்தி செ.தி. 255.49 5 4 147,396,817.52 27,997,869.28 1 79,457,936.87 

24 
மர ரண ிரதத தள  ரிட் செசயும் 

செ.தி. மிகுதி நவதல ( ல ம லதுயரய 

ிரதத  ரிட் செசதல்) 

65.85 1   9,386,762.83       

சமரத்தம் 2,897.76 2974 2868 871,303,416.75 1,310,449,566.09 105 
 

662,858,655.78  
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மூைதனச் சசைவு 

சசைவு  371.25 
மீதி   830.16 

மீன்சடலும் சசைவு 

சசைவு  773.16 
மீதி   3.81 

சமரத்த செலவு/மிகுதி 2017 

சசைவு 1,144.41 
மீதி 833.97 

 

செலவுத் ததலப்பு 278 இறுதி  ணக்கு 2017 
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B.[P.v];.V.-1

nrytpdj; jiyg;G ,y:278                                         mikr;rpd; / jpizf;fsj;jpd; / khtl;lr; nrayfj;jpd; ngau; : ,uj;jpdGup

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

                                         

nkhj;jj; Njwpa 

xJf;fPL          

Njwpa ngWNgW 

kPjp /  Nkyjpfk;

 (1+2+3)   (4-5)

&gh &gh &gh &gh &gh &gh
1 kPz;LtUk;

776,970,000      -                                -                     776,970,000        773,158,589     3,811,411           

14,072,000     

(14,072,000)   

cg nkhj;jk; (kPz;LtUk;) 776,970,000      -                                -                     776,970,000        773,158,589     3,811,411           2

%yjdk;

195,000,000      1,006,420,000          -                     1,201,420,000     371,257,069     830,162,931       

2,400,000       

(2,400,000)     

cg nkhj;jk;  (%yjdk;) 195,000,000      1,006,420,000          -                     1,201,420,000     371,257,069     830,162,931       

KO nkhj;jk; 971,970,000      1,006,420,000          -                     1,978,390,000     1,144,415,658  833,974,342       

xJf;fPl;Lf; fzf;F 2017
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tUlhe;j kjpg;gPl;by; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW epfo;r;rpj; 

jpl;lj;jpd; ngau; 

tuT nryT 

kjpg;gPl;L 

xJf;fPL

Fiwepug;G Vw;ghL 

kw;Wk; Fiwepug;G 

kjpg;gPl;L xJf;fPL

ep. X. 66 

kw;Wk; 69 ,d; 

gpufhuk; 

khw;wy;fs;

nkhj;jr; 

nrytpdk;
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B.[P.v];.V.  - 2

nrytpdj; jiyg;G ,y:  278  mikr;rpd; / jpizf;fsj;jpd; / khtl;lr; nrayfj;jpd; ngau; : ,uj;jpdGup

epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; ,yf;fKk; ngaUk; : 01  nraw;ghl;L eltbf;if

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

                                         

nkhj;jj; Njwpa 

xJf;fPL          

Njwpa ngWNgW 

kPjp /  Nkyjpfk;

 (1+2+3)   (4-5)

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

(m)  kPz;LtUk;  (B.[P.v];.V. 3)

776,970,000      -                             -                         776,970,000      773,158,589      3,811,411            3                    

14,072,000         

(14,072,000)       

(M)  %yjdk; (B.[P.v];.V.4)

195,000,000      1,006,420,000       -                         1,201,420,000   371,257,069      830,162,931        4                    

2,400,000           

(2,400,000)         

nkhj;jk; 971,970,000      1,006,420,000       -                         1,978,390,000   1,144,415,658   833,974,342        

epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; gpufhuk; xJf;fPl;Lf; fzf;F 2017

kPz;LtUk; kw;Wk; %yjdr; nrytpdj;jpd; RUf;fk;

              nrytpdj;jpd; jd;ik               

(B.[P.v];.V.khjpupg; gbtj;Jld;)
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tuT nryT 

kjpg;gPl;L 

xJf;fPL

Fiwepug;G Vw;ghL 

kw;Wk; Fiwepug;G 

kjpg;gPl;L xJf;fPL

ep. X. 66 kw;Wk; 

69 ,d; gpufhuk; 

khw;wy;fs;

nkhj;jr; 

nrytpdk;
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nrytpdj; jiyg;G ,y: 278         mikr;rpd; / jpizf;fsj;jpd; / khtl;lr; nrayfj;jpd; ngau; : ,uj;jpdGup

epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; ,yf;fKk; ngaUk; : 01 nraw;ghl;L eltbf;if

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

tuT nryT 

kjpg;gPl;L 

xJf;fPL

Fiwepug;G 

Vw;ghL kw;Wk; 

Fiwepug;G 

kjpg;gPl;L 

xJf;fPL    

  ep. X. 66 

kw;Wk; 69 ,d; 

gpufhuk; 

khw;wy;fs;                                              

  nkhj;jj; 

Njwpa xJf;fPL                      

(1+2+3)

nkhj;jr; 

nrytpdk;

Njwpa ngWNgW 

kPjp /  Nkyjpfk;                                                               
(4-5)

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

fUj;jpl;l ,yf;fk; 01 kw;Wk; ngau;: …

nghJ epu;thfk; kw;Wk; epWtd Nrit

MSf;Fupa Ntjdhjpfs; 43,000,000        -                        1,205,000         44,205,000        44,082,968       122,032             

2,005,000         

(800,000)           

Vida nrytpdk; 28,320,000        (1,205,000)        27,115,000        26,608,263       506,737             

968,000            

(2,173,000)        

cg nkhj;jk; 71,320,000        -                        -                    71,320,000        70,691,231       628,769             

fUj;jpl;l ,yf;fk; 01 kw;Wk; ngau;: …

nghJ epu;thfk; kw;Wk; epWtd Nrit

MSf;Fupa Ntjdhjpfs; 623,500,000      -                        150,000            623,650,000      621,926,998     1,723,002          

8,300,000         

(8,150,000)        

Vida nrytpdk; 82,150,000        (150,000)           82,000,000        80,540,360       1,459,640          

2,799,000         

2,949,000         

cg nkhj;jk; 705,650,000      -                        -                        705,650,000      702,467,358     3,182,642          

KO nkhj;jk; 776,970,000      -                        -                        776,970,000      773,158,589     3,811,411          

                B.[P.v];.V. - 3

fUj;jpl;lj;jpd; gpufhuk; kPz;LtUk; nrytpdk;

fUj;jpl;l ,yf;fk; / ngau;> MSf;Fupa 

Ntjdhjpfs; kw;Wk; rfy 

fUj;jpl;lq;fSf;fhfTkhd Vida 

nrytpdk;
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b[pv];V -  4

nrytpdj; jiyg;G ,y.: 278 mikr;R / jpizf;fsk; / khtl;lr; nrayfk; :,uj;jpdGup

epfo;r;rpj;jpl;l ,yf;fKk; jiyg;Gk;: 1 nraw;ghl;L eltbf;if

fUj;jpl;l ,yf;fKk; jiyg;Gk;; 1+2 gpuNjr nrayfq;fs;

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

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

ep.gp. 66> ep.gp. 69 
khw;wqfs;> 
Fiw epug;g 

Vw;ghL  kw;Wk; 
Fiw epug;G 
xJf;fPL;

nkhj;j     
Njwpa Vw;ghL       

(1+2)

nkhj;jr; 
nrytpdk;

Njwpa kPjp 
Nrkpg;G (kpif)    

(4-5)

&gh &gh &gh &gh &gh &gh
%yjd nrhj;Jf;fspd;
Gzh;eph;khdk; kw;Wk; 
GJg;gpj;jy;      35,000,000                       -                   -           35,000,000          31,190,501            3,809,499 

2001 11 fl;blq;fs; kw;Wk; fl;Lkhdk;      30,500,000                       -                   -           30,500,000          28,032,643            2,467,357 

2002 nghwpAk; ,ae;jpu cgfuzq;fSk;        1,500,000                       -                   -             1,500,000               582,747               917,253 

2003 thfdk;        3,000,000                       -                   -             3,000,000            2,575,111               424,889 

                    -                         -                   -                         -                           -   

%yjd nrhj;Jf;fis ifgw;wy;    157,500,000                       -                   -         157,500,000        157,318,916               181,084 

2102 jsghlk; kw;Wk; fhupahy cgfudq;fs;        5,000,000                       -       2,400,000           7,400,000            7,393,405                   6,595 

2103 nghwpAk; ,ae;jpu cgfuzq;fSk;        2,500,000                       -     (2,400,000)              100,000                 61,218                 38,783 

2104 fl;blq;fs; kw;Wk; fl;Lkhdk;    150,000,000                       -                   -         150,000,000        149,864,294               135,706 

                    -                         -                   -                         -                           -   

Mw;wy; mgptpWj;jp        2,500,000                       -                   -             2,500,000            2,416,826                 83,174 

2401 gapw;r;rp kw;Wk; Mw;wy; mgptpUj;jp        2,500,000                       -                   -             2,500,000            2,416,826                 83,174 

Viza                     -      1,006,420,000                 -      1,006,420,000        180,330,826        826,089,174 

2509 Viza                     -      1,006,420,000                 -      1,006,420,000        180,330,826        826,089,174 

nkhj;jj; njhif 195,000,000   1,006,420,000  -              1,201,420,000  371,257,069       830,162,931       
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tplaq;fs; rk;ge;jkhd ,yf;fk;

fUj;jpl;l hPjpahd %yjdr; nrytpdk;
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,uj;jpdGup

nrytpdj; jiyg;G ,y: 278

epjpaply;  

FwpaPL FwpaPl;L tpguk;

Njwpa Vw;ghL  

**                                                                                                                                                   

cz;ikr; 

nrytpdk;                                                                                                   

Njwpa 

Vw;ghL **                                                                                                                                                                                                                           

cz;ikr; 

nrytpdk;                                                                                      

Njwpa 

Vw;ghL**                                                                                                                        

cz;ikr; 

nrytpdk;                                                                                        

nrytpdk; 

***         

rjtPjk;                                    

1 2 3 4 5 6 (6÷5)X100

&gh &gh &gh &gh &gh &gh %

11 cs;ehl;L epjpak; 1,978,390,000 1,144,415,658 1,978,390,000 1,144,415,658 58

12 ntspehl;Lf; fld;

13 ntspehl;L cjtp

14 kPs;epug;gg;gLfpd;w ntspehl;Lf; fld;

15 kPs;epug;gg;gLfpd;w ntspehl;L cjtp

16 vjpu;j;jug;G epjpak;

17 ntspehl;L epjpaply; rhu;e;jcs;ehl;Lr; 

nryT

21 tpNrl rl;lr; Nrit

nkhj;jk; 1,978,390,000 1,144,415,658                -                  -   1,978,390,000 1,144,415,658 58

            epfo;r;rpj; jpl;lk; 01* epfo;r;rpj; jpl;lk; 02*      KO nkhj;jk;

B.[P.v];.V. -5

epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; gpufhuk; nrytpdj;jpd; epjpaplypd; RUf;fk;

mikr;rpd; / jpizf;fsj;jpd; / khtl;lr; nrayfj;jpd; ngau; : 
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Fwpg;G (ii)

nrytpdj; jiyg;G ,y:                                                                           278     mikr;rpd; / jpizf;fsj;jpd; / khtl;lr; nrayfj;jpd; ngau; : ,uj;jpdGup

                                                                      jpizf;fsg; Gj;jfq;fspd; gpufhuk;

2017/01/01 

jpfjpad;W 

Muk;g kPjp

tUlj;jpDs; 

gw;W itj;jy;

tUlj;jpDs; 

tuT itj;jy;

2017/12/31 

jpfjpad;W 

,Wjp kPjp

jpiwNrupg; 

Gj;jfq;fspd; gpufhuk; 

2017/12/31 jpfjpad;W 

kPjp

&gh &gh &gh &gh &gh

I. murhq;f mYtyu;fspd; Kw;gzk; 278011 158,619,014.66 114,428,330.56 60,909,330.00 212,138,015.22 212,138,015.22

II. Vida Kw;gzq;fs;

III ehdhtpj Kw;gzq;fs;

IV itg;Gf;fs;

        (i)  nghJ itg;Gf;fs; 6003/0000/00/0054/0000/000 (2,294,477.53)     -                     2,186,447.76     (108,029.77)       (108,029.77)                  

6000/0000/00/0002/0056/000 1,616,973.54      965,389.56        930,917.02        1,582,501.00     1,582,501.00                

6000/0000/00/0013/0043/000 2,356,033.38      45,461,584.23   48,510,148.90   5,404,598.05     5,404,598.05                

6000/0000/00/0018/0013/000 33,046,731.33    621,178,360.50 634,294,343.05 46,162,713.88   46,162,713.88              

6000/0000/00/0001/0042/000 4,363,859.97      3,926,841.52 1,485,943.23 1,922,961.68 1,922,961.68

6000/0000/00/0016/0011/000 317,318,775.84  304,207,017.99 141,206,325.10 154,318,082.95 154,318,082.95

6000/0000/00/0017/0002/000 194,619,169.35  315,459,105.41 208,483,176.87 87,643,240.81 87,643,240.81

        (ii) Vida itg;Gf;fs;

Kw;gzf; fzf;F kw;Wk; itg;Gf; fzf;FfSf;fhd fl;Lg;ghl;Lf; fzf;Ffspd; RUf;fk; - 2017

Kw;gz / itg;Gf; fzf;Ffspd; ngau; fzf;F ,yf;fk;*
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Fwpg;G (iii)

mikr;rpd; / jpizf;fsj;jpd; / khtl;lr; nrayfj;jpd; ngau; : ,uj;jpdGup

nrytpdj; jiyg;G ,y: 278

fzf;F ,yf;fk; 2017/01/01 

jpfjpad;W Muk;g 

kPjp    &gh

tUlj;jpDs; 

nkhj;jkhd gw;W 

itj;jy;  &gh

tUlj;jpDs; 

nkhj;jkhd tuT 

itj;jy;  &gh

2017/12/31 

jpfjpad;W ,Wjp 

kPjp &gh

1 2 3 4 5 6

7002/0000//00/0317/0015/000 0.00 5,535,662,279.64 5,535,662,279.64 0.00 0.00

(1) gzk; mDg;gg;gl;l NghjpYk; jpiwNrupg; Gj;jfq;fspy; fhl;lg;glhj  2017.12.31 jpfjpad;W gz kPjp 0.00

0.00

2. NkNy5 ,y; fhzg;gLfpd;w kPjpfspd; cs;slf;fj;ij gpd;tUkhW tpgupf;Ff.

0.00

                          (2) fzf;Fr; RUf;fj;ijj; jahupg;ggpYs;s tOf;fs; (,Ug;gpd;)

0.00

mwpf;ifia KbTWj;Jk; NghJ nfhLj;Jj; jPu;f;fg;gl;Ls;sd

                          (1) nfhLj;Jj; jPu;f;fhj cg Kw;gzk; ( Kw;gzk; ) nkhj;jk;

,e;j kPjpfs; mwpf;ifia KbTWj;Jk; NghJ nfhLj;Jj; jPu;f;fg;gl;bUg;gpd; mJ gw;wpAk; mt;thwpy;iynadpy; 

fhuzq;fisAk; Fwpg;gpLf.  

Kw;gzf; fzf;F gw;wpa RUf;f mwpf;if - 2017

mikr;rpd; / jpizf;fsj;jpd; Gj;jfj;jpd; gpufhuk;

jpiwNrupg; Gj;jfq;fspd; 

gpufhuk; 2017/12/31 jpfjpad;W 

kPjp  &gh

1. NkNy 5 kw;Wk; 6 kPjpfSf;fpilapyhd NtWghl;Lf;fhd fhuzj;ijf; fhl;Lf.


