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ikj;jphpghy rpwpNrd
,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 
mjpNkjF [dhjpgjp

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

mjpNkjF [dhjpgjp mth;fspd; nra;jp

1

murpay; mjpfhuj;ijg; Nghd;Nw epUthf
KiwAk; Mff; $ba tpjj;jpy;
gd;Kfg;gLj;jg;gl;Lf; fhzg;gLjy;
tsh;r;rpaile;j rdehaf epUthfk; xd;wpy;
fl;lhakhd xU mk;rkhf ,Uf;f Ntz;Lk;
vd;gJ nghJthf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.
ehl;bd; vy;iyfspy; trpf;Fk; kf;fs; jkJ
epUthf my;yJ NtW gpur;ridfisj; jPh;j;Jf;
nfhs;tjw;fhf ehshe;jk; efUf;F tUif
jUjy; mth;fspd; md;whl tho;Tf;Fj;
jilahtNjhL efug; Nghf;Ftuj;J kw;Wk;
gy;NtW gpur;ridfSk; Vw;glf; fhuzkhf
mike;Js;sJ.

kf;fSf;F mz;ikapy; nrd;W mth;fspd;
gpur;ridfis ,dq;fz;L> cldbahf
jPh;Tfis toq;FtJ kf;fs; cld;ghl;by;
mjpfhuj;Jf;F te;j murpd; xNu Nehf;fkhFk;.
gpujkh; nfsut uzpy; tpf;fpukrpq;f mth;fs;
jiyikapyhd vkJ epUthfk; fhzg;gLfpd;w
rpf;fyhd epiyikfis ntw;wpnfhz;Lk;>
eilKiwr; rpukq;fisf; Fiwj;J
nghJkf;fSf;F ed;ik mspg;gjw;fhf ,g;NghJ
gy gbKiwfis vLj;Js;sJ.

mtw;wpilNa cs;ehl;lYty;fs; mikr;rh;
nfsut t[pu mNgth;jd mth;fspd;
jiyaPl;by; cs;ehl;lYty;fs; mikr;rpdhy;
Vw;ghL nra;ag;gLk; cj;jpNahfG+h;t gzp
[dhjpgjp kf;fs; Nritapd; Clhf Fuy;
vOg;ghj kf;fSf;F gue;j Nritia
toq;Ftjw;F ,g;NghJ eltbf;iffs; Vw;ghL
nra;ag;gl;Ls;sd.

mJ jtpu gpuNjr epUthfj;ij
tYg;gLj;Jtjw;fhf khtl;lr; nrayhsh;
fhhpahyaq;fs; kw;Wk; gpuNjr nrayhsh;
fhhpahyaq;fSf;fhd Gjpa fl;blq;fs;
gytw;iw eph;khzpg;gjw;fhf cs;ehl;lYth;fs;
mikr;R eltbf;if vLj;Js;sJ. mjD}lhf
NkYk; nraw;wpwd;kpf;f> juk;tha;e;j kw;Wk;
ek;gpf;ifahd kf;fs; Nritnahd;iw
cUthf;FtJ vkJ murhq;fj;jpd;
Nehf;fkhFk;.

[dhjpgjp mjpNkjF ikj;jpwpghy rpwpNrd
mth;fspd; tpNrl MNyhridfSf;Nfw;g>
vg;NghJ nraw;gLk; cs;ehl;lYty;fs; mikr;R
,yq;ifapy; 25 khtl;lr; nrayhsh;
fhhpahyaq;fs;> 332 gpuNjr nrayhsh;
fhhpahyaq;fs;> 14>022 fpuhk cj;jpNahfj;jh;fs;
gphpT kw;Wk; 17>000 nghUshjhu mgptpUj;jp
cj;jpNahfj;jh;fis cs;slf;fpaJ.

mur gphptpd; jiyaPl;bdhy; Nkw;nfhs;sg;gl
Ntz;ba Nritj; Njitfisg; Nghd;Nw
jPh;Tfisg; ngw;Wf;nfhs;s Ntz;ba gy
gpur;ridfs; kf;fsplk; cs;sd vd;gij ehk;
mwpNthk;. cs;ehl;lYty;fs; mikr;R
kf;fSf;F NkYk; mz;kpj;j gue;j Nritia
toq;Fk; Nehf;Fld; Vw;fdNt gy
eltbf;iffis vLj;Js;sJ. kf;fs;
cj;jpNahfj;jh;fspd; gpd;dhy; nry;tjw;Fg;
gjpyhf cj;jpNahfj;jh;fs; kf;fsUNf nrd;W
Nritahw;Wk; [dhjpgjp kf;fs; Nrit Njrpa
epfo;r;rpj; jpl;lnkhd;W cj;jpNahfG+h;t gzp
vd;w ngahpy; Vw;fdNt Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.

mt;thNw cs;ehl;lYty;fs; mikr;rpd; Clhf
Nkw;nfhs;sg;gLk; Nritia NkYk; nraw;wpd;
kpf;fjhTk; gaDs;sjhfTk; khw;WtJ
cs;ehl;lYty;fs; mikr;rh; nfsut t[pu
mNgth;jd mth;fspd; vjph;ghh;g;ghFk;. ,jw;fhf
mu cj;jpNahfj;jh;fSf;F rpwe;j
kdepiyNahL flikapy; <LgLtjw;Fj;
Njitahd #oiy cUthf;fpf; nfhLg;gij
xU flikahf cs;ehl;lYty;fs; mikr;R
,dq;fz;Ls;sJ. mjd; gadhf gpuNjr
epUthfj;ij tYg;gLj;Jtjw;F ehLG+uhfTk;
Gjpa gpuNjr nrayhsh; fhhpahyaq;fs; kw;Wk;
khtl;lr; nrayhsh; fhhpahyaq;fs;
eph;khzpf;fg;gl;L tUtNjhL xt;nthU fpuhk
mYtyh; gphptpYk; Nrit epiyankhd;W vd;w
hPjpapy; Muk;gpf;fg;gLtJk; mikr;rpd; mLj;j
Nehf;fhFk;.

vdNt nghJkf;fspd; eyDf;fhf jpU. t[pu
mNgth;jd mth;fs; jiyik tfpf;Fk;
cs;ehl;lYty;fs; mikr;rplk; ,k;Kiw Njrpa
tuTnryTj; jpl;lj;jpd; %yk; Njitahd
tphpthd xJf;fq;fisg; toq;Ftjw;F ehk;
murhq;fk; vd;w hPjpapy; eltbf;if
vLj;Js;Nshk; vd;gij kfpo;r;rpNahL njhptpf;f
Ntz;bAs;sJ.

uzpy; tpf;fpukrpq;f
,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; 
nfsut gpujkh

nfsut gpujk ke;jphpapd; nra;jp



t[pu mNgth;jd
(ghuhSkd;w cWg;gpdh;)
cs;ehl;lYty;fs; nfsut mikr;rh;

mjpNkjF [dhjpgjp ikj;jphpghy rpwpNrd
mth;fs; nfsut gpujkh; uzpy; tpf;fpukrpq;f
mth;fspd; Njh;r;rpngw;w jiyikj;Jtj;jpd; fPo;>
midj;J ,yq;ifah;fSf;Fk; NkYk; rpwe;j
ehisa jpdnkhd;iw cUthf;Ftjw;fhf vkJ
murhq;fk; risf;fhJ mh;g;gzpg;Gld; NkYk;
nrayhw;Wk; flg;ghLilaJ. vkJ kf;fSf;F
kpfr;rpwe;j nghUshjhu ed;ikfis
toq;Ftjw;fhf ehk; nry;Yk; rthy;kpf;f
gazg;ghijahdJ xg;gw;w murpay;
gpd;dzpnahd;wpNy cUthfpAs;sNjhL mJ
RgPl;rj;ij ,yf;fhff; nfhz;L mbnaLj;J
itg;gjw;F nghpJk; gad;gLk;.

,yq;ifapy; midtUk;
cs;slf;fg;gLfpd;w r%f mgptpUj;jpapid
Vw;gLj;Jtjw;F trjpfis toq;Ftjw;fhf
tphpthd nfhs;ifnahd;W jahhpf;fg;gLk;.
mgptpUj;jpr; nraw;ghl;Lf;F ehl;bd; midtUk;
cs;slf;fg;gLtij mbg;gilahff; fUj;jpw;
nfhs;s Ntz;baJ xU Njitahff;
fUjg;gLfpwJ. mgptpUj;jpf;fhd gazj;jpy;
xl;Lnkhj;j rKjhaj;jpd; gq;fspg;igh;
ngw;Wf;nfhz;L ‘midtUf;Fkhd rKjhak;”
vd;w vz;zf;fUtpw;Nfw;g nraw;gLjy; cah;e;j
Nehf;fkhFk;. mjw;Nfw;g ‘midtUf;Fk; ed;ik
chpj;jhFk; Jhpjkhd mgptpUj;jpia Nehf;fp”
vd;gJ 2017k; Mz;bd; ,e;j Njrpa
tuTnryTj; jpl;lj;jpd; tphpthd
fUg;nghUshFk;.

me;epNahd;dpa khpahij kw;Wk;
,zf;fg;ghl;bid mbg;gilahff; nfhz;L>
Gjpa Nehf;nfhd;wpy; ePbj;jpUf;ff;$ba
rkhjhdj;ij jhgpg;gjw;fhf ehk; ehl;by; r%f>
murpy;> nghUshjhu kw;Wk; rh;tNjr njhlh;Gfs;
Nghd;w Kf;fpa Jiwfs; midj;Jk;
cs;slf;fg;gLk; tpjj;jpy;> mj;jpahtrpakhd
kPs;eph;khzq;fs; gy vk;khy;
cUthf;fg;gl;Ls;sd. ,dq;fSf;fpilNaahd
nghJthd ,zf;fg;ghl;bidg; Nghd;Nw
murpayikg;G rl;lj;jpw;Fj; Njitahd
kPsikg;G> ehl;by; rl;lj;;ij cWjpg;gLj;jy;
kw;Wk; ePjpkd;wj;jpd; RahjPdj; jd;ikia
cWjpg;gLj;jypy; vkJ murhq;fk; ftdk;
nrYj;Jk;.

,Ugj;Njhuhk; E}w;whz;Lf;Fg; nghUe;Jk;
tifapy; Gjpa njhopy;El;g Kiwfisg;
gad;gLj;jp epjpf; nfhs;iffSf;F Vw;g
nraw;gl;L ehl;Lkf;fspd; thpg;gzk;
nryTnra;ag;gLk; tpjj;ij njhpag;gLj;jy;
Kf;fpakhd gzpahFk;.

,t;tikr;R 2016k; Mz;bd; Kd;Ndw;w kw;Wk;
2017k; Mz;bd; tuTnryTj; jpl;lk; Fbkf;fisg;
ghprPypg;gjd; %yk; ehk; nghWg;Gf;$wp>
ntspg;gilj; jd;ikAld;> gaDs;sJk;
nraw;wpwDld; Nkw;nfhs;sg;gLtJkhd
nraw;ghLfs; gw;wpa jfty;fisj;
njhpe;Jnfhs;tjw;fhd chpikia Vw;gLj;jpj;
jUfpwJ.

ehl;il mgptpUj;jp nra;tjw;fhf Njrpa hPjpapy;>
kpfTk; Kf;fpakhd tphpthd nfhs;iffs; gy
cs;slq;FkhW> gj;J ,yl;rk; Ntiytha;g;Gfis
cUthf;Fjy;> tUkhd kl;lj;ij cah;j;Jjy;>
fpuhkpa nghUshjhuj;ij tsh;j;j;> njhopy;GhpAk;
kf;fs; kw;Wk; fpuhkpa kf;fisg; Nghd;Nw eLj;ju
tFg;gpdh; kw;Wk; mur Copah;fSf;F fhzp
chpikfs; fpilg;gjw;fhd rhd;Wg;gLj;jy; kw;Wk;
mjD}lhf NkYk; tYthd eLj;ju tFg;gpdiu
cUthf;FtNj vkJ Kf;fpa Nehf;fk;. mt;thNw>
tWikia mopg;gjw;Fj; Njitahd nfhs;iffs;
kw;Wk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; kPjhd tpNrl ftdk;
2017d; njhlf;fj;jpypUe;Nj nrYj;jg;gLk;.

lgps;A. V. epky; yhd;rh
(ghuhSkd;w cWg;gpdh;)
cs;ehl;lYty;fs; nfsut gpujp mikr;rh;

எைது அமைச்சின் பிரதான ததாமைநநாக்கிமன
அடிப்பமடயாகக் தகாண்டு, மூன்று தசாப்த
காைைாக நிைவிய தகாடிய யுத்தம்
முடிவமடந்தமதத் ததாடர்ந்து வடக்கிலும்
ததற்கிலும் வாழும் ைக்களுக்கு விமனத்திறன் ைிக்க
நசமவயிமன வழங்குவதற்கு நாங்கள்
அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றுகின்நறாம்.

தகௌரவ உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சருக்கு எனது
ைனப்பூர்ைான வாழ்த்துக்கமைத் ததாிவித்துக்
தகாள்வதுடன், அவரது வழிகாட்டலின் கீழ்
உச்சைவு தசயற்திறன் தகாண்ட தரம் வாய்ந்த
அரசாங்க நசமவதயான்மறக்
கட்டிதயழுப்புவதற்கான பிரயத்தனத்திற்கு எனது
முற்றுமுழுதான ஒத்துமழப்மப வழங்கி,
அர்ப்பணிப்புடன் தசயற்படுநவன் என உறுதிபட
உமரக்கின்நறன்.

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின்
குறிக்நகாள்கமையும், இைக்குகமையும், கடந்தகாை
அனுபவங்கமையும் அடிப்பமடயாகக் தகாண்டு
ைிகவும் பயனுறுதி வாய்ந்த, மூநைாபாய
நடவடிக்மககளுக்கு அமைவாக தசயற்படுவதற்கு
அமைச்சின் முழு தைாத்த ஆைணியினரும்,
அமைச்சின் கீழ் இயங்குகின்ற திமணக்கைங்களும்
அவற்றின் நிறுவனத் தமைவர்கள் உள்ைிட்ட
பணியாட்ததாகுதியினரும் முன்நனாடிகைாக
முன்நிற்கின்றனர்.

அவ்வாநற உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின்
விநசட பணிப்தபாறுப்பிமன சித்திாித்துக் காட்டும்
வமகயில் தயாாிக்கப்பட்ட தசயைாற்றுமக
அறிக்மகமய தவைியிடுவதன் ஊடாக எதிர்காை
அரசாங்க நசமவயின் தரச்சிறப்பிற்கு
உத்தரவாதைைிக்கப்படுகின்றது எனைாம் .

nfsut mikr;rupd; nra;jp

gpujp mikr;rupd; nra;jp

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
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உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் பிரதான
ததாமைநநாக்கு, பணிநநாக்கு, குறிக்நகாள்
ைற்றும் பணிப்தபாறுப்புக்கள் என்பவற்மற
அடிப்பமடயாகக் தகாண்ட புதிய அமைச்சாக
அரசாங்க நசமவயின் மூநைாபாய
திட்டங்கமைப் பயன்படுத்தி புதிய பாமதயில்
பயணத்மதத் ததாடர்வதற்காக ைக்களுக்கு ைிக
உணர்வுபூர்வைானதும், சிநநகபூர்வைானதுைான
அரசாங்க நசமவதயான்மறத் தாபிப்பது
ததாடர்பாக நாம் அர்ப்பணிப்புடன் தசயைாற்ற
உறுதி பூணுகின்நறாம்.

கடந்த பை ஆண்டுகைாக அரசாங்க துமறயின்
பணிகமை ஒழுங்கமைப்பதில்
உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சினால்
ஆற்றப்படுகின்ற நசமவகள் அைப்பாியன.
அத்துடன் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் கீழ்
இயங்குகின்ற பதிவாைர் நாயகம் திமணக்கைம்,
ைாவட்டச் தசயைகங்கள் ைற்றும் கிராை
அலுவைகங்கைினால் வழங்கப்படுகின்ற
பங்கைிப்மப இங்கு நன்றியுணர்வுடன்
நிமனவுகூர்கின்நறன்.

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் கீழ்
இயங்குகின்ற ைாவட்டச் தசயைகங்களும்,
பிரநதச தசயைகங்களும் பரந்துபட்ட ைக்கள்
நசமவக்காக அர்ப்பணிப்புடன் தசயைாற்றி
வருகின்றன. இருபத்நதாராம் நூற்றாண்டிற்கு
ஏற்றவாறு ைக்கைின் எதிர்பார்ப்புக்கமை
நிமறநவற்றுவதில் ைக்களுக்கு சிநநகபூர்ைான
நசமவயிமன வழங்கும் தபாருட்டு நவீன
ததாழிநுட்பத்மதக் மகயாள்வதற்கும்
நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டுள்ைன.

இது வமரயில் நாம் கடந்து பாமதயில் தபற்ற
அனுபவங்கமை முன்னிமைப்படுத்தி
ததாடர்ந்நதச்மசயாக ைக்களுக்கு, விமனத்திறன்
ைிக்கதும், பயனுறுதி வாய்ந்ததுைான அரசாங்க
நசமவமய வழங்குமுகைாக 2015 சனவாி
ைாதத்தில் இருந்து “உள்நாட்டலுவல்கள்
அமைச்சு” எனும் தபயாில் நாட்டில் நிர்வாகக்
கட்டமைப்பு, நல்ைாட்சி ைற்றும் அபிவிருத்தி
ஆகியன ததாடர்பாக எைது அமைச்சின்
அதிகபட்ச பங்கைிப்மப வழங்குவதற்கு
உங்கைது ஒத்துமழப்மப தபாிதும்
எதிர்பார்க்கின்நறன். நைலும் நல்ைாட்சி எனும்
புதிய கைாசாரத்தின் ஊடாக 2015 ஆண்டின்
தசயைாற்றுமக அறிக்மகயின் வாயிைாக
அரசாங்க நசமவயின் உன்னநிமைமய
எடுத்தியம்பும் என்பதில் எவ்வித ஐயமுைில்மை.

ePy; j my;tp];
nrayhsh;
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நதசத்தின் நைனுக்காக உன்னத

நசமவயிமனவழங்குதல்.

நதர்ச்சி ைிக்க ைனித வைத்மதப் பயன்படுத்தி

நதசிய ைற்றும் பிரநதச ைட்டத்திைான

நபாற்றத்தக்க நிர்வாக முமறயின் ஊடாக

உன்னதைான நசமவயிமன

உறுதிப்படுத்தல்.

1. ைக்களுக்கு ைிகவும் தநருக்கைான
அபிவிருத்தி அணுகுமுமறமயக்
தகாண்டதாக ைாவட்ட, பிரநதச ைற்றும்
கிராைிய நிர்வாகப் தபாறிமுமறமயத்
தாபித்தல்.

2. கிராைிய, பிரநதச ைற்றும் ஒட்டுதைாத்த
தபாருைாதார நைம்பாடு ததாடர்பாக
பங்நகற்பு ைற்றும் கூட்டு அணுகுமுமற
ஒன்மறஉருவாக்குதல்.

3. ஒருங்கிமணந்த அணுகுமுமற ஒன்மறயும்,
ைக்களுக்கு ைிகவும் தநருக்கைான அரசாங்க
நசமவ ஒன்மறயும் தாபித்தல் ைற்றும்
நபணல்

4. நவீன ததாழிநுட்பத்திமன வலுவூட்டுவதன்
ஊடாக ைாவட்ட, பிரநதச ைற்றும் கிராைிய
நிர்வாகத்துக்குவலுவூட்டல்.

5. விமனத்திறன், விமைதிறன், தரம் வாய்ந்த
வமகயில் ஏற்படும் விதத்தில் ைனித
வைங்கமைத் தரங்கணித்தல்.

ததாமைநநாக்கு

பணிநநாக்கு

நநாக்கங்கள்
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1. அமனத்து ைாவட்ட தசயைகங்கமையும்,
பிரநதச தசயைகங்கமையும், கிராை
அலுவைர் அலுவைகங்கமையும், பதிவாைர்
நாயகத் திமணக்கைத்மதயும் ஒநர கூமரயின்
கீழான வமையமைப்பாக்குதல்.

2. நசமவதபறுநர்களுக்கு நட்புறவுடன்
கூடியதும், பதிைைிக்கக் கூடியதுைான
அலுவைகமுமறமைமய நைம்படுத்தல்

3. நராக்கியைான ஊக்குவிப்புச் சூழலில்
கவர்ச்சிகரைான தகாடுப்பனவு
நமடமுமறதயான்மற நதாற்றுவித்து,
அமனத்து ைாவட்டச் தசயைகங்கைினதும்
அலுவைர்கமைவலுவூட்டிஊக்குவித்தல்.

4. தபாது ைக்களுக்கான தபாறுப்புக்கமையும்
திருப்திமயயும் உறுதிப்படுத்தும் விதத்தில்
ைாவட்டச் தசயைகங்கைினதும், பிரநதச
தசயைகங்கைினதும் நிர்வாகக்
கட்டமைப்புக்கமை இைகுபடுத்தல் ைற்றும்
ைீைமைத்தல்.

மூநைாபாயங்கள் பிரதான பணிகள்

பிரதான தசயைாற்றச் சுட்டி (KPI)

1. ைனித வைத் நதமவப்பாடுகள் பூர்த்தி
தசய்யப்படும் சதவீதம்

2. குறித்த அலுவைர் குழாத்தினருக்கான
பயிற்சிகள் ததாடர்பாக தசைவிடப்பட்ட
வருடாந்த பயிற்றுவிப்பு
ைணித்தியாைங்கைின் எண்ணிக்மக.

3. ைாவட்ட/ பிரநதச நிர்வாகத்திற்குாியதான
தபாது ைக்கைின் முமறப்பாடுகள் /
நகாாிக்மககள் ததாடர்பாக தீர்வு
வழங்கப்படும் சதவீதம்

4. பிறப்பு / விவாகம் / இறப்பு ஆகிய
பதிநவடுகமை விநிநயாகிப்பதற்காக
தசைவிடப்படும் தபாதுவான காைஎல்மை.

1. உள்நாட்டலுவல்கள் ததாடர்பான
விடயங்கள் ைற்றும் பதிவாைர் நாயகத்
திமணக்கைம், சகை ைாவட்டச்
தசயைகங்கள் ைற்றும் பிரநதச தசயைகங்கள்
ஆகிய அமனத்துக்கும் உாியதான குறித்த
தகாள்மககமையும்,
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமையும்,
தசயற்திட்டங்கமையும் உருவாக்குதல்,
ததாடர் நடவடிக்மக எடுத்தல் ைற்றும்
ைதிப்பிடல்.

2. அரசாங்க மவபவங்கமை ஏற்பாடு தசய்தல்

3. கிராை இராச்சிய நகந்திரங்கைின் எல்மை
நிர்ணயம்

4. கிராை இராச்சிய நகந்திரச் சமபகமைத்
தாபித்தல்

5. ைாவட்ட அபிவிருத்தி ஒருங்கிமணப்புச்
சமபகமைத் தாபித்தல்

6. பிறப்பு, விவாகம் ைற்றும் இறப்பு
பதிவுக்குாியதான நடவடிக்மககமை
நைற்தகாள்ைல்

7. பதிவாைர் நாயகத் திமணக்கைம்,அமனத்து
ைாவட்ட ைற்றும் பிரநதச
தசயைகங்கைிடமும் ஒப்பமடக்கப்பட்டுள்ை
அமனத்து விடயங்களுடனும்
ததாடர்புமடய நடவடிக்மககமை
முன்தனடுத்தல்.

8. பதிவாைர் நாயகத் திமணக்கைம்,அமனத்து
ைாவட்டச் தசயைகங்கள், பிரநதச
தசயைகங்கள் ைற்றும் கிராை அலுவைர்
அலுவைகங்கமை கண்காணித்தல்.

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

ததாட
ர் இை.

ைாகாணம்

ைாவட்டச்

தசயைகங்

கைின் 

எண்ணிக்
மக

பிரநதச 

தசயைகங்

கைின் 

எண்ணிக்
மக

கிராை 

அலுவைர்

பிாிவுகைி

ன் 

எண்ணிக்
மக

01
ைத்திய 
ைாகாணம்

03 36 2224

02
கிழக்கு 
ைாகாணம்

03 46 1079

03
வட 
ைாகாணம்

05 34 921

04
வட ைத்திய 
ைாகாணம்

02 29 989

05
வடகிழக்கு
ைாகாணம்

02 46 2158

06 சப்ரகமுவ 02 28 1148

07
ததன் 
ைாகாணம்

03 47 2122

08
நைல்
ைாகாணம்

03 40 2495

09
ஊவா 
ைாகாணம்

02 26 886

தைாத்தம் 25 332 14022
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ததான்பாதரான் ஜயதிைக

அவர்கள்

1931 இருந்து 1942 வமர

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

அருணாச்சைம் ைகாநதவ

அவர்கள்
1942 இருந்து 1946 வமர

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

ஒலிவர் குணதிைக அவர்கள்

1947 இருந்து 1952 வமர

அரசாங்க நிர்வாக, ைாகாண

சமப ைற்றும்

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

ஏ. ரத்னாயகஅவர்கள்
1953 இருந்து 1956 வமர

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

ஏ.பீ.ஜயசூாியஅவர்கள்
1956 இருந்து 1959 வமர

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

கைாநிதி. எம்.சீ.எம். கலீல் 

அவர்கள்
1960

உள்நாட்டலுவல்கள்அமைச்சு 

ைற்றும் கட்டமைப்பு ைற்றும் 

உள்ளூர் அபிவிருத்தி 

அமைச்சு

மைத்ாிபாை நசனானாயக

அவர்கள்

1960 இருந்து 1965 வமர
மகத்ததாழில், உள்நாடு

ைற்றம் கைாசார அலுவல்கள் 

அமைச்சு

கைாநிதி. டபிள்யு. தஹனாயக

அவர்கள்

1965 இருந்து 1970 வமர
உள்நாட்டலுவல்கள்அமைச்சு

தபலிக்ஸ் டயஸ் பண்டாரநாயக

அவர்கள்
1970 இருந்து 1974 வமர

அரசாங்க நிர்வாக, 

உள்ளூராட்சி ைற்றும்
உள்நாட்டலுவல்கள்அமைச்சு

ாீ.பீ. இைங்கரத்னஅவர்கள்

1974 இருந்து 1977 வமர
அரசாங்க நிர்வாக ைற்றும்

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

தைான்நரகு  ஜயவிக்ரை

அவர்கள்

1977 இருந்து 1980 வமர
அரசாங்க நிர்வாக ைற்றும்

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

நக.டபிள்யு. நதவநாயகம்

அவர்கள்

1980 இருந்து 1989 வமர
உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

யூ. பீ. விநஜநகான் அவர்கள்
1989 இருந்து 1990 வமர
அரசாங்க நிர்வாக, ைாகாண

சமப ைற்றும்

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

தபஸ்டஸ்தபநரரா அவர்கள்
1990 இருந்து 1994 வமர
அரசாங்க நிர்வாக, ைாகாண 

சமப ைற்றும்

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
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உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் பாிணாை வைர்ச்சி

ரத்னசிாி விக்ரைனாயக

அவர்கள்
1994

அரசாங்க நிர்வாக, 

ைாகாண சமப ைற்றும்

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

அைரசிாி ததாடங்தகாட

அவர்கள்

1994 இருந்து 2000 வமர
உள்நாட்டலுவல்கள், 

உள்ளூராட்சி ைற்றும் 

கூட்டுறவு அமைச்சு

கைாநிதி. ாிச்தசட் பதிரன 

அவர்கள்

2000 இருந்து 2001 வமர

அரசாங்க நிர்வாக ைற்றும் 

உள்நாட்டலுவல்கள் 

அமைச்சு/உள்நாட்டலுவல்கள் 

ைற்றும் நிர்வாக 

சீர்த்திருத்தமைப்பு அமைச்சு/ 

அரசாங்க நிர்வாக, 

உள்நாட்டலுவல்கள் 

அமைச்சு, ைாகாண சமப,

உள்ளூராட்சி ைற்றும் ததற்கு

அபிவிருத்தி அமைச்சு 

அலிக்அலுவிஹாநர அவர்கள்

2001 இருந்து 2004 வமர
உள்நாட்டலுவல்கள் 

ைற்றும் உள்ளூராட்சி 

அமைச்சு

அைரசிாி ததாடங்தகாட

அவர்கள்
2004 இருந்து 2005 வமர
உள்நாட்டலுவல்கள் 

ைற்றும் உள்ளூராட்சி 

அமைச்சு

கைாநிதி. சரத் அமுனுகை

அவர்கள்

2005 இருந்து 2007 வமர
அரசாங்க நிர்வாக ைற்றும் 

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

நதசியவாத கரூஜயசூாிய

அவர்கள்

2007 இருந்து 2009 வமர
அரசாங்க நிர்வாக ைற்றும்

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

Dr. சரத்அமுனுகைஅவர்கள்

2009 இருந்து 2011 வமர
அரசாங்க நிர்வாக ைற்றும் 

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

நஜான் தசனவிரத்னஅவர்கள்

2010 இருந்து 2015 வமர
அரசாங்க நிர்வாக ைற்றும்

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

எம். நஜாசப் மைகல் தபநரரா 

அவர்கள்
2015

உள்நாட்டலுவல்கள் ைற்றும் 

ைீன்வை அமைச்சு/ 

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

வஜிர அநபவர்தன அவர்கள்

2015 இருந்து
உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு 6
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CopaHfspd; njhFg;G

நிறுவனம்

A 

பத

விநி

மை 

தரம் 

(சிநர

ஷ்ட)

A 

பதவி

நிமை

தரம் 

(கனி

ஷ்ட)

B

இ

மணந்

தநச

மவ  

தரம் 

D  

கனி

ஷ்ட

தரம்

பிற
தைாத்த

ம்

உள்நாட்டலுவல்க

ள் அமைச்சு 533 1 17,819 72 18,425

பதிவாைர் நாயகம் 

திமணக்கைம் 9     898 960 414 2,281 

ைாவட்டச் 

தசயைகம்-

தகாழும்பு
44     24 1,068 122 

4
1,262 

ைாவட்டச் 

தசயைகம்-

கம்பஹா
45 22 1,687 106 1,860 

ைாவட்டச் 

தசயைகம் –

களுத்துமற
49 18 1,342 158 1,567 

ைாவட்டச் 

தசயைகம் - கண்டி 65 35 1,879 192 2,171 

ைாவட்டச் 

தசயைகம்

ைாத்தமற
41 16 901 110 

26
1,094 

ைாவட்டச் 

தசயைகம் –

நுவதரலியா
21 28 677 76 802 

ைாவட்டச் 

தசயைகம் - காலி 64 25 1,702 161 1,952 

ைாவட்டச் 

தசயைகம் –

ைாத்தமற
52 27 1,434 136 1 1,650 

ைாவட்டச் 

தசயைகம்-

ஹம்பாந்நதாட்மட
41 13 1,037 110 1,201 

ைாவட்டச் 

தசயைகம்-

யாழ்ப்பாணம்
49 20 1,002 192 1,263 

ைாவட்டச் 

தசயைகம் -

ைன்னார்
20 01 268 36 325 

ைாவட்டச் 

தசயைகம் -

வவுனியா
20 6 224 51 

2
303 

ைாவட்டச் 

தசயைகம் –

முல்மைத்தீவு
19 3 204 39 1 266 

நிறுவனம்

A 

பதவி

நிமை

தரம் 

(சிநர

ஷ்ட)

A 

பதவி

நிமை

தரம் 

(கனி

ஷ்ட)

B

இமண

ந்தநச

மவ  

தரம் 

D  

கனிஷ்

ட 

தரம்

பிற
தைாத்த

ம்

ைாவட்டச் 

தசயைகம்-

கிைிதநாச்சி
18 2 237 54 311 

ைாவட்டச் 

தசயைகம்-

ைட்டக்கைப்பு
50 11 811 128 10

1,010

ைாவட்டச் 

தசயைகம்-

அம்பாமற
60 10 1,080 237 1,387

ைாவட்டச் 

தசயைகம்-

திருநகாணை

மை

34 13 479 113 639 

ைாவட்டச் 

தசயைகம்-

குருனாகமை
99 38 2,737 285 3,159 

ைாவட்டச் 

தசயைகம்-

புத்தைம்
51 17 985 159 1,212 

ைாவட்டச் 

தசயைகம்-

அநுராதபுரம்
68 23 1,212 198 1,501 

ைாவட்டச் 

தசயைகம்-

தபாைன்னறு

மவ

26 10 523 83 642 

ைாவட்டச் 

தசயைகம்-

பதுமை
44 28 1,013 138 1,223 

ைாவட்டச் 

தசயைகம்-

தைானராக

மை

36 6 681 98 821 

ைாவட்டச் 

தசயைகம்-

இரத்தினபுாி
55 27 1,145 176 1 1,404 

ைாவட்டச் 

தசயைகம் –

நககாமை
40 16 996 111 1,163 

1,653 1,338 44,103 3,755 45 50,894 

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
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நிர்வாகப் பிாிவு நிதிப் பிாிவு

Closing Accounts at the end of the yearA scene from the training session 

conducted for the Ministry officers.

• cs;ehl;lYty;fs; mikr;rpd; cs;sf
epHthf mikg;Gf;Fupa rfy mYty;fspd;
epHthf cltbf;iffisr; nra;jy;.

• mikr;rpd; juj;jpid Nkk;gLj;Jtjw;fhd
nghsjpfr; #onyhd;iw Vw;gLj;Jjy; kw;Wk;
elhj;jpr; nry;yy;.

• Mszpf; FOit kjpg;gPL nra;jy;> ,w;iwg;
gLj;jp elj;jpr; nry;yy; kw;Wk; Mszp
eyd;Gupia Nky; epiyf;F nfhz;LtUjy;.

• ghJfhg;G kw;Wk; Rfhjhuj;ij njhlHr;rpahf
kw;Wk; gaDs;s Kiwapy; ngw;Wf; nfhs;sy;
kw;Wk; elhj;jpr; nry;yy;.

• mikr;R mike;Js;s fl;blq;fspd; guhkupg;G
kw;Wk; jpUj;j eltbf;iffis epHthfk;
nra;jy;> kw;Wk; Nghf;Ftuj;J> kpd;rhuk;>
ePHtoq;fy;> njhiyNgrp Mfpa Nrit
trjpfis guhkupj;jy; kw;Wk; mgptpUj;jp
nra;jy;.

• kdpjts mgptpUj;jpf;F rk;ge;jkhd
cs;ehl;L> ntspehl;L gapw;rpj; Njitfis
milahsk; fz;L mg;gapw;rp Ntiyj;
jpl;lq;fSf;F mYtyHfis mDg;Gjy;

• mikr;R thfdq;fspd; jpUj;jk;> guhkupg;G
eltbf;iffs;> thq;Fjy; kw;Wk;
mg;Gwg;gLj;jy;.

• cs;sf kw;Wk; ntsp epWtdq;fSld; caH
,izg;nghd;iw Vw;gLj;jpr; nray;gLj;Jjy;.

• njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp mYtyf
Kiwia tpidj;jpwDld; kw;Wk;
xOq;FgLj;Jjy;.

• gpuNjr kw;Wk; khtl;l mYtyf
tiyaikg;Gf;Fl;gLj;JtJ kw;Wk; juTf;
fsQ;rpa epHthfk;.

epHthfg; gpuptpd; nraw;ghLfs; epjpr; nray;ghLfis tpidj;jpwDld; kw;Wk;
gaDs;s jw;fhy njhopy;El;g Kiwiag;
gad;gLj;jp khtl;l gpuNjr> fpuhkpa epHthfj;ij
gyg;gLj;jpf; nfhLg;gjpy; Kf;fpa gpupthf epjpg;
gpupitf; Fwpg;gplyhk;. epjpg; gpupT Ie;J
cggpupTfisf; nfhz;lJld; khtl;lf; fzf;F>
epjp mwpf;ifaply;> rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gdT>
ngWif kw;Wk; gpuNjr epHthfkhFk;.

cWjpahf toq;fg;gl;Ls;s tplaq;fSf;F
rk;ge;jg;gl;l epjpg; gpukhzq;fs; kwWk; mjDld;
rk;ge;jg;gl;l rfy rl;ljpl;lq;fs; xOq;F
KiwfSf;Nfw;g epWtzj;jpd; fzf;F Kiwf;
fl;likg;ig Kiwahf elhj;jpr; nry;yy;.
KbTfis vLf;Fk; nray;ghLfSf;Fupa
mYtYfis mwptpj;jy; kw;Wk; mjw;fhf
rk;ge;jg;gl;l fzf;FKiw kw;Wk; rk;ge;jg;gl;l
jfty;fis mwpf;if jahupj;jy; kw;Wk;
mitfis ,w;iwg;gLj;jp elj;jpr; nry;yy;. ngwy;
nfhLg;gdT rk;ge;jkhd eltbf;iffis nra;jy;>
kjpg;gPL jahupj;jy;> Kiwahd cs;sf epHthf
Kiwnahd;iw nray;gLj;Jjy;> gpujhd fzf;Ff;
nfhLf;Fk; mYtyUf;F cjTjy;> ,ize;j
epWtdq;fspd; fzf;F eltbf;iffs; kw;Wk;
xg;gilf;fg;gLk; nrayfs; kw;Wk; epWtdj;jpd;
fzf;FKiwr; nray;ghLfSf;Fupa Ntw
nray;fshd tpidj;jpwd; kw;Wk; gaDs;s epjp
Kfhikj;Jt fl;likg;igr; nray;gLj;jy;> epjp
MNyhrid kw;Wk; topfhl;ly;> epjp jpl;lkply;
kw;Wk; tuT nryTf; fzf;F kw;Wk; mwpf;if>
cs;sf epHthfk;> nrhj;J Kfhikj;Jtk;> ngWif
Kfhikj;Jtk;> ntspehl;L cjtpf; fUj;jpl;lq;fs;
rk;ge;jg;gl;l epjp Kfhikj;Jt MNyhrid kw;Wk;
gupNrhjid> epjpf;nfhs;if kw;Wk; gpukhzq;fisr;
nray;gLj;jy; kw;Wk; nghWg;Gfs; rk;ge;jkhf
epWtdg; gpujhdpf;Fk; epjp eltbf;iffs;
rk;ge;jkhf ghuhSkd;wj;jpw;Fk; nghwg;Gf;
$wNtz;ba tplaq;fSf;F cjTjy;> ;,ize;j
epWtdq;fSf;F epjp Kfhikj;Jtj;jpw;F
topfhl;ly;> gupNrhjpj;jy; kw;Wk; MNyhrid
toq;Fjy; kw;Wk; epjp Kfhikj;Jt Mszpg;
gapw;rp Mfpaitfs; cs;slq;Fk;.

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
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ைாவட்ட நிர்வாகப் பிாிவு

• ைாவட்ட தசயைகங்கைில் உள்ை  ைனித 
வைங்கைின் முகாமைத்துவம் ைற்றும் 
நைற்பார்மவ.

• ைாவட்ட தசயைகங்கைின் முகாமைத்துவம்.

• ைாவட்ட தசயைகங்கைின் பிரச்சிமனகமைத் 
தீர்த்து மவத்தல்.

• நதசிய ைற்றும் அரச விழாக்கமை ஒழுங்கு 
தசய்தல்.

• நதசிய கீதம், நதசிய தகாடி ததாடர்பாக  
நடவடிக்மககமை எடுத்தல் ைற்றும் அரச 
விடுமுமறத் தினங்கள் ததாடர்பாக
தீர்ைானம் எடுத்தல். 

• இைங்மக குடியரசின் முன்னுாிமைக் உாிய 
ஆவனங்கமை இற்மறப்படுத்தல் ைற்றும் 
நபணுதல்.

ைாவட்ட நிர்வாகப் பிாிவினால் 2016ஆம்

ஆண்டில் தசயல்படுத்தப்பட்ட விநசட 

தசயற்பாடுகள்.

• ைாவட்ட தசயைாைர் / அரசாங்க அதிபாின்

ைாநாடு

ைாவட்ட ைட்டத்தில் காணப்படும் தபாதுப்

பிரச்சிமனகள் சம்பந்தைாகக் கைந்துமரயாடி

தீர்தவான்மறப் தபற்றுக்தகாடுப்பமதப் நபால்

நவறு அமைச்சுகள்/ திமணக்கைங்கள்/

நிறுவனங்கைினால் ஒழுங்கு தசய்யப்படும்

நவமைத்திட்டங்கள் சம்பந்தைாக ைாவட்ட

தசயைாைர்கமை அறிவுறுத்துவதற்காக

சந்தர்ப்பைைிப்பதற்கு ைாவட்ட தசயைாைர் ைாநாடு

நடாத்தப்படுகிறது. 2016ஆம் ஆண்டில் ஆறு

அரசாங்க அதிபர் ைாநாடுகள் நடாத்தப்பட்டுள்ைன.

• 68ஆவது சுதந்திர தின விழா.

"ஒரு நதசம் தபரும் சக்தி" எனும் ததாணிப்தபாருைில்

68ஆவது சுதந்திர தின விழா தபருமையுடன்

அதிநைதகு ஜனாதிபதியின் தமைமையில் 2016.02.04

ஆம் திகதி காமை காலி முகத்திடலில் ைிக உன்னத

முமறயில் நமடப்தபற்றது.

• அதிவணக்கத்திற்குறிய நாஉயநன 

அாியதம்ை அனுநாயக நதராின் இறுதிக் 

கிாிமககள்.

நதசிய சைய ைற்றும் சாசன ஆகிய துமறகைில்
இைங்மகக்கு உயாிய நசமவகள் புாிந்து ைமறந்த
ஶ் ாீ ைங்கா ராைஞ்ஞ ைஹ நிகாநய அநுநாயக
ஶ் ாீ கல்யாணி நயாகாகிரை ைண்டை பிரதான
அநுஷாசக ைஹா கம்ைட்டானாசார்ய
அதிவணக்கத்திற்குாிய நாஉயநன அாியதம்ை
அனுநாயக நதராின் இறுதிக் கிாிமககள்
2016.09.12 ஆம் திகதி அரசாங்க
அனுசரமனயுடன் பாரளுைன்ற
விமையாட்டரங்கில் நமடதபற்றது.

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
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ைாவட்ட நிர்வாகப் பிாிவு அபிவிருத்திப் பிாிவு

• ைாவட்ட ைற்றும் பிரநதச தசயைகங்கைின்
கட்டட நிர்ைாணம் ததாடர்பான
விடயங்கைில் முகாமைத்துவம்

nghyd;dWit khtl;l nrayfj;jpd; Gjpa
fl;blj;jpw;F mbf;fy; ehl;ly;

10

kl;lf;fsg;G khtl;l nrayfj;jpd; Gjpa
fl;blj;jpw;F mbf;fy; ehl;ly;

 கைாநிதி பண்டிதர் டபிள்யு. டீ . அைரநதவ 

அவர்கைின் இறுதிக் கிாிமயகள் 

இைங்மக கமைத்துமறக்குச் தசய்த உயர்
நசமவக்காக கைாநிதி பண்டிதர் டபிள்யு. டீ .
அைரநதவ கமைஞாின் இறுதிக் கிாிமயகள்
பூரண அரசாங்க அனுசரமனயுடன், பூரண
அரசாங்க ைாியாமதயுடன் சுதந்திர சதுக்கத்தில்
2016. 11. 05 ந் திகதியில் நமடதபற்றது.

• அபிவிருத்தி அலுவைர்களுக்கு கடமை

பட்டியதைான்மறத் தயார்படுத்துதல்.

கடந்த ஆண்டு தபாருைாதார அபிவிருத்தி
அமைச்சின் கீழ் கடமை புாிந்த சகை அபிவிருத்தி
அலுவைர்கமையும் இவ்வமைச்சுக்கு
இமணக்கப்பட்டதுடன் அவர்கைது பிராதான
பிரச்சிமனயாக அமடயாைம் காணப்பட்ட
குறித்த கடமை தபாறுப்பைித்தல்
இடம்தபறாமைப் பிரச்சிமனக்கு தீர்தவான்மறப்
தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கு அவர்களுக்கு தபாதுக்
கடமைப் பட்டியதைான்மற இவ்வமைச்சினால்
தயார் தசய்து தசயைாைாின் அனுைதிக்காக
முன்மவக்கப்பட்டுள்ைது.

• முப்பமடகைில் கடமை புாிந்து ஓய்வுதபற்ற 

ததாழில்நுட்ப அலுவைர்கமை ஒப்பந்த 

அடிப்பமடயில் நியைனம் தசய்தல்.

ததாழில்நுட்ப பதவிகைின் தவற்றிடங்கமை

நிறப்புவதற்கான தீர்வாக ஆட்நசர்ப்பு

விதிமுமறகளுக்கமைய தகமைகமைப் பூர்த்தி

தசய்துள்ை முப்பமடகைில் கடமைபுாிந்து ஓய்வு

தபற்ற ததாழில்நுட்ப அலுவைர்கள் 19 நபமர

இவ்வமைச்சுக்கு ஆட்நசர்ப்புச் தசய்வதன் மூைம்

அபிவிருத்திப் பணிமய நைலும் வலுப்தபறச்

தசய்ய இப் பிாிவிற்கு முடிந்தது.

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு

• தபாது ைக்கைின் குற்றச்சாற்றுகைின் 
முகாமைத்துவம்.

• ைாவட்ட, பிரநதச ைற்றும் கிராை அலுவைர் 
நிர்வாக விசாரமண விவகாரங்கைில்
முகாமைத்துவம்.

• நைாசடிகள், ஊழல் ைற்றும் 
முமறநகடுகமை அமடயாைம் கண்டு 
அவற்மற தடுப்பற்கான புது முமறகமை 
அறிமுகப்படுத்தல்.

• ஒழுக்காற்று விசாரமணகள் ததாடர்பான 
முகாமைத்துவம். நடவடிக்மககள்.



பிரநதச நிர்வாகப் பிாிவு

gpujhd nraw;ghLfs;

 gpuNjr nrayhsHfspd; eltbf;iffspd; 
,izg;G kw;Wk; mJ njhlHghd topfhl;Ljy;.

 gpuNjr nrayhsHfs; kw;Wk; cjtp gpuNjr
nrayhsHfspd; epakdk; kw;Wk;  
,lkhw;wq;fs;.

 gpuNjr nryhsH mYtyfq;fspy; fl;bl
epHkhzg; gzpfis ,izg;G nra;jy;.

 gpuNjr nrayhsH mYtyfq;fis
Nkw;ghHit nra;jy;.

 gpuNjr nryhsH mYtyfq;fspd; Mszpf;F
kpfr; rpwe;j Kfhikj;Jt fl;likg;Gfis
mwpKfk; nra;jy; kw;wk; eilKiwapYs;s
fl;likg;Gf;fs; tpjpKiwfspy; jpUj;jk; 
nra;jy;.

 gpuNjr nrayhsH mYtyfq;fSf;fpilapy; 
Kfhikj;Jt Nghl;bfs; elhj;Jjy;.

 gpuNjr nrayhsH mYtyfq;fspD}lhf
Vida mikr;Rf;fspdhy; nra;ag;gLk; 
eltbf;iffis ,izg;Gr; nra;jy;.

 cs;ehl;lYty;fs; gpuptpd; fPo; nray;gLk; 
Rw;Wyh tpLjpfis murhq;f mYtHfSf;fhf
xJf;Fjy; kw;Wk; Rw;Wyh tpLjp Kfhikj;Jt
eltbf;iffs;.

 gpuNjr epHthf cw;gj;jpj;jpwid Nkk;gLj;Jk; 
eltbf;iffs;.

rl;l tiuaiw

gpuNjr nrayhsHfspd; mjpfhuj;jpd; 
mbg;gilahf tpsq;FtJ 1992 – Mz;bd; 58 
Mk; ,yf;f nghWg;Gfis toq;Fk; (gpuNjr
nrayhsHfs;) rl;lk;.

gpuNjr nrayhsH mYtyfk;

gpuNjr epHthfg; gpuptpw;F cw;gLk; gpuNjr
nrayhsH mYtyfq;fspd; vz;zpf;if 313—k; 
cjtp murhq;f mjpgH mYtyfk; 16 k; cjtp
mYtyfk; 3 k; MFk;.

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
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கிராை அலுவைகர் நிர்வாகப் பிாிவு

1 fhyp (glfd;tpy) 16 nkhduhfiy

2 fz;b 17 jpUNfhzkiy

3 khj;jiw 18 mk;ghiw

4 mk;ghe;Njhl;il 19 Ky;iyj;jPT

5 fjpHfhkk; 20 rpyhgk

6 gJis 21 nghj;Jtpy; mUfk;Ng

7 Etnuypah 22 kL

8 mEuhjGuk; 23 nghyd;eWit GJ

9 nghyd;eWit 24 jpUNfhzkiy GJ

10 FUehfy;. 25 kd;dhH

11 Gj;jsk; 26 jtyk

12 aho;g;ghzk; 27 ,uj;jpdGup

13 khj;jis 28 njdpaha

14 kl;lf;fsg;G - 1 29 thf;fiw

15 kl;lf;fsg;G - 2

mEuhjGu Rw;Wyh tpLjp

fpuhk mYtyH epHthf gpuptpd; nraw;ghLfs;

 GJ fpuhk mYtyHfis Ml;NrHg;Gr; nra;Ak; 
eltbf;iffs;

 fpuhk mYtyHfSf;F gjtpAaHitg; 
ngw;Wf;nfhLj;jy;

 epUthf fpuhk mYtHfis epakdk; nra;jy;

 fpuhk mYtyH gpui[fs; Nrit ngWeH
Nfhl;ghl;il nray;gLj;jy;

 fpuhk mYtyHfspd; tpidj;jpwDf;fhd
jFjpfhz; guPl;irf;fhd eltbf;iffs;.

 fpuhk mYtyHfspd; xOf;fhw;W
eltbf;iffs;.

 fpuhk mYtyHfSf;F vjpuhff; fpilf;Fk; 
Kiwg;ghLfs; rk;ge;jkhd eltbf;if
vLj;jy;.

 fpuhk mYtHfSf;F Nrit trjpfis
toq;Fjy;.

 fpuhk mYtHfspd; ,lkhw;wk; rk;ge;jkhd
eltbf;if.

 fpuhk mYtyHfspd; Xa;Tngwr; nra;Sk; 
eltbf;iffs;.

 Xa;T ngw;w fpuhk mYtHfis xg;ge;j
mbg;gilapy; Nritapy; mkHj;Jjy;.

 fpuhk mYtyHfspd; juTf; fl;likg;ig
elhj;jpr; nry;yy;.

 cs;ehl;lYty;fs; gpuptpw;Fupa Rw;Wyh
tpLjpfis xJf;fpf; nfhLj;jy; kw;Wk; mJ
rk;ge;jkhd epHthfg; gzpfs;

Rw;Wyh tpLjpfs;

cs;ehl;lYty;fs; gpuptpw;Fupa Rw;Wyh
tpLjpfspd; vz;zpf;if 21 MFk;. 
mt;tpLjpfs; fPo;f;fhZk; ,lq;fspy; 
mike;Js;sd.

விசாரமணப் பிாிவு

• தபாது ைக்கைின் குற்றச்சாற்றுகைின்
முகாமைத்துவம்.

• ைாவட்ட, பிரநதச ைற்றும் கிராை அலுவைர் 
நிர்வாக விசாரமண விவகாரங்கைில் 
முகாமைத்துவம்.

• நைாசடிகள், ஊழல் ைற்றும் முமறநகடுகமை 
அமடயாைம் கண்டு அவற்மற தடுப்பற்கான 
புது முமறகமை அறிமுகப்படுத்தல்.

• ஒழுக்காற்று விசாரமணகள் ததாடர்பான 
முகாமைத்துவம். நடவடிக்மககள்.

உள்ைக் கணக்காள்வுப் பிாிவு

cs;ehl;lYty;fs; mik;r;R> gjpthsH ehaf
jpizf;fsk;> khtl;lr; nrayhsH mYtyfq;fs;
kw;wk; gpuNjr nrayhsH mYtyfq;fspy;
fzf;fha;T eltbf;iffs; rk;ke;jkhf
cs;ehl;lYty;fs; mik;rrpd; cs;sff;
fzf;fha;Tg; gpupT nghWg;G tfpf;fpwJ

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
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கிராை அலுவைர் நிர்வாகப் பிாிவு, அரச

தகாள்மககளுக்கு ஏற்ப கிராை ைட்டத்தின்

நிர்வாக முமறமய உறுதிப்படுத்துவதுடன்

நாட்டிலுள்ை 332 பிரநதச தசயைாைர்

பிாிவுகைிலும் 14022 கிராை அலுவைர்

பிாிவுகைிலும் உத்திநயாக கடமைகமை

நிமறநவற்றும் கிராை அலுவைர்கைின் நிர்வாக

நடவடிக்மககமை நிமறநவற்றுகிறது.



உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு





நைல் ைாகாணத்தின் பிரதான ைாவட்டைாக
விைங்குகின்ற தகாழும்பு ைாவட்டம், 675 சதுர
கி.ைீ. தகாண்டுள்ைது. இது, வடக்நக கைனி
கங்மகயும், ததற்நக பாணந்துமற தபால்தகாமட
கங்மகயும், நைற்நக கடற்கமரயும், கிழக்நக
சப்ரகமுவ ைாகாண எல்மைகமையும்
நிர்ணயைாகக் தகாண்டு அமைந்துள்ைது.
இைங்மகயின் தமைநகரம் அமைந்துள்ை பிரதான
ைாவட்டைாக விைங்குகின்ற இம் ைாவட்டத்தில்
2309199 சனத்ததாமகயினர் வசித்து
வருவதுடன், 13 பிரநதச தசயைகப் பிாிவுகளும்,
13 நதர்தல் பிாிவுகளும், 15 உள்ளூராட்சி
நிறுவனங்களும் காணப்படுகின்றன. அரசாங்க
அமைச்சுக்கைின் பணிகமை ைாவட்ட ைட்டத்தில்
தசயலுருப்படுத்துவது தகாழும்பு ைாவட்டச்
தசயைகத்தின் பிரதான பணியாக
விைங்குவதுடன், நைல் ைாகாண சமபயுடனும்
நநரடியாக ததாடர்புகமைப் நபணி வருவது
குறிப்பிடத்தக்கதாகும். குறிப்பாக ைாவட்டத்தின்
அபிவிருத்திப் பணிகள் நபான்நற தபாருைாதார,
சமூக, கைாச்சார ைற்றும் நைன்புாி பணிகள்
என்பன அமைச்சுக்கைில் இருந்து கிமடக்கப்
தபறுகின்ற ஒதுக்கீடுகைின் ஊடாக
நைற்தகாள்ைப்படுவதுடன், அதன் மூைம்
ைக்கைின் வாழ்க்மகத் தரத்மத பயனுறுதி வாய்ந்த
முமறயில் நைம்படுத்துவநத தற்நபாது
நமடமுமறப்படுத்தப்படுகின்ற தகாழும்பு
ைாவட்ட இமணந்த திட்டத்தினதும் பிரதான
நநாக்கைாகும்.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 2,309,199

வாக்காைர்கைின்
எண்ணிக்மக

1,640,946

பிரநதச தசயைகம் 13

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்

557

nfhOk;G khtl;l nrayf eph;khzg;
gzpfs; 3461 kpy;ypad; &gh xJf;fj;ijg;
gad;gLj;jp Jhpjkhf ,lk;ngWfpd;wd. ,f;
fUj;jpl;lk; 2019y; G+h;j;jpahf;fg;glTs;sJ.

தகாழும்பு  ைாவட்டம்

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
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கம்பஹா ைாவட்டம் நிர்வாக ைாவட்டச் சட்டத்தின்
3 ஆம் பந்தியின் கீழ் 1978 ஆம் ஆண்டு
தசப்ததம்பர் ைாதம் 07 ஆந் திகதிய வர்த்தைானி
அறிவித்தல் மூைம் புதிய ைாவட்டம் ஒன்றாக
பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. இது தகாழும்பு
ைாவட்டத்மத ைீைப் பிாித்து நவறாக்கப்பட்ட
நிர்வாகப் பிரநதசதைான்றாகும். கம்பஹா
தபன்டியமுல்மை பிரநதசத்தின் அக்ரா
கட்டிடத்தில் இயங்குகின்ற ைாவட்டச்
தசயைகத்மத தமைமையகைாக தகாண்டு
வடக்நக ைா ஓயா, (குருனாகமை ைற்றும் புத்தைம்
ைாவட்ட) கிழக்நக 100-200 ைீற்றர் உயரத்தில்
பரந்துபட்டுள்ை வரம்புகள் ைற்றும்
பள்ைத்தாக்குகமையும் (நககாமை ைாவட்டம்),
ததற்நக கைனி கங்மக எல்மைகைான தகாழும்பு
ைாவட்டத்மதயும், நைற்நக இந்து சமுத்திரத்மதயும்
எல்மைகைாகக் தகாண்டு 45 கிநைா ைீற்றர் நீைம்
ைற்றும் அகைத்மதக்தகாண்ட சதுர வடிவைான
நிைப்பரப்பாக இது அமைந்துள்ைது. கைாசார,
அரசியல் ைற்றும் கல்விசார் துமறகைில் கம்பஹா
ைாவட்டம் தனியிடம் பிடித்துள்ைது. நாட்டின்
தமைநகருக்கும், சர்வநதச துமறமுகத்திற்கும்
முகத்திடைாக அமைந்துள்ை கம்பஹா ைாவட்டம்
ததாழிற்சாமைகமை நகந்திரை மையைாகக்
தகாண்டு சதந்திர வர்த்தக வையம், சுற்றுைா
வர்த்தகம் ததாடர்பாவும் சர்வநச விைான
நிமையம், புமகயிரத நிமையங்கள் ைற்றும்
தநடுஞ்சாமைகள் நபான்று ைின்வலு ைற்றும்
ததாமைநபசி வசதிகள் நபான்ற உட்கட்டமைப்பு
வசதிகள் ததாடர்பாகவும் முக்கியத்துவம்
தபறுகின்றது. கம்பஹா நிர்வாக ைாவட்டம், 1,387
சதுர கி.ைீ ( 139,140 தஹக்ரயார் ) நிைப்பரப்மபக்
தகாண்டுள்ைதுடன், தகாழும்பு ைாவட்டத்மதப்
நபான்று இரு ைடங்கு விசாைைானதாகும். நைல்
ைாகாணத்தின் தைாத்த நிைப்பரப்பில் 38% ைற்றும்
இைங்மக நிைப்பரப்பில் 2.1 % இம்ைாவட்டம்
உள்ைடக்கியுள்ைது. வடக்நக 654”5 ைற்றும் 720
அகைக் நகாட்டுக்கும், கிழக்நக 79 48.75 ைற்றும்
80 13 தநடுங் நகாட்டுக்கும் இமடநய
அமைந்துள்ைது. இம் ைாவட்டம் ஆகக் குமறந்த
21.6C தவப்பநிமைமயயும், ஆகக் கூடிய 37C
தவப்பநிமைமயயும், 1750 ைி.லீ.
ைமழவீழ்ச்சிமயயும், (நசனரத்தகாட 2.477 ைி.லீ.)
தகாண்ட தவப்ப ைற்றும் ஈர வைய
காைநிமைமயக் தகாண்ட நிைப்
பகுதிதயான்றாகும். பருவப் தபயர்ச்சிக் காற்று
ைற்றும் ததன்நைற்குப் பருவப் தபயர்ச்சிக் காற்று
வீசும் காைப்பகுதியிநைநய ைமழ கிமடக்கின்றது.
சனவாி ைாதத்தில் இருந்து ஏப்ரல் ைாதம்
வமரயிைான காைம் பூராகவும் ைாவட்டத்தில்
வரண்ட காைநிமை நிைவுகின்றது. கம்பஹா
ைாவட்டத்தில் காணப்படுகின்ற ஈரவைய
தாவரங்கமையும், சதுப்பு நிைத்மத அண்டிய
கண்டல் தாவரங்களும் காணப்படுகின்றன.

கம்பஹா ைாவட்டம்

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 2,304,833

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

1,637,537

பிரநதச தசயைகம் 13

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
1,177

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
14



நைல் ைாகாணத்தில் அமைந்துள்ை களுத்துமற
ைாவட்டத்தின் அமைவிடத்மத ஒப்பு நநாக்கும்
நபாது வடக்நக தகாழும்பு ைாவட்டமும், கிழக்நக
இரத்தினபுாி ைாவட்டமும், ததற்நக காலி
ைாவட்டமும், நைற்நக சமுத்திரமும் எல்மைகைாக
அமைந்துள்ைன. அதன் தனி அமைவிடம்
ழுமுமையாக வடக்நக 60 191 3011 அகைக்
நகாட்டுக்கும், கிழக்நக 790 511 3011 – 800 221 4511

தநடுங்நகாட்டுக்கும் இமடயில் அமைந்துள்ைது.
இரண்டு நகாரமைகள், எட்டு பத்துக்கள் ைற்றும்
இரண்டு ததாட்டமுனுக்கள் என்பவற்மறக்
தகாண்டுள்ை களுத்துமற ைாவட்டத்தின் கிழக்கு
எல்மை ைத்திய ைமைநாட்டின் கீழாக இரண்டு
ைமைத்ததாடர்களுடன் இமணகின்ற பை சிறு
குன்றுகமையும், நைடு பள்ைமும், ைத்திய ைற்றும்
நைற்குப் பகுதிகள் தபரும்பாலும் சைதவைிகமையும்
தகாண்டுள்ைது. கிழக்கு எல்மையில்
ஆரம்பைாகின்ற களுகங்மக ைற்றும் தபந்தமர
கங்மகமயயும், கிமை நதியாகிய ஹிக் கங்மக
ைற்றும் குடா கங்மக ைற்றும் ைாவக் ஓயா பிரதான
வடிகாைமைப்புஎல்மை எல்மையில்கிழக்கு
எல்மையில் ஆரம்பிக்கும் தபநதமர கங்கமயம்,
கிமை நதியாகிய ஹக் ைற்றும் குடா நதிகளும்
ைாவக் ஓயாவும், வடிகாைமைப்பு முமறகமை
நிர்ணயிக்கின்றன. ைாவட்டத்தின்
நைப்பயன்பாட்டில் தபரும் பகுதிமய
ஆக்கிரைித்திருந்த இறப்பர் பயிர்தசய்மகயின்
வீழ்ச்சியுடன் ைாவட்டத்தின் ைமைப்பாங்கான
பகுதிக்தகன வமரயறுக்கப்பட்டிருந்த நதயிமை
பயிர்தசய்மக ைாவட்டம் பூராவும் பரந்துபட்டுக்
காணப்படுகின்றது. இதற்கு நைைதிகைாக
ததன்மன, கறுவா, ைிைகு நபான்ற ஏற்றுைதிப்
பயிர்கள் ைத்திய பகுதியில் காணப்படுகின்றன.
சைதவைிகள் ைற்றும் தாழ்நிைப் பகுதிகைில்
தநற்பயிர்ச் தசய்மக வியாபித்துக்
காணப்படுவதுடன், ைாவட்டத்தின் ததன் கிழக்குப்
பகுதியில் அமைந்துள்ை சிங்கராஜ வனம்
வனாந்தரைாக காட்சியைிக்கின்றது. வரைாற்றுப்
தபறுைானங்கள் நிமறந்து கிடக்கும்
இடுபாடுகைிமடநய புைத்சிங்கை, பாஹியங்கை
அமைந்துள்ை குமக பைாங்தகாமட ைனிதனின்
சைகாைத்தவர்கள் வாழ்ந்ததாக அகழ்வாராச்சிகைின்
மூைம் சான்றுகள் தபறப்பட்டுள்ைன. இரண்டாவது
நபதிஸ் ைன்னனின் காைத்தில் நடப்பட்ட
முப்பத்திரண்டு அரசைரச் தசடிகைின் ஒன்றாக
கருதப்படுகின்ற களுத்துமற விஹாமர ைற்றும் தூபி
இைங்மகவாழ், தபௌத்தர்கைினதும், தபௌத்தர்கள்
அல்ைாநதாாினதும் நபராதரமவப் தபற்றுத்
திகழ்கின்றது.

களுத்துமற ைாவட்டம்

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 1,250,000

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

919,375

பிரநதச தசயைகம் 14

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
762

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
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ைத்திய ைாகாணத்தின் பிரதான ைாவட்டைாக

விைங்குகின்ற கண்டி ைாவட்டம் வடக்நக

ைாத்தமை ைாவட்டத்மதயும், கிழக்நக பதுமை

ைாவட்டத்மதயும், ததற்நக நுவதரலியா

ைாவட்டத்மதயும், நைற்நக நககாமை

ைாவட்டத்மதயும் எல்மைகைாகக் தகாண்டு

அமைந்துள்ைது. ைாவட்டத்திற்நக அாியததாரு

தபாக்கிஷைாகத் திகழ்கின்ற சிவதனாைிபாத

அடிவாரத்தில் ஊற்தறடுக்கும் ைஹாவலி கங்மக

பஸ்பாநக நகாரமை பிரநதச தசயைக பிாிவின்

ஊடாக கங்கவட்ட நகாரமை, குண்டசாமை உட

பைாத, ததாளுவ, உடுநுவர, கட்டிநுவர

ஹாாிஸ்பத்துவ, குண்டசாமை ைற்றும்

தைததும்பர பிரநதச தசயைகம் ஊடாக பதுமை

ைாவட்டத்திற்குள் வந்து கைக்கின்றது. 20

பிரநதச தசயைகங்கமையும், 17 பிரநதச

சமபகமையும், 1188 கிராை அலுவைர்

பிாிவுகமையும் உள்ைடக்கியுள்ைது.

கண்தகாள்ைாக் காட்சி தரும் ைமைத்

ததாடர்கமையும், பள்ைத்தாக்குகமையும்

தன்னகத்நத தகாண்டுள்ை ைத்திய ைமைநாடு

1940 சதுர கிநைா ைீற்றர் பசுமையான

நிைப்பரப்மபக் தகாண்டதாகும். ைஹாவலி

கங்மகக்குள் ஏமனய பிரநதசங்கைில் இருந்தும்

அதிகைவு நீர்த்தாமர வந்து

கைந்தவண்ணமுள்ைன. . இதற்கு நைைதிகைாக

பூஜாபிட்டிய பிரநதச தசயைகப் பிாிவில்

இருந்நத தததுரு ஓயாவின் மூை நீர்த்தாமர

ஊற்தறடுக்க ஆரம்பிக்கின்றது. ைாவட்டத்தின்

யட்டிநுவர ைற்றும் உடுநுவர பிரநதச தசயைக

பிாிவுகைின் நைற்கு வமைவில்

தங்குதமடயின்றி ஓடும் நீர்த்தாமர ைா ஓயாவின்
நீநராட்டத்தில் கைக்கின்றது.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 1,416,000

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

1,073,809

பிரநதச தசயைகம் 20

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
1,188

கண்டி ைாவட்டம்

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
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இைங்மகயின் ைத்திய பிரநதசைாக கருதப்படுகின்ற
ைாத்தமை ைாவட்டம் 1993.3 சதுர கி.ைீ.
விஸ்தீரணமுமடயதாகும். ைத்திய ைாகாணத்தின்
வட பகுதிமய பிரதிநிதித்துவப் படுத்துகின்ற
ைாத்தமை ைாவட்டம் வடக்நக அநுராதபுர
ைாவட்டத்மதயும், கிழக்நக தபாைன்னறுமவ,
பதுமை, அம்பாமற ைாவட்டங்கமையும், ததற்நக
கண்டி ைாவட்டத்மதயும், நைற்நக குருனாகமை
ைாவட்டத்மதயும் எல்மைகைாகக் தகாண்டுள்ைது.
நாட்டின் இயற்மக வைங்கள் நிமறந்து
காணப்படுகின்ற பிரநதசங்கைில் இதுவும்
ஒன்றாகும். உைகில் ைிகச் சிறப்பான
ஓவியங்கைாகப் நபாற்றப்படுகின்ற சீகிாியாவும்,
இயற்மகயின் தபரும் தகாமடயாக விைங்குகின்ற
நக்கீல்ஸ் ைமைத்ததாடரும் அமைந்துள்ை இப்
பிரநதசம், 11 பிரநதச தசயைகங்கள் பரந்துபட்டுக்
காணப்படுகின்ற 1373 கிராைங்கமைக்
தகாண்டுள்ைதுடன், இங்கு 04 இைட்சத்திற்கும்
அதிகைான ைக்கள் வசித்து வருகின்றனர்.
ைமைநாட்டு முமறமைக்கு உாியதான மநஸ்,
கிரமனட், தகலிக்மனஸ், ஸ்எடிக் சுண்ணாம்புக்கல்
தைாமைட் ைற்றும் தகான்டமைட் வமகமயச்
சாரந்த கானட், சிைைமனட், ஷிஸ்ட் ைற்றும்
கிராமபட் ஆகிய கல் வமககமையும் ைாத்தமை
ைாவட்டம் தன்னகத்து தகாண்டுள்ைது. இங்கு
வனாந்தரங்களும் காணப்படுகின்றன. ைத்திய
ததன்நைற்கு ைற்றும் நைற்குப் பிரநதசங்கைில்
ைமைநாட்டு ஈரவைய வனாந்தரங்களும், வடக்கில்
ைக்கை - வில்கமுவ பிரநதசங்கைில் தாழ்நாட்டு
உைர் வைய வனாந்தரங்களும் உள்ைன. பிரதான
பருவப்தபயர்ச்சி காற்று இரண்டின் (2) மூைம் ைமழ
தபறப்புகின்ற நபாதிலும், வடகிழக்கு
பருவப்தபயர்ச்சிக் காற்றின் மூைநை அதிக
ைமழவீழ்ச்சி தபறப்படுகின்றது. நக்கீல்ஸ் ைமைத்
ததாடமர அண்டியதாக பரந்த உயிர்ப் பல்
வமகமை காணப்படுவது, இந்நாட்டின் அரும்
தபாக்கிஷைாக கருதப்படுகின்றது. தபரும்பாலும்
நஹாட்டன்ததன்னவுக்கு நிகராக, எனினும்
விசாைைின்றிய பத்தமன நிைம் பிட்டவமைமய
அண்டியதாகவும், சிறிய உைகமுடிவு அதன் ஒரு
மூமையிலும் அமைந்துள்ைது.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 502,000

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

387,025

பிரநதச தசயைகம் 11

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்

545

ைாத்தமை ைாவட்டம்

khj;jis Gjpa khtl;lr; nrayff; 
fl;blj;Jf;F mbf;fy; ehl;ly ;

cs;ehl;lYth;fs; mikr;rpd; topfhl;lypd; 
fPo; khj;jisapy; Gjpa eph;thfj; njhFjpia
eph;khzpg;gjw;F khtl;lr; nrayfj;Jf;F
400kp.&gh xJf;fg;gl;Ls;sJ.
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இைங்மகயின் கூமர எனப் நபாற்றப்படுகின்ற
நுவதரலியா ைாவட்டம் கண்டி, பதுமை,
நககாமை ைற்றும் இரத்தினபுாி ஆகிய
ைாவட்டங்களுக்கு எல்மையில் ைத்திய
ைாகாணத்தில் அமைந்துள்ைது. கடல் ைட்டத்தில்
இருந்து 900 – 8000 அடி வமர உயரத்தில்
வியாபித்துக் காணப்படும் இைங்மகயின்
அதியுயர்ந்த ைமையான பீதுருதாைகாை ைமை
ைாத்திரைன்றி கிாிகல்தபாத ைமை,
தகாட்டுதபாை ைமை, கிக்கிலியாைான ைமை,
கிநரட் தவஸ்டன் ைமை, ஹக்கை ைமை ைற்றும்
புனித சிவதனாைிபாதைமை ஆகிய ைமைகளும்
நுவதரலியா ைாவட்டத்தில் அமைந்துள்ைன.
அவ்வாநற, ைக்ஷபான நீர் வீழ்ச்சி, ரம்தபாட
நீர்வீழ்ச்சி, தடநவான் நீர்வீழ்ச்சி, எல்ஜின்
நீர்வீழ்ச்சி, தசன்ட் கிநையர் நீர்வீழ்ச்சி,
நபகஸ்தகரடி நீர்வீழ்ச்சி, ஆகியனவும் ைஹாவலி,
கைனி கங்மககைின் ஆரம்பமும் உள்நாட்டு
தவைிநாட்டு பிரசித்திதபற்ற நஹாட்டன்ததன்ன
அபயபூைியும், ஹக்கை பூங்காவும் இங்கு
அமைந்துள்ைமை சுற்றுைாப் பயணிகமை
தவகுவாக கவருவதற்கான காரணங்கைாயின.
அவ்வாநற இைங்மகயின் நீர் ைின்வலு
உருவாக்கத்திற்கு முன்னுாிமை
அைிக்கப்படுகின்ற ைாவுஸ்ஸதகநை, காஸல்ாீ,
தகனிதயான், நநார்டன்பிாிஜ், தகாத்ைநை,
ரந்ததனிகமை, ஆகிய நீரத்நதக்கங்களும்,
விக்நடாாியா நீர்த்நதக்கத்தின் தபரும் பகுதியும்
நுவதரலியா ைாவட்டத்திநைநய அமைந்துள்ைது.
இங்கு வசிக்கின்ற சனத்ததாமகயில் 57.1%
வீதைாநனார் இைங்மக தைிழர்கைாவதுடன்,
ஏமனயவர்கள் சிங்கைம் ைற்றும் பிற
இனத்தவர்கைாவர். ைாவட்டத்தில் நிைவுகின்ற
விநசட காைநிமை விவசாயத்திற்கு உகந்ததாக
காணப்படுகின்ற நபாதிலும் ைிகவும்
பிரபல்யைமடந்து காணப்படுவது ைரக்கறி
பயிர்ச் தசய்மகயாகும். 1741 சதுர கிநைா ைீற்றர்
விஸ்தீரணத்மதக் தகாண்ட இம் ைாவட்டத்தின்
சாதாரண ைமழவீழ்ச்சி 75 அங்.
காணப்படுவதுடன், இைங்மகயில் அதிகூடிய
ைமழவீழ்ச்சிமயப் தபறுகின்ற பிரநதசைான
(வட்டவை) நபான்று ஆகக் குமறந்த
தவப்பநிமை காணப்படும் பிரநதசமும்
(நுவதரலியா) இம் ைாவட்டத்தில் காணப்படுது
சிறப்பம்சைாகும். ைாவட்டத்தின் ஹங்குரங்தகத்த,
தகாத்ைமை, வைப்பமன, ஆகிய பிரநதசங்கள்
இந்நாட்டு ைன்னர்கைின் பாதுகாப்பு பூைியாக
விைங்கியதுடன், அப்நபாது நிர்ைாணிக்கப்பட்ட
ைஹா ரஜ விஹாமர இன்று வமர பாதுகாப்பாக
காணப்படுகின்றது. இதன் வரைாறு இராவணன்
ஆட்சி வமர பழங்காைத்மத நநாக்கி நீண்டு
தசல்வதாக புராணக் கமதகளும் வரைாறும்
எைக்கு சான்று பகர்கின்றன. நைற்படி
இயல்புகமைக் தகாண்ட நுவதரலியா ைாவட்டம்
அம்பகமுவ, நுவதரலியா, ஹங்குரங்தகத்த,
தகாத்ைமை ைற்றும் வைப்பமை ஆகிய ஐந்து
பிரநதச தசயைகங்கமை உள்ைடக்கியுள்ைது.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 706,588

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

548,971

பிரநதச தசயைகம் 05

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
491

நுவதரலியா ைாவட்டம்
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fhyp> ,yq;ifapd; njd; khfhzj;jpd;
jiyefukhFk;. mJ 6.5 rJu iky; gug;gstpy;
tpahgpj;Js;sJ. mJ I.eh rigapd; And];Nfh
epWtdj;jhy; cyf chpik efukhfg;
ngahplg;gl;Ls;sJ. fhyp efH MjpapypUe;J
thzpg efukhf gpurpj;jp ngw;Ws;sJ. fhypj;
JiwKfk; ,e;J rKj;jpuj;jpy; mike;Js;sjhy;
Kf;fpakhd JiwKfkhf gpurpj;jp ngw;Ws;sJld;
rpy mwpQHfspd; fUj;Jf;fspd; gb gioa
iggpspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njw;fhrpahtpd; nghpa
thzpg efukhfpa “lH\P\;” fhyp
efunkd;gjhFk;.

rhykd; murH ahidj; je;jk;> kapy;fs; kw;Wk;
NtW ngWkjp tha;e;j nghUl;fisg;
ngw;Wf;nfhz;lJ Guhd jH\P\; JiwKf efuk;
fhypj; JiwKf%ykhf vd;gij N[k;]; vkHrd;
nld;mdd;l; Rl;bf;fhl;bAs;shH. fp.K 1400
Mz;LfSf;F Kd;gpUe;Nj ,yq;ifapypUe;J
ntspehLfSf;F fWth Vw;Wkjp
nra;ag;gl;Ls;sJld; mt;Ntw;WkjpfSf;F gpujhd
nghUs; itf;Fk; epiyakhf fhypj;
JiwKfj;ij gad;gLj;jpAs;sdH. Nkw;F ehl;ltH
,yq;ifia mbikg;gLj;Jtjw;F Kd;gpUe;Nj
fhypj; JiwKfk; ehl;bd; gpujhd JiwKfkhfg;
ghtpf;fg;gl;Ls;sJ. ghurPfH> muhgpaH> fpNuf;fH>
N[HkdpaH> khNy ,dj;jtH ,e;jpaH> rPdH fhypj;
JiwKfj;jpD}lhf tpahghuk; nra;Js;shHfs;.
fp.gp 1411y; rPd ml;kpuyhd \hd;f; n`f;
,yq;if ,uz;lhtJ gpuahzj;jpd; epkpHj;jk; rPd>
jkpo;> kw;Wk; ghurPf Kk;nkhopfspy;
gjpag;gl;Ls;s fy;ntl;Lf;fspd; gb fhyp
Kk;nkhop Mtzk; jahhpf;fg;gl;Ls;sJ.
Nyhnud;Nrh my;Nkjh cw;gl Kf;fpa
NghHj;Jf;Nfa fly; FOnthd;W fp.gp 1502Mk;
Mz;L fhyp JiwKfj;jpw;F tUif je;jNjhL
fhypapd; etPd tuyhW Muk;gkhdJ. 1640Mk;
Mz;L NghHj;Jf;NfaH> xy;yhe;jH> J}ufpof;F
,e;jpad; fk;gzp mbgzpe;jJ. #hpad;> re;jpud;
kw;Wk; el;rj;jpukhf milahsg;gLj;jg;gLk; %d;W
Kiwfs; mlq;fpa mlHj;jpahd fUq;fw;fis
gad;gLj;jp eph;khzpf;fg;gl;Ls;s fhyp Nfhl;il
kjpy; 1796Mk; Mz;L ,yq;ifia
gphpj;jhdpahpdhy; ifg;gw;wpf; nfhz;ljd; gpd;G
mtHfs; fhypf; Nfhl;ilia khw;whky; khtl;l
epHthf epiyakhf khw;wpdhHfs;.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 1,091,000

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

833,887

பிரநதச தசயைகம் 19

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்

896

காலி ைாவட்டம்
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`pf;fLt Gjpa gpuNjr nrayff; fl;blj;Jf;F mbf;fy; ehl;ly;

ntyptpl;ba jptpj;Ju Gjpa gpuNjr nrayff; fl;blj;Jf;F mbf;fy; 
ehl;ly;

காலி ைாவட்டம்
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jtyk Gjpa gpuNjr nrayfj;jpw;F mbf;fy; ehl;ly;



ததன்னிைங்மகயின் நில்வைா கங்மகக்கு

அருநக கடலின் எல்மையில் அமைந்துள்ை

ைாத்தமற ைாவட்டைானது, நராஹன நகாின்

காலி ைற்றும் ஹம்பாந்நதாட்மட

ைாவட்டங்களுக்கு ைத்தியில் அமைந்துள்ை 1285

சதுர கிநைா ைீற்றர் அல்ைது 128,250

தஹக்ரயார் நிைப்பரப்பில் வைைான கண்கவர்

நிைப்பிரநதசம் ஒன்றாகும். வடக்நக 5.8 – 6.4

அகைக் நகாட்டுப் பாமகக்கும், கிழக்நக 80.4 –

80.7 தநடுங்நகாட்டுப் பாமகக்கும் இமடநய

அமைந்துள்ை ைாத்தமற ைாவட்டம் 2553.2

ைி.லீ. சாதாரண ைமழவீழ்ச்சிமயயும், 26.7

பாமக சாதாரண தவப்பநிமைமயயும் தகாண்ட

உைர்வைய காைநிமைமயக் தகாண்ட

ைாவட்டம் ஒன்றாகும். இைங்மக தைாத்த

நிைப்பரப்பில் 1.93 % எைது ைாவட்டம்

தகாண்டுள்ைதுடன்,ததன் ைாகாண

நிைப்பரப்பில் 23.14% ஆன தைாத்த

நிைப்பரப்மபயும் தகாண்டுள்ைது. ைாத்தமற

ைாவட்டம் ததற்குக் கமரநயாரத்தில் இருந்து

வடக்நக 3880 அடி வமர உயரத்தில்

அமைந்துள்ைதுடன், வடக்கில் உைக

ைரபுாிமைகைாகப் நபாற்றப்படுகின்ற

சிங்கராஜ- வனம் அழகுைிகு நீர்வீழ்ச்சிகளும்

இங்கு னாணப்படுகின்றன. ததற்நக கண்கவர்

கடற்கமரநயாரத்மதயும் வடக்நக இரத்தினபுாி

ைாவட்டத்தின் தகாைன்ன, கைவான பிரநதச

தசயைகப் பிாிவுகமையும், நைற்நக காலி

ைாவட்டத்தின் ஹபராதூவ, இைதூவ,

யக்கைமுல்ை, தவைை, தநளுவ ஆகிய பிரநதச

தசயைகப் பிாிவுகமையும் கிழக்நக

ஹம்பாந்நதாட்மட ைாவட்டத்தின் ஓநகவை,

தபலுஅத்த, பட்டுவன ஆகிய பிரநதச

தசயைகங்கமையும் எல்மைகைாகக் தகாண்டு

ைாத்தமற ைாவட்டம் அமைந்துள்ைது.விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 837,000

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

634,918

பிரநதச தசயைகம் 16

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
650

ைாத்தமற ைாவட்டம்
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விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 596,617

வாக்காைர்கைின்
எண்ணிக்மக

365,829

பிரநதச தசயைகம் 12

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
576

ஹம்பாந்நதாட்மட ைாவட்டம்

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு 22

இைங்மகயின் ததன்கிழக்கு எல்மையில்
அமைந்துள்ை ஹம்பாந்நதாட்மட ைாவட்டத்தின்
விஸ்தீரணம் 2609 சதுர கி.ைீ. ஆகும். இது
இைங்மகயின் தைாத்த நிைப்பரப்பின் 1/25 ஆகும்.
ைாவட்டத்தின் அதிகூடிய நீைம் 106 கி.ைீ.
ஆவதுடன் அகைம் 39 கி.ைீ. ஆகும்.
ஹம்பாந்நதாட்மட ைாவட்டத்திற்கு உாித்தாகின்ற
கமரநயார நீைம் 151 கி.ைீ. ஆகும். இ இம்
ைாவட்டத்தின் தைாத்த நிைப்பரப்பில் 11.5 உள்ைக
நீர்த்நதக்கங்கைால் சூழப்பட்டுள்ைது. நில்வைா
கங்மகக்கு அருநக கடலின் எல்மையில்
அமைந்துள்ை ைாத்தமற ைாவட்டைானது, வடக்நக
6 – 6.5 அகைக் நகாட்டுப் பாமகக்கும், கிழக்நக
80.6 – 81.7 தநடுங்நகாட்டுப் பாமகக்கும் இமடநய
அமைந்துள்ைது. ைாத்தமற ைாவட்டம் வடக்நக
தைானராகமை ைற்றும் இரத்தினபுாி ைாவட்டமும்,
நைற்நக ைாத்தமற ைாவட்டமும், ததற்நக இந்து
சமுத்திரமும், கிழக்நக இந்து சமுத்திரம் ைற்றும்
அம்பாமற ைாவட்டமும் இம் ைாவட்டத்தின்
எல்மைகைாகும். ஹம்பாந்நதாட்மட ைாவட்டத்தின்
தங்காமை பிரநதச தசயைகப் பிாிவில்
அமைந்துள்ை இயற்மகயின் தபரும்
தபாக்கிஷைாக விைங்குகின்ற ஹும்ைானய,
சூாியதவவ பிரநதச தசயைகப் பிாிவில்
அமைந்துள்ை சுடு நீரூற்று ைற்றும்
அம்பைாந்நதாட்மட பிரநதச தசயைகப் பிாிவின்
உயன்தகாமட பிரநதசம் ஆகியன இந்நாட்டில்
காணப்படும் அாிய புவிச்சாிதவியல்
சான்றுகைாகும். அம்பைாந்நதாட்மடக்கு அப்பால்
அமைந்துள்ை ைதுனாகை எனும் புகழ்தபற்ற
ைடாையத்திற்கு அருநக இந்த சுடுநீர் ஊற்று
அமைந்துள்ைது. ஹம்பாந்நதாட்மட ைாவட்டத்தின்
வடிகான் அமைப்பு ததாடர்பாக பிரதான நதிகள்
ைற்றும் தசயற்மக நீர் பாமதகள் 19
அமைக்கப்பட்டுள்ைன. அதனிமடநய வைமவ
கங்மக, கிாிந்தி ஓயா, ைானிக்க கங்மக,
ஊருதபாக்க ஓயா ைற்றும் கச்சிகல் ஆர நபான்று
ைாவட்டத்தின் கிழக்கு எல்மைகைாக அமைந்துள்ை
கும்புக்கன் ஓயாவும் பிரதான நீர் வழியாகும்.
தநற்நபாகம் அல்ைது வடகிழக்கு
பருவப்தபயர்ச்சிக் காற்று அல்ைது வடகிழக்கு
பருவப் தபயர்ச்சிக் காற்று வீசும் காைப்பகுதியில்
(நவம்பர் – ைார்ச்) இந் நதிகைில் நீர் ைட்டம்
அதிகாிப்பதுடன் தநற்நபாகம் அல்ைது
ததன்நைற்கு பருவப் தபயர்ச்சிக் காற்று வீசும்
காைப்பகுதியில் (தசப்ததம்பர்) நீர் ைட்டம்
கீழிறங்கும். ைாவட்டத்தில் உள்ை பிரதான
குைங்களும் 13 உள்ைக உள்ைக
நீர்த்நதக்கங்களுள் தபாிய குைைாக ாிதியகை வாவி
இருந்த நபாதிலும், முருதவை ைற்றும்
லுணுகம்தவஹர ஆகிய நீர்த்நதக்கங்கைிநைநய
அதிகூடிய நீர்தகாள்ைைவு அடங்கியுள்ைது.
அதிகைவு வாவிகள் திஸ்ஸைஹாராை
பிரநதசத்திற்கு அருகிநைநய அமைந்துள்ைன.
ைாவட்டத்தில் பை பிரதான நீர்ப்பாசன உத்நதச
திட்டங்கள் கடந்த காைத்தில்
நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டுள்ைன. அமவ
உடவைமவ அபிவிருத்தி திட்டம், கிரை ஓயா
திட்டம், ஊருதபாக்க ஓயா திட்டம்,
லியன்கஸ்ததாட்ட திட்டம், ாிதியகை திட்டம்,
லுணுகம்தவஹர திட்டம், ைவ்ஆரதிட்டம்
தகக்கிஓபட்ட ஆகியனவாகும். ைாவட்டத்திலுள்ை
விவசாயதிட்டங்கைாக ைஹகல்தவவ, பத்தகிாிய,
தபரகை ைற்றும் முருததவை திட்டம்
ஆகியனவற்மற குறிப்பிடைாம்.



mk;gyhe;Njhl;il Gjpa gpuNjr nrayff; fl;blj;Jf;F mbf;fy; ehl;ly;

rpyfhykhfNt ghhpa Fiwahff; fhzg;gl;Lte;j mk;gye;Njhl;il gpuNjr nrayff; 
fl;blj;jpw;fhd &gh 500 ,yl;rj;Jf;fhd xJf;fj;ijg; gad;gLj;Jk; Nehf;fpy; 

RgNtisapy; mbf;fy; ehl;lg;gl;lJ.

ஹம்பாந்நதாட்மட ைாவட்டம்
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xf;Nfty;y gpuNjr nrayfj;jpd; Gjpa fl;blj;jpw;F mbf;fy; ehl;ly;

fl;Ltd Gjpa gpuNjr nrayff; fl;blj;ijj; jpwe;J itj;jy;

tPunfw;wpa Gjpa gpuNjr nrayff; fl;blj;ijj; jpwe;J itj;jy;

ஹம்பாந்நதாட்மட ைாவட்டம்

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு 24



යාපනය දිස්ත්රික්කය

இைங்மகயின் வட ைாகாணத்தில் அமைந்துள்ை
யாழ்ப்பாண ைாவட்டம் தகாழும்பில் இருந்து 410
கி.ைீ. அப்பால் அமைந்துள்ைது. யாழ் குடா நாடு
ைக்கள் வசிக்கூடிய 07 தீவுகமைக்
தகாண்டுள்ைது. ைாவட்டத்தின் வடக்நக,
கிழக்நக ைற்றும் நைற்நக எல்மைகைாக இந்து
சமுத்திரம் காணப்படுவதுடன் ததற்நக
யாழ்ப்பாணக் கைப்பு ைற்றும் கிைிதநாச்சி
ைாவட்டம் அமைந்துள்ைது. தைாத்த நிைப்பரப்பு
1012.01 சதுர கி. ைீற்றர்கைாகும். யாழ்ப்பாண
ைாவட்டம் நான்கு உப பிாிவுகைாகப்
பிாிக்கப்பட்டுள்ைது. அமவ தீவுகள்,
வலிகாைம்,ததன்ைராச்சி, ைற்றும் வடைராச்சி
ஆகியனவாகும். ைாவட்டம் பூராக 1084 குைங்கள்
2433 அங்குைத்தில் பரந்துபட்டு
காணப்படுவதுடன் அமவ ைமழ நீமரச் நசைித்து
மவக்கக் கூடியனவாகும். நைைதிக நீர் ைிக
இைகுவாக கடலுக்குள் / கைப்புக்குள்
கைந்துவிடுகின்றது. கடல் ைட்டத்தில் இருந்து
பருத்தித்துமற 15.24 ைீ. மைைடி 10.8 ைீ,
சங்காமன 3.04 ைீ. தகாக்குவில் 6.09 உயநர
அமைந்துள்ைன.

யாழ்ப்பாண ைாவட்டம்

&gh 847 ,yl;rk; nrytpy;
eph;khzpf;fg;gl;l aho;g;ghzj;jpd; Gjpa
khtl;lr; nrayf epUthfj; njhFjp
nfsut gpujkh;> uzpy; tpf;fpukrpq;f
mth;fshy; kf;fs; ghtidf;Ff;
ifaspf;fg;gl;lJ.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 618,209

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

457,939

பிரநதச தசயைகம் 15

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
435

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
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இைங்மகயின் வடநைற்குப் பக்கைாக வடக்கு

நநாக்கி ைன்னார் ைாவட்டம் அமைந்துள்ைது.

ைாவட்டத்தின் ததற்நக புத்தைம் ைாவட்டமும்,

ததன் கிழக்நக அநுராதபுர ைாவட்டமும்,

கிழக்நக வவுனியா ைாவட்டமும், வடகிழக்நக

முல்மைத்தீவு ைற்றும் கிைிதநாச்சி

ைாவட்டங்களும் எல்மைகைாக

அமைந்துள்ைன. திருக்நகதீஸ்வரம் நகாயில்,

ைருதைடு நதவாையம், ஓல்ைாந்துக் நகாட்மட,

அல்லி இராணிக் நகாட்மட, இராைர் பாைம்,

தவலிபாைம், பநயாதபப் ைரம் ஆகியன

முக்கியைான இடங்கைாக இனங்

காணப்பட்டுள்ைன. ைன்னார் ைாவட்டத்தின்

பிரதான ஜீவநனாபாயைாக விசாயம் ைற்றும்

ைீன்பிடித்ததாழில் காணப்படுகின்றன. 70%

விவசாயம், 25% ைீன்பிடி, 5% ஏமனய

ததாழில்கைிலும், 61.4 % தநற்தசய்மகயிலும்

ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 70.5% வீதைான

ஆண்கள் இதில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 35 –

39 வயதிற்கு இமடப்பட்ட ஆண்களும், 25-29

வயதிற்கு இமடப்பட்ட தபண்களும்

ததாழில்கைில் ஈடுபட்டு வருவதுடன், 5%

எவ்வித ததாழில்கைிலும் ஈடுபடுவதில்மை.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 161,604

வாக்காைர்கைின்
எண்ணிக்மக

83,224

பிரநதச தசயைகம் 05

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
153

ைன்னார் ைாவட்டம்

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
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இம் ைாவட்டம் கிழக்நக அநுராதபுர,
முல்மைத்தீவு ைாவட்டங்கமையும், வடக்நக
முல்மைத்தீவு ைாவட்டத்மதயும், நைற்நக
ைன்னார் ைாவட்டத்மதயும், முல்மைத்தீவு
ைாவட்டத்தின் ஒரு பகுதிமயயும், ததற்நக
அநுராதபுர ைாவட்டத்மதயும் எல்மைகைாகக்
தகாண்டமைந்துள்ைன. பிரபல்யைான ஏ-9
பாமத, தகாழும்பு நகாட்மடயில் இருந்து
காங்நகசன்துமற வமரயில் தசல்லும்
புமகயிரதப் பாமதயும், தகாழும்பு
நகாட்மடயில் இருந்து தமைைன்னார் வமர
தசல்லும் புமகயிரதப் பாமதயும் இம்
ைாவட்டத்மத ஊடறுத்துச் தசல்கின்றன.
கனகராயன் குைம், பாலி கங்மக, பரங்கி
கங்மக ஆகிய இரு பிரதான ஆறுகளும் கிமை
ஆறுகளும் இம்ைாவட்டத்தினூடாக
ஓடுகின்றன. நீர்வைமும், நிைவைமும் ைிக்க
வவுனியா ைாவட்டம் பூநகாை ாீதியாக
சிறியைவிைான படிகக் கற்பாமறகமைக்
தகாண்டுள்ைன. இம்ைாவட்டத்தின் பிரதான
ஜீவநனாபாய ைார்க்கைாக சிறியைவிைான
மகத்ததாழில்கைான ஆமட உற்பத்தி,
கால்நமட வைர்ப்பு, வியாபாரம் ஆகியன
விைங்குகின்றன.நதமவக்கதிகைாக உள்ை
பால் உற்பத்திமயக் தகாண்டு நவறு அதனுடன்
ததாடர்புமடய உற்பத்தி நடவடிக்மககைில்
ஈடுபடுவதற்குப் பதிைாக பிற ைாகாணங்களுக்கு
அனுப்பப்படுகின்றன. தநற் தசய்மகயில்
இம்ைாவட்டம் தன்னிமறவு கண்டுள்ைதுடன்,
நைைதிகைாக உள்ை தநல் ைற்றும் அாிசி
என்பன ஏமனய ைாவட்டங்களுக்கு தகாண்டு
தசல்ைப்படுகின்றன. ைாவட்டத்தின் ஏமனய
பிரநதச நீநராமடகைிலும், ஆறுகைிலும்
சிறயைவிைான நன்னீர் ைீன்வைர்ப்பு
காணப்படுவதுடன், பாாியைவில் கடல் ைீன்கள்
ைன்னார், முல்மைத்தீவு, திருநகாணைமை
ஆகிய ைாவட்டங்கைில் இருந்து வவுனியாவுக்கு
தகாண்டு வரப்படுகின்றன. விவசாயம்,
சிறியைவிைான மகத்ததாழிைான கால்நமட
வைர்ப்பு, வியாபாரம் என்பன இம்
ைாவட்டத்தின் பிரதான ஜீவநனாபாய
ைார்க்கைாக விைங்குகின்றன. அரசாங்க
நசமவயில் பணியாற்றுகின்ற அலுவைர்கள்
இம்ைாவட்டத்தில் நிரந்தரைாக
வசிப்பவர்கைாவர். பல்நவறுபட்ட நிதி
நிறுவனங்கைின் தசயற்பாடுகள்
இம்ைாவட்டத்தில் ைிகச் சிறப்பாக நபணப்பட்டு
வருகின்றன.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 189,402

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

112.808
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1979 ஆண்டில் புதிதாக தாபிக்கப்பட்ட
ைாவட்டங்கைில் முல்மைத்தீவு ைாவட்டமும்
ஒன்றாகும். ைன்னார், திருநகாணைமை ைற்றும்
வவுனியா ஆகிய ைாவட்டங்கைின் பகுதிகள்
உள்ைடங்கும் இப் புதிய ைாவட்டம்
பிரதானைாக வட ைாகாணத்தின் கிழக்குப்
பகுதிமயயும் உள்ைடக்கியுள்ைது. முல்மைத்தீவு
ைாவட்டம் வடக்நக கிைிதநாச்சி
ைாவட்டத்மதயும், ததற்நக திருநகாணைமை
ைாவட்டத்மதயும், வவுனியா ைற்றும்
முல்மைத்தீவு ைாவட்டங்கைின் பகுதிகமையும்,
நைற்நக ைன்னார் ைாவட்டத்மதயும், கிழக்நக
கடமையும் எல்மைகைாகக் தகாண்டுள்ைது.
இம் ைாவட்டத்தின் நிைப்பரப்பு அண்ணைவாக
25169 சதுர கி.ைீ. ஆவதுடன் (வனாந்தரங்கள்
உட்படவும், பாாிய உள்ைக நீர்ப்பகுதிகள்
தவிரவும்) அது நாட்டின் தைாத்த நிைப்பரப்பில்
3.8 % ஆகும். சைதமரயான இப் பிரநதசம்
வடக்கு ைற்றும் கிழக்காக சாிவுகமையும்,
நைற்காக ததற்கு ைற்றும் நைற்கு நநாக்கி
சாிவுகளும் அமைந்துள்ைன. இப் பிரநதசத்தின்
கமரநயாரம் 70 கி.ைீ. ஆவதுடன், நகாகிமை,
தநய்யாறு, நந்திக்கடல் ைற்றும் ைாத்தைன்
ஆகிய பிரநதசங்கைில் இறால் அதிகைவில்
காணப்படும் நான்கு கைப்புக்களும் உள்ைன.
இம் ைாவட்டம் கடல் ைட்டத்தில் இருந்து
சாதாரண உயரத்தில் அதாவது 36.5 ைீ.
அமைந்துள்ைது. பிரநதசத்தில் பயிர்தசய்மகக்கு
உகந்த சிவப்பு, கபிைம் நபான்று சிவப்பு,
ைஞ்சல் நிற தைட்நடா ைண் வமகயும்
காணப்படுகின்றது. இம் ைாவட்டத்திலுள்ை
251,690 தஹக்ரயார் காணிகள், புதர் காடுகள்
உட்பட விவசாய, ததன்மனப் பயிர்தசய்மக,
குடியிருப்புக்கள் ைற்றும் கட்டிடங்கள்
இன்நனாரன்ன நடவடிக்மககள் ததாடர்பாக
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதில்
வனாந்தரங்கைாக 167,850 தஹக்ரயார்
அதாவது ைாவட்டத்தின் தைாத்த நிைப்பரப்பில்
64.1% ஆகும். நீாில் மூழ்கியுள்ை பிரநதசங்கள்
ைற்றும் தாிசு நிைங்கைாக 21,390 தஹக்ரயார்,
அதாவது ைாவட்டத்தின் தைாத்த நிைப்பரப்பில்
5.2 % வீதைாகவும், விவசாயம் ததாடர்பாக
44,040 தஹக்ராயர் அதாவது ைாவட்டத்தின்
தைாத்த நிைப்பரப்பின் 5.1 வீதம்
பயன்படுத்தப்படுவதுடன், எஞ்சியுள்ை
நிைப்பகுதி குடியுருப்புக்கமையும்,
கட்டிடங்கமையும் தகாண்டமைந்துள்ைன. இம்
ைாவட்டத்தில் 03 பாாிய நீர்ப்பாசனத்
திட்டங்களும், 16 ைத்தியைவு நீர்ப்பாசனத்
திட்டங்களும் 198 சிறியைவிைான
நீர்ப்பாசனத்திட்டங்களும் காணப்படுகின்றன.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 132,834

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

67,169

பிரநதச தசயைகம் 06

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
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யாழ்ப்பாண ைாவட்டத்துடன் இமணந்து
காணப்பட்ட கிைிதநாச்சிப் பிரநதசம் புதிய
ைாவட்டம் ஒன்றாக 1984 ஆம் ஆண்டின்
தபப்ரவாி ைாதம் 3 ஆந் திகதி நிறுவப்பட்டது.
கிைிதநாச்சி கரடிநபாக்கு சந்தியில் உள்ை தநல்
விற்பமன நிமையத்திற்குச் தசாந்தைான
கட்டிடத்தில் முதைாவது ைாவட்டம் தசயைகம்
1984.02.03 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
1985 ஆண்டில் ஏ-9 பாமதயில் ைாவட்டச்
தசயைகம் நிர்ைாணிக்கப்பட்டு இயங்கி வந்தது.
வரைாற்றுச் சிறப்புைிக்க உருத்திரபுரம் சிவன்
நகாயில், புைியம் தபாக்காமன நாகதம்பிரான்
நகாயில், ைனித்தமை புனித அந்நதானியர்
நதவாையம், தபான்னாதவைி சிவன் நகாயில்,
பூநகர் ஒல்ைாந்தர் நகாட்மட இயற்மக வைைாக
கருதப்படுகின்ற இரமணைடு வாவி,
சுண்டிக்குைம் பறமவகள் சரணாையம்,
தகௌதாாிமுமன கடற்கமர ஆகியன அங்கு
அமைந்துள்ைன. இம் ைாவட்டம் அண்ணைவாக
1237 கிநைா ைீற்றர் நிைப்பகுதிமயயும், 44.3
சதுர கிநைா ைீற்றர் உள்ைக நீர்
பிரநதசங்கமையும் தகாண்டுள்ைது. இங்கு
பிரதான ததாழில் விவசாயம் ஆகும்.
தபரும்பாைாநனார் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டு
வருவதுடன், ஏமனநயார் உப உணவுப்
தபாருட்கள் பயிாிடல், பழங்கள் பயிாிடல், ஆடு,
ைாடு,நகாழி வைர்ப்பு ஆகியனவற்றில்
ஈடுபட்டுள்ைனர். அத்துடன் ைீன்பிடித்
ததாழிமையும் ைக்கள் தைது
ஜீவநனாபாயைாகக் தகாண்டுள்ைனர்.
கிைிதநாச்சி ைாவட்டத்தில் நீர்ப்பாசன ைற்றும்
விவசாய விருத்தி ததாடர்பாக உற்றுநநாக்கும்
நபாது, இரமணைடு வாவி ைற்றும் நீர்ப்பாசன
தசயற்திட்டங்கள் பிரதான இடம் வகிக்கின்றன.
ைாவட்டத்தில் வசித்தி வருகின்ற விவசாய
குடுைபங்கைின் எண்ணிக்மக 21208 ஆகும்.
அதில் 9495 இரமணைடு தசயற்திட்டத்தின் கீழ்
விவசாய நடவடிக்மககைில்
ஈடுபட்டுள்ைதுடன், இது ைாவட்டத்தின்
முழுதைாத்த விவசாயக் குடும்பங்கைின்
எண்ணிக்மகயின் 40% ஆகும். நைலும்,
இரமணைடு நீர்ப்பாசன தசயற்திட்டத்தில்
தநற்பயிர்ச்தசய்மக ைாத்திரைன்றி உப
தானியங்கைான கவ்ஃபி, பயறு நபான்றனவும்
பயிாிட்டு ஏமனய பிரநதசங்களுக்கும் தகாண்டு
தசல்ைக்கூடியைவில் கிைிதநாச்சி ைாவட்டம்
வைம்நிமறந்து காணப்படுகின்றது. நைலும் 464
வாவிகள் கைநை நசமவகள்
திமணக்கைத்தினால் நபணப்பட்டுவருகின்றன.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 138,513

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

81,702

பிரநதச தசயைகம் 04

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
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இது கமரநயார ைாவட்டைாக விைங்குவதனால்,
கடல் வைம் ைிக்க பிரநதசைாக
காணப்படுகின்றது. 08 பிரநதச தசயைகப்
பிாிவுகள் உட்பட 7கிராை அலுவைர் பிாிவுகளும்
கமரநயாரைாகநை அமைந்துள்ைன. இது
119.43 சதுர கி.ைீ. தகாண்டதாகும். இவ்
வையத்தில் வசிக்கின்ற ைக்கைின் பிரதான
ஜீவநனாபாய நடவடிக்மககைில் ஒன்றாக
உவர் நீர் ைீன்பிடித் ததாழில்
காணப்படுகின்றது. அவ்வாநற ைாவட்டத்தின்
தபயருக்கு ஏற்றார் நபால் கல்ைாறில் இருந்து
வாமழச்நசமன வமர 229.19 சதுர கி.ைீ
வையமைப்மபக் தகாண்ட நீண்ட கைப்பு
அமைந்துள்ைதுடன், இது ைாவட்டத்தின் முழு
தைாத்த நிைப்பரப்பின் 8.70% ஆகும்.
ைட்டக்கைப்பு புராதன துமறமுக நகரைாக
விைங்கியதுடன், அங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட
கிநரன் இயந்திரங்கமை இன்னும் காந்தி
பூங்காவின் கைப்புக்கருநக பார்மவயிடைாம்.
பாசிக்குடா அமையில்ைா கடற்கமரயாக
பிரசித்தி தபற்று விைங்குவதுடன், இது
இைங்மகயின் உள்நாட்டு தவைிநாட்டு
சுற்றுைாப் பயணிகமைக் கவர்ந்த ஓர்
இடமுைாகக் கருதப்படுகின்றது. இம்
ைாவட்டத்தின் பிரதான ததாழிைாக
விைங்குகின்ற தநற்தசய்மகக்கான வண்டல்
ைண் ைாவட்டத்தின் நைற்குப் பகுதியில்
காணப்படுகின்றது. அத்துடன் இம் ைாவட்டம்
அாிசி உற்பத்தியில் தன்னிமறவு தபற்று
விைங்குகின்றது.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 588,359

வாக்காைர்கைின்
எண்ணிக்மக

377,906
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kl;lf;fsg;G Gjpa khtl;lr; nrayff; fl;blj;Jf;F mbf;fy; ehl;ly;.

kz;Kidg;gw;W Gjpa gpuNjr nrayff; fl;blj;ijj; jpwe;Jitj;jy;.

tTzjPT Gjpa gpuNjr nrayff; 
fl;blj;ijj; jpwe;Jitj;jy;
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&. 8040 ,yl;rk; epjp xJf;fj;jpd; fPo; eph;khzg;gzpfs; Muk;gpf;fg;gl;l
kl;lf;fsg;G khtl;lr; nrayfk;.
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Xl;lkhtb gpuNjr nrayff; fl;blj;Jf;F mbf;fy; ehl;ly;

thfiu Rw;Wyh tpLjpia jpwe;Jitj;jy;.
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இம் ைாவட்டம் 205,978 தஹக்ரயார்
நிைப்பரப்பிமனயும், 19280 தஹக்ரயார்
அைவிைான நிைப்பரப்பில் உள்ைக நீர்
தடாகங்கமையும் தகாண்டமைந்துள்ை இங்கு
சிங்கை, தைிழ், முஸ்லிம் இனத்தவர்கள் வசித்து
வருகின்றனர். வடக்நக தபாைன்னறுமவ
ைற்றும் ைட்டக்கைப்பு ைாவட்டங்கமையும்
கிழக்நக இந்து சமுத்திரத்மதயும் ததற்நக
ஹம்பாந்நதாட்மட ைற்றும் தைானராகமை
ைாவட்டங்கமையும் நைற்நக பதுமை ைற்றும்
ைாத்தமை ைாவட்டங்கமையும் எல்மைகைாக
தகாண்டுள்ைஅம்பாமற ைாவட்டம் 4415 சதுர
கி.ைீ. நிைப்பரப்மபக் தகாண்டதாகும்.
அம்பாமற ைாவட்டைானது சைய, கைாசார
ைரபுாிமைகள் ததாடர்பாக வரைாற்றுச்
சிறப்புைிக்க ஒரு பிரநதசைாக
கருதப்படுகின்றது. பியங்கை, புத்தங்கை
ஆகியனவும், ரஜகை, தீகவாபி, ைகுல் ைஹா
விஹாமர, முஹுது ைஹா விஹாமர, நீைகை
தூபி, குடும்பிகை நபான்ற ததால்தபாருைியல்
தபறுைானம் ைிக்க சையத்தைங்களும் அங்கு
தனியிடம் பிடித்துள்ைன. அவ்வாநற
ைஹாஓயா ைற்றும் பதியதைாவ ஆகிய
பிரநதசங்கைில் காணப்படுகின்ற சுடுநீர்
ஊற்றுக்களும், அழகுைிகு அறுகம்குடா
கமரநயாரமும் கதிர்காை யாத்திமரக்கு வருமக
தரும் யாத்திாிகர்கள் பாமத யாத்திமர
தசல்லும் பாமதயில் அமைந்திருப்பதன்
காரணைாக இப் பிரநதசத்திற்கு அதிகைதிகம்
சுற்றுைாப் பணயிகள் வருமக
தந்தவண்ணமுள்ைனர். அவ்வாநற
ைாவட்டத்தில் இமடயிமடநய
காணப்படுகின்ற (தபால்தபந்த,
நஹனானிகை) ஆதிவாசி கிராைங்கள்
அமைந்திருப்பதன் காரணைாக இம் ைாவட்டம்
ஏமனய ைாவட்டங்கமை விட நவறுபட்ட
கைாசார விழுைியங்கமைக் தகாண்டதாக
ைிைிர்கின்றது. அவ்வாநற அம்பாமற
ைாவட்டம் கல்முமன ைாநகர சமப, அம்பாமற
நகர சமப உட்பட நாைல்ஓயா, உஹன, தைன,
ைஹா ஓயா, பதியதைாவ, ததஹியத்தகண்டி,
ைாகுகமை, சம்ைாந்துமற, அக்கமரப்பற்று,
அட்டாைச்நசமன, ஆையடிநவம்பு,
திருக்நகாவில், நாவிதன்தவைி, எரகை,
நிந்தவூர், காரதீவு ைற்றும் தபாத்துவில் ஆகிய
17 பிரநதச சமபகமைக் தகாண்டுள்ைன.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 648,057

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

465,757

பிரநதச தசயைகம் 20
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நீண்டநதார் வரைாற்று பின்புைத்மதக்
தகாண்டதும், இயற்மக துமறமுகத்தினால்
சூழப்பட்டதும், வர்த்தகம், விவசாயம்,
கடற்ததாழில் ஆகிய தபாருைாதார
வைைிக்கதும், இயற்மக வனப்புடன் தனிச்
சிறப்புப் தபற்று விைங்கும் இடங்கமைக்
தகாண்டுள்ைதுைான திருநகாணைமை
ைாவட்டம் இைங்மகயின் கிழக்கு ைாகாணத்தில்
அமைந்துள்ைது. அது, நைற்நக முல்மைத்தீவு
ைாவட்டத்மதயும், நைற்நக அநுராதபுர
ைாவட்டத்மதயும், ததற்நக ைட்டக்கைப்பு
ைற்றும் தபாைன்னறுமவ ைாவட்டங்கமையும்
எல்மைகைாகக் தகாண்டுள்ைது.
திருநகாணைமை ைாவட்டம் நீண்ட வரைாற்றுச்
சிறப்புக்கமைத் தன்னகத்நத தகாண்டுள்ை ஒரு
ைாவட்டைாகும். இைங்மக வரைாற்றில்
அநுராதபுர இராச்சியத்தில் பிரசித்தி தபற்ற இரு
நூல்கைான ைகாவம்சம் ைற்றும் சூைவம்சம்
ஆகியவற்றில், ‘நகாகண்ண’, ‘நகாகர்ண,’
ைற்றும் ‘நகாணகாைக்க’ என திருநகாணைமை
அமழக்கப்பட்டுள்ைது. கிழக்கு ைாகாணத்தில்
அமைந்துள்ை திருநகாணைமை 2,728.8 சதுர
கி.ைீ. பூராக வியாபித்துக் காணப்படுகின்றது. 11
பிரநதச தசயைகப் பிாிவுகமையும், 230 கிராை
அலுவைர் பிாிவுகமையும் தகாண்டுள்ைது.
விவசாயம் ைற்றும் ைீன்பிடித்ததாழில் அங்கு
பிரதானைான ததாழில்கைாகும். தநய்தசய்மக
பிரதான பயிர்தசய்மகயாகும். கந்தைாய் குைம்,
தவங்கராச குைம், தைாரவாவி, ைஹாதிவுல்
வாவி ைற்றும் புறாக்குைம் ஆகியன சிை
பிரதான குைங்கைாகும். அவ்வாநற கந்தைாய்,
அல்மைக் கந்தைாய் ைற்றும் தைாரவாவி
என்பன மூன்று பிரதான நீர்ப்பாசன
தசயற்திட்டங்கைாகும். கால்நமட வைர்ப்பு
பிரதான ஜீவநனாபாயைாகும். திருநகாணைமை
ைாவட்டம் உைகில் புகழ்தபற்ற
கடற்கமரநயாரைாக விைங்குவதன் காரணைாக
சுற்றுைாத் ததாழிலிலும் தபாருைாதார ாீதியாக
இம் ைாவட்டம் சிறந்து விைங்குகின்றது
எனைாம். நைலும் மூநைாபாய ாீதியாக
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அமைவிடம், இயற்மக
துமறமுகம் ஆகியனவற்மற அடிப்பமடயாகக்
தகாண்டு நடாக்கிநயா சீதைந்து நபான்ற
சர்வநதச கம்பனி, தைது உற்பத்தி ைற்றும்
விநிநயாக ததாடர்பாக திருநகாணைமை நகமர
நகந்திரமையைாக தகண்டு
தாபிக்கப்பட்டுள்ைது.விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 423,181

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

256,852
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Nfhkud;flty Gjpa gpuNjr nrayff; fl;blj;ijj; jpwe;Jitj;jy;
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வடகிழக்கு ைாகாணத்தில் அமைந்துள்ை
குருணாகமை ைாவட்டத்தின் விஸ்தீரணம்
4812.7 சதுர கிநைா ைீற்றர்கைாகும். அதாவது
481270 தஹக்ரயார்கள் ஆகும். 30 பிரநதச
தசயைகப் பிாிவுகமையும், 1610 கிராை
அலுவைர் பிாிவுகமையும் தகாண்டுள்ைன.
ைாவட்டம் முழுவதும் 4432 கிராைங்கள்
உள்ைன. 01 ைாநகர சமபயும், 01 நகர சமபயும்,
18 பிரநதச சமபகளும் காணப்படுகின்றன.
குருணாமை ைாவட்டத்தில் 6 கல்வி
வையங்களும், 875 பாடசாமைகளும் உள்ைன.
அதில் 28 நதசிய பாடசாமைகள் ஆகும்.
ைாவட்டத்தில் உள்ை ஆசிாியர்கைின்
எண்ணிக்மக 20223 ஆகும். இம் ைாவட்டம் 5
ைாவட்டங்கைால் சூழப்பட்டுள்ைது. அமவ
வடக்நக அநுராதபுர ைாவட்டமும், கிழக்நக
ைாத்தமை ைாவட்டமும், ததற்நக கம்பஹா
ைற்றும் நககாமை ைாவட்டங்களும், நைற்நக
புத்தைம் ைாவட்டமும் ஆகும். ைாவட்டத்தின்
தனி அமைவிடம் வடக்நக 228-333
ஆள்கூறுக்கும், கிழக்நக 104-178ஆள்கூறுக்கும்
இமடநய அமைந்துள்ைது. வரைாற்றுச்
சிறப்புைிக்க பின்புைம் பற்றி உற்றுநநாக்கும்
நபாது, குருணாகமை ைாவட்டம் ஏமனய
ைாவட்டங்கமை விட தனிச்சிறப்பு ைிக்கதாக
விைங்குகின்றது. அதாவது 4 இராச்சியங்களும்
அமையப்தபற்றிருந்த இைங்மகயின்
ஒநரதயாரு ைாவட்டம் எனும் தபருமை
குருணாகமை ைாவட்டத்மதநய சாரும்.
பண்டுவஸ்நுவர, குருணாகமை, யாப்பஹுவ,
தம்பததனியா ஆகியன அவ் இராச்சியங்கள்
ஆவதுடன், இவ் இராச்சியங்கள் நிைவிய
காைப்பகுதியில் புகழ்தபற்ற பை ைன்னர்கள்
ஆட்சி புாிந்துள்ைமைக்கான சான்றுகளும் உை.
ைாவட்டத்தில் ஆண்டுநதாறும் 900 -2200 ைி.லீ.
இமடப்பட்ட ைமழவீழ்ச்சி தபறப்படுகின்றது.
வடகிழக்கு பருவப் தபயர்ச்சிக் காற்று, ததன்
நைற்குப் பருவப் தபயர்ச்சிக் காற்று ைற்றும்
தவப்பச்சைனம் காரணைாக பிரதானைாக
ைமழவீழ்ச்சி கிமடப்பதுடன், அதிகைவு ைமழ
ததன்நைற்குப் பருவப் தபயர்ச்சிக் காற்றின்
மூைநை கிமடக்கின்றது.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 1,636,000

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

1,209,723

பிரநதச தசயைகம் 30

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
1,610
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thhpanghy gpuNjr nrayhsh; fhhpahya
Gjpa fl;blj;Jf;fhd mbf;fy; ehl;ly;
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இைங்மகயின் வம்சக் கமதகைின் வாயிைாக இந்
நிைப் பகுதியான புத்தைம் ைாவட்டம் (தம்பபண்ணி)
நீண்ட வரைாற்றிமனக் தகாண்டுள்ைமத அறிய
முடிகின்றது. புத்தைம் ைாவட்டம் கடல் ைட்டத்தில்
இருந்து 300 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ை ஒரு
நிைப்பகுதியாகும். வடக்நக கல்நைாயாமவயும்,
கிழக்நக குருணாகமை ைாவட்டத்மதயும், ததற்நக
ைா ஓயாமவயும், நைற்நக இந்து சமுத்திர
கமரநயாரத்திமனயும் எல்மைகைாக புத்தைம்
நிர்வாகம் நிர்வாக ைாவட்டம் தகாண்டுள்ைது.
ைாவட்டத்தின் நீைம் 120 கி.ைீ ஆவதுடன், அதன்
அகைம் 50 கி.ைீ. ஆகும். 228 கி.ைீ. நீைம்
கமரநயாரம், உள்ைக நீநரந்துப் பிரநதசங்களுடன்
3072 சதுர கி.ைீ. நிைப்பரப்பு இம்
ைாவட்டத்திற்குாியதாகும். இம் ைாவட்டம் ததங்குப்
பயிர்தசய்மகமய அண்டிய உப உற்பத்திகைின்
ஏற்றுைதியின் ஊடாக இைங்மகயின் தபாருைாதார
வைர்ச்சிக்கு தபரும் பங்காற்றி வருகின்றது.
அவ்வாநற முன்மனய காைத்தில் இருந்நத
நிைவுகின்ற நீர்ப்பாசன முமறமை காரணைாக
தநற்பயிர் தசய்மக இங்குள்ை ைக்கைின்
ஜீவநனாபாயைாக இருந்து வந்துள்ைது.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 780,365

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

570,309

பிரநதச தசயைகம் 16

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
548

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශයස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය
54

புத்தைம் ைாவட்டம்

gpuNjr epUthfj;jpd; Kd;Ndw;wj;jpw;fhf
cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jp...

Gj;jsk; khtl;lj;jpy; fUtyf];ntt
gpuNjr nrayfj;Jf;fhd Gjpa
fl;blj;Jf;F mbf;fy; ehl;lg;gl;lJ.
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பல்லின சையங்கமைப் பின்பற்றுகின்ற,
பல்லின தைாழி நபசும் ைக்கள் வாழ்கின்ற
அநுராதபுர ைாவட்டம் வடக்நக வவுனியா,
ைன்னார், முல்மைத்தீவு ைாவட்டங்கமையும்,
ததற்நக குருணாகமை, ைாத்தமை
ைாவட்டங்கமையும், நைற்நக புத்தைம் ைற்றும்
ைன்னார் ைாவட்டங்கமையும் கிழக்நக
தபாைன்னறுமவ ைற்றும் திருநகாணைமை
ைாவட்டங்கமையும் எல்மைகைாகக்
தகாண்டுள்ைன. ைஹா நபாதி உட்பட
அட்டைஸ்தானத்மத முதன்மையாகக் தகாண்ட
புனிதைான வரைாற்று ைரபுாிமைகமைக்
தகாண்ட இடங்கள் ைாத்திரைன்றி ைிஹிந்தமை
ரஜைஹா விஹாமர, தந்திாிைமை ரஜைஹா
விஹாமர, அவுகன சிமை உட்பட வரைாற்றுச்
சிறப்புைிக்க பை தபௌத்த புனிதத்தைங்கமை
இந் நகாில் காணக்கூடியதாக உள்ைதுடன்,
அப் பின்புைம் உள்நாட்டு ைற்றும் தவைிநாட்டு
சுற்றுைாப் பயணிகைின் ைனமதக்
கவர்ந்துள்ைன. அநுராதபுர ைாவட்டத்தின்
ஜீவநனாபாயைாக விவசாயம்
விைங்குவதுடன், தநற்தசய்மக பிரதான
பயிர்தசய்மகயாகும். நைைதிக பயிர்கைான
நசாயா, நசாைம், கடமை, எள்ளு, தபாிய
தவங்காயம் ஆகியவற்றில் இருந்து
ைாவட்டத்தின் நதமவகள் பூர்த்தி தசய்து
தகாள்ைப்படுகின்றன. நசாயா ைற்றும் நசாைம்
நதசிய நதமவமய பூர்த்தி தசய்யக்கூடியதாக
உள்ைன. ைமழநீர் ைற்றும் நீர்ப்பாசன
முமறகைின் ஊடாக பயிர்தசய்மகக்கான நீர்
தபற்றுக் தகாள்ைப்பகின்றது. தற்நபாமதய
தபாறியியல் துமற கூட வியக்கும் வண்ணம்
புராதன நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ
ததாழிநுட்ப முமறகைடங்கிய இம் ைாவட்டம்
கைாவாவி, திஸ்ஸவாவி, கண்டி வாவி, அபய
வாவி, நாச்சியாதீவு, இராஜங்கமன ைற்றும்
பதவிய உட்பட 12 பிரதான குைங்கமையும்,
85 நடுத்தர குைங்கமையும், 2974 சிறிய
குைங்கமையும், நீர்ப்பாசன முமறமயயும்
உள்ைடக்குகின்றது. ைிகச் சிறியைவிைான பை
குைங்கள் காணப்படுகின்றன. அநுராதபுர
ைாவட்டத்தின் சனத்ததாமக 856232ஆகும்.விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 856,231

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

653,151

பிரநதச தசயைகம் 22

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
694
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அநுராதபுர ைாவட்டம்
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பராக்கிரை ைன்னாின் காைத்தில் இருந்நத
தநற்தசய்மகயில் தன்னிமறவு தபற்ற,
இைங்மகயின் இரண்டாவது இராச்சியைாக
விைங்கிய வரைாற்றுச் சிறப்பு ைிக்க
தபாைன்னறுமவ ைாவட்டம் தற்நபாது 07
பிரநதச தசயைகங்கமையும், 295 கிராை
அலுவைர் பிாிவுகமையும் தன்னகத்நத
தகாண்டு தபாருைாதார ைற்றும் அழகியல்
வைங்கள் நிமறந்து காணப்படுகின்ற புனித
பூைியாக திகழ்வதுடன், நதசிய
தபாருைாதாரத்திற்கு தபரும் பங்கைிப்பு நல்கி
வருகின்றது. இைங்மகயின் வடைத்திய
ைாகாணத்தில் அமைந்துள்ை தபாைன்னறுமவ
ைாவட்டத்திற்கு 216 கி.ைீ. தூரத்தில் ைஹாவலி
பள்ைத்தாக்கின் சைதவைிகள் அமைந்துள்ை
தபாைன்னறுமவ நகரம் தற்நபாமதய
தபாைன்னறுமவ ைாவட்டத்தின் தபரு
நகரைாகும். தபாைன்னறுமவ ைாவட்டத்தின்
தைாத்த நிைப்பரப்பு 337.9 சதுர கி.ைீ. ஆகும்.
வடக்நக 7’40 ‘’-8 ‘21’’அகைக் நகாட்டுக்கும், 80’
44’’ – 81’ 20 ‘’ தநடுங்நகாட்டுக்கும், 50-500 அடி
உயரத்திற்கும் இமடநய இம் ைாவட்டம்
அமைந்துள்ைது. திருநகாணைமை,
ைட்டக்கைப்பு, அம்பாமற, ைாத்தமை,
அநுராதபுரம் ஆகிய ைாவட்டங்கைின்
எல்மையில் தபாைன்னறுமவ ைாவட்டம்
அமைந்துள்ைது. இம் ைாவட்டம் பூராகவும் 04
பிரதான வாவிகளும், 03 நடுத்தரைவிைான
வாவிகளும், 62 சிறு குைங்களும், பயன்பாடற்ற
35 சிறு குைங்களும்,123 அமணக்கட்டுக்களும்,
தசயற்பாடற்ற 6 அமணக்கட்டுக்களும்
காணப்படுகின்றன.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 412,000

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

314,000

பிரநதச தசயைகம் 07

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
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பதுமை ைாவட்டச் தசயைகம் மூைம் 15

பிரநதச தசயைகங்கள் நிர்வகிக்கப்பட்டு

வருகின்றது. அந்த 15 பிரநதச

தசயைகங்கைில் 567 கிராை அலுவைர்

பிாிவுகளும், அக் கிராை அலுவைர் பிாிவுகளுள்

1996 கிராைங்களும், தைிழ் ைக்கள் வசித்து

வருகின்ற 186 நதாட்டங்களும்

(தபருந்நதாட்ட) அமைந்துள்ைன. 14 பிரநதச

தசயைகங்கள், 02 நகர சமபகள் ைற்றும் 01

ைாநகர சமப என்பன இம் ைாவட்டத்தில்

அரசியல் ைற்றும் நிர்வாக ாீதியாக இமணந்து

தசயற்படுகின்றன. 227,428 குடும்பங்களுக்கு

அதிகைாக அம் ைாவட்டத்தில் வசித்து

வருவதுடன், அக் குடும்பங்கள் தைாத்தச்

சனத்ததாமக 811,758 ஆகும். இதில் 406,623

நபர் ஏதாவததாரு ததாழிலில் ஈடுபட்டு

வருவதுடன், எதுவித ததாழில்கைிலும்

ஈடுபடாநதார் (ததாழில் பமடயணிக்குாிய)

16,891 ஆவர். பதுமை ைாவட்டத்தில்

வசிக்கின்ற தபரும்பாநைாநனாாின்

ஜீவநனாபாயம் விவசாயம் ஆகும். ஆதைால்,

குமறந்த வருைானம் தபறுகின்ற ைக்கள்

அதிகைாக காணப்படுகின்றனர்.

அரசாங்கத்தின் சமுர்த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்

கீழ் உதவி தபறும் குடும்பங்கைின்

எண்ணிக்மக 59,273 ஆகும். அத்துடன்

17,399 நபர் ஓய்வூதியம் தபறுகின்றனர்.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 844,000

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

620,486

பிரநதச தசயைகம் 15

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
567
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முன்னர் தவல்ைஸ்ஸ என அமழக்கப்பட்ட
தைானராகமை ைாவட்டம் இைங்மகயின்
கிழக்கு ைற்றும் ததன் கிழக்கு பக்கைாக ஊவா
ைாகாணத்தில் அமைந்துள்ைது.தைாத்த
நிைப்பரப்பு 5959 சதுர கி.ைீ. ஆவதுடன் இது
இைங்மகயின் இரண்டாவது தபாிய
ைாவட்டைாகும். தனி அமைவிடைாக வடக்நக 6°
17’-7° 28’ அகைக்நகாட்டுப் பாமகக்கும்,
கிழக்நக 80° 50’ - 81° 35’தநடுங்நகாட்டுப்
பாமகக்கும் இமடநய அமைந்துள்ை இம்
ைாவட்டம் இயற்மக வைங்கள் நிமறந்து
காணப்படும் ஒரு நிைப்பகுதியாகும். இது
கிழக்நக ைற்றும் வடக்நக அம்பாமற
ைாவட்டத்மதயும், ததற்நக ஹம்பாந்நதாட்மட
ைாவட்டத்மதயும், ததன்நைற்குப் பக்கைாக
இரத்தினபுாி ைாவட்டத்மதயும் எல்மைகைாக
தகாண்டுள்ைன. இம் ைாவட்டம் 11 பிரநதச
தசயைகங்கமையும், 319 கிராை அலுவைர்
பிாிவுகமையும், 1324 கிராைங்கமையும்
தகாண்டமைந்துள்ைன. ஒட்டுதைாத்த
தைானராகமை ைாவட்டமும் காைநிமை
வையங்கைாக பிாிக்கப்பட்டதற்கிணங்க, இம்
ைாவட்டம் இமடநிமைக் காைநிமை
வையத்திற்கும் உைர் வையத்திற்கும்
உட்பட்டதாக விைங்குகின்றது. ைாவட்டத்தில்
70 % வீதம் உைர் காைநிமை வையத்திற்கு
உாித்தாவதுடன், இதன் சிறப்பம்சம்
யாததனில் ைாவட்டத்தின் ைத்தியில்
அமைந்துள்ை ைரகை ைமைமய அண்டிய
பிரநதசம் ஈர வைய காைநிமை இயல்புகமை
தவைிக்காட்டுகின்றது. இது இந்நாட்டில்
அமைந்துள்ை சிறப்புைிக்க காைநிமை
வையைாகும். ைாவட்டத்தின் தபாதுவான
வருடாந்த ைமழவீழ்ச்சி 1625 ைி.ைீ. ஆவதுடன்
ைாவட்டத்தின் ைத்திய தவப்பநிமை 26°C
ஆகும்

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 472,000

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

350,476

பிரநதச தசயைகம் 11

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
319
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விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 1,110,000

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

810,082

பிரநதச தசயைகம் 17

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
575
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இைங்மகயின் ததன்நைற்குப் பக்கைாக
அமைந்துள்ை இரத்தினபுாி ைாவட்டத்தின்
அமைவிடம் வரைாற்று ாீதியாகவும், பூநகாை
ாீதியாகவும் சிறப்புற்று விைங்குவது
ைாத்திரைன்றி அங்கு வசித்து வருகின்ற ைக்கைின்
இருப்பு, தபாருைாதா வைர்ச்சி
என்பனவற்றிலும் தபரும் தசல்வாக்குச்
தசலுத்துகின்றது. வடக்நக 6 இலிருந்து 7
இற்கிமடயிைான நிை நநர் நகாட்டுக்கும்,
கிழக்நக 80 இலுருந்து 81 இமடப்பட்ட நிை
நிமரக் நகாட்டுக்கும் இமடநய அமைந்துள்ை
இரத்தினபுாி ைாவட்டம் 3275.4 சதுர கிநைா
ைீற்றர்கமைக் தகாண்டதாகும். இது, வடக்நக
நககாமை ைற்றும் நுவதரலியா
ைாவட்டங்கமையும், ததற்நக காலி, ைாத்தமற,
ஹம்பாந்நதாட்மட ைாவட்டங்கமையும், நைற்நக
தகாழும்பு ைற்றும் களுத்துமற
ைாவட்டங்கமையும், கிழக்நக பதுமை ைற்றும்
தைானராகமை ைாவட்டங்கமையும்
எல்மைகைாக தகாண்டுள்ைது. தற்நபாது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ை ததால்தபாருள்களுக்கு
அமைவாக புராதன ைனிதன் அதாவது
பைாங்தகாமட ைனிதன் பற்றியதான
உக்கிப்நபான எழும்புக்கூடு ஒன்று இரத்தினபுாி
ைாவட்டத்தின் பட்டததாம்பைான ைற்றும்
தபல்ைன்தபந்தி தபைஸ்ஸ ஆகிய இடங்கைில்
கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ைன. அநுராதபுர
இராச்சியத்தின் சிை இடங்கைில் இருந்து
கிமடத்த பிராைண எழுத்து வமகக்கு உட்பட்ட
எழுத்துக்கமைக் தகாண்ட கல்தவட்டுக்களும்
இப் பிரநதசத்தில் இருந்து
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைதுடன், எம்பிலிபிட்டிய
கல்ததாட்ட நபான்ற பிரநதசங்கைில் இருந்து
கிடக்கப் தபற்ற ஏமனய இடிபாடுகைில்
இருந்தும் இரத்தினபுாி ைாவட்டத்தின்
வல்ைாற்றுப் தபறுைானம் புைப்படுகின்றது.
கண்டி இராச்சியத்தில் இரத்தினபுாி ைாவட்டம் 6
நகாரமைகைாகப் பிாிக்கப்பட்டிருந்தமத
அவதானிக்க முடிகின்றது. அமவ குருவிட்ட,
நவதுன், அட்டகைன், குக்குலு, கட்வத்தைத
ைற்றும் தகாைன்ன ஆகியனவாகும்.
இரத்தினபுாி ைாவட்டத்தின் தகாடி தங்க
நிறத்மதக் தகாண்டதாகும். சப்ரகமுவ புராதன
தகாடியினால் தயாாிக்கப்பட்ட இதில் அைங்கார
சிவப்பு விைம்பும் ைஞ்சள் நிற பின்புைதைான்றும்
ததன்படுகின்றது. ைஞ்சள் நிறம்
சிவதபருைானுக்குாிய நிறைாகும். ைாவட்டத்தில்
உள்ை பிரதான புனிதத் தைைாக சிவதனாைிபாத
ைமைநய ைிைிர்கின்றது. ஆண்டின் உந்துவப்
நபாயா தினத்துடன் ஆரம்பைாகும்
சிவதனாைிபாத யாத்திமரக் காைம் அடுத்துவரும்
ஆண்டின் தவசாக் முழுநநான்ைதித் தினம்
வமரயில் இருக்கும். நாட்டில் எல்ைாப்
பகுதிகைில் இருந்தும் தபருந்ததாமகயான
ைக்கள் இக் காைப் பகுதியில்
சிவதனாைிபாதைமைமயத் தாிசிப்பதற்காக
இங்கு வருகின்றனர். இரத்தினபுாி சிவன்
நகாயிலும் அவ்வாறான வரைாற்றுப்
தபறுைானம் ைிக்க இன்தனாரு முக்கிய
புனிதத்தைைாக விைங்குகின்றது.
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சப்ரகமுவ ைாகாணத்தின் நககாமை ைாவட்டம்
இைங்மகயின் ைத்திய ைமைநாட்டின் ததன்
நைற்கு சைதமர பிரநதசத்துக்கு
இமடப்பட்டதாக அமைந்துள்ை
கண்தகாள்ைாக் காட்சி தரும் சுற்றுச் சூழமைக்
தகாண்டமைந்துள்ை ஒரு பிரநதசைாகும். அன்று
றுஹுனு, ைாயா, பிஹிட்டி என மூன்றாகப்
பிாித்து மூன்று சிங்கை ைன்னர்கள்
இைங்மகமய ஆட்சி தசய்தனர். அன்மறய
ைாயா இராச்சியத்துக்கு உாிய பிரநதசநை
இப்பிரநதசைாகும். நிர்வாக ாீதியாக இம்
ைாவட்டம் 11 பிரநதச தசயைகங்கைாகப்
பிாிக்கப்பட்டுள்ைன. நககாமை ைாவட்டம்
வடக்நக 6.50 -7.20 நிை நநர்நகாட்டுக்கும்
கிழக்நக 80.10 - 80.35 இமடப்பட்ட நிை நிமரக்
நகாட்டுக்கும் இமடநய அமைந்துள்ைது.
வடக்நக குருனாகமை ைாவட்டத்மதயும்,
ததற்நக இரத்தினபுாி ைாவட்டத்மதயும்,
கிழக்நக கண்டி ைற்றும் நுவதரலியா
ைாவட்டங்கமையும், நைற்நக கம்பஹா ைற்றும்
தகாழும்பு ைாவட்டங்கமையும் எல்மைகைாக
தகாண்டுள்ைது. 48 கிநைா ைீற்றர்கமைக்
தகாண்ட வடக்கு நநாக்கியும் ததற்கு
நநாக்கியும் வியாபித்துக் காணப்படும்
இப்பிரநதசம் 1692.8 (645 விஸ்தீரணம்)
விஸ்தீரணத்மதக் தகாண்டுள்ைது. இைங்மக
வரைாற்றில் அரசியல் , தபாருைாதாரம், சமூக,
சைய ைற்றும் பண்பாட்டு ாீதியான தகவல்கமை
ஆராயும் நபாது நககாமை ைாவட்டம்
அநுராதபுரம் ைற்றும் தபாைன்னறுமவ
ைாவட்டங்களுக்கு அடுத்ததாக முக்கியத்துவம்
தபறுகின்றது. இைங்மகயின் ைிகச் சிறந்த
தபன்சிற்காிப் படுமககள் நககாமை
ைாவட்டத்தின் நபாகமையில் அமைந்துள்ைது.
நககாமை ைாவட்டம் ததன்நைற்கு
ஈரவையத்திற்கு உாியதாவதுடன், அதிக
ைமழவீழ்ச்சி ைற்றும் தவப்பமும் கிமடக்கின்ற
ஒரு பிரநதசைாகும். பருவப்தபயர்ச்சி,
புமடப்தபயர்ச்சி ைற்றும் சூறாவைி ஆகியன
மூைம் ைமழ கிமடப்பதனால் ஆண்டு முழுவதும்
ைமழவீழ்ச்சியும் காணப்படுகின்றது.

விபரம் அைவு

சனத்ததாமக 836,606

வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

661,001

பிரநதச தசயைகம் 11

கிராை அலுவைர் 

பிாிவுகள்
573
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தகாழும்பு 13 557 2309199 1649716 5 5 3 19 41 93 76 0

கம்பஹா 13 1177 2354000 1681887 5 2 12 13 40 3342 2848 0

களுத்துமற 14 762 1261000 930901 4 0 13 10 22 140 124 0

கண்டி 20 1188 1416000 1086161 4 1 17 12 29 115 113 1

ைாத்தமை 11 545 508000 391892 0 2 11 5 11 32 30 1

நுவதரலியா 5 491 740000 548971 1 2 5 9 17 97 75 1

காலி 19 896 1102000 843470 2 1 17 10 22 2057 1925 2

ைாத்தமற 16 650 845000 641047 1 1 15 7 17 1497 1613 1

ஹம்பாந்நதாட்

மட
12 576 637000 475510 1 1 10 7 17 1187 1193 1

யாழ்ப்பாணம் 15 435 622709 463726 3 1 13 8 16 1666 1265 1

ைன்னார் 5 153 162262 84764 1 0 4 6 5 444 315 2

வவுனியா 4 102 191416 112573 1 0 4 6 7 451 309 1

முல்மைத்தீவு 6 136 134074 71774 0 0 4 6 11 70 56 1

கிைிதநாச்சி 4 95 141665 84353 0 0 3 1 4 124 107 0

ைட்டக்கைப்பு 14 345 601671 383429 1 2 9 5 11 1156 985 2

அம்பாமற 20 503 691000 486440 1 2 17 7 14 1564 1387 2

திருநகாணை

மை
11 230 423181 257061 2 0 11 4 10 1035 664 2

குருணாகமை 30 1610 1658000 1304995 1 1 19 15 38 159 145 1

புத்தைம் 16 548 790000 579604 2 0 10 9 16 757 614 2

அநுராதபுரம் 22 694 905000 653151 0 1 18 7 22 1816 1501 1

தபாைன்னறு

மவ
7 295 419000 314365 0 0 7 5 10 1153 849 2

பதுமை 15 567 854000 643580 1 2 14 8 34 1390 1257 1

தைானராகமை 11 319 472000 355474 0 0 10 5 14 915 795 3

இரத்தினபுாி 17 575 1127000 831579 2 1 14 8 27 1484 1409 0

நககாமை 11 573 836603 665817 1 0 11 11 18 1236 1142 0

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு



gpujhd nraw;ghLfs;

• Mtzq;fisg; gjpT nra;jy.; (ml;lh;zp)

• chpj;Jfisg; gjpT nra;jy; (fhzp)

• rptpy; gjpTfis Nkw;nfhs;sy;. (gpwg;G> tpthfk;>   
,wg;G)

• nghWg;Ngw;wy; kw;Wk; Mtzg; ghJfhg;G

• Nkw;gb Mtz> nehj;jhhpR cWjpapd; ,uz;lhk;
gpujp kw;Wk; ghJfhf;fggl Ntz;ba Vida
fbjq;fs; kw;Wk; Mtzq;fisg; nghWg;Ngw;wYk;
ghJfhj;jYk;.

rhd;Wg; gpujpfis ntspaply;.

• rhd;Wg; gpujpfis ntspapLtjw;Fhpa midj;J
Mtzq;fspYk; rhd;Wg;gLj;jg;gl;l gpujpfis
mt;thW ngw;Wf;nfhs;sg;gLtjw;F
mjpfhukspf;fg;gl;l egh;fSf;F toq;Fjy;.

• gpwg;G> tpthf> ,wg;Gg; gjpthsh;fis epakpj;jy;
kw;Wk; xOf;fhw;W epUthfk.;

• nehj;jhhpRkhh;fis epakpj;jYk; xOq;FgLj;jYk;.
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1
விவாக, பிறப்பு ைற்றும் 

இறப்பு திவாைர்கள்
532

2
விவாக (நைைதிக)

பதிவாைர்கள்
345

3
பிறப்பு ைற்றும் இறப்பு  

ைருத்துவ பதிவாைர்கள்
58

4
பிறப்பு ைற்றும் இறப்பு  

பதிவாைர்கள்
27

5
முஸ்லிம் விவாகப் 

பதிவாைர்கள்
295

தைாத்த எண்ணிக்மக 1259

காணிப் பதிவாைர் அலுவைகம்

1. அம்பாமற 23. குருனாகமை

02. அநுராதபுரம் 24. குைியாப்பிட்டி

03. அத்தனகல்ை 25. நககாமை

04. அவிசாவமை 26. தகாட்டதபாை

05. பதுமை 27. கண்டி

06. பைப்பிட்டிய 28. ைத்துகை

07. ைட்டக்கைப்பு 29. ைாத்தமை

08. சிைாபம் 30. ைன்னார்

09. தகாழும்பு 31. ைாத்தமற

10. ததல்கந்த/ 

நுநகதகாமட
32. ைாரவிை

11. எல்பிட்டிய 33. தைானராகமை

12. எம்பிலிபிட்டிய 34. முல்மைத்தீவு

13. கம்பமை 35. நீர்தகாழும்பு

14. . கம்பஹா 36. நுவதரலியா

15. காலி 37.நிக்கவரட்டிய

16. நஹாைாகை 38. பாணந்துமற

17. தஹாரண 39. புத்தைம்

18. ஹம்பாந்நதாட் 40.பருத்தித்துமற

19. யாழ்ப்பாணம் 41. தபாைன்னறுமவ

20. களுத்துமற 42. இரத்தினபுாி

21. கல்முமன 43.  தங்காமை

22. கிைிதநாச்சி 44. திருநகாணைமை

45. வவுனியா



ස්වදේශ කටයුතු අමාත්ාාංශය

නිල දමදෙවර ජනපති ජනත්ා දසේවය

1. nfhs;iffs; kw;Wk; Ma;T (Policy &

Research)

• khtl;lr; nrayfk;> gpuNjr nrayfk;
kw;Wk; gjpthsh; ehafk;
jpizf;fsq;fSf;F midj;J
Rw;WepUgq;fisAk; vspa nkhopeilapy;
ntspapLtij mwpKfg;gLj;jy;.

• midj;J gpuNjr nrayfq;fs;> khtl;lr;
nrayfq;fs; kw;Wk; gjpthsh; ehafk;
jpizf;fsj;jpd; FiwghLfis
Kfhikg;gLj;Jk; tpjpKiwfis
mwpKfg;gLj;jYk; gpd;D}l;lYk;.
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3. midj;J fhhpahyaq;fSf;Fk; Kd;
fhhpahya Kiwia mwpKfg;gLj;jy;
(Front Office System)

• ,k;Kd; fhhpahya Kiwaia 25 khtl;lr;
nrayfq;fspYk;> 332 gpuNjr
nrayfq;fspYk; kw;Wk; 14022 fpuhk
mYtyh; fhhpahyaq;fspYk; mKy;gLj;jy;.

• midj;J khtl;lr; nrayfq;fs; gpuNjr
nrayfq;fs; kw;Wk; fpuhk cj;jpNahfj;jh;
fhhpahyaq;fspy; Kd; fhhpahya Kiwia
mwpKfg;gLj;jYk; epiyehl;lYk;.

• Kd; fhhpahya Kiwia mKy;gLj;jy;
kw;Wk; mjd; Kf;fpaj;Jtk; njhlh;gpy;
midj;J khtl;lr; nrayfq;fs;> gpuNjr
nrayfq;fs;> fpuhk mYtyh;
fhhpahyaq;fspy; mjpfhhpfs; kw;Wk;
mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh;fis mwpT+l;ly;
kw;Wk; gapw;Wtpj;jy; Clhf kdpj tsj;ij
mgptpUj;jp nra;jy;.

2. gRikg; tpisjpwd; vz;zf;fUitr;
nraw;gLj;jy; (Implement Green

Productivity Concept)

• ,t;ntz;zf;fUit 25 khtl;lr;
nrayfq;fs;> 332 gpuNjr nrayfq;fs;
kw;Wk; 14022 fpuhk mYtyh;
fhhpayaq;fspy; kw;Wk; 17000 mgptpUj;jp
cj;jpNahfj;jh;fs; tiu nraw;gLj;jy;.

• ,J njhlh;gpy; khtl;l nrayfq;fs;> gpuNjr
nrayfq;fs; kw;Wk; fpuhk mYtyh;
fhhpahyaq;fspy; gzpapy; <Lgl;Ls;s
cj;jpNahfj;jh;fs; kw;Wk; mgptpUj;jp
cj;jpNahfj;jh;fis mwpT+l;ly;

• gRik tpisjpwd; vz;zf;fUit
nraw;gLj;JtJ njhlh;ghd MNyhridfis
toq;Ftjw;fhf ifNanlhd;wpid
mikj;jy;.

• ,J njhlh;gpy; khtl;l nrayfq;fs;> gpuNjr
nrayfq;fs;> fpuhk mYtyh;
nrayfq;fspYk; mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh;
gapw;rpia toq;Ftjd; %yk; kdpj
tsj;ij mgptpUj;jp nra;jy;.
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4. kdpj ts Kfhikj;Jtk; (Human

Resource Management)
(midj;J khtl;lr; nrayfq;fs;> gpuNjr
nrayfq;fs;> fpuhk mYtyh; kw;Wk;
mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh;fSf;F)

• midj;J gzpahsh;fs; kw;Wk; midj;J
fsepiy cj;jpNahfj;jh;fSf;Fk; gapw;rp
epfo;r;rpj; jpl;lnkhd;iw mwpKfg;gLj;jYk;
mgptpUj;jp nra;jYk;.

• midj;J gzpahsh;fs; kw;Wk; fsepiy
cj;jpNahfj;jh;fSf;Fk; kdpj tsj;jpd;
nraw;wpid mstpLk; kw;Wk; kjpg;gpLk;
tpjpKiwnahd;iwj; jahhpj;jy;.

• mur NritapdJk; jdpahh; NritapdJk;
rk;gs ,ilntspiaf; Fiwg;gjw;F
jpwik kw;Wk; Nghl;bj; jd;ikia
mbg;gilahff; nfhz;l
tpjpKiwnahd;iw mwpKfg;gLj;jy;.

• ,uz;lhk; epiy Kfhikj;Jtj;ijg;
gapw;Wtpj;jYk; mgptpUj;jpAk;.

• midj;J khtl;l nrayfq;fs;> gpuNjr
nrayfq;fs; kw;Wk; gjpthsh; ehafk;
jpizf;fsj;Jf;Fk; kdpjts myFfis
mikj;jy;. (HR Cell)

• %d;whk; tpjpia mjpfhug;gLj;jy;.

• midj;J gpuNjr nrayfq;fs;> khtl;lr;
nrayfq;fs; kw;Wk; fpuhk cj;jpNahfj;jh;
fhhpahyaj;jpYk; juj;jpid
Nkk;gLj;Jtjw;fhf Checklist
Kiwia mwpKfg;gLj;jy;.

• jpBh; ghpNrhjidg; gphpTfis
mwpKfg;gLj;jy; (Kiwg;ghLfis
tprhuiz kw;Wk; mf; fhhpahyaq;fisg;
ghPl;rpj;jy;).

5. cs;shh;e;j Kfhikj;Jtg; Nghl;bfis
Vw;ghL nra;jy; (Internal Management

Competition)

25 khtl;lr; nrayhsh; fhhpahyaq;fs;> 332
gpuNjr nrayfq;fs;> 14>022 fpuhk mYtyh;
fhhpahyaq;fspYk; mgptpUj;jp
cj;jpNahfj;jh;fSf;F gy;tifj; jd;ikAld;
$ba cs;shh;e;j Nghl;bfis nraw;gLj;Jtjd;
%yk; cj;jpNahfj;jh;fis Cf;Ftpj;jy;.

6. ntspehl;L Gyikg; ghprpy;fisAk;
gapw;rpfisAk; toq;Fjy; (Foreign

training & scholarships)

25 khtl;lr; nrayhsh; fhhpahyaq;fs;> 332
gpuNjr nrayfq;fs;> 14>022 fpuhk mYtyh;
fhhpahyaq;fspYk; mgptpUj;jp
cj;jpNahfj;jh;fSf;F ntspehl;L
Gyikg;ghprpy;fis toq;Ftjd; %yk;
mth;fSf;Fs; vz;zf;fU hPjpahd
mgptpUj;jpia Vw;gLj;jYk; Copah;fis
cw;rhfg;gLj;jYk;.
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7. jfty; njhopy;El;gk; (Information 
Technology)

• E-citizen FbAhpik Nritfs; rhrdj;ij
eilKiwf;Ff; nfhz;LtuYk;
Cf;Ftpj;jYk;.

• midj;J khtl;lr; nrayfq;fs;> gpuNjr
nryaff; fhhpahyaq;fs; kw;Wk; gjpthsh;
ehafk; jpizf;fsq;fSf;Fk; thfd
Kfhikj;Jt fl;likg;nghd;iw
mwpKfg;gLj;jy;.

• midj;J khtl;lr; nrayfq;fSf;Fk;>
gpuNjr nrayfq;fSf;Fk; gjpthsh;
ehafk; jpizf;fsj;Jf;Fk; fhfpjg;
ghtidiaf; Fiwf;Fk; fl;likg;nghd;iw
mwpKfg;gLj;jy;.

• midj;J khtl;lr; nrayfq;fs;> gpuNjr
nrayfq;fs; kw;Wk; gjpthsh; ehafk;
jpizf;fsj;Jf;Fk; jw;fhy ghPl;ir
Kiwnahd;iw (Online) mwpKfg;gLj;jYk;
rhj;jpaj;Jf;fhd Ma;tpid
Nkw;nfhs;sYk;.

• midj;J khtl;lr; nrayfq;fs;> gpuNjr
nrayfq;fs; kw;Wk; gjpthsh; ehafk;
jpizf;fsj;Jf;Fk; mgptpUj;jpj;
jpl;lq;fs; njhlh;ghd G+uzkhd jfty;
fl;likg;nghd;iw mwpKfg;gLj;jy;.

9.%yjdr; nryT Kd;Ndw;wj;ij
,izaj;jsk; clhf jw;fhyhPjpapy;
(online) njhlh;Gnfhs;sf;$ba
nkd;nghUnshd;iw cUthf;Fjy;.

cs;ehl;lYty;fs; mikr;R Vida
midj;J mikr;Rfs; kw;Wk;
jpizf;fsq;fs; Clhf khtl;lr;
nrayhsh; fhhpahyaq;fs; kw;Wk; gpuNjr
nrayfq;fSf;F toq;Fk; midj;J
midj;J xJf;fq;fspdJk; Kd;Ndw;wj;ij
mt; nthJf;fq;fs; toq;fg;gl;l midj;J
mikr;Rfs; kw;Wk; jpizf;fsq;fs;
fz;fhzpg;G nra;jy;> Nkw;ghh;itaply;>
Kfhikj;Jtg;gLj;jy;> kjpg;gply; kw;Wk;
gpd;D}l;lk; nra;tjw;F Vw;wthW ,izaj;
jsj;jpd; Clhf jw;fhy hPjpahf (Online)
njhlh;Gnfhs;sf; $ba nkd;nghUnshd;iw
cUthf;Fjy;.
• mjw;Fj; Njitahd fzpdpfs; kw;Wk;
Vw;Gila Vida cjphpg; ghfq;fis
toq;Fjy;.

• gapw;rpia toq;Fjy;
• mwpT+l;ly;.

10. cj;jpNahfG+h;t gzp – khtl;l elkhLk; 
Nritia mwpKfg;gLj;jy;.

cj;jpNahfG+h;t elkhLk; Nritg;
gzpnahd;iw mwpKfg;gLj;Jtjd; %yk;
kf;fspd; gpur;ridfs;> rpf;fy;fis
,dq;fz;L> ,dq;fhzg;gl;l gpur;ridfisj;
jPh;g;gjw;F MNyhridfis Kd;itj;jy;.
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8. ,iza Eiothapy; (Internet Gateway)

cs;ehl;lYty;fs; mikr;R kw;Wk;
cs;ehl;lYty;fs; mikr;rpd; fPo; nraw;gLk;
khtl;lr; nrayfq;fs;> gpuNjr nrayfq;fs;>
fpuhk mYtyh;fs;> mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh;fs;
kw;Wk; gjpthsh; ehafk; jpizf;fsj;Jf;fpilNa
xNu ,izaj;js Eiothapyhf nraw;gLk;
tifapy; tiyaikg;Gr; nra;jy;.

• mjw;Fj; Njitahd fzpdpfs; kw;Wk;
Vw;Gila Vida
cjphpg; ghfq;fis toq;Fjy;.

• gapw;rpia toq;Fjy;
• mwpT+l;ly;.
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11.tpisjpwd; (Productivity)

• midj;J khtl;lr; nrayfq;fs;> gpuNjr
nrayfq;fs; kw;Wk; gjpthsh; ehafk;
jpizf;fsj;Jf;Fk; gRikf; fzf;fha;it
mwpKfg;gLj;jy;

• gad;ngWdh;fSf;fhd tpisTj; jpwid
tsh;j;jy; kw;Wk; mwpKfg;gLj;jy;

• mwpT+l;ly; Kfhikj;Jtk; kw;Wk; Gjpa
fz;Lgpbg;GfSf;F mur Copah;fis
Cf;Ftpj;jy;.

• tpisTj; jpwd; fUg;nghUis mur
Copah;fsplj;Nj nfhz;Lnry;tjw;F

- mwpt+l;ly; tpjpKiwfis
mwpKfg;gLj;jy;.

- gapw;rpf; ifE}y;fis tbtikj;jy;.
- eilKiwg; gapw;rp.

12.kPsikj;jy ; (Reforms)

• ngWNgWkpf;f kw;Wk; ,yf;FhPjpahd
jpl;l tpjpKiwia mwpKfg;gLj;jy;.

• gad;ngWdh;fs; kw;Wk; Nrit
toq;Fdh;fSF ,ilNa rpwe;j
xUq;fpizg;G Kiw xd;iw
mwpKfg;gLj;jy; kw;Wk; mgptpUj;jp.

• etPd Kfhikj;Jt vz;zf;fU Kiw>
rl;ltpjpfs; gw;wpa mwpit tsh;j;jYk;
topfhl;ly;fis toq;fYk;.

• etPd kPsikg;Gg; gphpTfis (Reform Cells)
midj;J khtl;lr; nrayfj;jpYk; gjpthsh;
Mizahsh; jpizf;fsj;jpYk; jhgpj;jYk;
nraw;gLj;jYk;.

14.gjpthsh; ehafk; jpizf;fsk;
(Department of Registrar General)

• gjpthsh; ehafk; jpizf;fsj;Jf;F
,g;NghJ El;gkhf ghh;itaplg;glhj
(Scan) gpwg;G> ,wg;G kw;Wk; tpthfr;
rhd;Wg; gj;jpuq;fis ];fhd; nra;J
juTf; fl;likg;gpw;Fs; cs;slf;Fjy;.

• 2009 tiu ,g;gzp
,lk;ngw;Ws;sJld; vjph;fhyj;jpYk;
elj;jpr; nry;yy;.

• ,jd; %yk; ,yq;ifapy; ve;jnthU
gpuNjr nrayfj;jpypUe;Jk;
gpujpfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk;
Mw;wiy cUthf;Ftjd; %yk;
Fiwe;j Neuj;jpy; gad;ngWdUf;F
Nritia toq;f eltbf;if vLj;jy;.

• gpwg;G> ,wg;G kw;Wk; tpthfj; juTfs;
fl;likg;gpd; Clhf ehl;bd;
ve;jnthU ,lj;jpypUe;Jk; gpujpfisg;
ngw;Wf; nfhs;Sk; Mw;wy;.
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13.eyd;Ghp trjpfs; (Welfare Facilities)

• mur Copah;fSf;fhd epthuz
mbg;gilapy; tPLfis toq;Fk;
Kiwia Nkk;gLj;jy;.

• epthuz mbg;gilapy; murpd; Rw;Wyh
,y;yq;fs;> tpLKiw tpLjp trjpfis
mur Copah;fSf;F toq;Fjy;.
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epy nkn`tu [dhjpgjp kf;fs; Nrit

mjpNkjf [dhjpgjp> ikj;jphpghy rpwpNrd
mth;fspd; Mizfs; kw;Wk; gpujkh;>
nfsut uzpy; tpf;fpukrpq;f mth;fspd;
MNyhridfSld; epy nkn`tu [dhjpgjp
kf;fs; Nrit Njrpa epfo;r;rpj; jpl;lk;>
cs;ehl;lYty;fs; mikr;rh; nfsut t[pu
mNgth;jd mth;fspd; jiyikapd; fPo;>
kf;fspd; fhyk;fhykhf jPh;f;fg;glhjpUf;Fk;
gpur;ridfis khtl;l kw;Wk; gpuNjr
nrayf kl;lj;jpy; ,dq;fz;L>
mg;gpur;ridfSf;F chpa mikr;Rfs;
kw;Wk; jpizf;fsq;fis
,izj;Jf;nfhz;L gpuNjr nrayfg;
gphpTfspy; kf;fspd; midj;Jg;
gpur;ridfisAk;> xNu $iuapd; fPo;
jPh;g;gjw;Fj; Njitahd trjpfis toq;Fk;
Nehf;Fld; Muk;gpf;fg;gl;lJ. mq;F
kf;fsplk; ,Jtiu jPh;f;fg;glhjpUe;j
gpur;ridfs; mjhtJ Njrpa milahs
ml;il fpilf;fhik> thfd rhujp
mDkjpg;gj;jpuk; fpilf;fhik> gpwg;G kw;Wk;
tpthf> ,wg;Gr; rhd;wpjo;fisg;
ngw;Wf;nfhs;s Kbahik> fhzpg;
gpur;ridfs; jPh;f;fg;glhik> tPl;Lg;
gpur;ridfs;> mdh;j;jg; gpur;ridfs;>
tptrhaj;Jld; njhlh;Ggl;l gpur;ridfs;>
ePh;g; gpur;rid> KjpNahh; nfhLg;gdTg;
gpur;ridfs; Nghd;w ,Jtiu ahUila
ftdj;Jf;Fk; tuhky; fhzg;gLfpd;w
gpur;ridf;S cs;ehl;lYty;fs; mikr;rh;
nfsut t[pu mNgth;jd mth;fspd;
vz;zf;fUtpw;Nfw;g> kf;fs; vk;kplk;
tUtjw;Fg; gjpyhf ehk; kf;fis Nehf;fpr;
nry;tjw;fhd jpl;lq;fs; mikf;fg;gl;l
epfo;r;rpj; jpl;lkhFk;.

,j;Njrpa epfo;r;rpj; jpl;lj;jpy; KjyhtJ
gbKiw> mjpNkjF [dhjpgjpapd;
khtl;lkhfpa nghyd;dWit kht;lj;jpy;
mKy;g;gLj;jg;gl;lNjhL> mjd;%yk;
gaDs;s jPh;Tfis toq;f eltbf;if
vLf;fg;gl;Ls;sJ. ,uz;lhtJ Njrpa
epfo;r;rpahf cs;ehl;lYty;fs; mikr;rh;
nfsut t[pu mNgth;jd mikr;rhpd;
khtl;lkhd fhyp khtl;lj;jpd; 19 gpuNjr
nrayhsh; gphpTfspy; Rkhh; 250>000
gpur;ridfSf;F jPh;T toq;Fk; Nehf;fpy;
2016 mf;Nlhgh; khjk; Kjy; 2017 [dthp 14
tiu ,t;Tj;jpNahfG+h;t [dhjpgjp kf;fs;
Nrit epfo;r;rpj; jpl;lk; kpfTk;
ntw;wpfukhf nraw;gl;L tUtNjhL vQ;rpa
23 khtl;lq;fSf;Fk; ,e;epfo;r;rpj;jpl;lk;
2017k; Mz;bNyNa jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.
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epy nkn`tu [dhjpgjp kf;fs; 
Nrit
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fhyp khtl;lk;
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நிை தைதஹவர ஜனாதிபதி ைக்கள் நசமவ - காலி ைாவட்டம்

பரப்பைவு (சதுர கி.ைீ.) 1652

சனத்ததாமக 1,091,000

குடும்பங்கைின் 
எண்ணிக்மக

276,377

உள்ளூராட்சிகைின் 
எண்ணிக்மக

20

நகர சமப 01

ைாநகர சமப 02

பிரநதச சமப 17

பிரநதச தசயைகங்கைின்
எண்ணிக்மக

19

நதர்தல் ததாகுதிகைின் 
எண்ணிக்மக

10

கிராை அலுவைர் 
பிாிவுகைின் எண்ணிக்மக

896

பதிவு தசய்யப்பட்ட 
வாக்காைர்கைின் 
எண்ணிக்மக

833,891

கிராைங்கைின் 
எண்ணிக்மக 2477

வறுமை 9.9

நவமையின்மையின்வீதம் 4.6

முக்கிய தகவல்கள் – காலி ைாவட்டம்

நிை தைதஹவர ததாடர்பான பிரச்சிமனகள் 

ைாவட்டத்திலுள்ை பிரநதச 

தசயைகங்கள்
19

நிை தைதஹவர

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைின் எண்ணிமக
21

பிரச்சிமனகைின் எண்ணிமக 140,956

தீர்த்து மவக்கப்பட்ட 

பிரச்சிமனகைின் எண்ணிமக
137,681

பிரச்சிமனகள் தீர்த்து மவத்தலில் 

முன்நனற்றம் (%)
97.7%

நதசிய ைட்டத்தில் தீர்க்க நவண்டிய 

பிரச்சிமனகள்
3275

ைக்களுக்கு தகாடுக்கப்பட்ட நன்மைகள்

தபாருட்கள் நசமவகள் கிமடக்கதபற்ற 
பயனாைிகைின் எண்ணிக்மக 56402

தைாத்த தபாருட்கள் நசமவகைின் எண். 67064

வழங்கப்பட்ட தபாருட்கள் நசமவகைின் 

எண்ணிக்மக

ரூ. ைி. 26.69

நிை தைதஹவர நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் 

அரசாங்கத்தின் தைாத்த வருைானம்
ரூ. ைி. 23.35

(රියදුරු බලපත්ර මගින් ලද දළ ආදායම)
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பிரநதச தசயைகங்கள்

கிராைஅலுவைர் 

பிாிவுகைின் 

எண்ணிக்மக

அக்ைீைன 63

அம்பைாங்தகாமட 36

பத்நதகை 70

பைபிடிய 52

தபந்ததாட்மட 51

நபாநப நபாத்தை 44

அல்பிடிய 51

காலி பட்டிணமும்
சூழலும் 50

நகாணபீனுவை 19

ஹபராதுவ 59

ஹிக்கடுவ 97

இைதுவ 43

கரந்ததனிய 40

நாதகாட 53

தநலுவ 34

நியாகை 34

தவைை 36

தவலிவிட்டிய திவிதுர 20

யக்கைமுள்ை 44

தைாத்தம் 896

பிாிவு ைற்றும் பால் அடிப்பமடயில் 

சனத்ததாமக- 2015

காலி ைாவட்டத்தின் கிராைியப் பிாிவு 

சனத்ததாமக, முழு சனத்ததாமகயின்

85%மய எடுக்கிறது.

பிாிவு சனத்ததாமக

ைாநகரம் 136,869

கிராைிய 934,866

காணி 19,266

தைாத்தம் 1,091,000

பால் சனத்ததாமக

தபண் 567,831

ஆண் 523,169

தைாத்தம் 1,091,000

Urban, 
136,869

Rural, 
934,866

Land, 
19,266

Female567,831Male523,169
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பிாிவு சனத்ததாமகவீதம்

விவசாயம் 32.6

ததாழில்நுட்பம் 28.3

நசமவ 39.1

ததாழில் ாீதியாக சனத்ததாமக வீதம்

விவசாயம்

33%

ததாழில்நுட்பம்

28%

நசமவ

39%

வீட்டுத் நதமவகள் 

காணி அபிவிருத்தி சட்டம் ைற்றும் காணி 

(விநசட ஏற்பாடு) சட்டத்தினால் 

பகிரப்பட்டுள்ை காணிகைின் விபரங்கள்

கா.அ.ச. கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ை

அனுைதிப்பத்திரங்கைின் 

எண்ணிக்மக

93175

வழங்கப்பட்டுள்ை

கா.அ.ச. தகாமடப் 

பத்திரங்கைின் 

எண்ணிக்மக

வமரபடத்துட

ன்கூடிய 

தகாமடப் 

பத்திரங்கைின் 

எண்ணிக்மக

30552

அைக்கப்படா

த (ஜயபூைி) 

தகாமடப்பத்

திரங்கைின்

எண்ணிக்மக

28392

வழங்கப்பட்டுள்ை ‘நியாதன சாதன’ 

பத்திரங்கைின் எண்ணிக்மக
2422

கா.அ.ச. தகாமடப்பத்திரங்கமை

வழங்குவதற்கு எஞ்சியுள்ை 

அனுைதிப் பத்திரங்கைின் 

எண்ணிக்மக

39907

மகளரீ் மரண வதீம்
(100000 பிரசவங்களில்) 

22

குழந்தை மரண வைீம்
(1000 பிறப்புகளுக்கு) 7.5

குதற நிதறயுள்ள 
பிள்தளகளின் பார வைீம் 
(1 – 2%)

14.87

பிள்தளகளின் குதறந்ை
பார வைீம் (2 – 5%) 27.26

டெங்கு நநாயாளர்கள்
அறியப்பட்ெதம 947

நீர் டவறுப்பு நநாய்
அறியப்பட்ெதம 1

பிரதான சுகாதார கூறுகைின் தரவுகள்
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தைாத்த வீடுகள் 282,555

ஓமைகைால் நவயப்பட்ட 
வீடுகள்

211

தகரம் நபாட்ட வீடுகள் 4,865

சீதைந்து பூசப்பட்ட வீடுகள் 30,555

பகுதி நிர்ைாணிக்கப்பட்ட 
வீடுகள்

12,555

வீடுகள். காணிகள் இல்ைாத 
குடும்பங்கள்

8,982

காணியுள்ை வீடற்ற 
குடும்பங்கள்

2,985

தற்காலிகைாக
வாமடக்கு/வாடமகக்கு
இருப்நபார்

1,737

நிரந்தர வதிவுக்காக
வாடமக/குத்தமகக்கு 
இருப்நபார்

1,605

ததாழிலிற்காக உத்திநயாக 
பூர்வ விடுதிகைில் இருப்நபார்

511

ைின்சாரைற்ற 4,433

பாமத வசதியற்ற 6,356

சுகாதார வசதியற்ற 6,806

குடிநீரற்நறார் 11,729
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ைக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பயன்கள்
நதசிய ைட்டத்தில் தீர்க்கப்பட நவண்டிய 

பிரச்சிமனகள்

தகாடுக்கப்பட்ட பயன்கள் எண்ணி
க்மக

மூக்குக் கண்ணாடி 10488

சக்கர நாற்காலி 39

மகப்பிடி 17

ஊன்றுநகால் 12

நவறு சமூக நசமவ உதவிகள் 443

முதிநயார் அமடயாை அட்மட 3906

காணிக் தகாமடப் பத்திரங்கள் 
ைற்றும் அனுைதிப் பத்திரங்கள்

2865

வாழ்வாதாரத்திற்கு நதமவயான 
உபகரணங்கள் ைற்றும் 
தபாருட்கள்

3048

வீடுகளுக்கான சீதைந்துமூமட 3073

விமையாட்டு/ ஓய்வு நாள் 
பாடசாமை உபகரணங்கள்/ 
இடர் உதவிகள் ைற்றும் 
ஏமனயமவ

1235

நதசிய அமடயாை 
அட்மடகைின் எண்ணிக்மககள்

16205

பிறப்பு,விவாகம் ைற்றும்
இறப்புச் சான்றிதழ்கைின்
எண்ணிக்மக

18282

பதிவு தசய்யாத விவாகங்கமை 
பதிவு தசௌதல் 49

சாரதி அனுைதிப் பத்திரங்கள் 
(புதிய ைற்றும் திாித்தப்பட்ட 
ஏமனய நசமவகள்)

7037

பிரநதச

தசயைாைர்

பிாிவு

துமற

கா

ணி

வாழ்வி
ன்

எழுச்சி
வீடு

தைாத்

தம்

1 நியாகை 525 230 755

2
தவலிவிட்டிய 
திவிதுர 142 142

3 அல்பிடிய 0

4 பத்நதகை 366 366

5 ஹிக்கடுவ 465 465

6
அம்பைாங்
தகாமட 136 136

7
காலி
பட்டிணமும்
சூழலும் 0

8 ஹபராதுவ 338 338

9 இைதுவ 200 200

10 யக்கைமுள்ை 0

11
தபந்நதாட்
மட 0

12 பைபிடிய 66 66

13 கரந்ததனிய 0

14 தநலுவ 80 80

15அக்ைீைன 21 179 20 220

16
நகாணபீனுவ
ை 78 78

17
நபாநப
நபாத்தை 127 127

18 தவைை 302 302

19 நாதகாட 0

தைாத்தம் 692 2333 250 3275
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