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1. க���ைற அரசா�க அதிப� 

 

 

 

 இ�த நிலைமய�� நடவ��ைக எ��பத�� சிற�த தலைம��வ�

ேசைவயாள�கள�ன�� ஒ��ைழ��

நா�க���� ேம�ெகா�ள�ப�ட அதிகப�சமான கடைமபா�கைள இைவ மாதி� வ�டா�த 

ெசயலா��ைக அறி�ைக �ல� 

ம��� நி�வாக கடைமக� ஊடாக இ� அறி�ைகைய ���கமாக இத� �ல� 

ெதள��ப���கிேற�. 

அேதேபா� 2017 ேம மாத� 26 ஆ� திகதி மாவ�ட�தி� 

ெவ�ளெப��� ம��� ம�சறி� 

வ ��க� ம��� ெசா���கைள உ�ய நிைலைம�� மா��வத�காக 

உ�ப�ட�ட� அத�காக மாவ�ட�தி� அரசிய� வாதிக� ம��� அைன�� அரச உ�திேயாக�த�க� 

வழ�கிய ஒ��ைழ���� மிக�� ந�

க���ைற மாவ�ட�தி� ச�க

எ���� ேபா� அரசிய��தியாக�� ம��� நி�வாக�தியாக�� ேதைவயான ஒ��ைழ�ைப 

வழ�கிய க���ைற மாவ�ட�தி� அைன�� ெகௗரவ அைம�ச�க�

அைம�ச�க�, ெகௗரவ மாகாண சைப அைம�ச�க�

தைலவ� உ�பட ம�தி�மா�க� 

கா�யால க��ட ெதா�திய�� அைன�� கா�யால உய� அதிகா�க�

க���ைற மாவ�ட�தி� அைன�� ப�ரேதச ெசயலாள�க�

ேசைவ �ழா�, அைன�� திைண�கள அதிகா�க�

ஏ�பா�டாள�க���� எ��ைடய ந�றிைய இத� �ல� ெத�வ��கி�ேற�

 

 
 
 
 

�.�.சி.ஜயலா� 

மாவ�ட ெசயலாள�/ அரசா�க அதிப�

க���ைற நி�வாக மாவ�ட�

உ�நா�� அ�வ�க� அைம�சி� ேமலதிக
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���ைற அரசா�க அதிப� / மாவ�ட ெசயலாள��

 

 

 

 

 சா�றித� அரச ேசைவ ப��� ேபா��ய�� உ�ளக திைண�கள 

வைகப��தலி� கீ� நா��� இர�டாவ� இட�ைத 

ெப��ெகா�வத�� எ�க� கா�யால�தி��� வா��� 

ஏ�ப�டைத இ�� மிக�� மகி��சி�ட� ��கி�ேற�

இ�த நிலைமய�� நடவ��ைக எ��பத�� சிற�த தலைம��வ��, 

ஒ��ைழ��� காரண� என நிைன� �ற வ����கிேற�

நா�க���� ேம�ெகா�ள�ப�ட அதிகப�சமான கடைமபா�கைள இைவ மாதி� வ�டா�த 

ெசயலா��ைக அறி�ைக �ல� ெதள�வாக��, வ��வாக�� �ற��யா�

ம��� நி�வாக கடைமக� ஊடாக இ� அறி�ைகைய ���கமாக இத� �ல� 

ஆ� திகதி மாவ�ட�தி� ப�ரேதச ெசயலக கா�யால� 

ம�சறி� நிலைம காரணமாக ம�க��� உதவ� வழ�க�

வ ��க� ம��� ெசா���கைள உ�ய நிைலைம�� மா��வத�காக அதிக சிரம�க��� 

உ�ப�ட�ட� அத�காக மாவ�ட�தி� அரசிய� வாதிக� ம��� அைன�� அரச உ�திேயாக�த�க� 

வழ�கிய ஒ��ைழ���� மிக�� ந�றி ெத�வ��கி�ேற�.  

க���ைற மாவ�ட�தி� ச�க, ெபா�ளாதார ம��� கலா�சார அப�வ���தி�காக நடவ��ைக 

எ���� ேபா� அரசிய��தியாக�� ம��� நி�வாக�தியாக�� ேதைவயான ஒ��ைழ�ைப 

வழ�கிய க���ைற மாவ�ட�தி� அைன�� ெகௗரவ அைம�ச�க�, ெகௗரவ 

ெகௗரவ மாகாண சைப அைம�ச�க�, நகர சைப ம��� ப�ரேதச சைப

 அவ�க����, எ�க� கா�யால�தி� ம��� க���ைற மாவ�ட 

கா�யால க��ட ெதா�திய�� அைன�� கா�யால உய� அதிகா�க�, ம��� ேசைவ �ழா�

��ைற மாவ�ட�தி� அைன�� ப�ரேதச ெசயலாள�க�, ம��� அ�த கா�யால�தி� அைன�� 

அைன�� திைண�கள அதிகா�க�, அரச ம��� அரச சா�ப�ற அைன�� 

ஏ�பா�டாள�க���� எ��ைடய ந�றிைய இத� �ல� ெத�வ��கி�ேற�. 

அரசா�க அதிப� 

க���ைற நி�வாக மாவ�ட� 

உ�நா�� அ�வ�க� அைம�சி� ேமலதிக ெசயலாள� 

க���ைற மாவ�ட ெசயலக கா�யால�தி� 

ஆ��கள�� ெப���ெகா�ட ISO –  9001 (2008) 

��ேனா�கி ெகா�� ெச�வத�காக சிற�� திறைன ேம�� 

வ���தி ெச�� 2017 ஆ� ஆ��� நடவ��ைக எ��பத�� 

வா���க� கிைட�க ெப�றன.   

அேத ேபா� 2016 ஆ� ஆ��� உ�ப�தி திற� ெசயலக 

கா�யால�தினா� நடா�திய ேதசிய உ�ப�தி திற�
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மாவ�ட ெசயலாள�� ெச�தி 

சா�றித� அரச ேசைவ ப��� ேபா��ய�� உ�ளக திைண�கள 

வைகப��தலி� கீ� நா��� இர�டாவ� இட�ைத 

ெப��ெகா�வத�� எ�க� கா�யால�தி��� வா��� 

ஏ�ப�டைத இ�� மிக�� மகி��சி�ட� ��கி�ேற�. 

, அைன�� அரச 

காரண� என நிைன� �ற வ����கிேற�. அத�ப� 365 

நா�க���� ேம�ெகா�ள�ப�ட அதிகப�சமான கடைமபா�கைள இைவ மாதி� வ�டா�த 

�� �ற��யா�. ஆனா�� நிதி 

ம��� நி�வாக கடைமக� ஊடாக இ� அறி�ைகைய ���கமாக இத� �ல� 

ப�ரேதச ெசயலக கா�யால� 10 �� உ�ப�ட 

நிலைம காரணமாக ம�க��� உதவ� வழ�க�, பாதி�����ப�ட 

அதிக சிரம�க��� 

உ�ப�ட�ட� அத�காக மாவ�ட�தி� அரசிய� வாதிக� ம��� அைன�� அரச உ�திேயாக�த�க� 

ெபா�ளாதார ம��� கலா�சார அப�வ���தி�காக நடவ��ைக 

எ���� ேபா� அரசிய��தியாக�� ம��� நி�வாக�தியாக�� ேதைவயான ஒ��ைழ�ைப 

ெகௗரவ பாரா�ம�ற 

நகர சைப ம��� ப�ரேதச சைப, ெகௗரவ 

எ�க� கா�யால�தி� ம��� க���ைற மாவ�ட 

ம��� ேசைவ �ழா�, 

ம��� அ�த கா�யால�தி� அைன�� 

அரச ம��� அரச சா�ப�ற அைன�� 

க���ைற மாவ�ட ெசயலக கா�யால�தி� 2010 ஆ� 

9001 (2008) தர சா�றிதைழ 

��ேனா�கி ெகா�� ெச�வத�காக சிற�� திறைன ேம�� 

ஆ� ஆ��� நடவ��ைக எ��பத�� 

ஆ� ஆ��� உ�ப�தி திற� ெசயலக 

நடா�திய ேதசிய உ�ப�தி திற�. 



PERPORMANCE ANNUAL AND ACCOUNTS REPORT     201

2.மாவ�ட ெசயலக கா�யால� ப�றி அறி�க�

2.1. ேநா�� ம��� இல��

எ�க� ேநா�� 

திறைமமி�க ம��� ெசய�திறனான அரச

ேசைவ �ல� சிற�த நிைலைய 

 

    எ�க� இல��

    அரச ெகா�ைகக��� அ��லமாக பய��ள

      வள �காைம�வ�தி� �ல�

  திறைம��ள நி�வாக�

       மாவ�ட�தி� நிர�தரஅப�வ���திைய ஏ�ப���வ�
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மாவ�ட ெசயலக கா�யால� ப�றி அறி�க� 

� இல�� ப�ரதிபழி�த� 

 

திறைமமி�க ம��� ெசய�திறனான அரச 

ேசைவ �ல� சிற�த நிைலைய ேநா�கி........... 

எ�க� இல�� 

அரச ெகா�ைகக��� அ��லமாக பய��ள 

�காைம�வ�தி� �ல�.........  

திறைம��ள நி�வாக� ஒ�ைற உ�வா�கி  

மாவ�ட�தி� நிர�தரஅப�வ���திைய ஏ�ப���வ�
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மாவ�ட�தி� நிர�தரஅப�வ���திைய ஏ�ப���வ�.  
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2.2. மாவ�ட ெசயலக கா�யால�தி� ேநா�க� ம��� பய�க� 

       

 ேநா�க� 

 கால�தி�� ஏ�ப அரச ெகா�ைகக��� உ�ப�� �ைறயான 

அப�வ���தி �ைறைம�காக தயா� ெச�த�. 

 ம�கள�� ேதைவபா�ைள நிைறேவ��வத��� ெதாட��சியாக 

ந�ப��ைக�ட� திறைமயாக தயா� ெச�த�. 

 மாவ�ட�தி� ெபா�ளாதார, ச�க, மத�, கலா�சார�, க�வ� �ைறைம, 

அப�வ���தி ெசய�தி�ட�க��� ம�க� ேவ�படாம� ஒ��ப�� 

ெசய�பட ஒ���ப��த�. 

 

பய�க� 

 எ�ெபா��� எ�கள�� நைட�ைற�� ஒ�ததான உ�ய ெசய�பா�க� 

�ல� ந�ப��ைகைய பா�கா�த�.  

 உ�ளக ம��� ெவள�யக �க�ேவா��� உ�ய எ��கபட��ய 

அைன�� த��மான�க�� அவ�க��� அதிகப�சமான ந�ப��ைகைய 

ெபற��ய வைகய�� நடவ��ைக எ��த�. 
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2.3. மாவ�ட ெசயலக கா�யால�தி� நடவ��ைக 

மாவ�ட ெசயலக கா�யாலய�தி� நி�வாக ப��வ�� கடைமக�� ெபா���க�� 

 கா�யால�தி� நி�வாக நடவ��ைக. 

 ப�ரேதச கா�யால�கள�� நி�வாக நடவ��ைக ம��� ேம�பா�ைவ நடவ��ைக. 

 ச�க ேசைவ நடவ��ைக. 

 கலா�சார ம��� ெபௗ�த மத நடவ��ைக. 

 மாவ�ட அப�வ���தி, நி�மான� ம��� நடா�தி ெச��� பண�. 

 மர� த��த� அ�மதி ப�திர� ம��� ஏைனய அ�மதி ப�திர� ச�ம�தமான 

நடவ��ைக. 

 மாவ�ட �ழ� அப�வ���தி நடவ��ைக. 

 வ�வசாய அப�வ���தி நடவ��ைக. 

 வ�ைல நி�னய �� ம��� ெதாட�பான நடவ��ைக. 

 ேத�த� ச�ம�தமான நடவ��ைக. 

 மன�த வள� அப�வ���தி ம��� சிற�� திற� அதிக��பத�கான பய��சி நடவ��ைக. 

 கிராம ேசவக� நி�வாக நடவ��ைக. 

 ப�ற��, இற��, வ�வாக� பதிவாள�க� ம��� அவசர மரண ப�ேசாதக� நியமன� 

ச�ம�தமான நடவ��ைக. 

 ஜூ� உ�ப�ட ெபய� ப��ய� தயா��� ந�தி ம�ற�தி�� சம�ப��த�. 

 ேதசிய நிக��, ம��� ப�ேவ� நல��� நடவ��ைகக� ெச�த�. 

 ம�க� �ைற�பா�க� ச�ம�தமான நடவ��ைக. 

 ேதைவயான ச�த�ப�தி� ேபா� அரச ம��� அரச சா�ப�ற ஏ�பா�டாள�கள�� 

உதவ�ைய மாவ�ட ம�க��� ெப���ெகா��த�. 

 அவசர உதவ� ேசைவ ம��� �ன�நி�மான நடவ��ைக ெச�த�. 

 மாவ�ட வ�ைல நி�னய� ெச�த� �� நியமி�த�. 

 வழ��ன�க� பதி�ெச�த�. 

 ந�நட�ைத ப�சி�த� நடவ��ைக. 
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3. மாவ�ட� ச�ம�தமாக அறி�க�
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மாவ�ட� ச�ம�தமாக அறி�க�. 

KALUTARA DISTRICT 
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 3.1. மாவ�ட எ�ைல 

ேம� மாகாண�தி� உ�ள க���ைற

மாவ�ட��, கிழ�கி� இர�தின�� மாவ�ட��

எ�ைலகளாக உ�ள�. அத� உ�ய வ�வ� அ�னளவாக வட�� ெந�டா��

கிழ�� எ�ைல  790  511  3011 – 800  221  45

 இர�� ேகாரைலகைள�� ப�� 

மாவ�ட�தி� கிழ�� ப�திய�� எ�ைல ம�திய 

ெதாட��ைடய பல மைலகளா�� மைலசார�களா�� ஆன நில�பர�பா�

எ�ைல ப�தி�� அேனகமாக ஈரலி�பா��

க�ைக�� கிைலநதியாகிய ஜி�க�ைக�� �டாக�ைக�� மாவ�த நதி�� ப�ரதானமாக ந��

ேபா��வர�ைத த��மான��கி�றன

3.2. க���ைற மாவ�ட�தி� ச��திர ப��

 

ேபாலேவ ெவள�நா�� உ�ளாச�பயண�கள�ன��

ேம�க�திய��� ெசா�தமாவத�� ��ன� ைரகம ப�ரேதச� ைரகம ப�டார எ�� ேபா� வ �ரனா

ஐ�ப� வ�டகால� ஆ�சி ெச�த

 3.3. க���ைற மாவ�ட�தி� 

மாவ�ட�தி� அேனகமான ப�தி இற�ப� பய��ெச�ைக�� மாவ�ட�தி� மைலசா��த ப�தி ேதய�ைல 

பய��ெச�ைக அப�வ���திெச�ய�ப�கி�ற�

பய��க��� ம�தியப�திய���  

மாவ�ட�தி� ெத�கிழ��ப�திய�� அைம���ள சி�கராஜா
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ேம� மாகாண�தி� உ�ள க���ைற மாவ�ட�தி� அைமவ�ட�ைத பா���� ேபா� வட�கி� ெகா��� 

கிழ�கி� இர�தின�� மாவ�ட��, ெத�கி� காலி மாவ�ட�� ேம�கி� கட� பர��� 

அத� உ�ய வ�வ� அ�னளவாக வட�� ெந�டா�� 60  191   

4511  ேபா�றவா� கா�டலா�.  

 ேதச�ப���கைள�� இர�� �ைற�க�கைள�� ெகா�ட க���ைற 

மாவ�ட�தி� கிழ�� ப�திய�� எ�ைல ம�திய மைலநா��லி��� தா��� வ�� மைல அ�வார�தி� 

ெதாட��ைடய பல மைலகளா�� மைலசார�களா�� ஆன நில�பர�பா��. ம�திய ப�தி�� ேம�� 

எ�ைல ப�தி�� அேனகமாக ஈரலி�பா��. கிழ�� எ�ைலய�� ஆர�பமா�� க�க�ைக�� ெப�ெதா�ட 

க�ைக�� கிைலநதியாகிய ஜி�க�ைக�� �டாக�ைக�� மாவ�த நதி�� ப�ரதானமாக ந��

ேபா��வர�ைத த��மான��கி�றன. 

�ைற மாவ�ட�தி� ச��திர ப��னண� 

உ�ளாச�பயண�கள�ன�� வழி�பா�தலமாக க���ைற ேபாதி வ�ள��கிற�

ேம�க�திய��� ெசா�தமாவத�� ��ன� ைரகம ப�ரேதச� ைரகம ப�டார எ�� ேபா� வ �ரனா

ஐ�ப� வ�டகால� ஆ�சி ெச�தைத �றி�ப�ட�ப�கி�ற�.  

க���ைற மாவ�ட�தி� நில�பய�பா� 

மாவ�ட�தி� அேனகமான ப�தி இற�ப� பய��ெச�ைக�� மாவ�ட�தி� மைலசா��த ப�தி ேதய�ைல 

பய��ெச�ைக அப�வ���திெச�ய�ப�கி�ற�. ம��� ெத�ைன க�வா மிள� ேபா�ற ஏ��

 ஈரலி�பான தா��த ப�திய�� ெந�பய��ெச�ைக 

மாவ�ட�தி� ெத�கிழ��ப�திய�� அைம���ள சி�கராஜாவன� வனா�திரப�ரதிபலி�ைப கா��கிற�

வரலா�� சிற���கைள ெம����� சிைலக�� 

�ள�சி�கள பாஹிய�கைளய��  அைம���ள �ைக 

பலா�ெகாட மன�த�க� ந��டகால� 

வா��தைம�கான சா��க� �ைதெபா�� 

அக�வ�லி��� கிைட�க�ெப���ளன

ேபாதிதி�ஸ கால�தி� நடப�ட 

ஒ�றாக க���ைற ேபாதி காண�ப�கிற

தைலநகராக வ�ள��� க���ைற க�க�ைக 

கைரய�� அைம���ள க���ைற ேபாதி�� 

ைச�தி�� இல�ைக ெபௗ�தர�லாத ப�த�க�

KALUTARA DISTRICT 
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மாவ�ட�தி� அைமவ�ட�ைத பா���� ேபா� வட�கி� ெகா��� 

ெத�கி� காலி மாவ�ட�� ேம�கி� கட� பர��� 

1   3011 – 60  491  3011 ம��� 

ேதச�ப���கைள�� இர�� �ைற�க�கைள�� ெகா�ட க���ைற 

மைலநா��லி��� தா��� வ�� மைல அ�வார�தி� 

ம�திய ப�தி�� ேம�� 

க�க�ைக�� ெப�ெதா�ட 

க�ைக�� கிைலநதியாகிய ஜி�க�ைக�� �டாக�ைக�� மாவ�த நதி�� ப�ரதானமாக ந�� 

வழி�பா�தலமாக க���ைற ேபாதி வ�ள��கிற�. 

ேம�க�திய��� ெசா�தமாவத�� ��ன� ைரகம ப�ரேதச� ைரகம ப�டார எ�� ேபா� வ �ரனா� 

மாவ�ட�தி� அேனகமான ப�தி இற�ப� பய��ெச�ைக�� மாவ�ட�தி� மைலசா��த ப�தி ேதய�ைல 

ம��� ெத�ைன க�வா மிள� ேபா�ற ஏ��மதி 

ப�திய�� ெந�பய��ெச�ைக வ�யாப����ளேதா� 

வன� வனா�திரப�ரதிபலி�ைப கா��கிற�. 

வரலா�� சிற���கைள ெம����� சிைலக�� 

�ள�சி�கள பாஹிய�கைளய��  அைம���ள �ைக 

பலா�ெகாட மன�த�க� ந��டகால� 

வா��தைம�கான சா��க� �ைதெபா�� 

அக�வ�லி��� கிைட�க�ெப���ளன. இர�டா� 

நடப�ட 32 அரச மர�கள�� 

�றாக க���ைற ேபாதி காண�ப�கிற�. மாவ�ட 

தைலநகராக வ�ள��� க���ைற க�க�ைக 

கைரய�� அைம���ள க���ைற ேபாதி�� 

ைச�தி�� இல�ைக ெபௗ�தர�லாத ப�த�க� 
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3.4. மாவ�ட�தி� காண� பாவைன ப��னண� 

 

காண�ய�� த�ைம ��மி அள� 

  (ெஹ�டயா�) 

சதவ �த� 

1. வ�ைல�த வய�க� 

I. ந�� பா�சன� 

II. வா� மைழ 

 

2,785 

13,668 

 

1.74 

8.55 

2. ேதய�ைல 4,250 2.66 

3. இற�ப� 47,460 29.70 

4. ேத�கா� 2,444 1.53 

5. க�வா 2,646 1.66 

6. ேவ� பய��  1,343 0.84 

7. கா��� 

I. கா� கா�க� 

II. திற�த கா�க� 

III. பய�� ெச�த கா�க� 

 

20,940 

 

438 

 

13.10 

0.00 

0.27 

8. �த� கா�க� ம��� ேசைன 9,007 5.64 

9. மா�ஷி�� ச��� நில�க�� 1,791 1.12 

10. வ ����ேதா�ட� 43,922 27.49 

11. ந���ேத�க�க� 2,443 1.53 

12. க��ட� 4,447 2.78 

13. மண� ம��� க�க� 638 0.40 

14. கழி� நில�� ைகவ�ட�ப�ட 

நில�க�� 
603 0.38 

15. ேவ� (�ன�த இட�க�, சாைலக�, 

க�லைறக� ேபா�றைவ.) 
975 0.61 

ெமா�த� 15,800 100.00 

 

 ஆதார�க� - மாவ�ட நில பய�பா�� தி�டமிட� அ�வலக� 

 



PERPORMANCE ANNUAL AND ACCOUNTS REPORT     2017                                                                 KALUTARA DISTRICT 

12 

 

 

3.5 மாவ�ட�தி� மாதா�த மைழவ ���சி  

மாத� மைழ (ெச��க�) 

2013 2014 2015 2016 

ஜனவ� 123.6 76.8 76.4 198.3 

ெப�ரவ� 233 114.4 154.1 106.3 

மா�� 330.1 127.3 237.2 126.4 

ஏ�ர� 240.1 350.6 377.5 240.3 

ெம� 652.7 495.2 407 977.8 

ஜூன� 544.4 931.9 408.5 159.4 

ஜூைல 310.9 160.7 250.5 157.7 

ஓக�� 125.7 530.8 277.4 128 

ெச�ெத�ப� 406.1 412.7 566.7 51.1 

ஒ�ெதா�ப� 387.5 599.2 594.3 266.5 

ெநாெவ�ப� 442.1 577.2 471 365.1 

�ச�ப� 90.9 517 347.5 189.2 

 

 

 ஆதார� : வள�ம�டலவ�ய� திைண�கள� 
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3.6 மாவ�ட�தி� ஈர�பத� மா�ற� ஏ�பட�. 

 

 

ஆதார� – வள�ம�டலவ�ய� திைண�கள� 

 

  

மாத� 
ஈர�பத� % 

2014 2015 2016 

 பக� இர� பக� இர� பக�  இர� 

ஜனவ� 86.1 71.1 860 61.8 89.0 77.7 

ெப�ரவ� 82.0 60.2 86.1 68.9 86.4 72.5 

மா�� 80.1 61.4 84.0 74.2 88.1 71.0 

ஏ�ர� 83.8 72.8 87.8 92.8 82.9 69.5 

ெம� 86.2 73.8 87.7 84.0 91.5 81.8 

ஜூன� 89.8 77.3 92.0 81.5 86.3 72.9 

ஜூைல 86.4 70.6 90.2 82.9 87.3 71.8 

ஓக�� 91.1 74.5 89.1 82.2 88.0 79.1 

ெச�ெத�ப� 86.6 72.5 88.7 86.2 84.2 81.5 

ஒ�ெதா�ப� 87.4 77.8 85.7 82.0 84.9 76.4 

ெநாெவ�ப� 88.2 82.9 85.3 78.0 86.0 83.4 

�ச�ப� 88.8 77.0 85.7 76.8 85.2 75.8 
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3.7. மாவ�ட�தி� அதிகப�ச ம��� �ைற�தப�ச ெவ�பநிைல 

 

 

ஆதார�- வள�ம�டலவ�ய� திைண�கள� 

 

மாத� 

 

ெவ�பநிைல (ெச�சிய� �கி�) 

2014 2015 2016 

அதிகப�ச �ைற�தப�ச அதிகப�ச �ைற�தப�ச அதிகப�ச �ைற�தப�ச 

ஜனவ� 32.1 22.3 32.2 22.0 32.8 22.9 

ெப�ரவ� 33.1 21.6 32.3 22.1 32.9 22.8 

மா�� 33.8 22.5 33.2 22.5 34.1 23.7 

ஏ�ர� 32.8 23.7 33.0 23.1 33.8 24.3 

ெம� 31.6 24.5 31.6 24.4 31.0 24.5 

ஜூன� 30.8 24.4 31.1 24.1 31.0 24.5 

ஜூைல 30.8 24.5 30.9 24.1 30.9 23.8 

ஓக�� 30.1 23.3 30.9 24.1 30.5 24.1 

 ெச�ெத�ப� 30.9 23.5 30.6 23.7 30.7 23.7 

ஒ�ெதா�ப� 31.0 23.2 31.6 23.5 31.3 23.2 

ெநாெவ�ப� 30.9 22.8 31.3 23.3 31.2 22.9 

�ச�ப� 30.7 23.0 32.2 23.2 32.4 22.2 
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3.8. மாவ�ட�தி� சன�ெதாைக தகவ� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

        

 

 

 

       

 

 

             ப�தி வ�கித� - 100 ெப�கள�� ஆ�கள�� எ�ண��ைக 

            �ல - ம�க� ெதாைக கண�ெக��� ம��� ��ள�ய�ய� �ைற 

ெ
த
ா
ட
�
 

இ
ல

 

  

ெமா�த 

சன�ெதா

ைக 

 

ஆ�/ ெப� த�ைம 

 

சதவ �த 

மதி�ப�� 

ஆ� ெப� 

01 க���ைற  
164801 

 

79,736 

 
85,064 

 
93.7 

02 பான��ைற  
188111 

 
89,894 

 
98,217 

 
91.5 

03 ப�டாரகைம  
112727 

 
54,652 

 
58,076 

 
94.1 

04 மி�லன�ய  
53843 

 
26,155 

 
27,688 

 
94.5 

05 ம�ராவல  
35480 

 
17,160 

 
18,319 

 
93.7 

06 ெஹாரன  
116987 

 
56,550 

 
60,437 

 
93.6 

07 இ�கி�ய  
55618 

 
27,267 

 
28,351 

 
96.2 

08 �ள�சி�கள  
66665 

 
32,276 

 
34,389 

 
93.9 

09 அகளவ�ைத  
37841 

 
18,057 

 
19,784 

 
91.3 

10 பாலி�த�வர  
52425 

 
25,775 

 
26,649 

 
96.7 

11 வள�ளாவ�ட  
56374 

 
27,142 

 
29,232 

 
92.8 

12 ம��கம  
83884 

 
40,512 

 
43,372 

 
93.4 

13 ெதாட�ெகாட  
66004 

 
31,830 

 
34,174 

 
93.1 

14 ேப�வைள  
170241 

 
83,175 

 
87,066 

 
95.5 

 ெமா�த�  

1261000 

 

610,181 

 

650,819 

 

93.8 
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4. ேசைவயாள� ெதா�தி ச�ம�தமான தகவ� 

 

க���ைற மாவ�ட ெசயலக கா�யால� 

2017.12.31 ஆ� திகதி வைர அ�மதி ெப�ற ேசைவயாள� ம��� ெவ�றிட� ச�ம�தமான தகவ� 

மாவ�ட ெசயலக கா�யாலய� 

பதவ� ெபய� ேசைவ, தர� / 

வ��� 

அ�மதி�த 

ேச.ெதாகிதி 

நிக�கால�தி� 

உ�ள அள� 

ெவ�றிட 

எ�ண��ைக 

உய� ம�ட�     

மாவ�ட ெசயலாள� இல�.நி.ேச.வ�ேசட 01 01 0 

ேமலதிக மாவ�ட ெச. 

(காண�) 

இல�.நி.ேச. I 01 01 0 

ேமலதிக மாவ�ட ெச. ( 

நி�வாக�) 

இல�.நி.ேச I 01 01 0 

தி�டமிட� பண��பாள� இ.தி.ேசைவ. 01 01 0 

ப�ரதான கண�காள� இல.க.ேச. I 01 01 0 

ப�ரதான உ�ளக 

கண�கா�வாள� 

இ.ல.க.ேச I 01 01 0 

உதவ� மாவ�ட ெசயலாள� இல.நி.ேச. III 01 01 0 

பதி� தி�டமிட� 

பண��பாள� 

இ.தி.ேசைவ. 04 03 1 

கண�காள� இல�.கண.ேச.I/II/III 01 01 0 

ெபா�ய�யலாள� இல�.ெபா.  II/III 01 01 0 

சிேர�ட ம�ட 

எ�ண��ைக 

 
13 12 01 

ஆ���� அள�     

நி�வாக உ�திேயாக�த� அ.�.உ.ேச.அதி 01 0 01 

ெமாழிெபய�பாள� ெமாழி.ெப.ேச 02 0 02 

தகவ� ப�மா�ற� ம��� 

ெதாழி��ப அதிகா� 

த.ெதா.ேசைவ 01 01 0 

ஆ���� அள� ெமா�த�  
04 01 03 

இர�டா� நிைல     

அப�வ���தி 

ஒ��கிைன�பாள� 

ப�டதா� 02 02 0 

வர� ெசல� உதவ�யாள� ப�டதா� 02 02 0 

அப�வ���தி உ�திேயாகத�  ப�டதா� 48 48 0 
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ெதாழி��ப அதிகா� இல�.ெதா.ேச 02 01 01 

வைரபட தி�டமிடலாள� இல�.ெதா.ேச 01 01 0 

அரச �காைம�வ 

உதவ�யாள� 

அ.�.உ. ேச 36 32 04 

தகவ� ப�மா�ற� ம��� 

ெதாழி��ப அதிகா� 

த.ப�.ெதா. ேச 02 02 0 

ெதாழி��ப உதவ�யாள� த.ப�.ெதா. ேச 02 01 01 

இர�டா� நிைலெமா�த�  95 89 06 

கன��ட ம�ட�     

சாரதி ஏ.சாரதி. ேச 09 07 02 

கா�யால உதவ�யாள� கா. ேச. ேச 17 16 01 

மி�சார ெதாழி��ப 

உதவ�யாள� 

 01 01  0 

வ��தி காவலாள�  0 0 01 

ெமா�த�  28 24 04 

�� ெமா�த�  140 126 14 
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4.1.  ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய ேசைவயாள� ெதா�தி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ெதா.இல 

 

பதவ� 
அ�மதி�த 

ேசைவயாள� 

 

த�ேபா� 

உ�ள 

ேசைவயாள� 

01 ப�ரேதச ெசயலாள� 14 14 

02 உதவ� ப�ரேதச ெசயலாள� 14 11 

03 கண�காள� 14 13 

04 நி�வாக உ�திேயாக�த� 14 08 

05 உதவ� பண��பாள�(தி�டமிட�) 21 24 

06 ேமலதிக மாவ�ட பதிவாள� 12 12 

07 கிராம ேசவக�(ப�ரதான இட�) 14 06 

08 அரச �காைம��வ உதவ�யாள� 452 383 

09  தகவ� ெதாழி��ப உதவ�யாள� 14 16 

10 ெமாழி ெபய�பாள� 10 1 

11 அப�வ���தி ஒ��கிைன�பாள� 14 15 

12 அப�வ���தி உ�திேயாக�த�  1042 762 

13 இர�டா� நிைலெமா�த� 14 14 

14 ெதாழி��ப உதவ�யாள� 28 21 

15 கிராம ேசவக� 762 664 

16 சாரதி 28 21 

17 கா�யால உதவ�யாள� 100 84 

18 காவலாள� 09 06 

19 பதி� காவலாள� 0 02 

 ெமா�த� 2576 2077 
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5. ெசய�திற� அறி�ைக

5.1 சாதாரன நி�வாக நடவ��ைக அறி�ைக

5.1.1. ெபாறிய�யலாள� ப��வ�� நடவ��ைக

01. க��ட நி�மான நடவ��ைக

- தி�டமிட� ேம�ெகா�ல�

- வ�ைல மதி�ப�� தயா��த�

- ேவைல�பா�கைள க�கான��த�

- வ�ைலப��ய� ப�சி�த�

- ெகா��பன� சிபா�சி�த�

02. பராம��� நடவ��ைக 

 

ேம� �ற�ப�ட வ�டய�க� உ�ய

க�கான��ப�� கீ� ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� கீ� வ�� 

நடவ��ைக ேம�ெகா�ள�ப�ட�

மி�லன�ய ப�ரேதச ெசயலக கா�யால க��ட� நி�மான��� ��வ��
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திற� அறி�ைக 

சாதாரன நி�வாக நடவ��ைக அறி�ைக 

ெபாறிய�யலாள� ப��வ�� நடவ��ைக 

 

நடவ��ைக 

தி�டமிட� ேம�ெகா�ல�. 

வ�ைல மதி�ப�� தயா��த� 

ேவைல�பா�கைள க�கான��த� 

வ�ைலப��ய� ப�சி�த� 

ெகா��பன� சிபா�சி�த� 

� �ற�ப�ட வ�டய�க� உ�ய மாவ�ட ெசயலக கா�யால�தி� ெபாறிய�யலாள� ப��வ�� 

ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� கீ� வ�� அப�வ���தி ம��� ��ப��த� 

நடவ��ைக ேம�ெகா�ள�ப�ட�. 

�யால க��ட� நி�மான��� ��வ�� ேதா�ற� 

KALUTARA DISTRICT 

19 

மாவ�ட ெசயலக கா�யால�தி� ெபாறிய�யலாள� ப��வ�� 

அப�வ���தி ம��� ��ப��த� 
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மாவ�ட ெசயலக கா�யால�தி� ேபாசைன உணவக� அ�கி� 

ேப�வைள ப�ரேத� ெசயலக கா�யால�தி�
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மாவ�ட ெசயலக கா�யால�தி� ேபாசைன உணவக� அ�கி� க��ட நி�மான��� ��வ�� ப��

ேப�வைள ப�ரேத� ெசயலக கா�யால�தி� க��ட� நி�மான��ப�� ப�� 

KALUTARA DISTRICT 

20 

க��ட நி�மான��� ��வ�� ப��
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257 ெசல� தைல�� கீ� ேநர�யாக ேம�ெகா�ள�ப�கி�ற ெசய�தி�ட�. 

 

  

 
இல 

 
க���ைற மாவ�ட ெசயலக கா�யால�தி� கீ� ேம�ெகா�ள�ப�� அப�வ���தி 

ேவைல�தி�ட�  

அப�வ���தி ேவைல�தி�ட� ஒ��கீ

�   (�) 

ெசல� (�) 

1 மாவ�ட ெசயலக கா�யால�தி� ேபாசைன உணவக� அ�கி� 

க��ட� நி�மான� 

 
 
 
 
 
 
 
 
க
ிை

ட
�
த
ெ
ம
ா
�
த
 
ஒ
�
�
கீ
�
 
�

ப
ா
.1
41
,3
77
,9
67
.0
0 

2,803,462.00 

2 மாவ�ட ெசயலக கா�யால�தி� �திய கா�யால க��ட� 

நி�மான��� 
24,734,954.00 

3 பான��ைற ப�ரேதச ெசயலக கா�யால� �திய க��ட� நி�மான� 38,793,867.00 
4 ப�ரலிய ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� �திய ேக�ேபா� �ட� 

��றி க��க� மதி� ம��� தா�ைப நி�மான� 
2,138,970.00 

5 ப�ரலிய ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� �திய க��ட� நி�மான� 11,298,074.00 
6 ப�ரலிய ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� மி�சார  ெஜனேர�ட�க� 

நி�மான��� 
360,458.00 

7 ப�ரலிய ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� நி�வாக ெசல� 53,550.00 
8 �ள�சி�கள ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� ேமா�டா� ைச�கி� 

நி���வத�கான ஆவரண� நி�மான��� 
450,000.00 

9 �ள�சி�கள ப�ரேதச ெசயலக கா�யல�தி� ேக� ம��� ேவலி 

நி�மான��� 
1,000,000.00 

10 மி�லன�ய ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� க��ட� தயா���    383,515.00 
11 மி�லன�ய ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� மதி� எ�ைல ம��� 

ேவலி நி�மான� 
440,000.00 

12 மி�லன�ய ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� வாகன த��ப�ட� 

நி�மான� 
507,580.00 

13 மி�லன�ய ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� கா� அைம�� நி�மான� 251,059.00 

14 இ�கி�ய ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� �திய க��ட� நி�மான� 13,533,133.00 

15 இ�கி�ய ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� நடன அைற நி�மான��� 3,188,014.00 

16 க��தைற ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� �திய க��ட� 

நி�மான��� 
21,783,290.00 

17 ேப�வைள ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� �திய க��ட� 

நி�மான��� 
18,923,050.00 

18 ேப�வைள ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� ெகா� க�ப� நி�மான��� 125,000.00 

19 ேப�வைள ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� ெபய� பலைக 

நி�மான��� 
370,000.00 

20 ேப�வைள ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� நி�வாக ெசல� 239,991.00 
 ெமா�த�   

141,377,967.00 
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5.1.2  மாவ�ட பய��சி ப��� நடவ��ைக 

மாவ�ட பய��சி ப��வ�� �ல� மாவ�ட ெசயலக கா�யாலய� ம��� ப�ரேதச ெசயலக 

கா�யால�தி� உ�திேயாக�தவ�கள�� ந�ைம க�தி கணண� பய��சி ெநறி நடா��வ�ட� 2017 

ஆ� ஆ�� நடா�திய கணண� பய��சி ெநறி சார�ச� கீ� வ�மா�. 

 

5.1.3 ெவ�ெபா�� நி�வாக ப��� 

2017 ஆ� ஆ�� ெவ�ெபா�� ப��வ�� நைட�ைறப��திய ேவைல�தி�ட� கீ� வ�மா�. �பா. 

900,210.00 வ�மான� ெபற�ப���ள�. 

ஆ�� 

 

அள� 

ெவ�ெபா�� அ�மதி ப�திர� வழ�க� – 6 

மா�தி�� ஒ� தடைவ  

275 

ெவ�ெபா�� அ�மதி - வ�டா�த� 130 

��பா�கி அ�மதி ப�திர� - வ�டா�த� 540 

  

கணண� பாடெநறி ெபய� பய��சி 

பாடெநறி 

எ�ண��ைக 

ப��ப�றிய 

உ�திேயாக�தவ�க

� எ�ண��ைக 

ெசல� 

�பா. 

Basic Computer Skills 
(Development Officers, 
Management 
Assistants,Grama Niladari) 

    04 88 94,180.00 

MS Excel  
Development Officers & 
Management Assistants  

     01 30 26,425.00 

MS Power Point 
Development Officers & 
Management Assistants 

     01 23 28,050.00 

Ms Access 
Development Officers & 
Management Assistants 

01        21 23,360.00 

Graphic Designing 
Development Officers & 
Management Assistants 

03        66 118,620.00 

Hardware Training 
Programme 

01        20 59,150.00 

 

ெமா�த� 
 

  11 
 

248 
 

349,785.00 
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5.1.4. உ�ளக கண�கா�� ப��வ�� நடவ��ைக 

2017 ஆ� ஆ�� உ�ளக கண�கா�� ப��வ��  ேம�ெகா�ள�ப�ட கடைமக�. 

1. அவதான�ைத த��த�, ம��� தவ� தி��த� ச�ம�தமாக உ�ளக கண�கா�வ�� �ல� 

அறி�ைர வழ�க�. 

 

இல திகதி காரண� 

1 2017.03.03 ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� �ய மதி�ப����கான வழிகா�ட� ம��� 

மதி�ப��� அள�ேகா�கைள வழ��த� 

2 2017.03.27 அைன�� ப�ரேதச கா�யால�கள��� உ�ள வ�ச� ��� மாதமாக அைழ�ப��� 

ப�ேசாதைன ெச�த� ம��� அத��காக ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�கள�� உ�ள 

கண�கா�� உ�திேயாகதவ�க� மதி�ப�� ெச�ய ஆேலாசைன ம��� மதி�ப��� 

அறி�ைக வழ�க�. 

3 2017.03.28 ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி�காக கிைட�த கண�கா�� ேக�வ�க� ம��� 

வ�ேசட க�த�தி�காக பதி� உ�ய தின�தி�� ெப�வத�காக ப�ரேதச ெசயலக 

கா�யால�கள�� உ�ளக கண�கா�� உ�திேயாக�தவ�க��� அறி�ைற வழ�க�. 

4 2017.04.21 அப�வ���தி ேவைல�தி�ட� ���ெப�� உ�ைமைய உ�ய நி�வன�தி�� 

வழ��வத�காக அறி�ைற வழ�க�. 

5 2017.05.05 வழ�கப��� வ�கி�� வழ�காம� உ�ள காேசாைல ம��� பாவ��கி�ற 

இய�திர தகவ�க� ெப���ெகா�ள�. 

6 2017.05.08 வ�வசாய வாகன உ�ைமயாள�க��கான ��றா� கா�ப��� கா���தி 

வழ��வத�கான ஆேலாசைன. 

7 2017.07.20 பாதி�க�ப�ட ம�க��� அவசர ம��� அவசர நிவாரண� �றி�த அறி�ைர 

வழ��த�. 

8 2017.07.27 இற�த ஓ�� ஊதிய� ெப�பவ�க� ப�றி கிராம உ�திேயாக�த� ப�ரேதச 

ெசயலக�க��� அறி�ைக ெச�யாததா� ஏ�ப�� �ைறபா�கைள� 

தவ���பத�கான ஆேலாசைன வழ��த�. 

9 2017.10.03 ஓ�� ெப�றவ�க� ச�ம�தமாக வ�டா�த� கிராம உ�திேயாக�த� அ�வல�க� 

வழ�கிய வதிவ�ட சா�றித�கைள ேகாைவப��த� ெதாட�பான ஆேலாசைன 

வழ��த�. 

10 2017.10.25 ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� உ�ளக கண�கா�� உ�திேயாகதவ�க� பய��சி 

வழ�க� 

11 2017.12.07 அப�வ���தி ேவைல�தி�ட� நைட�ைறப��தப�� 23ேபா� கண�கா�� 
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2017 வ�ட�தி��� உ�ளக கண�கா�� ப��வ�னா� நட�த�ப�ட கண�� ஆ��க� ம��� 

ப�ேசாதைன ெச�த� 

 

 

இல மாத� வ�பர� கா�யாலய� 

1 ஜனவ� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன ேப�வைள ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

2 ஜனவ� ெசெசெசய�தி�ட ப�ேசாதைன ேப�வைள ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

3 

 

ஜனவ� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன ெதாட�ெகாட ப�ரேதச ெசயலக 

கா�யாலய� 

4 ஜனவ� கிராம ேசவக� கா�யாலய� ம��� 

ெசய�தி�ட� ப�ேசாதைன 

ெதாட�ெகாட ப�ரேதச ெசயலக 

கா�யாலய� 

5 ஜனவ� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன ம�கம ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

6 ஜனவ� கிராம ேசவக� கா�யாலய� ம��� 

ெசய�தி�ட� ப�ேசாதைன 

ம�கம ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

7 ெப�ரவ� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன பான��ைற ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

8 ெப�ரவ� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன ப�டாரகம ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

 

9 

ெப�ரவ� கிராம ேசவக� கா�யாலய� ம��� 

ெசய�தி�ட� ப�ேசாதைன 

ப�டாரகம ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

10 மா�� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன ெஹாரன ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

11 மா�� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன ம�ராவல ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

12 மா�� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன ெஹாரன ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

13 ஏ�ர� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன அகளவ�த ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

14 ஏ�ர� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன மி�லன�ய ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

15 ஏ�ர� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன வல�ளாவ�ட ப�ரேதச ெசயலக 

கா�யாலய� 

16 ேம உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன �ள�சி�கள ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

17 ேம உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன ெதாட�ெகாட ப�ரேதச ெசயலக 

கா�யாலய� 

18 ஜூ� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன இ�கி�ய ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

19 ஜூ� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன ம�கம ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

20 ஜூ� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன ேப�வைள ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

21 ஜூ� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன ெஹாரன ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

22 ஜூ� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன ப�டாரகம ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

23 ஜூைல உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன பான��ைற ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

24 ஜூைல உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன ம�ராவல ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

25 ஜூைல உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன க���ைற ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

26 ஓக�� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன ெஹாரன ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

27 ெச�ெதா�ப� உ�ளக  கண�கா�� ப�ேசாதைன பாலி�த�வர ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 
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5.1.5.மாவ�ட�தி� வ�மான� ஒ�� ேச���� நடவ��ைக 

2016 வ�ட� 2017 வ�ட� 

வ�பர� ேதறிய 

வ�மான� �பா. 

 

வ�பர� ேதறிய வ�மான� 

�பா. 

 
1003-07-02 

22,410,630.00  
1003-07-02 

 
23,432,585.91 

 
1003-07-03 

1,188,330.00  
1003-07-03 

 
1,049,404.59 

 
1003-07-04 

0.00  
1003-07-04 

 
450.00 

 
1003-07-05 

457,140.00  
1003-07-05 

 
900,210.00 

 
1003-07-99 

9,587,610.98  
1003-07-99 

 
8,171,780.24 

 
2002-01-01 

793,256.64  
2002-01-01 

 
1,071,078.03 

 
2002-01-03 

271,000.60  
2002-01-02 

 
0.00 

 
2002-02-99 

8,582,246.55  
2002-02-99 

 
10,031,426.67 

 
2003-01-00 

133.70  
2003-01-00 

 
460.00 

 
2003.02.03 

627,250.00  
2003-02-03 

 
611,600.00 

 
2003-02-13 

398,950.00  
2003-02-13 

 
14,400.00 

 
2003-02-14 

73,711,810.00  
2003-02-14 

 
72,317,571,.28 

 
2003-02-99 

2,160,819.75  
2003-02-15 

 
0.00 

 
2003-04-00 

2,899,400.00  
2003-02-99 

 
2,125,889.00 

 
2003-03-02 

5,000.00  
2003-03-02 

 
8,750.00 

 
2004-01-00 

37,182,611.05  
2003-99-00 

 
12,529,427.59 

 
2006-02-00 

19,535.00  
2004-01-00 

 
105,178,736.00 

 
2003.02.12 

1,000.00  
2006-02-00 

 
2,650.00 

 
2002-01-02 

28,500.00  
1003-07-02 

 
23,432,585.91 

 
2003-99-00 

22,700,795.29  
1003-07-03 

 
1,049,404.59 

 

ெமா�த� 

 

183,026,019.56 
 

ெமா�த� 

 

165,128,848.03 
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5.1.6. ேதசிய சிற�� திற� ெசயலக கா�யால ப��� 

 வ�ட�தி��� ேதசிய சிற�� திற� ெசயலக கா�யால�தி� �ல� கீ� வ�� ேவைல�தி�ட�    

ெசய�ப��தப�ட�. 

ப��� வ�டா�த 

இல�� 

கட�த இல�� 

   �� ப�ள�  
100 

 
110 

பாடசாைல  
60 

 
83 

அரச ப���  
60 

 
67 

தன�யா� ப���  
24 

 
32 

ச�க ப��� (கிராம�)  
24 

 
40 

GP Cell  
40 

 
45 

 

வ�டா�த இல��க��� ��தலாக நிதி ஒ��கீ� வழ�க�ப�ட வ�ேசட ெசய�தி�ட� 

ப��� நைட�ைற ப��திய 

ப�.ெச.ப��� 

ெசய�தி�ட ெபய� ஒ��க�ப�ட 

நிதி ஒ��கீ� 

��ப�ள� க���ைற திற� ��ப�ள� �ழ� �ல� 

அறி�சா��த ப��ைள ச�க� 

 

30,000.00 

ேப�வைள �ரண��வ�ெகா�ட ��ப�ள�  

30,000.00 

பாடசாைல க���ைற மாவ�ட� க���ைற மாவ�ட�தி� பாடசாைல 

சிற�� திற� ச�க� மாணவ�கள�� 

திற� வ��திைய அதிக��த� 

 

88,900.00 

பாலி�த�வர மாணவ�கள�� நி�மான ேபா��  

30,000.00 

ச�க� �ள�சி�கள கிராம ம�க��� சிற�� திற� 

அறி�கப��த� 

 

14,700.00 

வல�ளாவ�ட கிராம�தி��� ப�ைச உ�ப�தி 

ேவைல�தி�ட� நைட�ைறப��த� 

 

27,125.00 

அகளவ�ைத திற� வ���தி வ �� அைம�த� ம��� 

ச�க திற� அதிக��த� 

 

30,000.00 

ப�ைச 

உ�ப�தி 

க���ைற க���ைற மாவ�ட ெசயலக�தி� 

க��ட ெதா�திய�� உண� 

வ ��வ�ரய�ைத �ைற�த� 

 

98,500.00 

அறி� 

ேமலா�ைம 

க���ைற உ�ப�தி ப�ேவ�ப��தலி� �ல� 

��� ைக�ெதாழி� ெதாழிலாள�கைள 

வா�ைக வ���தி ெச�த� 

 

47,500.00 
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5.1.7 மன�தவள ச�தி ம��� ேவைலவா��� �ைற 

 மன�தவள ச�தி ம��� ேவைலவா�� திைண�கள�தினா� ெதாழி� வ���ட� ம��� 

ெதாழி� வழிகா�ட� ப��வ�� க���ைற மாவ�ட�தி� ஒ��ெமா�த ேவைல�தி�ட� 

ச�ம�தமாக தகவ� கீ�வ�மா�.  

ேவைல�தி�ட�  இல�� வழ�க� வழ�கி 

உ�ள 

ேவ.தி  

ப�ரதிபலனாலி ஒ��க�ப�ட 

நிதி 

ெசல� 

சாதாரன தர மாணவ�க� 

அறி��ட� 

93 119 - 3836 - - 

உய�தர மாணவ�க� 

அறி��ட� 

59 56 - 2861 - - 

�யெதாழி� ஊ�க�ப�த� 14 14 0 520 33,460.00 33,460.00 

ெதாழி� எதி��கைள 

ெவ�றி ெபற� 

04 04 0 154 31,800.00 31,800.00 

ப�டதா� ேவைல�தி�ட� 01 01 0 35 34,450.00 34,450.00 

ஆசி�ய� அறி��ட� 01 01 0 36 27,620.00 27,620.00 

ெப�ேறா�க� அறி��ட� 14 17(நி.�3)  898 31,500.00 31,500.00 

ெதாழி� வழிகா�ட� 

ேசைவ வழ�க� 

1980 1990 - - - - 

ெதாழி� ��ேன�ற 

அதிக�த�  

960 - - 804 - - 

அவதான�தி�� 

உ�ப�டவ�க��� 

ெதாழி� வழிகா�ட�  

127 106 - 2569 - - 

ெதாழி� அப�வ���தி 

பய��சி 

01 03 - 84 27,600.00 37,955.00 

ெதாழி� ச�க ேவ.தி�ட� 01 01 - 25 34,150.00 23,795.00 

ப�ரேதச ெதாழி� 100 

ேவைல�தி�ட� 

01 01 0 187 21,000.00 21,000.00 

ேதைவயான பய��சி ேவ.தி  02 03 - 97 19,900.00 21,180.00 

அவதான�தி�� உ�ப�ட 

ேவைலவா�� 

ேவைல�தி�ட� 

01 01 - 40 7,950.00 83,50.00 

ெதாழி���ப உதவ� 

வழ�க� ேவைல�தி�ட�  

02 02 0 75 24,000.00 26.570.00 

ேநர� ெதாழி� ஈ�பட� 480 - - 702 - - 

ெதாழி� இனெப�க� - - - 82 10,000.00 10,000.00 

ெதாழி� ச�ைத - - - 505 110,000.00 110,000.00 

வ�ேசட ேவைல�தி�ட� - 09(நி.�) - 315 - - 

ெமா�த�     413,830.00 416,335.00 
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5.1.8. �க�ேவா� வ�வகார�க� ஆைணய� 

2017 வ�டதி��� �க�ேவா� நடவ��ைக ச�ம�தமான அதிகா� �ல� கீ�வ�� 

ேவைல�தி�ட� ெசய�ப��தப�ட�. 

ெதா.இ

ல 

ேவைல�தி�ட� அைட�த 

இல�� 

1 வ��பைன ச�ைத ��றிவைலத� 947 

2 வ��பைன ச�ைத ��றி வைல�� ச�ம�தமாக ச�ட நடவ��ைக 

எ�த� 

914 

3 ெபா��க� வ�ைல ப�ேசாதைன 24 

4 பாடசாைல ப��ைளக� உ�பட �க��ேவா� அறி��ட� ம��� 

ச�தி வ���ட� ேவைல�தி�ட� 

17 

5 வ��பைனயாள� அறி��ட� 1000 

6 �க�ேவா� உதவ� வ�ம�சன� ச�ம�மாக நைட�ைறப��த� 32 
 

 

2017  வ�ட�தி� ேகாரப�ட ச�டதி�காக த�ட பணமாக �. 4,968,500.00 ெதாைக ந�தி ம�ற� 

�ல� த��மான��க�ப�ட�. 

 

5.1.9 மாவ�ட ம�க�ெதாழி� ேசைவ ம�திய நிைலய ெசய�பா� 

 

2017 வ�ட�தி��� மாவ�ட ம��� ப�ரேதச ெசயலக ப��� அ��பைடய�� மாவ�ட ம�க� 

ெதாழி� ேசைவ ம�திய நிைலய ெசய�பா�  கீ�வ�மா� ேம�ெகா�ள�ப�ட�. 

 

மாவ�ட ம�க� ேசைவ ம�தியநிைலய ெசய�பா�  

வ�பர�  

ெதாழி� எதி�பா�பவ�கைள பதி� ெச�த� 1336 

ெதாழி� 1006 

ேந��க ேத���� அ���த�  720 

    ெதாழி� வழ�க� 330 

பய��சி�காக அ���த�  12 
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5.1.10 .அளவ ��� அல�க� தரநிைலக� ம��� ேசைவக� ப��� 

 2017 ஆ� ஆ����� அளைவ நி�ைவ ஒ�றிய�தி� பய�பா� கீ�வ�மா�. 

 

வ�பர� அள� 

ெமா�த வ�மான� �. 12,672,325.40 

வ��பைன எ�ண��ைக 11416 

��திைர இட�ப�ட ஒ�றி� எ�ண��ைக 27157 

��திைர இடப�ட நா�க� 

(மி.ேச.உ.ப. உ�திேயாகத� 02 ) 

359 

அறி���� ேவைல�தி�ட எ�ண��ைக 27 

 

 

 2017 ஆ� ஆ����� கீ� வ�� ம�திய நிைலய�கள�� ��திைர இடப�� 

நடவ��ைக ேம�ெகா�ள�ப�ட�. 

 

மாத� ம�திய நிைலய� 

அைன�� �த� கிழைமகள�� மாவ�ட ெசயலக கா�யாலய� – க���ைற 

ஜனவ� வா�ைவ நகர சைப கா�யாலய� 

ெப�ரவ� இ�கி�ய ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

மா�� ேப�வைள ப�ரேதச ெசயலக கா�யாலய� 

ஏ�ர� ெஹாரைன நகர சைப கா�யாலய� 

ெதாட�ெகாட வ�வசாய ேசைவ ம�திய 

நிைலய� 

ேம அ��கம ப�ரேதச சைப கா�யாலய� 

ஜூ�  அகளவ�ைத நகர சைப கா�யாலய� 

ஜூைல பாலி�த�வர ப�ரேதச சைப கா�யாலய� 

ஓக�� ம�ராவல ப�ரேதச சைப கா�யாலய� 

ெச�ெதா�ப� ம�காெத�ன ப�ரேதச சைப கா�யாலய� 

ஒ�ெதா�ப� இ�தபான ப�ரேதச சைப கா�யாலய� 

பான��ைற ச��பகார ெமா�த வ��பைன 

கள�சியசாைல 

ெநாெவ�ப� மி�லன�ய கலா�சார ம�திய நிைலய� 

ப�டாரகம ைம�தி� அைற 

�ச�ப� ம�கம ச��பகார  ெமா�த வ��பைன 

கள�சியசாைல 
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5.1.11. ேத�த�க� கா�யால�தி� நடவ��ைக 

2017 வ�ட�தி�காக வா�காள� ெபய� ப��ய� 2017.10.12 ஆ� திகதி அ�மதி�காக 

வழ�க�ப�ட�ட� உ�ய வ�பர� கீ� வ�மா�. 

 

 

2017 வ�ட�தி�கான வா���ைம ெபய� ப��ய� 2017 �ன� மாத� 01 ஆ� திகதி ஆர�ப��க�ப�ட�. 

உ�ளட�க� ம��� ந��க� ேகாைவ (அ ம��� ஆ ேகாைவ) கா�சிப��த� 2017.08.10 திகதி 

ெதாட�க� 2017.09.06 ஆ� திகதி வைர ேம�ெகா�ள�ப��. அ�த கால எ�ைல��� உ�ைம ம��� 

எதி��� வ��ண�ப� ஏ���ெகா�ள�ப�ட�. 

ேத�த� ப�ரேதச� பதி� 

ெச�த 

வா�. 

எ� 

ேத�த� 

மாவ.எ

� 

வா��� 

சாவ.எ

�  

கிராம. 

ேச 

ப���. 

எ� 

���ப எ� 

அ- பான��ைற 120379 64 79 65 40260 

ஆ- ப�டாரகைம 142517 72 94 110 52685 

எ- ெஹாரன 130583 65 77 92 47784 

ஏ- �ள�சி�கள 85124 57 60 96 31455 

இ- ம�கம 113897 61 73 102 43435 

ஈ- க���ைற 123295 65 80 87 45134 

உ- ேப�வைள 122402 66 78 82 42056 

ஊ- அகளவ�த 103545 90 92 128 45487 

ெமா�த� 941742 540 633 762 348296 
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5.1.12  ேதசிய அன��த உதவ� ேசைவ ம�திய நிைலய� 

2017 ஆ�� ேம மாத� ஏ�ப�ட அவசர இடர அன��த� காரணமாக வ �� ம��� 

வ ����ெபா��க��காக �பா.10,000.00 ��பணமாக வழ�க கீ�வ�மா� நிதி ஒ��கீ� ெச�ய�ப�ட�. 

ெதா. 

இல 

ப�.ெச.கா�யலய� வ�பர� 2017 ேம அவசர அன�த நிைல 

எ�ண��ைக ெகா��த பண� 

1 க���ைற வ �� பாதி��    810 7,999,187.50 

வ ����ெபா�� பாதி�� 316 2,900,525.00 

2 பான��ைற வ �� பாதி�� 11 475,747.00 

வ ����ெபா�� பாதி�� 0 - 

3 ப�டாரகம வ �� பாதி�� 9 90,000.00 

வ ����ெபா�� பாதி�� 0 - 

4 ெஹாரன வ �� பாதி�� 80 1,014,580.00 

வ ����ெபா�� பாதி�� 9 281,300.00 

5 இ�கி�ய வ �� பாதி�� 339 3,304,300.00 

வ ����ெபா�� பாதி�� 478 4,048,500.00 

6 மி�லன�ய வ �� பாதி�� 1737 17,370,000.00 

வ ����ெபா�� பாதி�� 0 - 

7 ம�ராவல வ �� பாதி�� 1856 18,332,555.00 

வ ����ெபா�� பாதி�� 0 - 

8 �ள�சி�கள வ �� பாதி�� 2163 21,287,190.00 

வ ����ெபா�� பாதி�� 1316 12,548,387.00 

9 அகளவ�ைத வ �� பாதி�� 294 1,952,525.00 

வ ����ெபா�� பாதி�� 158 506,650.00 

10 பாலி�த�வர வ �� பாதி�� 353 1,457,555.00 

வ ����ெபா�� பாதி�� 1683 16,823,000.00 

11 வல�ளாவ�ட வ �� பாதி�� 151 1,510,000.00 

வ ����ெபா�� பாதி�� 34 169,000.00 

12 ம�கம வ �� பாதி�� 112 1,104,550.00 

வ ����ெபா�� பாதி�� 123 1,099,000.00 

13 ெதாட�ெகாட வ �� பாதி�� 1064 15,907,069.00 

வ ����ெபா�� பாதி�� 65 650,000.00 

14 ேப�வைள வ �� பாதி�� 19 185,500.00 

வ ����ெபா�� பாதி�� 0 - 
 

ெமா�த� 
 

13180 
 

131,017,120.50 
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    2017 ஆ�� ேம மாத� ஏ�ப�ட அவசர அன�த நிைல காரணமாக சைம�க�ப�ட உண� 

ம��� உல� உண�கைள வழ��த� 

  சைம�க�ப�ட உண� வழ�க� உல� உண� வழ�க� 

ெதா. 

இல 

ப�ரேதச 

ெச.ப��� 

���ப 

எ�ண��

ைக 

அ�க�த

வ� 

எ�ண��

ைக 

ெசல� ���ப 

எ�ண��

ைக 

அ�க�த

வ� 

எ�ண�

�ைக 

ெசல� 

01 இ�கி�ய 1714 6000 255,042.00 844 3219 999,800.00 

02 மி�லன�ய 4913 16934 1,673,427.00 4883 16892 6,165,813.00 

03 ம�ராவல 3953 13820 4,709,800.00 8640 30240 11,814,600.00 

04 �ள�சி�கள 15098 55809 2,326,289.14 14702 53409 18,682,310.00 

05 அகளவ�ைத 513 1894 158,391.00 721 2019 971,632.00 

06 பாலி�த�வர 5488 20293 734,013.00 5336 21218 6,577,392.00 

07 வல�லாவ�ட 771 3040 79,543.00 771 3040 1,027,050.00 

08 ம�கம 301 1167 323,681.00 454 1939 638,274.00 

09 ெதாட�ெகாட 7625 30132 5,383,870.00 7625 30132 10,160,028.00 

10 ேப�ேபரா 

ேப�வைள 
- - - - - - 

11 க���ைற 2942 9647 7,142,925.00 2623 8688 3,299,500.00 

12 பான��ைற 62 210 31,000.00 - - - 

13 ப�டாரகம 225 860 127,704.80 15 60 23,400.00 

14 ெஹாரன 126 494 47,187.40 126 494 188922.70 

ெமா�த� 43731 160300 22,992,873.34 46740 171350 60,548,721.70 

 

 

 2017 ஆ� ஆ�� ேம மாத� ஏ�ப�ட அவசர நிைல காரணமாக இற�த நப�க��காக ந�டஈ� 

வழ��வத�காக �பா.7,000,000.00 ெதாைக ெசலவழி�க�ப�ட�.      
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ெவ�ள�ெப���, ம�சறி�, எ�பன காரணமாக அவதான�ெகா�ட ப�திகள�� இ��� ம�கைள ம�� வதிவ�ட�தி�காக ெச�ய���ய ெசல�. 

ெதா. 

இல 

மாவ�ட� மா�� வா���கள�� கீ� ம�� ��ேய�ற� 

பயனாள�ய�டமி��� 

அரசா�க��ட� 

ெசா�தமான 

நில�தி� வ ��கைள 

நி�மாண��த� 

அரசா�க�தா� வழ�க�ப�ட 

நா�� ல�ச �பாய�லி��� 

பயனாலிய�னா� வா�கிய 

இட�தி� வ ��க� நி�மான��த� 

அரசா�க நிதி மான�ய�க� 

இ��� வ ��க� நி�மான��த� 

காண��ட� வ ��ைட 

வா��த� 

 

   
   

 ந
ித

ி. 

�
�

ே
ன

�

ற
�

 

   
 
ந
ித

ி. 

�
�

ே
ன

�

ற
�

 

   
 
ந
ித

ி. 

�
�

ே
ன

�

ற
�

 

   
 
ந
ித

ி. 

�
�

ே
ன

�

ற
�

 

1 �ள�சி�கள 3,000,000.00 32,200,025.00 30,300,000.00 25,600,000.00 

2 பாலி�த�வர 18,631,000.00 11,810,000.00 4,774,000.00 600,000.00 

3 அகளவ�ைத - 3,000,000.00 4,362,500.00 3,065,000.00 

4 ெதாட�ெகாட 1,000,000.00 3,300,000.00 9,100,000.00 - 

5 ம�ராவல - 3,800,000.00 3,500,000.00 - 

6 வல�ளாவ�ட - 6,240,000.00 11,950,000.00 1,600,000.00 

7 க���ைற - - - - 

8 இ�கி�ய - - 5,700,000.00 - 

9 மி�லன�ய - 1,200,000.00 - - 

10 ம�கம - 1,500,000.00 200,000.00 900,000.00 

11 ப�டாரகம - - - 1,600,000.00 

 ெமா�த� 22,631,000.00 63,050,025.00 69,886,500.00 33,365,000.00 

ப�ரதி பலனாலி எ�ண��ைக 
162 300 467 90 
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5.1.13. ேமா�டா� ேபா��வர�� ப��வ�� நடவ��ைக 

க���ைற மாவ�ட ெசயலக கா�யால�தி� ேமா�டா� ேபா��வர�� திைண�கள�தி� கீ� 

நடா��� ேசைவக� 

 �திய சாரதி அ�மதி ப�திர� வழ�க�/ ஒ�த ப�ரதி வழ�க�/ ��ப��த�/ப�சலீைன 

ெச�த�. 

 On line �ைற �ல� வ��ண�பதார�� வ��ண�ப� ப�சீலைன ெச�� பதி� 

ெச�த�.  

 எ����ப��ைச நடா�த� 

 ெசய�பா� ப��ைச நடா�த� 

 வ��ண�ப� �ைறயாக ப��சி�� சாரதி அ�மதி ப�திர�தி�காக ப�ரதான 

கா�யால�தி�� அ���த�.( Authorising ) 

 

 வாகன� இல�க அ�ைட வழ�க�. 

க���ைற மாவ�ட�தி� பதி� ெச�த வாகன�க����ய இல�க அ�ைட உ�ய 

வாகன�தி� பதி� சா�றித�, ேதசிய அைடயாள அ�ைட ப��சி�த ப�ற� 

வழ�க�ப��. 

 ேவ� கடைமக� 

 தைட உ�தர� வழ�க�. 

 பாடசாைல சி�வ�க� பயண���� வாகன� வ�ேசட ப�ேசாதைன�� 

உ�ப��த�. 

 அவசர வ�ப�� ப�ேசாதைன 

 ந�மதி�� சா�� ெப�த�. 

 பார�/ ெகா�ளள� சா�� ெப���ெகா��த�. 

 ந�திம�ற அறி�ைக அ���த� ச�ம�தமாக உ�ய க�த�க��காக ேகாைவ 

நடா�த�. 

 அரச நி�வன�கள�� சாரதிக� ேச����ெகா�ள� ேந��க ப��ைச�� 

ப��ப�ற�, ம��� தைடதா�ட� ப��ைச�� �க�ெகா��த�. 

 அரச வாகன�க� ��ப��த��காக அ�மதி வழ�க�. 

 சாரதி பாடசாைல ப�ேசாதி�த�. 
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 வாகன ப�ேசாதைன நடவ��ைக அதிகமாக  ேம�ெகா�வதனா� வாகன�தி� �ைக 

ப�ேசாதைன, ( �ேமா ப�டா ேபா�ற வாகன�தி� இய�திர� �ைறயாக நி�மான��த�) 

�ழ��� உக�ததான வாகன� ஒ�� ேச���� நடவ��ைக எ��த�.  

 

 ெதாைல�கா�சி �ல� ஏ�பா� ெச�த வ �தி வ�ப�� த��த� ச�ம�தமான ேவைல�தி�ட� 

(ப�திரமாக ெச�� வா��க�) ப�கள��ைப ெப�� தர�. 

 

 அைன�� சாரதி பய��சி பாடசாைல ம���� ப��சி�� தர� வழ�க�பட�. 

 

 ேபா��வர�� உக��� அ�ற வாகன�க� ப�சி�� ஆப�தான வாகன�க� ேபா��வர���� 

தைட வ�தி�த�. 

 

 ��ச�கரவ��ய�� வ�ப�� ஏ�பட��ய ேதைவய�ற பாக�க� இைண�த� அக��த�, 

ேதைவய�ற ெவலி�ச� தர��யைவக� �ைற�� உக�த நிைல�� நடவ��ைக எ��த�. 

 

 சாரதி அ�மதி ப�திர� வழ��� ெசய�பா��� ேபா� ேசைவ ெப�ன��� வசதி க�தி  

கடைமகள�� �ைறக� மா�றி ெசய�திைன அதிக��த�               

 

சாரதி அ�மதி ப�திர� ம��� ேவ� வ�டய� �ல� ெப�� வ�மான� 

இல�க� வ�பர� பதி�ெச�த 

எ�ண��ைக 

வ�மான� 

�பா. 

01 �திய சாரதி அ�மதி ப�திர� 17860 42,866000.00 

02 சா.அ.ப.���ப��த� 4356 9,472,950.00 

03 சா.அ.ப. ந���த� 4314 6,530,100.00 

04 சா.அ.ப. ெமாழி ெபய��த� 1943 3,780,100.00 

05 சா.அ.ப. ஒ�த ப�ரதி 1130 1,180,400.00 

06 சா.அ.ப. ப�ேசாதைன 434 140,400.00 

07 �ைறயான ப�ேசாதைன ம�� 

வ��ண�ப� 

9155 2,288,750.00 

08 ப�ரேயாக ப�ேசாதைன ம�� 

வ��ண�ப� 

7633 3,816,500.00 

09 ஒ�த ப�ரதி க�த� 610 63,800.00 

10 வாகன�தி� த�ைம ப�ேசாதைன 

ம��� சாரதி பாடசாைல 

ப�ேசாதைன 

815 101,875.00 

11 ெகா�ளள� சா�றித� வழ�க� 551 275,500.00 

12 தைட உ�தர� ம��� பாடசாைல 

ப��ைளகள�� வாகன� ப�ேசாதைன 

ெச�த�. 

436 54,500.00 

13 ேவ�  1,706,196.00 

ெமா�த�  72,317,571.28 
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5.1.14 .மாவ�ட காண� ப�கிட� கா�யால நடவ��ைக 

காண� ப�கிட� திைண�கள நிதி ஒ��கீ��� �ல� நைட�ைறப���� ேவைல�தி�ட� 

ேவைல�தி�ட ெபய� ெசய�தி�ட 

எ�ண��ைக 

மதி�ப��ட 

ெதாைக(�) 

ெசல�(�) 

வ�ைமைய �ைற�பத�காக கிராமிய 

காண� ப�கிட� தி�ட� ெசய�ப��த� 

06 650,000.00 650,000.00 

ப�ரேதச காண� ப�கிட� தி�ட�தி� 

க���க� ெசய�ப��த� 

02 100,000.00 100,000.00 

பாடசாைல.ச�க�,உ�திேயாகத� 

அறி���� ேவைல�தி�ட� 

10 25,000.00 25,000.00 

மாவ�ட காண� ப�கிட� தி�ட� ��  02 6,000.00 6,000.00 

ப�ரேதச காண� ப�கிட� தி�ட��� 03 3,750.00 3,750.00 

ெமா�த�  784,750.00 784,750.00 

ஜனாதிபதி ெசயலக கா�யால�தி� நிதி ஒ��கீ��� ப� நடா�திய �ழ� பா�கா�� ேதசிய 

ேவைல�தி�ட� (ம�மல��சி) 

ெதா.

இல 

ப�.ெச.ப��� ெசய�தி�ட ெபய� மதி�ப��ட 

ெதாைக(�) 

ெசல�(�) தி�ட�தி

� நிதி 

��ேன�

ற� (%) 

01 ெதாட�ெகாட �ேலாட� ��ண�ய ஊ�ட�ச�� ந�� 

ஆதார�ைத பா�கா�த� ெசய�தி�ட� 

 
500,000.00 

 
500,000.00 

 
100 

02 பாலி�த�வர ���கீ� ம��� ம� பா�கா�� தி�ட� 350,000.00 350,000.00 100 
03 ெஹாரைன ேத��ெத��த பாசன நில�க��� ம� 

பா�கா�� தி�ட� 

 
200,000.00 

 
200,000.00 

100 

04 மி�லன�ய �ள�, கா�வா� ந�� ந���பாசன� ப�திய�� 

பா�கா�� 

 
785,530.00 

 
271,810.00 

35 

05 அகளவ�ைத ெவ�பம�டல மைழ�கா�கள�� பா�கா�� 

தி�ட� 

 
199,960.00 

 
199,960.00 

 
100 

06 ப�டாரகம உய�வ�த �ள�, மைழகா�க� பா�கா�� 

தி�ட� 

 
145,375.00 

 
108,540.00 

 
75 

07 �ள�சி�கள சிறிய ஆ��� கைரைய பா�கா�பத�கான 

தி�ட� 

 
65,960.00 

 
65,960.00 

 
100 

  வளேவ வ�த வ�ரான ப�ய�� பா�கா�பான 

தி�ட� 

 
393,050.00 

 
393,050.00 

 
100 

08 ம�கம ேத��ெத��க�ப�ட ைக�தறி நில�கள�� ம� 

பா�கா�� தி�ட� 

 
348,000.00 

 
348,000.00 

 
100 

09 வல�ளாவ�ட ம� ம��� ந�ைர� பா�கா�பத� �ல� 

ம�ண�� பா�கா�� 

 
300,000.00 

 
300,000.00 

 
100 

10 ம�ராவல வள��சியைட�த ேதா�ட வ ����கான ம� 

பா�கா�� தி�ட� 

 
503,010.00 

 
257,039.00 

 
51 

11 இ�கி�ய ந�பபான ஓைட பரவ�ெதாட ப�திய�� 

கைரேயார� ேபரழிவ�� பா�கா���கான 

தி�ட� 

 
519,710.00 

 
479,493.00 

 
92 

12 பான��ைற ெபா�ெகாட ஆ�� ப�திய�� கா�க� 

பா�கா�� 

80,000.00 68,813.00 86 

  ெமா�த ஒ��கீ��� அள� 4,390,595.00 3,542,665.00 81 



PERPORMANCE ANNUAL AND ACCOUNTS REPORT     2017                                                                 KALUTARA DISTRICT 

37 

 

 

5.1.15. ஓ��திய ெகா��பன� நடவ��ைக 

2017 ஆ���கான ப�ரேதச ெசயலக ப��வ�� 14 காக ேவ�� ஓ��திய ெகா��பன� 

வ�பர�  கீ� வ�மா�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ப�.ெச.கா�யாலய� 

 

ஓ��திய� ெப�ன� 

எ�ண��ைக 2017 

�ச�ப� 

 

ெமா�த ெசல� - 

� 

க���ைற 7246 20,674,751.89 

பான��ைற 7532 4,147,525.41 

ப�டாரகைம 3696 25,802,499.68 

�ள�சி�கள 1264 17,937,858.17 

ெஹாரன 4201 75,490,128.24 

ெதாட�ெகாட 2174 6,772,580.86 

ேப�வைள 3502 34,930,251.29 

ம�கம 2995 945,226.00 

வல�ளாவ�ட 1684 24,864,780.00 

பாலி�த�வர 901 1,494,039.30 

மி�லன�ய 1548 75,945,653.22 

ம�ராவல 1255 5,717,528.91 

அகளவ�த 1147 6,569,782.72 

இ�கி�ய 1302 32,379,637.57 

ெமா�த� 40447 312,997,491.37 
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 5.2 ச�க ேசைவகள�� ��ேன�ற� 

 5.2.1. கலா�சார ம��� சமய ப��வ�� ெசய�ெநறிக� 

    2017 ஆ� ஆ����� கீ� வ�மா� ேவைல�தி�ட நடவ��ைக எ��க�ப���ள�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இல ேவைல�தி�ட� ஒ��கீ� ேவ�ப�கி�ற வ�த� 

கலா�சார அைம�சி� 

�ல� �பா. 

ேவ� ெபறப�ட 

ெதாைக �பா. 

01 அைன�� மதவழிபா� ேவைல�தி�ட� 7,500.00 7,500.00 

02 ேதசிய வ�ட வ�ழா, �ள�சி�கள 47,500.00 120,000.00 

03 இல�கிய வ�ழா ம��� ப�சி�க� வழ�க�, 

இல�கிய வ���, க���ைற திசா ெபதி �� 

பாட� �ர� ம��� சி�தைன படல� அ�சிட�, 

கலா�சார க�கா��சி 

470,000.00 888,500.00 

04 ப�ஹித அசி�ய ச�மான� வழ�க�, 

சா��திர ��தக� அ�சிட�, ம��� ைக ப�ரதி 

ேபா�� ப�சி�க� வழ�க�, வ�ழா 

50,000.00 189,750.00 

05 கலா�சார உ�திேயாக�தவ�க��காக கணண� 

பய��சி மாவ�ட கணண� ஒ�றிய� 

72,000.00 0.00 

06 கைலஞ�க� ெகௗரவ��� 2,500.00 12,500.00 

07 மாவ�ட உ�திேயாக�த� ��ட� 24,000.00 0.00 

08 மாவ�ட பைட�பாள�கள�� ��தக� வ�ைல�� 

ெப�� வாசிகசாைல�� அ�பள��� வழ�க� 

535,000.00 0.00 

09 கலா�சார கிள�ன�� தி�ட� 100,000.00 9,373.00 

10 ச�தி �� பாரா�� ேவைல�தி�ட� 9,303.00 5,697.00 

11 எ�க� ���ப ேவைல�தி�ட� 03  50,000.00 25,000.00 

12 கைலமாமண� வ���காக கைலஞ�க� ேத��  5,000.00 

13 ஒ�� �ட�  89,000.00 

14 ��ன�யதான ேவைலக�  90,000.00 

15 ஆட� பாட� நிக��சி 22  5,016,000.00 

16 நடன க�கா�சி/வ �தி நாடக� 37,500.00 83,500.00 

17 ஊன��ேறா� கைல நிக��சி  250,000.00 

18 கவ�ைத பாட� ேவைல�தி�ட�  53,500.00 

19 வா�வ�ய� கைல நிக��சி  122,000.00 

20 கலா�சார வ�ைளயா�� ேவைல�தி�ட�  306,500.00 
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5.2.2. ந�னட�ைத ம��� சி�வ� பா�கா�� ப��� 

ந�னட�ைத ம��� சி�வ� பா�கா�� ேசைவ ப��வ�னா� நைட�ைறப��திய ேவைல�தி�ட�க�. 

ெதா. 

இல 

ேவைல�தி�ட� அரச ஒ��கீ� ேவ� அ�சரைன 

நி�வன ஒ��கீ� 

ப�ரதி 

பலனாலி 

எ�ண��

ைக 

ெசல�  

� 

ப�ரதி 

பலனாலி 

எ�ண��

ைக 

ெசல� � 

1     �ழ�ைதகள�� ப�ேக�� நிக��சி�தி�ட�தி� கீ� 

�ழ�ைதக� ச�தாய�கைள 

நைட�ைற�ப���த�, சி�வ� க��சி� 

அமலா�க�, �ழ�ைதக� ேம�பா�� நிக��சி� 

தி�ட�க� 

 
10619 

 

585,250.00 

 
10619 

 

614,525.00 

2        கிராம�கள�� �ழ�ைத ேம�பா��� 

���கைள நைட�ைற�ப���த�, 

ப�ரா�திய சி�வ� அப�வ���தி ���கைள 

நைட�ைற�ப���த�, மாவ�ட சி�வ� 

அப�வ���தி ���கைள 

நைட�ைற�ப���த� 

 
 

2409 

 
 

39,000.00 

 
 

இ�

ைல 

 

3 ஒ� மாதி� �ழ�ைதக� கிராம�ைத 

ஒ���ப���த� 

 
2166 

 

51,000.00 

 
2166 

 

10,000.00 

4    சி�வ� உ�ைமக� பா�கா�ைப�� 

�ழ�ைதகள�� ��ப�ரேயாக�தி�� எதிராக 

�ழ�ைதகள�� பா�கா�ைப�� ப�றி 

அறி�தி��த� 

 
4200 

 

182,000.00 

 
43713 

 
100000.00 

5 �கால�ஷி� நிக��சிக�  
146 

 
703,000 

 
664 

 

925,000.00 

6 இட� அைடயாள ம��� CARE PLAN 

தயா��த� 

 
67 

 

1,661,543.00 

 
10 

 

5,000,000.00 

7 பாடசாைல ெச�லாத �ழ�ைதகைள 

அைடயாள�ப���த�, பாடசாைல 

அ���த� 

 
67 

 

 

 

 

 

8 சி�வ� ��ப�ரேயாக� ச�ம�தமாக 

�ைற�பா�, வ�ம�சன� 

 
159 

   

9 உ�திேயாக�த� பய��சி வழ�க�  
85 

 

15,000.00 

 
03 

 

155,000.00 

10 உலக சி�வ� தின ேவைல�தி�ட�  
580 

 

57,000.00 

 
280 

 

408,000.00 

11 ப��ைளக� பா�கா�� ேதசிய ேவ.தி 8090 661,000.00 இ�

ைல 

 

12 ெவ�ள நிவாரண�தா� பாதி�க�ப�ட 

�ழ�ைதக��� உத�த� 

 
8213 

 

2,000,000.00 

 
4774 

 

4,380,000.00 

13 ேவ� வ�ேசட ெசய�தி�ட� இ�ைல   
5445 

 
2653000.00 

 ெமா�த�  
36801 

 

5,954,793.00 

 
54889 

 

14,245,525.00 
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5.2.3 ஆர�ப �ழ�ைத ப�வ அப�வ���தி ப��வ�� நடவ��ைக 

சி�வ� ெசயலக�தி� கீ� ஆர�பகால �ழ�ைத ப�வ அப�வ���தி ம��� ெதாழி� வழிகா�ட�க� 

நைட�ைற�ப��த�ப�கி�றன 2017 

 

ெதா.இல ேவைல�தி�ட� உ�ளக 

��ேன�ற� 

(தி�ட�) 

நிதி 

��ேன�ற� 

ப�ரதிபலனாலி 

எ�ண��ைக 

01 ��ேன�ற ம�ளா�� 

��ட�க� 

06 19,250.00 ��ட� 14 

02 சி�திர ஆ�க� 15 100,375.00 பால� பாடசாைல 

ப��ைளக� 1025 

03 சி�வ� அப�வ���தி �� 19 52,900.00 �� அ�க�தவ� 866 

04 ஆர�ப �ழ�ைத ப�வ 

ப��ைளகள�� 

ெப�ேறா�க� அறி��ட� 

35 253,189.00 ெப�ேறா�க� 1351 

05 பால� பாடசாைல 

ஆசி�ய�க� அறி��ட� 

12 185,225.00 ஆசி�ய�க� 466 

06 அரச உ�திேயாக�தவ�க� 

அறி��ட� 

16 87,910.00 அரச உ�திேயாக�த� 

745 

07 ஆர�ப ப�வ 

�ழ�ைதக��கான 

ேவைல�தி�ட� 

28 435,818.00 ஆர�ப ப�வ 

ப��ைளக� 2830 

08 ஆர�ப ப�வ �ழ�ைத 

அப�வ���தி ம�திய 

நிைலய� �ன�நி�மான� 

02 1,073,440.00 பால� பாடசாைல 02 

09 நா� பராம��� ைமய�க� 

க��மான� 

01 6,274,725.00 நா� பராம��� 

ைமய� 01 

10 வ�ைளயா�� உபகரண� 

வழ�க� 

01 156,400.00  

11 அன�த��� உ�ளான 

பால� பாடசாைலக��காக 

�பா. 20,000.00 

ெப�மதியான ேபாசைன 

வழ�க� 

05 291,525.00 ம�திய நிைலய� 05 

12 க��ப�ன� ெப�க��� 

�பா.20,000.00 ெப�மதியான 

ேபாசைன ந�மதி�� 

வழ�க� 

மாத� 12 302,250,049.46 ேபாசைன ைப 51,000 

ப�ரதிபலளாலி 15,841 

13 சி�வ� தி�ய பால� 

பாடசாைல ஆசி�ய� 

ெகாைட ேவ .தி 

மாத� 12 1,363,000.00 ஆசி�ய� 461 

14 பால� பாடசாைல 

ப��ைளக��காக காைல 

உண� வழ�க� ேவ.தி 

மாத� 09 5,821,230.00 ப��ைளக� 2312 
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5.2.4 .ெப�க� அப�வ���தி ேவைல�தி�ட� 

ெப�க� அப�வ���தி ப��வ�� நைட�ைறப��திய ேவைல�தி�ட� 

இல  

ேவைல�தி�ட� 
அ�கீக��க�ப

�ட ெதாைக 

ெசலவழி�த 

ஒ��கீ� 

 
01 

ைகவ�ைன பய��சி தி�ட� 50,000.00 50,077.00 

 
02 

வ�மான� ெபற ஊ��வ���� பய��சி தி�ட� 168,000.00 167,290.00 

 
03 

வ��ைற த��� தி�ட� பாலிய� ம��� த��த� 

ச�ம�தமான ேவைல�தி�ட� 

69,900.00 69,900.00 

 
04 

வ�தைவக� ம��� இ�ல�தரசிக��� அதிகார� 

அள��த� 

400,000.00 380,000.00 

 
05 

ெப�க� சிைற�சாைலகள�� �யமாக ேவைல ெச�ய 

��ட� 

60,900.00 60,900.00 

 
06 

ெப�க� உ�ப�தி வ��பைன ச�ைத ேவைல�தி�ட� 80,000.00 80,000.00 

 
07 

மா�� வ�வா� தைல�ைற தி�ட�தி� கீ� 

ெவள�நா�க��� ேவைல�� ேபாக வ����� ெப�கைள 

ஊ��வ��த� 

75,000.00 75,000.00 

 
08 

ேபாைத ெபா�� அ����தைல ந���வத��  மாவ�ட 

ம�ட�தி� பய���வ��பாள�க��� பய��சியள���� 

தி�ட�  

64,000.00 64,000.00 

 
09 

கண�ன� பய��சி தி�ட� (டா�கி�� பய��சி) 6,600.00 6,600.00 

 
10 

ஊன��ற �ழ�ைத ம��� ெப�க��கான ஆேலாசைன 

தி�ட�க� நட��த� 

25,000.00 25,000.00 

 
11 

மாவ�ட ��ேன�ற ம�ளா�� ��ட� (ெப�க� 

வ�வகார� / ஆேலாசைன / நிவாரண சேகாதர��வ�) 

4,375.00 2,400.00 

 
12 

மகள�� தின�தி�கான ெப� மகள�� நா� தி�ட� 25,000.00 25,000.00 

13 மாவ�ட மதி�பா�� ��ட� (ெப�க� ம��� ெப�க� 

ப���) 

28,000.00 28,000.00 

14 �ைறசாரா �ைற�கான ெப�கள�� ச�க பா�கா�� 

நடவ��ைககள�� ஆரா��சி தி�ட� 

1,400.00 1,400.00 

 ெமா�த� 1,058,175.00 1,037,954.00 
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5.2.5. ேதசிய சி�வ� பா�கா�� ேவைல�தி�ட� 

     

2017 ஆ�� ேதசிய சி�வ� பா�கா�� அதிகா� �ல� நிதி ஒ��கீ� ெச�� நைட�ைறப��திய 

ேவைல�தி�ட�. 

ெதா 

இல 

ேவைல�தி�ட ெபய� நடா�தி

ய திகதி 

இட� ப�ரதி 

பலனாலி 

எ�ண��

ைக 

ெசல�க� 

01 �ழ�ைத பா�கா�� �றி�த 

ஆசி�ய�கள�� 

ஆசி�ய�க��கான 

வ�ழி��ண�� தி�ட� 

2017/04/05 ப���ரட ேதசிய 

க�வ�ய� க��� 

ஆசி�ய� 

மாணவ� 247 

�.70330.00 

02 �னாமி வள��� ெப�ேறா� 

பா�கா�� உ�தரவாத� �� 

2017/05/30 ேதசிய சி�வ� 

பா�கா�� அதிகா� 

கா�யாலய�, 

க���ைற 

சி�வ�க� 

03 

இ� தைலைம 

அ�வலக�தா� 

ெசலவ�ட�ப�ட� 

03 இைணய பா�கா���கான 

மாவ�ட �ழ�ைத ேம�பா��� 

��வ��கான பய��சி� தி�ட� 

2017/08/10 மா.ெச.கா�யாலய� 50 �.36658.00 

04 ெப� �ழ�ைத நா� ேதசிய 

தி�ட� 

2017/10/19 ஹ�க�தவ�ல 

ம.மகா.வ� –ேப�வைள 

ெப�றா� 65 

ப��ைளக� 

317 

�.50000.00 

05 சிறா� ெதாழிலாள��� எதிரான 

ச�வேதச தின�தி� நிைன� 

நா� 

2017/10/01 ம�கம ரஹுமான�யா 

வ��தியாலய� 

ப��ைளக� 

143 

ெப�றா� 34 

�.16000.00 

06 சி�வ� அப�வ���தி ம�திய 

நிைலய ேம�பா�ைவ  

2017/11/23/

17/24/ 

2017/12/05 

ெகௗதமி சி�வ� 

அப�.ம�திய நிைலய� 

சிறிய சி�வ� அப�. 

ம�திய நிைலய� 

 

வ�ேஜவ�தன மகள�� 

சி�வ� அப�.ம�திய 

நிைலய� 

 

ேமாரவ��ன மகள�� 

சி.அப�.ம�திய 

நிைலய� 

 

கல�� ெகெத�ல 

சி�வ� அப�.ம�திய 

நிைலய� 

ப�.�.க�ணார�ன 

சி.அப�.ம�.நிைலய�  

இ�த சி�வ� 

அப�வ���தி 

ம�திய 

நிைல.உ�ள 

அைன�� 

சி�வ�க�  

�.18970.00 

07 ப�ள� �ழ�ைதக� பா�கா��� 

���க��கான வ�ழி��ண�� 

தி�ட� 

2017/05/17 

 

2017/06/21 

 

2017/05/25 

க�பாத க.வ�. 

ெதாபெகாட சீலரதன 

ம.வ� 

தியகம க.வ� 

90 �.9000.00 
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2017 ஆ�� ேதசிய சி�வ� பா�கா�� அதிகா� �ல� நிதி ஒ��கீ� வழ�கி நடா�திய ேவைல�தி�ட� 

ெதா

. 

.இல 

ேவைல�தி�ட ெபய� ப�.ெசயலக ப��� ப�ரதி 

பலனாலி 

எ�ண��ைக 

ெசல�க

� 

01 �ழ�ைத பா�கா���காக 

அ�ம�ட ம�ட�தி� ச�க��ட� 

பண����� அ�வல�க��� 

க�வ� க�ப��த� 

க���ைற, ேப�வைள, 

ம�ராவல, 

பாலி�த�வர,ெஹாரன 

 
 
336 

 
 

�.30000.00 

02 �ழ�ைதக� ம�ட�தி� 

�ழ�ைதக� 

நிைலநி��த�ப�த��கான அரச 

சா�ப�ற தி�ட�கைள 

நைட�ைற�ப���வத�கான 

வ�ழி��ண�� தி�ட� 

ேப�வைள, ம�ராவல, 

பாலி�த�வர, �ள�சி�கள, 

ப�டாரகம, ெஹாரைன 

 
 
 
1378 

 
 
 

�.166000.00 

03 ப�ள� �ழ�ைத பா�கா��� 

���கைள நி��த� ம��� 

���ப��த� 

க���ைற, ேப�வைள, 

ம�ராவல, ம�கம, �ள�சி�கள, 

ப�டாரகம, ெஹாரைன, 

பாலி�த�வர, மி�லன�ய 

 
 

2177 

 
 

�.147000.00 

04 �ழ�ைத பராம��� க�காண��� 

தி�ட� 

க���ைற, ேப�வைள, 

ெஹாரைன, ப�டாரகம, 

பான��ைற, இ�கி�ய, 

ெதாட�ெகாட 

சி�வ� 

வ��தி 17 

 

�.46970.00 

05 பாடசாைல ஊடக அல�க� 

அதிகார� �ல� �ழ�ைத 

பா�கா�� உ�தி தி�ட� 

 

ெஹாரைன 

 

 190 

 

�.92500.00 

06 சி�வ� பா�கா�� ப�றிய 

ஆசி�ய� க���க��� க�வ� 

தி�ட�க� 

க���ைற  

  247 

 

�.70330.00 

07 இ�ட�ெந� பா�கா�ப�� 

மாவ�ட �ழ�ைத ேம�பா��� 

�� அ�வல�க��� பய��சி 

தி�ட� 

க���ைற (மா.ெச.கா) உ�திேயாக�

த� 50 

 

�.36658.00 

08 ச�வேதச �ழ�ைதக� தின�ைத 

நிைன���� ேதசிய தி�ட� 

ேப�வைள ெப�றா� 65 

சி�வ� 317 

�.50000.00 

09 �ழ�ைத� ெதாழி��� எதிரான 

ச�வேதச தின�தி� நிைன� நா� 

  

  ம�கம 
சி�வ� 143 

ெப�றா� 34  

 

�.16000.00 

10 ப�ரேதச சி�வ� பா�கா�� 

உ�திேயாக�த�க��கான 

மாதா�த ��ேன�ற ம�ளா��� 

��ட� 

 

க���ைற (மாெச.கா) 

 

��ட� 12 

 

�.26540.00 
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5.2.6. மாவ�ட ெசயலக கா�யால�தி� நைட�ைறப��திய ச�க     

      ேசைவ ேவைல�தி�ட� 

 

 

இல 

 

ேவைல�தி�ட� 

 

வள�ப�கீ� 

 

ப�ரதிபலனாலி 

 
01 

ஊன��ற ம�க� ��தா�� 

வ�ழா 

மாவ�ட ெசயலக 

கா�யால�தி� ச�க ேசைவ 

ப���, �ன�வா�� 

அற�க�டைள, �ய உதவ�� 

���க�, அர� சாரா 

அைம��கள�� ச�க ேசைவக� 

ப��� 

சிவச�தி நி�வன�கள��" 

உ��ப�ன�க�, மாவ�ட 

ஊன��ற உ��ப�ன�க�, 

இயலாைம ம�வா�� 

அற�க�டைள 

 

02 
நா�க� உ�க��� 

ச�தியாக இ��ேபா� 

தி�ட�தி� கீ� ஒ� 

வ ��ைட� க��வத�� 

நா�க� உத�ேவா� 

மாவ�ட ெசயலக 

கா�யால�தி� ச�க ேசைவ 

ப��� ம��� அைன�� 

ப���கள�� அ�பள��� 

அகளவ�த ெபா�க�பல 

கிராமேசவக� ப��வ�� 

வதிவ�ட� ெகா�ட தி�மதி 

ஆ�.ஏ. ச�தி�கா அவ�க� 

ப��ைளக� 

 
03 

ஊன��ற சி�வ�க� 

நப�க� தடகள வ�ைளயா�� 

வ�ழா 

மாவ�ட ெசயலக 

கா�யால�தி� ச�க ேசைவ 

ப��� ம��� வ�ைளயா�� 

ப��� 

ப�ரேதச ம�ட�தி� 

ெவ�றிெப�ற ஊன��ற 

நப�க� 

 
04 

சி�வ� திறைம அப�வ���தி 

ம�திய நிைலய� 

ஆர�ப��த� 

மாவ�ட ெசயலக 

கா�யால�தி� ச�க ேசைவ 

ப��� ம��� ப�ரேதச ெசயலக 

கா�யாலய� – ேப�வைள, 

ப�ேர��� ல�கா வய��� 

ப��ேடச� 

ேப�வைள உ�பட 

அைன�� ப�ரேதச ெசயலக 

கா�யால�தி� வய� 14 

�ைற�த ஊன��ற 

ப��ைளக�, ெப�ேறா�க� 

 
 

05 

சிவச�தி அைம�� ச�தி 

ஊ�ட� ேவைல�தி�ட� 

மாவ�ட ெசயலக 

கா�யால�தி� ச�க ேசைவ 

ப��� ப�ர�ேரா� அைம�� 

ப�ரேதச ெசயலக 

கா�யால�தி� 14 இ� 

சிவச�தி தைலவ�க�  

 
06 

ெதாழி� பய��சி ம��� 

பய��சிய�� ேத�� ப�றிய 

வ�ழி��ண�� 

மாவ�ட ெசயலக�தி� ச�க 

ேசைவ திைண�கள�, ச�க 

ேசைவக� திைண�கள� 

16-35 வயதி���ப�ட 

�ைறபா�க� உ�ள 

இைளஞ�க� 

 
07 

ஊன��ற நப�க� ேதசிய 

வ�ைளயா�� வ�ழா 

மாவ�ட ெசயலக�தி� ச�க 

ேசைவ திைண�கள�, ச�க 

ேசைவக� திைண�கள� 

மாவ�ட ம�ட�தி� 

ெவ�றிெப�ற ஊன��ற 

நப�க� 

08 சிவச�தி அைம�ைப 

பாரா��த� 

மாவ�ட ெசயலக�தி� ச�க 

ேசைவ திைண�கள�, ச�க 

ேசைவக� திைண�கள� 

ப�ரேதச ெசயலக 

கா�யாலய� 14 சிவச�தி 

அைம�ப�� அ�க�தவ�க� 
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ஊன��ேறா� நப�க��காக �.3000 வா�வாதார� ெப���ெகா��த�. 

2017 ஆ� ஆ�� ெகா��பன� வ�பர� கீ� வ�மா�. 

 

இல ப�.ெச.ப��� ப�ரதிபலனாலி 

எ�ண��ைக 

மாதா�த� 

 

வழ�க�ப�ட நிதி 

�பா. 

வ�ட�தி��� 

ெசல� �பா. 

01 க���ைற 115 4,140,000.00 4,053,000.00 

02 பான��ைற 65 3,600,000.00 3,597,000.00 

03 ப�டாரகம 92 3,357,000.00 3,357,000.00 

04 ெஹாரன 109 4,032,000.00 4,032,000.00 

05 �ள�சி�கள 102 3,672,000.00 3,672,000.00 

06 ெதாட�ெகாட 117 5,283,000.00 4,164,000.00 

07 ேப�வைள 65 2,322,000.00 2,283,000.00 

08 ம�கம 92 4,221,000.00 3,348,000.00 

09 அகளவ�த 99 3,672,000.00 3,639,000.00 

10 வல�ளாவ�ட 105 3,852,000.00 3,786,000.00 

11 பாலி�த�வர 99 3,564,000.00 3,564,000.00 

12 மி�லன�ய 96 3,546,000.00 3,479,400.00 

13 ம�ராவல 99 3,564,000.00 3,564,000.00 

14 இ�கி�ய 76 2,880,000.00 2,613,000.00 

 ெமா�த� 1331 51,705,000.00 49,151,400.00 
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வய� ஆ�� 70 உ�ள �திேயா�க��காக ச�க ேசைவ அைம�� �ல� 

�.2000.00 ெகா��பன� வழ�க�ப�ட�ட� 2017 ஆ�� ெகா��பன� வ�பர� வ�மா�. 

 

 

 

இல ப�.ெச.ப��� ப�ரதிபலனாலி 

எ�ண��ைக 

மாதா�த� 

வழ�க�ப�ட 

நிதி 

வ�ட�தி��� 

ெசல� 

01 க���ைற 2398              57,578,000.00 55,952,950.00 

02 பான��ைற 2432 58,380,000.00 56,031,500.0 0 

03 ப�டாரகம 2633 63,122,000.00 62,363,700.00 

04 ெஹாரன 2648 63,674,000.00 58,074,300.00 

05 �ள�சி�கள 1998 47,936,000.00 47,033,500.00 

06 ெதாட�ெகாட 1158 34,690,000.00 26,892,500.00 

07 ேப�வைள 1506 36,150,000.00 35,528,600.00 

08 ம�கம 1412 42,342,000.00 33,265,200.00 

09 அகளவ�த 1118 26,950,000.00 26,473,100.00 

10 வல�ளாவ�ட 1586 37,980,000.00 37,410,700.00 

11 பாலி�த�வர 1450 34,858,000.00 31,863,200.00 

12 மி�லன�ய 2165 51,954,000.00 50,995,300.00 

13 ம�ராவல 1402 33,618,000.00 33,213,300.00 

14 இ�கி�ய 1718 41,176,000.00 40,260,600.00 

 ெமா�த� 25624 630,408,000.00 
 

595,358,450.00 
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5.3 அப�வ���தி ப��வ�� ெசய�திற� 

5.3.1.மாவ�ட தி�டமிட� ப��வ�� ெசய�திற� 

  ப�.ெச.ப� 

ப��� 

ெமா.ெச.எ

� 

வழ�கிய 

நிதி(�) 

வ�ட�தி

��� 

ெசல�(�

) 

ஏைன

ய 

ப��சீ

�� 

ெப�ம

தி(�) 

ஆ�ற� 

மதி�� 

(�) 

 நகர அப�வ���தி ம��� நல��� அைம�� 

1 ந�ல தி�ட� 14 601 123.6

7 

120.8

5 

  

2 ச�ேதாஷமான நகர� 12 46 20.48 19.57   

3 சீராக அழைக 5 5 7.49 7.086   

 ேதசிய ெகா�ைக ம��� ெபா�ளாதார வ�வகார�க� அைம�� 

 ச�க உ�க�டைம�� அப�வ���தி 

தி�ட� 

14 1316 381 373.7

8 

  

 RIDP (Special) 14 56 85.91 81.52   

 RIDP (�.மி�லிய� 20) 14 166 216 152.4

6 

 7.75 

 RIDP (BEST) 14 14 1.5 1.49   

 ��த� சசானா அைம�� 

1 வள��சிய�ற அறெநறி 

பாடசாைல உபகரண�கைள 

வழ��த� 

 (�.100,000.00) 

14 12 1.2 1.18 0.  

2 வள��சிய�ற அறெநறி 

பாடசாைல உபகரண�கைள 

வழ��த� 

 (�.200,000.00) 

8 3.2 6.39 5.37 0.  

3 கிராமிய ேகாய��க� அப�வ���தி 3 4 6.8 0.79   

  

ஜனாதிபதி கா�யாலய� 

1 சிவச�தி ம�க� வ�யாபார� 14 42 10.5 8.65 1.  

2 வலதர ெம�தாராம வ�காைர 

அப�வ���தி  

1 1 25 0 0.  

3 பல �ைற ஊ�ட�ச�� தி�ட� 14  2.04 1.87 0.  

4 வ�ள�பர உதய� 8  10.21 4.69 4.  
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 வ�ைளயா�� அைம�� 

 கிராம வ�ைளயா�� ைமதான�  12 12 13.34 11.50   

 Side Wicket 7 15 9.00 0.12 7.  

 நட��� சாைல  2 2 10.18 1.03 6. 0.61 

 ப�ரேதச அப�வ���தி அைம��  

 ப�ரா�திய அப�வ���தி 

நிக��சி�தி�ட� 

1 1 5 5.00 4.  

 கிராமிய ெபா�ளாதார அைம�� 

 கிராம��ற ெபா�ளாதார ேம�பா�� 

தி�ட� 

14 64 2415    

 கி��� அப�வ���தி திைண�கள� 4 4 1.37    

 ைகவ�ைன� தி�ட� 3 3 0.75    

 ம��ப�� அைம�� 

 கட�ெறாழி� ப�யச வ �டைம�� 

அப�வ���தி தி�ட� 

3 6 9.68 6.71 1.  

 அன��த �காைம��வ அைம��  

 ேபரழி� சாைல ேம�பா�� தி�ட� 13 450 1000 1841 50 184.1 

 க�வ� அைம�� 

 அன��த �காைம��வ அப�வ���தி 

நிக��சி�தி�ட� 

14 181 515 42.00 14 305 

 ெதாைல�ெதாட�� ம��� �ஜி�ட� 

உ�க�டைம�� ேம�பா�� 

அைம�சக� 

 

 ப�ள� கண�ன� ஆ�வக�க� 

ெசய�தி�ட� 

1 1 0.46 0.38   

 

 

 

 

 

 

 



PERPORMANCE ANNUAL AND ACCOUNTS REPORT     2017                                                                 KALUTARA DISTRICT 

49 

 

5.3.2 மாவ�ட�தி� ந���பாசன அப�வ���தி நடவ��ைகக� 

 PSDG PDG �ைண PDG(வ�ேச

ட) 

ப��த�கிய 

ம��� 

ஒ��க�ப

�ட 

கிராம�க

� 

CBG ெமா�த� 

தி�ட�கள�� 

எ�ண��ைக 

9 29 20 1 1 1 61 

அ�கீக��க�ப

�ட ெதாைக 

3,599,805.
81 

10,022,542,.39 7,892,762.5
5 

81,000.00 800,000.00 200,000.
00 
 

22,596,110.75 

ெசல� ெச�த 

ெதாைக 

3,330,877.
96 

9,955,555,49 7,691,189.2
1 

76,944.00 720,133.68 196,466.
25 

21,971,166.59 

மி�தி 

ெதாைக 

268,927,85 66,986.90 201,573.34 4,056.00 79,866.32 3,533.75 624,944.16 

உட� 

��ேன�ற� 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

நிதி 

��ேன�ற� 

93% 99% 97% 95% 90% 98% 97% 
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5.3.3 கட�ெதாழி� ம��� ந��ய� வள�க� அைம�சி� கீ� ேம�ெகா�ள�ப�ட 

க��தி�ட�க� 

ெதா. 

இல 

தைல�� அப�வ���தி தி�ட� உ�ளக ��ேன�ற�  நிதி 

��ேன�ற� 

1 �க�� 

க��மான / 

�காதார 

ேசைவக� 

21 வ ��க� ம��� 43 

�காதார வசதிகைள 

���ப���� தியவர 

ப�யாச தி�ட� 

20 வ ��க� ��ப��த�, 

�காதார வசதிக� 40 

��ைமயாக 

���கெப���ளன. 

 

100% 

 

31,95,000/- 

2 வா�வாதார 

அப�வ���தி 

தி�ட�க� 

க���ைற வட�� 

கடேலார ப�திய�� 

ம��ப�� �ைற 02 

நி�மான��த� 

இர�� ம�� ��ட�க� 

நிைற� ெச�ய�ப�� 

2018 இ� 

நி�வ�பட��ளன 

 

50% 

 

3 ஒ� �ள� 

தி�ட��ட� 

ஒ� கிராம� 

730 A க������ட 

சாைலைய 

ேதா���பாைள�ட� 

இைண�� 

ெகா�கிற�� இட� 

வ �தி ெச�� ��த�  

100% 

 

13,27,500/- 

உல� ம��க� ம��� 

மாசி உல��வத�� 

பய��சி� தி�ட�கைள 

வழ��த� ம��� 

உல��திய 

உபகரண�க� 

வழ��த� 

பய��சியள���� 

நிக��சி�தி�ட��, 

பயனாள�க��� 

உபகரண�க� 

வழ�க�ப�� 

 
 
 

100% 

 
 

2,06,640/- 

க����த 730 ஏ 

கிராம�தி� �ைற�த 

வ�மான� 23 ம�னவ 

��ப�க��காக 

வ ��க� ��ப��த�  

வ ��� உதவ� வழ�க�  
 

100% 

 
 

23,00,000/- 

4 ேவ� வட�� பயாகல 

�ைகய�ரத நிைலய 

ப���ர� இ�ஜி� 

கள��சியசாைல 

அைம�த� 

க��ட� நிைற� ம��� 

கா�கி�� கவ� (�ைர) 

பய�ப��த�ப�கிற� 

 
 

85% 

 
 

17,09,975.19 
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5.3.4. கமநல அப�வ���தி திைண�கள திைண�கள�  

           ��ேன�ற�   

 
01. உண� தயா��த� ேதசிய ேவைல�தி�ட� 

 
 இ�த ேவைல�தி�ட� 2017 ஆ��� 20 கிராம�கள�� நடா�திய�ட� “ சித� கா�தா” எ�ற 

க��ைத�ெகா�� வ ����ேதா�ட உ�ப�திைய வள�த� அ��பைட ேநா�கமா��. 
 

 இ��� உ�ப�தி ெசய�பா��� 22522 ப�ரதிபலனாலிக� மற�கறி வ�ைதக� வழ�க�ப���ளன. 

அத� �ல� மற�கறி உ�ப�தி ெச��� வ�வசாய�கைள ஊ�கப��தலி� �ல� வ�ச�ம�ற 

ேபாசைனெகா�ட உண� உ�ப�திகைள ம�க� ம�திய�� அதிக��த� ேநா�கமா��. இ�� ெதாழி� 

�ைனேவா� 750 ேப� ெத�� ெச�ய�ப�டன�. 
 

 பழவைக கிராம நிக��சிதி�ட�தி� கீ� மி�லன�ய வ�வசாய ேசைவ ம�திய 

நிைலய�ைதெகா�� தி�ெபா�ெகாட பழவைக கிராம அ�கி� �� சீதாபழ� க�� 1500 �� ப�கி�� 

வழ�க�ப�ட�. ம��� இர�டா� க�ட பயனாலிக��காக 8000 க��க� வழ�க�ப�டன. 
 

 அேதேபா� பைழய வய� காண� ம�� உ�ப�திய�� கீ� (2017 க�ட�) 293 வ�வசாய�கைளெகா�� 

வய� காண� 293.25 ஏ�க� அள� உ�ப�தி ெச�ய�ப�டன. ம��� 2017/18 கால�ப�திய�� க���ைற 

மாவ�ட�தி��� உ�ள பைழய வய� நில�க� ஏ�க� 16806.16 (��� 17401 )அள� 2017/11/06 திகதி 

வய� காண� ஏ�க� 2055.32 (��� 1942) உ�ப�தி ெச�யப�ட�. இ�� சிவ�� அறிவ��த� 4521 

ப�கி�� வழ�க�ப�ட�. 
 

 உ�ப�தி ேபா� ேவைல�தி�ட�தி� கீ� சமய நிைலய�க��காக ேத�கா� க�� 2000 ப�கி�� 

வழ��வத� ேநா�க� ேதசிய உண� உ�ப�தி ஊ�கப��தலா��. 
 

01. சார ல�கா கட� உதவ� தி�ட� 

இ�த கட� தி�ட�தி� கீ� காபன�� உர� உ�ப�திகாக 2017.12.31 ஆ� திகதி வைர �பா. மி.2.5 

கட� ெதாைக வ�வசாய�க� 22 ேப��� வழ�கி��ள�ட� அதி� �பா.553,806.00 ெதாைக ம���� 

ெபற�ப���ள�. ெச�ற வ�ட� க���ைற மாவ�ட�தி� இ�த கட� தி�ட�தி� கீ� 

ெம.ெடா.151.93 அள� காபன�� உர� உ�ப�தி இ��த�ட� அதி� ெம.ெடா.70 வ��பைன �ல� 

�பா.1,261,000 வ�மான� ெபற�ப�ட�. 

 

02. உதவ� உர� ேவைல�தி�ட�(2017/18 மகா வ�ைல�ச�) 

�றிப��ட ேவைல�தி�ட�தி� கீ� ஒ��ெமா�த வ�வசாய�க� 25618 காக வய� ெஹ� 10632.3 

அள� உ�ப�தி நடவ��ைககாக �.134,743,750.00 ெதாைக வழ�கி��ளன�. 

 

03. சி� ந���பாசன� தட�க� �னரைம�த� 

 

இ�� அைம�ச� தி�ட�தி� கீ� ஆ�க� ம��� ப�க �வ�க� 10 �� திைண�கள நிதி 

ஒ��கீ��� �பா.6,740,833.54 கான ெசலவ�� �ன�நி�மான� ெச�ய�ப�ட�ட� அைம�சி� நிதி 

ஒ��கி��� �பா.2,166,574.08 ெசலவ�� மி�லாக�த ேகாய�� �ள� நி�மான��கப�ட�. 

அேதேபா� ெவ�ள�ெப��� உ�ப�ட ெசய�தி�ட� – ெத.ேம.ெசல� தைல�ப�� கீ� 

ெசய�தி�ட� 16 �காக �பா.3,499,933.55 ெதாைக பண� ெசல� ெச�ய�ப�ட�ட� அைம�� 

ஒ��கீ��� கீ� �பா.3,091,700.00 ெசய�தி�ட� 30 காக ெசல� ெச�ய�ப�ட�. 

இ��� ெத.ேம.ெசல� தைல�� கீ� ����ைம ேகாைவக��� கீ� இ��� ெசய�தி�ட� 02 

�காக �பா.390,000.00 ெசல� ெச�ய�ப�ட�ட� �ள�சி�கள வ�வசாய ேசைவ ம�திய நிைலய� 

���ப��த��காக �பா.2,793,135.00 ெதாைக ெசல� ெச�ய�ப�ட�. இ�த ெசல� தைல�� கீ� 

வ�வசாய வ �தி 29 �� நடவ��ைககாக �பா.16,081,536.44 ெதாைக ெசல� ெச�ய�ப�� சி� ந��பாசன 

நடவ��ைக அப�வ���தி ெச�ய�ப�ட�. 
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5.3.5. ேத�கா� உ�ப�தி ெச�ய�ப�� வா�ய� 

2017 ஆ����� ேத�கா� க�� வழ��த� ம��� ேவ� அப�வ���தி ேவைல�தி�ட�. 

ெதா.இல நைட�ைறப��திய ேவைல�தி�ட� வ�டா�த 

இல�� 

2017-01-01 ெதாட�க� 2017-

12-30 வைர 

 

க�� ஏ�க� 

1 �திய / ம���� / சா�ப� தி�ட� (தாவர�க�) 

(10 ஏ�க��� �ைறவாக) 

20800 21915 342.42 

2 ம�வா�� தி�ட� (தாவர�க�) 7750 6806 283.58 

3 ேதா�ட�கைல ேதா�ட� சா�ப� (தாவர�க�) 24000 27364 427.56 

4 க��ைக ஜி�னானா� தி�ட� 3400 3397 53 

5 ேதய�ைல ேத�கா� சா�ப� தி�ட� 5000 4867 76 

6 இளந�� உ�ப�தி மான�ய� 212   

7 நாக�க வ ����ேதா�ட ேவைல�தி�ட� 2750 3680 57.5 

8 ஏ�க� ¼ �ைற�த வ ����ேதா�ட உ�ப�தி உதவ� 3584 3846 60 

9 க��க ச�ததி ேவைல�தி�ட� 750 800 12.5 

10 கலஹா� நி�மான ேவைல�தி�ட� 8 7  

11 ேத�கா� மர�தி�� ெடாலமய�� இ�� தைழ��ள� -

மர� 

57000 47246 738.21 

12 ஏ�க� நில�பர��கள�� ம�ண�� பா�கா���காக 

��வ� அ�ல� காண� வ�கா� க��மான� 

80ac  100.25 

13 ேத�கா� காண�கள�� ப�ைட �ழிக� அைம�த� – 

ஏ�க� 

40 ac  33.5 

14 ேவ� பய�� உ�ப�தி ேவைல�தி�ட� 61 ac  68.25 

15 காபன�� உர� உதவ�ெதாைக(மர�) 8350 9002 140.65 

16 இராசாயன உர� உதவ�(மர�) 113547 157,504 2461 

17 க��க கட� �த��� ேவைல�தி�ட� 77 ac உ�ப�தியாள� 

எ�ண��ைக 

13  

62.50 ac 

18 ��� ெர� வ �வ �� தி�ட� க���ைற ெத�� 

அப�வ���தி உ�திேயாக�த� ப��� 

1 உ�ப�தியாள� 

எ�ண��ைக 

400 

ெபரெமான 

த�திர� 

1000 

ப���த� 

19 ம�டா த��� தி�ட� ம�கம ெத�� அப�வ���தி 

உ�திேயாக�த�� ப��� 

1 உ�ப�தியாள� 

எ�ண��ைக 

60 
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தி�ட ��ேன�ற� - (2017-01-01 ெதாட�க� 2017-12-31 வைர ) 

அப�வ���தி ேவைல�தி�ட�ைத ேநா�காக ெகா�� 

நைட�ைறப��திய ெசய�தி�ட ெதா���  

எ�ண��ைக ப��ப�றிய 

எ�ண��ைக 

பய���சி வ���  104 3849 

ெவலி�கள தின�றி��  19 760 

மாநா� 6 342 

�ைற ஆ��பா�ட� 7 34 

உ�திேயாக�த� பய��சி  3 150 

�� கல��ைறயாட� 15 333 

தன� நப� ச�தி�� 1587 1587 

ஒ��கிைன�� ��ட� 73 9250 

ெமா�த ப�ரதிபலனாலி எ�ண��ைக 1814 16305 
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5.3.6 மாவ�ட�தி� வா�வ�� எ��சி ��ேன�ற�.0 

 

 ச���தி உதவ� வழ�க� 

 

 வா�வ�� எ��சி அப�வ���தி திைண�கள�தினா� ேம�ெகா�கி�ற ப�ரதான ெசய�பா� 

ச���தி உதவ� வழ�க��காக 2017 ஆ� ஆ�� ஜனவ� மாத� ெதாட�க� �ச�ப� மாத� வைர 

�பா.1,631,232,100.00 ெதாைக க���ைற மாவ�ட�தி� ச���தி ப�ரதிபலனாலி�காக 

வ�ள�கழி�க�ப���ள�. 

 

அ�த ந�ைமக� வழ��� ேபா�, மான�ய� ெதாைக உ��ப�ன�கள�� எ�ண��ைக அ��பைடய�� 

த��மான��க�ப�கிற� 

 

உ��ப�ன�கள�� எ�ண��ைக 1 – 3 �ைறவானா� - �பா. 1,500.00 

 

உ��ப�ன�கள�� எ�ண��ைக 3 ஆக   - �பா. 2,500.00 

 

உ��ப�ன�கள�� எ�ண��ைக 4 அ�ல� அத�� அதிகமானா� – �. 3,500.00 ஆக ப�ரதிபல� 

கிைட��� 

 

 

இல�ைகய�� உ�னதமான ச�க�ைத க��ெய���வத�காக ேநா�கா�ெகா�� ப�ேவ� ச�க 

அப�வ���தி ேவைல�தி�ட� மாவ�ட�தி� ப�ரேதச ெசயலக ப��� 14 ��� 2017 ஆ� 

நைட�ைறப��தப�ட�. ச�க�தி� க�வ� ம��� ந��ண�க� அதிக��பத�� இ�த ப��� அதிகமாக 

ப�கள��� வழ�கி��ள�. கனவைன இழ�த ெப�க��காக தி�ய ப�யச ேவைல�தி�ட�தி� கீ� வ �� 

நி�மான��த�, வ �� ��ப��த�, ம�பான� ம��� ேபாைதெபா�� பாவைனைய �ைற�த� ���ப�ைத 

ச�ேதாசமாக ைவ�பத�காக “ச�� ப�� ேவைல�தி�ட�” நடா��த�. 

 

அத�� அ�பா� அைன�� ப�ரேதச ெசயலக கா�யால�தி� ப�ரதிபலி�பாக ப��ைளக� கல���ெகா�� 

அவ�கள�� திறைமக� அறி���ெகா�� அ�த திறைமகைள ெவலி�கா��வத�காக ெக�� சி�வ� 

ச�க�ைத பய�ப��தி கலா�சார ப� ப�ேவ� ேவைல�தி�ட� நைட�ைறப��தப�ட�. ம��� 

உபேதசன ம��� ெதாழி� வழி�கா�ட� ேவைல�தி�ட�� ப�ரதிபலனாலிக��காக நடா�த�ப�ட�. 

 

அேதா� ப�ரேதச ெசயலக ப��வ�� 14 ��� ��மாதி� கிராம ேவைல�தி�ட�தி� கீ� கிராம�ைத 

அப�வ���தி ெச�வத�� �ய�சி எ��த�, ச�க அப�வ���தி ெகா�ைக �ல� ப�ேவ� க�வ�ய� 

ம��� ேபாைதெபா�� ஒழி�� ேவைல�தி�ட� நைட�ைறப��த�ப�ட�. 
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2017 ஆ� ஆ�� வா�வ�� எ��சி அப�வ���தி திைண�கள�தி� ெசல� தைல�� கீ� கீ�வ�� 

ேவைல�தி�ட� நைட�ைறப��தப�ட�. 

 

  

 

 

ெதா.இல ேவைல�தி�ட�  அ�மதி�த 

ெதாைக 

ெமா�த 

ெசல� �. 

உ�ய 

ெசய�தி�ட 

எ�ண��ைக 

1.  ச���தி அ�ணா� தி�ட� 23.04   

2.  வ�வசாய ேம�பா�� தி�ட� 23.04   

3.  கா�நைட பராம��� தி�ட� 23.04   

4.  ம�னவ ெதாழி�சாைல 23.04   

5.  ெதாழி� ம��� ெதாழி� ேம�பா�� 23.04   

6.  ெதாழி� பய��சி தி�ட�    

7.  ச���தி மாதி� கிராம தி�ட� 7.65 7.65 168 

8.  சிற�� ேவைல�தி�ட� 2.00 2.00 30 

9.  உ�க�டைம�� ேம�பா�� தி�ட�    

10.  ச�ைத�ப��த� தி�ட� 4.29 4.29 397 

11.  வ��பைன ச�ைதகைள நி��த�    

12.  வ��பைன கா�சிக� நடா�த� 0.8 0.8 200 

13.  வ��பைன வசதி அப�வ���தி ெசய�தி�ட� 2.8 2.8 125 

14.  ெப�க� அதிகாரமள��த� உண� 

பத�ப���� தி�ட� 

   

15.  மாவ�ட வண�க ச�க�க� நி�வ�ப�ட� 0.025 0.025  

16.  கிராமிய பய��சி ேவைல�தி�ட�  0.14 0.14 55 

17.  வ��பைன ச�க� திறைம வ���தி ெச�த�    

18.  வ�ேசட வ��பைன ெசய�தி�ட� 0.52 0.52 17 

19.  ப�ைச பா�� தி�ட� 0.84 0.84 11 

20.  ��மாதி� கிராம�  8.96 7.65 168 

21.  ��மாதி� கிராம� வ ����ேவைல�தி�ட� 0.45 0.45 09 

22.  �காதார தி�ட� 0.88 0.88 25 

23.  லா�ட� தி�ட�    

24.  வ ��� லா�ட� தி�ட� 32.00 30.60 120 

25.  லா�ட� நிதி தி�ட�ைத நிதியள����ள� 0.90 0.90 4 



PERPORMANCE ANNUAL AND ACCOUNTS REPORT     2017                                                                 KALUTARA DISTRICT 

56 

 

 ச�க பா�கா�� ேவைல�தி�ட� 
 

ச�க பா�கா�� ேவைல�தி�ட�தி� கீ� ச�க பா�கா�� நடவ��ைககாக ப�ரதிபலனாலிய�� 

�பா. 100.00 ெதாைக மாத�தி�� வழ�க�ப�ட�. அ�த ப�கள��� அதிக ப�ரதிபல� 

கீ�வ�மா� ச�தாய�தி�� கிைட�கெப�ற�. வ�ேசடமாக உய�தர க�வ� க��� 

மாணவ�க��காக சி�ெதார �லைம தி�ட� நைட�ைறப��தப�ட�. 2017 ஆ� ஆண� 

மாணவ�க� 721 ேப��� மாததி�� �பா.1,500.00 வ �த�ப� 2 வ�ட�தி�� �லைம தி�ட� 

வழ�க�ப�ட�. 2017 ஆ�� ச�க பா�கா�� நடவ��ைககாக ேவ�� �பா.72544575.23 

ெதாைக கீ�வ�மா� வழ�க�ப�ட�. 

 
 

வ�பர� ப�ரதிபலனாலி 

எ�ண��ைக 

ெதாைக �. 

இர�ைட �ழ�ைத ப�ற��         471 2365000.00 
ப�ற�� ெகா��பன� 178 1335000.00 
தி�மண ெகா��பன� 1174 8805000.00 
ைவ�தியசாைல 

ெகா��பன� 

2222 6536250.00 

இற�� ெகா��பன� 2059 30885000.00 
சி�ெதார �லைம தி�ட� 13450 (தவைண) 20175000.00 
நி�வாக ெசல� ம��� 

ெசல� 

 2443325.23 

ெமா�த� 19554 72544575.23 
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ச���தி உ�ப�தி ��மாதி� கிராம ேவைல�தி�ட� 

ெசயலக கா�யாலய� 

மஹ��ப��ய ��மாதி� கிராம�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வ�ேசட ெசய�தி�ட ேவைல�தி�ட� 

எ���ய� � க�� சா�ப� தி�ட�

ெபய� ெபற�ப�ட உபகரண�

கிஷா�த ந�� இய�திர�
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ச���தி உ�ப�தி ��மாதி� கிராம ேவைல�தி�ட� – மி�லன�ய ப�ரேதச 

மஹ��ப��ய ��மாதி� கிராம� 

வ�ேசட ெசய�தி�ட ேவைல�தி�ட� – வல�ளாவ�ட ப�ரேதச ெசயலக ப���

எ���ய� � க�� சா�ப� தி�ட� 

ெபற�ப�ட உபகரண�  ெசய�தி�ட�  ��த� ேவைல

ந�� இய�திர�  வ�லாைர 

KALUTARA DISTRICT 

57 

மி�லன�ய ப�ரேதச 

வல�ளாவ�ட ப�ரேதச ெசயலக ப��� 

��த� ேவைல 

03 
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ெபய� வ�லாச� 

ப�மா 

கா�யவச�  

ெச� 150 

ெகாரக�வ 

மி��வ�த 
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ெப���ெகா�ட 

வ�கி கட� 

ெச� 

எ�ண��

ைக 

மாதா�த 

வ�மான�

 
175,000   

 
150  

 
15,000  

KALUTARA DISTRICT 

58 

மாதா�த 

வ�மான� 

��த� 

ேவைல 

 
 

01 
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5.3.7 சி� வ�யாபார� அப�வ���தி ப��� 

 

ேவைல�தி�ட� 
இல�� இல�� 

அைடத� 

ப�ரதிபலனாலி ெசல� 

ெப� ஆ�ஆ�ஆ� 

வ�யாபார க����கைள 

உ�வா���க� 

 
18 

 
17 

 
496 

 
275 

 
176,174.00 

வ�யாபார தி�ட�க� 

தயா��த� 

 
34 

 
34 

 
692 

 
778 

 
463,644.00 

வ�யாபார தி�டமிட� 

மதி�ப�� 

 
25 

 
25 

 
564 

 
214 

 
153,802.00 

நிதி க�வ�யறி� 03 02 87 46 140,072.00 
ச�ைத�ப��த� பாைத 01 01 77 39 26,877.00 
ெசய�தி�ட� ேசாதைன 

((03 நா�க�) 

 
14 

 
08 

 
145 

 
120 

 
190,519.00 

ெசய�தி�ட� 

ேசாதைன(02 நா�க�) 

  
 12 

 
14 

 
225 

   
    85 

 
175,888.80 

மாவ�ட 

ெதாழி��ைன�� �� 

 
02 

 
02 

 
55 

 
56 

 
73,151.00 

ப�ரா�திய ெதாழி� 

�ைனேவா� ம�ற� 

 
05 

 
03 

 
68 

 
20 

 
18,824.00 

 �� ெமா�த� 114 106 2409 1633 1,292,951.80 
 

 

ேவைல�தி�ட� 
இல�� இல�� 

அைடத� 

ப�ரதிபலனாலி ெசல� 

ெப� ஆ� 

ெபா� வ�ழி��ண�� 06 08 377 106 - 

வண�க வழி 05 05 80 45 84,532.00 

உ�க� வண�க ேமலா�ைம 

தி�ட�க� 

01 01 14 09 23,056.00 

ெதாழி���ப நிக��சிக� 01 01 03 19 41,486.50 

தன��ப�ட ெதாழி���ப தி�ட�  08 02 06 9,775.00 
EDP Selection 05 06 53 42 70,145.00 
EDP Interview  01 15 24 10,741.00 
EDP Programme 01 01 08 17 543,276.00 

ச�ைத�ப��த� அப�வ���தி 

தி�ட�க� 

01 01 18 08 16,471.00 

வ��பைன ச�ைத 04 04 151 14 829,674.40 

ெசல� 01 01 11 07 14,914.00 

அைம�� பண�க� 01 01 90 42 66,880.00 

ப��ெதாட� ��ட� 03 03 37 06 9,480.00 

தி�ட ஆ�� (��ேனா�ட�)  02   9,888.00 

நி�வன தி�ட� 2017 ேத�� 

தி�ட� 

01 01 14 07 8,522.00 

BMICH வ��பைன தி�ட�  01 07 15 16,062.00 

��ேன�ற� ஆ�� 01 01 - - 11,480.90 

நி�வாக ெசல� - - - - 18,000.00 

ெமா�த� 31 46 80 2805 1,784,483.80 
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SED ெச�� சிற�த நிைல ெப�வத�கான 

ச�த��ப� 

2017 �ய ெதாழி� வ��பைன க�கா��சி 

ப�தி 
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ெச�� சிற�த நிைல ெப�வத�கான ேவைல�தி�ட 

�ய ெதாழி� வ��பைன க�கா��சி – பான��ைற நகர 

KALUTARA DISTRICT 

60 
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5.3.8. மாவ�ட வ�வசாய பண��பாள� கா�யால�தி� ��ேன�ற� 

இல ேவைல�தி�ட� நிதி ஒ��கீ� நிதி 

��ேன�ற� 

உ�ளக ��ேன�ற� 

01 உ��� பய���ெச�ைக ஊ��வ��� 

தி�ட� 

 

1,788,080.00 

 

1,756,667 

(98.24%) 

 ஹி�ரல 1900 கி.கி 

(ேப�வைள,பான��ைர,க���ைற, ப�.ெச.ப� வழ�கி உ�ளைம அைவ 

ெவலிகள�தி� தாப��கப���ளன.) 

 ஹி�ரல 925 கி.கி 

(�ள�சி�கள,வல�ளாவ�ட, ஆகிய ப�.ெச.ப��� வழ�கி��ள�ட� ெவலிகள�தி� 

தாப��கப���ளன.) 

 கி� அல க�� 112500 

(மி�லன�ய, இ�கி�ய, ப�டாரகம, ெஹாரன, க���ைற, பான��ைற, ம�ராவல

அகளவ�ைத, ெதாட�ெகாட, ம�கம, லள�ளாவ�ட, ப�ரலிய,  ஆகிய ப�.ெச.ப��� 

வழ�கி��ள�ட� ெவலிகள�தி� தாப��க�ப���ளன.) 
 

02 மாவ�ட ெசயலக�தி� ந�� ம��� 

வ�ச� அ�ற உணைவ 

வ�நிேயாகி�பத�கான ஆர�ப� 

 

296,095.00 

 

293,095.00 

(98.99%) 

த�ேபா� உண� வ�ஷ� அ�ற �ைறய�� வ��பைன 

ேம�ெகா�ள�ப�கிற� 

03 மகாெவலவ�� உ�ள த��� 

பய��கைள ம���� பய���த� 

 

1,448,325.00 

 

887698.00 

(61.29%) 

ெந� வய�கள�� 35.6625 ஏ�க� வ�ைல�க�ப���ள�. 

ம�ற பய�� ஏ�க� - 03 

04 ேவளா� இய�கவ�ய� ப�கிட� 

(நட� இய�திர�க� ம��� பா�ைவ 

இய�திர�க�) 

 

ெதாட�ெகாட, மி�லன�ய, 

ம�ராவல, ெஹாைன, ப�டாரகம, 

ம��� க���ைற, ஆகிய ப�ரேதச 

ெசயலக கா�யால�தி�� ெகாயமி 

ெச� நா��வத�காக இய�திர� 06 

ம��� அ�ந ப�.ெச.ப���க��� 

வ �ட� இய�திர� 12 இலவசமாக 

வழ�க� 

 ெந� பய��ட�ப�வ� இய�திர�தா� மகா ப�வ�தி� பய��ட�ப�� வய� 

ஏ�க� 

ப�டாரகம ஏ� 4,5             க���ைற ஏ� 06 

மி�லன�ய ஏ� 4,5               ெஹாரைன ஏ� 02 

ெதாட�ெகாட 

ம�ராவலம�ராவல ஏ� 12 

05 �����ழ� தின�தி�� இைணயான 

ேத��ெத��க�ப�ட கிராம�க��� 

பழ�க��கைள வ�நிேயாகி�த� 

 

183,300.00 

 

181,800.00 

(99.18%) 

ேப�வைள ப�.ெச.ப��� பாதாெகாட கிராம���� பழ�க�� ெம��� 386, 

ர�ட� 200 ம��� ��ய� 186 ���ப� 386 வழ�க�ப�ட�. பான��ைற 

ப�.ெச.ப��வ�� ஹிரன கிராம�தி� பழ�க�� ெம��� 314, ம��� 

ஜமனார� 314 ப�கிடப�ட�. 
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5.3.9. ேவ� அைம��/ திைண�கள�தி� கீ� ேம�ெகா�ள�ப�� ெசல� 

இல அைம��/திைண�கள� நிதி 

அல� 

வைரய��த ெசல� நி�மான ெசல� �� ெசல� 

ஒ��கீ� ெசல� ஒ��கீ� ெசல� (�.) 

1 ஜனாதிபதி கா�யாலய� 001 38,433,979.00 32,821,276.36 170,675.00 170,675.00 32,991,951.36 

2 ப�ரதம� கா�யாலய� 002 130,000.00 130,000.00 - - 130,000.00 

3 ெபௗ�த சாசன அைம�� 101 11,320,000.00 9,843,813.83 6,989,500.00 5,638,644.48 15,482,458.31 

4 ேதசிய ெகா�ைக ம��� ெபா�ளாதார 

அப�வ���தி அைம�� 
104 865910171.49 342027504.59 407028.09 400831.41 342,428,336.00 

5 இட� �காைம��வ அைம�� 106 284,049,150.00 189,671,509.37 119,340,534.76 102,881,900.94 292,553,410.31 

6 ந�தி அைம�� 110 - - 9,648,190.00 9,092,278.00 9,092,278.00 

7 �காதார� ம��� ேதசிய ம���வ 

அைம�� 
111 1,322,445.64 1,299,022.25 366,200.00 309,142.42 1,608,164.67 

8 வ�வசாய அைம�� 118 557,500.00 555,559.50 19,602,649.48 19,547,624.41 20,103,183.91 

9 ெப�க� ம��� சி�வ� நடவ��ைக 

அைம�� 
120 16,229,279.00 15,778,090.58 330,386,317.00 323,751,997.52 339,530,088.10 

10 அரச நி�வாக� ம��� உ�நா�� 

நடவ��ைக அைம�� 
121 143,325,505.28 80,594,839.16 355,085,982.50 351,773,194.85 432,368,034.01 

11 நிதி ம��� ஊடக �ைற அைம�� 122 84,500.00 83,000.00 - - 83,000.00 

12 ச�க ேசைவ  அைம�� 124 1,523,242.50 1,512,365.00 652,739,076.49 651,834,881.37 653,347,246.37 

13 க�வ� அைம�� 126 196,222,000.00 40,311,717.38 - - 40,311,717.38 

14 ெபா� நி�வாக�, உ�ளா�சி அர� ம��� 

ஜனநாயக ஆ�சி ச�ம�தமான அைம�� 
130 1,309,061.00 1,156,503.00 834,500.00 621,768.10 1,778,271.10 

15 வ�ைளயா����ைற அைம�� 136 30,949,488.70 6,548,834.25 - - 6,548,834.25 
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16 ேதா�ட உ�க�டைம�� அைம�� 140 9,601,800.00 8,194,240.00 - - 8,194,240.00 
 

17 ப�ரேதச அப�வ���தி அைம�� 147 5,000,000.00 148,383.00 - - 148,383.00 

18 ெதாழி�சாைல ம��� வ��தக 

நடவ��ைக அைம�� 

149 10,206,600.00 4,824,201.00 - - 4,824,201.00 

19 ம��ப�� ம��� ந��வள அைம�� 151 8,212,285.67 6,468,502.70 - - 6,468,502.70 

20 காண� ம��� காண� அப�வ���தி 

அைம�� 

153 193,821,284.19 186,234,293.89 4,479,123.46 4,473,691.46 190,690,870.35 

21 கிராமிய ெபா�ளாதார நடவ��ைக 

அைம�� 

154 27,619,225.00 9,022,666.44 - - 9,022,666.44 

22 மாகாண சைப ம��� மாகாண நி�வாக 

அைம�� 

155 60,000.00 38,375.00 - - 38,375.00 

23 ேதசிய ஒ��கிைண��, ேப��வா��ைத 

ம��� உ�திேயாக��வ ெமாழிக� 

அைம�� 

157 1,458,110.00 1,214,618.25 5,701,409.74 6,043,277.73 7,257,895.98 

24 மகாெவலி அப�வ���தி ம��� �ழ� 

அைம�� 

160 399,800.00 317,276.00 - - 317,276.00 

25 ெப��ெத� ம��� ேம�மாகாண� 

அப�வ���தி அைம�� 

162 31,797,473.32 14,858,925.96 - - 14,858,925.96 

26 உ�ளக நடவ��ைக வயப அப�வ���தி 

ம��� கலா�சார நடவ��ைக அைம�� 

163 47,068,807.81 30,028,476.66 - - 30,028,476.66 

27 ேதசிய ஒ�ைமபா�� �ன� அைம�� 

அைம�� 

165 450,000.00 449,500.00 - - 449,500.00 

28 நகர தி�டமிட� ம��� ந�� வ�நிேயாக� 

அைம�� 

166 4,330,529.87 4,330,529.87 - - 4,330,529.87 

29 ெவள�நா�� ேவைலவா��� ம��� 

நல��� அைம�� 

182 73,500.00 70,940.00 21,292,760.00 20,388,297.71 20,459,237.71 

30 ெதாைலெதாட�� ம��� �ஜிட� 

உ�க�டைம�� வசதி அைம�� 

194 533,000.00 453,250.00 - - 453,250.00 

31 வ��ஞான�, ெதாழி���ப� ம��� 

ப�ேசாதைன அைம�� 

196 1,159,448.30 1,151,361.70 970,445.64 901,295.93 2,052,657.63 
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32 ெதாழி� அப�வ���தி அைம�� 197 115,000.00 100,000.00 265,200.00 218,289.75 318,289.75 

33 ெபௗ�த நடவ��ைக அைம��  

 

201 130,250.00 142,950.00 34,526,840.00 32,761,701.68 32,904,651.68 

34 கலா�சார நடவ��ைக திைண�கள� 206 112,000.00 110,706.00 2,133,091.50 2,055,379.13 2,166,085.13 

35 அரச ெச�திக� திைண�கள� 210 - - 12,000.00 3,980.00 3,980.00 
36 ச�க ேசைவ திைண�கள� 

 

216 529,080.00 528,800.00 12,958,344.23 11,807,125.42 12,335,925.42 

37 ந�னட�ைத ம��� சி�வ� பா�கா�� 

திைண�கள� 

 

217 171,100.00 171,000.00 10,813,710.00 11,224,916.12 11,395,916.12 

38 வ�ைளயா�� அப�வ���தி திைண�கள� 219 1,579,194.50 203,604.50 331,766.00 331,766.00 535,370.50 

39 ஆ�பதி� திைண�கள� 227 - - 12,175,552.00 12,107,938.63 12,107,938.63 

40 ��ள�வ�பரவ�ய� திைண�கள� 

 

252 301,556.00 150,041.00 1,399,089.02 1,126,815.76 1,276,856.76 

41 ஓ��திய ெகா��பன� திைண�கள� 253 55,900.00 53,254.00 360,082,000.00 333,365,612.18 333,418,866.18 

42 பதிவாள� நாயக� திைண�கள� 254 3,390,000.00 - 2,661,695.00 2,504,630.00 2,504,630.00 

43 வ�வசாய திைண�கள� 

 

285 219,000.00 173,528.00 - - 173,528.00 

44 காண� பதிவாள� நாயக� திைண�கள� 286 22,000.00 22,000.00 - - 22,000.00 

45 ேமா�டா� வாகன� திைண�கள� 307 325,327.00 323,807.00 1,887,020.21 1,777,895.24 2,101,702.24 

46 ச�க தைட த���� திைண�கள� 326 - - 280,000.00 261,899.25 261,899.25 

47 காண� ப�கிட� தி�டமிட� திைண�கள� 327 810,200.00 792,370.50 432,000.00 430,978.00 1,223,248.50 

48 மன�த ச�தி ம��� ெதாழி� வழ�க� 

திைண�கள� 

328 493,450.00 430,853.99 1,103,371.50 1,061,528.38 1,492,382.37 

  

ெமா�த� 
8437 1,941,412,244.27 992,907,490.73 1,969,076,071.62 1,908,869,956.87 2,902,212,447.60 
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5.4 வ�டா�த கண�� 

5.4.1 நிக��சி�தி�ட �தியான ஒ��கீ��� கண��                                           b[pv];V - 2 

 
nrytpdj; jiyg;G ,y.: 257 அைம��/ திைண�கள� /மாவ�ட ெசயலக கா�யால� - க���ைற 

  epfo;r;rpj;jpl;l ,yf;fKk; jiyg;Gk;: 01 - nray;Kiw nraw;ghLfs; 

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

g
f
;f
 
,
y
.(
b
[
pv
]
;V
 
 

g
b
t
j
;j
pw
;F
 

n
j
hl
h;G
i
l
a
 
F
w
pg
;G
) 

b[pv];V 
gbtj;jpy; 
Fwpg;gpl;l 

nrytpdj;jpd; 
jd;ik 

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

Fiw epug;G 
Vw;ghLk; Fiw 

epug;G 
kjpg;gPl;L 
xJf;fKk; 

ep.gp.66 kw;Wk; 
ep.gp.69 f;F Vw;g 

khw;wq;fs; 

nkhj;j     
Njwpa Vw;ghL       

(1+2+3) 
nkhj;jr; nrytpdk; 

Njwpa kPjp  Nrkpg;G 
(kpif)             
(4-5) 

&gh &gh &gh �பா  &gh (4-5) 

  (m) kPz;LtUk; 
(b[pv];V.3) 846,810,000.00 1,630,000.00 0 848,440,000 832,987,507 15,452,493 3 

     
  

 
 

    
  

(M) %yjdk; 
(b[pv];V.4) 201,000,000.00 1,036,430,000 0 1,237,430,000 377,224,444 860,205,556 4,5 
  

 
 

    
  

 
  

1,047,810,000.00 

 

1,038,060,000 

 

0 

 

2,085,870,000 

 

1,210,211,951 

 

875,658,049 

nkhj;jk; 
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5.4.2   க��தி�ட �தியான ம���வ�� ெசலவ�ன�                                                         b[pv];V – 3 

nrytpdj; jiyg;G ,y 257 mikr;R / jpizf;fsk; / khtl;lr; nrayfk; : khtl;l nrayfk; fSj;Jiw 

epfo;r;rpj;jpl;l ,yf;fKk; jiyg;Gk;: 01 nray;Kiw nraw;ghLfs; 

 

 

fUj;jpl;l ,y. jiyg;G 
kw;Wk; Ntjdhjpfs;> 

midj;;J 
fUj;jpl;lq;fSf;Fkhd 
Vida fl;lzq;fs; 

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

xJf;fPL 

Fiw epug;G 
Vw;ghLk; Fiw 
epug;G kjpg;gPl;L 
xJf;fKk;            

(+/-) 

ep.gp.66 kw;Wk; 
ep.gp.69 f;F 

Vw;g 
khw;wq;fs;             

(+/-) 

nkhj;j     
Njwpa Vw;ghL       

(1+2+3) 

nkhj;jr; 
nrytpdk; 

Njwpa kPjp 
Nrkpg;G (kpif)  

(4-5)   

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

&gh &gh &gh &gh &gh &gh 
fUj;jpl;l ,y.01 & jiyg;G 
mur fzf;Ffis 
Kfhikg;gLj;JtJk;; 
Nkk;gLj;JtJk; MSf;Fhpa 
Ntjdhjpfs; 

           

50,500,000 0.00 715,788.00 51,215,788 51,213,786 2,002 

Vida fl;lzq;fs; 20,225,000 0.00 0.00 20,225,000 20,217,688 7,312 
 

cg nkhj;jk; 70,725,000 0.00 715,788 71,440,788 71,431,474 9,314 
             

ெசய�.தி.இல 02 

ப�.ெச.கா.ெபய� 

           

MSf;Fhpa Ntjdhjpfs; 709,000,000 0.00   715,788 708,284,212 693,172,339 15,111,873 
Vida fl;lzq;fs; 67,085,000 1,630,000.00 0.00 68,715,000 68,383,694 331,306 

 
உப ெதாைக 776,085,000 1,630,000.00 715,788 776,999,212 761,556,033 15,443,179 
ெமா�த ெதாைக 846,810,000 1,630,000.00 0.00 848,440,000 832,987,507 15,443,179.00 
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5.4.3   க��தி�ட �தியான ம���வ�� ெசலவ�ன�                                                                                    b[pv];V – 4 

nrytpdj; jiyg;G ,y : 257 mikr;R / jpizf;fsk; / khtl;lr; nrayfk; : khtl;l nrayfk; fSj;Jiw 

epfo;r;rpj;jpl;l ,yf;fKk; jiyg;Gk;: 01 - nray;Kiw nraw;ghLfs; 

 

     (1) (2)  (3) (4) (5) 
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 ே

த
ற
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ெ
ப
�

ம
த
ி 
ம
�த
ி/ 

ே
ம

ல
த
ிக

�
 
(4
-5
) 

     

�லதன ெசா���கள�� 

�னரைம��� ேம�பா�� 

23,000,000   0.00 24,972,925 47,972,925 47,893,236 79,689 

2001 11 க�டட�க�� நி�மான� 20,000,000 0.00 24,972,925 44,972,925 44,972,924 1 

2002 11 ெபாறிெதா�தி இய�திர� 1,200,000 0.00 0.00 1,200,000 1,184,106 15,894 

2003 11 வாகன�க� 1,800,000 0.00 0.00 1,800,000 1,736,206 63,794 

  �லதன ெசா���கள�� 

�னரைம��� ேம�பா�� 

176,500,000 0.00 -24,972,925 151,527,075 147,833,873 3,693,202 

2102 11 தளபாட�க�� அ�வலக 

உபகரண�க�� 

5,000,000 0.00 (1,257,877) 3,742,123 3,698,029 44,094 

2103 11 இய�திர உபகரண�க� 1,500,000 0.00 1,257,877 2,757,877 2,757,877 0.00 

2104 11 க��ட� நி�மான� 170,000,000 0.00 (24,972,925) 145,027,075 141,377,967 3,649,108 

 11 பய��சி திறைம வ���தி 700,000 0.00 0.00 700,000 692,172 7,828 

2401 11 ேவ� �லதன ெசல� 700,000 0.00 0.00 700,000 692,172 7,828 

 11   1,036,430,000 0.00 1,036,430,000 180,023,920 856,406,080 

2509 11 ேவ�  1,036,430,000 0.00 1,036,430,000 180,023,920 856,406,080 

  ெமா�த� 200,200,000 1,036,430,000 0.00 1,236,630,000 376,443,201 860,186,799 
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5.4.4 க��தி�ட �தியான �லதன ெசலவ�ன�                 �.ஜி.எ�ஏ – 4 

ெசலவ�ன தைல�� இல : 257      அைம�� /திைண�கள� / மாவ�ட ெசயலக� : மாவ�ட ெசயலக� க���ைற 

 
 
 
 

நிக��சிதி�ட இல�க�� தைல��� 01 – ெசய��ைற ெசய�பா�க� 

க��தி�ட இல�க�� தைல��� 02 – ப�ரேதச ெசயலக� 

 
 

 

 

 

  வ
�ட

ய
�
 

�
ற
ிய

��
 

வ
�ட

ய
 
இ
ல

 

ந
ித
ி�
ப
�
�
த
�
 

(�
ள
�ய

��
)  

 

வ�டய�க� 

ச�ம�தமான இல�க� 

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

வ�டா�த 

மதி�ப���� உ�ள 

ஒ��கீ� 

 

�த�� ம��� 

ஒ��கீ� 

ேவ��ப��த� 

 

நி.ப�.66, நி.ப�.69 

மா�ற�க�, �ைற 

நிர�� ஏ�பா� 

ம��� ஒ��கீ� 

 

ெமா�த 

ேதறிய 

ஏ�பா� 

(1+2) 

 

ெமா�த 

ெசலவ�ன� 

 

ேதறிய ம�தி 

ேசமி�� (மிைக)       

(5 – 4) 

     �பா �பா �பா �பா �பா �பா 

     �லதன ெசா���க� 

�னரைம�� ேம�பா� 

 
800,000 

 
- 

 

- 

 
800,000 

 
781,243 

 
18,757 

2401 11 பய��சி�� திறைம 

வ���தி�� 

 
 

ெதாைக 

800,000 
 

- 
 

-  800,000 
 

781,243 
 

18,757 

 
800,000 

 
- 

 

- 

 
800,000 

 
781,243 

 
18,757 
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5.4.5 ெசலவ�ன�ைத நிதி�ப���த� ெபாழி��          �.ஜி.எ.� - 5 

அைம�� / திைண�கள� / மாவ�ட� ெசயலக�  : மாவ�ட ெசயலக� க���ைற 

ெசலவ�ன� தைல�� இல : 257  

 
 

நிதி�ப��த� நிக��சி தி�ட� 01 * ெமா�த� 

�றிய��

� 

வ�பர� ேதறிய 

ஏ�பா� 1 

உ�ைம 

ெசலவ�ன� 2 

ேதறிய ஏ�பா� 

5 

உ�ைம�ெசல

வ�ன� 6 

ெசலவ�ன 

வ �த� 

(6/5)*100 

 
11 

 

உ�நா�� நிதி 
2,085,870,000 1,210,211,951 2,085,870,000 1,210,211,951 58 

12 ெவலிநா�� உதவ� - கட�      
13 ெவலிநா�� உதவ� - மான�ய�      
14 ம�� ெச��தேவ��ய ெவலிநா�� உதவ� - 

கட� 

     

15 ம�� ெச��த ேவ��ய ெவலிநா�� உதவ� – 

மான�ய� 

     

16 எதி�மைற நிதி      
17 உ�நா�� நிதி�ட� ெதாட�பான ெவலிநா�� 

உதவ� 

     

21 வ�ேசட ச�ட ேசைவக�      
 

ெமா�த� (ம���வ�� ெசலவ�ன�) 
2,085,870,000 1,210,211,951 2,085,870,000 1,210,211,951 58 

 

*DGSA 5 (i) உ�ள ஒ�ெவா� ேவ.தி. கீ� உ�ள ெப�மதி உ�ளட�க� 

**DGSA 1 இ� 4 இ� ஆ� நிரலி� �றி�ப�ட�ப���ள நிதி ஏ�பா� 

*** வ �த� தச� % தவ�ர �றி�ப�ட�பட ேவண�� 
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5.4.6. ஒ�ெவா� ேவைல�தி�ட�� ெசய�தி�டப� ெசல� நிதிப��த�     �.ஜி.எ.� – 5(1) 
 

அைம�� / திைண�கள� / மாவ�ட� ெசயலக�  : மாவ�ட ெசயலக� க���ைற 

ெசலவ�ன� தைல�� இல : 257 

 

நிதிப��த� நிக��சிதி�ட� 01 நிக��சிதி�ட� 02 நிக��சிதி�ட ெமா�த�/ப�தி 

எ�ண��ைக 

�றிய�� வ�பர� ேதறிய 

ஏ�பா� 

உ�ைம 

ெசலவ�ன� 

ேதறிய 

ஏ�பா� 

உ�ைம 

ெசலவ�ன� 

ேதறிய ஏ�பா� உ�ைம 

ெசலவ�ன� 

�. �. �. �. �. �. 

11 உ�நா�� நிதி 1,308,070,788 447,874,675 777,799,212 762,337,276 2,085,870,000 1,210,211,951 

12 ெவள�நா�� உதவ� - கட�       

13 ெவள�நா�� உதவ� - 

மான�ய� 

      

14 ம�� ெச��த ேவ��ய 

ெவலிநா�� உதவ� - கட� 

      

15 ம�� ெச��த ேவ��ய 

ெவலிநா�� உதவ� -மான�ய� 

      

16 எதி�மைற நிதி       

17 உ�நா�� நிதி�ட� 

ெதாட�பான ெவலிநா�� 

உதவ� 

      

21 வ�ேசட ச�ட ேகாைவ       

 ெமா�த� 1,308,070,788 447,874,675 777,799,212 762,337,276 2,085,870,000 1,210,211,951 
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எ�ைல ெசலவ�ன� அதிகப�ச வர�� (�) வர�கள�� �ைற�தப�ச 

வர�� (�.) 

அதிகப�ச வர� சமநிைல 

(�.) 

1.1 ஒ��கீ�� மேசாதா வழ�கிய வர��க� 87,000,000.00  62,000,000.00         320,000,000.00 

1.2 ஆ����� அ�மதி�த ம�� ப�ேசாதைன                                   122,000,000.00   

உ�ைமயான 

 

ெசல�( ெப�வன�)- � ெப�வன�(கட�)- � ெப�வன� தைல�� - � 

2. வ�ட ��வ�� உ�ைமயான 

ெப�வன�(க��ல கணண� பதி� ப�) 

       2.1 ெதாைக (11) 

       2.2 ���� �றி�� (12) 

 

3. உ�ைமயான ெப�மதி��� நிதி.� 503(1) 

கீ� ஒ��ைம 

 

      3.1 ெதாைக (11) 

      3.2 ���� �றி�� (12) 

(நி.� 503(1) கீ� ஏ�ப�ட ஒ��பட� 

ெத����ெகா�வத�காக ேபா�மான தகவ� 

வழ�கபட ேவ��� – இைண�� 1.1 

 

4. நி.� 503 (1) கீ� ஏ�ற� ந��க�ப�ட ப�� 

உ�ைமயான ெப�மதி  (02 – 03 ) 

 

     4.1 ெதாைக (11) 

     4.2 ���� �றி�� (12) 

 

5. எ�ைல அவசரபட� / கீ�வ�� நிைல 

ஏ�ப�டா� அத� ெப�மதி 

(1.1 ம��� 1.2 ெப�மதி 4.1 �ட� ஏ�ற�) 

 
 
 

    116,561,243.59 

7,392,108.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116,561,243.59 

7,392,108.99 

 
 
 

63,984,291.65 

7,638,708.50 

 
 
 
 

18,564.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63,965,726.84 

7,638,708.50 

 
 
 

266,167,010.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

266,185,574.84 

 
 

5.4.7 - அரச ேசைவயாள�கள�� ��பண கண�� 2017 �ச�ப� 31 இ�தி வாசி�� 
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   5.4.8. ஒ�ைறய� கண�� வைக�ப��த� சார�ச� 

                                      �பா. 

அைம�� / திைண�கள�தி� ேசைவ ���� உ�திேயாக�த�கள�� ( இைண�� 3.1 )       264,335,171.84 

அைம�� / திைண�கள�தி� ெவலிய�� இடமா�ற� ெப�� ெச�ற உ�திேயாகதவ�க�  

( அ ) அர� அைம�� / திைண�கள�தி�� இடமா�ற� ெப�ற உ�திேயாக�த�க� ( இைண�� 3.2 )     102,412.00 

( ஆ ) மாகாண சைப நி�வன�க��� இடமா�ற� ெப�ற உ�திேயாக�த�க�    ( இைண�� 3.3 )    193,525.00              295,937.00 

இற�த உ�திேயாக�த�க� ( இைண�� 3.4 )                       392,450.00 

இைளபா�ய உ�திேயாக�தரக� (இைண�� 3.5 )                                     753,375.00 

   ேவைல நி��தப�ட உ�திேயாக�த�க� (இைண�� 3.6 )                  494,495.00 

ேவைலைய வ��� ெச�ற உ�திேயாக�த�க� ( இைண�� 3.7 )                  40,056.00 

 ேவ� (வ�பர� அறிவ��க) ( இைண�� 3.8 )                         -----------------------------

                                                     266,311,484.84 

�ைற�கப�ட� ( கட� உ�ைமயாள�) 

ேவ� ப�ேவ� அைம�� / திைண�கள�கள�� த��க�பட ேவ��ய கண�� ( இைண�� 3.9 )  125,910.00 

மாகாண சைப�� த��கபடேவ��ய கண�� ( இைண�� 3.10 )                       (125,910,00 ) 

ஒ�ைறய� கண�கி� ெமா�த�               ------------------------------------ 

                          266,185,574,84 

                   ----------------------------------- 
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5.4.9  - ெபா� ைவ�� கண�� (ேவ�) ��தக கண��  - 

6000/0/0/1/0/59       

 2017.12.31 ஆ� திகதி அறிவ��� 
தைல�� -257 

  
இ��� ��தக� �பா. 

திைண�கள ��தக 

ப� �பா. 

ேவ��பா� 

�பா. 

1. 2017.01.01  திகதி தைல�� 289,690.00 289,690.00  

2.வ�ட�தி��� ைவ�� 
 

 

ஜனவ� 
 

 

ெப�ரவ� 25,000.00 25,000.00  

மா�� 0.00 0.00  

ஏ�ர� 25,000.00 25,000.00  

ேம 1,000.00 1,000.00  

ஜ�� 1,500.00 1,500.00  
ஜூைல 25,000.00 25,000.00  
ஓக�� 

 
 

ெச�ெட�ப� 369,745.00 369,745.00  

ெமா�த� 447,245.00 447,245.00  
3.வ�ட�தி��� 

ெச��த�(ைவ�� ம�� ெச��த�)  

 

ஜனவா� 15,000.00 15,000.00  

ெப�ரவ� 64,160.00 64,160.00  

மா�� 0.00 0.00  

ஏ�ர� 0.00 0.00  

ேம 0.00 0.00  

ஜ�� 0.00 0.00  

  ஜூைல 27,500.00 27,500.00  

  ஓக�� 0.00 0.00  

  ெச�ெடா�ப� 0.00 0.00  

  ஒ�ெடா�ப� 0.00 0.00  

  ெநாெவ�ப� 0.00 0.00  

  �ச�ப� 0.00 0.00  
  ெமா�த� 106,660.00 106,660.00  
4.2017.12.31  ஆ� திகதி தைல�� 630,275.00 630,275.00  

(1)+(2)-(3) வ��ண�ப� 02 ப�)    
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5.4.10 ெபா� ைவ�� கண�� (ேவ�) ��தக கண��- 

6000–0–0–2–0-77 
2017.12.31 ஆ� திகதி தைல�� சமபட� வாசி��              தைல�� - 257 

  கண�� ப��� ��தக� திைண�கள ��தக�   

   வ��ண�ப 02 ப�  வ��தியாச� 

1. 2017.01.01  திகதி ப��� 20,192,828.23 20,192,828.23  

2.வ�ட�தி��� ைவ��    

ஜனவ� 0.02 0.02  

ெப�ரவ� 22,000.00 22,000.00  

மா��    

ஏ�ர� 5,000.00 5,000.00  

ேம 57,650.00 57,650.00  

ஜ�� 397,698.00 397,698.00  

ஜூைல 379,954.67 379,954.67  

ஓக�� 1,167,037.28 1,167,037.28  

ெச�ெட�ப� 617,951.43 617,951.43  

ஒ�ெடா�ப� 2,846,262.60 2,846,262.60  

ெநாெவ�ப� 4,906,129.68 4,906,129.68  

�ச�ப� 1,108,792.98 1,108,792.98  

ெமா�த� 11,508,476.66 11,508,476.66  

3.வ�ட����� 

ெபறேவ��ய ைவ�� 

(ம�� ெகா��பன�) 

   

ஜனவா� 1,710,578.80 1,710,578.80  

ெப�ரவ� 6,607,996.41 6,607,996.41  

மா�� 5,231,282.34 5,231,282.34  

ஏ�ர� 1,977,263.34 1,977,263.34  

ேம 1,540,774.03 1,540,774.03  

ஜ�� 1,028,034.47 1,028,034.47  

ஜூைல 325,882.95 325,882.95  

ஓக�� 133,002.50 133,002.50  

ெச�ெடா�ப� 708,822.88 708,822.88  

ஒ�ெடா�ப� 891,343.69 891,343.69  

ெநாெவ�ப� 1,310,804.71 1,310,804.71  

�ச�ப� 530,491.07 530,491.07  

ெமா�த� 21,996,277.19 21,996,277.19  

4.2017.12.31 ஆ� திகதி 

தைல�� 

9,705,027.70 9,705,027.70  

(1)+(2)-(3) (வ��ண�ப� 02 

ப�) 
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5.4.11 ெபா� ைவ�� கண�� - 6000-0-0-16-0-30 

 2017.12.31 ஆ� திகதி தைல�� சமபட� வாசி�� -        தைல�� -257 

 கண�� ப��� ��தக� திைண�கள ��தக�   

   வ��ண�ப 02 ப�  வ��தியாச� 

1. 2017.01.01  திகதி ப��� 183,456,590.03 183,456,590.03  

2.வ�ட�தி��� ைவ��    

ஜனவ� 500.00 500.00  

ெப�ரவ� 462,080.03 462,080.03  

மா�� 1,209,214.56 1,209,214.56  

ஏ�ர� 381,575.82 381,575.82  

ேம 651,283.26 651,283.26  

ஜ�� 628,834.82 628,834.82  

ஜூைல 693,733.56 693,733.56  

ஓக�� 2,902,454.79 2,902,454.79  

ெச�ெட�ப� 2,813,617.05 2,813,617.05  

ஒ�ெடா�ப� 3,627,207.53 3,627,207.53  

ெநாெவ�ப� 8,498,026.08 8,498,026.08  

�ச�ப� 32,001,345.34 32,001,345.34  

ெமா�த� 53,869,872.84 53,869,872.84  

3.வ�ட����� 

ெபறேவ��ய 

   

(ைவ�� ம�� 

ெகா��பன�) 

   

ஜனவா� 440,907.71 440,907.71  

ெப�ரவ� 3,075,328.62 3,075,328.62  

மா�� 8,469,676.67 8,469,676.67  

ஏ�ர� 7,375,333.19 7,375,333.19  

ேம 8,278,053.58 8,278,053.58  

ஜ�� 3,796,683.25 3,796,683.25  

ஜூைல 10,093,506.48 10,093,506.48  

ஓக�� 21,770,921.74 21,770,921.74  

ெச�ெடா�ப� 17,864,444.63 17,864,444.63  

ஒ�ெடா�ப� 14,922,674.41 14,922,674.41  

ெநாெவ�ப� 4,639,888.12 4,639,888.12  

�ச�ப� 3,809,540.53 3,809,540.53  

ெமா�த� 104,536,958.93 104,536,958.93  

4.2017.12.31 ஆ� தைல�� 132,789,503.94 132,789,503.94  

(1)+(2)-(3) (வ��ண�ப� 02 

ப�) 
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5.4.12 ெபா� ைவ�� கண�� – 6000-0-0-17-0-8 

2017.12.31 ஆ� திகதி அறிவ��� -        தைல�� -257 

 கண�� ப��� ��தக� திைண�கள ��தக�   

   வ��ண�ப� வ��தியாச� 

1. 2017.01.01 திகதி ப��� 39,741,169.66 39,741,169.66  

2.வ�ட�தி��� ைவ��    

ஜனவ� 2,904,500.00 2,904,500.00  

ெப�ரவ�    

மா�� 240.00 240.00  

ஏ�ர�    

ேம    

ஜ�� 15,908,600.00 15,908,600.00  

ஜூைல 2,087,250.00 2,087,250.00  

ஓக�� 550.00 550.00  

ெச�ெட�ப�    

ஒ�ெடா�ப� 76,725.00 76,725.00  

ெநாெவ�ப�    

�ச�ப� 93,450,000.00 93,450,000.00  

ெமா�த� 114,427,865.00 114,427,865.00  

3.வ�ட����� 

ெபறேவ��ய ைவ�� 

ம�� ைவ�� 

   

ஜனவா� 2,904,500.00 2,904,500.00  

ெப�ரவ� 2,283,787.75 2,283,787.75  

மா�� 15,730.55 15,730.55  

ஏ�ர� 330,025.00 330,025.00  

ேம 453,244.81 453,244.81  

ஜ�� 15,993,470.00 15,993,470.00  

ஜூைல 2,077,250.00 2,077,250.00  

ஓக�� 2,214,535.83 2,214,535.83  

ெச�ெடா�ப� 260,919.56 260,919.56  

ஒ�ெடா�ப� 1,985,555.33 1,985,555.33  

ெநாெவ�ப� 86,925.00 86,925.00  

�ச�ப� 1,222,116.91 1,222,116.91  

ெமா�த� 29,828,060.74 29,828,060.74  

4.2017.12.31 ஆ� தைல�� 124,340,973.92 124,340,973.92  

(1)+(2)-(3) (வ��ண�ப� 02 

ப�) 
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5.4.13 ெபா� ைவ�� கண�� – 6000-0-0-18-0-37 

2017.12.31 ஆ� திகதி தைல�� வாசி�� -       தைல�� – 257 

 

 கண�� ப��� ��தக� திைண�கள ��தக�   

  வ��ண�ப� வ��தியாச� 

1. 2017.01.01 திகதி 

ப��� 

97,089269.28 97,089269.28  

2.வ�ட�தி��� 

ைவ�� 

   

ஜனவ� 4,953,080.26 4,953,080.26  

ெப�ரவ� 13,579,326.00 13,579,326.00  

மா�� 3,368,270.94 3,368,270.94  

ஏ�ர� 18,937,086.87 18,937,086.87  

ேம 55,970,556.82 55,970,556.82  

ஜ�� 223,394,381.11 223,394,381.11  

ஜூைல 83,231,472.20 83,231,472.20  

ஓக�� 37,979,332.33 37,979,332.33  

ெச�ெட�ப� 119,421,027.17 119,421,027.17  

ஒ�ெடா�ப� 92,584,100.78 92,584,100.78  

ெநாெவ�ப� 50,831,031.40 50,831,031.40  

�ச�ப� 231,678,004.26 231,678,004.26  

ெமா�த� 935,927,670.14 935,927,670.14  

3.வ�ட����� 

ெபறேவ��ய (ைவ�� 

ம�� ெகா��பன�) 

3,393,394.55 3,393,394.55  

ஜனவா� 3,393,394.55 3,393,394.55  

ெப�ரவ� 3,232,357.75 3,232,357.75  

மா�� 15,013,231.77 15,013,231.77  

ஏ�ர� 32,415,859.58 32,415,859.58  

ேம 43,264,949.66 43,264,949.66  

ஜ�� 172,089,152.43 172,089,152.43  

ஜூைல 114,133,622.30 114,133,622.30  

ஓக�� 43,441,305.32 43,441,305.32  

ெச�ெடா�ப� 104,105,346.44 104,105,346.44  

ஒ�ெடா�ப� 55,791,043.77 55,791,043.77  

ெநாெவ�ப� 68,608,631.87 68,608,631.87  

�ச�ப� 225,042,706.19 225,042,706.19  

ெமா�த� 880,531,601.63 880,531,601.63  

4.2017.12.31 ஆ� திகதி 

தைல�� 

152,485,337.79  
      152,485,337.79 

 

(1)+(2)-(3) 

(வ��ண�ப� 02 ப�) 

   

 



PERPORMANCE ANNUAL AND ACCOUNTS REPORT     2017                                                                 KALUTARA DISTRICT 

78 

 

5.4.14 ெபா� ைவ�� கண�� – 6000-0-0-19-0-6 

2017.12.31 ஆ� திகதி வாசி�� -              தைல�� - 257 

  

 கண�� ப��� ��தக� திைண�கள ��தக�   

   வ��ண�ப� வ��தியாச� 

1. 2017.01.01 திகதி ப��� 11,910,628.05 11,910,628.05  
2.வ�ட�தி��� 

ைவ�� 

   

ஜனவ� 832,911.82 832,911.82  
ெப�ரவ� 1,305,991.59 1,305,991.59  

மா�� 2,116,769.30 2,116,769.30  

ஏ�ர� 861,980.22 861,980.22  

ேம 2,668,876.73 2,668,876.73  

ஜ�� 64,424,304.50 64,424,304.50  

ஜூைல 12,261,399.12 12,261,399.12  

ஓக�� 5,533,331.98 5,533,331.98  

ெச�ெட�ப� 7,525,293.78 7,525,293.78  

ஒ�ெடா�ப� 21,920,926.58 21,920,926.58  

ெநாெவ�ப� 8,671,229.88 8,671,229.88  

�ச�ப� 81,380,310.16 81,380,310.16  

ெமா�த� 209,503,325.66 209,503,325.66  

3.வ�ட����� 

ெபறேவ��ய (ைவ�� 

ம�� ெகா��பன�) 

   

ஜனவா� 193,718.00 193,718.00  

ெப�ரவ� 691,325.56 691,325.56  

மா�� 1,584,206.28 1,584,206.28  

ஏ�ர� 286,137.00 286,137.00  

ேம 804,881.50 804,881.50  

ஜ�� 9,938,718.74 9,938,718.74  

ஜூைல 28,646,486.07 28,646,486.07  

ஓக�� 28,103,320.56 28,103,320.56  

ெச�ெடா�ப� 9,859,486.23 9,859,486.23  

ஒ�ெடா�ப� 16,311,005.83 16,311,005.83  

ெநாெவ�ப� 27,296,172.87 27,296,172.87  

�ச�ப� 76,502,670.62 76,502,670.62  

ெமா�த� 200,318,129.26 200,318,129.26  

4.2017.12.31 ஆ� திகதி 

தைல�� 

21,095,824.45 21,095,824.45  
 

(1)+(2)-(3) (வ��ண�ப� 

02 ப�) 
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