
நாக�ப��ன	 நகரா�சி 

 

 நிதிநிைல அறி�ைக 2017 – 2018	 ஆ��� தி��திய ம தி�பீ" ம #$	 2018 – 2019	 ஆ��� 

உ�ேதச ம தி�பீ" 

 

வ�வா): 

 கீ,கா-	 விதம ாக ஒ0ெவா� நிதியி� ெம ா�த வ�வா) கண �கிட �ப�"4ள6. 

 

நிதி தி��திய ம தி�பீ" 
2017 - 2018 

ம தி�பீ" 
(:. இல�ச�தி<) 

2018 - 2019 
வ�வா) நிதி 1819.46 1887.47 

>�நீ@ நிதி 216.20 283.22 

க<வி நிதி 19.14 80.10 

ெம ா�த	 2054.50 2250.49 

 

வ�வா) நிதி வரA: 

 

 வ�வா) நிதி வரவி< தி��திய ம தி�பீ��< 1819.16 இல�சBக4 எதி@பா@�6 

கண �கிட �ப�"4ள6.  உ�ேதச ம தி�பீ��< 1887.47 இல�சBக4 எதி@பா@�க�ப�" 

கண �கிட �ப�"4ள6. 

 

விபர	 2016 – 2017  
ெசலA 

2017 – 2018  
தி��திய ம தி�பீ"  

2018 – 2019 
உ�ேதச ம தி�பீ" 

ெசா�6வE 188.80 210.99 304.78 

ெதாழ ி<வE 96.52 100.37 49.22 

>�தைக 88.16 100.33 156.53 

ேகளி�ைக வE 0.52 0.65 36.87 

H�திைர�தா4 42.62 51.47 1257.84 

ம ாநில நிதி 805.78 1199.00 10.25 

ைவ�I� ெதாைக 
காலBகட Jதைவ 

4.26 6.48  

H�பண Bக4 / 
தண ி�ைக தைட  
நிவ@�தி�காக பி��த	 
ெச)த< 

0.30 0.30 0.30 

இதர இனBக4 
வ�வா) 

110.95 149.87 71.68 

ெம ா�த	 1337.95 1819.16 1887.47 

 

>�நீ@ வ�வா) : 

 

 >�நீ@ நிதி வரவி< தி��திய ம தி�பீ��< 216.20 இல�சBக4, உ�ேதச ம தி�பீ��< 283.22 

இல�சBக4 எதி@பா@�க�ப�" கண �கிட �ப�"4ள6. 

 



விபர	 2016 – 2017 
வரA 

2017 – 2018 
தி��திய ம தி�பீ"  

2018 – 2019  
உ�ேதச ம தி�பீ" 

ெசா�6 வEயி� 
Mல	 வ�வா) 

77.85 87.84 127.93 

>�நீ@ க�ட ண 	 41.81 42.90 78.91 

Iதிய >�நீ@ இைண �I 
ைவ�I� ெதாைக 

4.15 59.18 65.18 

இதர வ�வா) 67.92 26.28 11.20 

ெம ா�த	 191.73 216.20 283.22 

 

க<வி நிதி வ�வா) : 

 

 க<வி நிதியி< தி��திய ம தி�பீ��< 55.85 இல�சBக4, உ�ேதச ம தி�பீ��< 80.10 

இல�சBக4 எதி@பா@�க�ப�" கண �கிட �ப�"4ள6. 

 

விபர	 2016 – 2017 
வரA 

2017 – 2018 
தி��திய ம தி�பீ"  

2018 – 2019  
உ�ேதச ம தி�பீ" 

ெசா�6 வEயி� 
Mல	 வ�வா) 

48.66 54.68 80.10 

இதர வ�வா) 4.09 1.17 0 

ெம ா�த	 52.75 55.85 80.10 

 

ெசலவினBக4 : 

 

 ம தி�பீ��< கீ,கா-	 விதம ாக ஒ0ெவா� நிதியி� ெம ா�த ெசலA கண �கிட �ப�"4ள6. 

நிதி தி��திய ம தி�பீ" 
2017 - 2018 

ம தி�பீ" 
(:. இல�ச�தி<) 

2018 - 2019 
வ�வா) நிதி 2316.06 2244.57 

>�நீ@ நிதி 214.07 319.41 

க<வி நிதி 19.64 15.00 

ெம ா�த	 2250.17 2578.98 

 

வ�வா) நிதி ெசலA: 

 

 வ�வா) நிதி ெசலவி< கீ,க�ட வா$ தி��திய ம தி�பீ��< 2316.06 இல�சBகN	, 

உ�ேதச ம தி�பீ��< 2244.57 இல�சBகN	 நிதி ஒ6�கிட �ப�"4ள6. 

விபர	 2016 – 2017 
வரA 

2017 – 2018 
தி��திய ம தி�பீ"  

2018 – 2019  
உ�ேதச ம தி�பீ" 

ஊதியP ெசலA 677.99 1113.90 1274.81 

ஓ)RதியP ெசலA 293.79 403.94 448.63 

கட �கN�கான வ�� 12.45 8.02 98.59 

இய�>த< ெசலA 244.70 412.25 111.45 

பராம E�I ெசலA 210.96 203.00 211.08 

நி@வாக ெசலA 343.86 43.12 38.24 



Mலதன பண ிகN�கான 
ஒ6�கீ" 

102.91 131.83 61.77 

ெம ா�த	 1886.66 2316.06 2244.57 

 

>�நீ@ நிதி ெசலA: 

 

 >�நீ@ நிதி ெசலவி< கீ,க�ட வா$ தி��திய ம தி�பீ��< 214.07 இல�சBகN	, உ�ேதச 

ம தி�பீ��< 319.41 இல�சBகN	 நிதி ஒ6�கிட �ப�"4ள6. 

விபர	 2016 – 2017 
வரA 

2017 – 2018 
தி��திய ம தி�பீ"  

2018 – 2019  
உ�ேதச ம தி�பீ" 

ஊதியP ெசலA 51.53 33.27 65.30 

இய�>த< ெசலA 98.11 52.15 51.51 

பராம E�I ெசலA 86.04 45.74 85.70 

கட �கN�கான வ�� 9.20 7.81 10.00 

தி�ட � பண ிகN�>  48.50 70.10 90.65 

நகரா�சி பB> 10.00 5.00 16.25 

ெம ா�த	 303.38 214.07 319.41 

 

க<வி நிதி ெசலA: 

 

 க<வி நிதி ெசலவி< கீ,க�ட வா$ தி��திய ம தி�பீ��< 19.14 இல�சBகN	, உ�ேதச 

ம தி�பீ��< 15.00 இல�சBகN	 நிதி ஒ6�கிட �ப�"4ள6. 

விபர	 2016 – 2017 
வரA 

2017 – 2018 
தி��திய ம தி�பீ"  

2018 – 2019  
உ�ேதச ம தி�பீ" 

பராம E�I ெசலA 3.16 19.14 14.14 

Mலதன� பண ிக4 0 0 0,86 

ெம ா�த	 3,16 19.14 15.00 

 

 

வ�வா) ம #$	 ெசலA ஒ6�கீ"க4 பி�வ�ம ா$ : 

 

 கீ,க�ட வா$ தி��திய ம தி�பீ��S	, உ�ேதச ம தி�பீ��S	 நிதி ஒ6�கிட �ப�"4ள6. 

 

விபர	 வ�வா) நிதி >�நீ@ நிதி க<வி நிதி ெம ா�த	 
வரA ெசலA வரA ெசலA வரA ெசலA வரA ெசலA 

தி��திய ம தி�பீ"  1887.47 2244.57 283.22 319.41 80.10 15.00 2250.79 2578.98 

உ�ேதச ம தி�பீ" 2076.21 2469.02 311.54 351.35 88.11 39.40 2475.86 2859.77 

 

 

                                                               (ஒ	. எ�.ஆ@. ரவிPசJதிர�) 

             ஆைண யாள@ (ெபா) 
           நாக�ப��ன	 நகரா�சி. 
 
 


