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1. அரொங்ை அதிபரது செய்தி 
 2017ம் ஆண்டிற்கான சசயற்றிறன் மற்றும் கணக்கறிக்லகக்கான 
வாழ்த்துச்சசய்தி வைங்குவதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி 
அலடகின்நறன். அந்த வலகயில் மாவட்டத்தின் சதாலல 
ந ாக்கிலன அடிப்பலடயாகக் சகாண்டு மக்களின் 
எதிர்பார்ப்புக்கலள  ிலறநவற்றுவதில் மக்களுக்கு 
சிந கபூர்வமான நசலவயிலன வைங்கும் சபாருட்டு  வனீ 
சதாைிநுட்பங்கலளக் லகயாண்டு கிளிச ாச்சி மாவட்ட 

சசயலகமும்இ பிரநதச சசயலகங்களும் பரந்துபட்டு மக்கள் நசலவக்காக 
அர்ப்பணிப்புடன் சசயலாற்றி வருகின்றன. 
உள் ாட்டலுவல்கள் அலமச்சு மக்களுக்கு நமலும் அண்மித்த  பரந்த  நசலவலய 
வைங்கும் ந ாக்குடன் மக்களருநக சசன்று நசலவயாற்றும் ஜனாதிபதி மக்கள் 
நசலவ நதசிய  ிகழ்ச்சித் திட்டத்திலன ஆரம்பித்துள்ளது. இந் ிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 
கீழ் கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தின்  ான்கு பிரநதச சசயலகப் பிரிவுகளிலும் 
“ ிலசமஹவர”  டமாடும் நசலவயிலன 2017 ஆம் ஆண்டில்  டாத்தியதன் மூலம் 
மாவட்டத்தில் காணி அனுமதிப்பத்திரம், பிறப்பு, இறப்பு, விவாகச் சான்றிதழ், 
நதசிய அலடயாள அட்லட நபான்ற பல்நவறுபட்ட நசலவகளுடன் சதாடர்புபட்ட  
9880 பிரச்சிலனகளுக்கு தீர்வுகள் வைங்கப்பட்டுள்ளன. 
2017ஆம் ஆண்டு சமூக பாதுகாப்பு சலபயின் பயனாளிகள் இலணப்பில் அதிகளவு 
பயனாளிகலள இலணத்து நதசிய ரீதியில் கிளிச ாச்சி மாவட்டம் இரண்டாவது 
 ிலலலயயும் கிராம நசவக பிரிவுகளின் அடிப்பலடயில் முதல் இடத்திலனயும் 
சபற்றுள்ளது. அத்துடன் பாராளுமன்ற அரசாங்கக் கணக்குக் குழுவினால் 
திலணக்களங்களங்களின்  ிதி மற்றும் சசயற்றிறலன மதிப்பிட்டு வைங்கப்பட்ட 
விருதில் கிளிச ாச்சி மாவட்டம் அதிவிநசட விருதிலனப் சபற்றுள்ளது.  இலவ 
கிளிச ாச்சி மாவட்ட சசயலகம் மற்றும் பிரநதச சசயலகங்கள் விலனத்திறனான 
நசலவலய வைங்கியுள்ளலமலய நமலும் பிரதிபலிக்கின்றன. 
இறுதியாக இப்பின்தங்கிய மாவட்டத்தில் கடலமயாற்றும் அலுவலர்களின் 
நதலவகள், மக்களின் வாழ்வாதார நதலவகள் மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் 
என்பவற்லற முன்னிலலப்படுத்தி அவற்லற தரமானதாகவும் 
விலனத்திறனானதாகவும்  ிலறநவற்றுவதற்கு பலவைிகளிலும் ஒத்துலைப்பு 
மற்றும் ஆநலாசலனகலள வைங்கிய உள் ாட்டு அலுவல்கள் அலமச்சு, ஏலனய 
அலமச்சுக்கள் மற்றும் திலணக்களங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த  ன்றிலய 
சதரிவித்துக்சகாள்கின்நறன். 
 
 
 
சுந்தரம் அருலம ாயகம், 
மாவட்ட சசயலாளர், 
கிளிச ாச்சி. 
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2.ைிளிச ாச்ெி மாவட்ட செயலைத்தின் அறிமுைம் 

இம் மாவட்ட சசயலகத்தின் சசயற்பாடானது 95 கிராம அலுவலர் பிரிவுகலள 

உள்ளடக்கிய கலரச்சி, கண்டாவலள, பூ கரி, பச்சிலலப்பள்ளி ஆகிய  ான்கு 

பிரநதச சசயலகங்களாக பிரித்து இலகுவான  ிர்வாக கட்டலமப்லப 

சகாண்டதாக விளங்குகிறது. 

 
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.  

 

2.1 சதாகல ந ாக்கும் குறிக்நைாள் பணித்திட்டமும்  

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 

5. அலுவலகத்தில் பின்பற்றப்படும் நகாட்பாடுகள் மற்றும் 
பைக்கவைக்கங்கலள ஊைியர்கள் அலனவரும் ஏற்றுக்சகாள்ளலும் 
பின்பற்றலும் 

6.  இலத்திரனியல் முலறலமயினூடாக சபாதுமக்களிற்கு இலகுவான 
நசலவ வைங்குதல 

சதாகல ந ாக்கு 

 வனீமயப்படுத்தப்பட்டமாவட்ட  ிரவாகத்தின் 
ஊடாக பயனுறுதி மிக்க மக்கள் நசலவ 
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 பிரலஜகலள 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. 

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 
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 ீ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. 
ைிளிச ாச்ெி மாவட்டத்தின் பயிர் உற்பத்திப் பரம்பல். 

பயிர் 

 

பயிரிடப்பட்ட பரப்பளவு (Ha) உற்பத்தி (Mt) 

சபரும்நபாகம் 
2016/2017 

சிறுநபாகம் 
2017 

சபரும்நபாகம் 
2016/2017 

சிறுநபாகம் 
2017 

ச ல் 18625 1319 40,570 5,190 

மரக்கறி 1012 375 11,850 5,200 

மிளகாய் 248 51 38 76 

சவங்காயம் 56 36 812 432 

பயறு 300 89 300 89 

உழுந்து 127 1.5 95 1.2 

சகௌபி 160 36 144 36 

 ிலக்கடலல 234 274 421 383 

சமாத்தம் 20,762 2,181.50 54,230 11,407.20 
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    பயிரிடப்படும் பழ 

வகை 

பயிரிடப்பட்ட 
பரப்பளவு (Ha) 

உற்பத்தி (Mt) 

வாலை 299 
 

4140 

பப்பாசி 38 420 

மா 276 740 

நதாலட 12 21 

எலுமிச்லச 72 204 

பலா 118 880 

அன்னாசி 13 10 

மாதுலள 40 90 

சகாய்யா 54 200 

சகாடித்நதாலட 14 18 

சமாத்தம் 936 6723 

 

 

3.5  ீர்ப்பாெை முகறகம 

இம் மாவட்டமானது அண்ணளவாக 1237.11 சதுர கிநலாமீற்றர் 
 ிலப்பரப்பிலனயும் அதில் 444.3 சதுர கிநலாமீற்றர்  ீர்ப்பரப்பிலனயும் 
தன்னகத்நத சகாண்டலமந்துள்ளது. சபாதுவாக சவப்ப ிலல கூடிய 
பிரநதசமாகக் காணப்பட்டாலும் கூடஇங்குள்ள 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) கூடிய விலளச்சலலத் 
தரக்கூடிய  ீர்ப்பாசனமாக இரலணமடு  ீர்ப்பாசனம் நதசிய அளவில் 
ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்டதன் அடிப்பலடயில் கிளிச ாச்சி மாவட்டமும் 
ஓர் விவசாய மாவட்டமாக தன்லன அலடயாளப்படுத்திக் 
சகாண்டுள்ளது.  இங்கு 7  ஆற்றுப்படுக்லககள் காணப்படுகின்றன. 
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ஆற்றுப்படுக்லகயின்சபயர்  ீநரந்துப்பரப்பு 

கலகலப்பாறு புதுமுறிப்புகுளம் 

பிரமந்தலாறு பிரமந்தலாறுகுளம் 

கனகராயன்ஆறு இரலணமடுகுளம் 

ச த்தலிஆறு கல்மடுகுளம் 

பல்லவராயன்கட்டு கரியாலல ாகபடுவான் 

மண்டக்கல்ஆறு வன்நனரிகுளம் 

அக்கராயன்ஆறு அக்கராயன்குளம் 

கிளிச ாச்சி மாவட்டத்லதப் சபாறுத்தவலரயில்  ான்கு 
பாரியகுளங்கள் சார்ந்த  ீர்ப்பாசனத் திட்டங்களும், ஐந்து 
 டுத்தரக்குளம் சார்ந்த  ீர்ப்பாசனத் திட்டங்களும் காணப்படுகின்றது. 

இரலணமடு, கல்மடு, அக்கராயன், கரியாலல ாகபடுவான் ஆகிய 
பாரிய குளங்களிலும் கனகாம்பிலக, புதுமுறிப்பு, பிரமந்தலாறு, 

வன்நனரி ஆகிய  டுத்தரக் குளங்களிலும்  ீர்ப்பாசனத்திட்டங்கள் 
 லடமுலறப்படத்தப்பட்டு வருகின்றன. இலவயாவும் வடக்கு 
மாகாண  ீர்ப்பாசனத் திலணக்களத்தினால் முகாலம சசய்யப்பட்டு 
ச றிப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. 

சதா
.இ
ல 

குளத்தின் 
சபயர் 

பிரநதச
சசயலர்பி
ரிவு 

 ீநரந்துஆற்றுப்ப
டுக்லக 

 ீநரந்து
பரப்பு 

(சது.

லமல்) 

சகாள்
ளளவு 

(ஏக்.அ
டி) 

 ீர்வ
ைங்க
ல்பர
ப்பு 

(ஏக்) 

1 இரலணமடு கலரச்சி கனகராயன்ஆறு 227 120,000 21,985 

2 கனகாம்பிலக கலரச்சி கனகராயன்ஆறு 10.30 1,221 260 

3 புதுமுறிப்பு கலரச்சி கலகலப்புஆறு 10.50 2,957 985 

4 அக்கராயன் கலரச்சி அக்கராயன்ஆறு 41.20 21,200 3,355 
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5 வன்நனரிக்குளம் கலரச்சி மண்டகலாறு 5.00 1,713 360 

6 கல்மடு கண்டாவலள ச த்தலிஆறு 26.50 12075 3450 

7 பிரமந்தலாறு கண்டாவலள பிரமந்தலாறு 25.89 3,128 602 

8 
கரியாலல ாக
படுவான் 

பூ கரி பல்லவராயன்க
ட்டுஆறு 

46.00 11,791 1,505 

9 குடமுருட்டி பூ கரி அக்கராயன்ஆறு 75.85 2950 650 

கிளிச ாச்சி மாவட்ட  ீர்ப்பாசனத்லதயும் விவசாய வளர்ச்சிலயயும் 
கருத்திற் சகாள்ளும் நபாது, இரலணமடுக்குளமும் 
 ீர்ப்பாசனத்திட்டமும் முக்கிய கருப்சபாருளாக திகழ்வநதாடு 
கிளிச ாச்சி வாழ்மக்களின் உயிர்  ாடியாகவும் விளங்குகின்றது. 

மாவட்டத்திலுள்ள 24935 விவசாயக் குடும்பங்களில் 7000 விவசாயக் 
குடும்பங்கள் இரலணமடு  ீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் கீழ் 
விவசாயத்லத நமற் சகாள்நவாராகக் காணப்படுகின்றனர். இது 
மாவட்டத்தின் சமாத்த விவசாயக் குடும்பங்களின் எண்ணிக்லகயில் 

35%மாகும். நமலும் இரலணமடு  ீர்ப்பாசனத் திட்டத்திலனப் 
சபாறுத்தவலரயில் ச ற்சசய்லக மாத்திரமின்றி 
உபஉணவுப்பயிர்களான சகௌபி, பயறு, உழுந்து நபான்றலவயும் 
குறிப்பிட்டளவு பயிரிடப்பட்டு விவசாய தன்னிலறலவ ந ாக்கிய 
வலகயில் கிளிச ாச்சி மாவட்டம் முன்நனற்றப் பாலதயில் 
சசல்கின்றலமலய தற்நபாது அவதானிக்க முடிகிறது. நமலும் 464 

குளங்கள் கம ல நசலவ திலணக்களத்தால் பரிபாலிக்கப்பட்டு 
வருகிறது. அத்துடன் உவர்  ீர்த்தடுப்பலணத் திட்டங்களும் பூ கரி 
பகுதியில் காணப்படுகிறது. இதன் ந ாக்கம் கடல்  ீர் உட்புகுவலத 
தடுப்பநதாடு சவள்ள ீலர சவளிநயற்றுவதற்குமாக 
கட்டப்பட்டுள்ளது. 

இத் திட்டங்கள் அலனத்தும் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக 
எமதுபிரநதசத்தில்  ிலவிய அசாதாரண  ிலலலம காரணமாக 
மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு இயங்கமுடியாத  ிலலயில் காணப்பட்டது. 

எனினும் மீள்குடிநயற்றத்தின் பின் மக்களின் வாழ்வாதாரத்லத 
உறுதிப்படுத்துவதற்காக பல திட்டங்கள் பலமில்லியன் முதலீடு 
சசய்யப்பட்டு புனரலமப்பு சசய்யப்படுகிறது.. 
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கல்மடு மீள்  ிர்மாணம்  லட முலறப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களில் 
முதன்லம சபறுகிறது. கடும்யுத்தம்  லடசபற்ற 2009 ம் ஆண்டு 
காலப்பகுதியில் உலடக்கப்பட்டகுளம் 2010ம் ஆண்டளவில்  ிர்மாணம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2011 ம்ஆண்டில் 115 மில்லியன் ரூபா சசலவில் 1025 

குடும்பங்கள் பயன்சபறும் வலகயில் இத்திட்டம் 
புனரலமக்கப்பட்டது. இக் குளம் 2012ம் ஆண்நட முழுக்சகாள்ளளவுக்கு 
 ீர்பிடிக்கப்பட்டு சிறுநபாகம் 3450ஏக்கர் அளவு விஸ்தீரணத்தில் 
சசய்யப்பட்டு மீள்குடிநயற்றத்லத வலுப்படுத்தியது. தற்சபாழுது 
மக்கள் இரு நபாகங்களும் பயிர்சசய்யக் கூடியதாக காணப்படுகிறது. 

இவ்வலகயில் புதுமுறிப்புகுளம், பிரமந்தலாறுகுளம் 
கரியாலல ாகபடுவான், வன்நனரிக்குளம், அக்கராயன்குளம் ஆகிய 
குளங்களும் அரசமற்றும் சவளி ாட்டு ிதி  ிறுவனங்களின் மூலம் 
புனரலமப்பு சசய்யப்பட்டு அதன் பயலனமக்கள் சபற்று 
வருகின்றனர். 

கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தின் இதயமாக திகழ்கின்ற இரலணமடுக்குளம் 
மீள்குடிநயற்றத்தின் நபாது அரச ிதியிலிருந்து 2010 சதாடக்கம் 
அபிவிருத்தி நவலலகள் சசய்யப்பட்டுவந்தன.  

அநதநவலளஆசியஅபிவிருத்திவங்கியினதுஇலகுகடன்திட்டத்தின்கீழ்
குளக்கட்டு 0.6M உயர்த்தி 17MCM  ீர்சகாள்ளளலவ கூட்டுவதற்கான 
திட்டவலரபும் அதனுடன் இலணந்த ஏலனயகட்டுமானங்களும் 
வான், பாலம் அலமப்பு நவலலகளும் திருலவயாறு 
ஏற்று ீர்ப்பாசனநவலலகளும் முன்சமாைியப்பட்டு அதற்கான 
நவலலத்திட்டங்களும்  2200 மில்லியனுக்கு ஆறுசபாதிகளாக 
பிரிக்கப்பட்டு ஒப்பந்தகாரரிடம் வைங்கப்பட்டு துரிதகதியில் 
 லடசபறுகின்றன. 

எனினும் 2012 சதாடக்கம்குளத்தின்கீைானவாய்க்கால், வதீிகள்என்பன 
சர்வநதச விவசாய அபிவருத்திக்கான  ிதியம் (IFAD)இலகுகடன் 
மூலம் புனரலமப்பு சசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்மூலம்  வனீ ீர் 
முகாலமத்துவத்லத நபணிகூடியவிலளச்சலல சபறவாய்ப்பு 
ஏற்பட்டுவருகிறது. அத்துடன் விவசாய  டவடிக்லககலள 
நமம்படுத்தவும் பயிர் ிலங்களில் மாற்றுபயிர்ச்சசய்லகலய 
நமற்சகாள்ளவும்  டவடிக்லக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தமாற்றம் 
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விவசாயமக்களது வாழ்வாதாரத்லத கணிசமான அளவு 
மாற்றக்கூடியதாக உள்ளது. 

இக் குளத்தின் கீழ் அலமந்திருக்கும் 21000AC வயல்  ிலங்களுக்கு 
 ீர்ப்பாசனம் சசய்கின்ற பிரதான, ஊட்ட, வயல், கைிவு வாய்க்கால் 
மற்றும் விவசாய வதீிகள் அலமப்பதற்கான நவலலத்திட்டங்களும் 
IFAD  ிறுவனத்திடமிருந்து வாங்கப்பட்ட 2883.43 மில்லியன் இலகு 
கடனிலும் எமது அரசாங்கத்தினால் வைங்கப்பட்ட 366.57 மில்லியன் 
 ிதிஉதவியுடனும் இப்பாரிய சசயற்திட்டம் 2013ம் ஆண்டு 
ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2017ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதமளவில் நவலலத் 
திட்டங்கலள  ிலறவுக்கு சகாண்டு வரப்பட்டதுடன்  ிதிச் 
சசயற்பாடுகள் யாவும் சசப்சரம்பாா் 2017  ிலறவு சசய்யப்பட்டுள்ளன. 

நமலும் IFAD திட்டத்தின் கீழ்  ீர்ப்பாசன 
கட்டுமானங்கலளபுனரலமப்புச் சசய்யப்பட்ட அநத நவலள 
வாழ்வாதாரத்லத நமம்படுத்துவதற்கான உற்பத்தி சந்லதப்படுத்தல் 
திட்ட முன்சமாைிவு உள்வாங்கப்பட்டு அதன் பிரகாரம் இரலணமடு 
குளத்தின் கீழ் சதான்றுசதாட்டு நமற் சகாள்ளப்பட்டு வந்த 
ச ற்பயிர்ச் சசய்லகக்கு மாற்றடீாக சிறு நபாக காலங்களில் 
மறுபயிர்ச்சசய்லக நமற் சகாள்வலத ஊக்குவிக்கும் திட்டங்களும் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன 

இதற்கலமய சபாருத்தமான மண் ஆய்வு நமற்சகாள்ளப்பட்டு 
அதற்குரிய வயல்  ிலப்பரப்பில்  ிலக்கடலல, சகௌபி, பயறு, நசாளம் 
நபான்றன பயிரிடப்பட்டு சவற்றிகரமான அறுவலடயிலன நமற் 
சகாண்டு வருகின்றார்கள். அநத நபான்று நமட்டு  ிலங்களில் 
புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நசாளம் பயிர்ச்சசய்லக 
இத்திட்டத்தில்  லடமுலறபடுத்தப்பட்டன் விவசாய திலணக்கள 
உதவியுடன் புதிய  ல்ல விவசாயதிட்டங்களும்  வனீமுலறயில் 
பயிரிடக்கூடிய அன்னாசி, சகக்கரிக்காய் நபான்றலவ 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அவ்வாறன புதிய சசயற்பாடுகளில் 
விவசாயிகளுக்கு ஆாா்வத்திலன ஏற்படுத்தி இலாபகரமான 
முயற்சிகளுக்குள் அவாா்கலள உள்வாங்கப்பட்டுள்ளார்கள். 

 ீர் முகாலமத்துவத்திலன நமம்படுத்த புதிதாக ீலர 
அளந்துவைங்கும் ஓர்ஏற்பாடும் அளப்பதற்குரிய கட்டுமானங்களும் 
தற்நபாது அலமக்கப்பட்டு வருகின்றது. புதிய திட்டத்திலன 
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அறிமுகப்படுத்தும்நபாது, கிராமம்சார் அலமப்புக்கலள பலப்படுத்தவும் 
அரசசார்பற்ற  ிறுவனத்தின் ஊடாக பயிற்சி மற்றும் அறிவுலரகலள 
வைங்குவதற்கான ஓர் சசயற்பாடும் சமூகவலுவூட்டல் ஊடாகவும், 

துலறசார் வல்லுனர்கள் ஊடாகவும் நமற்சகாள்ளப்படுகிறது 
இதனூடாக விவசாய மக்கள் அதிக பலம் சபற்றவர்களாகவும், 

 ிறுவனமாக இயங்கக் கூடிய வலகயிலும் பயிற்சிகள் 
வைங்கபடுகின்றது.  

இத் திட்டமானது  ிதி ரீதியாகவும் சபௌதீக ரீதியாகவும் 
முழுலமயான அலடவு மட்டத்திலன அலடந்துள்ளதுடன் 
சசப்சடம்பாா் 2017 உடன் இரலணமடு  ீாா்ப்பாசன அபிவிருத்தித் 
திட்டம்  ிலறவுக்கு வந்துள்ளது இத்திட்டத்தின் மூலம் 
யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தின் 
 ீாா்ப்பாசன மற்றும் உட்டகட்டலமப்பு புனரலமப்பிலும் விவசாய 
மக்களது வாழ்வாதாரத்திலும் பாரியமாற்றத்லதஏற்படுத்தி 
அவாா்களது வாழ்வியலல முன்நனற்றுவதற்கான  ிலல 
ஏற்பட்டுள்ளது.  

இந்த இரு சவளி ாட்டு உதவியின் மூலம் நமற்சகாள்ளப்பட்ட 
புனரலமப்பின் பின்னர் இரலணமடுகுளம் நதசிய மற்றும் சர்வநதச 
 ியமங்களுக்கலமய புனரலமக்கப்பட்ட ஓர் மிகவும் சிறந்த குளமாக 
அலமவதுடன் இந்த மாவட்டத்திற்கும் மாகாணத்திற்கும் சபருலம 
நசர்க்கக்கூடிய குளமாகஅலமயும் 

3.6 ெைத்சதாகை விபரம் 

 

இ
ல
  

பிரநதெ 
செயலர் 
பிரிவு  

குடும்
பங்ை
ளின் 
எண்
ணிக்
கை
கை  

சமாத்
த 
ஆட்ை
ளின் 
எண்
ணிக்
கை  

ஆ
ண்
  

சப
ண்
  

தமி
ழ்
  

ெிங்
ைள
ம் 

மு
ஸ்
லி 
ம் 

1 கலரச்சி 24,420 77,725 37,535 40,190 23,695 35 249 

2 கண்டாவலள 8,382 26070 12,581 13,489 8,262 1 3 

3 பூ கரி 7,512 25,975 12,864 13,111 6,922 1 455 

4 பச்சிலலப் 

பள்ளி 
4012 12,911 6,231 6,680 3,911 2 1 

சமாத்தம் 
44,326 142,681 69,211 73,470 42,790 39 708 
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3.7 மகழவழீ்ச்ெி  ிலகமைள் 

       மகழவழீ்ச்ெி பரம்பல் 

இல மாதம் ெராெரி மகழ வழீ்ச்ெி 
(மி.மீ) 

01 லத 106.36 

02 மாசி 18.80 

03 பங்குனி 162.40 

04 சித்திலர 13.70 

05 லவகாசி 53.10 

06 ஆனி 7.06 

07 ஆடி  

08 ஆவணி 14.00 

09 புரட்டாதி 109.60 

10 ஐப்பசி 126.16 

11 கார்த்திலக 389.00 

12 மார்கைி 107.00 

சமாத்த ெராெரி  

 

 

      சவப்ப ிகல பரம்பல் 

இல மாதம் ெராெரி 
சவப்ப ிகல 
(செல்ெியஸ்) 

01 லத 25.10 

02 மாசி 25.50 

03 பங்குனி 27.90 

04 சித்திலர 30.30 

05 லவகாசி 30.50 

06 ஆனி 30.50 

07 ஆடி 30.40 

08 ஆவணி 29.70 

09 புரட்டாதி 28.60 

10 ஐப்பசி 28.60 

11 கார்த்திலக 26.90 

12 மார்கைி 26.20 

சமாத்த ெராெரி 28.30 
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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 32355 

கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களின் 
எண்ணிக்லக 2136 

பாராளுமன்ற அங்கத்தவர்களின் 
எண்ணிக்லக 

09 

மாகாணசலப அங்கத்தவர்களின் 
எண்ணிக்லக 

04 

உள்ளூர் அதிகாரசலப 
அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்லக 

66 

குடித்சதாலக   
142,681 
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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 

31.12.2017ல் 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 

பிரதம கணக்காளர் SLAcs I 1 1 0 

பிரதம கணக்காய்வாளர் SLAcs I 1 1 0 

உதவி மாவட்ட சசயலாளர் SLAS II/III 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 II/I 2 0 2 

தகவல் சதாடர்பாடல் சதாைில்நுட்ப 

உத்திநயாகத்தர் 
SLICTS 2/II/I 1 01 0 

பாதீட்டு உதவியாளர் Asso Officer 
III/II/I 

1 1 0 

அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர் DOS III/II/I 20 21 -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 33 05 

தகவல் சதாடர்பாடல் சதாைில்நுட்ப 

உதவியாளர் 

SLICTS 

3/III/II/I  
2 0 2 

சதாைில்நுட்ப உதவியாளர் Departmental 
III//II/I 

2 02 0 

சாரதி CDS III/II/I 
Special 

08 06 02 

விடுதிக்காவலாளி Departmental 
III//II/I Spc 

1 0 0 

மின்சார அலுவலர் Departmental 
III//II/I Spc 

1 0 0 

அலுவலக பணி உதவியாளர் OES III/II/I SPC 12 11 1 

காவலாளி OES III/II/I SPC 1 1 0 

சமாத்தம்   101 83 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 

கணக்காளர் SLAcs II/I, 
II/II 

4 4 0 

 ிர்வாக உத்திநயாகத்தர் PMA Supra 4 0 4 

கிராம நசலவயாளர்( ிர்வாகம்;) GS Supra 4 0 4 

சமாைி சபயர்ப்பாளர்  TS 4 0 4 

அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர் DOS III/II/I 20 25 -5 

சதாைில்நுட்ப உத்திநயாகத்தர் SLTS III/II/I 4 0 4 

சபாது முகாலமத்துவ உதவியாளர் PMAS III/II/I 89 68 21 

கிராம நசலவயாளர் உத்திநயாகத்தர்   95 69 26 

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/ காவலாளி 
OES III/II/I 

26 23 3 

சமாத்தம்   274 208 71 
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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 ைிகளயின் செயற்பாடுைள் 

 

உள்ளகக் கணகக்காய்வுக் கிலள மாவட்டச் சசயலகம் மற்றும் பிரநதச 
சசயலகங்களின் உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு முலறலமகலளயும் அதனுடன் 
சதாடர்;புலடய சசயற்பாடுகளின் விலனத்திறன்கலளயும் விருத்தி சசய்து 
சகாள்வநத முக்கியமான ந ாக்கமாகும். 
 

உள்ளககணக்காய்வுக் கிலளயினால் இவ் வருடத்தில் சமாத்தமாக 
முப்பத்சதான் ;று ஐயவினாக்கள் அனுப்பப்பட்டன. அனுப்பப்பட்ட 
ஐயவினாக்களுக்கான பதில்கள் கிலடக்கப் சபற்றதுடன் சபாருத்தமான 
 டவடிக்லககள் நமற்சகாள்ளப்பட்டலம குறிப்பிடத்தக்கது. அத்துடன் 
கடந்தவருடத்துடன் ஒப்பிடும் நபாது இந்தவருடம் மிகவும் 
விலனத்திறலமயாக அலமந்தது. 
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நமலும் ஐயவினாக்களிற்கான பிரதிகள் உள் ாட்டலுவல்கள் 
அலமச்சின் உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவிற்கும் அரச கணக்காய்வுத் 
திலணக்களம் (மாவட்டச் சசயலகம் கிளிச ாச்சி)அனுப்பப்படுகின்றது. 
உள்ளககணக்காய்வுகளில் நதான்றிய ஐயங்கலளயும் 
பிரச்சலனகலளயும் தீர்வுசசய்யும் முகமாக வருடத்தில்  ான்கு 
முகாலமத்துவ கணக்காய்வுக் குழுக் கூட்டம்  டாத்தப்பட்டது. 
முதலாவது கூட்டம் கடந்த வருடத்திற்கானதும் ஏலனய மூன்று 
கூட்டங்களும் இந்தவருடத்திற்குமானது ஆகும். முதலாவது 
கூட்டத்திற்கு உள் ாட்டலுவல்கள் அலமச்சின் பிரதம உள்ளக 
கணக்காய்வாளரும்  மூன்றாவது கூட்டத்திற்கு முகாலமத்துவ 
கணக்காய்வுத் திலணக்களத்தின் பிரதிப் பணிப்பாளரும் 
பங்குபற்றியுள்ளார்கள்.;; 

 

உள்ளகக் கணக்காய்வு உத்திநயாகத்தர்கள் மாவட்டச் சசயலகம் 
மற்றும் பிரநதச சசயலகங்களின் சசயற்திட்டங்கலள பார்லவயிட்டு 
ந ாக்கங்களின் விலனத்திறன் பற்றிய   அறிக்லககள் அரசாங்க 
அதிபருக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது. 

விடயம் மாவட்டச் 
சசயலகம் 

பிரநதச சசயலகங்கள் 

ைகரச்ெி ைண்டாவகள பூ ைரி பச்ெிலலப்
பள்ளி 

முன் லவக்கப்பட்ட 
அவதானிப்புக்கள் 

07 07 06 05 06 

முன் லவக்கப்பட்ட 
அவதானிப்புக்களிற்
காக கிலடக்கப் 
சபற்ற பதில்கள் 

05 06 06 05 06 

சமாத்தமாக பதில் 
கிலடக்கப் சபறாத 
அவதானிப்புக்கள் 

02 01 - - - 

முைாகமத்துவ 
ைணக்ைாய்வுகுழுக் கூட்டம் 

4 வது  
ைாலாண்டு 

2016 

1 வது 
ைாலாண்டு 

2017 

2 வது 

ைாலாண்டு 

2017 

3வது 

ைாலாண்டு 

2017 
khtl;lr; nrayfk; 
fpspnehr;rp 

09.02.2017 05.05.2017 03.08.2017 24.10.2017 
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உள்ளகக் கணக்காய்வு முகாலமத்துவ குழுக்கூட்டத்தில் பின்வரும் 
விடயங்கள் முலறலமகளிலன பலப்படுத்தவும், ஆபத்துக்கலள 
தவிர்க்கவும் கலந்துலரயாடப்பட்டது. 
 

 உள்ளகக் கட்டுப்பாடும் ஆபத்தும் 

 உள்ளகக் கணக்காய்வு அவதானிப்பும் சீர்சசய்தலும் 

 அரச கணக்காய்வு ஐயவினாக்கள் மீள்பரிசீலலன சசய்தல் 

 உள் ாட்டலுவல்கள் அலமச்சு மற்றும் திலறநசரியினால் 
வைங்கப்பட்ட சுற்று ிருபங்கள் 

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 4225614.01 

1003 - 07 - 03 தனியார் மரப் நபாக்குவரத்து - 24062.00 

1003 - 07 - 99 பிறவருமானங்கள் 60,000.00  87937.50 

2002 - 01 - 01 அரச கட்டடங்கள் மீதான வாடலக  850,000.00 1382059.84 

2002 - 02 - 99 வட்டி 2,100,000.00  2155723.71 

2003 - 02 - 14 நமாட்டார் வாகன அறவடீு - 15899224.00 

2003 - 02 - 03 ஆட்கலளப் பதிவுசசய்வதற்கான 
கட்டணம் 

- 275750.00 

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

2003 - 02 - 07 கடவுச்சீட்டுக்கட்டணம் - -                        

- 
2003 - 02 - 13 பரீட்லசக்கட்டணம் - 88100.00 

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

2003 - 02 - 99 பிற சில்லலறப் சபாருட்கள் 80,000.00  121296.00 

2003 - 99 - 00 பிற வருமானம் 1,500,000.00  2807003.74 

2004 - 01 - 00 விதலவகள் அனாலதகள் பங்களிப்பு - 8800319.96 
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5.1.4 மைிதவலு நவகலவாய்ப்பு திகணக்ைளச் செயற்பாடுைள் 

சதாைில் மற்றும் சதாைிற் சங்க உறவுகள் அலமச்சின் ஊடாக மனிதவலு 
நவலலவாய்ப்புத் திலணக்களம் தனது இலக்குகலள சசயற்படுத்தி 
வருகின்றது. இத் திலணக்களத்தின் சசயற்பாடுகளாக இலளஞர் 
யுவதிகளுக்கு நவலலவாய்ப்லப ஏற்படுத்துதல்; சுயசதாைிலல 
நமம்படுத்தல் ஊக்கிவித்தல் சதாைில் வைிகாட்டல் கருத்தரங்குகலள 
 டாத்துதல் நபான்ற சசயற்பாடுகளினூடாக தனது இலக்குகலள அலடந்து 
வருகின்றது. இத் திலணக்களத்தின் சசயற்பாடுகலள முன்சனடுப்பதற்காக 
கிளிச ாச்சி மாவட்ட சசயலகத்தில் ஆறு உத்திநயாகத்தர்களும் பிரநதச 
சசயலகத்தில் மூன்று உத்திநயாகத்தர்களும் கடலமயாற்றுகின்றனர். 
அதன் விபரம் கீநை காட்டப்பட்டுள்ளது  

இல இடம் பதவி உத்திநயாகத்தர் 
எண்ணிக்லக 

 
 
 

01 

மாவட்ட 
சசயலகம் 
 

மனிதவள 
அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர் 

02 

பட்டதாரிப் பயிலு ர் 02 

மனிதவள 
அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர் 

(சபாதுமக்கள் 
நவலலவாய்ப்பு நசலவ 
 ிலலயம் ) 02 

02 

02 கலரச்சி மனிதவள 
அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர் 

01 

03 கண்டாவலள மனிதவள 
அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர் 

- 

04 பச்சிலலப்பள்ளி மனிதவள 
அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர் 

01 

05 பூ கரி மனிதவள 
அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர் 

01 
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மனிதவலு நவலல வாய்ப்புத் திலணக்களத்தின் 
சசயற்திட்ட முன்நனற்ற அறிக்லக  
 

1. ஆசிரியர்களுக்கான சதாைில் வைிகாட்டல் 
 

இந் ;  ிகழ்ச்சி ஊடாக மாணவர்கள் பாடசாலல கல்வியின் நபாநத 
சதாைில் வாய்ப்லப எவ்வாறு சபற்றுக் சகாள்ளலாம் என்பலதயும் 
பாடசாலல கல்வியின் பின் கற்க நவண்டிய பயிற்சி ச றி பற்றியும் 
ஆசிரியர்களினூடாக மாணவர்களுக்கு சகாண்டு சசல்லுதல் இவ் 
 ிகழ்ச்சியின் ந ாக்கமாகும். இந்  ிகழ்ச்சிக்கு 40 ஆசிரியர்கள் 
பங்குபற்றியுதுடன் 27620ரூபா  ிதி சசலவு சசய்யப்பட்டது. 
 
 

2. மாணவர்களுக்கான சதாைில் வைிகாட்டல்  
 

மாணவர்கள் பாடசாலல கல்வி முடிந்தவுடன் பயிற்சி ச றிக்கு 
ஈடுபடுத்தல் மாணவர்களின் தரத்லத உயர்த்துதல்  இந்    
 ிகழ்ச்சியின் ந ாக்கமாகும் 911  மாணவர்களுக்கு சதாைில் 
வைிகாட்டல்  டாத்தப்பட்டது 
 

3. நவலல நதடுநவாருக்கான சதாைில் வைிகாட்டல்  
இந்  ிகழ்ச்சி நவலலயற்ற இலளஞர் யுவதிகளுக்கானது. இலளஞர் 
யுவதிகலள தனியார் துலற சுய சதாைில் நபான்றவற்றில் சதாைில் 
வாய்ப்லப சபற்று ஊக்கிவித்தல் ஆகும். 1341 நவலலயற்ற 
இலளஞர் யுவதிகளுக்கு விைிப்éட்டல் சசய்யப்பட்டுது 
 

4.  லிவுற்நறாருக்கான சதாைில் வைிகாட்டல் 
 

 லிவலடந்தவர்கலள சுய சதாைிலில் ஈடுபடுத்துவதற்காக இந் 
 ிகழ்ச்சி  டாத்தப்படுகின்றது.  நபருக்கு வைிகாட்டல் 
சசய்யப்பட்டது. 
 

5. சுயசதாைில் சசய்நவாருக்கான ஊக்குவித்தல்  ிகழ்ச்சி 
 

இந்  ிகழ்ச்சி சுயசதாைில் சசய்து சகாண்டிருப்நபாருக்கானது 
சுயசதாைிலல எவ்வாறு நமம்படுத்துதல் சந்லதப்படுத்தல் 
நபான்றலவக்கான வைிமுலறகலள விளக்குவதாகும் இந் 
 ிகழ்ச்சியில் 120 நபர் பங்குபற்றினர் 9560ரூபா சசலவு 
சசய்யப்பட்டது. 
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6. சபற்நறாருக்கான சதாைில் வைிகாட்டல்  ிகழ்ச்சி  
 

இந்  ிகழ்ச்சியானது பாடசாலல கல்வியின் பின் தமது 
பிள்லளகலள பயிற்சி ச றிக்கு அனுப்புதல் சதாைில் வாய்ப்லப 
சபற்றுக் சகாடுக்க ஆர்வமூட்டல் நபான்றலவ பற்றி சபற்நறாருக்கு 
சதளிவுபடுத்தும்  ிகழ்வு ஆகும். இந்  ிகழ்ச்சிக்கு 200 பயனாளிகள் 
பங்குபற்றியதுடன் 9000 ரூபா சசலவு சசய்யப்பட்டது. 
 

 

7. சதாைில் குழு  ிகழ்ச்சித் திட்டம் 
 

இந்  ிகழ்ச்சி சதாைிலல எதிர்பார்க்கும் இலளஞர்கள் 
யுவதிகளுக்கானத. இந்  ிகழ்ச்சியின் மூலம் ந ரடி நவலல 
வாய்ப்லப சபறலாம். இந்  ிகழ்ச்சிக்காக 30 நபர் பங்குபற்றியதுடன் 
34150 ரூபா சசலவு சசய்யப்பட்டது. 
 

8. சதாைில் வாய்ப்புக்கு ஆர்வமூட்டும் நவலலத்திட்டம் 

இந்  ிகழ்ச்சியில் நவலலயற்றவர்கலள சுயசதாைிலில் 
ஈடுபடுத்துவதற்கு ஆர்வமூட்டும்  ிகழ்ச்சி ஆகும். இந்  ிகழ்ச்சியில் 
04 நபர் பங்குபற்றினர். 
 

9. முயற்சியாண்லம அபிவிருத்தி பயிற்சி ச றி 
 

இந்  ிகழ்ச்சி சதாைில் குழு ஒன்றிற்கு சதாைில் விருத்திக்கு 
நதலவயான பயிற்சி அளிப்பதாகும் இந்  ிகழ்வில் 30 நபர் 
பங்குபற்றியதுடன் 27600ரூபா சசலவு சசய்யப்பட்டது. 
 

10. சதாைில் சவாலல சவற்றிசகாள்ளல் 

இந்  ிகழ்ச்சி நவலலயற்ற இலளஞர் யுவதிகளுக்கானது. சதாைிலல 
நதடும் நபாதும் ந ர்முக நதர்லவ எதிர் சகாள்ளும் நபாதும் 
சவற்றிகரமாக அவ் சதாைிலல சபற்றுக்சகாள்ளல் பற்றிய 
விைிப்éட்டல் ஆகும். இதில் 120 நபர் பயனாளிகள்; பங்குபற்றியதுடன் 
31800 ரூபா சசலவு சசய்யப்பட்டது. 
 

11. நதலவப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி ச றி 
 

இந்  ிகழ்ச்சி சுயசதாைில் சசய்து சகாண்டிருப்நபாருக்கானது இதில் 
30 நபர் பயனாளிகள் ; பங்குபற்றியதுடன் 9950ரூபா சசலவு 
சசய்யப்பட்டது. 
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12. உள்வாரி பட்டதாரி மாணவர்களுக்கான சதாைில் வைிகாட்டல் 

இந்  ிகழ்ச்சி  பல்கலலக்கைக மாணவர்களுக்கானது. இலளஞர் 
யுவதிகலள தனியார் துலற சுய சதாைில் நபான்றவற்றில் சதாைில் 
வாய்ப்லப சபற்று ஊக்கிவித்தல் ஆகும்.  இதில் 41 மாணவர்களுக்கு 
விைிப்éட்டல் சசய்யப்பட்டது.டன் 34450.00 ரூபா சசலவு 
சசய்யப்பட்டது. 
 

13. சதாைில் வைிகாட்டலும் ஊக்குவிப்பும் 

  மாவட்டத்திலுள்ள சதாைில் தருனர்கலள பதிவு சசய்தல் 
இலணயவைி ழூலம் பதிவு சசய்தல்            கிளி ;ச ாச்சி 
மாவட்டத்தில் உள்ள சதாைில் நதடுநவாலர பதிவு சசய்தல் அரச 
அரசசார்பற்ற தனியார் மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்பலடயிலான 
நவலலகளுக்கு நவலல நதடுநவலர சதாைில் தருனருடன் 
சதாடர்புபடுத்தி விடுதல் 25000ரூபா சசலவு சசய்யப்பட்டது. 
 

14. சதாைிநுட்ப பயிற்சிச றி  ிகழ்ச்சி 
இந்  ிகழ்ச்சி சுயசதாைில் சசய்து சகாண்டிருப்நபாருக்கானது 
சுயசதாைிலல சதாைில் நுட்ப்பத்லத பயன்படுத்தி எவ்வாறு 
நமம்படுத்துதல் சந்லதப்படுத்தல் நபான்றலவக்கான 
வைிமுலறகலள விளக்குவதாகும் இந்  ிகழ்ச்சியில் 60 நபர் 
பங்குபற்றினர் 42000ரூபா சசலவு சசய்யப்பட்டது. 
 

ந ரடி நவலல வாய்ப்பு 72  நபருக்கு சபற்றுக் சகாடுக்கப்பட்டது. 
பயிற்சி ச றிக்கு 273  நபர் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். 
இல பிரநதச 

சசயலாளர் 
பிரிவு  

ஓதுக்கீடு 
ரூபா 

சசலவனீம் 
ரூபா   

மீதி ரூபா    

1 மாவட்ட 
சசயலகம் 
 

20000 19971 29 

5000 5000 0 

2 கலரச்சி 2390 2390 0 

7950 7950 0 

34450 34450 0 

2250 2250 0 

21000 21000 0 

27620 27620 0 

27600 27600 0 
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3 கண்டாவலள 2390 2380 10 
2250 2250 0 

7950 7950 0 

4 பூ கரி 2390 2390 0 

7950 7950 0 

2250 2250 0 

12000 12000 0 

9950 - 9950 

5 பச்சிலலப்பள்ளி 2390 2390 0 

7950 7950 0 

2250 2250 0 

12000 12000 0 

34150 34150 0 

9950 9950 0 

nkhj;jk; 264080 254091 9989 

 
 

 

 

 

 

   

 

5.1.5. நதெிய சதாழில் முயற்ெி அபிவிருத்தி அதிைாரெகபயின் 

செயற்பாடுைள் 

வியாபாரத்லத ஊக்குவித்தலும் வியாபாரமும். 
1. சிறிய மற்றும்  டுத்தர சதாைில்முயற்சியாளர்களது 
பிரச்சலனகலள தீர்த்தல் 

2. பிரநதச மாவட்டரீதியாக சதாைில்முயற்சியாளர்கலள 
உருவாக்கலும் வலுப்படுத்தலும் 

 

நதசிய சதாைில்முயற்சி அபிவிருத்தி அதிகாரசலபயானது மாவட்ட 
பிரநதச ரீதியாக சதாைில்முயற்சியாளர்களது பிரச்சலனகலள 
இனம்கண்டு அவற்லற தீர்த்து லவப்பதுடன் அபிவிருத்தி 
சசய்கின்றது. 
இதன்நபாது அரச மற்றும் அரசசார்பற்ற வியாபார  ிறுவனங்கள்   
கலந்துசகாண்டு தமது ஆநலாசலனகலள   வைங்குகின்றன. 
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ந ாக்கம் 

 சதாைில் முயற்சியாளர்கள் இலணந்து ஒரு கூட்டலமப்பு 
உருவாக்கல் 

 சதாைில் முயற்சியாளர்களது பிரச்சலனகலள தீர்த்தல் 

 சிறியமற்றும்  டுத்தர சதாைில்முயற்சியாளர்களது 
ஒருங்கிலணவு 

 பிரநதச மாவட்டரீதியாக சதாைில்முயற்சியாளர்களது 
பிரச்சலனகலள இனம் காணுதலும் தீர்த்தலும் 

 

பிரநதச சதாைில்முயற்சியாளர் மன்றம்        பிரநதச சதாைில்முயற்சியாளர் மன்றம் 

பிரநதசசசயலகம் கலரச்சி                பிரநதசசசயலகம்  பூ கரி 

 

 

 

 

 

இ
ல 

 ிகழ்வு மாவட்டசசயலகம் / 

பிரநதசசசயலகம் 
பயனா
ளிகள் 

திகதி  ிதிஓதுக்கீடு 

01 பிரநதச 
சதாைில்முயற்சியா
ளர் மன்றம் 

பிரநதசசசயலகம் 
கலரச்சி 

60 

 

03.07.2017 10400.00 

 

02 பிரநதச 
சதாைில்முயற்சியா
ளர் மன்றம் 

பிரநதசசசயலகம் 
கண்டாவலள 

55 10.11.2017 9541.25 

03 பிரநதச 
சதாைில்முயற்சியா
ளர் மன்றம் 

பிரநதசசசயலகம்  
பூ கரி 

50 14.11.2017 13750.00 

04 மாவட்ட 
சதாைில்முயற்சியா
ளர் மன்றம் 

மாவட்டசசயலகம் 
கிளிச ாச்சி 

70 08.12.2017 15700.00 
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பிரநதச சதாைில்முயற்சியாளர் மன்றம்      மாவட்ட சதாைில்முயற்சியாளர் மன்றம் 

பிரநதசசசயலகம் கண்டாவலள       மாவட்டசசயலகம் கிளிச ாச்சி 

 ிகழ்வு- 02 

      சபண்  சதாைில்முயற்சியாளர் அபிவிருத்தி சதாடர்பான பயிற்சிச றிகள் 

 
 

இ
ல 

 ிகழ்வு மாவட்டசசயலகம்  /  

பிரநதசசசயலகம் 

gadhsp
fs; 

jpfjp epjpXJ
f;fPL 

01 நகக் 
பயிற்சிச றி 

பிரநதசசசயலகம் 
கலரச்சி 

21 17.05.2017 

18.05.2017 

18000.00 

02 

 
சபாதியிடல் 
பயிற்சிச றி 

மாவட்டசசயலகம் 
கிளிச ாச்சி 

10 15.06.2017 

16.06.2017 

13348.00 

03 சறஜிநபாம் 
வடிவலமத்தல் 
பயிற்சிச றி 

பிரநதசசசயலகம் பலள 15 27.06.2017 

28.07.2017 

30.07.2017 

15675.00 

04 சாறிபிளவுஸ் 
லதத்தல் 
பயிற்சிச றி 

பிரநதசசசயலகம் 
கண்டாவலள 

02 24.08.2017 

25.08.2017 

13750.00 

05 கரடிசபாம்லம 
வடிவலமத்தல் 
பயிற்சிச றி 

பிரநதசசசயலகம்   
é கரி 

15 13.09.2017 

14.09.2017 

15.09.2017 

13460.00 

06 அல்வாதயாரித்
தல்  
பயிற்சிச றி 

பிரநதசசசயலகம்   
é கரி 

25 29.11.2017 

30.11.2017 

13400.00 

07 லகவிலனப்சபா
ருள் பயிற்சிச றி 

மாவட்டசசயலகம் 
கிளிச ாச்சி 

13 27.11.2017 

28.11.2017 

21154.00 
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நகக் பயிற்சிச றி                                 சபாதியிடல் பயிற்சிச றி 
மாவட்டசசயலகம்                              பிரநதசசசயலகம் கலரச்சி 

 

 சறஜிநபாம் வடிவலமத்தல் பயிற்சிச றி கரடிசபாம்லமவடிவலமத்தல்   
பலள பிரநதசசசயலகம்                         பயிற்சிச றி  

 

 

 

 

 
 
             

சாறிபிளவுஸ் லதத்தல் பயிற்சிச றி                அல்வாதயாரித்தல்  பயிற்சிச றி  
பிரநதசசசயலகம்  கண்டாவலள                       பிரநதசசசயலகம்   பூ கரி 

 
லகவிலனப்சபாருள் பயிற்சிச றி மாவட்டசசயலகம் கிளிச ாச்சி 
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 ிகழ்வு 03 : - திவியட்ட உதானய விைிப்புணர்வு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ிகழ்வு  04 : -திவியட்ட உதானய முகாலமத்துவ பயிற்சி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இ
ல 

 ிகழ்வு மாவட்ட 

சசயலகம்  

/பிரநதச 

சசயலகம் 

பயனா
ளிகள் 

திகதி 

01 திவியட்டஉதானய மாவட்டசசயல
கம் கிளிச ாச்சி 

157 16.08.2017 

18.08.2017 

இ
ல 

 ிகழ்வு மாவட்ட 

சசயலகம்  

/பிரநதச 

சசயலகம் 

பயனா
ளிகள் 

திகதி 

01 திவியட்ட உதானய 
முகாலமத்துவ 
பயிற்சி  

பிரநதசசசயலக
ம் கலரச்சி 
பிரநதசசசயலக
ம் பூ கரி 

75 12.12.2017 

  

02 திவியட்ட உதானய 
முகாலமத்துவ 
பயிற்சி  

பிரநதசசசயலக
ம் பலள 
பிரநதசசசயலக
ம் கண்டாவலள 

82 13.12.2017 
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5.1.6 நதர்தல் திகணக்ைள செயற்பாடுைள். 

வாக்ைாளர்ைளின் எண்ணிக்கை – 2017 

10  யாழ்ப்பாணம் நதர்தல் மாவட்டத்தின் ‘க’ கிளிச ாச்சி நதர்தல் 
சதாகுதியில் (கிளிச ாச்சி  ிர்வாக மாவட்டத்தில்) 2017ஆம் ஆண்டு  
பதிவு சசய்யப்படடுள்ள வாக்காளர்களின் எண்ணிக்லக – 86731 
 

வாக்சைடுப்பு மாவட்டங்ைள் 

பிரநதச கிராம அலுவலர் பிரிவு வாக்சகடுப்பு மாவட்டங்களின் 

சசயலர் பிரிவு எண்ணிக்லக    எண்ணிக்லக 
1. கலரச்சி     42     42  

2. கண்டாவலள    16     18 

3. பூ கரி     19     22 

4. பச்சிலலப்பள்ளி  18     18 

சமாத்தம்      95     100 

 

பிரநதச சலபகள் - 03 
1. கலரச்சி பிரநதச சலப 
2. பூ கரி பிரநதச சலப 
3. பச்சிலலப்பள்ளி பிரநதச சலப 

வடமாகாண சலப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்லக 

 யாழ்ப்பாணம் - 16 

 வவுனியா      - 06 

 மன்னார்      - 05 

 முல்லலத்தீவு - 05 

 கிளிச ாச்சி - 04 

  சமாத்தம்        36 
 

2017 ஆம் ஆண்டுக்ைாை நதர்தல்ைள் திகணக்ைளச் செயற்பாடுைள் 

நதரு ர் இடாப்பு மீளாய்வு - 2017 
 
2017 ஆம் ஆண்டுக்குரிய நதரு ர் இடாப்பு மீளாய்வு சதாடர்பான 
சசயற்பாடுகள் 2017 யூன் 01ம் திகதி சகல பிரநதச சசயலகங்கள் 
ஊடாக கிராம அலுவலர் பிரிவுகளில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2017 
ஒக்நராபர் 12ஆம் திகதி மீளாய்வுச் சசயற்பாடுகள் யாவும் 
 ிலறவுசபற்று மீளாய்வு சசய்யபட்ட 2017ஆம் ஆண்டுக்குரிய நதரு ர் 
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இடாப்பானது 2017.10.12ஆந் திகதி கிளிச ாச்சி மாவட்ட உதவித் 
நதர்தல்கள் ஆலணயாளர் திரு.சு.ஊ. அமல்ராஜ் அவர்களால் 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. 
 

உள்ளூராட்ெி ெகபைள் நதர்தல் - 2018 
 

2018ஆம் ஆண்டு  லடசபறவுள்ள உள்ளூராட்சி சலபகளுக்கான 
நதர்தலுக்குரிய ஆரம்ப ஏற்பாடுகள் நமற்சகாள்ளப்பட்டன. 
பச்சிலலப்பள்ளி பிரநதச சலப> கலரச்சி பிரநதச சலப> பூ கரி 
பிரநதச சலபகளுக்கான நவட்புமனுக்கள் சபறப்பட்டன. 
 

வாக்ைாளர் திைம் - 2017 
 
எமது மாவட்டத்தில்  லடசபற்ற 2017ஆம் ஆண்டுக்கான வாக்காளர் 
தின  ிகழ்வுகள் 2017.06.06ஆம் திகதி பூ கரி பிரநதச சசயலகத்தில் 
சிறப்பாக  லடசபற்றன. இதில் மக்கள் மத்தியில் வாக்குரிலமயின் 
அவசியத்லத உணர்த்தும்; வலகயில் விைிப்புணர்வூட்டும் 
 லடபவனியும் ;; பாடசாலல மாணவர்களுக்கிலடயில் பாடசாலல 
மட்டம்> நகாட்டமட்டம்> மாவட்டமட்டத்தில் கவிலத> நபச்சுப் 
நபாட்டிகள்  டாத்தப்பட்டன. நமலும் மாணவர்களுக்கான வினாடி 
வினா  ிகழ்வும் ஏலனய கலல ிகழ்வுகளும் ஏற்பாடு 
சசய்யப்பட்டன. 
 
 

நவட்புமனுக்ைளின் விபரம் 

 
 

உள்ளுராட்சி சலப
  

ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்ட 
நவட்புமனுக்கள் 

நவட்பாளர்களி
ன் எண்ணிக்லக 

 ிராகரிக்கப்பட்ட நவட்பு 
மனுக்கள் 

கட்சிகள் சுநயட்லச
க்குழுக்க
ள் 

சமா
த்தம் 

சபண்
கள் 

கட்சிகள் சுநயட்லசக்கு
ழுக்கள் 

பச்சிலலப்பள்ளி 
பிரநதச சலப 

 

7 
1 

128 
47 

- - 

கலரச்சி பிரநதச 
சலப 

 

7 1 342 109 - 1 

பூ கரி பிரநதச சலப 8 1 168 59 - - 

  சமாத்தம்       9 3 638 100 - 1 
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இடாப்பு பிரித்சதடுப்பிதழ் 
 

சபாதுமக்களின் பல்நவறு நதலவகளுக்காக நதரு ர் இடாப்பு 
பிரித்சதடுப்பிதழ்கள் வைங்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வலகயில் 
பல்கலலக்கைக அனுமதி> ந ர்முகத் நதர்வுகள்>  ட்டஈடு 
சபற்றுக்சகாள்ளல்>  ீதிமன்றத் நதலவ> காணி ஒதுக்கீட்டுச் 
சசயற்பாடுகள் நபான்ற பல்நவறு நதலவகளுக்காக கிளிச ாச்சி 
மாவட்டத் நதர்தல்கள் அலுவலகத்தினால் 2017ம் ஆண்டில் 46 
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 2017ஆம் ஆண்டிற்கான 
சசயலாற்றுலக விபரங்கள் பின்வருமாறு. 
 

 

1. ைாணி மாவட்ட பதிவை செயற்பாட்டு விபரங்ைள் 

 

 

இல. விபரம் எண்ணிக்லக 

01 பதிவு சசய்யப்பட்ட உறுதிகள்    2462 

 
02 பதிவு சசய்யப்பட்ட அரச அளிப்புக்கள் 338 

03 சபறப்பட்ட இலணப்பிரதிகள் 1000 

04 வைங்கப்பட்ட உறுதிப்பிரதிகள் 150 

05 வைங்கப்பட்ட சுருக்கப்பிரதிகள் 715 

06 வைங்கப்பட்ட அனுமான வயது சான்றிதழ்கள் 104 

07 சபறப்பட்ட நதடுதல் விண்ணப்பங்கள் 06 

08 அனுமதிக்கப்பட்ட காலம் கடந்த பிறப்புக்கள் 324 

09 சமாைிசபயர்ப்பு விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்லக 213 
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1. பிரநதெ செயலை செயற்பாட்டு விபரங்ைள் 

(ைகரச்ெி, ைண்டாவகள, பச்ெிகலப்பள்ளி, பூ ைரி) 

 

 

5.1.8 அைாா்த்த முைாகமத்துவச் செயற்பாடுைள் 

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 

இல. கட்டண விபரம் சதாலக 

01 உறுதிப்பதிவு சசய்தல் 227,500.00 

02 உறுதிப்பிரதி சுருக்கப்பிரதி 214,200.00 

03 நதடுதல்     3,000.00 

04 இலணப்பிரதியில் ஒட்டப்பட்ட முத்திலரப்சபறுமதி    13,842,677.00 

05 சமாைி சபயர்ப்பு 114,000.00 

06 சபறப்பட்ட பி.இ.வி. விண்ணப்பங்களுக்கான கட்டணம் 341,300.00 

இல. விபரம் எண்ணிக்லக 

01 சபறப்பட்ட பி.இ.வி. விண்ணப்பங்கள் 26,699 

02 வைங்கப்பட்ட பிரதிகள் 34,702 

03 பதியப்பட்ட பிறப்பு 2,785 

04 பதியப்பட்ட இறப்பு 662 

05 பதியப்பட்ட விவாகம் 807 

06 அனுமதிக்கப்பட்ட திருத்தங்கள் 720 

07 அனுமதிக்கப்பட்ட காலங்கடந்த பிறப்பு(24) 935 

08 சபறப்பட்ட பி.இ.வி. விண்ணப்பங்கள் 68 

இல. கட்டண விபரம் சதாலக 

01 சபறப்பட்ட பி.இ.வி. விண்ணப்பங்களுக்கான கட்டணம் 4,088,600.00 

02 சபறப்பட்ட காலங்கடந்த பிறப்பு இறப்பு மற்றும் 
திருத்தம் சதாடர்பான கட்டணங்கள் 

82,300.00 

03 திருமண பதிவுக்கட்டணம் 29,100 
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மற்றும் மாவட்ட மட்ட அனர்த்த முகாலமத்துவ சசயற்பாடுகலள 

ஒருங்கிலணத்தல் என்பவற்லற மாவட்டத்தில் நமற்சகாண்டு 

வருகின்றது.  

 

அனர்த்த  ிவாரண நசலவயானது அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களிற்கான  ிவாரணங்கள், வறட்சிகால குடி ீர் வி ிநயாகம் மற்றும் 

அனர்த்தத்தின் நபாதான சசாத்தைிவு, உயிர் இைப்புகளிற்கான 

 ட்டஈடுகலள வைங்குகின்றது. 

 

மாவட்ட அைர்த்த முைாகமத்துவ இகணப்பு அலைின் 

செயற்பாடுைள் 

 ிகழ்ச்சி  ிகழ்ச்சிகளின் 

எண்ணிக்லக 
ஒதுக்கீடு சசலவனீம் மீதி 

அனர்த்த 

முன்னாய்த்த 

சசயற்பாடுகள் 

27 289,050.00 821,424.25 7,625.75 

அனர்த்த 

விைிப்புணர்வுச் 

சசயற்பாடுகள் 

06 179,076.00 107,116.25 8,860.31 

அனர்த்த தணிப்புச் 
சசயற்பாடுகள் 

02 19.8 19.8  

 

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. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 gpuNjr kl;l mdh;j;j Kd;dha;j;j 
fye;Jiuahly;>  

fpuhkkl;l mdh;j;j Kd;dha;j;j epfo;T khtl;l kl;l mdh;j;j Kd;dha;j;j 
fye;Jiuahly;>  
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அைாா்த்த விழிப்புணாா்வும் பயிற்ெி  ிைழ்வும் 
 

அைர்த்த பயிற்ெியும் விழிப்புணர்வும் செயற்பாடுைளாை மாவட்ட, 

பிரநதெ அரெ திகணக்ைள உத்திநயாைத்தர்ைள், ைிராம மக்ைள் 

மற்றும் பாடாெகல ஆெிரியர்ைள், மாணவர்ைள் ஆைிநயாருக்கு 

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 2017ஆம் அண்டிற்கான அனர்த்த 
தணிப்பு சசயற்திட்டமாக கச்சாசவளி கிராம நசலவயாளர் பிரிவில் 
ரூபா 10.9 மில்லியன் சசலவிலும், இயக்கச்சி  
கிராமநசலவயாளர்கள் பிரிவுகளில் 8.8 மில்லியன் சசலவிலும் 
சசயற்திட்டங்களும் நமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

 
இல அைர்த்த தணிப்புச்செயற்திட்டங்ைள் செலவுைள்

Mn 

01 கச்சார்சவளி கைிவுவாய்க்கல் புனரலமத்தல்   10.9 

02 இயக்கச்சி சகாற்றாண்டர்குளம் பாலம் வதீி 
புனரலமத்தல் 

8.9 

 
 
 
 
 
 

Kd;gs;sp Mrphpah;fspw;fhd 
tpopg;Gzh;T epfo;T  

Njrpa hPjpapyhd Rdhkp Xj;jpif 
epfo;T –  

fpuhk kf;fspw;fhd 
KjYjtpg;gapw;rp   
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அைர்த்த  ிவாரண நெகவைள் செயற்பாடு 
அைர்த்த பாதிப்பிற்குள்ளாை வடீுைகள புைரகமப்பதற்கு 2017        
இல் செய்யப்பட்ட சைாடுப்பைவுைள் 

 

பிரநதச சசயலாளர்  

பிரிவு 

பாதிப்பலடந்த வடீுகள் சமாத்த 

சசலவினம் 

(ரூபா)) 

 

கலரச்சி 67 3,630,500.00 

கண்டாவலள 124 1,550,000.00 

பூ கரி 12 715,000.00 

பச்சிலலப்பள்ளி 26 2,077,200.00 

சமாத்தம் 229 7,972,700.00 
 

2017இல் செய்யப்பட்ட வரட்ெிய; ைால குடி ீர் வி ிநயாை விபரம் 
வருமாறு 
பிரநதச சசயலாளர்  

பிரிவு 

பாதிப்பலடந்நதார் விபரம் குடி ீர் வி ிநயாகம் சமாத்த 

சசலவினம் 

(ரூபா)) 

குடும்பம்  பர்கள் குடும்பம்  பர்கள் 

கலரச்சி 11,933 41,432 1,987 6,995 2,101,971.32 

கண்டாவலள 5,914 19,493 993 3,705 1,348,652.67 

பூ கரி 5,832 20,194 2,252 8,172 1,800,000.00 

பச்சிலலப்பள்ளி 3,542 11,954 506 1,878 590,500.00 

சமாத்தம் 27,221 93,073 5,738 20,750 5,841,123.99 

 
 2017 ஆம் ஆண்டில் வரட்ெி ல் பாதிப்பலடந்த மக்களிற்கு உலர் 

உணவு வைங்கிய விபரங்கள் வருமாறு. 

பிரநதச சசயலாளர்  

பிரிவு 

வரட்சியால் 
பாதிப்பலடந்த 
குடும்பங்கள் 

உலர் 

உணவு 

வி ிநயாகம் 

சமாத்தம் 

(ரூபா) 

குடும்பம்  பர்கள் குடும்பம் 

கலரச்சி 11,933 41,432 11,065 76,350,000.00 

கண்டாவலள 5,914 19,493 5,797 39,705,145.00 

பூ கரி 5,832 20,194 4,227 29,121,000.00 

பச்சிலலப்பள்ளி 3,542 11,954 3,021 17,615,000.00 

சமாத்தம் 27,221 93,073 24,110 162,791,145.00 
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5.1.9 நமாட்டார்நபாக்குவரத்து திகணக்ைள செயற்பாடுைள் 
நமாட்டார் நபாக்குவரத்து திலணக்களத்தின் கிளிச ாச்சி மாவட்ட 
அலுவலகத்தினால் சபாது மக்களுக்கான சாரதி அனுமதிப் 
பத்திரங்கள் வைங்குதல் அவர்களது வாகனங்களுக்குத் நதலவயான 
இலக்கத்தகடுகலள சபற்று வி ிநயாகித்தல்>வாகனங்கலள 
நதலவக்நகற்ப பரீட்சித்து பரீட்சிப்புச் சான்றிதழ்கள் வைங்கல் 
முதலான நசலவகள் வைங்கப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வாறு கடந்த 
2017ம் ஆண்டில்  ிலறநவற்றப்பட்ட நசலவகளாவன: 

1. புதிதாக சாரதி அனுமதிப்பத்திரத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 4796 
விண்ணப்பங்களும்> ஏற்சகனநவ சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் 
சபற்றுக்சகாண்டவர்களால் இலகுரக வாகனங்களுக்குரிய 
 ீடிப்புக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 289  விண்ணப்பங்களும்> கனரக 
வாகனங்களுக்குரிய  ீடிப்புக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 405 
விண்ணப்பங்களும்> சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் புதுப்பித்தலுக்கான 250 
விண்ணப்பங்களுமாக சமாத்தம் 5740 விண்ணப்பங்கள் 
ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

2. இவ்வாறு விண்ணப்பித்த புதிய விண்ணப்பதாரர்கள் 4796 
நபருக்கும்> கனரக வாகனங்களுக்கான சாரதி அனுமதிப்பத்திர 
 ீடிப்புப்பாக விண்ணப்பித்த 405 நபருக்கும்> மீள் பரீட்லசக்காக 
விண்ணப்பித்த 3589 நபருக்கும் எழுத்துப் பரீட்லசகள்  டாத்தப்பட்டு 
அதில் சித்தியலடந்த 3974 நபருக்கு பைகுனர் அனுமதிப் பத்திரங்கள் 
வைங்கப்பட்டுள்ளன. 

3. எழுத்துப் பரீட்லசயில் சித்தியலடந்து பைகுனர் 
அனுமதிப்பத்திரங்கள் சபற்றுக்சகாண்ட 3974 நபருக்கும்> இலகுரக 
வாகன சாரதி அனுமதிப் பத்திர  ீடிப்புக்காக விண்ணப்பித்த 289 
நபருக்குமாக சமாத்தம் 4263 நபருக்கு சசயன்முலறப் பரீட்லசகள் 
 டாத்தப்பட்டு தற்காலிக சாரதி அனுமதிப் பத்திரங்கள் 
வைங்கப்பட்டுள்ளன. 

4. அத்துடன் தலலலம அலுவலகத்திடமிருந்து கிலடக்கப்சபற்ற 
291 வாகனங்களுக்கான இலக்கத்தகடுகள் உரிலமயாளர்களுக்கு 
வி ிநயாகிக்கப்பட்டுள்ளன. 

5. வாகனங்களின் உடலலமப்பு மாற்றம் சசய்வதற்காக 
விண்ணப்பித்த 44 நபரின் வாகனங்கள் பரீட்சிக்கப்பட்டு வாகன 
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 ிலறச் சான்றிதழ்கள் வைங்கப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் பல்நவறு 
நதலவகளுக்காக வாகனங்கள் பரிநசாதிக்கப்பட்டு 89 பரீட்சிப்பு 
அறிக்லககள் வைங்கப்பட்டுள்ளன. 

6. இவ்வலுவலகத்தால்  ிலறநவற்றப்பட்ட நமற்படி 
நசலவகளினூடாக ரூபா.16,050,464.00 நசலவக்கட்டணமாக 
சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

5.1.10 ஓய்வூதிய செயற்பாடுைள் 

இ
ல 

 

பிரநதச 
சசயலகம் 

 

குடிசார் 
ஓய்வூதியம் 

விதலவகள் 
அ ாலதகள் 
ஓய்வூதியம் 

சமாத்த 
ஓய்வூதி

யர் 
எண்ணி
க்லக 

 

சமாத்த 
ஓய்வூதியப் 
சபறுமதி 

 

எண்
ணிக்
லக 

சபறுமதி எண்
ணிக்
லக 

சபறுமதி 

01 பச்சிலலப்பள்ளி 60 1,381,268.81 38 752,952.82 98 2,134,221.63 

02 கலரச்சி 456 10,703,790.30 243 4,668,420.26 699 15,372,210.55 

03 பூ கரி 62 1,436,682.42 32 626,177.90 94 2,062,860.32 

04 கண்டாவலள 81 1,829,977.63 48 903,470.50 129 2,733,448.14 

05 சமாத்தம் 659 15,351,719.16 361 6,951,021.48 1020 22,302,740.64 

5.1.11 சதாகைமதிப்பு புள்ளிவிபரக்ைிகளயின் செயற்பாடுைள் - 2017 

இந்த  ாட்டின் சமூக சபாருளாதார  ிலலலமகள் சம்பந்தமாக 
புள்ளிவிபரத்தரவுகலளச் நசகரித்தல்,வலகப்படுத்தல், 

ஆய்வுசசய்தல், சவளியிடல், புள்ளிவிபர குறிகாட்டிகலள 
கணித்தல், ஆகிய பணிகள் மத்திய அரசாங்க முகவர்  ிலலயமான 
சதாலகமதிப்பு புள்ளிவிபரத்திலணக்களத்லதச் 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 
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புள்ளிவிபரக்கிலளயால் 2017ம் ஆண்டு சசய்யப்பட்ட புள்ளிவிபர 
நவலலகள் கீநை தரப்படுகின்றது. 
 

1. இலங்லகத் சதாைிற்பல அளவடீு 

இலங்லகத் சதாைிற்பல அளவடீானது மாதாந்தம்; சதாடர்ச்சியாக 
 டத்தப்படும் ஓர் அளவடீாகும். இது ாட்டின் தற்நபாலதய 
சதாைிற்பல  ிலலகலள அளவிடவும் சதாைிற்பலத்தில் ஏற்படும் 
மாற்றங்கலள அறிந்து சகாள்வதற்கு  டத்தப்படுகின்றது. இவ் 
அளவடீ்டிலன 2017ம் ஆண்டு கள  டவடிக்லகயிலன வுயி 
கணணி மூலம் சவளிக்கள அலுவலர்களால் நமற்சகாள்ளப்பட்டு 
வருகின்னது. 
 

2. இலங்லக வருமான சசலவு அளவடீு  

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

3. ச ல் விலளச்சல் மதிப்படீ்டு அளவடீு 

சராசரி ச ல் விலளச்சலல மதிப்படீு சசய்வதற்காக மாவட்ட 
ரீதியிலும், ாடளாவிய ரீதியிலும் ச ல் விலளச்சலின் 
மதிப்படீ்லட அளவிடும் சபாருட்டு  டப்பாண்டில் காலநபாகம், 

சிறுநபாகம் என இரு முலற ச ல் விலளச்சல் மதிப்படீு 
சசய்யப்படுகின்றது. 
 

4. வர்த்தகம்,லகத்சதாைில் மற்றும் நசலவ வருடாந்த அளவடீு 

இவ் அளவடீு வர்த்தகம்,சுரங்கமறுத்தல், கற்பார் நதாண்டல், 

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

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

6. நமட்டு  ிலப்பயிர்ச்சசய்லக  

பருவகாலப் பயிர்கள்,  ிரந்தர மற்றும் ஓரளவு  ிரந்தர பயிர்களும் 
அலவ பயிரிடப்பட்ட விஸ்தீரணம், உற்பத்தியின் அளவு என்பன 
கிராம உத்திநயாகத்தர்பிரிவு அடிப்பலடயில்காலநபாகம், 

சிறுநபாகம் என அடிப்பலடயில் நசகரிக்கப்பட்டது. 
7. கால் லடப்புள்ளிவிபரம் 

மாவட்ட ரீதியில் கால் லடகளின் எண்ணிக்லக பற்றிய 
புள்ளிவிபரமும் அவற்றின் உற்பத்திகள் பற்றிய புள்ளிவிபரமும் 
நசகரிக்கப்படுகின்றது. அத்துடன் அனுமதி சபற்ற அறுலவ 
 ிலலயங்களில் அறுக்கப்பட்ட கால் லடகளின் எண்ணிக்லகயும் 
நசகரிக்கப்பட்டது. 
8. சில்லலற, உற்பத்தி விலலகள் புள்ளிவிபரம் 

உணவுப்சபாருட்களினதும்  ானவதீப்சபாருட்களினதும் விலலகள் 
மாவட்டத்தில் வாராந்த, மாதாந்த, வருடாந்த அடிப்பலடயில் 
நசகரிக்கப்பட்டது. அத்துடன் உள்ளுரில் உற்பத்தி சசய்யப்பட்ட 
சபாருட்களின் விலலகளும் கிராம மட்டத்தில் மாதாந்தம் 
நசகரிக்கப்பட்டது. 
9. உளளுராட்சிபுள்ளிவிபரம் 

மாவட்டத்தில் உள்ள மூன்று பிரநதசசலபகளில் வருமானம், 

சசலவு, அவர்களால் வைங்கப்படும் நசலவகள் பற்றிய விபரங்கள் 
நசகரிக்கப்படுகின்றது. 
10. கட்டிப் புள்ளிவிபரம் 

மாவட்டத்தில் உள்ள மூன்று பிரநதசலபகளில் வைங்கப்படுகின்ற 
அலனத்து கட்டிடங்களுக்கும் வைங்கப்படுகின்ற அனுமதிகள் 
பற்றிய விபரங்கள் நசகரிக்கப்படுகின்றது. 
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11. ந ரப்பயன்பாடு சதாடர்பான அளவடீு 

ஒவ்சவாரு  பரும் தங்களது ந ரத்லத எவ்வாறு 
சசலவிடுகிறார்கள் என்பலத அறிந்து சகாள்வதற்காகவும் 
மக்களின்  ல்வாழ்க்லக  ிலலகலள ஏற்படுத்துவதற்கான 
வைிவலககலள காணும் சகாள்லககலள உருவாக்கி 
சகாள்வதற்காக மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமங்களில் மாதிரிகள் 
சதரிவு சசய்யப்பட்டு இறுதி மூன்று காலாண்டுகளில் 
ந ரப்பயன்பாடு சதாடர்பான அளவடீு நசகரிக்கப்பட்டது. 
12. சுற்றுலா சதாடர்பான அளவடீு 

இலங்லகக்கான சுற்றுலா சம்பமந்தமான சசய்மதி கணக்கீடு 
தயாரிப்பதற்கு மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமங்களில் மாதிரிகள் 
சதரிவு சசய்யப்பட்டு2017 ஆவணி மாதம் சதாடக்கம் 2018 ஆடி  
மாதம் வலர ஒரு வருடத்திற்கு சுற்றுலா சதாடர்பான அளவடீு 
நசகரிக்கப்படுகின்றது. 
13. கிராம அலுவலர்பிரிவு வலரபடங்கள் தயாரித்தல் 

2021ம் ஆண்டுக்கான குடிசன, வடீ்டு வசதிகள் சதாலகமதிப்பின் 
முதற்கட்ட  டவடிக்லகயான  கிராம அலுவலர்பிரிவு 
வலரபடங்கள் திலணக்களத்தினால் வைங்கப்பட்டு கிராம 
அலுவலர்களால் தற்காலப்படுத்தப்பட்டு மீள சபறப்படவுள்ளது. 
14. சர்வநதச ரீதியாக விலலகள் கணிப்பிடுதல் 

சர்வநதச ரீதியாக விலலகள் இலங்லகயில் உள்ள அலனத்து 
மாவட்டங்களிலும் வாராந்தம், மாதாந்தம், காலாண்டு, அலரயாண்டு 
ரீதியாக 2017 லவகாசி மாதம் சதாடக்கம் 2018 பங்குனி மாதம் 
வலர ஒரு வருடத்திற்கு மாத்திரம் நசகரிக்கப்படுகின்றது. 
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5.1.12 நதெிய ெைவாழ்வு ைலந்துகரயாடல் மற்றும் அரெைரும சமாழிைள் 

திகணக்ைளசெயற்பாடு 

நதெிய ெைவாழ்வு, ைலந்துகரயாடல் (ெமூைஒருகமப்பாடு) 
சதாடர்பாை செயற்றிட்டங்ைள் 

 

5.1.13. மாவட்ட பயிற்ெி  ிகலயத்தின் செயற்பாடுைள் 

அலுவலர்ைளுக்ைிகடயிலாை மைித வளதிறன் விருத்தி 
வழிைாட்டல் செயற்பாடுைள் 2017 

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 
 ிலயம் ஊடாக எமது மாவட்ட அலுவலர்கலளயும் 
உள்ளடக்கியதான சில பயிற்சி வகுப்புக்களும் எம்மால் 

இ
ல 

 ிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் சபயர் காலப்ப
குதி 

பங்குபற்று
னர்களின் 

எண்ணிக்
லக 

 கடசபற்ற 

இடம் 

01 
அரச உத்திநயாகத்தர்களுக்கான 
மட்டம் II இற்கான சிங்கள 
சமாைிவகுப்பு 

2017.04.18 -
2017.09.28 50 

மாவட்டச் 
சசயலக 

பயிற்சி 
 ிலலயம் 

02 
சகவாழ்வுச் சங்கங்களின் வருடாந்த 
மா ாடு 

2017.10.30 23 

சுகதாச 
உள்ளக 
விலளயாட்டர
ங்கு 

03 
அரச உத்திநயாகத்தர்களுக்கான 12 
 ாள் சிங்கள சமாைிப்பயிற்சி 
வகுப்பு 

2017.11.17 
– 

2017.11.28 
75 

மாவட்டச் 
சசயலகபயிற்
சி  ிலலயம் 

04 
இலளஞர் பாசலற 

2017.12.17 
– 

2017.12.18 
90 

மாவட்டச் 
சசயலகபயிற்
சி  ிலலயம் 
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திட்மிடப்பட்டு  டாத்தப்பட்டதாகும்.  டாத்தப்பட்ட ஒவ்சவாரு 
பயிற்சி வகுப்பிலிருந்தும் சபறப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்பலடயில் 
திருப்திகரமான அலடவு மட்டத்திலன 2017ம் ஆண்டில் ஈட்டிக் 
சகாண்டலம சபருலமக்குரிய விடயமாகும். 

2017ல் சவற்றிைரமாை  ிகற நவற்றப்பட்ட பயிற்ெி வகுப்புக்ைள் 
வருமாறு 

இ
ல 

 கடசபற்ற பயிற்ெிைள் பங்குபற்
றுைர் 
எண்ணி
க்கை 

பங்கு 
பற்றி
ய 
 ாட்
கள்  

பங்குபற்றிநயார் ஒதுக்ைீடு 

01 அறிவு 
முகாலமத்துவம்/புத்
தாக்கம் 

60 02 மாவட்ட மற்றும் 
பிரநதச சசயலக 
அபிவிருத்தி.உ >மு.உ   

43800.00 

02  presentation  
தயாரித்தல்/ திறன் 
விருத்தி 

60 02 மாவட்ட மற்றும் 
பிரநதச சசயலக 
அபிவிருத்தி.உ >மு.உ   

43800.00 

03 இலத்திரனியல் 
உற்பத்திதிறன் 

120 01 மாவட்ட மற்றும் 
பிரநதச சசயலக 
அபிவிருத்தி.உ >மு.உ   

35700.00 

04  ிகழ்ச்சி திட்டம் 
தயாரித்தலும் முன் 
சமாைிதலும் 

40 02 மாவட்ட மற்றும் 
பிரநதச சசயலக 
அபிவிருத்தி.உ >மு.உ   

33300.00 

05 சகாடுப்பனவு உறுதி 
சிட்லட தாரித்தல் 

40 01 மாவட்ட மற்றும் 
பிரநதச சசயலக 
அபிவிருத்தி.உ >மு.உ   

34600.00 

06 ஆங்கில கடிதம் எழுதுவது 
சதாடர்பான பயிற்சி 

40 4 மாவட்ட மற்றும் 
பிரநதச சசயலக 
அபிவிருத்தி.உ >மு.உ   

67500.00 

07 சதாடர்பாடல் திறன் 40 02 மாவட்ட மற்றும் 
பிரநதச சசயலக 
அபிவிருத்தி.உ >மு.உ   

32120.00 

08 தகவல் சதாைிநுட்பம்  20 01 மாவட்ட மற்றும் 
பிரநதச சசயலக 
அபிவிருத்தி.உ >மு.உ   

23600.00 

09  ிதி முகாலமத்துவமும் 
சபறுலக 
 லடமுலறயும்   

40 03 மாவட்ட மற்றும் 
பிரநதச சசயலக 
அபிவிருத்தி.உ >மு.உ   

49940.00 

10 சிகாஸ் மற்றும் சம்பள 
முலறலம 

20 02 மாவட்ட மற்றும் 
பிரநதச சசயலக 

25400.00 
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அபிவிருத்தி.உ >மு.உ   
11 சமன் திறன் விருத்தி 60 02 மாவட்ட மற்றும் 

பிரநதச சசயலக 
அபிவிருத்தி.உ >மு.உ   

43800.00 

12 ஒழுக்காற்று 
 லடமுலற  

20 02 சாரதி மற்றும் 
அலுவலக 
பணியாளர்கள் 

12700.00 

 

13 கணினி மூலம் 
தரவுத்தளம் 

30 04 கிராம 
உத்திநயாகத்தர்கள் 

75600.00 

14 அடிப்பலட கணினி 
விருத்தி 

20 02 சாரதி மற்றும் 
அலுவலக 
பணியாளர்கள் 

12130.00 

15 கூட்டங்கள் ஒழுங்கு 
படுத்தலும் கவனிப்பு 
முலறயும் 

20 02 அலுவலக 
பணியாளர்கள் 

12700.00 

16 அலுவலக ஒழுங்கும் 
 ிதி  லடமுலறயும் 

40 02 மாவட்ட மற்றும் 
பிரநதச சசயலக 
அபிவிருத்தி.உ >மு.உ   

34600.00 

17 கணினி திறன் 58 01 மாவட்ட மற்றும் 
பிரநதச சசயலக 
அபிவிருத்தி.உ >மு.உ   

22340.00 

18 தனி பர் அபிவிருத்தி 
திட்டம் 

56 01 மாவட்ட மற்றும் 
பிரநதச சசயலக 
அபிவிருத்தி.உ >மு.உ   

22340.00 

19 தலலலமத்துவ 
விருத்தி 

35 01 சாரதி மற்றும் 
அலுவலக 
பணியாளர்கள் 

16590.00 

சமாத்த சசலவு 
642,560.00 

 

 

5.1.14 புலன் விொரகணப்பிரிவின் செயற்பாடுைள் 
கிளிச ாச்சி மாவட்டத்திலுள்ள பல்நவறு தரப்பினராலும் முன் 
லவக்கப்படும் முலறப்பாடுகள் சதாடர்பான ஆரம்ப விசாரலண 
 டாத்தும் சபாருட்டு கிளிச ாச்சி மாவட்டசசயலகத்தில் ஐந்துநபர் 
சகாண்ட குழுவாக புலன் விசாரலண பிரிவானது சபாது  ிர்வாக 
உள் ாட்டு அலுவல்கள் அலமச்சினால் 2013ம் ஆண்டு 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தவலகயில் பிரநதசசசயலகங்கள் 
மற்றும்  கிராமஅலுவலர் பிரிவுகள் பிரிவுகள் சார்;ந்த கிராமங்களில் ;; 

இருந்து கிலடக்கின்ற முலறப்பாடுகள் சதாடர்;பான ஆரம்ப 
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விசாரலணகள் மிகவும் விலனத்திறனுடன் சிறப்பாக 
சசயற்படுத்தப்;பட்டுவருகின்றது. 
 

நமலும் வைங்கப்படுகின்ற முலறப்பாடுகலள முலறப்படியாகவும் 
விலனத்திறன் உலடயதாகவும் நமற்சகாள்வதற்கும் மற்றும் புலன் 
விசாரலணப் பிரிவு உத்திநயாகத்தர்களின் திறலன 
நமம்படுத்துவதற்கமான 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 பதின் ான்கு முலறப்பாடுகள்  
கிலடக்கப்சபற்று அலவ சதாடர்பான அறிக்லககள் அனுப்பட்டுள்ளது. 
• வடீ்டுத்திட்ட மற்றும்    கிணறு சதாடர்பாக -  10 
முலறப்பாடுகள்  
• கர்ப்பிணித்தாய்மார்க்கான நபாசாக்கு உணவு  
     சதாடர்பாக                    - 01 முலறப்பாடு 

• அரச அலுவலர்கள் சதாடர்பாக   - 03 முலறப்பாடுகள் 
      

இவற்லறவிட அலுவலகத் தூய்லம மற்றும் விலனத்திறனான 
நசலவ வைங்கும் 5எஸ் எண்ணக்கருலவ  லடமுலறப்படுத்துவது 
சதாhடர்பில் புலன் விசாரலணப் பிரிவு மிகவும் ஆர்வமாக 
சசயற்பட்டு வருகின்றலம ந ாக்கத்தக்கது. 
 
5.1.15 உற்பத்தித்திறன் நமம்பாட்டு அலைின் செயற்பாடுைள் 
உற்பத்தித்திறன் நமம்பாட்டு அலகின் வருடாந்த முன்நனற்ற 
அறிக்லக – 2017 

மாவட்ட சசயலக உற்பத்தித்திறன் நமம்பாட்டு அலகின் கீழ் 
மாவட்ட சசயலகத்தில் உற்பத்தித்திறலன நமற்சகாள்வதற்கு எமது 
அலகு சபரும்பங்காற்றி வந்துள்ளலம குறிப்பிடத்தக்கது. எமது 
மாவட்ட சசயலகமானது 2015 ஆம் ஆண்டிற்கான நதசிய 
உற்பத்தித்திறன் நபாட்டியில் இரண்டாம் இடத்திலன சபற்று 
சாதலன அலடந்தலம குறிப்பிடத்தக்கது.  
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எமது மாவட்டத்தில் உற்பத்தித்திறன் சசயற்பாட்டுகலள 
முன்சனடுப்பதற்காக ஒவ்சவாரு பிரநதச சசயலகங்களிலும் உள்ள 
உற்பத்தித்திறன் உத்திநயாகத்தர்கள் தமது பிரநதச 
சசயலகங்களுக்குட்பட்ட பாடசாலல, முன்பள்ளி, அரச, தனியார் 
திலணக்களங்களுக்கு சசன்று அவர்கலள ஊக்குவித்து நதசிய 
உற்பத்தித்திறன் நபாட்டிகளில் பங்குபற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகலள 
சசய்து வருகின்றனர். 
 

உற்பத்தித்திறன் நமம்பாடு சதாடர்பான 2017 ஆம் ஆண்டு 
நமற்சகாள்ளப்பட்ட சசயற்றிட்டங்கள் சதாடர்பான முன்நனற்ற 
அறிக்லக 

 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான  உற்பத்தித்திறன்  லடமுலறயிலன 
உயர்த்துவதற்காக முற்கூட்டிநய மாவட்ட சசயலக அலனத்து 
உத்திநயாகத்தர்களுக்கும் உற்பத்தித்திறன் பற்றிய நபாதிய 
அறிவு வைங்கப்பட்டதுடன் பயிற்சி சகாடுக்கப்பட்டது. 

 

 அத்துடன் உற்பத்தித்திறன் நபாட்டியில் சவற்றியீட்டிய 
திலணக்களத்லத சசன்று பார்லவயிட்டலம  

      (சசவனகல பிரநதச சசயலகம்) 
 மாவட்ட சசயலக உத்திநயாகத்தர்கள் 16 தரவட்டக்குழுக்கலள 
உருவாக்கி பிரச்சலனகலள இனங்கண்டு அவற்றிற்கு தீர்வு 
காணப்பட்டது. 

 

 மாவட்ட சசயலகத்தில் உள்ள ஒவ்சவாரு கிலளகளிற்கும் 
இலடயில் உற்பத்தித்திறன் சதாடர்பான நபாட்டிகள 
 டாத்தப்பட்டு  ிலனவுப்பரிசில்களும் உத்திநயாகத்தர்களின் 
திறலம அடிப்பலடயில் சான்றிதழ்கள் வைங்கப்பட்டது. 

 

 உற்பத்தித்றனின் எண்ணக்கருக்களில் ஒன்றான பசுலம 
உற்பத்தித்திறலன அதிகரிக்கும் முகமாக மாவட்டச்சசயலக 
வளாகத்தினுள்  ாட்டி அதன் மூலம் கிலடக்கப்சபற்ற 
வருமானத்லத  லன்புரிச்சங்க நதலவக்கு பயன்படுத்தியலம. 
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இவ்வாறாக எமது மாவட்டத்தில் உற்பத்தித்திறன் சசயற்பாடுகள் 
 லடசபற்றுக் சகாண்டிருக்கும் இவ்வாண்டில் நமலும் நதசிய 
உற்பத்தித்திறன் விருதுகள் நபாட்டித்சதாடரிலும் 
சவற்றியீட்டுவதற்குரிய 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.  

 

செயற்றிட்ட அறிக்கை   2017 

சதா
இல 

 ிகழ்வுகள் இடம்  ிதி ஒதுக்கீடு சசலவு 

 

பயனலடந்த 
இலக்குக்குழு 

01 பிரநதச 
காணிப்பயன்பாட்டுத் 

திட்டத்லத 

 லடமுலறப்படுத்தல் (4) 

கண்டாவலள 50,000.00 50000.00 10 

வடீ்டுத்நதாட்டப் 

பயனாளிகளும் 

02 சமுக மட்டக் காணிப் 

பயன்பாடு விைிப்புணர்வுக் 

கருத்தரங்கு (4) 

கலரச்சி, 
கண்டாவலள, 

பச்சிலலப்பள்ளி, 
பூ கரி 

10,000.00 10,000.00 கிராம மட்ட 
காணி 
பயன்பாட்டுடன் 
சதாடர்புலடய 
சமுகம் 

03 கிராமிய மட்ட காணிப் 

பயன்பாட்டுத் திட்ட்ம் (2) 

கலரச்சி, 
கண்டாவலள, 

பச்சிலலப்பள்ளி, 
பூ கரி  

200,000.00 199,872.00 கிராம மட்ட 
காணிப் 
பயன்பாட்டாளர்க
ள் 

04 பிரநதச மட்டக் 
காணிப்பயன்பாட்டுக் குழுக் 
கூட்டம் (4) 

கலரச்சி, 
கண்டாவலள, 

பச்சிலலப்பள்ளி 

14,500.00 14,500.00 சபாதுச்நசலவ
லய சபற்றுக் 

சகாள்ளும் 
அலனவரும் 
காணிநகாரும் 
 ிறுவனமும் 

05 மாவட்ட மட்டக் 
காணிப்பயன்பாட்டுக் குழுக் 
கூட்டம் (2) 

மாவட்ட 

அலுவலகம்- 

கிளிச ாச்சி 

12,000.00 12,000.00 சபாதுச்நசலவ
லய சபற்றுக் 

சகாள்ளும் 
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மாவட்டம் அலனவரும் 
காணிநகாரும் 
 ிறுவனமும் 

06 Njrpa Rw;whly; ghJfhg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; (ctu;eP;u; 
jLg;giz) 

G+efhp 400,707.00 

(rdhjpgjp 
mYtyfk;) 

400,707.00 

150 ctu;eP;u 
cl;GFtjhy; 
ghjpf;fg;gl;l 
tptrhapfs; 

07 Njrpa Rw;whly; ghJfhg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk; (ctu;eP;u; 
jLg;G JupR 
jpUj;jpaikj;jy;) 

gr;rpiyg;gs;sp 225, 000.00 

(rdhjpgjp 
mYtyfk;) 

2,23.018.12 

308 ctu;eP;u 
cl;GFtjhy; 
ghjpf;fg;gl;l 
tptrhapfs; 

5.2 ெமூைநெகவைள் மற்றும் ைலாச்ொர முன்நைற்றம் 

5.2.1. ைலாச்ொரப் பிரிவின் செயற்பாடுைள் 
கிளிச ாச்சி மாவட்டச் சசயலக கலாசாரப் பிரிவினரால் 2017 ஆம் 
ஆண்டு சசய்து   முடிக்கப்பட்ட நவலலத்திட்டங்களின் விபரம் 

கலாசார அலுவல்கள் திலணக்களம் 

1. 2017ஆம் ஆண்டிலன வரநவற்பது மற்றும் ஆசிநவண்டி பூiஐ 
வைிபாடுகள் 2017.01.02ஆம் திகதி கீழ்குறிப்பிடப்படுகின்ற 
வணக்கஸ்தலங்களில் ;  டாத்தப்பட்டது. 300 நபர் வலரயில் 
கலந்துசகாண்டனர். 
 கிருஸ்ணன் ஆலயம்     - திரு கர்> கிளிச ாச்சி 
 புனித அந்நதானியார் நதவாலயம் - 55ஆம் கட்லட> கிளிச ாச்சி 
 ஸலாம் ஜிம்ஆ பள்ளிவாசல்   - கிளிச ாச்சி 
 லும்மினி விகாலர     - A9 வதீி> கிளிச ாச்சி 

 

2. யாழ்ப்பாணம் வணீாகான குருபடீத்தினால் மாவட்டச் 
சசயலகத்தின் அனுசரலணயுடன் 2017.01.19ஆம் திகதி பரந்தன் 
பன்னங்கட்டிப் பிள்லளயார் ஆலயத்தில் மலைநவண்டிப் 
பிரார்த்தலன வைிபாடுகள்  டாத்தப்பட்டன. 100நபர் வலரயானவர்கள் 
கலந்து சகாண்டனர் 
3. யாழ்ப்பாணம் வணீாகான குருபடீத்தினால் மாவட்டச் 
சசயலகத்தின் அனுசரலணயுடன் 2017.02.15ஆம் திகதி கிளிச ாச்சி 
பிள்லளயார் ஆலயத்தில் இருந்து சிவஆராதலனப் பிரார்த்தலன 
பவனி ஆரம்பித்து கந்தசாமி ஆலயத்தில்  ிலறவுசபற்று 
வைிபாடுகள் இடம்சபற்றது 400நபர் வலரயானவர்கள் கலந்து 
சகாண்டனர். 
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4. சவசாக்  ிகழ்வு 2017.05.10ஆம் திகதி சிறப்பாக இடம்சபற்றது   
5. இலங்லகப் பிரதமர் அவர்களின்  ாற்பது வருட நசலவ 
பூர்த்தியிலன முன்னிட்டு 2017.08.04ஆம் திகதி ஆசிநவண்டி பின்வரும் 
வணக்கஸ்தலங்களில் பூiஐ வைிபாடுகள்  டாத்தப்பட்டது. 150 நபர் 
வலரயில் கலந்துசகாண்டனர். 

 கிருஸ்ணன் ஆலயம்    - திரு கர்> கிளிச ாச்சி 
 புனித அந்நதானியார் நதவாலயம்  - 55ஆம் கட்லட> 

கிளிச ாச்சி 
 ஸலாம் ஜிம்ஆ பள்ளிவாசல்    - கிளிச ாச்சி 
 லும்மினி விகாலர    - A9 வதீி> கிளிச ாச்சி 

6. 2017.08.12ஆம் திகதி மாவட்ட மட்ட நதசிய கலல இலக்கியப் 
நபாட்டி இடம்சபற்றது. 30நபர் பங்குபற்றியிருந்தனர். 
7. 2017.09.08ஆம் திகதி அரச சிறுவர்  ாடக இரண்டாம் சுற்றுப் நபாட்டி 
கிளி/சசன் திநரசா சபண்கள் கல்லூரியில் இடம்சபற்றது 46நபர் 
பங்குபற்றியிருந்தனர. 
8;. அைகிய குடும்ப  ிகழ்ச்சித்திட்டம் பின்வரும் இடங்களில் 
இடம்சபற்றது 

 கிருஸ்ணா முன்பள்ளி> முைங்காவில்  -  07.11.2017 - 95நபர் 
 பிரநதச சசயலகம்> பச்சிலலப்பள்ளி  -  09.11.2017 - 70நபர் 
 பிரநதச சசயலகம்> கலரச்சி        - 21.11.2017 - 75நபர் 

9. கலலத்துலறக்கு நசலவயாற்றிக் சகாண்டிருக்கும் முதுசபருங் 
கலலஞர்களது வடீுகளுக்குச் சசன்று அவர்களது சுகதுக்கங்கலள 
விசாரித்து கலந்துலரயாடி அவர்களுக்குப் பரிசுப்சபாருட்கள் மற்றும் 
சான்றிதழ்கள் வைங்கிக் சகாளரவிக்கும்  ிகழ்ச்சித்திட்டம் பின்வரும் 
இடங்களில்  லடசபற்றது.  

 கண்டாவலள -  28.11.2017  - 02நபர் 
 பச்சிலலப்பள்ளி - 28.11.2017  - 04நபர் 
 பூ கரி  -  15.12.2017  - 04நபர் 

 
 

இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் திலணக்களம் 

1) லதப்சபாங்கல் விைா அலனத்து ஆலயங்களிலும் அறச றி 
பாடசாலலகளிலும் சகாண்டாடப்பட்டது. ஐயாயிரத்திற்கு 
நமற்பட்நடார் பங்குபற்றினார். 
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2) சிவாராத்திரி விைா அலனத்து ஆலயங்களிலும் அறச றி 
பாடசாலலகளிலும் சகாண்டாடப்பட்டது. ஐயாயிரத்திற்கு 
நமற்பட்நடார் பங்கு பற்றினார். 
3) அறச றிக்கல்விக்கான சகாடி வாரத்திலன முன்னிட்டு 10.06.2017 
சதாடக்கம் வலர அலுவலகங்களிலும் பாடசாலலகளிலும் 
 ிறுவனங்களிலும் உண்டியல் மூலம்  ிதி நசகரிக்கப்பட்டு 
உண்டியல்கள் திலணக்களத்திற்கு அனுப்பிலவக்கப்பட்டது. 
4) அறச றிப் பாடசாலல 1000 மாணவர்களுக்கு நதசிய ஆக்கத்திறன் 
விருதுப்நபாட்டி பிரநதசமட்டம் மற்றும் மாவட்டமட்ட ரீதியாக 
 டாத்தப்பட்டு நதசிய மட்டத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது. அதில் நதசிய 
மட்டத்தில் எமது மாவட்டத்திலிருந்து 20 மாணவர்களுக்கு நதசிய 
விருதும் 31 மாணவர்களுக்கு விநசட பாராட்டும் கிலடத்தது. 
5) கிளிச ாச்சி மாவட்ட அறச றி ஆசிரியர்களுக்கு 09.10.2017 ஆந் 
திகதி மாவட்டச் சசயலக பயிற்சி  ிலலயத்தில்  லடசபற்றது. 
இதில் 60 ஆசிரியர்கள் பங்குபற்றினார்கள். 
6) அறச றி மாணவர்களுக்கு மனப்பாங்கு பரீட்லச கிளிச ாச்சி 
மாவட்ட அலனத்து அறச றி பாடசாலலகளிலும்  டாத்தப்பட்டது. 

இதில் 5000 மாணவர்களுக்கு நமல் பங்குபற்றினார்கள். 
 

கிறிஸ்தவ மத அலுவல்கள் திலணக்களம் 

1. பின்வரும் ஆலயங்களில் மலறக்கல்வி மாணவர்களுக்கான 
நவதாகம வினாவிலடப் நபாட்டிக்கான முன்னாயத்த வகுப்புக்கள் 
 டாத்தப்பட்டது. அதற்காக ஒவ்சவாரு ஆலயத்திற்கும் தலா 5000.00 
ரூபா வதீம்  ிதி ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்டது. 
 

 புனித அந்நதானியார் ஆலயம்> பள்ளிக்குடா 
 புனித திநரசாள் ஆலயம்> கிளிச ாச்சி 
 புனித அன்னாள் ஆலயம்> வலலப்பாடு 

 காணிக்லக அன்லன ஆலயம்> வன்நனரிக்குளம் 

 புனித அந்நதானியார் ஆலயம்> சகௌதாரிமுலன 

 புனித அந்நதானியார் ஆலயம்> குமுைமுலன 

 புனித அந்நதானியார் ஆலயம்> ஸ்கந்தபுரம் 

 புனித நபதுரு ஆலயம்> சரட்பானா 
 புனித திநரசாள் ஆலயம்> (அந்நதானியார் ஆலயம்) 55ம் கட்லட 

கிளிச ாச்சி 
 புனித மரியாள் ஆலயம்>பூ கரி 
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 இலளநயாருக்கான ஆன்மீக அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 
பின்வரும் ஆலயங்களில்  டாத்தப்பட்டது. அதற்காக 
ஒவ்சவாரு ஆலயத்திற்கும் தலா 10,000.00 ரூபா வதீம்  ிதி 
ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்டது. 

 

 புனித திநரசாள் ஆலயம்> கிளிச ாச்சி - இலளநயார் 
 புனித திநரசாள் ஆலயம்> கிளிச ாச்சி - சபற்நறார் 
 புனித அன்னாள் ஆலயம்>வலலப்பாடு – இலளநயார் 

 

3. பாலலதீவு புனித அந்நதானியார் ஆலய வருடாந்த திருவிைா 
நகாலாகலமாக சகாண்டாடப்பட்டது. முன்னாயத்தங்களுக்காக ரூபா 
50இ00.00 வைங்கப்பட்டது 
 

4. மண்ணித்தலல புனித சசபஸ்தியார் ஆலய வருடாந்த 
திருவிைா சகாண்டாடப்பட்டது. 
 

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 
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 உலக சிறுவர் தினம் மற்றும் பிள்லள ந ய சூைல் உருவாக்கும் 

 ிகழ்ச்சி 
 முன்பிள்லள பருவ பாதுகாப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி 

 ிகழ்ச்சித்திட்டம் 

 முன்பள்ளிகலள சிறப்பாக  ிர்மாணம் சசய்தல். 

அமுல்படுத்தப்பட்ட 

 ிகழ்ச்சி 
ஒதுக்கீடு சசலவனீம் மிகுதி 

பிரநதச மட்ட 
அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்சி 

444000.00 444000.00 00 

மாவட்ட மட்ட 
அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்சி 

83569.00 83346.00 223.00 

கர்ப்பிணித்தாய்மார்க
ளுக்;கான 20000 சபாதி 
வைங்கல் 

40942000 38085820.00 2856180.00  

முன்பள்ளிகளில் 
காலல நபாசாக்கு 
உணவு வைங்குதல் 

3,945,467.00 3,643,067.00 302,400.00 

 45,415,036.00 42,256,233.00 3,158,803.00 

 

5.2.3 நதெிய ெிறுவர் பாதுைாப்பு அதிைாரெகப செயற்பாடுைள் 
rpWtu; njhlu;ghf Nkw;nfhs;sg;gl;l nraw;ghLfs; - 2017 

 

நதசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசலபயானது சிறுவர் சதாடர்பான  
நதசிய மற்றும் சர்வநதச  சகாள்லககளுக்கு இணங்க சிறுவரின் 
உயரிய  லலனக்  நபணுவதற்காக சசயற்பட்டு  வருகின்றது. 
அதாவது இடர் ிலலயிலுள்ள குடும்பங்கலள இனம்காணுதல் 
மற்றும் அக்குடும்பங்களுக்கு நதலவயான நசலவகள் மற்றும் 
கண்காணிப்பு  டவடிக்லககலள நமற்சகாண்டு வருகின்றது. எமது 
மாவட்டத்தில் உள்ள பிள்லளகளின் பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக தாய் 
தந்லத மற்றும் பாதுகாவலர்களுக்கு கூடிய சபாறுப்பிலன வைங்கி 
இப் சபாறுப்பிலன சமுகம்  உணரும் வலரக்கும் சிறுவர் பாதுகாப்பு 
சதாடர்பான சசயற்திட்டங்கலள நமற்சகாள்ள நவண்டும். 
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நதசியசிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசலபயானது துஸ்பிரநயாகத்திற்கு 
உள்ளாகியுள்ள சிறுவர்கலள பாதுகாக்கும் சபாருட்டு 
பாதுகாப்பளிக்கும் விடயங்களிலும் ஈடுபடுகின்றது. 
.துஸ்பிரநயாகத்திற்கு உள்ளாகியுள்ள பிள்லளகள் சம்பந்தமாக 
பணியாற்றும் நபாது சபாலிஸ்  ிலலயங்களஇ ;  ன்னடத்லத 
திலணக்களம் மற்றும்  ீதிமன்றம் நபான்றலவ மிகவும் சிறுவர் 
ந யமிக்க இடமாக சசயற்படும் வலகயில் மாற்றியலமக்கப்பட 
நவண்டிய சசயற்திட்டங்கலள அரசுக்கு பரிந்துலர  சசய்கின்றது.  
தற்நபாலதய சுழ் ிலலகளில் மாணவர் மத்தியில் பாதிப்லப 
ஏற்படுத்தும் நபாலதப்சபாருள் பாவலன சதாடர்பான 
பிரச்சிலனகலள லகயாளுதல்இ பாடசாலல இலடவிலகல்  மற்றும் 
புறழ்வு  டத்லத உள்ள மாணவர்களின் பிரச்சிலனகலள தீர்த்தல் 
நபான்ற சசயற்திட்டங்கலள நமற்சகாண்டு வருகின்றது. 
இ
ல 

அமுல்படுத்தப்பட்ட 
கருத்திட்டம் 

பிரநதச 
சசயலகம் 

எண்ணி
க்லக 

சபறுமதி 
(ரூபா) 

01 சுகாதார அலுவலர்களுக்கான 
விைிப்புணர்வு 
 ிகழ்ச்சித்திட்டம் 

கலரச்சி/ 
கண்டாவலள 

/பூ கரி /பலள 

01 40000.00 

02 சிறுவர் சதாைிலாளர் தின 
விைிப்புணர்வு 
 ிகழ்ச்சித்திட்டம் 

கலரச்சி 01 16000.00 

03 சர்வநதச சிறுமியர் தினம் கலரச்சி/ 
கண்டாவலள 

/பூ கரி /பலள 

01 50000.00 

04 இளவயது திருமணம் மற்றும் 
கர்ப்பம் சதாடர்பான 
விைிப்புணர்வு 
 ிகழ்ச்சித்திட்டம் 

         

க கலரச்சி 
   

  05 50000.00 

05 மாவட்ட மற்றும் பிரநதச 
சிறுவர் பாதுகாப்பு 
அலுவர்களுக்கான மாதாந்த 
கலந்துலரயாடல் 

கலரச்சி/ 
கண்டாவலள 

/பூ கரி /பலள 

12 16200.00 
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06 சிறுவர் அபிவிருத்தி 
 ிலலயங்கலள நமற்பார்லவ 
சசய்யும்   ிகழ்ச்சித்திட்டம் 

கலரச்சி/ 
கண்டாவலள 

/பூ கரி /பலள 

08 24000.00 

07 கணனிக்கான 
முயளி சளம ல  
சகாள்வனவு 

கலரச்சி 01 1890.00 

 

5.2.4  உளவளத்துகண செயற்பாட்டு அறிக்கை  (ெமூை வலுவூட்டல் 

மற்றும்  லநைாம்புகை அகமச்சு) 

சமூக வலுவூட்டல்>  லன்புரி மற்றும் ; கண்டி மரபுரிலமகள் 
அலமச்சின் நதசிய உளவளத்துலண  ிலலயத்தின் கீழ் கிளிச ாச்சி 
மாவட்டத்தில் உள்ள  ிலலயங்களால் நமற்சகாள்ளப்பட்ட 2017 ம் 
ஆண்டுக்கான 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 

105 348 16 1297 05 124 

கலரச்சி 
உளவளத்துலண 
 ிலலயம் 

40 153 21 1018 - - 

பச்சிலலப்பள்ளி 
உளவளத்துலண 
 ிலலயம் 

109 388 07 310 - - 

சமாத்தம் 254 889 44 2625 05 124 

 

பாடசாலல மட்டத்தில் மாணவர்களுக்கு விைிப்புணர்வு  ிகழ்வுகள் 
 டாத்தப்பட்டது. இவ் விைிப்புணர்வு  ிகழ்வுகள் பின்வரும் 
விடயங்கலள உள்ளடக்கியதாக  டாத்தப்பட்டது. 
 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 

 

இநதநபால உளவளத்துலண சார்ந்த பல்நவறு 
பயிற்சிப்பட்டலறகளும்  ிகழ்த்தப்பட்டன இலவ அரச பணியாளர்கள், 

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

 மது து~;பிரநயாகத்லத தடுத்தலும் புனர்வாழ்வு முலறகளும். 

 சிறுவர் பிரச்சிலனகளுக்கான தலலயீட்டு முலறகள். 

 மனப்பாங்கு விருத்தி. 

 

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 2017ம் ஆண்டு  லடமுலறப்படுத்திய 

நவலலத்திட்டங்கள் சதாடர்பான விபரங்கள் பின்வருமாறு. 
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 ிைழ்ச்ெித் திட்டம் ஒதுக்கீடு இலக்கு குழு பங்கு 
பற்றியவர் 
எண்ணிக்லக 

சசலவு 

 ட்புறவான 
கிராமத்திலன 
கட்டிசயழுப்புதல் 

200000.00 சிவபுரம் 10 
வடீ்டுத்திட்டம் 

fpuhkj;jpy; 
cs;s 
midtUk; 

200000.00 

உளவளத்துலண 
கருத்தரங்கு 

40000.00 இனப்சபருக்க சுகாதாரம் 
சதாடர்பான 
பிரச்சிலனகளுக்கு 
உட்பட்ட சபண்கள் 

 40000.00 

மகளிர் தினம் 25000.00 அரச உத்திநயாகத்தர்கள் 
மற்றும் சபாது மக்கள் 

400 25000.00 

நதசிய  ிகழ்ச்சித்திட்டம் 
தயாரித்தல் சதாடர்பான 
கலந்துலரயாடல் 

9000.00 சபண் தலலலமத்துவக் 
குடும்பங்கள், சபண்கள் 
அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர்கள், 

மகளிர் விகார 
அலமச்சின் 
சபாறுப்பதிகாரிகள் 

30 9000.00 

பற்றிக் பயிற்சி வைங்கல் 50000.00 சபண் தலலலமத்துவக் 
குடும்பங்கள் 

10 49719.00 

சபண்கள் அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர்களுக்கான 
கலந்துலரயாடல் 

1575.00 சபண்கள் அபிவிருத்தி 
உத்திநயாகத்தர் 

05 1575.00 

சபண் 
முயற்சியாளர்களின் 
உற்பத்திப் சபாருட்களின் 
விற்பலனயும் 
கண்காட்சியும் 

80000.00 சபண் தலலலமத்துவக் 
குடும்பங்கள் 

40 48900.00 

உள்ளுராட்சி 
மன்றத்நதர்தலில் 
நபாட்டியிடும் சபண் 
நவட்பாளர்களுக்கான 
விைிப்புணர்வுக் 
கருத்தரங்கு 

85000.00 நதர்தலில் நபாட்டியிடும் 
சபண் நவட்பாளர்கள் 

25 36645.00 

சமாத்தம் 490575.00   410839.00 
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5.2.6  ன்ைடத்கதெிறுவர் பராமரிப்புநெகவைள் திகணக்ைளத்தின் 

செயற்பாடுைள் – 2017 

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அலமச்சின் கீழ் இத்திலணக்களம் 
நசலவயாற்றிவருகின்றது.அத்துடன் பிரநதசசசயலகங்கள் நதாறும் 
சிறுவர் உரிலமநமம்பாட்டு உத்திநயாகத்தர்கலள  ியமித்து 
சிறுவர்களின் பாதுகாப்பு பங்களிப்பு சதாடர்பாக 
நசலவயாற்றிவருகின்றது. நமலும் சிறுவர் உரிலமகள் சதாடர்பாக 
பிள்லளகள் மத்தியில் விைிப்புணர்வு  ிகழ்ச்சித்திட்டங்கலள 
நமற்சகாண்டுவருவதுடன் அபிவிருத்தி சதாடர்பாக பல 
 ிகழ்ச்சித்திட்டங்கலளயும் நமற்சகாண்டுவருகின்றது.  
கிளிச ாச்சி மாவட்டத்லத சபாறுத்தவலரயில் 250  லிவுற்ற 
சிறுவர்களுக்கான சகாடுப்பனவாக மாதாந்தம் 1000 ரூபா வதீம் 
வைங்கப்பட்டுவருகின்றது. அத்துடன் சிறுவர்களின் பங்களிப்பு 
சதாடர்பாக கூடிய கவனம் சசலுத்துகின்றது. அந்த வலகயில் 
கிராமஅலுவலர் பிரிவுகள் நதாறும் சிறுவர் கைகங்கலள ஸ்தாபித்து 
அவர்களது திறலமகலள சவளிக்சகாணர்ந்து சிறுவர்களின் 
பங்குபற்றலலஅதிகரிக்கசசய்கின்றது. 
அத்துடன் கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் 95 கிராமநசவகர் பிரிவுகளில் 
102 சிறுவர் கைகங்கள் அலமக்கப்பட்டு 49 கைகங்கள் பதிவு 
சசய்யப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் திலணக்களத்தின்  ிதி 
அணுசரலணயுடன் பல்நவறு உதவிக்சகாடுப்பனவுகள் வைங்கப்பட்டு 
வருகின்றது. இரட்லடகுைந்லத சகாடுப்பனவு, 

மருத்துவஉதவிசகாடுப்பனவு கபகருசடகுரு நபான்ற 
சகாடுப்பனவுகள் வைங்கப்பட்டுவருகின்றது. நமலும் கிராமஅலுவலர் 
பிரிவுகளில் கிராமமட்டசிறுவர் அபிவிருத்திகுழுக்கலள அலமத்து 
சிறுவர் சதாடர்பான பிரச்சலனகள் சவளிக்சகாண்டுவரப்படுகின்றது. 
கிரமாமட்டங்களில் சிறுவர் உரிலமகள் மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு 
சதாடர்பாக விைிப்புணர்வு  ிகழ்ச்சித்திட்டங்கலள 
நமற்சகாண்டுவருகின்றது. அத்துடன் இலடவிலகிய பாடசாலலயில் 
மீளிலணக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கான பாடசாலல 
உபகரணப்சபாதிகள் என்பன அரசசார்பற்ற  ிறுவனங்களின் 
உதவியுடன் சபற்றுக்சகாடுக்கப்படுகின்றது. நமலும் உலகதரிசனம் 
 ிறுவனத்தின் அணுசரலணயுடன் 45 சிறுவர் கைகங்களுக்கான 
விலளயாட்டு உபகரணங்கள் வைங்கப்பட்டுள்ளது. 
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 ிகழ்ச்சித் திட்டம் ஒதுக்கீடு பங்கு 

பற்றியவர் 
எண்ணிக்
லக 

சசலவு 

“ச னதிரிய”வறிய 
மாணவர்களுக்கான 
சகாடுப்பனவு வைங்கும் 
 ிகழ்ச்சித்திட்டம் 

200,000.00 500 200,000.00 

சிறுவர் உரிலமநமம்பாட்டு 
உத்திநயாகத்தர்களுக்கான 
கலந்துலரயாடல் 

6000.00 06 6,000.00 

கிராமியசிறுவர் 
அபிவிருத்திக்குழுக்களுக்கான
விைிப்புணர்வு ிகழ்ச்சித்திட்டம் 

26,000.00 100 25,500.00 

மாவட்டசிறுவர் 
சலபக்கானகலந்துலரயாடல் 

10,000.00 50 10,000.00 

சிறுவர் துஸ்பிரநயாகத்லத 
தடுப்பதற்கான நதசிய 
ஒருலமப்பாடு சதாடர்பான 
கலந்துலரயாடல் 

5,500.00 35 5,504.00 

சிறுவர் தின  ிகழ்வு 15,000.00 200 15,000.00 

சிறுவர் தலலலமத்துவஆய்வு 
சதாடர்பான சசயலமர்வு 

20,000.00 50 19,095.00 

மாவட்டசிறுவர் சலபக்கான 
விைிப்புணர்வு 
 ிகழ்ச்சித்திட்டம் 

20,000.00 50 20,000.00 

 

5.2.7 ெமூை நெகவைள் பிரிவின் செயற்பாடுைள் 
சமூகவலுவூட்டல்  லன்புரி மற்றும் கண்டி மரபுரிலமகள் 
அலமச்சும்> மத்திய அரசின் சமூக நசலவகள் திலணக்களமும்> 

அங்கவனீமுற்நறாருக்கான நதசியசசயலகமும்> முதிநயாருக்கான 
நதசிய சசயலகமும் இலணந்து அங்கவனீமுற்நறார்> மற்றும் 
முதிநயாருக்கான நசலவகலள வைங்கிவருகின்றன. 
 

1. அங்ைவைீர்ைளுக்ைாை 3000 ரூபா சைாடுப்பைவு  
எமது மாவட்டத்தில் வறிய  ிலலயிலுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் 463 

நபருக்கு மத்திய அரசினால் 3000 ரூபா சகாடுப்பனவு 
வைங்கப்படுகின்றது. 
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சதா.
இல 

பிரநதச சசயலகம் 

gadhspfspd; vz;zpf;if 

nkhj;jம் 

01 கலரச்சி 112 4,032,000 

02 கண்டாவலள 115 4,140,000 

03 பூ கரி 123 4,428,000 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 113 4,068,000 

  463 16,668,000 

2. 70  வயதிற்கு நமற்பட்ட 3,468 பயனாளிகளுக்கு 2000 ரூபா 
சகாடுப்பனவு வைங்கப்படுகின்றது. கணவன் மலனவி 
இருவரும் 70 வயலத அலடயும் பட்சத்தில் ஒருவருக்கும் 
சகாடுப்பனவு வைங்;கப்படுகின்றது. 1900 ரூபா சகாடுப்பனவாக 
வைங்கப்படுவதுடன் 100 ரூபா முதிநயார்  லன்புரிக்காக 
லவப்புச் சசய்யப்படுகின்றது. 
 

சதா
.இ
ல 

பிரநதச சசயலகம் 

gadhspfspd; 
vz;zpf;if 

nkhj;jம் 

01 கலரச்சி 1957 46,968,000 

02 கண்டாவலள 678 16,272,000 

03 பூ கரி 503 12,072,000 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 330   7,920,000 

 nkhj;jk 3468 83,232,000 

3. சமுதாய மட்ட புனர்வாழ்வு  ிகழ்ச்சித்திட்டம் -  171,375.00 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

இல விபரம் இலக்கு குழு சசலவனீம் 

01 உதவி உபகரணம் 10 74,850.00 

02 ந ரடி உதவி 30  5,349.00 

03 சுய உதவிக் குழு 
கூட்டம் 

2  குழு 24,380.00 

04 சித்று  ிகழ்ச்சித் திட்டம்  14,860.75 

05 பாடசாலல  உபகரணம் 35 40,000.00 

06 சுவசக்தி அபிமானி 
 ிகழ்ச்சித்திட்டம் 

30 11,000.00 

07 சமாத்தம்  170,439.75 

08 மிகுதி  935.25 
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4. அங்கவனீமுற்ற  பர்களுக்கான மாவட்ட மற்றும் நதசிய ரீதியான 
விலளயாட்டு ிகழ்வுகள் 

இல  ிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒதுக்கீடு சசலவனீம் 

01 மாவட்ட விலளயாட்டு 
நபாட்டி 

89,760 89,760.00 

02 நதசிய மட்ட நபாட்டி 87,500 87,234.00 

03 சமாத்தம் 177,260 177,194.00 

04 மிகுதி  266.00 

5.2.8 மாவட்ட விகளயாட்டு அபிவிருத்திச் செயற்பாடுைள் 

மாவட்டச் சசயலாளரின் தலலலமயில் ஜனாதிபதி உடல் 
ஆநராக்கிய வார  ிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் உடல்  ல நமம்பாட்டுச் 
சசயற்பாடுகள் அலுவலர்களுக்கு நமற்சகாள்ளப்பட்டதுடன். 
முன்பள்ளி மாணவர்கள், விலளயாட்டுக்கைகங்கள், மற்றும் 
ஏலனய திலணக்கள உத்திநயாகத்தர்களும் இதில் இலணத்துக் 
சகாள்ளப்பட்டனர். 
கிறடீாசக்தி  ிகழ்ச்சித்தில் 13 விலளயாட்டுக்கள் சதரிவு 
சசய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றிற்கான வரீ,வரீாங்கலனகளும்> 

பயிற்றுனர்களும்  சதரிவு சசய்யப்பட்டு பயிற்சிகள் 
 லடசபற்றுக்சகாண்டுள்ளது. 
வரீர்களுக்கான திறலமகாண்  ிகழ்வு  டாத்தப்பட்டது:- 
கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் விலளயாட்டுத்திலணக்களமும்> கல்வித் 
திலணக்களமும் இலணந்து வரீ> வரீாங்கலனகள் சதரிவுகள் 
 லடசபற்றன. 
 

கீழ்வரும் விலளயாட்டுக்களுக்கான பயிற்சி முகாம்கள் 
 டாத்தப்பட்டன. 

• தடகளப் பயிற்சி முகாம் 

• வலலப்பந்தாட் பயிற்சி முகாம். 
• கூலடப்பந்தாட்டப் பயிற்சி முகாம். 
• துடுப்பாட்டப் பயிற்சி முகாம். 
• உலதகந்தாட்டப் பயிற்சி முகாம். 
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பிரநதச மட்டம்> மாவட்ட மட்டப் நபாட்டிகள் மிகவும் சிறப்பாக 
 லடசபற்றன. அத்துடன் மாகாண மட்ட லதவுண்நடா> ஊர்சுற்றி 
ஓட்டம்> துடுப்பாட்டம்>கரப்பந்தாட்டம் ஆகிய நபாட்டிகளும் எமது 
மாவட்டத்தில்  லடசபற்றன.  
 

மாகாணமட்டப் நபாட்டிகளில் கிளிச ாச்சி மாவட்டம் 
சபற்றுக்சகாண்ட பதக்கங்களின் விபரம். 

இல           நபாட்டி ஆண், சபண்   பதக்கம் 

01 சதுரங்கம் சபண் தங்கம் 

02 கரப்பந்து ஆண் சவள்ளி 
03 கரப்பந்து சபண் சவள்ளி 
04 கடற்கலர கபடி சபண் தங்கம் 

05 உலதபந்தாட்டம் சபண் சவள்ளி 
06 நமலசப் பந்தாட்டம் ஆண் தங்கம் 

07 கயிறிழுத்தல் சபண் தங்கம் 

08 கபடி ஆண் தங்கம் 

09 சதுரங்கம் ஆண் தங்கம் 

10 கரப்பந்து சபண் சவள்ளி 
11 கரப்பந்து சபண் சவள்ளி 
12 கடற்கலர கபடி சபண் சவள்ளி 
13 உலதபந்தாட்டம் சபண் தங்கம் 

14 நமலசப் பந்தாட்டம் ஆண் சவண்கலம் 

15 கயிறிழுத்தல் சபண் சவள்ளி 
16 கபடி சபண் சவள்ளி 
17 சதுரங்கம் சபண் சவண்கலம் 

18 கரப்பந்து சபண் சவள்ளி 
19 கரப்பந்து சபண் சவள்ளி 
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நதசியமட்டப் நபாட்டிகளில் கிளிச ாச்சி மாவட்ம் சபற்றுக்சகாண்ட 
பதக்கங்களின் விபரம். 
1- லதவுண்நடா    சபண்    தங்கம் 

2- குத்துச்சண்லட   ஆண்   சவள்ளி 
கிளிச ாச்சி மாவட்டத்திலுள்ள அலனத்து அரச திலணக்களங்கலள 
ஒன்றிலணத்து அரச அதிபர் சவற்றிக்கிண்ணப் நபாட்டிகள் மிகவும் 
சிறப்பாக  டாத்தப்பட்டன. 
 
 

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 2017 ஆம் ஆண்டில் 
இடம்சபற்ற பிரதான  ிகழ்வுகளாக பின்வரும் சசயற்பாடுகலள 
குறிப்பிட முடியும். 
 

I. ெிகறச்ொகலைள் மறுெரீகமப்பு, புைர்வாழ்வளிப்பு, 

மீள்குடிநயற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்ைள் அகமச்சு 
நவகலத்திட்டங்ைள் 2017 

a) வடீ்டு வெதிைள் வழங்ைல் 

வடீ்டு வசதிகலள வைங்கல் 2017 திட்டத்தின் கீழ் மீளக்குடியமர்ந்த 
மக்களிற்கான புதிய வடீுகள் 797 அலமத்தலிற்கு 646.044 மில்லியன் 
ரூபாவும் இந்தியாவிலிருந்து மீளக்குடியமர்ந்நதாருக்கான 30 வடீுகள் 
அலமத்தலிற்கு 24 மில்லியன் ரூபாவும் பகுதி நசதமலடந்த 36 

வடீுகள் திருத்தத்திற்கு 6.44 மில்லியன் ரூபாவும்  ிதி ஒதுக்கீடாகக் 
கிலடக்கப்சபற்றது. இத்திட்டத்தின் மூலம் 826 புதிய வடீுகள் 
அலமக்கப்பட்டதுடன் 36 வடீுகள் திருத்தம் சசய்யப்பட்டன. 
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வடீ்டு வெதிைள் வழங்ைல் சதாடர்பாை விபரத் சதாகுப்பு 

 

சதா
. 

இல 

பிரநதெ செயலர் 
பிரிவு  

புதிய வடீுைள் 
அகமத்தல் 

சவளி ாடுைளிலிருந்து 
திரும்பிய 
அைதிைளிற்ைாை 
வடீுைள் அகமத்தல் 

வடீுைள் 
திருத்தம் 

01 கலரச்சி 401 10 15 

02 கண்டாவலள 141 17 9 

03 பூ கரி 140 09 8 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 115 04 4 

சமாத்தம் 797 30 36 

 

b)  ீர் மற்றும் சுைாதார வெதிைகள நமம்படுத்தும் திட்டம் 2017 

 ீர் மற்றும் சுகாதார வசதிகலள நமம்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் 
கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தின்  ான்கு பிரநதச சசயலர் பிரிவுகளுக்கும் 
கிணறுகலள அலமத்தலுக்கு 15 மில்லியனும் மலசல கூடங்கள் 
அலமத்தலிற்கு 45.918 மில்லியனும்  ிதி ஒதுக்கீடு கிலடக்கப்சபற்றது. 
இத்திட்டத்தின் முலம் இம்மாவட்டத்தின்  ீர் மற்றும் சுகாதார 
வசதிகளது நதலவயின் ஒரு பகுதி பூர்த்தி சசய்யப்பட்டுள்ளது. 
இத்திட்டத்தின் விபரத்சதாகுப்பு வருமாறு 

 

i. ைிணறுைள் அகமத்தல் 

 

சதா
. 
இ
ல 

பிரநதெ செயலர் பிரிவு
  

கிணறுகள்  ிதி 
ஒதுக்கீடு 
மில்லியனி
ல் 

01 கலரச்சி 50 6.25 

02 கண்டாவலள 30 3.75 

03 பூ கரி 20 2.50 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 20 2.50 

சமாத்தம் 120 15.00 
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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 379 13 00 33.093 

02 கண்டாவலள 63 09 00 4.825 

03 பூ கரி 72 00 00 4.00 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 00 26 01 4.00 

சமாத்தம் 419 49 01 45.918 

 

 

c) உட்ைட்டுமாை அபிவிருத்தி நவகலத்திட்டங்ைள்  

 

உட்கட்டுமான அபிவிருத்தி நவலலத்திட்டத்தின் ரூபா. 36.57 

மில்லியன்  ிதி ஒதுக்கீட்டில் கிராமிய சுகாதார  ிலலயங்கள் 
அலமத்தல், சபாதுந ாக்கு மண்டபங்கள் அலமத்தல்> பாலங்கள்  
மற்றும் கல்சவட்டுகள் அலமத்தல்> வாகன தரிப்பிடங்கள் 
அலமத்தல் ஆகிய திட்டங்கள் அமுல்ப்படுத்தப்பட்டன. பிரநதச 
சசயலர் பிரிவு ரீதியாக  ிதி ஒதுக்கீடடு விபரம் வருமாறு 
 

சதா. 
இல 

பிரநதெ செயலர் பிரிவு
  

 ிதி ஒதுக்ைீடு 
மில்லியைில் 

01 கலரச்சி 13.83 

02 கண்டாவலள 9.91 

03 பூ கரி 7.38 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 5.45 

சமாத்தம் 36.57 

 

d) வாழ்வாதார அபிவிருத்தி நவகலத் திட்டங்ைள் 

 

வாழ்வாதார அபிவிருத்தி நவலலத்திட்டத்தின்கீழ் ரூபா. 62.66 

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

பிரநதெ செயலர் பிரிவு   ிதி ஒதுக்கீடு  

மில்லியனில் 

01 விவசாயத்துலற 12.6 

02 கடற்சறாைில் 20 

03 கால் லட வளர்ப்பு 30.3 

04 சிறுலகத் சதாைில் அபிவிருத்தி 17.09 

05 பைமரக்கன்று வி ிநயாகம் 2.675 

சமாத்தம் 62.665 

 

e) ெிறிய  ீர்ப்பாெை குளங்ைள் புைரகமப்பு நவகலத்திட்டங்ைள் 

சிறிய  ீர்ப்பாசன குளங்கள் புனரலமப்பு நவலலத்திட்டத்தின்கீழ் 87.299 
மில்லியன் ரூபா  ிதிசயாதுக்கீட்டில்  ான்கு பிரநதச சசயலர் 
பிரிவுகளிலும் 33 குளங்கள் புனரலமப்பு நவலலகள்  லடசபற்று 
முடிவலடந்துள்ளது. 
 

சதா. 
இல 

பிரநதெ செயலர் பிரிவு
  

 ிதி ஒதுக்கீடு மில்லியனில் 

01 கலரச்சி 34.16 

02 கண்டாவலள 6.77 

03 பூ கரி 28.51 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 15.42 

சமாத்தம் 84.86 

 

f) ைல்வித்துகற அபிவிருத்தி நவகலத்திட்டங்ைள்   

கல்வித்துலற அபிவிருத்தி நவலலத்திட்டத்தின்கீழ் 46.78 மில்லியன் 
ரூபா  ிதிசயாதுக்கீட்டில்  ான்கு பிரநதச சசயலர் பிரிவுகளிலும் 
அலமந்துள்ள 64 பாடசாலலகளிற்கு பாடசாலலக்கட்டடம் 
அலமத்தல், புனரலமத்தல்,பாடசாலல உபகரணங்கள் வி ிநயாகம் 
மற்றும் பாடசாலலத் தளபாடங்கள் வி ிநயாகம் ஆகிய 
நவலலத்திட்டங்கள்  லடசபற்று முடிவலடந்துள்ளது.   
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சதா. 
இல 

பிரநதெ செயலர் 
பிரிவு  

 ிதி ஒதுக்கீடு மில்லியனில் 

01 கலரச்சி 23.87 

02 கண்டாவலள 16.81 

03 பூ கரி 1.43 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 4.65 

சமாத்தம் 46.78  

 

 

g)அரிசி ஆலலகள் அலமத்தல் நவலலத்திட்டம்  

அரிசி ஆலலகள் அலமத்தல் நவலலத்திட்டத்தின்கீழ் ரூபா 13.465 

மில்லியன்  ிதிசயாதுக்கீட்டின் கீழ் இரு அரிசி ஆலலகள் 
புனரலமப்புச் சசய்யப்பட்டது 

 
 

சதா. 
இல 

பிரநதெ செயலர் பிரிவு
  

 ிதி ஒதுக்கீடு மில்லியனில் 

01 கலரச்சி 4.52 

02 கண்டாவலள 8.94 

சமாத்தம் 13.46 

 

h )  வனீ தீயலணப்பு இயந்திர அலமப்பு உருவாக்கல் 

 வனீ தீயலணப்பு இயந்திர அலமப்பு உருவாக்கல்  
நவலலத்திட்டத்தின்கீழ் கிளிச ாச்சி மாவட்டத்திற்கான தீயலணப்பு 
இயந்திர அலமப்பிலன உருவாக்கலிற்காக ரூபா.96.69 மில்லியன் 
 ிதிசயாதுக்கீடு கிலடக்கப்சபற்று நவலலகள்  ிலறவலடந்துள்ளது. 
 

i) மருத்துவ உபகரணங்கள் வைங்கல்  

மருத்துவ உபகரணங்கள் வைங்கல் நவலலத்திட்டத்தின்கீழ் 
கிளிச ாச்சி மாவட்ட பிராந்திய சுகாதார நசலவகள் பணிப்பாளர் 
பணிமலனக்கு 7.60 மில்லியன்  ிதிசயாதுக்கீட்டின்கீழ் மருத்துவ 
உபகரணங்கள் சகாள்வனவுசசய்வதற்கான  ிதி வைங்கப்பட்டு 
நவலலத்திட்டம்  ிலறவுசசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 

j)  ீண்டகாலமாக இடம்சபயர்ந்த மக்களிற்கான உட்கட்டுமான 
அபிவிருத்தி நவலலத்திட்டம்  
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 ீண்டகாலமாக இடம்சபயர்ந்த மக்களிற்கான உட்கட்டுமான 
அபிவிருத்தி நவலலத்திட்டத்தின் கீழ் ரூபா 13.5 மில்லியன் 
 ிதிசயாதுக்கீடு கிலடக்கப்சபற்று 14 நவலலகள் 
 ிலறவலடந்துள்ளன. விலளயாட்டுலமதான புனரலமப்பு, வதீி 
விளக்குகள் சபாருத்தல், கிணறுகள் அலமத்தல், மசூதிகளிற்கான 
உட்கட்டுமான வசதிகள் நமம்பாடு,சபாதுந ாக்கு மண்டபம் 
அலமத்தல் மற்றும்  ீர்த்தாங்கி அலமத்தல் ஆகிய 
நவலலத்திட்டங்கள் இத்திட்டத்தினுள் உள்ளடங்குகின்றது. 

சதா. 
இல 

பிரநதெ செயலர் பிரிவு
  

 ிதி ஒதுக்கீடு மில்லியனில் 

01 கலரச்சி 4.52 

02 கண்டாவலள 8.94 

சமாத்தம் 13.50 

 

மீளக்குடிநயறிய மக்களின்  லன்புரி  டவடிக்லககளுக்காக ரூபா 0.95 
மில்லியன் கிலடக்கப்சபற்று நவலலகள்  ிலறவலடந்துள்ளன.  
 

k)  ான்கு பிரநதச சசயலர் பிரிவுகளிலும் மீளக்குடியமர்ந்த மக்களின் 
வடீுகளிற்கு மின் இலணப்புக்கள் சபாருத்தும் திட்டத்திற்கு ரூபா 
24.997 மில்லியன்  ிதி ஒதுக்கீடு கிலடக்கப்சபற்று 1250 

பயனாளிகளிற்கு மின்இலணப்பு வைங்கும் நவலலகள் 
 ிலறவலடந்துள்ளன. 
 2. சபாருளாதார மத்திய  ிலலயம் – கிளிச ாச்சி 

 

கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தின் அம்பாள்குளம் பிரநதசத்தில் ரூபா 110 
மில்லியன்  ிதியடீ்டத்தில் அலமக்கப்பட்ட சபாருளாதார மத்திய 
 ிலலயமானது நமன்லமதங்கிய ஜனாதிபதி லமத்திரிபால சிறநீசனா 
அவர்களால் திறந்துலவக்கப்பட்டது. இந் ிகழ்வில் கிராமிய சபாருளாதாரம் 
பற்றிய அலமச்சர்> சகௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்> சகௌரவ 
மாகாணசலப உறுப்பினர்கள்> மற்றும் அதிகளவான சபாதுமக்கள் 
ஆகிநயார் பங்குபற்றியிருந்தனர். சபாதுமக்களிற்கான வாழ்வாதார 
உதவிகளும் இந் ிகழ்வில் வைங்கி லவக்கப்பட்டது. குறித்த  ிலலயத்தில் 
அலமக்கப்பட்ட 40 கலடகளும் வியாபாரக்குத்தலகக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 
இக்கலடகளில் உள்;ர் உற்பத்திப்சபாருட்கள் விற்பலன இடம்சபற்று 
வருகின்றது.  
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3. “கிராமிய உட்கட்டலமப்பு அபிவிருத்தி   ிகழ்ச்சித்திட்டம் 2017”;   
 

கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் கிராமிய உட்கட்டலமப்பு அபிவிருத்தி 
 ிகழ்ச்சித்திட்டத்லத அமுல்படுத்துவதற்காக 2017 ம் ஆண்டில் நதசிய 
சகாள்லககள் மற்றும் சபாருளாதார விவகாரங்கள் அலமச்சினால்  ரூபா 
47.5 மில்லியன் ஒதுக்கீடு 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 சன சமுக  ி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.  
கிராமிய உட்கட்டலமப்பு  அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் துலற 
ரீதியாக 
 
 
 நமற்சகாள்ளப்பட்ட ஒதுக்கீடு பற்றிய விபரம். 

 

சதா.இ
ல 

துலற நவலலத்திட்ட
ங்களின் 
எண்ணிக்லக 

ஒதுக்கப்பட்ட 
சமாத்த  ிதி (ரூபா, 

மில்லியனில் 

01 சிறிய  ீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி 11 4.75 

02 சமுதாய அடிப்பலடயிலான 
 ீர் வைங்கல் திட்டம் 

3 0.95 

03 கிராமிய வதீி அபிவிருத்தி  4 2.00 

04 ஏலனய உட்கட்டலமப்ப 
வசதிகள் அபிவிருத்தி 

82 38.05 

05 வாழ்வாதார அபிவிருத்தி 5 1.75 

சமாத்தம் 105 47.50 
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“கிராமிய உட்கட்டலமப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்சித்திட்டம் -2017”; 
பிரநதச சசயலர் பிரிவு ரீதியாக நமற்சகாள்ளப்பட்ட ஒதுக்கீடு பற்றிய 

விபரம். 
சதா. 
இல 

பிரநதெ செயலர் பிரிவு
  

 ிதி ஒதுக்கீடு மில்லியனில் 

01 கலரச்சி 21.00 

02 கண்டாவலள 8.00 

03 பூ கரி 9.50 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 9.00 

சமாத்தம் 47.50 

 

“கிராமிய உட்கட்டலமப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி விநசட 
 ிகழ்ச்சித்திட்டம் -2017”; இன் கீழ் ரூபா 40.00 மலிலியன் 
 ிதிசயாதுக்கீடு கிலடக்கப்சபற்று வதீி அபிவிருத்தி, சுகாதாரம், 

கல்வி மற்றும் கிரம உட்கட்டுமான அபிவிருத்தி ஆகிய 
துலறகலள உள்ளடக்கிய 30 நவலலத்திட்டங்கள் 
பூர்த்தியாக்கப்பட்டது. 
 
 

4. நதசிய ஒருங்கிலணப்பு மற்றும்  ல்லிணக்க அலமச்சு 
நவலலத்திட்டங்கள் 2017 
நதசிய ஒருங்கிலணப்பு மற்றும்  ல்லிணக்க அலமச்சின் 134.804 
மில்லியன் ரூபா  ிதிசயாதுக்கீட்டின் கீழ் 11 
நவலலத்திட்டங்களிற்கான ஒதுக்கீடு கிலடக்கப்சபற்று 
நவலலகள் பூர்த்தியாக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயம்> 

கல்வி>சுகாதாரம் மற்றும் வாழ்வாதார துலறகள் சார் 
நவலலத்திட்டங்கள் இந் ிதிசயாதுக்கீட்டின் கீழ் 
பூர் ;த்தியாக்கப்பட்டது.  

 

5. நதசிய ஒருலமப்பாட்டிற்கும்  ல்லிணக்கத்திற்குமான 
அலுவலகத்தின்  ிதியில் முன்சனடுக்கப்பட்ட நவலலத்திட்டங்கள் 
- 2017 
2017 ஆண்டு நதசிய ஒருலமப்பாட்டிற்கும்  ல்லிணக்கத்திற்குமான 
அலுவலகத்தின்  ிதியில் கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் 104.80 
மில்லியன் ரூபா சபறுமதியான வாழ்வாதரம் மற்றும் 
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உட்கட்டுமான துலறசார்ந்த 43 நவலலத்திட்டங்கள் 
முன்சனடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
 

துலற ரீதியாக நவலலத்திட்டங்கள் 

 

சதா.இ
ல 

பிரிவு திட்டங்களின்  
எண்ணிக்லக 

 ிதிஒதுக்கீடு 
மில்லியனில் 

1 
வாழ்வாதாரம் சதாடர்பான 
உட்கட்டுமான வசதிகள் 

13 34.92 

2 விவசாயம் 4 10.12 

3  ீர் மற்றும் சுகாதார வசதிகள் 1 

(120 Families) 15.00 

4 சுகாதாரம் 10 12.15 

5 லகத்சதாைில் 3 9.88 

6 மீன்பிடி 6 10.16 

7 வாழ்வாதாரம்  6 12.54 

சமாத்தம் 43 104.80 

 
 

 

பிரநதெ செயலாளர் பிரிவு அடிப்பகடயில் நவகலத்திட்டங்ைள் 

சதா.இ
ல 

பிரநதச சசயலாளர் பிரிவு கிராம 
அலுவலர் 
பிரிவுகளி
ன்  
எண்ணிக்
லக 

ஒதுக்கப்ப
ட்ட  ிதி 
(மில்லிய
ன் ரூபா) 

பயனாளிகளி
ன் 
எண்ணிக்லக 

1 கலரச்சி 28 41.73 8069 

2 கண்டாவலள 23 17.84 
16863 

3 பூ கரி 18 15.55 
3980 

4 பச்சிலலப்பள்ளி 21 17.06 2817 

5 
மாவட்ட அடிப்பலடயிலான 
திட்டங்கள் 

 12.60 
3134 

சமாத்தம்  104.80 34863 

 

 
 
 



வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்கை மற்றும் ைணக்கு அறிக்கை – 2017        ைிளிச ாச்ெி மாவட்டம்                                           

71 
 

6. பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வரவுசசலவுத்திட்டம் 2017 
கிளிச ாச்சி மாவட்டமானது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்துடன் இலணந்து 
யாழ்ப்பாண நதர்தல் சதாகுதியில் உள்ளடங்கியதாக காணப்படுகின்றது. 
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வரவு சசலவுத்திட்டம்; - 2017 இன் மூலம் பத்து 
பாரளுமன்ற உறுப்பினர்களால் கிளிச ாச்சி மாவட்டத்திற்கு 14.1  
மில்லியன் ரூபா  ிதி ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்டது. மாவட்டத்தின் 
அபிவிருத்திலய இலக்காக சகாண்டு சகௌரவ பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்களிடம் இருந்து சபறப்பட்டு அலமச்சினால் எமக்கு 
அனுப்பிலவக்கப்பட்ட பல்நவறு நவலலத்திட்ட முன்சமாைிவுகள் உரிய 
காலத்தில் சசயற்படுத்தப்பட்டு  ிலறவுசசய்யப்பட்டன.  
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 - 2017இன் கீழ் சிறப்பாக 
சசய்து முடிக்கப்பட்டன. திட்டங்களின் சதாகுப்பு வருமாறு.  
 
 
 

பன்முைப்படுத்தப்பட்ட வரவு செலவுத்திட்டம் பிரநதெசெயலை 
பிரிவு ரீதியாை – 2017  

சதா.இ
ல 

பிரநதச சசயலாளர் பிரிவு கிராம 
அலுவலர் 
பிரிவுகளி
ன்  
எண்ணிக்
லக 

ஒதுக்கப்ப
ட்ட  ிதி 
(மில்லிய
ன் ரூபா)
  

பயைாளிைளின் 
எண்ணிக்கை 

1 கலரச்சி 42 7.72 35,642 

2 கண்டாவலள 16 2.48 12,850 

3 பூ கரி 18 2.54 15,924 

4 பச்சிலலப்பள்ளி 19 1.41 6,430 

சமாத்தம் 95 14.15 70,846 
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7. கடற்சறாைில்  ீரியல்வளங்கள் அலமச்சு  
 

கடற்சறாைில்  ீரியல்வளங்கள் அலமச்சினால் 2017 ம் ஆண்டிற்கு 
16.417 மில்லியன் ரூபா  ிதிசயாதுக்கீடு கிலடக்கப்பசபற்று வடீுகள் 
திருத்தம்> சபாதுந ாக்கு மண்டபங்கள் மற்றும் மீனவர் ஓய்வு 
மண்டபங்கள் அலமத்தல்>   ீர் மற்றும் சுகாதார வசதிகள் 
நமம்பாடு ஆகிய துலறகளில் நவலலகள்  ிலறவலடந்துள்ளது.  
பிரநதச சசயலர் பிரிவு ரீதியாக ஒதுக்கீட்டு விபரம் வருமாறு: 

பிரநதச சசயலாளர்; பிரிவு திட்டங்களின்  
எண்ணிக்லக 

ஒதுக்கப்பட்ட 
சமாத்த  ிதி 
மில்லியன் 

பயனாளிகளின் 
எண்ணிக்லக 

கலரச்சி 02 4.52 2500 

பூ கரி 02 5.77 5000 

பச்சிலலப்பள்ளி 03 6.12 2500 

சமாத்தம் 07 16.41 
 

 

8. கிராமசக்தி மக்கள் திட்டம் 
 
 கிராம சக்தி மக்கள் திட்டத்தின் பிரதான ந ாக்கமானது மக்கலள 
வறுலமயிலிருந்து பாதுகாப்பதும் அவர்களது வாழ்வாதாரத்லத 
உயர்த்துவதுமாகும். 2017 ம் ஆண்டில் வறுலமலய ஒைிப்பதற்காக 
இத்திட்டம் அமுல்ப்படுத்தப்பட்டது. இதனடிப்பலடயில் 2020 ம் 
ஆண்டளவில் 15000 கிராமங்களில் மக்களது அலனத்துத் 
நதலவகலளயும்   ிலறவு சசய்த கிராமங்களாக  மாற்றுவநத 
இத்திட்டத்தின் ந ாக்காகும். 
கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் இரண்டு வறுலமக் கிராமங்களும் ஒரு 
உற்பத்தி ;க் கிராமமுமாக ஒவ்சவாரு பிரநதச சசயலர் பிரிவிலும் 
சதரிவுசசய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வருடம் இத்திட்டத்திற்காக ரூபா . 3.805 
மில்லியன்  ிதிசயாதுக்கீடு கிலடக்கப்சபற்றது. 

 
9. நபாசாக்கு நவலலத்திட்டம் 2017 
ஜனாதிபதி சசயலகத்தினால் அமுல்ப்படுத்தப்பட்ட நதசிய நபாசாக்கு 
 ிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் கிளிச ாச்சி மாவட்டத்திற்கு ரூபா 1இ762இ500 
 ிதி ஒதுக்கீடு கிலடக்கப்சபற்றது. இந் ிதியில் தலா ரூபா 191இ500 வதீம் 
 ான்கு பிரநதச சசயலாளர் பிரிவுகளுக்கும்  ிதி ஒதுக்கீடு 
சசய்யப்பட்டது. இதன் கீழ் நபாசாக்கு சதாடர்பான விைிப்புணர்வு 
பயிற்சி ச றிகள் இடம்சபற்றன. இதில் சபாருளாதார அபிவிருத்தி 
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உத்திநயாகத்தர்கள்> சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர்கள்>கிராம 
அலுவலர்கள்> முன்பள்ளி ஆசிரியர்கள்> விவசாயத்துலற சார் 
உத்திநயாகத்தர்கள்> அதிபர்கள்> ஆசிரியர்கள்>; விவசாய அலமப்புகளின் 
தலலவர்கள்> கூட்டுறவுத்துலற அலுவலர்கள்> அறச றி 
ஆசிரியர்கள்>சிறுவர் இல்லங்களின் உறுப்பினர்கள்> இலளஞர் 
கைகங்களின் உறுப்பினர்கள்> ஏலனய திலணக்கள உத்திநயாகத்தர்கள்> 
 
10. கடும் பாதிப்புற்நறாருக்கான சகாடுப்பனவுகள் (எம்.ஏ.பி) 
கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் கடந்தகாலங்களில் ஏற்பட்ட அசாதாரண 
 ிலலமகளினால் கடும்பாதிப்புற்நறாருக்கான இைப்படீுகலள 
சபற்றுக்சகாடுக்கும் சபாருட்டு   பயனாளிகளின் விபர நகாலவகள் 
சீர்சசய்யப்பட்டு புனர்வாழ்வு அதிகாரசலபக்கு 2017 ஆண்டு அனுப்பி 
லவக்கப்பட்டுள்ளன. விபரம் பின்வருமாறு 
 
சதா.
இல 

பிரநதச சசயலாளர் 
பிரிவு 

பயனாளிகளின் 
எண்ணிக்லக 

1 கலரச்சி 41 

2 கண்டாவலள 33 

3 பூ கரி 11 

சமாத்தம் 85 

 
 
 
 
11. வருடாந்த அபிவிருத்தித் திட்டங்களது சதாகுப்பு 2017 
மாவட்ட திட்டமிடல் சசயலகத்திற்கு 2017 ம் ஆண்டில் கிலடக்கப்சபற்ற 
 ிதிஒதுக்கீட்டு சசலவின விபரத் சதாகுப்பு 

சதா.
இல 

விபரம் 2017இற்கான 
சசலவினம்(மில்லியன் ரூபாவில்) 

1 சிலறச்சாலலகள் மறுசீரலமப்பு 
புனர்வாழ்வளிப்பு மீள்குடிநயற்றம் 
மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் 
அலமச்சு  

1247.88 

2 நதசிய சகாள்லககள் மற்றும் 
சபாருளாதார விவகாரங்கள் 
அலமச்சு - கிராமிய உட்கட்டுமான 
அபிவிருத்தி  

47.50 

3 நதசிய சகாள்லககள் மற்றும் 
சபாருளாதார விவகாரங்கள் 
அலமச்சு - கிராமிய உட்கட்டுமான 

40.00 
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அபிவிருத்தி விநசட திட்டம் 

4 நதசிய சகாள்லககள் மற்றும் 
சபாருளாதார விவகாரங்கள் 
அலமச்சு – பன்முகப்படுத்தப்பட்ட 
வரவுசசலவுத்திட்டம்  

14.15 

5 நதசிய ஒருங்கிலணப்பு மற்றும் 
 ல்லிணக்க அலமச்சு 

134.804 

6 நதசிய ஒருலமப்பாட்டிற்கும் 
 ல்லிணக்கத்திற்குமான சசயலகம் 

104.80 

7 கடற்சறாைில்  ீரியல்வளங்கள் 
அலமச்சு 

16.417 

8 ஜனாதிபதி சசயலகம் - கிராம சக்தி 3.805 

9 ஜனாதிபதி சசயலகம் - நதசிய 
நபாசாக்கு நவலலத்திட்டம் 

1.762 

சமாத்தம் 1611.118 

 
 
 

12. மாவட்ட ஒருங்கிலணப்புக் குழுக் கூட்டம் 2017 
2017 ம் அண்டிற்கான கிளிச ாச்சி மாவட்ட ஒருங்கிலணப்புக் 
குழுக்கூட்டம் ஆனது மாவட்ட ஒருங்கிலணப்புக்குழு 
இலணத்தலலவர்கள் தலலலமயில் 17.01.2017, 29.05.2017 மற்றும் 
28.08.2017 ஆகிய தினங்களில்  லடசபற்றது. இதில் 17.01.2017 இல் 
 லடசபற்ற கூட்டமானது ஜனாதிபதி சசயலக 
அறிவுறுத்தலுக்கலமய வரட்சிகால  ிலலலமலய எதிர்ந ாக்கலும் 
உணவுப்பாதுகாப்பும்> வறுலமயிலிருந்து விடுவிக்கும் ஆண்டு ஆகிய 
பிரதான தலலப்புக்களின்கீழ் கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தின் விநசட 
கூட்டமாகவும் ஏலனயலவ மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் 
பல்நவறு விடயங்கலள ஆராயும் கூட்டமாகவும்  லடசபற்றன. 
 

 

 

5.3.2 புைர்வாழ்வு அதிைாரெகபயின் செயற்பாடுைள் 

சிலறச்சாலலகள் மறுசீரலமப்பு, புனர்வாழ்வு, மீள்குடிநயற்றம் மற்றும் 
இந்துசமய அலுவல்கள் அலமச்சின்  புனர்வாழ்வு அதிகார சலபயினால் 
2017இல்  லடமுலறப்படுத்தப்படும் நவலலத்திட்டங்கள் 
 
 



வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்கை மற்றும் ைணக்கு அறிக்கை – 2017        ைிளிச ாச்ெி மாவட்டம்                                           

75 
 

1. சபாதுமக்ைள் சொத்திழப்பு சைாடுப்பைவு. ( 100,000.00) 

பிரிவு 
சபற்றுக்சைாள்ளப்பட்ட 

விண்ணப்பங்ைள் (2016) 

சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்டகவ 

சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்ட 

சதாகை 

கலரச்சி 03  

 

        409 

 

 

30,376,600.00 

கண்டாவலள 175 

பலள - 

பூ கரி - 

சமாத்தம் 178 

 

 
 
 
 

   

 

2. புைர்வாழ்வு சபற்று ெமூைத்நதாடு மீள் 
இகணக்ைப்பட்டவர்ைளுக்ைாை  ைடன் திட்டம். 

பிரிவு எண்ணிக்கை 
சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்டகவ 

சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்ட 

சதாகை 

கலரச்சி 73  

         162 

 
 

   30.37kpy;ypad; 

கண்டாவலள 41 

பலள 58 

பூ கரி 66 

சமாத்தம் 238 

 

 

3. 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 03 

34  7,540,000.00 

கண்டாவலள 01 

பலள 04 

பூ கரி 02 

சமாத்தம் 10 
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4. 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 2017ம் ஆண்டு சகாடுப்பனவு வைங்கப்பட்டது. 
 

 

 

5. அரெ ஊழியர்ைளுக்ைாை சொத்தழிவுக் சைாடுப்பைவு. 

அரச உைியர்களுக்கான சசாத்திைப்புக் சகாடுப்பனவானது ரூ 150,000 

வைங்கப்படுகின்றது. அதில்  பிரநதச சசயலக ரீதியாக 97 

பயனாளிகளுக்கு இக் சகாடுப்பனவு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்டகவ 

சைாடுப்பைவு செய்யப்பட்ட 

சதாகை 

97 14,350,620.00 

 

6. புைர்வாழ்வு சபற்றவர்ைளுக்ைாை சுயசதாழில் ைடன் திட்டப் 
பயிற்ெி ச றி. 

 

பிரிவு jpfjp விண்ணப்பபடிவங்ைள் 

அனுப்பப்பட்டகவ 

பலள 02.02.2017 
 

54 

கலரச்சி 09.02.2017 52 

கண்டாவலள  10.03.2017 60 

பூ கரி 13.03.2017 63 

கலரச்சி 26.05.2017 42 

சமாத்தம்  271 

பிரிவு 
அனுப்பப்பட்ட 

விண்ணபபபடிவங்ைள் 

சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்டகவ 

சைாடுப்பைவு 

செய்யப்பட்ட 

சதாகை 

கலரச்சி 35 

646 35,027,500.00 

கண்டாவலள 33 

பலள - 

பூ கரி 11 

சமாத்தம் 79 
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7. ைிராம அபிவிருத்தி செயற்திட்டம் 

பூ கரி பிரநதெ செயலை பிரிவில்  ,uizkhjhefu; 

இல செயற்திட்டங்ைள் சதாகை 

01 ,uizkhjhefh; tpisahl;L 
fof ikjhdk; Gduikg;G 

0.5Mn 

02 fpsp/,uizkhjhefh; Nwh.f. 
ghlrhiy  kjpy; mikj;jy; 

0.5Mn 

03 kfsph; fpuhk mgptpUj;jp 
epiyak;- kyry $lk; kw;Wk; 
Ntyp mikj;jy; 

0.25Mn 

04 nghJkz;lgk; Gduikg;G 

,kpd;dpizg;G toq;fy; kw;Wk; 
rpWth; G+q;fh Gduikg;g 

0.25Mn 

சமாத்தம்  1.5 Mn 

 

மில்லியன் ரூபா சசயற்திட்டத்திற்காக 2017 ஆம் ஆண்டு 
வைங்கப்பட்டது 

 

புனர்வாழ்வு சபற்றவர்களுக்கான சுயசதாைில் கடன் திட்டப் பயிற்சி ச றி 
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5.3.3 உலை உணவுத்திட்டப்பிரிவின் செயற்பாடு 

உலக உணவு திட்டத்தின் கீழ் பாடசாலல மாணவர்களுக்கு உணவு 
வைங்கல்,  புனர்வாழ்வு சபற்று மீளத் திரும்பியவர்கள், 

இந்தியாவிலிருந்து மீளத் திரும்பியவர்களுக்கான  ிவாரணம் 
வைங்கல் மற்றும் காசுக்கான நவலலத்திட்டம் என்பன 
 லடமுலறப்படுதப்பட் ;டன. 
1. பாடசாலல மாணவர்களுக்கான  உணவு வைங்கும்  ிகழ்சித் 
திட்டம்: 
எமது மாவட்டத்தில் உள்ள 104 பாடசாலலகளில் ஆண்டு 1 
சதாடக்கம் ஆண்டு 09 வலர கல்வி கற்கும் 23285 மாவணவர்களுக்கு 
மதிய உணவு வைங்கும் சசயற்பாடு இடம்சபற்றது. உலக உணவுத் 
திட்ட  ிறுவனத்தின் அனுசரலணயுடன் நதசிய சகாள்லககள் 
மற்றும் சபாருளாதார விவகாரங்கள் அலமச்சினால் (உலக 
உணவுத்திட்டம்) பாடசாலலகளுக்கு அரிசி> பருப்பு> எண்சணய் 
மற்றும்  மீன்ரின் ஆகிய உணவுப் சபாருட்கள் வி ிநயாகம் 
இடம்சபற்றது.  
2. அரிசி வி ிநயாகம்                      

சிலறச்சாலலகள் மறுசீரலமப்பு> புனர்வாழ்வு> மீள்குடிநயற்றம் 
மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அலமச்சினால் உலக உணவுத் 
திட்டத்தினூடாக இந்தியாவிலிருந்து மீள் குடிநயறிய 
குடும்பங்களிற்கும் (2014.09.01 பின்பு) புனர்வாழ்வு சபற்று சமூகத்தில் 
இலணந்தவர்களுக்கும் மூன்று மாத காலத்திற்குரிய அரிசயானது 
மாசி, பங்குனி மாதங்களில் வி ிநயாகம் சசய்யப்பட்டது. இது 
சதாடர்பான விபரம் வருமாறு 
 
 

விபரம் வைங்கப்பட்ட அரிசி அளவு 
(மூன்று மாதங்களுக்கானது) 

புனர்வாழ்வைிக்கப்பட்ட குடும்பத்தில் 
1சதாடக்கம் 2 அங்கத்தவர் மாத்திரம் 
சகாண்ட குடும்பம் 

45Kg 

புனர்வாழ்வைிக்கப்பட்ட குடும்பத்தில் 
3அல்லது 3ற்கு நமற்பட்ட அங்கத்தவர்; 

சகாண்ட குடும்பம் 

90Kg 

புனர்வாழ்வைிக்கப்பட்ட குடும்பத்தில் 2 

புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்டவர்கள் ஒநர 
90Kg 
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குடும்பத்தில் இருப்பின் இருவருக்கும் 

வைங்கப்படும்  

புனர்வாழ்வைிக்கப்பட்டவர்கள் இருவர் 
ஒநர குடும்பத்தில் இருப்பின் 
அக்குடும்பம் 3 அல்லது அதற்கு 
நமல்அங்கத்தவர்கலளக்சகாண்டிருப்பின் 
3 அங்கத்தவர்களுக்குரிய அரிசி 
வைங்கப்பட்டது 

135 Kg 

இந்தியாவிலிருந்து மீளத் 
திரும்;பியவர்களில் ஒரு குடும்பத்தில் 
உள்ள அங்கத்தவர்கள் அலனவருக்கும் 
அரிசி வைங்கப்பட்டது 

45 Kg  x அங்கத்தவர் 
எண்ணிக்லக 

சமாத்தமாக 271,500 கிநலா கிராம் அரிசி கலரச்சி> கண்டாவலள> பூ கரி> 
பச்சிலலப்பள்ளி ஆகிய பிரநதச சசயலர் பிரிவுகளில் உள்ள 6630 
பயனாளிகளுக்கு வி ிநயாகம் சசய்யப்பட்டது. 
3. காசுக்கான நவலலத்திட்டம் 

  இவ் நவலலத்திட்டமானது எதிHகாலத்தில் வறட்சி அ Hத்தத்திலன 
குலறக்கும் சபாருட்டு சமூக  ீH  நசகரிக்கும் திட்;டம், தனி பH  ீலர 
நசகரிக்கும்  திட்டம் நபான்ற திட்டங்கள் நமற்சகாள்ளப்பட்டன. 
அத்துடன் சதாைிற் பயிற்சிகலள   வைங்குதல் மற்றும் 
சதாைிற்பயிற்சி  ிலலயம் புனரலமபுச் சசய்தல் குளம் கட்டுமானப் 
பணிகளுக்காக உபகரணங்கள் வைங்கல் நபான்ற 
நவலலத்திட்டங்கள்  லடசபற்றன. இவற்றின் விபரங்கள் வருமாறு. 
சமூக  ீH நசகரிக்கும் திட்டம் : ஆலனவிழுந்தான்குளம்இ 
புன்லன ீராவிக்குளம்இ நபதுறுக்குளம் ஆகிய குளங்கள் புனரலமப்புச் 
சசய்வதற்காக ஒரு  ாலளக்கு ரூ.360 வதீம் 120 நவலல  ாட்கள் 199 

பயனாளிகளுக்கு ஊக்குவிப்பு சகாடுப்பனவூ வைங்கப்பட்து. தனி பருக்கான 
 ீH நசகரிக்கும் திட்டம் : 33 பயனாளிகளுக்கு  ஒரு  ாலளக்கு ரூ.360 வதீம் 
120 நவலல  ாட்கள் ஊக்குவிப்பு சகாடுப்பனவு வைங்கப்பட்டது. அத்துடன் 
இப்பயனாளிகளுக்கான கிணறு புனரலமப்புச் சசய்வதற்சகன ஒரு 
பயனாளிக்கு ரூ.120000.00 வதீம் சகாடுப்பனவு சசய்யப்பபட்டது இலளஞH 
யூவதிகளுக்கான திறன் அபிவிருத்தி சதாடHபான பயிற்சி வைங்கப்பட்டது . 
லதயல் பயிற்சிக்காக 40 பயனாளிகளுக்கும், தச்சு நவலல பயிற்சி 
ச றிக்காக 14 பயனாளிகளுக்கும், லகயடக்கத் சதாலலநபசி திருத்தம் 
சதாடHபான பயிற்சிக்காக 20 பயனாளிகளுக்கும்  ஒரு  ாலளக்கு ரூ.360 
வதீம் 120  ாட்களுக்கான ஊக்குவிப்புக் சகாடுப்பனவாக வைங்கப்பட்டது.  
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சதாைிற்பயிற்சி  ிலலயம் புனரலமபுச் சசய்தல் . கிளிச ாச்சி 
சதாைில்நுட்பக் கல்லூரி மற்றும் சதாைிற்பயிற்சி  ிலலயம் என்பன 
ரூ.1450000.00 சசலவில் புனரலமப்புச் சசய்யப்பட்டது. குளம் கட்டுமானப் 
பணிகலள நமற்சகாள்வதற்கான உபகரணங்கள் 205900.00 ரூபாவிற்கு 
சகாள்வனவு சசய்து வைங்கப்பட்டது. 
குளம் கட்டுமானப் பணிகலள நமற்சகாள்வதற்கான உபகரணங்கள் 205900.00 
ரூபாவிற்கு சகாள்வனவு சசய்து வைங்கப்பட்டது. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 ைிராம அபிவிருத்தி திகணக்ைள செயற்பாடு 

ைிளிச ாச்ெி மாவட்டத்தின் ைிராம அபிவிருத்தி திகணக்ைள செயற்பாடு 

 வடமாகாண சலபயின் கீழ் இயங்கும் கிளிச ாச்சி மாவட்ட 
கிராம அபிவிருத்தி திலணக்களத்தின் சசயற்பாடுகளாக 
பின்வருவனவற்லறக் குறிப்பிட முடியூம் 

 கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தின்  ான்கு பிரநதச சசயலா ; பிhpவிலும் 
170 கிராம அபிவிருத்திச் சங்கங்களும் 158 மாதா ; கிராம 
அபிவிருத்திச் சங்கங்களும் பதிவு சசய்யப்பட்டு இயங்கி 
வருகின்றன. இலவ அலனத்தும் கிராம மட்டத்தில் சிறப்பாக 
இயங்கும் சமூக மட்ட அலமப்பாக உள்ளன. . 

 ிகழ்ச்சித் திட்டம் ஒதுக்கீடு 

(ரூபா) 
சசலவு 

(ரூபா) 
உணவுப்சபாருட்ைள்  

(MT) 

பாடசாலலகளுக்கா
ன உணவு 
வைங்கும் திட்டம் 

11>381>387.55 11>381>387.55 450.40 

மீளக்குடிநயறியவர்
களுக்கான 
 ிவாரண 
வி ிநயாகம் 

- - 271.5 

காசுக்கான நவலல 
 ிகழ்சித் திட்டம் 

18070460.00 18070195.00 - 
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சதா
.இ
ல 

பிரநதெ செயலர் 
பிரிவு 

ைிராம 
அலுவலர் 
பிரிவு 

ைிராமங்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

பதிவு சசய்யப்பட்ட 
சங்கங்கள் 

  

  
ைி.அ.ெ மா.கி.அ.

ச 

01 கலரச்சி 42 133 80 70 

02 கண்டாவலள 16 103 26 26 

03 பூ கரி 18 93 24 21 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 19 44 40 41 

சமாத்தம் 95 373 170 158 

 
 

நமம்படுத்தும் வலகயில் பின்வரும் பயிற்சி ச றிகள் 2017 ஆம் 
ஆண்டில் திலணக்களத்தால் வைங்கப்பட்டிருந்தலம 
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.   

1. சதாைில் முயற்சியாண்லம  ிதி முகாலமத்துவ பயிற்சிச றி 
வைங்கப்பட்ட பயிற்சி ச றிகள்:-  

1. கிளிச ாச்சி மாவட்டத்திலுள்ள கிராம மாதர் கிராம      
அபிவிருத்திச் சங்க உறுப்பினா ;களின் சசயல்திறலன 

2. இப்பயிற்சியின் ஒரு சசயலமர் ;வில் ஒவ்சவாரு 
சங்கத்திலுமிருந்தும் 03 நபா வதீம் 20 சங்கங்களிலிருந்து 60 

நபருக்கு 08 பயிற்சி  ாட்கள்  வைங்கப்பட்டன. 
கணக்காய்க்குட்படுத்தப்பட்ட சங்கங்களுக்கு முன்னுhpலம 
வைங்கப்பட்டது.  

3. Web Based . தைவல் முைாகமத்துவ செயற்பாடு சதாடர்பாை 

விழிப்புணர்வூ பயிற்ெிச் செயலமர் ;வு:-  
இப்பயிற்சியின் ஒரு சசயலமர்வில் ஒவ்சவாரு 
சங்கத்திலுமிருந்தும் 02 Ngu;; வதீம் 30 சங்கங்களிலிருந்து 60 

நபருக்கு 04  ாட்கள் பயிற்சி வைங்கப்பட்டன. 
கணக்காய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட சங்கங்களுக்கு முன்னுhpலம 
வைங்கப்பட்டதுடன் கிராம மாத ;ர் கிராம அபிவிருத்திச் 
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சங்கங்களின் தலலவர் சசயலாளர் அல்லது சபாருளாளர்; 
ஆகிநயா ;ர் கட்டாயமாக பங்குபற்ற ஊக்குவிக்கப்பட்டனர் ;. 

Web Based சதாடர்பாை பயிற்ெி ச றி பதிவுைள் ெில…

 

 

மகளிh; அபிவிருத்தி  ிலலய சசயற்பாடுகள்:-  

கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் நவலலவாய்ப்பற்றிருக்கும் 
கிராமப்புற யூவதிகலள சுயசதாைிலில் ஊக்குவிக்கும் 
முகமாகவும் பாடசாலலக் கல்விலய இலட ிறுத்தி 
நவலலவாய்ப்லப சபற்றுக் சகாள்ள முடியாமல் இருக்கும் 
சபண்களுக்கும் உதவும் ந ாக்குடன் மகளிh; அபிவிருத்தி 
 ிலலயத்திலன  ிறுவி மகளிh; அபிவிருத்தி  ிலலய 
நபாதனாசிhpயா ; ஊடாக கிராமத்தில் சபண்கள் சாh;பான பல 
தரப்பட்ட ஆலட வடிவலமத்தல் லகநவலல 
மலனப்சபாருளியல் அைகியல் பயிற்சிகலள வைங்கி 
வருகின்றது. கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தல் கண்டாவலள பூ காp 
பச்சிலளப்பள்ளி ஆகிய பிரநதச சசயலா ; பிhpவுகளில் இயங்கும் 
மகளிh; அபிவிருத்தி  ிலலயங்களில் தலா 20 மாணவா ;கள் 
வதீம் 60 மாணவா ;கள் பயிற்சி சபற்று சவளிநயறியூள்ளனா ;. 
இவா ;களுக்கு 12 மாத காலத்திலனக்சகாண்ட 
மலனப்சபாருளியல் டிப்நளாமா பாடத்திட்டம் எனும் 
அடிப்பலடயில் பயிற்சிகள் வைங்கப்பட்டன. ஒவ்சவாரு 
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மாணவா ;களுக்கும்  ாள் ஒன்றுக்கான ஊக்குவிப்புக் 
சகாடுப்பனவாக ரூபா 100.00 வைங்கப்படுகின்றது. பயிற்சியின் 
முடிவில் அலனத்து பிரநதச சசயலக பிhpவிலும் பா Pட்லசகள் 
 டாத்தப்பட்டு இறுதியாக கண்காட்சியூம் பிரநதச மாகாண 
மட்டத்தில்  டாத்தப்படுகின்றது.  

 NVQ  ிலலய சசயற்பாடுகள்:- 

கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் கண்டாவலள பூ கா p 
பச்சிலளப்பள்ளி ஆகிய பிரநதச சசயலா ; பிhpவூகளில் இயங்கும் 
மகளிh; அபிவிருத்தி  ிலலயங்களில் பயிற்சி சபற்று 
சவளிநயறிய மாணவா;களில் 20 நபருக்கு ஒவ்சவாரு 
வருடமும் NVQ  ிலலயத்தினூடாக நமலதிகப் பயிற்சிகள் 
வைங்கப்படுகின்றன. 

 ஆலட வடிவலமத்தலுக்கான  நதசிய வாழ்க்லக 
சதாைில் தலகலம சான்றிதழ் கற்லக ச றி வைங்கிய 
பின்னா ; ஆலடத்சதாைிற்சாலலகளில்  அல்லது தகுதி 
வாய்ந்த லதயல் பயிற்சி  ிலலயங்களில் இலணந்து 
பயிற்சி சபற்று 3 ஆம்  ிலல சதாைில் கல்வி 
ஆலணக்குழுவினால் கண்காணிக்கப்பட்டு நதசிய 
வாழ்க்லக சதாைில் தலகலம சான்றிதழ் தரம் 4 இல் 
இலணந்து படிப்படியாக 7 வலர சசன்று முலறசாரா  
பட்டதாhp எனும்  ிலல அலடயக்கூடிய பயிற்சி ச றி 
வைங்கப்பட்டு வருகின்றது. வருடாந்தம் 40 மாணவா ;கள் 
பயிற்சி சபற்று சவளிநயறுகின்றன 

வடக்கு மாகாண கிராம அபிவிருத்தி திலணக்களத்தின் 
இலணயத்தகவல் முலறலம (Web Based Information System) 

 வடக்கு மாகாண கிராம அபிவிருத்தி திலணக்களத்தின் 
இலணயத்தகவல் முலறலம (Web Based Information System) மூலம் 
நதலவயான விடயங்கலள சபற்றுக்சகாள்ள வசதி 
ஏற்படுத்தப்பட்டு  லடமுலறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பிரநதச 
hPதியாக சதாடா;பு சகாள்வதற்கான விபரங்கள் 

1. பதிவூ சசய்யப்பட்ட சங்கங்கள் ( Registered Society )  

2. பதிவூ சசய்யப்பட்ட சங்கங்களின்  ிh;வாக விபரங்கள; ( 

Committee Details for Registered Society )  
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3. பதிவூசசய்யப்பட்ட சங்கங்களின் சசாத்து விபரம். 
4. சங்கங்களின் மற்றும் சங்க அங்கத்தவா ;களின்  தரமான 

உற்பத்திகள் சதாடா;பான தகவல்களின் விபரம். 
5. .திலணக்களத்தின் கீழ் பதிவூ சசய்யப்பட்ட கிராம மாதா ; 

கிராம அபிவிருத்தி சங்கங்களின் பதிவ 
இலக்கத்தினுடனான விபரங்கள். 

6. தரவிறக்கம் சசய்யக்கூடிய வசதி 
7. யாப்பு விதிகள;. 

8. பயிற்சி விண்ணப்பங்கள 

9. பதிவூச் சான்றிதழ் 

10. திலணக்கள சுற்று  ிருபங்கள்.; 
 என்பன உள்ளடக்கப்பட்டதான சபாது மக்களின் பாh;லவக்கு 

என உருவாக்கப்பட்டு சிறப்பாக சசயற்படுகின்றது.  

 

 

 

 சைௌரவ மாைாணெகப உறுப்பிைர்ைளின்  ிதி   (CBG) 

சதா.
இல 

திட்டத்தின் சபயர்   ிதி மூலம்  கிராம நசலவயாளர் 

பிரிவு  

சதாலக 

1 

தகரப்பந்தல் 
வைங்கள் 

சகௌரவ மாகாணசலப 
உறுப்பினர்களின்  ிதி   

ts;Stu;gz;izRDS,   

/4Vf;fu;cikahs;Guk;R
DS 
fupahiy ehfgLthd; 
RDS 

tiyg;ghL RDS 
fupahiy ehfgLthd; 
RDS 

ehr;rpf;Flh fpof;F RDS 

550,000/ 

2 

kpd; ,izg;G nfsut khfhzrig 
cWg;gpdu;fspd; epjp   

,uizkhjh efu; 
WRDS 

50,000.00 

3 

fp.m rq;fq;fspw;F 
fjpiu toq;fpaik 

nfsut khfhzrig 
cWg;gpdu;fspd; epjp   

gutpg;ghQ;rhd; RDS 

khatÇu; RDS 

150,000.00 
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பிரமாண அடிப்பலடயிலான மூலதன  ன்சகாலட  (PSDG) 

சதா
.இ
ல 

திட்டத்தின் சபயர்   ிதி மூலம்  கிராம 

நசலவயாளர் 

பிரிவு  

சதாலக 

1 

nghJNehf;F kz;lgk; 
jpUj;jk; 

gpukhz 
mbg;gilapyhd 
%yjd 
ed;nfhil    

Cw;Wg;Gyk; 
RDS 
kapy;thfdGuk; 
RDS 
Koq;fhtpy;  
RDS 

1,000,000.0

0 

300,000.00 

300,000.00 

2 

 

kpd; ,izg;G 

gpukhz 
mbg;gilapyhd 
%yjd 
ed;nfhil    

4gpuNjr gpupT 900,000.00 

3 

nkU$l;lg;gl;l 
tUkhdk; mjpfupf;Fk; 
Ntiyj;jpl;lk; 

gpukhz 
mbg;gilapyhd 
%yjd 
ed;nfhil    

Nfhtpy;tay;  
RDS 
fl;ilf;fhL   
RDS 

300,000.00 

50,000.00 

4 

kfsPu; mgptpUj;jp 
epiyaj;jpd; gapw;rp 
Kd;Ndw;wk; 

gpukhz 
mbg;gilapyhd 
%yjd 
ed;nfhil    

4gpuNjr gpupT 120,000.00 

5 

fpuhk,khju mgptUj;jp  
rq;fq;fspw;F jsghlk; 
toq;fpaik 

 

 

fpuhk mgptpUj;jp 
jpizf;fsk;    

rpd;dgy;ytuha
d; fl;L RDS 

jpUitahW RDS 

,uhkehjGuk; 
kj;jp WRDS 

1/4Vf;fu;cikahs;G
uk; RDS 

FkuGuk;  RDS 

fpshsp  RDS 

 

300,000.00 

6 

ngz;fSf;F tUkhdk; 
<l;Ltjw;fhd cjtp 
toq;fpaik  

fpuhk mgptpUj;jp 
jpizf;fsk;    

4gpuNjr gpupT 800,000.00 

7 

Gdu;tho;T mspf;fg;gl;l 
gadhspfSf;fhd 
tho;thjhu cjtp 

 

khfhzrig  epjp 

4gpuNjr gpupT 300,000.00 
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 கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள மாதர் கிராம அபிவிருத்தி 
சங்கங்களினால் நமற்சகாள்ளப்படும் சிறுலகத்சதாைில் சசயற்பாடுகள் 

 
சதா.
இல பிரநதெ செயலர் 

பிரிவு 

சங்கங்களின் சபயர் சசயற்பாடுகள் 

1 
கலரச்சி 

 

Cw;Wg;Gyk; மா.கி.அ.ச   அரிசி ஆலல 

2 

கண்டாவலள 

 

 ாதன் திட்டம் மா.கி.அ.ச   அரிசி ஆலல 

 கட்லடக்காடு மா.கி.அ.ச   அரிசி ஆலல 

 fy;yhW மா.கி.அ.ச   fy; cw;gj;jp  

3 
பூ கரி 

 

md;GGuk;  மா.கி.அ.ச   nkOFjpup cw;gj;jp 
fpU];zhefu; மா.கி.அ.ச   நகாைிக்குஞ்சு  உற்பத்தி 

4 
gr;rpiyg;gs;sp நகாவில் வயல்  அரிசி ஆலல , உற்பத்தி 

சபாருட்கள் சபாதியிடல்  

 

நகாவில் வயல் மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்க அலரக்கும் ஆலல 
மீள ஒழுங்குபடுத்துதல் 2017 PSDG – நவலலத்திட்டம். 
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வாழ்வாதாரஉதவி  வைங்கல் 2017 

 

 

 

  

 

 

 

5.3.5 சதாழிற்துகறத் திகணக்ைளம் செயற்பாடுைள்  

1. லகத்தறி உற்பத்தியும் பயிற்சியும். 
2. தும்பு உற்பத்தியும் பயிற்சியும். 
3. பாரம்பரிய சிறு லகத்சதாைில் பயிற்சி. 
4. ஏலனய பாரம்பரியமற்ற சதாைிற்பயிற்சிகள். (லதயல் 

இயந்திரம் திருத்தும் பயிற்சிச றி, பற்றிக் பயிற்சிச றி, 
கடதாசியினாலான சபாருட்கள் உற்பத்தி பயிற்சிச றி, பலன 
ஓலல சார்ந்த சபாருட்கள் உற்பத்தி பயிற்சிச றி, நதாற் 
சபாருட்கள் உற்பத்தி பயிற்சிச றி, சாறி பிளவுஸ் கட்டிங் 
பயிற்சிச றி.) 
2017ம் ஆண்டில் சதாைிற்துலறத் திலணக்களத்தினால் 
சசயற்படுத்தப்பட்ட சதாைிநுட்ப பரிமாற்ற பயிற்சிச றிகளின் 
விபரம் கீழ்வருமாறு. 
 

இல பயிற்சி ச றி கிராம 
அலுவலர் 
பிரிவு 

பிரநதச 
சசயலர் 
பிரிவு 

காலப்பகுதி பயனா
ளிகளின் 
எண்ணி
க்லக 

1 

லதயல் இயந்திரம் 
திருத்தம் 

தர்மபுரம் கண்டாவ
லள 

10.03.2017 
17.03.2017 

15 

2 கடதாசியினாலான 
சபாருட்கள் உற்பத்தி 
சாறி பிளவுஸ் கட்டிங் 

பலள 
தர்மபுரம் 

பச்சிலலப்ப
ள்ளி 
கண்டாவ
லள 

14.03.2017 
15.03.2017 
17.03.2017 
23.03.2017 

14 
20 
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njhopy; Kaw;rp rhHe;j Nritfs; 2017 

3 
சாறி பிளவுஸ் கட்டிங் தர்மபுரம் கண்டாவ

லள 

17.03.2017 
23.03.2017 20 

4 
பலன ஓலல சார்ந்த 
சபாருட்கள் உற்பத்தி 

சிவ கர் கலரச்சி 15.03.2017 
25.03.2017 

17 

5 

சாறி பிளவுஸ் கட்டிங் பலள  கர் பச்சிலலப்
பள்ளி 

10.06.2017 
12.06.2017 

20 

6 பற்றிக் பயிற்சி ச றி திரு கர் கலரச்சி 10.08.2017 
31.08.2017 

15 

7 
பற்றிக் பயிற்சி ச றி நகாரக்கன்கட்டு கண்டாவ

லள 

26.10.2017 
08.11.2017 

15 

8 
நதாற் சபாருட்கள் 
உற்பத்தி 

திரு கர் கலரச்சி 10.07.2017 
26.09.2017 

15 

இல விபரம் பயனாளிகள் 
எண்ணிக்
லக 

சசலவு 
விபரம் 

காலப்பகுதி 

1 

சதாைில் 
முயற்சியாளர்களுக்கான 
உபகரணங்கள் வைங்கல். 
– மாகாண 
குறித்சதாதுக்கப்பட்ட  ிதி 

21 1>141>075.00  

2 சதாைில் 
முயற்சியாளர்களுக்கான 
உபகரணங்கள் வைங்கல். 
– சகௌரவ மாகாண சலப 
உறுப்பினர்களின் மூலதன 
 ன்சகாலட. 

30 1>600>000.00 

14.03.2017 
15.03.2017 
17.03.2017 
23.03.2017 

 

 

3 

எமது லகத்தறி ச சவு 
 ிலலயத்தில் லகத்தறி 
ச சவு நவலல வாய்ப்பு 
வைங்கப்பட்டலம.  

05  
01.01.2017 
30.06.2017 

4 
எமது தும்பு உற்பத்தி 
 ிலலயத்தில் நவலல 
வாய்ப்பு வைங்கப்பட்டலம. 

03  01.02.2017 
31.12.2017 

5 

எமது தும்பு உற்பத்தி 
 ிலலயத்தில் சதாைிற் 
பயிற்சிகள் 
வைங்கப்பட்டலம. 

04  
02.05.2017 
02.08.2017 
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சதாைிற் பயிற்சி  ிலலயங்கள், விற்பலன  ிலலயங்கள் 

 லகத்தறி ச சவு  ிலலயம்   - தர்மபுரம்> 

கண்டாவலள. 
 தும்பு உற்பத்தி  ிலலயம்   - புநலாப்பலள> 

பச்சிலலப்பள்ளி. 
 சபாதியிடல்  ிலலயம்   - பள்ளிக்குடா>பூ கரி. 
 உள்;ர் உற்பத்திசபாருள் விற்பலன  ிலலயம்- திரு கர்> 

கலரச்சி. 
 

5.3.6 வாழ்வின் எழுச்ெி அபிவிருத்தி திகணக்ைளத்தின் செயற்பாடுைள்  

சமூக வலுவூட்டல்  லன்புரி மற்றும் கண்டியமரபுரிலமகள் அலமச்சின் 

கீழ் இயங்கும் சமுர்த்தி அபிவிருத்தித் திலணக்களமானது வறுலம 

தணிப்பு மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி ஊடாக நதசிய உற்பத்திக்கு 

கனத்திரமான பங்களிப்பிலன வைங்குவலத ந ாக்காக சகாண்டு 

சசயற்ப்பட்டு வருகிறது இந்ந ாக்கத்திலன அலடயும் சபாருட்டு 

கீழ்வரும் பிரிவுகளில் ஊடாக ஒவ்சவாரு மாவட்டத்திலும் சசயற்பட்டு 

வருகின்றது கிளிச ாச்சி மாவட்டத்தில்  ான்கு பிரநதசசசயலகங்களின் 

6 

புது வருடத்லத 
முன்னிட்டு சதாைில் 
முயற்சியாளர்களுக்கு 
சிறப்பு சந்லத 
ஒழுங்கலமக்கப்பட்டலம. 

100  06.04.2017 
07.04.2017 

7 

தும்பு லகத்சதாைில் 
சார்ந்த சதாைில் 
முயற்சியாளர்களுக்கான 
சதாைில்முலற களச் 
சுற்றுலா 
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டலம. 

03  15.05.2017 
16.05.2017 

8 

மாகாண லகத்சதாைில் 
கண்காட்சி மூலம் உள்@ர் 
உற்பத்தியாளர்கலள 
ஊக்குவித்தலம.  

40  
09.09.2017 
11.09.2017 

9  

சில்ப கண்காட்சி மூலம் 
சதாைில் 
முயற்சியாளர்கள் 
ஊக்குவிக்கப்பட்டலம 

05  02.10.2017 
10.10.2017 



வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்கை மற்றும் ைணக்கு அறிக்கை – 2017        ைிளிச ாச்ெி மாவட்டம்                                           

90 
 

ஊடாக 7 சமுர்த்தி சமுதாய வங்கிகலள அலமத்து இவ்வங்கிகளின் 

ஊடாக கிளிச ாச்சி மாவட்ட மக்களின் வறுலமயிலன தணிப்பதற்காக 

நவலலத் திட்டங்கலள நமற்சகாண்டு வருகின்றது. 

அலவபின்வருமாறு  

1. வங்கி மற்றும் குறு ிதிப்பிரிவு 

2. கிராம அபிவிருத்தி மற்றும் சூைல்பாதுகாப்பும் 

3. சமூகப்பாதுகாப்பும்  லனுதவியும் 

4.         விற்பலன அபிவிருத்தி நவலலத்திட்டம் 

 

 

ெமூைஅபிவிருத்திபிரிவு 

சமூகவலுவூட்டல்  லன்புரி மற்றும் கண்டியமரபுரிலமகள் அலமச்சின் 

கீழுள்ள சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திலணக்களத்தினால் எமது 

மாவட்டத்திற்கான் சமூக அபிவிருத்தி நவலலத்திட்டத்திற்காக 

இவ்வாண்டில் 2.7 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கப்பட்டு இவ் நவலலத் 

திட்டங்களுக்காக முழுவதுமாக சசலவுசசய்யப்பட்டுள்ளது. 

ஒதுக்கப்பட்ட  ிதியானது சமூகஅ பிவிருத்தி நவலலத்திட்டத்தின் 

ஊடாக 

01. நபாலதப் சபாருள் மற்றும் புலகத்தல் தடுப்பு ஆத்மீக அபிவிருத்தி 
ஊடாக மகிழ்ச்சியான குடும்ப நவலலத்திட்டம் 

02. சிறுவர் பாதுகாப்பு சிறுவர் கைகம் மற்றும் கலாசார நவலலத்திட்டம் 

03. உளவளத்துலணயும்சதாைில்வைிகாட்டலும் 

04. சர்வநதச  ஞாபகார்த்ததின நவலலத்திட்டம் 

05. திரியபியசவடீலமப்புநவலலத்திட்டம் 

06. முன்நனற்றமீளாய்பு டவடிக்லககள் 

07. பசுலமபூங்காநவலலத்திட்டம் 

08. சிறுவர் ிகழ்ச்சித்திட்டம்   (சகக்குழு) 

09.வடீ்டுசலாத்தர் 

 

2017ம் ஆண்டு சிறுவர் கைக கலாசார இலக்கியப் நபாட்டிகள் கிளிச ாச்சி 
மாவட்டத்தின் சகக்குழு சிறுவர் கைக கலாசார மற்றும் இலக்கியப் 

நபாட்டிகள் திகதியில் மாவட்ட அலுவலகத்தில்  லடசபற்றது. இப் 

நபாட்டி  ிகழ்வில் 200 ற்கு நமற்பட்ட மாணவர்கள் பங்குபற்றினர் 
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நபச்சு,அறிவிப்பு,சிறுகலத,ஒவியம்,கிராமிய டனம்,தனிப்பாடல், ாட்டா
ர்பாடல் நபான்ற  ிகழ்வுகள் இடம்சபற்றன. 

இப்நபாட்டியில்பங்குபற்றிமுதலாம்இடத்திலனப்சபற்றமாணவர்கள்நத
சியமட்டப்நபாட்டிக்குத்சதரிவுசசய்யப்பட்டனர்.  

சமூகப்பாதுகாப்புமற்றும் லனுதவிகள் 

சமூக வலுவூட்டல்  லன்புரி மற்றும் கண்டி மரபுரிலமகள் அலமச்சின் 

கீழுள்ள சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திலணக்களத்தினால் எமது 

மாவட்டத்தில் இவ்வாண்டில் மாத்திரம்  லனுதவி சகாடுப்பனவாக 

ரூபா 32.9 மிலலியன் சகாடுப்பனவு வைங்கப்பட்டுள்ளது. இவ் 

சகாடுப்பனவானது பின்வரும் அடிப்பலடயில் வைங்கப்பட்டுவருகிறது 

 

 ிவாரணசைாடுப்பைவுவிபரம் 

சதா.

இல 
பிரநதெசெயலகம் 

பயைாளிைளின்எண்ணிக்கை 

1500/= 2500/= 3500/= சமாத்தம் 

01 கலரச்சி 1185 1001 3939 6125 

02 கண்டாவலள 912 402 1216 2530 

03 பூ கரி 561 328 1106 1995 

04 பச்சிலலப்பள்ளி 314 147 444 905 

சமாத்தம் 2972 1878 6705 11555 

2017.12.31திைதிவகரயாைெமூைஅபிவிருத்திநவகலத்திட்ட  

செலவுவிபரம் 

சதா.

இல 

நவலலத்திட்டம் சதாலக 

01  ிவாரணசகாடுப்பனவு 391,446,000.00  

02 வடீ்டுசலாத்தர் 8,000,000.00 

03 திரியபியசவடீ்டுத்திட்டம 1,200,000.00 

04 புலகத்தல்எதிர்ப்புமற்றும்மகிழ்ச்சியானகுடும்பம் 180,000.00 

05 உளவளத்துலணயும்சதாைில்வைிகாட்டலும் 96,000.00 

06 சகக்குழுசிறுவர்கைககலாசாரஇலக்கியநபாட்டிகள் 86,000.00 

07 சர்வநதசஞாபகாத்ததினங்கள் 72,000.00 

08 பசுலமப்பூங்காநவலலத்திட்டம் 240,000.00 

09 முன்நனற்றமீளாய்வுகூட்டம் 38,500.00 

10 சமூகபாதுகாப்பு ிதியம் 24,078,800.00 

சமாத்தம்  
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வங்கிக் குறு ிதிப்பிரிவு 

வருமானம் குலறந்த மக்களின் நசமிப்பு பைக்கத்லத விருத்தி சசய்வது 

மற்றும் அவர்களின் வாழ்வாதர சசயற்பாடுகளுக்கு மூலதன 

பங்களிப்பிலன வைங்குவது இதன் சதாைிப்பாடகும். கிளிச ாச்சி 
மாவட்டத்தின் இவ் நவலலத்திட்டத்தின் சபாருட்டு 07 சமுர்த்தி 
சமுதாய அடிப்பலட வங்கிகளும் 04 சமுர்த்தி வங்கிச் சங்கங்களும் 

உருவாக்கப்பட்டு மக்களின் நசமிப்பு பைக்கத்லத நமற்படுத்துவதுடன் 

வாழ்வாதார முயற்ச்சிகளுக்கு கடன்கலளயும் வைங்கி வருகிறது. 

இம்மாவட்டத்தின் 2013 ம் ஆண்டிலிருந்து இவ்வங்கிகள் 2017 ம் 

ஆண்டின் இறுதியில் ரூபா 594 மில்லியலன நசமிப்பாக 

திரட்டியுள்ளலம குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அத்துடன் 9060 நபருக்கு 265 

மில்லியன் ரூபாவிலன வாழ்வாதார கடன்கலளயும் வைங்கியுள்ளது. 

 

சமுர்த்தி வங்கிச் சங்கங்கள் இப்பிரநதச மக்களின் சமுக அபிவிருத்திச் 

சசயற்பாடுகளுக்கு நமலதிகமாக சமுர்த்தி வங்கிகளுக்கு முதலீட்டு 

வாய்ப்பிலன வைங்கும்  ிறுவனமாக சசயற்படுகின்றது. இந்த 

வலகயில் 2017 ஆண்டின் இறுதிப் பகுதியில் ரூபா184 மில்லியன் 

ரூபாவிலன சமுர்த்தி வங்கிகள் சார்பாக ஏலனய அரசவங்கிகள் 

முதலீடு சசய்துள்ளலம குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும். 

 

சதா
. 

இல 

கடன்வலககள் 
கடன்களின்எண்

ணிக்லக 
சதாலக 

01 சுயசதாைில் 3,240 15,591,711.00 

02 சகணஅருண 5 81,786.00 

03 மீன்பிடி - - 

04 ரட்டவிருவ 3 287,150.00 

05 வாழ்வாதாரம் 5055 233,538,070.00 

06 ஜவீநனாபாயம் 443 10,574,760.00 

07 திரியசவிய 314 4,929,809.00 

சமாத்தம் 9060 265,003,286.00 

 

நெமிப்புக்ைள் 

சமுர்த்தி வங்கிகளில் எட்டு வலகயான லவப்புக்கள் காணப்படுகின்றது. 

அந்த வலகயில் வறிய மக்களின் எதிர்கால வறுலமலய குலறத்து 
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நசமிப்பு ஆற்றலல அதிகரித்து அவர்களின் வாழ்வாதாரத்லத 

நமம்படுத்தல். அந்த வலகயில் நசமிப்பானது வங்கி மூலமும் 

வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்திநயாகத்தர் மூலம் களத்தில் 

நசகரிக்கப்படுவதன் மூலமும் லவப்பிலிடபப்டுகிறது. விபரங்கள் 

பின்வருமாறு 
 

 

ெமுதாயமட்டஅகமப்புக்ைள் 

சமுர்த்தி வங்கி வலயங்களுக்கு உட்பட்டதாக 502 அலமப்புக்களும் 

குழுக்களும் காணப்படுகின்றன. விபரங்கள் பின்வருமாறு 

சதா.

இல 
வங்கி 

சமுதாயஅ
லமப்புக்களி
ன்எண்ணிக்
லக 

குழுக்க
ளின்எ
ண்ணிக்
லக 

01 கிளி கர் 119 1,099 

02 வட்டக்கச்சி 61 517 

03 ஸ்கந்தபுரம் 75 
 

517 

04 கண்டாவலள 112 972 

05 பச்சிலலப்பள்ளி 46 508 

06 சஜயபுரம் 55 521 

07 பூ கரி 34 299 

சமாத்தம் 502 4,643 

சதா.

இல 

லவப்புக்களின்வலககள் சதாலக 

01 பங்கு 106,286,463.00 

02 அங்கத்தவர் 71,952,512.50 

03 அங்கத்தவர்அல்லாநதார் 124,955,563.79 

04 திரியமாதா 
7,635,950.30 

05 சிறுவர் 5,976,285.60 

06 சிசுறக்க 8,010,836.40 

07 குழு 101,124,407.00 

08 கட்டாயநசமிப்பு 168,585,302.00 

சமாத்தம் 594,527,320.60 
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ைருத்திட்டப்பிரிவு  

சமுர்த்தித் திலணக்களத்தினால் இவ்வாண்டில் கிளிச ாச்சி 
மாவட்டத்தின் கிராம அபிவிருத்தி மற்றும் சூைல் பாதுகாப்புப் 

பிரிவினால் பல்நவறு நவலலத் திட்டங்கள் சசயற்படுத்தப்பட்டு 

வருகிறது அந்தவலகயில் சமூக வலுவூட்டல் நவலலத்திட்டம் ஊடாக 

சமுர்த்தி  லனுதவி சபறும் குடும்பங்களின் ஒரளவு நமம்பட்ட 

குடும்பங்கலள சதரிவு சசய்து அவர்களுக்கான  ிலலயான சதாைில் 

வாய்பிலன வைங்கும் ந ாக்கில் அவர்களுக்கான வாழ்வாதாரத்லத 

வைங்கியுள்ளது அந்தவலகயில் 

2017 ஆண்டு 26.38  மில்லியன்  ிதியானது எமது மாவட்டத்திற்கு அனுப்பி 
லவக்கப்பட்டது அந் ிதியில் இருந்து சதரிவு சசய்யப்பட்ட 

பயனாளிகளிகளுக்கு வாழ்வாதார  டவடிக்லககளுக்காகவும் 

வலுப்படுத்தலுக்காகவும் 4.45 மில்லியன் வைங்கப்பட்டதுடன் 1.8 

மில்லியன் ரூபா விற்பலன அபிவிருத்தி நவலலத் திட்டத்திற்காகவும் 2 

மில்லியன் ரூபா ிதியானது 2017ம் ஆண்டு சதரிவு சசய்யப்பட்ட 

முைங்காவில் மாதிரி கிராமத்தில் வதியும் பயனாளிகலள நமலும் 

நமம்படுத்துவதற்காக இவ்வாண்டு (2017)வைங்கப்பட்டதுடன் 

வடீலமப்பு நவலலத்திட்டத்திற்காக 0.1 மில்லியன் ரூபாவும் கிலடக்கப் 

சபற்றது. மற்றும் மாவட்டத்தில் சிறந்த மாதிரி கிராமங்கள் இரண்லட 

அலமப்பதற்காகவும் அங்குவதியும் பயனாளிகளின் வாழ்வாதாரத்லத 

நமம்படுத்தும் சபாருட்டும் 12 மில்லியன் ரூபா  ிதியும் 

கிலடக்கப்சபற்று நவலலத் திட்டங்கள் நமற்சகாள்ளப்பட்டது 

அவற்றின். சசலவனீ விபரங்கள் கீழ்வருமாறு. 

1. வாழ்வாதாரவலுப்படுத்தல்நவகலத்திட்டம்-4.45மில்லியன் 

சதா.

இல 

கருத்திட்டத்தின்சபயர் 
கருத்திட்டத்தின்
எண்ணிக்லக 

சதாலக 

01 விவசாயம் 9 
 

405,000.00 

02 கால் லடவளர்ப்பு 72 3,240,000.00 

03 லகத்சதாைில்/ சந்லதப்படுத்தல் 14 630,000.00 

05 மீன்பிடி 4 180,000.00 

சமாத்தம் 99 
4,455,000.0

0 
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2.விற்பகைஅபிவிருத்திநவகலத்திட்டம்-1.8மில்லியன் 

சதா
.இல 

கருத்திட்டத்தின்சபயர் 
கருத்திட்டத்தின்
எண்ணிக்லக 

சதாலக 

01 சிறியஅளவிலானதள்ளுவண்டி 8 400,000.00 

02 உள்ளககளஞ்சியம் 8 400,000.00 

03 வர்த்தகசங்க டவடிக்லககள் 1 24,987.00 

04 பயிற்சிநவலலத்திட்டம் 4 393,962.00 

05 விற்பலனக்கண்காட்சி 2 585,573.00 

சமாத்தம் 1,804,522.00 

 

3. மாதிரிைிராமநவகலத்திட்டம்–14மில்லியன் 

சதா.

இல 

கிராமத்தின்சபயர் 
கருத்திட்டத்தின்எ

ண்ணிக்லக 
சதாலக 

01 புன்லன ீராவி 261 6,000,000.00 

02 இயக்கச்சி 161 6,000,000.00 

03 முைங்காவில்   44 1,999,994.00 

சமாத்தம்  466 13,999,994.00 

 

4.வடீகமப்புநவகலத்திட்டம்-0.1 மில்லியன் 

சதா.

இல 

பயனாளியின்சபயர் 
கருத்திட்டத்தி
ன்எண்ணிக்லக 

சதாலக 

 
01 

குழந்கதநவலுசபரியக்ைா 1 100,000.00 

சமாத்தம் 1 
100,000.00 

விநெடநவகலத்திட்டம்–1மில்லியன் 

பி.சசயலக
ம் 

கருத்திட்டம் கருத்திட்டங்களின்
எண்ணிக்லக 

சதாலக 

கலரச்சி ஆடுவளர்ப்பு 20 1,000.000.00 

சமாத்தம் 20 1,000.000.00 
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5.3.7. மாவட்ட விவொய திகணக்ைள பிரிவின் செயற்பாடுைள். 

சதா 
இல 

திட்டம் முன்நனற்ற  ிலல 

1 

நதசிய உணவு உற்பத்தி 
 ிகழ்ச்சி திட்டம் - 2017 
 

நதசிய உணவு உற்பத்தி 
 ிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 
ஜனாதிபதி சசயலகத்தினால் 
2.2496 மில்லியன் ஒதுக்கீடு 
சசய்யப்பட்டது. 
இத்திட்டமானது  கிளிச ாச்சி 
கம ல அபிவிருத்தி 
திலணக்களத்தினூடாக 
சதரிவு சசய்யப்பட்ட 753 
பயனாளிகள் மூலம் 
 லடமுலறப்படுத்தப்பட்டது. 

விலத  டுலகப்சபாருள் வி ிநயாகம் 

விவசாய திலணக்களம் 
விலதகளிடமிருந்து நமற்படி 
 ிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காக விலதகள் 
சகாள்வனவு சசய்யப்பட்டு  
432 பயனாளிகளுக்கு 5480மப 
 ிலக்கடலலயும் 

139 பயனாளிகளுக்கு 800மப பயறும்  
32 பயனாளிகளுக்கு 185மப உழுந்தும்  
12 பயனாளிகளுக்கு 82மப சகௌப்பியும் 

138 பயனாளிகளுக்கு 200மப நசாளமும்   
வைங்கப்பட்டது. 
 

சசய்லக பண்ணப்பட்ட விஸ்தீரணம்> 

விலளச்சல் வருமாறு 

பயிர்           ிலப்பரப்பு         
விலளச்சல் 

 ிலக்கடலல    56.64 சஹக்ரயர்     
22.915    

பயறு         32.1 சஹக்ரயர்      
28.095 

உழுந்து       7 சஹக்ரயர்        4.38  
சகௌப்பி      3.3 சஹக்ரயர்        6.6 
நசாளம்      20.85 சஹக்ரயர்       27.7 
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நதசிய உணவு உற்பத்தி  ிகழ்ச்சி 
திட்டம் - 2017 
 

முன்நனாடியான ஜந்து 
விவசாயிகளுக்கு ஜந்து ச ல் ாற்று 
 டுலக இயந்திரங்கள் 
வி ிநயாகிக்கப்பட்டன. புயனாளிகள் 
தமது பாவலனக்கு 
பயன்படுத்துதுடன் அயலில் உள்ள 
ஆர்வமான விவசாயிகளுக்கு 
வாடலகக்கு வி ிநயாகிப்பதற்கும்> 

 ாற்று  டுலகலய 
நமம்படுத்துவதற்கும் 
தீர்மானிக்கப்பட்டது. பயனாளிகள் 
சதரிவு மற்றும் அமுல்படுத்தல் 
என்பன மாட்ட கம ல அபிவிருத்தி 
திலணக்களத்தினூடாக 
நமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

நமற்படி இயற்திரத்தின் மூலம் 
அக்கராயன் குளத்தின் கீழ் 03 ஏக்கரும் 
பூ கரியில் 04 ஏக்கருக்கும் காலநபாகத்தில் 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் எதிர்வரும் 
சிறுநபாகத்திலும்  ாற்று  டுலகலய 
அதிகரிப்பதற்கு உத்நதசிக்கப்பட்டுள்ளது.     
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5.4. கணக்குச் சசயற்பாடுகள் 

5.4.1 ஏலனய திலணக்களங்களின் கீைான கணக்குச் சசயற்பாடுகள் 

த
கல
ப்பு 

அகமச்சு/திகணக்ைளம் மீண்டுவரும் செலவிைம் மூலதைச் செலவிைம் சமாத்தம் 

ஒதுக்ைீடு செலவு % ஒதுக்ைீடு செலவு % ஒதுக்ைீடு செலவு % 

1 

ஜனாதிபதி சசயலகம்               

134,000.00  

               

129,729.00  

         

96.81  

               

9,326,807.00  

               

9,212,315.82  

         

98.77  

               

9,460,807.00  

               

9,342,044.82  98.74 

2 

gpujkh; mytyfk;                              

-    

                             

-    

               

-    

                  

130,000.00  

                  

129,950.00  

         

99.96  

                  

130,000.00  

                  

129,950.00  99.96 

101  

Gj;j rhrd mikr;R                 

15,000.00  

                 

15,000.00  

       

100.00  

                  

700,000.00  

                  

700,000.00  

       

100.00  

                  

715,000.00  

                  

715,000.00  100.00 

104 

நதசிய சகாள்லககள் 
மற்றும் சபாருளாதார 
விவகாரங்கள் அலமச்சு 

           

2,377,777.68  

            

2,373,865.10  

         

99.84  

           

121,921,854.00  

           

120,720,714.88  

         

99.01  

           

124,299,631.6

8  

           

123,094,579.98  99.03 

106 

அனர்த்த முகாலமத்துவ 

அலமச்சு 
       

175,118,557.69  

        

171,067,002.61  

         

97.69  

                                 

-    

                                 

-    

               

-    

           

175,118,557.6

9  

           

171,067,002.61  97.69 

110 

 ீதி அலமச்சு            

1,673,650.00  

            

1,506,702.75  

         

90.02  

                                 

-    

                                 

-    

               

-    

               

1,673,650.00  

               

1,506,702.75  90.02 

118 

விவசாய அலமச்சு            

6,357,366.00  

            

6,260,739.30  

         

98.48  

                  

180,000.00  

                  

101,515.20  

         

56.40  

               

6,537,366.00  

               

6,362,254.50  97.32 

120 

சிறுவர் பாதுகாப்பு, சபண்கள் 

விவகார அலமச்சு 
         

45,172,080.00  

          

41,959,422.46  

         

92.89  

               

2,158,948.70  

               

2,094,193.70  

         

97.00  

             

47,331,028.70  

             

44,053,616.16  93.08 

121 

சபாது ிர்வாக 

உள் ாட்டலுவல்கள் 

அலமச்சு  
         

72,463,620.95  

          

70,655,865.02  

         

97.51  

               

8,058,690.15  

               

8,063,493.39  

       

100.06  

             

80,522,311.10  

             

78,719,358.41  97.76 
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124 

சமூக நசலவகள் அலமச்சு 
       

101,380,322.00  

        

100,077,577.94  

         

98.71  

                  

329,200.00  

                  

324,620.00  

         

98.61  

           

101,709,522.0

0  

           

100,402,197.94  98.71 

130 

சபாது ிர்வாக 

உள் ாட்டலுவல்கள் 

அலமச்சு (உற்பத்தித்திறன் 
சசயலகம்) 

              

198,400.00  

               

192,814.26  

         

97.18  

                  

784,600.00  

                  

781,460.75  

         

99.60  

                  

983,000.00  

                  

974,275.01  99.11 

136 

tpisahl;Ljiw mikr;R 
      

               

1,800,000.00  

               

1,796,533.10    

               

1,800,000.00  

               

1,796,533.10  99.81 

140 

fz;b kuGhpikfs; mikr;R                              

-    

                             

-    

               

-    

               

5,000,000.00  

               

4,850,726.46  

         

97.01  

               

5,000,000.00  

               

4,850,726.46  97.01 

145 

மீள்குடிநயற்ற அலமச்சு 
           

6,687,600.00  

            

6,350,755.86  

         

94.96  

        

1,241,293,535.00  

        

1,143,983,946.45  

         

92.16  

        

1,247,981,135

.00  

        

1,150,334,702.31  92.18 

149 

லகத்சதாைில் மற்றும் 
வணிக அலமச்சு 

                             

-    

                             

-    

               

-    

               

4,820,000.00  

               

3,894,386.97  

         

80.80  

               

4,820,000.00  

               

3,894,386.97  80.80 

151 

Ministry of Fisheries & Aquatic 
Resources Development 

                             

-    

                             

-    

               

-    

             

16,417,903.48  

             

15,062,005.37  

         

91.74  

             

16,417,903.48  

             

15,062,005.37  91.74 

153 

காணி மற்றும் காணி 
அபிவிருத்தி அலமச்சு 

           

4,190,984.00  

            

3,980,835.68  

         

94.99  

                                 

-    

                                 

-    

               

-    

               

4,190,984.00  

               

3,980,835.68  94.99 

154 

கிராமிய சபாருளாதார 
அலுவல்கள் அலமச்சு 

                             

-    

                             

-    

               

-    

               

8,137,123.30  

               

7,912,618.67  

         

97.24  

               

8,137,123.30  

               

7,912,618.67  97.24 

155 

மாகாண மற்றும் 
உள்ளுராட்சி அலமச்சு 

                             

-    

                             

-    

               

-    

                  

115,000.00  

                    

66,585.00  

         

57.90  

                  

115,000.00  

                    

66,585.00  57.90 

157 
நதசிய கலந்துலரயாடல் 

                                                                                             

99.41 
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அலமச்சு 1,693,275.19  1,614,853.29  95.37  20,572,535.00  20,519,599.00  99.74  22,265,810.19  22,134,452.29  

163 

ஆட்பதிவுத் திலணக்களம்                              

-    

                             

-    

               

-    

               

4,147,549.74  

               

4,139,914.72  

         

99.82  

               

4,147,549.74  

               

4,139,914.72  99.82 

165 

Ministry of National Integration & 
Reconciliation 

                             

-    

                             

-    

               

-    

           

120,899,395.00  

           

120,492,089.70  

         

99.66  

           

120,899,395.0

0  

           

120,492,089.70  99.66 

166 

efujpl;lkply; kw;Wk; ePu;toq;fy; 
mikr;R 

                             

-    

                             

-    

               

-    

                  

500,000.00  

                                 

-    

               

-    

                  

500,000.00  

                                 

-    0.00 

182 

சவளி ாட்டு நவலலவாய்ப்பு 

அலமச்சு 
           

6,518,900.00  

            

5,971,659.74  

         

91.61  

                                 

-    

                                 

-    #DIV/0! 

               

6,518,900.00  

               

5,971,659.74  91.61 

194 

Ministry of Telecommunication & 
Digital Infrastructure 

                             

-    

                             

-    

               

-    

               

2,451,150.00  

               

2,418,596.22  

         

98.67  

               

2,451,150.00  

               

2,418,596.22  98.67 

197 

திறன் விருத்தி மற்றும் 
வாழ்கலகத் சதாைில் 
அலமச்சு 

                

81,600.00  

                 

75,463.50  

         

92.48  

                    

20,000.00  

                    

20,000.00  

       

100.00  

                  

101,600.00  

                    

95,463.50  93.96 

202 

 Department of Muslim Religious 
and Cultural Affairs 

                             

-    

                             

-    

               

-    

               

2,000,000.00  

               

1,980,954.34  

         

99.05  

               

2,000,000.00  

               

1,980,954.34  99.05 

206 

கலாச்சார அலுவல்கள் 

திலணக்களம் 
              

670,500.00  

               

643,457.55  

         

95.97  

                    

40,000.00  

                    

39,180.00  

         

97.95  

                  

710,500.00  

                  

682,637.55  96.08 

216 

சமூக நசலவகள் 

திலணக்களம் 
           

2,654,180.00  

            

2,510,738.12  

         

94.60  

                  

383,875.00  

                  

383,039.75  

         

99.78  

               

3,038,055.00  

               

2,893,777.87  95.25 

217 

சிறுவர்  ன்னடத்லத 

பராமரிப்புத் திலணக்களம் 
           

2,481,580.00  

            

2,464,433.92  

         

99.31  

                                 

-    

                                 

-    

               

-    

               

2,481,580.00  

               

2,464,433.92  99.31 
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219 

tpisahl;L mgptpUj;jp 
jpidf;fsk; 

                

14,815.00  

                 

14,815.00          

                    

14,815.00  

                    

14,815.00  100.00 

227 

ஆட்பதிவுத் திலணக்களம்            

3,556,872.00  

            

3,517,279.30  

         

98.89  

                                 

-    

                                 

-    

               

-    

               

3,556,872.00  

               

3,517,279.30  98.89 

252 

சதாலகமதிப்பு, புள்ளிவிபரத் 

திலணக்களம் 
              

699,405.85  

               

594,965.20  

         

85.07  

                    

47,450.00  

                    

44,190.00  

         

93.13  

                  

746,855.85  

                  

639,155.20  85.58 

253 

ஓய்வூதியத் திலணக்களம்            

4,133,077.52  

            

2,625,485.98  

         

63.52  

                                 

-    

                                 

-    

               

-    

               

4,133,077.52  

               

2,625,485.98  63.52 

254 

பதிவாளர்  ாயகம் 

திலணக்களம் 
              

401,360.00  

               

390,735.00  

         

97.35  

                                 

-    

                                 

-    

               

-    

                  

401,360.00  

                  

390,735.00  97.35 

286 

  Department of Land 
Commissioner 

                             

-    

                             

-    

               

-    

                  

111,992.00  

                  

101,660.00  

         

90.77  

                  

111,992.00  

                  

101,660.00  90.77 

307 

நமாட்டார் நபாக்குவரத்துத் 

திலணக்களம் 
              

749,000.00  

               

604,361.45  

         

80.69  

                                 

-    

                                 

-    

               

-    

                  

749,000.00  

                  

604,361.45  80.69 

326 

சமுதாயம்சார் சீர்திருத்த 

திலணக்களம் 
                

80,000.00  

                 

78,953.25  

         

98.69  

                                 

-    

                                 

-    

               

-    

                    

80,000.00  

                    

78,953.25  98.69 

327 

காணி உபநயாக சகாள்லகத் 

திட்டமிடல் திலணக்களம் 
              

264,000.00  

               

199,497.99  

         

75.57  

                  

448,972.72  

                  

441,658.72  

         

98.37  

                  

712,972.72  

                  

641,156.71  89.93 

328 

மனிதவலு, நவலலவாய்ப்புத் 

திலணக்களம் 
              

399,500.00  

               

346,340.34  

         

86.69  

                  

346,080.00  

                  

326,348.77  

         

94.30  

                  

745,580.00  

                  

672,689.11  90.22 

சமாத்தம் 

   

440,167,423.88     426,223,349.61  

        

96.83  

   

1,573,142,661.09  

   

1,470,602,296.98  

        

93.48  

   

2,013,310,084

.97  

   

1,896,825,646.59  94.21 
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5.4.2 வருடாந்தக் ைணக்குைள் 

டீ.ஜ.ீஎஸ்.ஏ – 2 

 ிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைளின் பிரைாரம் ஒதுக்ைீட்டுக் ைணக்கு – 2017 
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.ஜ.ீஎஸ்.ஏ – 3) 
 
ஆ) முலதனம்( 
டீ.ஜ.ீஎஸ்.ஏ – 4) 

202,730,000 
 
 

100,000,000 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

202,730,000 

 

 

 

100,000,000 

192,086,745  

 

 

99,534,358 

10,643,255 

 

 

 

465,642 

3 
 
 

4,5 

சமாத்தம் 302,730,000 2,300,000   -  302,730,000 291,621,103 11,108,897 
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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 42,500,000  -  1,700,000 44,200,000 42,693,009 1,506,991 

ஏலனய சசலவினம் 20,605,000   125,000 20,730,000 20,255,754 474,246 

உப சமாத்தம் 63,105,000   - 1,825,000 64,930,000 62,948,763 1,981,237 

கருத்திட்ட இலக்கம் 2 சபயர்- பிரநதச சசயலகங்ஙகள் 

ஆளுக்குரிய நவதனாதிகள் 118,000,000 2,300,000 (1,7000,000) 116,300,000 107,885,641 8,414,359 

ஏலனய சசலவினம் 26,625,000   -  (125,000) 21,500,000 21,252,341 247,659 

உப சமாத்தம் 139,625,000 2,300,000 (1,825,,000 137,800,000 129,137,982 8,662,018 

சமாத்தம் 202,730,000 2,300,000   -  192,086,745 10,643,255 
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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
ிய

ீ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 6,000,000  6,000,000 5,820,476 179,524 

2002 0 11 சபாறித்சதாகுதி, இயந்திரம் மற்றும் 
உபகரணங்கள் 400,000  400,000 375,916 24,084 

2003 0 11 வாகனங்கள் 2,600,000  2,600,000 2,594,018 5,982 

   மூலதைச்சொத்துக்ைளின் சைாள்வைவு     -   

2102 0 11 தளபாடங்களும் அலுவலக உபகரணங்களும் 
2,850,000  2,850,000 2,848,212 1,788 

2103 0 11 இயந்திரங்கள் 2,000,000  2,000,000 1,998,159 1,841 

2104 0 11 கட்டடங்கள் 85,000,000  85,000,000 84,779,317 220,683 

   மைித வள அபிவிருத்தி     -       

2401 0 11 அலுவலர் பயிற்சிகள் 500,000   475,732 24,268 

சமாத்தம் 99,350,000  99,350,000 98,891,829       458,171   
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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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 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 

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  
       642,528  

               

7,472 

சமாத்தம் 650,000    642,528      7,472                         
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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 302,730,000 291,621,103 - - 302,730,000 291,621,103 96% 
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 302,730,000 291,621,103 - - 302,730,000 291,621,103 96% 
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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 164,280,000 161,840,592 138,450,000 129,780,511 - - 302,730,000 291,621,103 
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 
164,280,000 161,840,592 138,450,000 129,780,511 - - 302,730,000 291,621,103 
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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 

பிரைாரம் 
2014/12/31 

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 37,375,440.07 14,900,386.00 11,592,786.85 40,683,039.22   

  268012 (1,716,129.47) 957,021.00 994,940.00 (1,754,048.47)   

    35,659,310.60 15,857,407.00 12,587,726.85 38,928,990.75 38,928,990.75 

II ஏலனய முற்பணங்கள்   
                               
-   -   -   -   -  

III  ானாவித முற்பணங்கள்   
                              
-   -   -   -   -  

IV லவப்புக்கள் 6000/0/0/02/86/0              - 400.00 400.00     

        (i)  சபாதுலவப்புக்கள் 6000/0/0/02/116/0 5,000.00 70,000.00 70,000.00 5,000.00 5,000.00 

  6000/0/0/13/76/0 216,523.02 17,141,764.98 17,141,764.98 148,973.10 148,973.10 

  6000/0/0/14/12/0 - 6,681,166.73 6,681,166.73                       -                          -    

  6000/0/0/16/64/0 21,793,206.60 11,163,356.63 11,163,356.63 27,638,126.43 27,638,126.43 

  6000/0/0/17/19/0 2,301,030.00 150,000.00 150,000.00 2,151,030.00 2,151,030.00 
  6000/0/0/18/76/0 108,355.96 1,362,925.33 1,362,925.33 - - 

  6000/0/0/20/10/0 12,701,657.56 257,092,054.67 257,092,054.67 11,303,636.03 11,303,636.03 

        (ii) ஏலனய லவப்புக்கள் 6003/0/0/44/0/0 - - -                       -                          -    

 


