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1. மொவட்டச் தெயலொளரின் தெய் ி......... 
                           

சதன்  இலங்ரகயின் தரல  கைமான காலி மாவட்டத்தின் 1,652 ெதுை 

கிகலாமீட்டர்  ிலப்பைப்ரப உள்ளடக்கிய 1,102,000 ெனத்சதாரகரயக் 

சகாண்டுள்ளது. மாவட்டத்தில் ெனத்சதாரக மட்டத்தில் 85.6% கிைாமப் 

புறத்திலும் 1.8% கதாட்டப் புறத்திலும் மற்றும் 12.5%  கை புறத்திலும் 
வாழ்கின்றார்கள். முழுக் குடும்பங்களின் எண்ணிக்ரக 269,740 ஆகவும் 

குரறந்த வருமானம் உரைக்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்ரக 68,700 

ஆகும். அகத கபான்று இம்மாவட்டத்தில் வறுரமக்கு உட்பட்டமக்கள் 

சதாரக 102,000 உள்ளகதாடு கதெிய வறுரம அளவு 7.7% மாகக் 

குறிப்பிடப்பட்டாலும் உண்ரமயிகல வறுரம அளவு 9.9% மாக உள்ளது. பிைகதெ செயலகங்கள் 19 

உள்ளடக்கிய காலி  ிருவாக மாவட்டத்தில் 04 பிைகதெ செயலகப் பிரிவுகள் தவிர்த்து ஏரனய 

அரனத்துப் பிரிவுகளிலும் வறுரம அளவு உயர்ந்த சதாரகரயக் குறித்து  ிற்கின்றது. அதனால் 

சபாருளாதாை, ெமூெ, கலாொை அபிவிருத்தியின் கபாது மிக அண்மித்த அதிகூடிய கவனம் 

செலுத்தப்பட கவண்டிய மாவட்டமாகும். 

 

          மாவட்டத்ரத  ிருவாகிப்பதுடன் பிைகதெ  ிருவாகத்ரத வலுவூட்டுவதனூடாக மக்களுக்கு 
ெிறந்த கெரவரய வைங்குவதற்கு பிைகதெ செயலகங்களில் ஆக்கத்திறன் அபிவிருத்தி 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் மற்றும் புதிய சதாைிநுட்பங்கள் அறிமுகப்படுத்தல் சதாடர்பான கமலும் 
வலுவூட்டப்படுகின்றது. ெரியான வைிகாட்டல் மற்றும் தரலரமத்துவ முன்னுரிரமரய 
வைங்குவதற்காக அந் ிருவனங்களின் மக்களின் வறகவற்கத்தக்க அைெ  ிருவனமாக 
முன்சனடுப்பகத மிக முக்கிய க ாக்கமாகும். 
 

          காலி மாவட்டத்தின் அபிவிருத்திரய முன்சனடுப்பதற்கு அவெியமான திட்டங்கள், 
சகாள்ரக தயாரித்தல், தீர்மானம் எடுத்தல் அவற்ரற  ரடமுரறப்படுத்தல் மற்றும் 
க ாக்கத்ரத அரடய மாவட்ட செயலகத்திற்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்காக 19 பிைகதெ 
செயலகப் பிரிவுகளும், 896 கிைாம அலுவலகப் பிரிவுகளும் மற்றும் 2446 கிைமாங்களிலுள்ள 
மக்களுக்கு அவெியமான விரனத்திறன் மற்றும் ஆக்கத்திறன் பூைணத்துவமற்ற முரறயில் 
கமற்சகாள்ளப்படுவதால் அைெ கெரவரய மக்களுக்கு வைங்குவதற்குகாக எதிர்காலத்தில் 
இதற்குப் பின்னர்  ானும் என்னுரடய பணிக்குழுவும் தயக்கமின்றி அர்பணிப்புடன் 
செயற்படுகவாம் என உறுதியளிக்கிகறாம்.    

  
 
 
 
 
 

                                                           எஸ்.ரீ.சகாடிகாை, 
மாவட்டசெயலாளர்/ அைொங்க அதிபர், 

        காலி  ிருவாக மாவட்டம். 
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2. கொலிமொவட்டச் தெயலகம் பற்றியஅறிமுகம் 

 

காலி மாவட்டத்தில்  அரமந்துள்ள 19  பிைகதச்செயலகங்கரளயும் 896 கிைாம 
உத்திகயாகத்தர் அலுவலகங்கரளயும் ஒழுங்கரமத்து  ிருவாக  டவடிக்ரகரள 
கமற்சகாள்ளும் மத்திய   ிரலயம் காலி மாவட்டச் செயலகமாகும். சதன்  மாகாணத்தின் 
தரல  கைாகமாக விளங்குவது மிகவும் பிைபல்யமானதும் அபிமானத்துக் குரிய மிக 
கவகமாக அபிவிருத்தியரடந்து வரும்  கைமாகும்.  

2016ஆம் வருடத்தில் மதிப்படீ்டுக்கரமய 1,102,000 ஆன  மக்கள் இங்கக  
வாழ்வகதாடு, அவர்களின் சபாருளாதாை, ெமூக மற்றும் கலாச்ொைத்  கதரவகரள  
இனங்கண்டு  அவற்றுக்கான தீர்விரனப் சபற்றுக் சகாடுக்கின்ற ஒழுங்கரமப்பு கவரலத் 
திட்டங்கரள மாவட்ட செயலகம் மூலகம கமற்சகாண்டு வருகின்றது. 

 

காலி சகாழும்பு  பிைதான  வதீியில்   பஸ் தரிப்பு   ிரலயத்திற்கு மற்றும்  காலி 
பிைதான புரகயிைத  ிரலயத்திற்கு அண்ரமயில்  வனீ  தைத்திலான  ஏழு மாடிகரளக்  
சகாண்ட  இக்கட்டடம்  அரமயப் சபற்றுள்ளது. அதனால் சபாது மக்கள்  மிக  இலகுவாக 
அரடயக் கூடிய மிகவும்  இடமாகவும் மிக அைகாக காட்ெியளிக்கக்கூடிய சூைரலயுரடய 
ெிறந்த முகாரமத்துவத்துடனும்    வனீ சதாைிநுட்பத்துடன் கூடிய கெரவகரள வைங்கும் 
அர்பணிப்புள்ள அைெ  ிருவனமாகும். சபாதுமக்களுக்கு விரனதிறன் மிக  பல்கவறு 
கெரவகரள ஒகை கூரையின்  கீழ் ஒகை க ாக்கத்தில் மத்திய அைெின் மற்றும் மாகாண  
அைெின்  பல்கவறு   ிறுவனங்கள் பல  இம்மாவட்டச்  செயலகத்தில்  அரமந்துள்ளன. 

 

 

பயநுகரிகள் கெரவப் பிைகடனத்ரத செயற்படுத்தி மக்களுக்கு அவெியமான விரன
த்திறன் மற்றும் ெிறந்த கெரவயிரன வைங்குவதற்க்காக மாவட்ட செயலகம் மற்றமு 
அதனுடன் இரணந்த  ிருவனங்களின் பணிக்குழுக்கள் செயற்றிறனுடன் செயற்படும்.  

 

 

காலி மவட்டச் செயலகத்தின்   டப்பு மாவட்டச் செயலாளைாக இருப்பவர் 
எஸ்.ரீ.சகாடிகாை  அவர்களாவர். 1948  ஆம் ஆண்டு சதாடக்கம் இன்று வரை  அைெ  
பிைதி ிதிகள்/மாவட்ட அதிபர்கள்/மாவட்டச் செயலாளர்கள் 25 கபர்  பணியாற்றி  
உள்ளார்கள். 
 
2.1 பொர்வவ மற்றும் குறிக்ககொள் 
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2.2 க ொக்கங்கள்  :- 
 
 

 மத்திய அைெின் மாவட்ட முகவர்  ிருவனமாக செயற்பட்டு பிைகதெ 

செயலகங்களினூடாக கிைாம உத்தியாகப் பிரிவுகள் வரை அைெின்  ிருவாக 

இயந்திைத்ரதச் செயற்படுத்தல். 

 

 மத்திய அைெின் மற்றும் மாகாண ெரபகரளப் பிைதி ிதித்துவப் படுத்தும் 

 ிறுவனங்கள்     கூட்டுத்தாபனங்கள் மற்றும் அைெ ொர்பற்ற ஒன்றியங்களினூடாக  

மாவட்டத்தில் செயற்படுகின்ற பல்கவறுபவட்ட அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்களின் ஒன்றிரணந்த அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தயாரித்தல் சதாடர்பான 

ஒழுங்கரமத்தல் மற்றும் இறுதியறிக்ரக வைங்குதல் கபான்ற பிைதான 

ஒழுங்கிரணப்பு  ிறுவனமாக செயற்பட்டு மாவட்டத்தின் மக்களின் சபாருளாதாை 

வாழ்க்ரக முரற மற்றும் கீழ் கட்டரமப்பு வெதிகரள அபிவிருத்தி 

பயன்சபறு றுக்கு ெிறந்த முரறயில் சபற்றுக் சகாடுத்தல் 

. 

 அைெ மற்றும் அைெ ொர்பற்ற  ிறுவனங்களினூடாக மாவட்டத்திலுள்ள மக்களுக்கு 

வைங்கப்படும் சபாருளாதாை ெமூக மற்றும் கலாொை பயன்கரள பிகதெ 

செயலகத்தினூடாக கிைாம மட்டத்தில் மிக அவெைமாக கண்கானித்து  கெரவரய 

வைங்குவதற்கு செயற்திட்டங்கரளத் தயாரித்தல். 

 

 மாவட்டத்தில்  ிரலயாக அபிவிருத்திரயகதாற்றுவிப்பதற்காக கிைாமிய மற்றும் 
பிைகதெ மட்டத்தில் சபாருளாைாத ெமூக மற்றும் பதிவுகள் கெர்க்கப்பட்டு தகவல்கள் 
கட்டரமப்ரபக் சதாடர்ச்ெியாக  ரடமுரறப்படுத்தல்.  

 

 

 மாவட்டச் செயலகம் மற்றும் பிைகதெ செயலகங்கள் ஊடாக மக்களுக்கு கெரவகள் 
வைங்கும் பல்கவறுபட்ட  ிறுவனங்கள், திரணக்களங்கள், கூட்டுத்தாபணங்கள் 
என்பவற்றுக்கான மாவட்டத்தில் அரவகளுக்கு உரிய வருமானங்கரள ஒன்று 
கெர்த்தல், கணக்கு ரவத்தல், திரறகெரிக்கு அறிவித்தல்.   

 
 

 சவள்ளம், சூறாவளி, ககாரட, கடல் சபருக்சகடுத்தல் கபான்ற பாரிய   
    அனர்த்தங்களின் கபாது சபாது மக்களுக்குத் கதரவயான உடனடி உதவிகரளச்   
    செய்வதன் மூலம் அவர்களது வாழ்க்ரகயிரன முன் ிரலக்குக் சகாண்டு        

 வருதல். 
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2.3  பணிகள் :-  
 
 
 

 
 

• மாவட்டத்தினுல் 19 பிைகதெ செயலகங்களும் 896 கிைாம உத்தகயாகத்தர் 
அலுவலகங்களுடன்  ிர்வாக விவகாைங்கரள  கமற்சகாள்ளல் மற்றும் கமற்பார்ரவ 
செய்தல் ;. 

• மத்திய அைெின் அரமச்சு மற்றும் திரணக்களங்கள் மாவட்டப் பிைதி ிதித்தும் 
 ிருவனமாகச் செயற்பட்டு அந்  ிறுவனங்களுக்கு க ாக்கம், சகாள்ரக மற்றும் பணிகள் 
 ரடசபறும் விதத்தில் இரணப்ரப ஏற்படுத்தல். 

• மாவட்ட இரணப்பு குழு  டவடிக்ரககள் மற்றும் மாவட்ட அபிவிருத்தி  டவடிக்ரக 
கரளத் திட்டமிடல் , அபிவிருத்தி செய்தல் , செயற்படுத்தல் மற்றும் கமற்பார்ரவ 
செய்தல். 

• பல்கவறுபட்ட அரமச்சுக்கள் மற்றும் திரணக்களங்கள் ெம்பந்தப்பட்ட 
வருமானங்கரளக் கணக்குக் காட்டும் அலுவலர்களுக்கும் ,அவர்களின் வருமானங்கரள 

ஒன்று கெர்த்தல் ,கணக்கு ரவத்தல் திரறகெரிக்கு வைங்குவதும், குறிப்பிட்ட 
வருமானத்ரதக் கணக்குக் காட்டும் அலுவலர்கரள அறிவுருத்தல். 

 

•  கதெிய மட்டத்தில் மற்றும் மாவட்ட மட்டத்திலும் ெமய, கலாொை மற்றும் கவறு அைெ 
விைாக்கரள ஒழுங்குபடுதி மாவட்ட பிைதி ிதி  ிறுவனமாக செயற்படல். 

• ெகல கதர்தல் விவகாைங்கள் சதாடர்பாக கதர்தல் ஆரணக் குழுவின் பிைதி ிதித்துவ 
 ிறுவனமாக செயற்படல். 
 

• மாவட்டத்தினுல் காணி உறுதி, பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் விவபகப் பதிவுகரள 
கமற்சகாள்ளல், வினிகயாகித்தல் இரணப்புக்கரள ஏற்படுத்தல். 
 

• ககாரட, சவள்ளப் சபறுக்கு, சூறாவளி, கடல் சபறுசகடுத்தல், கபான்ற இயற்ரக 
அனர்த்தங்களின் கபாது அைெ பிைதி  ிதியாகச் செயற்பட்டு அனர்த்த முகாரமத்துவ 
 டவடிக்ரககரள ஒழுங்கரமத்தல்,  ரடமுரறப்படுத்தல், கமற்பதர்ரவ செய்தல் 
இறுதி அறிக்ரகயின் மூலம் மக்களின் வழ்க்ரகரய யதார்த்த  ிரலக்கு இட்டுச் 
செல்வதன் மூலம் உறுதியான  ிரலரய ஏற்படுத்தல்.  

• அைெ ஓய்வூதியக் சகாடுப்பனவு வைங்குதல் மற்றும் ஒழுங்கரமப்ரப ஏற்றடுத்தல். 
• மக்களின் துன்பங்கரள  ீக்கும் விரனத்திறன் மிக்க அறிவுருத்தல் வைங்குதல் மற்றும் 

ஒழுங்கரமத்தல். 
• காணியற்ற குடி மக்களுக்கு காணி உரித்ரத உரிதிப்படுத்தல், மற்றம் அது சதாடர்பான 

பணிகரள ஒழுங்கரமத்தல். 
 

 

2.4  பிர ொன பிரிவுகள்  

1.  ிருவானம் மற்றும் கெரவப் பிரிவு  
2. காணி மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு  
3.  ிதிப் பிரிவு  
4. திட்டமிடல் பிரிவு  
5. சபாறியியல் பிரிவு  
6. உள்ளக் கணக்காய்வுப் பிரிவு  
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2.5 மொவட்ட தெயலொளரின் கமற்பொர்வவயின் கீழ் தெயற்படும்   

இவணந் அலுவலகம் 
 

 

1. மாவட்டச் ெமுர்த்திஅலுவலகம் 

2. மாவட்ட காணி பதிவு அலுவலகம் 

3. மாவட்ட புள்ளிவிபை பிரிவி 
4. மாவட்ட விவொயப் பிரிவு 

5. ெிறுவியாபாைஅபிவிருத்திப்பிரிவு 

6. அளரவ பிரிவு தைம் மற்றும் கெரவப் பிரிவு 

7. கமாட்டார்வாகன ஆரணயாளர் அலுவலகம் 

8. விரளயாட்டுப் பிரிவு 

9. நுகர்கவார் கெரவ அதிகாை ெரப 

10. மாவட்ட ெிறுவர் மகளிர் மற்றும் ெமூக அபிவிருத்திப் பிரிவு  - எகமுது பியஸ 

11. ஊடகம் மற்றும் செய்திப் பிரிவு 

12. சதாைில் வைிகாட்டல் உபகதெப் பிரிவு 

13. ஆக்கத் திறன் விருத்திப் பிரிவு 

14. மாவட்டஇடர்முகாரமத்துவப்பிரிவு 

15. கதெிய சதாைி மற்றும் ெமூக ஒருரமப்பாட்டுக்கருமபடீம் 

16. பிைகதெசெயலகம்காலிகடவத்ெதை 

17. பிைகதெசெயலகம்தவலம 

18. பிைகதெசெயலகம் ியாகம 

19. பிைகதெசெயலகம்அம்பலாங்சகாரட 

20. பிைகதெசெயலகம்கைன்சதனிய 

21. பிைகதெசெயலகம்எல்பிடிய 

22. பிைகதெசெயலகம்ச லுவ 

23. பிைகதெசெயலகம் ாசகாரட 

24. பிைகதெசெயலகம்பலபிடிய 

25. பிைகதெசெயலகம்ஹிக்கடுரவ 

26. பிைகதெசெயலகம்அக்மீமன 

27. பிைகதெசெயலகம்சபந்கதாட்ரட 

28. பிைகதெசெயலகம்ஹபைாதுரவ 

29. பிைகதெசெயலகம்பத்கதகம 

30. பிைகதெசெயலகம்யக்கலமுல்ல 

31. பிைகதெசெயலகம்கபாப்கபகபாத்தரல 

32. பிைகதெசெயலகம்சவலிவிடியதிவிதுை 

33. பிைகதெசெயலகம்இமதுரவ 

34. பிைகதெசெயலகம்ககாணபணீுவ 
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3. கொலி மொவட்ட அறிமுகம் 

 

 
 

அவமவிடம் மற்றும்   வரத் க ொற்றம் 

 

        இலங்ரகயில் சதன் மாகாணத்தில் அரமந்துள்ள காலி மாவட்டத்தின் அரமவிடத்தின் 
வடக்கக 5.970 – 6.440 அகலாங்கிற்கும்கிைக்கக 79.990 – 80.490 ச ட்டாங்கிற்குமிரடகய 
அரமந்துள்ளது.இம் மாவட்டத்தில் வடக்கக களுத்துரற மற்றும் இைத்தினபுரி 

மாவட்டத்தாலும் கிைக்கக மாத்தரற மாவட்டத்தினாலும் கமற்கக இந்து ெமுத்திைத்தின் 

எல்ரலகளால் 1651.6 கி.மீ ெதுைபைப்பளரவயும் சகாண்டுள்ளது. 16 கி.மீ. ெதுைப்பைப்பளவு 

உள்ளக  ீர் ிரலகளாகும். காலி மாவட்ட இலங்ரகயில் மிக விொலமான  ிலப்பைப்ரபக் 
சகாண்டுள்ளது. தரைக் கீழ்த் கதாற்றப் பிைகதெம்  மற்றும்  மரை வழீ்ச்ெிரயப் சபாறுத்த 
வரை அது  ஈை வலயத்ரதச் கெர்ந்த்தாகும்.மாவட்டத்தில் அதிக சவப்ப  ிரலக் காட்டும் 
1310 அடி உயைத்தில்  அரம ந்துள்ள  ச லுவ பிைகதெசமாகும். காலி மாவட்டத்திலுள்ள 
ெிறிய மரலகளாக ஹினிதும மரல, திப்சபாடுவாவ மரல, ஹபைகல மரல,  சகாக்கல 
மரல, சககிரிகஹன, வாடியகஹன மற்றும் பலகல கபான்றரவகள் மிக முக்கியமான  
மரலகளாகும்.  

 

      காலி மாவட்டத்தின் பிைதான  ீர்கதக்கக் கட்டரமப்புக்களான பிைாத   ஆறு 
கிங்கங்ரயயாகும். இது தவிை மாது கங்ரக , சபந்சதாட்ட கங்ரக, கபான்ற கங்ரககள் 
காணப்படுகின்றது.இயற்ரக எைில் தரைக் கதாற்றப் பிைகதெம் ககடாலான மூலிரககனால் 
 ிைப்பிய  ிலப்பிைகதெத்ரதயும் கண்டுசகாள்ளலாம். 
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    இயற்ரக வளங்கள்  ிைம்பிய காலி மாவட்டத்தின் தரற கதாற்றம் பிைாங் ககம்பிரிஜ் 
யுகத்துக்கு உரித்தான பாொரனயினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ெிெப்பு மஞ்ெல் 
சபாற்சொலிக் பாொரன இதில் பிைதானமாகும். கமற்குறிப்பிட்ட மிக அறிதான அப் 
பாொரன அம்பலங்சகாரட பிைகதெ செயலகப் பிரிவுக்குட்பட்ட மீட்டியாசகாரடபிகதெத்தில் 
பறந்து காணப்படுகின்றது.இயற்ரக எைில் தரைக் கதாற்றப் பிைகதெம் ககடாலான 
மூலிரககனாலும், உயிரினங்களாலும்   ிைப்பிய குன்று குைிகளாலும் கடகலாைக் கலப்பு 
வலயத்தில் பைந்து காணப்படுவதால் காலி மாவட்டத்தின்   ிலப் பிைகதெம்  கமலும் 
அைங்ரகக் கண்டுசகாள்ளலாம். 
 

உலக உரித்தான ெிங்ஹைாஜாவனம், ைம்ஸா ஈைத் தரையின் மாது கங்ரக, 
ச லுரவயிலுள்ள அைகு மிகுந்தஓரட, மசடால்துரவ, அரிதான மூலிரககரளக் சகாண்ட 

ரூமஸ்ஸலமரலச்ெிகைம், இயற்ரக வனப்புக்கள் மிளிர்ந்த காலி மாவட்டம் அரடந்துள்ள 
உரிரமகளகும்.   கன்சனலிய பாதுகாப்பு அைண், தூவிலி எல்ல மற்றும்பலப்பிடியில் 
மாதுகங்ரக, ச லுரவதூவிலிஓரட ,மற்றும்  ஹபைாதுவ மசடால்துரவரய அண்மித்து 
மாட்டின் விக்ைம ெிங்கவின் சதால்சபாருள்  ிரலயம் ெீனிகம மற்றும் சவல்ல 
விகாரையின் வணக்கஸ்தளம் காலி கடல் சதால் சபாருள்  ிரலயம் கபான்வற்ரறக் 
காண்டுகளிக்கலாம். ஹிக்கடுவ  கைத்தில் அரமந்துள்ள கடகலாைக் காட்ெி மற்றும் 
சகாக்கல கலப்பு சூைலும், அகுைல மற்றும் உணவட்டுன கடகலாைப் பிைகதெமும் 
உள் ாட்டவர் சவளி ாட்டவர்களின் உள்ளத்ரதக் கவைக் கூடிய இடங்களாகும். 
 
 

 

 

 

 

 

கொணிப் பயன்ட்டு முவற 

கொணியின் வவக அளவு (தெக்டயர்)  

ச ல் 17,309 

கதயிரல 30,995 

இறப்பர் 6,679 

சதங்கு 12,548 

கருவாய் 11,557 

கவறு பயிர்ச்செய்ரக 1,993 

அடர்ந்த காடு 19,808 

காடு மற்றும் கெரன 12,216 

ெதுப்பு  ிலம் மற்றும் ககடாலான 1,085 

வடீ்டுத் கதாட்டம் 46,066 

 ீர் தாங்கி 3,064 

கட்டிடம் 612 

மணல் மற்றும் பாரறகள் 661 

தரிசு  ிலம் 607 

 

 

வழ்க்வக முவற 

 

மாவட்டத்தின் சபாருளாதாை ரீதியில் பங்களிப்புச் செலுத்தும் விரனத்திறன் மிக்க மக்கள் 
சதாரகயில் 63.9% சபண்களும்36.1%  ஆண்களுமாவர். மாவட்டத்தில் 2015 வருடத்தில் 9.9% 
வறுரமக்குட்பட்டவர்களில் கவரலயின்ரம 4.6 ெதவதீமாகக் காணப்படுகின்றது. 53.3% 
ஊைியப்பரடயின் பங்களிப்பு காணப்படுவதுடன் சதாைிற் துரற ொர்  ிருவனங்கள் கீழ் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு அரமயப் சபறும்.  

முலாதாைம்:- ெனத் சதாரக மதிப்படீ்டுத் திரணக்களம் 2016 
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பிரிவு  வ ீி ொெொரம் 

கமத்சதாைில் 30.5% 

ரகத்சதாைில் 26.4% 

கெரவ 43.1% 

 

முலாதாைம்:- ெனத் சதாரக மதிப்படீ்டுத் திரணக்களம் 2015 

 

முலாதாைம்:- ெனத் சதாரக மதிப்படீ்டுத் திரணக்களம் 2015/2016 
 

 

 

 

த ற் பயிர்ச் தெய்வக    விலங்கு உற்பத் ி 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
முலாதாைம்:- ெனத் சதாரக மதிப்படீ்டுத் திரணக்களம்  2016 

 
 

இலங்ரகயின் கதெிய வருமானத்தில் வைகவற்கத்தக்க பங்களிப்புக்கரள 
கமற்குறிப்பிட்ட துரறகளினூடாக வைங்கப்பட்டுள்ளதுடன் விவொயத் துரறயினூடாக 
இறப்பர்/ சதங்கு மற்றும் கருவாய் கபான்ற பயிர்ச் செய்ரக முக்கியமான இடத்ரத 
வகிக்கின்றது. 

 
 
 
 

பருவம் மிகப்தபறிய 
வொய்க்கொல்; 

(ஏக்கர்) 

ெிறிய 
வொய்க்கொல்; 

(ஏக்கர்) 

மவை 
தபொைியும்(ஏக்கர்) 

த ற் 
பயிர்
(தம .த ொ ) 

சபரும்கபாகம் 161.5 1,185.2 23,792.4 23,476 

ெிறுகபாகம் 0 33.7 2,844.4 2,908 

தமொத் ம் 161.5 1,218.9 26,636.8 26,384 

வவககள் எண்ணிக்வக ம ிப்பீட தெய்யப்பட்ட 
 ினந்த ொறும் உற்பத் ி  

பசு மாடு 13,674 பால்லீட்டர்    8,742 

எறுது 11,011 பால்லீட்டர்    7,500 

ககாைி 202,315 முட்ரட      75,376 

பயிர்ச் 
தெயவக 

கொணியின் 
அளவு 

(தெக்தடயொர்  ) 

கருவாய் 12,089 

மிளகு 1,105 

கதாடம் 196 

மா 986 

பலா 1,615 

வாரை 1,662 

அண்ணாெி 157 

மைவல்லி 425.6 

வற்றாரல 122.6 

சவண்டிக்காய் 134.3 

கத்தாரிக்காய் 118.5 

பயற்றங்காய் 67.9 

பரீ்பங்காய் 94 

பாகற்காய் 6.4 
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மாவட்டத்தின் பாைம்பரிய ரகத்சதாைிற்களில் பான் பாய், பறீுளு கைன்த, பலரக அலங்காைம், 

முக மூடி மற்றும் ரூகட முக்கிய இடத்ரத வகிக்கின்றது. 
 

காலி மாவட்டத்தைலிருந்து 10 கிகலா மீட்டர் சதற்கக சகாக்கல ஆரடத் ஏற்றுமதி 
வலயம் அரமந்துள்ளதுடன் அதில் காலி மாவட்டத்தின் அதிகூடிய இரளஞர் யுகதிகளுக்கு 
கவரல வாய்ப்புக்கள் வைங்கப்பட்டுள்ளது. கமலும் சபந்சதாட்ரட, அம்பலங்சகாரட, 

ஹிக்கடுரவ, காலி, உனவட்டுவ கரைகயாை வலத்ரத அண்மித்து கமற்சகாள்ளப்பட்டு 
வரும் சுற்றுளா வர்த்தகத்தின் மூலம் மக்களின் வருமானம் அதிகரிக்கும் வைி 
கமன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

   

மாத்தரை சகாழும்பு அதிகவகப் பாரத  ாட்டிற்குள்  ரடமுரறப்படுத்தப்பட்ட 
அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்ெித்திட்டமான அகில இலங்ரக கதெிய சபாருளாதாை அபிவிருத்திக்கு 
காலி மாவட்டத்தின் பங்களிப்ரப அதிகரிப்பதில் சபரியளவில் தாக்கம் செலுத்துகிறன்றது. 
இது சுற்றுலாத்துரறரயப் கபாலகவ துரறமுகச் செயற்பாடுகளுக்கும் கபருதவியாக 
உள்ளது. 

 
 ீர்பொெனக் கட்டவமப்பு 

 
காலி மாவட்டத்தின்  ீர்ப்பாெனக் கட்டரமப்பு சதாடர்பாக அவதானத்ரதச் செலுத்தும்  
கபாது அது 4 குளங்களில் 504 இரணப்புக்கள் மற்றும் பிைதான கால்வாய் வதீிகள்  117 ஐ 
அது சகாண்டிருப்பரதக் காணலாம்.இக் கால்வாய்க் கட்டரமப்புக் கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் 
 டாத்துரக சதாடர்பாக செயற்பாடுகரள கமற்சகாள்வது கீழ் காணப்படும்  முக்கியமான  3 
அைெ  ிறுவனங்களினதும். 
 
1. ீர்ப்பாெனத் திரணக்களம் 
2. மாகாண  ீர்ப்பாெனத் திரணக்களம் 
3.கம லச் அபிவிருத்தித் திரணக்களம் 
 
 
ெனத்  த ொவக கட்டவமப்பு  

 

2016 ஆண்டு மதிப்பிடப்பட்ட ெனத் சதாரக 1,102,000 ஆக அதிகரிப்பதுடன் ஆண்கள் 
எண்ணிக்ரக 528,444  (48%)  ஆகவும் சபண்களின் எண்ணிக்ரக 573,556 (52%) ஆகும். 
காலி மாவட்டத்தில் ெனத்சதாரகயில் அதிகமாகனார் கிைாமப்புைங்களிகள வாழ்கின்றனர் 
அரவ 85.7% மாகும்.  கைப்புைத்தில் 12.5% மற்றும்  கதாட்டப்பகுதிகளில் வழும் 
ெனத்சதாரகயில்  1.8%  வெிக்கின்றனர். 
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காலி மாவட்டத்தில் ெனத்சதாரக (ெதுை கிகலாமீட்டருக்கு ஆட்களின் எண்ணிக்ரக) 

667ஆகும்.தவலம பிைகதெ செயலகப் பிரிவில்குரறந்த ெனத் சதாரகயும்.   ான்கு 

கடரவகள் பிைகதெ செயலகப் பிரிவில் அதி கூடிய ெனத்சதாரகயும் 
உள்ளரமகுறிப்பிடத்தக்கது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பிரக ெ  தெயலகப்  பிரிவு ஆண் தபண் தமொத் ம் 

சபந்கதாட்ரட 24,960 26,832 51,792 

பலபிடிய 33,140 36,744 69,884 

கைன்சதனிய 31,272 33,498 64,771 

எல்பிடிய 32,198 34,882 67,080 

 ியாகம 17,907 18,960 36,868 

தவலம 16,537 17,258 33,795 

ச ழுவ 14,917 14,764 29,681 

 ாசகாரட 26,879 28,907 55,786 

பத்கதகம 37,057 40,678 77,736 

சவலிவிடிய 14,497 15,917 30,414 

அம்பலன்சகாரட 28,295 30,737 59,032 

ஹிக்கடுவ 10,634 11,912 22,546 

 ான்கு கடரவகள் 50,890 54,725 105,615 

கபாப்கப  கபாத்தல 50,570 54,879 105,449 

அக்மீமன 24,731 27,430 52,161 

யக்கலமுல்ல 38,248 42,356 80,604 

இமதுவ 22,979 24,637 47,617 

ஹபறாதுவ 22,063 24,449 46,512 

ககாணபனீுவல 30,669 33,989 64,658 

தமொத் ம் 528,444 573,556 1,102,000 
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தவப்பம்  ிவலயும் மவை வழீ்ச்ெியும் 

மொவட்டத் ின் அடிப்பவட புள்ளி விபரத்  கவல்கள்-  (2016) 

2016  ஆம் ஆண்’டின் மதிப்பிடப்பட்ட ெனத்தரக             1,102,000 

மொ ம் வருட  மவை 
வழீ்ச்ெி 
(மி .மீ)  

 ில  ீர்  மட்டம் % தவப்ப ிவல  (C0) 
அ ிகூடிய அ ிகுவறந்  அ ிகூடிய அ ிகுவறந்

  
ஜனவரி 40.7 87.0 76.1 31.3 22.5 

சபப்ைவரி 250.1 85.3 75.6 30.9 24.4 

மார்ச் 39.4 84.3 73.3 32.4 25.5 

ஏப்ைல் 76.0 86.1 74.1 33.3 26.6 

கம 440.8 89.2 83.5 30.7 25.9 

ஜூன் 119.1 87.4 84.6 29.6 26.0 

ஜுரல 128.2 88.5 83.8 29.0 25.9 

ஆகஸ்ட் 76.8 87.5 83.3 29.0 26.0 

செப்டம்பர் 43.9 88.0 83.3 28.7 25.9 

ஒக்டாம்பர் 370.5 85.5 81.0 29.3 25.5 

 வம்பர் 332.5 89.0 81.4 30.0 23.9 

டிெம்பர் 63.4 87.2 76.8 30.0 24.2 

மாவட்டத்தின் சபயர் காலி மாவட்டம்  
மாகாணம் சதன் மாகாணம்  
சமாத்த  ிலப்பைப்பு 1,651.6 km2  

பிைகதச் செயலகப் பிரிவுகளின் எண்ணிக்ரக 
19 

 

கிைாம கெவகர் பிரிவுகளின்  எண்ணிக்ரக 
896 

 

கிைாம எண்ணிக்ரக 2,446  

சமாத்த வாக்களர்களின்  எண்ணிக்ரக 843,470 
 

கதர்தல்சதாகுதிகளின்  எண்ணிக்ரக 
703 

 

மா  கை ெரபகளின்  எண்ணிக்ரக 1 
 

 கை ெரபகளின்  எண்ணிக்ரக 
2 

 

பிைகதெ ெரபகளின்  எண்ணிக்ரக 
17 

 

உள்ளாெ விடுதிகளின் எண்ணிக்ரக 
(உள் ாட்டு அலுவல்கள் அரமச்ெின் கீழ்)  2 

 

அைெ உள்ளாெ விடுதிகளின்  எண்ணிக்ரக   
(உள் ாட்டு அலுவல்கள் அரமச்ெின் கீழ்) 64 

 

வலயக் கல்வி அலுவலகங்களின்  எண்ணிக்ரக    4 
 

பாடெரலகளின்  எண்ணிக்ரக 431 
 

ஆெிரியர்களின்  எண்ணிக்ரக   11,472 
 

பாைாளுமன்ற உறுப்பினர்களின்  எண்ணிக்ரக 
10 

 

மாகாண ெரப உறுப்பினர்களின்  எண்ணிக்ரக   22  

உள்ளூைாட்ெி மன்ற  ிருவன உறுப்பினர்களின்  எண்ணிக்ரக 244 
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அரெ அரெ ெொர்புத் துவற கணக்தகடுப்பு– 2016 

 

2016 இருதிக் காலாண்டில் இடம்சபற்ற அைெ அைெ ொர்புக் கணக்சகடுப்பில் மாவட்டத்தில் 
கவரல வாய்ப்புப் சபற்றுள்ள கெரவயாளர்களின் எண்ணிக்ரக 1,117,808 ஆகும்.அதில் 
ஆண்கள் 54.9 %மும் சபண்கள் 45.1%மும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தில் அைெ, அைெ 
ொர்பற்ற துரறயில் கெரவயாளர்களில் 62% மானவர்கள் க.சபா.ெ (உ.தைம்) 
ெித்தியரடந்தவர்களும் 62.7% மானவர்கள் கனணிரய பயன்பாட்டாளர்கள். 2,467 
பட்டதாரிகள் கெரவயில் ஈடுபடுவகதாடு 306 பட்டகமற்படிப்பு பட்டம் சபற்றவர்களாக 
உள்ளனர். 
 

 

4. ஒழுங்கவமப்புக் குறிப்பு மற்றும் பணிக்குழுத்  கவல்கள் 

அைொங்க அதிபர் / மாவட்டச் செயலாளரினால் கமலதிக மாவட்டச் செயலாளர் 
இருவருடன் பிைதான கணக்கானர், திட்டமிடல் பணிப்பாளர், மாவட்ட சபாறியியலாளர்களின் 
அண்மித்த ஒத்துரைப்புடன் மாவட்ட செயலகத்தில் 104 பணிக்குழு அங்கத்தவர்களின் 
உதவியுடன் கமற்குறிப்பிடப்பட்ட க ாக்கங்கள் பணிகள்  ிரறகவற்றப்படுகின்றது. அப் 
பணிகளுக்கு 19 பிைகதெ செயலாளர்கள் அப் பணிக் குழுவில் 1957 அங்கத்தவர்களின் உதவி 
அதிபர்/ மாவட்டச் செயலாளருக்கு கிரடக்கின்றரம மற்று மன்றி அத்கதாடு 896 கிைாம 
உத்திகயாகத்தர் பிரிவுகள் 2446 சபாருளாதாை, ெமூக மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் 
அத்கதாடு அைெ கெரவகள் மக்களுக்கு வைங்க சபாறுப்ரப கமற்சகாள்ளல்.கமலும் இந் 
 டவடிக்ரககளுக்க க ைடி அரமச்ெின் பிைதி  ிருவன 34 அங்கத்தவர்களும்  அதிபர் / 
மாவட்ட செயலாளருக்கு உதவி வைங்குகின்றனர். அத்கதாடு  மாதாந்தம்  ரடசபறும் 
கூட்டத்தில் மாவட்டத்தின் 220 அைெ  ிறுவனங்கள் மாவட்டத் தரலவரினதும் அைலெியல் 
தரலவர்களின் பங்களிப்புடன் மாவட்ட அபிவிருத்தித் திட்டமிடல் செயற்பாட்டினூடாக 
மதிப்பிடப்படுகின்றது. 
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4.1 ஒருங்கவமப்புக் குறிப்பு 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

மொவட்ட தெயலொளர் / அ ிபர் 

ප්රධාන   

අභ්යන්තර  

විගණක 

 
கமல ிக மொவட்ட 

தெயலொளர் ( ிறுவொக 
கெவவ) 

கமல ிக மொவட்ட 
தெயலொளர் )கொணி 

அபிவிருத் ி) 

பிர ொன உள்ளகக் 
கணக்காய்வுப்உள்ள

கக்காய்வாளர் 
கணக்காய்வுப் 

 

பணிப்பாளர் 
( ிட்டமிடல்) 

 

மொவட்டவிவ
ொயப்பணிப்

பாளர் 

பிர ொனக
ணக்காளர் 

 

உதவி 
மாவட்டசெயலா

ளர் 

 

மாவட்ட 
சபாறியியளாலர் 

 

பிைதி மற்றும் 
உதவிப் 

பணிப்பாளர் 

 

மாவட்ட 
வாழ்வின்எழுச்ெி 
பணிப்பாளர் 

 

கணக்காளர் 

 

 ிறுவன 
உத்திகயாகத்தர் 

 

අභ්යන්තර  ිගණන  

අංශය 

உள்ளகக் 
கணக்காய்வுப் பிரிவு 

 

வாழ்வின் 
எழுச்ெி பிைவு 

சபாறியியலாளர் 
பிரிவு 

 

திட்டமிடல் 
பிரிவு 

 

 ிருவாகப் 
பிரிவு 

 

விவொயப் 
பிரிவு 

 

 ிதிப் பிரிவு 

 

ஒன்றிரண
ந்த 

 ிருவனங்க
ள் 

 

கொணி 
அபிவிருத் ி பிரிவு 

கெரவப் 
பிரிவு 
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4.2 கெவவக் குழு விபரம் 

     
 காலி மாவட்டச் செயலகமும் இதனுடன் இரணந்த பிைகதெ செயலகங்கள் 19 இலும் 
அனுமதிக்கப் பட்ட கெரவ குழுவும் தற்கபாது கெரவயில் உள்ள கெரவக் குழு கீகை 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 
 

 

 

 

கிரொம உத்கயொகத் ர் பணிக்குழு த ொடர்பொன  கவல் 

 

காலி மாவட்ட  ிருவக ஒருங்கிரனப்புக்கிணங்க கிைாமிய அலுவலகப் பிரிவுகள் 896
செயற்பாட்டில் உள்ளன 2016.12.31 திகிதி பிைகதச்செயலகப் பிரிவுக்கினங்க கிைாம 
உத்திகயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ரக மற்றும் சவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ரக கீகை 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு அரமயும் . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பிரிவு 

மொவட்டச்தெயலகம் பிரக ெதெயலகம் 

அனும ித்  
கெவவயொளர்க

ளின் 

எண்ணிக்வக 

உண்வம 
கெவவயொளரி 

எண்ணிக்வக 

அனும ித்  
கெவவயொளர்க

ளின் 

எண்ணிக்வக 

உண்வம 
கெவவயொளரி 

எண்ணிக்வக 

ெிகைஷ்ட மட்டம் – 
 ிைந்தைம்  

8 7 57 55 

மூன்றாம் மட்டம் – 
 ிைந்தைம் 

1 3 43 28 

இைண்டாம் மட்டம் - 
 ிைந்தைம 

74 78 1,701 1,595 

ஆைம்ப மட்டம் – 
 ிைந்தைம் 

)தற்காலிகம்(  

17 16 156 143 

தமொத் ம் 100 104 1,957 1,821 
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அபி விருத் ி உத் ிகயொகத் ர் பணிக்குழு த ொடர்பொன  கவல்கள் 

 
 

பிரக ெச் தெயலகப் 
பிரிவுகள் 

கெவவயிலுள்ள 
அபிவிருத் ிஉத் ிகயொகத் ர்களின் 

எண்ணிக்வக 

தவற்றிம் ( /கமல ிக )
எண்ணிக்வக 

மாவட்டச் செயலகம் 41 (6) 

 ான்கு கடரவகள் 14 (2) 

தவலம 9 1 

 ியாகம 10 1 

அம்பலாங்சகாரட 13 (1) 

கைன்சதனிய 10 - 

எல்பிடிய 10 - 

ச லுவ 8 2 

 ாசகாரட 9 3 

பலபிடிய 11 1 

ஹிக்கடுரவ 11 - 

அக்மீமரன 12 - 

சபந்கதாட்ரட 12 - 

ஹபதாதுரவ 12 - 

பத்கதகம 12 - 

யக்கலமுல்ரல 12 - 

கபாப்கபகபாத்தரல 11 - 

சவலிவிடிய 11 - 

இமதுவ 12 - 

ககாணபணீுவல 10 2 

தமொத் ம் 250   

 

பிரக ெச்தெயலகப்பி
ரிவுகள் 

கிரொமஉத் ிகயொகத் ர் 

பிரிவுகளின்எண்ணிக்
வக 

கெவவயிலுள்ள 
கிரொமஉத் ிகயொகத் ர்களின் 

எண்ணிக்வக 

தவற்றிடங்களி
ன்எண்ணிக்வக 

 ான்கு கடரவகள் 50 49 1 

தவலம 36 35 1 

 ியாகம 34 29 5 

அம்பலாங்சகாரட 36 36 0 

கைன்சதனிய 40 36 4 

எல்பிடிய 51 41 10 

ச லுவ 34 31 3 

 ாசகாரட 53 48 5 

பலபிடிய 52 48 4 

ஹிக்கடுரவ 97 93 4 

அக்மீமரன 63 59 4 

சபந்கதாட்ரட 51 47 4 

ஹபதாதுரவ 59 52 7 

பத்கதகம 70 64 6 

யக்கலமுல்ரல 44 33 11 

கபாப்கபகபாத்தரல 44 43 1 

சவலிவிடிய 20 17 3 

இமதுவ 43 37 6 

ககாணபணீுவல 19 16 3 

தமொத் ம் 896 814 82 
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5.    2016வருடத் ின் தெயற்பட்டுத் ிட்டத் ின் மூலம்கமற்தகொள்ளப்படும் பணிகள் 

5.1  மொவட்ட தெயலகம் மற்றும் பிரக ெ தெயலகங்களின் தபொது  ிறுவொம் 

 ிருவனம் மற்றும் கெவவப பிரிவு  
 

 ிருவொகப் பிரிவு 

 

 ிகழ்ச்ெித்  ிட்டம் தெயற்பொடுகள் 

கிைாம உத்திகயாகத்தர் அலுவலக 
 டவடிக்ரக 

 

  கிைாம உத்திகயாகத்தர் கெர்த்தல் - 34 

  ஓய்வு சபறல் - 28 

கிைாம உத்திகயாகத்தர் 
ஒழுக்காற்று  டவடிக்ரக 

 பரிகொதித்தல் - 06 

 ஆைம்ப விொைரண – 05 

 ஒழுங்கான ஒழுக்காற்றுப் பரீட்ெித்தல் 
 டவடிக்ரக -  03 

மக்கள் முரறப்பாட்டு 
முகாரமத்துவம் 

 முரறப்பாடுகள் சபறல் - 15 

 அறிக்ரககள் சபறல்            - 15 

 விொைரண  டாத்தல்  டவடிக்ரக 
எடுத்தல் 

கிைாம உத்திகயாகத்தர் அலுவலப் 
பரிகொதித்தல் 

 கிைாம உத்திகயாகத்தர் அலுவலகப் 
பரிகொதித்தல்                  1606 

 டுவர் குழு உறுப்பினர் பட்டியல் 
தயாரித்தல்  

  காலி மற்றும் பலபிடி  ீதி மன்ற  

  வலயத்தில் டுவர் குழு உறுப்பினர் -02   

  பட்டியல் தயாரித்தல் 

சடங்கு க ாய்  ிவாைண 
 டவடிக்ரக 

 சடங்கு கூட்டம் ரவத்தல் மா .செ –   
  01  

 பிைகதெ – 160 

 கிைாமிய – 10361 

 ெிைமதாம் மற்றும் அறவூட்டல்  1200- 
  

ெிறு ீைக க ாய்  ிவாைண 
 ிகழ்ச்ெித் திட்டம் 

 இனங் கண்ட க ாய் –   503  
 அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்ெிதிட்டம் – 238 

சுற்றுள்ளா விடுதி 
முகாரமத்துவம் படகன்வில 
மற்றும் தவலம 

 தங்குவதற்கான  டவடிக்ரக  145 

 வருமானம் கெர்த்தல்  டவடிக்ரக - 
ரூ 205 ,950.00 

 பரிபாலன  டவடிக்ரக – ரூ 1,808,563.35 

விொைரண மற்றும் வைிறடத்தல் 
பிரிவு முகாரமத்துவ 
 டவடிக்ரக 

 2016  ஆம் வருடத்தில் ஆைம்ப 
விொர்ரைண மற்றும் பரீெிலரன 

36  கிரடக்கப்சபற்றன அதில் 26 
க்கு  டவடிக்ரக எடுக்கப்பட்டு 

 ிரைவு சபற்றது 03 க்கு பகுதி 
 டவடிக்ரக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
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கெவவப் பிரிவு 
 

 

            காலி மாவட்ட செயலகத்தில்  ிர்மாணிக்கப்பட்ட பல்கவறுபட்ட கெரவப் 
பிரிவினூடாக பல விகெட கெரவகள் கமற்சகாள்ளப்பட்டு காலி மாவட்டத்தின் 
அபிவிருத்திச் செயற்றிட்டத்திற்கு உயர்ந்த கெரவயிரன வைங்குகின்றது. இப் 
பிரிவினூடாக மக்களின் கதரவகளுக்ககற்ப பல்கவறுபட்ட கெரவகரள கமற்சகாள்வதற்கு 
உதவி மாவட்ட செயலாளரின் பூைண கமற்பார்ரவ மற்றும்  வைிகாட்டலின் கீழ் அைெ 
முகாரமத்துவ உதவியாளர் மற்றும் அபிவிருத்தி உத்திகயாகத்தர் உற்பட அதற்கிணங்கிய 
கெரவயிலுள்ள உத்திகயாகத்தரின் பங்களிப்புக்கரள சபற்றுள்ளது.    
 

 பணிக்குழுவின் கட்டரமப்பு விருத்தி 
 வாகனங்கள் பரிபாலித்தலும் முகாரமத்துவமும் 

 பிைகதெ செயலாளர் உரறயாடல் ஒழுங்ரமப்பு  

 அனுமதிப்பத்திை வினிகயாகம் ( சவடிசபாருள், அபிங், துப்பாக்கி, கலால் வரி) மற்றும் 
முகாரமத்துவம் 

 அைெ சபாது மற்றும் உற்பிரிவுக்குற்பட்ட வடீு முகாரமத்துவம்  

 க ைடி  அரமச்ெின் ஒதுக்கீட்டில் அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

 

 

 

 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் எண்ணிக்வக முன்கனொற்றம் 

தனியார் ககாரவ 
 ரடமுரறப்படுத்தல் 

ககாரவகள்  டவடிக்ரக 123

எடுத்தல் 

ெம்பள அளரவப்சபறல் – 80 

ஓய்வூதியம் வைங்கல்  -  03 

விரனத்திற தரட கான் - 01  

தினம்கதாறும் தபால் 
முகாரமத்துவம் 

கிரடத்த கடிதங்களின் 
எண்ணிக்ரக   12000 

பங்கீடு செய்ய கடிதங்களின் 
எண்ணிக்ரக - 12000  

சதாரலகபெி,  ீர் மின் பத்திரிரகக் 
கட்டணம் செலுத்தல் மற்றும் 
அைெிரற செலுத்தல் 

சதாரலகபெி கட்டணம் - 228  

 ீர்கட்டணம் - 24  

மின் கட்டணம்    - 156  

பத்திரிரகக் கட்டணம் - 12  

 

சதாரலகபெி கட்டணம் - 228  

 ீர் கட்டணம் - 24  

மின் கட்டணம் - 156  

பத்திரிரகக் கட்டணம் -12  

கட்டிடப் பரிபாலன வாடரக 
சபறல் 

குறிக்ககாள் - ரூ . 1,700,000 .00  ரூ.1,600,000.00   (94%) 

கஹால் டீ ககால் மண்டப 
 டாத்திச் செல்லல் 

130 தினங்கள்  ஒதுக்கப்பட்ட 166 )127% (
தினத்திற்குறிய வருமானம் 
4,700,000 ரூபாவாகும் 

 ம்பிக்ரகப் சபாறுப்புச் ெரப  கிரடத்த விண்ணப்பம்  24 அனுப்பிய விண்ணப்பம் 24 

புரகயிைத அனுமதிப் பத்திைம் 
வைங்கல் 

225 ககாைப்பட்டரவ 225 வினிகயாகிக்கப்பட்ரவ 

அனர்த்த கடன் மற்றும் சொத்துக் 
கடன் அனுமத்தல் 

கிரடத்த விண்ணப்பம்  26 அனுமதித்த விண்ணப்பம் 26 

ஒழுக்காற்று மற்றும் பிரிவு 
முகாரமதுவ  டவடிக்ரக 

ஒழுக்காற்று  டவடிக்ரக  10 

தயாரிக்கப்பட்ட கவண்டிய 
அறிக்ரக                 12 

கமற்சகாள்ளப்பட்ட 
எண்ணிக்ரக  10 

தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்ரக 12 
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மொவட்டதெயலக பணிக் குழுக்  ிறன் விருத் ி  )தெலவு விடயம்261-1-1-0-2401( 
 

 
 
 

இல அலுவலகம் பாடச றியின் சபயர் ஒதுக்கப்பட்ட 
சதாரக ரூபா. 

1 மாவட்ட செயலகம் பிைகதெ அபிவிருத்தி பங்களிப்புக்கு சகாரியா 
பயிற்ெி   ிகழ்க்கித்திட்டம்   

140,825.55 

2 மாவட்ட செயலகம் விரனத்திறன் ஆக்கத்திறன்  ிகழ்ச்ெித்திட்ட  7,363.00 

3 மாவட்ட செயலகம் அபிவிருத்தி  ிருவாக மற்றும் 
 வனீமயமாக்கல் செயற்றிட்டம் மகலாெியா 

 351,564.84 

4 மாவட்ட செயலகம் விரனத்திறன் ஆக்கத்திற  ிகழ்ச்ெித்திட்ட  12,000.00 

5 மாவட்ட செயலகம் குளிருட்டி இயந்திைம் சதாடர்பான பயிற்ெி  
 ிகழ்க்கித்திட்டம்   

32,000.00 

6 மாவட்ட செயலகம் சபாருளியல் பட்டகமற்படிப்பு  ிகழ்ச்ெி திட்டம் 
– க ார்கவ 

190,758.36 

7 மாவட்ட செயலகம் அைெ பிரிவு தரலரமத்துவப் பயிற்ெி 
மகலெியா  

77,279.00 

8 மாவட்ட செயலகம் அலுவலகப் பிரிவுகளுக்கான சபாறுப்புக்கரள 
அறிமுகப் படுத்தும்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

13,770.00 

9 மாவட்ட செயலகம் CIGAS பயிற்ெி  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 30,164.75 

10 ககாணபணீுவல 
பிைகதெ 
செயலகம் 

செயற்றிட்ட அறிக்ரக தயாரித்தல் சதாடர்பான 
பயிற்ெி 

35,117.50 

11 இமதுவ பிைகதெ 
செயலகம் 

உள்க ாக்க பயிற்ெி  ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  39,650.00 

12 அம்லங்சகாரட 
பிைகதெ 
செயலகம் 

 ீக்கல் சதாடர்பான  ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  30,025.00 

13 கபாப்கபகபாத்தல 
பிைகதெ 
செயலகம் 

மனப்பாங்கு அபிவிருத்தி சதாடர்பா பயிற்ெி  39,175.00 

                           தமொத் ம்  999,693.00 

ஒதுக்கீட்டின் உபகயொகம் 99.99% 
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பிரக ெ தெயலக பணிக் குழுத்  ிறன் விருத் ி ) தெலவு விடயம் 261-1-2-0-2401( 

சதா
டர் 
இல 

செயகத்தின் 

சபயர் 

பயிற்ெி  டவடிக்ரககள் உண்ரமச் 

செலவு 

ரூபா 

1  ான்கு 
கடரவகள் 

ெம்பள அளவுத்திட்டம்,ககாரவ முகாரமத்துவம், 

மன ிரல விருத்தி, கிைாம உத்திகயாகத்தர் 
கடரமசதாடர்பான அறிவூட்டல்  

49,300.00 

அபிவிருத்தி  ிறுவாக  வனீமயமாக்கல் பயிற்ெி  (

மகலெியா  (சகாரிய புலரம பரிெில் பாட ச ரிக்கு 
– 02 உத்திகயாகத்தர்  

193,950.54 

2 எல்பிடிய க ர் ெிந்தரன  31,868.00 

காணி சதாடர்பாக பயிற்ெி ,சவயற்றிட்ட 
முகாரமத்துவம்  

20,910.00 

3 சவலிவிடிய 
திவிதுை 

அைெ  ிதி முகாரமத்துவம் ,அைெ தாபனக் ககாரவ 
விதிகள்  

21,500.00 

தரலரமத்துவ முகாரமத்துவம் ,விரனத்திறன், 

 பனீமயமாக்கல்  

31,750.00 

4 கைந்சதனிய ககள்வி அ ிவித்தல்  10,050.00 

அலுத்த முகாரமத்துவம் ,விரனத்திறன், 

தரலரமத்துவ அபிவிருத்தி, மக்கள் சதாடர்பு  

41,325.00 

5 தவலம காணி சதாடர்பான பயிற்ெி மற்றும் மைெ  ிதி 
முகாரமத்துவம்  

24,650.00 

6 கபாப்கபாத்தல  ிறுவாக மற்றும் கணக்கு ,காணி பயிற்ெி, ஆழுரம 
விருத்தி 

48,800.00 

7 யக்கலமுல்ல அலுத்த முகாரமத்துவம் ,விரனத்திறன்  19,990.00 

 ிதி ஒழுங்கு ,ககாரவ முகாரமத்துவம், கடரம 
சதாடர்பான விொைரண 

29,360.00 

8  ாசகாரட ஒழுக்காற்று  ரடமுரற     6850.00 

களஞ்ெிய முகாரமத்துவம் ,ககள்வி அறிவித்தல்  18,350.00 

9 அம்பலங் 
சகாரட 

விடுமுரற ,ஒழுக்காற்று  ரடமுரற, அலுவலக 
முகாரமத்துவம், அைெ  ிதி முகாரமத்துவம், 

பிைச்ெிரன தீர்த்தல்  

38,360.00 

ஈ- அைெ சதாைிநுட்ப தகவல்    9719.00 

10 பத்கதகம  விரனத்தறன் பயிற்ெி ,மனப்பான்ரம விருத்தி  16,580.46 

அலுவலக  ரடமுரற ,களஞ்ெிய ொரல 
கட்டுப்பாடு மற்றும் சபாருட்கள் பரீட்ெித்தல்  

20,170.00 

11 ஹபைாதுவ தனிப்பட்ட ககாரவ மற்றும் விடுமுரற ,அைெ  ிதி 
முகாரமத்துவம்  

36,975.00 

கிைாம  உத்திகயாகத்தர் சதாடர்பாக அவெை மைண 
பரிகொதரன பயிற்ெி  

 
 

11,050.00 
 
 
 
 

19 



 ` 

 

 

 

வொகனம் பரிபொலித் லும் முகொவமயும் (தெலவுத்  வலப்பு 261-1-1-0-2003) 

  மாவட்டச் செயலகம் மற்றும் பிைகதெ செயலகங்களில் முகரமத்தும் மற்றும் 
அபிவிருத்தி  டவடிக்ரககளுக்காக 49 வாகனங்கள் உள்ளன. இவ் வாகனங்கள் சதாடர்பான 
மூலகருத்ரத கெரவப் பிரிவினூடானகவ இயக்கப்படுகின்றது. 
 

 மாவட்ட செயலகத்தின் வகனங்கள் 09 இனது கபாக்குவைத்து குறிப்பு 
கணக்காய்வுக்கு முன்ரவத்தல் 

  07 வாகனங்களுக்கு எரிசபாருள் வினிகயாகம் மற்றும் எரிசபாருள் பற்றுச்ெீட்ரட 
செலுத்தல் 

 அைசுக்கு உரித்தான வாகனங்கரள கவறாக்கல் 

 வாகனம் சதாடர்பான காப்பறுதிச் கொரவகரள ஒழுங்கரமத்தல் ( மாவட்ட 
செயலாகத்தில்  09 வாகனங்களும் பிைகதெ செயலகத்தில் 38 வாகனங்களும் 
உள்ளன. 

 பிைகதெ செயலாளர்களின் கமலதிக எறிசபாருள் ககள்வி பத்திைம் 142 சதாடர்பாக 
 டவடிவடிக்ரக எடுத்தல் 

 மாவட்ட செயலகத்தில் 09 வாகனங்களுக்கு அனுமதிப்பத்திைம் வினிகயாகித்தல்.  

சதா
டர் 
இல 

செயகத்தின் 

சபயர் 

பயிற்ெி  டவடிக்ரககள் உண்ரமச் 

செலவு 

ரூபா 

12 ககாணபிணுவ
ல 

ஓய்வூதியம் தயாரித்தல் ,காணி, ஒழுக்காற்று 
 ரடமுரற  

25,991.00 

க ர் ெிந்தரன மனப்பாங்கு விருத்தி மற்றும் 
 ல்லாட்ெி  

10,515.00 

13 ச லுவ ெம்பள அளவுத்திட்டம் ,கணக்கு  டவடிக்ரக, காணி 
சதாடர்பான பயிற்ெி  

31,425.00 

செயற்றிட்ட முகாரமத்தும்  10,925.00 

14  ியாகம  ிதி முகாரமத்துவம் ,அலுவலக 
 ரடமுரற,செயற்றிட்ட முகாரமத்துவம், 

முன்ரவக்கப்பட்ட கரல முரற  

55,160.00 

கிைாம உத்திகயாகத்தர் பயிற்ெி  ,2017 வருட பார்ரவ  54,600.00 

15 சபந்சதாட்ட முகாரமத்துவ பயிற்ெி ,ஒழுக்காற்று  டவடிக்ரக, 

மனப்பங்கு விருத்தி, விரனத்திறன் விருத்தி 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  

40,650.00 

16 பலபிடிய  ிதி ஒழுங்கு முரற ,கிைாமிய செயற்றிட்ட 
முகாரமத்துவம் 

36,900.00 

குற்றவியல் கல்வி மற்றும் அவெை மைண 
பரிகொதரன  

   8100.00 

17 இமதுவ ஒழுக்காற்று  டவடிக்ரக  49,200.00 

18 ஹிக்கடுவ ெம்பள அளவுத்திட்டம் ,செயற்றிட்ட திட்டமிடல், 

மனப்பாங்கு விருத்தி 
28,775.00 

19 அக்மீமன ெமாதான அதிகாைம் பயிற்ெி ,அைெ  ிதி பயிற்ெி  51,750.00 

 தமொத் ம்  1,085,499.00 

ஒதுக்கீட்டு பயன்பொடு  98.68% 
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 மாவட்ட செயலாக 09 வாகனங்கரள பைாமரித்தல் 

 உபகயாகமற்ற வாகனங்கள் சதாடர்பான  டவடிக்ரக 

 வாகன பைாமரிப்புச் செலரவக் குரறத்தல் 

 அைெ வானகங்கரள உபகயாகிப்பதற்காக ஒழுங்கு முரறயிரன தயாரித்தல் 

 06 வாகன விபத்துக்கள் சதாடர்பாக செயற்படல் 

 பிைகதெ செயலகங்கள் 19 இனது வாகன பைாமரிப்புக்கு கவண்டிய ஒதுக்கீடுரள 
வைங்குதல்  

 

ஒதுக்கப்பட்ட த ொவக 
ரூபொ. 

தெலவு ரூபொ. உபகயொகம் (2016)  

2,000,000.00 2,000,000.00                          100% 
 

பிரக ெ தெயலொகங்களின் மொ ொந்  கூட்டங்கள்  

          பிைகதெ செயலகத்தினூடாக கமற்சகாள்ளப்படுகின்ற  டவடிக்ரககளின் 
முன்கனற்றங்கள் சதாடர்பாக மாதாந்தம் இறுதியில் விபைங்கள் கண்டறிதல் இதில் 
 ரடசபறும் மாவட்ட அைொங்க அதிபரின் தரலரமயில் அரனத்து பிைகதெ 
செயலாளர்கள், உதவிப் பிைகதெ செயலாளர்கள்  மற்றும் மாவட்ட செயலக  ிரறகவற்று 
அதிகாரிகளின் பங்களிப்புடன் 12 கூட்டங்கள்  டாத்துவதற்கு ஒழுங்கரமப்புச் 
செய்யப்பட்டுள்ளன. 
 

அனும ிப் பத் ிரம் வினிகயொகித் ல் (தவடிதபொருள் / அபின் / துப்பொக்கி / கலொல்வரி) 
மற்றும் முகொவமத்துவப்படுத் ல் 

துப்பொக்கி அனும ிப்பத் ிர முகொவமத்துவம் 

தெயற்றிட்டங்கள் பிர ொன தெயற்றிட்ட 
குறியீடு  

எண்ணிக்வக 

புதிய அனுமதிப்பத்திைம் க ர்முகப் 
பரீட்ரெ  டாத்தல்

 ரடசபற்ற க ர்முகப் 
பரீட்ரடகள்  

10 

விவொயக் கமிடி அத்தாெிரய சபற்றுக் 
சகாள்ளல்

வைங்கிய அத்தாட்ெிகள் 8 

 விவொய குழுவுக்கு அத்தாட்ெி சபற்றுக் 
சகாடுத்தல் 

.

வைங்கிய அத்தாட்ெிகள் 10 

 துப்பாக்கி ஒப்பரடப்பதற்காக அத்தாட்ெி 
வைங்குதல்

வைங்கிய அத்தாட்ெிகள்  10 

 வருடாந்தம் அனுமதிப்பத்திைம் 
புதிப்பித்தல்.

பதிப்பித்த அனுமதிப்ப 
பத்திைங்கள் 

621 

 துப்பாக்கி அைசு சபாறுப்கபற்றல் சபாறுப்கபற்ற துப்பாக்கிகள் 20 

 காவலர் அனுமதிப் பத்திைம் 
வினிகயாகிகயாகித்தல். 

வினிகயாகிக்கப்பட்ட காவலர் 
அனுமதிப் பத்திைங்கள் 

245 

 மாதாந்த அறிக்ரக தயாரித்தல்,  முன்ரவக்கப்பட்ட 
அறிரககள் 

12 

21 



 ` 

 

 அரையாண்டு அறிக்ரக தயாரித்தல் முன்ரவக்கப்பட்ட 
அறிரககள் 

2 

 வருமானம் ஒன்று கெர்த்தல் கெர்க்கப்பட்ட வருமானம் ரூ.124,700 

 பற்றாக் குரறயான வருமானத்ரத 
கெர்த்தல் 

கெர்க்கப்பட்ட பற்றாக் 
குரறயான வருமானம் 

ரூ.  55,500 

 ெட்டரீதியான  டவடிக்ரக 
எடுத்தல்/ெிகைஷ்ட சபாலிஸ் அதிகாரிக்கு 
அறிவுரை வைங்கள் 

எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் / 
ெிகைஷ்ட சபாலிஸ் 
அதிகாரிக்கு அறிவுருத் 
வைங்கிய எண்ணிக்ரக 

3 

 துப்பாக்கி அனுமதிப்பத்திைத்தின் 
பிைச்ெிரனகரள முகாரமத்துவப் 
படுத்தல் 



தீர்க்கப்பட்ட அல்லது 
ஒழுங்கரமப்புச் செய்யத 
பிைச்ெிரனகள் 

0 

 துப்பாக்கி அனுமதிப்பத்திை 
உரித்துரடகயாருக்கு கதாட்டா 
வைங்குதல் 

வினிகயாகிக்கப்பட்ட 
கதாட்டாக்கள் 

5,100 

 

தவடி தபொருள் கட்டவளச் ெட்டம் தெயற்படுத் ல் மற்றும்  ிய ிகள் 

 

செயற்றிட்டம்/ ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 
/ டவடிக்ரககள் 

பிைதான செயற்றிட்ட 
குறியடீு 

2016 

உண்ரமஅடியா
ண்டு 

 சவடிசபாருள் அனுமதிப் பத்திைங்கள்/ 
அனுமதிப்பத்திைம் சதாடர்பாக 
கிரடக்கப் சபற்ற பத்திங்கரள 
பரீட்ெித்தல் 

அத்தாட்ெிப் படுத்தப்பட்ட 
சவடிசபாருள் 
ககாரிக்ரகப் பத்திைம் 

/அனுமதிப்பத்திைம்  

அரடவு– 200 

முன்கனற்றம்- 

ககாரிக்ரக =178 

அனுமதி =46 

 முழுரமயகவா அனுமதிக்காக 
வினிகயாகிக்கப்பட்ட சவடி சபாருள் 
அனுமதிப்பத்திைம்  /அனுமதிப் 
பத்திைத்திற்கான  அனுமதிரய 
சபற்றக் சகாள்ளல் மற்றும் 
அறிக்ரகரய அரமச்சுக்குச் 
ெமர்ப்பித்தல்  

வினிகயாகிக்கப்பட்ட 
சவடிசபாருள் 
ககாரிக்ரகப் பத்திைம் 

/அனுமதிப்பத்திைம்  

ககாரிக்ரக =178  
அனுமதி=46 

 அனுமதியளிக்கப்பட்ட 
சவடிசபாருட்கள் விற்ரனயாளருக்க 
சவடி சபாருட்கரளப் சபற்றுக் 
சகாள்வதற்கு  தவரண 
அடிப்பரடயில் கடிதம் 
வினிகயாகித்தல் 

மாவட்டத்தினுல் 
அவெியான சவடி 
சபாருட்கரள 
குரறயின்றி 
வினிகயாகித்தல். 

தவரயக் கடிதம் 

= 2750 

 வர்த்தக சவடிசபாருள் 
களஞ்ெியத்ரத பரிகொதித்தல் மற்று 
சவடிசபாருள் வினிகயாகித்தல் 
சதாடர்பான கமற்பார்ரவ செயதல் 
அவற்றின் ஆவணங்கரளப் 
பரிெீலித்தல் 



சவடி சபாருள் சபற்றுக் 
சகாண்ட 
ககாரிக்கப்பத்திைக்காைர்கள் 

 
55 

22 



 ` 

 

 

செயற்றிட்டம்/ ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 
/ டவடிக்ரககள் 

பிைதான செயற்றிட்ட குறியடீு 2016உண்ரமஅடி
யாண்டு 

 சவடிசபாருட்கரளக் 
சகாண்டுசெல்லும் வாகனங்கள் 
 ற்ொன்றிதழ் வைங்குதல்

 ற்ொன்றிதழ் 
வைங்கப்பட்ட வாகனங்கள்  

இல்ரல 

 சவடி சபாருள் பாவரன சதாடர்பாக 
சதாைிநுட்ப அறிவுரறகள் வைங்குதல்.

சவடி சபாருள் பாவரன 
சதாைிலாளர்கள் 

115 

 சவடிசபாருள் உற்பத்தி செய்யும் 
சதாைிற்ொரலக்குறிய அனுமதிப் 
பத்திைம் வினிகயாக்த்தல் மற்றும் 
கவரல செய்யும் இடத்ரதப் 
பரிகொதித்தல்

வினிகயாகிக்கப்பட்ட 
அனுமதிப்பத்திைம் 

4 

 ஒன்றிரணந்த பரிெீலரனகளில் 
கலந்து சகாள்ளல் 

கலந்து 
சகாண்ட ஒன்றிரணந்த 
பரிெீலரனகள் 

5 

 காலவரதயாகிய பாயன்பாட்டுக்குப் 
சபாருத்தமற்ற சவடிசபாருட்கரள 
அைிக்க  டவடிக்ரக எடுத்தல்

அைிக்கப்பட்ட சவடி 
சபாருட்கள் 

இல்ரல 

 சவடி சபாருள் முகாரமத்துவத்தின் 
இறுதி விபைங்களின் ெட்ட ரீதியற்ற 
 டவடிக்ரககரள  ீக்குதல் 

முன்னறிவித்தல் இன்றி 
கமற்சகாள்ளப்பட்ட இடப் 
பரிகொதரன  

40 

 வருமானம் கெர்த்தல் கெர்க்கப்பட்ட வருமானம் ரூ.114,650 

 பதிவுகள் கட்டரமப்ரப 
 டவடிக்ரகரயச் செயற்படுத்தல்

பதிவு செய்யப்பட்ட 
தடரவகள்  

 0 

 மாதாந்த அறிக்ரகரய 
முன்ரவத்தல்

முன்ரவக்கப்பட்ட 
அறிக்ரககள் 

12 

 

அரெ தபொது மற்றும் உட்பிரிவுக்கு உட்பட்ட வ ிவிட முகொவமத்துவம் 

          காலி மாவட்ட செயலகத்திற்கு உரித்தான அைெ சபாது மற்றும் உட்பிரிவுக்கு உட்பட்ட 
38 வதிவிடங்களும் பிைகதெ செயலகங்களில் 26 அைெ வதிவிடங்களும் உள்ளன்.  

 

         இவ் விடயத்தின் கீழ் கமற்சகாள்ளப்பட்டதுடன்  2016 ஆம் வருடத்தில் காலி 
மாவட்டத்தில் சவக்குனுசகாரட மற்றும் படகம்விலயில் உள்ள 38 அைெ விடுதிகளில் அைெ 
உத்திகயாகத்தரினால் 950,559.70 ரூபா வருமானம் அைசுக்கு கிரடக்கப் சபற்றுள்ளது. 

 
 

தெயற்றிட்டம் பிர ொன தெயற்றிட்ட குறியீடு 2016 
வருடம் 

   அைெ விடுதி விண்ணப்ப படிவம் 
சபற்றக் சகாள்ளல் மற்றும் 
காத்திருப்பு ஆவணப்படுத்தல்

காத்திருப்பு ஆவணப்படுத்தப்பட்ட 
விண்ணப்படிவங்களின் சதாரக          

11 

   காத்திருப்பு ஆவணப்படுத்தல் 
 டாத்திச் செல்லல்

பதிவுகள் கமற்சகாள்ளப்பட்ட 
தடரவகள் 

4 

  வதிவிடம் திருத்தல் சதாடர்பாக 
சபாறியியலாளருக்கு முன்ரவத்தல் 

அனுப்பிய ககாரிக்ரககள் 15 

23 



 ` 

 

   வருமானம் மற்றும் பற்றாக் குரற 
வருமானம் கெர்த்தல் 

 
 

வருமானம் கெர்த்தல் வருமானம் 
மற்றும் பற்றாக் குரற 

95% 

   மாதாந்த வருமான அறிக்ரக 
தயாரித்தல் 

முன்ரவக்கப்பட்ட அறிரககள் 12 

   காலாண்டின் அறிக்ரக தயாரித்தல் முன்ரவக்கப்பட்ட அறிரககள் 2 

   வதிவிட பதிவுக் கட்டரமப்ரப 
 ரடமுரறப்படுத்தல். 

பதிவுகள் கமற்சகாள்ளப்பட்ட 
தடரவகள் 

4 

 

 

க ரடி அவமச்ெின் ஒதுக்கீட்டினூடொக கமற்தகொள்ளப்பட்ட  அறிவுறுத் ல் 

 ிகழ்ச்ெித்  ிட்டங்கள்  

 

         பல்கவறுபட்ட க ைடி  அரமச்சு திரணக்களங்களினூடாக கிரடக்கப் சபற்ற 
ஒதுக்கீட்ரடப் பயன் படுத்துவதன் மூலம் காலி மாவட்டத்திலுள்ள அரனத்து பிைகதெ 
செயலகப் பிைவுகரளயும் பிைதி ிதித்துவப்படுத்தும் வரகயில் பல்கவறுபட்ட ெமூக. 
சபாருளாதாை  ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள்  ரடமுரறப்படுத்துவதனூடாக  அவர்களுக்கஞ 
அறிவூற்றப்பட்டுள்ளது. 
 

அனர்த்   ிவொரண கெவவ அலுவல்கள் 

        அனர்த்த முகாரமத்து அரமச்ெின் கிழ்  ரடசபற்ற அனர்த்த  ிவாைண கெரவ மத்திய 
 ிரலயம் மாவட்ட மட்டத்தில்  அரனத்து  டவடிக்ரககரள ஒழுங்கிரணப்புச் 
செய்வதற்கு மாவட்ட செயலகத்தினால் இவ்விரு உத்திகயாகத்தர்கள் 19 பிைகதெ 
செயலகத்திற்கு உள்வாங்கப்பட்டுள்ளனர். மாவட்ட செயலகத்தினூடாக பிைகதெ 
செயலகங்களுக்கு அலுவல்கள் ஒருங்கிரணப்புச் செய்யப்படுகின்றது. 
 

தெலவினத் 
 வலப்பு 

விபரம் ஒதுக்கீடு ரூ. தெலவு ரூ.  ி ி 
முன்கனற்

றம்(%) 

106-02-04-03-2104(11) விட்டுக்கு  ட்ட ஈட்டுக் 
சகாடுப்பனவு 

18,365,941.29 16,142,813.15 88% 

106-02-04-03-2104(11) 

106-02-04-01-1501 திடீர் அனர்த்த  ிரல   
(அவெை அனர்த்த  ிவாைணம் 
வைங்கள்) 

1,200,000.00 963,095.05 80% 

106-02-04-01-1501 சபந்சதாட்ரட பிைகதெ 
செயலகப் பிரிவின் 13968 
குடிமக்களுக்கு குடி  ிர் 
வைங்க எரிசபாருள் செலவு 

36,100.00 36,100.00 100% 

கதெிய காப்புறுதி 
செயற்றிட்டம் 

2016.04.01தின் பின் 

கெ மவடந்  50 வடீ்டுக்கு 
 ட்டஈட்டுக் தகொடுப்பனவு  

620,186.00 620,186.00 100% 
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உற்பத் ித் ிறன் விருத் ியின் அலுவல்கள் 

          காலி மாவட்டத்தில் உற்பத்திதிறன் அபிவிருத்தியில் 35 உத்திகயாகத்தர் உள்ளனர். 
கதெிய உற்பத்திதிறன் செயலகத்திரன பிைதி ிதித்துவப் படுத்தும் வரகயில் கெரவகள் 
அரமயப் சபற்றுள்ளது.    
 

    2015 ஆண்டு கதெிய உற்பத்தித் திறன் விருது வைங்கும் ரவபவம் 2016 ஆம் ஆண்டு 
 ரடசபற்றதுடன் அதற்கு காலி மாவட்டத்தின் அைெ  ிறுவனம், தனியார்  ிறுவனம் 
மற்றும் பாடொரலகள் முன்வந்துடன் பின்வரும்  ிறுவனங்கள் விருதுகரள உரித்தாக்கிக் 
சகாண்டது. 

 அைெ  ிறுவனம்    42 

 தனியார்  ிறுவனம்            06 

 பாடொரலப் பிரிவு   12 
 

கொலி மொவட்டம் தபற்றுக் தகொண்ட விருதுகளின் தபறுகபரு  
 

பிரிவு   ிறுவனம்  இடம் 

பாடொரல க.சபா.ெ(உ.தை
ம்) 

கா /ச லுவெிய வித்தியாலயம் மூனறாவது 

கா/ெனாதிபதி மகளிர் வித்தியாலயம் விருது 
கா/ஜயவர்தன வித்தியாலயம்  விருது 
கா/மல்ஹைசுல்லியா வித்தியாலயம்  விருது 
கதவபத்திைாஜ வித்தியாலயம்  விருது 

ஐந்தாம் தைம் 
வரை 

சதல்லம்புை விஜய க  .வித்தியாலயம்  மூனறாவது 

அைெ உள்ளக 
அரமச்சு  

பிைதான செயெம் – சதன் மாகாணம்  இைண்டாம் 

பிைதான அரமச்சு  இைண்டாம் 

மாகாண அைெ கெரவ ஆரணக்குழு  இைண்டாம் 

விவொயம், மாகாணம், உள்ளூைாட்ெி 
 ............அரமச்சு  

விகெட விருது 

விரளயாட்டு, கிைாம அபிவிருத்தி  .......
அரமச்சு 

விருது 

உள்ளக 
திரணக்களம்  

உள்ளூைாட்ெி திரணக்களம் இைண்டாம் 

மாகாண சதாைிநுட்ப சபாறியியல் 
 ிரலயம்  

விகெட விருது 

மாகாண சுகாதாை கெரவ 
திரணக்களம்  

விகெட விருது 

சதன் மாகாண விவொய திரணக்களம்  விகெட விருது 

கபாதனா ரவத்தியொரல – கைாபிடிய  விருது 
இலங்ரக ெிரறச் ெரல – காலி  விருது 
ச டுஞ்ொரல சபாறியியல் 
அலுவலகம் அம்பலங்சகாரட  

விருது 

அைெ  உள்ளக 
பிைகதெ 
செயலகங்கள்  

பலபடிய பிைகதெ செயலகம்  இைண்டாம் 

அம்பலங்சகாரட பிைகதெ செயலகம்  இைண்டாம் 

 ான்கு  டரவகள் பிைகதெ செயலகம் இைண்டாம் 

ககாணபணீுவல பிைகதெ செயலகம் இைண்டாம் 

சவலிவிடிய திவிதுை பிைகதெ 
செயலகம் 

இைண்டாம் 
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ஹபைாதுவ பிைகதெ செயலகம் இைண்டாம் 

பத்கதகம பிைகதெ செயலகம் இைண்டாம் 

எல்பிடிய பிைகதெ செயலகம் இைண்டாம் 

 ியாகம பிைகதெ செயலகம் மூனறாவது 

இமதுவ பிைகதெ செயலகம்  மூனறாவது 

அக்மீமன பிைகதெ செயலகம் மூனறாவது 

கபாப்கபகபாத்தல பிைகதெ செயலகம் மூனறாவது 

யக்கலமுல்ல பிைகதெ செயலகம் விகெட விருது 

சபந்சதாட்டபிைகதெ செயலகம் விகெட விருது 

ச லுவ பிைகதெ செயலகம் விகெட விருது 

 

 

மனி  வலு மற்றும் த ொைில் அலுவல்கள  . 

ெிற்றூைியர் மற்றும் சதாைிற் ெங்க சதாடர்பான  அரமச்ெின் மனித வலு மற்றும் சதாைில் 
திரணக்களத்தினால் 2016 ஆம் ஆண்டினுள் மாவட்ட மற்றும் பிைகதெ செயலகங்களுக்காக 
35 உத்திகயாகத்தர்கள் காலி மாவட்டத்தினுள்  டாத்திய  ிகழ்ச்ெித்திட்டங்களின் 
அறிக்ரககள் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

 
 கவரலபார்க்கும் ெிறந்த இரளஞர் யுவதிகரள இலக்கு ரவத்து அவர்களுக்கு 

சதாைில் சபற்றுக்சகாடுத்தல்.  
 கல்வி மற்றும் பயிற்ெிகளில் ஈடுபடுத்தி சுயசதாைில் ஆைம்பிப்பதற்கு வைிகாட்டுவகத 

இந் ிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் க ாக்கமாகும். 
 

 

 

 

 

அைெ உள்ளூைாட்ெி 
 ிறுவனங்கள்  

யக்கலமுல்ல பிைகதெ  ெரப  விருது 

ெிற்றளவு 
 ிறுவனங்கள் 

 

ஆயுர்கவத ஆரணயாளர் திரணக்களம்  இைண்டாம்  

ச ல் ஆைாச்ெி  ிறுவனம் லபுதுவ  மூனறாவது 

மாவட்ட ஆயுர்சவத ரவத்தியொரல மாகால்ல  விகெட விருது 

முகாரமத்தவ அபிவிருத்தி மற்றும் பயிற்ெி 
 ிறுவனம் வக்சவல்ல  

விகெட விருது 

தனியார் கபைளவு சஹரிடன்ஸ் விடுதி  மூனறாவது 

சதன் மாகாண ச டுஞ்ொரல பயணிகள் 
கபாக்குவைத்து  அதிகாரி  

விருது 

 டுத்தை அளவு  கூட்டுறவு ரவத்தியொரல காலி  விருது 

ெிற்றளவு ஹப்புகல  ீர் சுத்திகரிப்பு  ிரலயம் விருது 
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த ொைில் வைிகொட்டல்  

 

 
 
 
 
 
 
 

 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் வருட இலக்கு  பிர ிபலிப்பு 

 ிகழ்ச்ெி
த் 

திட்டங்க
ளின்எ
ண்ணிக்
ரக 

பலன் 
சபறு ரின் 

ஒதுக்கங்
கள்ரூ. 

 ிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்களி
ன்எண்ணிக்

ரக 

பலன் 
சபறு ரின் 

ஒதுக்கங்க
ள்ரூ. 

எண்ணிக்
ரக 

எண்ணிக்
ரக 

ொதாைண தை சதாைில்  
வைிகாட்டும் உபகதெ 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

99 2,970 - 103 2,994  

உயர்தை சதாைில்  
வைிகாட்டும் உபகதெ 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

78 2,345 - 82 2,524  

சுயசதாைிலில் 
ஈடுபடரவத்தல் 

3 90 7,170.00 3 91 .7,170 00 

சதாைில் இலக்கில் 
சவற்றி சபறல் 

2 60 15,900.00 2 91 .15,900 00 

சவளிவாரிப் பட்டதாரி 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

1 40 34,450.00 1 43 34,450.00 

சபற்கறார்களுக்கான 
அறிவு புகட்டும் 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

6 300 22,500.00 6 309 .13,500 00 

சதாைில் 
கமம்பாடரடயச் 
செய்தல் 

- 1,320 - - 1,462 - 

சதாைில் வைி காட்டும் 
கெரவ வைங்கல் 

- 2,560 - - 2,836 - 

அவதானத்திற்கு 
உட்பட்டவர்களுக்கான 
வைி காட்டும் 
உபகதெங்கள் 

152 - - 146 3,291 - 
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த ொைில் ஆக்க விருத் ி  

 
 

 
 

 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் வருட இலக்கு பிைதிபலிப்பு ஒதுக்கங்க
ள்ரூ.  ிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்க
ளின் 

பிைதிபல
ன் 

ஒதுக்கங்க
ள் ரூ. 

 ிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்களி

ன் 

பலன் 
சபறு ர் 

சதாைிற் ெமூக 
 ிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்களின் 

1 30 34,150.00 1 34 34,150.00 

பதிவு செய்யப்பட்ட 
சதாைில் 
உத்திகயாகத்தர்கள் 

- 12,500 - - 9,249 - 

க ைடித் சதாைில் 
வாய்ப்பு 

    575 - 

சதாைிலுக்காக 
ஈடுபடரவத்தல் 

 - - - 2,419 - 

ரகத்சதாைில் 
அபிவிருத்தி பயிற்ெி 
 ிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்களின் 

1 30 27,600.00 1 37 27,600.00 

அவெியமான பயிற்ெி 
 ிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்களின் 

16 450 164,775.00 16 517 164,775.00 

உல்லாெத் துரற 
சதாைில் ெம்பந்தமான 
அறிவு பயிற்ெி 
 ிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்களின் 

1 30 27,700.00 1 46 27,700.00 

பிைகதெ  
மட்டத்திலான 
சதாைில் பயிற்ெி 
 ிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்கள் 

1 150 55,550.00 2 274 55,550.00 

ரகத்சதாைில் 
சபாருட் பயிற்ெி 

1 30 20,350.00 1 32 20,350.00 

அவதானத்திற்கு 
உட்பட்டவர்களுக்கான 
சதாைில் வாய்ப்பு 
 ிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்கள் 

1 30 9,950.00 1 30 9,950.00 

சமாத்தம் 22 13,250 340,075.00 23 13,213 340,075.00 
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வருடொந்  அறிக்வக -  2016 )மக்கள் த ொைிற் கெவவ  ிவலயங்கள் – கொலி( 
 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள்  ிகழ்ச்ெித் 

திட்டங்களின்எண்
ணிக்ரக 

பலன் 
சபறு ரின்எண்ணிக்

ரக 

சதாரக )ரூ(  

சதாைிற் ெந்ரத எல்பிடி – 
காலி. 

2 2,969 196,070.00 

சதாைில் எதிர்பார்ப்பு 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

3 178 30,000.00 

சதாைில்  ஈடுபடுத்தல் - 676 - 

சவற்றிடங்கரள சபற்றுக் 
சகாள்ளுதல் 

- 413 - 

சதாைில் எதிர்பார்ப்புகரள  
பதிவுசெய்தல் 

- 2,456 - 

 

 ரவுகள் த ொைிநுட்பப் பிரிவு 

காலி மாவட்ட செயலகத்தின்  தைவுகள் சதாைிநுட்பப் பிரிவுவின் தைவுகள் சதாைிநுட்ப 
உத்திகயாகத்தர்கள்  மூவர் மற்றும் அபிவிருத்தி உத்திகயாகத்தர்கள் கெரவயில் உள்ளனர். 

 இவ்வுபகைணங்களின் சதாைிநுட்ப  ககாலாறுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு  அதரன  
ெரிப்படுத்தல் 

 உபகைணங்கள் சகாள்வனவின் கபாது சதாைிநுட்ப மட்டத்தில்  அறிக்ரககள் சபற்றுக் 
சகாடுத்தல் சதாைிநுட்ப உபகைணங்கரளப் சபற்றுக் சகாள்ள உதவுதல். 

 பயிற்ெி  ிகழ்ச்ெிகளின் கபாது கதரவயானசதாைிநுட்பங்கரளப் சபற்றுக் சகாடுத்தல். 
 அலுவலக வரலயத்திரனப்  புதுப்பித்தல். 
 மாவட்ட செயலகத்தின்  எல்லா பிரிவுகளிலும் வரலய வெதிகரளப் சபற்றுக் 

சகாடுப்பதற்கு  டவடிக்ரக  எடுத்தல்  இது பிரிவு மட்டத்தில்  ரடசபறும். 
 
நுகர்கவொன் அ ிகொர அலுவல்கள்  
 
 

காலி மாவட்ட செயலகத்தின் அரனத்து நுகர்கவாரின் நுகர்வுச் சுகந்திர்ைத்ரத பாதுகாத்தல் 
மற்றும் அவர்களின் உயர் தைம் மிக்க பண்டங்னரகயும் கெரவகரளயும் சபற்றுக் 
சகாடுத்தல் உள்ளக ெந்ரத மற்றும் கூட்டுறவு அரமச்ெின் கீழ் இயங்கும் நுகர்கவான் 
 டத்ரத பற்றி அதிகாை  டவடிக்ரக கமற்சகாள்ளப்படல். 
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கமற்தகொள்ளப்பட்ட  டவடிக்வக 2016 - முன்கனற்றம் 

சுற்றி வரளப்பு 872 

தண்டப் பணம் ரூ .71.3.மி  

 
அறிவூற்றல் 
 

 ிகழ்ச்ெித்திட்ட எண்ணிக்ரக - 51  
ஆட்களின் எண்ணிக்ரக - 5916 

இலகு முரறப்பாடு  

கிரடக்கப் சபற்ற முரறப்பாடுகள் 105 

தீர்மானம் சகாடுக்க முடியுமான  
சபறுமதி 

70 

விரல பரீட்ெித்தல் 62 
 

 

அளவு ,  ரம் மற்றும் கெவவ முன்கனற்றம் 
 

தை அளரவ மற்றும் கெரவ பிரிவின் 2016 ஆண்டின் கிரடக்கப்சபற்ற முன்கனற்றம் 

பின்வருமாறு அரமயப் சபறும். 
 

கமற்தகொள்ளப்பட்ட  டவடிக்வககள் 2016 – 
முன்கனற்றம் 

அளரவ உபகைணம் உத்பத்தியார்களின்  அச்சுப் சபாறிக்கப்பட 
கவண்டிய அளரவகளின் எண்ணிக்ரக 

7,965 

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட  அச்சுப் சபாறிக்கப்பட மின்னியல் தைாசு 119 

வருட அச்சுப்  டவடிக்வக  

1. அச்ெகங்களின் எண்ணிக்ரக 27 

2 .அச்சுப் சபாறிக்கப்படும் பிரிபுகளின் எண்ணிக்ரக 34,068 

3..அச்சுப் சபாறிக்கப்படும் வியாபாரிகளின் எண்ணிக்ரக 7,870 

4.அச்சுப் சபாறிக்கப்படும் திகதிகளின் எண்ணிக்ரக 315 

5 .அச்சுப் சபாறி மூலம் கிரடக்கும் வருமானம் ரூ . மி.  . 97.10  

6. அறிவூற்றல்  ிருவனங்களின் எண்ணிக்ரக 28 

சுற்றி வவளப்பு அறிக்வக  

1 . எத்தனித்த  சுற்றி வரளப்பு  எண்ணிக்ரக 560 

2. ொதகமான  சுற்றி வரளப்பு  எண்ணிக்ரக 64 

3. முடிவுற்ற வைக்குகளின் எண்ணிக்ரக 55 

4. அவதானம் 06 

5. தண்டப் பணம் ரூ   மி . 97.10  

 

தவளி ொட்டு கவவலவொய்ப்பு 

சவளி ாட்டு கவரல வாய்ப்பு பணியக அரமச்ெின் கீழ் மாவட்ட மற்றும் பிைகதெ செயலகப் 
பிரிவு மட்டத்தில் கெரவயில் ஈடுபடும் அபிவிருத்தி உத்திகயாகத்தர்களின் பணிகள் 

வறுமாறு.  

 30 



 ` 

 

1. குடும்ப  ிரல பற்றி அறிக்ரக ெமர்ப்பித்தல்  

சதாைிலுக்காக சவளி ாட்டுக்குச் செல்ல எதிர்பார்க்கப்பட்ட வயது எல்ரல 18 ம் 50 
இரடப்பட்ட அரனத்து சபாண்களும் இந்த அறிக்ரகரய 2013 ஜூரல மாதம் 
உரிய பிரிவுகளின் அபிவிருத்தி உத்திகயாகத்தரினூடாக சபற்றுக் சகாள்ள 
கவண்டும். பிைகதெ செயலாளர் (தரலவர்), உரிய சவ.கவ. அரமச்சு, அபிவிருத்தி 
உத்திகயாகத்தர், ெிறுவர் உரிரம விருத்தி உத்திகயாகத்தர், ஆைம்ப பருவ  ிரல 
குைந்ரத உத்திகயாகத்தர், மகளிர் அபிவிருத்தி உத்திகயாகத்தர், பிைகதெ ெிறுவர் 
பாதுகாப்பு உத்திகயாகத்தர், இரளஞர் ரவத்திய உத்திகயாகத்தர் மற்றும் பிைதி 
உத்திசயாகத்தர் குழுவின் அறிக்ரகரயப் சபறல் கவண்டும்.  

2. உரிய பிரிவுகளில் சவளி ாட்டுக்குச் சென்றவர்கள் சதாடர்பாக தகவல்கரள 
ஒழுங்குபடுத்தல் . 

3. அரனத்து குடிஅகழ்வு குடும்பங்களுக்காகவும் ககாரவ ஒன்றிரன 
 ரடமுரறப்படுத்தல்  

4. விகெட கதரவகளுடன் குடிஅகழ்வு குடும்பங்களுக்கு அபிவிருத்தி திட்டம்/ 
பாதுகாப்பு  டவடிக்ரககமற்சகாள்ளல்  

5. குடிஅகழ்வு குடும்பங்களின் பிள்ரளகளுக்கு  லன்புரி  டவடிக்ரகரள வைங்குதல்  

6. சவளி ாட்டு கவரல வாய்ப்பு பணியகத்தினூடாக கமற்சகாள்ளப்படும்  லன்புரி, 

புலரம பரிெில் மற்றும் சுயசதாைில்  செயற்றிட்டங்கள் சதாடர்பான உரிய அைெ 

ரீதியில்  டவடிக்ரக எடுத்தல். 
ப ிவு தெய்யப்பட்ட தவளி  ொட்டுக்குச் தென்றவர்களின் எண்ணிக்வக  

 

 

த ொடர் இல பிரக ெ தெயலகப் பிரிவு  தபண்கள் ஆண்கள் தமொத் ம் 

1 அக்மீமரன 416 343 759 

2 அம்பலாங்சகாரட 491 951 1,442 

3 பத்கதகம 462 517 979 

4 பலபிடிய 831 1,172 2,003 

5 சபந்கதாட்ரட 470 535 1,005 

6 கபாப்கபகபாத்தரல 92 120 212 

7 எல்பிடிய 693 570 1,263 

8  ான்கு கடரவகள் 373 813 1,186 

9 ஹபதாதுரவ 207 316 523 

10 ஹிக்கடுரவ 894 1,201 2,095 

11 இமதுவ 287 261 548 

12 கைன்சதனிய 689 921 1,610 

13  ாசகாரட 495 225 720 

14 ச லுவ 110 204 314 

15  ியாகம 308 317 625 

16 தவலம 197 111 308 

17 சவலிவிடிய 496 351 847 

18 யக்கலமுல்ரல 129 105 234 

19 ககாணபணீுவல 180 318 498 

தமொத் ம் 7,820 9,351 17,171 
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குடும்ப  ிலவரம் அறிக்வக தபற்றுக் தகொள்ளல் 

 

 

 

கபொஷொக்கு மற்றும் சுகொ ொர  டவடிக்வக 

 

ெனாதிபதியின் செயலாளர் காரியாலயத்தினால்  ிறுவப்பட்ட கதெிய கபாஷாக்கு 
செயலாளர் காரியாலயத்தினால் வைி டாத்தப்படும் கபாஷரனக்கான பன்முகச் 
செயல்பாட்டுத் திட்டம் சபாதுமக்களின் கபாஷாக்கு  ிரலரமயிரன கமம்படுத்துவதற்காக 
கதெிய அளவில் செயல்கடும்  ிகழ்ச்ெிசயான்றாகும். இத்திட்டத்திரன செயற்படுத்துவதற்கு 
காலி மாவட்டத்திற்குக் கிரடத்திருக்கும் ஒதுக்கீடு 1,437,276.00 ரூபாவாகுவதுடன் அதில் 
மாவட்டச் செயலகத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 1,437,276.00 ரூபா ஒதுக்கீட்டினால் 1,188 
 ிகழ்ச்ெிகள்  டாத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

த ொடர் 
இல 

பிரக ெ தெயலகப் 
பிரிவு 

ெிபொர்சு 
தெய் ல் 

ெிபொர்சு தெய்யப் 
படொ  

தமொத் ம் 

1 அக்மீமரன 123 10 133 

2 அம்பலாங்சகாரட 181 3 184 

3 பத்கதகம 152 10 162 

4 பலபிடிய 269 0 269 

5 சபந்கதாட்ரட 144 12 156 

6 கபாப்கபகபாத்தரல 62 4 66 

7 எல்பிடிய 250 11 261 

8  ான்கு கடரவகள் 172 2 174 

9 ஹபதாதுரவ 74 4 78 

10 ஹிக்கடுரவ 315 21 336 

11 இமதுவ 54 2 56 

12 கைன்சதனிய 544 10 554 

13  ாசகாரட 158 4 162 

14 ச லுவ 36 0 36 

15  ியாகம 95 2 97 

16 தவலம 50 4 54 

17 சவலிவிடிய 98 9 107 

18 யக்கலமுல்ரல 83 8 91 

19 ககாணபணீுவல 55 1 56 

தமொத் ம் 2,915 117 3,032 
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 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்  தெலவிடப்பட்ட 
த ொவக ரூ. 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்ட 
எண்ணிக்வக  

பயன்தபறு ர் 
எண்ணிக்வக  

 ி ி /தபௌ கீ 
முன்கனற்றம் 

கபொஷொக்கிற்கொன 
பன்முக துவறயில் 
தெயல்  ிட்டங்கள் 
அறிமுகப்படுத்தும் 
 ிகழ்ச்ெி 

82,091.00 1 140 100% 

கபொஷொக்கிற்கொன 
மொவட்ட தெயலக 
வைி டத் ல் குழு 
முன்கனற்ற 
கலந் ொகலொெவன 
கூட்டம்  

26,580.00 2 

 

195 
 

100% 

கபொஷொக்கிற்கொன 
பிரக ெ தெயலக 
வைி டத் ல் குழு 
முன்கனற்ற 
கலந் ொகலொெவன 
கூட்டம் 

265,090.00 50 4,674 100% 

கிரொமிய கபொஷொக்குக் 
குழு அவமத் ல் 

8,180.00 896 1,610 100% 

கபொஷொக்கிற்கொன 
பன்முக துவறயில் 
தெயல்  ிட்டங்கள் 
த ொடர்பொக கிரொமிய 
கபொஷவனக் குழு 
அறிமுகப்படுத்து ல். 

322,328.00 187 7,844 100% 

அபொயகரமொன 
வடீுகள்த ொகு ி 
அவடயொளம் கொணல். 

17,365.00  5,378 100% 

கபொஷொக்குடன் 
த ொடர்புவடய 
அலுவலர்கள் 
அறிவூட்டல். 

57,820.00  3 215 100% 

கபொஷொக்குடன் 
த ொடர்புவடய  பொலர் 
பொடெொவல 
ஆெிரியர்கள் 
அறிவூட்டல் 

277,822.00 14 686 100% 

கபொஷொக்குடன் 
த ொடர்புவடய 
அலுவலர்கள்னொல் 
தபொதுமக்ளுக்கு 
அறிவூட்டல். 

147,000.00 27 7,159 100% 

கபொஷொக்கு 
விடயத் ிற்குப் 
தபொறுப்பொன 
ஆெிரியர்கள் 
அறிவூட்டல். 

113,134.60 5 438 100% 

த ரிவு தெய்யப்பட்ட 
மக்கள் குழு 
அறிவூட்டல். 

119,865.40 3 363 100% 

முழுத்த ொவக 1,437,276.00 1,188 - 100% 
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கமொட்டொர் வொகன கபொக்குவரத்து அலுவல்கள்  
 
 
 

 
 

பணிகள் எண்ணிக்ரக 

 ரடசபற்ற எழுதுப் பரீட்ரெயில் (ொைதி அனுமதிப் பத்திைம் 
சதாடர்பான) 

24,043 

செயல் முரறப் பரீட்ரெயின்எண்ணிக்ரக (ொைதி அனுமதிப் 
பத்திைம் சதாடர்பான) 

22,673 

வினிகயா கிக்கப்பட்ட தற்காலிக ொைதி அனுமதிப் பத்திைம் 
எண்ணிக்ரக 

17,772 

ொைதி பத்திைம் புதிப்பித்தல் 3,413 

கவைசஹை அலுவலகத்தினூடாகத்தரடவிதிக்கப்பட்ட 
அனுமதிப்பத்திைங்களின் எண்ணிக்ரக 

1,523 

தரட கட்டரள விதிக்கப்பட்ட 420 

 ீக்கப்பட்ட 335 

அரடயாளம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டரவ 747 

பதிவுசெய்யப்பட்டகமாட்டார் ரெக்கில்களன் எண்ணிக்ரக 8 

பிைதிப் பத்திைம் வினிகயாகித்தல் 0 

உறிரம வைங்கல் 48 

உறிரம  ீக்கம் 39 

CRதிருத்தம் செய்யப்பட்டது 2 

வி ிகயாகிக்கப்பட்ட இலக்கத் தகடுகளின் எண்ணிக்ரக 6,898 

சபற்றுக் சகாள்ளப்பட்ட இலக்கத் தகடுகளின் எண்ணிக்ரக 7,621 
வி ிகயாகிக்கப்பட்ட பாைச் ொன்றுதல்களின் எண்ணிக்ரக 480 

ொைதி விபத்து பரீட்ெித்த எண்ணிக்ரக 1,201 

வங்கியில் செலுத்திய வருமானம் ரூபா. 
57,520,695.00 

 

 
இரு தமொைி  ிவொரண கருமபீட அலுவல்களின் முன்கனற்றம் 

 எகலாஷியஸ் வித்தியாலயத்தின் மும்சமாைிச் ெஞ்ஜிரக சவளியிடுதல். 
அதற்காக கதெிய ஒற்றுரம பற்றிய கலந்துரையாடல்மற்றும் அைெ  சமாைி 
அரமச்ெினால்ரூ.156,450.00 ஒதுக்கீட்டு  ிதிசயான்று வைங்குவதுடன் செலவான 
சதாரக ரூ.134,653.00 ஆகும்.மீதித்சதாரக அரமச்ெிற்கு வைங்கப்பட்டடது. 

 எகலாஷியஸ் வித்தியாலயத்தின் மும்சமாைிச் ெஞ்ஜிரகயின் 250 ஸி.டி. 
தகடுகளுடன் ெஞ்ஜிரகயின் 500 பிைதிகள் அச்ெிடுதல். 

 மக்கள்  ிரலயில் சபாதுமக்கள் கலந்துசகாள்ளும்  ிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
காலி பிலான வித்யார்கதாதய மஹா வித்தியாலயத்தின் விகஷட கல்வி 
வலயத்தின் மாணவர்களுக்குத் கதரவயான கல்வி உபகைணங்கள் வைங்குதல் 
.150,000.00 ரூபாவைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 அைெ சமாைிக் சகாள்ரக பற்றி அக்மீமன பிைகதெ செயலகத்தின் அலுவலர்களுக்கு 
அறிவுறுத்துதல். 

 காலி திொ ாயக்க (விகஷட பாடொரல) வித்தியாலயத்தில் கற்கும் மாணவர்களின் 
திறன்கள் அபிவிருத்திற்கு அவெியமான கற்கும் உபகைணங்கள் வைங்குதல். 
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 அைெ சமாைிக் சகாள்ரக பற்றி  ியாகம,  ாசகாட, ச லுவ, எல்பிட்டிய பிைகதெ 
செயலகங்களின் அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்துதல். 

 ெகவழ்வு வங்கசெயல்திட்டம்  - குருந்துகஹ முதிகயார் இல்லத்திற்கு கட்டில்களும் 
பஞ்ெரணகளும் வைங்குதல். 

 ைன்சதணி தருகவா சமாைிச் ெங்கத்தின் நூல் ிலரயத்திற்குத் கதரவயான 
நூல்கரள வைங்குதல் 

 ொட்டப்படுகின்ற சமாைிச் ெங்கத்தின் ெமயப் பாடொரலக் காரியாலய வெதி 
ஏற்படுத்திக்சகாடுத்தல். 

 ’ரரீ அகஷாக ெமயப் பாடொரலயின் அலுவலக வெதிகள் வைங்குதல் 
 யட்டகல ெமாதி ெமயப் பாடொரலக்கு உபகைணங்கள் வைங்குதல். 

 

அனர்த்  முகொவமத்துவ வலயம் 

அனர்த்த முகாரமத்துவ அரமச்ெின்கீழ் காலி அனர்த்த முகாரமத்துவ ஒருங்கிரணத்தல் 
வலயத்தினால் 2016 ம் வருடத்திற்குள்  டாத்தப்பட்ட அனர்த்த அவெை பதிலளிப்பு காட்டுதல் பற்றிய 
சுருக்கம் கீகை உள்ளவாைாகும். 
 

அனர்த் ம் அளவு அனர்த் ம் அளவு 

மின்னல் தாக்குதல் 5  ீரில் மூழ்குதல் 2 

கல் உருலுதல் 4  ிலச் ெரிவு 3 

கற்சுவர்உரடந்து விழுதல் 2 வடீுகள் உரடந்து விழுதல் 1 

மைங்கள் உரடந்து விழுதல் 7 மரலகள் உரடந்து விழுதல் 27 

ச ருப்சபடுத்தல் 4 மண் சவட்டுதல் 11 

ெரிவுகள் ஏற்படல் 3 கடலில் எண்சணய் ஓட்டத்தினால் 
அசுத்தப்படுதல் 

1 

சவள்ளம் ஏற்படல் 20 அரனக்கட்டு சவட்டுதல் 3 

பலமான காற்று 2 மின்னல் தாக்குதல் 2 

மதில் உரடந்து விழுதல் 7 ஆபத்துக்குரிய மைங்கள் 2 

முழுத்த ொவக 98 

  

 
 

அனும ிக்
கப்பட்டுள்
 ிகழ்ச்ெித்

 ிட்ட 
அளவு 

 ிவறகவற்
றப்பட்ட 

 ிகழ்ச்ெித் 
 ிட்டங்கள்
த ொவக 

கலந்து
தகொள்
ளல் 

ஒதுக்கப்பட்
ட ஒதுக்கீடு 

தெலவு இயற்பியல் 
தபறுகபறு 
% 

 ி ிப்தப
றுகபறு% 

பயிற்ெி ிகழ்ச்ெித் 
திட்டம் 

26 26 3,163 360,000.00 326,004.00 100 91 

அனர்த்த 
முற்பயிற்ெித் 
திட்டம் 

35 30 3,221 380,000.00 269,846.00 85.71 71.01 

விகஷட ிகழ்ச்ெித்தி
ட்டம் 

3 3 137 75,000.00 75,002.50 100 100.00 

முழுத்சதாரக 64 59 6,521 815,000.00 640,852.50   
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2016 ம் வருடத் ில் அனர்த்  முகொவமத்துவ  ிவலயங்கள் ஒதுக்கீடுகளின்படி 
 டொத் ப்பட்ட தெயல் ிட்டங்கள் பற்றிய விபரம் 

 

 

மக்கள் த ொவக கணக்தகடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் பிரிவு 

I. மாவட்டத்திற்கு உரிய விவொய மற்றும் மிருக புள்ளியியல் வருடாந்தக் கூட்டம் 
மற்றும் அது சதாடர்பான ஆய்வுகளின் விடயங்கள் கமற்சகாள்ளல். 
சென்ற வருடத்தில் ஏற்பட்ட கால ிரல  ிரலரமயினால் கபாகத்தில் செய்வதற்காக 
 ியமிக்கப்பட்டிருந்த அறுவரட பற்றிய ஆய்வுகள்  66 ல் 60 முடிவு சபற்றுள்ளது. சபரும 
கபாகத்தில் செய்வதற்காக  ியமிக்கப்பட்டிருந்த அறுவரட பற்றிய ஆய்வுகள் 60ல்14 
முடிவு சபற்றுள்ளது. 

2. கதெிய கணக்குகள், நுகர்கவார் விரலப் பட்டியல் மற்றும் உற்பத்தியாளரின் விரலப் 
பட்டியல் ஆகிய காைணங்களுக்காகமாவட்டத்திற்கு உரிய தகவல்கள் கிைரம கதாறும், 

மாதாந்தம், காலாண்டு எனச் கெர்க்கப்பட்டு உரிய திகதியில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
3.  திரணக்களத்தின்மூலம் மாவட்டத்திற்காக  ிகழ்த்தப்படும் பல்கவறு ஆய்வுகள் 
 டாத்துதல். 

 சதாைிலாளர் ஆற்றல் பற்றிய ஆய்வு 

 வடீுகள் அலகுகள் வருமானம் செலவுகள் பற்றிய ஆய்வுகள்  

 மூன்றுமாத சதாைில்கள் பற்றிய ஆய்வு 

4. இலங்ரக பிள்ரளகள் விடயம் பற்றிய ஆய்வு,  ிதி, ஆைம்ப கால குைந்ரதப் பருவம் 
பற்றிய ஆய்வு மற்றும் ெமூகம் 

5.  புள்ளிவிவைக் ரககயடு தயாரித்தல் -  95% முடிவு சபற்றது 
 

கொலி மொவட்டச் தெயலொளரினொல் ஒன்று  ிரட்டப்பட்ட வருமொனம் 

மாவட்டத்திற்குள் உள்ள. அைசுக்கு வைகவண்டிய வருமானங்கள், அைெ முகவைாக 
 ியமிக்கப்பட்டுள்ளபடி, ெரியான க ைத்திற்கு ஒன்று கெர்த்துக் சகாடுத்தல் மாவட்டச் 
செயலகத்தினதும் பிைகதெ செயலகங்களினதும் சபாறுப்பாகும். அதன்கீழ் ஒவ்சவாரு 
திரணக்களங்களுக்கும் உரிய வருமானங்கரளயும் ஒன்று திைட்டி, மாதாந்தம் உரிய 

தெயல் ிட்டம் ம ிப்பீடுதெய்யப்
பட்ட ி ி(ரூ.மி.) 

ஒட்டுதமொத் 
மொன 

தெலவு (ரூ .மி. ) 

இயற்பியல் 
அறிக்வக 

அனர்த் ங்கவளக் குவறப்ப ற்கொன 
தெயல் ிட்டங்களும்  ிகழ்ச்ெித்  ிட்டங்களும் – 

தவலிவிட்டிய  ிவிதுர பிரக ெ தெயலகத் ின் 
மதகன் ஓவடப் பொலத் ின் 
அருகொவமயிலிருந்துகுட்டியொவத் கிரொம 
அலுவலர் அலுவலகம் வவர  ீரில் மூழ்கும் 
பொதுகொப்பற்ற வ ீியிவன  ிரப்பு ல். 

9.50 1.70 முற்பணம் 
வைங்கப்பட்டு
ள்ளது 
செயல்திட்டம் 
ஆைம்பிக்கப்ப
ட்டுள்ளது. 
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வருமானத்திரன கணக்குக் சகாடுக்கும் அலுவலர்களுக்கும் செலவு 
அறிக்ரகயின்மூலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், மாதாந்த கணக்குகளின் சுருக்கத்தினால் 
உரிய வருமானங்கள் திரறகெரிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 2016ம் 
வருடத்திற்குள் ஒன்று திைட்டப்பட்ட வருமானங்கள் பற்றிய தகவல்கள் கீகை 
உள்ளவாறாகும் 

வருமொனத் 
 வலப்பு 

வருமொனக் கணக்கு 
வைங்கல் உத் ி

கயொகத் ர் 

விபரம் 201 6 வருடத் ிற்குள் 
ஒன்று  ிரட்டிய 
வருமொனம்  ரூ .ெ  

10-03-07-02 பதிவாளர்  ாயகம் பதிவுக் கட்டணம் 26,504,957.00 
10-03-07-03 வனப் பாதுகாப்பு தனியார் பலரகப் கபாக்குவைத்து 750,231.50 

10-03-07-05 அைெ பாதுகாப்பும் 
செயலாளர் 

சபாது மக்கள் பாதுகாப்பும் ெட்டமும் 
ெமாதானமும் சதாடர்பான 
அரமச்ெிற்கு உட்பட்ட அனுமதிப் 
பத்திைக் கட்டணம் 

297,710.00 

10-03-07-99 உள் ாட்டலுவல்கள் 
செயலாளர் 

ஏரனய அனுமதிப்பத்திைக் கட்டணம் 8,214,640.86 

20-02-01-01 அைெ கணக்குகள் 
பணிப்பாளர்  ாயகம் 

அைெ கட்டிட வாடரக 1,392,895.51 

20-02-02-99 அைெ கணக்குகள் 
பணிப்பாளர்  ாயகம் 

 
வட்டி - பிற  

8,948,143.87 

20-03-02-03 ஆட்கள் பதிவு 
செய்யும் 
ஆரணயாளர் 

ஆட்கள் பதிவு செய்யும் ெட்டத்தின் 
கீழ் கட்டணம் 

948,250.00 

20-03-02-13 பரீட்ரெ 
ஆரணயாளர் 
 ாயகம் 

பரீட்ரெ மற்றும் பிற கட்டணங்கள் 762,360.00 

20-03-02-14 கமாட்டார் 
கபாக்குவைத்து  
ஆரணயாளர் 

கமாட்டார் வாகன கபாக்குவைத்துச் 
ெட்டத்தின்  கீைான கட்டணம் 

85,960,420.00 

20-03-02-99 அைெ கணக்குகள் 
பணிப்பாளர்  ாயகம் 

விற்பரனயும் கட்டணங்களும் - பிற  359,729.50 

20-03-99-00 அைெ கணக்குகள் 
பணிப்பாளர்  ாயகம் 
ஓய்வூதியப் 
பணிப்பாளர் 

விற்பரனயும் கட்டணங்களும் - பிற  14,027,775.49 

20-04-01-00 அைெ கணக்குகள் 
பணிப்பாளர்  ாயகம் 

 
வட்டி - பிற  

49,319,051.98 

தமொத் ம் 197,486,165.71 
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(10-03-07-05) சபாது 
மக்கள் பாதுகாப்பும் 

ெட்டமும் 
ெமாதானமும் 
சதாடர்பான 

அரமச்ெிற்கு உட்பட்ட 
அனுமதிப் பத்திைக்

கட்டணம்

(20-03-02-99) 
விற்பரனயும் 

கட்டணங்களும் - பிற

(20-03-02-99) 
தனியார் பலரகப் 
கபாக்குவைத்து

(20-03-02-13
)பரீட்ரெ மற்றும் பிற 

கட்டணங்கள்

(20-03-02-03) 
ஆட்கள் பதிவு 

செய்யும் ெட்டத்தின் 
கீழ் கட்டணம்

(20-02-01-01)      
அைெ கட்டிட வாடரக

2016 வருடத் ிற்குள் ஒன்று  ிரட்டிய வருமொனம் ரூ.ெ

2016 வருடத்திற்குள் ஒன்று திைட்டிய …

 

பிைகதெ செயலகங்கள் 19 இனாலும் மாவட்டச் செயலகத்தினாலும் மாவட்டத்திற்குள் 
உள்ள, அைசுக்கு வைகவண்டிய வருமானம், இவ்வாறு வருமான  ிைல் 12 ஆல் 
ஒன்றுகெர்க்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட வருமானம் கணக்குக் காட்டும்  அலுவலர்களுக்கு 
மாதாந்தம் வைவு அறிக்ரககள் மூலம் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்வருமானம்  ிைல்களினால் 
என்னால் கணிப்படீு செய்யப்படுவது உள் ாட்டலுவலக்கள் அரமச்சுச் செயலாளரின் அைெ 
கணக்குகள் பணிப்பாளர்  ாயகத்திற்கு வனப் பாதுகாப்புமற்றும் அைெ பாதுகாப்ப அரமச்ெின் 

செயலாளரின் வருமனத் தரலப்பு சதாடர்பாக மாத்திைகமயாகும். 2016 ஆம் வருட 

செயற்றிட்டத்திற்கரமய எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருமான இலக்ரகத் தாண்டிச்சென்று 
வருமானம் கெகரிக்க காலி மவட்டச் செயலகம் உடன்பட்டுள்ளரம கீழ் காட்டப்பட்டுள்ள 
அட்டவரண மிகத் சதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டடுள்ள. 

பிரக ெ தெயலகங்கள் மூலம் ஒன்று கெர்க்கப்பட்ட வருமொனம்  

 

 
 

வருமொனத் 
 வலப்பு 

 
2016 

தெயற்றிட்டத் ிற்க
வமய 

எ ிர்பொர்க்கப்பட்ட 
வருமெ ரூ .ெ  

மூல ன அறிக்வக ரூபொ. 

2016 வருடத் ில் 
ஒன்று  ிரட்டிய 
வருமொனம் ரூ .ெ  

2015 வருடத் ில் 
ஒன்று  ிரட்டிய 
வருமொனம் ரூ .ெ  

2016.12.31வருடத் ி
ல் குவற 

வருமொனம் ரூ .ெ  

10-03-07-02 - 26,504,957.00 26,766,963.71 இல்ரல 

10-03-07-03 - 750,231.50 1,121,187.88 இல்ரல 

10-03-07-05 - 297,710.00 159,160.00 16,050.00 

10-03-07-99 5,900,000.00 8,214,640.86 6,287,786.62 இல்ரல 

20-02-01-01 1,200,000.00 1,392,895.51 1,265,072.42 41,520.95 

20-02-01-02  - - இல்ரல 

20-02-02-99 8,800,000.00 8,948,143.87 8,648,948.46 இல்ரல 

20-03-02-06 - - - இல்ரல 

20-03-02-07 - - - இல்ரல 

20-03-02-13 - 762,360.00 146,651.00 இல்ரல 

20-03-02-14 - 85,960,420.00 58,709,060.00 இல்ரல 

20-03-02-99 50,000.00 359,729.50 1,042,426.31 இல்ரல 

20-03-99-00 8,000,000.00 14,027,775.49 18,178,545.87 இல்ரல 

20-03-04-00 - 598,500.00 - இல்ரல 

20-04-01-00 - 49,319,051.98 41,872,381.18 இல்ரல 

தமொத் ம் 23,950,000.00 197,136,415.71 164,198,183.45  
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(10-03-07-99)           
ஏரனய 

அனுமதிப்பத்திைக்
கட்டணம்

(20-02-02-99)            
வட்டி - பிற

(20-03-99-00) 
விற்பரனயும் 

கட்டணங்களும் -
பிற

(10-03-07-02)         
பதிவுக் கட்டணம்

(20-04-01-00)           
வட்டி - பிற

(20-03-02-14)            
கமாட்டார் வாகன
கபாக்குவைத்துச்

ெட்டத்தின்  கீைான 
கட்டணம்

2016 வருடத் ிற்குள் ஒன்று  ிரட்டிய வருமொனம் )ரூ.மி. 1.5 க்கு அ ிகம்)

2016 வருடத் ிற்குள் ஒன்று  ிரட்டிய வருமொனம் )ரூ.ெ(
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வருமொனம்  ஒன்று ககெர்த் ல் மற்றும் அனும ிப்பத் ிர வினிகயொகம் தபௌ கீ 
தெயற்றிட்ட முன்கனற்றம்  (10-03-07-99 ) 

 

விபரம் 
வருடத் ின் வினிகயொகிக்கப்பட்ட 2016

அனும ிப் பத் ிரங்களின் எண்ணிக்வக 

வருடத்தின் வருமானச் ென்றிதழ்  775,4  

சபறுமதிச் ொன்றிதழ்  72 

அனுமதிப்பத்திை பிைதி  - 

 

மொவட்ட தெயலகத் ின் கெொல்ட் டி ககொல் மண்டபம் பரிபொலனம்  
 

 

2004.12.26 திகதி சுனாமி அனர்த்தத்தினால் ஏற்பட்ட அைிவுற்ற காலி பால தக்ஷ 
மாவத்கத உருவாக்கப்பட்ட மாவட்ட செயலகத்திற்கு உரித்தான கருத்தைங்கு மண்டபம்,அைெ 
ொர்பற்ற அரமப்புக்ளான USAID  ிருவனத்தின் அனுெைரனயுடன் புனர் ிர்மாணிக்கப்பட்ட 
“கெொல்ட் டிககொல் மண்டபம்’ என சபயரிடப்பட்டுள்ளது.அைெ பிரிவு  ிருவனத்தினூடாக 
செயற்படுத்தப்படுகின்ற அரனத்து வெதிகளுடன் கூடிய  ாட்டிய மண்டபம் இல்லாரம 
இன்று வரை காலி  கைத்தில் பரியா குரறயாக உள்ளது.இந்த கஹல்டி ககால் 
மண்டபத்தினூடாக அந்தக் குரற  ிரறவு செய்யப்பட்டதுடன் இலகு சகாடுப்பனவுக்கரமய 
அைெ திரணக்கள அரமச்ெின்  ிதிச் ெட்டங்கள் மற்றும் குழு ெங்கங்களின் பல்கவறுபட்ட 
கதரவகளுக்கு மற்றும் திருமண ரவபவம் சுமுகமான கலந்துரையால்கள் 
( ிபந்தரனக்குட்ட)  இலகு சகாடுப்பனவு அடிப்பரடயின் கீழ் இந்த மண்டபத்ரதப் சபற்றுக் 
சகாள்ள முடியும். 

 

கெொல்ட் டி ககொல் மண்டபத் ின் வருமொனம்– 2016 

 

மொ ம் வருமொனம் 
ரூ .ெ.  

மொ ம் வருமொனம் 
ரூ .ெ.  

மொ ம் வருமொனம் 
ரூ .ெ.  

ஜனவரி 539, 800  கம 222,550 செப்டம்பர் 374,900 

சபப்ைவரி 315, 400  ஜூன் 368,850 ஒக்கடாபர் 673,150 

மார்ச்சு 514, 300  ஜூரல 260, 000   வம்பர் 454,100 

ஏப்ைல் 410, 250  ஆகஸ்ட் 246,600 டிெம்பர் 381,100 

தமொத் ம் 4,761,000 

 

இவ் வருமானம், வருமானத் தரலப்பு 20-03-99-00 (விற்பரன கட்டணம் மற்றும் பிற) கீழ் 
கணக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
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பிரக ெ தெயலகப் பரிவுகளின் கொணி அலுவல்கள்  

 
 

விபரம்      த ொவக 

சகாடுக்கப்பட்ட காணி அ .வ.அனுமதிப்பத்திை எண்ணிக்ரக  2,526 

சபற்றுக் சகாடுக்கப்பட்ட சகாடுப்பனவு பற்றுச்ெீட்டு எண்ணிக்ரக 1,634 

சபற்றுக் சகாடுக்கப்பட்ட  ீண்டகால வாடரக உறுதிச் ெீட்டு 
எண்ணிக்ரக 

963 

சபற்றுக் சகாடுக்கப்பட்ட  ீண்டகால உறுதிச் ெீட்டு எண்ணிக்ரக 44 

காணி ஆரணயாளரின் ெிபார்சு சபற்றுக்சகாண்ட வாடரக உறுதிச் 
ெீட்டு எண்ணிக்ரக 

172 

வினிகயாகிக்ப்பட்ட காணி உறுதி எண்ணிக்ரக 5 

 ரடமுரறப்படுத்தப்பட்ட காணி கச்கெரி எண்ணிக்ரக 209 

அனுமதியற்றரத ெட்டமுரறப்படுத்துவதற்காக  ெிபார்சுசெய்யப்பட்ட 
எண்ணிக்ரக 

1,731 

அதள் படி வருடத்துனுள் சகாடுக்கப்பட்ட காணி எண்ணிக்ரக 232 

தீர்த்துரவக்கப்பட்ட காணி ப்பிைச்ெிரன எண்ணிக்ரக 2,069 

அப்புறப்படுத்தப்பட்ட அனுமதயற்கறார்களின் எண்ணிக்ரக 50 

உறுதியிரன மீள்ளப் சபற்றுக் சகாள்வதற்காக சதாடுக்கப்பட்டுள்ள 
குற்றவிொரண எண்ணிக்ரக 

27 

உறுதியிரன மீள்ளப் சபற்றுக் சகாள்வதற்காக வருடத்துக்குள் 
 டவடிக்ரக எடுக்கப்பட்டுள்ள காணி எண்ணிக்ரக 

54 

 

 

கொணிகள் மற்றும் அபிவிருத் ிப் பிரிவு 

 
த ொடர் 
இல. 

பிர ொன தெயல்  டவடிக்வககள்  

த ொவக 

1   காணிகளின் 
பிைச்ெிரனகளுக்குத் 
தீர்வு காணல். 
 

மாவட்டச் 
செயலகத்தின்ஒருங்கிரணத்தலினால்  
முடிவுகள்  வைங்கப்பட்டுள்ள காணிப் 
பிைச்ெிரனகள் 

 

 

149 

2 காணிகளின் உரிரம 
மற்றும் வைங்கும் 
பத்திைங்கரளத் 
தயாரித்தல் என்பன 
ஒருங்கிரணத்தல். 

மாவட்டச் 
செயலகத்தின்ஒருங்கிரணத்தலினால்  
தயாரித்து 
வைங்கப்பட்டுள்ளகாணிகளின் 
உரிரம வைங்கல் பத்திை அளவு. 

5,123 

3 வடீரமப்புச் 
செயல்திட்டத்திற்காகக் 
காணிகள் வைங்குதல். 

மாவட்டச் 
செயலகத்தின்ஒருங்கிரணத்தலினால்  
வைங்கப்பட்ட காணிகளின் 
எண்ணிக்ரக. 

05  
( 21 ஏக்கர்) 
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பிரக ெ தெயலகப் பிரிவுகளில்அவடயொள அட்வட வி ிகயொகம் 

 

 
 

பிரக ெச் 
தெயலகம் 

ஆ .ப .
 ிவணக்களத் ினொல்வினிகயொகி

க்கப்ட்ட 

விண்ணப்படிவங்கள் 

கிரொம 
அலுவலரொல் 
மக்களுக்கு 

வினிகயொகிக்கப்ட்ட 

விண்ணப்படிவங்க
ள் 

ஒரு  ொள’ 

கெவவயில் 
வினிகயொகி

க்கப்ட்ட 

விண்ணப்ப
டிவங்கள் 

 ான்கு 
கடரவகள் 

3,841 - 1,365 

தவலம் 928 - 370 

 ியாகம 1,249   10 239 

அம்பலங்சகாட 1,518 - 524 

கைந்சதனிய 1,495   09 637 

எல்பிடிய 3,092 - 611 

ச லுவ    655 655 176 

 ாசகாட 1,483 - 398 

பலபிடிய 3,377 2,695 682 

ஹிக்கடுவ 3,249 - 828 

அக்மீமன 3,854 - 669 

சபந்சதாட்ட 2,012    13 495 

ஹபைாதுவ 1,660    02 493 

பத்கதகம 2,293 - 601 

யக்கலமுல்ல 1,335    ,12 390 

கபாப்கபாகபாத்
தல 

1,187 - 394 

சவலிவிடிய 
திவிதுை 

1,001 - 305 

இமதுவ 1,164 1,100 400 

ககாணபினுவல 1,547      10 210 

தமொத் ம் 36,940 4,506 9,787 

 

பிரக ெ தெயலொளர் பிரிவிற்குள் பிறப்பு, இறப்பு மற்றும்  ிருமண ப ிவு அலுவல்கள். 
 

2016 ஆண்டில் காலி மாவட்டசெயலகத்தினுல் பிைகதெ செயலகம்  19 இலும் 
 ரடசபற்ற பிறப்பு , விவாகம் மற்றும் மைனம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள தகவல்கள் கீழ் 
வறுமாறு அரமயப் சபறும்.  

விபரம் எண்ணிக்வக 

ஆ .ப.தி.ைகதார் எண்ணிக்ரகமூலம் விண்ணப்பித்  36,940 

கி .கெ.உத்.ைகதார்  எண்ணிக்ரகமூலம் விண்ணப்பித்  4,506 

ஒரு  ாள் கெரவ மூலம் விண்ணப்பித்ைகதார் எண்ணிக்ரக 9,787 

தமொத் ம் 51,233 
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பிரக ெ தெயலகம் பிறப்பு 
எண்ணிக்வக 

மரண 
எண்ணிக்வக 

விவொக 
எண்ணிக்வக 

 ான்கு கடரவகள் 12,241 3,180 1,317 

தவலம் 107 134 240 

 ியாகம 02 171 342 

அம்பலங்சகாட 33 301 446 

கைந்சதனிய 03 270 447 

எல்பிடிய 3,461 501 349 

ச லுவ 07 105 212 

 ாசகாட 106 297 355 

பலபிடிய 2,901 530 693 

ஹிக்கடுவ 04 429 1,132 

அக்மீமன 01 277 440 

சபந்சதாட்ட 04 205 414 

ஹபைாதுவ 11 274 853 

பத்கதகம 29 385 493 

யக்கலமுல்ல 08 170 218 

கபாப்கபாகபாத்தல 37 210 219 

சவலிவிடிய திவிதுை 03 170 158 

இமதுவ - 163 359 

ககாணபினுவல 02 34 108 

தமொத் ம் 18,960 7,806 8,795 

 

ஓய்வூ ியக் தகொடுப்பனவின் மூலம் ஏற்பட்ட தெலவு 
 

பணிகள் ஏற்பட்ட தெலவு 
மாவட்ட செயலகத்திற்கு ஏற்பட்ட செலவு 214,681,988.14 

ஓய்வூதியத் திரணக்களத்திற்கு ஏற்பட்டசெலவு 9,201,227,467.47 

தமொத் ம் 9,415,909,455.61 

 

 
ஓய்வூ ியர் எண்ணிக்வக  
 

விபரம் ஓய்வூ ியர் 
எண்ணிக்வக 

விபரம் ஓய்வூ ியர் 
எண்ணிக்வக 

சபாதுவான 
ஓய்வூதியம் 

19,084 
ஆெிறியர் ஓய்வூதியம் 

(அறச றி மற்றும் தனியார்) 
122 

விதரவ/அ 
 ாரதப்பிள்ரள 
ஓய்வூதியம் 

9,659 

உள்ளூைாட்ெி ஓய்வூதியம் 
321 

இைாணுவ ஓய்வூதியம் 4,407 
சமாத்தம் 

33,593 
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கணக்கொய்வு விெொரவண த ொடர்பொக ப ில்  யொரித் ல் 

 

2016 ஆம் வருடத்தில் கணக்காய்வு விொைரணகள் 141 கிரடக்கப் சபற்றுள்ளது 
அவற்றில் 129 க்கு கணக்காய்வு அதிபரினால் மாவட்ட செயலாளருக்கு பதில் 
அனுப்பப்பியுள்களன். மிதி கணக்காய்வு விொைரணகள் 12 க்கு 2017 ஆம் வருடம் 
முதல் கலாண்டில் பதில் அனுப்ப  டவடிக்ரக எடுக்கப்படும்.  

 

உள்ளக கணக்கொய்வுப் பிரிவின் அறிக்வக 
 
 

 

மாவட்டச்செயலாளரின்குழுத் தரலரமத்துவத்தினாலான கணக்காய்வு முகாரமத்துவக் 
குழு, காலாண்டுக் கூட்டங்கரளக் கீகை குறிப்பிட்டுள்ள திகதிகளில்  டாத்தப்பட்டுள்ளது. .
2016 ஆம்வருடத்திற்குள் காலி மாவட்டச் செயலகமும் அதற்கு உரிய பிைகதெ 
செயலகங்களிலும் 18, 19உள்ளக கணக்காய்வுப் பரீட்ெரனகள்  ரடசபற்றுள்ளது.   

 

கீகை காட்டப்பட்டுள்ள திகதிகளில்  டாத்தப்பட்ட கணக்காய்வு முகாரமத்துவக் கழுக் 
கூட்டங்களின்  அறிக்ரக சபாது  ிர்வாகஅரமச்ெின்செயலாளருக்கு ஒரு பிைதியுடன் 
கணக்காய்வாளர் அதிபருக்குச் ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

த ொடர் 
இல. 

தெயல்பொட்டின் தபயர் 2016 
வருடத் ின்எ ிர்பொர்த்த்து 

2016  
வருடத் ின் 
உண்வம 

01 வருடாந்த கணக்காய்வு  ிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
தயாரித்தல் 

01 01 

02 கணக்காய்வு முகாரமத்துவக் குழு 
 டாத்துதல் 

04 03 

03 பிை .அலுவலகங்கள் பரீட்ெித்தலும் 
ஆ.செய்தலும் அறிக்ரக ெமர்ப்பித்தலும்  

19 18 

04 மாவட்டச் செயலகத்தின்  மற்றும் வரி 
அரமச்சுக்கரளப் பரீட்ெித்தலும் அறிக்ரக 
ெமர்ப்பித்தலும். 

06 11 

 

 

 

 

 

 

 

கொலொண்டு கூட்டம்  டொத் ப்பட்ட  ிக ி அறிக்வகஅனுப்பிய ிக ி 
முதலாவது 2016.03.03 2016.03.29 

இைண்டாவது 2016.07.05 2016.08.12 

மூன்றாவது 2016.10.17 2016.11.28 

 ான்காவது 2017.01.31 2017.03.08 
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5.2  ெமூக கெவவ மற்றும் கலொெொர தெயற்றிட்டங்களின் முன்கனற்றம்  

 

தபௌத்  அலுவல்கள் 

சபௌத்த ொென அரமச்ெின் கீழ் செயற்படும் சபௌத்த அலுவல்கள் திரணக்களத்தினூடாக 
காலி மாவட்டத்தில் சபௌத்த அலுவல்கள் ஒருங்கிரணப்பாளர்   மற்றும் அபிவிருத்தி 
உத்திகயாகத்தரினூடாக அத் திரணக்களத்தின் அலுவல்கரள ஒழுங்கரமக்கப்படுகின்றது. 
காலி மாவட்டத்தின் உள்வாங்கப்பட்ட ஒருங்கிரணப்பாளர் இருவரும் அபிவிருத்தி 
உத்திகயாகத்தரும் கெரவயில் ஈடுபடுவதுடன் பிைகதெ செயலகங்களுக்கு  45 

உத்திகயாகத்தர்கள் உள்வாங்கப் பட்டனர். 
பணிகள் எண்ணிக்வக 

பிரித் உபகதெம் 02 

’ரரீஜயவர்தனபுை பல்கரல கைகத்தில்  ரடசபற்ற – அறச ரி டிப்சளாமா 
பாடச றி ஒருங்கிரனப்பினூடாக பாடொரல பரீட்ரெ காலி 
கல்வடுசகாரட பைமவிெித்தைா ன்த விகாரையிலும் அம்பலங்சகாரட 
சபால்வத்த அங்காைாம விகாரையிலும்  ரடசபற்றத் கதரவயான 
ஒழுங்கிரணப்பு  டவடிக்ரக எடுக்கப்பட்டது 

01 

பாலி சமாைி விருத்தி செயற்றிட்டம் ஹபைாதுவ பிைகதெ செயலகப் 
பிரிவில் செயற்படுத்தப்படல் 

01 

சவொக்மற்றும்சபாசொன்சபௌர்ணமி ிலவுப்கபாயாதினங்களில்சகாண்டாட்ட
 ிகழ்வு 

02 

சவெக் ரவபவத்தின் கபாது பக்திப் பாடல் கபாட்டி பிைகதெ மற்றும் 
மாவட்ட மட்டத்தல்   ரடசபற்றது 

01 

அனகாரிக தர்மபால அவர்களின் பிறந்த தினத்ரத ஞாபகமூற்ற 01 

குளிர்பானஅன்னதானம்ஒன்றுசபாென்கபாயாத்தினத்தன்று  ரடசபற்றது  01 

2016.11.13 தினத்தன்று மாகாண மட்டத்தில் அஹதிய்யாப் பாடொரல 
மாணவர்களுக்க கபாரதப் சபாருள் ஒைிப்பு சதாடர்பான கட்டுரை குறு 
 டனம்  /ெித்திைப் கபாட்டி  டாத்தல்  

01 

அறச ரிப் பாடொரல ஆெிரியர்களுக்காக ஆெிரிய பரீட்ரெ  டாத்தல் 01 

அறச ரிப் பாடொரல 666 ஆெிரியர்கள் மாதாந்தக் சகாடுப்பனவு வைங்கள்  
(அறச றி ெிறுமி  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் ஆெிறியர்களுக்கு 200 ரூபா வைங்குதல்(  

ரூபா.5,153,400.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 



 ` 

 

விகொவர அபிவிருத் ி அலுவல்கள்,  

 

அறத றிப் பொடெொவல அபிவிருத் ி மற்றும் ஏவனய  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் த ொடர்பொன 
தபௌத்  ெொென அவமச்சு மற்றும் தபௌத்  அலுவல்கள்  ிவணக்களத் ினூடொக 
கிவடக்கப் தபற்ற ஒதுக்கீடுகள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தெலவு விடயம்   ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்  கமற்தகொள்ளப்பட்ட 
பணிகள்  

ஒதுக்கப்பட்
ட 
ஒதுக்கீடுகள்

(ரூ).  

101-1-2-1405*1 

மத அலுவலக 
 டவடிக்ரககரள 
கமம்படுத்தல், பக்திப் படல் 
 ிெழ்ச்ெித்திட்டம்  

மாவட்ட செயலகம் மற்றும் 
அரனத்து பிைகதெ 
செயலகங்களும்  

276,500.00 

101-2-6-1-2502 
வணக்கஸ் தளம் 
அபிவிருத்தி 

அக்மீமன, பலபிடிய 1,500,000.00 

101-2-6-7-2502 
அஹதிய்யாப் பாடொரல 
அபிவிருத்தி  

பலபிடிய, கபாப்கபகபாத்தல, 

தவலம, பத்கதகம, 

1,000,000.00 

101-2-6-10-2502 
மதுபான ஒைிப்பு 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

இமதுவ, ஹபைாதுவ 35,850.00 

101-2-6-8-2502 
விஹாரைகள் 
புனர் ிர்மாணம்  

சபந்சதாட்ரட, பலபிடிய, 

எல்பிடிய  

735,000.00 

201-2-2-0-1405*5 

ரமயவாடி  டவடிக்ரக  பலபிடிய, ஹபைாதுவ, 

 ான்கு கடரவகள், 

 ாசகாரட,  ியாகம, 

சபந்சதாட்ரட, பத்கதகம, 

ககாணபனீுவல  

90,000.00 

201-2-2-0-1405*7 
ஏரனய செலவு   ாசகாரட, ஹிக்கடுவ, 

பலபிடிய  

59,000.00 

201-2-2-8-2502 
அஹதிய்யாப் பாடொரல 
அபிவிருத்தி  

17 பிைகதெ செயலகங்கள்  150,000.00 

201-2-2-9-2502 

ொெனப் பாதுகாப்பு 
உபகைணம் சதாடர்பாக 

எல்பிடிய, சபந்சதாட்ரட, 

அக்மீமன, பலபிடி, 
சவலிவிடி திவிதுை, 

பத்கதகம  

188,000.00 

201-2-2-11-2502 
அறச றி சபாது 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  

மாவட்ட செயலகம் 000.00,10  
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இந்து ம  அலுவல்கள் 
 

புனர் ிர்மாணம், மீள்குடிகயற்றம் மற்றும் இந்து மத அலுவல்கள் அரமச்ெின் கீழ் இந்து மத 
மற்றும் கலாொை அலுவல்கள் திரணக்களத்தில் அபிவிருத்தி உத்திகயாகத்தர்களால் 
மாவட்ட செயலாத்தின் முஸ்லிம் மத அலுவல்கள் ஒருகிரணப்புச் செய்யப்படுகின்றனர்.   
 

 மாவட்டத்தினுல் இருக்கின்ற பதிவு செய்யப்படாத அரனத்து ககாயில் அறச றிப் 
பாடொரலகள் திரணக்களத்தினூடாகப் பதிவு செய்தல்  

 அரனத்து ககாயில்க்கும்  ம்பிக்ரகப் சபாறுப்புச் ெரப சதரிவின் கபாதும் கலந்து 
சகாண்டு ஏற்படும் பிைச்ெிரனகரளத் தீர்த்தல் மற்றும் அறிவுரறகள் வைங்குதல். 

  ிலசமஹவை ஜனாதிபதி மக்கள் கெரவயில் திரணக்களம் ொர்பாக பங்களிப்புச் 
செய்தல் மற்றும் அதுசதாடர்பான  டவடிக்ரககள் முன்சனடுத்தல்  

 2016  சுகந்திை தினத்தன்று அரனத்து மத கிரிரககள் மற்றும் ரவபவத்திற்கு 
அவெியமான அரனத்து  டவடிக்ரககரளயும் கமற்சகாள்ளல் 

 மாவட்டத்தில் உள்ள பல் இன மதங்களுக்கிரடகய ஒற்றுரமரய கபணிப்பாதுகாக்க 
மாவட்ட செயலகத்தில் அரனத்து மத கிரிரககளும்  டாத்த ஏற்பாடு 
செய்யப்பட்டது 

இந்து ம  அபிவிருத் ி தெற்றிட்டம் கமற்தகொள்ளல்  

 
 

தெயற்றிட்டம் பிரக ெ 
தெயலகம் 

ஒதுக்கப்பட்ட 
ஒதுக்கீடுகள்

(ரூ).  

 ி ி 
முன்கனற்

றம் % 

சுவாமி விகவகா ன்தா அறச ரிப் 
பாடொரல திருத்தல்  

யக்கலமுல்ரல 100,000.00 100% 

’ரரீ முத்துமாரியம்மன் ககாயில் 
புனர் ிர்மாணம் 

யக்கலமுல்ரல 200,000.00 100% 

’ரரீ முத்துமாரியம்மன் ககாயில் திருத்தல் யக்கலமுல்ரல 540,000.00 100% 

’ரரீ முத்துமாரியம்மன் ககாயில் திருத்தல்  ாசகாரட 180,000.00 100% 

’ரரீ முத்துமாரியம்மன் ககாயில் திருத்தல் எல்பிடிய  180,000.00 100% 

’ரரீ முத்துமாரியம்மன் ககாயில் திருத்தல் சவலிவிடிய 
திவிதுை  

90,000.00 100% 

 
 

முஸ்லிம் ம  அலுவல்கள்  

 
 

தபால், தபால் கெரவ மற்றும் முஸ்லிம் அலுவல்கள் அரமச்ெின் கீழ் முஸ்லிம் மத 
மற்றும் கலாொை அலுவல்கள் திரணக்களத்தில் இரு அபிவிருத்தி உத்திகயாகத்தர்களால் 
மாவட்ட செயலாத்தின் முஸ்லிம் மத அலுவல்கள் ஒருகிரணப்புச் செய்யப்படுகின்றன.  

 
 

 மாவட்டத்தினுல் இருக்கின்ற பதிவு செய்யப்படாத அரனத்து பள்ளி அறச றிப் 
பாடொரலகள் குர் ஆன் மத்ைஸா திரணக்களத்தினூடாக பதிவு செய்யும் 
 டவடிக்ரக  

 அரனத்து பள்ளிக்கும்  ம்பிக்ரகப் சபாறுப்புச் ெரப சதரிவின் கபாதும் கலந்து 
சகாண்டு ஏற்படும் பிைச்ெிரனகரளத் தீர்த்தல் மற்றும் அறிவுரறகள் வைங்குதல்.  
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 ஆைம்ப அறிச றிப் பாடொரலயிக்கு கதெிய பரீட்ரெ  டாத்த வைிகாட்டல்   

  ிலசமஹவை ஜனாதிபதி மக்கள் கெரவயில் திரணக்களம் ொர்பாக பங்களிப்புச் 
செய்தல் மற்றும் அதுசதாடர்பான  டவடிக்ரககள் முன்சனடுத்தல்  

 ஆைம்  ிரலயில்  ரடசபறும் பரீடரெகளுக்கு அவெியமான  டவடிக்ரகரள 
ஒழுங்கரமத்தல்  

 2016  சுகந்திை தினத்தன்று அரனத்து மத கிரிரககள் மற்றும் ரவபவத்திற்கு 
அவெியமான அரனத்து  டவடிக்ரககரளயும் கமற்சகாள்ளல்  

 மாவட்டத்தில் உள்ள பல் இன மதங்களுக்கிரடகய ஒற்றுரமரய கபணிப்பாதுகாக்க 
மாவட்ட செயலகத்தில் அரனத்து மத கிரிரககளும்  டாத்த ஏற்பாடு 
செய்யப்பட்டது.  

 மாவட்ட செயலாளரின் அறிவுரைக்கினங்க காலி மாவட்டத்தில் அரமந்துள்ள 
அரனத்து பள்ளி மதகுருமார்களுக்கும் அறிவுட்டல்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் ஒருகிரமப்புச் 
செய்தல்  

 

 

முஸ்லிம்ம  அபிவிருத் ி தெற்றிட்டம் கமற்தகொள்ளல்  
 

தெயற்றிட்டம் பிரக ெ 
தெயலகம் 

ஒதுக்கப்பட்ட 
ஒதுக்கீடுகள் (ரூ).  

 ி ி 
முன்கனற்றம் 

% 

ெமகி மாவத்ரத முஹியத்தீன் பள்ளி 
திருத்தல் 

 ான்கு 
கடரவகள்  

100,000.00 100% 

அல் மஸ்ஜிதுல் ஹிைிர் பள்ளி திருத்தல்  ான்கு 
கடரவகள் 

100,000.00 100% 

பலபிடிய பள்ளி திருத்தல்  பலபிடிய  300,000.00 100% 
 

 
 

கலொெொர அலுவல்கள் 
 

ெொ ொரணமொக, வளர்ந் ,  அைகிய மனி ர்களின் உத் ம க ெத்வ  கட்டிதயழுப்புகவொம்
கலாொை அலுவல்கள்  திரணக்களத்தின் பார்ரவ காலி மாவட்டத்திலும் பிைகதெ செயலகப் 
பிரிவில் கதெிய கலாொைம் மற்றும் 19 இலும் சபாருளாதாை மனித அபிவிருத்தியினூடாகச் 
செல்லும் கபாது மிகவும் இனிரமயான மற்றும் ஆக்க திைரமமிக்க கலாொை பைம்பரைரய 
உருவாக்குவதன் க ாக்கத்ரத  அரடந்து சகாள்வதற்கு மாவட்ட மற்றும் பிைகதெ 
செயலகங்களில்  ியமிக்கப்பட்ட உத்திகயாக்கதர்கள் 2016 ஆம் வருடத்தில் 27 
செயற்றிட்டங்கள் கமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளன 
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 வருடம் முழுவதும் “ சதாலஸ்மகஹ பஹன ”  ிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் கீழ் 12 
செயற்றிட்டங்கள் கமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 கரலஞர்களுக்கு  ன் சகாரட ஓய்வூதிய பிகைரன  ரடமுரறப்படுத்தல் 
சதாடர்பான  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

 

கலொெொர  ிவலயங்கள் அபிவிருத் ி அலுவல்கள்  

தெயற்றிட்டம் ஒதுக்கீடு 
(ரூ).  

 ி ி 
முன்கனற்றம் 

(ரூ)  

 ி ி 
முன்கனற்றம் 

%    

ஹிக்கடுவ கலாொை  ிரலயத்திற்கு வர்ணப் 
பூச்சு மற்றும்  சதல் சபாருத்தல்  

2,166,962.00 1,888,528.06 88 

சவலிவிடிய திவிதுற கலாொை  ிரலயம் 
 ிர்மாணித்தல்  

131,340.00 97,086.27 08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தெயற்றிட்டம் ஒதுக்கப்பட்ட 
ஒதுக்கீடுகள் (ரூ).  

 ி ி 
முன்கனற்றம் 

% 

கரல உதவி 188,500.00 100% 

பிைகதெ மற்றும் மாவட்ட இலக்கிய விைா 471,000.00 100% 

வலம் குன்றிய கரல விைா  50,000.00 100% 

கரலஞர்களின்  ல்லினக்க  ிகழ்ச்ெி திட்டம்  50,000.00 100% 

கலாொை அலுவல்கள் திரணக்களத்தின் 60 ஆண்டு 
 ிரறரவசயாற்றி லக் FM உடன் காலி பஸ் 
தரிப்பிடத்தில் பிைச்ொை  டவடிக்ரக ஏற்பாடு செய்தல் 
மற்றும் பத்தைமுல்ரல அகபகமயில் காலி மாவட்ட 
கண்காட்ெி படீம் காட்ெிப்படுத்தல்  

35,000.00 100% 
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அறிவுருத் ல்  டவடிக்வககள் 

ெமுதாய வலுவூட்டல் மற்றும்   லக ாம்புரக அரமச்ெின் மூலம்மாவட்ட  மற்றும் 
பிைகதெ மட்டத்தில்  பர்களின் மனரத  வளர்ச்ெியரடயச் செய்யும் க ாக்கில்  
பலவிதமான உபகதெ  ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் கமற்சகாள்ளல். 

 மாவட்ட  மற்றும் பிைகதெ செயலக மட்டத்தில் ெமூக மனரீதியான பிைச்ெிரனகரள 
குரறப்பதற்கு   ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் கமற்சகாள்ளல். 
 

 உளரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவர்களில் அவதானத்திற்குட்பட்ட  பர்கரள கண்டறிந்து 
அவர்களுக்குத் கதரவயான ரவத்தியம் அவெியமானவர்களுக்கு மகனாரவத்தியம் 
ஆகியவற்றிட்கு உட்படுத்தல்.   
 

 
காலி மாவட்டத்தில் 17 பிைகதெ செயலக பிரிவில்  இவ்வாறான உபகதெ 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கரள  ரடமுரறப்படுத்துவதற்கு  02 உதவி உபகதென உத்திகயாகத்தர் 
மற்றும் 16 அபிவிருத்தி உத்திகயாகத்தர்கள்  இதற்கு ஒத்தரைப்பு  வைங்குவர்.  
 
ெமு ொய வலுவூட்டல் மற்றும்   லக ொம்புவக அவமச்ெின்  ஒதுக்கங்கள் மூலம் 
மொவட்டத் ினுள்  வடமுவறப்படுத் ப் படும் தெயற்றிட்டங்கள்  
 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள்  ிகழ்ச்ெி
த் ிட் 

எண்ணி
க்வக 

தெலவு
த்த ொ
வக 

(ரூ).  

 ி ி 
அறிக்வக

% 

பலன் 
தபறு ரி

ன் 
எண்ணி
க்வக 

மாவட்ட மட்டத்தில் மனரீதியான ெமூக 
பிைச்ெிரனகரளக் கண்டறிந்து 
முற்படுத்தல் மற்றும் குரறப்பதற்கான 
காைணங்கரள திட்டமிடல்   ிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்கள். 

1 54,600 100% 43 

”சதளிவு  ாடு ’ என்ற தரலப்பின் கீழ் 
இரளஞர் யுவதிகளுக்கு அறிவு புகட்டும் 
மனரீதியான  அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்கள். 

13 124,150 100% 695 

கதெிய அறிவூட்டல் தினத்திற்கு ெமனான 
உளவியல் விஞ்ஞானம் மற்றும் 
மனக ாய்க்கு சுகாதாை முதலுதவி 
ெம்பந்தமான  அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்கள். 

13 286,000 100% 567 

உடல் அபிவிருத்தி மற்றும் உளவியல் 
விஞ்ஞானம் ெம்பந்தமான  அறிவூட்டல் . 

2 20,000 100% 307 
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பிரக ெ தெயலக பிரிவு மட்டத் ில்  டொத் ப்பட்ட ஒதுக்கங்கள் அற்ற 
 ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் )அறிவூட்டல் பிரிவு( 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் இலக்கு 
குழுக்கள் 

 ிகழ்ச்ெி
த் ிட்ட 
எண்ணி
க்வக 

பலன் 
தபறு ரி

ன் 
எண்ணி
க்வக 

உடல் அபிவிருத்திரய க ாக்காகக் சகாண்டு 
 டாத்தப்பட்ட   அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

பாடொரல 
மாணவர்கள் 

124   

தரலரமத்துவ பயிற்ெி  ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 6,049 

கல்வி விருது மற்றும் உளச்ெமூக ரீதியான  
பிைச்ெிரனகரள  குரறத்தல்  ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

  

பிள்ரளகளின் கல்வி முன்கனற்றத்தில் 
சபற்கறார்களின் அக்கரற. 

சபற்கறார்கள் 57 2,420 

சபற்கறார்கள் பிள்ரளகளுக்கிரடயிலான சதாடர்பு 
ெம்பந்தமான அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

 மனப் பதற்றம்முகரமத்துவ 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

 குடும்ப மற்றும் உளரீதியான அறிவூட்டல் 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

 மனப்பலம் அபிவிருத்தி மற்றும் தனி பர் 
அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

அைெ 
உத்திகயாகத்தர்கள் 

11 530 

முதிகயார் உளச்சுகாதாைத்திரன பாதுகாத்தல் 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

கிைாமிய முதிகயார் 
பிரிவினர் 

101 2,990 

குடும்ப மற்றும் உளரீதியான அறிவூட்டல் 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

கிைாமிய சபண்கள் 61 1,572 

மகிழ்ச்ெிக் குடும்பம் 
மகளிர்  மனிதவலு உறுதி  ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

கல்வி திறரம மற்றும் தரலரமத்துவ திறரம 
அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

பிள்ரளகள் 13 460 

சதாைில் வாய்ப்பு  ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் இரளஞர்கள் 15 879 

தரலரமத்துவ பயிற்ெி  ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள். 
 உடல் அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள். 

உளரீதியாக கபாதரனகள் ெம்பந்மான அறிவூட்டல் 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள். 

கிைாமிய மக்கள் 100 3,962 

தனிப்பட்டவர்களுக்கு கபாதரனகள் வைங்கள் பிரிவு மட்டத்தில் 
கபாதரனகள் 
கதரவயான 
 பர்களுக்கு 
கபாதரனகள் 
வைங்கள் 

ஜனவாரி 
சதாடக்க

ம் 
டிெம்பர் 
வரை 

854 
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ஆண்டிற்கொன பிரவை அடிப்பவட ெரீொக்கம்  ிகழ்ச்ெித்  ிட்டம் )CBR) 

இந்  ிகழ்ச்ெித்திட்டத்திற்காக ரூபா 522,000.00 ஒதுக்கங்கள் கிரடக்கப் சபற்றுள்ளன. 
 
த ொடர்  
இல. 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் எண்ணிக்வக த ொவக (ரூ).   ி ி 
அறிக்வக  % 

01 மாவட்ட முன்கனற்றக் குழுக் 
கூட்டம் 

09 128,330.00  
 
 

100% 
02 ெிவெக்தி குழு  ிகழ்ச்ெிகள் 228 95,000.00 
03 வாய்ப்புகள் பரிமாற்றம் செய்யும் 

 ிகழ்ச்ெிகள் 
02 25,050.00 

04 க ைடி உதவிசபறும்  பர்கள் 20 273,620.00 
 தமொத் ம் 259 522,000.00 

 
ெமூக கெரவகள் திரணக்களத்தின் கீழ் 7806 அங்கவனீர்கள் ெீர்திருத்தப்பட்டதுடன் ெமூக 
கெரவகள் உத்திகயாகத்தர்கள் 06 கபரும் ெமூக அபிவிருத்தி உத்திகயாகத்தர்கள் 18 கபரும் 
பிைகதெ செயலக மட்டத்திலுள்ளதுடன் இைண்டு அபிவிருத்தி உத்திகயாகத்தர்களும் 
கடரமயில்  ஈடுபட்டுள்ளனர். 
.  
ெமூக வலுவூட்டல் மற்றும்  லக ாம்புரக அரமச்ெினூடாக ெமூக கெரவகள் துரறயின் 
கீழ்  டாத்தப்பட்ட   ிகழ்ச்ெித்திட்டங்களின் தைவுகள் 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் பலன் 
தபறு ரின் 

எண்ணிக்வக 

தெலவு (ரூ).   ி ி 
அறிக்வக % 

அங்கவனீர் வடீ்டு  ிவாைண 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

20 2,000,000.00  

 

 

 

 

 

 

100 

அங்கவனீர்களுக்கான ஜவீக ாபாய 
சகாடுப்பனவு ).3000ரூ(  

434,1  51,345,000.00 

கல்விக்கான உதவிக் சகாடுப்பனவு 22 72,400.00 

மருந்தக உதவிக் சகாடுப்பனவு 14 205,222.04 

அங்கவனீர்களுக்கான சுயசதாைில் உதவிக் 
சகாடுப்பனவு  

20 446,000.00 

தனி தாய் தகப்பர்களுக்கு சுய சதாைில் 
வாய்ப்புக்கு உதவி 

74 1,356,807.00 

தமொத் ம் 1,584 55,425,429.04 
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மு ிகயொர் அலுவலகத் ினூடொக ெமூக கெவவகள் துவறயின் கீழ்  டொத் ப்பட்ட  
 ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்களின்  ரவுகள் 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் பலன் 
தபறு ரின் 
எண்ணிக்

வக 

தெலவு (ரூ).   ி ி 
அறிக்வக% 

ெிகைஷ்ட பிைரஜகளுக்கான 2000/- 

சகாடுப்பனவு வைங்கல் 
22,969 773,902,500.00 100 

முதிகயார் அரடயாள அட்ரட 
வி ிகயாகம்  

005,1  - - 

முதிகயார்களுக்கான சுயசதாைில் உதவிக் 
சகாடுப்பனவு 

8 160,000 .00  100 

முதிகயார்களுக்கான கதெிய சகாள்ரக 
சதாடர்பான கயாெரனகரளப் சபற்றுக் 
சகாள்ளும்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

105 119,200.00  
 
 
 

100 
ெர்கதெ முதிகயார் தினத்திரனக் 
சகாண்டாட்டத்திட்டகாக 04 பிைகதெ 
செயலகங்களினூடாக  

- 700,00.00 

குைந்ரதகள் மற்றும் மகளிர்களுக்கான 
அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01 பிைகதெ 
செயலகங்களினூடாக 

968 140,000.00 

தமொத் ம் 24,950 377 ,902, 00.005   

 
 
 

 ிலதமெவர ைனப ி மக்கள் கெவவயின் கீழ் வைங்கப்பட்ட ெமூக கெவவ உ விகள்  

 

உ விகள் எண்ணிக்வக   ி ிப் தபறுமொனம்  (ரூ.) 

மூக்குக் கண்ணாடி  11,500 

3,146,190.00 

ெக்ைக் கதிரை  40 

ரகப்பிடி  19 

ரகப்பிடி 14 

ெமூக கெரவ பிற உதவிகள்  432 

முதிகயார் அரடயாள அட்ரட 3,906 

தமொத் ம் 15,911 
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மகளிர் அலுவல்கள் 

இலங்வக மகளிர் அலுவல்கள் 120-2-3-6-2502 

த ொடர் 
இல 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 

/ தெயற்பொடு  

பிரக ெ 
தெயலகப் பிரிவு 

உண்வமச் 
தெலவு (ரூ)  

 ி ி /தபௌ கீ  

முன்கனற்றம்  

% 

1 விலங்கு வள  ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  யக்கலமுல்ல  167,000.00 100% 

  ஆண் சபண் ெமூக ிரல  காலி  24,500.00 100% 

2 அடிப்பரட துன்புறுத்தல்  எல்பிடிய  25,000.00 100% 

  தடுத்தல்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  கைந்சதனிய  25,000.00 100% 

3 ெிறந்த வாழ்க்ரகக்கு  
கபாெரண  

யக்கலமுல்ல  30,000.00 100% 

 ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  பத்கதகம  30,000.00 100% 

4 உபகதெத்ரத அறிவூட்டும் 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

ச லுவ  28,400.00 100% 

கைந்சதனிய 15,000.00 100% 

இமதுவ 15,000.00 100% 

எல்பிடிய  30,000.00 100% 

சவலிவிடிய 
திவிதுை  

15,000.00 100% 

பத்கதகம  15,000.00 100% 

ஹிக்கடுவ 15,000.00 100% 

அக்மீமன  15,000.00 100% 

ஹபைாதுவ  15,000.00 100% 

அம்பலங்சகாரட 15,000.00 100% 

கபாப்கபகபாத்தல 15,000.00 100% 

 ியாகம  30,000.00 100% 

 15,000.00 100% 

5 இரு கைங்களுக்கும் ெக்தி 
கடற்சறாைில் மகளிர் 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

 ான்கு 
கடரவகள்  

125,00.00 100% 

6 வருமான அதிகரிப்பு 
வைிகாட்டலுக்கான 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

ககாணபணீுவல 21,462.00 100% 

தவலம 28,000.00 100% 

ச லுவ 28,000.00 100% 

யக்கலமுல்ல 28,000.00 100% 

பலபிடிய 28,000.00 100% 

பத்கதகம 28,000.00 100% 

 ியாகம 28,000.00 100% 

சவலிவிடிய 
திவிதுை 

28,000.00 100% 

7 அருங் கரலப் பயிற்ெி கபாப்கபகபாத்தல 50,000.00 100% 

8 
  

மகளிர் ஒருங்கிரணப்ரப 
வலுப்படுத்தல்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

மாவட்டசெயலக 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

14,980.00 100% 

ககாணபணீுவல 15,000.00 100% 

9 
  

கதாட்ட மகளிர்களுக்கு  ிதி 
முகாரமத்துவ 

 ியாகம 40,000.00 100% 

அம்மீமன 40,000.00 100% 
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   ிகழ்ச்ெித்திட்டம் தவலம 40,000.00 100% 

10 
  
  
  

புதிய இரளஞர்களின் வாழ்ரக 
திறன் மற்றும் ெமுக சுகாைாத 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

காலி 19,455.00 100% 

சபந்சதாட்ட 20,000.00 100% 

இமதுவ 19,455.00 100% 

ஹபைாதுவ 20,000.00 100% 

11 
 

விதரவ இல்லத்தைெியின் 
அடிப்பரட சபாருளாதாைத்ரத 
வலுவூட்டல்  

பலபிடிய 150,000.00 100% 

ஹிக்கடுவ 150,000.00 100% 

அக்மீமன 200,000.00 100% 

12 மகளிர் அபிவிருத்தி 
உத்திகயாகத்தர் கருதுரைக் 
கூட்டம்  

மாவட்டசெயலகம் 8,500.00 100% 

தமொத் ம் 1,670,136.00   

 

ஒதுக்கீடு வைங்கு ல் - மகளிர் மற்றும் ெிறுவர் அலுவல்கள் அவமச்சு 

த ொடர் 
இல 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 

/ தெயற்பொடு  

பிரக ெ தெயலகப் 
பிரிவு 

உண்வமச் 
தெலவு 

(ரூ)  

 ி ி
/தபௌ கீ  

முன்கனற்
றம்  % 

1 
 
 
 
 

பிடரவ ெட்ரட சவட்டுதல் 
மற்றும் ரததல் பயிற்ெி  

இமதுவ 19,480.00 100% 

கைந்சதனிய 20,000.00 100% 

உற்பத்தி கண்காட்ெி மற்றும் 
விற்பரன  

ககாணபணீுவல 20,000.00 100% 

சவலிவிடிய திவிதுை  20,000.00 100% 

சுகாதாைப் பாதுகாப்புடன் 
உணவு தயாரித்தல்  

தவலம  15,000.00 100% 

மகளிர் வலுவூட்டல்  அம்பலங்சகாரட 15,000.00 100% 

2 மாவட்ட முன்கனற்ற 
கலந்தாகலாெித்தல் 
கூட்டத்திற்கு ெிற்றுண்டி 
உபெபாை செலவு  

மாவட்ட செயலகம்  29,800.00 100% 

  தமொத் ம்                
139,280.00 

 

 

ஒதுக்கீடு வைங்கு ல் - மகளிர் அபிவிருத் ி பிரிவு  

 

த ொடர் 
இல 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் / 
தெயற்பொடு 

பிரக ெ 
தெயலகப் 

பிரிவு 

உண்வமச் 
தெலவு (ரூ)  

 ி ி /தபௌ கீ  

முன்கனற்றம்  

% 

1 மகளிர் மற்றும் ெிறுவர் பிரிவு 
உருவாக்கல்  

 ான்கு 
கடரவகள் 

986,841.56 100% 
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பிற  ிறுவனங்கள் மற்றும் ஒழுங்கவமப்புக்களின் ஒதுக்கீட்வடப் தபற்றுக் தகொண்டு 
கமற்தகொள்ளப்பட்ட தெயற்றிட்டங்கள்  

த ொடர் 
இல 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்     
/தெயற்பொடு  

பிரக ெ தெயலகப் 
பிரிவு 

உண்வமச் 
தெலவு 

(ரூ)  

 ி ி /தபௌ கீ  

முன்கனற்றம்  

% 

1 மாவட்ட மகளிர் அதிகாைக் 
குழு கூட்டம் 

மாவட்ட மகளிர் 
அதிகாைக் குழு 

7,700.00 100% 

2 மகளிர் அபிவிருத்தி 
முன்கனற்ற 
கலந்தாகலாெரன கூட்டம்  

காலி மாவட்டமகளிர் 
அபிவிருத்தி  ிதியம்  

1,000.00 100% 

3 மாவட்ட மகளிர் அதிகாைக் 
குழுவின்  ிலவைம் மற்றும் 
திறப்பு விைா  

மாவட்ட மகளிர் 
அதிகாைக் குழு 

10,500.00 100% 
 

4 மகளிர் மற்றும் ெிறுவர் 
துஷ்பிைகயாகத்ரத 
தடுப்பதற்கு ெட்டரீதியான 
அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  

மனித 
உரிரமசதாடர்பான 
ெட்ட ஒழுங்கரமப்பு  

50,000.00 100% 

5 மகளிர் துன்புறுத்தலுக்கு 
எதிைாக சுவர் ஒட்டிச் 
ெித்திைங்கள் மற்றும் குறு 
 ாடகம்  டாத்தல்  

கபாகுவிசமன் 
 ிறுவனம்  

25,000.00 100% 

6 ெர்வகதெ மகளிர் தினத்தில் 
மனக ாய் மகளிர் 
வடீுகளுக்கு அன்னதானம் 
வைங்குதல்  

மாவட்ட மகளிர் 
அதிகாைக் குழு  

5,400.00 100% 

7 உள்ளூைாட்ெி கட்ெிக்குல் 
மகளிர் பங்களிப்ரப 
வலுப்படுத்தல்  

மற்று சகாள்ரள 
 ிரலயம்  

21,000.00 100% 

8 புடரவத் சதாைிற் ொரல 
கெரவயாளர்ளுக்கு 
அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

கதெிய மகளிர் குழு  10,750.00 100% 

 

 

 ன்னடத்வ  மற்றும் ெிறுவர் பொதுகொப்பு கெவவ  
 

ெிறுவர் உரிவம பிரகடனம் தெயற்படுத் ல்  
 

ஐக்கிய மகா ாட்டில் ெிறுவர் உரிரமப் பிைகடன கமம்பாட்டிற்காக ரகசயாப்பமிட்ட பின்னர் 
இலங்ரக வருடத்தில் ’ரரீ 1991 க்கு உயைந்துள்ளது. அரவ     
 

 ெிறுவர் பாதுகாப்பு உரிரம  

 ெிறுவர் வாழ்வு உரிரம  

 ெிறுவர் அபிவிருத்தியரடயும் உரிரம 

 ெிறுவர் பங்களிப்பு உரிரம பாதுகாப்பு  டவடிக்ரக எடுக்கப்படும்.  

இவ் செயற்றிட்டங்கரள  ரடமுரறப்படுத்த பிைகதெ செயலகங்களில் ெிறுவர் உரிரம 
விருத்திக்கு 15 உத்திகயாகத்தர்களும் 06 ெிறுவர் உரிரம விருத்தி உதவி 
உத்திகயாகத்தர்களும் கெரவக்கு உள்வாங்கப் பட்டதுடன்  ன்னடத்ரத மற்றும் ெிறுவர் 
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பாதுகாப்பு ஆரணயாளர் மற்றும் மாவட்ட செயலாளரின் அறிவுரறக்கினங்க ெிறுவர் 
உரிரம விருத்தி உத்திகயாகத்தரினூடாக உரிய ஒருங்கிரணப்பு  டவடிக்ரக 
கமற்சகாள்ளப்படும். 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்கள் பணிகள் 

ஆபத்துக்கு உள்ளாகவுள்ள 
ெிறுவர்கரளப் பாதுகாக்க  
 டவடிக்ரக எடுத்தல் . 

ஆபத்துக்கு உள்ளாகவுள்ள ெிறுவர்கரள கண்டறிந்த 
ெந்தர்ப்பம் சதாடக்கம் ெிறுவர் பாதுகாப்பு உரிதியாகும் 
வரை ெிறந்த  ிரலக்கு வரும் வரை பாதுகாப்பு 
 டவடிக்ரகரளச் செயற்படுத்த முற்படல்   

கல்வி உரிரமரய பாதுகாத்தல்  அர்பணிப்புப் சபற்றார் புலரமபரிெில்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் , 

அறிவு ஊக்க புலரமப் பரிெில்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம்,  ிைல் 
அர்ப்பணிப்பு சபற்றார் முரற, ெிறுவர்  ிதிய பயன் 
மற்றும் பாடொரல உபகைணம் சபற்றுக் சகாடுத்தல்  

வாழ்வதற்கும் அபிவிருத்திக்குமான 
உரிரமரயப் பாதுகாத்தல்  

ஆபத்துக்குள்ளான ெிறுவர்கள் சதாடர்பாக அவெை உதவி, 
இைட்ரடப் பிள்ரளகளுக்கு கபாெரண  ிவாைணம் 
மற்றும் க ாயால் படீிக்கப்பட்ட பிள்ரளகளுக்கு 
ரவத்திய உதவிகள் வைங்கள் . 

ெிறுவர்களின் பங்களிப்பு 
உரிரமரயப் பாதுகாத்தல்  

கிைாமி ெிறுவர் ெமூக  ிகழ்ச்ெித்திட்டம், பிகதெ ெிறுவர் 
குழு  ிகழ்ச்ெித்திட்டம், மாவட்ட ெிறுவர் குழு 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம், கதெிய ெிறுவர் குழு 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்ளுக்கு ெிறுவர்கரள உள்வாங்கள்  . 

அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  ெிறுவர் உரிரம விருத்தி மற்றும் ெிறுவர் 
துஷ்பிைகயாகம் தடுத்தல்  

ெிறுவர் பாதுகாப்பு சதாடர்பாக ெமூக 
ஒழுங்கரமப்ரப வலுப்படுத்தல்  

கிைாமிய ெிறுவர் அபிவிருத்தி குழு  ிகழ்ச்ெித்திட்டம், 

பிைகதெ ெிறுவர் அபிவிருத்திக் குழு  ிகழ்ச்ெித்திட்டம், 

ெிறுவர் ெககாதைத்துவ முன்மாதிரி கிைாமி 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் மற்றும் உலக ெிறுவர் தின விகெட 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள். 

 

 

மகளிர் மற்றும் ெிறுவர் ெிறுவர் அலுவல்கள் அவமச்சு  மற்றும்  ன்னடத்வ  மற்றும் 
ெிறுவர் பொதுகொப்பு  கெவவ  ிவணக்களத் ின் ஒதுக்கீட்டின் மூலம் கமற்தகொள்ளப்பட்ட 
தெயற்றிட்டங்கள்.  

 

 

இல
க்கம் 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்   ிகழ்ச்ெித் ிட்ட 
எண்ணிக்வக  

பயன்தபறு ர் 
எண்ணிக்வக 

தெலவு 
 (ரூ)  

 ி ி 
முன்கனற்ற

ம்  % 
1 ஆபத்துக்கு 

உள்ளாகவுள்ள 
ெிறுவர்கரளப் 
பாதுகாக்க  
 டவடிக்ரக எடுத்தல் 

6 56 

குடும்பம் 27 

774,261.00 99 

56 



 ` 

 

2 அர்பணிப்புப் சபற்றார் 
புலரமபரிெில் 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

1 123 747,500.00 98 

3 கிைாமிய ெிறுவர் 
அபிவிருத்தி குழு 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

280 4,200 20,000.00 100 

4 பிைகதெ ெிறுவர் 
அபிவிருத்திக் குழு 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

89 3,960 57,000.00 100 

5 ெிறுவர் ெககாதைத்துவ 
முன்மாதிரி கிைாமி 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

107 297 63,000.00 100 

6 அறிவூட்டல் 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

552 14,211 20,000.00 100 

7 உலக ெிறுவர் தின 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

19 950 10,000.00 100 

8 ஆபத்துக்குள்ளான 
ெிறுவர்கள் சதாடர்பாக 
அவெை உதவி, 

1 1 7,500.00 100 

9 இைட்ரடப் 
பிள்ரளகளுக்கு 
கபாெரண  ிவாைணம் 

10 38 142,500.00 100 

10 க ாயால் படீிக்கப்பட்ட 
பிள்ரளகளுக்கு 
ரவத்திய உதவிகள் 
வைங்கள் 

6 6 79,500.00 100 

11 கிைாமி ெிறுவர் ெமூக 
மற்றும் பிகதெ ெிறுவர் 
குழு  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

292 10,923 96250.00 100 

12 மாவட்ட மற்றும் 
கதெிய ெிறுவர் குழு 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

5 357 113,000.00 100 

13 ெிறுவர் மடம் 
ெிறுவருக்கான 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  

2 185 48097.50 100 

14 பாடொரல உபகைணம் 
சபற்றுக் சகாடுத்தல் 

1 20 20,000.00 100 

15 பாடொரல செல்லாத 
ெிறுவர்கரள 
பாடொரலக்கு 
அனுப்பல்  

19 321 - 100 

16 உத்திகயாகத்தர் 
முன்கனற்ற கருதுரைக் 
கூட்டம்  

6 132 17,756.00 98 

தமொத் ம் 1,396 26,538 2,216,364.50  
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ஆரம்ப  ிவலப்பருவ குைந்வ ப்  பொதுகொப்பு மற்றும் அபிவிருத் ி -2016 

உடல்ரிதியாக, மகனா ெமுகத்தில் மற்றும் மக்கள் அபிவிருத்தியின் இலங்ரக 
பருவமரடந்த ெிறுவர் பைம்பரைரய உருவாக்கும் க ாக்கத்ரதயரடய பருவமரடந்த 
ெிறுவர் கதெிய சகாள்ரகயின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செயற்றிட்டங்கள் மாவட்ட 
செயலகத்தின் மூலம் கமற் சகாள்ளப்படுகின்றது. 

 கர்பிணித் தாய்மார்களுக்கு கபாெரண சகாடுப்பனவு வைங்கும் செயற்றிட்டம்  

 தூய்ய பால் குவரள பாலர் பாடொரல/ பருவமரடந்த ெிறுவர் அபிவிருத்தி 
 ிரலயத்திற்கு வைங்கும் செயற்றிட்டம்  

 அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  டாத்தல்  

 அறிவு தீப ஆெிறியர் பயிற்ெி  ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  

 சபாழுது கபாக்கு  ீர் தடாகம் வடீ்ரட அடிப்பரடயாக சகாண்ட பருவமரடந்த 
ெிறுவர் அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

 கதெிய பருவமரடந்த ெிறுவர் பாதுகாப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி வாைம் 

 “லமா திரிய”  ிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் கீழ் பாலர் பாடொரல ஆெிரிரயகளுக்கு 
சகாடுப்பனவு வைங்கள் 

 

கர்பிணித்  ொய்மொர்களுக்கு கபொெவண தகொடுப்பனவு வைங்கும் தெயற்றிட்டம்   

கர்பிணித் தாய்மார்களுக்கு கபாெரணத் கதரவரய அதிகரிப்பதற்காக எல்லா 
மாதங்களிலும் கபாெரண ரப ஒன்று வைங்கப்படும். மாதாத்திற்கு 2000.00 ரூபா  வதீம் 10 
மாதாங்களுக்கு உரிய பிைதி பயன் கிரடக்கப் சபறும். அதற்கு வைங்கப்படும் ஒதுகீட்டுத் 
சதாரக 311,279,000 ரூபாவாகும். கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு மாவட்டத்தினுல் பிைதி 
பயன் வைங்கப்பட்டுள்ளதுடன் இது 97%  ிதி முன்கனற்றத்ரத அண்மித்துள்ளது.  

பிர ி பயன் 
வைங்கப்படும் மொ ம் 

கபொெவண 
வபகளின் 

எண்ணிக்வக 

தெலவு (ரூ.) 

ஜனவரி 13,415 26,830,000.00 

சபப்ைவரி 12,756 25,512,000.00 

மார்ச் 12,963 25,386,000.00 

ஏப்ைல் 12,885 25,770,000.00 

கம 12,993 25,986,000.00 

ஜூன் 12,919 25,838,000.00 

ஜுரல 13,130 26,260,000.00 

ஆகஸ்ட் 13,365 26,730,000.00 

செப்டம்பர் 12,885 25,770.000.00 

ஒக்டாம்பர் 12,521 25,042,000.00 
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தூய்ய பொல் குவவள பொலர் பொடெொவல/ பருவமவடந்  ெிறுவர் அபிவிருத் ி 

 ிவலயத் ிற்கு வைங்கும் தெயற்றிட்டம்  

ெிறுவர் அபிவிருத்தியும் மகளிர் அலுவல்கள் அரமச்ெின் ெிறுவர் செயலகத்தின் மூலம் 
பாலர் பாடொரலயின் ெிறுவர்களின் கபாெரண மட்டத்ரத உயர்த்துவதற்கு இச் 
செயற்றிட்டம்  ரடமுரறப்படுத்தப்பட்டது. தினத்திற்கு 150 லீட்டர் பால் வதீம் 20 
 ாட்களுக்கு வைங்க தீர்மாணிக்கப்பட்டது.  

 

இச் செயற்றிட்டம் காலி மாவட்டத்தில் அரனத்து பிைகதெ செயலகப் பிரிவிலும் 
 ரடமுரறப்படுத்தப்பட்டதுடன் 109 பாலர் பாடொரலயின்  4,068,506.00  ெிறுவர்களுக்கு 
3149 ஒதுகீட்டுத் சதாரக கிரடக்கப்சபற்ற இது 100%  ிதி முன்கனற்றத்ரத சகாண்டுள்ளது. 
 

ஆரம்ப  ிவலப்பருவ குைந்வ ப் பொதுகொப்பு த ொடர்பொக அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 
 வடமுவறப்படுத் ல்  

ெிறுவர் அபிவிருத்தியும் மகளிர் அலுவல்கள் அரமச்ெின் ெிறுவர் செயலகத்தின் 
மூலம்ஆைம்ப  ிரலப்பருவ குைந்ரதப்அபிவிருத்தி மற்றும் பாதுகாப்பு சதாடர்பாக 
மக்களுக்கு அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  ரடமுரறப்படுத்தல் இதற்கு 1,097,188.00 ரூபா 
ஒதுக்கீடாக கிரடக்கப் சபற்ற இது 98%  ிதி முன்கனற்றத்ரத சகாண்டுள்ளது. 

த ொட
ர் இல 

தெயற்றிட்டம் பயன்தபறு ர் 
எண்ணிக்வக 

தெலவு (ரூ)  

1 சபாழுதுகபாக்கு  ீர் தடாகம் 552,1  98,000.00 

2 கபாெரண  049,1  151,650.00 

3 அறுண தகிண ெித்திை  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் )பி.செ(  552,1  38,000.00 

4 பிைகதெ குழு  ியமித்தல் 612,4  228,000.00 

5 உலக ெிறுவர் தின  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 983 151,978.00 

6 பருவமரடந்த ெிறுவர் அபிவிருத்தி கதெிய வாைம் 
)பிைகதெிய(  

29 2760.00 

7 அறுண தகிண ெித்திை  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் )மா.செ (  2,251 109,000.00 

8 வடீ்ரட அடிப்பரடயாக சகாண்ட பருவமரடந்த 
ெிறுவர் அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் )மா.செ(  

120 32,000.00 

9 தைமற்ற பாலர் பாடொரல ஆெிறியர்கரள 
இனங்காணல்  

970 285,000.00 

 தமொத் ம்  13,118 ,1 097,188.00 

 

 வம்பர் 11,287 22,574,000.00 

டிெம்பர் 10,483 20,966,000.00 

தமொத் ம் 151,458 302,916,000.00 
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ஆரம்ப  ிவலப்பருவ குைந்வ  அபிவிருத் ி உத் ிகயொகத் ரின் முன்கனற்றமொன 
கலந் ொகலொெவனக 

 

மாவட்டத்தில் 03 ெிறுவர் அபிவிருத்திக் குழு  ரடமுரறயில் உள்ளதுடன் முன்கனற்ற 

கலந்தாகலாெரனக் கூட்டங்கள் 04  ரடசபற்றுள்ளன. 
 

 

த ொ
டர் 
இல 

தெயற்றிட்டம் பயன்தபறு ர் 
எண்ணிக்வக 

தெலவு (ரூ)  

01 ஆைம்ப  ிரலப் பருவ குைந்ரதப்அபிவிருத்தி 
உத்திகயாகத்தரின் முன்கனற்றமான 
கலந்தாகலாெித்தல் 

90 22,071.00 

02 மாவட்டத்தில் ெிறுவர் அபிவிருத்திக் குழு 460 39,715.00 

 தமொத் ம் 550 61,786.00 

 

 

 

அறிவு புகட்டும் 
 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 

தெய்யப்பட்ட பணிகள் 

த ண  ிபணி ஆெிரியர் 
பயிற்ெி 
 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 
 

  ஆைம்ப  குைந்ரத பருவ வளர்ச்ெியில் புதியவற்ரற 
அறிமுகப்படுத்தல் 

 ஆைம்ப  குைந்ரத பருவ வளர்ச்ெி  ிரலயத்தில் பாலர் 
பாடெரல ஆெிரியர்களின் அறிவிரன வளர்த்தல் 

 பாலர் பாடொரல ஆெிறிரயகளுக்கு பிள்ரளகளின் 
அபிவிருத்திக்குப் பங்களிப்புச் செலுத்த  வைி டத்தல்  

தபொழுது கபொக்கு  ீர் 
 டொக வடீு 
அடிப்பவடயொக ஆரம்ப  
குைந்வ  பருவ 
வளர்ச்ெி 
 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 
 

 ஆைம்ப  குைந்ரத பருவ பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்ெி    
ெம்பந்தமான கதெிய சகாள்ரகக்கிணங்க இலங்ரகயில்   
ஆைம்ப  குைந்ரத பருவ என்று கணிப்பிடுவது 0-5 வருட 

குைந்ரதகளாகும்  .இதரன மூன்று பிரிவுகளாக கவறுபடுத்தி  
 ரடமுரறப்படுத்தப்படுகின்றன.  
I. கருப்பரபயில் ஆைம்ப தினத்திலிருந்து குைந்ரத 

பிறக்கும் வரை காலப்பகுதியாகும்  
II.  பிறந்த தினத்திலிருந்து 3 வயது வரை தாயின் 

பைாமரிப்பில் மட்டும் வளரும் காலப்பகுதியாகும்  
III. 3-5 வயது வரையிலான  பாலர் பாடொரல 

காலப்பகுதியாகும்  
இக் குைந்ரதகள் வளர்கின்ற அடிப்பரடயில் அவர்களின் 
வாழ்க்ரகரய தயார்படுத்தப்படுவதுடன் சபற்கறார் மற்றும் 
ஏரனகயார் அவர்களின் கமல்  அக்கரற செலுத்தல் 
அவெியமாகும்   .கர்ப்பப்ரப சதாடக்கம் குைந்ரத வளர்கின்ற 
சூைல்   அக்குைந்ரத வளர்ச்ெியில் பாதிக்கப்படும் என  பல 
சபற்கறார்களிின் எண்ணமாகும்   .அவ்சவண்ணத்தினால்  
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பொலர் பொடெொவல அபிவிருத் ி  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்  

தெயற்றிட்டம் பிரக ெ தெயலகப் 
பிரிவு 

தெலவு (ரூ)  

பாலர் பாடொரல அபிவிருத்தி  சபந்சதாட்ட 500,000.00 

விரளயாட்டு அைண்  ிர்மாணித்தல்  ககாணபணீுவல 50,000.00 

தமொத் ம்  550,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குைந்ரத வளர்ச்ெியில் பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு  .
க்கு சதரியப் விரிவான குைந்ரத  வளர்ப்பிரன மக்களு

படுத்துவதற்காக சபற்கறார் மற்றும் ஏரனகயார் முக்கியபங்கு 
வகிக்கின்றனர் என்பது இதன் க ாக்கமாகும்.  

க ெிய ஆரம்ப 
குைந்வ  பருவ 
பொதுகொப்பு மற்றும் 
வளர்ச்ெி வொரம்  
 

ஆைம்ப குைந்ரத பருவ பாதுகாப்பிற்காக அைசு, அைசு ொர்பற்ற 
மற்றும் பல தனியார் துரறயினர் பலவிதமாக கடரமகரளச் 
செய்கின்றனர்    .ஆைம்ப குைந்ரத பருவ முக்கியத்துவம் பற்றி 
உத்திகயாத்தர்களுக்கிரடகய விரிவான புரிந்துணர்வு  இல்ரல 
என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன  .இக்கருத்தரன 
அடிப்ரடயாகக் சகாண்டு  ஆைம்ப குைந்ரத பருவ பாதுகாப்பு 
வாைம்  

“ெக ொ ர குழு”  ஆரம்ப 
குைந்வ  பருவ 
 ிவலயத் ில் 
விவளயொட்டு அரண் 
 யொர்த் ல்  
 

ஆைம்ப குைந்ரத பருவ வளர்ச்ெி  ிரலயங்களில்  

குைந்ரதகளுக்காக அைகான உலகம் அனுபவிப்பதற்கான 

ெந்தர்ப்பம் சபற்றுக்சகாடுத்து ெம்மான ஆளுரமயினாலான 

பிள்ரளசயான்ரற உருவாக்குவகத இங்கக  க ாக்கமாகும் .இதற்  

குவிரளயாட்டு அைண் இல்லாத ஆைம்ப பருவ  ிரலப் 

பிள்ரளகளின் அபிவிருத்திக்கு விரளயாட்டு உபகைணங்கள் 

இங்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது  
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தெயற்றிட்டம் பொலர் 
பொடெொவல 

ெிறுவர்  

தெலவு (ரூ  

“லமா திரிய“  ிகழ்ச்ெித் திட்டத்தின் கீழ் பாலர் பாடொரல 
ஆெிரியர்களுக்கு சகாடுப்பனவு வைங்குதல் ஆைம்ப  ிரல 
பருவமரடந்த குைந்ரத அபிவிருத்தி  ிரலயத்தில் 
கெரவயில் ஈடுபடும் ஆெிரிரயகரள வலுப்படுத்த 250 ரூபா 
சகாடுப்பனவு வைங்குதல்  

446 ரூ .1,340,750.00  

பருவமரடந்த ெிறுவர் பாதுகாப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி 
சதாடர்பாக கதெிய தினம்  

ஆைம்ப  ிரல குைந்ரத கதெிய வாைத்தில் இைண்டாவது 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டமான“பிள்ரளகளின் ஆைம்ப  ிரல குைந்ரத 
தினம் வாழ்க்ரககய ” தரலப்பில் பாலர் பாடொரலயின் 
பிள்ரளகளின் கரல  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

500 .ரூ  .583,338.00  

இலக்கு  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் பணிகள் 
பிள்வளகள் கெவவகளுக்கு உ வும் 
த ொவலகபெி 1929 இலக்கத் ிற்கு புகொர் 
தெய் ல் 

காலி மாவட்டத்திற்கான பிள்ரளகள் 
கெரவகளுக்கு உதவும் சதாரலகபெிக்கு வரும் 
புகார்களுக்காக அவெியமான தைவுகரளப் சபற்றுக் 
சகாடுத்தல் மற்றும் புகார்களின் பின் விபைம் 
அறிதல் 

சு ொமி  அனர்த் த் ினொல் தபற்கறொர்கவள  
இைந்  பிள்வளகளுக்கு உ வி தெய் ல் 

சு ாமி  அனர்த்தத்தினால் சபற்கறார்கரள  இைந்த  
அல்லது ஒருவரை  இைந்த  பிள்ரளகளுக்காக 
ெிறப்பு இைண சு ாமி 16 இலக்கம் 2005 
 ரடமுரறச் ெட்டத்திற்குட்பட்ட  ீண்ட கால 
வைக்குகளுக்காக உதவி  செய்தல் மற்றும்  
அப்பிள்ரளகளுக்கு அவெியமான கல்வி உதவி, 
மகனாதத்துவ உதவி, தாய் தந்ரத மதிப்படீு குழு 
ஆகியவற்றுடன் சதாடர்புகரள  இரணத்தல் 

பொடெொவல பிள்வள பொதுகொப்புகுழு 
 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்  

காலி மாவட்டத்திலுள்ள கலவன் 
பாடெரலகளிலுள்ள  பிள்ரளகரள  
பாதுகாப்பதற்காக மன்றங்கரள உண்டாக்கி 
அப்பாடெரலகளில்  ிகழ்ச்ெித் திட்டங்கரள 
 ரடமுரறப்படுத்தல்   .பிைகதெ மட்டத்தில் 05 

பாடெரலகளிலும் மாவட்ட மட்டத்தில் 18 
பிாடெரலகளிலும் 90 ெங்கங்கள் 
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  

ெமூக அறிவூட்டல்   ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் இந் ிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் கீழ்  மகளிர் ெங்கம்,  
இரளஞர்  கூட்டம்  மற்றும் கவறு  கூட்டங்கரள 
க ாக்காகக்  சகாண்டு கிைாமிய மட்டத்தில்  
பிள்ரளகரளப்  பாதுகாத்தல்  மற்றும்  
பாதுகாப்பான ஊர்  ஒன்றிரண உருவாக்கி 
ெமூகத்தரன அறிவூட்டலாகும் . 
 
 

க ெிய பிள்வள பொதுகொப்பு அ ிகொரி மூலம்  வடமுவறப்படுத் ப் படுகின்ற 
 ிகழ்ச்ெித் ிட்ட விபரம் 
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பொடெொவல பிள்வள பொதுகொத் ல் 
ெம்பந் மொன அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 

காலி மாவட்டத்தின் பாடெரலகளிலுள்ள  
பிள்ரளகரள பாதுகாத்தல் பற்றி  அந்தந்த 
வயதுகளடிப்பரடயில் அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்கிகரள 
 டாத்துதல். 
 

பிள்வளகள் விடு ிகவள கமற்பொர்வவ 
தெய்யும்  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 
 
 
 
 

காலி மாவட்டத்தில்  ரடமுரறப்படுத்தப் 
பட்டுவருகின்ற 22 விடுதிகளிலுள்ள 
பிள்ரளகளிின் பாதுகாப்பிரன 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக  ன்னடத்ரத மற்றும் 
பிள்ரள பாதுகாப்பு  திரணக்களத்துடன்  
இரணந்து  செயற்படுகின்றன 

தெயல்படுத் ிய  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் தெலவு (ரூ).   ி ி 
அறிக்வக (%) 

சுகொ ர உத் ிகயொகத் ர்கவள அறிவூட்டல் 
 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 

38,000.00 100% 

உள்ளக பொடெொவல விவொ ப் கபொட்டிகள் 56,000.00 100% 

பிள்வளளின்  லனுக்கொக பொடெொவல சுகொ ொர 
வடிவமப்பு  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 

140,000.00 100% 

கிரொமிய மட்டத் ில்  பிள்வளகளின் பொதுகொப்பிவன 
வளர்த் ல்  த ொடர்பொக மக்கள் மட்ட ிலுள்ள 
உத் ிகயொகத் ர்கவள அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்  

15,000.00 100% 

பொடெொவல பிள்வளகளின் பொதுகொப்பு ெங்க அருகிலுள்ள 
பொடெொவலப்  பிள்வளகவள அறிவூட்டல் 
 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம்  

270,000.00 100% 
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விவளயொட்டு  டவடிக்வக 

 
எ ிர்பொர்த்   ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் தெயல் ிட்டலும் தெயற்றிட்ட 

தெயற்பொடு 
தெயல்பொடும் ிகழ்ச்ெி  /தபயர்  

தமொத்  
ஒதுக்கீடு 

ரூ. 
கொலி மொவட்டத் ின் விவளயொட்டு வரீ 
வரீொங்கவனகளின்  ிறவமகவள 
கமம்படுத் ல் மற்றும் பல வி த் ில்  
வரீர்கவள  முன் தகொண்டு தெல்வ ற்கு  
பலவி மொன கபொட்டிகளில் பங்குபற்ற 
ெந் ர்ப்பங்கவள அவமத்துக் தகொடுத் ல் 

(ெர்வக ெமட்டம்/க ெிய/மொவட்டம்/வலயம்)  

பயிற்ெி  ிரலயங்களில் 
பயிற்ெி  டவடிக்ரககள் 
முரறயாக  டாத்திக்சகாண்டு 
செல்லல் 

- 

ெர்வக ெ ஒலிம்பிக்  ினத் ிவன  
தகொண்டொட்ட  ிகழ்ச்ெிகள் 
 வடமுவறப்படுத் ல் 

மாவட்டத்தில் ஒலிம்பிக்  
ஆட்டக்காைர்கள் 
சதாடர்புபடுத்திக்சகாண்டு 
ஏரனய விரளயாட்டு 
வைீர்களுக்கு ரதரியமூட்டுதல். 

- 

மொவட்டத் ில்  இரண்டொந் ர வரீ 
வரீொங்கவனகவள கண்டுபிடித் ல் மற்றும்  
 ரப்படுத் ல் 

விரளயாட்டுச் ெக்தி மாவட்ட 
இருப்பு உண்டாக்குதல். 

75,800.00 

அரெ கெவவயொளர்களின்  ட்பிவன 
வளர்த் ல் மற்றும் சுகக கியொன அரெ 
கெவவயொளர்கவள  உருவொக்கல் 

மாகாண, கதெிய 
கபாட்டிகளுக்காக மாவட்டக் 
குழு ஈடுபடுத்துதல் மற்றும் 
அதனால் பல சவற்றிகள் 
சபற்றுக்சகாள்வதற்கு 
இயலுமாதல். 

- 

வரீ வரீொங்கவனகளுக்கு அ ிக 
கபொட்டிகளில் பங்கு பற்றுவ ற்கொன 
ெந் ர்ப்பங்கவள ஏற்படுத் ிக் தகொடுத் ல் 

மாவட்டச் ெங்கங்களுடன் 
ஒன்றிரணந்த கபாட்டிகள் 
ஏற்பாடு செய்தல். 

- 

அரெ உத் ிகயொகத் ர்களின் உடற் பயிற்ெி 
(விவளயொட்டு உட்பட)  

உடல், மன உடற்பயிற்ெி. 50,000.00 

 

 

5.3 அபிவிருத் ி அலுவல்களின் முன்கனற்றம்  

 

 ிட்டமிடல் பிரிவின் முன்கனற்றம் 

 

மாவட்ட அபிவிருத்திக் குழுவின் செயலாளைபகச் செயல்பட்டு மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தி 
 டவடிக்ரககரளத் திட்டமிடல், ஒழுங்கரமத்தல், செயல்படுதல், கமற்பார்ரவ செய்தல் 
மற்றும் கருத்து சவளியாக்குதல் என்பன மாவட்டச் செயலாளரினால் 
 டாத்தப்படுவதடன்2016வருடத்தில்  ரடசபற்ற அபிவிருத்தி  டவடிக்ரககளின் அறிக்ரக 
கீகை உள்ளவாைாகும். மாவட்ட சதாடர்புசகாள்ளும் குழுக்கள் 09  டாத்தப்பட்டுள்ளது. 
க ரடி அவமச்ெின் கீழ் தெய்யப்பட்ட அபிவிருத் ி கவவலகள் 
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 ிகழ்ச்ெி ஒதுக்கீடு 
வைங்கிய  
அவமச்சு 

தெயற்
 ிட்ட 
அளவ 

ஒதுக்கீடு 
ரூ. 

தெலவு 
ரூ. 

 ி ி 
அறிக்
வக 

இயற்
பிய
ல் 

அறி
க்வக 

கிைாமிய உட்கட்டரமப்பு 
வெதிகரள அபிவிருத்தி 
செய்யும்  ிகழ்ச்ெித் திட்டம்  -  

RIDP 

கதெிய 
சகாள்ரககள் 
மற்றும்உட்கட்ட
ரமப்பு வெதிகள் 
அரமச்சு 

661,1  822,000,000 806,119,882 98% 100% 

கிைாமிய உட்கட்டரமப்பு 
வெதிகரள அபிவிருத்தி 
செய்யும் விகஷட 
செயல்திட்டம். 

கதெிய சகாள்ரக 

கள் 
மற்றும்உட்கட்ட
ரமப்பு வெதிகள் 
அரமச்சு 

117 94,604,061 86,579,973 92% 100% 

பைவலாக்கப்பட்ட வைவு 
செலவுத் திட்ட  ிகழ்ச்ெிகள்  -  

DCB 

கதெிய சகாள்ரக 

கள் 
மற்றும்உட்கட்ட
ரமப்பு வெதிகள் 
அரமச்சு 

293,1  154,612,000 149,582,433 97% 100% 

பணிகளாக மாவட்ட 
ஒருங்கிரணத்தல் குழு 
மற்றும் பிைகதெ 
ஒருங்கிரணத்தல் 
குழுவினால்  டாத்தப்பட்ட 
அபிவிருத்தி 
ஆகலாெரனகள் - 2014.12.31 

வரை 

உள் ாட்டு 
அலுவல்கள் 
அரமச்சு 

8 141,352,025 73,019,751 52% 75% 

பாைம்பரியரகத்சதாைில்கரள 
முன்கனற்றுதல். 

கிைாமிய 
அபிவிருத்தி 
அரமச்சு 

10 1,710,135 1,667,880 98% 100% 

பாைம்பரியரகத்சதாைில்கரள 
முன்கனற்றுதல். 

கிைாமிய 
சபாருளாதாை 
அபிவிருத்தி 
அரமச்சு 

1 530,700 530,266 100% 100% 

சவல்லம் 
அபிவிருத்திசெய்யும் 
 ிகழ்ச்ெி 

கிைாமிய 
சபாருளாதாை 
அபிவிருத்தி 
அரமச்சு 

8 3,036,380 2,729,255 90% 100% 

கிைாமிய 
விரளயாட்டுரமதான 
அபிவிருத்தி 

விரளயாட்டு 
அரமச்சு 

25 47,638,630 25,549,702 54% 100% 

வதீிகளின்உட்கட்ரடரமப்பு 
வெதிகரள முன்கனற்றுதல். 

சதற்குப் பகுதி 
அபிவிருத்தி 
அரமச்சு 

86 85,092,000 44,755,364 53% 100% 

கடற்சறாைில் உட்கட்டரமப்பு 
வெதிகளின் அபிவிருத்திச் 
செயல்திட்டம் 

கடற்சறாைில் 
மற்றும்  ீர்வாழ் 
வளங்கள் அரமச்சு 

2 1,784,450 1,592,392  100% 

தமொத் ம் 3,211 1,352,360,381 1,192,126,898    
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தபொறியியலொளர் பிரிவு 
 
 பணிகள்  தெயல் ிவல 

2016 

க்கொன 
ஒதுக்கீடு 

த ொ
வக  

தெலவு 

மிளியன் 

 ி ி 
 ிவல 

 அைெின் வடீுகள் வைங்குவதும் 
சபற்றுக் சகாள்வதும். 

- 05 
08 

 - 

அைெின் வடீுகள் பழுதுபார்த்தல் - 07 
 

1.3 - 

மின் உயர்த்தி கெரவ முரற 
மற்றும் பழுதுபார்த்தல் 

- 12 1.1 - 

தீயரணக்கும் அரமப்பு கெரவ  
முரற மற்றும் பழுதுபார்த்தல். 

- 02 0.128 - 

ஸீ .ஸீ.டீ .அரமப்பு கெரவ  
முரற மற்றும் பழுதுபார்த்தல். 

- - 0.31 - 

03 , 07 ஆவது மாடிகள் தகவல் 
சதாடர்பு அரமப்பு கெரவ  
முரற மற்றும் பழுதுபார்த்தல். 

- - 0.9 - 

சகாங்கிரீட் வதீிகளுக்கு சஹமர் 
சடஸ்ட் பரீட்ெிப்பு  

- 784 - - 

பி .செ . காரியாலயங்களில் 
அபிவிருத்திச் 
செயல்திட்டங்களுக்கு உரிய 
கணக்காய்வு 
விொைரணகளுக்கான 
இடங்கரளப் பரீட்ெித்து அறிக்ரக 
ெமர்ப்பித்தல். 

- 10 - - 

கட்டிடங்கள் அரமத்தல் மற்றும் 
பழுதுபார்த்தலின்கபாது  ிதி 
மற்றும் இயற்பியல் முன்கனற்ற 
அரமச்சுக்கு அறிக்ரக 
ெமர்ப்பித்தல் )இைண்டு 
கிைரமகளுக்கு ஒரு முரற(  

- 24 - - 

விரலக் குழு  டாத்துதல் மற்றும் 
அறிக்ரககள்  வைங்குதல் )ஒரு 
வருடத்திற்கு இரு முரற(  

- 02 - - 

புதுக் 
கட்டிடங்கள் 
அரமக்கும் 

செயல்திட்டம் 
261 

அக்மீமன, புது மூன்றுமாடிக் 
கட்டிடம் 

ககானபனீுவல,புது மூன்றுமாடிக் 
கட்டிடம் 

பத்கதகம, புது மூன்றுமாடிக் 
கட்டிடம் 

பலபிட்டிய, புது  ான்குமாடிக் 
கட்டிடம் 

 

 
11.6 

 
13.23 

 
 

9.35 
 
 

14.76 

 
01 

 
01 

 
 

01 

 
 

01 

 

 
11.4 

 
13.22 

 
9.33 

 
 
 

14.75 

 
98.27 

 
99.92 

 
99.78 

 
 
 

99.93 

 சவலி -.திவிதுை ,புது மூன்றுமாடிக் 
கட்டிடம் 

தவலம அைெ வடீுகளின் எஞ்ெிய 

9.6 
4.00 
2.14 
15.8 
21.33 

 9.37 
3.85 
2.06 
15.43 
20.65 

97.60 
96.25 
96.26 
97.65 
96.82 
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கவரலகரள முடித்தல். 
சவகுனசகாடஅைெ இல்லம்  02 
அரமத்தல் 

ஹபைாதுவ புது மூன்று மாடிக் 
கட்டிடம்  

ஹிக்கடுவ, புது மூன்றுமாடிக் 
கட்டிடம் 

 ியாகம, புது மூன்றுமாடிக் 
கட்டிடம் 

தவலம, புது மூன்றுமாடிக் 
கட்டிடம் 

பலபிட்டிய பி  .செ .அைெ வடீு  

 
 

12.07 
12.7 
7.2 

 
 

11.77 
12.37 
6.99 

 
 

97.51 
97.40 
97.08 

 அஹங்கம வர்த்தக சதாகுதிக் 
கரடகள் அரமத்தல். 
எல்பிட்டிய மக்கள் 
விரளயாட்டைங்கம் அரமத்தல்-
கட்டம் 1  

                                                  கட்டம் 11 

81.4 
 

9.8 
12.2 

 29.9 
 

2.3 
6.2 

36.73 
 

23.46 
50.81 

 பிைகதெ செயலகங்களின் 
அபிவிருத்திச் 
செயல்திட்டத்திற்கான சதாைிநுட்ப 
அலுவலர்களுக்கு 
அறிவுறுத்தல்கள் வைங்குதல்.  
கட்டிடக் கரல மற்றும் 
கட்டரமப்பு திட்டங்கள் 
அரமத்தல் .சகாள்முதல் 
 டவடிக்ரககளுக்காக 
அறிவுறுத்தல் வைங்குதல்.  

புது அலகுகளின் விரலகளுக்காக 
அனுமதி வைங்குதல். 

 45 
 
 
35 
28 
05 

  

 
மொவட்ட ெமுர் ி அலுவலகத் ின் அபிவிருத் ி  டவடிக்வகயின் முன்கனற்றம். 

காலி மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தி சதாடர்பான காலி மாவட்டத்தின் திவிச கும 
அலுவலகத்தினூடாக மிகப் சபரும் கடரமகரள சபருப்புக்கரளயும் கமற்சகாண்டுள்களாம். 

2016 ஆம் ஆண்டில் திவிச கும , விவொயம், கால் ரட , கடற்சறாைில் மற்றும் 
வினிகயாகச் கெரவ  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் ,ெமுர்த்தி ெமூகப் பாதுபதப்பு  ிதி, ெமுர்த்தி 
 ிவாைணம்  ிகழ்ச்ெித் திட்டம், கபாரன  ிவாைண செயற்றிட்டம் கமற்சகாள்ளப் பட்டது. 
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 ிவித கும  ிவொரணம்  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 

 

 

 

 

ெமூக  ிெழ்ச்ெித் ிட்டம்  

 

மொ ங்கள்  ிவித கும  
 ிவொரணம் தபறுனர் 

வடீ்டு அ ிஷ்ட உ வி 
தபறுனர் த ொவக 

ெமூகப் பொதுகொப்பு உ வித் 
த ொவக 

தமொத் 
ம் 

எண்ணி
க்வக 

த ொவக எண்ணி
க்வக 

த ொவக த ொவக எண்ணிக்வக த ொவக 

ஜனவரி 70747           161  70747       3.54  70747          7.07     171.29  

சபப்ைவரி 70574           160  70574       3.53  70574          7.06     170.79  

மார்ச்சு 70391           160  70391       3.52  70391          7.04     170.22  

ஏப்ைல் 70040           159  70040       3.50  70040          7.00     169.18  

கம 70116           159  70116       3.51  70116          7.01     169.17  

ஜூன் 69759           158  69759       3.49  69759          6.98     168.36  

ஜூரல 69502           158  69502       3.48  69502          6.95     168.26  

ஆகஸ்ட் 69341           157  69341       3.47  69341          6.93     167.22  

செப்டம்பர் 69268           156  69268       3.46  69268          6.93     166.82  

ஒக்கடாபர் 69139           156  69139       3.46  69139          6.91     166.48  

 வம்பர் 68986           156  68986       3.45  68986          6.90     166.02  

டிெம்பர் 68924           155  68924       3.45  68924          6.89     165.82  

தமொத் ம் 836787        1894  836787     41.84  836787        83.68  2019.63  

 தெயற்றிட்டங்கள்  வருட  ிட்டத் ின் 
படி தபொதுவொன 

இலக்கு 

       தபொதுவொன முன்கனற்றம் 

தபௌ
 கீ  

 ி ி ரூ .மி   ிகழ்ச்ெித் 

 ிட்ட 
எண்ணிக்வக 

தெலவு 
ரூ. 

பங்குபற்ற
கயொர் 

எண்ணிக்வக 

1 மது மற்றும் புரகயிரல 
ஒைிப்பு, கல்வியியல் 

.அபிவிருத்தியினூடாக 
இன்பகைமான குடும்ப 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

36 486,400 36 484,918 4243 

2 ெிறுவர் பாதுகாப்பு, ெிறுவர் 
ெமுதாயம் மற்றும் கலாொை 
 டவடிக்க்ரகள்  

17 197,000 17 197,000 858 

3 உபகதெமும் சதாைில் 
வைிகாட்டலும்  

28 380,000 30 379,270 2,071 

4 ெர்வகதெ தின ரவபவ 
 ிகழ்ச்ெித் திட்டம்  

24 342,000 28 341,762 3,353 

5 திரிய பியஸ வடீ்டு 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

47 7,050,000 47 7,050,000 47 

6 முன்மாதிரி கிைாமிய 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

45 1,456,000 50 1,455,851 4,501 

7 முன்கனற்ற கருத்துரற  6 108,900 5 108,900 196 

  த ொவக 203 10,020,300 213 10,017,701 15,269 
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ெிறு வியொபொர அபிவிருத் ி  டவடிக்வககள் 

த ொடர் 
இல 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் வருடொந்  
ம ிப்பு 

அவடயப்தபற்ற 
த ொவக 

பங்களிப்பு தெலவு 
(ரூ)  

1 
  

  
  

அறிவூட்டல்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 
I . விகஷட  அறிவூட்டல் 5 5 480 114,274.12 

II.சபாதுவான அறிவூட்டல் 7 8 434 3,850.00 

Iiiரகத்சதாைில் ெங்க சதறிவு 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

6 7 118 56,307.00 

2 

  
  

வியாபாைஅபிவிருத்தி  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 
’.’ வியாபாைத்திற்கு வைி” 
 ிகழ்ச்ெித் திட்டம் 

6 6 135 94,811.12 

II. முகாரமத்துவ 
அபிவிருத்தி பயிற்ெி  
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

1 1 30 972,929.05 

3 

  
வியாபாைத் திட்டமிடல்அபிவிருத்தி  
I. வியாபாை திடமிடரலத் 
தயாரிக்கும் ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

1 1 20 15,620.00 

4 
  

  

த ொைிநுட்ப அபிவிருத் ி  

ககவல சதாைிநுட்ப பயிற்ெி 
 ிகழ்ச்ெித் திட்டம் 

1 1 1 5,550.00 

II.சதாைிநுட்ப பயிற்ெி 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

1 1 24 17,710.00 

5 
  

முகாரமத்துவ அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

I முகாரமத்துவப் பயிற்ெி  
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

6 6 129 127,681.00 

6 

  

  
  

விற்பவன முகொவமத்துவம்  

I.விற்பரன அபிவிருத்தி பயிற்ெி 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

1 1 30 15,307.00 

II.விற்பரன இரணப்பு 
அபிவிருத்தி  

1 1 83 17,161.00 

III விற்பரன ெந்ரத மற்றும் 
கண்காட்ெி  

2 2 141 595,399.50 

7 
  

 ி ி வெ ிகள்  

I. ிதி வெதிகள் 
சதாடர்புபடுத்தும் ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

1 1 73 17,781.00 

8 
  
  

  

  

 ர அபிவிருத் ி  

Iசபாதியிடல் பயிற்ெி 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

1 1 63 15,197.00 

II.NVQஒருங்கிரணப்பு 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம்1 

1 1 48 7,880.00 

III. NVQ NVQஒருங்கிரணப்பு 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம்2 

- 1 72 13,780.00 

IV.Bar code அறிவூட்டல் 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  

1 1 40 11,545.00 

9 
  

  

குவறதெலவினம் மற்றும் கணக்குகள் 

I. 

குரறசெலவினம் ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  

1 1 14 10,730.00 

II. கணக்குகள்  ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  1 1 22 25,175.00 

10 த ொைிநுட்ப  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 
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  I. தகவல்சதாைிநுட்ப பயிற்ெி 
 ிகழ்ச்ெித்திட்டம்  

1 1 26 62,280.00 

11 
  

மனிவள அபிவிருத் ி  

I.கெரவ பயிற்ெி  ிகழ்ச் 

ெிதிட்டம் 

1 1 35 9,400.00 

12 
  

  

  

ம ிப்பீட்டு  ிகழ்ச்ெித் ிட்டம் 

I.  சதாைிற் ெங்க மிள 
ஒருங்கிரணப்பு  

1 1 218 41,800.00 

II. ெங்க அங்கத்தவர் அறிவூட்டல்  1 1 24 10,290.00 

III. ெங்க அங்கத்தவர் மதிப்பிடல் 1 1 200 50,620.00 

13 ஆகலொெவன கூட்டம் மற்றும் தெயற்றிட்டப் பரிெலீவன 

 I.  ஆகலாெரனக் கூட்டம்  10 10 168 54,817.00 

 II.செயற்றிட்ட பரி ெீலரன  8 8 177 138,168.00 

14 பிற 
 I. முன்கனற்ற  ஆகலாெரன 

கூட்டம் - எம்பிலிபிடிய  

- - - 4,000.00 

 II. ரகத்சதாைில் - 2016செயற்றிட்ட 
பரிெீலரன  

- - - 10,000.00 

 III. ரகத் சதாைில் -

2016முன்கனற்ற கலந்தாகொெரன 

- - - 10,000.00 

 IV.  ிருவாகச் செலவு - - - 18,000.00 

 தமொத் ம் 67 70 805,2  2,548,062.79 

 

க ரடி அவமச்ெினதும்  ிவணக்களங்களினதும் தெலவு விபரங்கள் 

261 இன் செலவு  ிைலுக்கான சகாடுப்பனவுகள் கபாக காலி மாவட்டச் 
செயலகத்தினூடாக 2015க ைடி அரமச்சுகளினாலும் மற்றும் திரணக்களங்களினாலும் 
மதிப்படீி கீழ்கமற்சகாள்ளப்பட்டசெலவுகள் 4,926,468,810.54ரூபாவாகும். 

 

தெலவினத் 
 வலப்பு 

விபரம் மூலதனச் 
செலவு ரூ .ெ  

மீள் வரும் 
செலவின ரூ .ெ  

001 ஜனாதிபதி அலுவலகம் 3,121,765.51   

002 பிைதம அலுவலகம்    49,872.00 

101 சபௌத்த ொெனம் மற்றும் ெமய 
வைிபாட்டரமச்சு 

11,376,494.42 289,490.00 

102  ிதி மற்றும் திட்டமிடல் அரமச்சு   1,985,142.88 

103 பாதுகாப்பு அரமச்சு    80,000.00 

104 கதெிய சகாள்ரள மற்றும் 
சபாருளாதாை அலுவல்கள் அரமச்சு  

1,046,842,434.46 524,606.46 

106 சபாருளாதாை அபிவிருத்தி அரமச்சு  16,144,063.15 9,283,223.69 

110 இடர் முகாரமத்துவ அரமச்சு 117,500.00 11,424,640.00 

111 சுகாதாை மற்றும் உள் ாட்டு மருத்துவ 
அரமச்சு 

789,607.11 315,699.00 
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252 சதாரக மதிப்பு புள்ளிவபைத் 
திரணக்களம் 

- 1,223,762.65 

253 ஓய்வூதியத் திரணக்களம் - 214,681,988.14 

254 பதிவாளர்  ாயகத் திரணக்களம் 290,443.72 4,481,309.31 

285 விவெயத் திரணக்களம் 19,946.53 - 

286 காணி ஆரணயாளர்  ாயக 194,551.51 - 

118 கமத்தசதாைில் அபிவிருத்தி அரமச்சு 94,263.30 27,706,022.71 

120 ெிறுவர் அபிவிருத்தி மற்றும் மகளிர் 
வலுவூட்டரக அரமச்சு 

5,912,935.83 309,771,154.73 

121 சபாது  ிருவாக உள் ாட்டலுவல்கள் 
அரமச்சு 

193,839,553.43 518,501,532.50 

124 ெமூக கெரவகள் அரமச்சு 2,235,376.88 604,277,627.62 

126 கல்வி அரமச்சு  5,518,777.69 - 

130 அைெ  ிருவாகம் மற்றும் 
முகாரமத்துவ அரமச்சு 

249,468.50 9,188,289.39 

136 விரளயாட்டு அரமச்சு 6,360,991.56 - 

151 கடல் மற்றும்  ீர் வள அபிவிருத்தி 
அரமச்சு 

1,592,391.81 - 

153 காணி, காணி அபிவிருத்தி அரமச்சு 38,443,929.62 10,270,526.38 

154 கிைாமிய சபாருளாதாை அரமச்சு  4,927,401.20 - 

155 மாகாண ெரப மற்றும் உள்ளூைாட்ெி 
அரமச்சு 

- 354,950.00 

157 கதெிய ஆகலாெித்தல் சதாடர்பான 
அரமச்சு 

1,052,577.68 7,404,425.02 

163 கலாொைம் மற்றும் கரலகள் 
சதாடர்பான அரமச்சு 

2,452,849.38 - 

182 சவளி  ாட்டு கவரல வாய்ப்பு 
விருத்தி  அரமச்சு 

- 27,566,064.03 

192  ீதி மற்றும் ெமாதானம் மற்றும் கீழ் 
கட்டரமப்பு வெதிகள் அரமச்சு  

44,755,363.99 - 

196 விஞ்ஞானம் மற்றும் சதாைிநுட்ப 
ஆய்வு  அரமச்சு 

891,212.58 2,983,426.83 

197 திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் சதாைிற் 
பயிற்ெி அரமச்சு 

- 314,998.46 

201 புத்த விவகாைங்கள் அரமச்சு 31,528,093.99 - 

206 கலாொைத் திரணக்களம் - 1,026,935.69 

210 தகவல் திரணக்களம் - 11,996 

216 ெமூக கெரவகள் திரணக்களம் 522,000.00 13,325,378.02 

217  ன்னடத்ரதப் பாதுகாவல்  .ெிறுவர் 
கவனிப்பு கெரவத் திரணக்களம் 

133,672.50 13,527,962.18 

219 விரளயாட்டு அபிவிருத்தி  அரமச்சு 19,188,710.05 - 

220 ஆயிர்கவத திரணக்களம் 378,630.85 - 

227 ஆட்கள் பதிவுத் திரணக்களம் - 16,251,467.49 
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திரணக்களம்  
290 கடற்சறாைில் மற்றும் வளங்கல் 

திரணக்களம்  
750,913.35 - 

307 கமாட்டார் கபாக்குவருத்துத் 
திரணக்களம் 

- 642,425.27 

326 ெமுதாயம் ொர் ெீர்த்திருத்தம்  
திரணக்களம் 

- 321,912.70 

327 காணிப் பயன்பாட்டுக்சகாள்ரகத் 
திரணக்களம் 

1,438,003.50 657,495.50 

328 மனித வலு சூவாரலவய்ப்புத் 
திரணக்களம் 

682,385.13 1,175,570.47 

  தமொத் ம் 1,441,846,309.23 1,809,619,895.12 

 

 

 
 

மொவட்ட விவெொயப் பிரிவின் அபிவிருத் ி  டவடிக்வககளின் அறிக்வக 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ிகழ்ச்ெித்  ிட்டம்  ன்வமகள் தெலவுரூ.  ி ிப் 
தபறுகபறு 

% 

வணிக  ிவலயில் பை வவகப் 
பயிரிடுவகயிவன விருத் ி 
தெய்வ ற்கொன  ிகழ்ச்ெித்  ிட்டம் 

 ண்ரமசபறுகவார் - 36     

ைம்புட்டான் கன்று 
சதாரக - 1000 

  

பைவவக கிரொமிய கருத்து 
கவவலகளுக்கொக 

 2013 முதல் 2015 வரை 
வைங்கப்பட்டபைவரகக் 
கன்றுகள்55868 ன் 
பயிரிடுதல் கருத்து 

19,946.53 99% 
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5.4   ி ிப் பிரிவின் அறிக்வக 

த ொ
டர் 
இல. 

தெயற்பொடுகள் இலக்கு 
த ொவக

/அறிக்வகத் 
த ொவக 

 
தெயல் ி
வல 

1 வருடொந்   ிட்டங்கவளத்  யொரித் ல் 

•வருடாந்த  டவடிக்ரகத் திட்டங்கரளத் 
தயாரித்து, உள் ாட்டு அலுவல்கள் அரமச்ெின் 
செயலாளருக்கு மற்றும் கணக்காய்வாளர் 
அதிபதிக்குச் ெமர்ப்பித்தல். 

1 100% 

• வருடாந்த முற்பனத் திட்டத்திரனத் 
தயாரித்து, திரறகெரியின் சகாண்டு டாத்தும் 
பணிப்பாளர்  ாயத்திற்குச் ெமர்ப்பித்தல். 

1 100% 

• வருடாந்த திட்டமிடல் திட்டம் தயாரித்து, 

உள் ாட்டு அலுவல்கள் அரமச்ெின் 
செயலாளருக்கு மற்றும் கணக்காய்வாளர் 
அதிபதிக்குச் ெமர்ப்பித்தல். 

1 100% 

2 அரெின் வங்கிக் கணக்கு தகொண்டு டொத்து ல் 

•மாவட்டச் செயலகங்களின் அைெின் வங்கிக் 
கணக்குகள் இைண்டிற்கு உரியதான வங்கி 
இணக்கல் கூற்று தயாரித்து  ெமர்ப்பித்தல். 

24 100% 

• 19 பிைகதெ செயலகங்களுக்கும் உரிய வங்கி 
இணக்கல் கூற்று கமற்பார்ரவகு உள்ளாக்குதல். 

228 

3 முற்பண முகொவமத்துவம் 

•மாதாந்த முற்பண விண்ப்பப் பத்திைங்கள் 
ெமர்ப்பித்தல். 

12 100% 

• அனமதிக்கப்பட்ட முற்பண கபகைடு 

 டாத்திக்சகாண்டு செல்லல். 
1 100% 

• மாதாந்த முற்பண இணக்க அறிக்ரக 
தயாரித்தல். 

12 100% 

4  ி ி அ ிகொரங்கள் ெொட்டு ல் 

• ிதி அதிகாைங்கள் ொட்டுதல் மற்றும் பிரிவின் 
தரலவிக்கு அறிவித்தல். 

2 100% 

5 வருடாந்த வரைவுகள் மதிப்படீுகள் தயாரித்தல். 1 100% 

6 தெொத்துக்கள் முகொவமத்துவம் 

• 2015 வருடத்திற்கு உரிய 19 பிைகதெ 
செயலகங்கள் மற்றும் மாவட்டச் செயலகத்தின் 
சபாருட்கள் கணக்சகடுப்பு  டவடிக்ரககரள  
2016 யூன் மாதம் 15 ம் திகதிக்கு முன்னர்  
 டாத்துதல். 

20 100% 

7 வருடொந்  கணக்குகள்  யொரித் ல் 

• 2015 ம் வருடத்திற்கு உரிய ஒதுக்கீட்டுக் 
கணக்கு தயாரித்து 2016 மார்ச் மாதம் 31 ஆம் 
திகதிக்கு முன்னர் கணக்காய்வாளர் அதிபதிக்குச் 
ெமர்ப்பித்தல்.  

1 100% 
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• அைெ ஊைியர்களின் முற்பணம் பி கணக்கு 2016 

ஏப்ைல் மாதம் 30 திகதிக்கு முன்னர்  
கணக்காய்வாளர் அதிபதிக்குச் ெமர்ப்பித்தல்  

1 100% 

• வருடாந்த செயல்திறன் மற்றும் கணக்குகள் 
அறிக்ரக  ிதிவருடம் முடிவரடந்து  150 
 ாட்களுக்குள் ல் ெமர்ப்பித்தல். 

1 2016.06.07 

ஆம் திகதி 
பாைாளுமன்
றத்தில் 

ெமர்ப்பிப்ப
தற்கு 

 டவடிக்
ரகசயடுத்

தல். 
8 மாதாந்த ஊைியம் வைங்குதல் 12 100% 

9 மூலதனச் செலவுகள் அறிக்ரக காலாண்டு 
முரறயில் அரமச்சுக்குச் ெமர்ப்பித்தல். 

4 100% 

 

 

243/20 15 ஆம் இலக்க அைெ கணக்குகள் சுற்றறிக்ரகயின் வரகப்படுத்தலுக்கு அரமய 

மாவட்டச்  செயலகம் மற்றும் பிைகதெ செயலகங்களுக்கு உரிய 04 சபாது ரவப்புக்  

கணக்குகள்  ஒப்பிட்டு,  டாத்திக்சகாண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது  .அதற்கு கமலாக தனியார்  

ெம்பள ஆவணம், கணக்காய்வு ஆவணம், சபாருட் பட்டியல் புத்தகங்கள்,  ட்டஇைப்பு 

ஆவணம்,  ிதிப் புத்தகம்,  சகாள்முதல் அட்டவரண மற்றும்  ிரலயான சொத்துக்கள் 

ஆவணம்  என்பன  டாத்திக்சகாண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது 

 

2016 கவவலகவளத்  ிட்டமிடுவதுடகனகய மீண்டுவரும் மற்றும் மூல ன 
ஒதுக்கீடுகளின்  ி ி அறிக்வக 

 

2016 வருடத்தில் காலி மாவட்டச் செயலகத்திற்கு மற்றும் 19 பிைகதெ 
செயலகங்களுக்கும் 261 ம் செனவினத் தரலப்பின் கீழ் கிரடக்கப் சபற்றுள்ள சமாத்த 
கதறிய ஒதுக்கீடு 1,157 ரூ.மி.ஆகும்.இதில் மாவட்டச் செயலகத்திற்காக (செயல்திட்டம்01) 
166.95ரூ.மி.ஆகும். கமலும் 19 பிைகதெ செயலகங்களுக்காக (செயல்திட்டம்02) 990.05 ரூ.மி. 

ஆக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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ஆளுக்கு
றியகவத
னம்
90%

பிையாண
செலவு
2%

வைங்கள்
2%

பரிபால
ன 

செலவு
1%

கெரவ

4%
மாற்றல்

1%

 

 மொவட்ட தெயலகம் – 261 கருத் ிட்ட இல1 – மீண்டுவரும் தெலவினம் 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
பிரக ெ தெயலகம் - 261கருத் ிட்ட இல 2 – மீண்டுவரும் தெலவினம் 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தெலவுவிபரம் தமய்ச் 
தெலவுரூபொ 

 ஆளுக்குரிய 
கவதனாதிகள் 

  55,321,543.00  

பிையாணச் செலவுகள்     748,240.00  

வைங்கல்கள்             
3,795,828.00  

பைாமரிப்புச் செலவினம்      3,989,755.00  

கெரவகள்     16,064,789.00  

மாற்றல்கள்      3,453,143.00  

தமொத் ம் 83,373,298.00 

தெலவுவிபரம் தமய்ச் 
தெலவுரூபொ 

ஆளுக்குரியகவதனாதிகள் 886,459,686 

பிையாணச்செலவுகள் 20,711,276 

வைங்கல்கள் 19,104,463 

பைாமரிப்புச்செலவினம் 12,730,601 

கெரவகள் 41,881,729 

மாற்றல்கள் 10,464,015 

சமாத்தம் 991,351,770 

ஆளுக்கு
றியகவத
னம்
66%

பிையாண
செலவு
1%

வைங்கள்
5%

பரிபாலன
செலவு
5%

கெரவ
19%

மாற்றல்
4%
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மொவட்ட தெயலகம் - 261 கருத் ிட்டம் இல 1 மற்றும் 2 மூல னச் தெலவு  
 

 

 

 

 

 

 
 

காலி மாவட்ட செயலகம் மற்றும்  19 பிைகதெ செயலகங்களினதும் கட்டட 
பைாமரிப்பு சதாடர்பாபன   செலவினத்  தரலப்பின் 261-1-1-0-2001 கீழ்கிரடக்கப் சபற்ற 
கதரிய ஒதுக்கீடு ரூ. 6,100,000.00ஆகும்.2016செயற்றிட்டத்திற்கு ஏற்ப செயற்படும் கபாது2  
வது காலாண்டாகும் கபாது 34 % உம்  3 வது  காலாண்டாகும் 71% ஆன முன்கனற்றத்திரன  
அரடந்துள்ளகதாடு,இறுதிக் காலாண்டாகும்   கபாது 99% மூலதன  முன்கனற்றத்திரன  
அரடந்துள்ளது. 

 

தெலவுத்  வலப்பு  261-1-1-0-2002  இயந்திை உபகைணங்கள் புதுப்பித்தலுக்காகப் சபறப்பட்ட 

ரூபா. 2,000,000.00 ஆன ஒதுக்கீடு2016 செயற்றிட்டத்திற்கு ஏற்ப இைண்டாவது காலாண்டிற்குள் 

26% உம் மூன்றாவது காலாண்டாகும் கபாது 30 ஆகவும்   ான்காம் காலாண்டாகும் கபாது 

100% ஆனமூலதன முன்கனற்றத்ரத அரடந்துள்ளது. 

 

தெலவுத்  வலப்பு   261-1-1-0-2003 மாவட்டச் செயலகம் மற்றும்  பிைகதெ செயலகங்களின் 

வாகனங்களுக்காக 2016 ஆம்  ஆண்டிற்கு ரூபா. 2,000,000.00 ஒதுக்கீடு உரித்தாக்கப் 

பட்டகதாடு, செயற்திட்டத்திற்கு  ஏற்ப முதலாவது காலாண்டில் 16%ஆகவும், இைண்டாம்  

 

தெலவுவிபரம் தமய்ச் தெலவு 
ரூபொ 

மூலதனச்சொத்துக்களின்பு
னைரமப்பும் கமம்பாடும் 

 965.00,054,10  

 ிரலயான சொத்து 
சுவகீரித்தல்  

    65,048,287.00  

பயிற்ெியும்சகாள்திறன்கட்டு
மானமும்(மாவட்ட 
செயலகம்) 

999,693.00 

பயிற்ெியும்சகாள்திறன்கட்டு
மானமும் (பிைகதெ 
செயலகம் ) 

      1,085,499.00  

தமொத் ம்     77,188,444.00  

மூலதனச் 
சொத்துக்க

ளின் 
புனைரமப்பு

ம் 
கமம்பாடும்

13%

 ிவலயொன 
தெொத்து 

சுவகீரித் 
ல் 
84%

பயிற்ெியும் 
சகாள்திறன் 
கட்டுமான

மும்
)மொவட்ட 
தெயலகம்(

1%

பயிற்ெியும் 
சகாள்திறன் 
கட்டுமான

மும்
)பிரக ெ 

தெயலகம் 
2%
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காலாண்டாகும் கபாது 40% உம் மூன்றாவது காலாண்டாகும் கபாது 80% உம், ான்காவது  

காலாண்டாகும் கபாது 100% முன்கனற்றத்ரத அரடந்துள்ளது. 

 

தெலவுத்  வலப்பு  261-1-1-0-2102  வடீ்டு உபகைணங்கள் மற்றும் அலுவலக 

உபகைணங்களுக்காக சபறப்பட்ட ரூபா. 4,400,000.00 ஆன ஒதுக்கீடு கிரடக்கப் 

சபற்றுள்ளது.2016 செயற்திட்டத்திற்கு ஏற்ப இைண்டாவது காலாண்டாகும் கபாது77 % ஐயும் 

மூன்றாவது காலாண்டாகும் 81%ஐயும்  ான்காவது  காலாண்டாகும் கபாது 99% மூலதன  

முன்கனற்றத்ரத அரடந்துள்ளது. 

 

தெலவுத்  வலப்பு 261-1-1-0-2103 இயந்திைம் மற்றும் இயந்திை உபகைணங்கள் 

ரகப்பற்றுவதற்காக சபறப்பட்ட கெமிப்பின் பின்னைான கதறிய ஒதுக்கீடு ரூபா.1,400,000.00 
ஐயும் 2016ஒதுக்கீட்டின் செயற்திட்டத்திற்  ஏற்ப இைண்டாவது காலாண்டாகும் கபாது 

84%ஐயும் மூன்றாவது காலாண்டாகும் 85%ஐயும் வருட இறுதியில் 99% மூலதன  
முன்கனற்றத்ரத அரடந்துள்ளது. 
 
தெலவுத்  வலப்பு    261-1-1-0-2104 கட்டிடங்கள் மற்றும்  ிர்மாணத்திற்காக ரூபா 60,000,000.00 
கதரிய ஒதுக்கீடு சபறப்பட்டது. வருட இறுதியில்  99%ஆன மூலதன  முன்கனற்றத்ரதப் 
சபற்றுள்ளது 
 
தெலவுத்  வலப்பு     261-1-1-0-2401 அறிவு விருத்தி  மற்றும்  ிருவன  அபிவிருத்திக்காக 

மாவட்டச்  செயலக பணிக்குழுக்காக ரூபா. 1,000,000.00 கதரிய ஒதுக்கீடு சபறப்பட்டுள்ளது. 
2016 முதலாம் காலாண்டில் 10% ஐயும் இைண்டாம் காலாண்டாகும் கபாது 52% உம்  
மூன்றாம் காலாண்டாகும் கபாது 78% மற்றும்  ான்காம் காலாண்டாகும் கபாது78%ஆகவும் 
இறுதியில் 99% மூலதன  முன்கனற்றத்ரதப் சபற்றுள்ளது. 
 
தெலவுத்  வலப்பு     261-1-1-0-2401 பிைகதெ செயலக பணிக்குழுவின்  அறிவு விருத்தி  
மற்றும்  ிருவன  அபிவிருத்திக்காக ரூபா. 1,100,000.00 கதரிய ஒதுக்கீடு சபறப்பட்டுள்ளது. 
2016 செயற்றிட்டத் திற்கு ஏற்ப செயற்படும் கபாது மூன்றாம் காலாண்டாகும் கபாது 29% 

உம்  மற்றும்  ான்காம் காலாண்டாகும் கபாது 71%முன்கனற்றத்ரத அரடந்து 2016 ஆம் 
ஆண்டு இறுதியில் 99 %மூலதன  முன்கனற்றத்ரதப் சபற்றுள்ளது 
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அரெ  உத் ிகயொகத் ர்களின் முற்பண “பீ” கணக்கு 
 

2016 ஆம்  ஆண்டிற்காக அைெ  உத்திகயாகத்தர்களின் முற்பண “ப’ீ  கணக்கின்  எல்ரல 

மற்றும்  உண்ரமச் செலவு  பின்வருமாறு.  
 
 

   
ஆகக் கூடிய 
தெலவு  
எல்வல (ரூ.ெ)  

 
ஆகக் 
குவறந்   
தெலவு  
எல்வல (ரூ.ெ)  

 
உச்ெ வவப்பு 
மீ ி  
எல்வல (ரூ.ெ)  

2016ஆண்டின்  ம ிப்பீட்டிற் ககற்ப 
வவரயவற 

60,000,000.00 52,000,000.00 225,000,000.00 

2016 வருட 
உண்வமப் தபறும ி 

261011 59,982,887.72 58,550,864.89   

261012 10,243,501.50 11,718,233.00 204,943,706.39 

 

 

தபொது வவப்புக் கணக்கு 

2016 வருடத்தில் காலி மாவட்டச் செயலக அலுவலகத்தின்  ானாவிதக் கணக்குகளின் 06 
செயற்பாடுகின்றன.    அவற்றில் ஒவ்சவாரு கணக்கும்  2016.01.01 ஆம் திகதிக்கான 
ஆைம்ப மீதியாக  இறுதி மீதி வருடத்தில் சபறுவனவு ,சகாடுப்பனவுகள்  மற்றும் 2016.12.31 
திகதியன்று  மீது  கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அரமயப் சபறும் . 
 
 

 

 
 

 

 

 

வவப்புபல்கவறு கணக்கு 
இல 

2016.01.01 
 ிக ிக்கொன 

ஆரம்ப 
மீ ி (ரூ.ெ ம்)  

2016 
வருடத் ின் 

வரவு 
(ரூ.ெ ம்)  

2016 
வருடத் ின்   

    தெலவு 
(ரூ.ெ ம்)  

2016.12.31 
 ிக ிக்கொன 
இறு ி மீ ி 

(ரூ.ெ ம்)  
6000/0000/00/0002/0094/000 52,820.50 4,283,789.62 9,178,529.12 4,947,560.00 

6000/0000/00/0013/0062/000 22,398,588.76 83,012,829.78 90,055,913.44 29,441,672.42 

6000/0000/00/0014/0009/000 1,400.00 1,400.00 - - 

6000/0000/00/0016/0045/000 328,512,556.96 136,838,659.87 117,399,422.07 309,073,319.16 

6000/0000/00/0017/0015/000 71,334,848.32 129,787,114.29 117,377,577.51 58,925,311.54 
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6. மொவட்டச் தெயலகத் ினொல் தெய்யப்படும் விகஷடமொன பணிகள் 
 

 ிலதமெவர ெனொ ிப ி மக்கள் கெவவ, கொலி மொவட்டம் - 2016 

 ீண்ட காலமாக தீர்க்கப்படாத மக்கள் பிைச்ெிரனகரளத் தீர்வு காணும் க ாக்கத்துடன் 
 டலாவிய அளவில் தயாரிக்கப்பட்ட அதிகாை பூர்வ ெனாதிபதி மக்கள் கெரவயின் 
இைண்டாவது கட்டமாக காலி மாவட்டதில்  டாத்தப்பட்டது 2016 ஆம் வருடத்தில் 
 ரடசபற்ற விகஷடமானசதாரு  ிகழ்ச்ெியாகும். அங்கக2016 ஒக்கடாபர் மாதம்16  ஆம் 
திகதி அைெ ஊைியர்கரள அறிவுருத்தும்  கழ்ெிெத் திட்டம் லபுதுவ ஸிரிதம்ம 
வித்தியாலயத்தில்  ரடசபற்றது. பிைகதெ  ிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள் 21தயாரிக்கப்பட்டதுடன்  

2016 ஆம் வருடத்தின்  ிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள் 20 டாத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

 ில தமெவர -  தபொதுவொக பிரச்ெிவன விரிவொக்கம்  

 

த ொ
டர் 
இல 

பிரக ெ 
தெயலகப் பிரிவு 

 ரீ்க்கப்பட்ட பிரச்ெிவனகள் முன் 
தகொண்டுதெல்லும் 

பிரச்ெிவனகள் 

முன்வவக்
கப்பட்ட 

பிரச்ெிவன
கள்  

 ிலதமெவர 
 ின  ிர்க்கப்பட்ட 
பிரச்ெிவனகளின் 
எண்ணிக்வக 

பின்னர் 
 ிர்க்கப்பட்ட 

பிரச்ெிவனகளின் 
எண்ணிக்வக 

% அவமச்ெின் 
மூலம் 

 ிர்க்கப்பட்ட 
பிரச்ெிவனக

ளின் 
எண்ணிக்வக 

% 

1  ியாகம் 6,791 5,873 163 88.9 755 11.1 

2 சவலிவிடிய 
திவிதுற 

3,680 3,360 178 96.1 142 3.9 

3 எல்பிடிய 8,466 5,731 2735 100 0 0 

4 பத்கதகம 11,574 9,902 1306 96.8 366 3.2 

5 ஹிக்கடுவ 11,291 8,555 2271 95.9 465 4.1 

6 அம்பலங்சகாரட 4,034 3,655 243 96.6 136 3.4 

7  ான்கு 
கடரவகள் 

10,302 9,055 1247 100 0 0 

8 ஹபைாதுவ 4,406 3,444 624 92.3 338 7.7 

9 இமதுவ 6,631 5,485 946 97 200 3 

10 யக்கலமுல்ல 7,930 5,246 2684 100 0 0 

11 சபந்சதாட்ரட 5,545 4,341 1204 100 0 0 

12 பலபிடி 6,543 6,224 253 99 66 1 

13 கைன்சதனிய 9,530 8,908 622 100 0 0 

14 ச லுவ 7,174 6,511 583 98.9 80 1.1 

15 அக்மீமன 8,446 8,171 55 97.4 220 2.6 

16 ககாணபனீுவல 4,559 4,187 294 98.3 78 1.7 

17 கபாப்கபகபாத்தல 6,070 5,813 130 97.9 127 2.1 

18 தவலம 11843 10,102 1439 97.4 302 2.6 

த ொவக 134,815 114,563 16,977 97.7 3275 2.3 

15 அக்மீமன 21   0.33     
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கொணி தகொடுப்பனவுப் பத் ிரம் மற்றும் அனும ிப் பத் ிரம் 

 

 

மக்களுக்கு வைங்கப்பட்ட பயனகள் - வொழ்வொ ொர மற்றும் வடீவமப்பு  ிவொரணம்  

 பிரக ெ தெயலகப் 
பிரிவு 

வொழ்வொ ொரம்  ி ிப் 
தபறும
 ி ரூ .மி.  

வடீுகள்  ி ிப் 
தபறும ி 
ரூ .மி.  

வொழ்வொ
 ொரம் 

விவெொயம்
(த ன்னங் கன்று /

இறப்பர்)  

ெிதமந் ி 
வபகடுக்களி

ன் 
எண்ணிக்வக 

1  ியாகம் 109   0.88 398 0.35 

2 சவலிவிடிய 
திவிதுற 

252 560 0.23     

3 எல்பிடிய 88   0.36     

4 பத்கதகம 65   0.98     

5 ஹிக்கடுவ 24   2.22 214 0.28 

6 அம்பலங்சகாரட 12   0.08 508 0.44 

7  ான்கு கடரவகள் 19   1.63 1000 0.50 

8 ஹபைாதுவ     0.00     

9 இமதுவ 17   0.09     

10 யக்கலமுல்ல 5 2 0.30     

11 சபந்சதாட்ரட 74 347 1.48     

12 பலபிடி 46 500 0.76 103 0.09 

13 கைன்சதனிய 25 250 0.04     

14 ச லுவ 65   0.11     

15 அக்மீமன 21   0.33   

16 ககாணபனீுவல 19 100 0.44 50 0.05 

17 கபாப்கபகபாத்தல 45   1.01 390 0.34 

18 தவலம 4  0.00   

த ொவக 890 1759 10.94 2663 2.05 

 பிைகதெ செயலகங்கள் எண்ணிக்ரக  பிைகதெ செயலகங்கள் எண்ணிக்ரக 
1  ியாகம் 126 10 யக்கலமுல்ல 179 

2 சவலிவிடிய திவிதுற 142 11 சபந்சதாட்ரட 50 

3 எல்பிடிய 25 12 பலபிடி 200 

4 பத்கதகம 26 13 கைன்சதனிய 194 

5 ஹிக்கடுவ 114 14 ச லுவ 187 

6 அம்பலங்சகாரட 185 15 அக்மீமன 341 

7  ான்கு கடரவகள் 54 16 ககாணபனீுவல 88 

8 ஹபைாதுவ 24 17 கபாப்கபகபாத்தல 66 

9 இமதுவ 156 18 தவலம 388 

தமொத் ம் 2,545 
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ஆட்கள் ப ிவு தெய்யப்படும்  ிவணக்களம் – அவடயொள அட்வட 

 

கமொட்டொர் வொகனப் கபொக்குவரத்து  ிவணக்களம் 

வ
ிட

ய
ம்

  ிய
ாகம

 

சவ
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ிடி
ய
 

த
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ிது
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பிடி
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பத்
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 ான்
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கள்

 

ஹ
பைாது

வ
 

இ
ம
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வ
 

ய
க்கல

மு
ல்
ல
 

ஹ
ிக்கடு

வ
 

சபந்சத
ாட்

ட
 

வ
து
ைம்

ப
 

பல
பிடி

ய
 

கைந்சத
ன
ிய

 

ச லு
வ
 

அ
க்மீ

ம
ன

 

ககாண
பினு

வ
ல
 

கபாப்கபாகபாத்
தல
 

த
வ
ல
ம்
 

 ாசகாட
 

த
ம
ொத்

 
ம்
 

ொைதி 
பத்திைம் 
புதிப் 
பித்தல் 148 120 151 242 77 171 157 118 155 197 222 201 317 290 439 220 309 302 439 321 350 4596 

ொைதி 
பத்திைம் 
புதிப்பித்த
ல் (பிைதி) 35 17 65 62 51 55 60 45 49 35 48 18 31 47 33 41 77 40 63 31 46 903 

ொைதி 
பத்திை 
பாலம் ீடி
ப்புச் 
செய்தல் 12 13 30 40 4 22 19 19 25 17 26 18 31 14 30 39 47 55 55 34 32 550 

ொைதி 
பத்திைம் 
பரீட்ரெ
யில் 
(பாைச் 
ொன்றுத
ல்) 

_ 

4 2 2 2 3 4 3 3 4 8 6 7 2 13 3 2 2 2 1 

_ 

73 

பிைதி 10 6 10 12 10 10 8 9 7 12 11 10 6 8 15 10 14 4 5 2 _ 179 

அறிவூட்ட
ல் 20 18 15 15 22 25 15 13 20 17 18 12 10 10 12 13 15 11 15 12 

_ 
308 

வைங்கப்ப
ட்டமுழு 
கெரவ 225 178 273 373 166 286 263 207 259 282 333 265 402 371 542 326 464 414 579 401 428 6609 

Gross 

income (Rs. 0.57 0.37 0.73 0.85 0.33 0.68 0.59 0.47 0.6 0.62 0.8 0.69 1.04 0.99 1.43 0.84 1.24 1.08 1.63 1 1.21 16.55 

மருத்துவ 
பரிகெொ 
வன 
வருமொன
ம்ம்   5.59 

தமொத்  
வருமொன
ம் )மி.ரூ(   23.35 

 பிைகதெ 
செயலகப் பிரிவு 

அரடயாள 
அட்டகளின்
எண்ணிக்ரக 

தல  ிதிப் 
சபறுமதி 
ரூ .மி  

 பிைகதெ 
செயலகப் பிரிவு 

அரடயாள 
அட்ரடகளி

ன் 
எண்ணிக்ரக 

தல  ிதிப் 
சபறுமதி 
ரூ .மி  

1  ியாகம் 705 141,000.00 11 சபந்சதாட்ரட 930 186,000.00 

2 சவலிவிடிய 
திவிதுற 

396 79,200.00 12 பலபிடி 950 190,000.00 

3 எல்பிடிய 876 175,200.00 13 கைன்சதனிய 1,350 270,000.00 

4 பத்கதகம 1,390 278,000.00 14 ச லுவ 681 136,200.00 

5 ஹிக்கடுவ 1,147 229,400.00 15 அக்மீமன 1,192 238,400.00 

6 அம்பலங்சகா
ரட 

692 138,400.00 16 ககாணபனீுவல 405 81,000.00 

7  ான்கு 
கடரவகள் 

1,007 201,400.00 17 கபாப்கபகபாத்த
ல 

695 139,000.00 

8 ஹபைாதுவ 880 176,000.00 18 தவலம 580 116,000.00 

9 இமதுவ 934 186,800.00     

10 யக்கலமுல்ல 673 134,600.00 த ொவக 

 

15,483 3,096,600.00 
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ப ிவொளர்  ொயகம்  ிவணக்களத் ின்  - பிரப்பு / இறப்பு / மரணச் ென்றி ழ்கள் 

 

 

பிரக ெச் தெயலகம் வினிகயொகிக்கப்பட்ட 
எண்ணிக்வக 

தமொத்  த ொவக (ரூ.) 

 ியாகம 967 140,300.00 

சவலிவிடிய திவிதுை 166 22,650.00 

எல்பிடிய 632 94,900.00 

பத்கதகம 1,451 207,700.00 

ஹிக்கடுவ 1,925 288,600.00 

அம்பலங்சகாட 603 84,700.00 

 ான்கு கடரவகள் 1,265 176,600.00 

ஹபைாதுவ 907 144,200.00 

இமதுவ 761 112,850.00 

யக்கலமுல்ல 918 147,350.00 

சபந்சதாட்ட 629 90,550.00 

பலபிடிய 1,343 196,900.00 

கைந்சதனிய 1,070 157,100.00 

ச லுவ 894 160,900.00 

அக்மீமன 1,366 208,100.00 

ககாணபினுவல 383 50,500.00 

கபாப்கபாகபாத்தல 909 129,550.00 

தவலம் 896 155,850.00 

தமொத் ம் 17,085 2,569,300.00 
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2017.05      திகதி           ..................................................  

காலி மாவட்ட செயலகத்தில்.   எஸ்.ரீ. சகாடிகாை, 
மாவட்ட செயலாளர்/ அைொங்க அதிபர், 
காலி  ிருவாக மாவட்டம்  

 

 

 

 

ெமூக அவிருத் ி – வைங்கப்பட்ட பயன்கள்   
 பிரக ெ தெயலகம் மூக்கு 

கண்ணொடி 
மிக 

அவெியமொனவர்களுக்
கொன உ வி 

ெமூக 
கெவவ 
பிற 

உ வி 

மு ிகயொர் 
அவடயொள 
அட்வட 

1  ியாகம 500 10 0 49 

2 சவலிவிடிய 
திவிதுை 

500 2 0 101 

3 எல்பிடிய 500 2 0 188 

4 பத்கதகம 1000 5 2 369 

5 ஹிக்கடுவ 1000 11 0 216 

6 அம்பலங்சகாட 500 1 0 114 

7  ான்கு கடரவகள் 499 0 2 204 

8 ஹபைாதுவ 500 5 15 134 

9 இமதுவ 489 4 68 147 

10 யக்கலமுல்ல 500 7 13 156 

11 சபந்சதாட்ட 500 0 0 149 

12 பலபிடிய 500 3 19 294 

13 கைந்சதனிய 500 4 128 118 

14 ச லுவ 500 2 18 216 

15 அக்மீமன 500 4 10 709 

16 ககாணபினுவல 500 0 111 120 

17 கபாப்கபாகபாத்தல 500 0 32 225 

18 தவலம் 500 0 0 221 

 தமொத் ம் 9,988 60 418 3,730 
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தெலவினத்  வலப்பு இல 261 
 

மொவட்டச் தெயலகத் ின் தபயர் : மொவட்டச் 
தெயலகம் - கொலி 

 

டீ.ை.ீஎஸ்.ஏ - 2 

 

 

 ிகழ்ச்ெித்  ிட்டத் ின் இலக்கமும் தபயரும் 

 01  -  தெயல்முவறச்  
தெயற்பொடுகள் 

    

        மீண்டுவரும் மற்றும் மூல னச் தெலவினத் ின் சுருக்கம் 

        
        

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

பக்
க
 இ

ல
 )த

 
ொட

ர்பு
வ

ட
ய

 
ம

ொ 
ிரி

 டீ
.ை

.ீஎ
ஸ்

.ஏ
 -2

 
இ

ன்
 

பி
ரக

ொர
ம்

( 

தெலவினத் ின்  ன்வம 
)டீ.ை.ீஎஸ்.ஏ( மொ ிரிப் 

படிவத்துடன்( 

வரவு தெலவு 
ம ிப்பீட்டு 
ஒதுக்கீடு 

குவற ிரப்பு 
ஏற்பொடு மற்றும் 

குவற ிரப்பு 
ம ிப்பீட்டு 
ஒதுக்கீடு 

 ி.ஒ 66 
மற்றும் 69 

இன் பிரகொரம் 

மொற்றல்கள் 

    தமொத் த் 
க றிய           

ஒதுக்கீடு        

(1+2+3) 

தமொத் ச் 
தெலவினம் 

க றிய 
தபறுகபறு 
மீ ி/கமல ி

கம் )4-5) 

ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ 

(அ( மீண்டு வரும் (டீ.ை.ீஎஸ்.ஏ -3) 1,079,000,000 
                               
-        90,840,000  1,079,000,000 1,074,725,068 4,274,932 3,4 

  
 

      (90,840,000)   
 

    

(ஆ( மூல னம் (டீ.ை.ீஎஸ்.ஏ-4) 78,000,000 
                               
-                        -  78,000,000 77,188,444 811,556 5,6 

                

தமொத் ம் 1,157,000,000 

                               

-  - 1,157,000,000 1,151,913,512 5,086,488   

 



 ` 

 

      
டீ.ை.ீஎஸ்.ஏ - 3 

கருத் ிட்டத் ின் பிரகொரம் மீண்டுவரும் தெலவினம்  

       
செலவினத்  தரலப்பு இல 261 

மொவட்டச் தெயலகத் ின் தபயர் : மொவட்டச் 
தெயலகம் - கொலி 

   ிகழ்ச்ெித்  ிட்டத் ின்  இலக்கமும் தபயரும்    01. தெயல்முவறச் 
தெயற்பொடுகள் 

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

கருத் ிட்ட இலக்கம் / தபயர் ஆளுக்குரிய 
கவ னொ ிகள் மற்றும் 

கருத் ிட்டங்களுக்கொகவுமொன ஏவனய 
தெலவினம்  

வரவு 
தெலவு 

ம ிப்பீட்டு 
ஒதுக்கீடு 

குவற ிரப்பு 
ஏற்பொடு 
மற்றும் 

குவற ிரப்பு 
ம ிப்பீட்டு 
ஒதுக்கீடு 

 ி.ஒ 66 
மற்றும் 69 

இன் 
பிரகொரம் 

மொற்றல்கள் 

தமொத் த் க றிய  

ஒதுக்கீடு   

(1+2+3) 

தமொத் ச் 
தெலவினம் 

க றிய 
தபறுகபறு 

மீ ி/கமல ிகம் 
)4-5) 

ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ 

கருத் ிட்ட இலக்கம் மற்றும் தபயர் 
 

  
 

  
 

  

01 தபொது  ிருவொகமும்  ிருவொக 

கெவவகளும்- மொ.தெ.அ. 
 

  
 

  
 

  

 ஆளுக்குரிய கவதனாதிகள் 

        
62,000,000  

                         
-  

           
1,350,000  

        
55,400,000  

         
55,321,543  

            
78,457  

  

 
  

          
(7,950,000)   

 
  

ஏரனய செலவினம் 

        
28,050,000   -  

           
1,655,000  

        
28,530,000  

         
28,051,755  

          
478,245  

  
 

  
          
(1,175,000)   

 
  

உப தமொத் ம் 

       

90,050,000  

                         

-  

         

(6,120,000) 

        

83,930,000  

        

83,373,298  

          

556,702  

  

 

  

 
 
 

  



 ` 

 

  

டீ.ை.ீஎஸ்.ஏ -  3 

கருத்  ிட்டத் ின் பிரகொரம் மீண்டுவரும் தெலவினம்  

       
தெலவினத்   வலப்பு இல 261 

         மொவட்டச் தெயலகத் ின் தபயர் : மொவட்டச் 
தெயலகம் -  கொலி 

  ிகழ்ச்ெித்  ிட்டத் ின்  இலக்கமும் தபயரும்    01. தெயல்முவறச் 
தெயற்பொடுகள் 

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

கருத் ிட்ட இலக்கம்/தபயர் 
ஆளுக்குரிய கவ னொ ிகள் 

மற்றும் 
கருத் ிட்டங்களுக்கொகவுமொன 

ஏவனய தெலவினம்  

வரவு தெலவு 

ம ிப்பீட்டு ஒதுக்கீடு 

குவற ிரப்பு 
ஏற்பொடு மற்றும் 

குவற ிரப்பு 
ம ிப்பீட்டு 
ஒதுக்கீடு 

 ி.ஒ 66 மற்றும் 
69 இன் 

பிரகொரம் 

மொற்றல்கள் 

தமொத் த் 
க றிய 

ஒதுக்கீடு 

(1+2+3) 

தமொத் ச் 
தெலவினம் 

க றிய 
தபறுகபறு 
மீ ி/கமல ி
கம்   (4-5) 

ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ 
கருத் ிட்ட இலக்கம் மற்றும்  

தபயர் 
 

  
 

  
 

  

02. பிரக ெ தெயலகம் 

 
  

 
  

 
  

ஆளுக்குரிய கவதனாதிகள்               881,000,000  
                                   
-  85,100,000 

                     
887,600,000  

                 
886,459,686  

                        
1,140,314  

  

 
  (78,500,000)   

 
  

ஏரனய செலவினம்               107,950,000  
                                   
-  2,735,000 

                     
107,470,000  

                 
104,892,084  

                        
2,577,916  

  
 

  (3,215,000)   
 

  

உப தமொத் ம்            988,950,000  

                                   

-  6,120,000 

                  

995,070,000  

              

991,351,770  

                      

3,718,230  

முழு  தமொத் ம்          1,079,000,000  

                                   

-  - 

               

1,079,000,000  

           

1,074,725,068  

                      

4,274,932  

       

 

 



 ` 

 

 

         

 
 
 

        
டீ.ை.ீஎஸ்.ஏ - 4 

கருத்  ிட்டத் ின் பிரகொரம் மூல னச் தெலவினம் 

          தெலவினத்  வலப்பு : 261 மொவட்டச் தெயலகத் ின் தபயர் : மொவட்டச் தெயலகம் - கொலி 
           ிகழ்ச்ெித்  ிட்ட இலக்கமும்  வலப்பும் 01.தெயல்முவறச் தெயற்பொடுகள் 

    

          கருத் ிட்டத் ின் இலக்கமும் தபயரும் - 1 தபொது  ிருவொகமும்  ொபனச் கெவவகளும்  

   
          

த
ெல

வு
 வ

ிட
ய

 இ
ல

 

வ
ிட

ய
 இ

ல
 

 
ி 

ிய
ிட

ல்
 )கு

ற
ியீ

ட்
டு

 
இ

ல
( 

விடயத் ின் விபரம் 

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

வரவு 
தெலவு 
ம ிப்பீட்

டு 
ஒதுக்கீடு 

குவற ிரப்பு 
ஏற்பொடு 
மற்றும் 

குவற ிரப்பு 
ம ிப்பீட்டு 
ஒதுக்கீடு 

 ி.ஒ 66 
மற்றும் 69 

இன் 
பிரகொரம் 

மொற்றல்கள்  

தமொத் த் 
க றிய 

ஒதுக்கீடு)1+

2+3) 

தமொத் ச் 
தெலவின

ம் 

க றிய 
தபறுகபறு 

மீ ி/கமல ிகம்)
4-5) 

ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ 

  
 

  

மூல னச் தெொ.புனரவமப்பும் 

கமம்பொடும் 10,100,000 - - 10,100,000 10,054,965 45,035 

2001 
 

11 கட்டடங்களும் கட்டரமப்புகளும் 6,100,000 - - 6,100,000 6,057,096 42,904 

2002 
 

11 சபாறித்சதாகுதியும் இயந்திைங்களும் 2,000,000 - - 2,000,000 199,394 606 

2003 
 

11 வாகனங்கள் 2,000,000 - - 2,000,000 1,999,394 1,525 

  
 

  

மூல னச் தெொத்துக்களின் 
தகொள்வனவு 65,800,000     65,800,000 65,048,287 751,713 

2102 
 

11 

வடீ்டுத் தளபாடங்களும் அலுவலக 
உபகைணங்களும் 4,400,000 

  

  4,400,000 4,367,605 32,395 

2103 
 

11 சபாறியும் இயந்திை உபகைணங்களும் 1,400,000  -   -  1,400,000 1,390,037 9,963 

2104 
 

11 கட்டடங்களும் கட்டரமப்புகளும் 60,000,000     60,000,000 59,290,645 709,355 

2401 
 

11 ஆளுவம விருத் ி 1,000,000  -   -  1,000,000 999,693 307 

    11 அலு.உத்திகயாகத்தர் பயிற்ெி 1,000,000  -   -  1,000,000 999,693 307 

      உப தமொத் ம் 76,900,000  -   -  76,900,000 76,102,945 797,055 

 



 ` 
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 ிகழ்ச்ெித்  ிட்டத் ின் பிரகொரம் மூல னச் தெலவினம் 

          
தெலவினத்  வலப்பு : 261 

மொவட்டச் தெயலகத் ின் தபயர் : மொவட்டச் 
தெயலகம் - கொலி 

   ிகழ்ச்ெித் ிட்ட இலக்கமும்  வலப்பும் : 01. தெயல்முவறச் தெயற்பொடுகள் 
    கருத் ிட்ட இலக்கமும்  வலப்பும் : 2 தபொது  ிருவொகமும்  ொபனச்  கெவவகளும் 
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விடயத் ின் விபரம் 

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

வரவு தெலவு 
ம ிப்பீட்டு 
ஒதுக்கீடு 

குவற ிரப்பு 
ஏற்பொடு 
மற்றும் 

குவற ிரப்பு 
ம ிப்பீட்டு 
ஒதுக்கீடு 

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

kw;Wk; Fiw 
epug;G 

xJf;fPL; 

nkhj;j    
Njwpa 
Vw;ghL   

(1+2+3) 

nkhj;jr; 
nrytpdk; 

Njwpa kPjp 
Nrkpg;G (kpif)    

(4-5) 

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

  
 

           
 

  

  
 

  தகொள் ிறன் கமம்பொடு         
 

  

2401 
 

11 

பயிற்ெியும் சகாள்திறன் 

கமம்பாடும் 

           

1,100,000  

                             

-  

                                

-  

          

1,100,000  

      

1,085,499  

            

14,501  

      
உப தமொத் ம் 

          1,100,000  

                             

-  

                                

-  

         

1,100,000  

      

1,085,499  

            

14,501  

      முழு தமொத் ம்         78,000,000  

                             

-  

                                

-  

       

78,000,000  

    

77,188,444  

          

811,556  
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            ிகழ்ச்ெித்  ிட்டத் ின் பிரகொரம் தெலவினத் ின்  ி ியிடலின் சுருக்கம் 

 
          மொவட்டச் தெயலகத் ின் தபயர் : மொவட்டச் தெயலகம் - கொலி 

          
தெலவினத்  வலப்பு  : 261 

         ி ியிடல்  ிகழ்ச்ெித்  ிட்டம் 01  ிகழ்ச்ெித்  ிட்டம் 02 முழு தமொத் ம் 

தெலவி
னம் *** 

ெ வ ீம் 
)6/5)x100 குறி

யீடு 
குறியீட்டு விபரம் 

க றிய ஏற்பொடு 

** 

உண்வமச் 
தெலவினம் 

க றிய 
ஏற்பொடு ** 

உண்வமச் 
தெலவினம் 

க றிய 
ஏற்பொடு ** 

உண்வமச் 
தெலவினம் 

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

ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ % 

11 உள் ாட்டு  ிதியம்     1,157,000,000   1,151,913,512                         -                        -   1,157,000,000   1,151,913,512  
                 
100  

12 சவளி ாட்டு  கடன்                          -                         -                         -                        -                         -                         -  
                      
-  

13 சவளி ாட்டு உதவி                           -                         -                         -                        -                         -                         -  
                      
-  

14 மீள்  ிைப்பப்படுகின்ற சவளி ாட்டுக் கடன்                          -                         -                         -                        -                         -                         -  
                      
-  

15 மீள்  ிைப்பப்படுகின்ற சவளி ாட்டு உதவி                          -                         -                         -                        -                         -                         -  
                      
-  

16 எதிர்த் தைப்பு  ிதியம்                                    -                         -                         -                        -                         -                         -  
                      
-  

17 

சவளி ாட்டு  ிதியிடல் ொர்ந்த உள் ாட்டுச் 
செலவு                                    -                         -                         -                        -                         -                         -  

                      
-  

21 விகஷட ெட்டச் கெரவ                          -                         -                         -                        -                         -                         -  
                      
-  

  தமொத் ம்     1,157,000,000   1,151,913,512                         -                        -   1,157,000,000   1,151,913,512  

                 

100  

 



 ` 

 

 
 

              ஒவ்தவொரு  ிகழ்ச்ெித்  ிட்டத் ினதும் கருத் ிட்டத் ின் பிரகொரம் தெலவினத்வ  
 ி ியிடல் 
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                     ( ிகழ்ச்ெித்  ிட்டத் ினதும் கருத் ிட்டத் ின் பிரகொரம் மீண்தடழும் தெலவினம் மற்றும் மூல ன தெலவினங்களில்  ி ியிடல்( 

           மொவட்டச் தெயலகத் ின் தபயர் : மொவட்டச் தெயலகம் கொலி 
      தெலவினத்  வலப்பு 261 

          ிகழ்ச்ெித்  ிட்டத் ின் இலக்கமும் தபயரும்  
01  தெயல்முவறச் தெயல்பொடுகள் 

     
 ி ியிடல் 

கருத் ிட்டம் 01 கருத் ிட்டம் 02 கருத் ிட்டம் 03  ிகழ்ச்ெித்  ிட்டத் ின் 
தமொத் ம்/பக்கத் ின் 

தமொத் ம் * 

குறியீ
டு 

குறியீட்டு விபரம் 

க றிய 

ஏற்பொடு  

உண்வமச் 
தெலவினம் 

க றிய 

ஏற்பொடு  

உண்வமச் 
தெலவினம் 

க றிய 

ஏற்பொ
டு  

உண்
வமச் 
தெல
வினம் 

க றிய 

ஏற்பொடு  

உண்வமச் 
தெலவின

ம் 

ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ ரூபொ 
11 உள் ாட்டு  ிதியம் 160,830,000 159,476,243 996,170,000 992,437,269     1,157,000,000 1,151,913,512 

12 சவளி ாட்டு  கடன்                 

13 சவளி ாட்டு உதவி                  

14 மீள்  ிைப்பப்படுகின்ற சவளி ாட்டுக் கடன்                 

15 மீள்  ிைப்பப்படுகின்ற சவளி ாட்டு உதவி                 

16 எதிர்த்தைப்பு  ிதியம்                 

17 

சவளி ாட்டு  ிதியிடல் ொர்ந்த உள் ாட்டுச் 
செலவு                 

21 விகஷட ெட்டச் கெரவ                 

  தமொத் ம் 160,830,000 159,476,243 996,170,000 992,437,269     1,157,000,000 1,151,913,512 

 


