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மாவட்டசெயலாளர்/அரொங்க அதிபரின் அறிக்கக 

 
அரச சசவைமக்களின் நன்வம சம்பந்தமாகஆனதாகும். இவ்அரச சசவையின்பபரும் பங்களிப்பு 
பகாழும்புமாைட்ட பசயலாளர்காரியாலயத்தினூடாக பசய்யப்படுைது 
இரகசியமல்ல.இப்பங்களிப்வபநவடமுவைப்படுத்துைதற்காகமாைட்டத்தினுள் 
வகசகார்த்துநிற்கும்பிரசதசபசயலக பிரிவுகளின் சசவைைழங்கப்படுகிைது. 

 

 2016 ைருடம் முழுைதும்பகாழும்புமாைட்டம் முழுைதும் பசய்யப்பட்ட திட்டங்கள்நிருைாகம், அபிைிருத்தி 
சபான்ைசகல சைவலத்திட்டங்களும்மக்களின்ஆசராக்கியம்  பயனுள்ள மற்றும் உகந்த ைழியில் திைம்பட 
குைிப்பிடப்பட்ட திைவமயுடன் நவடபபறுைதாகநான் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் நிவனைில் பகாள்ள 
ைிரும்புகிசைன். 

 

கவடசியாகைருடத்தின் நடுப்பகுதியில்இரு மிகப் பபரிய தவடகள் உருைாகின. அதில் ஒன்ைாக் 
பகாலன்னாை, சீத்தாைக்க கடுபைல ஆகிய பிரசதசபசயலக பிரிவுகளில் முகம் பகாடுக்க சநர்ந்த பைௌள 
இடர் சூழ்நிவலயாகும்.பமதுபமதுைாக அவ் இடர் சூழ்நிவலவய இயல்பு நிவலக்குமாற்றுைதற்கு சகல 
உத்திசயாகத்தர்களும்நடைடிக்க்வளசமைபகாண்டிருந்தசபாது, மீண்டும் ஒரு தவடயாக 
சீத்தாைக்கபிரசதசபசயலக பிரிைில் சலாை இராணுை முகாமில் ஆயுத களஞ்சியத்தினுள் திடீர் பைடி 
ைிபத்து ஏற்பட்டது. இதனால் அப்பிரிைில் இராணுை முகாமிற்கு அருகிலுள்ள பிரசதசங்களில் ைாழும் 
மக்களுக்கு பாரிய பாதிப்பு சூழ்நிவல உருைானது.பதின்மூன்று பிரசதசபசயலக பிரிவுகளிலும் உள்ள சகல 
மட்டங்களிலுமுள்ள உத்திசயாகத்தர்களின் துரித முயற்சியினால் அத்திடீர் இடர் 
சூழ்நிவலக்குசம்பந்தமானகணக்பகடுப்பு, மதிப்படீு, நஷ்டஈட்டு பகாடுப்பனவுஉடனடியாக ைழங்குைதற்கான 
மாைட்டபசயலாளர் /அரசாங்க அதிபராகஅவ்ைாைான இரு சூழ்நிவலகளுக்குமுகம் பகாடுத்து 
சதவையானைலுைா தவலவமவய ைழங்குைதற்கு எனக்குஇடம் கிவடத்ததுடன் பல ைழிகளிலும் 
இச்சூழ்நிவலயில் ஆதரவு ைழங்கிய அரசியல் பிரமுகர்கள், அரச மற்றும் அரச சார்பற்ை பதாண்டு 
நிறுைனங்கவளநன்ைியுடன் நிவனவு கூறுகிசைன் 

 

இருபது மாடிகவளக் பகாண்ட பகாழும்பு நிருைாக கட்டிடத் பதாகுதி பமதுைாக கிவளகவளப் பரப்பி 
ைளர்ந்து ைரும் சைவளயில்எதிர்காலத்தில் அதனூடாக மக்கள் சசவை சநசதகத்திற்கு இடமின்ைி சமலும் 
துரிதப்படுத்தப்பட்டு முன்சனைிச் பசல்லும் பாவதயில் தவடகள், பாதிக்கப்பட்டைர்கள், சைால்கள், 

பிரச்சவனகள்தற்பசயலாகஏற்பட்டசபாதிலும் அச்சகல சைால்கவளயும் முகம் பகாடுப்பதற்குஎன்னிடம் 
உள்ள உறுதியான தீர்மானம் எனக்கும் எனது சகல உத்திசயாகத்தர்களுக்கும் உள்ளபதனநான் 
நம்புகிசைன். சகல நிருைாகம், அபிைிருத்தி நடைடிக்வககள்உங்கள் அவனைருடய ஒப்பற்ை பவடப்பாற்ைல், 
அர்ப்பணிப்பு பதாடர்பான சநாக்கம் பகாள்வகஆதரவு முயற்சிகள் இன்றும் நாவளயும் 
எதிர்காலத்திலும்முன்பனப்சபாதுமில்லாத உயர்தரமான முவையில் கிவடக்குபமனநான் சமலும் 
எதிர்பார்ப்பதாக இங்கு குைிப்பிட ைிரும்புகிசைன். 

 
 

 
 

சுனில் கன்னங்கர 

மாைட்டபசயலாளர்/அரசாங்க அதிபர், 

பகாழும்பு நிருைாக மாைட்டம் 
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ந ாக்குககயும்  செயற்பணியும் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ந ாக்குகக 

 
நல்லாட்சி நிவலபபறும்கூடிய முதன்வம 

ைாய்ந்தமாைட்டமாக்குதல் . . . ! 

 
 

செயற்பணி 

 
ஆக்கத்திைன் மற்றும் புத்தாக்கம் என்பைற்றுடன் ைளங்கவள 

முகவமத்துைம் பசய்ைதனூடாக மக்களின் 
ைாழ்க்வகத்தரத்வத 

ைலுவூட்டுைதற்கு மாைட்டத்வத ைழிநடாத்தல் . . . ! 
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1. மாவட்டம் பற்றிய அறிமுகம் 

இலங்வகயின்தவலநகரமாக 

அவமந்துள்ளஇம்மாைட்டத்தில்2309199சனத்பதாவகயினர்ைாழ்ைதுடன்13 பசயலகப் 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அரச நடைடிக்வகவள மாைட்ட மட்டத்தில் 

பசயற்படுத்துதல்பகாழும்புமாைட்ட பசயலககாரியாலயத்தின்முக்கிய பங்காக அவமைதுடன் 

சமல் மாகாண சவபயுடன் சநரடி ஒருங்கிவணப்வபநடாத்திச் பசல்ைதும்அதில் 

முக்கியமானதாகும். 

ைிசேடமாகமாைட்டத்தின் பபாருளாதார அபிைிருத்தி நடைடிக்வககள் 

சபாலசைபபாருளாதார, சமூக, கலாச்சார மற்றும் நலன்புரிநடைடிக்வககளும் அவ்அவ் 

அவமச்சுக்களினால் ைழங்கப்படும் ஒதுக்கீடுகள் மூலம் 

நவடமுவைப்படுத்தப்படுைதுடன்அதனூடாகமக்களின் ைாழ்ைாதார நிவலகவளதிைம்பட 

சமம்படுத்ததற்சபாது நவடமுவையிலுள்ள பகாழும்புமாைட்டத்தின் ஒருங்கிவணந்த 

திட்டமிடல்பிரதான சநாக்கமாக பகாள்ளப்பட்டுள்ளது 

அதற்கிணங்க,  2016 ைருடத்தில்அதற்கு முன்வனய ைருடத்தில் காரியாலயத்தின் தீ 

ைிபத்தினால்ஏற்பட்டைளங்கள் பற்ைாக்குவைக்குமுகம் பகாடுத்தசதாடுமாைட்ட 

பசயலககாரியாலயத்தினால்நிவைசைற்ைப்படசைண்டிய பணிகவளசிைப்பாக 

நவடமுவைப்படுத்துைதற்கு சகல பணியாளர்களின் ஆதரவு அதிகபட்சமாக 

பபைப்பட்டதுகுைிப்பிடத்தக்கது 
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1.1 மாவட்ட எல்கல 

சமல் மாகாணத்தின் பிரதானமாைட்டமான பகாழும்பு மாைட்டம்675சதுர கி.மீற்ைைால்ஆனது. 

இதன் எல்வலகளாகைடக்கில் களணி கங்வகவயயும் ,பதற்கில் பாணந்துவை 

பபால்பகாடகங்வகவயயும், சமற்கில்கடல், கிழக்கில்சபரகமுை மாகாணத்வதயும் 

பகாண்டுஅவமந்துள்ளது. 

 

1.2 மாவட்டத்தின் அடிப்பகடபுள்ளியியல் தகவல் 

பகாழும்பு மாைட்டம்15சதர்தல்பிரிவுகவளயும் மற்றும்16 உள்ளூராட்சி மன்ைங்கவளயும் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

சதர்தல்பிரிவுகள் 
பிரிவுகள் ெனத்சதாகக 

பகாழும்பு ைடக்கு 140905 

பகாழும்பு மத்தி 244661 

பபாரள்வள 100578 

பகாழும்பு கிழக்கு 102174 

பகாழும்பு சமற்கு 76031 

பதஹிைவள 104412 

இரத்மலாவன 111473 

பகாலன்னாவை 165336 

சகாட்வட 119316 

கடுபைல 214557 

சீத்தாைக்வக 140640 

சஹாமாகம 202228 

மஹரகம 189888 

கஸ்பாவை 214934 

பமாரட்டுவை 182065 

சமாத்தம் 2309199 
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உள்ளூர் அதிகார ெகபகள் 
 

 

 

மாைட்ட மக்களின்நடைடிக்வககவளதிைவமயாகவும் சமன்வமயாகவும்நிவைசைற்றுைதற்கு 

பகாழும்பு மாைட்டம்கீழ்ைருமாறு557கிராம உத்தசயாகத்தர் பிரிவுகளாகபிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

மா கர ெகப  கர ெகப பிரநதெ ெகப 

பகாழும்பு பகாலன்னாவை பகாட்டிகாைத்வத,முல்சலரியாை 

பதஹிைவளகல்கிஸ்வை சீத்தாைக்கபுர சீத்தாைக்வக 

பமாரட்டுவை மஹரகம சஹாமாகம 

ஶ்ரீ ஜயைர்தனபுர சகாட்வட கஸ்பாவை  

கடுபைல பபாரளஸ்கமுை  

பிரநதெ செயலக பிரிவு களங்கள் எண்ணிக்கக 

திம்பிரிகஸ்யாய 20 

பதஹிைவள 15 

இரத்மலாவன 16 

பமாரட்டுவை 22 

கடுபைல 57 

பகாலன்னாவை 26 

சீத்தாைக்வக 66 

சஹாமாகம 61 

கஸ்பாவை 76 

மஹரகம 21 

ஶ்ரீ ஜயைர்தனபுர சகாட்வட 20 

பாதுக்வக 26 

பகாழும்பு 35 
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2. அகமப்பின் வியூகமும் அதன் ஊழியர்களும் 

 

 
 
 

 ிருவாக 
பிரிவு

கணக்கு 
பிரிவு

திட்டமிடல்
பிரிவு

ெமுர்த்தி 
பிரிவு

சபாறியியலாளர் 
பிரிவு

இகளஞர்நெகவ 
பிரிவு

பைடிபபாருள்
பிரிவு

புள்ளியியல்

பிரிவு
இடர்முககமத்துவ 

பிரிவு
 ிறகவகள் 

மற்றும் 
அலகுகள் 

பிரிவு உள்ளக 
கணக்காய்வு

பிரிவு

ஆராய்ச்ெி 
பிரிவு 

விொகணப்
பிரிவு

 ில 
பயன்பாட்டு

பிரிவு

விவொய 
பிரிவு

விகளயாட்டுப் 
பிரிவு
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பைடிபபாருள் பிரிவு 

ைிவளயாட்டு  பிரிவு 

கலாச்சார உத்திசயாகத்தர் 

உத்திசயாகத்தர் 

பபண்கள் நடைடிக்வக 

சமூகசசவை  உத்திசயாகத்தர் 

பபண்கள் உத்திசயாகத்தர் 

குழநவதகள் பாதுகாப்பு பிரிவு 

இடர் பிரிவு 

மாைட்டச் பசயலாளர்  
 

சமலதிக மாைட்டச் பசயலாளர் பசயலாளர் 
ලේකම් 

பணிப்பாளர்திட்டமிடல்
ෂ (සැලසුම්) 

பிரதம உள்ளக 
கணக்காய்ைாளர்ர் 

විගණක 

பிரதம கணக்காளர் மா .பணிப்பாளர் (ைிைசா)  

) 

கணக்காளர் 
 

பபாைியியலாளர் 
 

உதைி மாைட்டச்  
பசயலாளர் 
 

உதைிபணிப்பாளர் 
(திட்டமிடல்)  

 

உதைி சமுர்த்தி 
ஆவணயாளர் 

நிர்ைாக 
உத்தசயாகத்தர் 

 பைாளிக்கள 
உத்திசயாகத்தர் 

 

முகாவமத்துை உதைியாளர் 

முகாவமத்துை 
உதைியாளர் 

 

முகாவமத்துைஉதைியா
ளர் 

 

முகாவமத்துை 
உதைியாளர் 

 

முகாவமத்துை 
உதைியாளர 

සහකාර 

முகாவமத்துை 
உதைியாளர் 

 

அபிைிருத்தி  

නසහකාර 

சாரதி .கா.உதைி  
කා.කා.ස 

அபிைிருத்தி  

සහකාර 

சாரதி .கா.உதைி  
 

சாரதி .கா.உதைி  
 

சாரதி .கா.உதைி  
 

சாரதி .கா.உதைி  

.ස 

சாரதி .கா.உதைி  
 

சமுர்த்தி அபிைிருத்தி 
உதைியாள 

முகாவமத்துை 
உதைியாளர் 

කරණසහකාර 

அபிைிருத்திஉதைி
யாளர் 

සහකාර 

சாரதி .கா.உதைி  

.ස 

உதைிபணிப்பாளர் 
(ைிைசா)  

 

மாைட்ட சமுர்த்தி 
முகவமயாளர் 

 

முகரவமயாளர் 
 

தகைல் அவமப்புக்கள்  .பதாழில்தட்ப உதைியாளர்  

     /  .  .       /  .  .  
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2.2 ஊழியர்கள் பற்றிய தகவல்கள்–தகலப்பு 255 
 

பதவி 
அனுமதிக்கப்பட்ட 

நெகவயாளர் 
எண்ணிக்கக 

 ிரந்தரநெ
கவயாளர் 
எண்ணிக்

கக 

சவற்றிடங்களின் 
எண்ணிக்கக 

ெிநரஷ்ட மட்டம்    

மாவட்டசெயலாளர்/அரொங்க அதிபர் 01 01 0 

சமலதிக மாவட்டசெயலாளர் 01 01 0 

உதைிமாவட்டசெயலாளர் 01 01 0 

பிரதான கணக்காளர் 01 01 0 

பிரதானஉள்ளக கணக்காய்ைாளர் 01 01 0 

மாைட்டபபாறுயுயலாளர் )சிைில்( 01 01 0 

கணக்காளர் 01 01 0 

முதலாம் மட்டம்     

நிருைாக உத்திசயாகத்தர் 01 01 0 
பமாழிபபயர்ப்பாளர் 01 01 0 
இரண்டாம் மட்டம்    

அபிைிருத்தி ஒருங்கிவணப்பாளர் 02 02 0 
அபிைிருத்தி உத்திசயாகத்தர் 26 19 07 
முகவமத்துை உதைியாளர் 26 25 01 
ைரவுபசலவு உதைியாளர் 02 0 02 
திட்டமிடல் அதிகாரி 01 01 0 
பதாழில்தட்ப அதிகாரி )சிைில்( 02 01 01 
பதாழில்தட்ப உதைியாளர் 02 02 0 
பதாடர்பாடல் பதாழில்தட்ப உதைியாளர் 06 01 02 
ைரசைற்பாளர் 01 0 01 
கணனி இயக்குபைர் 02 0 02 
மூன்றாம் மட்டம்    

சாரதி 05 06 02 
மின்பதாழில்தட்ப அதிகாரி 01 01 0 
அலுைலக உதைியாளர் 09 09 0 
சுகாதார ஊழியர்கள் 02 0 02 
காைலாளி     

சமாத்தம் 96 76 20 
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3. செயல்திறன் 

 

3.1  ிருவாகப் பிரிவின்  டவடிக்கககள் 

மாைட்டபசயலாளரின்நிருைாகத்தின் கீழ் எடுக்கப்படும்சகல 
உத்திசயாகத்தர்களதும்நிர்மாணமற்றும்நிருைாக நடைடிக்வககவள 
நிவைசைற்றுைதுநிருைாகபிரிைின் பிரதான கடவமயாகும் . 

சமசல குைிப்பிட்டநிறுைனநிருைாக சசவைகளுக்கு 
சமலாககீசழகுைிப்பிட்டநடைடிக்வககளும் சமற்பகாள்ளப்படுகின்ைன. 

 பிரசதச பசயலக காரியாலயங்களில்நிருைாக நடைடிக்வககள் மற்றும் 
சமற்பார்வைநடைடிக்வககள் 

 பபௌத்தநடைடிக்வககள் 
மற்றும்கலாச்சாரநடைடிக்வககள்,பபல்லன்ைிலமற்றும் 
சகாட்வடபபரஹரவுடன் கூடிய பைசக் பகாண்டாட்டஏற்பாட்டு 
நடைடிக்வககள் 

 சமூகசசவைநடைடிக்வககள் 

 இடர் முகவமத்துைநடைடிக்வககள்)பைௌளம்,சுனாமி, சூைாைளி சபான்ை) 

 மரம் பைட்டுைதற்கான அனுமதிப் பத்திரநடைடிக்வககள் 

 சூழல் அபிைிருத்திநடைடிக்வககள் 

 ைடீ்டுநடைடிக்வககள் 

 ைிைசாயநடைடிக்வககள் 

 சதர்தல்நடைடிக்வககள் 

 மாைட்ட பயிற்சிநடைடிக்வககள் 

 அரச பகாண்டாட்டங்கள் பதாடர்பாக பங்களிப்பு ைழங்கல் 

 கிராம உத்திசயாகத்தர்களின் 
பபாதுநடைடிக்வககள்மற்றும்ஒழுக்கநடைடிக்வககள் 

 பிைப்பு, இைப்பு,, ைிைாகபதிைாளர்கள் மற்றும்திடீர் மரண 
ைிசாவணயாளர்கள்நியமனம்மற்றும்அதனுடன் கூடிய சகல நடைடிக்வககள் 

 பயிற்சிப் பட்டதாரியாளர்களின் இடமாற்ை நடைடிக்வககள் 

 அபிைிருத்தி சமம்படுத்தல் நடைடிக்வககள் 

 2014 ைரவு பசலவு திட்டகணிப்பின் படி பைளிக்கள 
உத்திசயாகத்தர்களுக்கான இரு சக்கர சமாட்டார் ைண்டி ைழங்கல் 
)பபண்களுக்காக 2600மற்றும்ஆண்களுக்காக 2600மட்டும்) 

 சர்சதச கடற்கவர சுத்திகரிப்பு சைவலத்திட்டத்வதஒழுங்கு பசய்தல்– 

 2015-09-19  
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2016 ஆம் ைருடத்தில் நடத்தப்பட்ட பயிற்சிகள் 

  பயிற்சி திகதி பங்குபற்றிய உத்தநயாகத்தர்கள் 
செலவு 

(ரூ) 
1 சைவலத்திட்டம்–கட்டுமானபதாழில் அபிைிருத்தி ஆவணயம் 2016.02.19 டி எம் டி சி குணசிரி 

              
35,000.00  

2 
அடிப்பவடசமம்படுத்தல் கருத்துகள் பற்ைிய ஒரு நாள் சைவலத்திட்டம்–

சதசிய உற்பத்தித் திைன் பசயலகம் 
2016.03.14 ஏ சஜாதிமுனி                 

3,000.00  

      சஜ ஏ டி சதுரங்க 
                
3,000.00  

3 
பசுவம உற்பத்தித் திைன் பற்ைியபயிற்சிசைவலத்திட்டம் - சதசிய 
உற்பத்தித் திைன் பசயலகம் 

2016.03.17 பி ஜி பி மதுரங்க 
                
3,000.00  

      சந்திரிக்கா குடாகம 
                
3,000.00  

      அனுஷ்க ரணசிங்க 
                
3,000.00  

4 
பபறுமதியான ைடீ்வட கட்டுசைாம்சைவலத்திட்டம் -கட்டுமானபதாழில் 
அபிைிருத்தி ஆவணயம் 

2016.03.23 ஜி பி பி டி மிஹிரி 
                
2,500.00  

      ஜி டி பி பி துல்மித் 
                
2,500.00  

5 ைருடாந்திர பசயல்திைன் ஒப்பந்தப் பயிற்சி - Performance Agreement 2016.07.04 
பகா.மா பசகாரியாலயத்தில் சதர்நபதடுக்கப்பட்ட 
உத்திசயாகத்தர்கள்50 

                
4,400.00  

6 

காரியாலய முகாவமத்துைம்மற்றும்நல்ல 
மனப்பாங்குபற்ைியபயிற்சிசைவலத்திட்டம்(தமிழ்பமாழி)- இலங்வக 
அபிைிருத்தி நிருைாக நிறுைனம் 

2016.06.09 
பதைி நிவல அல்லாதமட்டத்திலுள்ள 
உத்திசயாகத்தர்கள்40 

              
10,825.00  

7 
சைவலத்திட்டமுகாவமத்துைம்பற்ைியபயிற்சிசைவலத்திட்டம்(சிங்களபமா
ழி)- இலங்வக அபிைிருத்தி நிருைாக நிறுைனம் 

2016.06.14 

மற்றும்15 

பதைி நிவல அல்லாதமட்டத்திலுள்ள 
உத்திசயாகத்தர்கள்55 

              
23,175.00  

8 

பசயற்திட்ட கருத்து 
திட்டங்கள்பற்ைியபயிற்சிசைவலத்திட்டம்(தமிழ்பமாழி)- இலங்வக 
அபிைிருத்தி நிருைாக நிறுைனம் 

2016.06.16 
பதைி நிவல அல்லாதமட்டத்திலுள்ள 
உத்திசயாகத்தர்கள்25 

                
9,300.00  

9 
சைவலத்திட்டமுகாவமத்துைம்பற்ைியபயிற்சிசைவலத்திட்டம்(தமிழ்பமா
ழி)- இலங்வக அபிைிருத்தி நிருைாக நிறுைனம் 

2016.06.21 
பதைி நிவல அல்லாதமட்டத்திலுள்ள 
உத்திசயாகத்தர்கள்26 

                
9,300.00  

10 அரச பகாள்முதல் பசயல்முவை பற்ைியபயிற்சிசைவலத்திட்டம் 
2016.07.08 

மற்றும்09 

பகா.மா பசகாரியாலயம் மற்றும் 13 பி.பச. 

காரியாலயங்களிலும் உள்ள கணக்காளர்கள், 

அரச பகாள்முதல் பசயல்முவை ைிடய 
எழுதுைிவனஞர், உதைி திட்டமிடல் 
பணிப்பாளர்கள்மற்றும்பிரதானகணக்காளர், 

              
70,000.00  
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பிரதானஉள்ளக 
கணக்காய்ைாளருடன்கூடியஉத்திசயாகத்தர்கள்72 

11 

ஆக்கபூர்ைமானசிந்தவன மூலம் சமம்படுத்தல் 
பற்ைியபயிற்சிசைவலத்திட்டம்- இலங்வக அபிைிருத்தி நிருைாக 
நிறுைனம் 

2016.08.15 
பதைி நிவல அல்லாதமட்டத்திலுள்ள 
உத்திசயாகத்தர்கள்35 

              
36,800.00  

12 
பதாடர்பாடல்பற்ைியபயிற்சிசைவலத்திட்டம்(சிங்களபமாழி)- இலங்வக 
அபிைிருத்தி நிருைாக நிறுைனம் 

2016.08.16 
பதைி நிவல அல்லாதமட்டத்திலுள்ள 
உத்திசயாகத்தர்கள்35 

              
37,300.00  

13 
பபாது நிதி சமலாண்வமபற்ைியபயிற்சிசைவலத்திட்டம்- இலங்வக 
அபிைிருத்தி நிருைாக நிறுைனம் 

2016.08.18 

மற்றும்19 

பதைி நிவல அல்லாதமட்டத்திலுள்ள 
உத்திசயாகத்தர்கள்50 

              
86,000.00  

14 

நம்பிக்வக சிந்தனவயசமம்படுத்தல் 
பற்ைியபயிற்சிசைவலத்திட்டம்(சிங்களபமாழி)- இலங்வக அபிைிருத்தி 
நிருைாக நிறுைனம் 

2016.08.25 
பதைி நிவல அல்லாதமட்டத்திலுள்ள 
உத்திசயாகத்தர்கள்10 

              
14,800.00  

15 

அணிகவளக் 
கட்டிபயழுப்பல்பற்ைியபயிற்சிசைவலத்திட்டம்(சிங்களபமாழி)- இலங்வக 
அபிைிருத்தி நிருைாக நிறுைனம் 

2016.08.29 
பதைி நிவல அல்லாதமட்டத்திலுள்ள 
உத்திசயாகத்தர்கள்10 

              
14,800.00  

16 கிராம உத்திசயாகத்தர்பயிற்சி - 1 ஆம் குழு 
2016.09.27 

மற்றும்28 

பகாழும்பு மாைட்ட13 பி.பச. காரியாலயகளகிராம 
உத்திசயாகத்தர்100 

              
76,200.00  

17 இழப்பு பாதிப்பு சசாதவனபற்ைியஅைிவுறுத்தற்பயிற்சிசைவலத்திட்டம் 2016.09.28 பகா.மா.பச. காரியாலயஉத்திசயாகத்தர்100 
              
48,600.00  

17 கிராம உத்திசயாகத்தர்பயிற்சி–2 ஆம் குழு 
2016.10.11 

மற்றும்12 

பகாழும்பு மாைட்ட13பி.பச. காரியாலயகள கிராம 
உத்திசயாகத்தர்100 

              
76,200.00  

18 
புதிய நியமனம்பபற்ைஅரச 
முகவமத்துைஉதைிஉத்திசயாகத்தர்களுக்கானஆரம்பப்பயிற்சி 

2016.11.09 தினம் 
முதல்2016.12.09 

தினம்ைவர 

புதியஅரச 
முகவமத்துைஉதைிஉத்திசயாகத்தர்கள் 220 

            
242,394.50  

19 பயிற்சிபயிற்சியாளர் சசர்த்துக் பகாள்ளப்படல் 

ைருடம் 
முழுைதும் 

(ஒருபயிற்சியாள
ர்06 மாத 
காலத்திற்கு) 

பகா.மா.பச.காரியாலயசகலபிரிவுகளுக்கும் 
பயிற்சியாளர் 15 

දින ට ரூ. 

500.00  
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3.2 கணக்கு பிரிவின்  டவடிக்கககள் 

கணக்கு பிரிவின் கடகமகள் 

மாைட்டபசயலக காரியாலயம்மற்றும்பிரசதசபசயலககாரியாலயங்களில் நிதி 
நடைடிக்வககளின்முகவமத்துைம்மற்றும்சமற்பாசமற் சமற்பார்வை பசய்தல் 
ஆகியைற்ைின் பபாறுப்புகணக்கு பிரிைினால் நடாத்தப்படுகிைது 

அந்நடைடிக்வககள் கீழ்ைருமாறு 

01.  நிதி ஒழுங்கு ைிதிகள் 165 இன் கீழ்அதிகார மாற்ைங்கள். 

02.  ைரவு பசலவு மதிப்படீு தயார் பசய்தல். 

06.  கணக்கு தீர்மானங்கவளதயார் பசய்தல். 

02.  கணக்கு பிரிைிற்கு சம்பந்தமான பசயல் திைன் அைிக்வககவளதயார் பசய்தல். 

05.  ைருடாந்த பகாள்முதல் திட்டம்தயார் பசய்தல். 

06.  பிரசதசபசயலககாரியாலயங்களில்நிதி ஒதுக்கீடு பசய்தல். 

07. திவைசசரியில்முற்பணம்பபற்றுக்பகாள்ளல் மற்றும் சமற்பாசமற் 
பிரசதசபசயலககாரியாலயங்களுக்கு ஒதுக்கீடு பசய்தல். 

06.  மாதாந்த கணக்கு சாராம்சத்வததிவைசசரிக்கு சமர்ப்பித்தல். 

09. சைறு அவமச்சுக்கள் மற்றும் திவணக்களங்களில்நிதி ஒதுக்கீடு 
பசய்தல்மற்றும்பசலவு பசலவு அைிக்வக அனுப்புதல். 

10.  ஓய்வூதியம் சம்பந்தமானநடைடிக்வககள் பசய்தல். 

11.  முற்பணம் மற்றும் இடர் கணக்கு தயார் பசய்தல். 

12.வைப்புக் கணக்குநடைடிக்வககள் பசய்தல். 

16 ைருமானத்தில் மீண்டும் பசலுத்தும்நடைடிக்வக.  

12. பசலுத்தப்படும் ைவுச்சர்கவளப் பரிசசாதவன பசய்தலும், காசசாவல 
எழுதுதலும் பசலுத்துதலும். 

15.  சம்பளங்களும் ஊதியங்களும் தயார் பசய்தல். 

16மாைட்டபசயலக காரியாலயம்மற்றும்பிரசதசபசயலககாரியாலயங்களில் 
ைருடாந்த பபாருள் மதிப்படீ்டு நடைடிக்வக. 

17.  பண்டகசாவலமற்றும்பதிசைட்டுஅவைவய நடாத்துதல். 

16.  மாதாந்த ைங்கிக் கணக்கிணக்க கூற்வைத் தயார் பசய்தல்  . 

19.க்பகாபகா  கபகாள்முதல் நடைடிக்வககள். 

20.பக   கணக்காய்வு அைிக்வக சம்பந்தமாக கணக்     பதில் ைழங்குதல்.  

 
 பிரதான கணக்காளராக திருமதிஈ ஜி சுைினதீா மனிக்சக அைர்கள்கடவமகவள 

சமற்பகாள்ைதுடன்கணக்காளராகதிருமதி டி சக ஜி.ஆர் டி டி 
ஜயசசனஅைர்கள்கடவமகவள சமற்பகாள்கிைார். 

 

சமம்பாட்டுக் கருத்துக்கவளகருத்திற் பகாண்டு கணக்கு பிரிைின் 
நடைடிக்வககள்திைவமயானதும் பசயலூக்கம் 
பகாண்டதாகவும்நடத்துைதற்குநடைடிக்வககள் சமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 
 

 2016 ைருடத்தில்மாைட்ட பசயலக காரியாலயத்தின் தவலவம ைிடயங்கள் 
மூலம்பசய்யப்படும் மீண்டு ைரும்பசலைினம்ரூ 722.22 மில்லியன்கள் என்பதுடன் 
மூலதனபசலைினம் ரூ 665.76 மில்லியன்கள் ஆகும். 
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 2016 ைருடத்தில்சைறுதிவணக்களங்களினால் பபைப்பட்ட 
ஒதுக்கீடுகளினால்சமைபகாள்ளப்பட்டபசலவு  ரூ6.26மில்லியன்கள்ஆைதுடன்சைறு 
அவமச்சுக்கள்மூலம் பபைப்பட்ட ஒதுக்கீடுகளினால்சமைபகாள்ளப்பட்டபசலவு ரூ. 126 

மில்லியன்கள் ஆகும். 

 

பகாழும்பு மாைட்டத்தினுள்ஓய்வுபபற்ை அரசாங்க ஊழியர்கள் 66066சபருக்குசபரு   
ப்சபருக்கு ைழங்கப்படும் ஓய்வூதியப் பபறுமதிரூ. 2202 மில்லியன்கள் ஆகும். 

 

 2016  ைருடத்தில்பகாழும்பு மாைட்டத்தினுள்அரசாங்க ஊழியர்கள்1961சப  
சபருக்குைழங்கப்படும்முழு சம்பள பபறுமதிரூ 921.10 மில்லியன்கள் ஆகும். 
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வைப்புக் கணக்கின் கீழ் 2016  ைருடத்தில்ரூ 2.60 மில்லியன்கள்தவகபபை உள்ளதுடன் 
அதில்ரூ. 2.25 மில்லியன்கள்பசலவு  ச்ச்பசலவு சமற்பகாள்ளப்பட்டது. 

 

 மாைட்ட பசயலக காரியாலயம்மற்றும்பிரசதசபசயலககாரியாலயங்கள்இவணந்து 
2016 ைருடத்தில் சசர்த்த ைருமானம்ரூ. 66.66 மில்லியன்கள் ஆகும். 

 

 
 

 

 அரச ஊழியர்களின் முற்பணக் கணக்கு இடர் கணக்கின் கீழ் 2016 ைருடத்தில் 
ைழங்கப்பட்ட கடன் பதாவகரூ. 26.6 மில்லியன்கள்ரூ. 22.6 

மில்லியன்கள்அைைிடப்படுைதற்கு நடைடிக்க்கள்பமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

 

 
 

 2016 ைருடத்தில் சம  ,ஜல்ன் ஆகிய மாதங்களில் ஏற்பட்ட இடர் நிவலவமகளில் 
முகம் பகாடுப்பதற்கு மாைட்ட பசயலக காரியாலயத்தின் பகாலன்னாை ,

சீத்தாைக்க ,கடுபைல சஹாமாகம ஆகிய பிரசதசபசயலககாரியாலயங்கவள 
பாதித்த பைௌளஅச்சுறுத்தவலசமநிவலப்படுத்துைதற்காக மற்றும் 
சீத்தாைக்கபிரசதசபசயலகபிரிவுக்கு பசாந்தமான சாலாை இராணுை முகாம் 
பைடிபபாருள்பைடிபபாபைடிபைடிபபாருள் களஞ்சியம் பைடித்ததனால் ஏற்பட்ட 
சசதத்வத ஈடு பசய்யும் முகமாக நிைாரணமாக ரூ 61.00 மில்லியன்களும்தீ 
ைிபத்தினால் ைடீுகளுக்கு ஏற்பட்டசசதத்துக்குரூ 966.00 மில்லியன்களும்நஷ்ட ஈடாக 
ைழங்கப்பட்டது. 
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3.3 மாவட்ட திட்டமிடல் பிரிவு 
ஆம் வர6102  கடமுகறப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி நவகலத்திட்டங்கள் 
1. பரவலாக்கப்பட்ட வரவு செலவு திட்ட நவகலத்திட்டம் 
ைரி அவமச்சு  ,மாகாண சவப மற்றும் சைறு நிறுைனங்கள் மூலம் ஒதுக்கீடுகள் 

பசய்யப்படாத கிராமிய பிரசதசங்களில் பபாருளாதார ,கலாச்சார ,சமூக மற்றும் சமய 
நடைடிக்வககளின்  அபிைிிருத்திவய சநாக்கி சைவலத்திட்டகங்வள 
நவடமுவைப்படுத்துைதற்கு பகாழும்பு மாைட்ட பாராளுமன்ை அவமச்சர்கள் மற்றும் 
சதசிய பட்டியல் அவமச்சர்களினால் ஆசலாசவன பசய்யப்பட்ட சைவலத்திட்டங்கள் 
நவடமுவைப்படுத்தப்பட்டன  .இதற்கிணங்க பகாழும்பு மாைட்டத்தில் 13 பிரசதச 
பசயலக பிரிவுகளில் உள்ள 555 கிராம சசவையாளர் களங்களில் சைவலத்திட்டங்வள 

நவடமுவைப்படுத்துைதற்காக சதசிய பகாள்வககள் மற்றும் பபாருளாதார ைிைகாரங்கள் 
 அவமச்சின் 104-02-06-01-2502 எனும் தவலப்பின் கீழ் ரூபா 355.03 மில்லியன்கள் நிதி 

ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டதுடன் அதில் ரூபா 331.23 மில்லியன்கள ி  பசலைில் கீழ்ைரும் 
பிரிவுகளில் 1541 சைவலத்திட்டங்கள் நவடமுவைப்படுத்தப்பட்டு முடிவுக்கு பகாண்டு 
ைரப்பட்டது 

 

பாகங்கள் சைவலத்திட்டஎண்ணிக்வக 

கிராமப்புை நீர் ைழங்கல் 10 
கிராமப்புை மின்சாரம் 11 
கிராமப்புை பாவத ஊக்குைிப்பு 314 
அபிைிருத்தி அணுகுமுவை 414 
சிறு பாசன முவை 02 
சமூக நலன்புரி 551 
சமூக சசவை 05 
கிராமப்புை பபாருளாதாரம் 05 
சைறு 50 

சமாத்தம் 0471 
 
பாகங்களுக்கிவடசய சைவலத்திட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ள முவை 

 

1019

394

484

2

759

55

70

கிராமப்புை நீர் ைழங்கல்

கிராமப்புை மின்சாரம்

கிராமப்புை பாவத ஊக்குைிப்பு

அபிைிருத்தி அணுகுமுவை

சிறு பாசன முவை

சமூக நலன்புரி

சமூக சசவை

கிராமப்புை பபாருளாதாரம்

சைறு



14 
 

நிவைசைற்ைப்பட்ட முழு கட்டுமான சைவலத்திட்டங்களின் எண்ணிக்வக 536 என்பதுடன் 
1012 உபகரணம் மற்றும் சசவைகள் ைழங்கல்  ,சமூக நலன்புரி சைவலத்திட்டங்கள் 
என்பனவும் இவ்சைவலத்திட்டத்தின் கீழ் பைற்ைிகரமாக பசய்து முடிக்கப்பட்டன 
31.12.2016 அன்வைய தினத்தில் முன்சனற்ைம் 

பிரநதெ செயலக 
பிரிவு 

அனுமதிக்கப்பட்ட 
நவகலத்திட்டஎண்

ணிக்கக 

ஒதுக்கப்பட்ட 
சதாகக 

)ரூ.மி(  

 ிகறநவற்றப்பட்ட 
நவகலத்திட்டஎண்

ணிக்கக 

செலவு 
)ரூ.மி(  

பகாழும்பு 201 63.62 201 61.14 
திம்பிரிகஸ்யா
ய 

15 21.14 14 20.12 

பகாலன்னாை 161 25.33 161 26.24 
சகாட்வட 101 20.12 101 15.51 
கடுபைல 211 36.54 211 35.01 
சஹாமாகம 232 31.45 232 36.51 
சீத்தாைக்வக 55 14.13 55 13.45 
பாதுக்வக 11 13.34 11 12.52 
கஸ்பாவை 145 41.11 145 36.56 
மஹரகம 155 21.61 155 26.50 
பதஹிைவள 41 1.06 41 5.43 
இரத்மலாவன 101 16.60 105 14.63 
பமாரட்டுை 111 22.33 101 20.63 
மாைட்டபசயல
க காரியாலயம் 02 2.21 02 2.21 

சமாத்தம் 0420 304.13 0471 330.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. கிராமிய  உள்கட்டவமப்பு அபிைிருத்தி சைவலத்திட்டம் 

நவகலத்திட்டம் ஶ்ரீ தர்மவிஐயாநலாக விகாகரயின் திெரண பாலர் 
பாடசவலயின் சிறுைர் பூங்காவை அவமத்தல் – மஹரகம 
 

நவகலத்திட்டம் கிரநமாதய மாவத்கத 6 ஆம் 
குறுக்கு பாதகய அபிவிருத்திசெய்தல் –  மஹரகம 

 

நவகலத்திட்டம் கஹடபிடிய ெமூக 
 ிகலயத்தின் நவகலககள முடிவுக்கு 
சகாண்டு வருதல் – ெதீ்தாவக்கக 
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கிராமிய மக்களுக்கு ஜைீசனாபாயத்திற்கான சந்தர்ப்பங்கவள அபிைிருத்தி பசய்ைதன் 
மூலம் அைர்களின் பபாருளாதார உற்பத்திவய ைிரிைாக்குைதற்கும் அைர்களின் 
ைாழ்க்வகத் தரத்வத ைிரிைாக்குைதற்கும் அடிப்பவடயான சமூக  ,பபாருளாதார ,நலன்புரி 
நிவலவமகவள கக்கி நிறுத்துைதற்காக அரசினால் கிராமிய  உள்கட்டவமப்பு அபிைிருத்தி 

சைவலத்திட்டம் – 2016 ஆம் ைருடத்தில் நவடமுவைப்படுத்தப்பட்டது .பகாழும்பு 
மாைட்டத்திலுள்ள 06 பிரசதச பசயலகப் பிரிவுகள் 355 கிராம சசவையாளர் களங்கள் 

அபிைிருத்தி சைவலத்திட்டங்வள நவடமுவைப்படுத்துைதற்காக சதசிய பகாள்வககள் 
மற்றும் பபாருளாதார ைிைகாரங்கள் அவமச்சின் 104-02-06-01-2502  எனும் தவலப்பின் கீழ் 
ரூபா 346.61 மில்லியன்கள் நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டதுடன் அதில் ரூபா 306.52 
மில்லியன்கள் பசலவு பசய்யப்பட்டு 655 பைற்ைிகரமாக பசய்து முடிக்கப்பட்டன 
 
31.12.2016 அன்வைய தினத்தில் முன்சனற்ைம் 

பிரநதெ 
செயலக 
பிரிவு 

அனுமதிக்கப்பட்ட 
நவகலத்திட்டஎண்

ணிக்கக 

ஒதுக்கப்ப
ட்ட 

சதாகக 
)ரூ.மி(  

 ிகறநவற்றப்பட்ட 
நவகலத்திட்டஎண்

ணிக்கக 

செல
வு 

)ரூ.மி
( 

பகாலன்
னாை 41 41.51 41 35.55 

சஹாமாக
ம 114 55.25 111 66.26 

சீத்தாைக்
வக 161 65.10 161 64.30 

பாதுக்வக 111 46.12 111 43.21 
கஸ்பா
வை 56 52.11 53 55.44 

மஹரகம 51 40.11 51 35.16 
சமாத்தம் 227 372.21 204 312.46 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

நவகலத்திட்டம்நெவாபியெ 
கட்டிடத்கத கட்டுதல் - பாதுக்வக 

  

நவகலத்திட்டம் இசுரு பூங்கா மற்றும் 
காலபதிநஹன 2 ஆவது 
ஒதங்கககய அபிவிருத்தி செய்தல் - 

சஹாமாகம 
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 3 கடின நகருக்கான சைவலத்திட்டம் 

மாநகர மற்றும் சமற்கு மாகாண அபிைிருத்தி அவமச்சினால் இம்மாைட்டத்தில் 
பிரசதச மற்றும் கிராமிய மட்டத்தில் அவடயாளம் காணப்பட்ட அபிைிருத்தி 
சைவலத்திட்டங்கள் இவ்சைவலத்திட்டத்தின் கீழ் நவடமுவைப்படுத்தப்பட்டன 
அதற்கிணங்க  ,10 பிரசதச பசயலகப் பிரிவுகளில் நவடமுவைப்படுத்தப்பட்ட பமாத்த 
சைவலத்திட்டங்களின் எண்ணிக்வக  31 ஆகுைதுடன் அதற்காக ரூபா 26.15 
மில்லியன்கள் பசலவு பசய்யப்பட்டுள்ளது  .சாவலகள்,கல்ைி ,சுகாதாரம் ஆகிய 
பிரிவுகளின் அபிைிருத்தி இதன் கீழ் நவடமுவைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

31.12.2016 அன்வைய தினத்தில் முன்சனற்ைம் 

பிரநதெ செயலக 
பிரிவு 

அனுமதிக்கப்பட்ட 
நவகலத்திட்டஎ

ண்ணிக்கக 

ஒதுக்கப்பட்ட 
சதாகக 

)ரூ.மி(  

 ிகறநவற்றப்பட்
ட 

நவகலத்திட்டஎ
ண்ணிக்கக 

செலவு 
)ரூ.மி(  

திம்பிரிகஸ்யாய 03 4.14 03 3.31 
பகாலன்னாை 03 3.4 03 2.53 
சகாட்வட 02 1.55 02 1.43 
கடுபைல 01 0.25 01 0.22 
சஹாமாகம 01 3.51 01 2.13 
கஸ்பாவை 05 3.3 05 2.61 
மஹரகம 10 5.14 10 5.21 
பதஹிைவள 01 1.16 01 1.16 
     
இரத்மலாவன 02 0.54 02 0.50 
பமாரட்டுை 02 2.64 02 2.20 
மாைட்டபசயலக 
காரியாலயம் 01 4.00 01 3.01 

சமாத்தம் 33 36.03 33 62.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

நவகலத்திட்டம்  கர பாகதகய அபிவிருத்திசெய்தல் - மஹரகம 
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7 நவகலத்திட்டம் 
2014 ஆம் ைருடம் அவ்சைவளயில் நவடமுவையில் இருந்த பபாருளாதார அபிைிருத்தி 
அவமச்சின் நிதி ஒதுக்கீடுகளின் கீழ் சைவலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு முடிக்கப்படாத 
சைவலத்திட்டங்கள் சம்பந்தமாக 2016 ஆம் ைருடத்தில் உள்நாட்டலுைல்கள் 
அவமச்சினூடாக நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டிருந்தது 

31.12.2016 அன்வைய தினத்தில் முன்சனற்ைம் 
இல நவகலத்திட்டத்தின் சபயர் மதிப்பீட்டு 

சதாகக 
)ரூ.மி(  

செலவு 

)ரூ.மி(  

33 சைைல்பனாை ைக ைதீி காபட் சபாடல் 83.33 
81.33 

33 பாதுக்வக குரபகாட ைதீி காபட் சபாடல் 33.33 
33.33 

37 உடைத்வத ைதீி காபட் சபாடல் 13.33 
13.73 

31 கதனைத்வத புதிய சசைா பியச கட்டுதல் 3.13 
3.78 

33 மதிபைல சமூக மண்டபம் மற்றும் பதாழிற் பயிற்சி 
வமயத்துடன் சசர்ந்து அழகியல் கட்டிடத்வத கட்டுதல் 

7.37 
7.33 

38 மாைித்தர பதாசல கல்லவைவய கட்டுதல் 33.31 
33.33 

33 ரத்மல்பதனிய குழநவதகள் மற்றும் மகப்சபற்று 
மருத்துைவனவய கட்டுதல் 

13.33 
73.33 

33 கஸ்பாவை குளத்வதச் சுற்ைி உடற்பயிற்சி பாவத 
ஒன்வை உருைாக்குதல் 

33.37 
3.33 

33 பன்னிபிட்டிய தர்மபால ைித்தியாலயத்தில் கணனிப் 
பயிற்சி வமயம் மற்றும்பதாழில் ஊக்குைிப்பு வமயம் 
கட்டுதல் 

33.38 
33.33 

33 ைக ரத்தனசார மஹா ைித்தியாலயத்திற்காக 33*73 
கட்டிடம் ஒன்வைக் கட்டுதல் 

8.73 
1.13 

 சமாத்தம் 48.092 
422072 

 

 
 
 

 5.கிராமிய ைிவளயாட்டு வமதானத்வத அபிைிருத்தி பசய்யும்  சைவலத்திட்டம் – 3338  

ைிவளயாட்டு அவமச்சுமற்றும்ைிவளயாட்டுஅபிைிருத்தி திவணக்களத்தினால் 
இம்மாைட்டத்தில் கிராமிய ைிவளயாட்டு வமதானத்வத அபிைிருத்தி பசய்யும் 
சைவலத்திட்டத்தின் கீழ் ரூபா 6.32 மில்லியன்கள் பசலைில் 03 சைவலத்திட்டங்கள் 
முடிவுக்குக் பகாண்டு ைரப்பட்டது 

சைவலத்திட்டம் கஸ்பாவை குளத்வதச் சுற்ைி உடற்பயிற்சி பாவத 
ஒன்வை உருைாக்குதல் 
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இல 
நவகலத்திட்டத்தின் சபயர் 

ஒதுக்கப்பட்ட 
சதாகக 

)ரூ.மி(  

செலவு 

)ரூ.மி  

.7 மஹரகம ைிசைகாராம ைதீி சிங்கிதி பூங்கா சிறுைர் 
ைிவளயாட்டரங்வக அபிைிருத்தி பசய்தல் 

7088 
70.1 

.4 பமாரட்டுை சைல்ஸ்குமார ைித்தியாலய 
ைிவளயாட்டரங்வக சரி பசய்தல் 

40.. 70.2 

.0 பகாலன்னாை உமகிலிய ைிவளயாட்டரங்வக 
அபிைிருத்தி பசய்தல் 

201. 0044 

 சமாத்தம் 90.8 1004 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. மாவட்ட மட்டத்தில் உள்கட்டகமப்கப அபிவிருத்தி செய்யும் விநேட  நவகலத்திட்டம் – 
4.71 

மாைட்டத்தில் அவடயாளம் காணப்பட்ட 33 ைிசேட சைவலத்திட்டங்கள் சம்பந்தமாக சதசிய 
பகாள்வககள் மற்றும் பபாருளாதார ைிைகாரங்கள் அவமச்சினால் ஒதுக்கீடுகள் 
ைழங்கப்பட்டிருந்தன 

இல 
நவகலத்திட்டத்தின் சபயர் ஒதுக்கப்பட்ட 

சதாகக )ரூ.மி(  

செலவு 

)ரூ.மி  

.7 பாதுக்வக  /தசமார துருனு கற்ைல் மத்தியஸ்தான 
கட்டிடத்வதக் கட்டுதல் 

707. 
.08. 

.4 சீத்தாைக்வக பிரசதச சவப உபகாரியாலயம் மற்றும் 
பதாழிற் பயிற்சி மத்தியஸ்தான கட்டிடத்வதக் கட்டுதல் 

70.0 .080 

.0 பகாழும்பு ைடக்கு காக்வக தீவு ஹாபர் ைியூ ைடீவமப்பு 
திட்டத்தின் சமூக நிவலயத்திவன 

புனரவமப்பு பசய்தல் 

.000 .007 

.2 கடுபைல ராமஹர ைதீிவய பகான்கிைடீ் சபாடுதல் 770.. 7.021 

.. பபாரலஸ்கமுை ைாைிக்கருகில் சிறுைர் பூங்கா திைந்த 
பைளித்திவரயரங்வக கட்டுதல் 

70.. 7021 

 சமாத்தம் 7.0.7 720.1 

 
7. நபாேகண நவகலத்திட்டம் – 4.71  
இந்நாட்டில் சபாேவண மட்டத்திவன சமம்படுத்தும் சநாக்கில் ஜனாதிபதி 
பசயலகத்தின் சதசிய சபாேவண பசயலகத்தினூடாக இவ்சைவலத்திட்டம் 
நவடமுவைப்படுத்தப்பட்டது 

சைவலத்திட்டம்ைிவளயாட்டரங்வக சரி 
பசய்தல் - சைல்ஸ்குமார ைித்தியாலயம்  
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மாைட்டத்தினுள் சபாேவண மட்ட ஆபத்திலுள்ள குடும்பகங்வள அவடயாளம் 
காண்பதுடன்  கிராமிய மட்டத்தில் சபாேவண சதவைவய பூர்த்தி பசய்ைதன் 
மூலம் கீழ்ைரும் இலக்வக பூர்த்தி பசய்ைதற்காக பல்சைறுபட்ட 
தரத்திலுள்ளைர்வள (பாலர் பாடசவல ஆசிரியர்கள் ,பாடசவல ஆசிரியர்கள் , கிராம 
மக்கள்  ,கள உத்திசயாகத்தர்கள் ..................சபான்ை )அைிவூட்டும் 
சைவலத்திட்டமானது மாைட்ட பசயலக காரியாலயத்திலும் அதன் 37 பிரசதச 
பசயலக காரியாலயங்களிலும் நடாத்தப்பட்டது அதற்காக ரூபா 545,111.55 பசலவு 
பசய்யப்பட்டது.  
 
ெந்திக்க எதிர்பார்க்கப்படும் இலக்கு 

1. ையதிற்சகற்ை உயரம் (Stunning) மற்றும் உயரத்திற்சகற்ை எவட (Underweight) 
இல்லாதைர்கவள 40% ைிகிதத்தினால் குவைப்பதுவும் மற்றும் 5 ையதிற்கு குவைந்த 

எவட கூடிய குழந்வதகளின் ைளர்ச்சிவயத் தற்சபாவதய நிவலயிலிருந்து 
ைளர்ச்சியவடைவதத் தைிர்ப்பது 

2. எவட குவைந்த குழந்வதகளின் பிைப்பின் சபாக்கு மற்றும் பபண்களுக்கிவடயில் 
உயரத்திற்சகற்ை எவடகுவைதல் (Underweight) உயரத்திற்சகற்ை எவட அதிகரிப்பு 
(Overweight) தற்சபாவதய நிவலயிலிருந்து 30% குவைத்தல் 

3. இரத்தசசாவக ஏற்படும் சபாக்வக 50% குவைத்தல் 
 

இவ்வருடத்தில் மாவட்ட செயலக காரியாலயத்தினாலும் அதன் 70 பிரநதெ செயலக 
காரியாலயங்களினாலும்  டாத்தப்பட்ட நவகலத்திட்டங்கள் 

1. சபாேவண பற்ைிய பல துவை அதிரடி திட்டங்கள் சம்பந்தமாக கிராமிய சபாேவண 
குழுக்கவள அைிவூட்டுதல் 

2. சபாேவண மற்றும் சமூக ைலுவூட்டல் சம்பந்தமாக பாலர் பாடசவல ஆசிரியர்கவள 
அைிவூட்டுதல் 

3. சபாேவண பற்ைிய பல துவை அதிரடி திட்டங்கள் சம்பந்தமாக அதற்கான ைரி 
அவமச்சு மற்றும் மாகாண சவபயின் பிரசதச பசயலக காரியாலயங்களில் சபாேவண 
பற்ைிய மற்றும் அது பதாடர்பாக பணி புரியும் உத்திசயாகத்தர்கவள சபாேவண 
மற்றும் மக்களின் அதிகாரம் அணுகுமுவை சம்பந்தமாக அைிவூட்டுதல் 

4. பாடசவல மட்டத்தில் சுகாதாரம் மற்றும் சபாேவண ைிடயத்திற்குப் பபாறுப்பான 
ஆசிரியர்கவள அைிவூட்டுதல் 

5. சபாேவண பற்ைி மாைட்ட பசயலக காரியாலய மற்றும் திம்பிரிகஸ்யாய பிரசதச 
பசயலக காரியாலய உத்திசயாகத்தர்கவள அைிவூட்டுதல் 

6. தமிழ் பமாழிப் பாடசவல ஆசிரியர்கவள அைிவூட்டும் சைவலத்திட்டம் 
7. சபாேவண சம்பந்தமாக மக்கள் மற்றும் கர்பிணித்தாய்மார்கவள அைிவூட்டும் 

சைவலத்திட்டம் - பமாரட்டுை பிரசதச பசயலக பிரிவு 
8. கிராமிய சபாேவண குழு அங்கத்தைர்களுக்கும் கர்பிணித்தாய்மார்களுக்குமான 

அைிவூட்டும் சைவலத்திட்டம் - கடுபைல பிரசதச பசயலக பிரிவு 
9. சிைந்த (Super) உணவுகளில் மவைந்துள்ள நச்சுப் பபாருட்கள் சம்பந்தமாக அைிவூட்டும் 

சைவலத்திட்டம் - மஹரகம பிரசதச பசயலக பிரிவு 
10. சபாேவண சம்பந்தமாக பாலர் பாடசவல சிறுைர்களின் தாய்மார்கள் மற்றும் 
பபண்கள் அைிவூட்டும் சைவலத்திட்டம் - பகாழும்பு பிரசதச பசயலக பிரிவு 
11. சபாேவண பற்ைி கிராமிய மட்டத்திலுள்ள பபற்சைார்கவள அைிவூட்டும் 
சைவலத்திட்டம் – கஸ்பாவை பிரசதச பசயலக பிரிவு 
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12. சுனாமி ைடீவமப்புத் திட்டத்தில் ைாழும் 10 ையதிற்கு குவைந்த பிள்வளகளின் 
சபாசவண நிவலவமவய ைளர்ச்சிவடய பசய்ைதற்கான அைிவூட்டும் சைவலத்திட்டம் –  

பகாலன்னாை பிரசதச பசயலக பிரிவு 
13. சபாேவண சம்பந்தமாக மக்கவள அைிவூட்டும் சைவலத்திட்டம்  –  இரத்மலாவன 
பிரசதச பசயலக பிரிவு 
14. சபாேவண சம்பந்தமாக காரியாலயத்திலுள்ள கள உத்திசயாகத்தர்கள்  மற்றும் 
பிரிைிலுள்ள பபண்கள் அவமப்பிலுள்ள உத்திசயாகத்தர்கவள அைிவூட்டும் 
சைவலத்திட்டம்  –  பாதுக்வக பிரசதச பசயலக பிரிவு 
15. சதசிய சபாேவண சைவலத்திட்டத்தின் கீழ் நவடமுவைப்படுத்தப்படும் கணக்கடுப்பு 
புள்ளிைிபர பிரச்சவனகவள கலந்தவரயாடலும் சபாேவண சம்பந்தமான பபாது 
பிரச்சவனகளுக்கும் சதசிய வைத்திய சிகிச்வச பற்ைிய கிராமிய குழு உத்திசயாகத்தர்கள்  
மற்றும் கிராம மக்கவள அைிவூட்டும் சைவலத்திட்டம்  –  சீத்தாைக்வக  பிரசதச பசயலக 
பிரிவு 
16. குவைந்த ைருமானமீட்டும் குடும்பங்களில் உள்ள தாய்மார்கள் மற்றும் 
பிள்வளகவள அைிவூட்டும் சைவலத்திட்டம்  –  சகாட்வட  பிரசதச பசயலக பிரிவு 
17. கிருள  ,கிருளப்வன மற்றும் பைௌளைத்வத சிறுைர் மற்றும் நலன்புரி 
மத்தியஸ்தானங்களில் சபாேவண சைவலத்திட்டத்தின் கீழ் சபாேவண மிக்க உணவு 
சைவள ஒன்வைத் தயாரிப்பதற்கு நவடமுவைப்பயிற்சியுடன்  அைிவூட்டும் 
சைவலத்திட்டம் –  திம்பிரிகஸ்யாய  பிரசதச பசயலக பிரிவு 
 

 
 
8. ஆெிய அபிவிருத்தி வங்கியின் அனர்த்த  ிவாரணககயளிப்பின் கீழ் ெிறிய 

அளவிலான உள்கட்டகமப்பு வெதிககள நமம்படுத்துதல் 
2016 ஆம் ைருடத்தில் இம்மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட பைௌளப்பபருக்கு இடர் சூழ்நிவலவய 

கட்டுப்படுத்துைதற்கும் பாதிக்கபி பட்ட இடங்கவள  புனரவமப்பு பசய்ைதற்கும் 
பகாலன்னாை பிரசதச பசயலக பிரிவு 37 சாவல அபிைிருத்தி சைவலத்திட்டங்கவள 
இவ்சைவலத்திட்டத்தின் கீழ் நவடமுவைப்படுத்தியதுடன் அதன் பசலவு ரூபா 1.3 
மில்லியன்கள் ஆகும் 
 

3 . சதாகலத்சதாடர்பு மற்றும் டிஜிடல் உள்கட்கமப்பு அபிவிருத்தி அகமச்ெின் கீழ் 
 டாத்தப்பட்ட  நவகலத்திட்டங்கள் 

இவ்சைவலத்திட்டத்தின் கீழ் ரூபா 0.34 மில்லியன்கள் பசலைில் சமல் மா  /பகா  /
பாத்திமா முஸ்லிம் மகளிர் ைித்தியாலய கணனிக் கூடம் புதுப்பிக்கப்பட்டு 10 கணனி 

சமவசகளும் 20 கணனி கதிவரகளும் ைழங்கப்பட்டன  
 

6102 ஆம் வருடத்தில் ெகல  அபிவிருத்தி நவகலத்திட்டங்களின்  முன்நனற்ற மீளாய்வு 
 மாவட்டசதாடர்பாடல்குழு 

சதசிய அபிைிருத்தி திட்டமிடல்களுக்கு சார்பாக மாைட்ட மட்டத்தில் அரச நிறுைனங்கள் 
மற்றும் அரச சார்பற்ை நிறுைனங்களுக்கூடாகவும் நவடமுவைப்படுத்தப்படும் சகல 
அபிைிருத்தி நடைடிக்வகவளயும் பதாடர்புபடுத்தலும் நவடமுவைப்படுத்தலும் மீளாய்வு 
பசய்தலும்  மாைட்ட பதாடர்பாடல்குழுைின் பபாறுப்பாைதுடன் அக்குழு முவையாக 
நடத்தப்படுைதால் பபாதுமக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் சரியானபடி நிவைசைற்ைப்படுைவத 
சநாக்கமாக பகாண்டு அபிைிருத்தி சைவலத்திட்டம் சமலும் பயனுள்ள மற்றும் 
திைவமயான முவையில்  நவடமுவைப்படுத்த சதவையான பதாடர்பாடல் மற்றும் 
சமற்பார்வைக்காக மாைட்ட பதாடர்பாடல்குழு நிறுைப்பட்டுள்ளது 
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அதன்படி  ,2016 ஆம் ஆண்டிற்காக மாைட்ட பதாடர்பாடல்குழுைின் சம தவலைர்களின் 
தவலவமயில் கீழ்ைரும் நாட்களில் மாைட்ட பதாடர்பாடல்குழுைின் கூட்டம் நவடபபற்ைது 

 2016.01.22 அன்று பைௌளிக்கிழவம  – மு .ப 1.30  
 2016.03.31 அன்று ைியாழக்கிழவம  - மு .ப 1.30  
 2016.06.16 அன்று ைியாழக்கிழவம  - மு .ப 1.30  
 2016.01.26 அன்று பைௌளிக்கிழவம  - மு .ப 1.30  
 2016.10.21 அன்று பைௌளிக்கிழவம  – மு .ப 1.30  

2016 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட இக்கூட்டத்தில் பஆ ி களிப்பு பசய்தலும் 
முடிபைடுத்தலுக்கும் சதவையான நடைடிக்வக எடுத்தலில் பகாழும்பு மாைட்டத்தின் சகல 
மந்திரி சவப அவமச்சர்கள்  ,அரசாங்க அவமச்சர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ை 

அவமச்சர்கள்,சமல் மாகாண சவப பிரதான அவமச்சர் மாகாண அவமச்சர்கள் மற்றும் 
பகாழும்பு மாைட்டத்திற்கு பசாந்தமான மாகாணசவப அவமச்சர்கள் அவமச்சுக்களின் 
பசயலாளர்கள் அரச கூட்டுத்தாபனங்கள் சவபகள் அதிகாரசவப மற்றும் சைறு 
அவமப்புக்களின் உத்திசயாகத்தர்களும்  மாைட்ட பதாடர்பாடல்குழுைின் சநாக்கத்வத 
பூர்த்தி பசய்ய தங்களது ஒத்தவழப்வப ைழங்கியுள்ளனர்  .இங்கு மாைட்டத்தின் அபிைிருத்தி 
நடைடிக்வககள் சபாலசை பபாது மக்களின் மத்தியிலுள்ள பிரச்சவனகள் பற்ைியும் 
கலந்துவரயாடப்பட்டு அைற்வைத் தீர்த்து வைப்பதற்கு  முக்கியமான பல முடிவுகள் 
எடுக்க்க்கூடியதாய் இருந்தது 
 
 

  கடமுகறப்படுத்தல் அதிகாரிகளுடன் முன்நனற்ற விமர்ெனக் கூட்டம் 
2016 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்ப ட்ட அபிைிருத்திசைவலத்திட்டங்களில் பபாறுப்பு ைாய்ந்த நிறுைனத்துடன் 

பல கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்ட நிவலயில் 2016.05.15 நடத்தப்பட்ட கூட்டத்தின் மூலம் 
அபிைிருத்திசைவலத்திட்டங்களில் எதிர்கால நடைடிக்வககள் மற்றும் முன்பனடுக்கும் சபாது 
ஏற்படக்கூடிய பிரச்சவனகவள குவைக்கக்கூடிய யுத்திகள் பற்ைிய கலந்துவரயாடல் நவடபபற்ைது .

அவ்ைாசை 2016.10.03 நடத்தப்பட்ட கூட்டத்தில் அச்சந்தர்ப்பத்தில் சைவலத்திட்டங்கவள முடிவுக்கு 
பகாண்டு ைருைதிலுள்ள பிரச்சவனகள் மற்றும் பபாருத்தமான தீர்வுகவள கலந்துவரயாடி 

குைிக்கப்பட்ட தினத்தில் சைவலத்திட்டத்வத முட ிிவுக்கு பகாண்டு ைருைதற்கு எடுக்கப்படக்கூடிய 
நடைடிக்வககள் சம்பந்தமாக உத்திசயாகத்தர்கள் அைிவூட்டப்பட்டனர் 2016.11.21 அன்று நவடபபற்ை 
கலந்துவரயாடலில் சைவலத்திட்டத்வத முடிவுக்கு பகாண்டு ைருைதிலுள்ள பிரச்சவனகள் மற்றும் 

பிரச்சவனகவள தீர்க்க சதவையான நடைடிக்வககள் கலந்த ி வரயாடப்பட்டன  
 மற்கறயமுன்நனற்ற விமர்ெனக் கூட்டம் 

2016 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட பிரசதச பசயலக மாநாடுகளில் சகல 
அபிைிருத்திசைவலத்திட்டங்களின் முன்சனற்ைம் பற்ைிய ைிமர்சனங்கள் பசய்யப்பட்டதுடன் ைருடம் 
முழுைதும் மாதாந்தம் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்  )அைர்களினால் உதைிப் பணிப்பாளர்களுடன்  
கூட்டங்கள் நடத்துைதன் மூலம் அபிைிருத்தி நடைடிக்வககள் சம்பந்தமாக ஏற்பட்டுள்ள நிவலவம 
பற்ைி ைிமர்சனம் பசய்யப்பட்டுள்ளது 
கிராமிய அபிவிருத்திநவகலத்திட்டம் பற்றிய மதிப்பீடு 

1. அறிமுகப்படுத்தல் 
முன்வனய ைருடங்களில்பசய்யப்பட்ட அபிைிருத்திசைவலத்திட்டங்களில் ைளர்ச்சவய 
அளப்பதற்காக இம்மாைட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட அபிைிருத்திசைவலத்திட்டங்கள் பற்ைிய 
ஆய்பைான்வை சமற்பகாள்ைதற்கு கருத்துவர பசய்யப்பட்டது இதன் கீழ் முதலாைது படியாக 
கிராம உத்திசயாகத்தர்கள் கள மட்டத்தில் நவடமுவைப்படுத்தப்பட்ட 
அபிைிருத்திசைவலத்திட்டங்களின் மாதிரி ஒன்று சதர்ந்பதடுக்கப்படுைது பசய்யப்பட்டது 
எந்தபைாரு சைவலத்திட்டமும் ஒரு கிராம உத்திசயாகத்தர்கள் களப்பிரிவுக்கு 
உட்படுத்தப்படாதைிடத்து அவ்சைவலத்திட்டத்திற்குத் பதாடர்பான சைறு  கிராம 
உத்திசயாகத்தர்கள் களங்கள் அடிப்பவடயாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டன. இதற்கிணங்க 13 பிரசதச 

பசயலக பிரிவுகளில் 201 கிராம உத்திசயாகத்தர்கள் களங்களில் கணக்பகடுப்பு பசய்யப்பட்டது  
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2.  கடமுகறகள் 
இவ்ைாய்வு கிராம உத்திசயாகத்தர்கள் கள மட்டத்தில் நியமிக்கப்பட்ட அபிைிருத்தி 
உத்திசயாகத்தர்களினால் நவடமுவைப்படுத்தப்பட்டது 
 

3. ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட களங்கள் 
1. சாவல 
2. நீர் 
3. மின்சாரம் 
4. பாடசாவல கட்டிடம்  /தஹம் பாடசாவல கட்டிடம் /நகர மண்டபம் /

மகப்சபற்று வமயங்கள்  /சைறு கட்டிடங்கள்  
5. சிறு நீர்பாசன திட்டங்கள் 
6. மக்கள்  /சுசைட்வச அவமப்புகளுக்கு பபாருட்கவள ைழங்குதல்  
7. மானியங்கள் ைழங்குதல் 

 
 
 
8. பயிற்ெி நவகலத்திட்டங்கள  டத்துதல் 
சமற்குைிப்பிட்ட களத்தின் கீழ் மதிப்படீு பசய்யப்பட்டு பபற்றுக் பகாள்ளப்பட்ட ைிபரங்கள் 
சுருக்கமாக பதிவுபசய்யப்பட்டன அங்கு நவடமுவைப்படுத்தப்பட்ட 
அபிைிருத்திசைவலத்திட்டங்களில் இனங்காணப்பட்ட குவைபாடுகள் மற்றும் சநர்மவை 
அம்சங்கள் 2016.01.26 அன்று நவடபபற்ை மாைட்ட பதாடர்பாடல்குழுைின் கூட்டத்தில் 
முன்வைக்கப்பட்டதுடன் மற்வைய அபிைிருத்திசைவலத்திட்டங்கள் 
நவடமுவைப்படுத்தப்படும் சபாது இனங்காணப்பட்ட சநர்மவை அம்சங்கவள 
சமம்படுத்தப்படும் ைிதமாகவும் குவைபாடுகள் தைிர்க்கப்படும் ைிதமாகவும் நடைடிக்வக 
எடுக்கும் படி சகல தரப்பினரும் ஒன்ைாகக் கலந்துவரயாடி முடிவுபசய்யப்பட்டது 

 
ஆம் ஆண்டில்  ற்பட்ட சவமள இடர்  ிகலகம பற்றிய கணக்சகடுப்பு 6102 

2016 சம மாதத்தில் களனி கங்வகயில் ஏற்பட்ட பைௌளப்பபருக்கினால் பகாழும்பு ,
பகாலன்னவை ,கடுைல ,சீத்தாைக்க ,சஹாமாகம ,பாதுக்க ,ஶ்ரீ ஜயைர ி தனபுர சகாட்வட 

திம்பிரிகஸ்யாய ஆகிய 10 பிரசதச பசயலக பிரிவுகளுக்கு அதிகமாகசைா அல்லது 
குவைைாகசைா சசதம் ைிவளைிக்கக்கூடிய பைௌள இடர் நிவலவம ஏற்பட்டது 
இவ்ைிடர் நிவலவமயில் அதிகளைான சசதம் பகாலன்னவை பிரசதச பசயலக பிரிவுக்கு 
ஏற்பட்டதுடன் இடருக்குட்பட்ட மக்களுக்கு நிைாரணம் ைழங்குைதற்காக அைர்களுவடய 
ைடீு ,பசாத்து சசதம் பற்ைிய ைிபரங்கவள மிக ைிவரைில் சசர்க்க சைண்டியிருந்தது இது 

சம்பந்தமாக மாைட்ட பசயலக காரியாலயத்திலும் பிரசதச பசயலக காரியாலயங்களிலும் 
உள்ள உத்திசயாகத்தர்கவள  உட்படுத்தி பல தினங்கள் முற்ைாக முன்சன தயாரிக்கப்பட்ட 
ைினாப்பத்திரங்வளப் பயன்படுத்தி ைிபரங்கள் சசகரிக்கப்பட்டன  
இடர் நிவலவமயினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிைாரணம் ைழங்குைதற்காக சரியான 
ைிபரங்கள் சசர்க்கப்படுைதற்கான சதவை ஏற்பட்டதுடன் சசர்க்கப்பட்ட ைிபரங்கள் 
கணனியில் பதிவு பசய்யப்பட்டு அதன் சுருக்க அைிக்வக தயாரிக்கப்பட்டது 
மாைட்ட பசயலாளரின் ஆசலாசவனக்கிணங்க 25,000 அளைில்  ஏற்பட்ட மக்கள் 

பசாத்துக்களுக்கான சசதம் பற்ைிய ஆய்ைைிக்வக  கணனியில் பதிவு பசய்யப்படுைதற்கான 
பபரும் பபாறுப்பு திட்டமிடல் பிரிவுக்கு ைழங்கப்பட்டதுடன் சகல உத்திசயாகத்தர்களும் 
அைசர சைவல  தைிர்ந்த மற்வைய சகல சரிாசரி சைவலகளும் தற்காலிகமாக 
நிறுத்தப்பட்டு ைிடுமுவை நாட்களிலும் சைவல பசய்து இரு ைாரங்களில்   ஆய்ைைிக்வக  
கணனியில் பதிவு பசய்யப்பட்டதுடன் 31 கிராம உத்திசயாகத்தர் பிரிவுகளுக்கு சைைசைைாக 
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அச்சடிக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு அதற்குரிய பிரிவுகளுக்கு பிரித்து 

ைழங்கப்பட்டன  
6102 வருட மாகாணெகப அபிவிருத்தி நவகலத்திட்ட முன்நனற்றம் 

 
அளவுநகால்அடிப்பகடயிலான பிரநதெ செயலகபிரிவு மட்டத்திலான நவகலத்திட்டம் 

6102 டிெம்பர்மாதம்31 திகதியன்றுமுன்நனற்றம் 

 

1.மாைட்டம்:- பகாழும்பு 

2.பி.பச.பிரிவு:-சஹாமாகம 

3.2016.12.30 திகதியன்றுஅனுமதிக்கப்பட்டமுழுசைவலத்திட்டஎண்ணிக்வக:-  125 

 
பசயல்படுத்தும் அதிகாரிகளுக்சகற்பதிட்ட ைவகப்படுத்தல் சுருக்கம் 

 
பசயல்படுத்தும்நிறுைனம் சைவலத்திட்

டஎண்ணிக்
வக 

அனுமதி 
பதாவக)ரூ.( 

கவடசி 
சைவலத்தி
ட்டம் 

நிதி 
முன்சனற்ற்ைம்)ரூ.( 

பிரசதச பசயலகம்–

மாகாண சவப 
ைழங்கல்கள் 

கட்டுமானம் 

நீர் 

சைவலத்திட்டம் 

இலஆவக மின்சார சவப 

103 

14 

1 

4 

 
 

3 

11,065,500.00 

2,211,220.00 

200,000.00 

1,025,000.00 

 
 

100,000.00 

103 

14 

1 

4 

 
 

3 

10,111,515.46 

2,215,011.56 

131,116.51 

1,001,611.00 

 
 

16,112.41 
 060 07,240,461.11 060 07,611,736.63 
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அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரவு செலவு திட்டம் - 6102 
இல சாராம்சம் சைவலத்திட்

ட 
எண்ணிக்வக 

சைவலத்திட்ட ைவக ஒதுக்கப்பட்ட 
பதாவக 

மதிப்படீ்டு 
பதாவக 

ைிடுைிக்கப்ப
ட்டமானிய 
பதாவக 

முடிவடந்த 
சைவலத்திட்

டம் 

நிதி 
முன்சனற்ைம் 

 

   கட்டுமா
னம் 

 

ைிவலக்கு 

ைாங்குதல் 

     

1 சாவல 61 61 0 11,115,000.00 11,535,110.61 11,451,111.31 61 16,402,615.11 

2 கட்டிடக் 

கட்டுமானம் 

45 32 13 1,635,000.00 1,630,552.00 1,521,501.34 45 1,011,121,.12 

3 சமூக நலம் 111 0 111 1,550,000.00 1,416,235.10 1,450,315.10 111 10,125,265.43 

4 சைறு 5 2 5 1,150,000.00 1,133,600.00 1,132,515.11 5 1,123,526.65 

சமாத்தம்  

636 
 

013 
 

063 
 

33,701,111.11 
 

31,330,231.70 
 

31,217,230.27 
 

636 
 

32,473,710.10 
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ஊரக உள்கட்டகமப்புஅபிவிருத்தி நவகலத்திட்டம் - 2016 

 
மாநகர மற்றும் சமல்மாகாண அபிைிருத்தி அவமச்சுசிைப்புத் திட்ட முன்பமாழிவுகள் - 3338 “சூசித புரைர‘‘ 

 

அதிகாரெகப  :- நஹாமாககமபிரநதெெகப 
இல முடிவடந்த சைவலத்திட்ட 

எண்ணிக்வக 

மதிப்படீு பசய்யப்பட்ட பதாவக 
)ரூ.( 

சைவலமுடிவடந்த சபாது 
பபறுமதி)ரூ.( 

01.தண்ணரீ் குழாய்கவள 
புவதப்பதனால்சாவலகளுக்கு ஏற்படும் 
சசதத்திற்கான நஷ்டஈடு ைழங்கல் 

2 505,151.04 505,151.04 

02. சாவல 5 2,112,111.02 2,425,216.11 

 

சமாத்தம் 
 

3 
 

3,011,103.12 
 

6,330,114.30 

இல பிரிவு சைவல
த்திட்ட 
எண்ணி
க்வக 

ஒதுக்கப்பட்ட 
பதாவக )ரூ( 

ைிடுைிக்கப்பட்ட
மானிய 
பதாவக )ரூ( 

முழுமதிப்படீ்டு 
பதாவக )ரூ(  

ஒப்
பந்
தம் 

முடிவடந்தசை
வலத்திட்ட 
எண்ணிக்வக 

பமாத்த 
பசலவு)ரூ( 

பயனாளிகள் 
பதாவக )ரூ( 
 
 

01 சிைிய நீர்பாசனம் 10 5,353,225.42 4,512,531.12 4,525,525.42 0 10 4,511,345.41 1125 

02 நீர் ைடிகாவமப்பு 
மற்றும் சுகாதாரம் 

4 1,400,000.00 1,312,125.12 1,344,000.00 0 4 1,111,321.46 1155 

03 சாவல 152 66,506,000.00 64,261,405.51 64,511,144.42 3 161 51,351,342.4
0 

46110 

04 சைறு 
உள்கட்வமப்பு 

1 3,111,000.00 3,151,205.11 3,111,000.00 0 1 3,611,462.11 6450 

 

சமாத்தம் 

 

037 

 

44,641,660.76 

 

47,622,611.27 

 

47,273,123.17 

 

3 

 

030 

 

24,410,747.3
3 

 

00021 
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3.4சபாறியியலாளர் பிரிவு 

 பபாைியியலாளர் பிரிைின் பிரதான சைவலகள் 
1. கட்டுமானசைவலகளும்திருத்தங்களும் 

- ைவரபுகவளதயாரித்தல் 

- மதிப்படீுகவளத்தயாரித்தல் 

- சைவலத்தளத்வத சமற்பார்வை பசய்தல் 

- பற்றுச் சீட்டுக்கவள பரிசசாதவன பசய்தல் 

- பசலவுகவள அங்கீகாரம் பசய்தல் 

2. பகாள்முதல் நடைடிக்வககள் 
3. பராமரிப்பு நடைடிக்வககள் 
4. மாைட்டைிவலநிர்ணயக்குழுநடத்தப்படல் 

 

 ஆமி  ைருடத்தில் பபாைியியலாளர் பிரிைினால் சமற்பகாள்ளப்பட்டசைவலகள் 
1) நாராசஹன்பிட்டைில் 20 அடுக்குமாடிகவளக் பகாண்ட புதிய மாைட்டச் 

பசயலகக் கட்டிட பதாகுதி உருைாக்கப்படல்  
I. மூன்ைாம் கட்ட சைவலகள் ஆரம்பிக்கப்படுதல் 

(முழு மதிப்படீ்டு பதாவக ரூபா 3110.21 மில்லியன்கள்,பசலவு பசய்யப்பட்ட 
பதாவக ரூபா 550.101 மில்லியன்கள் ஆகும்  

 
2) நவடமுவைப்படுத்தப்படும்  மற்வைய சைவலத்திட்டங்கள் 

 
1. சீத்தாைக்க பபாலிஸ் பிரிைில் பபாலிஸ் பபண்கள் மற்றும் குழந்வதகள் 

பிரிவு காரியாலயத்வத உருைாக்குதல் 
   பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.5,211,150.63  

2. பாதுக்வக ைிதாதா மத்தியைதானத்திற்கான புதிய 
கட்டிடத்வதஉருைாக்குதல் 
   பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.5,512,515.11  
   சதவைப்படும் பதாவக  - ரூ.413,525.15  

3. கஸ்பாவை பிரசதச பசயலக காரியாலயத்வத நீட்டிப்பு பசய்தல் 
   பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ .4,513,102.06  
   சதவைப்படும் பதாவக  - ரூ.12,110,530.31  

4. சஹாமாகவம பிரசதச பசயலக காரியாலயத்துக்கான புதிய 
கட்டிடத்வதகட்டுதல் 
    
    பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ .35,133,256.11  

  சதவைப்படும் பதாவக  - ரூ.254,111,122.40  
5. பகாலன்னாவை உமகிலிய ைிவளயாட்டு வமதானத்வத அபிைிருத்தி 

பசய்தல் 
   பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.3,131,156.62  
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6. மாைட்டச் பசயலாளருவடய உத்திசயாகபூர்ை ைாசஸ்தலத்தின் ைாகன 
தரிப்பிடத்வதயும் பபாருட்சசமிப்பு அவையிவனயும் புனரவமப்புபசய்தல் 

 பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.2,201,110.54  
7. பஜயைடனகமைில் அவமந்துள்ள மாைட்டச் பசயலக காரியாலயத்தின் 

உத்திசயாகபூர்ை ைாசஸ்தலத்வத புனரவமப்பு பசய்தல் 
  பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.555,051.16  

8. மத்துமசகைத்வத தசகபகாவடயில் அவமந்துள்ள மாைட்டச் பசயலக 
காரியாலயத்தின் உத்திசயாகபூர்ை ைாசஸ்தலத்வத புனரவமப்பு பசய்தல் 
  பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.  431,011.05  

9. சமலதிக மாைட்டச் பசயலாளருவடய அரச உத்திசயாகபூர்ை 
ைாசஸ்தலத்திவன புனரவமப்பு பசய்தல் 

 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.552,214.06  
10. மாைட்டச் பசயலாளருவடய உத்திசயாகபூர்ை ைாசஸ்தலத்தின் பகாடிக் 

கம்பத்தின் பின்னாலுள்ள மதிற்சுைரின் முட்கம்பி சைலிவயயும் ைடீ்டுத் 
சதாட்டத்திவனயும் சமம்படுத்தல் 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.1,314,100.55  
11. பஜயைடனகம உத்திசயாகபூர்ை ைாசஸ்தலத்தில் பின்புைமுள்ள  

உட்பசல்லும் கதவு  ,தவழைாயில் மற்றும் GI தகடு பபாருத்தி காப்பைவன 
நிர்மாணித்தல் 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.515,323.55  
12. பதாவலத்பதாடர்பு மற்றும் Digital உள்கட்டவமப்பு அவமச்சின் பகௌரை 

அவமச்சரின் உத்திசயாகபூர்ை ைாசஸ்தலத்தினவன புனரவமப்பு பசய்தல் 

  பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ .1,511,513.15  
  சதவைப்படும் பதாவக  - ரூ .2,511,414.65  
 

13. மாைட்டச் பசயலாளருவடய உத்திசயாகபூர்ை ைாசஸ்தலத்தின் பராமரிப்பு 
நடைடிக்வககவள சமற்பகாள்ளல் 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.52,505.00  

14. மாைட்டச் பசயலக காரியாலயத்தின் 32 குளிரூட்டிகவளயும் சசவைகள் 
மற்றும் பராமரிப்பு பசய்தல் 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.142,600.00  
15. மாைட்டச் பசயலக காரியாலயத்தின் 11KVA ஆளி அவமப்பு மற்றும் 1321 

KVA மின்மாற்ைிவயசசவை பசய்தல் 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.110,611.51  
16. மாைட்டச் பசயலக காரியாலயத்தின் மின் உயர்த்திவய சசவை பசய்தல் 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.251,255.36  
17. மாைட்டச் பசயலக காரியாலயத்தின் 211 KVA பஜனசரட்டவர  சசவை 

பசய்தல் 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.252,544.56  
18. மாைட்டச் பசயலக காரியாலயத்தின் பிரதான சகட்சபார் கூடத்திலுள்ள 

குளிரூட்டிவய சசவை மற்றும் பராமரிப்பு பசய்தல் 
பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.122,130.40  
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19. மாைட்டச் பசயலக காரியாலயத்தில் 2ஆம் 4ஆம் மாடிகளில் உள்ள 
இலாச்சிகளுக்கு பூட்டு பபாருத்துதல் 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ. 51,000.00 
20. மாைட்டச் பசயலக காரியாலயத்தில் 2ஆம் 4ஆம் மாடிகளில் உள்ள  

சமவசகளுக்கு 6mm பமாத்தமான L ைடிைிலான கண்ணாடி 
பபாருத்துதல் 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.156,100.00  
21. மாைட்டச் பசயலக காரியாலயத்தில் 2ஆம் 4ஆம் மாடிகளில் உள்ள  

சமவசகவள சரி பசய்தலும்உத்திசயாகபூர்ை அலுைலரின்  சமவசக்கு 
புதிய கண்ணாடி பபாருத்துதல் 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.13,651.50  
22. மாைட்டச் பசயலக காரியாலயத்தில் 2ஆம் 4ஆம் மாடிகளில் உள்ள 

அலுைலர்களின் கதிவரகவள சீர் பசய்தல் 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.50,115.00  

23. மாைட்டச் பசயலக காரியாலயத்தில் 2ஆம் 4ஆம் மாடிகளில் உள்ள  
அலுமினியத்தினாலான பிரிவுச் சுைர்கவள சீர் பசய்யும் நடைடிக்வக 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.24,555.00  
24. மாைட்டச் பசயலக காரியாலயத்தின் ைவலயவமப்பு பராமரிப்பு 

நடைடிக்வக 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.14,061.50  
25. மாைட்டச் பசயலக காரியாலயத்தின் ஒலிபரப்பு முவைவம 

புனரவமப்பு மற்றும் பராமரிப்பு நடைடிக்வக 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.32,005.00  
26. மாைட்டச் பசயலக காரியாலயத்தின் நீர் மற்றும் நீர் ைடிகாலவமப்பு 

பராமரிப்பு நடைடிக்வக 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.11,110.00  
27. மாைட்டச் பசயலக காரியாலய கட்டிடத்தின் மின் இவணப்பு  

புனரவமப்பு நடைடிக்வக 

பசலைிடப்பட்ட பதாவக - ரூ.54,650.00  

 பகாள்முதல் நடைடிக்வககள் சமற்பகாள்ளல் 

இலக்கம் சைவலத்திட்டத்தின் பபயர் ஒப்பந்தக்காரரின் 

மதிப்படீ்டு பதாவக 

ஒப்பந்தக்காரர் 

1.  ைக ரதனசார மஹா 
ைித்தியாலயத்தின் 01 ’– 1” x 21’- 1”  
கட்டிடத்தின் மிகுதி சைவலகவள 
முடித்தல் 
 

 

 
 

251125221024 

 
 

குணரத்ன 
என்டபிவைசஸ் 
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நவகலத்திட்ட முன்நனற்றம்6102 – 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 ன்யிடிமா துவஆ 
ள் கட்டும் 

 டவடிக்கககபிம்க (Reinforceme

nt) 

 

மாைட்டச் பசயலக காரியாலய கட்டிட 
பதாகுதியின் 111 ஆம் கட்ட கட்டுமான 
சைவலகள0BCD 

 

16 ஆவது மாடியின் 
நதாற்றத்திகன மரத்தினால் 
வடிவகமத்தல் (Formwork) 

11 ஆைது மாடியின் சுைர் கட்டுமானம் 

கழிப்பவைகளில் நீர்புகா ைண்ணம் 
பசய்தல்  
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1. கஸ்பாகவ பிரநதெ செயலக காரியாலயத்கத  ீட்டிப்பு 
செய்தல் 

 
 

 
 

 

 

சுவர்களுக்கு ெசீமந்து பூசுதல் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
உத்தரங்களின் நதாற்றத்திற்கு  ற்ப மர வடிவகமப்பு செய்தல் 

 
1. மாைட்டச் பசயலாளருவடய உத்திசயாகபூர்ை ைாசஸ்தலத்தின் 

ைடீ்டுத் சதாட்டத்திவனயும் சமம்படுத்தல் 
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3.5 மாவட்ட திவி கும பிரிவு 

 
 

ைாழ்ைாதாரம் 

 

  நிருைாகம் 

 

சமூக அபிைிருத்தி 
 

சமூக பாதுகாப்பு 

  

கணக்கு  

 

ைங்கி 
 

குைிப்புவர 

 

கண்காணிப்பு 

 

தணிக்வக 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

5. மாவட்ட திவி கும 
பிரிவு 
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வாழ்வாதார அபிவிருத்தி நவகலத்திட்டம் 
  331-2-2-3-2502தகலப்பின் கீழ்  ிதி முன்நனற்றம் 

  

இ
ல 

பிரநதெ செயலக 
பிரிவு 

விவொய 
நவகலத்திட்ட

ம் 

மீன்வளம் 
மற்றும் 

கால் கடநவ
கலத்திட்டம் 

சதாழில் 
நவகலத்திட்டம் 

பயிற்ெிநவகலத்
திட்டம் 

உள்ளூர் 
உருகளக்கிழங்
கு பயிர்கள் 

எ
ண்

ண
ி

க்
க

க
 

ச
த
ாக

க
 

எ
ண்

ண
ி

க்
க

க
 

ச
த
ாக

க
 

எ
ண்

ண
ி

க்
க

க
 

ச
த
ாக

க
 

எ
ண்

ண
ி

க்
க

க
 

ச
த
ாக

க
 

எ
ண்

ண
ி

க்
க

க
 

ச
த
ாக

க
 

1 மஹரகம 7 66,500.00 
  

80 663,751.00 33 267,040.00 
  

2 சஹாமாகம 26 323,150.50 24 167,450.00 45 463,718.80 17 241,420.00 
 

136,050.00 

3 பமாரட்டுை 

    
13 362,437.62 10 300,320.00 

  4 இரத்மலாவன 

      
15 336,840.00 

 
33,625.00 

5 பதஹிைவள 

    
21 371,725.50 

   
24,765.00 

6 கடுபைல 12 254,775.00 44 295,520.00 27 366,676.50 2 67,760.00 
  7 கஸ்பாவை 26 362,967.75 20 121,330.00 54 628,657.08 1 48,000.00 
  

  மாதிரி கிராமம் 230 2,927,392.60 29 1,212,424.00 5 205,979.80 1 37,875.00 
  

8 பாதுக்வக 6 61,002.68 15 102,435.00 13 73,453.00 19 209,520.00 1 52,329.00 

9 சீத்தாைக்வக 24 44,260.00 34 165,280.00 21 1,052,093.00 13 376,000.00 290 94,965.00 

10 பகாலன்னாவை 2 24,940.00 35 142,800.00 65 1,143,242.25 41 374,800.00 
 

73,480.00 

11 பகாழும்பு 

      
12 211,800.00 

  

12 திம்பிரிகஸ்யாய 1 22,500.00 
  

9 133,825.00 19 207,280.00 
  

13 

ஶ்ரீ 
ஜயைர்தனபுரசகாட்வட 2 18,310.00 

  
19 355,141.58 3 104,000.00 46 33,580.00 

சமாத்தம் 336 4,105,798.53 201 2,207,239.00 372 5,820,701.13 186 2,782,655.00 
 

448,794.00 
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                                                                                      331-2-2-3-2502தகலப்பின் கீழ்  ிதி முன்நனற்றம் 

 

இ
ல 

பிரசதச பசயலக 
பிரிவு 

ைிைசாயப் 
பயிற்சி 

ைியாபார சங்கம் 
அவமத்தல் 

நடமாடும்சசவை 
ைாகனம் 

மற்ை 
பசலவுகள்)உள்நாட்டு

சசமிப்பு( 
பமாத்தம் 

  

எண்
ணிக்
வக 

பதா
வக 

எண்
ணிக்
வக 

பதாவக 

எண்
ணிக்
வக 

பதாவக 

எண்
ணிக்
வக 

பதாவக 

எண்
ணிக்
வக 

பதாவக 
  

1 மஹரகம 1 45000 1 60000 15 318,750.00 5 495000 142 1,916,041.00   

2 சஹாமாகம 1 75000 1 60000 5 106,500.00 1 100000 120 1,673,289.30   

3 பமாரட்டுை 1 45000 1 60000 4 186,000.00 
  

29 953,757.62   

4 இரத்மலாவன 1 45000 1 57034 1 40,000.00 
  

18 512,499.00   

5 பதஹிைவள 1 44840 1 60000 
    

23 501,330.50   

6 கடுபைல 1 38240 4 60000 11 364,000.00 
  

101 1,446,971.50   

7 கஸ்பாவை 1 45000 1 60000 
    

103 1,265,954.83   

மாதிரி கிராமம் 

       
139846.5 265 4,523,517.90  

8 பாதுக்வக 1 42775 1 26980 
  

2 90000 58 658,494.68   

9 சீத்தாைக்வக 1 43720 1 59245 4 170,000.00 
  

388 2,005,563.00   

10 பகாலன்னாவை 1 44998 1 60000 2 12,500.00 
  

147 1,876,760.25   

11 பகாழும்பு 2 45000 1 49950 
    

15 306,750.00   

12 திம்பிரிகஸ்யாய 1 44870 1 59953.52 2 51,500.00 
  

33 519,928.52   

13 

ஶ்ரீ ஜயைர்தனபுர 
சகாட்வட 1 45000 1 60,000.00 

    
72 616,031.58   

சமாத்தம் 14 604443 16 733162.52 44 1,249,250.00 8 824846.5 1514 18,776,889.68  
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வாழ்வாதார அபிவிருத்தி நவகலத்திட்டம்–2016 

    திகணக்கள ஒதுக்கீடு பிரநதெ செயலாளர் பிரிவு மட்டத்தில் ிதி முன்நனற்றம் 

 

           

பி.செ.பி 

ைாழ்ைாதார அபிைிருத்தி ெந்கதப்படுத்தல் மாதிரி கிராமம் 

 ிருவாகசெலவு 

முழுஒதுக்கீ
டு முழுசெலவு 

 ிதி 
முன்நன
ற்றம் ஒதுக்கீடு செலவு ஒதுக்கீடு செலவு ஒதுக்கீடு செலவு 

பகாழும்பு 211800.00 211800.00 105000.00 94950.00       316800.00 306750.00 96.83 

திம்பிரிகஸ்யா
ய 369333.27 363605.00 156500.00 156323.52     5199.29 525833.27 525127.81 99.87 

பதஹிைவள 465702.00 396490.50 105000.00 104840.00     4657.00 570702.00 505987.50 88.66 

இரத்மலாவன 375590.00 370465.00 142034.00 142034.00     5124.99 517624.00 517623.99 100.00 

பமாரட்டுை 672295.19 662757.62 291000.00 291000.00     9537.57 963295.19 963295.19 100.00 

கஸ்பாவை 1216227.00 1160954.83 105000.00 105000.00     11609.00 1321227.00 1277563.83 96.70 

மாதிரி 
கிராமம்         7000000 4523517.90 45036.10 7000000.00 4568554.00 65.27 

மஹரகம 1014107.00 997381.00 925452.00 918750.00     18155.00 1939559.00 1934286.00 99.73 

சஹாமாகம 1347804.00 1331789.30 342900.00 341500.00     15382.89 1690704.00 1688672.19 99.88 

பாதுக்வக 505322.73 498739.68 159755.00 159755.00     6584.90 665077.73 665079.58 100.00 

சீத்தாைக்வக 1749850.00 1732598.00 275000.00 272965.00     20055.63 2024850.00 2025618.63 100.04 

கடுபைல 996170.00 984731.00 472640.00 456070.00     14449.71 1468810.00 1455250.71 99.08 

பகாலன்னா
வை 1776824.87 1759261.25 117500.00 117500.00     17592.30 1894324.87 1894353.55 100.00 

ஶ்ரீ 
ஜயைர்தனபுர
சகாட்வட 517155.00 512031.58 105000.00 105000.00     5120.31 622155.00 622151.89 100.00 

மா.பி.கா             93525.00       

பமாத்தம் 11218181.06 10982604.76 3302781 3265687.52 7000000 4523517.90 272029.69 21520962.06 18950314.87 88.06 
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வாழ்வாதார அபிவிருத்தி நவகலத்திட்டம்2016 

2016.12.31 அன்றுசபமதிக மற்றும்  ிதி முன்நனற்றம் 

ெமூக அதிகாரமளிப்புமற்றும்கிராமஅபிவிருத்திபிரிவு  (வாழ்வாதாரபிரிவு ) 

        

நவகலத்திட்டம் வழங்கப்பட்டஒதுக்கீட்டு சதாகக (ரூ.) 

வழங்கப்பட்ட
முன்பணசதா

கக (ரூ.) 

அனுமதிக்கப்பட்ட
நவகலத்திட்ட

சதாகக 

 கடமுகற 
நவகலத்திட்ட 

சதாகக 

முடிகடந்த
நவகலத்தி

ட்ட 
சதாகக 

 

நவகலத்திட்ட
செலவு (ரூ.)  

A 
 
 

 ிருவாகசெல
வு (ரூ.) 

B 

2016/3           936,800.00          936,800.00  2013 2013 2013         448,794.00              4,487.00  

2016/4    10,566,300.00    10,566,300.00  1090 1090 1090     7,789,030.76            77,890.00  

2016/7     186 186 186     2,744,780.00            27,447.00  

2016 /11      2,000,000.00      2,000,000.00  265 265 265     1,980,000.00            20,000.00  

                        57,511.00  

சமாத்தம்   13,503,100.00    13,503,100.00  3554 3554 3554   12,962,604.76          187,351.00  

சமாத்தம் 
A +B 

 
                                 13,149,955.76  

சமசலகூைப்பட்ட அைிக்வக உண்வமயானதும் சரியானதும் எனநான் உறுதிப்படுத்துகிசைன்.முடிைவடந்தகணக்கு அைிக்வகயில் 
கூைப்பட்ட நிதி பசலவுகள்சரியானவைஎனவும்உறுதிப்படுத்துகிசைன். 

* 2016/3இல்2016/4ரூ.439,495.00ஒதுக்கீடுமாற்ைப்பட்டுள்ளது. 
   

* 2016/4இல்2016/9இற்குரூ.290,606.00ஒதுக்கீடு மாற்ைப்பட்டுள்ளது. 
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சபாருள்  ிறுவனங்கள் 
இ

ல
 பிரநதெ 

செயலக 
பிரிவு 

க
ள

 எ
ண்

ண
ிக்

க
க

 

வ
ங்

க
ி எ

ண்
ண

ிக்
க

க
 பிரிவுமட்டத்தில் வங்கிமட்டத்தில் GN Level 

திவி கும 
முககமத்துவர்கள் 

உதவிமுக
கமத்துவர்

கள் 

திவி குமஅபி
விருத்தி 

உத்தநயாகத்தர்
கள் 

காரியாலய 
உதவியாளர்

கள் 

திவி கும 
முககமத்து

வர்கள் 

திவி குமஅபி
விருத்தி 

உத்தநயாகத்தர்
கள் 

திவி குமஅபிவி
ருத்தி 

உத்தநயாகத்தர்க
ள் 

அ
னு

ம
த
ிக்

க
ப்ப

ட்
ட
எ

ண்
ண

ிக்
க

 

த
ற
நப

ாது
ள்

ள
 

ச
வ

ற்
ற
ிட

ங்
க
ள்

 

நம
ல

த
ிக

ம்
 

அ
னு

ம
த
ிக்

க
ப்ப

ட்
ட
எ

ண்
ண

ிக்
க

 

த
ற
நப

ாது
ள்

ள
 

ச
வ

ற்
ற
ிட

ங்
க
ள்

 

நம
ல

த
ிக

ம்
 

அ
னு

ம
த
ிக்

க
ப்ப

ட்
ட
எ

ண்
ண

ிக்
க

 

த
ற
நப

ாது
ள்

ள
 

ச
வ

ற்
ற
ிட

ங்
க
ள்

 

நம
ல

த
ிக

ம்
 

அ
னு

ம
த
ிக்

க
ப்ப

ட்
ட
எ

ண்
ண

ிக்
க

 

த
ற
நப

ாது
ள்

ள
 

ச
வ

ற்
ற
ிட

ங்
க
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நம
ல
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அ
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ம
த
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ப்ப

ட்
ட
எ

ண்
ண

ிக்
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த
ற
நப

ாது
ள்

ள
 

ச
வ

ற்
ற
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நம
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ட
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ற
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ள்

ள
 

ச
வ

ற்
ற
ிட
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நம
ல
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அ
னு

ம
த
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க
ப்ப

ட்
ட
எ

ண்
ண

ிக்
க

 

த
ற
நப

ாது
ள்

ள
 

ச
வ

ற்
ற
ிட

ங்
க
ள்

 

நம
ல

த
ிக

ம்
 

1 பகாழும்பு 35 3 4 2 2 0 1 1 0 0 18 5 13 0 1 0 1 0 3 2 0 0 18 15 3 0 35 18 17 0 

2 பதஹிைவள 15 1 4 3 1 0 1 1 0 0 18 6 12 0 1 0 1 0 1 1 0 0 6 6 0 0 15 11 4 0 

3 இரத்மலாவன 13 1 4 2 2 0 1 0 1 0 18 6 12 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 5 1 0 13 11 2 0 

4 சீத்தாைக்வக 68 5 4 3 1 0 1 1 0 0 18 9 9 0 1 0 1 0 5 5 0 0 30 23 7 0 68 68 0 0 

5 சஹாமாகம 81 5 4 3 1 0 1 0 1 0 18 9 9 0 1 0 1 0 5 5 0 0 30 28 2 0 81 62 19 0 

6 கடுபைல 57 4 4 3 1 0 1 0 1 0 18 9 9 0 1 0 1 0 4 4 0 0 24 18 6 0 57 48 9 0 

7 கஸ்பாவை 73 5 4 3 1 0 1 0 1 0 18 8 10 0 1 0 1 0 5 5 0 0 30 28 2 0 73 66 7 0 

8 

பகாலன்னா
வை 

46 4 4 2 2 0 1 0 1 0 18 11 7 0 1 0 1 0 4 3 1 0 24 21 3 0 46 44 2 0 

9 மஹரகம 41 3 4 3 1 0 1 1 0 0 18 9 9 0 1 0 1 0 3 3 0 0 18 12 6 0 41 39 2 0 

10 பமாரட்டுை 42 3 4 2 2 0 1 0 1 0 18 5 13 0 1 0 1 0 3 3 0 0 18 11 7 0 42 33 9 0 

11 

ஶ்ரீ 
ஜயைர்தனபுர
சகாட்வட 

20 2 4 3 1 0 1 1 0 0 18 7 11 0 1 0 1 0 2 2 0 0 12 8 4 0 20 15 5 0 

12 பாதுக்வக 46 4 4 3 1 0 1 0 1 0 18 8 10 0 1 0 1 0 4 4 0 0 24 19 5 0 46 35 12 0 

13 

திம்பிரிகஸ்
யாய 

20 2 4 2 2 0 1 0 1 0 18 5 13 0 1 0 1 0 2 2 0 0 12 9 3 0 20 11 10 0 

14 சமாத்தம் 557 42 52 34 18 0 13 5 8 0 234 97 137 0 13 0 13 0 42 39 2 0 252 203 49 0 557 461 98 0 
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இ
ல

 
ைரிவசப்படுத்தல் 

அனுமதிக்கப்பட்ட 
எண்ணிக்வக 

தற்சபாதுள்ளது 
பைற்ைி
டம் 

சமலதிக
ம் 

1 மாைட்ட திைிநகும பணிப்பாளர் 1 1 0 0 

2 மாைட்டஉதைிபணிப்பாளர் 2 0 2 0 

3 உதைிமுகாவமத்துைர் 1 1 0 0 

4 கணக்காளர் 1 0 1 0 

5 சிசரஷ்டதிைிநகுமமுகாவமத்துைர் 8 6 2 0 

6 முகாவமத்துைர் 2 3 0 1 

7 

சிசரஷ்டஉள்ளக 
கணக்காய்வுஉத்திசயாகத்தர் 1 1 0 0 

8 உள்ளக கணக்காய்வுஉத்திசயாகத்தர் 2 4 0 2 

9 உள்ளக கணக்காய்வுஉதைியாளர் 5 2 3 0 

10 கணனிஉதைியாளர் 1 0 1 0 

11 

திைிநகுமஅபிைிருத்திஉத்திசயாகத்தர் 

1ைங்கி சமற்பார்வையாளர் 
4 0 4 0 

சைறு  11 14 15 0 1 

11 முகாவமத்துைஉதைியாளர் 3 1 2 0 

12 சாரதி 3 2 1 0 

13 காரியாலய உதைியாளர் 2 1 1 0 

  சமாத்தம் 50 37 17 4 

 
 

ெமூக அபிவிருத்தி நவகலத்திட்டம் 2016 
திரிய லியடசெவனக்வடீகமப்பு நவகலத்திட்டம்   

-  2016 

 

பிரநதெசெயலக 
பிரிவு 

அனுமதிக்கப்ப
ட்ட வடீ்டு 

எண்ணிக்கக 

வழங்கப்பட்
ட 

ஒதுக்கீடு(ரூ
) 

பயனாளிகளுக்குவழங்கப்பட
வுள்ள சதாகக (ரூ) 

1 இரத்மலாவன 2 300000.00 300000.00 

2 மஹரகம 8 1200000.00 1200000.00 

3 கடுபைல 2 300000.00 300000.00 

4 பமாரட்டுை 2 300000.00 300000.00 

5 பதஹிைவள 1 150000.00 150000.00 

6 சீத்தாைக்வக 4 600000.00 600000.00 

7 கஸ்பாவை 4 600000.00 600000.00 

8 திம்பிரிகஸ்யாய 1 150000.00 150000.00 

9 பகாழும்பு 1 150000.00 150000.00 

10 சஹாமாகம 3 450000.00 450000.00 

11 பாதுக்வக 3 450000.00 450000.00 

12 பகாலன்னாவை 2 300000.00 300000.00 

13 

ஶ்ரீ 
ஜயைர்தனபுரசகாட்
வட 2 300000.00 300000.00 

  சமாத்தம் 35 5,250,000.00 5,250,000.00 
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2016 

வருடத்தில்திகறநெரிஒதுக்கீடுகளுக்கிணங்க கடமு
கறப்படுத்தப்பட்ட நவகலத்திட்டம்  

ஒதுக்கப்பட்ட 
சதாகக (ரூ ) 

 

பங்குபற்றிய
வர்கள் 

எண்ணிக்கக 

 
1 

சபாவதப்பபாருள் மற்றும் புவகயிவலத் தடுப்பு, 

நம்பிக்வகவய ைளர்ப்பதன் மூலம் மகிழ்ைான 
குடும்பங்கள் 332800.00 1261 

 
2 குழந்வதப் பாதுகாப்பு, குழந்வதசமூகமற்றும்கலாச்சார 

சைவலத்திட்டம் 148,500.00 450 

 
3 

ஆசலாசவன மற்றும் பதாழில் ைழிகாட்டல் 260,000.00 892 

 
4 சர்ைசதச தினக் பகாண்டாட்டம் 234,000.00 976 

 
5 

திரிய லியட பசைனக்ைடீ்டுசைவலத்திட்டம் 5,250,000.00 175 

 
6 மாதிரி கிராம சைவலத்திட்டம் 1311672.00 1956 

 
7 மாைட்ட முன்சனற்ைம் பதாடர்பான ைிமர்சனம் 45,090.00 125 

  சமாத்தம் 7,582,062.00 5835 

    

 

சபறப்பட்ட முழு ஒதுக்கீடுகள் =ரூ. 7616500.00  

 

 

சபறப்பட்ட முழு முன்பணம்=   ரூ. 7616500.00  

 

முழு செலவு                    =  ரூ.7582062.00  

 

 

மிகுதி                                                     =   ரூ.34438.00      

          

 (முன்நனற்றசதாகக34110.00 +மாதிரி கிராமம்328.00) 
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ெமூக அபிவிருத்திஅடித்தளத்தின் மூலம் கடமுகறப்படுத்தப்பட்ட 
நவகலத்திட்டம்  - 2016 

இல விடயம் 

நவகலத்
திட்டஎண்
ணிக்கக 

உண்கமயா
னசெலவுரூ. 

நவறு 

1 

சபாவதப்பபாருள் மற்றும் புவகயிவலத் 
தடுப்பு,நம்பிக்வகவய ைளர்ப்பதன் மூலம் 
மகிழ்ைான குடும்பங்கள் 5 26000.00 55000.00 

2 

குழந்வதப் பாதுகாப்பு, 

குழந்வதசமூகமற்றும்கலாச்சார 
சைவலத்திட்டம் 59 71700.00 0.00 

3 

பாடசாவல பசல்லாதசிறுைர்கவள 
பாடசாவலஅனுப்புதல் 0 0.00 0.00 

4 பாடசாவலஉபகரணங்கள்ைழங்குதல் 102 864004.00 400000.00 

5 சிசு திரியபுலவமப்பரிசில்ைழங்குதல் 110 40600.00 67950.00 

6 

ஆசலாசவன மற்றும் பதாழில் 
ைழிகாட்டல் 1 15000.00 13500.00 

7 சர்ைசதச தினக் பகாண்டாட்டம் 0 0.00 0.00 

8 

திரிய லியட 
பசைனக்ைடீ்டுசைவலத்திட்டம் 6 137000.00 250000.00 

9 ைடீு புனரவமத்தல் 12 112807.00 0.00 

10 சுகாதார ைசதிகள் ைழங்கல் 45 159100.00 0.00 

11 

முடக்கப்பட்டைர்களின் நலன்புரி 
சைவலத்திட்டம் 10 10000.00 5000.00 

12 மாதிரி கிராம சைவலத்திட்டம் 1 860.00 10000.00 

13 சைறு 1 10000.00 0.00 

  சமாத்தம் 352      1,447,071.00  801,450.00 
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புககத்தல்எதிர்ப்பு சகாடி நவகலத்திட்டம் - 2016 

இல பிரநதெ செயலக பிரிவு  2016 வருடத்தின் சகாடி 
வருமானம் 

1 பகாழும்பு           288,772.00  

2 பதஹிைவள           409,436.00  

3 இரத்மலாவன           209,000.00  

4 பமாரட்டுவை           369,052.50  

5 மஹரகம        1,043,623.00  

6 கஸ்பாவை        1,787,758.00  

7 சஹாமாகம        1,477,837.00  

8 பாதுக்க           526,452.00  

9 சீத்தாைக்க           623,744.00  

10 கடுபைல           163,662.00  

11 ஶ்ரீ ஜயைர்த்தனபுர சகாட்வட           169,779.00  

12 பகாலன்னாை             38,595.00  

13 திம்பிரிகஸ்யாய           156,145.00  

பமாத்தம் 
       7,263,855.50  
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திவி கும ெமூக பாதுகாப்பு  ிதியம் 

2016 வருடத்தின் பயனாளிகள் சகாடுப்பனவு 

இல 

பிரிவு 

பிறப்பு விவாகம் ந ாய் இறப்பு ஊக்கத்சதாகக முழு செலவு 

எண்
ணிக்
கக சதாகக 

எண்
ணிக்
கக சதாகக 

எண்
ணிக்
கக சதாகக 

எண்
ணிக்
கக சதாகக 

எண்
ணிக்
கக சதாகக 

எண்
ணிக்
கக சதாகக 

1 பகாழும்பு       4      30,000      94       675,000          76        288,550       191  
      

2,860,000        207         207,000       572  4,060,550  

2 பகாலன்னாை       6      42,500    114       817,500        111        340,300         88  
      

1,225,000        575         575,000       894          3,000,300  

3 

கடுபைல 

    27    197,500      61       437,500        165        506,050       169  
      

2,455,000        232         232,000       654  3,828,050  

4 சஹாமாகம       1        7,500      39       290,000          76        230,850       152  
      

2,280,000        516         516,000       784          3,324,350  

5 ஹங்ைல்ல       4      35,000      64       480,000          75        269,200       135  
      

2,010,000        836         836,000    1,114          3,630,200  

6 

பாதுக்க 

    11      80,000      54       372,500          69        257,150         81  
      

1,165,000     1,008      1,008,000    1,223  2,882,650  

7 மஹரகம       7      50,000      42       315,000          67        193,900         79  
         

940,000        480         480,000       675          1,978,900  

8 
ஶ்ரீ ஜயைர்த்தனபுர 
சகாட்வட       5      37,500        8         60,000          51        150,850         38  

         
555,000        262         262,000       364          1,065,350  

9 

திம்பிரிகஸ்
யாய       7      45,000  30      212,500          38        133,550  101 

      
1,355,000        266         266,000       442          2,012,050  

10 பதஹிைவள       9      65,000      12         90,000          34          98,450         32  
         

480,000          96           96,000       183             829,450  

11 இரத்மலாவன       5      37,500      26       195,000          23          94,250         40  
         

600,000        107         107,000       201          1,033,750  

12 பமாரட்டுவை     14      97,500  84      847,500        109        345,050       151  
      

2,245,000  352        352,000       710  3,887,050  

13 கஸ்பாவை       9      65,000      97       715,000        118        337,000       147  
      

2,140,000        968         968,000    1,339  4,225,000  

  சமாத்தம்   09    90,000    25    ,507,500     012     ,245,150    ,404      0,310,000   5,905      ,905,000   9,155  35,757,650.00  
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2016.01.01 முதல் 2016.12.31 தினம் வகர செலவுப் பகுப்பாய்வு 

தகலப்பு வவுச்ெர் சமாத்தம் 

331-2-2-0-1003 உத்திசயாகத்தர் பகாடுப்பனவு    224,227,862.58  

  மா.அ.உத்தசயாகத்தர் பகாடுப்பனவு        2,588,300.00  

  புவகயிரத ஆசனம் ஒதுக்குதல்            58,600.00  

331-2-2-0-1001 அடிப்பவட சம்பளம்    184,574,144.15  

331-2-2-0-1002 சமலதிக சநரசைவலஊதியம்           188,222.86  

331-2-2-0-1202 எரிபபாருள்           287,635.60  

331-2-2-0-1203 சீருவடகள்            83,211.00  

331-2-2-0-1101 பயணச்பசலவுகள்        2,152,527.11  

331-2-2-0-1201 
எழுதுபபாருள் மற்றும் காரியாலய 
உபகரணங்கள்           414,275.48  

331-2-2-0-1301 ைாகன புனரவமத்தல்           688,451.62  

331-2-2-0-1302 
இயந்திர பழுது பார்த்தலும் 
நிறுவுதலும்           136,831.49  

331-2-2-0-1303 கட்டிட நிர்மாணம்                        -    

331-2-2-0-1402 அஞ்சல் கட்டணம்           133,417.59  

  பதாவலசபசிக் கட்டணம்           312,097.22  

331-2-2-0-1403 மின் மற்றும் நீர் ைழங்கல்           165,887.25  

331-2-2-0-1405 ஒப்பந்த சசவைகள்           111,397.00  

331-2-2-0-1502 ஊக்க ஊதியம்      37,534,447.20  

331-2-2-0-1506 பசாத்துக் கடன்கள்           809,384.75  

331-2-2-0-2102              40,920.00  

331-2-2-3-2502 மாதிரி கிராமம்        1,956,876.00  

 

பிரதான ைாழ்ைாதார 
சைவலத்திட்டம்      15,683,825.50  

  சமூக அபிைிருத்திசைவலத்திட்டம்        1,942,337.00  

  
திரிய லியட 
பசைனக்ைடீ்டுசைவலத்திட்டம்        5,227,600.00  

  ைிளம்பர சைவலத்திட்டம்        1,999,827.00  

  
ைடீ்டு பச்வசக் காய்கைிகள் உள்ளூர் 
உருவளக்கிழங்கு சாகுபடி           407,890.00  

  ைங்கி சைவலத்திட்டம்           179,399.00  

  நச்சு ைிேத்தன்வமயற்ை நாடு           140,211.00  

  தகைல் பதிவு        2,473,228.50  

  இவணயதள ைசதிகள்            98,163.70  

  பமாத்தம்    484,616,970.60  
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வங்கி விடயம் 

மாவட்ட அறவிட முடியாக் கடன்களின் முன்நனற்றம் -2016/12/30 அன்று 

இல கடன் வகக எண்ணிக்கக சதாகக (ரூ) 

      1  சுயசதாழில் கடன் 1561 
       

22,325,325.50  

      2  ஜனபுபுது கடன் 341 
         

7,709,144.00  

      3  பயிர்கடன் 1 
                

9,177.00  

      4  வாடிக்ககயாளர்கடன் 127 
            

488,709.50  

      5  இடர்கடன் 12 
              

28,348.00  

      6  மீன்பிடிகடன் 0                           -    

      7  வடீ்டுகடன் 83 
         

3,310,022.56  

      8  மிஹிஜய கடன் 0                           -    

      9  கிருள அபிவிருத்திக்கடன் 2 
            

284,025.00  

    10  இகளஞர் ஊக்குவிப்புகடன் 0                           -    

    11  வாழ்வாதாரகடன் 16 
            

302,096.00  

    12  ரடவிருநவாகடன் 15 
         

3,462,572.00  

    13  தனி பர் உதவிகடன் 20 
            

952,256.00  

    14  திவி கும திவிய ெவியகடன் 10 
            

680,133.00  

    15  வாழ்வாதாரஅபிவிருத்திக்கடன் 0                           -    

    16  வடீ்டு உள்கட்டகமப்புஉதவிக் கடன் 0                           -    

    17  உடனடி வியாபாரகடன் 0                           -    

பமாத்தம் 2188   39,551,808.56  
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சவளி  ின்ற கடன் முன்நனற்றம் -  31.12.2016 

இல கடன் வகக சதாகக (ரூ) 

1 சுயசதாழில்கடன்       777,088,025.40  

2 ஜனபுபுது கடன்           9,631,229.00  

3 பயிர்கடன்           4,735,186.00  

4 நுகர்நவார்கடன்         53,478,888.50  

5 இடர்கடன்           8,643,537.00  

6 மீன்பிடிகடன்                            -    

7 வடீ்டுகடன்       155,802,887.56  

8 மிஹிஜயகடன்                            -    

9 நதெ அபிவிருத்திகடன்         78,897,777.00  

10 இகளஞர் ஊக்குவிப்புகடன்                  3,750.00  

11 சுயகடன்       111,222,680.00  

12 வாழ்வாதாரகடன்         81,568,124.46  

13 ரடவிருநவாகடன்         58,227,004.49  

14 தனி பர் உதவிகடன்         71,631,508.94  

15 திவி கும திவிய ெவியகடன்           9,865,838.00  

16 வாழ்வாதாரஅபிவிருத்திகடன்       360,247,062.50  

17 வடீ்டு உள்கட்டகமப்புஉதவிக் கடன்                  1,128.00  

18 அவெர வியாபாரக்கடன்           1,026,783.00  

பமாத்தம் 1,782,071,409.85  

      

      

  அறவிட முடியாக் கடன் விகிதாொரம்                    2.22% 
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இ
ல 

முதலீடுசெசெய்யப்படும்வங்
கி அல்லது  ிறுவனம் 

முதலீட்டு வகக 

சமாத்தம் 
திகறநெரி 
மநொதா 

(TB)       

( ரூ) 

 ிரந்தர கவப்பு 

(FD)  (  ரூ.) 

திகறநெ
ரிபத்திரங்
கள்  (ரூ.) 

Repos 

(Rs. ) 
நவறு 

1 
இலங்கக வங்கி ( BOC)    418,331.16      758,028,167.29  - - - 758,446,498.45 

2 
மக்கள் வங்கி (PB) - 954,698,839.11 - - - 954,698,839.11 

3 
நதெிய நெமிப்பு வங்கி( NSB) - 313,763,050.30 - - - 313,763,050.30 

4 
பிரநதெஅபிவிருத்திவங்கி - 444,583,340.69 - - - 444,583,340.69 

5 
இலங்ககநெமிப்பு வங்கி - - - - - - 

6 

அரெ அடமான மற்றும் 
முதலீட்டுவங்கி (SMIB) 

- 87,526,230.36 - - - 87,526,230.36 

7 

வடீகமப்புஅபிவிருத்தி  ிதி 
கூட்டுத்தாபனம்(HDFC) 

- 510,766,931.77 - - - 510,766,931.77 

8 நவறு-1 - - - -   1,806,000.00  1,806,000.00 

9 நவறு -2 - - - - - - 

10 நவறு -3 - - - - - - 

சமாத்தம்    418,331.16   3,069,366,559.52  - -   1,806,000.00  3,071,590,890.68 
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சகாழும்புமாவட்டகடன்விபரம்  2016/12/31 அன்று 

கடன் வகக 

வழங்கக்கூடிய கடன் 

 

மீளப் சபறப்பட 
நவண்டியகடன்
சதாகக (ரூ) 

அறவிடப்பட்ட
சதாகக (ரூ) 

சவளி  ின்ற முழுகடன் 

செலுத்தப்படாதகடன் 
சதாகக 

 

 

 

எண்ணிக்
கக 

சதாகக (ரூ) 

எண்
ணிக்
கக 

சதாகக (ரூ) 

இயற்கக 
காரணங்களால் 

நவண்டுசமன்
நற 
செலுத்தப்ப
டாதகடன் 

எண்
ணிக்
கக 

சதாகக (ரூ) 

எண்
ணிக்
கக 

சதா
கக 
(ரூ) 

சுயசதாழில் 
185,402 4,245,200,859.00 2,989,787,918.50 3,469,584,163.68 25,669 777,088,025.40 2,252 40,066,388.68 - - 

ஜனபுபுது  
17,745 637,341,275.00 555,692,188.00 609,523,446.00 396 9,631,229.00 1 106,719.00 - - 

பயிர் 
640 9,624,060.00 4,599,233.00 4,888,874.00 56 4,735,186.00 2 8,378.00 - - 

நுகர்நவார் 68,727 432,534,597.00 356,462,240.50 377,195,460.20 8,176 53,478,888.50 484 2,732,833.00 - - 

சுயமான 15,168 477,072,797.00 261,603,893.00 366,241,033.00 2,968 111,222,680.00 1 4,170.00 - - 

இடர் 
15,181 57,492,349.00 41,643,017.00 48,905,892.00 1,207 8,643,537.00 103 817,437.00 - - 

மீன்பிடி 
29 571,000.00 600,549.00 600,549.00 - - - - - - 

வடீு 
11,926 531,483,437.00 299,704,158.00 375,905,554.44 3,719 155,802,887.56 286 8,807,250.00 - - 

மிஹிஜய 
82 12,520,000.00 12,520,000.00 12,520,000.00 - - - - - - 

நதெ அபிவிருத்தி 
541.00 139,385,000.00 38,683,826.00 60,803,621.00 414 78,897,777.00 0 2,914,479.00 0 - 

இகளஞர் 
ஊக்குவிப்பு 4 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0 3,750.00 0 - 0 - 

வாழ்வாதாரம் 
6096 159,486,660.52 61,932,385.49 86,431,427.93 2607 81,568,124.46 213 1,978,778.00 0 - 

ரடவிருநவா 
361 108,174,655.00 43,357,452.00 50,770,062.51 320 58,227,004.49 36 2,100,348.00 0 - 

தனி பர் உதவி 
9151 282,014,793.00 168,166,122.00 210,987,349.06 4283 71,631,508.94 408 7,801,478.00 0 - 
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திவி கும திவிய 
ெவிய 253 19,954,895.00 9,548,483.00 10,086,290.00 227 9,865,838.00 35 1,671,542.00 0 - 

வாழ்வாதாரஅபி
விருத்தி 

4450 262,127,129.00 11,589,041.00 19,129,454.00 4362 360,247,062.50 16 124,017.00 0 - 

வடீ்டு 
உள்கட்டகமப்புஉ
தவிக் கடன் 1974 99,203,753.00 28,211,792.00 35254778.00 1,128 80476332.00 32 957890.00 

 
- 

அவெர 
வியாபாரக் கடன் 92 1,135,000.00 131,990.00 108,217.00 93 1,026,783.00 2 24,375.00 0 - 

சமாத்தம் 337,822 7,475,502,260 4,884,414,288 5,739,116,172 55,625 1,862,546,614 3,871 70,116,082.68 

 

- 

 

சகாழும்பு மாவட்ட கடன் விபரங்கள் 2016/12/31 அன்று 

இல கவப்பு வகக 
கணக்கு 

எண்ணிக்கக 
சதாகக(ரூ).000' 

1 பிரிவுகள் 171382 465,403  

2 அங்கத்தைர் வைப்பு 172701 1,340,101  

3 சிறுைர் 47382 95,461  

4 දි   ම ත  45674 195,975  

5 அங்கத்தைர் அல்லாத 20259 137,793  

6 குழு 20930 351,896  

7 கட்டாய சசமிப்பு 90046 1,048,459  

8 සිසුර  4663 9,147  

சமாத்தம் 573037 3,644,234  
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3.6 சவடிசபாருள்

 

பைடிபபாருள் கட்டுப்பாட்டு பிரிவு

பைடிபபாருள்

அனுமதி பத்திரம்

ைர்த்தக ரீதியான 
கனிமம்
உதா.

கருங்கல் 
உவடத்தல்

ைர்த்தக ரீதி அல்லாத 
அகழ்வு
உதா.

ைடீ்டு அகழ்வு, கிணற்று 
அகழ்வு அபிைிருத்திக்கு 
இவடயூைான கருங்கல்

உவடத்தல்

பைவ்சைறு 
பதாழில்கள்

உதா.

ஆயுர்சைத, பகாசுைத்தி, 
சுைர் பூச்சு, பநருப்பு 

பபட்டி, இைப்பர், தும்பு, 
சைறு உற்பத்திகள்

ைழங்கும் பத்திரம்
உதா.

ைான சைடிக்வக பபாருட்கள் 
உற்பத்தி / ைழங்கல்

யாவன பைடி

உற்பத்தி / ைழங்கல்

பைடிபபாருள்

உற்பத்தி/ைழங்கல்/ஏற்றுமதி/ 
இைக்குமதி

துப்பாக்கி
துப்பாக்கி உரிமம் ைழங்கும் 

பத்திரம் புதுப்பித்தல்

புதிய துப்பாக்கி உரிமம் 
ைழங்குைதற்கான 

பரிந்துவரவய பபைல் 
காைலர் உரிமம் மற்றும்

அங்கீகாரம் 
ைழங்குைதற்கான கடிதம்
பபைல் சான்ைிதழ் இழப்பு 

ைழங்கல்

துப்பாக்கி உரிமம் 
மாற்ைப்படுதல்
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பைடிபபாருள் கட்டுப்பாட்டு பிரிைின் ைிசேட நடைடிக்வககள் 
1. பைவ்சைறு காரணங்களினால் நவடபபறும் பரிசசாதவன பைடிப்புகள் 

பதாடர்பாக கலந்து பகாள்ைதும் சதவையான அைிவுறுத்தல்கவள 
ைழங்கலும் 

2. இந்நாட்டிற்சக ைரைவழக்கப்படும் சிலைவக பைடிபபாருட்களின் தரத்வத 
பரிசீலவன பசய்ைதற்காக சம்பந்தப்பட்ட பரிசசாதவன  
நடைடிக்வககளுக்காக பங்களிப்பு பசய்தல் 

3.  இவ்பைடிப்பபாருட்கவளப் பாயன்படுத்துைதன் மூலம் 
பதாழிற்சாவலயினுள் களப் பரிசசாதவனகள் பசய்தல் 

4. ைான சைடிக்வக மற்றும் கனிம வகத்பதாழில் சம்பந்தமாக சதவையான 
பதாழிதட்ப அைிவை ைழங்குைதற்கான சைவலத்திட்டங்கவள நடத்துதல் 

5. பைவ்சைறு பதாழில்களின் சதவைக்காக பாைிக்கப்பட்டு காலாைதியான 
மீண்டும் பாைவனக்கு உதைாத பதாழிற்சாவல பைடிபபாருட்கவள 
பாதுகாப்பாக நீக்குைதற்கான நடைடிக்வக 

3338 ஆம் ைருடம் பைடிபபாருள் கட்டுப்பாட்டு பிரிைினால் ைழங்கப்பட்ட துப்பாக்கி 
அனுமதி பத்திரங்கள் மற்றும் ைருமான ைிபரங்கள் 

ஒதுப்பாக்கி அனுமதி பத்திரங்கள் புதுப்பித்தல் ைருமானம் (ரூ)  

தனி நபர் சதவைகளுக்காக 3330373.33 

பல்சைறு நிறுைனங்களின் சதவைகளுக்காக 380333.33 

ைழங்கப்பட்ட துப்பாக்கி அனுமதி பத்திரங்கள் மற்றும் ைருமானம் 3330333.33 

 

3338 ஆம் ைருடம் ைழங்கப்பட்ட அனுமதி பத்திரங்கள் உரிமங்களினால் 
பபைப்பட்ட முழு ைருமானம் 

ைழங்கப்பட்ட அனுமதி பத்திரங்கள் உரிமங்களின் ைவக பபைப்பட்ட 
ைருமானம் (ரூ)  

பைடிபபாருள் அனுமதி பத்திரம் ைழங்கப்பட்டதனால் பபைப்பட்ட 
ைருமானம் 

3330333.33 

பைடிபபாருள்உரிமங்கள் ைழங்கப்பட்டதனால் பபைப்பட்ட 
ைருமானம் 

3130333.33 

ைழங்கப்பட்ட பைடிபபாருள் அனுமதி பத்திரங்கள் 
உரிமங்களினால் பபைப்பட்ட ைருமானம் 

8330833.33 

3338 ஆம் ைருடம்  ைழங்கப்பட்ட பைடிபபாருள் அனுமதி பத்திரங்கள் உரிமங்கள் 
துப்பாக்கி அனுமதி பத்திரங்களினால் பபைப்பட்ட முழு ைருமானம் 

பைடிபபாருள் கட்டுப்பாட்டு பிரிைினால் ைழங்கப்பட்ட துப்பாக்கி 
அனுமதி பத்திரங்கள் மற்றும் ைருமானம் 

3330333.33 

பைடிபபாருள் அனுமதி பத்திரம் உரிமங்களினால் பபைப்பட்ட முழு 
ைருமானம் பதாடர்பான ைிபரம் 

8330833.33 

3338 ஆம் ைருடம் பைடிபபாருள் கட்டுப்பாட்டு பிரிைினால் 
ைழங்கப்பட்ட பைடிபபாருள் அனுமதி பத்திரங்கள் உரிமங்கள் 
துப்பாக்கி அனுமதி பத்திரங்களினால் பபைப்பட்ட முழு ைருமானம் 

3330733.33 
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3338 ஆம் ைருடம் பைடிபபாருள் கட்டுப்பாட்டு பிரிைினால் 
ைழங்கப்பட்ட பைடிபபாருள் அனுமதி பத்திரங்கள் உரிமங்கள் 
துப்பாக்கி அனுமதி பத்திரங்களினால் பபைப்பட்ட முழு ைருமானம் 

 

2016 வருடத்தில் சவடிசபாருள்கட்டுப்பாட்டு பிரிவினால் வழங்கப்பட்ட 

அனுமதி பத்திரங்கள் உரிமங்கள் மற்றும்பதிவு செய்தல்மூலம்சபறப்பட்ட முழு 

வருமானம்பற்றிய விபரம் 

 

ைழங்கப்பட்ட அனுமதி பத்திரங்கள் உரிமங்களின் 
ைவக சபறப்பட்டவருமானம்(ரூ) 

பைடிபபாருள் அனுமதி பத்திரம் ைழங்கப்பட்டதனால் 
பபைப்பட்ட ைருமானம் 129,900.00 

பைடிபபாருள்உரிமங்கள் ைழங்கப்பட்டதனால் 
பபைப்பட்ட ைருமானம் 526,700.00 

தனி நபர் சதவைகளுக்காகைழங்கப்பட்ட துப்பாக்கி 
அனுமதி பத்திரங்கள் மூலம்பபைப்பட்ட ைருமானம் 111,660.00 

பல்சைறு 
நிறுைனங்களின்சதவைகளுக்காகைழங்கப்பட்ட 
துப்பாக்கி அனுமதி பத்திரங்கள் மூலம்பபைப்பட்ட 
ைருமானம் 96,920.00 

2016 வருடத்தில்சபறப்பட்ட முழு வருமானம் 887,350.00 

 

 

 
 
 

129,900

548,700

00

`111,830

96,920
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3.7 மாவட்ட விவொயப் பிரிவு 

வருடாந்த செயலாற்று அறிக்கக மற்றும் கணக்குகள் – 4.71 மாவட்ட விவொயப் பிரிவு 

 
இல  டவடிக்கககள் முன்நனற்றம் 

7.  சதசிய உணவு உற்பத்தி 
கூட்டுைவு சைவலத்திட்டம் 

சதசிய உணவு உற்பத்தி கூட்டுைவு சைவலத்திட்ட முன்சனற்ைம் 

மாைட்ட இவணப்புக்குழு 

சதசிய உணவு உற்பத்தி கூட்டுைவு சைவலத்திட்ட புதிய பசயற்பாட்டுக்கூடமும் ைிைசாய அவமச்சுக்கு முன்பனடுத்துச் 
பசல்லுதலும் 

 

4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3337,.333103333 ைருடங்களில் 
ைிைசாய அவமச்சினால் 
சமற்பார்வை பசய்யப்பட்ட 33 

பண்வணகளின் முன்சனற்ை 
அைிக்வக சமர்ப்பித்தல் 

1. ஜி நிஹல் ைசந்த – 333 , பபால்லதாை ,பகாஸ்கம  

அன்னாசி ைளர்ப்பு – 37 ஏக்கர் –  ைளர்ச்சி சிைப்பான நிவலவமயில் உள்ளது  (3337 )  

2. ரசிகா தில்ருக்ேி – மாகும்புர  ,பன்னிபிட்டிய  

ஓகிட் ைளர்ப்பு – 333 x 83 சதுரஅடி ைளர்ச்சி சிைப்பான நிவலவமயில் உள்ளது  (3337 )  

3. ைிதானசக சுபாேினி சிரிசசன – 33 , மாகும்புர  ,பன்னிபிட்டிய  

ஓகிட்  ,ஜர்பபரா மலர் ைளர்ப்பு - 333 x 33 சதுரஅடி ைளர்ச்சி சிைப்பான நிவலவமயில் உள்ளது  (3337 )  

4. ர பி பர்சி சமரசிங்க – 3/7 C, கங்காராம மாைத்வத ,சைைல  ,பிலியந்தல  

மரச்சாமான்கள் திசு - மரச்சாமான்கள் திசு தாைர திசு பதாற்ைிற்கு உட்பட்டு பின் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது  (3337 )  

5. ஆர் ஏ சதாமஸ் படரன்ஸ் – 83/ A  ,மாைல்கம ,பைசலைத்த ,ைக  

அன்னாசி ைளர்ப்பு – 3 3/1 ஏக்கர் –  ைளர்ச்சி சிைப்பான நிவலவமயில் உள்ளது  (3337 )  

6. எம் தர்மசிரி சில்ைா – இல .33/13/7,பகாடகமசக ைத்த ,பகாடகம ,சஹாமாகம  

சலட் இவல  ,பைௌளரிக்காய் ைளர்ப்பு – 7383 சதுரஅடி ைளர்ச்சி சிைப்பான நிவலவமயில் உள்ளது   (3331 )  

7. சக சந்திரகுமார – 337/7 , பிரகதிபுர ைதீி  ,அஸ்ைத்த ைடக்கு ,புைக்பிட்டிய  

அன்னாசி ைளர்ப்பு – 33 ஏக்கர் –  ஒரு பகுதி பைௌளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மீதிபகுதி நல்ல நிவலவமயில் உள்ளது (3331 )  

8. எச் எம் டி சம்பிக – 133/33 பதபாகலைத்த ,மில்லாை  

ஓகிட் ைளர்ப்பு – 3333 சதுரஅடி ைளர்ச்சி சிைப்பான நிவலவமயில் உள்ளது  (3331 )  

9. சமன்சிரி சசனாமன்னில – 333/3 , குகுலைத்த  ,தாம்சப ,மீபகாட  

சன்ைியானா ைளர்ப்பு – 8333 சதுரஅடி திருப்தியான ைளர்ச்சி உள்ளது  (3331 )  
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10. ஜனக சிரிமான்ன – 13/8 பஹாரண ைதீ ,பாதுக்வக  

 

சலட் இவல  ,பைௌளரிக்காய் சிறுசசாளம் பசளி ைளர்ப்பு – 8333 சதுரஅடி சிைப்பான ைளர்ச்சி உள்ளது  (3331 )  

 

11. கமசக சந்திரசிரி – இல 331 , மீசப சந்தி ,பாதுக்வக 

அன்னாசி ைளர்ப்பு – 33  ஏக்கர் – ைளர்ச்சி சிைப்பான நிவலவமயில் உள்ளது  (1333 )  

12. சமன்தி பிைியதர்ேனி – 771 A, ததிகமுை ைதீி  ,பணாபகாட ,ைலிகடயாைத்த ,  

சன்ைியானா ைளர்ப்பு –சிைப்பானைளர்ச்சிஉள்ளது  (3331 )  

 
13. எச் ஏ சுஜைீ பிைியோந்த – 33,  மடுமடம ைதீி ,பபால்னாை,பகாஸ்கம 

சிறு கிழங்கு – 33  ஏக்கர் – ைளர்ச்சி சிைப்பான நிவலவமயில் உள்ளது  (3333 )  

14. டி டி மிலிந்த ேதுரங்க நந்தசிரி – 333 , கஹை ,பகாஸ்கம 

துரியன் ைளர்ப்பு – தீ சசதத்தினால் பசடிகள் நாசமாகின  (3333 )  

15. லியனசக ஹசலங்க ரன்திமால் – 333 B, புரூக்ைத்த  ,சஹைாகம ,கடுபைல  

ரம்புடன் ைளர்ப்பு –33  ஏக்கர் –பைௌளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது  (3333 )  

16. குணரத்ன சாந்த டி பசாய்சா – 13/ F, பைனிைல்பகால ,பபால்கஸ்ஒைிட  
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இவலக்காய்கைிைளர்ப்பு – 33/3  ஏக்கர் –பைௌளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டதன் பின் மீண்டும் ைளர்ப்பு 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது  (3333 )  

17. கித்சிரி ஜயந்த – இல 731 , மனிக்காகார ைதீி ,பகாரபதாட ,கடுபைல  

சலட்இவல  ,பைௌளரிக்காய் ைளர்ப்பு–33  x 10 அடி 83 x 73 அடி –  ைளர்ச்சி சிைப்பான நிவலவமயில் உள்ளது  (3333)  

 

18. எச் ஏ டி என் உதயங்கனி – இல 13/3முள்சளகம ,சஹாமாகம  மதிப்புத்தணிக்வக உணவு உற்பத்தி – 
சிைப்பாக உள்ளது (3333)  

19. அதுசகாரலசக நந்தித தமிந்த – இல .81 ,பிடபன ைடக்கு ,சஹாமாகமஆய்ைக நிபந்தவனகளின் கிழ் 
காளான் உற்பத்தி –  மிகவும் சிைப்பாக உள்ளது (3333)  

20. ஆசிரி கமசக – இல  .33/33 ,தலபத்பிடிய ைதீி , சகபகாடநாசமாகியதன் பின் மீண்டும் ைளர்ப்பு 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது  (3333 )  

 
21. அஜித் டி ,பி அமரசசகர – இல  .13/3,ைிமலாைத்த ைதீி , சகபகாட மிகவும் சிைப்பான நிவலவமயில் 

உள்ளது  (3333 )  
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22. டி பி சமனகா ஶ்ரீயாகாந்தி – இல 133/7 , பிடிபன பதற்கு  ,சஹாமாகம  

காளான் உற்பத்தி – 33 அடி x  33 அடி  *3 –  புதிய ைபீடான்ைிற்கு பசல்ைதற்கான ஏற்பாடுகள் பசய்யப்பட்டுள்ளன 

0.  33370333103333 ைருடங்களில் 
ைிைசாய அவமச்சினால் 

சமற்பகாள்ளப்பட்ட 33 இளம் 
ைிைசாய  
சைவலத்திட்டங்களின் 
முன்சனற்ைத்வத 
அைிக்வகயிடுதல் 

 

 

1. லசிக ருைிந்ர தயானந்த – 733 , ஜயந்தி மாைத்வத  ,பாதுக்வக சலட்இவல ,பைௌளரிக்காய் ைளர்ப்பு –
7333சதுரஅடி x  7சதுரஅடி3333 *3(புனரவமத்தல் )–  மிகவும் சிைப்பான நிவலயில் உள்ளது (3331)  

2. எம் டி ஐ எஸ் குணதிலக – 338 , பஹாரகல கிரிைத்துடுை  

ஓகிட் ைளர்ப்பு – 13 சதுரஅடி x 33 -  மிகவும் சிைப்பான நிவலவமயில் உள்ளது (3331)  

3. சந்திரிக்கா நிசாந்தி ரத்நாயக்க – 313/31 , கலகாசஹன  பிடிபன பதற்கு  கிரிைத்துடுை 

அன்கரியம் பூ ைளர்ப்பு -  மிகவும் சிைப்பான நிவலவமயில் உள்ளது (3331)  

4. எஸ் ஜகத் புஷ்பகுமார – 333/1 , இரத்தினபுரி ைதீி  ,அைிஸ்சாைவள  

அன்னாசி ைளர்ப்பு – 31 ஏக்கர் –  ைளர்ச்சி சிைப்பான நிவலவமயில் உள்ளது  (3331 )  

5. துோரி காஞ்சனா சஹமரத்ன – 333 , நம்பிபகாட  ,அகரைத்வத ,பகாஸ்கம  

 அன்னாசி ைளர்ப்பு – 33 ஏக்கர் –  பைௌளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மீதிநல்ல நிவலவமயில் உள்ளது (3331 )  

6. எஸ் சக பர்டி லங்கா – 33 B,சசாமாநந்த மாைத்வத  ,பிடும்சப பதற்கு ,பாதுக்வக  

மரக்கைி பதியம் – 333 சதுரஅடி மிகவும் சிைப்பான நிவலவமயி ல் உள்ளது (3331)  

7. எஸ் என் யு தனுஜி பசனிைிரத்ன – 313/3, பகாடல்ல ,பகாத்தலபைல ைதீி ,கடுபைல  

 துரியன்,ைாவழ ைளர்ப்பு – 33ஏக்கர் – பைௌளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது –மீதி நல்ல நிவலயில் உள்ளது (3333)  

8. எஸ் ஏ ருைன் சுரங்க – 333/3 , பிடிபன பதற்கு  ,அபசஹன ,கிரிைத்துடுை  

மரக்கைி பதியம் – பைௌளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது (3333 )  

9. சக பி ரசிக லங்காஜைீ – 338/3 , சர்சைாதய மாைத்வத  ,இஹல பகாஸ்கம ,பகாஸ்கம  

மரக்கைி பதியம் – நீளம் 73 அடி  x  அகலம் 33 அடி –  ஆரம்பிக்கப்படைில்வல (3333 )  

10. எச் ஏ திலின சந்திம குமார – 333 , மாளிகா பகாடல்ல ைதீி  ,முல்சலரியா புதிய நகரம்  

மரக்கைி பதியம் – நீளம் 73 அடி  x  அகலம் 31 அடி –  பைௌளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது (3333 )  
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2.  மாைட்ட பசயலக 
காரியாலய பூமியில் உள்ள 
சமதளபூமிவய சமலும் 
முன்சனற்ைம் அவடய 
பசய்தலும் பராமரிப்பு  
பசய்தலும் 

 

..  பகாழும்பு மாைட்டத்தில் 
சிைந்த ைிைசாயி  மற்றும் 
சிைந்த ைணிக சாகுபடிவய 
சதர்வு பசய்யும் சபாட்டிவய 
நடாத்துதல் 

பகாழும்பு மாைட்டத்தில் 33 ைிைசாய கூட்டுைவு வமய பிரசதசங்களில் சிைந’த முதல் 37 
இடங்கவளத் சதர்வு பசய்தல் 
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3.6 உள்ளக கணக்காய்வு பிரிவு 

மாைட்டபசயலககாரியாலயத்திலும்மற்றும்பகாழும்புமாைட்டத்திலுள்ளசகலபிரசதச
பசயலககாரியாலயங்களிலும்உள்ளககணக்காய்வுநிர்ைாகம்சக்திைாய்ந்ததாகஉருைா
க்குைதற்கும்பிவழகவளக்குவைத்துமக்களுக்கு நல்ல சசவைவய ைழங்குைதற்கும் 
உதவுமுகமாக பிரதான உள்ளக கணக்காய்ைாளர் சமற்பாரவையின் கீழ் மூன்று 
அபிைிருத்தி உத்தசயாகத்தர்களுடன் கூடிய உள்ளக கணக்காய்வு பிரிவு 
நடாத்தப்பட்டு ைருகிைது. 
மாைட்டபசயலககாரியாலயத்திலும் மற்றும் அதனுடன் கூடிய ஏவனய 
பிரசதசபசயலககாரியாலயங்களிலும் சாதாரண நிர்ைாகம்,அலுைலக 
நடைடிக்வககளும் முவைவமகளும் ,நிதி மற்றும் பசாத்துக்களின் சமலாண்வம, 
ஓய்வூதிய அபிைிருத்தி சைவலத்திட்டத்தின் பரிசசாதவன நவடபபறுைதுடன் 6106 
ஆம் ைருடத்தின் நவடபபற்ை காரியங்கள் கீசழ கூைப்பட்டுள்ளன 

 

 நடத்தப்பட்ட அலுைல்கள் 

3ஆம் 
காலாண்டு 

 மாைட்டபசயலககாரியாலயத்தின்பசலுத்தப்படசைண்டிய வ்வுச்சர் 
மற்றும் முற்பணக் கணக்குவள பரிசசாதவன பசய்ததுடன் அதில் 
காணப்பட்ட குவைபாடுகள் காண்பிக்கப்பட்டன 

3ஆம் 
காலாண்டு 

 

 மாைட்டபசயலககாரியாலயத்தின் மற்றும் பகாழும்பு  ,பதஹிைவள 
பிரசதசபசயலககாரியாலயங்களிலும் உள்ளககணக்காய்வு 
நடைடிக்வககள் நடத்தப்பட்டதுடன் அதில் சாதாரண 

நிர்ைாகம்,அலுைலக நடைடிக்வககளும் முவைவமகளும் ,நிதி 
மற்றும் பசாத்துக்களின் சமலாண்வம ஆகிய அங்கங்களில் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட குவைபாடுகள் மற்றும் அைற்வை 

தைிர்ப்பதற்கான நவடமுவைகளும் சுட்டிக் காட்டப்பட்டன 

 3ஆம் காலாண்டு மற்றும்  3 ஆம்காலாண்டுபதாடர்பாக கணக்காய்வு 
முகாத்துை குழு கூட்டம் நடத்தப்பட்டதுடன் அங்கு பிரசதச பசயலக 
காரியாலயங்களின் ைாகனங்கள் மற்றும் சைறு நஷ்டங்கள் 
பதாடர்டபாக சபசப்பட்டதுடன் அங்கு மஹரகவம பிரசதச பசயலக 
காரியாலயத்தின் WPPD 2679 இலக்கமிடப்பட்ட ைாகனத்தின் 3114011012 
தினத்தன்று நடந்த ைிபத்தின் ஈடுபசய்யும் நஷ்ட 

ஈட்டுத்பதாவகயாகிய 105111/- புத்தகங்களில் இருந்து நீக்கப்படுைதற்கு 
முடிைாகியது 

 

சமலும் சகாட்வட பிரசதச பசயலக காரியாலயத்தின்       WPPC 4029 

இலக்கமிடப்பட்ட ைாகன ைிபத்து சம்பந்தமாக சகாப்வப 
முடிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது 

 
  பகாலன்னவை பிரசதச பசயலக பிரிைின் இடர் கருத்தாய்வு 

நடைடிக்வககள் சமற்பகாள்ளப்படல் 
3 ஆம் 
காலாண்டு 

 மாைட்டபசயலககாரியாலயத்தின்பசலுத்தப்படசைண்டிய வ்வுச்சர் 
மற்றும் இரத்மலாவன  ,திம்பிரிகஸ்யாய , ஶ்ரீ ஜயைர்தனபுர சகாட்வட 
பிரசதச பசயலக காரியாலயங்களின் உள்ளககணக்காய்வு 
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நடைடிக்வககள் நடத்தப்பட்டதுடன் அங்கு கணக்கு 
நடைடிக்வககளின் குவைபாடுகள் மற்றும் சைறு குவைகள் சுட்டிக் 
காட்டப்பட்டு சரி பசய்யப்படுைதற்கு  ஆசலாசவனகள் 
ைழங்கப்பட்டன  

 உள்ளக கணக்காய்வு முகாத்துை குழு கூட்டம் நடத்தப்பட்டதுடன் 
அங்கு கஸ்பாவைபிரசதச பசயலக காரியாலயத்தின் WPPC 4981 

இலக்கமிடப்பட்ட ைாகனத்தின் 3331.33.31 தினத்தன்று நடந்த 
ைிபத்தின்ஈடுபசய்யும் நஷ்ட ஈட்டுத்பதாவகயாகிய  215,25/- 
புத்தகங்களில் இருந்து நீக்கப்படுைதற்கு முடிைாகியது 

சமலும் பாதுக்வகபிரசதச பசயலக காரியாலயத்தின் 333 -3333 
இலக்கமிடப்பட்டைாகனத்தின் 3331.33.33 தினத்தன்றும் 311201201, 
தினத்தன்றும் நடந்த ைிபத்துக்கள் பதாடர்பாக  
சகாப்புக்கள்மூடப்படுைதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது 

 
 

1ஆம் 
காலாண்டு 

 பமாரட்டுவை  ,மஹரகவம பிரசதச பசயலக காரியாலயங்களின் 
உள்ளககணக்காய்வு நடைடிக்வககள் நடத்தப்பட்டதுடன்அங்கு 
காணப்பட்ட பிவழகள்  ,குவைபாடுகள் சுட்டிக் காட்டப்பட்டு சரி 
பசய்யப்படுைதற்கு  ஆசலாசவனகள் ைழங்கப்பட்டன  

 

  பகாழும்புமாைட்டபசயலககாரியாலயத்தின் கணக்குப் பிரிைின் 
பசலுத்தப்படசைண்டிய வ்வுச்சர் பரிசசாதவனபசய்யப்பட்டதுடன் சிதி 
முவைவமகளுக்கு ஏற்ப காணப்பட்ட பிவழகள்  ,குவைபாடுகள் 
சுட்டிக் காட்டப்பட்டு சரி பசய்யப்படுைதற்கு  ஆசலாசவனகள் 
ைழங்கப்பட்டன  

 

  உள்ளக கணக்காய்வு முகாத்துை குழு கூட்டம் நடத்தப்பட்டதுடன் 
அங்குபகாழும்பு பிரசதச பசயலககாரியாலயத்தின்  650-4341 
இலக்கமிடப்பட்ட ைாகனத்தின் 3333.33.33 நடந்த 
ைிபத்தின்ஈடுபசய்யும் நஷ்ட ஈட்டுத்பதாவகயாகிய  3,5215032 
புத்தகங்களில் இருந்து நீக்கப்படுைதற்கு முடிைாகியது 
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3.9  ிருவாக அறிக்கக 6102 
புத்த நடைடிக்வககள் பிரிவு 
புத்த சாசன அவமச்சு புத்த நடைடிக்வககள் திவணக்களம் மூலம் 
நவடமுவைப்படுத்தப்படும் சைவலத்திட்டங்கள் மாைட்ட மட்டத்தில் 
நவடமுவைப்படுத்தப்படுைதற்காக மாைட்ட பசயலக காரியாலயத்தில் புத்த நடைடிக்வககள் 
பிரிவு உருைாக்கப்பட்டுள்ளது 
பகாழும்பு மாைட்டத்தில் இயக்கப்படும் ைிகாரஸ்தானங்கள்  ,தஹம் பாடசாவலகள் ,புத்த 

சாசன பாதுகாப்பு மத்தியஸ்தானங்கள் ,மற்றும் சைறு புத்த அவமப்பு வமயங்களுடன் 
ஒன்று கூடி குருமார்கள்  ,மாணைர்கள் மற்றும் பபாது மக்கள் இவடசய புத்த மதத்தின் 

புத்துணர்ச்சி மற்றும் பபௌத்த அைிவு அபிைிருத்தி அவடயும் ைவகயில் 
சைவலத்திட்டங்வள அவமத்து நவடமுவைப்படுத்தல் ,ைிகாரஸ்தானங்கள்  /தஹம் 

பாடசாவலகளின் அபிைிருத்தி  நடைடிக்வகவள சமற்பகாள்ளல் சிக்கல்கவள 
தீர்க்குமுகமாக தவலயடீு பசய்ைதன் மூலம் ைழிகாட்டுதல் சபான்ைவைகள் இதன் 
ைழியாக பசயல்படுத்தப்படுகின்ைன  

2016 ஆம் ைருடம் பகாழும்பு மாைட்டத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட ைிகாரஸ்தானங்கள் 
மற்றும் தஹம் பாடசாவலகளின் எண்ணிக்வககள் கீசழ காட்டப்பட்டைாறு ஆகும்  

1. ைிகாரஸ்தானங்களின் எண்ணிக்வக - 134  
 

 பிரசதச பசயலக பிரிவு ைிகாரஸ்தானங்களின் எண்ணிக்வக 
1 பகாழும்பு 11 
2 பதஹிைவள 41 
3 சஹாமாகவம 12 
4 கடுைவள 15 
5 கஸ்பாவை 55 
6 பகாலன்னாவை 61 
5 மஹரகவம 60 
1 பமாரட்டுவை 55 
1 பாதுக்வக 44 
10 இரத்மலாவன 45 
11 சீத்தாைக்வக 53 
12 சகாட்வட 45 
13 திம்பிரிகஸ்யாய 51 
 பமாத்தம் 134 

 

2 தஹம் பாடசாவலகளின் எண்ணிக்வக – 656  
பிரசதச பசயலக பிரிவுகள் 13 இலும் தஹம் பாடச ிாவலகள் ைிகாரஸ்தானங்கள் முவையாக 
ஏற்கப்பட்டுள்ளதற்கிணங்க நிருைாக மற்றும் அபிைிருத்தி நடைடிக்வகவள இலகுபடுத்துைதற்காக 
பிரசதச புத்த சாசன பாதுகாப்பு மத்தியஸ்தானங்கள் உருைாக்கப்பட்டுள்ளன  .ைிகாரஸ்தானங்கள் 
மற்றும் தஹம் பாடசிாவலகள் 50 இற்கு அதிகமான பிரிவுகளில் பிரசதச புத்த சாசன பாதுகாப்பு 
மத்தியஸ்தானங்கள் இரண்டு உருைாக்கப்பட்டுள்ளன.  
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அதன்படி பகாழும்பு மாைட்டத்தில் 11 பிரசதச புத்த சாசன பாதுகாப்பு மத்தியஸ்தானங் கள் 
நவடமுவையில் உள்ளன  .அந்த பிரசதச புத்த சாசன பாதுகாப்பு மத்தியஸ்தானங்களின் உதைியுடன் 
மாைட்ட புத்த சாசன பாதுகாப்பு மத்தியஸ்தானம் இயக்கப்படுகிைது 
 

2016 ஆம் ைருடத்தின் தஹம் பாடசாவலகளின் ைிபர பதாகுப்பு 
 

 

பிரசதச புத்த சாசன பாதுகாப்பு 
மத்தியஸ்தானங்கள் 

தஹம் 
பாடசவலகளின் 
எண்ணிக்வக 

குருமார்கள் 
எண்ணிக்வக 

மாணைர்கள் 
எண்ணிக்வக 

1 பகாழும்பு ைடக்கு 15 200 3410 
2 மத்திய பகாழும்பு  32 316 5110 
3 பகாலன்னாவை கிழக்கு 21 332 5552 
4 பகாலன்னாவை சமற்கு 26 455 10120 
5 கடுபைல ைடக்கு 35 515 15513 
6 கடுபைல பதற்கு 45 541 16562 
5 சஹாமாகவம - உடுகஹபத்துை  33 511 12531 
1 சஹாமாகவம – சஹைாகம 

சகாரவளய 
44 511 11115 

1 சீத்தாைக்வக 42 561 13011 
10 பாதுக்வக 32 414 1051 
11 மஹரகவம 30 615 14205 
12 பன்னிபிட்டிய 23 454 1015 
13 சகாட்வட 34 513 11103 
14 திம்பிரிகஸ்யாய 60 1051 11241 
15 பதஹிைவள 21 521 1112 
16 இரத்மலாவன 36 520 1504 
15 பமாரட்டுவை 52 121 11136 
11 கஸ்பாவை 1 பிலியந்தல  35 525 15111 
11 கஸ்பாவை 2 பபாரலஸ்கமுை  31 665 13231 
  656 11454 221363 

    

    
 

ைிரிவுவர  ,சைவலத்திட்டங்கள் மற்றும் நவடமுவை நடைடிக்வககள் மூலம்  
முவைசாரா ைவகயில் தஹம் பாடசாவலயில் கல்ைி ைழங்கப்படும் 
பகாழும்பு  ,திம்பிரிகஸ்யாய ,இரத்மலாவன ,சீத்தாைக்வக ,பதஹிைவள ,பமாரட்டுவை 
ஆகிய பிரசதச பசயலக பிரிவுகளில் ஒரு  தஹம் பாடசவல ைிகிதம் இயங்குகின்ைன 
 

2. தஹம் பல்ககலக்கழகம் தஹம் ஆெிரியர் டிப்நளாமா பாடத்திட்டம் 
தஹம் பாடசாவல ஆசிரியர்களின் அைிவை சமம்படுத்துமுகமாக இவ்சைவலத்திட்டம் 
இயக்கப்படுகின்ைன 
பபௌத்த தத்துைம்  ,பபௌத்த கலாச்சாரம் உளைியல் மற்றும் கல்ைி  முவைகள் ,

சமயமும் பார்வைகளும் பபௌத்த சமூக ைிஞ்ஞானம் ,பாலி பமாழி சபான்ை பாடங்கள் 
இப்பாடத்திட்டத்தினுள் கற்பிக்கப்படுகின்ைன 
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ஶ்ரீ ஜயைர்தனபுர பல்கவலக்கழகம் இலங்வக புத்த மற்றும் பாலி பல்கவலக்கழகம் 
இதற்கான அனுசரவணவய ைழங்குகிைது 
 
டிப்சளாமா பாடத்திட்டத்வத பைற்ைிகரமாக முடித்து இறுதி பரீட்வசயில் சித்திவடயும் 
மாணைர்களுக்குசமற்குைிப்பிட்ட  பல்கவலக்கழகங்களில் பைளிைாரிப் பட்டம் 
பயிலுைதற்கான ைாய்ப்பு ைழங்கப்படும் 

2016  /15 ஆய்வு ஆண்டுகளில் இலங்வக புத்த மற்றும் பாலி பல்கவலக்கழகங்களூடாக 
பாடத்திட்டங்கள் சமற்பகாள்ளப்படுைதுடன் 112 மாணைர்கள் பாடத்திட்டத்திவன  

இறுதி பரீட்வசயில்  சித்தியவடபைர்களுக்கு பல்கவலக்கழகத்தினால் டிப்சளாமா 
சான்ைிதழ் ைழங்கப்படுகிைது 

0152 பாலி பமாழி  அைிவை ஆண்டுஇறுதி பரீட்வசக்கு 16 மாணைர்கள் சதாற்ைியதில் 51 
சபர் சித்திவடந்தனர் 
 

           
   

 

    
 

2016 பாடபநைியின் ஆரம்ப தருணம்  
   

 

    
 

3. பாலி சமாழி ஊக்குவிப்பு பாடச றி 

தஹம் பாடசாவல ஆசிரியர்களின் மற்றும் பாலி பமாழி அைிவை பபை 
ைிரும்புபைர்களின் பாலி பமாழி அைிவை சமம்படுத்தும் சநாக்கமாக 
இவ்சைவலத்திட்டம் நவடமுவைப்படுத்தப்படுகிைது 

2016 ஆம் ைருடத்தில் பகாழும்பு – 01 ஶ்ரீ சம்புத்தாசலாக ைிகாரஸ்தானம் மற்றும் நாைின்ன 
இசிபதனாராமய ஆகிய இரு ஸ்தானங்களிலும் பாடபநைிவய கற்பிக்கும் மத்தியஸ்தானங்கள் 
இயக்கப்பட்டன 
தஹம் பாடசாவல களத்தில் பாலி பமாழி பாடம் சம்பந்தமாக ைிசாலமான 
ைிருப்பத்திவன ஏற்படுத்துைதற்காக இப்பாட பநைி உதவுகிைது ைருடாந்தம் பபரும் 
பதாவகயான ஆசிரியர்கள் இப்பாடபநைிவய கற்று சான்ைிதழ்வளப் பபற்ைதுடன் 2016 

ஆம் ைருடத்தில் நவட பபற்ை இறுதி பரீட்வச பதாடர்பாக 146 சபர் பங்கள ிிப்பு 
பசய்தனர் 
இவ்ைருடத்தில் பரீட்வச பதாடர்பாக 10 மாணைர்கள் பங்களிப்பு பசய்யைிருக்கின்ைனர் 
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3338 ஆம் ைருடத்தின் இறுதி பரீட்வச தருணம் 

 
பகாழும்பு மாைட்டத்தில் தஹம் பாடசாவலகளில் பாலி பமாழி பாடம் சம்பந்தமாக 
ைிருப்பத்திவன ஏற்படுத்துைதற்காக சகல தஹம் பாடசாவலகளுக்கும் அைிைித்து பாலி 
பமாழியில் ஒரு நாள் கூட்டம் நடாத்தப்பட்டது 
புத்த நடைடிக்வககள் திவணக்களம்  ,சமஸ்த லங்கா தர்ம சாஸ்திரீய ஊக்குைிப்பு 
கருத்துக்களம் இதற்கான அனுசரவணவய ைழங்குகின்ைன 

.  

  
கூட்டத்தின் ஒரு தருணம் 
 
7.1 தஹம் ஆெிரியர் பரீட்கெ 
 

தஹம் பாடசாவல ஆசிரியர்களின் அைிவை சமம்படுத்தும் சநாக்கத்துடன் இப்பரீட்வச 
பகாழும்பு மாைட்டத்தில் தஹம் பாடசாவல பாடப் புத்தகங்கள் கற்பித்தல் மற்றும் 
கற்ைல் நவடமுவைகள் உளைியல் ஆகிய பாடங்கவள பதாகுத்து உருைாக்கப்படும் 
சகள்ைித் பதாடர்  மஹிந்தகம பாடசாவல ஆசிரியர்களின் அைிவை பரிசசாதவன 
பசய்தல் இப்பரீட்வசவய சமற்பகாள்ளும் சநாக்கமாகும் 

3338 ஆம் ைருடத்தில் இப்பரீட்வச 21.05.2016 அன்று பிலியந்தல சதசிய 
பாடசாவலயில் நவடபபற்ைது 

0.1 ஶ்ரீமத் அனகாரிக தர்மபால அவர்களுகடய ஆவது பிறந்த ாள் விழா 006 
ஶ்ரீமத் அனகாரிக தர்மபால அைர்களுவடய 152 ஆைது பிைந்த நாள் நிமித்தமாக 
பகாழும்பு மாைட்டத்தின் தஹம் பாடசாவலமாணைர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் 
பங்களிப்புடன் கைிவத  ,கட்டுவர மற்றும் உவர நவட திைன்களுக்கான ைிருதுகள் 
ைழங்கப்பட்டன 

2016.01.15 அன்ைிருந்த தர்மபால நாளுக்காக சமற்கூைப்பட்ட உறுப்பினர்வள 
சம்பந்தப்படுத்திதர்மபால நிவனவுகள் பற்ைிய அைர்களுவடய பார்வையில் 
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அைர்களாசளசய சமூகத்திற்கு பிரதிபலித்தவல சநாக்காக் பகாண்டு பதாடர் 
சைவலத்திட்டங்வள பசப்படம்பர் மாதம் முழுைதும் பகாழும்பு மாைட்டத்தில் 
நடாத்தப்பட்டது 

2016.01.24 அன்று நாைின்ன ரஜ மஹா ைிஹாவரயில் ைிசேட உற்சை சைவலத்திட்டம் 
நடாத்தப்பட்டது 

06.சகாழும்பு மாவட்டத்தின் தஹம் பாடொகல மாணவர்களின் திறன்ககள மதிப்பீடு 
செய்யும்நவகலத்திட்டம் 

மாைட்டத்தின் 11 புத்த சாசன பாதுகாப்பு மத்தியஸ்தானங்களின் தஹம் 
பாடசாவலமாணைமாணைிகள் திைன்கவள மதிப்படீு பசய்யும்  40 திைன் வமயங்கள் 
ஊடாக நடத்தப்படும் பசயல்முவை சைவலத்திட்டம் ஆகும் 
    பிரசதச மட்டத்தில் பைற்ைியவடயும் பிள்வளகள் மாைட்ட மட்டத்திலும் 
மாைட்ட மட்டத்தில் பைற்ைியவடசைாருக்கு முழு இலங்வக மட்டத்திலும் 
ஈடுபடுத்தப்படுைர் 

   2016.11.25 அன்று பிலியந்தவல சதசிய பாடசாவலயில் பகாழும்பு மாைட்டத்தின் 
தஹம் பாடசாவலமாணைர்கள்  560 சபர்களின் பங்களிப்பில் 2016 மாைட்ட தஹம் 
பாடசாவல மாணைர்களின் திைன்கவள மதிப்படீுபசய்யும் சைவலத்திட்டம் 
நவடபபற்ைது 

 

சைவலத்திட்டம்நடத்தப்பட்டது. 

  

மாைட்டமாணைர்களின் திைன்கவள மதிப்படீுபசய்யும் சைவலத்திட்ட தருணம் 
 

2016.12.26,25 நாட்களில் காலி சங்கமித்தா பாலிகா ைித்தியாலயத்தில் நவடபபற்ை சமஸ்த   
   லங்கா தஹம் பாடசாவலமாணைர்கள்திைன்கவள மதிப்படீுபசய்யும் சைவலத்திட்டம் 

சம்பந்தமாக பகாழும்பு மாைட்டத்தின்மாணைமாணைிகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் 
 

  

சமஸ்த லங்கா மாணைர்கள்திைன்கவள மதிப்படீுபசய்யும் சைவலத்திட்டன் தருணம் 
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14.தஹம் பாடொகல ஆெிரியர்களின் ஊதியம் 
தஹம் பாடசாவல ஆசிரியர்களின் சசவைவய சபாற்றுதற்காக நன்பனைிக் 

பகாடுப்பனவு   என்ை பபயரில் மாதாந்தம் ைழங்கப்படும் பிரயாணச் பசலவுக் 
பகாடுப்பனவு 2016 ஆம் ைருடம் முதல் ைழங்கப்படுகிைது 

   ைருடாந்தம் புத்தகங்வள ைிவலக்கு ைாங்குைதற்காக மற்றும் சைறு 
சதவைகளுக்காக புத்தகசாவல பகாடுப்பனவு எனும் பபயரில் ரூபா 2000.00 

பகாடுப்பனவு ,பதிவு பசய்யப்பட்ட தஹம் பாடசாவலகளில் ஒரு ைருட 
சசவைக்காலத்திவன பூர்த்தி பசய்த சகல ஆசிரியர்களுக்கும் ைழங்கப்படுகிைது 

   புத்த நடைடிக்வககள் திவணக்களத்தினால் பகாழும்பு மாைட்டத்தில் சசவை 
பசய்யும் தஹம் பாடசாவல ஆசிரியர்களுக்கு 2016 ஆம் ைருடம் புத்தகசாவல 
பகாடுப்பனவு மற்றும் நன்பனைிக் பகாடுப்பனைாக ைழங்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள் 
கீழ்ைருமாறு 

1. புத்தகசாவல பகாடுப்பனவு - ரூ.11,134,000.00  
2. நன்பனைிக் பகாடுப்பனவு    - ரூ.25,242,100.00 ( ஜனைரி –

நபைம்பர்) 

 .33அபிவிருத்தி நவகலத்திட்டம் 
பகாழும்பு மாைட்டத்தின் குவைந்த அபிைிருத்தியிலுள்ள தஹம் பாடசாவல 

மற்றும்ைிகாரஸ்தானங்கவள அபிைிருத்திக்காக  (கட்டிடம் கட்டுதலும் உபகரணங்கள் 
பபற்றுக் பகாள்ளுதலும்  )2016 ைருடத்தில் புத்த சாசன அவமச்சு மூலம் மற்றும்புத்த 

நடைடிக்வககள் திவணக்களத்தினாலும் கீழ்ைருமாறு ஒதுக்கீடுகள் ைழங்கப்பட்டன 
1. 53 ைிகாரஸ்தானங்கள்   - ரூ .12,312,222.50  

2. 12தஹம் பாடசாவல   - ரூ .20,000,000.00  

 .33நதெியநவகலத்திட்டத்திற்கான பங்களிப்பு 
1. 3338தஹம் ஆசிரியர் பரீட்வச சான்ைிதழ் 

2. 2016 பிரசதச தஹம் பாடசாவலமாணைர்கள்திைன்கவள 
மதிப்படீுபசய்யும் சைவலத்திட்டம் 

3. 2016 மாைட்ட தஹம் பாடசாவலமாணைர்கள்திைன்கவள 
மதிப்படீுபசய்யும் சைவலத்திட்டம் 

4. 2016 சமஸ்த லங்கா தஹம் பாடசாவலமாணைர்கள்திைன்கவள 
மதிப்படீுபசய்யும் சைவலத்திட்டம் 

5. 2016தஹம் பாடசாவல 6-10   ைகுப்பு பரீட்வச 

இச்சகல பரீட்வசகளுக்கும் திைன்கவள மதிப்படீு பசய்தலுக்காக 
பரீட்வச தாள்கவள தயாரித்தல் 

 .33தஹம் பாடொகல ஆெிரியர்கள அறிவூட்டும் நவகலத்திட்டம் 
   சதசிய ஒருவமப்பாட்டு மற்றும் நல்லிணக்க அவமச்சின் ைிண்ணப்பத்தின் சபரில் 

பகாழும்பு மாைட்டத்தின் புத்த தஹம் பாடசாவலஆசிரியர்கள் சதசிய மற்றும் சமய 
ஒருங்கவணந்த ைாழ்வு பற்ைிய அைிவூட்டும்04சைவலத்திட்டங்கள் உருைாக்கப்பட்டு 
நடாத்தப்படும் 

  2016.10.01மற்றும் 2016.10.22மூன்று நாட்கள் பதஹிைவள மஹரகவம பாதுக்வக 
திம்பிரிகஸ்யாய ஆகிய பிரசதச பசயலகங்கவளகருத்தில் பகாண்டு அைர்களின் 
பங்களிப்புடன்இவ்சைவலத்திட்டமானது நடாத்தப்பட்டது 
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3.10 அபிவிருத்தி பிரிவு 

பபண்கள் அபிைிருத்தி சைவலத்திட்டத்தில்நிதி மற்றும்பபபபௌதிக முன்சனற்ைம் - 2016 

பிரிவு–இலங்ககப் சபண்கள் காரியாலயம் 
இ
ல 

சைவலத்திட்டத்தின் பபயர் / நடைடிக்வககள் பிரசதச 
பசயலக பிரிவு 

ைருடாந்தைரவுபசலவுஒ
துக்கீடுகள் (ரூ.) 

சைவலத்திட்
டம் 

நடத்தப்பட்ட
திகதி 

உணவம
யான 
பசலவு 

(ரூ.) 

பயனாளிக
ள் 
எண்ணிக்
வக/ 

பங்குபற்ைி
யைர் 
எண்ணிக்
வக 

01 ைருமானம் ஈட்டும் ைழிவய ஊக்குைிப்பதற்கான 
பயிற்சி சைவலத்திட்டம் 

)அைிவுறுத்தும் இருநாள்சைவலத்திட்டம்( 

 
 

மஹரகம 
 

315111011  315111011  

கடுபைல 
 

315111011  315111011  

சீத்தாைக்க 315111011 

 

 315111011 52 

02 இளம்பபண் பிள்வளகளுக்கானைாழ்க்கத் 
திைன்களின் அபிைிருத்தி மற்றும் சுகாதாரமான 
இனப்பபருக்கம் பற்ைிய அைிவூட்டும் 
சைவலத்திட்டம் 
 

(அைிவூட்டும் சைவலத்திட்டம்) 

 

பகாலன்னாை 
 

315111011  315111011  

சீத்தாைக்க 
 

205111011  205111011 311 

பமாரட்டுை 
 

315111011  315111011  

கஸ்பாவை 
 

315111011  315111011  

 
06 

"திரிய தனட சைிய" 

மீனைபபண்கள்சைவலத்திட்டம் 
(அைிவூட்டும்மற்றும்சுயபதாழில்உபகரணங்வள 
பகிர்ந்து ைழங்கல் 

பமாரட்டுை 
 

1325111011  132511101

1 

 

14 ைலிகட சிவைச்சாவலயின் ைலிகட 1225111011  122511101 60 
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பபண்வகதிகளுக்கானசுயபதாழில்பயிற்சி 
சைவலத்திட்டம் 

 

(அைிவூட்டும்சுயபதாழில்பயிற்சி (5) 

மற்றும்மூலப்பபாருட்கள்மற்றும்உபகரணங்கள் 
ைழங்கல்) 

சிவைச்சாவல 1 

05 பபண்கள்கூட்டவமப்வப 
ைலுவூட்டும்சைவலத்திட்டம் 

 

மாைட்டபசய
லக 
காரியாலயம் 

 

125111011  125111011  

பமாரட்டுை 
 

125111011  125111011  

06 சுகைாழ்வுக்கான சபாசவண பற்ைிய  

அைிவூட்டும்சைவலத்திட்டம் (சீத்தாைக்க 
/கடுபைல/ பமாரட்டுை) 

 

சீத்தாைக்க 
 

325111011 

 

 325111011 11 

கடுபைல 
 

315111011  315111011  

பமாரட்டுை 
 

315111011    

07 ைிதவைகள்மற்றும் குடும்பத் 
தவலைிகளின்அதிகாரமளிக்கும்கடன் 
சைவலத்திட்டத்தின் 
கீழ்பபண்கள்சுயபதாழில்எடுத்தல்(சுயபதாழில்கடன்
சைவலத்திட்டம்) 

பகாழும்பு 3115111011  311511101

1 

 

06 பபண்கள்தினத்திற்கு இவணயாகபிரசதச වැඩ ටහන් 

அைிவூட்டும்/ சுயபதாழில்எடுத்தல் / 
சுயபதாழில்உபகரணங்கள் ைழங்கல் 

 

ஹங்ைல்ல 15,000.00  15,000.00  

பகாலன்னாை 
 

17,000.00  17,000.00  

பகாழும்பு 20,000.00  20,000.00  

திம்பிரிகஸ்யா
ய 

 

20,000.00  20,000.00  

09 மாைட்டகணக்குபயிற்சிசைவலத்திட்டம் 

பயிற்சிசைவலத்திட்டம் 2) 

மாைட்டபசய
லக 

3,5111011  22,060.00 26 
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காரியாலயம் 

 

10 ஆண் பபண் சமூக 
அடிப்வடயில்பபண்ைன்பகாடுவமகவள 
குவைப்பதற்கானஅைிவூட்டும்சைவலத்திட்டம் 

 

மாைட்டபசய
லக 
காரியாலயம் 

 

325111011  25,000.00 112 

திம்பிரிகஸ்யா
ய 

 

25,000.00  25,000.00 125 

11 ைிதவைகள் மற்றும் குடும்பத் தவலைிகளின் 
ைாழுைாதார அபிைிருத்தி 

ஶ்ரீ 
ஜயைர்த
னபுரசகா
ட்வட 

25,000.00  25,000.00 01 

கஸ்பாவை 

 

66,000.00  66,000.00 01 

 
பிரிவு –சதசிய பபண்கள் குழு 
இ
ல 

சைவலத்திட்டத்தின் பபயர் / நடைடிக்வககள் பிரசதச 
பசயலக 
பிரிவு 

ைருடாந்தைரவுபசலவுஒதுக்கீ
டுகள் (ரூ.) 

சைவலத்திட்ட
ம் 

நடத்தப்பட்டதி
கதி 

உணவமயா
ன பசலவு 

(ரூ.) 

பயனாளிகள் 
எண்ணிக்வக
/ 

பங்குபற்ைிய
ைர் 
எண்ணிக்வக 
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01 பபண்ைன்பகாடுவமகவள 
குவைப்பதற்கானஅைிவூட்டும்சைவலத்திட்டம்
ஒருநாள் நடமாடும் சசவை 

பமாரட்டு
ை 
 

50,000.00  50,000.00 665 

 
பிரிவு –பபண்கள் அபிைிருத்தி பிரிவு 
இ
ல 

சைவலத்திட்டத்தின் பபயர் / நடைடிக்வககள் பிரசதச 
பசயலக 
பிரிவு 

ைருடாந்தைரவுபசலவுஒ
துக்கீடுகள் (ரூ.) 

சைவலத்தி
ட்டம் 

நடத்தப்பட்ட
திகதி 

உணவம
யான 
பசலவு 

(ரூ.) 

பயனாளிக
ள் 
எண்ணிக்
வக/ 

பங்குபற்ைி
யைர் 
எண்ணிக்
வக 

01 சிறுைர் துஷ்பிரசயாகம்பபண்ைன்பகாடுவம 
குவைப்பதற்கானசைவலத்திட்டத்தின் கீழ்சீத்தாைக்க 
பபாலிஸ்பிரிவுபபாலிஸ்சிறுைர்மற்றும்பபண்கள்பிரிவு
உருைாக்கப்படல் 
(பபாலிஸ்சிறுைர்மற்றும்பபண்கள்பிரிவுஉருைாக்கப்பட
ல் 

 410511,011    

02 ஆண் பபண் சமூக 
அடிப்வடயில்பபண்ைன்பகாடுவமமற்றும்சிறுைர்ைன்
பகாடுவமசம்பந்தமான 
அைிக்வககள்பற்ைியதகைல்கவள சசகரிக்கும் 
சைவலத்திட்டம் 

திம்பிரிகஸ்
யாய 

 

55411011  55411011 51 

06 புதியபபாலிஸ்சிறுைர்மற்றும்பபண்கள்பிரிவுக்கான 
பபாருத்துதல் 

மாைட்டபச
யலக 
காரியாலய
ம் 

 

20,000.00  20,000.00  
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நவறு நவகலத்திட்டங்கள் 
சுகாதாரம்,நபாெகணமற்றும்பாதுகாப்பு 

 
பிரசதச பசயலக 

பிரிவு 

 
 கடமுகறப்படுத்தப்பட்டநவகலத்திட்

டம் 

 
பயனாளிக

ள் 
எண்ணிக்

வக 

 
ஒதுக்கீடுகள்சபற்றுக்சகாடுத்த/அனுெரகணசபற்றுக்சகாடுத்த ி

றுவனங்கள் 

இரத்மலாவன 

 

 
உடல் ஆசராக்கிய முகாம் 

 
12 

 
சுகாதார வைத்திய உத்திசயாகத்தர் காரியாலயம் 

 

உடற்பயிற்சி 
 

10 
 
ைிவளயாட்டு உத்திசயாகத்தர் 

 
மனப்பாங்கு அபிைிருத்தி 
பற்ைியஆசலாசவனசைவலத்திட்டம் 

 
60 

 
பபண்கள்பணியகம் 

 
ஶ்ரீ 
ஜயைர்தனபுரசகாட்
வட 

 
 
 

 
ஆசலாசவனபற்ைியஅைிவூட்டும் 
சைவலத்திட்டம் 

 
100 

பபண்கள்பணியகம்(15,000) 

பபண்கள்அைர்களது பிள்வளகள் 
சம்பந்தமாகமுகம்பகாடுக்கும் 
பிரச்சவனகள்பற்ைியகலந்துவரயாடல்மற்
றும் அைிவூட்டும் சைவலத்திட்டம் 

 
20 

 
 

 
ஆசலாசவனயின் 
முக்கியத்துைம்மற்றும்குடும்பத்தினுள் 
ஏற்படும்பிரச்சவனகவளகுவைத்துக் 
பகாள்ைதுபற்ைியஅைிவூட்டும் 
சைவலத்திட்டம்  

 
22 

 

 
குடும்பத்தினுள் 

 
05 
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ஏற்படும்பிரச்சவனகவளதீர்க்க தவலயடீு 
பசய்தல் 

 
சஹாமாகம 

சயாகா உடற்பயிற்சிபற்ைியபயிற்சி  
25 

மீபகாட ஆயுர்சைத வைத்தியசாவல 

 
 
 
 

பதாற்று அல்லாத 
சநாய்கவளதடுப்பதற்காகஉள்ளூர் 
உணவுகவளப் பயன்படுத்தல் 

 
75 

 

 
மீபகாட ஆயுர்சைத வைத்தியசாவல 

உள்ளூர் 
உணவுஊக்குைிப்புசைவலத்திட்டம் 

111 மீபகாட ஆயுர்சைத வைத்தியசாவல 

 

பாதுக்வக 

 

ஆசலாசவனபற்ைியஅைிவூட்டும்சைவல
த்திட்டம் 

 

 

111 
 
 

குடும்பத்தினுள் ஏற்படும்பிரச்சவனகள்  

15 
 

 

கடுபைல 

 
 
 

ஆசலாசவனபற்ைியஅைிவூட்டும்சைவல
த்திட்டம் 

 

 

14 
 
முதிசயார் அவமப்பு 

சுகாதாரம் மற்றும் 
ஊட்டச்சத்துசைவலத்திட்டம் 

 

41 
 
ஆயுர்சைததிவணக்களம் 

சபாவதப்பபாருள் தடுப்புசைவலத்திட்டம்  

111 
 
 

உடற்பயிற்சிசைவலத்திட்டம்  

,1 
 
ைிவளயாட்டு அவமச்சு 

உளைியல் சிகிச்வசப் பிரச்சாரம் 
நடத்துதல் )பைௌள இடர்) 

200 மனநல மருத்துைவன– அங்பகாவட 

 
மாதாந்தர 
சுகாதாரம்பற்ைியஆசலாசவனசைவலத்தி
ட்டம் 

60 மனநல மருத்துைவன – அங்பகாவட 

 

 

பதஹிைவள 
பபண் ைன்முவைக்கு உட்பட்ட 
குடும்பம்பற்ைியைிபர 

 

14 
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அைிக்வகமற்றும்தடுப்பதற்காக 
எடுக்கப்படும் நடைடிக்வககள் 

 

மஹரகம 

 
 

சதசிய உணவுஉற்பத்திமற்றும் 
பசயற்வக சுவையூட்டிகளினால் 
ஏற்படும் எதிர்மவையான 
ைிவளவுகள்பற்ைியஅைிவூட்டும் 
சைவலத்திட்டம் 

 
25 

 
தடுப்பதற்காக எடுக்கப்படும் நடைடிக்வககள் 

பதாற்று அல்லாத 
சநாய்கவளதடுப்பதற்காக சதசிய 
உணவுகளின் பாைவன 

21 நிசராகி லங்கா நிறுைனம் 

 
பகாழும்பு 

ஆயுர்சைதவைத்தியம்பற்ைியஅைிவூட்டும் 
சைவலத்திட்டம் 

 

41 
 
ஆயுர்சைததிவணக்களம் 

உள்ளூர் உணவுபற்ைியஅைிவூட்டும் 
சைவலத்திட்டம் 

 

53 
 
ஆயுர்சைததிவணக்களம் 

ஆசலாசவனபற்ைியஅைிவூட்டும் 
சைவலத்திட்டம்  

 

 

21 
 

 
பமாரட்டுை 
 

ஆசலாசவனஅைிவூட்டும்சைவலத்திட்ட
ம் 

43 எபகாட உயன பபண்கள் அவமப்பு 

உடற்பயிற்சிபயிற்சி 
 

 

11 
 
 

ஊட்டச்சத்துஊக்குைிப்பு சைவலத்திட்டம் 

 

51 சர்சைாதய 

 
திம்பிரிகஸ்யாய 

இனப்பபருக்க சுகாதாரசைவலத்திட்டம்  

121 

சதசிய வைத்தியதிவணக்களம் 

சுகாதாரம் மற்றும் 
ஊட்டச்சத்துபற்ைியஅைிவூட்டும் 
சைவலத்திட்டம் 

 

 

51 
 

பதாற்று அல்லாத சநாய்கள்   
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பற்ைியஅைிவூட்டும் சைவலத்திட்டம் ,1 

ஆசலாசவனபற்ைியஅைிவூட்டும் 
சைவலத்திட்டம் 

 

141 
 

உடற்பயிற்சிசைவலத்திட்டம்  

21 
 

புற்றுசநாவயஆரம்பத்தில்கண்டு 
பிடித்தல் 

75 புற்றுசநாய் தடுப்பு சங்கம் 

 

சபாவதப்பபாருள் தடுப்புசைவலத்திட்டம் 

 

100  

பகாலன்னாவை புற்று சநாய் தடுப்புசைவலத்திட்டம் 23 புற்றுசநாய் தடுப்பு சங்கம் 

 

ஆபத்துக்குள்ளான பபண்களுக்கான 
கலந்தாய்வுசைவலத்திட்டம் 

22 ஆசலாசவனப் பிரிவு 

கஸ்பாவை பபண்கள் 
ைன்முவைபற்ைியஅைிவூட்டும்சைவலத்தி
ட்டம் 
 

21  

ஆசலாசவனசைவலத்திட்டம் (2) 
211  

மாைட்டபசயலக 
காரியாலயம் 

ஆண் பபண் சமூக பாலினத்தின் படி 
பபண் ைன் பகாடுவமவய 
குவைப்பதற்காக 
அைிவூட்டும்சைவலத்திட்டம் 

,2 சதசிய பபண்கள் குழு 
(UNFP) 

மாைட்டபசயலக 
காரியாலயம் 

உள்ளூர் சதர்தல்களில் 25%பபண்கள் 
பங்களிப்பு பற்ைியதவலைர்களின் 
அணுகுமுவை 
பற்ைியஅைிவூட்டும்சைவலத்திட்டம் 

 

1,1 சதசிய பபண்கள் குழு 
 (UN Women) 
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சபாருளாதார அபிவிருத்தி 
பிரநதெ செயலக 

பிரிவு 

 கடமுகறநவகலத்திட்டம் பயனாளர் 
எண்ணிக்கக 

 ிதியளித்த  ிறுவனங்கள் 

 

 

கடுபைல 
 

சுயபதாழில்பயிற்சி- சதன் குழல் தயாரித்தல்/புடவை 
ஜாக்கட்/சீன உணவு தயாரித்தல் 

 
170 

 

 
ைாளி தயாரித்தல்சைவலத்திட்டம் 

10 ைிதான சம்பத் வமயம் 

சுயபதாழில்பயிற்சி 102 பிரசதசபபண்கள் கூட்டவமப்பு 
  

கணனிபயிற்சி 
15 ைிதாதாவமயம் 

 

மஹரகம 
 
சுயபதாழில்பயிற்சி(திவர சீவல/வதயல் பாணியில் துணிகவள 
பைட்டுதலும் வதத்தலும்/ைடீ்டுத்சதாட்டம்/மலர் ைளர்ப்பு) 

 
175 

மாகாண சவப உறுப்பினர் 
மானியம் 

ஶ்ரீ 
ஜயைர்தனபுரசகாட்வட 

 
சுயபதாழில்உற்பத்தி பபாருட்கவள சந்வதப் படுத்தும் நிவலயம் 

 
56 

 
 

 

பாதுக்வக 

 
 

 
குவைந்த ைருமானம் பபறுசைார் மற்றும் 
ைிதவைகளுக்காகசுயபதாழில்உபகரணங்கவளபகிர்ந்தளித்தல் 

 
01 

மாகாண பபண்கள் ைிைகார 
அவமச்சு 

 
சுயபதாழில்பயிற்சி(புடவை ஜாக்கட்/ சதன் குழல் தயாரித்தல் 

 

 
106 

 

 

சஹாமாகம 
 
சுயபதாழில்பயிற்சி(உணவுபதாழிதட்பம் / வகசைவல) 

 
95 

பபண்கள் கூட்டவமப்பு 

 

இரத்மலாவன 

 
 
 
 

 
சுயபதாழில்உற்பத்திசந்வதப் படுத்தும் நிவலயம் 

 
20 

 
பபண்கள்அவமப்பு 

 
சுயபதாழில்பயிற்சி(புடவை ஜாக்கட்) 

 
62 

மனித ைள சமம்பாட்டு பிரிவு 

உணவுபதாழிதட்பபயிற்சி 25 மாகாண ைிைசாய திவணக்களம் 
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நகர்புை ைிைசாயசைவலத்திட்டம் 

 

66 மாகாண ைிைசாய திவணக்களம் 

சவமயற்கவலபயிற்சிசைவலத்திட்டம் 
 

12 மனித ைள சமம்பாட்டு பிரிவு 

மண்வண தயார் நிவலப்படுத்தல்பற்ைியபயிற்சி 
 

10 மாகாண ைிைசாய திவணக்களம் 

 

பகாழும்பு 

 
 

சுயபதாழில் பயிற்சி (அழகு கவல/ஆவடகள் பைட்டுதல் 
வதத்தல்/முடி திருத்துதல்/சிவக அலங்காரம்) 

96 மாகாண சவப மானியம் 

 
பதாழில்பயிற்சி 

 
40 

 
ைிதாதாவமயம் 

 

பமாரட்டுை 
 

 
சுயபதாழில் பயிற்சி ( ஒட்டு வதயல் /சாரி ஜக்கட்/வகப்வப) 

  

 
ைிைசாயபயிற்சிசைவலத்திட்டம் 

 
65 

 

 

திம்பிரிகஸ்யாய 
 
சுயபதாழில் பயிற்சி (பட்டிக்/ காலணி/ அழகு கவல 
/பழச்சாறு,ஜாம்) 

 
260 

பதாழில்அவமச்சு/முவைசாரா 
கல்ைி/ ைிதாதா 

உணவு பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு 70 அபிைிருத்தி நிருைாக நிறுைகம் 

 

சுயபதாழில் பயிற்சி (5) 

 

100 மாகாண சவப உறுப்பினர் 
மானியம் 

ைங்கி கடன்அைிவூட்டல் மற்றும்கடன் ைழங்கல் 

 

50 சதசியசசமிப்பு ைங்கி 

சுயபதாழில்உபகரணம்ைழங்கல்( ஜல்கி வதயல் இயந்திரம்) 
 

17 மாகாண சவப உறுப்பினர் 
மானியம் 

வதயல்பயிற்சிசைவலத்திட்டம் 

உணவுபதாழிதட்பசைவலத்திட்டம் 

காலணி உற்பத்திசைவலத்திட்டம் 

வகைிவனசைவலத்திட்டம் 

120 மாகாண சவப உறுப்பினர் 
மானியம் 
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அழகு கவல பாடத்திட்டம் 

சுயபதாழில் பயிற்சி 
பட்டிக் 

100 சிறு வகத்பதாழில்திவணக்களம் 

பகாலன்னாவை சுயபதாழில் பயிற்சிசைவலத்திட்டம்வதயல், 
பட்டிக்,சகக்,பலகாரம், வகைிவன) 

 

175 மாகாண சவப உறுப்பினர் 
மானியம் 

 சுயபதாழில் பயிற்சி 
 

75 மனித ைள சமம்பாட்டு பிரிவு 

கஸ்பாவை பதாழில்பற்ைியஅைிவூட்டும்சைவலத்திட்டம் 
 

200 ைிதான சம்பத் வமயம் 

மாைட்டபசயலக 
காரியாலயம் 

சிவைச்சாவலயில் 
உள்ளபபண்வகதிகளுக்காகசுயபதாழில்பயிற்சிபாடத்திட்டம் 

41 சிவைச்சாவல தலவமயகம்/ 

மாைட்டபசயலக காரியாலயம் 

 
ெமூக அபிவிருத்தி 
பிரநதெ செயலக 

பிரிவு 

 கடமுகறநவகலத்திட்டம் பயனாளர் 
எண்ணிக்கக 

 ிதியளித்த  ிறுவனங்கள் 

 

 

கடுபைல 

 

காவல அன்னதானம் ைழங்கல் 

 

22 
பபண்கள் அவமப்பு 

 

ையது முதிர்ந்தபபண்கள் தினக் பகாண்டாட்டம் 

 

 

111 
 

ையது முதிர்ந்த பபண்கள் 
கருத்துக்களம் 

பைௌள ைிபத்திற்கு உள்ளானமக்களுக்காகஉதைிகவள 
பபற்றுக் பகாடுத்தல் 

 

24 பஜர்மன் ஹியபமக் 
இன்டநேனல் 

பாடசாவல சீருவட பகிர்ந்தளித்தல் 

 

60 மனிதைலு மற்றும் சைவல 
ைாய்ப்பு காப்புறுதி அவமச்சு 

‟இனவமயான உலகத்வத அவமக்கும் நல்ல அம்மா 
நாசன῝கர்பிணித்தாய்மார்கவளஅைிவூட்டும்சைவலத்திட்டம் 

60  

 புது ைருடக் பகாண்டாட்டம்  

321 
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ஶ்ரீ 
ஜயைர்தனபுரசகாட்வட 

பைௌள ைிபத்திற்கு உள்ளானபபண்களுக்காகஉலர் உணவு 
பகிர்ந்தளித்தல் 

 

 

 
HDFC நிதி நிறுைனம் 

பைௌள ைிபத்திற்கு 
உள்ளானபபண்களுக்காகஅத்தியாைசியமான 
ஆவடகள்பகிர்ந்தளித்தல் 

 

311 
பபண்கள் பணியகம் 
/நிகழ்ைிற்கான அனுரசவண 

இரத்மலாவன 

 
 

திைன்கள்அபிைிருத்தி சைவலத்திட்டம் 

 

42 திைன்கள்அபிைிருத்தி 
அவமச்சு 

பபண்கள் தினசைவலத்திட்டம் 

 

121 பபண்கள் கூட்டவமப்பு 

ைடீ்டு உற்பத்திபற்ைியஅைிவூட்டும்சைவலத்திட்டம் 

 

31 உற்பத்தி பசயலகம் 

சமூக பாதுகாப்புபற்ைியஅைிவூட்டும்சைவலத்திட்டம்  சமூக பாதுகாப்புபிரிவு 
 

சஹாமாகம 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

பபண்கள் தினபகாண்டாட்டசைவலத்திட்டம்(தவலவமப் 
பயிற்சி சைவலத்திட்டம்) 

 

121 
 

உடுைனபபண்கள்அவமப்பு 

 
 பபண்கள்அவமப்புஅங்கத்தைர்களின் 

பிள்வளகளுக்காகபுத்தகங்கள் பகிர்ந்தளித்தல் 
மற்றும்இலக்கிய ைிழா 
 

121  

காமினி திலகசிரி அைக்கட்டவள 

பபண்கள்அவமப்புஅங்கத்தைர்களின் 
பிள்வளகளுக்காகபுத்தகங்கள் பகிர்ந்தளித்தல் 

221 சதசிய ைலிைத்வதஅைக்கட்டவள 

பாலூட்டும் தாய்மாருவடயதான புண்ணியகர்ம நிகழ்வு 21 பபண்கள்அவமப்புஅங்கத்தைர்கள் 

புது ைருடக் பகாண்டாட்டம் 321 பபண்கள்அவமப்புஅங்கத்தைர்கள் 
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பதஹிைவள 

 
 

புது ைருடக் பகாண்டாட்டம் 121  

பபண்கள் தினபகாண்டாட்டசைவலத்திட்டம்(தவலவம 
பற்ைிய) 

00 நிகழ்ைிற்கான அனுரசவண 

பகாழும்பு 

 
 

பபண்கள் தினபகாண்டாட்டசைவலத்திட்டம் 211 கூட்டவமப்பு 

குவைந்த ைருமானம் பபண்களுக்கு உலர் உணவுப் பரைல் 41 பபண்கள் கூட்டவமப்பு 

புது ைருடபகாண்டாட்டம் 321  

பமாரட்டுை 
 

புது ைருடபகாண்டாட்டம் 311 பபண்கள் அவமப்பு 

பகாலன்னாவை பைௌள ைிபத்திற்கு உள்ளானபபண்கள் 
அவமப்புஅங்கத்தைர்களுக்காக உலர் உணவு 
பபாதிகள்பகிர்ந்தளித்தல் (ரூ.3111/-) 

 

121 

 
LEARDSநிறுைனம் 

 பைௌள ைிபத்திற்கு உள்ளானகாரியாலய 
உத்தசயாகத்தர்களுக்காகஉலர் உணவு 
பபாதிகள்பகிர்ந்தளித்தல் (ரூ.3111/-) 

114 LEARDSபுது ைருடபகாண்டாட்டம் 
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3.11 மனித வலு மற்றும் நவகல வாய்ப்பு பிரிவின் முன்நனற்றம் 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மாதம் சைவல 
சதடுபைர்கள் 
பதிவு 

 

சங்கர 
சைவலகள் 

 

சைவலைாய்ப்பு 
சரிபசய்தல் 

 

சைவல 
பட்டியல்கள் 

 

பசைிவூட்டு 
பயிற்சி 
 

பதாழில் 
ைழிகாட்டல் 

 

ஜனைரி 160 150 350 12 0 12 

பபப்ரைரி 175 105 200 16 0 16 

மார்ச்சு 100 150 300 31 25 31 

ஏப்ரல் 136 95 258 112 12 112 

சம 450 420 285 60 20 60 

ஜல்ன் 200 350 315 178 10 178 

ஜல்வல 150 75 124 26 0 26 

ஆகஸ்டு 118 160 120 20 0 20 

பசப்படம்பர் 305 754 460 62 23 62 

ஒக்சடாபர் 215 545 340 32 12 32 

பநபைம்பர் 185 360 320 38 8 38 

டிபசம்பர் 272 450 340 76 12 76 

பமாத்தம் 2466 3614 122 3412 1293 663 
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02. சைவல இனப்பபருக்க திட்டங்கள் magin- 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

2016 வருடத்தின் சமாத்த சதாழில் வாய்ப்புகள்– 
 

திகதி இடம் பதாழில் 
ைாய்ப்பு 

பசலவுரூ. 

2016/3/24 கஸ்பாவை 91 6790.00 

2016/5/13 மா.பச.கா 115 22550.00 

2016/9/22 மா.பச.கா 91 10200.00 

2016/9/30 பமாரட்டுை 
 

65 10000.00 

2016/11/03 கடுபைல 26 6100.00 

2016/11/26 இரத்மலாவன 26 6900.00 

பமாத்தம்  206 59520.00 
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நவகலத்திட்டம் நவகலத்திட்டம் பயனாளிகள் ஒதுக்கீடு 

சாதாரண தர சிறுைர்கவளஅைிவூட்டும் 

பதாழில் ைழிகாட்டல்சைவலத்திட்டம் 

115 4193- - 

உயர் தர சிறுைர்கவளஅைிவூட்டும் 

சைவலத்திட்டம் 

98 2648 - 

ஆசிரியர்கவள அைிவூட்டும்சைவலத்திட்டம் 01 47  

சுயபதாழிவல ஊக்குைிக்கும் பதாழில் 

ைழிகாட்டல்சைவலத்திட்டம் 

03 110 4790 

பதாழில் முவை சைால்வளக் கடக்க 

பதாழில் ைழிகாட்டல்சைவலத்திட்டம் 

02 81 15900 

பைளிக்கள பட்டதாரிகளுக்குபதாழில் 

ைழிகாட்டல்சைவலத்திட்டம் 

02 60 66900 

பைளிக்கள பட்டதாரிகளுக்கு பதாழில் 

ைழிகாட்டல்சைவலத்திட்டம் 

 20 62250 

பதாழில்சுைடுகள் பதாழில் 

ைழிகாட்டல்சைவலத்திட்டம் 

 262 2125 

இடர்களால் பாதிக்கப்ப்ட்டைர்களுக்கு சைவல 

ைாய்ப்பளிக்கும்சைவலத்திட்டம் 

 65 7226 

பபற்சைார்கவள அைிவூட்டும்  பதாழில் 

ைழிகாட்டல்சைவலத்திட்டம் 

11 940 16450 

பதாழில் ைழிகாட்டல் சசவைவய பபற்றுக் 

பகாடுத்தல் 

 1367  

பயிற்சிக்காக முகம் பகாடுத்தல்  405  

இடர்களால் பாதிக்கப்ப்ட்டைர்களுக்குபதாழில் 

ைழிகாட்டல்சைவலத்திட்டம் 

79 2261 22262 

பதாழில் சமூக சைவலத்திட்டம் 01 20 65250 

பதாழில்அபிைிருத்திபயிற்சிசைவலத்திட்டம் 02 75 27600 

சதவைக்சகற்ை பயிற்சிசைவலத்திட்டம் 14 465 106010 
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3.12 அளவடீ்டு அலகுகள் தரங்கள் மற்றும் நெகவகள் பிரிவு 

 
மாைட்டத்தினுள்அளவடீ்டு அலகுகள் தரங்கள்} : ரூ . 22 ,200, 000 . 00 

பசய்ைதனால்பபைப்பட்டைருடாந்த ைருமானம் 

 

இலக்வக மீைிபபைப்பட்டைருடாந்தைருமானம் : ரூ . 7 00 ,000 . 00 

 
ைருடத்தினுள்உபகரண எண்ணிக்வக :  66  696 

ைர்த்தகர்கள் எண்ணிக்வக    :  9772 

 

ைருடத்தினுள்எரிபபாருள் அளைடீ்டு  : 917 

உபகரணஎண்ணிக்வக 

 

ைருடத்தினுள்புவகபரிசசாதவன 

உபகரணஎண்ணிக்வக : 125 

 

ைருடத்தினுள்எரிபபாருள்தாங்கிஎண்ணிக்வக :746 

 
 

ைருடாந்தபைற்ைிகரமானஎண்ணிக்வக :62 

 
 
 
 
ைழக்குஎண்ணிக்வக : 01  

 

முழு தண்ட பதாவக :ரூ .95, 500 .00 

 
ைருடத்தினுள்அலகுகளும் அளவுகளும்பற்ைிய 

பசய்யப்பட்டஅைிவூட்டும் சைவலத்திட்டம் எண்ணிக்வக}:52 

 
 

67 22 26 22&55 67&55 முடிவடயாத 

22 06 11 02 01        06 
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3.13 இடர் பிரிவு 

 

ைடீ்டு சசதம் பதாடர்பாக ஒதுக்கீடு பசய்தல் /2016ைருடத்தில்ைழங்கப்பட்ட ஒதுக்கீடு பதாடர்பாக(2014,2015,2016முழுவமயான மற்றும் 
பாதி ைடீ்டு சசதங்களில்முதலாைது,இரண்டாைதுமற்றும்மூன்ைாைதுதைவணக்காகைழங்கப்பட்டஒதுக்கீடு) 

இடர் ஏற்பட்ட ைருடம் -2014, 2015,2016 

    

2016.12.31அன்று முன்சனற்ைம் 

  

பகாழும்புமாைட்டம் 

 
106-02-04-03-2104(II) 

      

பிரசதசபச
யலக 

காரியாரயம் 

முழுவமயான ைடீ்டு சசதம் 

முழுத்
பதாவக 

(ரூ.) 

பாதி ைடீ்டு சசதம் 
ைழங்கப் 
பட்ட 

முழுஒது
க்கீட்டு
பதாவக 

(ரூ) 

பசலைிட
ப்பட்ட 
பதாவக 

(ரூ.) 

சசதம
வடந்த 
ைடீ்டு 

எண்ணி
க்வக 

ைழங்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள் 
சசதம
வடந்
த 

ைடீ்டு 
எண்
ணிக்
வக 

ைழங்கப்பட்டஒதுக்கீடு 

முழுத்பதா
வக (ரூ.) 1 

தைவண 
2  தைவண 

3  
தைவண 

1  தைவண 2  தைவண 

திம்பிரிகஸ்யா
ய           2   60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

சீத்தாைக்வக 5 30,000.00 250,000.00 100,000.00 380,000.00 55 220,700.00 507,600.00 752,300.00 1,132,300.00 1,087,600.00 

கடுபைல     0     40 272,028.00 413,544.00 685,572.00 685,572.00 633,770.00 

பாதுக்வக 1   50,000.00 20,000.00 70,000.00 21 10,000.00 351,300.00 391,300.00 461,300.00 461,300.00 

கஸ்பாவை 1   50,000.00 20,000.00 70,000.00 13 120,910.00 241910.85 362,820.85 432,820.85 432,820.85 

பதஹிைவள     0       0.00 0 0.00 0.00 0.00 

பமாரட்டுை 
     0       48,500.00 70,000.00 118,500.00 118,500.00 118,500.00 

சஹாமாகம 2   100,000.00 40,000.00 140,000.00 38 289,748.00 359,622.00 649,370.00 789,370.00 774,370.00 

இரத்மலாவன     0     4 0.00 74,000.00 74,000.00 74,000.00 83,600.00 

பகாழும்பு     0     1 14,000.00 21,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 

பகாலன்னா
வை 1 30,000.00 50,000.00 20,000.00 100,000.00 3 48,800.00 73,200.00 122,000.00 222,000.00 222,000.00 

பமாத்தம் 10 60,000.00 500000 200000 760,000.00 177 1,024,686.00 2,172,176.85 3,250,862.85 4,010,862.85 3,908,960.85 
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ைடீ்டு சசதம் பதாடர்பாக ஒதுக்கீடு பசய்தல்/2016ைருடத்தில்ைழங்கப்பட்ட ஒதுக்கீடு 
பதாடர்பாக 

  இடர் ஏற்பட்ட ைருடம்– 2015 

     

2016.09. அன்று முன்சனற்ைம் 

 பகாழும்புமாைட்டம் 

 
106-02-04-03-2104(II) 

      

பிரசதச பசயலக 
காரியாரயம் 

முழுவமயான ைடீ்டு சசதம் 

முழுத் 
பதாவக  

(ரூ.) 

பாதி ைடீ்டு சசதம் ைழங்கப் 
பட்ட 

முழுஒதுக்
கீட்டு 

பதாவக 
(ரூ.) 

பசலைிடப்
பட்ட 

பதாவக 
(ரூ.) 

சசதம
வடந்த 
ைடீ்டு 
எண்ணி
க்வக 

ைழங்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள் 

சசதமவடந்த 
ைடீ்டு 

எண்ணிக்வக 
 

முழுத் 
பதாவக  

(ரூ.) 

1 

தைவண 

2 

தைவண 

3 

தைவண   
1 தைவண 

2 

தைவண    

திம்பிரிகஸ்யாய 3 90,000.00     90,000.00 5 100,000.00   100,000.00 190,000.00 40,000.00 

சீத்தாைக்வக 4 120,000.00     120,000.00 30 303,800.00   303,800.00 423,800.00 417,700.00 

கடுபைல           3 22,000.00   22,000.00 22,000.00 22,000.00 

பாதுக்வக 1 30,000.00     30,000.00 16 193,700.00   193,700.00 223,700.00 221,700.00 

கஸ்பாவை 1 30,000.00     30,000.00 6 41,310.00   41,310.00 71,310.00 71,310.00 

பதஹிைவள           1 10,000.00   10,000.00 10,000.00 10,000.00 

பமாரட்டுை 
 1 30,000.00     30,000.00 1 8,500.00   8,500.00 38,500.00 8,500.00 

சஹாமாகம 2 60,000.00     60,000.00 6 65,500.00   65,500.00 125,500.00 125,500.00 

இரத்மலாவன           4 35,000.00   35,000.00 35,000.00 25,400.00 

பமாத்தம் 12 360,000.00     360,000.00 72 779,810.00   779,810.00 1,139,810.00 942,110.00 

            தயாரித்த்து–ஐ சக ஏ நந்தசிரி 

( அனர்த்த நிைாரண சசவை உத்திசயாகத்தர்) 
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சதசிய இயற்வக அனர்த்த காப்புறுதி–உடனடி நிைாரணம் 
ைழங்குதல்2016.12.31 தினம் ைவர பசலவு அைிக்வக 

   

 

மாைட்டம் - பகாழும்பு 

         

பிரசதச பசயலக 
பிரிவு 

ைழங்கப்பட்டமு
ழுபதாவக (ரூ) 

நிைாரணம் ைழங்கப்பட்ட 
குடும்பங்கள்/தனிப்பட்டைர் எண்ணிக்வக 

ைழங்கப்பட்ட பதாவக (ரூ) 

முழு 
பசலவு 

சவமத்த 
உணவு 

உலர் 
உணவு இைப்பு காயங்கள் 

சவமத்த 
உணவு 

உலர் 
உணவு இைப்பு 

காயங்க
ள் சைறு 

சீத்தாைக்வக 
     6,084,493.00  7435 1562          4,136,707.00   1,934.600.00        

     
6,071,307.00  

பகாழும்பு 
     5,855,524.00  32467 0 1        5,755,524.00  

                           
-    100,000.00     

     
5,855,524.00  

பமாரட்டுை 
                            -    0 0                               -    

                           
-    0     

                          
-    

மஹரகம 
           62,172.90  318 0                52,043.00  

                           
-          

           
52,043.00  

கஸ்பாவை 
           27,450.00  183                  27,286.00  

                           
-          

           
27,286.00  

திம்பிரிகஸ்யாய 
     2,151,000.00  13678            2,139,594.50          

     
2,139,594.50  

இரத்மலாவன 
         157,200.00  293 64              137,700.00  

            
19,500.00        

         
157,200.00  

சஹாமாகம 
     3,360,910.00  2100 1454 3            895,841.02  

      
1,757,699.20  300,000.00     

     
2,953,540.22  

பகாலன்னாவை 
   48,095,486.27  31743 29000 1        8,564,513.97  

   
30,392,377.00  100,000.00   

3,791,62
4.06 

   
42,848,515.59  

பாதுக்வக 
         208,642.00  98 98                67,345.00  

         
117,297.00      

16,155.0
0 

         
200,797.00  

கடுபைல 
   17,135,126.50  7886   1        7,914,677.81    100,000.00   

7,534,67
0.00 

   
15,549,347.81  

ஶ்ரீ ஜயைர்தனபுர 
சகாட்வட    2,603,970.00  3753            2,603,970.00          

     
2,603,970.00  

பமாத்தம்    85,741,974.67     99,954.00        32,178          6         -       32,295,202.30  
   
32,286,873.20    600,000.00         -    

  
11,342,4
49.06  

   
78,459,125.12  
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மாைட்டம் - பகாழும்பு 

           

பிரசத
ச 

பசயல
க 

பிரிவு       

ලබ  න් 
 ම්පූර්ණ 
මුදේප්රම 

ණ (ரூ.) 

 හන ධ ර  ැපයූ පවුේ/පුද්ගල ංඛ්ය ව ලබ  න් මුදේ ප්රම ණ (ரூ) 

 ම්පූර්ණ වි දම 

(ரூ) 

ඉති  මුදේ 

ප්රම ණ  (ரூ) 

දි ්ත්රික 
ලේ ම්  ර්  

ල  ලවත 
පවර   න් මුදේ 

ප්රම ණ (ரூ) 

சவமத்
த 
உணவு 

உலர் 
உண
வு 

இை
ப்பு 

கா
ய
ங்க
ள் 

சவமத்த 
உணவு 

உலர் 
உணவு இைப்பு 

காய
ங்கள் சைறு 

   

சீத்தாைக்வக 
    

6,084,493.00  7435 1562     
    

4,136,707.00   1,934.600.00           6,071,307.00          6,593.00    

பகாழும்பு 
    

5,855,524.00  32467 0 1   
    

5,755,524.00                       -    100,000.00        5,855,524.00                     -      

பமாரட்டுை                      -    0 0                          -                         -    0                          -                       -      

மஹரகம 
         

62,172.90  318 0     
         

52,043.00                       -                  52,043.00        10,129.90         10,129.90  

கஸ்பாவை 
         

27,450.00  183       
         

27,286.00                       -                  27,286.00             164.00              164.00  

திம்பிரிகஸ்யாய 
    

2,151,000.00  13678       
    

2,139,594.50             2,139,594.50        11,405.50         11,405.50  

இரத்மலாவன 
       

157,200.00  293 64     
       

137,700.00          19,500.00              157,200.00                     -                        -    

சஹாமாகம 
    

3,360,910.00  2100 1454 3   
       

895,841.02  
   

1,757,699.20  300,000.00        2,953,540.22      407,369.78       407,369.78  

பகாலன்னாவை 
  

48,095,486.27  31743 29000 1   
    

8,564,513.97  
 

30,392,377.00  100,000.00   3,791,624.06  42,848,515.59   5,246,996.68  
  
5,246,996.68  

பாதுக்வக 
       

208,642.00  98 98     
         

67,345.00        117,297.00      16,155.00       200,797.00          7,845.00           7,845.00  

கடுபைல 
  

17,135,126.50  7886   1   
    

7,914,677.81    100,000.00   7,534,670.00  15,549,347.81   1,585,778.69  
  
1,585,778.69  

ஶ்ரீ 
ஜயைர்தனபுரசகா
ட்வட 

    
2,603,970.00  3753       

    
2,603,970.00             2,603,970.00      

பமா
த்தம் 

  
85,741,974.67  

  
99,954.00   32,178       6      -    

  
32,295,202.30  

 
32,286,873.20  

   
600,000.00     -    

 
11,342,449.06   78,459,125.12   7,276,282.55  

  
7,269,689.55  
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சாலாை இராணுை முகாம் பைடித்தகாரணத்தினால்அனர்த்தத்துக்கு உள்ளானைர்களுக்குநஷ்டஈடு ைழங்கல் - 2016.12.31 அன்று 
முன்சனற்ைம் 

       

இல ைிபரம் 

பயனாளிகள் 
எண்ணிக்வக 

மதிப்படீ்டு 
பதாவக(ரூ) 

திருத்தம் 
பசய்யப்பட்ட 
பதாவக 
சசர்த்தல் 

சரியான 
மதிப்படீ்டு 
பதாவக(ரூ) 

ைழங்கிய 
பதாவக (ரூ) 

1 

ரூ. 10 
இலட்சத்துக்குசமற்பட்டமுழுபகாடுப்பனவு 147 589,605,700.00 7,667,750.00 597,273,450.00 597,273,450.00 

2 

ரூ. 10 இலட்சத்திற்கு 
சமற்பட்டமுதலாைது தைவணமட்டும் 
ைழங்கல் 1 5,518,750.00   2,759,375.00 2,759,375.00 

3 

ரூ. 10 இலட்சத்திற்கு குவைந்தமதிப்படீு 
ைழங்கல் 1758 152.526,150.06 1,427,000.00 153,953,150.06 153,953,150.06 

       

4 இராணுைத்திற்கு ைழங்கப்பட்ட பதாவக ரூ.45,333,817.72 
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50,000/= பகாடுப்பனவு ைழங்கல் 

 1 ஆம் 
சுற்று 

பயனாளிகள் 
எண்ணிக்வக ைழங்கப்பட்ட பதாவக (ரூ) 

     748 37,400.000.00 
    2 ஆம் 

சுற்று 

பயனாளிகள் 
எண்ணிக்வக ைழங்கப்பட்ட பதாவக (ரூ) 

     174 3,700,000.00 
   3 ஆம் 

சுற்று 

பயனாளிகள் 
எண்ணிக்வக ைழங்கப்பட்ட பதாவக (ரூ) 

     152 7,600,000.00 
   4 ஆம் 

சுற்று 

பயனாளிகள் 
எண்ணிக்வக ைழங்கப்பட்ட பதாவக (ரூ) 

     64 3,200,000.00 
   5 ஆம் 

சுற்று 

பயனாளிகள் 
எண்ணிக்வக ைழங்கப்பட்ட பதாவக (ரூ) 

     61 3,050,000.00 
   

       சுயபதாழில் சசதமவடதல் மற்றும் சசவையாளர் 
நஷ்டஈட்டிற்காகரூ.10,000.00  ைழங்கல் 

  

       

 

பயனாளிகள் 
எண்ணிக்வக 

ைழங்கப்பட்ட பதாவக (ரூ) 

   

 
238 2,380,000.00 

   

       பபாருட்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் மதிப்படீ்டுக்சகற்ப 
பதாவகவய ைழங்குதல் 

   

       

 

பயனாளிகள் 
எண்ணிக்வக 

ைழங்கப்பட்ட பதாவக (ரூ) 

   

 
363 100,000,845.00 
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3.14 மாவட்ட காணிப் பயன்பாட்டு திட்டமிடல் பிரிவு   

 
நவகலத்திட்டம்  கடமுகறப்படுத்தப்பட்ட இடம் சபமதிக முன்நனற்றம் 

 

 ிதிமுன்நனற்றம் 

இலக்கு வருட 
முடிவில்முன்நனற்றம் 

ஒதுக்கப்பட்
ட மானியம் 

2016. 

12.30அன்று
 ிதிமுன்
நனற்றம் 

சதசிய காணிப் பயன்பாட்டு 
நில அளவை 

13பிரசதச பசயலக பிரிவுகவளயும் 
உள்ளடக்குதல் 

34 ைவரபடங்களின்கள 
ஆய்வு நிவைவு பசய்தல் 

 

32 ைவரபடங்களின்கள 
ஆய்வு நிவைவு பசய்தல் 

 

ரூ.100,500.00 ரூ.92677.60 

பாடசாவல/மக்களுக்குைிழிப்
புணர்வை ஏற்படுத்தல் 

ஒருபிரசதசபசயலகபிரிைிற்குஒருசை
வலத்திட்டம்என்ை அடிப்வடயில் 
பிரிவுகளில் சதர்வு பசய்யப்பட்ட 
இடங்களில் 

 

ஒருபிரசதசபசயலகபிரிைிற்கு
ஒன்று என்ை 
அடிப்வடயில்16சைவலத்திட்
டங்கள் 

ஒருபிரசதசபசயலகபிரிைிற்
குஒன்று என்ை 
அடிப்வடயில்16சைவலத்தி
ட்டங்கள் 

ரூ.69,000.00 ரூ.69,000.00 

ஊரக நில பயன்பாட்டுத் 
திட்டம்தயாரித்தல் மற்றும் 
நவடமுவைப்படுத்தல் 

சீத்தாைக்வகமற்றும்சஹாமாகமபிர
சதசபசயலகபிரிவுகளில் 

02சைவலத்திட்டங்கள் 02சைவலத்திட்டங்கள் ரூ.100,000.00 ரூ.100,000.00 

பிரசதசநில பயன்பாட்டுத் 
திட்ட ஆசலாவனவள 
உயர்த்துதல்  

ஒருபிரசதசபசயலகபிரிைிற்குஒருசை
வலத்திட்டம்என்ை அடிப்வடயில் 
பிரிவுகளில்சதர்வுபசய்யப்பட்ட 
இடங்களில் 

 

ஒருபிரசதசபசயலகபிரிைிற்கு
ஒன்று என்ை 
அடிப்வடயில்16சைவலத்திட்
டங்கள் 

ஒருபிரசதசபசயலகபிரிைிற்
குஒன்று என்ை 
அடிப்வடயில்16சைவலத்தி
ட்டங்கள் 

ரூ565000.00 ரூ 565221.00 

நீச்சல் 
பாதுகாப்புக்கானசைவலத்தி
ட்டம் 

பாதுக்வகமற்றும்சீத்தாைக்வகபிரசதச
பசயலகபிரிவுகளில் 

02சைவலத்திட்டங்கள் 02சைவலத்திட்டங்கள் ரூ20,000.00 ரூ.66225.00 
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சீர் பகட்ட பூமியின் 
சீரவமப்புசைவலத்திட்டம் 

பாதுக்வகபிரசதசபசயலகபிரிவு  01 சைவலத்திட்டம் 01சைவலத்திட்டம் ரூ 50,000.00 ரூ 29,960.00 

பிரசதசகாணிபயன்பாட்டு 
திட்டமிடல்குழு 

ஒருபிரசதசபசயலகபிரிைிற்குஒருசை
வலத்திட்டம்என்ை அடிப்வடயில் 

 

16சைவலத்திட்டங்கள் 16சைவலத்திட்டங்கள் ரூ 19,500.00 ரூ 19,500.00 

மாைட்டதரவு 
பசயலாக்கபுத்தகமாக 
தயாரித்தல் 

மாைட்டத்திற்காக 

 
 

ஒரு புத்தகம் ஒரு புத்தகம் ரூ.5,000.00 ரூ.5000.00 

மாைட்டகாணிபயன்பாட்டு 
திட்டமிடல் தயாரித்தல் 

மாைட்டத்திற்காக 

 

ஒரு புத்தகம் ஒரு புத்தகம் ரூ. 5,000.00 ரூ.5000.00 

சிைப்பு ஆய்வுகள் பாதுக்வக ,திம்பிரிகஸ்யாயமற்றும் 
பமாரட்டுைஆகியபிரசதச பசயலக 
பிரிவுகளில் 

 

சிைப்பு ஆய்வுகள்06  சிைப்பு ஆய்வுகள்06  ரூ. 25752.50 ரூ.25752.50 

மாதாந்திர முன்சனற்ை 
மதிப்புவரகூட்டம் 

மாைட்டகாணிபயன்பாட்டு 
திட்டமிடல்பணியகம் 

12 கூட்டங்கள் 12 கூட்டங்கள் ரூ.12000.00 10060.00 

மாைட்டகாணிபயன்பாட்டு 
திட்டமிடல் பசயற்குழு 

மாைட்டபசயலக காரியாலயம் 

 

02 கூட்டங்கள் - ரூ.6000.00 - 

பமாத்தம் 967752.50 927297.00 
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3.15நதெிய ெிறுவர் பாதுகாப்பு பிரிவு சவளி ாட்டு நவகலவாய்ப்பு பணியகம் 
 
 

இ
ல 
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ச
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ல
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ச
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ள
 

ம
ஹ

ரக
ம
 

 

 

நவறு 
காரணங்கள் 

1 பாடசாவல சிறுைர் 
பாதுகாப்பு குழு 

06 05 05 07 06 07 07 09 05 06 07 06 06  

2 1929 புகார்கவள 
சரிபார்த்தல் 

116 56 56 126 122 122 166 166 106 125 62 52 107  

6 பாடசாவல சிறுைர்கவள 
அைிவுறுத்தும் 
சைவலத்திட்டம் 

16 09 06 26 12 16 15 05 16 02 67 25 16  

2 பாடசாவலஆசிரியர்கவள 
அைிவுறுத்தும் 
சைவலத்திட்டம் 

05 05 02 02 05 02 05 01 05 01 10 06 05  

5 பபற்சைார்கவள 
அைிவுறுத்தும் 
சைவலத்திட்டம் 

06 02 01 06 02 05 05 01 02 01 06 07 06  

6 அைிவுறுத்தும் 
சைவலத்திட்டம் 

02 02 02 02 02 02 02 00 02 00 02 02 02 பகாழும்பு 
மற்றும்திம்பி
ரிகஸ்யாயவு
க்காக 
பதாவக 
அனுப்பப்பட
ைில்வல. 

7 பபாலிஸ் 
உத்திசயாகத்தர்கவளஅைி

 

பி பச பிரைிவனRepresentingஇரு றுபபாலிஸ் உத்திசயாகத்தர்கவள அைிவுறுத்தும் 
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வுறுத்தும் 
சைவலத்திட்டம் 

சைவலத்திட்டம்ஒன்றுமாைட்டபசயலக காரியாலயத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

6 உத்திசயாகத்தர்கவள 
பயிற்சியளிக்கும் 
சைவலத்திட்டம் 

01 01 01 01 01 01 01 00 01 00 01 01 01 பகாழும்பு 
மற்றும்திம்பி
ரிகஸ்யாயவு
க்கா பதாவக 
அனுப்பப்பட
ைில்வல 

9 கிராம 
குழந்வதகள்பாதுகாப்பு 
சைவலத்திட்டம் 

09 05 05 02 06 02 02 00 02 00 15 10 06  

10 குழந்வதகள்அபிைிருத்தி 
மத்தியஸ்தானசமற்பார்
வை சைவலத்திட்டம் 

 

02 00 01 02 02 02 02 02 02 01 02 02 02  
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3.16 பைளிநாட்டு சைவலைாய்ப்பு பணியகம் 
 
 

பாதுக்கக 

ஊனமுற்ைபைளிநாட்டிலிருந்து மீண்ட ஒருைருக்கு பைளிநாட்டு சைவலைாய்ப்பு 
பணியகத்துடன் சசர்ந்து 

காணிபயான்வை ைழங்கி ைபீடான்வை கட்டிக் பகாடுத்தல் 

 
 

 

இகடயிகடநய பாடொகல செல்லும் ெிறுவர்கள் பற்றிய மதிப்பாய்வு. 

 
குழந்வதஉரிவமகள் பாதுகாப்பு அதிகாரிகசளாடு சசர்ந்துஇவடயிவடசயபாடசாவல 
பசல்லும் சிறுைர்கள் பற்ைிய மதிப்பாய்வு2016.10.61 தினத்தன்றுகட்டுகுறுந்துைத்வதமற்றும் 
இரத்மலாவனகிழக்கு கிராம உத்திசயாகத்தர்களங்கவள பசய்ைதுடன் நடத்தப்பட்டது. 

 
02. அங்கு பைளிநாட்டிற்குபசன்ைிருக்கும்குடும்பங்களிலுமுள்ள குழந்வதகளும்பாடசாவல 
பசல்ைதில்வலஎன அைியக்கிவடத்தது.அைர்கவளமீண்டும் பாடசாவலயில் 
சசர்ப்பதற்குஉரித்தான நடைடிக்வககள்குழந்வதள் உரிவமகள் ஊக்குைிப்பு அதிகாரிகளுடன் 
சசர்ந்து ஒன்ைாக பசய்ைதற்கு நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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மஹரகம 
 

பபற்சைாருக்கான உதைி திட்டத்தின் கீழ்6புலம்பபயர்குடும்பங்களின் குழந்வதளில்  
இருைருக்கு பாடசாவலஉபகரணங்கள் பபற்றுக் பகாள்ைதற்குமாதாந்தம் ரூ500 உதைியாக 
ைழங்கல் 

 

 
 

இரத்மலாவன 

சுயபதாழில்உதைி ைழங்கல் வதக்கப்பட்ட ஆவடகள் ைிற்பவனரூ. 10000.00 ைிமலாைதி 
கல்கிஸ்வைகிராம உத்திசயாகத்தர்களம் 

பிள்வளகள் மூைர் உள்ளனர். தாய்ைிநாட்டில் உள்ளார். தந்வத கடலுக்குச் பசன்று 
உயிரிழந்துள்ளார். குவைந்த ைருமானமுவடய குடும்பமாகும். பாட்டி குழந்வதகவளப் 
பார்த்துக்பகாள்கிைார்.  

குழந்வதகளின் கல்ைி நடைடிக்வககள் மற்றும்குடும்பஅபிைிருத்திக்காகசுயபதாழில்உதைி 
ைழங்கப்பட்டுள்ளது 

 

  
 
3.17 விகளயாட்டுப் பிரிவு 

 

இல சைவலத்திட்டம் 

 

பங்குபற்றுயைர்கள் 
எண்ணிக்வக 

 

பசலவு 

 
01). 

சதசிய ைிவளயாட்டு 
மற்றும்உடல்ஆசராக்கியத்வத 
சமம்படுத்துைதற்கான ைாரத்திற்காக 
ஏற்பாடு பசய்யப்பட்ட கிைிக்கட் 
சபாட்டிபதாடர் 

 
200 

 
 ரூ.50 000.00 
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02). 
 

மாதாந்த மாைட்ட 
ைிவளயாட்டுபயிற்சி முகாம் 

1வகப்பந்து 

2.ைவலப்பந்து 

3.கூவடப்பந்து 

4.மல்யுத்தம் 

5.கால்பந்து 

6.குத்துச்சண்வட 

7.தடகள ைிவளயாட்டு 

8.ஜிம்னாஸ்டிக் 

9.ரக்பி 
10.ஹாக்கி 
11.கபடி 

12.நீச்சல் 

 

 
 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
 
ரூ.25 000.00 
ரூ.25 000.00 
ரூ.25 000.00 
ரூ.25 000.00 
ரூ.25 000.00 
ரூ.25 000.00 
ரூ.25 000.00 
ரூ.25 000.00 
ரூ.25 000.00 
ரூ.25 000.00 
ரூ.25 000.00 
ரூ.600 0000.00 

 
06). 

ைிவளயாட்டு 
சைவலத்திட்டத்திற்காகபகாழும்பு 
மாைட்டத்தின் 04 கல்ைி 
மண்டலங்களில்  
11ைிவளயாட்டுக்களுக்காகபதரிவு 
பரீட்வசகள் நடாத்தப்பட்டன 

1.வகப்பந்து 

2. ைவலப்பந்து 

3. கூவடப்பந்து 

4. மல்யுத்தம் 

5. கால்பந்து 

6. குத்துச்சண்வட 

7. தடகள ைிவளயாட்டு 

    6. கபடி 

  1. வகப் பந்து 

10.பூப்பந்தாட்டம் 

11. ஹாக்கி 

 
 
 
 
 
 
 
 

     2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
ரூ.269 000.00 
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3.18 அரெ சமாழிக் சகாள்ககப் பிரிவு 

இடம் பங்கு பற்றிய 
பயனாளிகள் 
எண்ணிக்கக 

சபறப்பட்ட ஒதுக்கிடு ஒதுக்கீடு சபற்றுத் தரும் 
 ிறுவனம் 

12 பிரசதச பசயலக காரியாலய பிரிவு 
சதர்நபதடுக்கப்பட்ட வைத்தியசவலகள்,பபாலிஸ் 
நிவலயங்கள் பிரசதச பசயலக காரியாலயங்கள் 
பமாழி தணிக்வக நடத்தியது 

   

02 - பமாழிபகாள்வகப்பற்ைியஅைிவுறுத்தல் 
சைவலத்திட்டம் 

150 பமாழிஉரிவமகள்பற்ைியைிழிப்புணர்வு சதசிய இயக்கைியல் அவமச்சு 

பாதுக்வகதசமாதரைித்தியாலய ைருடப்பிைப்பு 
பகாண்டாட்டத்திற்கு 

200  
சதசிய இயக்கைியல் அவமச்சு 

பாதுக்வகதசமாதரைித்தியாலயபிள்வளகளுக்காக 
முழுவமயானகழிப்பவைவய கட்டுதல் 

200 

சமம்படுத்தல் 
மற்றும்ஆசராக்கியமானகுழந்வதகள் 
தவலமுவைவய உருைாக்குதல் 

சதசிய இயக்கைியல் அவமச்சு 

புது ைருடபகாண்டாட்டம் 600 
சமம்படுத்தல் மற்றும்இவடசயயான 
கலாச்சார மதிப்புகவள புரிந்து பகாள்ளுதல் 

சதசிய இயக்கைியல் அவமச்சு 

கிருளநடமாடும் சசவை நடைடிக்வக 1100 சட்ட ஆைணங்கவள ைழங்குதல் சதசிய இயக்கைியல் அவமச்சு 

மட்டக்குளியநடமாடும் சசவை நடைடிக்வக 6100 சட்ட ஆைணங்கவள ைழங்குதல் சதசிய இயக்கைியல் அவமச்சு 

சபாவதநிைாரணம் பகாலன்னவை 60 

இவளய 
தவலமுவையினவரசபாவதபபாருட்களில் 
இருந்து பாதுகாத்தல் 

சதசிய இயக்கைியல் அவமச்சு 

ஜிந்துப்பிட்டிய நடமாடும் சசவை நடைடிக்வக 5100 சட்ட ஆைணங்கவள ைழங்குதல் சதசிய இயக்கைியல் அவமச்சு 

சபாவதநிைாரணம் பமாரட்டுவை சைவலத்திட்டம் 60 
600 

இவளய 
தவலமுவையினவரசபாவதபபாருட்களில் 
இருந்து பாதுகாத்தல் 

சதசிய இயக்கைியல் அவமச்சு 
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3.19 மாவட்ட புள்ளிவிபரவியல் பிரிவு 

1. டவடிக்கககள் பிரதான அலுவலக 
வகரபு 

முன்நனற்றம் 
A.  

1.ச ல் புள்ளிவிபரவியல் 
 டவடிக்கககள் 

  

1.1 பயிர் பசய்யப்பட்டநிலபரப்பின் 
அைிக்வக சமர்ப்பித்தல். நிலத்தின் அளவுஆரம்ப 

அைிக்வகயின்படி 

100% முடிவு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது 

1.2 நிலத்தின் அளவுஅைிக்வக சமர்ப்பித்தல் 
100%  முடிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது 

1.6பநல்அறுைவட கணிப்புமற்றும் 
சமற்பார்வை நடைடிக்வககள் 

சதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு 
அனுப்பிய மாதிரிகள் 

100%  முடிவு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது 

2. விவொய புள்ளிவிபரவியல்   

2.1 படிமுவை ைிைசாயம் 
பற்ைியதகைல்கள்கி.உ.பகாமட்டத்தில் 
சசகரித்தல். 

நிலத்தின் அளவுஆரம்ப 
அைிக்வகயின்படி 

100%  முடிவு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது 

3. பல்லாயிரக்கணக்கான விலங்குகளின் 
 டவடிக்கககள்   

6.1 கி.உ கள மட்டத்தில்புள்ளிைிபரைியல் 
சசகரித்தல் 

 
100%  முடிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது 

4. விகல நெகரித்தல்.   

2.01 பிரசதச பசயலக பிரிவுகளில் 
சதசியைிைசாய உற்பத்தி ைிவலகவள 
சசகரித்தல் 

ைிைசாயிகளின் 
ைிவலகளுக்சகற்ப 

100%  முடிவு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது 

5.சதாழில்கணிப்பு   

5.1 

மும்மாதங்களுக்கானபதாழிற்சாவலகணிப்பு பதாழிற்சாவலமுகாவமத்து
ைர்களின் அைிக்வகக்சகற்ப 

100%  முடிவு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது 

5.2 ைருடாந்த்பதாழில் ஆய்வுக்கணிப்பு 
100%  முடிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது 

6. கட்டிடங்களின் 
கட்டிடங்களின்நெகரித்தல். 

  

6.1 மாதாந்தம்கட்டிடங்களின்  
கட்டிடங்களின் சசகரித்தல் உள்ளூர் 
நிறுைனங்களின் அைிக்வக பசய்தல் 

உள்ளூர் நிறுைனங்களின் 
புத்தகங்களுக்சகற்ப 

100%  முடிவு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது 

7.சதாழிலாளர் ஆற்றல் கணிப்பு   

7.1 ைடீ்டுப்பட்டியல் புதுப்பிக்கப்பட்டது. 

மாதிரி அளவு ைடீுகள் 
100%  முடிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது 7.2 6பதாழிலாளர் ஆற்ைல் 
கணிப்வபநடாத்துதல் 

7.6பதாழிலாளர் ஆற்ைல் கணிப்வபகணனிப் 
பதிவு பசய்தல். 

பிவழயின்ைி கணனிப் 
பதிவு பசய்தல் 

100%  முடிவு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது 

8. வருமான செலவு கணிப்பு   
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 மக்கள் பதாவகக் கணக்பகடுப்புமற்றும் புள்ளிைிபரைியல்திவணக்களத்தின்கணக்கு 
அைிக்வக தயாரித்தல்மற்றும்நிதி ஒதுக்கீடு ைழங்கல்பிரதான காரியாலயத்தினால் 
பசய்யப்படுகிைது. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1  ைருமான பசலவு 
கணிப்வபநடாத்துதல் மாதிரி அளவு ைடீுகள் 100%  முடிவு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது 

 

100%  முடிவு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது 

6.2 ைருமான பசலவு கணிப்வபகணனிப் 
பதிவு பசய்தல். 

பிவழயின்ைி கணனிப் 
பதிவு பசய்தல். 

9.  உள்ளூர் புள்ளிைிபரைியல்   

9.1  உள்ளூர் நிறுைனங்களின்பபாதுைான 
தகைல்கள் மற்றும் பசலவு அைிக்வககள் உள்ளூர் நிறுைனங்களின் 

அைிக்வக 

100%  முடிவு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது 9.2 இவைச்சிக்காக்பகால்லப்படும் 

ைிலங்குகள் பற்ைிய புள்ளிைிபரைியல் 
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3.20 பிரநதெ செயலக காரியாலய விபரங்கள் 

ைிபரம் ைழங்கப்பட்ட அளவு 

பகாழும்
பு 

பதஹிை
வள 

இரத்மலா
வன 

பமாரட்டு
ை 

திம்பிரிகஸ்யா
ய 

கஸ்பா
வை 

மஹரக
ம 

சஹாமாக
ம 

பாதுக்
க 

கடபை
ல 

ஜயைர்தன
புர 

பிைப்பு சான்ைிதழ் 35889 9950 6620 15276 155978 9050 6675 12667 16972 61576 16252 

ைிைாக சான்ைிதழ் 16394 6666 6066 2920 757 1967 1621 26227 

மரண சான்ைிதழ் 2738 775 656 533 6656 956 500 622 

மரம்பைட்டுைதற்கா

ன அனுமதி 

18 29 12 2625 34 669 404 1003 602 659 66 

ைருைாய்  

சான்ைிதழ் 

836 277 619 50 54 1161 595  292 2191 169 

மதிப்பு சான்ைிதழ் 32 01 01 02 650 06 8  01 12 12 

அடகு சான்ைிதழ் 67 16 06 19 12 60 54 17 09 56 7 

மதுபான சான்ைிதழ் 473 25 66 61 60 69 39 21 10 56 20 

ைாகன சான்ைிதழ் - 65727 26566 66691 200 27 66626  20670 77909 50256 

ைிலங்குகள் 

சபாக்குைரத்து 

சான்ைிதழ் 

02 01 06 02 05 20 18 67 29 26 67 
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3.21 கணக்கு விபரம் 

     

டி.ஜி.எஸ்ஏ. –3 

நவகலத்திட்டத்திற்கு இணங்கமீண்டு வரும் செலவினம் 

அகமச்சு/ திகணக்களத்தினால்/மாவட்டசெயலக காரியாலயத்தின்சபயர் :மாவட்டசெயலக காரியாலயம் சகாழும்பு 

 செலவு தகலப்பு இலக்கம் :255 

      நவகலத்திட்டத்தின்இலக்கமும் சபயரும் : 01   பசயல்முவைசைவலத்திட்டம் 

    

நவகலத்திட்டஇலக்கம் / சபயர், 
தனி பர் ஊதியம் மற்றும் 

நவகலத்திட்டங்களுக்குமான 
மற்கறயசெலவு  

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

வரவுசெலவுமதிப்பீட்
கட நவறு 
படுத்துதல் 

துகண 
ஒதுக்கீடுகள்துகணமதிப்பீடு

நவறு படுத்துதல் (+/-) 

 ி.பி.66, 69 

 ற்பமாற்றுத
ல்  (+/-) 

சமாத்த 
 ிகர முன் 
பதிவுகள் 
(1+2+3) 

முழு 
செலவு 

 ிகர 
விகளவுமி

குதி 
/நமற்படி(4-

5) 

ரூ ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. 

நவகலத்திட்டஇலக்கம்.01.. 

மற்றும்சபயர்: ெராெரி  ிருவாகம் 
மற்றும் நெகவ  ிருவனங்கள்             

தனிநபர் ஊதியம் 40,800,000 0 
       

(2,495,000) 40,463,900 40,432,937 30,963  

      
        

2,158,900        

மற்வைய பசலவு 33,650,000 0 
       

(8,911,000) 25,148,300 24,670,839 477,461  

      
           
409,300        

கூட்டுத் சதாகக 74,450,000 0 
       

(8,837,800) 65,612,200 65,103,776 508,424  
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நவகலத்திட்டஇலக்கம்.02.. 

மற்றும்சபயர்: பிரநதெ செயலக 
காரியாலயம்.     

 

      

தனிநபர் ஊதியம் 555,000,000 17,000,000  

     
(19,350,000

) 
580,254,00

0 

  
568,139,44
2  12,114,558  

      
      

27,604,000        

மற்வைய பசலவு 91,550,000 0 
       

(4,882,500) 92,133,800 89,178,824 2,954,976  

      
        

5,466,300        

கூட்டுத் சதாகக 646,550,000 17,000,000 
        

8,837,800  
672,387,80

0 
657,318,26

6 15,069,534  

சமாத்தம் 721,000,000 17,000,000 0 
738,000,00

0 
722,422,04

2 15,577,958  

  
 

          

   

பிரதான கணக்காளர்/பணிப்பாளர்)நிதி( /ஆவணயாளர் (நிதி) 

   

திகதி 
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                                                             நவகலத்திட்டத்தின் படி மூலதன செலவு                                                                    டி.ஜி.எஸ்.ஏ - 4 

செலவு தகலப்பு 
இலக்கம்:  255                              அகமச்சு/ திகணக்களத்தினால்/மாவட்டசெயலக காரியாலயத்தின்சபயர் :மாவட்டசெயலக காரியாலயம் சகாழும்பு 

       நவகலத்திட்டத்தின்இலக்கமும் சபயரும் : 01  சபாது  ிருவாகம் மற்றும்  ிருவாக நெகவகள் 

  

ச
ெல

வு
 த

க
ல

ப்பு
 

இ
ல

க்
க
ம்

 

இ
ல

க்
க
ம்

 

க
ட
ன்

  
(ச

த
ாட

ர் 
இ

ல
க்
க
ம்

) 

விபரம் 

வரவுசெலவு
மதிப்பீட்கட 

நவறு 
படுத்துதல் 

துகண 
ஒதுக்கீடுக
ள்துகணம
திப்பீடுநவறு 
படுத்துதல் 

(+/-) 

 ி.பி.66, 

69 
 ற்பமாற்

றுதல்  
(+/-) 

சமாத்த  ிகர 
முன் 

பதிவுகள் 
(1+2) 

முழு செலவு 

 ிகர 
விகளவுமிகு

தி 
/நமற்படி(3-

4) 

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

ரூ ரூ. ரூ. ரூ ரூ. ரூ. 

      

மூலதனச்சொத்துக்ககள புதுப்புத்தலும் 
முன்நனற்றலும்       

 
  

  

2001 0 11 கட்டிடம் மற்றும் கட்டுமானம் 50,000,000   0 50,000,000 44,344,694 5,655,306 

2002 0 11 இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் 9,000,000   0 9,000,000 3,708,914 5,291,086 

2003 0 11 ைாகனம் 4,600,000   0 4,600,000 4,345,879 254,121 

      கூட்டுத் சதாகக 63,600,000   0 63,600,000 52,399,488 11,200,512 

      மூலதனச்சொத்துக்ககளககயகப்படுத்தல்       
 

    

2102 0 11 

மரச்சாமான்கள் மற்றும் அலுைலக 
உபகரணங்கள் 5,000,000   500,000 5,500,000 5,482,972 17,028 

2103 0 11 இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் 2,000,000   19,000,000 21,000,000 20,973,055 26,946 

2104 0 11 கட்டிடம் மற்றும் கட்டுமானம்       
 

    

  1 11 

மாசட்டச்பசயலக காரியாலயம் 
நாசஹன்பிட 800,000,000   0  800,000,000 512,311,504 287,688,496 

  7 11 சைறு கட்டுமானங்கள் 80,000,000   (19,500,000) 60,500,000 41,359,203 19,140,797 

      கூட்டுத் சதாகக 887,000,000   0  887,000,000 580,126,733 306,873,268 

      மனித வளநமம்பாடு       
 

    

2401 0 11 அைிவு ைளர்ச்சி மற்றும் நிருைன ைளர்ச்சி 1,600,000   0 1,600,000 1,589,129 10,871 

      கூட்டுத் சதாகக 1,600,000   0 1,600,000 1,589,129 10,871 
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      சமாத்தம் 952,200,000    0  952,200,000  634,115,349  318,084,651  

      

பிரதான கணக்காளர்/பணிப்பாளர்)நிதி( /ஆவணயாளர் (நிதி) 

      

திகதி 
   

        

டி.ஜி.எஸ்ஏ–4 

நவகலத்திட்டத்தின் படி மூலதன செலவு 
அகமச்சு/ திகணக்களத்தினால்/மாவட்டசெயலக காரியாலயத்தின்சபயர் :மாவட்டசெயலக காரியாலயம் சகாழும்பு 

   செலவு தகலப்பு 
இலக்கம்: 255 

      நவகலத்திட்டத்தின்இலக்கமும் சபயரும்:  01 

பசயல்முவைசைவலத்திட்டம் 

      நவகலத்திட்டத்தின்இலக்கமும் சபயரும்: 02பிரநதெ செயலக காரியாலயம் 

  

ச
ெல

வு
 த

க
ல

ப்பு
 

இ
ல

க்
க
ம்

 

ச
பா

ரு
ள்

 எ
ண்

 

மூ
ல

த
ன

 ச
ெல

வு
 

விபரம் 

வரவுசெலவு
மதிப்பீட்கட 

நவறு 
படுத்துதல் 

துகண 
ஒதுக்கீடுக
ள்துகணம
திப்பீடுநவறு 
படுத்துதல் 

 ி.பி.66, 69 

 ற்பமாற்றுத
ல்   

சமாத்த 
 ிகர முன் 
பதிவுகள் 

(1+2) 

முழு 
செலவு 

 ிகர 
விகளவு
மிகுதி 

/நமற்படி(

3-4) 

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

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

      மனித வளநமம்பாடு           
  

2401 0 11 

அைிவு ைளர்ச்சி மற்றும் நிருைன 
ைளர்ச்சி 1,800,000 0 0 1,800,000 1,671,059 

128,941 

      கூட்டுத் சதாகக 1,800,000 0 0 1,800,000 1,671,059 128,941 

      சமாத்தம் 954,000,000  0  0  954,000,000  635,786,408  

318,213,59

2  

          
      

பிரதான கணக்காளர்/பணிப்பாளர்)நிதி( /ஆவணயாளர் (நிதி) 

      

திகதி 
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டி.ஜி.எஸ்ஏ -5 

நவகலத்திட்டத்தின் படி கடன் செலவுகள் சுருக்கம் 
 அகமச்சு/ திகணக்களத்தினால்/மாவட்டசெயலக காரியாலயத்தின்சபயர் :மாவட்டசெயலக காரியாலயம் 

சகாழும்பு 

   செலவு தகலப்பு இலக்கம்: 255 

                 செலவு சுருக்கம் நவகலத்திட்டம் 1 * நவகலத்திட்டம்2   *            கூட்டுத் சதாகக   

இலக்கம் விபரம் 

 ிகர 
 ற்பாடு**    

1                                                                          

உண்கம
யான 

செலவின
ம்2                                                   

 ிகர 
 ற்பாடு*

*  3                                                                                                                                                                  

உண்கமயான 
செலவினம்4                                               

 ிகர 
 ற்பாடு **   

5                                                         

உண்கம
யான 

செலவின
ம்     6                                          

செலவு 
விகிதாொ
ரம்      

(6÷5)X1

00   % ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. 

11 உள்நாட்டு நிதிகள் 1,692,000,000 1,358,208,450 0 0 1,692,000,000 1,358,208,450 80 

12 பைளி நாட்டு கடன்     
 

        

13 பைளி நாட்டுஉதைிகள்     
 

        

14 மீளடீு பசய்யும்பைளிநாட்டு கடன்     
 

        

15 மீளடீு பசய்யும்பைளிநாட்டுஉதைிகள்     
 

        

16 நிதிகள்     
 

        

17 

பைளி நாட்டுநிதிகள் பதாடர்பானஉள்ளூர் 
பசலவுகள்     

 
        

21 ைிசசட நீதி சசவை     
 

        

  சமாத்தம் 1,692,000,000 1,358,208,450 0 0 1,692,000,000 1,358,208,450 80 

* டி.ஜி.எஸ்.ஏ5 (i) இன்படிஒவ்பைாருைவலத்திட்டத்தின் கீழும் உள்ளமதிப்புகவள . 
         ** டி.ஜி.எஸ்.ஏ1இல்4ஆம்ைரிக்கு ஒதுக்கப்பட்டமதிப்பு 
*** தசமங்கள் அற்று % குைிப்பிடுக 

     

பிரதான கணக்காளர்/பணிப்பாளர்)நிதி( 
/ஆவணயாளர் (நிதி) 

     

திகதி 
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          ஒவ்சவாரு நவகலத்திட்டத்திலும் நவகலத்திட்டத்தின் படி கடன் செலவுகள்                                   டி.ஜி.எஸ்ஏ - 5 (i)      

 

(நவகலத்திட்டத்திலும்நவகலத்திட்டத்தின் படிமீண்டும் மீண்டு வரும்செலவினம் 
மற்றும்மூலதனசெலவுக்கடன்) 

 
 அகமச்சு/ திகணக்களத்தினால்/மாவட்டசெயலக காரியாலயத்தின்சபயர் 

:மாவட்டசெயலக காரியாலயம் சகாழும்பு 

    செலவு தகலப்பு இலக்கம்: 255 

        நவகலத்திட்டத்தின்இலக்கமும் சபயரும்:  01 பசயல்முவைசைவலத்திட்டம் 

     මූල්යකරණය  நவகலத்திட்டம்1              நவகலத்திட்டம்2              நவகலத்திட்டம் 3           
நவகலத்திட்டத்தின் 

சமாத்தம்/பக்கத்தின்சமாத்தம்
* இலக்க

ம் 
விபரம் 

 ிகர 
 ற்பாடு 

உண்கம
யான 

செலவின
ம் 

 ிகர 
 ற்பாடு 

உண்கம
யான 

செலவினம் 

 ிகர 
 ற்பாடு 

உண்கம
யான 

செலவி
னம் 

             ிகர 
 ற்பாடு 

உண்கமயான 
செலவினம் 

    ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. 
11 உள்ளூர் நிதி 1,017,812,200 699,219,125 674,187,800 658,989,325 0 0 1,692,000,000 1,358,208,450 

12 பைளிநாட்டுக் கடன்     
 

          

13 பைளிநாட்டு உதைிகள்     
 

          

14 
மீள்பசலுத்தப்படும் பைளிநாட்டுக் 
கடன்     

 
          

15 

மீள்பசலுத்தப்படும் பைளிநாட்டு 
உதைிகள்     

 
          

16 நிதிகள்     
 

          

17 
பைளி நாட்டுநிதிகள் 
பதாடர்பானஉள்ளூர் பசலவுகள்     

 
          

21 ைிசசட நீதி சசவை     
 

          

  சமாத்தம் 1,017,812,200 699,219,125 674,187,800 658,989,325 0 0 1,692,000,000 1,358,208,450 

       
        

      

பிரதான கணக்காளர்/பணிப்பாளர்)நிதி( /ஆவணயாளர் 

(நிதி) 

      

திகதி-: 
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முற்பணக் கணக்குமற்றும் கவப்புக்கணக்குெம்பந்தமானஅரெ கணக்குகளின் சுருக்கம் -2016සටහන (ii) 
செலவு தகலப்பு 
இலக்கம்:  255                                                                         

அகமச்சு/ திகணக்களத்தினால்/மாவட்டசெயலக காரியாலயத்தின்சபயர் :மாவட்டசெயலக 
காரியாலயம் சகாழும்பு 

     திவணக்கள புத்தகங்களின் படி භාණ්ඩාගාණ 

ප ොත අනුව 

2016/12/31 

දිනට ප ේෂ  
முற்பணக் கணக்கு 

/கவப்புக் கணக்கின்சபயர் 
கணக்கு இலக்கம்* 

2016/01/01 
அன்று ஆரம்ப 

மீதி 

வருடத்தில் 
பற்றுக்கள் 

வருடத்தில் 
வரவுகள் 

2016/12/31 
அன்று 

இறுதி மீதி 
ரூ ரூ ரூ ரூ රු. 

I. அரச 
உத்திசயாகத்தர்களின்முற்ப
ணக் கணக்கு 8493/0/0/0255/0011 154,350,068.60 46,853,771.69 42,640,380.87 153,443,310.36 154,594,004.25 

  8493/0/0/0255/0012   15,417,201.11 20,537,350.17     

    154,350,068.60 62,270,972.80 63,177,731.04 153,443,310.36 154,594,004.25 

Iசைறுமுற்பணக் கணக்கு   
 

        

IIIசைறுபட்ட 
முற்பணக்கணக்குகள்   

 
        

IV வைப்புகள்   
 

        

        (i)வைப்பு கணக்கு 
6003/0000/00/0001/0000/000 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 

  
6000-0-0-2-0-75 39,700.00 2,361,111.11 2,664,663.98 343,252.87 343,252.87 

  
6000-0-0-1-0-57 32,071,803.97 30,547,077.58 216,543.64 1,741,270.03 1,741,270.03 

  
6000-0-0-17-0-6 221,472,956.10 1,075,586,901.43 1,093,861,272.23 239,747,326.90 239,747,326.90 

  
6000-0-0-13-0-46 82,236,319.28 246,227,856.70 234,435,125.84 70,443,588.42 70,443,588.42 

  
6000-0-0-16-0-26 196,692,657.11 134,484,585.75 190,254,723.79 252,462,795.15 252,462,795.15 

  
6000-0-0-18-0-61 3,585,777.37 8,677,116.65 11,172,266.31 6,080,927.03 6,080,927.03 

  
6000-0-0-19-0-11 3,320,530.00 14,827,615.50 15,618,590.50 4,111,505.00 4,111,505.00 

  
6000-0-0-20-0-6 4,056,165.91 747,925,913.62 749,353,495.73 5,483,748.02 5,483,748.02 

(ii) சைறு வைப்புகள் 
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நி.பி506(2) படிநமநலகாட்டப்பட்டமுற்பணக் கணக்குகளில்மற்றும்வைப்புக்கணக்குகளில்கவடசி மீதி, 
தனியார்கணக்குகளில்சம்பந்தப்பட்டபட்டியலுடன்ஒப்பிட்டு, அவ்ைிணக்க அைிக்வக 

கணக்காய்வாளரிடம்ஒப்புவித்தகத  ான் உறுதி செய்கிநறன். 
வைப்புக் கணக்குஇலக்கம்குைிப்பிடப்படும் சபாதுதிவைசசரி அச்சுப் பதிவுடன்முழு கணக்கு இலக்கம்உள்ளடக்கப்பட சைண்டியதுடன்,. 

 
* பசயலற்று இருக்கும் கணக்குகவள 
பைளிக்பகாணர்தல் அைசியம் 

     அரெ உத்திநயாகத்தர்களின் முற்பணக் கணக்கு.ரூ. 

    மாைட்டபசயலக புத்தகங்களுக்கு இணங்க மீதி 153,443,310.36 
    திவைசசரி புத்தகங்களுக்கு இணங்க மீதி 154,594,004.25 
    சைறுபாடு (1,150,693.89) 
    சைறுபாட்டிற்கான காரணம் 

      சைறுபாட்வடகண்டுபிடிப்பதற்கானநடைடிக்வககள் 
எடுக்கப்பட்டு ைருகிைது (1,156,943.89) 

    ைரவு வைத்தல் - சைறு திவணக்களம் 6,250.00  
    

  
(1,150,693.89) 

    
கவப்புக் கணக்கு 

      

   

ரூ. 

   மீதி 6003/0000/00/0001/0000/000 0.00 
   

திவைசசரி புத்தகங்களுக்கு இணங்க மீதி 6003/0000/00/0001/0000/000 

-
10,000,000.0

0 
 

சைறுபாடு 

 

-
10,000,000.0

0 
 சைறுபாட்டிற்கான காரணம் 

      மாற்றுத் தாளால் ஏற்பட்ட 
பிவழயாகும் 

 

பிரதான கணக்காளர்/பணிப்பாளர்)நிதி( /ஆவணயாளர் (நிதி) 
  

  

                                       முதபலழுத்துக்களுடன் பபயர்: 

   


