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ষ্টেিবা চহী ২০২১ - ২২ গীদমক ষ্ট াইন্ট ইিণিণসণট ষ্টরগুটিতণর কণিসি মণিপুর এন্ড ণমট ারামগী মফমদা এম এস ণপ 
ণস এিিা ফাইি ষ্টতৌণিবা এগ্রীটগট ষ্টরটভিুু ণরক্ৱায়রটমন্ট অমসুুং টাণরফ ষ্টপণটসি 

 
 ণদণিবুুসি িাইটসণিিা মিা তািা ণেণ ন্নবগীদমক ষ্টেটকী মিুুংদা পাৱরর ত্রািণমসিগী থবক ষ্টতৌণরবা ণদম িাইটসণি 
ওইণরবা এম এস ণপ ণস এিিা ইটিণিণসণত এক্ট, ২০০৩ গী ষ্টসক্সি ৬২ অমসুুং ষ্ট  ই আর ণস ষ্টফার এম এন্ড এম 
(এম ৱাই ণত) ষ্টরগুটিসি, ২০১৪ গী মিাদা ষ্টেিবা চহী ২০২১ – ২২ গী দমক ষ্টেটকী মিুুংদা মম ত্রািণমসি ষ্টতৌিবা 
এগ্রীটগট ষ্টরটভিুু ণরক্ৱায়রটমন্ট অমসু তাণরফ এণিটকসি অদু ষ্ট  ই আর ণস ষ্টফার এম এন্ড এম, আইট ািদা ফাইি 
ষ্টতৌটে হায়িা কঞু্জ্ুমর অমসুুং ষ্টেক ষ্টহাল্ডর পূম্নমক্কী মফমদা িঙহণি। 
কণিসন্না এম এস ণপ ণস এিগী ষ্টপণটসি ষ্টরাণভসটিণি এদণমট ষ্টতৌটর অমসুুং ষ্টপণটসি িম্বর ২ ওফ ২০২১ হায়িা 
ষ্টরণ ের ষ্টতৌটর। ষ্টেিবা চহী ২০২১ – ২২ গী এ আর আরগী েম্লকপা অদু মিাগী ষ্টটবিণসদা পী ণর। 

             (িুপা ষ্টকাণত) 

ষ্টস িুং অকুপ্পা মটরািণেুং 
ষ্টেিবা চহী ২০২১-২২ 

(১২-০৩-২০১৮ এম ৱাই তী 
ওদর দা এপ্রুভ ষ্টতৌরবা) 

ষ্টেিবা চহী ২০২১-২২ 
(ষ্টরাটপা ড) 

১ আর এন্ড এম িরচ ২৭.৭৯ ১০.৫৬ 
২ এমটিাণয় িরচ ৭৭.৪৬ ৮৭.৭১ 
৩ এডণমণিটিণটভ অমসুুং ষ্ট িটরি িরচ ৫.৩০ ৬.০০ 
৪ ণদণরণসএসি ১.৬৯ ১.৪৪ 
৫ ষ্টিান্দা ইটেে - - 
৬ ণরতির ওি ইকুইণট ১.৫৬ ১.৮৩ 
৭ ৱাণকরুং ষ্টকণপটটিগী ইটেে ৬.৭৯ ৫.০০ 
৮ ইিকম ষ্টটক্স ০.৪০ ০.০০ 
 ষ্টগ্রাস এ আর আর এমাউন্ট ১২০.৯৯ ১১২.৫৪ 
৯ ষ্টিস: িি টাণরফ ইিকম ৮.৬৮ ১০.৬০ 
১০ ষ্টিস: এক্সটপটিস ষ্টকণপটটিাই ড ৫.৬৪ ০.০০ 
 ষ্টিট এ আর আর ১০৬.৬৭ ১০১.৯৪ 

 
ষ্ট  ই আর ণস ষ্টফার এম এন্ড এম (এম ৱাই ণত) ষ্টরগুটিসি, ২০১৪ গী মতুুং ইন্না এম এস ণপ ণস এিগী অপুিবা 
ত্রািণমসি ষ্টকপাণসণতদা ষ্টিৌণরবা এািণমসি ষ্টকপাণসণতগী ষ্টসয়রদা য়ুম্ফম ওইদুিা ষ্টিাুং তামর ত্রািণমসি কেরমণেুংদগী 
থাগী ণফক্স চা র ওইিা ত্রািণমসি এ আর আর অণস ষ্টিৌিৎকণি। 

 
ষ্টহৌণ কমক্কী ওইিণদ এম এস ণপ ণস এিদা ষ্টিাুং তামর ত্রািণমসি কেমর অমিক মিণর, হায়ণরবা অণস ণদণিবুুসি 
িাইটসণিণি, মদুণদ এম এস ণপ ণদ ণস এি হায়ণরবা অণসণি। মরম অণসিা এম এস ণপ ণস এিিা এম এস ণপ ণদ ণস 
এিদগী থাগী ণফক্স চা র ওইিা অপুিবা ত্রািণমসি এ আর আর ষ্টিৌিৎপগী অকুপ্পা মটরাি মিাদা পী ণর। 



ষ্টেিবা চহী ২০২১ -২২ গী ষ্টরাটপা ড ত্রািণমসি টাণরফ 
ষ্টস 
িুং 

অকুপা মটরাি ণেুং 
একণ ণেুং ষ্টেিবা চহী 

২০২০-২১ 
ষ্টরাটপা ড ষ্টেিবা চহী 

২০২১-২২ 
১ ণরটকাভর ষ্টতৌগদবা ত্রািণমসি এ আর আর 

(কণরগুমবা এভাইটিণবণিণত অদু ৯৮% ষ্টিাটমরণতভ 
এভাইটিণবণিণতগা মান্নবা িৎত্রগা ষ্টহিবা মতমদা) 

িুপা ৭৭.০১ ষ্টকাণত িুপা ১০১.৯৩ ষ্টকাণত 

২ এম এস ণপ ণদ ণস এিিা পীগদবা থাগী ত্রািণমসি 
টাণরফ (থা িুণদুংগী িুপা িাি) 

থা িুণদুংগী িুপা িাি  
৬৪১.৭৫ 

থা িুণদুংগী িুপা িাি 
৮৪৯.৪৪ 

৩ এম এস ণপ ণদ ণস এিগী এভটর  ত্রািণমসি 
ষ্টকপাণসণত (ষ্টমগা ৱাট) 

ষ্টমগা ৱাট 
২৫৬ 

ষ্টমগা ৱাট 
২৮০ 

৪ ষ্টিাুং তামর ত্রািণমসি য়ু রণেুংগীদমক ষ্টমগা ৱাট অমগী 
কটেটক্টড ষ্টকপাণসণটগী থা অমগী ত্রািণমসি টাণরফ 
(িুপা িাি) 

ষ্টমগা ৱাট অমগী 
কটেটক্টড ষ্টকপাণসণটগী 
থা অমগী িুপা িাি 

২.৫০ 

ষ্টমগা ৱাট অমগী 
কটেটক্টড ষ্টকপাণসণটগী 
থা অমগী িুপা িাি 

৩.০৩ 
 

 এম এস ণপ ণস এিিা ষ্টরাট ক ষ্টতৌবা ত্রািণমসি ষ্টিাস – ৮.৫০% 
 মথক্কী ষ্টপরা-১ দা পণিবা ফাইণিঙ অমসুুং এণিটকসিগী ষ্টকাণপণেুং ষ্টমটিণ ুং ণদটরক্তর, এম এস ণপ ণস এি, 
ইম্ফাি, মণিপুর ওণফস্টা ফুংণবগণি। 

 থৱায় য়াওবণেুংিা মথক্তা পণিবা ওণফস অণসদা ওণফস আৱর মতমদা হায়ণরবা এ আর আর অমসুুং টাণরফ 
ষ্টরাটপাট িণেুং মপো চঙদিা ষ্টয়ুংবা অমণদ ষ্টিাট ষ্টিৌণববা য়াগণি। 

 ষ্টপণটসি িুণদুংগী িুপা ৫০ ষ্টেি ওইিা িৎত্রগা ণদ ণদগী িুত্াুংদা পীরবা মতুুংদা মথক্তা হায়ণরবা ষ্টদাকুুটমন্টণেুংণস 
মথক্তা পণিবা ওণফসণসদগী ষ্টিৌবা য়াগণি। 

 এম এস ণপ ণস এিিা পীণেিবা এ আর আর ফাইণিুং অমসুুং টাণরফ ষ্টরাটপাট িণেুংগী মতাুংদা য়াণিুংদবা িৎত্রগা 
ষ্টহাুংটদাকণপণিুংবা মিরবণদ সটপ্পাণটরুং ষ্টমটণরটয়িগা ষ্টিায়িিা ষ্টসটেতণর, ষ্ট  ই আর ণস এম এন্দ এম, আইট াি, 
ণত ণব এি ভবি, ২-৫শুবা ষ্টলার, ই-১৮, ণপটর ণিট, িৎিা, আইট ািদা ষ্টকাণপ মঙা তাুং ২৩/০৩/২০২১ ফাওবগী 
মিুুংদা হকটথুংন্না িুৎণেিবা িৎত্রগা ষ্টরণ স্তদর ষ্টপােকী িুত্াুংদা ষ্টয়ৌহিণবগদবণি। 

 য়াণিুংদবা িৎত্রগা ষ্টহাুংটদাকণপণিুংবা অদু ষ্টকাণপ মঙা ষ্টথাক্না পীণেিগদবণি অমসুুং মপুুং ফাবা মমীুং অমসুুং ষ্টপাটেি 
এটেসকা ষ্টিায়ন্না ণিুংণথিা এটেে ষ্টতৌবা এণফটদণবট অমা য়াওহিগদবণি। ওগরিাইট সি িৎত্রগা কঞু্জ্ুমর ক্লাস 
অমা ষ্টহক্তগী মায়ককদগী ফাইি ষ্টতৌবা ওইরবণদ মদু পিগদবণি। ওবট ক্সি অমসুুং কটিন্টণেুং পীণরবা মীদুিা 
পণিক ণহয়াণরুংদা মোমক িাকু্তিা য়াওবা অমসুুং মোমক্কী ৱাফম তাহন্নীুংবা পাম্বা অদুসু মণরক চুম্না পিগদবণি। 

 মণসগী ষ্টিাণটস অণসগী পাউিুম ওইিা পীণেিকপা অইবা ওবট ক্সি অদু ষ্ট  ই আর ণস ষ্টফার এম এন্ড এমিা 
ষ্টয়ুংণেিবা মতুুংদা অিন্নবা তাণরি অমদা ণহয়াণরুংগীদমক ওবট ক্তর অদু ষ্টকৌরকপা য়াই, মণসগী তাণরি অণস 
কণিসন্না মতমগী মতুুংইন্না িঙহিগণি। 

 
 
           ষ্টমটিণ ুং ণদটরক্তর  
          এম এস ণপ ণস এি  
             ইম্ফাি, মণিপুর


