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1. அரொங்ை அதிபரது செய்தி 
 மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தியானது மக்களின் சபாது நசலவகள் 

மற்றும்  அபிவிருத்தி  டவடிக்லககளின் துரித வளர்ச்சி 
என்பவற்றிநலநய தங்கியுள்ளது. எமது சதாலல ந ாக்கிலன 

இலக்காக சகாண்டு அலமச்சுக்கள் ஏலனய  ிறுவனங்களிடமிருந்து 

கிலடக்கப்சபறும்  ிதிகலள பிரநதச சசயலகங்கள, ஏலனய 

திலணக்களங்கள் மற்றும் பிரநதச கிராம சபாது அலமப்புக்கள் 

என்பவற்றின் ஒத்துலைப்புடன் புதிய சபாருளாதாரத்லத 

கட்டிசயழுப்பி சபாருளாதார சுபடீ்சத்லத ஏற்படுத்தக் கூடிய வலகயில் 

பயனுறுதிமிக்க பல அபிவிருத்தி திட்டங்கள் சசயற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  
அலனத்து இயற்லக வளங்கலளயும் தன்னகத்நத சகாண்டுள்ள இம்மாவட்ட 

மக்களின் சதாைில் விவசாயமும் கடற்சறாைிலுமாகும். பிரதானமாக ச ற் சசய்லக 

காலநபாக மற்றும் சிறுநபாக சசய்லகயாக சசயற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. காலநபாக 

பயிர்ச்சசய்லக சபரு விலளச்சலலப் சபற்றதுடன் சிறுநபாக சசய்லகயானது 

இரலணமடுக்குள புனரலமப்பு அபிவிருத்தி திட்டத்தினால் சில பிரநதசங்களில் 

பயிர்ச்சசய்லக இடம்சபறாவிட்டாலும் மறுவயல் பயிரிடுதல் நமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

கால் லட வளர்ப்பு, காளான் வளர்ப்பு, நதன ீவளர்ப்பு என்பவற்றிலும் சூைலிற்கு  ட்பு 

ரீதியான உற்பத்திகலள பயன்படுத்தல் என்ற சகாள்லகக்கலமய கிராம மாதிரி 

வடீ்டுத்நதாட்டம், நசதனப்பசலள உற்பத்தி, தாவர கிருமி ாசினிகள் பயன்படுத்தல் 

நபான்றவற்றிலும் அபிவிருத்தி அலடந்துள்ளது. 

உட்கட்டலமப்பு அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மூலம்  ீர்ப்பாசனம், வடீலமப்பு, 

சுகாதாரமும்  ீர் வசதியும், மின்சாரம், கல்வி, கடற்சறாைில் மற்றும மலசலகூடங்கள், 

வதீிகள் அலமத்தலுடன், ஆலனயிறவு உப்பளம் மீள் ிர்மானம்,  ிலக்கடலல 

பதனிடும்  ிலலயம் ச ல் காயலவக்கும் தளங்கள் மற்றும் சபாருளாதார மத்திய 

 ிலலயம்  ிர்மானம், நபான்ற திட்டங்கள் மூலம் லகத்சதாைிலும் அபிவிருத்தி 
கண்டுள்ளலம அவதானிக்கக் கூடியதாகவுள்ளது. 

    2015ஆம் ஆண்டு நதசிய உற்பத்தி திறன்நபாட்டியில் கிளிச ாச்சி மாவட்ட சசயலகம் 

முதல் தடலவயாக விண்ணப்பித்து நதசிய மட்டத்தில் 2ஆம் இடத்லத 

சபற்றுள்ளலமலயயும் சமூக பாதுகாப்பு சலபயின் பயனாளிகள் இலணப்பில் 

அதிகளவு பயனாளிகலள இலணத்து நதசிய ரீதியில் 2ஆம்  ிலலலய 

சபற்றுள்ளலமயும் மாவட்டத்தின் விலனத்திறனான சசயற்பாடுகலள 

எடுத்தியம்புகிறது. 

இந்த வலகயில் கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தின் அபிவிருத்திலயயும்  ிர்வாகத்தின் 

சசயற்திறலனயும் சவளிப்படுத்தும் ந ாக்கில் 2016ம் ஆண்டிற்கான சசயற்திறன் 

மற்றும் ஆண்டுக்கான கணக்கறிக்லக சமர்ப்பிப்பதில் சபருமகிழ்ச்சி அலடகிநறன். 

 
 
 
சுந்தரம் அருலம ாயகம், 
மாவட்ட சசயலாளர், 
கிளிச ாச்சி. 
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2.ைிளிச ாச்ெி மாவட்ட செயலைத்தின் அறிமுைம் 
யாழ் மாவட்டத்துடன் இலணந்திருந்த கிளிச ாச்சி பிரநதசமானது 1984ம் 

ஆண்டு தனி மாவட்டமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு அம்மாவட்டத்திற்கான 

மாவட்ட சசயலகம் உருவாக்கப்பட்டு இயங்கி வந்தது. தற்நபாது புதிய 

கட்டடம் அலமக்கப்பட்டு  வனீமயப்படுத்தப்பட்ட மாவட்ட சசயலகமாக 

மக்களிற்கான இலகுவான நசலவலய வைங்கி வருகிறது. 
 

மாவட்ட சசயலக வளாகத்தினுள் பலீட ாசினிகள் மற்றும் அநசதன 

பசலளகள் அற்ற மரக்கறி மற்றும் பைவலக சிறு தானிய பயிர்கள் 

பயிரிடப்பட்டு அதிக விலளச்சலலப் சபற்றதுடன் அலவ சகாய விலலயில் 

அலுவலக  லன்புரிச் சங்கத்தினால் அலுவலர்களிற்கு வைங்கப்பட்டது. 
நமலும் 2015ம் ஆண்டுக்கான நதசிய உற்பத்தி திறன் நபாட்டியில் முதல் 

தடலவயாக பங்கு பற்றி இரண்டாம் இடத்லத சபற்றுக் சகாண்டலமயும் 

குறிப்பிடத்தக்கது.  
 

இம் மாவட்ட சசயலகத்தின் சசயற்பாடானது 95 கிராம அலுவலர் பிரிவுகலள 

உள்ளடக்கிய கலரச்சி, கண்டாவலள, பூ கரி, பச்சிலலப்பள்ளி ஆகிய  ான்கு 

பிரநதச சசயலகங்களாக பிரித்து இலகுவான  ிர்வாக கட்டலமப்லப 

சகாண்டதாக விளங்குகிறது. 

2.1 சதாகல ந ாக்கும் குறிக்நைாள் பணித்திட்டமும் 

  
சதாகல ந ாக்கு 

 வனீமயப்படுத்தப்பட்ட மாவட்ட 
 ிரவாகத்தின் ஊடாக பயனுறுதி மிக்க 
மக்கள் நசலவ வைங்கல் 

செயற்பணி 
அரச சகாள்லககளிற்கலமவாக விலனத்திறலன 
பயன்படுத்தி சிறந்த ஒருங்கிலணப்பின் மூலம் 
மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக பண்பாட்டு 
விழுமியஙகலள உயர்த்தல் 

சபறுமதிைள் 
1. பாகுபாடற்ற ந ர்லமயான பயனுறுதிமிக்க நசலவலய வைங்கல் 

2. ஓநர பதவி  ிலலயில் உள்ள ஊைியர்கள் சமமாக மதிக்கப்படல் 

3. சூைலுக்கு  ட்பு ரீதியான உற்பத்திகலளப்  பயன்படுத்தல் 

4. இயலாலம> முதிநயாருக்கான கண்ணியமான நசலவயிலன   

வைங்கல் 
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2.2 மாவட்ட செயலைத்தின் செயற்பாடுைள் 

 விகைத்திறைாை மாவட்ட  ிர்வாை முகறகம 

 மாவட்ட சசயலகம் பிரநதச சசயலகங்களிற்கான கணினி 
வலலயலமப்புக்கலள ஏற்படுத்தல் உள்ளக கணிணி 
வலலயலமப்பு முலறகலளயும் சவளியக 
வலலயலமப்புக்கலளயும் ஏற்படுத்தல் 

 உத்திநயாகத்தர்கள் சதாடர்பான  தனி பர் நகாலவ நபணல் 
சம்பளம் மற்றும் ஏலனய சகாடுப்பனவுகள் புலகயிரத 
ஆலணச்சீட்டுகள் வைங்கல் உத்திநயாகத்தர்களின் பதவிகளிற்கு 
நதலவயான  வலகயில் பயிற்சிகலள வைங்கல். 

 ஓய்வு சபற்ற உத்திநயாகத்தர்களிற்கான ஓய்வூதிய 
சகாடுப்பனவுகலள நமற்சகாள்ளல் 

 தூய சபாதுச் நெகவைகள ைிராம பிரநதெ மாவட்ட 
சபாதுமக்ைளிற்கு வழங்குவதும்  வழங்ைப்படுவகத 
உறுதிப்படுத்தலும் 

 அலடயாள அட்லடகள் நமாட்டார் வாகன வரி வியாபார 
அனுமதிப்பத்திரங்கள் வைங்கல் 

 பிறப்பு திருமண மற்றும் இறப்பு பதிவுகலள தாமதமின்றி 
நமற்சகாள்வதும் அவற்றின் பிரதிகலள வைங்குதலும் 

 சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் வைங்கல் 

 காணி அனுமதிப்பத்திரம் வைங்குவதற்கான ஒழுங்குகலள 
நமற்சகாள்ளலும் காணிப்பிரச்சலனகலள தீர்த்து லவத்தலும் 

 ைலாச்ொர விழுமியங்ைள் மற்றும் உடல் உளொர்  லம் 
நபணல் 

 கலல கலாச்சார விைாக்கலள  டாத்துதல் கலல கலாச்சாரம் 
சம்பந்தமான நபாட்டிகலள  டாத்துதல்  

 கலாச்சாரம் சம்பந்தமான விலளயாட்டு  ிகழ்வுகலள 
 டாத்துதல் 

 மாவட்ட விலளயாட்டு  ிகழ்வுகள் மாற்றுத் திறனாளிகளிற்கான 
விலளயாட்டு  ிகழ்வுகள்  டாத்துதல் 

 சிறந்த பிரலைகலள உருவாக்குவதற்கு ஏதுவான வலகயில் 
சிறுவர்கள் இலளஞர்களிற்கான விைிப்புணர்வு 
கருத்தரங்குகலள  டாத்துதல், உளவள நமம்பாட்டிற்கான 
கருத்தரங்குகள்  டாத்துதல் 
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 ைிராம பிரநதெ மட்டத்தில் உள்ள மக்ைளின் ைல்வி சுைாதாரம் 
விவொயம் நபான்றவற்றிற்கு உதவுவதுடன் வறுகமக் 
நைாட்டிற்குட்பட்டவர்ைளிற்கு  ிவாரணங்ைளும் வாழ்வாதார 
உதவிைளும் வழங்ைல். 

 சபண் தலலலமத்துவ குடும்பங்களிற்கு சுயசதாைில் 
பயிற்சிகலள வைங்கலும் ஊக்குவிப்புக்கலள வைங்கலும். 

 முதிநயார்களிற்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளிற்கும் சில விநசட 
ந ாய் உலடநயாருக்குமான சகாடுப்பனவுகள் நமற்சகாள்ளல் 

 அனர்த்த முகாலமத்துவ நசலவ பிரிவினால் கிராமிய 
மட்டங்களில் திடீர் அனர்த்தம் சம்பந்தமான விைிப்புனர்வு 
கருத்தரங்குகலள  டாத்தல் உடனுக்குடன் அனர்த்த  ிவாரண 
நசலவகலள நமற்சகாள்ளல். 

 வாக்காளர் பதிவுகலள நமற்சகாள்ளலும் நதர்தல் 
ஒருங்கிலணப்பும் 

 விவசாயிகளிற்கான விலதகள், உள்ளடீுகள் விவசாய 
உபகரணங்கள் சபற்றுக் சகாடுத்தல். 

 வதீி அபிவிருத்தி  ீர்ப்பாசன  மின்சார வசதிகலள 

ஒழுங்கலமத்தல் வடீலமப்பு திட்டங்கலள ச றிப்படுத்தலும் 

யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களிற்கான இைப்படீ்டுத் சதாலக 

வைங்கல் மற்றும் மாவட்டத்தின் அலனத்து  அபிவிருத்தி 
 டவடிக்லககலளயும் ஒழுங்கலமத்து வைிப்படுத்தல்.  
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3. ைிளிச ாச்ெி மாவட்டத்தின் அறிமுைம்  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1  ிர்வாை எல்கலைள் 

வடமாகாணத்தின் மத்தியில் அலமந்திருக்கும் கிளிச ாச்சி 
மாவட்டமானது  வடக்நக எல்லலயாக  யாழ் மாவட்டமும், கிைக்கு 
சதற்கு எல்லலகளாக முல்லலத்தீவு மாவட்டமும், நமற்கு சதற்கு 
எல்லலகளாக மன்னார் மாவட்டத்லதயும் சகாண்டு விளங்குகிறது. 
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3.2 வரலாற்று முக்ைியத்துவங்ைள் 

இலங்லகயின் முதலாவது மனிதக்குடியிருப்பின் சதாடக்கப் 
புள்ளியாக இரலணமடு அலடயாளப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் 
கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தினது வரலாற்று சதான்லம 
ஆரம்பமாகின்றது. அக்காலத்தின் கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் வாழ்ந்த 
மக்கள் விவசாயம்,நவட்லடத்சதாைில், மீன்பிடி, கால் லட வளர்ப்பு 
ஆகிய சதாைில்கலள நமற்சகாண்டதுடன் அவற்லற நசமிக்கும் 
பைக்கங்கலளயும் சகாண்டிருந்தனர். இம் மாவட்டத்தில் 
காணப்படுகின்ற இரலணமடுக்குளம் உட்பட  ான்கு பாரிய 
 ீர்ப்பாசன குளங்களும் ஐந்து  டுத்தர  ீர்ப்பாசன குளங்களும் 394 

சிறிய  ீர்ப்பாசன குளங்களும் இம் மாவட்டத்தில் அலமந்துள்ளலம 
மக்களின் சதாைில் முலறலய எடுத்தியம்புகிறது. நமலும் 
சதாைில்நுட்பமும் கலல யமும் சபாருந்திய மக்கள் வாழ்ந்ததாக 
 ம்பப்படுகிறது. 
 
இம்மாவட்டத்தின் வரலாற்று சபருலமகளாக உருத்திரபுரம் சிவன் 
நகாயில், புளியம்சபாக்கலண  ாகதம்பிரான், மண்ணித்தலல புனித 
அந்நதானியார் ஆலயம், பாலலதீவு புனித அந்நதானியார் 
நதவாலயம், சபான்னாசவளி சிவன் ஆலயம் என்பவற்றுடன் பூ கரி 
ஒல்லாந்தர் நகாட்லடயும் காணப்படுகின்றது. 

3.3 இயற்கை வளங்ைள் 

இயற்லக வளங்களாக இரலணமடுக்குளம், சுண்டிக்குளம் பறலவகள் 
சரணாலயம், வன்நனரிக்குளம் பறலவகள் சரணாலயம் மற்றும் 
சகௌதாரிமுலன கடற்கலர என்பலவ விளங்குகின்றன. 

 

3.4 வர்த்தை சபாருளாதார செயற்பாடுைள் 

கிளிச ாச்சி மாவட்ட மக்களின் சபரும்பாலானவர்கள் 
ச ற்சசய்லகயுடன் உப உணவுப்பயிர்ச்சசய்லக மற்றும் கால் லட 
வளர்ப்பு  பைமரச் சசய்லக மீன்பிடித்சதாைில் என்பவற்லற 
நமற்சகாள்கின்றனர். 
இந்த வலகயில் கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தின் உற்பத்தி சசயற்பாடுகள் 
பின்வருமாறு. 
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ைிளிச ாச்ெி மாவட்டத்தின் பயிர் உற்பத்திப் பரம்பல். 

பயிர் 

 

பயிரிடப்பட்ட பரப்பளவு 

(Ha) 

உற்பத்தி (Mt) 

சபரும்நபாகம் 
2015/2016 

சிறுநபாகம் 
2016 

சபரும்நபாகம் 
2015/2016 

சிறுநபாகம் 
2016 

ச ல் 18,247 2,396 36,864 8,386 

மரக்கறி 584 543.50 7,302 4,998 

மிளகாய் 368 124 455 189 

சவங்காயம் 30.50 65 427 975 

பயறு 239 288 239 288 

உழுந்து 147 5 118 3.5 

சகௌபி 158 53 268 43 

 ிலக்கடலல 245 243 392 340 

சமாத்தம் 20,018.50 3,717.50 46,065 15,222.50 

 
    பயிரிடப்படும் பழ 

வகை 

பயிரிடப்பட்ட 
பரப்பளவு (Ha) 

உற்பத்தி (Mt) 

வாலை 210 4,620 

பப்பாசி 42 840 

மா 182 1,456 

நதாலட 6 18 

எலுமிச்லச 57 285 

பலா 110 1,540 

அன்னாசி 4 32 

மாதுலள 29 87 

சகாய்யா 49 270 

சகாடித்நதாலட 15 105 

சமாத்தம் 704 9,253 
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3.5  ீர்ப்பாெை முகறகம 

இம் மாவட்டமானது அண்ணளவாக 1237.11 சதுர கிநலா மீற்றர் 

 ிலப்பரப்பிலனயும் 44.3 சதுர கிநலாமீற்றர் உள் ாட்டு  ீர்ப்பரப்பிலனயும் 

தன்னகத்நத சகாண்டலமந்துள்ளது. சபாதுவாக சவப்ப ிலல கூடிய 

பிரநதசமாகக் காணப்பட்டாலும் கூட இங்குள்ள வளம்மிகு குளங்கள், 

அவற்றின்  ீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் விவசாயத்தில் 

சபரும் விலளச்சலலத் தரக்கூடிய மாவட்டங்களில் ஒன்றாக கிளிச ாச்சியும் 

அங்கம் வகிக்கின்றலம குறிப்பிடத்தக்கசதான்றாகும். இதில் பிரதானமாக 

ந ாக்குகின்ற நபாது, குளத்து  ீலரக் சகாண்டு (2ஏக்.அடி) கூடியவிலளச்சலலத் 

தரக்கூடிய  ீர்ப்பாசனமாக இரலணமடு  ீர்ப்பாசனம் நதசிய அளவில் ஏற்றுக் 

சகாள்ளப்பட்டதன் அடிப்பலடயில் கிளிச ாச்சிமாவட்டமும் ஓர் விவசாய 

மாவட்டமாக தன்லன அலடயாளப்படுத்திக் சகாண்டுள்ளது. இங்கு 7 

ஆற்றுப்படுக்லககள் காணப்படுகின்றன. 

 

ஆற்றுப்படுக்லகயின் சபயர்  ீநரந்துப்பரப்பு 

கலகலப்பாறு புதுமுறிப்புகுளம் 

பிரமந்தலாறு பிரமந்தலாறுகுளம் 

கனகராயன் ஆறு இரலணமடுகுளம் 

ச த்தலி ஆறு கல்மடுகுளம் 

பல்லவராயன்கட்டு கரியாலல ாகபடுவான் 

மண்டக்கல் ஆறு வன்நனரிகுளம் 

அக்கராயன் ஆறு அக்கராயன் குளம் 

 
கிளிச ாச்சி மாவட்டத்லதப் சபாறுத்த வலரயில்  ான்கு பாரியகுளங்கள் 

சார்ந்த  ீர்ப்பாசனத் திட்டங்களும், ஐந்து  டுத்தரக் குளம் சார்ந்த  ீர்ப்பாசனத் 

திட்டங்களும் காணப்படுகின்றது. இரலணமடு, கல்மடு,  அக்கராயன், 

கரியாலல ாகபடுவான் ஆகிய பாரிய குளங்களிலும் கனகாம்பிலக, 

புதுமுறிப்பு, பிரமந்தலாறு, வன்நனரி ஆகிய  டுத்தரக் குளங்களிலும் 

 ீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்  லடமுலறப்படத்தப்பட்டு வருகின்றன. இலவ 

யாவும் வடக்கு மாகாண  ீர்ப்பாசனத் திலணக்களத்தினால் முகாலம 

சசய்யப்பட்டு ச றிப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. 
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சதா
.இ
ல 

குளத்தின் 

சபயர் 

பிரநதச 

சசயலர் பிரிவு 

 ீநரந்து 

ஆற்றுப்படுக்
லக 

 ீநரந்து 
பரப்பு 

(சது.

லமல்) 

சகாள்ள
ளவு                

(ஏக்.அடி) 

 ீர் 
வைங்க
ல் பரப்பு 

(ஏக்) 

1 
இரலணமடு கலரச்சி கனகராயன் 

ஆறு 
227.00 106,500 21,985 

2 
கனகாம்பி
லக 

கலரச்சி கனகராயன் 

ஆறு 
10.30 1,221 260 

3 
புதுமுறிப்பு கலரச்சி கலகலப்பு 

ஆறு 
10.50 2,957 1,135 

4 
அக்கராயன் கலரச்சி அக்கராயன் 

ஆறு 
41.20 21,200 3,417 

5 
வன்நனரிக்
குளம் 

கலரச்சி மண்டகலா
று 

5.00 1,713 346 

6 
கல்மடு கண்டாவலள ச த்தலி 

ஆறு 
26.50 9,152 4,425 

7 
பிரமந்தலா
று 

கண்டாவலள பிரமந்தலா
று 

25.89 3,128 602 

8 

கரியாலல
 ாகபடுவா
ன் 

பூ கரி பல்லவராய
ன்கட்டு ஆறு 46.00 11,791 1,505 

9 குடாமுருட்
டி 

பூ கரி அக்கராயன் 

ஆறு 
8.30 9,600 1,300 

 

கிளிச ாச்சி மாவட்ட 

 ீர்ப்பாசனத்லதயும் விவசாய 

வளர்ச்சிலயயும் கருத்திற் 
சகாள்ளும் நபாது, இரலணமடுக் 

குளமும்  ீர்ப்பாசனத் திட்டமும் 

முக்கிய கருப்சபாருளாக 

திகழ்வநதாடு கிளிச ாச்சி வாழ் 

மக்களின் உயிர்  ாடியாகவும் 

விளங்குகின்றது. மாவட்டத்திலுள்ள 21208 விவசாயக் குடும்பங்களில் 

9495 விவசாயக் குடும்பங்கள் இரலணமடு  ீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் கீழ் 

விவசாயத்லத நமற்சகாள்நவாராகக் காணப்படுகின்றனர். இது  

மாவட்டத்தின் சமாத்தவிவசாயக் குடும்பங்களின் எண்ணிக்லகயில் 

40% மாகும். நமலும் இரலணமடு  ீர்ப்பாசனத் திட்டத்திலனப் 
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சபாறுத்தவலரயில் ச ற்சசய்லக மாத்திரமின்றி உப  உணவுப் 

பயிர்களான சகௌபி, பயறு, உழுந்து நபான்றலவயும் பயிரிடப்பட்டு 

விவசாய தன்னிலறலவ ந ாக்கிய வலகயில் கிளிச ாச்சி மாவட்டம் 

முன்நனற்றப்பாலதயில் சசல்கின்றலமலய தற்நபாது அவதானிக்க 

முடிகிறது. நமலும் 394 குளங்கள் கம லநசலவ திலணக்களத்தால் 

பரிபாலிக்கப்பட்டு வருகிறது. அத்துடன் உவர்  ீர்த்தடுப்பலணத் 

திட்டங்களும் பூ கரிபகுதியில் காணப்படுகிறது. இதன் ந ாக்கம் கடல் 

 ீர் உட்புகுவலத தடுப்பநதாடு சவள்ள  ீலர சவளிநயற்றுவதற்குமாக 

கட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

இத்திட்டங்கள் அலனத்தும் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக எமது பிரநதசத்தில் 

 ிலவிய அசாதாரண  ிலலலம காரணமாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு 

இயங்க முடியாத  ிலலயில் காணப்பட்டது. எனினும் 

மீள்குடிநயற்றத்தின் பின் மக்களின் வாழ்வாதாரத்லத 

உறுதிப்படுத்துவதற்காக பலதிட்டங்கள் பலமில்லியன் முதலீடு 

சசய்யப்பட்டு புனரலமப்பு சசய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம் 33,550 ஏக்கர் 

விவசாய  ிலங்கள் 10,615 விவசாய மக்கள் பயன்சபறுவார்கள். 
 

கல்மடு மீள் ிர்மாணம்  லடமுலறப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களில் 

முதன்லம சபறுகிறது. கடும் யுத்தம்  லடசபற்ற 2009 ம் ஆண்டுகாலப் 

பகுதியில் உலடக்கப்பட்ட குளம் 2010 ம் ஆண்டளவில்  ிர்மாணம் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2011 ம் ஆண்டில் 115 மில்லியன் ரூபா சசலவில் 1025 

குடும்பங்கள் பயன்சபறும் வலகயில் இத்திட்டம் புனரலமக்கப்பட்டது. 

இக்குளம் 2012ம் ஆண்நட முழுக்சகாள்ளளவுக்கு  ீர்பிடிக்கப்பட்டு 
சிறுநபாகம் 4250 ஏக்கர் அளவு விஸ்தீரணத்தில் சசய்யப்பட்டு 

மீள்குடிநயற்றத்லத வலுப்படுத்தியது. தற்சபாழுது மக்கள் இரு 

நபாகங்களும் பயிர் சசய்யக்கூடியதாக காணப்படுகிறது. 
 

இவ்வலகயில் புதுமுறிப்பு குளம், பிரமந்தலாறு குளம் கரியாலல 

 ாகபடுவான், வன்நனரிக்குளம், அக்கராயன் குளம் ஆகிய குளங்களும் 

அரச மற்றும் சவளி ாட்டு  ிதி  ிறுவனங்களின் மூலம் புனரலமப்பு 

சசய்யப்பட்டு அதன் பயலன மக்கள் சபற்று வருகின்றனர். 
 

கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தின் இதயமாக திகழ்கின்ற இரலணமடுக்குளம் 

மீள்குடிநயற்றத்தின் நபாது அரச  ிதியிலிருந்து 2010 சதாடக்கம் 

அபிவிருத்தி நவலலகள் சசய்யப்பட்டு வந்தன. எனினும் 2012 

சதாடக்கம் குளத்தின் கீைான வாய்க்கால், வதீிகள் என்பன IFAD எனும் 

 ிதி ிறுவனத்தின் இலகுகடன் மூலம் புனரலமப்பு சசய்யப்பட்டு 
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வருகிறது. அதன் மூலம்  வனீ  ீர் முகாலமத்துவத்லத நபணி கூடிய 
விலளச்சலல சபறவாய்ப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது. அத்துடன் விவசாய 
 டவடிக்லககலள நமம்படுத்தவும் பயிர்  ிலங்களில் மாற்று 
பயிர்ச்சசய்லகலய நமற்சகாள்ளவும்  டவடிக்லக ஏற்படுத்தப்பட்டு 
வருகிறது. இந்த மாற்றம் விவசாய மக்களது வாழ்வாதாரத்லத 
கணிசமான அளவு மாற்றக்கூடியதாக உள்ளது. 
 

இநத நவலள சமகாலத்தில் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினது இலகு 

கடன் திட்டத்தின் கீழ் குளக்கட்டு 2 அடியால் உயர்த்தி 19 MCM 

 ீர்சகாள்ளளலவ கூட்டுவதற்கான திட்டவலரபும் அதனுடன் இலணந்த 

ஏலனய கட்டுமானங்களும் வான், பாலம் அலமப்பு நவலலகளும் 

திருலவயாறு ஏற்று  ீர்ப்பாசன நவலலகளும் முன்சமாைியப்பட்டு 

அதற்கான நவலலத்திட்டங்களும் 2200 மில்லியனுக்கு ஆறு 

சபாதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஒப்பந்தகாரரிடம் வைங்கப்பட்டு 

துரிதகதியில்  லடசபறுகின்றன.  
 

 டப்பு ஆண்டு சிறுநபாக ச ற் சசய்லக பாதிக்காமல் அலனத்து 

நவலலகளும் இவ்வாண்டு முடிவலடவதற்கு முன்  ிலறவு 

சசய்யப்பட்டு இலங்லகயிலுள்ள ஏலனய குளங்களுக்கு  ிகராகவும் 

சர்வநதச தரத்திலும் புனரலமக்கப்பட்டு கிளிச ாச்சிக்கும் 

வடமாகாணத்திற்கும் சபருலமநசர்க்கும் குளமாக  ிமிர்ந்து  ிற்கும் 

என்பதில் ஐயமில்லல. 
 

குளக்கட்டு  ிர்மாணத்திற்கு சமாந்தரமாக குளத்தின் கீழ் 

அலமந்திருக்கும் 21000AC வயல்  ிலங்களுக்கு  ீர்ப்பாசனம் சசய்கின்ற 

பிரதான, ஊட்ட, வயல், கைிவுவாய்க்கால் மற்றும் விவசாய வதீிகள் 

அலமப்பதற்கான நவலலத்திட்டங்களும் IFAD  ிறுவனத்திடமிருந்து 

வாங்கப்பட்ட 2890 மில்லியன் இலகு கடனிலும் எமது அரசாங்கத்தினால் 

வைங்கப்பட்ட 310 மில்லியன்  ிதி உதவியுடனும் இப்பாரிய 

சசயற்திட்டம் 2013ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2017ஆம் ஆண்டு மார்ச் 

மாதமளவில் நவலலத்திட்டங்கலள  ிலறவு சசய்யும் வலகயில் 

முன்சனடுக்கப்படுகிறது. 

 

நமலும் IFAD திட்டத்தின் கீழ்  ீர்ப்பாசன கட்டுமானங்கலள 

புனரலமக்கும் அநத நவலள வாழ்வாதாரத்லத நமம்படுத்துவதற்கான 

உற்பத்தி சந்லதப்படுத்தல் திட்ட முன்சமாைிவு உள்வாங்கப்பட்டு அதன் 

பிரகாரம் இரலணமடு குளத்தின் கீழ் சதான்று சதாட்டு 

நமற்சகாள்ளப்பட்டு வந்த ச ற்பயிர்ச்சசய்லகக்கு மாற்றடீாக சிறுநபாக 
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காலங்களில் மறு பயிர்ச் சசய்லக நமற்சகாள்வலத ஊக்குவிக்கும் 

திட்டம் வருகின்றது. 

 

இதற்கலமய 2016 ஆரம்பிக்கப்பட்ட 800 ஏக்கரில் 145 விலளச்சலல 

சகாண்ட வயல்  ிலப்பரப்பில்  ிலக்கடலல, சகௌபி, பயறு, நசாளம் 

நபான்றன பயிரிடப்பட்டு சவற்றிகரமான அறுவலடயிலன 

நமற்சகாண்டிருந்தார்கள். அதன் சவற்றி  ிகழ்வானது  அரசாங்க அதிபர் 

தலலமயில் வயல் விைாவாகவும் சகாண்டாடப்பட்டது. 2016ம் ஆண்டு 

அநத நபான்று நமட்டு  ிலங்களில் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 

நசாளம் பயிர்ச் சசய்லக இத்திட்டத்தில்  லடமுலறபடுத்தப்பட்டது. 

கடந்த ஆண்டு சிறுநபாகம் தவறவிடப்படுவலத கருத்தில் சகாண்டு 

உடனடியாகநவ சிறுபயிர்ச்சசய்லக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது, எனினும் 

எதிர்பாராத மலை காரணமாக முழுலமயான அறுவலடலய 

நமற்சகாள்ள முடியவில்லல. எனினும் விவசாய திலணக்கள 

உதவியுடன் புதிய  ல்ல விவசாய திட்டங்களும்  வனீ முலறயில் 

பயிரிடக்கூடிய அன்னாசி, சகக்கரிக்காய் நபான்றலவ 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு  லடசபற்று வருகின்றது. 
 

 ீர் முகாலமத்துவத்திலன நமம்படுத்த புதிதாக  ீலர அளந்து வைங்கும் 

ஓர் ஏற்பாடும் அளப்பதற்குரிய கட்டுமானங்களும் தற்நபாது 

அலமக்கப்பட்டு வருகின்றது. புதிய திட்டத்திலன அறிமுகப்படுத்தும் 

நபாது, கிராமம் சார் அலமப்புக்கலள பலப்படுத்தவும் அரச சார்பற்ற 

 ிறுவனத்தின் ஊடாக பயிற்சி மற்றும் அறிவுலரகலள 

வைங்குவதற்கான ஓர் சசயற்பாடும் சமூகவலுவூட்டல் ஊடாகவும், 

துலறசார் வல்லுனர்கள் ஊடாகவும் நமற் சகாள்ளப்படுகிறது 

இதனூடாக விவசாய மக்கள் அதிக பலம் சபற்றவர்களாகவும், 

 ிறுவனமாக இயங்கக் கூடிய வலகயிலும் பயிற்சிகள் 

வைங்கபடுகின்றது. இத்திட்டமானது 85வதீம்  ிதி ரீதியிலான அலடவு 

மட்டத்லத 95வதீம் சபௌதீக அலடவு மட்டத்திலனயும் தற்நபாது 

எட்டியுள்ளதாக இத்திட்டத்லத  லடமுலறப்படுத்தும் திட்ட 

முகாலமத்துவ அலுவலகம் மூலம் அறிய முடிகின்றது. 2017ம் ஆண்டு 

முடிவில் இரலணமடு திட்டத்தினுடாக பாரியமாற்றத்லத ஏற்படுத்தி 
யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வியலல 

முன்நனற்றுவதற்கான  ிலல ஏற்படும் என்பலத சபருலமயுடன்  

கூறிக்சகாள்கின்நறன். 
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3.6 ெைத்சதாகை விபரம் 

இ
ல
  

பிரநதெ செயலர் 
பிரிவு  

குடும்பங்
ைளின் 
எண்ணி
க்கைகை
  

சமாத்த 
ஆட்ைளி
ன் 
எண்ணி
க்கை  

ஆண்
  

சபண்
  

தமிழ்
  

ெி
ங்
ை
ள
ம் 

மு
ஸ்
லி ம் 

1 கலரச்சி 23,979 77,299 37,333 39,966 23,695 35 249 

2 கண்டாவலள 8,266 25,915 12,503 13,412 8,262 1 3 

3 பூ கரி 7,378 25,814 12,787 13,027 6,922 1 455 

4 பச்சிலலப் பள்ளி 3,914 12,637 6,133 6,504 3,911 2 1 

சமாத்தம் 43,537 141,665 68,756 72,909 42,790 39 708 
 

3.7 மகழவழீ்ச்ெி  ிலகமைள் 

       மகழவழீ்ச்ெி பரம்பல் 

இல மாதம் ெராெரி மகழ வழீ்ச்ெி 
(மி.மீ) 

01 லத 39 

02 மாசி 8.5 

03 பங்குனி  

04 சித்திலர 34 

05 லவகாசி 590 

06 ஆனி 0 

07 ஆடி 0 

08 ஆவணி 0 

09 புரட்டாதி 0 

10 ஐப்பசி 7.8 

11 கார்த்திலக 118 

12 மார்கைி 136 

சமாத்த ெராெரி 885.8 

      சவப்ப ிகல பரம்பல் 

இல மாதம் ெராெரி சவப்ப ிகல 
(செல்ெியஸ்) 

01 லத 29.8 

02 மாசி 32.8 

03 பங்குனி 33.8 

04 சித்திலர 36.1 

05 லவகாசி 33.9 

06 ஆனி 33.2 

07 ஆடி 33.8 

08 ஆவணி 34.1 

09 புரட்டாதி 34.7 

10 ஐப்பசி 35.2 

11 கார்த்திலக 30.0 

12 மார்கைி 29.5 

சமாத்த ெராெரி 396.9 
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3.8 மாவட்டத்தினுகடய அடிப்பகடப் புள்ளிவிபரத் தைவல்ைள்  

மாவட்டத்தின் சபயர் ைிளிச ாச்ெி 
மாகாணம் வடமாகாணம் 

முழு இட விஸ்தீரணம்  1237.11 சதுர கி.மீ 

பிரநதச சசயலக பிரிவுகளின் 
எண்ணிக்லக 

04 

கிராம அலுவலர் பிரிவுகளின் 
எண்ணிக்லக 

95 

கிராமங்களின் எண்ணிக்லக 354 

வாக்சகடுப்பு பிரிவுகளின் 
எண்ணிக்லக 

100 

பிரநதச சலபகளின் எண்ணிக்லக 03 

அலமச்சின், மாவட்டச் சசயலரின் 
கீழ் இயங்கும், அரச விடுதிகளின் 
எண்ணிக்லக 

16 

வலயக்கல்விப்பணிப்பாளர்களின் 
எண்ணிக்லக 

01 

பாடசாலலகளின் எண்ணிக்லக  104 

கல்வி கற்கும் மாணவர்களின் 
எண்ணிக்லக 32052 

கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களின் 
எண்ணிக்லக 1444 

பாராளுமன்ற அங்கத்தவர்களின் 
எண்ணிக்லக 

09 

மாகாணசலப அங்கத்தவர்களின் 
எண்ணிக்லக 

04 

உள்ளூர் அதிகாரசலப 
அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்லக 

37 

குடித்சதாலக   
141,665 
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4. ிறுவை அகமப்பு வகரபடமும் அனுமதிக்ைப்பட்ட ஆளணி 
விபரமும் 

4.1 மாவட்ட செயலை அகமப்பு வகரபடம் 
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4.2 மாவட்ட செயலைத்தின் ஆளணி விபரம் 

மாவட்ட செயலைம்: ைிளிச ாச்ெி 

ைிளிச ாச்ெி மாவட்டம் 

31.12.2016ல் அனுமதிக்ைப்பட்ட மற்றும் சவற்றிடமாைவுள்ள ஆளணி பற்றிய 
விபரங்ைள் மாவட்ட செயலைம் 

வகை  நெகவ/ தரம்/ 

மட்டம் 

அனுமதிக் 

ைப்பட்ட 
ஆளணி  

தற்நபா 

துள்ள 
ஆளணி 

சவற்
றிடம் 

அரசாங்க அதிபர் SLAS Special 1 1 0 

நமலதிக அரசாங்க அதிபர் SLAS I 2 1 1 

திட்டமிடல் பணிப்பாளர் SLPS I 1 1 0 

பிரதம கணக்காளர் SLAcs I 1 1 0 

பிரதம கணக்காய்வாளர் SLAcs I 1 1 0 

உதவி மாவட்ட சசயலாளர் SLAS II/III 1 1 0 

உதவிப்பணிப்பாளர்/ பிரதிப் பணிப்பாளர் 
(திட்டமிடல்) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SLPS II/III 

3 1 2 

உதவிப்பணிப்பாளர் Supernumerary 
1 1 0 

கணக்காளர் SLAcs II/III 1 1 0 

சபாறியியலாளர் SL.EngSII/ III 1 1 0 

 ிர்வாக உத்திநயாகத்தர் PMAS Supra 1 0 1 

சமாைிசபயர்ப்பாளர்  TS 2 0 2 

தகவல் சதாடர்பாடல் சதாைில்நுட்ப 

உத்திநயாகத்தர் 
SLICTS 2/II/I 1 0 1 

பாதீட்டு உதவியாளர் Asso Officer 
III/II/I 

1 1 0 

அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர் DOS III/II/I 20 20 0 

அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர் 
(அபிவிருத்தி) 

DOS III/II/I 

13 12 1 

சதாைில்நுட்ப உத்திநயாகத்தர் 
SLTS III/II/I 

2 0 2 

படவலரஞர் SLTS III/II/I 1 0 1 

சபாது முகாலமத்துவ உதவியாளர் P.M.A I,II,III 38 38 0 

தகவல் சதாடர்பாடல் சதாைில்நுட்ப 

உதவியாளர் 

SLICTS 

3/III/II/I  
2 1 1 

சதாைில்நுட்ப உதவியாளர் Departmental 
III//II/I 

2 2 0 

சாரதி CDS III/II/I 
Special 

10 8 02 

விடுதிக்காவலாளி Departmental 
III//II/I Spc 

1 0 1 

மின்சார அலுவலர் Departmental 
III//II/I Spc 

1 0 1 

அலுவலக பணி உதவியாளர் OES III/II/I SPC 15 14 1 

காவலாளி OES III/II/I SPC 1 1 0 

சமாத்தம்   124 107 17 
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ஆளணி விபரம் : பிரநதெ செயலைங்ைள்- ைிளிச ாச்ெி மாவட்டம் 

31.12.2016 இல் அனுமதிக்ைப் பட்ட மற்றும் சவற்றிடமாைவுள்ள ஆளைி பற்றிய 
விபரங்ைள் 4 பிரநதெ செயலைங்ைள் 

 

 

வகை  நெகவ/ 
தரம்/ மட்டம் 

அனுமதிக் 

ைப்பட்ட 
ஆளணி  

தற்நபா 

துள்ள 
ஆளணி 

சவற்
றிடம் 

பிரநதச சசயலாளர் SLAS I 
4 4 0 

உதவிப் பிரநதச சசயலாளர் SLAS III 
4 3 1 

உதவிப்பணிப்பாளர்/ பிரதிப் பணிப்பாளர் 
(திட்டமிடல்) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SLPS III/II 
4 3 1 

உதவிப்பணிப்பாளர் Supernumerary 
1 1 0 

கணக்காளர் SLAcs II/I, 
II/II 

4 4 0 

 ிர்வாக உத்திநயாகத்தர் PMA Supra 4 0 4 

கிராம நசலவயாளர்  4 0 4 

சமாைி சபயர்ப்பாளர்  TS 4 0 4 

நமலதிக மாவட்ட பதிவாளர்  RegS 3/II/I 4 4 0 

அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர் DOS III/II/I 20 28 - 

அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர் 
(அபிவிருத்தி) 

DOS III/II/I 

131 123 
- 

சதாைில்நுட்ப உத்திநயாகத்தர் 
SLTS III/II/I 

4 0 4 

சபாது முகாலமத்துவ உதவியாளர் 
PMAS III/II/I 

89 74 15 

கிராம நசலவயாளர் உத்திநயாகத்தர் 
  

95 75 20 

தகவல் சதாடர்பாடல் சதாைில்நுட்ப 

உதவியாளர் 
SLICTS 

3/III/II/I 

4 0 4 

சதாைில் நுட்ப உதவியாளர் Departmental 4 4 0 

சாரதி 
CDS III/II/I 

8 8 0 

அலுவலக பணியாளர் 
OES III/II/I 

25 25 0 

காவலாளி OES III/II/I 
1 1 0 

சமாத்தம்   414 357 57 
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5 செயலாற்றுகை 

5.1 சபாது ிர்வாை செயற்பாடுைளின் முன்நைற்றம். 

5.1.1  ிர்வாைக்ைிகளயின் செயற்பாடுைள் 

மாவட்ட செயலை அலுவலர்ைளின் சுயவிபரக்நைாகவ நபணல் 

விடுமுகற, புகையிரத ஆகணச்ெடீ்டுக்ைள் வழங்ைல் நபான்ற 

 ிர்வாை  டவடிக்கைைகள நமற்சைாள்ைிறது. 2016ம் ஆண்டு 

மாவட்ட செயலைத்திலிருந்து இடமாற்றம் சபற்று சென்றவர்ைள் 

ஓய்வு சபற்று சென்றவர்ைள் விபரம்  

1. முைாகமத்துவ உதவியாளர்         04 

2. அலுவலைப் பணியாளர் ஓய்வு சபற்றவர்     02 

மாவட்ட செயலைத்திற்கு இடமாற்றம் சபற்று புதிய  ியமைம் 

சபற்று வந்தவர்ைள் விபரம் 

1. இலங்கை  ிர்வாை நெகவ அலுவலர்   01 

2. முைாகமத்துவ உதவியாளர்          05 

3. அலுவலைப்பணியாளர்     03   

அக்ைிரைார ைாப்புறுதி திட்டத்தின் ைீழ் 41 வாைைங்ைளுக்ைாை 

ைப்புறுதிைளும் வழங்ைப்பட்டை. 
 

 

5.1.2. உள்ளைக் ைணக்ைாய்வுக் ைிகள. 
 

மாவட்டச் சசயலகம் மற்றும் பிரநதச சசயலகங்களில்  உள்ளக 
கட்டுப்பாடு மற்றும் முலறலமகளது முன்நனற்றம் சதாடர்பிலான 
 டவடிக்லககளில் இக்கிலள ஈடுபட்டதுடன் அதன் சபறுநபறுகள் 
முன்நனற்றகரமாகவும் அலமந்திருந்தன. 
 

விடயம் 
மாவட்டச் 
சசயலகம் 

பிரநதச சசயலகங்கள் 

ைகரச்ெி ைண்டாவகள பூ ைரி பச்ெிலலப்
பள்ளி 

முன் லவக்கப்பட்ட 
அவதானிப்புக்கள் 10 06 06 05 06 

முன் லவக்கப்பட்ட 
அவதானிப்புக்களிற்
காக கிலடக்கப் 
சபற்ற பதில்கள் 

10 06 06 05 06 
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சமாத்தமாக பதில் 
கிலடக்கப் சபறாத 
அவதானிப்புக்கள் 

- - - - - 

 

வருடத்தில்  ான்கு முகாலமத்துவ கணக்காய்வுக் குழுக் கூட்டம் 
 டாத்தப்பட்டுள்ளது. முதலாவது கூட்டம் கடந்த வருடத்திற்கானதும் 
ஏலனய மூன்று கூட்டங்களும் இந்த வருடத்திற்குமானதும் ஆகும். 
இம்முலற பிரநதச சசயலகங்களிலும் கணக்காய்வு 
முகாலமத்துவகுழுக் கூட்டம்  டாத்தப்பட்டது. 

 

நமலும் சபறுலக  லடமுலறகள் மற்றும் ஒப்பந்த முகாலமத்துவம் 
சதாடர்பான முலறலமகலள வலுப்படுத்தும் ந ாக்கில் அரசாங்க 
அதிபரினால் சதாடர்புலடய சுற்று  ிருபங்கள் மற்றும் சபறுலக 
 லடமுலறக் லகநூல்களிலன சதாடர்புபடுத்தி சுற்று ிருபம் 
வைங்கப்பட்டுள்ளது. நமலும் பிரநதசசசயலகங்களில் சபறுலகயின் 
நபாது பயன்படுத்தக்கூடிய ஆவணங்கள் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
மாவட்ட பதிவாளர்  ாயகத்தின் அறிவுலுத்தலுக்கு அலமவாக உதவி 
மாவட்டப்பதிவாளர் ஆவணங்கள் மீளாய்வு சசய்யப்பட்டு அறிக்லக 
சசய்யப்பட்டதுடன் ஆவணங்கள் அைிப்பு சதாடர்பான குழு 
அறிக்லகயும் தயாரிக்கப்பட்டது.  
 

முகாலமத்துவ கணக்காய்வுகுழுக் கூட்டத்தில் உள்ளக கட்டுப்பாடு, 

ஆபத்துக்கள் சதாடர்பிலும் கலந்துலரயாடப்பட்டுள்ளது. 
 சபாது  ிர்வாக மற்றும் திலறநசரி சுற்று  ிருபங்கள்  

 களஞ்சிய  லடமுலறகளில் பின்பற்றப்பட நவண்டிய 
படிவங்கள்  ான்கு பிரநதச சசயலகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு 
அவற்லற பயன்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. 

நமலும் மாவட்ட சசயலகம் உற்பத்தி திறன் நபாட்டியில் பங்கு 
பற்றி சவற்றியடீ்டுவதற்காக முன்மாதிரிச் சசயற்பாடுகளில் 
ஈடுபட்டதுடன், ஏலனய கிலளகளுடன் இலணந்து சசயற்பட்டிருந்தது.  
 

 

முைாகமத்துவ 
ைணக்ைாய்வுகுழுக் கூட்டம் 

4 வது  
ைாலாண்டு 

2015 

1 வது 
ைாலாண்டு 

2016 

2 வது 

ைாலாண்டு 

2016 

3வது 

ைாலாண்டு 

2016 

மாவட்ட சசயலகம் 
கிளிச ாச்சி.  

12.02.2016 16.05.2016 09.08.2016 07.11.2016 
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5.1.3 வருமாை நெைரிப்புச் செயற்பாடுைள்  
 

வருமாை 
குறியீடு 

வருமாை விபரம் மதிப்பீடு திரட்டிய 
விபரம் 

1003 - 07 - 02 பதிவாளர் ாயக திலணக்களப் பதிவுக் கட்டணம் 4,000,000.00 4,191,650.00 

1003 - 07 - 03 தனியார் மரப் நபாக்குவரத்து 50,000.00  33,641.50 

1003 - 07 - 99 பிறவருமானங்கள் 54,700.00  70,935.50 

2002 - 01 - 01 அரச கட்டடங்கள் மீதான வாடலக  800,000.00 926,212.65 

2002 - 02 - 99 வட்டி 2,000,000.00  1,735,636.42 

2003 - 02 - 14 நமாட்டார் வாகன அறவடீு - 17,320,530.00 

2003 - 02 - 03 ஆட்கலளப் பதிவுசசய்வதற்கான 
கட்டணம் 

- 126,000.00 

2003 - 02 - 06 Fauna & Flora Protect on Ordinance - - 

2003 - 02 - 07 கடவுச்சீட்டுக்கட்டணம் - -                        

- 
2003 - 02 - 13 பரீட்லசக்கட்டணம் - 223,250.00 

2003 - 04  -00 அரச ஊைியர் நமாட்டார் வாகன அறவடீு - - 

2003 - 02 - 99 பிற சில்லலறப் சபாருட்கள் 80,000.00  301,091.34 

2003 - 99 - 00 பிற வாடலக 2,000,000.00  4,281,895.43 

2004 - 01 - 00 விதலவகள் அனாலதகள் பங்களிப்பு 7,000,000.00  7,688,476.95 

 

 

 

5.1.4 மைிதவலு நவகலவாய்ப்பு திகணக்ைளச் செயற்பாடுைள் 

சதாைில் மற்றும் சதாைிற் சங்க உறவுகள் அலமச்சின் ஊடாக மனித 
வலு நவலல வாய்ப்புத் திலணக்களம் தனது இலக்குகலள 
சசயற்படுத்தி வருகின்றது. இத் திலணக்களத்தின் சசயற்பாடுகளாக 

இலளஞர் யுவதிகளுக்கு நவலல வாய்ப்லப ஏற்படுத்துதல், 
சுயசதாைிலல நமம்படுத்தல், ஊக்குவித்தல், சதாைில் வைிகாட்டல் 

கருத்தரங்குகலள  டாத்துதல் நபான்ற சசயற்பாடுகளினூடாக தனது 

இலக்குகலள அலடந்து வருகின்றது. இத் திலணக்களத்தின் 

சசயற்பாடுகலள முன்சனடுப்பதற்காக கிளிச ாச்சி மாவட்ட 
சசயலகத்தில்  ான்கு உத்திநயாகத்தர்களும் பிரநதச சசயலகத்தில் 

மூன்று உத்திநயாகத்தர்களும் கடலமயாற்றுகின்றனர். 
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2016ல் நமற்சைாள்ளப்பட்டசெயற்பாடுைள் பின்வருமாறு 

1. ஆெிரியர்ைளுக்ைாை சதாழில் வழிைாட்டல் 

இந்  ிகழ்ச்சி ஊடாக மாணவர்கள் பாடசாலல கல்வியின் நபாநத 
சதாைில் வாய்ப்லப எவ்வாறு சபற்றுக் சகாள்ளலாம் என்பலதயும் 

பாடசாலல கல்வியின் பின் கற்க நவண்டிய பயிற்சிச றி பற்றியும் 

ஆசிரியர்களினூடாக மாணவர்களுக்கு சகாண்டு சசல்லுதல் இவ் 

 ிகழ்ச்சியின் ந ாக்கமாகும். இந்  ிகழ்ச்சிக்கு 40 ஆசிரியர்கள் 

பங்குபற்றியதுடன் 27000ரூபா  ிதி சசலவு சசய்யப்பட்டது. 

2. சதாழில் வழிைாட்டல் மாணவர்ைளுக்கு 

மாணவர்கள் பாடசாலல கல்வி முடிந்தவுடன் பயிற்சி ச றிக்கு 
ஈடுபடுத்தல் இந்  ிகழ்ச்சியின் ந ாக்கமாகும். மாணவர்களின் தரத்லத 
உயர்த்துதல்  1113 மாணவர்களுக்கு சதாைில் வைிகாட்டல் 

 டாத்தப்பட்டது. 

3. நவகலநதடுநவாருக்கு சதாழில் வழிைாட்டல் 

இந்  ிகழ்ச்சி நவலலயற்ற இலளஞர் யுவதிகளுக்கானது. இலளஞர் 

யுவதிகலள தனியார்துலற சுய சதாைில் நபான்றவற்றில் சதாைில் 

வாய்ப்லப சபற்று ஊக்குவித்தல் ஆகும். 728 நவலலயற்ற இலளஞர் 

யுவதிகளுக்கு விைிப்பூட்டல் சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

4.  லிவுற்நறாருக்ைாை சதாழில் வழிைாட்டல் 

 லிவலடந்தவர்கலள சுய சதாைிலில் ஈடுபடுத்துவதற்காக இந் 

 ிகழ்ச்சி  டாத்தப்படுகின்றது. 465 நபருக்கு வைிகாட்டல் 

சசய்யப்பட்டது. 

5. சுயசதாழில் செய்நவாருக்ைாை ஊக்குவித்தல் 

 ிைழ்ச்ெி 
இந்  ிகழ்ச்சி சுய சதாைில் சசய்து சகாண்டிருப்நபாருக்கானது சுய 
சதாைிலல எவ்வாறு நமம்படுத்துதல் சந்லதப்படுத்தல் 

நபான்றலவக்கான வைிமுலறகலள விளக்குவதாகும் இந் 

 ிகழ்ச்சியில் 65 நபர் பங்குபற்றினர். 4780 ரூபா சசலவு சசய்யப்பட்டது. 
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6. சபற்நறார்ைளுக்ைாை சதாழில் வழிைாட்டல் 

 ிைழ்ச்ெி 
இந்  ிகழ்ச்சியானது பாடசாலல கல்வியின் பின் தமது பிள்லளகலள 
பயிற்சிச றிக்கு அனுப்புதல் சதாைில் வாய்ப்லப சபற்றுக் சகாடுக்க 
ஆர்வமூட்டல் நபான்றலவ பற்றி சபற்நறார்களுக்கு சதளிவுபடுத்தும் 

 ிகழ்வு ஆகும். இந்  ிகழ்ச்சிக்கு 204 பயனாளிகள் பங்குபற்றியதுடன் 

9000ரூபா சசலவு சசய்யப்பட்டது. 

7.  சதாழில் குழு  ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 

இந்  ிகழ்ச்சி சதாைிலல எதிர்பார்க்கும் இலளஞர்கள் 

யுவதிகளுக்கானது. இந்  ிகழ்ச்சியின் மூலம் ந ரடி நவலல வாய்ப்லப 
சபறலாம். இந்  ிகழ்ச்சிக்காக 30 நபர் பங்குபற்றியதுடன் 34,150 ரூபா 
சசலவு சசய்யப்பட்டது. 

8. சதாழில் வாய்ப்புக்கு ஆர்வமூட்டும் நவகலத்திட்டம் 

இந்  ிகழ்ச்சியில் நவலலயற்றவர்கலள சுயசதாைிலில் 

ஈடுபடுத்துவதற்கு ஆர்வமூட்டும்  ிகழ்ச்சி ஆகும். இந்  ிகழ்ச்சியில் 231 

நபர் பங்குபற்றினர். 

9. முயற்ெியாண்கம அபிவிருத்தி பயிற்ெிச றி 
இந்  ிகழ்ச்சி சதாைில் குழு ஒன்றிற்கு சதாைில் விருத்திக்கு 
நதலவயான பயிற்சி அளிப்பதாகும். இந்  ிகழ்வில் 30 நபர் 

பங்குபற்றியதுடன் 27600ரூபா சசலவு சசய்யப்பட்டது 

10.  சதாழில் ெவாகல சவற்றி சைாள்ளல் 

இந்  ிகழ்ச்சி நவலலயற்ற இலளஞர் யுவதிகளுக்கானது. சதாைிலல 
நதடும் நபாதும் ந ர்முகநதர்லவ எதிர் சகாள்ளும் நபாதும் 

சவற்றிகரமாக அவ் சதாைிலல சபற்றுக்சகாள்ளல் பற்றிய 
விைிப்பூட்டல் ஆகும். இதில் 63 நபர் பயனாளிகள் பங்குபற்றியதுடன் 

15900 ரூபா சசலவு சசய்யப்பட்டது. 

11.  நதகவப்பாட்டின் மீதாை பயிற்ெி ச றி 

இதில் 124 நபர் பயனாளிகள்  பங்குபற்றியதுடன் 39800ரூபா சசலவு 
சசய்யப்பட்டது. 
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12.  சதாழிற் நெகவசெயற்பாடுைள் 

 கிளிச ாச்சி மாவட்ட சபாது மக்கள் சதாைிற் நசலவ  ிலலயம் 

திறப்பு விைா  ிகழ்வு  லடசபற்றது 

 பயிற்சிச றிக்கு 85 இலளஞர் யுவதிகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்  

 ந ரடி நவலல வாய்ப்பு 133 நபருக்கு சபற்றுக் சகாடுக்கப்பட்டது. 

 பதிவுசசய்யப்பட்டடநவலலநதடுநவார்கள் 4791 பர்கள். 

 சிறியசதாைிற் சந்லத ஓன்று  டாத்தப்பட்டது (IOM 

அனுசரலணயுடன்) 

 கிளிச ாச்சி மாவட்டத்திலுள்ள சதாைில் தருனர்கலளயும் சதாைில் 

நதடுநவார்கலளயும் இலணய வைி மூலம் பதிவு 
நமற்சகாள்ளப்பட்டது. (www.dome.gov.lk) 

 சதாைில் ஊக்குவிப்பும் சிறந்த வைிகாட்டுதலும்  ிகழ்ச்சி. 
பங்குபற்றிநயார் 80 இலளஞர் யுவதிகள். இந்  ிகழ்விற்காக ரூபா 

19998/- சசலவு சசய்யப்பட்டது. 

 

5.1.5. நதெிய சதாழில் முயற்ெி அபிவிருத்தி 
அதிைாரெகப 

லகத்சதாைில் மற்றும் வணிக அலமச்சின் கீழ் இயங்கும் நதசிய 
சதாைில் முயற்சி அபிவிருத்தி அதிகார சலபயானது சிறிய மற்றும் 
 டுத்தர லகத்சதாைிலாளர்களது சதாைில் முயற்சிகலள அபிவிருத்தி 
சசய்தல், நமம்படுத்தல் நபான்ற சசயற்பாடுகலள ஆற்றிவருகின்றது.   
இச்சலபயின் கீழ் 5 அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர்கள் கிளிச ாச்சி 
மாவட்ட சசயலகம் மற்றும் பிரநதச சசயலகங்களில் 
கடலமயாற்றுகின்றனர் 

 

மாவட்ட சதாைில் முயற்சியாளர் மன்றக் கூட்டம்  22.11.2016 

கிளிச ாச்சி மாவட்ட சசயலகத்தில் முற்பகல் 10.00 மணியளவில் 
அரச அதிபர் தலலமயில் ஆரம்பமானது. இந் ிகழ்விற்கு வடமாகாண 
ஒருங்கிலணப்பாளர் திரு.மு.ரவிக்குமார் அவர்களும், பிரநதச  
சசயலாளர்கள், திலணக்கள அதிகாரிகள், வங்கிமுகாலமயாளர்கள், 
அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர்கள், லகத்சதாைிலாளர்கள்  ஆகிநயார் 
வருலக தந்தனர். லகத்சதாைிலாளர்கள் ஒவ்சவாருவரும் தமது 
சதாைில் முயற்சியில் எதிர்ந ாக்குகின்ற இடர்பாடுகலள எடுத்துக் 

http://www.dome.gov.lk/
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கூறினார். அத்துடன் அவற்றுக்குரிய தீர்வுகளாக சம்மந்தப்பட்ட 
அதிகாரிகளினால் ஆநலாசலனகள் வைங்கப்பட்டன. 
 

 பின்வரும் பயிற்சிச றிகளும்  லடசபற்றன. 

 

 

5.1.6 நதர்தல் திகணக்ைள செயற்பாடுைள். 

வாக்ைாளர்ைளின் எண்ணிக்கை – 2016 

10 யாழ்ப்பாணம் நதர்தல் மாவட்டத்தின் 'க' கிளிச ாச்சி நதர்தல் 
சதாகுதியில் 2016ஆம் ஆண்டு (கிளிச ாச்சி  ிர்வாக மாவட்டத்தில்) 
பதிவு சசய்யப்பட்டுள்ள வாக்காளர்களின் எண்ணிக்லக – 84353 

 

வாக்சைடுப்பு மாவட்டங்ைள் 

 

பிரநதெ ெகபைள் - 03 

1. கலரச்சி பிரநதச சலப 

2. பூ கரி பிரநதச சலப 

3. பச்சிலலப்பள்ளி பிரநதச சலப 

 

இ
ல 

அபிவிருத்தி திட்டம்  திட்டம் 
 கடசபறும் இடம் 

பயன்சபற்நறார் 

1 லகத்சதாைிலாளர்களுக்கான  
வைிகாட்டல் மற்றும் சபண் 
லகத்சதாைிலாளர்களுக்கான   
வியாபார பதிவு சசய்தல் 

பிரநதச சசயலகம்- 
பூ கரி 

30 

2 சதால் சபாருள்சார்  
லகவிலனப் சபாருள் பயிற்சி 
ச றி 

பிரநதச சசயலகம்- 
கலரச்சி 

09 

3 துணிப்பூ பயிற்சிச றி பிரநதச சசயலகம்-
பலள 

20 

4 அைகுக்கலல பயிற்சிச றி 22 

இ
ல 

பிரநதச சசயலர் பிரிவு கிராம அலுவலர் 

பிரிவுகளின் 

எண்ணிக்லக 

வாக்சகடுப்பு 

பிரிவுகளின் 

எண்ணிக்லக 

1 கலரச்சி,  42 42 

2 கண்டாவலள 16 18 

3 பூ கரி 19 22 

4 பச்சிலலப்பள்ளி 18 18 

 95 100 
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வடமாைாண ெகப உறுப்பிைர்ைளின் எண்ணிக்கை 

01 யாழ்ப்பாணம் 16 

02 வவுனியா   06 

03 மன்னார்  05 

04 முல்லலத்தீவு 05 

05 கிளிச ாச்சி 04 

சமாத்தம் 36 

 

2016 ஆம் ஆண்டுக்ைாை நதர்தல்ைள் திகணக்ைளச் செயற்பாடுைள் 

 வாக்ைாளர் திைம் - 2016 

யூன் 03ம் திகதி கிளிச ாச்சி மாவட்ட நதர்தல்கள் 
அலுவலகத்தினால் வாக்களர்தின  ிகழ்வுகள்  லடசபற்றன. இதில் 
மக்கள் மத்தியில் வாக்குரிலமயின் அவசியத்லத உணர்த்தும் 

வலகயில் விைிப்புணர்வூட்டும்  லட பவனியும் வதீி  ாடகமும் 
இடம்சபற்றன. அத்துடன் பாடசாலல மாணவர்களுக்கிலடயில் 
பாடசாலல மட்டம், நகாட்டமட்டம், மாவட்ட மட்டத்தில் கவிலத, 

நபச்சுப் நபாட்டிகள்  டாத்தப்பட்டன. நமலும் மாணவர்களுக்கான 
வினாடி வினா  ிகழ்வும் ஏலனய கலல ிகழ்வுகளும் ஏற்பாடு 
சசய்யப்பட்டன.  

 

 நதரு ர் இடாப்பு மீளாய்வு - 2016 

2016 ஆம் ஆண்டுக்குரிய நதரு ர் இடாப்பு மீளாய்வு சதாடர்பான 
சசயற்பாடுகள் 2016 யூன் 01ம் திகதி சகல பிரநதச சசயலகங்கள் 
ஊடாக கிராம அலுவலர் பிரிவுகளில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2016 
டிசம்பர் 23ஆம் திகதி மீளாய்வுச் சசயற்பாடுகள் யாவும் 
 ிலறவுசபற்று மீளாய்வு சசய்யபட்ட 2016ம் ஆண்டுக்குரிய நதரு ர் 
இடாப்பானது 2016.12.23ஆந் திகதி கிளிச ாச்சி மாவட்ட உதவித் 
நதர்தல்கள் ஆலணயாளர் திரு.R.C.அமல்ராஜ் அவர்களால் 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. 
 

 நதரு ர் இடாப்பு பிரித்சதடுப்பிதழ் 

சபாதுமக்களின் பல்நவறு நதலவகளுக்காக நதரு ர் இடாப்பு 
பிரித்சதடுப்பிதழ்கள் வைங்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வலகயில் 
பல்கலலக்கைக அனுமதி, ந ர்முகத் நதர்வுகள்,  ட்டஈடு 
சபற்றுக்சகாள்ளல்,  ீதிமன்றத் நதலவ, காணி ஒதுக்கீட்டுச் 
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சசயற்பாடுகள் நபான்ற பல்நவறு நதலவகளுக்காக கிளிச ாச்சி 
மாவட்டத் நதர்தல்கள் அலுவலகத்தினால் 2016ம் ஆண்டில் 593 
பிரித்சதடுப்பிதழ்கள் வைங்கப்பட்டுள்ளன. 
 

5.1.7 மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலை செயற்பாடுைள் 

 

அரச  ிர்வாக மற்றும் முகாலமத்துவ அலமச்சின் கீழ் பதிவாளர் 
 ாயகம் திலணக்களத்தின் கீழ் மாவட்ட அலுவலகமான காணி 
மாவட்ட பதிவகமும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட  ிர்வாக அலமப்பின் கீழ் 
பிரநதச சசயலகங்களில் நமலதிக மாவட்ட பதிவாளர் கிலளயும் 
இயங்கி வருகின்றன. 
 

வைங்கப்பட்ட நசலவகள் சதாடர்பான 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான 
சசயலாற்றுலக விபரங்கள் பின்வருமாறு. 
 

 

1. ைாணி மாவட்ட பதிவை செயற்பாட்டு விபரங்ைள் 

 

இல. விபரம் எண்ணிக்லக 

01 பதிவு சசய்யப்பட்ட உறுதிகள் 2522 

02 பதிவு சசய்யப்பட்ட அரச அளிப்புக்கள் 413 

03 சபறப்பட்ட இலணப்பிரதிகள்  1173 

04 வைங்கப்பட்ட உறுதிப்பிரதிகள் 95 

05 வைங்கப்பட்ட சுருக்கப்பிரதிகள் 1093 

06 வைங்கப்பட்ட அனுமான வயது சான்றிதழ்கள் 74 

07 சபறப்பட்ட நதடுதல் விண்ணப்பங்கள் 03 

08 அனுமதிக்கப்பட்ட காலம் கடந்த பிறப்புக்கள்   271 

09 சமாைிசபயர்ப்பு விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்லக 232 

இல. கட்டண விபரம் சதாலக 

01 உறுதிப்பதிவு சசய்தல் 248,000.00 

02 உறுதிப்பிரதி    46,500.00 

03 சுருக்கப்பிரதி 106,100.00 

04 நதடுதல் 1,500.00 

05 இலணப்பிரதியில் ஒட்டப்பட்ட முத்திலரப்சபறுமதி 894,625.00 

06 சமாைி சபயர்ப்பு 116,000.00 

07 சபறப்பட்ட பி.இ.வி. விண்ணப்பங்களுக்கான கட்டணம் 491,900.00 
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1. பிரநதெ செயலை செயற்பாட்டு விபரங்ைள் 

(ைகரச்ெி, ைண்டாவகள, பச்ெிகலப்பள்ளி, பூ ைரி) 

 

 

5.1.8 அைாா்த்த முைாகமத்துவச் செயற்பாடுைள்– 2016 

அனர்த்த முகாலமத்துவ அலமச்சின் கீழ் மாவட்டத்தில் மாவட்ட 

அனர்த்த முகாலமத்துவ இலணப்பு அலகு, அனர்த்த  ிவாரண 

நசலவகள் ஆகியன சசயற்படுகின்றன.  

 

அனர்த்த முகாலமத்துவ இலணப்பு அலகானது அனர்த்த 

முன்சனச்சரிக்லக  டவடிக்லக, அனர்த்த  முன்னாயத்தம் மற்றும் 

விைிப்புணர்வு சசயற்பாடுகள், அனர்த்த தணிப்பு சசயற்திட்டங்கள் 

மற்றும் மாவட்ட மட்ட அனர்த்த முகாலமத்துவ சசயற்பாடுகலள 

ஒருங்கிலணத்தல் என்பவற்லற மாவட்டத்தில் நமற்சகாண்டு 

வருகின்றது.  

 

அனர்த்த  ிவாரண நசலவயானது அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களிற்கான  ிவாரணங்கள், வறட்சிகால குடி ீர் வி ிநயாகம் மற்றும் 

இல. விபரம் எண்ணிக்லக 

01 சபறப்பட்ட பி.இ.வி. விண்ணப்பங்கள் 27,744 

02 வைங்கப்பட்ட பிரதிகள் 38,471 

03 பதியப்பட்ட பிறப்பு 2,442 

04 பதியப்பட்ட இறப்பு 448 

05 பதியப்பட்ட விவாகம் 898 

06 அனுமதிக்கப்பட்ட திருத்தங்கள் 765 

07 அனுமதிக்கப்பட்ட காலங்கடந்த பிறப்பு(24) 945 

08 சபறப்பட்ட பி.இ.வி. விண்ணப்பங்கள் 46 

இல. கட்டண விபரம் சதாலக 

01 சபறப்பட்ட பி.இ.வி. விண்ணப்பங்களுக்கான கட்டணம் 394,700.00 

02 சபறப்பட்ட காலங்கடந்த பிறப்பு இறப்பு மற்றும் 
திருத்தம் சதாடர்பான கட்டணங்கள் 

87,800.00 

03 திருமண பதிவுக்கட்டணம் 29,000.00 
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அனர்த்தத்தின் நபாதான சசாத்தைிவு, உயிர் இைப்புகளிற்கான 

 ட்டஈடுகலள வைங்குகின்றது. 

 

மாவட்ட அனர்த்த முகாலமத்துவ இலணப்பு அலகின் சசயற்பாடுகள் 

 ிகழ்ச்சி 
 ிகழ்ச்சிகளின் 

எண்ணிக்லக 
ஒதுக்கீடு சசலவனீம் மீதி 

அனர்த்த 

முன்னாய்த்த 

சசயற்பாடுகள் 

33 316,000.00 314,004.90 11,195.10 

அனர்த்த 

விைிப்புணர்வுச் 

சசயற்பாடுகள் 

19 325,000.00 263,147.90 61,852.11 

அனர்த்த தணிப்புச் 
சசயற்பாடுகள் 

01 7,898,558.55 7,414,665.08 483,893.47 

 
அைர்த்த முன்ைாய்த்த செயற்பாடுைள் 
 

அனர்த்த முன்னாய்த்த சசயற்பாடுகளாக மாவட்ட, பிரநதச, கிராம 

மற்றும் பாடசாலல மட்ட அனர்த்த முகாலமத்துவ திட்டம் தயாரித்தல், 

மாவட்ட பிரநதச மட்ட பருவ கால முன்னாயத்த கலந்துலரயாடல்,  

சவள்ள அனர்த்த ஒத்திலக  ிகழ்வு,  அனர்த்த அவசர கால குள 

பாதுகாப்பு திட்டம் தயாரித்தல் மற்றும் கிராமமட்ட அனர்த்த 

முகாலமத்துவ குழுக்கள் சதரிவு சசய்தல் நபான்றலவ 

நமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

அைாா்த்த விழிப்புணாா்வும் பயிற்ெி  ிைழ்வும் 

அைர்த்த பயிற்ெியும் விழிப்புணர்வும் செயற்பாடுைளாை மாவட்ட, 

பிரநதெ அரெ திகணக்ைள உத்திநயாைத்தர்ைள், ைிராம மக்ைள் 

மற்றும் பாடாெகல ஆெிரியர்ைள், மாணவர்ைள் ஆைிநயாருக்கு 

மாவட்ட மட்ட அனர்த்த 

முன்னாய்த்த கலந்துலரயாடல் 

 

மாவட்ட மட்ட அனர்த்த 

முன்னாய்த்த கலந்துலரயாடல் 

கிராம மட்ட அனர்த்த 

முன்னாய்த்த  ிகழ்வு 

பாடசாலல மட்ட 

அனர்த்த முன்னாய்த்த 

 ிகழ்வு 
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அைர்த்த பாதுைாப்பு சதாடர்பாை விழிப்புணர்வு  ிைழ்வுைள், 

முதலுவி பயிற்ெிைள் நமற்சைாள்ளப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

அைர்த்த தணிப்புச் செயற்திட்டங்ைள் 
அனர்த்த தணிப்புச் சசயற்பாடுகளாக மாவட்ட மட்டத்தில் 
அலடயாளம் காணப்பட்ட சவள்ள அனர்த்த தணிப்பு சசயற்திட்டம், 
வரட்சி தணிப்புச் சசயற்திட்டம் ஆகியன நமற்சகாள்ளப்பட்டு 
வருகின்றது. அதனடிப்பலடயில் 2016ஆம் அண்டிற்கான அனர்த்த 
தணிப்பு சசயற்திட்டமாக பிரமந்தனாறு கிராம நசலவயாளர் பிரிவில் 
ரூபா 7.4 மில்லியன் சசலவிலும், ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் 
 ிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் 10.78மில்லியன் ரூபா சசலவில் உருத்திரபுரம், 
பாரதிபுரம், ஊற்றுப்புலம், தருமபுரம் மற்றும் புன்லன ீராவி 
கிராமநசலவயாளர்கள் பிரிவுகளில் 5 சவள்ளத்தணிப்பு 
சசயற்திட்டங்களும் நமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

 
இல அைர்த்த தணிப்புச்செயற்திட்டங்ைள் செலவுைள் 

01 பாலம் அலமத்தல் பிரமந்தனாறு  7,414,665.08 
02 ngl;b kjF eph;khzpj;jy;; - cUj;jpuGuk; Nkw;F 3961149.99 

03 ngl;b kjF eph;khzpj;jYk;; tPjp Gduikj;jYk; - 
ghujpGuk; 

999696.61 

04 ngl;b kjF eph;khzpj;jYk;; tPjp Gduikj;jYk; - 
jUkGuk;  

2475847.50 

05 fz;zfpefhpypUe;J Gd;idePuhtp tiu ghlrhiy tPjp 
Gduikj;jy; -  

1986706.90 

06 ngl;b kjF eph;khzpj;jYk;; tPjp Gduikj;jYk; - 
ஊற்றுப்புலம் 997115.63 

 
 
 
 

பாடசாலல 

மாணவர்களிற்கான 

விைிப்புணர்வு  ிகழ்வு- 

முன்பள்ளி 
ஆசிரியர்களிற்கான 

விைிப்புணர்வு  ிகழ்வு 

நதசிய ரீதியிலான 

சுனாமி ஒத்திலக 

 ிகழ்வு 

கிராம மக்களிற்கான 

முதலுதவிப்பயிற்சி   
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அைர்த்த  ிவாரண நெகவைள் செயற்பாடு 
அைர்த்த பாதிப்பிற்குள்ளாை வடீுைகள புைரகமப்பதற்கு 2016        
இல் செய்யப்பட்ட சைாடுப்பைவுைள் 
 

பிரநதச சசயலாளர்  

பிரிவு 

பாதிப்பலடந்த வடீுகள் சமாத்த 

சசலவினம் 

(ரூபா)) 

முழுலமயாக பகுதியளவில் 

கலரச்சி 21 515 23>709>500.00 

கண்டாவலள 2 157 6>365>000.00 

பூ கரி 3 15 1>050>000.00 

பச்சிலலப்பள்ளி 17 84 5>500>000.00 

சமாத்தம் 43 771 36>624>500.00 

 
2016இல் செய்யப்பட்ட வரட்ெி ைால குடி ீர் வி ிநயாை விபரம் வருமாறு 
பிரநதச சசயலாளர்  

பிரிவு 

பாதிப்பலடந்நதார் விபரம் குடி ீர் வி ிநயாகம் சமாத்த 

சசலவினம் 

(ரூபா)) 

குடும்பம்  பர்கள் குடும்பம்  பர்கள் 

கலரச்சி 1743 5331 1743 5331 27790.00 

கண்டாவலள 512 1813 512 1813 44481.00 

பூ கரி 2017 7683 2017 7683 268500.00 

பச்சிலலப்பள்ளி 124 425 124 425 43000.00 

சமாத்தம் 4396 15252 4396 15252 383771.00 

 
சவள்ள  ிவாரணம் 
 2016ஆம் ஆண்டில் சவள்ளத்தினால் பாதிப்பலடந்து 

முகாம்களில் தங்கியிருந்த மக்களிற்கு சலமத்த உணவு 
வைங்கிய விபரங்கள் வருமாறு. 

பாலம் 
அலமத்தல்பிரமந்தனாறு   

புன்லன ீராவி வதீி 
புனரலமத்தல்  

சபட்டி மதகு அலமத்தல் 
உருத்திரபுரம்   

பாரதிபுரம் வதீி 
புனரலமத்தல்  
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பிரநதச சசயலாளர்  

பிரிவு 

சலமத்த உணவு வி ிநயாகம் சமாத்தம் 
( ரூபா) குடும்பம்  பர்கள் 

கலரச்சி 137 366 115,477.50 

கண்டாவலள 266 930 222,572.75 

சமாத்தம் 403 1296 338,050.25 

 
 2016ஆம் ஆண்டில் சவள்ளத்தினால் பாதிப்பலடந்த மக்களிற்கு 

உலர் உணவு வைங்கிய விபரங்கள் வருமாறு. 

பிரநதச சசயலாளர்  

பிரிவு 

உலர் உணவு வி ிநயாகம் சமாத்தம் 

(ரூபா) குடும்பம்  பர்கள் 

கலரச்சி 873 2733 960900.00 

கண்டாவலள 1371 4370 1529295.50 

பூ கரி 113 948 106300.00 

பச்சிலலப்பள்ளி 330 948 348900.00 

சமாத்தம் 2687 8999 2945395.50 
 

5.1.9 நமாட்டார்நபாக்குவரத்து திகணக்ைள செயற்பாடுைள் 

கிளிச ாச்சி நமாட்டார் நபாக்குவரத்து திலணக்கள 

மாவட்டக்கிலளயினால் சபாது மக்களிற்கு நதலவயான சாரதி 
அனுமதிப்பத்திரம் வைங்குதல், அவர்களின் வாகனங்களுக்கான 

இலக்கத்தகடுகள் சபற்று வி ிநயாகித்தல், அவர்களின் வாகனங்கள் 

நதலவக்நகற்றவாறு பரீட்சித்து பரீட்சிப்பு சான்றிதழ்கள் வைங்குதல் 

நபான்ற நசலவகள் சதாடர்ச்சியாக வைங்கப்பட்டு வருகின்றன.  

இவ்வாறு கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டில் சபாது மக்களுக்காக வைங்கப்பட்ட 

நசலவகளாவன 
 

 புதிதாக சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் சபறுவதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

4725 விண்ணப்பங்களும், ஏற்கனநவ சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் 

சபற்றுக்சகாண்டவர்களால் இலகுரக வாகன  ீடிப்புக்களுக்காக 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 354 விண்ணப்பங்களும், பாரவாகன 

 ீடிப்புக்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 382 விண்ணப்பங்களுமாக 5461 
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சாரதி அனுமதிப்பத்திர விண்ணப்பங்கள் 

சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்டன. 

 

 இவ்வாறு விண்ணப்பிக்கப்பட்ட புதிய விண்ணப்பதாரர்கள் 4725 

நபரும், பாரவாகன  ீடிப்பு விண்ணப்பதாரர்கள் 382 நபரும், மீள் 

பரீட்லசகளுக்காக விண்ணப்பித்த 3553 நபரிற்குமாக சமாத்தம் 

8660 நபரிற்கு எழுத்துப்பரீட்லச  டாத்தப்பட்டது. அவர்களில் 

சித்தியலடந்த 3943 நபரிற்கு பைகு ர் அனுமதிப்பத்திரங்கள் 

வைங்கப்பட்டன. 

 

 இவ்வாறு பைகு ர் அனுமதிப்பத்திரம் சபற்றுக்சகாண்டவர்களும் 

இலகுரக வாகன  ீடிப்பு விண்ணப்பதாரர்களுமாக சமாத்தம் 4902 

நபரிற்கு சசயன்முலறப்பரீட்லசகள்  டாத்தப்பட்டு 4902 சாரதி 
அனுமதிப்பத்திரங்கள் வைங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 அத்துடன் தலலலமயகத்திலிருந்து சபறப்பட்ட 980 வாகன 

இலக்கத்தகடுகள் உரிய உரிலமயாளர்களுக்கு 

வி ிநயாகிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 அத்துடன் வாகனங்களின் உடலலமப்பு மாற்றத்திற்காக 

விண்ணப்பிக்க்பட்ட 51 நபரின் வாகனங்கள் பரீட்சிக்கப்பட்டு 

வாகன  ிலறச்சான்றிதழ்கள் வைங்கப்பட்டுள்ளன. மற்றும் 

பல்நவறு நதலவகளுக்காக வாகனங்கள் பரிநசாதிக்கப்பட்டு 148 

பரீட்சிப்பு அறிக்லககள் வைங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 இவ்வாறு வைங்கப்பட்ட நசலவகளுக்கான நசலவக்கட்டணமாக  ஒரு 

நகாடி  ாற்பத்சதான்பது லட்சத்து எண்பதாயிரத்து  ாநூற்று எண்பது 

ரூபா சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. (ரூபா. 14980480.00) 
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5.1.10 ஓய்வூதிய செயற்பாடுைள் 

இ
ல 

 

பிரநதெ 
செயலைம் 

 

குடிொர் 
ஓய்வூதியம் 

விதகவைள் 
அ ாகதைள் 
ஓய்வூதியம் 

சமாத்த 
ஓய்வூ
தியர் 

எண்ணி
க்கை 

 

சமாத்த 
ஓய்வூதியப் 
சபறுமதி 

 

எண்
ணி
க்

கை 

சபறுமதி எண்
ணி
க்

கை 

சபறுமதி 

01 பச்சிலலப்பள்ளி 48 1,030,704.08 35 690,893.97 83 1,721,598.05 

02 கலரச்சி 435 9,935,932.28 235 4,547,581.85 670 14,483,514.13 

03 பூ கரி 53 1,121,278.70 30 600,441.10 83 1,721,719.09 

04 கண்டாவலள 76 1,840,384.98 45 833,444.11 121 2,673,829.09 

05 சமாத்தம் 612 13,928,300.04 345 6,672,361.03 957 20,600,660.36 

 

 

 

 

5.1.11 சதாகைமதிப்பு புள்ளிவிபரக்ைிகளயின் செயற்பாடுைள்.  

இந்த  ாட்டின் சமூக சபாருளாதார  ிலலலமகள் சம்பந்தமாக 
புள்ளிவிபரத் தரவுகலளச் நசகரித்தல்,வலகப்படுத்தல், ஆய்வுசசய்தல், 

சவளியிடல், புள்ளி விபர குறிகாட்டிகலள கணித்தல் ஆகிய பணிகள் 
மத்திய அரசாங்க முகவர்  ிலலயமான சதாலகமதிப்பு புள்ளி விபரத் 

திலணக்களத்லதச் சார்ந்தது. அரசாங்கத்தின் நதசிய திட்டமிடல், 

சகாள்லக வகுத்தல் நபான்றவற்றிக்கும் இவற்றின் 
முன்நனற்றங்கலள  மதிப்பிடல் நபான்றவற்றிக்கும் நதலவயான 
தகவல்கள் வைங்கி வருகின்றது. நசகரிக்கப்பட்ட இத்தரவுகள் 
சனத்சதாலக, விவசாயம், வர்த்தகம், லகத்சதாைில், விலலகள், நதசிய 
வருமானம் நபான்ற பல விடயங்கலள உள்ளடங்குகின்றது. மாவட்ட 
புள்ளிவிபரக்கிலளயால் 2016ம் ஆண்டு சசய்யப்பட்ட புள்ளிவிபர 
நவலலகள் கீநை தரப்படுகின்றது. 
 

1) இலங்கைத் சதாழிற்பல அளவடீு 

இலங்லகத் சதாைிற்பல அளவடீானது மாதாந்தம் சதாடர்ச்சியாக 
 டத்தப்படும் ஓர் அளவடீாகும். இது ாட்டின் தற்நபாலதய 
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சதாைிற்பல  ிலலகலள அளவிடவும் சதாைிற்பலத்தில் ஏற்படும் 
மாற்றங்கலள அறிந்து சகாள்வதற்கு  டத்தப்படுகின்றது. இவ் 
அளவடீ்டிலன 2017ம் ஆண்டுக்கான கள  டவடிக்லகயிலன Tab 

கணணி மூலம் நமற்சகாள்வதற்கான பயிற்சி  டவடிக்லககள் 
 ிலறவலடந்துள்ளது. 
 

2) இலங்கை வருமாை செலவு அளவடீு  

இலங்லக வருமான சசலவு அளவடீானது மூன்று வருடத்திற்கு 
ஒருதடலவ  டத்தப்படும் ஓர் அளவடீாகும். சதாடர்ச்சியாக  அவ் 
வருடத்தில் ஒவ்சவாரு மாதமும் மாதிரி அளவடீுகள் சதரிவுசசய்து 
இவ் அளவடீு நமாற்சகாள்ளப்படுகிறது.  ாட்டின் தற்நபாலதய 
வருமானம் சசலவு  ிலலகலள அளவிடவும் வறுலம 
குறிகாட்டியிலன தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 
 

 

3) ச ல் விகளச்ெல் மதிப்பீட்டு அளவடீு 

சராசரி ச ல் விலளச்சலல மதிப்படீு சசய்வதற்காக மாவட்ட 
ரீதியிலும்,  ாடளாவிய ரீதியிலும் ச ல் விலளச்சலின் மதிப்படீ்லட 
அளவிடும் சபாருட்டு ஆண்டுக்கு இரு முலற ச ல் விலளச்சல் 
மதிப்படீ்டு அளவடீு  டத்தப்படுகின்றது. 
 

4) வர்த்தைம்,கைத்சதாழில் மற்றும் நெகவ வருடாந்த 
அளவடீு 

இவ் அளவடீு வர்த்தகம்,சுரங்கமறுத்தல், கற்பார் நதாண்டல், 

உற்பத்திக் லகத்சதாைில், மின்சாரம், வாயு,  ீர் வி ிநயாகம்  மற்றும் 
நசலவகள் சம்பந்தமாக சபாருளாதார முயற்சிகள் 
உள்ளடங்குகின்றது. 
 

5) ச ற்புள்ளிவிபரம் 

ஒரு சதாடர்ச்சியான  ிகழ்வாக மாவட்டத்திலுள்ள சகல வயல் 
 ிலங்கலளயும் கண்டறிதல் மற்றும் விலதக்கப்பட்ட, அறுவலட 
சசய்யப்பட்ட ச ற்சசய்லகயின் விஸ்தீரணத்லத நசகரித்தல் 
வருடாந்தம்  டத்தப்படுகின்றது. 
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6) நமட்டு  ிலப்பயிர்ச்செய்கை  

பருவகாலப் பயிர்கள்,  ிரந்தர மற்றும் ஓரளவு  ிரந்தர பயிர்களும் 
அலவ பயிரிடப்பட்ட விஸ்தீரணம், உற்பத்தியின் அளவு என்பன 
கிராம உத்திநயாகத்தர்பிரிவு அடிப்பலடயில் நசகரிக்கப்பட்டது. 
 

7) ைால் கடப்புள்ளிவிபரம் 

மாவட்ட ரீதியில் கால் லடகளின் எண்ணிக்லக பற்றிய 
புள்ளிவிபரமும் அவற்றின் உற்பத்திகள் பற்றிய புள்ளிவிபரமும் 
நசகரிக்கப்படுகின்றது. அத்துடன் அனுமதி சபற்ற அறுலவ 
 ிலலயங்களில் அறுக்கப்பட்ட கால் லடகளின் எண்ணிக்லகயும் 
நசகரிக்கப்பட்டது. 
 

8) ெில்லகற, உற்பத்தி விகலைள் புள்ளிவிபரம் 

உணவுப்சபாருட்களினதும்  ானாவதீப் சபாருட்களினதும் விலலகள் 
மாவட்டத்தில் வாராந்த, மாதாந்த, வருடாந்த அடிப்பலடயில் 
நசகரிக்கப்பட்டது. அத்துடன் உள்ளூரில் உற்பத்தி சசய்யப்பட்ட 
சபாருட்களின் விலலகளும் மாதாந்தம் நசகரிக்கப்பட்டது. 
 

9) உள்ளுராட்ெி புள்ளி விபரம் 

மாவட்டத்தில் உள்ள பிரநதச சலபகளில் வருமானம், சசலவு, 

அவர்களால் வைங்கப்படும் நசலவகள் பற்றிய விபரங்கள் 
நசகரிக்கப்பட்டது. 
 

10) சுைாதாரம் மற்றும் மக்ைளியல் அளவடீு 

இவ் அளவடீு  ான்கு வருடத்திற்கு ஒருமுலற  லடசபற்று 
வருகின்றது. இதன்மூலம் சுகாதாரம் மற்றும் வடீ்டு வசதிகள் 
பற்றிய தகவல்கலள மாதிரி அளவடீ்டின் மூலம் 
சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. இவ்வருடம் இவ் அளவடீு மடிக்கணணி 
மூலம் சசய்யப்பட்டு தலலலம அலுவலகத்தினால் மிக விலரவாக 
தகவல்கள் சவளியிடப்படவுள்ளது. 
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11) ெிறுவர் சதாழிற்பாடு பற்றிய அளவடீு 

சிறுவர்கள் கல்வி, சுகாதாரம்மற்றும் உரிலமகள் சதாடர்பான 
விடயங்கள் பற்றிய மாதிரி அளவடீ்டின் மூலம் 
சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தகவல்கள் அடிப்பலடயில் குறிகாட்டிகள் 
தயாரித்து  ாட்டுக்கு நதலவயான தகவல் வைங்கப்படுதல். 
 

12) அரெ அரெொர்புத் துகற ஊழியர்ைளின் சதாகைமதிப்பு 
2016 

சதாலகமதிப்பு புள்ளிவிபரத்திலணக்களத்தினால் 1980 ம் 
ஆண்டிலிருந்து  ான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முலற இத் 
சதாலகமதிப்பு நமாற்சகாள்ளப்படுகிறது. இத் சதாலகமதிப்பில் 
மூலம் அரச அரசசார்புத் துலறயில் உள்ள ஊைியர்களின், கல்வி 
தகலமகள், சுகாதாரம் வசதிகள், நபாக்குவரத்து வசதிகள் மற்றும் 
தனிப்பட்ட மக்களியல் தரவுகள் நபான்றன நசகரிக்கப்படுகின்றன. 

 

5.1.12 நதெிய ெைவாழ்வு ைலந்துகரயாடல் மற்றும் அரெைரும 
சமாழிைள் திகணக்ைளசெயற்பாடு 

 

நதெிய ெைவாழ்வு, ைலந்துகரயாடல் (ெமூைஒருகமப்பாடு) 
சதாடர்பாை செயற்றிட்டங்ைள் 

 

இ 

ல 

விபரம் இடம் திகதி 

01 அரச கரும சமாைிகள் வாய் சமாைிப் 
பரீட்லச 

யாழ்ப்பாணம் 
15.02.2016 

02 அரச கரும சமாைிகள் வாய் சமாைிப் 
பரீட்லச 

யாழ்ப்பாணம் 
21.04.2016 

03 மக்கள் பங்கு பற்றலுடனான சகவாழ்வு 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் – விலளயாட்டு 

முற்றம் அலமத்தல் 

சையபுரம், 

பூ கரி 
20.06.2016 
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04 மக்கள் பங்கு பற்றலுடனான சகவாழ்வு 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் - குைாய் கிணறு 

அலமத்தல் 

இரலணமாதா கர், 

பூ கரி 20.06.2016 

05 குடும்ப தலலவிகளுக்கான நபாலதப் 
சபாருட்களின் பாவலனயால் 
ஏற்படுகின்ற தாக்கங்களும் 
குலறப்பதற்கான  டவடிக்லககளும் 
விைிப்புணர்வுக் கருத்தரங்கும் 

மாவட்டச் சசயலக 

பயிற்சி  ிலலயம், 

கிளிச ாச்சி 08.11.2016 

06 இலளஞர் யுவதிகளுக்கான நபாலதப் 
சபாருட்களின் பாவலனயால் 
ஏற்படுகின்ற தாக்கங்களும் 
குலறப்பதற்கான  டவடிக்லககளும் 
விைிப்புணர்வுக் கருத்தரங்கும் 

மாவட்டச் சசயலக 

பயிற்சி  ிலலயம், 

கிளிச ாச்சி 09.11.2016 

07 அரச கரும சமாைிகள் வாய் சமாைிப் 
பரீட்லச 

25.8 
15.02.2016 

 

5.1.13. மாவட்ட பயிற்ெி  ிகலயத்தின் செயற்பாடுைள் 

  அலுவலர்ைளுக்ைிகடயிலாை மைித வளதிறன் விருத்தி 
வழிைாட்டல் செயற்பாடுைள்  

 

மாவட்ட சசயலக பயிற்சி அலகின் ஊடாக பல்நவறு வலகயான 
பயிற்சி வகுப்புக்கலள மாவட்ட சசயலக அலுவலர்களினதும் 
மற்றும் பிரநதச சசயலக அலுவலர்களினதும் திறலன 
நமம்படுத்தும் முகமாக திட்டமிட்டு சவற்றிகரமாக 
 ிலறநவற்றப்பட்டதாகும். இது மட்டுமன்றி எமது பயிற்சி வள 
 ிலலயம் ஊடாக எமது மாவட்ட அலுவலர்கலளயும் உள்ளடக்கிய 
தான சில பயிற்சி வகுப்புக்களும் எம்மால் திட்டமிடப்பட்டு 
 டாத்தப்பட்டதாகும்.  டாத்தப்பட்ட ஒவ்சவாரு பயிற்சி 
வகுப்பிலிருந்தும் சபறப்பட்ட மதிப்படீ்டின் அடிப்பலடயில் 
திருப்திகரமான அலடவு மட்டத்திலன 2016ம் ஆண்டில் ஈட்டிக் 
சகாண்டலம சபருலமக்குரிய விடயமாகும். 
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2016ல் சவற்றிைரமாை  ிகற நவற்றப்பட்ட பயிற்ெி வகுப்புக்ைள் 
வருமாறு 

 

இ
ல 

 கடசபற்ற பயிற்ெிைள் பங்குபற்றுைர் பங்கு 

பற்றுைர் 
எண்ணிக்கை 

ஒதுக்ைீடு 

01 அறிமுகபயிற்சி புதிய முகாலமத்துவ 

உதவியாளர்கள் 

28 22,000.00 

02 வாழ்  ாள் கல்வி அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர்கள், 

50 31,000.00 

03 சதாடர்பாடல் திறன் முகாலமத்துவ 

உதவியாளர்கள் 

52 32,000.00 

04 மனிதவள 

முகாலமத்துவம் 

அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர்கள், 

56 33,000.00 

05 பிரச்சிலனகலள 

தீர்ப்பதற்கான 

வைிமுலறகள் 

முகாலமத்துவ 

உதவியாளர்கள் 
60 33500.00 

06 அரச காணி 
முகாலமத்துவம் 

அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர்கள், 

56 33,000.00 

07  ிதி முகாலமத்துவமும் 

சகாள்வனவும் 

முகாலமத்துவ 

உதவியாளர்கள் 

62 34,500.00 

08 முரண்பாட்டுமுகாலமத்
துவம் 

அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர்கள், 

58 33,800.00 

09 சசயற்திறன் 

முன்நனற்றம் 

முகாலமத்துவ 

உதவியாளர்கள் 
65 36,200.00 

10 சபதுமக்கள் 

உறவுமுகாலமத்துவம் 

அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர்கள், 

58 34,500.00 

11 ஒழுக்காற்று  லடமுலற முகாலமத்துவ 

உதவியாளர்கள் 
60 34,000.00 

12 உற்பத்திதிறன் 

சசயற்பாடுகள் 

அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர்கள், 

55 33,500.00 

13 சபாது ிர்வாகமும் திறன் 

முகாலமத்துவம் 

முகாலமத்துவ 

உதவியாளர்கள் 

52 32,500.00 

14  ிதி ிர்வாக லடமுலற அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர்கள், 

100 46,000.00 

15  ீர் வளமுகாலமத்துவம் முகாலமத்துவ 

உதவியாளர்கள் 

72 44,000.00 

சமாத்தம்  513,500.00 
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5.1.14 புலன் விொரகணப்பிரிவின் செயற்பாடுைள் 

கிளிச ாச்சி மாவட்டத்திலுள்ள பல்நவறு தரப்பினராலும் முன் 
லவக்கப்படும் முலறப்பாடுகள் சதாடர்பான ஆரம்ப விசாரலண 
 டாத்தும் சபாருட்டு கிளிச ாச்சி மாவட்ட சசயலகத்தில் ஐந்து நபர் 
சகாண்ட குழுவாக புலன் விசாரலண பிரிவானது சபாது  ிர்வாக 
உள் ாட்டு அலுவல்கள் அலமச்சினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த 

வலகயில் பிரநதச சசயலகங்கள் மற்றும்  கிராம அலுவலர் 
பிரிவுகள் சார்ந்த கிராமங்களில் இருந்து கிலடக்கின்ற 
முலறப்பாடுகள் சதாடர்பான ஆரம்ப விசாரலணகள் மிகவும் 
விலனத்திறனுடன் சிறப்பாக சசயற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. 
நமலும் வைங்கப்படுகின்ற முலறப்பாடுகலள முலறப்படியாகவும் 
விலனத்திறன் உலடயதாகவும் நமற்சகாள்வதற்கும் மற்றும் புலன் 
விசாரலணப் பிரிவு உத்திநயாகத்தர்களின் திறலன 
நமம்படுத்துவதற்கான சசயன் முலறகள் சதாடர்பாகவும் உரிய 
முன் சமாைிவுகள், சிபார்சுகள் மற்றும் வைிகாட்டல்கள் சதாடர்பில் 
அரசாங்க அதிபர் மற்றும் நமலதிக அரசாங்க அதிபரது 
பங்களிப்புக்கள் திருப்திகரமானதாக அலமந்து வருகின்றலம 
குறிப்பிடத்தக்கது. 
 

அலுவலர்கள் சார்ந்த ஊைல்கள் மற்றும் பக்கச் சார்பான 
குற்றச்சாட்டுகள் சதாடர்பான பத்து முலறப்பாடுகள்  
கிலடக்கப்சபற்று அலவ சதாடர்பான அறிக்லககள் அனுப்பட்டுள்ளது. 
 

 வடீ்டுத்திட்ட மற்றும் சபாதுக்கிணறு சதாடர்பாக -  02 முலறப்பாடுகள்  
 அரச காணிகள் சதாடர்பாக        -   04 முலறப்பாடுகள் 

 சபாது அலமப்புக்கள் சதாடர்பாக    - 01 முலறப்பாடுகள் 

 அரச அலுவலர்கள் சதாடர்பாக    - 03 முலறப்பாடுகள் 

 

இவற்லற விட அலுவலகத் தூய்லம மற்றும் விலனத்திறனான 
நசலவ வைங்கும் 5எஸ் எண்ணக்கருலவ  லடமுலறப்படுத்தி 
உற்பத்தித்திறன் நபாட்டியில் இரண்டாம் இடத்திலன எமது மாவட்ட 
சசயலகம் சபற்றுக்சகாண்டலமக்கு பங்களிப்பு சசய்ததுடன் அவ் 
எண்ணக்கருலவ நமலும் விருத்தி சசய்து பின்பற்றுவது சதாடர்பில் 
புலன் விசாரலணப் பிரிவு மிகவும் ஆர்வமாக சசயற்பட்டு 
வருகின்றலம குறிப்பிடத்தக்கது. 
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5.1.15 உற்பத்தித்திறன் நமம்பாட்டு அலைின் செயற்பாடுைள் 

மாவட்டச் சசயலக உற்பத்தித்திறன் நமம்பாட்டலகின் கீழ் மாவட்டச் 

சசயலகத்தில் உற்பத்தித்திறலன நமற்சகாள்வதற்கு எமது அலகு 
சபரும் பங்காற்றி வந்துள்ளலம குறிப்பிடத்தக்கது. 
 

ஆயினும் உற்பத்தித்திறலன உடனடியாக உயர் மட்ட  ிலலக்கு 
சகாண்டு வருவதற்காக எம்மால் 2014 -2015 ஆண்டுகளில் அதன் 
சபரும் பகுதிலய எட்டி 2015 ஆண்டிற்கான நதசிய உற்பத்தித்திறன் 
நபாட்டியில் 2016ம் ஆண்டில் இரண்டாம் இடத்திலன சபற்று 
சாதலன அலடந்தலம குறிப்பிடத்தக்கது. 
எமது மாவட்டத்தில் உற்பத்தித்திறன் சசயற்பாடுகலள 
முன்சனடுப்பதற்காக ஒவ்சவாரு பிரநதச சசயலகங்களிலும் உள்ள 
உற்பத்தித்திறன் உத்திநயாகத்தர்கள் தமது பிரநதச 
சசயலகங்களிற்கும்  உட்பட்ட பாடசாலல, அரச, தனியார் 
திலணக்களங்களிற்கு சசன்று அவர்கலள ஊக்குவித்து நதசிய 
உற்பத்தித்திறன் நபாட்டிகளில் பங்கு சபறச்சசய்தலம 
குறிப்பிடத்தக்கது. 
உற்பத்தித்திறன் நமம்பாடு சதாடர்பாை 2016ம் ஆண்டு 
நமற்சைாள்ளப்பட்ட செயற்றிட்டங்ைள் சதாடர்பாை முன்நைற்ற 
அறிக்கை 

 2016ம் ஆண்டிற்கான உற்பத்தித்திறன்  லடமுலறயிலன 
உயர்த்துவதற்காக முற்கூட்டிநய   மாவட்டச்சசயலக 
அலனத்து உத்திநயாகத்தர்களுக்கும் உற்பத்தித்திறன் பற்றிய 
நபாதிய அறிவு வைங்கப்பட்டதுடன் பயிற்சி சகாடுக்கப்பட்டது 

            (5S லகசன், பசுலம உற்பத்தி, 3R, தீயலணப்பு பயிற்சி, அறிவு      

             முகாலமத்துவம்) 
 அத்துடன் உற்பத்தித்திறன் நபாட்டியில் சவற்றியடீ்டிய 

திலணக்களங்கலள சசன்று பார்லவயிட்டலம (மாந்லத 
கிைக்கு பிரநதச சசயலகம்,  காலி மாவட்டச் சசயலகம், பதுலள 
மாவட்டச் சசயலகம்) 

 மாவட்டச்சசயலக உத்திநயாகத்தர்கள் 21 தரவட்டக்குழுக்கலள 
உருவாக்கி பிரச்சலனகலள இனங்கண்டு அவற்றிற்கு 
தீர்வுகாணப்பட்டது. 
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 மாவட்டச் சசயலகத்தில் உள்ள ஒவ்சவாரு கிலளகளிற்கும் 
இலடயில் உற்பத்தித்திறன் சதாடர்பான நபாட்டிகள் 
 டாத்தப்பட்டு  ிலனவுப் பரிசில்களும், உத்திநயாகத்தர்களின் 
திறலம அடிப்பலடயில் சான்றிதழ்களும் வைங்கப்பட்டது. 
 

 உற்பத்தித்திறனின் எண்ணக்கருக்களில் ஒன்றான பசுலம 
உற்பத்தித்திறலன அதிகரிக்கும் முகமாக மாவட்டச் சசயலக 
வளாகத்தினுள் பயிர்கலள  ாட்டி, அதன் மூலம் கிலடக்கப் 

சபற்ற வருமானத்லத  லன்புரிச்சங்க நதலவக்கு 
பயன்படுத்தியலம. 

 

இவ்வாறாக எமது மாவட்டத்தில் உற்பத்தித்திறன் சசயற்பாடுகள் 
 லடசபற்றுக் சகாண்டிருக்கும் இவ்வாண்டில் நமலும் நதசிய 
உற்பத்தித்திறன் விருதுகள் நபாட்டித்சதாடரிலும் 
சவற்றியடீ்டுவதற்குரிய சசயற்பாடுகள்  லடசபற்றுக் 

சகாண்டிருக்கின்றது. 
 

 

5.1.16. ைாணி உபநயாைக் சைாள்கைத் திட்டமிடல் திகணக்ைளத்தின் 
மாவட்டம் ொர் செயற்பாடுைள். 

திலணக்களத்தின் ந ாக்கு  ாட்டின்  ிலவளத்லத சிறப்பாக 
பயன்படுத்துவதற்கு ஊக்கமளிப்பதாகும். இந் ந ாக்லக அலடவதற்கு 
நவண்டிய பல பணிகலள திலணக்களம் ஏற்றுக்சகாள்கின்றது. 
அலவ  ாட்டின்  ிலவளத்லத மிகச் சிறப்பாக பயன்படுத்துவதற்கு 
கூட்டாக வைிகாட்டுகின்றது.  

2016 விநசட நவலலத்திட்டமாக நதசிய காணிப்பயன்பாட்டாய்வு 
 லடமுலறப்படுத்தப்பட்டது. இதில் மாவட்டத்திலுள்ள அலனத்து 
 ிலப்பயன்பாடுகளும் அலடயாளப்படுத்தப்பட்டு அலவ களத்தில் 
ந ரடியாகச் சரி பார்க்கப்பட்டு வலரபடமாக்கப்பட்டது. இதற்கு 
 ிலஅளலவத் திலணக்களத்தால் வைங்கப்பட்ட வலரபடத்தாள்களும் 

Q-GIS 2.2.0 சமன்சபாருளும் பயன்படுத்தப்பட்டது. 
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செயற்றிட்ட அறிக்கை   2016 

சதா
இல 

 ிகழ்வுகள் இடம்  ிதி 
ஒதுக்கீடு 

சசலவு 

 

பயனலடந்த 
இலக்குக்குழு 

01 பிரநதச 
காணிப்பயன்பாட்டுத் 

திட்டத்லத 

 லடமுலறப்படுத்தல் (4) 

கலரச்சி, 
கண்டாவலள, 

பச்சிலலப்பள்ளி, 
பூ கரி 

180,000.00 180,000.00 500 கிராம மக்களும் 

வடீ்டுத்நதாட்டப் 

பயனாளிகளும் 

02 சமுக மட்டக் காணிப் 

பயன்பாடு விைிப்புணர்வுக் 

கருத்தரங்கு (4) 

கலரச்சி, 
கண்டாவலள, 

பச்சிலலப்பள்ளி, 
பூ கரி 

12,000.00 12,000.00 கிராம மட்ட காணி 
பயன்பாட்டுடன் 
சதாடர்புலடய 
சமுகம் 

03 கிராமிய மட்ட காணிப் 

பயன்பாட்டுத் திட்ட்ம் (2) 

பூ கரி 

கண்டாவலள 

100,000.00 99,875.00 கிராம மட்ட 
காணிப் 
பயன்பாட்டாளர்கள் 

04 தரமிைந்த  ிலக் 
காணிப்பயன்பாடு 

கண்டாவலள 50,000.00 50,000.00 100  காணிப் 
பயன்பாட்டாளர்கள்  

05 நதசிய காணிப் 

பயன்பாட்டாய்வு 

மாவட்ட 
அலுவலகம் 

90, 000.00 64,410.00 வலரபடத்தலதப் 
பயன்படுத்தும் 
அலனவரும் 

06 பிரநதச மட்டக் 
காணிப்பயன்பாட்டுக் குழுக் 
கூட்டம் (4) 

கலரச்சி, 
கண்டாவலள, 

பச்சிலலப்பள்ளி 

12,000.00 11,330.00 சபாதுச்நசலவலய 

சபற்றுக் சகாள்ளும் 
அலனவரும் 
காணிநகாரும் 
 ிறுவனமும் 

07 மாவட்ட மட்டக் 
காணிப்பயன்பாட்டுக் குழுக் 
கூட்டம் (2) 

மாவட்ட 

அலுவலகம்- 

கிளிச ாச்சி 
மாவட்டம் 

6,000.00 6,000.00 

08 விநசட ஆய்வு மாவட்ட 

அலுவலகம் 

20,000.00 19,850.00 மாவட்ட காணிப் 
பயன்பாட்டாளர்கள் 

09  ீர் ஆதாரங்கள் பாதுகாப்பு 
சதாடர்பான சசயற்றிட்டம் 

மாவட்ட 

அலுவலகம், 

கலரச்சி 

40,000.00 40,000.00 100 
அண்லமயிலுள்ள 
ச ற்சசய்லகயாளர்
கள், விலங்குகள் 

10 மாவட்ட தரவுத்தளம் 
விருத்தி சசய்தல் 
(அறிக்லக)  

மாவட்ட 

அலுவலகம் 

5,000.00 5,000.00 சபாதுச்நசலவலய 
வைங்கும் 
 ிறுவனங்கள் 

11 பிரநதச மட்டக் 
காணிப்பயன்பாட்டு 
அறிக்லக (20) 

கலரச்சி, 
கண்டாவலள, 

பச்சிலலப்பள்ளி, 
பூ கரி 

33,200.00 33,200.00 சபாதுச்நசலவலய 
வைங்கும் 
 ிறுவனங்கள் 

12 மாவட்ட மட்டக் 
காணிப்பயன்பாட்டு 
அறிக்லக 

மாவட்டச் 
சசயலகம் 

5,000.00 ஏற்கனநவ  
சசய்து 
முடிக்கப்பட்ட
து                   

சமாத்த ெராெரி  553,200.00   
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5.2 ெமூைநெகவைள் மற்றும் ைலாச்ொர முன்நைற்றம் 

5.2.1. ைலாச்ொரப் பிரிவின் செயற்பாடுைள் 

ைிளிச ாச்ெி மாவட்டச் செயலை ைலாொரப் பிரிவிைரால் 2016ஆம் 
ஆண்டு செய்து முடிக்ைப்பட்ட நவகலத்திட்டங்ைளின் விபரம் 

 ைலாச்ொர அலுவல்ைள் திகணக்ைளம் 
1. நதசிய கலல இலக்கியப் நபாட்டிகள்  டாத்தப்பட்டு மாவட்ட 

மட்டத்தில் சவற்றி சபற்ற 26 நபருக்கு சான்றிதழ்கள் மற்றும் 
பரிசில்கள் 2016.12.10ஆம் திகதி கிளிச ாச்சி கூட்டுறவு 
மண்டபத்தில்  லடசபற்ற பண்பாட்டுப் சபருவிைாவின் நபாது 
வைங்கப்பட்டது. 
 

2. மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அரச கலலப்நபாட்டிகள் 
 டத்தப்பட்டு மாவட்ட மட்டத்தில் சவற்றி சபற்ற 5 நபருக்கு 
அவர்களுக்கான சான்றிதழ்கள், மற்றும் பரிசில்கள் வைங்கிக் 
சகௌரவிக்கப்பட்டது. 

 
3. கலாச்சார அலுவல்கள் திலணக்களத்தின் அறுபதாவது ஆண்டு 

 ிலறவிலன முன்னிட்டு 02.10.2016 சதாடக்கம் 07.10.2016 வலர 
சகாழும்பு அநபகமவில்  லடசபற்ற நதசிய கலல விைாவில் 
கிளிச ாச்சி மாவட்டம் சார்பாக சதன்லன சார்ந்த உற்பத்திப் 
சபாருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன. 

 
4. கலலஞர் சுவதம்  ிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ்  ான்கு பிரநதச 

சசயலர் பிரிவில் இருந்தும் 04 கலலஞர்கள் சதரிவு சசய்யப்பட்டு 
அவர்களது வடீுகளுக்குச் சசன்று அன்பளிப்புப் சபாருட்கள் 
மற்றும்  ிலனவுப் பரிசில்கள் என்பன வைங்கிக் 
சகௌரவிக்கப்பட்டது 

 
 இந்து ெமய ைலாொர அலுவல்ைள் திகணக்ைளம் 

 
1. அறச றிக் கல்விக்கான சகாடிவாரத்திலன முன்னிட்டு 24.05.2016 

சதாடக்கம் 06.05.2016 வலர அலுவலகங்களிலும் 
பாடசாலலகளிலும் உண்டியல் மூலம்  ிதி நசகரிக்கப்பட்டு 
உண்டியல்கள் திலணக்களத்திற்கு அனுப்பிலவக்கப்பட்டது.  
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2. அறச றிப் பாடசாலல 1000 மாணவர்களுக்கு நதசிய ஆக்கத்திறன் 

விருதுப்நபாட்டி பிரநதச மட்டம் மற்றும் மாவட்ட மட்ட ரீதியாக 
 டாத்தப்பட்டு நதசிய மட்டத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது. நதசிய 
மட்டத்தில் எமது மாணவர்கள் 20 நபர் சதரிவு சசய்யப்பட்டனர். 

 
3. இந்து சமய அறச றிக்கல்வி அபிவிருத்தி திட்டம் சம்பந்தமாக 

அறச றி ஆசிரியர்களுக்கு சசயலமர்வு 30.07.2016 சனிக்கிைலம 
சிவபூமி பாடசாலலயில்  லடசபற்றது. இதில் 250 ஆசிரியர்கள் 
பங்குபற்றினார். 

 
4. இறுதி  ிலலப்பரீட்லச கருத்தரங்கு கிளிச ாச்சி முல்லலத்தீவு 

அறச றி ஆசிரியர்களுக்கு 16.09.2016ஆந் திகதி மாவட்டச் சசயலக 
பயிற்சி  ிலலயத்தில்  லடசபற்றது. இதில் 62 ஆசிரியர்கள் 
பங்குபற்றினார்கள். 

 
5. அறச றி மாணவர்களுக்கு மனப்பாங்குப் பரீட்லச கிளிச ாச்சி 

மாவட்ட அறச றி பாடசாலல மாணவர்களுக்கு 24.09.2016ஆந் 
திகதி 05  ிலலயங்களில்  டாத்தப்பட்டது. இதில் 3000 
மாணவர்களுக்கு நமல் பங்குபற்றினார்கள். 

 
6. 08.09.2016 ஆந் திகதி ஆலனவிழுந்தான் கிராமத்தில் சதய்வகீ 

கிராம  ிகழ்ச்சி  டாத்தப்பட்டது. ஆயிரத்திற்கு நமற்பட்நடார் 
பங்குபற்றினர். 

 
 

 ைிறிஸ்தவ மத அலுவல்ைள் திகணக்ைளம் 
1. நதசிய விவிலிய வினாடி வினாப் நபாட்டி,  ாடகப் நபாட்டி 

என்பன பாடசாலல மற்றும் பங்குரீதியாக கடந்த வருடம் யூன் 
மாதம் 18ஆம் திகதி யாழ் மலறக்கல்வி  டு ிலலயத்தில் 
 டாத்தப்பட்டது. இதில் சதரிவான 20 மாணவர்களுக்கான 
இறுதிச்சுற்று நபாட்டி சபாரலளயில் உள்ள அக்குலவனஸ் 
பல்கலலக்கைகத்தில்  டாத்தப்பட்டு  சுற்றுலாத்துலற மற்றும் 
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கிறிஸ்தவ மத அலுவல்கள் திலணக்களத்தின் சசயலாளர் 
தலலமயில்  லடசபற்ற விைாவின் நபாது பரிசில்கள் 
வைங்கப்பட்டது. 
 

2. 2016 ஆம் ஆண்டுக்குரிய 35 மலறக்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கான 
சீருலடகள் மலறப்பங்கின் ஊடாக பங்குத்தந்லதயினால் 
வைங்கப்பட்டது. 
 

5.2.2 முன்பிள்களப்பருவ அபிவிருத்தி பிரிவின் செயற்பாடுைள். 
முன்பிள்லள பருவம் என்பது கர்ப்பத்தில் உருவாகும் குைந்லதயின் 

காலப் பகுதியில் இருந்து 5 வயதுவலரயான காலப் பகுதியாகும். 

முன்பிள்லள பருவ அபிவிருத்தி என்பது சிறுவர்களின் சபௌதீகத் 

தன்லம, மனசவழுச்சி தன்லம, சமூக விருத்தி, மற்றும் அறிவு வளர்ச்சி 
என்பவற்றில் ஒன்றுகுவிந்த ஒரு முழுலமயான அணுகுமுலறலய 

வலியுறுத்துவதாகும். இதன் ந ாக்கம் சிறுவர்கலள உடல், உள விருத்தி 
மற்றும் சதளிவான மன ிலலயுடனும்  ல்ல பைக்கவைக்கத்துடனும் 

பாடசாலல சசல்வதற்கான சுபாவ ிலலக்கு  அவர்கலள தயார்படுத்தல் 

ஆகும். 
சபண்கள் மற்றும் சிறுவர் விவகார அலமச்சின் சிறுவர் சசயலகத்தால் 

 ாடு முழுவதும் உள்ள சிறுவர்கலள கருத்திற் சகாண்டு, பின்வரும் 

சசயற்பாடுகலள அமுல்படுத்தி வருகின்றது. 

பிரதான சசயற்பாடுகள்: 

 முன்பள்ளி சிறுவர்களுக்கு தூய பசும்பால் மற்றும் சத்துணவு 

வைங்குதல் 

 கர்ப்பிணித்தாய்மார்களுக்கான ரூ20000 சபாதி வைங்குதல் 

 சிறுவர் மற்றும் சிறுமியர்களுக்கு எதிரான துஸ்பிரநயாகங்கள் 

மற்றும் வன்முலறகளில் இருந்து முற்பாதுகாப்பளித்தல் 

 முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான மாதாந்த சகாடுப்பனவு ரூ250 

வைங்குதல் 

 உலக சிறுவர் தினம் மற்றும் பிள்லள ந ய சூைல் உருவாக்கும் 

 ிகழ்ச்சி 
 முன்பிள்லள பருவ பாதுகாப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி 

 ிகழ்ச்சித்திட்டம் 

 முன்பள்ளிகலள சிறப்பாக  ிர்மாணம் சசய்தல். 
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அமுல்படுத்தப்பட்ட 

 ிகழ்ச்சி 
சபௌ
தீகம்  

% 

ஒதுக்கீடு சசலவனீம் மிகுதி பயனா
ளிகள் 

சசநனக தடாக -வடீ்லட  

அடிப்பலடயாக 

சகாண்ட பிள்லள  ந ய 

சூைலல உருவாக்கல் 

100 52,000.00 

 

52,000.00 

 

- 

 

280 

நபாசாக்கு வைிகாட்டி- 

முன்பள்ளி 
ஆசிரியருக்கான 

பயிற்சி 

100 32,000.00 

 

32,000.00 

 

- 

 

240 

முன்பிள்லள வாரம் -

விைிப்புணர்வு 

100 32,000.00 
32,000.00 - 272 

விலளயாட்டு முற்றம் 

அலமத்தல் 

100 100,000.00 
100,000.00 - 2 Preschool 

அருண தகிண ரடா 

சித்திர நபாட்டி 

100 27,000.00 
27,000.00 - 217 

Preschool 

உலக சிறுவர் தினம் 100 36,000.00 36,000.00  425 

தூய பசும்பால் 

வைங்கல் 

100 9,479,240.00 
6,967,216.00 2,512,024.00 5860 

கர்ப்பிணித்தாய்மார்க
ளுக்கான 20000 சபாதி 
வைங்கல் 

 

100 

 

45,284,000.00 

 

38,203,789.00 

 

7,080,211.00 

 

1226 

சமாத்தம்  55,042,240.00 45,450,005.00 9,592,235.00  

 

5.2.3 நதெிய ெிறுவர் பாதுைாப்பு அதிைாரெகப செயற்பாடுைள் 
 

 ெிறுவர் சதாடர்பாை நமற்சைாள்ளப்பட்ட செயற்பாடுைள் – 2016 

 

நதசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசலபயானது சிறுவர் சதாடர்பான  
நதசிய மற்றும் சர்வநதச  சகாள்லககளுக்கு இணங்க சிறுவரின் உயரிய 
 லலனக்  நபணுவதற்காக சசயற்பட்டு  வருகின்றது. அதிகாரசலபயானது 
சிறுவர்களின்  பாதுகாப்பு உளசமூக விருத்தி நபான்றவற்லற 
உறுதிப்படுத்துவதாகவும் சிறுவருக்கு ஏற்படும் சகலவிதமான 
துஸ்பிரநயாகங்களில்  இருந்து பாதுகாப்பதலன ந ாக்காக சகாண்டு 
சசயற்பட்டு வருகிறது. நமலும் தீவிர பாதிப்புக்கள் மற்றும் 
துஸ்பிரநயாகங்களுக்கு உள்ளாகும் சிறுவர்களுக்கு உடனடி தீர்விலன 
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வைங்கும் முகமாக  ிபுணத்துவ உதவிகலள சபற்றுக் சகாடுக்கும் 

 ிறுவனமாகவும் உள்ளது. 1929 சிறுவர் உதவி சதாலலநபசி மூலம்  ாட்டின் 

சகல பாகங்களிலும் இருந்து சிறுவர் சதாடர்பான முலறப்பாடுகலள சபற்று 

தீர்வு  டவடிக்லககலள சசய்கிறது. நமலும் சிறுவர் பாதுகாப்லப 

நமற்சகாள்ளும் முகமாக சிறுவர்கள் சபற்நறார்கள் அரச மற்றும் அரச 
சார்பற்ற  ிறுவன உத்திநயாகத்தர்களுக்கு விைிப்புணர்வு வைங்கி வருகிறது. 

நமலும் சபற்நறாலர வலுப்படுத்தல் சமூக நவலலகலளச் சசய்தல் நபான்ற 

சசயற்பாடுகலள சிறுவர்களுக்காகவும் சிறுவர்களுடன் பணிபுரியும் 

 ிறுவனங்களுக்காகவும் நமற்சகாண்டு வருகிறது.   

 

நதசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சலபயானது சிறுவர் சதாடர்பான  கீழ் 

வரும் சசயற்பாடுகலள கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் நமற்சகாண்டுள்ளது. 

 

சதா 

இ
ல 

அமுல்படுத்தப்பட்ட 

கருத்திட்டம் 

சபறுமதி 
(ரூபா) 

சபௌதீக 

இலக்கு 

சபௌதீக 

முன்நனற்றம் 

சமாத்த 

சிறுவர்கள் 

01 சிறுவர் இல்லங்களில் உள்ள 

பிள்லளகலள தீடீர் 

விபத்துக்களில் இருந்து 

தடுத்தல் 

58,200.00 

356 

மாணவ
ர்கள் 

06  ிகழ்ச்சித் 
திட்டம் 356 

02 பாடசாலல 

மாணவர்களுக்கான  

பட்டிமன்றம் 

26,470.00 

08 

பாடசா
லல 

08 

85 

03 சபாது சுகாதார 

உத்திநயாகத்தர்கள் மற்றும் 

சுகாதார 

உத்திநயாகத்தர்களுக்கான 

விைிப்பூட்டல்  ிகழ்ச்சி 

38,500.00 

01 

 ிகழ்ச்சி
த்திட்டம் 

01  ிகழ்ச்சித் 
திட்டம் 

81 

04 சிறுவர் இல்லங்கலள 

நமற்பார்லவ சசய்தல் 
12,000.00 

08 சிறுவர் 
இல்லங்கள் 

08 சிறுவர் 
இல்லங்கள் 

420 

05 சிறுவர் ந ய சுைலல 

உருவாக்கும்  ிகழ்ச்சித் 
திட்டம் 

15,000.00 

05 

பாடசாலல 
05  ிகழ்ச்சித் 
திட்டம் 

167 

06 சமூக மட்ட அலமப்புக்கலள 

வலுப்படுத்தல்  ிகழ்ச்சித் 
திட்டம் 

5,000.00 

02 

 ிகழ்ச்சித்திட்
டம் 

67  பர் 
67 
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07 மாவட்ட மற்றும் பிரநதச 

சிறுவர் பாதுகாப்பு 

அலுவலர்களுக்கான 

மாதாந்த கலந்துலரயாடல் 

14,850.00 

02 

 ிகழ்ச்சி
த்திட்டம் 

05  ிகழ்ச்சித் 
திட்டம் 30 

 

5.2.4  உளவளத்துகண செயற்பாட்டு அறிக்கை  (ெமூை வலுவூட்டல் 
மற்றும்  லநைாம்புகை அகமச்சு) 

சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் சமூக நசலவகள் அலமச்சின் நதசிய 
உளவளத்துலண  ிலலயத்தின் கீழ் கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 
உளவளத்துலண  ிலலயங்களால் நமற்சகாள்ளப்பட்ட 2016 ம் ஆண்டுக்கான 
உளவளத்துலண சசயற்பாடுகள். 
உளவளத்துகண 
 ிகலயங்ைள் 

 

உளவளத்து
கண 

அமர்வுைள் 

விழிப்புணர்வு 
 ிைழ்வு 

பயிற்ெிப்பட்டகற 

 துலண 

 ாடிகள் 
எண். 

அமர்வு 

களின் 
எண். 

 ிகழ்வு 
எண்ணிக்
லக 

பயனாளிகளின் 
எண்ணிக்லக 

 ிகழ்வு 
எண்ணிக்
லக 

பயனாளிக
ளின் 
எண்ணிக்
லக 

மாவட்ட 
உளவளத்துலண 
 ிலலயம் 

76 233 16 1376 07 277 

கலரச்சி 
உளவளத்துலண 
 ிலலயம் 

134 389 24 1138 - - 

பச்சிலலப்பள்ளி 
உளவளத்துலண 
 ிலலயம் 

36 109 08 314 - - 

சமாத்தம் 246 731 48 2828 07 277 

 

பாடசாலல மட்டத்தில் மாணவர்களுக்கு விைிப்புணர்வு  ிகழ்வுகள் 
 டாத்தப்பட்டது. இவ் விைிப்புணர்வு  ிகழ்வுகள் பின்வரும் 
விடயங்கலள உள்ளடக்கியதாக  டாத்தப்பட்டது. 
 கற்றல் திறன்கலள நமம்படுத்தல் 

 சிறுவர் பாலியல் துஷ்பிரநயாகங்களும் மற்றும் அதலன 
தடுத்தலும் 

 சபற்நறாரியம் 
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இதலனப்நபாலநவ கிராம மட்டத்திலும் உளசமூக பிரச்சிலனகலள 
குலறப்பலத ந ாக்கமாகக் சகாண்டு பின்வரும் விடயங்கள் 
சம்மந்தமான விைிப்புணர்வு  ிகழ்வுகள் நமற்சகாள்ளப்பட்டன 

 

 உளசமூகப்பிரச்சிலனகளும் அதலன தடுத்தலும் 

 பிள்லள வளர்ப்பு முலறகளில் உளசமூக ந ாக்கு 

 மதுநபாலத துஷ்பிரநயாகத்லத தடுத்தல் 

 சபற்நறாரியம் சதாடர்பான திறன்களும் வடீ்டு 

வன்முலறகளும் 

 மகிழ்ச்சியான குடும்பத்லத அலமத்தல் 

 ஆராக்கியமான முதுலம 

 

இநதநபால உளவளத்துலண சார்ந்த பல்நவறு 
பயிற்சிப்பட்டலறகளும்  ிகழ்த்தப்பட்டன இலவ அரச பணியாளர்கள், 

கிராம மட்ட  ிறுவனங்கள், நபான்றவர்கலள லமயப்படுத்தி 
 ிகழ்த்தப்பட்டது.  அப்பயிற்சிப்பட்டலறகள் பின்வரும் விடயங்கலள 
உள்ளடக்கியதாக காணப்பட்டது.  

 உளசமூக பிரச்சிலனகளும் அதற்கான சிகிச்லச திட்டமிடலும் 

 உளவியல் முதலுதவி 

 சிறுவர் பிரச்சிலனகளுக்கான தலலயடீ்டு முலறகள் 

 ஆளிலடத் சதாடர்பாடல் 

 முதிநயார் உள லத்லத விளங்கிக்சகாள்ளல் 

 ச ருக்கீடும் ச ருக்கீட்டு முகாலமத்துவமும் 

 பால் ிலல வன்முலற 
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5.2.5 மைளிர் மற்றும் ெிறுவர் அலுவல்ைள் அகமச்ெின் செயற்பாடு  

 
மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அலமச்சின் ந ாக்கமானது 

சபண்களினதும் சிறுவர்களினதும் உரிலமகலள உறுதிப்படுத்தும் 

கண்ணியமான நதசத்லத உருவாக்குதல் ஆகும். இந்த வலகயில் 

கிராமங்கள் நதாறும் மகளிர் விவகாரக் குழுக்கலள அலமத்து 

அவற்றினூடாக சபண்களுக்கு விைிப்புணர்விலன ஏற்படுத்துதல் 

சுயசதாைிலிலன விருத்தி சசய்தல் தலலலமத்துவத்திலன வளர்த்தல் 

நபான்ற பல்நவறு நவலலத்திட்டங்கலள சசய்து வருகின்றது. நமலும் 

சபண்களுக்சகதிரான வன்முலறகளிலிருந்து சபண்கலள பாதுகாத்தல் 

நபான்ற பல்நவறு நவலலத்திட்டங்கலள சசய்து வருகின்றது  

 

  இந்த வலகயில் மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அலமச்சானது 

கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் 2016ம் ஆண்டு  லடமுலறப்படுத்திய 

நவலலத்திட்டங்கள் சதாடர்பான விபரங்கள் பின்வருமாறு. 
 
 ிைழ்ச்ெித் திட்டம் ஒதுக்ைீடு இலக்கு குழு பங்கு 

பற்றியவர் 

எண்ணிக்
கை 

செலவு 

சபண் தலலலமத்துவ 

குடும்பங்களுக்கான வருமானத்திலன 

அதிகரிக்கும் பயிற்சி நவலலத்திட்டம் 

 

28,000.00 

சபண் 

தலலலமத்து
வ குடும்பம் 

50 

 

27,890.00 

ஆநராக்கியமான வாழ்க்லகக்கு 

நபாசலன சதாடர்பான விைிப்புணர்வு 

 ிகழ்வு  (Diwiyata Poshanaya) 

 

30,000.00 

சபண் 

தலலலமத்து
வ குடும்பம் 

103 

 

29,560.00 

சபண் தலலலமத்துவ 

குடும்பங்களுக்கான ஒரு  ாள் லதயல் 

பயிற்சி 

 

50,000.00 
சபண் 

தலலலமத்து
வ குடும்பம் 

 

50 

 

 

49,575.00 

சபண்தலலலமத்துவ 

குடும்பங்களுக்கான  டமாடும் நசலவ                                                                                                                             

340,940.00 

 

சபண் 

தலலலமத்து
வ குடும்பம் 

50 

25,000.00 

ஆண் சபண் பால் ிலல சதாடர்பான 

விைிப்புணர்வு   ிகழ்வு  

25,000.00 சபண் 

தலலலமத்து
வ குடும்பம் 

100 

20,000.00 

சபண்கள் அபிவிருத்தி 
அலுவலர்களுக்கான மாதாந்த 

கலந்துலரயாடல் 

2,000.00 சபண்கள் 

அபிவிருத்தி 
அலுவலர் 

05 

1,900.00 

சமாத்தம் 475,940.00   153,925.00 
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5.2.6  ன்ைடத்கதெிறுவர் பராமரிப்புநெகவைள் திகணக்ைளத்தின் 
செயற்பாடுைள் – 2016 

 

 ன்னடத்லத சிறுவர் பராமரிப்பு நசலவகள் திலணக்களத்தின் 
ந ாக்கம்  ட்புறவான உணர்ச்சிபூர்வமான சமூகத்திலன 

உருவாக்குவதன் மூலம் சிறுவர் உரிலமகலள உறுதிப்படுத்தல், 

மற்றும் சர்வநதச  ியமங்களுக்கு அலமய அ ாலதகள், லகவிடப்பட்ட 

மற்றும் அ ாதரவான சிறுவர்கலளயும் சட்டரீதியான பிரச்சலனகலள 

எதிர்ந ாக்கிய சிறுவர்கலளயும் விநசடமாக சகாண்டு சகல 

சிறுவர்களின் உரிலமகலள பாதுகாத்தல். அத்துடன் கிராம 

நசலவயாளர் பிரிவுகள் நதாறும் சிறுவர் கைகங்கலள உருவாக்கி 
அவர்களுக்கு தலலலமத்துவ பயிற்சிகலள  டாத்துதல். 
பாடசாலலகளில் சிறுவர் துஷ்பிரநயாகம் சதாடர்பான விைிப்புணர்வு 

 ிகழ்ச்சித்திட்டத்லத  டாத்துதல். பாடசாலலயிலிருந்து இலட 

விலகிய மாணவர்கலள பாடசாலலக்கு மீளிலணத்தல். கிராம 

நசலவயாளர் பிரிவுகள் நதாறும் கிராம மட்ட சிறுவர் 
அபிவிருத்திக்குழுக்கலள உருவாக்கி அவர்களுக்கு விைிப்புணர்வு 

 ிகழ்ச்சித் திட்டங்கலள  டாத்துதல். இத்திலணக்களத்தினால் எமது 

மாவட்டத்தில்  லடசபற்ற நவலலத்திட்டங்கள் சதாடர்பான 

விடயங்கள் பின்வருமாறு. 

 
 ிகழ்ச்சித் திட்டம் ஒதுக்கீடு இலக்கு குழு பங்கு 

பற்றியவர் 
எண்ணிக்
லக 

சசலவு 

மாதாந்த முன்நனற்ற 

கலந்துலரயாடல் 

 

7000.00 

பிரநதச சிறுவர் 
உரிலம நமம்பாட்டு 

உத்திநயாகத்தர் 

05 

உத்திநயாக
த்தவர்கள் 

 

6665.00 

சிறுவர் உரிலமகள் 
பற்றிய சமவாயம் 
சம்பந்தமான 

அறிக்லகயிலன ைக்கிய 

 ாடுகளுக்கு 

சமர்ப்பித்தல்   

 

39,800.00 

பிரநதசமட்ட சிறுவர் 
கைக உறுப்பினர்கள் 

60  
அங்கத்தவர்
கள் 

 

39,303.00 

நதசிய சிறுவர் சலபலய 
ஸ்தாபித்தல்  ிகழ்ச்சித் 

 மாவட்டசிறுவர் சலப 
அங்கத்தவர்கள் 

07அங்கத்தவ  
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திட்டம் 9,500.00 ர்கள் 8,240.00 

மாவட்ட சிறுவர் 
சலபகக்கான மீளாய்வு 
கூட்டம் 

 

5000.00 

மாவட்ட சிறுவர் சலப 
அங்கத்தவர்கள் 

25அங்கத்தவ
ர்கள் 

 

4,900.00 

கிராம மட்ட சிறுவர் 
அபிவிருத்திக்குழுக்கான
விைிப்புணர்வு 

 ிகழ்ச்சித்திட்டம் 

 

20,000.00 

கிராம மட்ட சிறுவர் 
அபிவிருத்திக் குழு 

அங்கத்தவர்கள் 

100அங்கத்த
வர்கள் 

 

20,000.00 

மாவட்டசிறுவர் சலப 
அங்கத்தவர்கள்களுக்கா
ன தலலலமத்துவ 

பயிற்சி 

 

30,000.00 

மாவட்ட சிறுவர் சலப 
அங்கத்தவர்கள் 

50அங்கத்தவ
ர்கள் 

 

2,7992.00 

நபாலதப் சபாருளற்ற 

உலகம் விைிப்புணர்வு 

 ிகழ்ச்சித்திட்டம் 

 

20,000.00 

மாவட்ட சிறுவர் சலப 

அங்கத்தவர்கள் 
மற்றும் சபற்நறார்கள் 

150அங்கத்த
வர்கள் 

 

20,000.00 

பிரநதச மட்ட சிறுவர் 
சலப 
அங்கத்தவர்கள்களுக்கா
ன தலலலமத்துவ 

பயிற்சி 

 

8000.00 

பிரநதசமட்டசிறுவர் 
சலப அங்கத்தவர்கள் 

30அங்கத்தவ
ர்கள் 

 

7,910.00 

சமாத்தம் 139,300.00   135,010.00 

 

 

5.2.7 ெமூை நெகவைள் பிரிவின் செயற்பாடுைள்  

சபாதுெை மாதாந்த உதவிக் சைாடுப்பைவு 

1. அங்ைவைீர்ைளுக்ைாை 3000 ரூபா சைாடுப்பைவு  
எமது மாவட்டத்தில் வறிய  ிலலயிலுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் 460 

நபருக்கு மத்திய அரசினால் 3000 ரூபா சகாடுப்பனவு 
வைங்கப்படுகின்றது. 

சதா.
இல பிரநதச சசயலகம் 

3000 ரூபா சகாடுப்பனவு 
சபற்றுக் சகாள்நவார் 

3000 ரூபா 
சகாடுப்பனவு சபற 
தகுதியானவர்கள் 

01 கலரச்சி 104 820 

02 கண்டாவலள 115 375 

03 பூ கரி 116 350 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 125 135 
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2.  70 வயதுக்கு நமற்பட்ட முதிநயாருக்கு 2000/- சகாடுப்பனவு    
வைங்கப்படுகின்றது. இக் சகாடுப்பனவு வைங்கும் நபாது கணவன் 

மலனவி இருவருநம 70 வயதுக்கு நமற்பட்டவராக இருக்கும் 

பட்சத்தில் ஒருவருக்கு மாத்திரம் வைங்கப்படும். 1900 ரூபா மாதாந்தம் 

இவர்களுக்கு வைங்கப்படுவதுடன் 100 ரூபா மாதாந்தம் முதிநயார் 

 லன் புரிக்காக கைிக்கப்படுகின்றது. 

சதா.
இல பிரநதச சசயலகம் 

3000 ரூபா சகாடுப்பனவு 
சபற்றுக் சகாள்நவார் 

3000 ரூபா 
சகாடுப்பனவு சபற 
தகுதியானவர்கள் 

01 கலரச்சி 1957 100 

02 கண்டாவலள 678 101 

03 பூ கரி 503 61 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 330 20 

3. மாைாண ெமூை நெகவைள் திகணக்ைளத்திைால் அங்ைவைீ 
முற்ற   பயைாளிைளுக்கு மலெலகூடம் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

    மலெல கூடம் சமாத்தப் சபறுமதி தலா ஒருவருக்கு 122,000 

சதா.
இல 

பிரநதச சசயலகம் 

பயனாளிகளின் 

எண்ணிக்லக 

01 கலரச்சி 36 

02 கண்டாவலள 02 

03 பூ கரி 05 

04 பச்சிலலப்பள்ளி - 

 

4. மாைாண ெமூை நெகவைள் திகணக்ைளத்திைால் அங்ைவைீ 
முற்ற பயைாளிைளுக்கு உட்பிரநவெிக்கும் வெதி 
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

சதா.
இல பிரநதச சசயலகம் 

பயனாளிகளின் 

எண்ணிக்லக 

01 கலரச்சி 19 

02 கண்டாவலள 04 

03 பூ கரி 08 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 06 

 

    உட் பிரநவசிக்கும் வசதி தலாஒருவருக்கு 50,000 

    சமாத்தஒதுக்கீடு– 1,850,000 
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5. மத்திய அரசின் CRB நவலல த்திட்டத்தில் இருந்து 
மாற்றுத்திறனாளிகள் 7 நபருக்கு காற்று சமத்லத மற்றும்  ீர் 

சமத்லதவைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

சதா.
இல 

பிரநதச  
சசயலகம் 

பயனாளிகளின் 

எண்ணிக்லக 

காற்று 
சமத்லத 

 ீர் சமத்லத 

01 கலரச்சி 02 01 01 

02 கண்டாவலள -   

03 பூ கரி 02 01 01 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 03 03  

 

6. பாடசாலல உபகரண சபாதி– 30 பாடசாலல மாணவர்களுக்கு 
வைங்கப்பட்டது.( CBR)  ிதிஒதுக்கீடு 
 

7.மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சதாைிற்பயிற்சி 
 

 ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்ட  ிதி - 600,000 ரூபா 

 பயனாளிகளின் எண்ணிக்லக – 30 

 2 மாத பயிற்சிச றி வைங்கப்பட்டது. 

 வைங்கப்பட்டபயிற்சி ச றிகள் - லதயல் 10 நபர்,நமாட்டார் 

லசக்கிள் ஆட்நடா திருத்துதல் -10 நபர்,வடீ்டுமின் இலணப்பு– 10 

நபர் 

 ஒவ்சவாரு பயிற்சி ச றிக்கும் 200,000 சசலவிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

8. சுய சதாழில் சைாடுப்பைவு 

 

 மாகாண மத்திய அரசினால் வருமானம் குலறந்த அங்கவனீமுற்ற 
பயனாளிகளுக்கு சுய சதாைில் வாய்ப்புக்கள் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

தலா ஒரு பயனாளிக்கு ரூபா 20,000 வதீம் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

9. தனிப் சபற்நறாலர குடும்பத்தலலவராக சகாண்ட 
குடும்பங்களுக்கு 20, 000 சுயசதாைில் உதவி வைங்கப்படுகின்றது. 

10. 60 வயதுசதாடக்கம் 70 வயதுக்கு இலடப்பட்ட 
முதிநயார்களுக்கும் சுய சதாைில் உதவி வைங்கப்படுகின்றது. 
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சதா.
இல 

பிரநதச  
சசயலகம் 

மாகாண சலபயின் 

சுய சதாைில் 

மத்திய 
அரசின் சுய 

சதாைில்
  

மத்திய அரசின் 

தனிப் 

சபற்நறாருக்கான 

சுய சதாைில் 

01 கலரச்சி 06 63 04 

02 கண்டாவலள 02 - - 

03 பூ கரி 09 07 - 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 02 - - 

 

5.2.8 மாவட்ட விகளயாட்டு அபிவிருத்திச் செயற்பாடுைள் 

கிளிச ாச்சி மாவட்ட விலளயாட்டுத்துலறயின் 2016ம் ஆண்டின் 
சசயற்பாடுகளும் அதன் சபறுநபறுகளும் கீநை விபரமாக 
வைங்கப்பட்டுள்ளன. 
 

 ைனாதிபதியின் நதசிய உடல் ஆநராக்கிய வாரச் சசயற்பாடுகள் 
அலுவலக உத்திநயாகத்தர்கள், முன்பள்ளிகள், மகா சங்கங்கள், 

ஆச்சிரமம், ஆகியவற்றில் எமது விலளயாட்டு 
உத்திநயாகத்தர்கள், பயிற்றுனர்களால் சிறப்பாக 
நமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

 கிறடீா சக்தி விலளயாட்டு  ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 13 

விலளயாட்டுக்கள் சதரிவு சசய்யப்பட்டு வருகின்றன. 
 விலளயாட்டுத்துலற அலமச்சு, கல்வி அலமச்சு இலணந்து 

சசயற்படுத்திய 'திடசங்கற்பம்' TID  ிகழ்ச்சித்திட்டம் 
மாவட்டமட்டத்தில் ஒழுங்கு சசய்து 
 லடமுலறப்படுத்தப்பட்டது. 

 பயிற்சி முகாம்கள்  லடசபற்றன :- தடகளம், வலலப்பந்து, 

கூலடப்பந்து, துடுப்பாட்டம். 
 கனடாவில் வாழ் புலம்சபயர் தமிைர் ஒன்றியத்தின் 

ஏற்பாட்டில் 05  ாட்கள் தடகளப் பயிற்சி முகாம் 
 டாத்தப்பட்டது. அத்துடன் பங்குபற்றிய சதரிவு வரீ 
வரீாங்கலனகளுக்கு 14 முட்சப்பாத்துக்களும் அன்பளிப்பாக 
வைங்கப்பட்டது. 
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 மாவட்டத்திலுள்ள 4 பிரநதச சசயலாளர் பிரிவு விலளயாட்டு 
 ிகழ்வுகளும் மிகச் சிறப்பாக  லடசபற்றன. அத்துடன் 
மாவட்ட மட்டப் நபாட்டிகளும் சிறப்பாக  லடசபற்றன. 
அத்துடன் வடமாகாணமட்டப் நபாட்டிகளில் இரண்டு எமது 
மாவட்டத்தில் ஒழுங்கு சசய்து  டாத்தப்பட்டது. 
 லகசகாண்நடா 

 ஊர் சுற்றும் ஓட்ட  ிகழ்வு 

 எமது மாவட்டம் மாைாணமட்டத்தில் சபற்றுக் சகாண்ட 
பதக்ைங்ைள். 

I. தடகளப் நபாட்டி   :- 07 தங்கப் பதக்கங்கள். 
:- 05 சவள்ளிப் பதக்கங்கள். 
:- 04 சவண்கலப்      பதக்கங்கள். 

II. கடற்கலர கரப்பந்தாட்டம்   ஆண்  :- தங்கப் பதக்கம் 

    சபண் :- சவண்கலப் பதக்கம் 

III. எல்நல                        ஆண்   :- தங்கப் பதக்கம். 

                                     சபண் :- சவள்ளிப் பதக்கம். 

IV. கராத்நத           ஆண்    :- தங்கப் பதக்கம். 

                          சபண்   :- தங்கப் பதக்கம். 

V. உலத பந்தாட்டம்         சபண  :- சவண்கலப் பதக்கம். 

VI. லதசகாண்நடா          ஆண்    :- தங்கப் பதக்கம். 

VII. யூநடா            சபண்   :- தங்கப் பதக்கம். 

VIII. சசஸ்    ஆண்    :- சவள்ளிப் பதக்கம். 

    சபண  :- சவள்ளிப் பதக்கம். 

IX. துடுப்பாட்டம்          ஆண்     :- சவள்ளிப் பதக்கம். 

    சபண்   :- சவண்கலப் பதக்கம். 

X. நமலசப்பந்தாட்டம்          சபண்   :- சவண்கலப் பதக்கம். 

XI. கயிறிழுத்தல்          சபண்   :- சவண்கலப் பதக்கம். 

XII. லதசகாண்நடா          சபண்   :- தங்கப் பதக்கம். 

XIII. கரப்பந்து           ஆண்     :- சவண்கலப் பதக்கம் 

XIV. கடற்கலர கபடி           சபண்    :- சவள்ளிப் பதக்கம் 

XV. கபடி             சபண்    :- சவண்கலப் பதக்கம் 
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 மாகாண மட்டத்தில் உயரம் பாய்தல் சபண்கள் பிரிவில் புதிய 

சாதலன  ிகழ்த்தப்பட்டது. 

 

 நதெிய மட்டத்தில் மாவட்டம் சபற்ற பதக்ைங்ைள். 

I. லதசகாண்நடா  :- சவள்ளிப்பதக்கம் 

II. நகாலூன்றிப்பாய்தல் :- சவண்கலப்பதக்கம் 

III. நமலசப் பந்தாட்டம் :- தங்கப்பதக்கம். (பாடசாலல மட்டம்) 

 

 அரச அதிபர் கிண்ணப் நபாட்டிகள் மிகச் சிறப்பாக  லடசபற்றது. 

நமலும் இறுதி  ாள்  ிகழ்வுகளில் அலனத்து அலுவலர்களும் 

கலந்து சகாண்டதுடன் பதவி  ிலல உத்திநயாகத்தர்கள் 

அலனவரும் விலளயாட்டு  ிகழ்வுகளிலும் பங்குபற்றி 
மகிழ்ச்சியலடந்தலம பாராட்டிற்குரிய விடயமாகும். 

 

 மாவட்ட பிரலைகள் குழுவின் அனுசரலணயுடன் நதசிய 

மட்டத்தில் சாதலன பலடத்த வரீ, வரீாங்கலனகள் சகௌரவிப்பு 

 ிகழ்வும்  லடசபற்றது. 

 

 

5.3 அபிவிருத்தி செயற்பாடுைள் 

 

5.3.1. மாவட்ட திட்டமிடல் செயலைம். 
 

கிளிச ாச்சி மாவட்ட திட்டமிடல் கிலளயானது எமது மாவட்டத்தின் 
அபிவிருத்திலய முன்சனடுத்துச் சசல்லும் வலகயில் மாவட்ட 
சசயலகத்துடனும் கலரச்சி, கண்டாவலள, பூ கரி, பச்சிலலப்பள்ளி 
ஆகிய  ான்கு பிரநதச சசயலகங்களுடனும் ஒன்றிலணந்து 
சசயலாற்றி வருகிறது. இவ்வலகயில் 2016 ஆம் ஆண்டில் 
இடம்சபற்ற பிரதான  ிகழ்வுகளாக பின்வரும் சசயற்பாடுகலள 
குறிப்பிட முடியும். 
 

I. ெிகறச்ொகலைள் மறுெரீகமப்பு, புைர்வாழ்வளிப்பு, 

மீள்குடிநயற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்ைள் அகமச்சு 
நவகலத்திட்டங்ைள் 2016 
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a) வடீ்டு வெதிைள் வழங்ைல் 

 

வடீ்டு வசதிகலள வைங்கல் 2016 திட்டத்தின் கீழ் மீளக்குடியமர்ந்த 
மக்களிற்கான புதிய வடீுகள் அலமத்தலிற்கு 848 மில்லியன் ரூபாவும் 
இந்தியாவிலிருந்து மீளக்குடியமர்ந்நதாருக்கான 35 வடீுகள் 
அலமத்தலிற்கு 28 மில்லியன் ரூபாவும் பகுதி நசதமலடந்த 135 

வடீுகள் திருத்தத்திற்கு 24 மில்லியன் ரூபாவும்  ிதி ஒதுக்கீடாகக் 
கிலடக்கப்சபற்றது. இத்திட்டத்தின் மூலம் 1095 புதிய வடீுகள் 
அலமக்கப்பட்டதுடன் 130 வடீுகள் திருத்தம் சசய்யப்பட்டன. 
 

வடீ்டு வெதிைள் வழங்ைல் சதாடர்பாை விபரத் சதாகுப்பு 

 

சதா
. 
இல 

பிரநதெ செயலர் 
பிரிவு  

புதிய வடீுைள் 
அகமத்தல் 

சவளி ாடுைளிலிருந்து 
திரும்பிய 
அைதிைளிற்ைாை 
வடீுைள் அகமத்தல் 

வடீுைள் 
திருத்தம் 

01 கலரச்சி 500 10 42 

02 கண்டாவலள 250 10 26 

03 பூ கரி 150 10 17 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 160 05 25 

சமாத்தம் 1060 35 110 

 

 

b)  ீர் மற்றும் சுைாதார வெதிைகள நமம்படுத்தும் திட்டம் 2016 

 

 ீர் மற்றும் சுகாதார வசதிகலள நமம்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் 
கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தின்  ான்கு பிரநதச சசயலர் பிரிவுகளுக்கும் 
கிணறுகலள அலமத்தலுக்கு 100 மில்லியனும் மலசல கூடங்கள் 
அலமத்தலிற்கு 55 மில்லியனும்  ிதி ஒதுக்கீடு கிலடக்கப்சபற்றது. 
இத்திட்டத்தின் முலம் இம்மாவட்டத்தின்  ீர் மற்றும் சுகாதார 
வசதிகளது நதலவயின் ஒரு பகுதி பூர்த்தி சசய்யப்பட்டுள்ளது. 
இத்திட்டத்தின் விபரத்சதாகுப்பு வருமாறு 
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i. ைிணறுைள் அகமத்தல் 

 

சதா
. 
இ
ல 

பிரநதெ செயலர் பிரிவு
  

சபாதுக் 

கிணறுகள்
 
  

குைாய்க் 

கிணறுகள் 

விவசாயக் 

கிணறுகள் 

 ிதி 
ஒதுக்கீடு 
மில்லியனி
ல் 

01 கலரச்சி 23 1 25 14.52 

02 கண்டாவலள 5 0 20 7.33 

03 பூ கரி 8 21 42 17.30 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 18 0 40 17.40 

05 குடி ீர் வைங்கல் 
திட்டம் - 03 திட்டங்கள் 

   
43.45 

சமாத்தம் 54 22 127 100.00 

 

ii. சுைாதார வெதிைள் நமம்பாடு 

சதா
. 
இ
ல 

பிரநதெ செயலர் பிரிவு
  

சாதாரண 
மலசல 

கூடங்கள்
  

விநசட 
நதலவக்குரி
நயாருக்கான 
மலசல 

கூடங்கள் 

மலசலகூட
ங்கள் 
திருத்தம் 

 ிதி 
ஒதுக்கீடு 
மில்லியனி
ல் 

01 கலரச்சி 302 49 0 22.00 

02 கண்டாவலள 100 50 0 11.00 

03 பூ கரி 127 19 170 13.75 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 15 0 0 8.25 

சமாத்தம் 544 118 170 55.00 

 

 

 

c) உட்ைட்டுமாை அபிவிருத்தி நவகலத்திட்டங்ைள்  

 

உட்கட்டுமான அபிவிருத்தி நவலலத்திட்டத்தின் ரூபா. 107.64 

மில்லியன்  ிதி ஒதுக்கீட்டில் உள்ளக வதீிகள் புனரலமப்பு, 

பாடசாலலக் கட்டடங்கள் அலமத்தல், புனரலமத்தல், மற்றும்  ீர் 
சுகாதார வசதிகள் ஏற்படுத்தல், கிராமிய சுகாதார  ிலலயங்கள் 
அலமத்தல், முன்பள்ளிகள் அலமத்தல் மற்றும் புனரலமத்தல், 

கல்சவட்டுகள், சுற்றுமதில்கள் அலமத்தல் ஆகிய திட்டங்கள் 
அமுல்ப்படுத்தப்பட்டன. பிரநதச சசயலர் பிரிவு ரீதியாக  ிதி 
ஒதுக்கீடடு விபரம் வருமாறு 
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சதா. 
இல 

பிரநதெ செயலர் பிரிவு
  

 ிதி ஒதுக்கீடு மில்லியனில் 

01 கலரச்சி 44.18 

02 கண்டாவலள 17.03 

03 பூ கரி 22.12 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 24.40 

சமாத்தம் 107.73 

 

 

d) வாழ்வாதார அபிவிருத்தி நவகலத் திட்டங்ைள் 

 

வாழ்வாதார அபிவிருத்தி நவலலத்திட்டத்தின்கீழ் ரூபா. 160.00 

மில்லியன்  ிதி ஒதுக்கீட்டில் விவசாயம், கடற்சறாைில்,கால் லட 
வளர்ப்பு, சிறு லகத்சதாைில் அபிவிருத்தி ஆகிய திட்டங்கள் 
அமுல்படுத்தப்பட்டன. துலற ரீதியான  ிதி ஒதுக்கீட்டு விபரம் 
வருமாறு 

 

சதா
. 
இல 

பிரநதெ செயலர் பிரிவு   ிதி ஒதுக்கீடு 
மில்லியனில் 

01 விவசாயத்துலற 28.70 

02 கடற்சறாைில் 11.60 

03 கால் லட வளர்ப்பு 85.50 

04 சிறுலகத் சதாைில் அபிவிருத்தி 34.20 

சமாத்தம் 160.00 

 

e)  ான்கு பிரநதச சசயலர் பிரிவுகளிலும் வதீிகளில் சூரிய 
மின்விளக்குள் சபாருத்தும் திட்டத்திற்கு ரூபா 5 மில்லியன்  ிதி 
ஒதுக்கீடு கிலடக்கப்சபற்று நவலலகள்  ிலறவலடந்துள்ளன.  

 

f)  ீண்ட காலமாக உள் ாட்டில் இடம்சபயர்ந்த மக்கலள வட 
மாகாணத்தில் குடிநயற்றுவதற்கான சசயலணியின் கீழ் 
உட்கட்டுமான வசதிகலள நமம்படுத்தலிற்கு ரூபா.6.4 மில்லியன் 
 ிதி ஒதுக்கீடு கிலடக்கப்சபற்று நவலலகள் 
 ிலறவலடந்துள்ளன. 
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g) பச்சிலலப்பள்ளி பிரநதச சசயலர் பிரிவில் மீள்குடிநயற்றம் 
மற்றும் காணிகலள துப்பரவு சசய்தலிற்கு ரூபா. 5.4 மில்லியன் 
 ிதி ஒதுக்கீடு கிலடக்கப்சபற்று நவலலகள் 
 ிலறவலடந்துள்ளன. 
 

 2. சபாருளாதார மத்திய  ிகலயம் – ைிளிச ாச்ெி 
 

வட பகுதியில் விவசாய உற்பத்திப் சபாருட்கள் விற்பலனக்கு 
நகந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த  ிலலயமாக கனகபுரத்தில் 
அலமந்துள்ள சபாருளாதார மத்திய  ிலலயம் விளங்கவுள்ளது. 
இந் ிலலயத்திற்கான நவலலகள் 2015  முடிவுற்ற  ிலலயில் 
இனங்காணப்பட்ட அத்தியாவசிய நவலலகள் மற்றும் எதிர்கால 
விஸ்தரிப்பிற்கான நவலலகளுக்கான ஒதுக்கீடுகள் 2.82 மில்லியன் 

கிலடக்கப்சபற்று அவ்நவலலகளும்  ிலறவலடந்துள்ளன. 
 

3. ைிராமிய உட்ைட்டகமப்பு அபிவிருத்தி   ிைழ்ச்ெித்திட்டம் 
2016' 

 

கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் கிராமிய உட்கட்டலமப்பு அபிவிருத்தி 
 ிகழ்ச்சித்திட்டத்லத அமுல்படுத்துவதற்காக 2016 ம் ஆண்டில் 
நதசிய சகாள்லககள் மற்றும் சபாருளாதார விவகாரங்கள் 
அலமச்சினால்  ரூபா 95 மில்லியன் ஒதுக்கீடு முதற்கட்டமாக 
விடுவிக்கப்பட்டநதாடு நமலும் ரூபா 5.625 மில்லியன் அநத 
சசலவினத் தலலப்பின் கீழ் குறித்த நவலலகளின் சபறுமதிநசர் 
வரிக் சகாடுப்பனலவ (VAT) நமற்சகாள்வதற்காக இரண்டாம் 
கட்டமாக விடுவிக்கப்பட்டது. இவ் நவலலத்திட்டமானது வதீி 
புனரலமப்பு, சிறு பாலங்கள் அலமத்தல்,  ீர் வைங்கல் மற்றும் சிறிய 
கால்வாய்கள் புனரலமத்தல், சுகாதார வசதிகலள நமம்படுத்தல், 

பாடசாலலகளில் உட்கட்டுமான வசதிகலள ஏற்படுத்தல், 

வாழ்வாதாரத்திற்கான உட்கட்டுமான வசதிகலள ஏற்படுத்தல், சபாது 
மண்டபங்கள், சனசமூக  ிலலயங்கள், பயிற்சி  ிலலயங்கள் 
நபான்ற நசலவ  ிலலயங்களிற்கான கட்டடங்கலள அலமத்தல், 

மற்றும் மயானங்கலள புனரலமத்தல் சுயசதாைில் நமம்பாட்டிற்காக 
ந ரடியாக பயனாளிகளிற்கு மானியங்கலள வைங்கல் நபான்ற 
சமூக  லன்புரி திட்டங்கள் ஆகிய விடயங்களின் கீழ் கிளிச ாச்சி 
மாவட்டத்தின் கலரச்சி , கண்டாவலள, பூ கரி, பச்சிலலப்பள்ளி 
ஆகிய பிரநதச சசயலர் பிரிவுகளில் முன்சனடுக்கப்பட்டது.  
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ைிராமிய உட்ைட்டகமப்பு  அபிவிருத்தி  ிைழ்ச்ெித் திட்டத்தில் 
துகற ரீதியாை நமற்சைாள்ளப்பட்ட ஒதுக்ைீடு பற்றிய விபரம். 

சதா
. 
இல 

துலற 

நவலலத்திட்ட
ங்களின் 
எண்ணிக்லக 

ஒதுக்கப்பட்ட 
சமாத்த  ிதி (ரூபா, 

மில்லியன்) 

01 சிறிய  ீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி 11 8.70 

02 சமுதாய அடிப்பலடயிலான  ீர் 
வைங்கல் திட்டம் 

01 0.30 

03 கிராமிய வதீி அபிவிருத்தி  42 40.20 

04 ஏலனய உட்கட்டலமப்ப வசதிகள் 
அபிவிருத்தி 

55 51.12 

05 ந ரடி மானியம் 1 0.30 

சமாத்தம் 110 100.62 

 

 

'ைிராமிய உட்ைட்டகமப்பு வெதிைள் அபிவிருத்தி  ிைழ்ச்ெித்திட்டம் -2016' 

பிரநதெ செயலர் பிரிவு ரீதியாை நமற்சைாள்ளப்பட்ட ஒதுக்ைீடு 
பற்றிய விபரம். 
 

சதா.
இல 

பிரநதச சசயலர் பிரிவு சதாலக (ரூபா) 

01 கலரச்சி 46.870 

02 கண்டாவலள 16.226 

03 பூ கரி 19.528 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 18.00 

சமாத்தம் 100.624 

 

4. நதெிய ஒருகமப்பாட்டிற்கும்  ல்லிணக்ைத்திற்குமாை 
அலுவலைத்தின்  ிதியில் முன்சைடுக்ைப்பட்ட 
நவகலத்திட்டங்ைள் – 2016 

 

2016 ஆண்டு நதசிய ஒருலமப்பாட்டிற்கும்  ல்லிணக்கத்திற்குமான 
அலுவலகத்தின்  ிதியில் கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் 39.74 மில்லியன் 
ரூபா சபறுமதியான வாழ்வாதரம் மற்றும் உட்கட்டுமான 
துலறசார்ந்த 17 நவலலத்திட்டங்கள் முன்சனடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 



 
வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்கை மற்றும் ைணக்கு அறிக்கை – 2016        ைிளிச ாச்ெி மாவட்டம்                                           

63 

 

சதா. 
இல 

பிரிவு திட்டங்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

 ிதி ஒதுக்ைீடு 

01 வாழ்வாதாரம் சதாடர்பான 
உட்கட்டுமான வசதிகள் 

4 23,374,370.00 

02  ீர் மற்றும் சுகாதார வசதிகள் 6 4,804,698.00 

03 சுகாதாரம் 2 3,199,841.00 

04 லகத்சதாைில் 1 4,904,240.00 

05 கிராமிய அபிவிருத்தித் திட்டங்கள்  4 3,464,566.00 

சமாத்தம்  39,747,715.00 

 

இது தவிர மலை  ீர் நசகரிப்புத் திட்டம் நதசிய ஒருலமப்பாட்டிற்கும் 
 ல்லிணக்கத்திற்குமான அலுவலகத்தினால் ந ரடியாக 
முன்சனடுக்கப்படுகிறது இத்திட்டத்தினூடாக 4 பிரநதச சசயலாளர் 
பிரிவுகளிலும் 150 குடும்பங்களுக்கு 8000 லீற்றர் மலை  ீர்த்தாங்கிகள் 
அலமத்து வைங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 
 

5. உப்பள அபிவிருத்தி நவகலத்திட்டம் 

 

உப்பள அபிவிருத்தி நவலலத்திட்டம் கட்டம் இரண்டு 74.8 
மில்லியன் ரூபா  ிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ்  நமற்சகாள்ளப்பட்டது. 
இதில் உட்கட்டுமான நவலலகள் மற்றும் புனரலமப்பு நவலலகள் 
ஆகியன 41.946 மில்லியன் ரூபா சசலவில் நமற்சகாள்ளப்பட்டன. 
 

6. பன்முைப்படுத்தப்பட்ட வரவுசெலவுத்திட்டம் 2016 

 

கிளிச ாச்சி மாவட்டமானது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்துடன் இலணந்து 
யாழ்ப்பாண நதர்தல் சதாகுதியில் உள்ளடங்கியதாக 
காணப்படுகின்றது. பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வரவு சசலவுத்திட்டம்; - 

2016 இன் மூலம் பத்து பாரளுமன்ற உறுப்பினர்களால் கிளிச ாச்சி 
மாவட்டத்திற்கு 20.725  மில்லியன் ரூபா  ிதி ஒதுக்கீடு 
சசய்யப்பட்டது. மாவட்டத்தின் அபிவிருத்திலய இலக்காக சகாண்டு 
சகௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் இருந்து சபறப்பட்டு 
அலமச்சினால் எமக்கு அனுப்பிலவக்கப்பட்ட பல்நவறு 
நவலலத்திட்ட முன்சமாைிவுகள் உரிய காலத்தில் 
சசயற்படுத்தப்பட்டு  ிலறவு சசய்யப்பட்டன.  
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பாடசாலலகளின் சபௌதீக உட்கட்டலமப்பு வசதிகலள 
விருத்திசசய்தல், கிராமிய விலளயாட்டு லமதானங்கள் 
நூல் ிலலயங்கள் கலாச்சார  ிலலயங்கலள நமம்படுத்துதல், 

முன்பள்ளிகலள அபிவிருத்தி சசய்தல்,  ீர் மற்றும் சுகாதார 
வசதிகலள நமம்படுத்தல், சிறுவர் இல்லங்களுக்கான வசதிகள் 
நமம்படுத்தல், கிராம மட்ட அலமப்புக்களது நமம்பாடு நபான்ற 

நவலலத்திட்டங்கள் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வரவு சசலவுத்திட்டம் – 
2016 இன் கீழ் சிறப்பாக சசய்து முடிக்கப்பட்டன. திட்டங்களின் 
சதாகுப்பு வருமாறு. 
 

பன்முைப்படுத்தப்பட்ட வரவு செலவுத்திட்டம் பிரநதெ செயலை பிரிவு 
ரீதியாை – 2016 

சதா. 
இல 

பிரநதெ செயலர் 
பிரிவு 

ைிராம நெவைர் 
பிரிவுைளின் 
எண்ணிக்கை 

ஒதுக்ைப்பட்ட 
சமாத்த  ிதி 
மில்லியன் 

பயைாளிைளின் 
எண்ணிக்கை 

01 கலரச்சி 42 9.853 54194 

02 கண்டாவலள 16 3.845 19015 

03 பூ கரி 18 4.675 22689 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 19 2.353 10757 

சமாத்தம் 95 20.726 106655 

 

7. நபாொக்கு நவகலத்திட்டம் 2016 

 

ைனாதிபதி சசயலகத்தின் நதசிய நபாசாக்கு  ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 
கீழ் கிளிச ாச்சி மாவட்டத்திற்கு 0.5 மில்லியன் ரூபா  ிதி ஒதுக்கீடு 
கிலடக்கப்சபற்றது. இதன் கீழ் நபாசாக்கு சதாடர்பான அறிவூட்டும் 
பயிற்சி வகுப்புக்கள் மாவட்ட சசயலகத்தால் ஒழுங்கலமக்கப்பட்டு 
 டாத்தப்பட்டது. இதில் முன்பள்ளி ஆசிரியர்கள், பாசாலல 
ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் பிரநதச சசயலக உத்திநயாகத்தர்கள், பிரநதச 
சலப உத்திநயாகத்தர்கள், சந்லத வர்த்தகர்கள் ஆகிநயார் 
பங்குபற்றியிருந்தனர். 
 

8. ைடும் பாதிப்புற்நறாருக்ைாை சைாடுப்பைவுைள் (எம்.ஏ.பி) 
 

கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் கடந்தகாலங்களில் ஏற்பட்ட அசாதாரண 
 ிலலமகளினால் கடும்பாதிப்புற்நறாருக்கான இைப்படீுகலள 
சபற்றுக்சகாடுக்கும் சபாருட்டு   பயனாளிகளின் விபர நகாலவகள் 
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சீர்சசய்யப்பட்டு புனர்வாழ்வு அதிகாரசலபக்கு 2016ம் ஆண்டு 
அனுப்பி லவக்கப்பட்டுள்ளன. விபரம் பின்வருமாறு 

 

சதா.
இல 

பிரநதச சசயலர் பிரிவு பயனாளிகளின் 
எண்ணிக்லக 

01 கலரச்சி 91 

02 கண்டாவலள 30 

03 பூ கரி 181 

சமாத்தம் 302 

 

9. வருடாந்த அமுலாக்ைல் திட்டம் 

 

மாவட்ட திட்டமிடல் சசயலகமானது கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தின் 
அலனத்து திலணக்களங்கள், சவளி ாட்டு  ிதியடீ்டங்களுடான 
திட்டங்கள் மற்றும் அரசசார்பற்ற  ிறுவனங்களினால் 
நமற்சகாள்ளப்பட்டு வரும் அபிவிருத்தி திட்டங்களின் 
முன்நனற்றம் சதாடர்பான மாதாந்த முன்நனற்ற அறிக்லக 
தயாரிக்கப்பட்டு மாகாண சலப மற்றும் அலமச்சுகளுக்கு 
மாதாந்தம் அனுப்படுகின்றது. 2016 ஆம் ஆண்டு எமது 
மாவட்டத்தில் அமுலபடுத்தப்பட்ட, அமுல்படுத்தப்பட்டுக் 
சகாண்டிருக்கும் திட்டங்களின் துலற ரீதியான சதாகுப்பு 
வருமாறு. 
 

சதா.
இல 

விபரம் 2016 இற்கான சசலவினம் 
(மில்லியன் ரூபாவில்) 

01  ீர்ப்பாசனம் 2,037.45 

02 உட்கட்டுமானம் ஏலனய அபிவிருத்தி 
நவலலத்திட்டங்கள் 

1,624.35 

03 வடீலமப்பு 900.00 

04 சுகாதாரம் 244.47 

05 வாழ்வாதாரம் 160.00 

06  ீர் வைங்கல் மற்றும் சுகாதார வசதிகள் 154.19 

07 விவசாயம் 140.85 

08 சபாது  ிர்வாகம் 127.54 

09 கல்வி 121.44 

10 வதீி அபிவிருத்தி 78.64 

11 லகத்சதாைில் அபிவிருத்தி 51.36 
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12 கால் லட உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரம் 23.92 

13 கூட்டுறவு அபிவிருத்தி 27.14 

14 மீன்பிடி 22.55 

15 மீள்குடிநயற்றம் 12.03 

சமாத்தம் 5725.93 

 

 

10. மாவட்ட ஒருங்ைிகணப்புக் குழுக் கூட்டம் 2016 

 

2016 ம் அண்டிற்கான கிளிச ாச்சி மாவட்ட ஒருங்கிலணப்புக் 
குழுக்கூட்டம் ஆனது புதிதாக  ியமிக்கப்பட்ட மாவட்ட 
ஒருங்கிலணப்புக்குழு இலணத்தலலவர்கள் தலலலமயில் 29.01.2016, 

27.02.2016, 11.06.2016, 29.06.2016 மற்றும் 24.12.2016 ஆகிய தினங்களில் 
 லடசபற்றது. இக்கூட்டத்தில் மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் 
பல்நவறு விடயங்கள் கலந்துலரயாடப்பட்டது. 
 

 

5.3.2 புைர்வாழ்வு அதிைாரெகபயின் செயற்பாடுைள் 

 
சிலறச்சாலலகள் மறுசீரலமப்பு, புனர்வாழ்வு, மீள்குடிநயற்றம் மற்றும் 
இந்துசமய அலுவல்கள் அலமச்சின்  புனர்வாழ்வு அதிகார சலபயினால் 
2016இல்  லடமுலறப்படுத்தப்படும் நவலலத்திட்டங்கள்  
 
1. சபாதுமக்ைள் சொத்திழப்பு சைாடுப்பைவு. ( 100,000) 

பிரிவு 
சபற்றுக்சைாள்ளப்பட்ட 

விண்ணப்பங்ைள் (2016) 

சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்டகவ 

சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்ட 

சதாகை 

கலரச்சி 04 

344 28,102,940.00 

கண்டாவலள 59 

பலள - 

பூ கரி - 

சமாத்தம் 63 
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2. சபாதுமக்ைளுக்ைாை சுயசதாழில் ைடன் திட்டம் 

பிரிவு எண்ணிக்கை 
சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்டகவ 

சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்ட 

சதாகை 

கலரச்சி 53 

33  65,575,000.00 

கண்டாவலள 01 

பலள 05 

பூ கரி 01 

சமாத்தம் 60 

 
 

    

 

3.புைர்வாழ்வு சபற்றவர்ைளுக்ைாை சுயசதாழில் ைடன் திட்டம். 

 

இக் கடன் திட்டமானது புனர்வாழ்வு சபற்று சமூகத்நதாடு 

ஒன்றிலணக்கப்பட்டவர்களுக்காக  லடமுலறப்படுத்தப்படுகிறது. இதில் 

அனுப்பிலவக்கப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவங்கள் வருமாறு. 

பிரிவு விண்ணப்பபடிவங்ைள் 

அனுப்பப்பட்டகவ 

கலரச்சி 60 

கண்டாவலள 60 

பலள 60 

பூ கரி 60 

சமாத்தம் 240 

 

4. நபாரிைால் பாதிப்பகடந்த ஆலயங்ைகள புைரகமப்பு செய்தல். 

நபாரினால் நசதமலடந்த ஆலயங்கலள புனரலமப்பு சசய்வதற்காக 

தலா ரூ 100,000 வலர   ஆலயங்களுக்கு வைங்கப்பட்டது. அதன் விபரம் 

வருமாறு. 

 

பிரிவு 
அனுப்பப்பட்ட 

விண்ணபபபடிவங்ைள் 

சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்டகவ 

சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்ட 

சதாகை 

கலரச்சி 05 

36  60,260,000.00 

கண்டாவலள 01 

பலள 04 

பூ கரி 08 

சமாத்தம் 18 
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 5. நபாரிைால் இறந்த ைாயமுற்ற பயைாளிைளுக்ைாை 

சைாடுப்பைவு.  

நபாரினால் இறந்தவர்களுக்காக சாதாராண சபாதுமக்களுக்கு ரூ100,000 அரச 

ஊைியர்களுக்கு ரூ150,000  ட்டஈடாக வைங்கப்படுகிறது. 

காயமலடந்தவர்களில் சாதாரண சபாதுமக்களுக்கு ரூ50,000 அரச 

ஊைியர்களுக்கு ரூ100,000 வைங்கப்படுகின்றது. இதனடிப்பலடயில் கிளிச ாச்சி 
மாவட்டத்தில் 2016ம் ஆண்டு சகாடுப்பனவு வைங்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

6.  அரெ ஊழியர்ைளுக்ைாை சொத்தழிவுக் சைாடுப்பைவு. 

அரச உைியர்களுக்கான சசாத்திைப்புக் சகாடுப்பனவானது ரூ 150,000 

வைங்கப்படுகின்றது. அதில்  பிரநதச சசயலக ரீதியாக 112 

பயனாளிகளுக்கு இக் சகாடுப்பனவு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்டகவ 

சைாடுப்பைவு செய்யப்பட்ட 

சதாகை 

112  16, 341, 700.00 

 

 

7.  டமாடும் நெகவ  

 

நபாரினால் பாதிப்பலடந்த சசாத்திைப்புக்கள், உயிரிைப்பபுகள், காயம், 
நசதமலடந்த ஆலயங்கள் நபான்றவற்றுக்கான அனுப்பப்பட்ட 

விண்ணப்பபடிவங்களுள் குலறபாடுகலள  பூர்த்தி சசய்வதற்கான  டமாடும் 

பிரிவு 
அனுப்பப்பட்ட 

விண்ணப்பபடிவங்ைள் 

சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்டகவ 

சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்ட 

சதாகை 

கலரச்சி 91 

823  60,655,000.00 

கண்டாவலள 30 

பலள - 

பூ கரி 181 

சமாத்தம் 302 
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நசலவ 18.01.2016 பூ கரி பிரநதச சசயலகம் 19.02.2016 மாவட்ட சசயலகத்திலும் 

 லடசபற்றது சதரிவு சசய்யப்ட்ட பயனாளிகள் விபரங்கள். 
 
பிரிவு  சபாதுமக்ைள் 

சொத்திழப்பு 

ஆலயங்ைளுக்ைாை 

சைாடுப்பைவு 

இறந்த 

ைாயம்  

அரொங்ை 

ஊழியர் 

சைாடுப்பைவு 

கலரச்சி 92 10 271 33 

கண்டாவலள 128 05 54 05 

பூ கரி 08 08 78 07 

பச்சிலலப் பள்ளி 193 08 47 11 

சமாத்தம் 421 31 450 56 

 

 

8. ைாளான் உற்பத்தியாளருக்ைாை பயிற்ெிச றி 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. ைிராம அபிவிருத்தி செயற்திட்டம் 

ைகரச்ெி பிரநதெ செயலை பிரிவில்  புதுக்ைாடு ைிராமம் 

இல செயற்திட்டங்ைள் சதாகை 

01 பாலம் புனரலமப்பு 1.75Mn 

02 மலசலகூடம் அலமத்தல் 0.25Mn 

03 சபாதுமண்டபம் அலமத்தல் 2.00Mn 

04 முன்பள்ளி புனரலமப்பு 0.6Mn 

05 கிணறு அலமத்தல் 0.4Mn 

சமாத்தம்  5Mn 

 

பிரிவு  பங்கு பற்றிய 
பயைாளிைளின் 
எண்ணிக்கை 

கலரச்சி  29 
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5.3.3 உலை உணவுத்திட்டப்பிரிவின் செயற்பாடு 

 பாடொகல உணவு   ிைழ்ச்ெித்திட்டம் 

 

பாடசாலல மாணவர்களில் ஆண்டு 1 சதாடக்கம் ஆண்டு 9 வலரயும் 
மாணவர்கலள உள்ளடக்கிய மதிய உணவு வைங்கும்  ிகழ்ச்சித் 

திட்டமாகும். இதில் 104 பாடசாலலகளில் உள்ள 23000 மாணவர்கள் பயன் 
சபறுகின்றனர். நதசிய சகாள்லககள் மற்றும் சபாருளாதார விவகாரங்கள் 
அலமச்சினால் (உலக உணவுத்திட்டம்) உணவுப் சபாருட்கள் 
வி ிநயாகித்தலும், பச்லச மரக்கறிகளுக்கான சசலவுகள் கல்வி 
அலமச்சினால் கல்வித் திலணக்களத்தின் ஊடாக நமற் 
சகாள்ளப்படுகின்றது. 
 

 ைாசுக்ைாை நவகலத்திட்டம் 

 

இவ்நவலலத் திட்டத்தில் 2016ம் ஆண்டில்  நதசிய சகாள்லககள் மற்றும் 
சபாருளாதார விவகாரங்கள் அலமச்சினால் (உலக உணவுத்திட்டம்) 
கால்வாய்கள் திருத்தம், சபண்களுக்கான பலன லகவிலன பயிற்சி வகுப்பு, 

உப்பு  ீரலண புனரலமப்பு, சிறுகுளங்கள் புனரலமப்பு நபான்ற 
நவலலத்திட்டங்கள்  லடமுலறப்படுத்தப்படுகின்றன. 
 

2016இல் செய்யப்பட்ட நமற்படி திட்டங்ைளின் செலவு விபரம் 
பின்வருமாறு 

 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் ஒதுக்கீடு 

(ரூபா) 
சசலவு 

(ரூபா) 
மிகுதி 
(ரூபா) 

உணவுப்சபாருட்ைள் 
(அரிெி,பருப்பு,மரக்ை
றி 
எண்சணய்,மீன்ரின்) 

பாடசாலல உணவு 
 ிகழ்ச்சித்திட்டம் 

- 

12,105,980.50 - 484MT 

காசுக்கான 
நவலலத்திட்டம் 
(FFA) 

16,660,760.00 752,730.00 15,908,030.00 - 
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5.3.4 ைிராம அபிவிருத்தி திகணக்ைள செயற்பாடு 

 ைிளிச ாச்ெி மாவட்டத்தின் ைிராம அபிவிருத்தி திகணக்ைள 

செயற்பாடு 

வடமாகாண சலபயின் கீழ் இயங்கும் கிளிச ாச்சி மாவட்ட கிராம அபிவிருத்தி 
திலணக்களத்தின் சசயற்பாடுகளாவன.  
பிரநதச மட்டத்தில் பதிவு சசய்யப்பட்ட கிராம அபிவிருத்தி சங்கங்கள் - 163 

மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கங்கள் - 157 சமாத்தமாக 320 ஆகும். இலவ 

அலனத்தும் கிராம மட்டத்தில் இயங்கும் சமூக மட்ட அலமப்பாக 

காணப்படுகின்றது. கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் இயங்கும் 115 மாதர் கிராம 

அபிவிருத்தி சங்கங்கத்தின் அங்கத்தவர்களின் வாழ்வாதார வசதிகலள 

அதிகரிக்கும் ந ாக்குடன் சுைற்சி முலற கடன்கள் வைங்கப்பட்டு வாழ்வாதார 

சசயற்பாடுகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 115 சங்கங்கள் ரூபா 92310,000 

சதாலகலய சுயசதாைில் ஊக்குவிப்புக்கான நுண்கடனாக வைங்கி 3 மாத 

காலங்களின் பின் சுயசதாைில் வருமானத்திலிருந்து கிலடக்கும் 

 ிதியிலிருந்து சுயநதலவ பூர்த்தியுடன் தவலண அடிப்பலடயில் முதலின் 

ஒரு பகுதியும் வட்டியும் அறவடீு சசய்யப்பட்டு அந் ிதிலய மீண்டும் 

சுைற்சிமுலறயில் கடனாக வைங்கி வருகின்றது. கிராம அபிவிருத்தி சங்கம், 

மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்க உறுப்பினர்களின் சசயல்திறலன 

நமம்படுத்தும் வலகயில் தலலலமத்துவப் பயிற்சி  ான்கு பிரநதச சசயலர் 

பிரிவுகளிலும்  டாத்தப்பட்டது. 

 

சதா
.இ
ல 

பிரநதெ செயலர் 
பிரிவு 

ைிராம 
அலுவலர் 
பிரிவு 

ைிராமங்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

பதிவு சசய்யப்பட்ட 
சங்கங்கள் 

    ைி.அ.ெ மா.கி.அ.ச 

01 கலரச்சி 42 133 75 68 

02 கண்டாவலள 16 103 24 26 

03 பூ கரி 19 93 39 41 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 19 44 25 22 

சமாத்தம் 96 373 163 157 
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 வடமாைாண ெகபயின் ைீழ் இயங்கும் ைிளிச ாச்ெி மாவட்ட ைிராம 

அபிவிருத்தி திகணக்ைள மைளிர் அபிவிருத்தி  ிகலயம்.  
 

கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் நவலல வாய்ப்பற்றிருக்கும் கிராமப்புற 

யுவதிகலள சுய சதாைிலில் ஊக்குவிக்கும் முகமாகவும், பாடசாலலக் 

கல்விலய இலட  ிறுத்தி நவலல வாய்ப்லப சபற்றுக்சகாள்ள முடியாமல் 

இருக்கும் சபண்களுக்கும் என மகளிர் அபிவிருத்தி  ிலலயத்திலன  ிறுவி 
மகளிர் அபிவிருத்தி  ிலலய நபாதனாசியர் ஊடாக கிராமத்தில் சபண்கள் 

சார்பான பல தரப்பட்ட ஆலட வடிவலமத்தல், லக நவலல, 

மலனப்சபாருளியல், அைகியல் பயிற்சிகலள வைங்கி வருகின்றது. 

கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தின்  ான்கு பிரநதச சசயலக மகளிர் அபிவிருத்தி 
 ிலலயத்திலும் தலா 20 மாணவிகள் பயிற்சி சபற்று சவளிநயறியுள்ளனர். 

இவர்களுக்குரிய பயிற்சி 12 மாதங்கள் மலனப்சபாருளியல் டிப்நளாமா 

பாடத்திட்டம் என்னும் அடிப்பலடயில் வைங்கப்பட்டது. ஒவ்சவாரு 

மாணவர்களுக்கும் திலணக்களத்தால் ஊக்குவிப்பு சகாடுப்பனவாக  ாள் 

ஒன்றிற்கு ரூபா 100 வதீம் ரூபா 1,440,000 வைங்கப்பட்டு இப்பயிற்சி ச றி 
 லடசபற்றது. பயிற்சியின் முடிவில் அலனத்து பிரநதச பிரிவிலும் 

பரீட்லசகள்  லடசபற்று சான்றிதழ்கள் வைங்கப்பட்டதுடன் மாணவர்களின் 

ஆக்கப் சபாருட்களின் கண்காட்சியும் பிரநதச ரீதியாக  டாத்தப்பட்டு 

இறுதியாக மாவட்ட மட்ட கண்காட்சியும் சிறப்பாக  டாத்தப்பட்டது. 
மாகாணக்கண்காட்சி (01.10.2016) கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில்  லடசபற்றது. 

 
     

நமலதிகமாக மகளிர் அபிவிருத்தி  ிலலய மாணவர்களுக்கு லதயல் 

இயந்திரம் திருத்தம் சதாடர்பான பயிற்சியும் வைங்கப்பட்டது. முன்லனய 

வருடங்களில் 4 பிரநதச சசயலகங்களிலும் பயிற்சி சபற்று சவளிநயறிய 

பயிற்சியாளர்கலள உள்ளடக்கி மாவட்ட மட்டத்தில் இவ்வருடம் NVQ –  Level 

4 பயிற்சி ச றி ஆரம்பிக்கப்பட்டு  டாத்தப்பட்டு வருகின்றது. சசன்ற வருடம் 

பயிற்சி சபற்று சவளிநயறிய பயிற்சியாளர்களில் 17 பயிற்சியாளர்களுக்கு 
திறலமயின் அடிப்பலடயில் சதரிவு சசய்து லதயல் இயந்திரங்கள்  பிரமாண 

அடிப்பலடயிலான மூலதன  ன்சகாலடயிலிருந்து வைங்கப்பட்டது. 
 

 வாழ்வாதார செயற்திட்டம் 

 பிரமாண அடிப்பகடயிலாை மூலதை  ன்சைாகட நவகலத்திட்டம் 

(PSDG) 

2016 ஆம் ஆண்டு சகௌரவ அலமச்சர் அவர்களினால்  ிலறநவற்றப்பட்ட 

பிரமாண அடிப்பலடயிலான மூலதன  ன்சகாலட மூலம் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட 

கிராமங்களின் அபிவிருத்தி நவலலத்திட்டங்கள். 
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சதா
.இ
ல 

திட்டத்தின் சபயர்   ிதி மூலம்  கிராம 

நசலவயாளர் 

பிரிவு  

சதாலக 

1 

சபாது ந ாக்கு மண்டபம் 

திருத்தம்  

பிரமாண 

அடிப்பலடயிலான 

மூலதன  ன்சகாலட 

மாயவனூர்  

RDS 

500,000.00 

2 

விலளயாட்டு கைக சபாது 

ந ாக்கு மண்டபம் 

புனரலமப்பு  

பிரமாண 

அடிப்பலடயிலான 

மூலதன  ன்சகாலட 

பிரமந்தனாறு  

RDS 

250,000.00 

3 

விலளயாட்டு கைக சபாது 

ந ாக்கு மண்டபம் 

புனரலமப்பு - கரியாலல 

 ாகபடுவான்  

பிரமாண 

அடிப்பலடயிலான 

மூலதன  ன்சகாலட 

கரியாலல 
 ாகபடுவான் 

RDS 

250,000.00 

4 

குடி ீர் வி ிநயாகம் - 

குைாய்கிணறு,  குைாய்ப் 

சபாருத்து  

பிரமாண 

அடிப்பலடயிலான 

மூலதன  ன்சகாலட 

கிளி கர்  RDS 500,000.00 

5 

குடி ீர் கிணறு  பிரமாண 

அடிப்பலடயிலான 

மூலதன  ன்சகாலட 

 ாதன் 

திட்டம் RDS 

200,000.00 

6 

சபாதுந ாக்கு 

மண்டபத்திற்கு குடி ீர் 

வி ிநயாகம்   

பிரமாண 

அடிப்பலடயிலான 

மூலதன  ன்சகாலட 

உைவனூர்  

WRDS 

300,000.00 

7 

குடி ீர் கிணறு பிரமாண 

அடிப்பலடயிலான 

மூலதன  ன்சகாலட 

கிளாலி  RDS 200,000.00 

8 

உணவு பதனிடல்  

 ிலலயம் 

பிரமாண 

அடிப்பலடயிலான 

மூலதன  ன்சகாலட 

உைவனூர்  

RDS 

500,000.00 

9 
உணவு உற்பத்தி, 
 ிலலயம் 

பிரமாண 

அடிப்பலடயிலான 

மூலதன  ன்சகாலட 

நகாவில் 
வயல்  WRDS 

500,000.00 

10 

கிராம அபிவிருத்தி , மாதர் 

கிராம அபிவிருத்தி 
சங்கங்களிற்கு  வருமான 

ஈட்டுவதற்கான உதவி 
வைங்கியலம 

கிராம அபிவிருத்தி 
திலணக்களம் 

4 பிரநதச 

பிரிவு  

1,000,000.00 

11 
சபண்களுக்கு வருமான 

ஈட்டுவதற்கான உதவி 
கிராம அபிவிருத்தி 
திலணக்களம் 

4 பிரநதச 

செயலர் 
500,000.00 
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வைங்கியலம  பிரிவு  

12 

புனர்வாழ்வு 

அளிக்கப்பட்ட 

பயனாளிகளுக்கு 

வாழ்வாதார உதவி 

மாகாண சலப  ிதி  4 பிரநதச 

செயலர் 
பிரிவு  

5,000,000.00 

 

 

 

 சைௌரவ மாைாணெகப உறுப்பிைர்ைளின்  ிதி   (CBG) 

சதா.
இல 

திட்டத்தின் சபயர்   ிதி மூலம்  கிராம 

நசலவயாளர் 

பிரிவு  

சதாலக 

1 

தகரப்பந்தல் வைங்கல்  சகௌரவ மாகாணசலப 

உறுப்பினர்களின்  ிதி    
கிருஸ்ணபுரம்,  

RDS 

உைவனூர்,   

RDS 
குமாரசாமிபுரம்
, RDS 

முைங்காவில்,  

RDS 
கரடிக்குன்று   

RDS 

5,750,000.00 

2 
குைாய்கிணறு சகௌரவ மாகாணசலப 

உறுப்பினர்களின்  ிதி    
கிளாலி  RDS 60,000.00 

3 

மின் இலணப்பு  சகௌரவ மாகாணசலப 

உறுப்பினர்களின்  ிதி    
வட்டக்கச்சி  
RDS 

50,000.00 

4 

கி.அ.சங்கங்களிற்கு 

கதிலர வைங்கியலம  

சகௌரவ மாகாணசலப 

உறுப்பினர்களின்  ிதி    
கிராஞ்சி 
கிைக்கு RDS 

60,000.00 

 
 ைிளிச ாச்ெி மாவட்டத்தில் உள்ள மாதர் ைிராம அபிவிருத்தி 

ெங்ைங்ைளிைால் நமற்சைாள்ளப்படும் ெிறுகைத்சதாழில் 

செயற்பாடுைள் 
 
சதா.
இல பிரநதெ செயலர் 

பிரிவு 

சங்கங்களின் சபயர் சசயற்பாடுகள் 

1 கலரச்சி சையந்தி  கர் மா.கி.அ.ச  சிறிய அளவிலான 

லதயல்  ிலலயம் 
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2 
 கிருஸ்ணபுரம் மா.கி.அ.ச   சிறிய அளவிலான 

அலங்கார நவலலகள்  

3 ஊற்றுப்புலம் மா.கி.அ.ச   அரிசி ஆலல  

4 அறிவியல்  கர்  ச ற்களஞ்சியம் 

5 

கண்டாவலள 

 

 ாதன் திட்டம் மா.கி.அ.ச   அரிசி ஆலல 

6  ாநகந்திரபுரம்  மா.கி.அ.ச   பப்பட உற்பத்தி  

7 கட்லடக்காடு மா.கி.அ.ச   அரிசி ஆலல 

8 உலமயாள்புரம்  தளபாடவி ிநயாகம்  

9 
பூ கரி 

முைங்காவில் மா.கி.அ.ச   நகாைிக்குஞ்சு  உற்பத்தி 
 ிலலயம் 

10 கிருஸ்ணா கர் மா.கி.அ.ச   நகாைிக்குஞ்சு  உற்பத்தி 
11 கல்லாறு மா.கி.அ.ச   கச்சான் உற்பத்தி  
12 

பச்சிலலப்பள்ளி 

மயில்வாகன புரம் மா.கி.அ.ச   பனம் சபாருள் உற்பத்தி  
13 முகமாலல மா.கி.அ.ச   நகாைிக்குஞ்சு  உற்பத்தி 

14 
நகாவில் வயல்  அரிசி ஆலல , உற்பத்தி 

சபாருட்கள் சபாதியிடல்  

 

5.3.5 சதாழிற்துகற திகணக்ைளத்தின் செயற்பாடுைள்  

பின்வரும் சசயற்ப்பாடுகள் எமது திலணக்களத்தினால் 
ஆற்றப்படுகின்றன. 

 

 லகத்தறி உற்பத்தியும் பயிற்சியும் 

 பாரம்பரிய சிறு லகத்சதாைில் பயிற்சி 
 ஏலனய பாரம்பரியமற்ற சதாைிற்பயிற்சிகள் (சபாதி சசய்தல், லதயல் 

இயந்திரம் திருத்துதல், பற்றிக் பயிற்சி, சறைிநபாமிலான உற்பத்திப் 
பயிற்சி, பலனநயாலலப் பயிற்சி, நறந்லதப் பயிற்சி) 

 சதாைில்நுட்ப பரிமாற்ற பயிற்சி 
 

2016y; elj;jg;gl;l gapw;rpfs;.  

பயிற்ெியின் 
சபயர் 

பயிற்ெி 
 கடசபற்ற 
ைிராம 
அலுவலர்பிரிவு
  

பிரநதெ 
செயலாளர் 
பிரிவு 

ைாலம் பயைாளிைளின் 
எண்ைிக்கை 

பலனநயாலலப் 
பயிற்சி உருத்திரபுரம் கலரச்சி 

29.11.2016-

09.12.2016 

வலர 

18 
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பலனநயாலலப் 
பயிற்சி ஊரியான் கண்டாலள 

10.12.2016- 

19.12.2016 

வலர 

20 

பற்றிக் பயிற்சி 
பலள பச்சிலலப்பள்ளி 

16.12.2016- 

23.12.2016 

வலர 

15 

பச்நவக் பயிற்சி 
கனகபுரம் கலரச்சி 

03.10.2016-

12.10.2016 

வலர 

12 

பலனநயாலலப் 
பயிற்சி 

சசல்வா கர் கலரச்சி 
03.03.2016-

31.08.2016 

வலர 

15 

சதாைிற்சுற்றுலா 
நககாலல நககாலல 

18.10.2016-

20.10.2016 

வலர 

02 

 

பின்வரும் சதாைில் பயிற்சி  ிலலயங்கள் / விற்பலன  ிலலயங்கள் 
இயங்கி வருகின்றன. 

 ச சவு  ிலலயம் - 01 – தர்மபுரம் 

 தும்பு  ிலலயம்  - 01 – புநலாப்பலள 

 சபாதியிடல்  ிலலயம் 01 – பள்ளிக்குடா 

 உள்ளுர் உற்பத்தி சபாருட்கள் விற்பலன  ிலலயம்  01 - திரு கர் 

 

இத்திலணக்களத்தால் ஆற்றப்பட்ட சதாைில் முயற்சிசார் நசலவகள் 

இ 

ல 
விபரம் பயைாளிைளின் 

எண்ணிக்கை 
ைாலம் 

01 ச சவுத்சதாைிற் பயிற்சி 06 1.10.2016-31.12.2016 

02 தும்புத்சதாைிற் பயிற்சி 05 16.05.2016-15.08.2016 

03 வங்கியுடன் இலணந்து 
கடன் வைங்குதல். 

09 01.01.2016-31.12.2016 

04 வியாபார ஆநலாசலண 350 01.01.2016-31.12.2016 

05 திரு கர் விற்பலன 
 ிலலயம் 

12 14.11.2016ல் இருந்து 

06 சபாதியிடல்  ிலலயம்   31.12.2016 

07 வாழ்வாதார உதவிகள் 28 01.01.2016-31.12.2016 
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08 அலரமானியத்திட்ட உதவி 26 01.01.2016-31.12.2016 

09 தீபாவளிச்சந்லத 11 21.10.2016-23.10.2016 

10 வடமாகாண லகத்சதாைில் 
கண்காட்சி 

72 08.09.2016-10.09.2016 

11 சிற்ப கண்காட்சி 02 16.11.2016-20.11.2016 

5.3.6 வாழ்வின் எழுச்ெி அபிவிருத்தி திகணக்ைளத்தின் 
செயற்பாடுைள்  

1. ெமூை அபிவிருத்தி நவகலத்திட்டம் 

 
சமூக அபிவிருத்தி நவலலத்திட்டத்தில் 2016.12.31 வலரயான காலப்பகுதியில் 

நமற்சகாள்ளப்பட்ட நவலலத்திட்டங்கள். 

 

  ிவாரண சைாடுப்பைவிகை சபற்றுக்சைாள்ளும் பயைாளிைளின் 

விபரம் 

 

கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் வறிய குடும்பங்கள் சதரிவு சசய்யப்பட்டு 2016ம் 

ஆண்டு சமுர்த்தி  ிவாரணக் சகாடுப்பனவு  லடமுலறக்நகற்ப வாழ்வின் 

எழுச்சி சமுதாய அடிப்பலடயிலான வங்கிகள் ஊடாக சகாடுப்பனவு 

வைங்கப்படுகின்றது. 

 

 ிவாரண சைாடுப்பைவு விபரம் 
 
சதா
.இ
ல 

பிரநதெ 
செயலகம்  

பயைாளிைளின் எண்ணிக்கை 

1500/= 2500/= 3500/= சமாத்தம் 

01 கலரச்சி 1154 1047 3981 6182 

02 கண்டாவலள 900 414 1226 2540 

03 பூ கரி 549 330 2007 2886 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 304 155 451 910 

சமாத்தம் 2907 1946 7665 12518 
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 2016.12.31 திைதி வகரயாை ெமூை அபிவிருத்தி நவகலத் திட்ட செலவு 

விபரம் 

சதா.
இல 

நவலலத்திட்டம் சதாலக 

01  ிவாரண சகாடுப்பனவு 401,160,000.00 

02 வடீ்டு சலாத்தர் 4,000,000.00 

03 திரியபியச வடீ்டுத்திட்டம 2,550,000.00 

04 புலகத்தல் எதிர்ப்பு மற்றும் மகிழ்ச்சியான குடும்பம் 102,400.00 

05 உளவளத்துலணயும் சதாைில் வைிகாட்டலும் 80,000.00 

06 சகக்குழு சிறுவர் கைக கலாசார இலக்கிய நபாட்டிகள் 90,000.00 

07 சர்வநதச ஞாபகாத்த தினங்கள் 72,000.00 

08 மாதிரி கிராம நவலலத்திட்டம் 1,096,000.00 

09 முன்நனற்ற மீளாய்வு கூட்டம் 34,650.00 

10 சமூக பாதுகாப்பு  ிதியம் 9,292,579.32 

சமாத்தம் 418,477,629.32 

 

 வாழ்வின் எழுச்ெி அபிவிருத்தி திகணக்ைள வாழ்வின் எழுச்ெி 
ெமுதாய அடிப்பகட வங்ைி  டவடிக்கைைள் 

 
கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் ஏழு வாழ்வின் எழுச்சி சமுதாய அடிப்பலட 

வங்கிகளும்,  ான்கு வங்கிச் சங்கங்களும்  இயங்கி  சகாண்டிருக்கின்றன. 

2012ம் ஆண்டு இவ் வங்கிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. அந்த வலகயில் மிகக் 

குறுகிய காலத்தில் இலாபத்லத ந ாக்கி தம் இலக்குகலள  கர்த்திச் 

சசல்கின்றன குறிப்பிடக்கூடிய வலகயில் மிகமிக குறுகிய காலத்தில் எமது 

மாவட்ட கலரச்சிப் பிரநதசத்தின் கிளி கர் வங்கியானது தனது இலக்லக 

சவற்றிகரமாக அலடந்துள்ளது. இவ் வங்கிநய கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தின் 

முதலாவது இலாபம் ஈட்டிய வங்கியாக சசயற்படுகின்றது.  

 

 

 ைடன் வகைைள் 

வாழ்வின் எழுச்சி சமுதாய அடிப்பலட வங்கிகளானது வறிய மக்களுக்கு 

கடன்கலள வைங்கி வருகின்றது. அவர்களது வாழ்வாதாரத்லத நமம்படுத்தி 
வருகின்றது. இதனூடாக வறிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்லத 

நமம்படுத்துவதுடன் வங்கிக்கு  வருமானமும் ஈட்டப்படுகின்றது. விபரங்கள் 

பின்வருமாறு. 
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சதா. 
இல கடன் வலககள் 

கடன்களின் 

எண்ணிக்லக 
சதாலக 

01 சுயசதாைில் 8,329 233,027,800.00 

02 சகண அருண 382 3,450,000.00 

03 மீன்பிடி 5 75,000.00 

04 ரட்டவிருவ 3 900,000.00 

05 வாழ்வாதாரம் 1554 57,184,600.00 

06 ைவீநனாபாயம் 662 19,327,503.50 

07 திரிய சவிய 347 21,785,000.00 

சமாத்தம் 11,282 335,749,903.50 

 

 நெமிப்புக்ைள்  

வாழ்வின் எழுச்ெி ெமுதாய அடிப்பகட வங்ைிைளில் எட்டு வகையாை 

கவப்புக்ைள் ைாணப்படுைின்றது. அந்தவகையில்  வறிய மக்ைளின் 

எதிர்ைால வறுகமகய குகறத்து  நெமிப்பு ஆற்றகல அதிைரித்து 

அவர்ைளின் வாழ்வாதாரத்கத நமம்படுத்தல். அந்தவகையில் 

நெமிப்பாைது வங்ைி மூலமும் வாழ்வின் எழுச்ெி அபிவிருத்தி 
உத்திநயாைத்தர் மூலம் ைளத்தில் நெைரிக்ைப்படுவதன் மூலமும் 

கவப்பிலிடபப்டுைிறது. விபரங்ைள் பின்வருமாறு 
 
சதா.
இல 

லவப்புக்களின் வலககள் சதாலக 

01 பங்கு 73,999,477.00 

02 அங்கத்தவர் 76,910,115.20 

03 அங்கத்தவர் அல்லாநதார் 56,586,746.35 

04 திரியமாதா 3,869,902.00 

05 சிறுவர் 3,454,319.60 

06 சிசுறக்க 4,673,001.40 

07 குழு 73,484,327.00 

08 கட்டாய நசமிப்பு 128,459,644.00 

சமாத்தம் 421,437,532.55 

 
 ெமுதாய மட்ட அகமப்புக்ைள்  

வாழ்வின் எழுச்சி சமுதாய அடிப்பலட வங்கி வலயங்களுக்கு உட்பட்டதாக 502 

அலமப்புக்களும்     குழுக்களும் காணப்படுகின்றன. விபரங்கள் பின்வருமாறு 
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சதா.
இல 

வங்கி 
சமுதாய 

அலமப்புக்களின் 

எண்ணிக்லக 

குழுக்களின் 

எண்ணிக்லக 

01 கிளி கர் 119 1,099 

02 வட்டக்கச்சி 61 517 

03 ஸ்கந்தபுரம் 75 517 

04 கண்டாவலள 112 972 

05 பச்சிலலப்பள்ளி 46 508 

06 சையபுரம் 55 521 

07 பூ கரி 34 299 

சமாத்தம் 502 4,433 

 

 விநெட திைங்ைளின் நெமிப்புக்ைள் 

சித்திலரப் புத்தாண்டு மற்றும் சர்வநதச தினங்களான மகளரீ், சிறுவர் 

தினங்களில் நசமிப்புக்கலள நமம்படுத்துவதுடன் இச் நசமிப்பில் சிறப்பாக 

சகாடுக்கப்பட்ட இலக்லக அலடகின்ற வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர்களுக்கு சகௌரவிப்பும் இடம்சபறுகின்றது. 
 

 வாழ்வின் எழுச்ெி அபிவிருத்தி திகணக்ைளத்தின் வாழ்வாதார 

 டவடிக்கைைள் 

வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி  திலணக்களத்தினால் 2016ஆண்டு 15.6 

மில்லியன்  ிதியானது எமது மாவட்டத்திற்கு அனுப்பிலவக்கப்பட்டது 

அந் ிதியில் இருந்து சதரிவு சசய்யப்பட்ட பயனாளிகளிகளுக்கு வாழ்வாதார 

 டவடிக்லககளுக்காக 3.2மில்லியன்   வைங்கப்பட்டது. 3.4மில்லியன் 

 ிதியானது பருவமல்லாத பயிர் சசய்லகக்காக வைங்கப்பட்டதுடன் 

184600.00ரூபா  ஞ்சற்ற பச்லச இலல மரக்கறிவலககலள உற்பத்தி 
சசய்வதற்காகவும் காடு வளர்ப்பு நவலலத்திட்டத்திற்காகவும் 

வைங்கப்பட்டது. 1.6 மில்லியன் ரூபா விற்பலன அபிவிருத்தி 
நவலலத்திட்டத்திற்காகவும் 7 மில்லியன் ரூபா மாவட்டத்தில் சிறந்த ஓர் 

மாதிரி கிராமத்லத அலமப்பதற்காகவும் வைங்கப்பட்டது. 

 

 

1. வாழ்வாதார நவகலத்திட்டம்-3.2மில்லியன் 
சதா.
இல 

கருத்திட்டத்தின் சபயர் 
கருத்திட்டத்தின் 

எண்ணிக்லக 

சதாலக 

01 விவசாயம் 38 868,899.50 

02 கால் லட வளர்ப்பு  33 493,130.00 
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03 லகத்சதாைில் 07 187,775.00 

04 சந்லதப்படுத்தல்  06 135,000.00 

05 மீன்பிடி  10 250,000.00 

06 சதாைிற்பயிற்சி 30 1,278,000.00 

சமாத்தம் 124 3,212,804.50 

 

 

2. பருவமல்லாத பயிர்செய்கை.-3.4மில்லியன் 
சதா.
இல 

கருத்திட்டத்தின் சபயர் 
கருத்திட்டத்தின் 

எண்ணிக்லக 

சதாலக 

01 பயறு 20 300,000.00 

02 கச்சான் 85 1,425,000.00 

03 மிளகாய் 80 1,700,000.00 

சமாத்தம் 185 3,425,000.00 

 

3. விற்பகை அபிவிருத்தி நவகலத்திட்டம்-1.7மில்லியன் 
சதா
.இ
ல 

கருத்திட்டத்தின் சபயர் 

கருத்திட்டத்தின் 

எண்ணிக்லக சதாலக 

01 சிறிய அளவிலான தள்ளு வண்டி 8 400,000.00 

02 உள்ளக களஞ்சியம் 8 800,000.00 

03 வர்த்தக சங்க  டவடிக்லககள் 4 240,000.00 

04 பயிற்சி நவலலத்திட்டம் 4 307,900.00 

சமாத்தம் 24 1,747,900.00 

 

 

4. மாதிரி ைிராம நவகலத்திட்டம் – 7 மில்லியன் 
சதா
.இ
ல 

கருத்திட்டத்தின் சபயர் 

கருத்திட்டத்தின் 

எண்ணிக்லக சதாலக 

01 விவசாயம் 73 3,140,000.00 

02 கால் லட வளர்ப்பு 15 600,000.00 

03 லகத்சதாைில் 10 354,000.00 

04 மீன் பிடி 22 900,000.00 

05 சதாைில் பயிற்சி 15 6,000.00 

06 விற்பலன லமயத் சதாகுதி 01 2,000,000.00 

சமாத்தம் 136 7,000,000.00 
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5. பச்கெ இகல மரக்ைறி மற்றும் ைாடுவளர்ப்பு-184600.00 

 

சதா
.இ
ல 

கருத்திட்டத்தின் சபயர் 

கருத்திட்டத்தின் 

எண்ணிக்லக சதாலக 

01 பச்லச இலல மரக்கறி   

4,750 
138,450.00 

02 காடு வளர்ப்பு  2,375 46,150.00 

சமாத்தம் 7125 184,600.00 

 

 

5.3.7. மாவட்ட விவொய திகணக்ைள பிரிவின் செயற்பாடுைள். 

சதா
.இல 

திட்டம் முன்நனற்ற  ிலல 

01 மாதிரி ைிராம வடீ்டுத்நதாட்ட 

திட்டம் , மகலயாளபுரம் - 

ைிளிச ாச்ெி மாவட்டம்) 

நதசிய உணவு உற்பத்தி 
திட்டத்தின் கீைான மாதிரி கிராம 

வடீ்டுத்நதாட்ட திட்டத்திற்காக 

0.5562 மில்லியன் ரூபா  ிதி 
ைனாதிபதி சசயலகத்தினால் 

ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்டது. 

இத்திட்டத்தில் 60 பயனாளிகள் 

கிளிச ாச்சி மாவட்டத்திலிருந்து 

பிரதி மாகாண விவசாய 

பணிப்பாளர் அலுவலகத்தினூடாக 

சதரிவு சசய்யப்பட்டார்கள் 

பயனாளிகளுக்கு நசதன பசலள உற்பத்தி, 
தாவர பலீட  ாசினி தயாரிப்பு, காளான் 

வளர்ப்பு, வடீ்டுத் நதாட்டத்திற்கான மாதிரி 

 ிலஅலங்கரிப்பு, நதன ீவளர்ப்பு ஆகிய ஐந்து 

பயிற்சி வகுப்புகள் பூர்த்தி 
சசய்யப்பட்டுள்ளன. 27 வடீ்டுத்நதாட்ட 

பயனாளிகளுக்கு நதனகீுடிகளுடனான 

நதனபீ்சபட்டிகள் வைங்கப்பட்டது. பின்வரும் 

விலத மற்றும் மரக்கன்றுகள் விலத மற்றும் 

 டுலகப்சபாருட்கள் அபிவிருத்தி  ிலலயம், 

விவசாயத்திலணக்களத்திடமிருந்து 

சகாள்வனவு சசய்யப்பட்டு சதரிவு 

சசய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு 

வைங்கப்பட்டது. 

தக்காளி (மநகசி) – 60 லபக்கற்றுக்கள் 

கத்தரி (அமந்தா)  – 60 லபக்கற்றுக்கள் 

கறிமிளகாய் (CA -8 ) – 60 லபக்கற்றுக்கள் 

சவண்டி (MI 7  ) – 60 லபக்கற்றுக்கள் 

புநடால் (TV )  – 120 லபக்கற்றுக்கள் 

பயிற்றங்காய் (Mae Hawari) – 60 

லபக்கற்றுக்கள் 

கீலர (5g) – 60 லபக்கற்றுக்கள் 
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பரீ்க்கங்காய் (LY-58 5g) – 60 லபக்கற்றுக்கள் 

முருங்லக – 240 கன்றுகள் 

மாதுலள – 300 கன்றுகள் 

மா – 300 கன்றுகள் 

நதசி – 240 கன்றுகள் 

60 கத்தரிக்கும் உபகரணங்களும் 120 

விலதத்தட்டுக்களும் சதரிவு சசய்யப்பட்ட 

பயனாளிகளுக்கு வி ிநயாகிக்கப்பட்டது 

02 பூ ைரி பிரநதெத்தில் பாரம்பரிய 

ச ல்லிைத்கதயும் மறுவயல் 

பயிர்ைகளயும் பயிரிடுதல் 

நதசிய உணவு உற்பத்தி 
திட்டத்தின் கீைான இத்திட்ட 

சசயற்பாட்டிற்காக ைனாதிபதி 
சசயலகத்தினால் 0.8876 மில்லியன் 

ரூபா  ிதி ஒதுக்கீடு 

சசய்யப்பட்டது. இத்திட்டத்திற்கு 

பூ கரி பிரநதச பிரிவிலிருந்து 

பாரம் பரிய ச ற் பயிர்ச் 
சசய்லகக்கு 98 பயனாளிகளும் 

மறு வயல் பயிர்ச் சசய்லகக்கு 405 

பயனாளிகளும் சதரிவு 

சசய்யப்பட்டார்கள். 

பூ கரி பிரநதச பிரிவில் 1294KG மறுவயல் 

பயிர் விலத 405 பயனாளிகளுக்கும் 2694 

KG பாரம்பரிய விலத ச ல் 98 

பயனாளிகளுக்கும் 

வி ிநயாகிக்கப்பட்டது. நசதனப் பசலள 

உற்பத்தி சதாடர்பான பயிற்சி வகுப்பு 

பூர்த்தி சசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் நசதனப் 
பசலள முலறயிலான பயிர்ச் சசய்லக 

சகாடுப்பனவும் வைங்கப்பட்டது 

03 ைிளிச ாச்ெி ைம ல நெகவைள் 

திகணக்ைளத்தினூடாை 

பாரம்பரிய விகத ச ல் 

வி ிநயாைித்தல் 

ைனாதிபதி சசயலகத்தினால் 

இத்திட்டத்திற்காக 1.55 மில்லியன் 

ரூபா  ிதி ஒதுக்கீடு 

சசய்யப்பட்டுள்ளது. பூ கரி கம ல 

நசலவ  ிலலயத்தினூடாக 124 

பயனாளிகள் சதரிவு 

சசய்யப்பட்டார்கள். 

6950 KG பாரம்பரிய விலத ச ல் 124 

பயனாளிகளுக்கு பூ கரி கம ல நசலவ 

 ிலலயத்தால் வி ிநயாகிக்கப்பட்டது 
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5.4. ைணக்குச் செயற்பாடுைள் 

5.4.1 ஏகைய திகணக்ைளங்ைளின் ைீழாை ைணக்குச் செயற்பாடுைள் 
த

கலப்
பு 

அகமச்சு/திகணக்ைளம் மீண்டுவரும் செலவிைம் மூலதைச் செலவிைம் சமாத்தம் 

ஒதுக்ைீடு செலவு % ஒதுக்ைீடு செலவு % ஒதுக்ைீடு செலவு % 

001 

ைனாதிபதி சசயலகம் 

 

            

 

3,493,960 2,410,410 68.99  3,493,960 2,410,410 68.99  

104 

நதசிய சகாள்லககள் மற்றும் 
சபாருளாதார விவகாரங்கள் அலமச்சு 259,208.00 258,118.00 99.58 122,067,221.86 120,586,018.77 98.79 122,326,429.86 120,844,137 98.78 

106 
அனர்த்த முகாலமத்துவ அலமச்சு 

3,129,828.00 

    

2,729,447.00  

     

87.21  

     

39,118,500.00  

      

36,624,500  93.62 42,248,328.23 39,353,947  93.15 

110 
 ீதி அலமச்சு 

1,593,200 .00 

      

1,540,200.00 

     

96.67       1,593,200        1,540,200      96.67 

118 
விவசாய அலமச்சு          

7,391,176.00  6,443,721.00           

   

87.18           65,000.00           55,003  84.62 7,456,176          6,498,724  87.16 

120 

சிறுவர் பாதுகாப்பு, சபண்கள் 

விவகார அலமச்சு 
       

55,182,240.00  
       

48,055,867.00  87.09  

       

2,050,455.00        1,300,594  63.43 

       

57,232,695         49,356,461  86.24 

121 

சபாது ிர்வாக 

உள் ாட்டலுவல்கள் அலமச்சு  
         

83,591,495 .00 
         

71,878,372.00  

   

85.99  

       

39,891,434.00 

       

39,395,615.00  98.76 
       

123,482,929.00  111,273,987.00  90.11 

124 
சமூக நசலவகள் அலமச்சு        

101,195,544.00 
       

100,024,248.00  98.84 

            

706,360.00 

            

680,384.00  96.32 
       

101,901,904.00  100,704,632.00  98.83 

130 

சபாது ிர்வாக 

உள் ாட்டலுவல்கள் அலமச்சு 
(உற்பத்தித்திறன் சசயலகம்)          

3,098,280.00  
         

2,884,947.00  

   

93.11  - - - 

         

3,098,280.00  
         

2,884,947.00     93.11  

145 மீள்குடிநயற்ற அலமச்சு 5,759,250.00 5,628,505.00 97.73 1,408,127,850.00 1,406,884,912.79 99.91 1,413,887,100.50 1,412,513,418.00 99.90 

149 

லகத்சதாைில் மற்றும் வணிக 
அலமச்சு 74,801,924.00 51,242,813.00 68.50 - - - 74,801,924.00 51,242,813.00 68.50 

153 

காணி மற்றும் காணி 
அபிவிருத்தி அலமச்சு          

4,695,792.00 

            

3,982,805.00 

   

84.82  300,000.00  

         

294,857.00  98.29 

         

4,995,792.00 

         

4,277,663.00  85.63 

154 

கிராமிய சபாருளாதார 
அலுவல்கள் அலமச்சு 3,741,837.00 3,318,539.00 88.69 - - - 3,741,837.00 3,318,539.00 88.69 

155 

மாகாண மற்றும் உள்ளுராட்சி 
அலமச்சு 413,710.00  410,512.00  99.23  - - - 413,710.00  410,512.00  99.23  
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157 

நதசிய கலந்துலரயாடல் 
அலமச்சு 1,247,299.00  

            

1,186,493.00  95.12        286,465.00  

       

228,785.00   79.87 1,533,763.92 

       

1,415,278.00 92.27 

163 ஆட்பதிவுத் திலணக்களம் - - - 120,000.00   90,000.00  75.00 120,000.00   90,000.00  75.00 

182 

சவளி ாட்டு நவலலவாய்ப்பு 

அலமச்சு 5,944,700.00  

         

5,831,298.00  
   

98.09  - - - 5,944,700.00  

         

5,831,298.00     98.09  

197 

திறன் விருத்தி மற்றும் 
வாழ்கலகத் சதாைில் அலமச்சு 75,600.00 72,619.00 96.48 - - - 75,600.00 72,619.00 96.48 

206 

கலாச்சார அலுவல்கள் 

திலணக்களம் 354,150.00  272,855.00 77.04  - - - 354,150.00  272,855.00 77.04  

216 
சமூக நசலவகள் திலணக்களம் 

2,338,268.00  

                

2,212,188.00  94.61  111,000.00   109,592.00  98.73 2,449,268.00 2,321,780.00 94.79 

217 

சிறுவர்  ன்னடத்லத பராமரிப்புத் 

திலணக்களம் 2,462,290.00  

      

2,337,777.00  

     

94.94  - - - 2,462,290.00  

      

2,337,777.00       94.94  

227 
ஆட்பதிவுத் திலணக்களம்          

3,551,060.00  

         

3,520,360.00  

   

99.14  - - - 

         

3,551,060.00  

         

3,520,360.00     99.14  

252 

சதாலகமதிப்பு, புள்ளிவிபரத் 

திலணக்களம் 734,231.00  

         

640,386.19 

   

87.22 - - - 734,231.00  

         

640,386..19    87.22 

253 
ஓய்வூதியத் திலணக்களம் 

5,351,046.00  

         

3,626,411.00 

   

67.77  - - - 5,351,046.00  

         

3,626,411.00    67.77  

254 
பதிவாளர்  ாயகம் திலணக்களம்             

395,060.00  

            

367,250.00  

   

92.96  - - - 

            

395,060.00  

            

367,250.00     92.96  

307 

நமாட்டார் நபாக்குவரத்துத் 

திலணக்களம்             

630,000.00  

            

627,746.00  

   

99.64  - - - 

            

630,000.00  

            

627,746.00     99.64  

326 

சமுதாயம்சார் சீர்திருத்த 

திலணக்களம் 80,000.00 

              

77,902.00  

   

97.38  - - - 80,000.00 

              

77,902.00     97.38  

327 

காணி உபநயாக சகாள்லகத் 

திட்டமிடல் திலணக்களம் 235,500.00 

                

166,706.00   70.79  713,200.00 

         

677,003.00  94.92 948,700.00 843,709.00 88.93 

328 

மனிதவலு, நவலலவாய்ப்புத் 

திலணக்களம் 
         
323,904.00 

            

318,679.00  

   

98.39  

            
377,768.00  

            
377,442.00  99.91 

            

701,672.00  

            

696,121.00  99.21 

சமாத்தம்   255,494,537  

  

239,625,848  

  

93.79    267,795,716    249,010,393  92.99   523,290,253    488,636,242  93.38 
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5.4.2 வருடாந்தக் ைணக்குைள் 
டீ.ஜ.ீஎஸ்.ஏ – 2 

 ிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைளின் பிரைாரம் ஒதுக்ைீட்டுக் ைணக்கு – 2015 
சசலவினத் தலலப்பு -268  அலமச்சின் /திலணக்களத்தின் /மாவட்டச் சசயலகத்தின் சபயர் :- 
மாவட்டச் சசயலகம், கிளிச ாச்சி 
 ிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் இலக்கமும்  சபயரும்:- சசயன்முலறச் சசயற்பாடுகள் 

மீண்டுவரும் மற்றும் மூலதைச் செலவிைத்தின் சுருக்ைம் 

         

 

செலவிைத்தின் தன்கம 
(டீ.ஜி.எஸ்.ஏ.மாதிரிப் 

படிவத்துடன்) 

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

பக்
ை
 இ

ல
 

(ச
த
ாட

ர்பு
க

ட
ய

 
ம
ாத

ிரி
  

டீ
.ஜ

.ீஎ
ஸ்

.ஏ
 

– 2
 இ

ன்
 ப

ிர
ை
ார

ம்
. வரவு 

செலவு 
மதிப்பீட்டு 
ஒதுக்ைீடு 

குகற  ிரப்பு 
ஏற்பாடு 
மற்றும் 

குகற ிரப்பு 
மதிப்பீட்டு 
ஒதுக்ைீடு 

 ி.ஒ.66 
மற்றும் 69 

இன் 
பிரைாரம் 

மாற்றல்ைள் 

சமாத்தத் 
நதறிய 

ஒதுக்ைீடு 

சமாத்தச் 
செலவிைம் 

நதறிய 
சபறுநபறு 

மீதி / 
நமலதிைம் 

 ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா  

அ) மீண்டு வரும்( 
டீ.ை.ீஎஸ்.ஏ – 3) 
 
ஆ) முலதனம்( 
டீ.ை.ீஎஸ்.ஏ – 4) 

188,000,000 
 
 

108,000,000 

2,300,000 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

190,300,000 

 

 

 

108,000,000 

187,386,689 

 

 

 

106,405,449 

2,913,311 

 

 

 

1,594,551 

3 
 
 

4,5 

சமாத்தம் 296,000,000 2,300,000   -  298,300,000 293,792,138 4,507,862 
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டீ.ஜ.ீஎஸ்.ஏ – 3 
ைருத் திட்டங்ைளின் பிரைாரம் மீண்டுவரும் செலவிைம் 

சசலவினத் தலலப்பு -268  அலமச்சின் /திலணக்களத்தின் /மாவட்டச் சசயலகத்தின் சபயர் :- 
மாவட்டச் சசயலகம், கிளிச ாச்சி 
 ிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் இலக்கமும்  சபயரும்:- சசயன்முலறச் சசயற்பாடுகள் 
ைருத்திட்ட இலக்ைம் ஃ சபயர், 
ஆளுக்ைரிய நவதைாதிைள் 
மற்றும் ெைல 
ைருத்திட்டங்ைளுக்ைாைவுமாை 
ஏகைய செலவிைம் 

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

வரவு, 
செலவு 
மதப்பீட்டு 
ஒதுக்ைீடு 

குகற 
 ிரப்பு 

ஏற்பாடு 
மற்றும் 

குகற ிரப்பு 
மதிப்பீட்டு 
ஒதுக்ைீடு 

 ி.ஒ.66 
மற்றும் 69 

இன் 
பிரைாரம் 

மாற்றல்ைள் 

சமாத்தத் 
நதறிய 

ஒதுக்ைீடு 

சமாத்தச் 
செலவிைம் 

நதறிய 
சபறுநபறு 

மீதி / 
நமலதிைம் 

ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா 
கருத்திட்ட இலக்கம் 1 சபயர் – சசய்முலறச் சசயற்பாடுகள் ( அரச கணக்குகலள 
முகாலமப்படுத்துவதும், நமம்படுத்துவதும்) 

  

ஆளுக்குரிய நவதனாதிகள் 41,000,000  -  500,000 41,500,000 41,051,901 448,099 

ஏலனய சசலவினம் 20,400,000   -275,000 20,125,000 19,267,461 857,539 

உப சமாத்தம் 61,400,000   - 225,000 61,625,000 60,319,362 1,305,638 

கருத்திட்ட இலக்கம் 2 சபயர்- பிரநதச சசயலகங்ஙகள் 

ஆளுக்குரிய நவதனாதிகள் 107,000,000 2,300,000 -200,000 109,100,000 107,863,398 1,236,602 

ஏலனய சசலவினம் 19,600,000   -  -25,000 19,575,000 19,203,929 371,071 

உப சமாத்தம் 126,600,000 2,300,000 -225,000 128,675,000 127,067,327 1,607,673 

சமாத்தம் 188,000,000 2,300,000   - 190,300,000 187,386,689 2,913,311 
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டீ.ஜ.ீஎஸ்.ஏ – 4 

ைருத் திட்டங்ைளின் பிரைாரம் மூலதைச் செலவிைம் 

சசலவினத் தலலப்பு -268  அலமச்சின் /திலணக்களத்தின் /மாவட்டச் சசயலகத்தின் சபயர் :- 
மாவட்டச் சசயலகம், கிளிச ாச்சி 
 ிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் இலக்கமும்  சபயரும்:- சசயன்முலறச் சசயற்பாடுகள் 
கருத்திட்டத்தின் இலக்கமும் சபயரும்:- 1 சபாது  ிர்வாகமும் தாபனக் நகாலவயும் – மாவட்டச் சசயலகம் 

ச
ெல

வு
 வ

ிட
ய

 இ
ல

 

வ
ிட

ய
 இ

ல
 

 
ித

ிய
ிட

ல்
 (கு

ற
ியீ

ட்
டு

 
இ

ல
) 

 
 
 
விடயத்தின் விபரம் 

(1) (2) (3) (4) (5) 
வரவு செலவு 
மதிப்பீட்டு 
ஒதுக்ைீடு 

 ி.ஒ.66 மற்றும் 69 இன் 
பிரைாரம் மாற்றல்ைள்  
குகற  ிரப்பு ஏற்பாடு 
மற்றும் குகற ிரப்பு 
மதிப்பீட்டு ஒதுக்ைீடு 

சமாத்தத் 
நதறிய 

ஒதுக்ைீடு 

சமாத்தச் 
செலவிைம் 

நதறிய 
சபறுநபறு 

மீதி / 
நமலதிைம் 

ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா 
   மூலதைச் சொத்துக்ைளின் புைரகமப்பும் நமம்பாடும்    

2001 0 11 கட்டங்களும், கட்டலமப்புக்களும் 5,850,000   - 5,850,000 5,813.997 36,003 

2002 0 11 சபாறித்சதாகுதி, இயந்திரம் மற்றும் 
உபகரணங்கள் 500,000   - 500,000 385,119 114,881 

2003 0 11 வாகனங்கள் 2,600,000   - 2,600,000 2,152,509 447,491 

   மூலதைச்சொத்துக்ைளின் சைாள்வைவு     -   

2102 0 11 தளபாடங்களும் அலுவலக உபகரணங்களும் 
2,400,000   - 2,400,000 2,399,382 618 

2103 0 11 இயந்திரங்கள் 1,500,000   - 1,500,000 1,475,488 24,512 

2104 0 11 கட்டடங்கள் 94,000,000   - 94,200,000 93,030,080 969,920 

   மைித வள அபிவிருத்தி     -       

2401 0 11 அலுவலர் பயிற்சிகள் 500,000   - 500,000 500,000 - 

சமாத்தம் 36,500,000 - 36,500,000 107,350,000   - 
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டீ.ஜ.ீஎஸ்.ஏ – 4 

ைருத் திட்டங்ைளின் பிரைாரம் மூலதைச் செலவிைம் 

சசலவினத் தலலப்பு -268  அலமச்சின் /திலணக்களத்தின் /மாவட்டச் சசயலகத்தின் சபயர் :- 
மாவட்டச் சசயலகம், கிளிச ாச்சி 
 ிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் இலக்கமும்  சபயரும்:- சசயன்முலறச் சசயற்பாடுகள் 
கருத்திட்டத்தின் இலக்கமும் சபயரும்:- 2 பிரநதச சசயலகங்கள் 

ச
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டு

 இ
ல
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விடயத்தின் விபரம் 

(1) (2) (3) (4) (5) 
வரவு 
செலவு 
மதிப்பீட்டு 
ஒதுக்ைீடு 

 ி.ஒ.66 மற்றும் 
69 இன் பிரைாரம் 
மாற்றல்ைள்  
குகற  ிரப்பு 
ஏற்பாடு மற்றும் 
குகற ிரப்பு 
மதிப்பீட்டு 
ஒதுக்ைீடு 

சமாத்த
த் 

நதறிய 
ஒதுக்ைீடு 

சமாத்தச் 
செலவிைம் 

நதறிய 
சபறுநப
று மீதி / 
நமலதிை

ம் 

ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா 

2401 0 11 அலுவலர் பயிற்ெிைள் 
        650,000                               -    

        

650,000  
       648,874  

               

1,127  

சமாத்தம் 
500,000   500,000 650,000 

                             

-    
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டீ.ஜ.ீஎஸ்.ஏ – 5 

 ிைழ்ச்ெித்திட்டத்தின் பிரைாரம் செலவிைத்தின்  ிதியிடலின் சுருக்ைம் 
 

அலமச்சின் /திலணக்களத்தின் /மாவட்டச் சசயலகத்தின் சபயர் :- மாவட்டச் சசயலகம், 
கிளிச ாச்சி 
சசலவினத்தலலப்பு இல :- 268 
 
குறியீடு  ிதியிடல்  ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 01*  ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 02* முழு சமாத்தம் 

குறியீட்டு விபரம் நதறிய 
ஏற்பாடு** 

 

1 

உண்கமச் 
செலவிைம் 

 

2 

நதறிய 
ஏற்பாடு** 

 

3 

உண்கமச் 
செலவிைம் 

 

4 

நதறிய 
ஏற்பாடு** 

 

5 

உண்கமச் 
செலவிை

ம் 
 

6 

செலவிை
ம் 
*** 

ெதவதீம் 
(6÷5)x100 

ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா % 

11 உள் ாட்டு  ிதியம் 298,300,000 293,792,138   -     - 298,300,000 293,792,138 98% 
12 சவளி ாட்டுக் கடன்        

13 சவளி ாட்டு உதவி        

14 மீள் ிரப்பப்படுகின்ற 
சவளி ாட்டுக் கடன் 

       

15 மீள் ிரப்பப்படுகின்ற 
சவளி ாட்டு உதவி 

       

16 எதிர்த்தரப்பு தினம்        

17 சவளி ாட்டு  ிதியிடல் 
சார்ந்த உள் ாட்டுச் சசலவு 

       

21 விநசட சட்டச் நசலவ        

சமாத்தம் 298,300,000 293,792,138   -     - 298,300,000 293,792,138 98% 
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டீ.ஜ.ீஎஸ்.ஏ – 5(i) 

ஒவ்சவாரு  ிைழ்ச்ெித் திட்டத்திைதும் ைருத்திட்டத்தின் பிரைாரம் செலவிைத்கத  ிதியிடல் 
அலமச்சின் /திலணக்களத்தின் /மாவட்டச் சசயலகத்தின் சபயர் :- மாவட்டச் சசயலகம், 
கிளிச ாச்சி 
சசலவினத்தலலப்பு இல :- 268 

 ிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் இலக்கமும்  சபயரும்:- 1 சசயன்முலறச் சசயற்பாடுகள் 
 ிதியிடல் ைருத்திட்டம் 1 ைருத்திட்டம் 2 ைருத்திட்டம் 3  ிைழ்ச்ெித் திட்டத்தின் 

சமாத்தம் / 

பக்ைங்ைளின் 
சமாத்தம்* 

குறியீடு குறியீட்டு விபரம் நதறிய 
ஏற்பாடு 

உண்கமச் 
செலவிைம் 

நதறிய 
ஏற்பாடு 

உண்கமச் 
செலவிைம் 

நதறிய 
ஏற்பாடு 

உண்கமச் 
செலவிைம் 

  ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா 
11 உள் ாட்டு  ிதியம் 168,975,000 166,075,938 129,325,000 127,716,200   -    - 298,300,000 293,792,138 

12 சவளி ாட்டுக் கடன்         

13 சவளி ாட்டு உதவி         

14 மீள் ிரப்பப்படுகின்ற 
சவளி ாட்டுக் கடன் 

        

15 மீள் ிரப்பப்படுகின்ற 
சவளி ாட்டு உதவி 

        

16 எதிர்த்தரப்பு தினம்         

17 சவளி ாட்டு 
 ிதியிடல் சார்ந்த 
உள் ாட்டுச் சசலவு 

        

21 விநசட சட்டச் 
நசலவ 

        

சமாத்தம் 
168,975,000 166,075,938 129,325,000 127,716,200   -    - 298,300,000 293,792,138 
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குறிப்பு(ii) 
முற்பணக்ைணக்கு மற்றும் கவப்புக் ைணக்குைளுக்ைாை ைட்டுப்பாட்டுக் ைணக்குைளின் சுருக்ைம் – 2015 

சசலவினத்தலலப்பு இல :- 268  
அலமச்சின் /திலணக்களத்தின் /மாவட்டச் சசயலகத்தின் சபயர் :- மாவட்டச் சசயலகம், கிளிச ாச்சி 

திகணக்ைளப் புத்தைங்ைளின் பிரைாரம் 
  திகறநெரிப் 

புத்தைங்ைளின் 
பிரைாரம்2014/12/31 
திைதியன்று மீதி 

முற்பண கவப்புக் 
ைணக்குைளின் சபயர் 

ைணக்கு 
இலக்ைம் 

2014/01/01 
திைதியன்று 
ஆரம்ப மீதி 

வருடத்தினு
ள் பற்று 
கவத்தல் 

வருடத்தினு
ள் வரவு 
கவத்தல் 

2014/12/31 
திைதியன்று 
இறுதி மீதி 

ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா 
I அரசாங்க அலுவலர்களின் 
முற்பணம் 268011 39,422,931.52 10,427,350 12,474,841.45 37,375,440.07   

  268012 

                  

(2,080,334.42) 986,004.95 621,800.00 

   

(1,716,129.47)   

    37,342,597.10 11,413,354.95 13,096,641.00 35,659,310.60 35,659,310.60 

II ஏலனய முற்பணங்கள்   

                               

-   -   -   -   -  

III  ானாவித முற்பணங்கள்   

                              

-   -   -   -   -  

IV லவப்புக்கள்             

        (i)  சபாதுலவப்புக்கள் 6000/0/0/02/116/0 

                                     

50,000.00   45,000.00 - 5,000.00 5,000.00 

  6000/0/0/13/76/0 537,945.70    8,604,888.60 8,283,465.92 216,523.02 216,523.02 

  6000/0/0/14/12/0 0.00    7,578,340.99 7,578,340.99                       -    

                                

-    

  6000/0/0/16/64/0 

                                    

15,274,908.45    8,472,296.50    3,000,000.00 21,793,206.60 21,793,206.60 

  6000/0/0/17/19/0 

                                    

5,151,030.00    5,850,000.00    10,082,737.08 2,301,030.00 2,301,030.00 

  6000/0/0/18/76/0 1,726,900.00    11,701,281.12 119,176,419.85 108,355.96 108,355.96 

  6000/0/0/20/10/0 8,537,159,.13    115,011,921.42 10,147,889.40 12,701,657.56 12,701,657.56 

        (ii) ஏலனய லவப்புக்கள் 6003/0/0/44/0/0 (18,983.30) - 18,993.30                       -        
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