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ப�ரதி� காண� ஆைணயாள� அ�வலக� – ெதபரெவவ 
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தி�. டப���. சி. எ�.ேக. ர�னாநாய�க 

உதவ�� காண� ஆைணயாள� 

உதவ�� காண� ஆைணயாள� அ�வலக� – ெமாணராகல 

  

தி�. ேக. ஜஹ�நா�  

உதவ�� காண� ஆைணயாள� 

உதவ�� காண� ஆைணயாள� அ�வலக� – க�தளா�  
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திைண�கள�தி� ேநா�� 

  
 

“ அரச  காண�கள��   

�காைம��வ�தி�  

��ேனா�யாக� 

 சி�கல�ற நில�தி���  

ெசா�தமான  

ச�கெமா�ைற� 

 ேதா��வ��த� ” 
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திைண�கள�தி� ெசய�பண� 

 

“ ேதசிய ெகா�ைக பண��ச�ட�தி��  

சிற�த ஒ��கிைண��ட� அப�வ���திய��  

நிைலேபறான த�ைமைய உ�தி�ப��திய  

வ�ண� அரசா�க� காண�கைள  

உ�ச ம�ட�தி� பய�ப��தி,  

சி�கல�ற நில�தி� உ�ைம  

உ�தி ெச�ய�ப�கி�ற �ைறயான  

�காைம��வெமா�ைற�  

ேபண�� ெச�ல� ” 
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ெப�மதி� கண����க�  

 

01. ேசைவ நா�நைர �த�ைமயாக� கவன��த�  

02. ேசைவ நா�ந��� இல�வான �����ழைல அைம�த� 

03. ���� ப�ேக�� ஊடாக வ�ைன�திற�டனான ேசைவைய   

   வழ��த� 

04. தகவ� ெதாழி� ��ப� ஊடாக ேசைவய�� வ�ைன�திறைன  

   அதிக��த� 

05. தி��தியைடகி�ற பண�யண�ய�ன�  
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திைண�கள�தி� ேநா�க�க� ம���  அவ�ைற�   சாதி�பத�கான  உபாய 

வழி �ைறக� 

ேநா�க�க� உபாய வழி �ைறக� 

1. காண�கள�ற ம�க� காண� உைடைம   

ெகா�வைத வ�வா��த�  

 

 

I. காண��கான  உ�ைமைய உ�தி 

ெச�த� 

II. அரச காண�க� ெதாட�பாக 

வ�தி�ைறயான  தர�க� 

�ைறைம ஒ�ைற� ேபண� 

நட��த� 

2. �த����  ச�த��ப�கைள 

வ��வா��த� 

I. �த���� ச�த��ப�கைள 

வ��வா��வத�� வசதியாக அரச 

காண�கைள� பய�ப���த� 

3. அரச காண�கைள� உ�ச ம�ட�தி� 

உபேயாகி�த�  

 

 

I. அரச காண�கைள� உ�ச ம�ட�தி� 

அப�வ���தி ெச�த� 

II. அரச காண�கள�� பா�கா�ைப 

உ�திெச�த� 

4. திைண�கள�தி�� ெசா�தமான 

வள�கைள உ�சம�ட�தி� 

�ைகைம ெச�த� 

 

 

I. மன�த வள�கைள அப�வ���தி 

ெச�த� 

II. ெபௗத�க வள�கைள உ�ப�திதிற� 

மி�கைவயாக பய�ப���த� 

III. நிதி சா��த வள�கைள �ைறயாக 

�காைம ெச�த� 

 

5. அரச வ�மான�ைத அதிக��க� 

ெச�ய ப�கள��� வழ��த� 

 

 

I. காண�க� ெதாட��ைடய 

வ�மான�ைத இன�காண�, 

ம���  மதி�ப��ெச�த� 

II. காண�க� ெதாட��ைடய 

வ�மான�ைத �ைறயாக�� 

வ�ைன�திற�ட��  ேசக��த� 

III. நி�ைவய�� உ�ள வ�மான�ைத 

அறவ���� ெகா�வத��� 

ச�ட�தியான ப��ைறகைள 

ேம�ெகா��த�. 
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உ�ளட�க�                                                                     ப�க இல�க� 
 

 

01.அ�தியாய� – அறி�க�                                                                        

1.1 காண� நி�வாக�தி� காண� ஆைணயாள� நாயக� திைண�கள�தி� பண�க�  

1.2 திைண�கள�தி� வள��சி 

1.3 2016 இ� நிக���ற  ��ேன�ற�க� ம��� ப��னைட�க� 

 
 

115 – 23 

 

 

02.அ�தியாய� - காண�ய�ற ம�கள�� காண� ஆ�சிைய வ��ப���த�         25 - 49                                                        

2.1   அறி�க� 

2.2   காண�கைள�  பகி��தள��த�  

     2.2.1  காண� அப�வ���தி� க�டைள�  ச�ட�தி�  கீ� அ�மதி�     

          ப�திர�க� வழ�க� 

     2.2.2  அரச  காண�� க�டைள� ச�ட�தி� கீ� ந��டகால� ��தைக   

          �றிக� வழ��த� 

     2.2.3  “ப��சவ�ய” ேவைல�தி�ட�தி� கீ� காண�க�  பகி��தள��த� 

2.3   அள����  ப�திர�க� வழ��த� 

     2.3.1. காண� அப�வ���தி� க�டைள�  ச�ட�தி�  கீ� அள���� ப�திர�க� வழ�க�   

     2.3.2. காண� அப�வ���தி� க�டைள�  ச�ட�தி�  கீ� ம�திய  

          வ��ப�ன���  அள���� ப�திர�க� வழ��த� 

     2.3.3. இலவச  அள���� ப�திர�க� வழ��த� 

     2.3.4. �ஜா�மி அள����க� வழ��த� 

     2.3.5. �னாமி  அள����க� வழ�க� 

               2.3.6. காண�  அள��� (வ�ேசட ஏ�பா�க�) ச�ட�தி� கீ� காண�க�  வழ��த�  

                  (ஆதனவள���� சாதன�ப�திர� வழ��த�) 

              2.3.7.வழ�க�ப���ள காண�கைள� ைகமா�ற� ெச�த�, ஈ�ைவ�த� ம��� கீ�� 

��தைக�� வ��த� 

2.3.8. திைண�கள�க���� காண�கைள வ��வ��த�                                  

          2.4  வட��  ம��� கிழ��  மாகாண�கள�� ��த�தி��� ப����ள    

              கால�ப�திய�� அரச காண�க� ெதாட�பான ப�ண��கைள� த����ைவ���        

              வ�ேசட ேவைல�தி�ட� (க���ெகா�ட பாட�க� ம��� ந�லிண�க    

              ஆைண���வ��  அறி�ைக��  அைமய) 

          2.5  காண��ப�ர�சிைனகைள�  த���� ைவ�த� ம��� அறி���த�க�  

   வழ��த� 

  2.5.1 ப�தி நா� ப�ேசாதைனக� 

  2.5.2 நடமா�� ேசைவக� நட��த�  

  2.5.3 மாகாண�க���  இைட�ப�ட ந���பாசன காண� அப�வ���தி�   

        க��தி�ட�க� ம��� மாகாண  சைபக�  ம�ட�தி�  அரச   

        காண�க� ெதாட��ைடய  ப�ர�சிைனகைள� தி���ைவ���  

        ேவைல�தி�ட� 

             2.5.4 ���லா வ��திக� ம��� உ�திேயாக வதிவ�ட�க�    

      ேம�ைம�ப���த�  

            2.6  அரச காண�க� ெதாட��ைடய  தகவ�க� ம��� �காைம��வ �ைறைம 

              2.6.1 அறி�க� 

              2.6.2 அரச காண�க� �காைம��வ ெசய�ப��த� �ைறைய  

                   ம��ெபாறிய�ய� ஆ�க� 

              2.6.3  அரச காண�க� ெதாட�பான தகவ� �காைம��வ    

                   �ைறைமைய� ெசய�ப���த� 

              2.6.4  அரச  காண�கள�� �காைம��வ  நடவ��ைககைள ஒ���ப����  

                   ேநா��ட�  நடவ��ைககைள  எ��த� 
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03.  அ�தியாய� - �த��க��கான  ச�த��ப�கைள  வ���ப���வத�காக அரச        51 - 54 
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               1. அ�தியாய� - அறி�க� 

  

1.1 காண� நி�வாக�தி� காண� ஆைணயாள� நாயக�   

திைண�கள�தி�  பண�க� 

 

காண� �காைம��வ�தி� ��ேனா�யாக வ�ள��� காண� ஆைணயாள� நாயக� 

திைண�கள�, அரசா�க� காண�கைள� ைக�தி��த� ெச��� பண�ய�� ேபா� மிக 

��கிய பண�ைய  நிைறேவ�றி வ�கி�ற�. 

 

01 மாகாண�க��கிைடய�லான ந���பாசன, காண� அப�வ���தி� தி�ட�கைள 

�காைம ெச�த�. 
 

02 காண� அப�வ���தி� க�டைள� ச�ட�தி� கீ� காண�க� வழ��த� ம��� 

பகி��தள��க�ப�ட காண�க� சா�ப�� அள���� ப�திர�கைள வ�நிேயாகி�த��. 

 

03 அரச காண�க� க�டைள� ச�ட�தி� கீ� காண�கைள� பகி��தள��த�. 

இத� கீ� – 

 

 வ �டைம��, ைக�ெதாழி�, வ�வசாய�, வ��தக ேநா�க�க��காக 

ந��டகால���தைக  அ�மதி� ப�திர�க� கீ� காண�கைள வழ��த�. 

 

 வ�ேசட ம��� இலவச அள���� ப�திர�கைள வழ��த�. 

 

 ெபௗ�த வ�காைரக��காக �ஜா உ�திகைள வழ��த�. 
 

 அரச திைண�கள�க�, நியதி�ச�ட� சைபக� ம��� உ��ரா�சி 

நி�வன�க� �தலான நி�வன�க���� ேதைவயான காண�கைள 

வ��வ��த��, ��தைக�� வ��த�� உைடைமயா��த��. 

 
 

 

04 காண� அள��� (சிற�� ஏ�பா�க�) ச�ட�தி� கீ� காண�கைள� பகி��தள��த��, 

அள���� ப�திர�கைள வழ��த��. 

 

05 அரசா�க� காண�க� (உைடைமைய ம�ள� ெப�த�) ச�ட�தி� கீ� அரசா�க� 

காண�கைள��, ஒ��க�கைள�� ேபண�� பா�கா�த�. 
 

 

06 மாகாண�க��கிைடய�லான காண� அப�வ���தி க��தி�ட�க��� ெவள�ேய 

அரசா�க� காண�கள�� நி�வாக� ெதாட�ப��, மாகாண� காண� 

ஆைணயாள�க���� ப�ரேதச ெசயலாள�க���� ேதைவயான 

ஆேலாசைனகைள�� வழிகா�ட�கைள�� வழ��த�. 

 

07 அரசா�க� காண�க� ெதாட�பான �காைம��வ �ைறைய� ேபண�� ெச�ல�. 
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08 அரசா�க�தி� வ� வ�மான�ைத பல�ப���வத�� அ�மதி� ப�திர�க� ம�� 

அறவ�ட�ப�கி�ற வ� வ�மான�ைத அறவ��� நடவ��ைகைய� ��த�ப��த�. 
 

09 மன�தவள அப�வ���தி� பண�கைள ��ென���� ெச�ல�. 

 

10 நில�ச�தி நிக��சி�தி�ட�தி� கீ�, அரச காண�கள�� உ�ள  உ�ைம�சி�க�கைள 

அக�ற உத�த�. 

 

11 வட�� ம���  கிழ�� மாகாண�கள�� காண��ப�ர�சைணக��கான த���கைள� 

கா�பத�காக  வ�ேசட ேவைல�தி�ட�கைள� ெசய�ப���த�. 
 

12 காண� ெதாட�பான  ப�ண��கைள� த���� ைவ�த�.
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1.2 திைண�கள�தி�  வள��சி  

இல�ைகய�� நி�வாக ஆதிப�திய�ைத� ப���தான�ய� ந��ட காலமாக த� வச� 

ைவ�தி��தன�. அ�த� கால�க�ட�தி� மைலநா��� ேதய�ைல உ�ப�திைய ஆர�ப� 

ெச�த�, உல�வலய�தி� ந���பாசன� தி�ட�க� வ ���சி  அைடத�, ம�க� ��ட� 

ெத�ேம�� ஈரவலய�க� ெந�கி�� ��யம�த�,ெந� உ�ப�தி�� உ�ய இட� 

வழ�க�படாைம, �ய ேதைவைய� ���தி ெச�கி�ற ெபா�ளாதார�தி��� பதிலாக 

வ��தக� ெபா�ளாதார�தி�� ��கிய��வ�  அள��தைம,  �தலா� உலக மகா 

��த�தி� ேபா� ஏ�ப�ட உண��த���பா� ஆகிய பல ப�ர�சிைனக��� இ�நா��  

ம�க� �க� ெகா��க ேவ�� இ��த�. இ�த� காரண�களா�, அ�ைறய  அரச 

சைபய�� பதவ�க� வகி�த இ�நா��� ப�ரதிநிதிக� இ� ெதாட�பாக வ�ேசட கவன�ைத 

ேம�ெகா�டைம, உண� உ�ப�திைய வ�ைர�ப��த ேவ��ய ேதைவ ஏ�ப�டைம, 

ெத�ேம��� ப�திகள�� ��யம��தி��த ம�கைள, இல�ைகய�� ஏைனய ப�திகள�� 

��யம���வத�கான ேதைவ எ��தைம – இ�த அைன��� பண�க���� த���க�� 

ெசய�பா�கைள வ�த��ைர��� ெபா��� 1927 இ� இல�ைகய�� �த� �ைறயாக� 

காண� வ�டய�க� ெதாட�பாக  ஆைண���ெவா�� நியமி�க�ப�ட�. இ�த 

ஆைண���வ��  வ�த��ைர�� அைமய 1931 இ� காண� ஆைணயாள� திைண�கள� 

நி�வ�ப�ட�ட�, இல�ைகய�� �தலாவ� காண� ஆைணயாளராக  சி.வ�. ப�ேர� 

எ�பவ�  நியமி�க�ப�டா�. அர���� ெசா�தமான  அைன��� காண�க� ச�ப�த�ப�ட  

அதிகார� ெபா����க� இ�த�  திைண�கள�தி��� ைகயள��க�ப�டன.  பா�ய 

வ�வசாய� ��ேய�ற�க�,  ேம�� நில அப�வ���தி� தி�ட�, கிராம வ��வா�க� 

தி�ட�, இைளஞ� �வதிக��கான தி�ட�,  ம�திய வ��ப�ன��கான தி�ட� என ஐ�� 

வ�ேசட அப�வ���தி தி�ட�க�, அறி�க� ெச�த�ட� காண�� க�ேச�கைள நட�தி� 

காண� ெப�ந�கைள� ேத��ெத��த�, காண�கைள� பகி��தள��த�, ஆகிய பண�க� காண� 

ஆைணயாள�  திைண�கள�தி��� ைகயள��க�ப�ட ��கிய பண�க� ஆ��. 1931 இ� 

“காண�க� நி�ணய� ெச��� க�டைள� ச�ட�” அரச  காண�க� ம��� தன�யா� 

காண�கைள ேவ�ப��தி அைடயாள� கா�� ெபா��� நிைறேவ�ற�ப�ட� 1935 இ� 

“காண� அப�வ���தி� க�டைள� ச�ட�”  ச�ட வா�க�  ெச�ய�ப��, இத�  ஊடாக 

அர���� ெசா�தமான  அைன��� காண�கள��  ந�ப��ைக� ெபா��பா�ைம 

அவ�ைற� பகி��தள��த�, அப�வ���தி ெச�த� ஆகிய  அைன��� த��வ�க�� 

காண� ஆைணயாள� திைண�கள�தி�� உைடைமயா�க�ப�டன. 
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ெவ�ேவ� நி�வன�க� ம��� தன�நப�க��� வ��தக நடவ��ைகக��காக��, 

வதிவ�ட� அைம�பத�காக�� காண�� ���கைள வழ��த�, பலேவ� 

ேதைவக��காக காண�கைள ஒ��கீ� ெச�த�,கைரேயார�க�, எ�க� ம��� 

அ�வ�க� உ�ள��ட அரச காண�கைள இல�வாக  நி�வாக� ெச�த� ஆகிய 

ஏ�பா�கைள உ�ளட�கிய “ அரச  காண�க� க�டைள� ச�ட�” 1947 இ� ச�டவா�க� 

ெச�ய�ப�� இ�த� பண�க��கான த��வ�க�� காண�  ஆைணயாள� 

திைண�கள�தி�� உைடைமயா�க�ப�டன. 

“1972 ஆ� ஆ�� 01 இல�க� காண�க�  ம�சீரைம��  ஆைண���� ச�ட�” 

ச�டவா�க� ெச�ய�ப�� காண� ம�சீரைம�� ஆைண��� நியமி�க�ப�ட�. இ�த� 

ச�ட� ஊடாக, 50 ஏ�க�க��� ேம�ப�ட அைன��� காண�கள�� உ�ைம  

ஆைண���வ��� உைடைமயா�க�ப�ட�. 1979 ஆ� ஆ��� ச�டவா�க� 

ெச�ய�ப�ட “ காண�க�  அள��� (வ�ேசட ஏ�பா�க�)  ச�ட�தி� ப�ரகார�, காண�க� 

ம�சீரைம��  ஆைண���வ��� உைடைமயா�க�ப�ட  காண�க� ம�ள�� அர��� 

உைடைமயா�க�ப��, ெபா�ம�க����  பகி��தள��க ேவ��ய, பா�ய  பண��� 

காண�  ஆைணயாள�  திைண�கள�தி�� உைடைமயா�க�ப�ட�. 

அர� காண�கள�� அ��ம�ற� ெச�� ஆ�சி ெச���  அ�ல� வசி��� நப�கைள  

அ��ற�ப��தி �றி�த காண�கள�� உைடைமைய அர���� ெப��� ெகா��� 

ெபா��� 1979 இ� “அரச காண�கள��  ஆ�சிைய” ம�ள� ெப�த� ச�ட�” ச�டவா�க�’ 

ெச�ய�ப��, இ�ச�ட�தி� �லமான த��வ�க�� காண� ஆைணயாள�  

திைண�கள�தி�� வழ�க�ப�டன. 1978 ஆ� ஆ��� அரசியலைம�ப�� 13 ஆவ� 

தி��த� ச�ட�தி� 11 ஆ� அ�டவைணய�� ப�ரகார�, காண� நி�வாக வ�டய�கள�� ஒ� 

ப�தி  மாகாண சைப�� மா�ற�ப�ட�. இ�த� தி��த�ச�ட�தி� ப�ரகார� 

மாகாண�க��கிைட�ப�ட அப�வ���தி� தி�ட�க� ெதாட��ைடய காண�கள�� 

நி�வாக�, காண� ஆைணயாள� திைண�கள�தி�� உைடைமயா�க�ப�டன.  

மாகாண�க��கிைட�ப�ட ப�ரேதச�களாக�  க�த�ப�கி�ற அ�ராத�ர�, ��தள�, 

��நாக�, ம�னா�, வ�ன�யா, தி�ேகாணமைல, ெபாெலா�ன�வ,  மா�தைள, க��, 

ப�ைள, அ�பாைர, ம�ட�கள��, ெமாணராகல, ஹ�ப�ெதா�ட ம��� இர�தின��  

ஆகிய  மாவ�ட�க�, அ�ராத�ர� வலய� 01 , அ�ராத�ர� வலய� 02, 

ெபாெலா�ன�வ வலய�, மஹிய�கன வலய� ெதபரெவவ வலய� ம���  அ�பாைர 
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வலய� என ஆ� வலய�க���� உ�ளட�க�ப��  நி�வாக நடவ��ைகக� 

ேம�ெகா�ள�ப�கி�றன. இ�த நி�வாக நடவ��ைககைள இல�வா��� வ�ண� 

வசதியாக� ப�ரதி� காண�  ஆைணயாள�க�, உதவ�� காண� ஆைணயாள�க�, ��ேய�ற 

அ�வல�க�, ெவள��கள உபேதசக�க� ஆகிேயா� நியமி�க�ப���ளன�. 

2014.09.03  ஆ� திகதிய  அைம�சரைவ� த��மான�தி� ப�ரகார�, இ�வைரய��� காண�  

ஆைணயாள� திைண�கள�  என அறிய�ப�� வ�த  இ�த� திைண�கள�, 2004.09.15 ஆ� 

திகதி ெதாட�க� “காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள�” என� தர� 

உய��த�ப���ள� இத�  ப�ரகார� காண� ஆைணயாள���  இ� வைரய��� இ��த  

த��வ�க� “காண� ஆைணயாள� நாயக�தி��”  உைடைமயா�க�ப���ளன.  
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1931 இ� காண� நி�ணய� ெச��� க�டைள� ச�ட� ஏ��� 

ெகா�ள�ப�த� 

1935 இ� காண� அப�வ���தி�  க�டைள� ச�ட� ஏ��� 

ெகா�ள�ப�த� 

1947 இ� அரச காண�க�  க�டைள� ச�ட� ஏ���ெகா�ள�ப�த� 

1972 ஆ� ஆ��� 1 ஆ� இல�க� காண�க� ம�சீரைம�� 

ஆைண���� ச�ட� ஏ���ெகா�ள�ப�த� 

1979 இ� அரச காண�க� ஆ�சிைய ம�ள�ெப�� (வ�ேசட ஏ�பா�க�) 

ச�ட� ஏ���ெகா�ள�ப�த� 

1927 இ� காண� ஆைண���  நியமி�த� 

1931 இ� காண� ஆைணயாள� திைண�கள� �தாப��த� 

1979  இ� காண�க�  ஆ�சிைய  ம�ள�ெப�� ச�ட� ஏ��� ெகா�ள�ப�த� 

1978 ஆ� ஆ��� அரசிலைம�ப�� 13 ஆவ� தி��த�தி�� அைமய காண� 

ெதாட�பான த��வ�கள�� ஒ� ப�தி மாகாணசைப�� உைடைமயா��த� 

2004.09.15 ஆ� திகதி காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள� என தர� 

உய��த�ப�த� 

திைண�கள�தி� வள��சி 
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          1.3. 2016 இ� நிக���ற ��ேன�ற�க� ம���  

                ப��னைட�க�  

 

I.      அறி�க� 
 

திைண�கள�தி� சில காலமாக இ��� வ�த  பண�யண�ய�ன�� ெவ�றிட�க�, 2016 

ஆ� ஆ���  ஆர�ப�தி�  கண�சமான அள� நிர�ப�ப����தன. ப�டதா�கைள அரச 

ேசைவய�� ஆ�ேச��� ெச��� ேவைல�தி�ட�தி� கீ�, 200 �திய பதவ�க� 

திைண�கள�தி�� உ�வா�க�ப����த�ட�, இ�த எ�ண��ைகய�� அதிக அள� 

நிர�ப�� ெகா�ள ���மாக இ��த�. ேம��, இல�ைக நி�வாக ேசைவய�� 

ஏ�ப����த அேனக ெவ�றிட�க�, �திதாக  ஆ�ேச���� ெச�ய�ப�டவ�கைள�  

ெகா�� நிர�ப��ெகா�ள ���மாக இ��த�. திைண�கள�தினா� 

ேம�ெகா��ள�ப�கி�ற  க�ம�க� அதிக��தைம இ�த நிைலைம��� காரணமாக  

இ��தன என��றி�ப��த� ேவ���. இ��ப��� திைண�கள�தி� ம�ட�தி� 

க���ப��தி�ெகா�ள  ��யாத  காரண�களா� சில  ப���கள�� ��ேன�ற� 

�ைறவைட�� அைவ  ப��னைட��� உ��ப���ளன என  �றி�ப��த� ேவ���. 

 

II. க���ெகா�ட பாட�க� ம��� ந�லிண� ஆைண���வ�� 

வ�த��ைரைள� ெசய�ப���� வ�ேசட ேவைல�தி�ட�தி� �லமாக� 

ெப��� ெகா���ள  ெவ�றி  

 

2013 சனவ� ெதாட�க� ெசய�பா���� உ�ப��தி� ெகா�� வ���ள க���ெகா�ட 

பாட�க� ம��� ந�லிண� ஆைண���வ�� வ�த��ைரைள ெசய�ப��தி�, ெகா��  

வட�� ம��� கிழ�� மாகாண�கள�� �ர�பா�க���� ப��னரான அரச காண�க� 

ெதாட�பான  ப�ண��க���� த���க� கா�� வ�ேசட ேவைல�தி�ட�தி� கீ�,அதிக 

��ேன�ற�ைத 2016 ஆ� வ�ட�தி�  அைட��� ெகா�ள ���மாக இ��த�. 23,517 

இட�ெபய��தவ�க���� காண� அப�வ���தி� க�டைள� ச�ட�தி�கீ� அ�மதி ம��� 

அள����ப�திர�க� வழ�க ���த�. 

 

அதிேமத� சனாதிபதிய�� ெசயலாள� அவ�கள�� தைலைமய�� கீ� இய��� ஒ� 

ெசய���, இ�த  ஆைண���வ�� வ�த��ைரகைள� ெசய�ப���கி�ற ேதசிய 

ேவைல�தி�ட� ெதாட��ைடய ப����ட� தகவ�க� �றி�� நடவ��ைகக� 

எ��கி�ற�, இ�த� ப����ட� தகவ�க�  ச�ப�தமான  கல��ைரயாடலி� ேபா�, 

ஏைனய அைம���கள�னா�  இ�த  ஆைண���வ�� வ�த��ைரகைள� ெசய�ப���� 
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பண�கள�� ��ேன�ற��ட� ஒ�ப�� ெச��� ேபா�, இ�த� திைண�ள�தினா� 

ெசய��ப��த�ப��  அைட���ள ��ேன�ற�  அதிக உய� ம�ட�தி�  

வ�ள��வதாக மதி�ப�ட�ப���ள�. இ�த ேவைல�தி�ட�ைத ெசய��ப���� 

ெபா���, �றி�த இர�� மாகாண�கள��  காண� ஆைணயாள�க� ம��� ப�ரேதச� 

ெசயலாள�க�ைடய வ�ேசட ஒ��ைழ��� கிைட�த� எ�பைத� �றி�ப��த�ேவ���. 

 

III. காண�ய�ற நப�க���� காண�����க� பகி��தள���� நா� 

��வத��மான ேவைல�தி�ட�. 

 

2005 ஆ� வ�ட�திலி��� ெசய�ப��த�ப�� வ�கி�ற காண�ய�ற நப�க���� 

காண�����க� பகி��தள���� நா� ��வத��மான ேவைல�தி�ட�தி� �தலாவ� 

க�ட�ைத நிைற� ெச�� ெகா��, 2009 ஆ� வ�ட� ஓக��� மாத� ெதாட�க� 

இ�ேவைல�தி�ட�தி� இர�டாவ� க�டமாக ேம�� ஓ� இல�ச� 

காண�����கைள� பகி��தள���� பண� ஆர�ப��க�ப�ட�,இத� ப�ரகார� �றி�த 

திகதிய�லி��� 2016 ஆ� வ�ட இ�தி வைரய��� 202,954 காண�����கைள� 

பகி�நதள��பத�� திைண�கள�தி�� ���மாக இ����.2016 ஆ� வ�ட�தி� ம��� 

30,844 காண�����கைள� பகி��தள��க ���மாக இ��த�. 

 

IV. அரச காண�க� ெதாட�பான  தகவ�க� ம��� �காைம��வ 

�ைறைமைய� ெசய�ப���த�.  
 

அரச  காண�கள�� நி�வாக�தி� ந��ட காலமாக நிலவ� வ�த வ�ைன�திற� இ�லாைம 

ம��� ேசைவக� வழ��வதி�  உ�டான தாமத�க� ஆகியவ�றி�� ந�ல 

ப�காரமாக�, பல வ�ட�களாக ேம�ெகா�ள�ப�� வ�த  �ய�சிக��� ஒ� பலனாக 

அரச காண�க� ெதாட�பான தகவ�க�  ம��� �காைம��வ� �ைறைமைய 

ெவள��ப���வத��  ���மாக இ��த�. இத� �த� க�டமாக, காண�க� 

ெதாட�பான தகவ�கைள வழ��த�, காண�க� பகி��தள��த�, ம���  ஆவண�க�  

வழ��த� ஆகிய  நடவ��ைகக� ச�ப�த�ப�ட தகவ�கைள� ெகா�ட 

ெம�ெபா�ைள ெவ�றிகரமாக  இ�வ�ட�தி��  ெசய�ப��த ���த�. இ� 

ெதாட�பாக 332 ப�ரேதச� ெசயலக�கைள� ேச��த அ�வல�க���� பய��சிக� வழ�கி 

ெசய�பா�கள�� ஈ�ப��த ���த�. 2016 ஆ� வ�ட�தி� இ�த� க��தி�ட� ஊடாக 

4237 �திய அள����ப�திர�க� வழ�க ���மாக இ����. 
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V. �திய பதவ�கைள உ�வா��த�.  

2016 ஆ� வ�ட�தி�, காண� ஆைணயாள� (காண� �காைம��வ�) பதவ� 01, உதவ�� 

காண� ஆைணயாள� பதவ�க� 02, ���லா வ��தி� கா�பாள� பதவ�க� 03 ம��� 

���லா� ெதாழிலாள�க� பதவ�க� 03 ஆகிய பதவ�கைள� �திதாக உ�வா��� 

ெபா���, �காைம��வ� ேசைவக� ��றறி�ைக 03/2014 �� ஏ�ப �காைம��வ� 

ேசைவக� திைண�கள�தி� அ�கீகார� கிைட�க�ெப���ள�. 

 

 

VI. தமி�ெமாழிய�� பண�கைள ேம�ெகா��� ேபா� ஏ�ப�கி�ற  

தாமத�க� 
 

வ�ேசடமாக ��த�தி� ப��ன�, வட�� ம��� கிழ��  மாகாண�கள�� காண�க� 

ெதாட�பான  அதிக அளவ�� ப�ண��கைள� த����� பண�கள�� இ�த� திைண�கள�  

ஈ�ப��� ெகா��  வ�கிற�. திைண�கள�தி���  கிைட�கி�ற வ��ண�ப�க�, 

க�த�க� ம��� ேம� �ைறய��க� அேனகமானைவ தமி� ெமாழிய�� எ�த�ப��� 

கிைட�கி�றன இ��ப���, தமி�ெமாழிய�� பண�யா��� ெபா��� ேத��சி ெப���ள 

அ�வல�க� இ�த� திைண�கள�தி� மிக�� �ைறவாேவ உ�ளன�. காண� வ�டய�க� 

ெதாட�பாக� கடைம ��ய� ��ய பதவ� நிைல அ�வல� ஒ�வ� ம��ேம உ�ளா�. 

2015 ஆ� வ�ட�தி� தமி� ெமாழி �லமான 04  �காைம��வ உதவ� அ�வல�கைள� 

ெப��� ெகா�ள ���மாக இ����ட� அைத 2016 ஆ� வ�ட�தி� ேம�� 01 

பதவ�யாக அதிக��க ���த�. தமி�ெமாழி ெமாழிெபய�பாள��கான ெவ�றிட�  

இ����  ந��ட  காலமாக இ� நிர�ப�படவ��ைல, இ�வாறான  நிைலைமய��  

நாளா�த�  கிைட�க�ெப�கி�ற அதிக அளவ�லான ஆவண�க� ெவள�வா� 

ெமாழிெபய��பாள�கைள� ெகா�� ெமாழிமா�ற� ெச�ய�ப�வதினா� ஏ�ப�கி�ற 

தாமத�கைள� க���ப��தி� ெகா�ள ��யா��ள�. 
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02. அ�தியாய� - காண�ய�ற ம�கள�� காண� ஆ�சிைய  

           வ��ப���த�    

            2.1 அறி�க�  

2008/04  ஆ� இல�க� ��றறி�ைக ப�ரகார�, காண�ய�ற  ம�கைள இன�க��, 

அவ�கைள� ப�ரேதச� ெசயலாள�  ப���  ம�ட�தி�  பதி� ெச�� ெகா�வத�கான ஒ� 

ேவைல�தி�ட� ெசய�ப��த�ப���ள�. அ�வா� பதி� ெச�ய�ப���ள ம�கள�� 

அேனகமாேனா� சிலகாலமாக  அரச  காண�கள��  அ��ம�ற� ெச��  ��ய���� 

வ�கி�ற ஆனா�  காண��கான உ�ைமைய� ெப�றி��காதவ�க�  ஆவ�. இ�வா�  

அ��ம�ற� ெச�ய�ப���ள காண�க� ம��� பகி��தள��பத��� ெபா��தமானைவ என 

அைடயாள�  காண�ப���ள காண�க�  ஆகியவ�ைற� காண�  அ�றவ�க����  

பகி��தள���� ேநா�க�தி�கான வ�ேசட ேவைல�தி�ட� 2006 ஆ� வ�ட� �த� 

ெசய�ப��த�ப�� அத� �தலாவ� க�ட� 2009 ஆ� ஆ��� நிைற� ெச�ய�ப�ட�. 

இ�த ேவைல� தி�ட�தி� இர�டாவ� க�ட� அதிலி��� ேம�� ஓ� இல�ச�தி�� 

ேம�ப�ட எ�ண��ைகய�லான காண�����க� 2014 ஆ� ஆ��� கால�ப�திய�� 

ெபா�ம�க���� பகி��தள��க�ப�டன. 2015 ஆ� வ�ட�தி� இ� ேவ� ஒ� 

ேதா�ற�தி� ஆர�ப��க�ப�ட�ட� 2016 ஆ� வ�ட�தி� அைத� ெசய�ப��தி வ�ட 

இ�திய�� 30,844 காண�����க� ம�கள�ைடேய பகி�தள��க�ப���ளன. 

2.2 காண�கைள� பகி��தள��த�  

காண� அப�வ���தி� க�டைள� ச�ட�தி� கீ�, இல�ைகய�களான  �ைற�த வ�மான� 

ெப�கி�ற வ��ைப� ேச��த ம�க� ம��� உழவ� வ��ைப� ேச��தவ�க� 

ஆகிேயா��� ����ைம வழ�கி,  வதிவ�ட� ம��� வ�வசாய ேநா�க�க��காக  

காண�க�  பகி��தள��க�ப�� அ�மதி� ப�திர�க�  வழ�க�ப�வ�ட�  அரச காண�� 

க�டைள� ச�ட�தி� கீ� ��ய வ�மான� ெப�பவ�க�, நகர� ப�திகள�� வசி��� ம�க� 

ம��� நி�வன�க���� வ�வசாய�,  வதிவ�ட�, ைக�ெதாழி�, ம��� வண�க 

ேநா�க�க��காக�  காண�க� பகி��தள��க�ப�கி�றன. 2015 ஆ� வ�ட வர� ெசல�� 

தி�ட�தி� வழ�க�ப�ட வ��ச�ைகக��� ஏ�ப, 2015/01 ஆ� இல�க� ��றறி�ைக 

வ���க�ப�ட�ட�,2016 ஆ� வ�ட�தி� அைத� ெசய�ப��தி�ெகா�� நகர� 

ப�திகள�� வதிவ�ட� ேதைவ�காக� காண�����க� வழ��� ேபா�, �ைற�த 



 

 

வ�மான� ெப�பவ�க��� அ�வைரய��மான நி�ைவய���ள 

வ�மான�ைத ெவ�� அக�றி வ�ட��

ெப�பவ�கள�டமி��� ெபயரளவ�லான ெப�மதிைய� 

ேநா�க�தி�காக� காண����� ஒ�ைற� ெப

ஏ�ப��த�ப���ளன 

             2.2.1 காண�

                     ப�திர�க�

                     வழ���

 

இ�த�  தைல�ப��  கீ�, 2006 

இல�ச� அ�மதி� ப�திர�க��

202,954 அ�மதி� ப�திர�க� 

2016 ஆ� வ�ட�தி�� காண�ய�ற

வ�டய�தி� கீ� , 20,000 அ�மதி�

ேபாதி�� 30,844 அ�மதி� 

நிைல�பா�, கட�த வ�ட��ட�

தா��ய மிக அதிக வள��சியா��

ெச�கி�ற ெசய�பா�க� 

நட��வத��� சில  மாகாண

ஒ��ைழ�� �ைற�தைம ம���

ஏ�றவா� நிைற� ெச�வத�� ��யா� இ��தைம

ேபா� நட�� வ�ட�தி� ஏ�ப�ட

0 10000

2014

2015

2016

காண�  அ�றவ�க���

வழ�கா���ள 
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வ�மான� ெப�பவ�க��� அ�வைரய��மான நி�ைவய���ள 

வ�மான�ைத ெவ�� அக�றி வ�ட��, மிக�� �ைறவாக வ�மான� 

மி��� ெபயரளவ�லான ெப�மதிைய� ெச��தி 

ேநா�க�தி�காக� காண����� ஒ�ைற� ெப���ெகா�ள� ச�த��ப�க� 

காண� அப�வ���தி�க�டைள� ச�ட�தி� கீ�

ப�திர�க� வழ��த�. (காண�ய�ற நப�க��� காண� 

வழ��� ேவைல�தி�ட�) 

2006 சனவ� மாத� ெதாட�க� 2009 ஆ�  வ�ட�

ப�திர�க�� அதிலி��� 2016 ஆ� வ�ட� இ�தி வைரய���

 வழ�க�ப���ளன.    

காண�ய�ற நப�க���� காண� அ�மதி� ப�திர�க�

அ�மதி� ப�திர�க�  வழ��வத��  இல��

 ப�திரகைள  வழ��வத�� ���மாக

வ�ட��ட� சா�ப�யலாக �ைறைவ�கா��ய ேபாதி��

தா��ய மிக அதிக வள��சியா��. அ�மதி� ப�திர�க� ெப�பவ�கைள�

 ெதாட�பாக� காண�� க�ேச�கைள 

மாகாண சைபக�  ம��� ப�ரேதச� ெசயலக�க�

ம��� ேபாதியள� பண�யண�ய�ன� இ�லாைம

ஏ�றவா� நிைற� ெச�வத�� ��யா� இ��தைம, கட�த வ�ட��ட� சா��ப���� 

ஏ�ப�ட ப��னைட���� காரண�களாக இ��தன
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                2.2.2. அரச  காண�� க�டைள� ச�ட�தி� கீ� ந��டகால�                  

                         ��தைக �றிக�  வழ��த� 

அரச ம��� தன�யா� �ைறகைள� ேச��த நி�வன�க� ம���  தன� நப�க����, 

வ�ேசட அப�வ���தி� க��தி�ட�கள�� �த�� ெச�வத�� எதி�பா����  

�த��டாள�க����  வ�வசாய�,  வதிவ�ட�,ைகெதாழி�  ம��� வ��தக� 

ேதைவக��� இ�த�  திைண�கள� காண�க�  வழ��கி�ற�. 1995 அ�  

ஆ��லி��� இதிவைரய��� 23,530 ந��ட கால� ��தைக �றிக� வழ�க ���த�. 

அரச காண�க� க�ைள� ச�ட�தி� கீ� காண�க� வழ�கி, ந��ட கால� ��தைக 

�றிக� அ�ல�  அள���� ப�திர�க�  வழ��வத��  1995.06.15 ஆ� திகதி�� ��ன�, 

அரச காண�கள�� அ��ம�ற� ெச�� ��யம��� இ��தவ�கைள�� ெத�� ெச�வத��  

இடமள��க�ப�����. 2008 ஆ� ஆ�� இ�த� ெசய�பா�  இைட நி��த� 

ெச�ய�ப��� ேபாதிய கால அவகாச� வழ�க�ப�ட ப��ன�, 2010  ஆ� ஆ����� 

ப���  அ��ம�ற� ெச�தி��தவ�க���� ெதாட����  காண�க� வழ���  

நைட�ைறைய  நி��தி  வ��வத��� த��மான��க�ப�ட�.  அத� ப�ரகார�, அ��ம�ற� 

ெச�� ஆ�சி ெச�ய�ப�� வ�த காண�கைள��  காண��க�ேச�க�  �லமாக� 

ெத��ெச��  வழ��வத��  அறி���த�க�  வழ�க�ப�டன.  இ�த� ெசய�பா���  

இ��த �ைறபா�க� காரணமாக, ��தைக�கான  அ�மதிைய� ெப�வத�� ந��ட 

கால� ெசலவ�ட�ப�டைமய�னா� 2016 ஆ� வ�ட�தி�� ந��டகால� ��தைக�கான 

அ�மதி�ப�திர�க� வழ��வதி�  உ�ள  இல��� �ைற�க�ப���ள�. 

ந��ட  கால�  ��தைக  �றிக�  வழ��� ெச�ைக ஒ���க� மிக ந��டைவயா��. 

ஏ��ைட�தான அைன��  ஆவண�க�� ப�ரேதச� ெசயலாள�கள�னா� 

வ�த��ைர�க�ப��, மாகாண� காண� ஆைணயாள�க� அ�ல� 

மாகாண�க��கிைட�ப�ட  ப�ரதி� காண�  ஆைணயாள�க� ஊடாக 

அ��ப�ைவ�க�ப�கி�றன  அைவ ப�சீலி�க�ப��� காண�  அைம�சி� ெசயலாள�  

ஊடாக  மா��மி�  அைம�ச���  அ��ப�ைவ�க�ப��  அ�கீகார�ைத� ெப��� 

ெகா��த� ேவ���. ஆ�ேசபைனக��காக  உ�ய தகவ�க�  அரச  வ��தமான��  

ப�தி�ைகய��  ப�ர���க�ப��  வ�தி��ைர�க�ப�ட  கால  எ�ைல���  ப���, 

��தைக�  பண�ைத அறவ���� ெகா�� ��தைக ஆ�சி ைகயள��க�ப�கி�ற�.  

இத�  ப���, ேகா�� வைரபட� ெப��� ெகா��  ��தைக  �றிைய�  தயா����  



 

 

காண�  அைம�சி�  ஊடாக

�றிய�� ஒ�ப�ைத� ெப���

பதிவக�தி�  பதி� ெச��ெகா�ட

2016 ஆ�  வ�ட�தி� ந��டகால

அைம����  வ�த��ைரக� 

3225 அ�மதி� ப�திர�க��கான

காண��கான  ஆ�சிைய �ைறயாக

இ��த�ட� ந��ட கால� ��தைகயாக

ப�திர�கள�� எ�ண��ைக 

இல�� 2000 ஆக இ��த�ட�

வழ�க�ப���ளன. இ�த  
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ஊடாக, ஜனாதிபதிய�� ெசயலாள���  அ��ப�ைவ��

ெப��� ெகா��, ப�ரேதச� ெசயலாள�  ஊடாக�

ெச��ெகா�ட ப��ன� ��தைக �றி வழ�க�ப�கி�ற�

ந��டகால அ�மதி� ப�திர�க� வழ��� 

 ெச��  வழ��வத�கான இல�� 3200 ஆக

ப�திர�க��கான  வ�த��ைரக�  அைம����  அ��ப�ைவ�க�ப�டன

�ைறயாக வழ��கி�ற வ�டய�தி� கீ� 

ந��ட கால� ��தைகயாக  ஆ�சிைய �ைறயாக வழ�க�ப�ட

 3025 ஆ��. ந��ட கால� ��தைக �றிக�

�ட� 278 ��தைக �றிக��கான  அ�மதி�

  நிைல�பா� கட�த  வ�ட��ட� சா��ப����

ப��னைடைவ� கா��ய ேபாதி�� அைம���� வ�த��ைர வழ��� ெபா���� காண� 

ஆ�சிைய �ைறயாக� ைகயள���� இல�கி� ��ேன�ற� காண�ப���ள�

கால�  ��தைக  வழ��வத�கான  அ�கீ�கார�தி�காக
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அைம���� வ�த��ைர�க�ப�� அ��ப� ைவ�க�ப����த  வ��ண�ப�க� ம���  

அ�கீகார� வழ�க�ப����த வ��ண�ப�கள�� எ�ண��ைகய�� �ைற�த ேவ�பா� 

2016 ஆ�  வ�ட�தி� காண���யதாக இ��த�.  இத�  காரணமாக ,  ஆ�சிைய� 

ைகயள��தலி� அதிக��� ஏ�ப�� உ�ள�. 

 

           2.2.3. “ப��சவ�ய’ ேவைல�தி�ட�தி� கீ�  காண�க�  பகி��தள��த� 

காண� அைம�சி� ம��� காண� உ�ைம நி�ணய� திைண�கள�தி� �லாதார�ைத� 

ெகா�� ெசய�ப�கி�ற காண�க� ெதாட�பான  உ����கைள வழ��� ேதசிய 

ேவைல�தி�டமாக “ப��சவ�ய” (காண� வ�வைட��) ேவைல�தி�ட�ைத அறி�க� 

ெச�ய ����. இ�த ேவைல�தி�ட� 2008 ஆ� வ�ட� ெதாட�க�, காண�  அைம�� 

ம��� அத� கீ� இய��கி�ற சில  நி�வன�க� ம��� பதிவாள� நாயக�தி� 

திைண�கள�  ஆகியவ�றி� ப�கள���ட� ெசய�ப�கி�ற�. இ� ெதாட�பாக, காண�  

ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள� 2016  ஆ� வ�ட�தி�� அரச  காண�க� 

ெதாட�பான  ப�ர�சிைனக���� த���க� வழ��� ேவைல�தி�ட�கைள� 

ெசய�ப��திய�ட�, இ�த ேவைல�தி�ட�க�. மாகாண�  காண�  ஆைணயாள�க�, 

ப�ரேதச� ெசயலாள�க� ம��� மாகாண�க�� கிைட�ப�ட ப�ரதி�  காண� 

ஆைணயாள�க� ஆகிேயா�� உதவ�கைள� ெப�� நைட�ைற�ப��த�ப�டன. இத�  

அ��பைடய��, அரச காண�க� ெதாட�பாக  இ�த ேவைல�தி�ட�கள�� கீ� 2016 நிைற� 

வைரய��� 150,673 அ�மதி� ப�திர�க�  வழ��வத��  ���மாக இ��த�. 28,653 

ந��ட கால� ��தைக  அ�மதி� ப�திர�க��, 39,409 அள����க�� இ�த 

ேவைல�தி�ட�தி� கீ� ம�க��� வழ�க�ப�டன. 
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2016ஆ� வ�ட�தி��,ப��சவ�ய ேவைல�தி�ட�கைள� ெசய�ப���கி�ற 

ெசய��ைறய��,ப�ேவ� பண�கைள நிைற�ெச��� ெபா��� �பா 

ெசலவ�ட�ப�ட�. 
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ப��சவ�ய” ேவைல�தி�ட�தி� கீ�, 30,000 அ�மதி�

ைவ��, 14,897 அ�மதி� ப�திர�க� வழ�க�ப�டன

ந��ட கால  அ�மதி� ப�திர�க� 4,863 உ� வழ�க�ப���ளன

க�டைள� ச�ட�தி� கீ� வழ�க�ப����த அ�மதி�

ந��ட கால ��தைக �றிகள�� எ�ண��ைக

ேமலதிகமாக வழ�க�ப���ள �ஜா�மி அள����க�

அள����க� உைடைமயா�க�  க�டைளக�

 ெமா�த எ�ண��ைகய�� உ�ளட�க�ப���ளன

சிறிதாைகயா� ��கிய வைகக� ம��� ேமேல எ�ண��ைகய�� 

ப��சவ�ய ேவைல�தி�ட�தி� கீ�, காண� ெப�ந�கள�� அ�மதி�ப�திர�க� 

அள����ப�திர�க� ச�ப�த�ப�ட ப�ண��கைள� த���� ைவ�பத��� 

திைண�கள�தினா� ���மாக இ��த�. இத� ப�ரகார�, 2016 

தி� ப�திர� ச�ப�த�ப�ட 3928 ப�ண��க� ம��� 2404 அள���� ப�திர�க� 

ன ப�ண��க� ஆக ெமா�த� 6332 ப�ண��க���� த���க� வழ�க�ப�டன

ப��சவ�ய ேவைல�தி�ட�கைள� ெசய�ப���கி�ற 

ப�ேவ� பண�கைள நிைற�ெச��� ெபா��� �பா 

10000 20000 30000 40000 50000

39739

28929

14897

4989

4916

2052

2897

4240

4863

ப��சவ�ய" ேவைல�தி�ட�தி� கீ� காண�க� 

வழ��த� 2014 - 2016

அ�மதி�ப�திர�க� அள���� ப�திர�க�

��தைக �றிக�
 

அ�மதி�  ப�திர�க� 

வழ�க�ப�டன. 2052  

வழ�க�ப���ளன. 

அ�மதி� ப�திர�க�, 

எ�ண��ைக ம��ேம இ�ேக 

அள����க�, �னாமி 

டைளக�, ஆதனவள���� 

உ�ளட�க�ப���ளன. அவ�றி� 
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காண� ெப�ந�கள�� அ�மதி�ப�திர�க� ம��� 

அள����ப�திர�க� ச�ப�த�ப�ட ப�ண��கைள� த���� ைவ�பத��� 
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அள���� ப�திர�க� 

ப�ண��க���� த���க� வழ�க�ப�டன. 

ப��சவ�ய ேவைல�தி�ட�கைள� ெசய�ப���கி�ற 

ப�ேவ� பண�கைள நிைற�ெச��� ெபா��� �பா 8.64 மி�லிய� 
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                   2.3 அள����  ப�திர�க� வழ��த�  

அரசியலைம�ப�� 13 ஆவ� தி���ததி�� ஏ�ப, அரச  காண�கள�� �காைம��வ 

நி�வாக� ச�ப�த�ப�ட சில  அதிகார�க� மாகாண சைபக��� வழ�க�ப����த 

ேபாதி��  அரச  காண�கள�� உ�ைமைய� ைக�தி��த� ெச�வத�கான ேமத� 

ஜனாதிபதி அவ�கள�� ச�ட�தியான த��வ�கைள� ெசய�ப���வத�கான வ�ேசட 

ெச�ைக ஒ���க� காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள�தி��� 

ைகயள��க�ப���ளன. அரச  காண�கள�� உ�ைமைய� ைக�தி��த� ெச��� ேபா�, 

அரச  காண�க� க�டைள� ச�ட�தி� கீ�, ர�ப�ம அள����  ப�திர�க�, அரச காண�க� 

க�டைள� ச�ட�தி� கீ� இலவச அள����ப�திர�க�, வ�ேசட அள���� ப�திர�க�, 

�ஜா�மி அள���� ப�திர�க�, �னாமி அள���� ப�திர�க�, ம��� காண� அள��� 

வ�ேசட ச�ட�தி� கீ� ஆதன அள���� சாதன� ப�திர�க� ஆகிய பல  பண�க� 

ெதாட�பான நடவ��ைககைள  ��கியமான பண�களாக ேம�ெகா�ள�ப�கி�றன. 

                 2.3.1. காண� அப�வ���தி� க�டைள� ச�ட�தி� கீ� அள����     

                          ப�திர�க� வழ��த� 

காண� அப�வ���தி� க�டைள� ச�ட�தி� கீ� அ�மதி� ப�திர�க� வழ�க�ப���ள 

காண�கள�� அப�வ���திக� ேம�ெகா�ள�ப�ட ப��ன�, நிர�தர உ�ைமைய� 

ெப���ெகா���� ேநா��ட�, நிப�தைனக��� உ�ப�� ர�ப�ம அள���� ப�திர�க� 

வழ���  பண�க�  இ�த� திைண�கள�தி�  அப�வ���தி� ப��� ேம�ெகா��வ�� 

��கிய பண�யா��. இ�த� பண� ச�ப�தமாக �றி�த ப��வ�� 'ர�ப�ம'  அல� ெசய�ப� 

ப�கள��ைப வழ�கி வ�கி�ற�. காண� அப�வ���தி� க�டைள�  ச�ட�தி� கீ�, 

பகி��தள��க�ப���ள அரச  காண�க� ெதாட�பாக அள���� ப�திர�க�  ஒ���  

�ைற�ப��த�ப�ட ேவைல�தி�ட� ஒ�� 1982 இ� ஆர�ப��க�ப�ட�ட�, 2002 ஆ� 

வ�ட�தி� ஆர�ப�ப�திய�� 324,203 �வ�ண�மி அள����க�, 672,955 ஜய�மி 

அள����கைள  ஆகியவ�ைற  உ�ளட�கி, 997,158 அள����க� காண� ெப�ந�க��� 

வழ�க�ப���ளன. இ�த அள����க�  நிப�தைனகைள உ�ளட�கி� 

தயா��க�ப����தன. �வ�ண�மி  அள����க���  ம��� ேகா���பட�க� 

உ�ளட�க�ப����த�ட�. ஜய �மி  அள����கள�� ெப�மள�  அள����க�  நில 

அளைவ வைரபட�  உ�ளட�க�படாம� காண�ய��  நா�� ப�க  எ�ைலக� ம��� 

�றி�க�ப���  தயா��க�ப����தன. இ�த� �ைறபா�கைள� கவன�தி� எ���� 



 

 

ெகா��, நிப�தைனக� இ�லாம�

ப�திர�க� வழ��� ேநா��ட�

ேம�ெகா�வத�காக, இ�த� 

வ�ட�தி� தி��த�க� 

��ைவ�க�ப�ட�.  இ�த�

ப�திர�க�  வழ���  பண�

தி��த�க� ேம�ெகா�ள�ப����த

அைமய, ேம�� தி��த�க�

ப��ன�, அள����க� வழ��கி�ற

ம���� ஆர�ப��க�ப�ட�. 

வ�ட� நிைற� ெப�� 

���மாக இ���. 

2016  வ�ட�தி� ர�ப�ம  அள����

இ�திய�� 7992  அள���� ப�திர�க�

வ�ட��ட� சா��ப���� ேபா� ப��னைடைவ� கா��கி�ற�

��கிய காரண� ேகா���பட�க� கிைட�க� ெபறாைமேய
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இ�லாம� ேகா��� பட�ைத��  உ�ளட�கி

ேநா��ட�, காண� அப�வ���தி� க�டைள�ச�ட�தி�

 பண�க� 2002 ஆ� வ�ட�தி� ஆர�ப��க�ப��

 ேம�ெகா�ள�ப�ட ச�ட�ல�,  

இ�த� காரண�தா�, 2002 ம��� 2003 ஆ� வ�ட�கள��

பண�  த�காலிகமாக  இைட நி��த� ெச�ய�ப�ட�

ேம�ெகா�ள�ப����த  ச�ட�ல�, உய�ந�திம�ற� வழ�கிய

தி��த�க� ெச�ய ேவ�� இ��தைமயா�, ம�� ெபற�ப�ட�

வழ��கி�ற பண�க�  வழைமேபா�� 2004 

. இத� ப�ரகார�, 2004 ஆ� வ�ட� ெதாட�க�

 வைரய��� 95,559 அள���� ப�திர�க�

அள���� ப�திர�க� 30,000 வழ��வத��� 

ப�திர�க�  வழ�க ���மாக இ��த�. இ�த நிைலைம

வ�ட��ட� சா��ப���� ேபா� ப��னைடைவ� கா��கி�ற�.இ�த� ப��னைட��� 

��கிய காரண� ேகா���பட�க� கிைட�க� ெபறாைமேய 
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ர�ப�ம அள���� ப�திர� வழ��த�  

2014 - 2016

வழ�கா���ள அ�மதி�ப�திர�கள�� எ�ண��ைக இல��

உ�ளட�கி  அள����  

க�டைள�ச�ட�தி� தி��த�க� 

ஆர�ப��க�ப�� 2003 ஆ� 

,  பாரா�ம�ற�தி� 

வ�ட�கள�� அள����  

ெச�ய�ப�ட�. ஆனா��  

வழ�கிய த������  

ெபற�ப�ட�. இத� 

2004 ஆ� வ�ட�தி�  

ெதாட�க� 2016 ஆ� 

ப�திர�க� வழ��வத�� 

 

 தி�டமி��, வ�ட 

இ�த நிைலைமய கட�த 

இ�த� ப��னைட��� 

30,000

30,000

இல��
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2.3.2.  காண� அப�வ���தி� க�டைள� ச�ட�தி� கீ� ம�திய    

                     வ��ப�ன���  அள���� ப�திர�க� வழ��த�. 

காண�  அப�வ���தி�  க�டைள� ச�ட�தி� �ல�  நிைற� ெச�ய�படேவ��யைவ, 

காண�ய�ற உழவ� வ��ப�ன���  ம��ம�லாம�, ஓரள� நிதிவள�  அ�ல� �லதன 

இய�ைம உ�ள ப�ரைசக���� அரச காண�����கைள வழ�கி,  அ�காண�� 

���க� அப�வ���தி ெச�ய�ப�வத� �ல� ேதசிய  உ�ப�தி வள��சி��� ெசய�ப� 

ப�கள��ைப� ெப��� ெகா�வ�� ஆ��. இத� ப�ரகார�, ம�திய வ��ப�ன��கான  

அரச  காண�����கைள வழ��� ேபா�,  ஒ�வ��� 10,25 அ�ல�  50 ஏ�க�க�  

பர�பள�� காண�க�  வழ�க�ப�கி�றன. 

ம�திய  வ��ப�ன��கான தி�ட�தி� கீ�, அரச காண�க� அதிகமாக உ�ள 

ப�ரேதச�கள�� ேம��றியவா� காண�க� ��� வழ�க�ப���ளன. அவ�றி� 

சிலவ�றி�� அப�வ���தி ெச�ய�ப�ட ப��� அள����  ப�திர�க� வழ�க�ப���ளன. 

ஆனா� சில காண�க��� இ�வைரய��� அள���� ப�திர�க� வழ�க�படவ��ைல. 

த�ேபா��ள காண�க� ேபாதாைம காரணமாக, ெகா�ைக  ம�ட�தி� ம�திய 

வ��ப�ன��கான  தி�ட�தி� கீ�, இ�வா� ெப�� பர�பளவ�� உ�ள  காண�க�  

வழ�க�ப�வதி�ைல இ��ப���,  அ�மதி� ப�திர�க�ட� வழ�க�ப���ள 

காண�க���� ெதாட���� அள���� ப�திர�க� வழ�க�ப�கி�றன. 

 வழ�க�ப���ள அள���� ப�திர�க� காண�  அப�வ���தி� க�டைள� ச�ட�தி� 

ஏ�பா�க���� நியதிக���� �ர�ப�� வ�ண� ைக�தி��த� 

ெச�ய�ப����தா�, �றி�த அள���� ப�திர�க� காண�� பதி�� திைண�கள�தி� 

பதிேவ�கள��  பதி� ெச�ய�ப����த ேபாதி��, �றி�த ஆவண�கள�� உ�ைம� 

த�ைமப�றி தி��திெகா�ளாத ேபா�  �றி�த ஆவண�கைள ெவ��� வறி�மானதாக� 

ெச�வத�� காண�  ஆைணயாள� நாயக�தி��  அதிகார�க� உ��. 



 

 

 

2016 ஆ� ஆ��� ம�திய வ��ப�ன��கான

ைவ�தி��த ேபா�� 44  அள����

ம�திய வ��ப�ன�� அ�மதி� ப�திர� காண�க� ெதாட�பாக அள���� ப�திர�க� 

ெப��ேபா�, காண�ய�� ெமா�த ெப�மதிைய�� ெச���த� ேவ���

அ�மதி� ப�திர� காண�கைள உபேயாகி�பதி� தைடக� இ�ைல  ஆனா� காண�ைய� 

ைகமா�ற� ெச��� ேதைவ உ�டா��

இத� காரணமாக அ�மதி� ப�திர� காண�க��� அள����க� ேவ�ட�ப�� 

வ��ண�ப�க� அதிக����ளன

 

              2.3.3 இலவச

                       க�டைள� ச�ட�தி�கீ�

ந��ட  கால� ��தைக  �றி

காண�க��� நிர�தர  உ�ைமைய�

இ�த  அள��� வழ�க�ப�கி�ற�

காரண�க� தவ�ர இ�வா� அள����க�  வழ�க�படமா�டா�
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வ��ப�ன��கான அள���� ப�திர�க� 50  

அள���� ப�திர�க� வழ�க�ப���ளன.  

வ��ப�ன�� அ�மதி� ப�திர� காண�க� ெதாட�பாக அள���� ப�திர�க� 

காண�ய�� ெமா�த ெப�மதிைய�� ெச���த� ேவ���

அ�மதி� ப�திர� காண�கைள உபேயாகி�பதி� தைடக� இ�ைல  ஆனா� காண�ைய� 

ேதைவ உ�டா�� ேபா� அள���� ப�திர� இ��த�

மாக அ�மதி� ப�திர� காண�க��� அள����க� ேவ�ட�ப�� 

வ��ண�ப�க� அதிக����ளன. 

இலவச அள���� ப�திர�க� வழ��த� (அரச காண� 

க�டைள� ச�ட�தி�கீ�) 

�றி  அ�ல� ஆர�ப� ��தைக�றி�ட�

உ�ைமைய� ெப��� ெகா����  இலவச அள��பாக

வழ�க�ப�கி�ற�. ஆனா� வண�க� ேதவைக���

இ�வா� அள����க�  வழ�க�படமா�டா�. 
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வ��ப�ன��� அள���� ப�திர�க� 

வழ��த�  2014 - 2016

வழ�கா���ள அ�மதி�ப�திர�கள�� எ�ண��ைக இல��

 

  வழ�க  இல�� 

வ��ப�ன�� அ�மதி� ப�திர� காண�க� ெதாட�பாக அள���� ப�திர�க� 

காண�ய�� ெமா�த ெப�மதிைய�� ெச���த� ேவ���. இ��தா�� 

அ�மதி� ப�திர� காண�கைள உபேயாகி�பதி� தைடக� இ�ைல  ஆனா� காண�ைய� 

��� ப�திர� இ��த� ேவ���. 

மாக அ�மதி� ப�திர� காண�க��� அள����க� ேவ�ட�ப�� 

அரச காண�    

��தைக�றி�ட� வழ�க�ப���ள  

க ெபா� ம�க��� 

ஆனா� வண�க� ேதவைக��� அதி ��கிய 
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2016 ஆ� வ�ட�தி�� 260 இலவச

அள����க� வழ�க ���மாக

               2.3.4  �ஜா�மி

ெபௗ�த மத வண�க�தல�கைள

அள���� ப�திர�க�  வழ���

நட�� வ�ட�தி� இ�வாறான

தர�ப�கி�றன. இ�வைரய���
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இலவச அள����க� வழ�க� தி�டமி����த

���மாக இ��த�. 

�ஜா�மி  அள����க� வழ��த�  

வண�க�தல�கைள நி�மாண���� ேபண�நட��� 

வழ���  நிக�� ஒ�ெவா� வ�ட�� இட�ெப��

இ�வாறான அள����க� வழ�க�ப�ட வ�பர�க� 

இ�வைரய��� �ஜா�மி அள����க� 1,751 வழ�க�ப���ளன
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250

250

260

247

113

211

இலவச அள���� ப�திர� வழ��த� 

2014 - 2016

வழ�க����ள அள����கள�� எ�ண��ைக

40 60 80 100 120 140

50 88

82

51

�ஜா�மி அள����க� வழ��த� 2014 - 2016

வழ�க����ள அள����கள�� எ�ண��ைக

 

தி�டமி����த�ட� 211 இலவச 

 ேநா�க�தி�காக  

இட�ெப�� ஒ�றா��, 

வ�பர�க�  கீேழ 

வழ�க�ப���ளன. 
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2016 ஆ� வ�ட�தி� 40 �ஜா�மி அள����க� வழ�க� தி�டமிட�ப����த�ட�, 51 �ஜா�மி 

அள����க� வழ�க�ப���ளன. �திய அரசா�க�தி� ெகா�ைகய�� ப�ரகார� அைன�� 

ெபௗ�த வண�க��தல�க���� �ஜா �மி அள����க� வழ��த� ெதாட�பாக 

நடவ��ைகக� எ��தைமய�னா� இ�த வள��சி ெபற�ப�ட� 

               2.3.5  �னாமி  அள����க�  வழ�க�. 

�னாமி ேபரழி� காரணமாக இட� ெபய��தவ�க��� மா���காண�க��� இலவச 

அள����க� வழ��� ேவைல�தி�ட� 2007 ஆ� வ�ட� ெதாட�க� ��ென��க�ப�� 

வ�வ�ட�, இ�வைரய��� 6,628 �னாமி இலவச அள����க�  வழ�க�ப���ளன. 

�னாமி அள����க� வழ��த� 2014 - 2016 

வ�பர�க� 2014 2015 2016 

வழ�க�ப���ள அள����கள��  எ�ண��ைக 689 1067 541 

 

2016 ஆ� வ�ட�தி� 1000 �னாமி அள����க� வழ�க� தி�டமி����த ேபாதி��, 541 

அள����க� வழ��வத�� ���மாக இ��த�.  

               2.3.6. காண�  அள��� (வ�ேசட ஏ�பா�க�) ச�ட�தி� கீ�       

                        காண�க�  வழ��த� (ஆதனவள���� சாதன�ப�திர�   

                        வழ��த�) 

 

1979  ஆ�  வ�ட�திலி��� இ�த� ச�ட� ெசய�ப��த�ப�கி�ற�.  இ�த�  ச�ட�தி� கீ� 

பகி��தள��க�ப�கி�ற காண�க�,  காண� ம�சீரைம�� ஆைண���வ���  

உைடைமயா�க�ப�ட காண�கள�லி���, காண�ய�ற ம�க���� பகி��தள��பத�காக 

அர��� வ��வ��க�ப�ட காண�களா��. எ�த ஒ� காண������ உ�ைம இ�லாத 

வ�ைமயான ம�க��� இ�வா� காண� பகி��தள��க�ப�கி�ற�. 1979 ஆ� 

வ�ட�திலி��� இ�வைரய��� இ�த� ச�ட�தி�கீ� வழ�க�ப���ள காண�� 

���கள�� ெமா�த எ�ண��ைக 78030 ஆ��. காண� ம�சீரைம�� ஆைண���வ�னா� 

எ��க�ப���ள ெகா�ைக  அளவ�லான த��மான���� அைமய சம�ப கால�திலி���, 

இ�த�ச�ட�தி� கீ� காண� வ��வ��க�ப�வதி�ைல. காண�ய�ற ��ப�க��� காண�க� 

வழ��வத�� காண� ம�சீரைம�� ஆைண���வ��� ெசா�தமான உ�ப�தி�திற� அ�ற 

காண�கைள அைடயாள� ப���� ேபா�, காண� எ��த� ச�ட�தி� கீ�  ந�டஈ� வழ�கி, 



 

 

கிராம வ��வா�க� ேநா�க�தி

ெத�ய�ப��த�ப���ள�. இதனா�

�திய  காண�க�  பகி��தள��க�ப�வதி�ைல

எ��க�ப��வ�த காண�க� ெதாட�பாக

எ��க�ப�� வ�கி�றன.  

 

2016 ஆ�  வ�ட�தி�  காண�  

சாதன�க�  ப�திர�க� வழ�க�

வழ�க�படவ��ைல.. 

       2.3.7  பகி��தள��க�ப���ள கா

              ஈ�ைவ�த�

காண�கைள� ைகமா�ற� ெச�த�

ஆகியைவ அரச காண�க� 

ஆைணயாள� நாயக�தி� அ�கீகார� ெப�த� ேவ���

வ�ட�தி� காண�கைள� ைகமா�ற� ெச�த�

வ��த� ஆகிய பண�க� ேம�ெகா�ள�ப�ட

0 100
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ஆதனவள����

இல�� வழ�க�ப���ள

37 

ேநா�க�தி�காக ம��ேம எ��க�படேவ���

இதனா� காண�க�  அள��� (வ�ேசட ஏ�பா�க�

பகி��தள��க�ப�வதி�ைல எ�ப�ட� ஏ�கனேவ

ெதாட�பாக ம��ேம ெதாட� நடவ��ைகக� ���

  அள��� ( வ�ேசட ஏ�பா�க�)  ச�ட�த� கீ�, 

வழ�க� தி�டமி������ ஆதனவள���� சாதன�க�

பகி��தள��க�ப���ள காண�கைள� ைகமா�ற� ெச�த�

ஈ�ைவ�த� ம��� கீ�� ��தைக�� வ��த�.  

கைள� ைகமா�ற� ெச�த�, ஈ�ைவ�த� ம��� கீ����தைக��

 க�டைள� ச�ட�தி� கீ� ெசய�ப����ேபா� காண� 

ஆைணயாள� நாயக�தி� அ�கீகார� ெப�த� ேவ���. இத�� ஏ�ப 

கைள� ைகமா�ற� ெச�த�, ஈ�ைவ�த� ம���

ேம�ெகா�ள�ப�ட �ைற கீேழ தர�ப�கி�ற�

200 300 400 500 600 700

285

127

0

ஆதனவள���� சாதன� ப�திர�க� வழ��த�

2014-2016

வழ�க�ப���ள ஆதனவள���� சாதன�கள�� எ�ண��ைக

எ��க�படேவ��� எ�பதாக� 

ஏ�பா�க�) ச�ட�தி� கீ� 

ஏ�கனேவ நடவ��ைகக� 

��� ெப��வைர 

 

, 260 ஆதனவள���� 

சாதன�க�  ப�திர�க� 

கைள� ைகமா�ற� ெச�த�,    

கீ����தைக�� வ��த� 

���ேபா� காண� 

இத�� ஏ�ப 2016 ஆ� 

ம��� கீ����தைக�� 

தர�ப�கி�ற�.  

வழ��த� 

எ�ண��ைக
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2016 ஆ� வ�ட�தி�� காண�கைள� ைகமா�ற� ெச�த�, ஈ�ைவ�த� ம��� 

கீ����தைக�� வ��த� ெதாட�பான 50 நிக��க� இட� ெப�றன.  

                          2.3.8  திைண�கள�க���� காண�கைள வ��வ��த�. 

காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள�தினா�, ப�ேவ� அரச நி�வன�க� 

ம��� ப�ேவ� திைண�கள�கள�� ேதைவக��காக� காண�கைள வ��வ��த� 

வ�ட�ேதா�� இட� ெப�கி�ற நிக�வா��. கட�த சில வ�ட கால� ப�திய�� 

இ�நிக�� நிைற� ெச�ய�ப�ட வ�பர�க� கீேழ தர�ப���ளன. 

 திைண�கள�க���� காண�க� வ��வ��க�ப�டைம 2014-2016 

வ�பர�க� 2014 2015 2016 

இல�� 75 100 250 

��ேன�ற� 293 154 340 
 

திைண�கள�க���� காண�கைள வ��வ��த� 2015 ஆ� வ�ட��ட� சா��ப���� 

ேபா� 2016 ஆ� வ�ட�தி� எ�ண��ைக மிக�� அதிக����ள�.2016 ஆ� 

வ�ட�தி�கான இல�� 250 ஆக இ��த ேபாதி�� எ�ண��ைகைய 340 ஆக அதிக��க 

���த�. 
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           2.4. வட��  ம��� கிழ��  மாகாண�கள�� ��த�தி��� ப����ள    

                    கால�ப�திய�� அரச காண�க� ெதாட�பான ப�ண��கைள�  

                    த����ைவ���  வ�ேசட   ேவைல�தி�ட�  (க���ெகா�ட பாட�க�  

                    ம��� ந�லிண�க ஆைண���வ��  அறி�ைக��  அைமய)  

 

க���ெகா�ட  பாட�க� ம��� ந�லிண�க ஆைண���வ�� வ�த��ைரகைள 

ெசய�ப���கி�ற ேதசிய ெசய�தி�ட�தி� (எ�.எ�.ஆ�.சி அறி�ைக) வ�த��ைரக��� 

அைமய வட�� ம��� கிழ�� மாகாண�கள�� நிலவ�ய �ர�பா�கைள ������ 

ெகா��வ�த ப���, இ�த மாகாண�கள�� வா�கி�ற ம�கள�� இய�� வா��ைகைய   

ேம�ப���வத�� மிக�� வ�ைரவாக த����ைவ�க�படேவ��ய ப�ர�சிைனகளாக  இ�த 

மாகாண�கள�� உ�ள காண��ப�ர�சிைனக�  இன�காண�ப���ளன. இத�� அைமவாக, 

இ�த� ப�ர�சிைனக��� ����ைம வழ�கி, �றி�த ப�ர�சிைனகைள வ�ைரவாக� 

த����ைவ�பத��� காண�  அைம�சி� ேம�பா�ைவய�� கீ�, காண�  ஆைணயாள� 

நாயக�தி� திைண�கள� வ�ேசட ேவைல�தி�ட� ஒ�ைற� ெசய�ப��தி உ�ள�. இ�த 

ேவைல�தி�ட�தி�� அைமய  ந��ட காலமாக உ�ைமைய� ெப�றி��காத ஆ�சி 

ெச�ய�ப���ள காண�க��� உ�ைமைய வழ��த�, ம�� ��ேயறிய  காண�க��கான 

உ�ைமைய வழ��த�,  ��தகால�தி� ெசய�ப��த�ப�ட தவறான நி�வாக �ைறய�னா� 

ேதா�றி உ�ள காண��ப�ர�சிைனகைள� த���� ைவ�த�, தவறவ��ட அ�ல� 

நாசமைட���ள காண� ெதாட��ைடய ஆவண�கைள �ன��தாபன� ெச�த�  ஆகிய 

க�ம�க� ேம�ெகா�ள�ப�கி�றன.  

206 ஆ�  வ�ட�தி��  இ�த ேவைல�தி�ட�ைத� ெசய�ப����ேபா�  ஒ�ெவா� 

ப��வ��� உ�ச ��ேன�ற�ைத� ெப���ெகா�ள ���த�. 

அைவ ெதாட�பான வ�பர�க�   கீேழ தர�ப�கி�றன. 

  காண�� க�ேச�க� நட��த�-2011 

மாகாண� நட�த�ப�ட பய��சி ெநறிகள�� 

எ�ண��ைக 

பய��சிைய நிைற�ெச�த 

அ�வல�கள��  எ�ண��ைக 

வ.  மாகாண�  502 19,064 

கி. மாகாண�  0* 2,776 

ெமா�த�  502 21,840 

(*நட�த�ப�ட பய��சி ெநறிகள�� எ�ண��ைக அறி�ைக இட�படவ��ைல) 
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 நடமா�� ேசைவ ேவைல�தி�ட�க� ம��� ப�திநா� ��ட� நட��த�. 

 

வட�� ம��� கிழ�� மாகாண�கள�� உ�ள ம�கள�� காண� ச�ப�த�ப�ட 

ப�ர�சிைனகைள இன�க��, இ�த� ப�ர�சிைனகைள� த���� ைவ�பத�கான 

����ைமைய வழ�கி, அவ�றி��� த���க� கா�� ெபா��� ப�திநா� 

��ட�கைள நட��� ேவைல�தி�ட�க� ம��� நடமா�� ேசைவகைள நட��� 

ேவைல�தி�ட�க� காண� ஆைணயாள� நாயக� திைண�கள�தினா� நட�த�ப�டன. 

 

 

நடமா�� ேசைவக� ம��� ப�திநா� ��ட�க� நட��த� – 2016 

மாகாண� நட�த�ப�ட நடமா�� 

ேசைவகள�� எ�ண��ைக 

நட�த�ப�ட ப�திநா� 

��ட�கள�� எ�ண��ைக 

வட�� மாகாண� 06 591 

கிழ�� மாகாண� 21 189 

ெமா�த� 27 780 

 
  

காண�க� ெதாட��ைடய ப�ர�சிைனகைள� த���� ைவ�த�.     

 

2016ஆ� வ�ட�தி� காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள�,வட�� ம��� கிழ�� 

மாகாண�கள�� காண� ெதாட��ைடய ப�ர�சிைனகைள� த���� ைவ�த �ைற கீேழ உ�ளவா� 

ஆ��. 

 

வட�� ம��� கிழ�� மாகாண�கள�� காண��ப�ர�சைணகைள� தி��� ைவ�த� 

 

மாகாண�  இல��  த���க� வழ�க�ப�ட 

ப�ர�சைனகள�� எ�ண��ைக 

வட�� மாகாண� 21,000 3,907 

கிழ�� மாகாண� 6,663 

ெமா�த� 21,000 10,570 

 
 

 

அள����ப�திர�க� ம��� அ�மதி�ப�திர�க� வழ��த� 

 

2016 ஆ� வ�ட� காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள�,வட�� ம��� கிழ�� 

மாகாண�கள��,அள���� ப�திர�க� ம��� அ�மதி�ப�திர�க� வழ��கி�ற 

இல�ைக நிைற�ெச�த வ�டமாக வ�ள�கிய�. 

 
 

மாகாண�  இல��  த���க� வழ�க�ப�ட 

ப�ர�சைனகள�� எ�ண��ைக 

வட�� மாகாண� 15,000 19,385 

கிழ�� மாகாண� 4,132 

ெமா�த� 15,000 23,517 
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2016 ஆ� வ�ட�தி� இ�த ேவைல�தி�ட�தி� �லமாக� காண�க� ெதாட��ைடய 21,000 

ப�ர�சிைனக���� த���க� வழ��வத�� இல�� ைவ�த ேபாதி�� 10,570 

ப�ர�சிைனகேள த���� ைவ�க�ப�டன..அ�மதி�ப�திர�க� ம��� அள���� ப�திர�க� 

வழ��� ேவைல�தி�ட�தி� கீ� 15000 வழ��வத�� இல�� ைவ�� 23,517 அள��� 

ம��� அ�மதி�ப�திர�க� வழ�கி� திைண�கள� ெவ�றி�க�ட�.  

இ�த ேவைல�தி�ட�ைத� ெசய�ப���வத�ெகன, LLRC அறி�ைகய�� 

வ�த��ைர�க�ப�டவா� ேபாதியள� பண�அண�ய�ன� ம��� ெபௗத�க வள�க�, 2013 ஆ� 

வ�ட ஆர�ப�திலி��ேத எதி�பா��க�ப�ட ேபாதி�� நிதி ஏ�பா�க� தவ��நத  ஏைனய  

வள�க� (மன�தவள� ம��� வாகன�க�)  கிைட�பதி� ந��ட தாமத�க� உ�டாகின. 

இ� அைம�சினாேலா அ�ல� திைண�கள�தினாேலா க���ப��தி� ெகா�ள ��யாத 

ஒ� கா�யமாக இ��த�. ஆைகய�னா�, ��ைவ�க�ப�ட  அைன���  

ப�ர�சிைனகைள�� �றி�த கால�  ப�திய���  த����ைவ�பத�� ��யாம� 

இ��தைமய�னா� , வழ�க�ப����த வள�க��� ஏ�றவா� வ�டா�த இல�ைக 

நிைற� ெச�ய�ப�ட� இத� ப�ரகார� சம�ப��க�ப�ட ப�ண��கள�� எ�சிய���த 

ப�ண��கைள கட�த ��� வ�ட�கள��� த����ைவ�க ��யா� இ��தைமய�னா�,  

2016 ஆ�  வ�ட�தி�� இ�த ேவைல�தி�ட�ைத ந�����ெகா�ள� 

த��மான��க�ப���ள�. ேம��, பதி�ெச�ய�ப����த ப�ர�சிைனக� அைன��� LLRC  

வ�த��ைரக�ட� ேநர� ெதாட��ைடய காண�� ப�ர�சிைனக�  அ�ல  என 

ேவைல�தி�ட�ைத� ெசய�ப��த�ப�� ேபா� வ�ள�கி�ெகா�ள ���த�. இ�வா� 

ேநர�� ெதாட�ப��லாத ப�ர�சிைனகைள ேவ�ப���மா� ப�ரேதச� ெசயலாள�க��� 

அறி���த�க� வழ�க�ப�ட ேபாதி��, அ�  நைட �ைற�ப��தி� ெகா�வத��� 

க�னமான வ�டயமாக இ��ததினா��, �றி�த ப�ர�சிைனக� அைன��� அ�த� ப�ரேதச 

ம�கள��  உண��சி��வமான ப�ர�சிைனகளாக இ��தைமய�னா��  அைன��� 

ப�ர�சிைனக���� த���க�  காணேவ��ய நிைலைம  உ�டாகிய�. 2016 ஆ� 

வ�ட�தி�� வட��  ம��� கிழ�� மாகாண�கள�� ��த�தி��� ப��னரான அரச 

காண�க� ெதாட��ைடய ப�ர�சிைனகைள� த����ைவ��� வ�ேசட ேவைல�தி�ட�ைத� 

ெசய�ப��தி� ப�ேவ� பண�கைள நிைற�ெச�வத�� �பா 3.67 மி�லிய� 

ெசலவ�ட�ப�ட�. 

 



 

 

2.5 காண��ப�ர�சிைனகைள� த���� ைவ�த� ம��

    அறி���த�க�

காண�கைள� ெப���ளவ�கள�� காண�� ப�ர�சிைனகைள� த���� ைவ�பத��� 

அறி���த�க� வழ�க�� ப�தி நா�க� ப�ேசாதைனக�  ம��� நடமா�� 

ேசைவக� நட�த�ப�கி�றன

மாகாண�க��� இைட�ப�ட  ப�ர�சிைனக� ெதாட�பாக  ச�ட ஆேலாசைனக�� 

ெதாழி���ப உதவ�க�� திைண�கள�தினா� வழ�க�ப�கி�றன

              2.5.1. ப�தி நா� ப�ேசாதைனக� 

காண�கைள� ெப���ளவ�கள�� காண� உ��� ெதாட��ைடய  ப�ர�சிைனகைள �றி�த 

இட�திேலேய த����ைவ�பத�காக�  ப�தி நா�  ப�ேசாதைனக� நட�த�ப�கி�றன

கட�த ��� வ�ட கால� ப�திய�

ப�ர�சிைனக� த���� ைவ�க�ப�ட வ�பர�க� கீேழ தர�ப���ளன

2016 ஆ� வ�ட�தி�� மாகாண�க��� இைட�ப�ட ம�ட�தி� 

ப�ேசாதைனக� நட�த�ப�டன

5737 ப�ர�சிைனக��� வ�ைரவான த���க� வழ�க�ப�டன

ெதாட�பாக 2017 ஆ� வ�ட�தி�� த���க�
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காண��ப�ர�சிைனகைள� த���� ைவ�த� ம��

அறி���த�க� வழ��த�  

காண�கைள� ெப���ளவ�கள�� காண�� ப�ர�சிைனகைள� த���� ைவ�பத��� 

அறி���த�க� வழ�க�� ப�தி நா�க� ப�ேசாதைனக�  ம��� நடமா�� 

ேசைவக� நட�த�ப�கி�றன. இத�� ேமலதிகமாக மாகாண சைபக� ம��� 

இைட�ப�ட  ப�ர�சிைனக� ெதாட�பாக  ச�ட ஆேலாசைனக�� 

ெதாழி���ப உதவ�க�� திைண�கள�தினா� வழ�க�ப�கி�றன.  

ப�தி நா� ப�ேசாதைனக�  

காண�கைள� ெப���ளவ�கள�� காண� உ��� ெதாட��ைடய  ப�ர�சிைனகைள �றி�த 

த����ைவ�பத�காக�  ப�தி நா�  ப�ேசாதைனக� நட�த�ப�கி�றன

�� வ�ட கால� ப�திய��� ப�தி நா� ப�ேசாதைனகைள நட�தி 

ப�ர�சிைனக� த���� ைவ�க�ப�ட வ�பர�க� கீேழ தர�ப���ளன. 

 

� வ�ட�தி�� மாகாண�க��� இைட�ப�ட ம�ட�தி� 

ப�ேசாதைனக� நட�த�ப�டன.  இ�ேக 7611  ப�ர�சிைனக� சம��ப��க�ப����த

ப�ர�சிைனக��� வ�ைரவான த���க� வழ�க�ப�டன. எ�சி��ள ப�ர�சிைனக� 

ஆ� வ�ட�தி�� த���க� வழ��வத��� த��மான��க�ப���ள�

2014 2015 2016

9185 8929
76117615

6494

ப�தி நா� ப�ேசாதைனக� நட��த� 

2014 - 2016

சம��ப��க�ப�ட ப�ர�சிைனகள�� எ�ண��ைக

த���� ைவ�க�ப�ட ப�ர�சிைனகள�� எ�ண��ைக

காண��ப�ர�சிைனகைள� த���� ைவ�த� ம���  

காண�கைள� ெப���ளவ�கள�� காண�� ப�ர�சிைனகைள� த���� ைவ�பத��� 

அறி���த�க� வழ�க�� ப�தி நா�க� ப�ேசாதைனக�  ம��� நடமா�� 

மாகாண சைபக� ம��� 

இைட�ப�ட  ப�ர�சிைனக� ெதாட�பாக  ச�ட ஆேலாசைனக�� 

காண�கைள� ெப���ளவ�கள�� காண� உ��� ெதாட��ைடய  ப�ர�சிைனகைள �றி�த 

த����ைவ�பத�காக�  ப�தி நா�  ப�ேசாதைனக� நட�த�ப�கி�றன. 

�� ப�தி நா� ப�ேசாதைனகைள நட�தி 

 

� வ�ட�தி�� மாகாண�க��� இைட�ப�ட ம�ட�தி� 684 ப�தி நா� 

சிைனக� சம��ப��க�ப����த�ட� 

எ�சி��ள ப�ர�சிைனக� 

வத��� த��மான��க�ப���ள�. 

5737



 

 

              2.5.2. நடமா�� ேசைவக

காண�க� ெப���ளவ�கள�� காண� ெதாட��ைடய ப�ர�சிைனகைள

ப�ெக���ட� ப�ரேதச ம�ட�தி� த����ைவ�கி�ற  ெசய��ைற நடமா�� 

ேசைவெயன� ெகா�ள�ப�கி�ற�

ப�திய��� நட�த�ப�ட நடமா�� ேசைவகள�� எ�ண��ைக

ப�ர�சிைனகள�� எ�ண��ைக

கீேழ தர�ப���ளன. 

2016 ஆ� வ�ட�தி�� மாகாண�க��கிைட�ப�ட ம�ட�தி� 

நட�த� தி�ட மிட�ப����த�ட� 

3246 ப�ர�சிைனக�  ��ைவ�க�ப����தன

வ�ைரவான த���க� வழ�க�ப�டன

ப��த�ப�டன எ�சி��ள ப�ர�சிைனகைள 

வழ�க�ப��.  

இ�த நடமா�� ேசைவக��� ேமலதிகமாக

அைன�� மாவ�ட�க�� உ�ளட��� வ�ண� 

ெபய�� வ�ேசட நடமா�� ேசைவ ேவைல�தி�ட� ஒ��

அைம�� ம��� காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள� ஆகியவ�றி� 
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நடமா�� ேசைவகைள நட��த�. 

காண�க� ெப���ளவ�கள�� காண� ெதாட��ைடய ப�ர�சிைனகைள, அரச அ�வல�கள��  

ப�ெக���ட� ப�ரேதச ம�ட�தி� த����ைவ�கி�ற  ெசய��ைற நடமா�� 

ேசைவெயன� ெகா�ள�ப�கி�ற�. இத� ப�ரகார� கட�த ��� வ�ட கால� 

நட�த�ப�ட நடமா�� ேசைவகள�� எ�ண��ைக, 

ப�ர�சிைனகள�� எ�ண��ைக, அவ�றி�� த���க� வழ�கியைம ெதாட�பான தகவ�க� 

ஆ� வ�ட�தி�� மாகாண�க��கிைட�ப�ட ம�ட�தி� 20 நடமா�� ேசைவகைள 

நட�த� தி�ட மிட�ப����த�ட� 16 நடமா�� ேசைவக� நட�த�ப�டன  அ�ேபா� 

ப�ர�சிைனக�  ��ைவ�க�ப����தன, அவ�றி�� 2090 

வ�ைரவான த���க� வழ�க�ப�டன. 57 ப�ர�சிைனக� ேவ� ப���க����  சா�� 

ப��த�ப�டன எ�சி��ள ப�ர�சிைனகைள ேம�� ஆ�� ெச�த  ப��� தி��க�  

இ�த நடமா�� ேசைவக��� ேமலதிகமாக,2016 ஆ� வ�ட�திலி���

அைன�� மாவ�ட�க�� உ�ளட��� வ�ண� ‘’ஜனாதிபதி நிலெமஹவர

ெபய�� வ�ேசட நடமா�� ேசைவ ேவைல�தி�ட� ஒ��,உ�நா�� அ�வ�க� 

ண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள� ஆகியவ�றி� 

2014 2015 2016

4165

1811

3246

2347

1012

2090

நடமா�� ேசைவகைள நட��த�

2014-2016

சம��ப��க�ப�ட ப�ர�சிைனகள�� எ�ண��ைக

த��� வழ�க�ப�ட ப�ர�சிைனகள�� எ�ண��ைக

அரச அ�வல�கள��  

ப�ெக���ட� ப�ரேதச ம�ட�தி� த����ைவ�கி�ற  ெசய��ைற நடமா�� 

இத� ப�ரகார� கட�த ��� வ�ட கால� 

, சம��ப��க�ப�ட 

அவ�றி�� த���க� வழ�கியைம ெதாட�பான தகவ�க� 

 \ 

நடமா�� ேசைவகைள 

நடமா�� ேசைவக� நட�த�ப�டன  அ�ேபா� 

 ப�ர�சிைனக���  

ப�ர�சிைனக� ேவ� ப���க����  சா�� 

ஆ�� ெச�த  ப��� தி��க�  

ஆ� வ�ட�திலி���, இல�ைகய�� 

திபதி நிலெமஹவர” எ�� 

உ�நா�� அ�வ�க� 

ண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள� ஆகியவ�றி� 
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ஏ�பா��� இட�ெப�ற�.இ�த� ேசைவய�� ேபா�, ெபா� ம�கள��  

காண��ப�ண��க���� த���க� ெப��� ெகா���� வ�ேசட பண� காண� ஆைணயாள� 

நாயக�தி� திைண�கள�தினா� ேம�ெகா�ள�ப�� நிைற� ெச�ய�ப�ட�.�தலாவ� 

ேசைவ ெபாெலா�ன�வ மாவ�ட�தி�� இத� ப��� காலி மாவ�ட�தி�� இ�த 

நடமா�� ேசைவ நட�த�ப�� ேமலான ��ேன�ற�ைத� ெப���ெகா�ள ���மாக 

இ��த�.இ�வா� 52 நடமா�� ேசைவக� நட�த�ப�ட�ட� அவ�றி�ேபா� 6849 

காண��ப�ண��க� ��ைவ�க�ப����தன.இவ�றி� 4064 ப�ண��க� வ�ைரவாக� 

த���க�ப�ட�ட�,ேம�� 612 ப�ண��க� ேவ� ப���க���� சா��ப��த�ப�டன. 2173 

ப�ண��க� ெதாட�பாக ேம�� ஆ��க� ேம�ெகா�� த���க� வழ��வத��� 

த��மாண��க�ப�டன 

        2.5.3 மாகாண�க���  இைட�ப�ட ந���பாசன காண� அப�வ���தி�  

                க��தி�ட�க� ம��� மாகாண  சைபக�  ம�ட�தி�  அரச    

                காண�க� ெதாட��ைடய ப�ர�சிைனகைள� த����ைவ���  

                ேவைல�தி�ட�. 

 

மாகாண�க��கிைட�ப�ட ம���  மாகாண சைபக� ம���  ப�ரேதச� ெசயலக�க� 

ஊடாக ேம�ெகா�ள�ப�கி�ற காண�  அப�வ���தி� க��தி�ட�க� ம���  காண�க�  

�காைம��வ நடவ��ைககள�� ேபா�, ெபா� ம�கள�டமி��� ேநர�யாக��  

மைற�கமாக��  கிைட�கி�ற ப�ர�சிைனக� ெதாட�பாக� ச�ட�தியான  

ஆேலாசைனக�  ம��� ெதாழி��ப உதவ�க� வழ�கி  அ�த� ப�ர�சிைனகைள த���� 

ைவ��� பண�க�  காண�  ஆைணயாள�  நாயக�தி�  திைண�கள�தினா� 

ேம�ெகா�ள�ப�கி�றன 2016 ஆ� வ�ட�தி��  �றி�த ப�ர�சிைனக� ெதாட�பாக� 

ெசய�ப�ட வ�த� கீேழ தர�ப���ள�  



 

 

 

2016 ஆ� வ�ட�தி� 6121

அவ�றி� 3066 ப�ண��க���� த��

எதி�வ�� கால�தி� த���க� வழ�க இ��கி�றன என அைடயாள�ப��த�ப���ளன

ேம�� த���க� காண ேவ��யைவ ெதாட�பாக அறி�ைகக� 

ேகா���க� ப�மா�ற� ெச�த�

வ�டய�க� ைகயாள�பட ேவ��

ேவ�� இ��பதினா� எதி�வ�� கால�தி� அைவ ெதாட�பான ப�ர�சிைனக���� 

த���க� வழ�க�ப��.   

2.5.4.���லா வ��திக� ம��� உ�திேயாக வதிவ�ட�க�   

    ேம�ைம�ப���த�

மாகாண�க��கிைட�ப�ட ந���பாசன 

அ�வல�கள�� உ�திேயாக வதிவ�ட�க� ம��� அ�வலக

�ன�நி�மாண� ெச�த�.ப�� பா���� தி��த ேவைலக� ேம�ெகா��த� ஆகிய 

பண�க� ஒ�ெவா� வ�ட�� ேம�

பண�க� ேம�ெகா�ள�ப�டன

க�டட�க� என 42 க�டட�கள�� ப�

ேம�ெகா�ள�ப�� நிைற� ெச�ய�ப�ட�ட�

ெசலவ�ட�ப�ட�. 
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6121 காண� ெதாட�பான ப�ண��க� கிைட�க�ெப�ற�ட�

ப�ண��க���� த���க� வழ�க�ப�டன. ேம�� 

எதி�வ�� கால�தி� த���க� வழ�க இ��கி�றன என அைடயாள�ப��த�ப���ளன

ேம�� த���க� காண ேவ��யைவ ெதாட�பாக அறி�ைகக� ேகார�ப�த�

ேகா���க� ப�மா�ற� ெச�த�, வ�சாரைணக� ேம�ெகா�ள�ப�த� ஆகிய பல 

வ�டய�க� ைகயாள�பட ேவ�� உ�ளைமயா�, அதிக கால ேநர� ெசலவ�ட�பட 

ேவ�� இ��பதினா� எதி�வ�� கால�தி� அைவ ெதாட�பான ப�ர�சிைனக���� 

���லா வ��திக� ம��� உ�திேயாக வதிவ�ட�க�   

ேம�ைம�ப���த�  

மாகாண�க��கிைட�ப�ட ந���பாசன ம��� ��ேய�ற� க��தி�ட�கள��

அ�வல�கள�� உ�திேயாக வதிவ�ட�க� ம��� அ�வலக�

ப�� பா���� தி��த ேவைலக� ேம�ெகா��த� ஆகிய 

பண�க� ஒ�ெவா� வ�ட�� ேம�ெகா�ள�ப�கி�றன.2016 ஆ� வ�ட�தி�� இ�த�

பண�க� ேம�ெகா�ள�ப�டன.இ�ேக உ�திேயாக வதிவ�ட�க� ம��� அ�வலக 

க�டட�கள�� ப��பா���� பண�க�� தி��த ேவைலக�� 

ேம�ெகா�ள�ப�� நிைற� ெச�ய�ப�ட�ட�,இத�காக �பா
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காண��ப�ர�சிைனகைள� த���� ைவ��� 

ேவைல�தி�ட� -2014-2016

 

கிைட�க�ெப�ற ப�ர�சிைனகள�� எ�ண��ைக

த���க� வழ�க�ப�ட ப�ர�சிைனகள�� எ�ண��ைக

நடவ��ைகக� எ��க ேவ��ய எ�சி��ள ப�ர�சிைனக�
 

ைட�க�ெப�ற�ட�, 

ேம�� 3055 ப�ண��க� 

எதி�வ�� கால�தி� த���க� வழ�க இ��கி�றன என அைடயாள�ப��த�ப���ளன. 

ேகார�ப�த�, வ�டய� 

வ�சாரைணக� ேம�ெகா�ள�ப�த� ஆகிய பல 

அதிக கால ேநர� ெசலவ�ட�பட 

ேவ�� இ��பதினா� எதி�வ�� கால�தி� அைவ ெதாட�பான ப�ர�சிைனக���� 

���லா வ��திக� ம��� உ�திேயாக வதிவ�ட�க�    

ம��� ��ேய�ற� க��தி�ட�கள��,உ�ளக 

� க�டட�கைள� 

ப�� பா���� தி��த ேவைலக� ேம�ெகா��த� ஆகிய 

ஆ� வ�ட�தி�� இ�த� 

இ�ேக உ�திேயாக வதிவ�ட�க� ம��� அ�வலக 

�பா���� பண�க�� தி��த ேவைலக�� 

இத�காக �பா.29,716,855.00 

நடவ��ைகக� எ��க ேவ��ய எ�சி��ள ப�ர�சிைனக�
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            2.6. அரச  காண�க� ெதாட��ைடய  தகவ�க� ம��க�   

                    �காைம�� �ைறைம 
 

            2.6.1 அறி�க�  

 

அரச  காண�கள�� �காைம��வ� பண�கைள இல�வாக��  வ�ைன�திற�ட�� 

ேம�ெகா��� ேநா��ட� தகவ� ெதாழி���ப�ைத� பய�ப��தி� ெகா��,  அரச 

காண�க� ெதாட��ைடய தகவ�க� ம��� �காைம��வ �ைறைம ( State Land Informatim 

Management System) ஒ�ைற� ேதா��வ��க  நடவ��ைகக�  எ��க�ப�டன, அரச காண�க� 

ெதாட��ைடய தகவ�கைள� ப�ரேதச� ெசயலாள�க�  ப���க� ம�ட�தி� இ�த 

�ைறைம��� உ�ளட��வத�� நடவ��ைகக�  எ��க�ப�� வ�வ�ட�, காண�க� 

பகி��தள��க�ப�� ஆவண�க� வழ��த� ம��� வ�மான�ைத� ேசக��கி�ற  

நைட�ைறக�, பகி��தள��க�ப���ள காண�க� ப�றிய ெதாட� நடவ��ைகக� ம��� 

ேம�பா�ைவ ெச�கி�ற பண�க� ஆகியவ�ைற இ�த �ைறைம ஊடாக 

ேம�ெகா�வத��  ���மாக உ�ள� 2013 ஆ� வ�ட�தி� ேம�� மாகாண�தி��ள 40 

ப�ரேதச� ெசயலாள� ப���க� ச�ப�த�ப��த�ப��� ெதாட�கி ைவ�க�ப�ட இ�த 

�ைறைம 2016 ஆ� வ�ட இ�திய�� இல�ைக ��வதி�� உ�ள 332 ப�ரேதச 

ெசயலக�க�ட� ெதாட��கைள ஏ�ப��தி� ெகா�� ெவ�றிகரமாக ��ென���� 

ெசய�ப��த�ப�கி�ற�. 

 

             2.6.2. அரச காண�க� �காைம��வ ெசய�ப��த� �ைறைய  

                               ம��ெபாறிய�ய� ஆ�க�.  

இ�த �ைறைமைய� ேதா��வ��பத��� காண� அைம��, காண� ஆைணயாள� 

நாயக�தி� திைண�கள�, ேம�� மாகாண� காண� ஆைணயாள� திைண�கள�, ம��� 

ந��ெகா���, க�ெவல,வல�லாவ��ட ஆகிய ப�ரேதச� ெசயலக�க� ப�கள��� வழ�கின. 

இ�த �ைறைமைய� ேதா��வ��பத�� ஆர�ப நடவ��ைகக� 2008 ஆ� வ�ட�தி� 

எ��க�ப�டன. அைத�ெதாட��� நட�த�ப�ட பல ேவைல�கா�கள�� ப��� இ�த� 

தகவ�  �ைறைமைய� ேதா��வ��க ���த�. இத�கான நிதி ம��� ெதாழி��ப 

உதவ�, இல�ைக� தகவ�, ெதாட�பாட� ெதாழி���ப ஏஜ�சிய�னா� (ICTA) 

வழ�க�ப�ட�, அரச காண�க�  �காைம��வ� ச�ப�த�ப�ட ஒ���வ�திக� ம��� 

நியம�க� ஆகியவ�றி� மா�ற�க� ஏ�ப��தாம� நைட�ைறய�� உ�ள 

ெசய�ப��த� வழி�ைறகள�� ம��� மா�ற�க� ெச�ய�ப�டன இ� “அரச 
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ெசய�ப��த� �ைறைய ம�� ெபாறிய�ய�” (Government Process Re-Engineering) என� 

ேதா��வ��க�ப�ட� இ�த ெசய�ப��த� �ைறைய ம�� ெபாறிய�ய� ஆ�கலி� கீ� 

கீேழ தர�ப���ள ��கிய ெசய�ப��த� �ைறக� ேதா��வ��க�ப���ளன;-  

ெசய�ப���� �ைற A =  அரச  காண�கைள இன�க�� ெகா��த� ம��� 

ைக�தி��த� ெச��� ெசய�ப���� �ைற 

ெசய�ப���� �ைற B = ைக�தி��த� ெச�ய�ப���ள அரச  காண�கைள ேம�பா�ைவ 

ெச�கி�ற ெசய�ப���� �ைற  

ெசய�ப���� �ைற C =ைக�தி��த� ெச�ய�ப���ள அரச காண�க� ச�ப�த�ப�ட 

ெதாட� நடவ��ைககைள எ���� ெசய�ப���� �ைற  

இ�த ��கிய ெசய�ப���� �ைற ���ட� பல உபெசய�ப����  �ைறக� 

ெதா��வ��க�ப���ளன. இ�த ேவைல�தி�ட�தி� கீ�, கீேழ தர�ப���ள ேநா�க�கைள 

நிைற�ெச�� ெகா�வத�  ஊடாக, நைட�ைறய�� உ�ள  அரச காண�கள�� 

�காைம��வ நைட�ைறகள�� காண���ய �ைறபா�க� ம��� வ�ைன�திற� 

இ�ைம ஆகியவ�ைற�  �ைற��� ெகா�ள எதி�பா��க�ப�கி�ற�. 

i. ஒ����ைற�ப��த�ப�ட காண�க� ெதாட�பான தர�க� �ைறைம ஒ�ைற� 

ேதா��வ��த� 

ii. நைட�ைறகைள� ெசய�ப���ைகய�� ெசலவ��கி�ற  கால ேநர�ைத� 

�ைற�த� 

iii. க�ம�கள�� ��லிய�த�ைமைய ேம�ப��த� 

iv. ெச�பண�க�  ம��� மதி�ப��த�  ஆகிய  பண�கைள இல�வா��த�  

v. ஒ��கீன�க� ஏ�ப�வத�கான இய��கைள� �ைற�த�  

              
              2.6.3 அரச காண�க� ெதாட�பான தகவ� �காைம��வ   

                       �ைறைமைய� ெசய�ப���த� 

2016 ஆ� வ�ட�தி� அரச காண�க� ெதாட�பான தகவ� �காைம��வ  �ைறைமைய 

332 ப�ரேதச� ெசயலக�கள��  ��வதி�� ெசய�ப��த�ப���ள�. காண� 

ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள� இ� ச�ப�தமாக� ெசய�ப�ட வ�த� கீேழ 

தர�ப�கி�ற�. 
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அரச காண�����கள�� தகவ�க� தர�கைள �ைறைமய�� உ�ளட��த�  

வ�பர�க� 2015ஆ�  வ�ட�தி�� 

நிைற� ெச���ள 

��ேன�ற� 

2016ஆ�  வ�ட�தி�� 

நிைற� ெச���ள 

��ேன�ற� 

காண� ஆவண�கள���ள 

தகவ�க� �ைறைமய�� 

உ�ளட��த� (ஆவண�கள�� 

எ�ண��ைக) 

      116,909 

 
 

415,606 

�வ�வைரபட�க�ட� 

காண�கள�� கள� தகவ�கைள 

தர�கைள �ைறைமய�� 

உ�ளட��த� 

(காண�����கள�� 

எ�ண��ைக) 

25,015 

 
 
 
 

83,016 

�திய அள����ப�திர�க� 

வழ��த� 
450 

 
4,237 

ெமா�த� 
142,374 

 
502,859 

 

2016 ஆ� வ�ட�தி�� அரச காண�க� ெதாட�பான தகவ� �காைம��வ  

�ைறைமய�� 1,000,000 காண� ஆவண�கைள உ�ளட��வத�� இல�� ைவ��, 498,622 

ஆவண�கைள உ�ளட��வத��� திைண�கள�தினா� ���மாக இ��த�. அள���� 

ப�திர�க�, வ�டா�த அ�மதி�  ப�திர�க�, ந��ட கால� அ�மதி� ப�திர�க� ஆகிய 

அைன�� ஆவண�கைள�� இ�த  �ைறைமைய உபேயாகி�� அ�சி��� 

ெகா�வத��� இ�த வ�ட�தி� ஆர�ப� ெச�ய�ப�ட�. இத� ப�ரகார� 4237 அள���� 

ப�திர�க� இ�த �ைறைமய�� ஊடாக வழ��வத�� ���மாக இ��த�. 

 

2016 ஆ� வ�ட�தி�� அரச காண�க� ெதாட�பான தகவ��காைம��வ �ைறைமய�� 

ப�ேவ� பண�கைள நிைற� ெச�வத�� �பா 64.8 மி�லிய� ெசலவ�ட�ப���ள�. 

 

 

           2.6.4. அரச  காண�கள�� �காைம��வ  நடவ��ைககைள   

            ஒ���ப���� ேநா��ட�  நடவ��ைககைள  எ��த�. 

அரச காண�கைள �காைம��வ� ெச�கி�ற  பண�கள��  �த�ைம இட�ைத 

வகி�கி�ற இ�த� திைண�கள�, அரச காண�க� ெதாட�பான  �காைம��வ� பண�கைள 

ஒ��� ப��தி ��ென���� ெச�வத�� இ�வ�டய��ட� ெதாட��ைடய 
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நி�வன�க�ட� இைண�ைப ஏ�ப��தி� ேபண��ெகா��� ெபா���� ப�ேவ� 

ப��ைறகைள ெதாட��சியாக ேம�ெகா�� வ�கி�ற�. இவ�றி�� ��கியமான சில 

கீேழ தர�ப�கி�றன. 

I. ப�ரேதச� ெசயலாள�க���� ��றறி�ைககைள வ���த�  

II. மாகாண�க��கிைட�ப�ட அதிகார�  ப�ரேதச�கள���ள காண�கைள 

�காைமெச�கி�ற அ�வல�க�ட� ��ேன�ற ம�ளா��� ��ட�கைள 

நட��த� 

III. ப�ரேதச� ெசயலாள�க�ட� ப�ேவ� ேவைல�தி�ட�க� ச�ப�த�ப�ட 

��ேன�ற ம�ளா��� ��ட�க� ம��� ப�ர�சிைனக� ெதாட�பான  

கல�தாேலாசி�த� ஆகியவ�ைற நட��த�. 

IV. ப�ரேதச� ெசயலக�க� ம���  மாகாண�க��கிைட�ப�ட ப�ரதி� காண�  

அைணயாள�க� அ�வலக�கைள� ேச��த அ�வல�க���� பய��சிகைள 

ேம�ெகா��த�  

V. மாகாண� காண� ஆைணயாள�க�ட�  இைண���  ��ட�கைள நட��த�. 

VI. கண�ண� உ�ள��ட உபகரண�க� ெதாட�பாக வ�டய�கைள ஏ�பா� ெச�� 

ச�ப�த�ப�ட அ�வல�க��� வழ��த�.  
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           03 அ�தியாய� - �த��க��கான  ச�த��ப�கைள          

                 வ���ப���வத�காக அரச காண�கைள உேயாகி�த�. 
 

           3.1 அறி�க� 
 

காண�க�  ெதாட�பான  �காைம��வ�தி� அதி��கியமான  அ�ச�, அரச காண�கைள  

மிக��  சிற�த  �ைறய��  உபேயாகி�த� ஆ��. ெபா�ளாதார அப�வ���தி��� 

ேதைவயான �த��� நடவ��ைகக��� ��கியமாக காண�க� உபேயாகி�க 

ேவ��ய� அவசியமா��. ப�ேவ�  அப�வ���தி ம��� �த��� 

நடவ��ைகக����ெகன  காண�கைள  வழ���ேபா�, அ�ச��க ேவ��ய 

நடவ��ைகக� �ைறசா��தைவயாக�� வ�ைன�திற�ட�� ேம�ெகா��� ேபா� 

இ�த� பண�கைள� சிற�பாக நிைறேவ�ற ����. 

 

 

           3.2 �த���  நடவ��ைகக��காக� காண�கைள வழ��த� 
 

 

ம���ப��த�ப�ட காண� வள�ைத� ெகா���ள ேதசமான  இல�ைகய�� �த��� 

நடவ��ைககைள வ���ப���வத�காக� காண�கைள  வழ��த�, நா��� ெபா�ளாதார  

அப�வ���திய�� ேநர�யாக� ப��ெகா��� ஒ� நடவ��ைக ஆ��. இ�த 

அ��பைடய��, இ�த� திைண�கள� ேதா��வ��க�ப�ட  கால� ெதாட�க� ந��ட 

கால� வைரய��மாக, வ�வசாய நடவ��ைககைள வ��ப���� வ�ண� ேதைவயான 

காண�கைள  வழ��வதி�  ����ைம�ட�  ெசய�ப�� வ���ள�. த�ேபா� 

ந��ைடய நா�, ெந� உ�ப�திய��  த�ன�ைறைவ� ெப���ள�. த�ேபாைதய 

ெபா�ளாதார� க�டைம��, ைக�ெதாழி� ேசைவக� ம��� உ�க�டைம�� வசதிக� 

வழ��த�  ஆகிய �ைறக��� ��கிய��வ� அள����ள�. இத� ப�ரகார� 

இ�வாறான �ைறகள�� �த��க� ேம�ெகா��� நடவ��ைகக��காக� 

காண�க��காக ேதைவ அதிக����ள�. ஆைகய�னா�, ந��டகால� ��தைக தி�ட�தி� 

கீ� �றி�த �ைறக����  காண�கைள வழ�க ேவ��ய ேதைவய�� ��கிய��வ� 

த�ேபா�  அதிக���� காண�ப�கி�ற�. ம�திய கால ம��� ந��ட கால �த���  

�ய�சிக��காக அர���� ெசா�தமான காண�க�  வழ�க�ப�கி�றன. இத� ஊடாக 

ெபா�ளாதார, ச�க, உ�க�டைம�� வசதிக�  ஆகியவ�றி�  ஒ��ெமா�த ெபா�ளாதார  

வள��சி��  இைவ உத�கி�றன. 2016 ஆ� ஆ���� �த���� க��தி�ட�க� 

ம��� உ�க�டைம�� வசதிக��காக� காண�கைள வழ��� தி�ட�தி� கீ�, 

காண�கைள  வழ��த� ெதாட�பாக� காண�  அைம���� வ�த��ைரகைள வழ��� 



 

 

பண�கள�� காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� 

ெசய�ப���ள�. 

 

 

2016 ஆ� ஆ����, �த��

வ�ேசட அப�வ���தி �த��� க��தி�ட�க��ெகன

காண�க� வழ��த� ெதாட�பாக� காண�  அைம���� 

தி�டமி����தேபாதி��, வ��ண�ப�க� �ைற�

வ�த��ைரக� ம��� சம��ப��க�ப�டன

          3.3  ெவள�நா�டவ�க���  அரச காண�க� சா��த� ெச�வைத 

               ம���ப���கி�ற ச�ட�ைத ெசய�ப���த�

          3.3.1  அறி�க� 

உ�நா��ல உ�ள தன�யா� ம��� அரச காண�கள�� ����ைம ெசா�த�ைத 

ெவள�நா�டவ�க��� ம��� 

ெகா�ைகைய ெசய�ப���வத���

2013.01.01 ஆ� திகதிய�� இ��� நைட�ைற�� வ�� வ�ண�

ம���ப���� ச�ட� ச�டமா��த� ெச�ய�ப���ள�

ெசய�ப����ேபா� அரச காண�க�

ெசய�ப����ேபா� காண� வ�டய�தி��� ெபா��பான அைம�ச����

காண�கைள நி�வாக� ெச�கி�ற �றி�த அ�வல�க���� திடமான பண�க� 

சா�ட�ப���ளன.  
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பண�கள�� காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள� அதி சிற�த �ைறய�� 

�த����கான ச�த��ப�கைள  வ���ப���� ேநா��ட�

வ�ேசட அப�வ���தி �த��� க��தி�ட�க��ெகன ந��ட  கால���தைகய�� 

காண�க� வழ��த� ெதாட�பாக� காண�  அைம���� 50 வ�த��ைரக� வழ

வ��ண�ப�க� �ைற�த எ�ண��ைகய�� இ��ததினா� 

சம��ப��க�ப�டன.  

நா�டவ�க���  அரச காண�க� சா��த� ெச�வைத 

ம���ப���கி�ற ச�ட�ைத ெசய�ப���த�. 

அறி�க�  

உ�நா��ல உ�ள தன�யா� ம��� அரச காண�கள�� ����ைம ெசா�த�ைத 

�� ம��� க�பன�க��� சா��த� ெச�வைத

ெசய�ப���வத��� அரசினா� த��மான� எ��க�ப���ள�

ஆ� திகதிய�� இ��� நைட�ைற�� வ�� வ�ண�, காண�க� ைகயள��த� 

ச�ட� ச�டமா��த� ெச�ய�ப���ள�. இ�த

ப����ேபா� அரச காண�க� ெதாட�பாக �றி�த ச�ட�தி� ஏ�பா�கைள 

ெசய�ப����ேபா� காண� வ�டய�தி��� ெபா��பான அைம�ச����

ெச�கி�ற �றி�த அ�வல�க���� திடமான பண�க� 
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66

11

�த��� �ய�சிக���� காண�கைள வழ��த�

-  2014 - 2015

வ�த�ைரக� வழ�க�ப�டைம இல��

திைண�கள� அதி சிற�த �ைறய�� 

 

ப���� ேநா��ட� 

ந��ட  கால���தைகய�� 

வ�த��ைரக� வழ�க� 

த எ�ண��ைகய�� இ��ததினா� 05 

நா�டவ�க���  அரச காண�க� சா��த� ெச�வைத   

உ�நா��ல உ�ள தன�யா� ம��� அரச காண�கள�� ����ைம ெசா�த�ைத 

ெச�வைத ம���ப���� 

அரசினா� த��மான� எ��க�ப���ள�. அத�ேக�ப 

காண�க� ைகயள��த� 

இ�த� ச�ட�ைத 

ெதாட�பாக �றி�த ச�ட�தி� ஏ�பா�கைள 

ெசய�ப����ேபா� காண� வ�டய�தி��� ெபா��பான அைம�ச����, அரச 

ெச�கி�ற �றி�த அ�வல�க���� திடமான பண�க� 

66

வழ��த� 
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          3.3.2 ெவள�நா�டவ�க��� அரச காண�கைள சா��த�   

                  ெச�வைத ம���ப���� ச�ட�தியான ஏ�பா�க� �றி�த   

                  அ��பைட ேகா�பா�க�. 

ெவள�நா�டவ�க��� அரச காண�கைள� ைகமா�ற� ெச�தைல ம���ப���த� 

ெதாட�பாக ச�ட �தியான அ��பைட� ேகா�பா�க� 

I.ச�ட�தி� ெபா�� ேகாட��� அைம�தவா� ெவள�நா�டவ�க���� ெவள�

நா��� க�ெபன�க� அ�ல� நி�வன�க��� உ�நா��� உ�ள காண�கள�� 

����ைம� ெசா�த�ைத சா��த�ெச�ய ��யா�. 

II.  அ�வாறான தன� நப�க� அ�ல� நி�வன�கள�� கீேழ தர�ப���ள 

ச�ட�தி� �றி�ப����ள சில நி�வன�க��� இ�த�தைட ந��க�ப���ள�. 

(உதாரண� ெவள�நா��� �தரக� ச�ைகக� ெகா�ட நி�வன�க�) 

III.  ����ைம� ெசா�த�ைத சா��த� ெச�வத��� உ�ைம இ�லாத 

நப�க� அ�ல� நி�வன�க��� ஆக���ய 99 வ�ட வைரய��த��� 

உ�ப�� ந��ட கால ��தைக �ைறய�� கீ� காண�க� ெப���ெகா�ள ����.  

IV.  ந��ட கால ��தைகய�� காண� ெப���ெகா�வத�� உ�ைம�ைடய 

நப�க� அ�ல� நி�வன�க�, �தலி� உ�ைமயா�கி�ெகா�கி�ற வ�ேசட 

��தைக �றி�கான வ��� உ�ப�த� ேவ���. இ�த வ�  சில நப�க� 

அ�ல� நி�வன�க��� ெமா�த� ��தைக� ெப�மதிய�� 15% ஆ��. சில 

நப�க� அ�ல�  நி�வன�க���  இ�த வ� 7 1/2% ச�ைக வ�யாக இ����. 

சில நப�க� ம��� நி�வன�க� இ�த வ�ய�லி��� வ��வ��க�ப���ளா�க�..  

V. சில உ�நா�� �த��க��� காண� வ� ெதாட�பாக 25% த��ப� 

உ�ைமயா��. 

VI. ��தைக வ�, காண����ய வ��� ேமலதிகமாக அறவ�ட�ப�வ�ட�, இ�த 

வ� காண�ய�� உ�ைமைய பதி�ெச���ேபா� அறவ�ட�ப��. ��தைக வ� 

உ�நா��� இைறவ� ஆைணயாள� நாயக�தினா� அறவ�ட�ப��.  
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3.3.3 காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள�தி� பண�கைள 

நிைற� ெச�த�.  

இ�த �திய ச�ட�தியான ஏ�பா�கைள� ெசய�ப����ேபா�, அரச காண�க� 

ெதாட�பான ெபா��� ��� பண� இ�த திைண�கள�தி�� இ����. இத� 

அ��பைடய�� �றி�த வைக�ப��தலி� கீ� ெச�ய�ப�கி�ற வ��ண�ப�கைள 

இன�கா�வத���, அவ�றி�ேக�ப ப�ரேதச� ெசயலா�கள�டமி��� வ�த��ைர 

அறி�ைககைள� ெப��� ெகா�வத���� அவ�றி�� ����ைம ெசா�த� சா��த� 

ெதாட�பாக த��க�ப���ள ேவ��ேகா�க� நிைறேவ�ற�ப�வைத� தவ���பத���� 

வ�ேசட ப��ைறக� எ��க�ப���ளன. ேம�� ��ததைக வ� அறவ�ட�படேவ��ய 

��தைக வழ�க�கைள இண�க��, காண�� பதிவாள� அ�வலக�தி��� 

ெத�ய�ப���வ�� இ�ேக ��கிய��வ� ெப�கி�ற�.  
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                04 அ�தியாய� - அரச காண�கைள மிக� சிற�த �ைறய��   

                    உபேயாகி�த� 
 

              4.1 அறி�க� 
 

அரச காண�கைள சிற�த �ைறய�� உபேயாகி�� ��ைமயான  பய�பா�ைட� 

ெப�வைத உ�தி ெச��� ேநா��ட�, ப�ேவ� ெகா�ைகயளவ�லான உபாய �ைறக� 

ம��� நடவ��ைகக� ெதாட��சியாக ேம�ெகா�ள�ப�கி�றன. அரச  காண�கைள  

அ��ம�ற� ெச�� ப����� ெகா��� நடவ��ைககைள� க��� ப���த�, ���� 

�ழைல�� �ழ� ஜ�வ�கைள�� ப�றிய ெகா�ைகக� ம��� ந�தி ஒ��� வ�திகைள� 

ெசய�ப���த�,  காண� ெதாட��ைடய ப�ர�சிைனகைள� த���� ைவ�பத�கான ச�ட  

ஆேலாசைனக� ம��� ெதாழி� ��ப உதவ�கைள வழ��த� ஆகிய வ�டய�க� 

ெதாட�பாக� திைண�கள� பா�ய ப�கள��ைப  வழ��வத�  �லமாக, அரச காண�க� 

சிற�த �ைறய�� உபேயாக�ப��த�ப�வைத உ�சாக�ப���வத��� திைண�கள� 

ப�ரய�தன� எ��கி�ற�.  

 

                4.2 அரச காண�கள��  பா�கா�ைப உ�தி ெச�த� 

  

அரச காண�கள��  பா�கா�ைப உ�தி ெச��� ெபா���, அரச காண�க�  அ��ம�ற� 

ெச�� ப���க�ப�வைத� க���ப���வத�� ப�ேவ� நடவ��ைகக� 

எ��க�ப���ளன. இ�த வ�டய� ெதாட�ப��, ெபா� நி�வாக� ம��� உ�நா�� 

அ�வ�க� அைம��  ம��� காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள� 

ஒ�றிைண��, நா����ள அைன�� மாவ�ட� ெசயலக�க�  ம��� ப�ரேதச� 

ெசயலக�க�ட�  ��டாக ஒ� ேதசிய ேவைல�தி�ட� 2013 ஆ� ஆ��லி��� 

நைட�ைற�ப��த�ப�� வ�கி�ற�. ெபா� நி�வாக� ம��� உ�நா�� அ�வ�க� 

அைம�சி� HAF/03/ADMIN/002 ஆ� இல�க 2013.07.05 ஆ� திகதிய ��றறி�ைகய�� ப�ரகார� 

நா����ள ஒ�ெவா� கிராம அ�வல� ப��வ���, ஒ�ெவா� ப�ரேதச� ெசயலாள�  

ப��வ��� அ��ம�ற�க� ெச�� ப�����ெகா���ள  அரச காண�கைள� 

க���பா����� ெகா�� வ�� ேநா��ட�, காண�  ஆைணயாள� நாயக�தி�  

திைண�கள�தி�  தைலைமய��,  பா�ய  அளவ�லான �லனா�� நடவ��ைகக� 

ேம�ெகா�ள�ப���ளன. இ�த நடவ��ைககள�� ஊடாக அ��ம�ற� ெச�� 

ெகா���ள நப�கைள இன�க�� �றி�த  அரச  காண�கள�லி��� ெவள�ேய��த� 

ம��� அ�வா�  ெவள�ேயறாதவ�க��� எதிராக ந�திம�ற�கள�� வழ��க� 

ெதாட�த�  ஆகிய ெசய�பா�க�  நைட�ைற�ப��த�ப�� வ�கி�றன. 2016 ம�ற2015  



 

 

ஆ� வ�ட�தி� ேம�ேகா�ள�ப�ட இ�த  நடவ��ைகக� ெதாட�பான  வ�பர�க� கீேழ  

தர�ப���ளன. 

 

 

2016ஆ�  ஆ���� 

அறி�ைகய�ட�ப���ளன. 

ெவள�ேய�ற�ப�ட�ட� 208

அ��ம�ற�க�  ெச�தவ�க� ெதாட�பான  நடவ��ைகக� ெதாட��� 

ெசய��ப��த�ப��  வ�கி�ற�

உ�ள வ�டய� அ��ம�ற� ெச�� காண�����க�

கண�சமாக� �ைற���ளைம ம��� அ��ம�றியவ�க��� எதிராக ச�ட�தியான 

நடவ��ைகக� அதிக அளவ�� ேம�ெகா�டைம ஆ��

 

 

 

 

 

 

 

 

அ�திம�ற�கைள ப���த�

ெவள�ேய�ற�ப�ைவ

வழ��க�

ெதாடர�ப���ளன

அரச
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ேம�ேகா�ள�ப�ட இ�த  நடவ��ைகக� ெதாட�பான  வ�பர�க� கீேழ  

ஆ�  ஆ���� 544 அ��ம�ற�க� ெச�ய�ப�ட  நிக��க� 

. அவ�றி�� 73 ேப�க� காண�கள�லி���  

208 நப�க��ெகதிராக வழ��க� ெதாடர�ப���ளன

அ��ம�ற�க�  ெச�தவ�க� ெதாட�பான  நடவ��ைகக� ெதாட��� 

ெசய��ப��த�ப��  வ�கி�ற�. 2016 ஆ� வ�ட�தி� வ�ேசடமாக� காண���யதாக 

உ�ள வ�டய� அ��ம�ற� ெச�� காண�����க� ப�����ெகா��� எ�ண��ைக 

கண�சமாக� �ைற���ளைம ம��� அ��ம�றியவ�க��� எதிராக ச�ட�தியான 

நடவ��ைகக� அதிக அளவ�� ேம�ெகா�டைம ஆ��. 

0 1000 2000 3000

ப���த�

ெவள�ேய�ற�ப�ைவ

வழ��க� 

ெதாடர�ப���ளன

2226

479

98

3126

746

163

544

73

208

அரச காண�க� அ��ம�ற�க� ெச�ய�ப�வைத�

 க���ப��த� - 2014-2016

2016 2015 2014

ேம�ேகா�ள�ப�ட இ�த  நடவ��ைகக� ெதாட�பான  வ�பர�க� கீேழ  

 

அ��ம�ற�க� ெச�ய�ப�ட  நிக��க� 

ேப�க� காண�கள�லி���  

நப�க��ெகதிராக வழ��க� ெதாடர�ப���ளன.  1630 

அ��ம�ற�க�  ெச�தவ�க� ெதாட�பான  நடவ��ைகக� ெதாட��� 

வ�ேசடமாக� காண���யதாக 

ப�����ெகா��� எ�ண��ைக 

கண�சமாக� �ைற���ளைம ம��� அ��ம�றியவ�க��� எதிராக ச�ட�தியான 

4000

ெச�ய�ப�வைத�
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            4.3 ����  �ழ� ெகா�ைகக� ம��� ச�ட ஒ���           

               வ�திகைள� ெசய�ப���� ேவைல�தி�ட�க� ம���    

               க��தி�டக� ச�ப�தமாக ப�கள��� வழ��த�. 
 

 

          4.3.1  அறி�க� 

����  �ழ��� ெபா��பான அைம��,  வன�க� பா�கா��� திைண�கள�, வன 

சீவராசிக�  பா�கா��� திைண�கள�,  ம�திய ��றாட�   அதிகார சைப, காண� 

பய�பா���  ெகா�ைகக� தி�டமிட�  திைண�கள�  ஆகிய நி�வன�கள�னா� 

ேநர�யாக��  ம��� �றி�த  நி�வன�க�ட�  ெதாட��ைடய  ப�ேவ� ேதசிய 

ம�ட�தினாலான  க��தி�ட�கள�� கீ�  ேம�ெகா�ள�ப�கி�ற  அரச காண�க� 

ச�ப�த�ப�ட  ���� �ழ� பா�கா���  ெதாட�பான ப�ேவ� ேவைல� தி�ட�கைள 

தி�டமி��ேபா��  அவ�ைற� ெசய�ப����  ேபா�� ேநர�யான ெதாட��கைள� 

ெகா���ள  நி�வன� எ�ற  வைகய��, இ�த  திைண�கள� ெசய�ப� ப�கள��ைப 

வழ�கி��ள�. 

 
  

               4.3.2  �����ழ� ெகா�ைகக� ம��� ச�ட ஒ���   

                         வ�திகைள� ெசய�ப���த� ச�ப�தமாக ப�கள����       

                         ெச�ய�ப���ள ேவைல�தி�ட�க�  

இத� கீ�, 2015 ஆ� வ�ட�தி� ஆர�பமாகி 2016 ஆ� வ�ட�தி� கீேழ தர�ப���ள 

ேவைல�தி�ட�க� ச�ப�தமாக இ�த� திைண�கள� ெசய�ப� ப�கள��ைப வழ�கி 

உ�ள�. 

I. காண� பய�பா��� ெகா�ைளக� தி�டமி�த� திைண�கள�தி� ஒ��கிைண�ப�� 

கீ�, காண� அைம���கான பாரா�ம�ற ஆேலாசைன� ெசய���வ�� த��மான�தி�� 

அைமவாக� ெசய�ப��த�ப�கி�ற ந�ேர��� ப�திகள�� பா�கா��� ெதாட�பாக ேதசிய� 

ெகா�ைக ம��� ெசய�பா��� தி�ட� ஆகிவ�ைற� தயா���� ேவைல�தி�ட�. 

II. ��றாட� அைம�சி� தைலைமய�� கீ� தயா��க�ப���ள ��றாட���� ேசத� 

வ�ைளவ��தைல� �ைற�த� ச�ப�தமான பய�றிதியான நைட�ைறகைள 

ெசய�ப���வத�கான ேதசிய ெசய�தி�ட�. 
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              05  அ�தியாய� - வ�மான� �காைம��வ� ெச�த� 

             5.1 அறி�க�  

அரச காண� வள�கைள� சிற�த �ைறய�� �காைம��வ� ெச�வத� ஊடாக, அரசி� 

��தைக வ�மான�தி� க�டைம�ைப வ��ப���கி�ற பா�ய பண�, காண� 

ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள�தினா� ேம�ெகா�ள�ப�� வ�கி�ற�. இ�ேக 

வதிவ�ட� ம��� வண�க ேநா�க�க��காக அரச ம��� தன�யா� �ைறய�ன���� 

தன� நப�க���� அரச காண�க� ��தைகய�� வழ�க�ப�� வ�மான� 

ேசக��க�ப�கி�ற�. 

மாகாண�க��கிைட�ப�ட வ�வசாய ��ேய�ற ப�திகள��, காண�கள�� ��தைக 

வ�மான� காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள�தினா�� ஏைனய 

ப�ரேதச�க��கான ��தைக வ�மான�, மாகாண� காண� ஆைணயாள� 

திைண�கள�தினா�� ெவ�ேவறாக ேசக��க�ப�கி�றன. அ��பைடயாக, ந��டகால 

��தைக, வ�டா�த அ�மதி� ப�திர� ��தைக ம��� வ�ைள�ச� ��தைக எ�றவா� 

இ�த ��தைக வ�மான� கண�கிட�ப�கி�ற�. மாகாணசைப அதிகார� 

ப�ரேதச�கள���ள ��தைக வ�மான� மாகாணசைபக��காக  என இ��தேபாதி��, 

�றி�த காண� ச�ப�தமான ��தைக�� வழ��� ம��� அத�கான அ�மதி யா�� 

காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள�தினாேலேய ேம�ெகா�ள�ப�கி�ற�.  

               5.2. காண� ��தைக வ�மான�ைத மதி�ப��த� ம��� ேசக��த�  

காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள�தினா� வ�டாவ�ட� ேசக��க�ப�கி�ற 

��தைக வ�மான� ெதாட�பான எதி�� �ற� வ�ட ஆர�ப�தி�� வ�ட ம�திய��� 

இட�ெப�கி�ற�. இ�த எதி�� �ற� ெதாட�பாக ேநா��� ேபா� வ�டா�த� ேசக��க 

ேவ��ய காண� ��தைக வ�மான�தி� அள� அதிக����ள�. இ�த நிைலைம அரச 

வ�மான�ைத அதிக��க� ெச��� �பாவ�ைத� ெகா���ளதாக�� இ��கிற�. காண� 

ஆைணயாள� நாயக�தி� வ�ட�ேதா�� ேசக��கேவ��ய காண�� ��தைக 

வ�மான�ைத எதி���ற� ேம�ெகா��� ேபா�, �திய ��தைக வ�மான� 

ேசக��த� ம��� நி�ைவய�� உ�ள ��தைக வ�மான� ேசக��த� எ�றவா� 

ெவ�ேவறாக கண�கிட�ப�கி�ற�.  



 

 

ஒ��ெமா�தமாக இ�த இர�� ��தைக வ�மான�கைள�� ஒ�றாக க��� ேபா�

ேசக��கேவ��ய ��தைக வ

�பாவ� கட�த சில வ�ட�கள�� ��தைக வ�மான� ேசக��தைல ேநா���ேபா� 

வ�ள�கி�ெகா�ள ��கி�ற�

அதிக��த�, காண�கள�� வ�ைலமதி

காரண�களாக இ��கி�றன. 

��தைக வழ�க�க� �ைற�தைம

இ��கி�றன.  

��தைக மதி�ப��க� ம��� ேசக��க�ப���ள ��தைக வ�மான�

 2014 - 2016 

 

��தைக மதி�ப��க� (�பா)

வ�ட ��தைக வ�மான� 

 

இ�ேக ேசக��க ேவ��ய வ�மான� அதிக���� கா�ட�ப�ட

வ�ட��ட� சா�� ப����ேபா�

���வ �த� 77% அள� 

ெப�மளவ�� காரண�களாக இ��தைவ �திய ெதாழி���ப �ைறைய உேயாகி��� 

ெகா�� தயா��க�ப�ட �ைறசா��த கண�ண� ேவைல�தி�ட�கள�� �திய ��தைக 

வழ��த�ைள ெசய�ப���த�

0

2014

2015

2016

காண� 

மதி�ப��
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ஒ��ெமா�தமாக இ�த இர�� ��தைக வ�மான�கைள�� ஒ�றாக க��� ேபா�

ேவ��ய ��தைக வ�மான�தி� அள� அதிக���� காண�ப�கி�ற�

ட�கள�� ��தைக வ�மான� ேசக��தைல ேநா���ேபா� 

வ�ள�கி�ெகா�ள ��கி�ற�. �திய காண�க� ��தைக வழ�க�ப�� ெதாைக 

காண�கள�� வ�ைலமதி�ப�� அதிக��த� ஆகியைவ இத�

. ேம�� ெபய� அளவ�லான ச�ைக அ��பைடய�லான 

�தைக வழ�க�க� �ைற�தைம, ேசக��� அதிக��தைம ஆகியைவ�� காரண�களாக 

��தைக மதி�ப��க� ம��� ேசக��க�ப���ள ��தைக வ�மான�

2014 2015 

) 45,000,000,00 45,000,000,00 

வ�ட ��தைக வ�மான� (�பா) 44,019,324.86 36,969,740.00 

இ�ேக ேசக��க ேவ��ய வ�மான� அதிக���� கா�ட�ப�ட ேபாதி�� 

வ�ட��ட� சா�� ப����ேபா�, 2016 ஆ� வ�ட�தி� ேசக��க�ப�ட வ�மான� 

அள�  ��ேன�ற�ைத� கா��கி�ற�. இ�த நிைல

ெப�மளவ�� காரண�களாக இ��தைவ �திய ெதாழி���ப �ைறைய உேயாகி��� 

ெகா�� தயா��க�ப�ட �ைறசா��த கண�ண� ேவைல�தி�ட�கள�� �திய ��தைக 

வழ��த�ைள ெசய�ப���த�,இ�வைரய��� ��தைகய�� வழ�க�ப����

15,000,000 30,000,000 45,000,000 60,000

 வ�மான� அறவ�ட�  2014 - 2016 ( �பா)

மதி�ப�� ேசக��க�ப�ட வ�மான�

ஒ��ெமா�தமாக இ�த இர�� ��தைக வ�மான�கைள�� ஒ�றாக க��� ேபா�, 

காண�ப�கி�ற�. இ�த� 

ட�கள�� ��தைக வ�மான� ேசக��தைல ேநா���ேபா� 

�திய காண�க� ��தைக வழ�க�ப�� ெதாைக 

�ப�� அதிக��த� ஆகியைவ இத�� ��கிய 

ைக அ��பைடய�லான 

ேசக��� அதிக��தைம ஆகியைவ�� காரண�களாக 

��தைக மதி�ப��க� ம��� ேசக��க�ப���ள ��தைக வ�மான� 

2016 

45,000,000,00 

64,197,521.90 

 

 

ேபாதி�� 2016 ஆ� 

ேசக��க�ப�ட வ�மான� 

இ�த நிைலைம�� 

ெப�மளவ�� காரண�களாக இ��தைவ �திய ெதாழி���ப �ைறைய உேயாகி��� 

ெகா�� தயா��க�ப�ட �ைறசா��த கண�ண� ேவைல�தி�ட�கள�� �திய ��தைக 

இ�வைரய��� ��தைகய�� வழ�க�ப������ 

000,000
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தகவ�கைள� க�ண�மய�ப��த�, ஆகிய பண�க� தறேபா� 

ஆர�ப��க�ப���ளன.இத� ப�ரகார�, வ�மான� ேசக��த� ெச��� பண� சிற�த  

�ைறய�� இடமெப���கா�� வ�கிற�.இத� ஊடாக� தகவ�க� இ�ைற�ப���த� 

�ைறபா�க� இல�வாக நிவ���தி�க�ப�த� ஆகிைவ ஊடாக வ�மான� ேசக���� 

பண� இல�வா�க�ப���ள�. இ�த நிைலய�� வ�ைளவாக எதி�கால�தி� 

காணெதாட�பான வ�மான� ேசக���� க�ைம�� ேம�� உ�தியா�க�ப��.   

               5.3. நி�ைவய�� உ�ள ��தைக வ�மான�ைத அறவ��த�. 

 

காண�  அ�மதி� ப�திர�கார�கள�னா� ��தைக� பண� ெச���வைத� த��� 

கழி���  ச�த��ப�கள�� நி�ைவய�� உ�ள ��தைக� பண�ைத அறவ��� 

ேநா��ட� மாகாண ம��� மாகாண�க��கிைட�ப�ட ம�ட�கள��, ப�ரேதச� 

ெசயலாள�க�, ப�ரதி� காண�  ஆைணயாள�க�  ஆகிேயா�னா� ப�ேவ� 

நடவ��ைகக� எ��க�ப���ளன. ��தைக எ��தவ�கள�னா� ��தைக� பண� 

ெச���வைத� த���  கழி��� ேபா�,  ��தைக  எ��தவ��� நி�ைவய�� உ�ள 

��தைக� பண� ெச��த�பட ேவ��ெமன �தலாவ� அறிவ��த� வழ�க�ப�கி�ற�. 

இத� �ல� பல� கிைட�காவ��டா� ��தைக� பண�ைத� ெச��த ேவ��ய இ�தி� 

தின�ைத� �றி�ப��� இர�டாவ� அறிவ��த� வ���க�ப�கி�ற�. இ�த 

அறிவ��த���� ேவ��ய பதி� கிைட�காவ��டா� ��றாவ� ப� �ைறயாக 

��தைக �றி உட�ப��ைகைய இர��� ெச�� ெகா�� எம�� கிைட�க ேவ��ய 

��தைக� பண�ைத அறவ���� ெகா�வத�காக ந�திம�ற நடவ��ைகக� ேம�ெகா�ள 

ேவ��ய �ய�சிக� எ��க�ப�கி�றன. இ�வாறான ெவ�ேவ� நடவ��ைகக� 

எ��க�ப�வதினா� நி�ைவய�� உ�ள ��தைக� பண� அறவ��வதி� சிற�த பல� 

கிைட���ள�. 
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                 06  அ�தியாய� - மன�த வள �காைம��வ� 

                  6.1 அறி�க� 

காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள�தி�  மன�த வள� ஊடாக அத�ைடய 

�றி�ேகாைள அைட�� ெகா�வத�� உ�சம�ட �ய�சிக� எ��க�ப�கி�றன. 2015 ஆ�  

வ�ட�ைத வ�ட�� 2016 ஆ�  வ�ட�தி� பண�யண�ய�ன�� ெதாைக  அதிக���� 

காண�ப�ட� �றி�பாக  இட�மா�ற� ெப��� ெச�றவ�கள�� எ�ண��ைக 

இடமா�ற� ெப�� வ�தவ�கள�� எ�ண��கைய அதிக��தைம ம��� 

ேசைவய�லி��� வ�லகி�ெச�றவ�கள�� எ�ண��ைக அதிக��தைம,பதவ�யண�ய�ன�� 

எ�ண��ைக �ைற�ைம�கான காரண�க� ஆ��.அ�வலக� பண�ய�ன� ெதாைக�� 21 

�திய பதவ�நிைல ம��� பதவ�நிைல இ�லாத  அ�வல�க�  ஆ�ேச���� 

ெச�ய�ப���ளன�.�திய அ�வல�க���� காண� ம��� தாபன நடவ��ைகக� 

�றி�� 2016 ஆ� வ�ட�தி�� பய��சிக� அள��க�ப�டன. 

               6.1.1. அ�வலக� பண�யண�ய�ன�� க�டைம�� 

காண� ஆைணயாள�  நாயக�தி� திைண�கள�, ப�ரதான  அ�வலக�  ம��� 08 

ப�ரா�திய  அ�வலக�கைள� ெகா���ள தாபனமா��.  காண� ஆைணயாள� 

நாயக�தி� திைண�கள�தி� ப�ரதான  அ�வலராக� பண���பவ�, காண� ஆைணயாள� 

நாயக� அவ�க� ஆவ�. தைலைம அ�வலக�தி�, காண�� ப���, அப�வ���தி� ப���, 

நி�வாக� ப���, ச�ட�ப���, கண�கீ��� ப��� ம��� உ�ளக� கண�கா�வாள� ப��� 

என 06 ப���க� ெசய�ப�கி�றன.  இவ�றி� 04 ப���கள��  ப�ரதான அ�வல�களாக  

காண� ஆைணயாள�க� கடைம ��வ�ட�, கண�கீ��� ப��வ�� ப�ரதான  அ�வலராக�  

ப�ரதான  கண�காள� ம��� உ�ளக� கண�கா��� ப��வ��� ப�ரதான அ�வலராக 

உ�ளக� கண�கா�வாள� ேசைவ ெச�கி�றன�.  காண� ஆைணயாள� நாயக�தி�  

திைண�கள�தி� ேசைவ� ேதைவகைள� கவன�தி� எ����ெகா��, 2014 ஆ� 

வ�ட�தி�  காண�  ஆைணயாள� (நி�வாக�)  ம��� காண�  ஆைணயாள� (ச�ட�) 

ஆகிய இர�� பதவ�க��கான,  �காைம��வ ேசைவக� திைண�கள�தி�  

அ�கீகார�ைத� ெப��� ெகா�ள நடவ��ைகக� எ��க�ப���ள�.2016 ஆ� வ�ட�தி� 

காண� ஆைணயாள� (காண� �காைம��வ�) பதவ� 01, உதவ�� காண�  ஆைணயாள� 

பதவ� 02 ���லா வ��தி� கா�பாள� பதவ� 03 ம��� ���லா வ��தி� ெதாழிலாள�க� 

பதவ�க� 03 உ�வா��வத��, �காைம��வ ேசைவக� ��றறி�ைக 03/2014 ப�ரகார� 
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�காைம��வ ேசைவக� திைண�கள�தினா� அ�கீகார� வழ�க�ப���ள�. 

மாகாண�க��கிைட�ப�ட ந���பாசன�தி�ட�தி� கீ� தாப��க�ப���ள ப�ரா�திய 

அ�வலக�கள�� ப�ரதான அ�வல�களாக� ப�ரதி�காண� ஆைணயாள�க�  அ�ல�  

உதவ�� காண� ஆைணயாள�க� கடைம ஆ��கி�றா�க�  

அ�வலக� பண�யண�ய�ன�� க�டைம�� 

ெதாட� 

இல 

அ�கீக��க�ப�ட  பதவ�ய�� ெபய� அ�கீக��

க�ப�ட 

எ�ண��

ைக 

2015 இ� 

அ�வல�கள�

� 

எ�ண��ைக 

2016 இ� 

இ��த 

அ�வல�கள�

� 

எ�ண��ைக 

01 காண� ஆைணயாள� நாயக� 01 01 01 

02 காண� ஆைணயாள�க� 04 02 03 

03 காண� ஆைணயாள� (ச�ட�) 01 01 0 

04 ப�ரதான கண�காள�  01 01 01 

05 ப�ரதான உ�ளக� கண�கா�வாள� 01 01 01 

06 உதவ��/ப�ரதி� காண� ஆைணயாள�க� 32 25 24 

07 கண�காள� 03 02 02 

08 நில அளைவயாள� 09 04 08 

09 ச�ட அ�வல� 01 00 00 

10 நி�வாக அ�வல�  02 01 01 

11 ��ேய�ற அ�வல� (வ�ேசட தர�) 31 08 05 

12 சிேர�ட ேவைல அ�திய�சக� 02 01 01 

13 ெமாழி ெபய��பாள�க� 02 01 01 

14 ச�க வ��ஞான� 01 01 01 

15 அப�வ���தி உதவ�யாள� 260 172 139 

16 ேவைலக� அ�திய�சக� 21 06 06 

17 ��ேய�ற அ�வல� 204 112 102 

18 பட வைரஞ� 01 00 00 

19 �காைம��வ உதவ�யாள� 160 123 122 

20 ெவள��கள உபேதசக� 22 22 22 

21 தகவ� ம��� ெதாட�பாட� ெதாழி� 

��ப உதவ�யாள� 

05 02 02 

22 ஆவண�  கா�பாள�  01 01 01 

23 சாரதிக� 32 25 28 

24 ேமா�டா� ெபாறிவல� 01 01 01 

25 அ�வல� பண� உதவ�யாள�  32       25 32 

26 அ�வலக� ெதாழிலாள�  08 11 15 

  27 ���லா வ��தி� கா�பாள� 08 05 05 

28 ���லா வ��தி� ெதாழிலாள�  05 04 03 

29 நில அளைவ உதவ�யாள� 27 11 11 

30 கள�சிய� கா�பாள�  02 01 01 

31 காவலாள� 16 16 14 

 ெமா�த� 905 586 553 



 

65 

 

பல பதவ�கள�� அ�கீக��க�ப�ட எ�ண��ைக��� �ைறவாக� ேசைவய���ள  

அ�வல�க� இ��தைமய�னா� �றி�த பதவ�கள�� ெவ�றிட�க� காண�ப�டன’ 

இத� ப�ரகார� உதவ�� காண� ஆைணயாள�,  நில  அளைவயாள�,  ��ேய�ற அ�வல�,  

அப�வ���தி உதவ�யாள�, ேமா�டா� ெபாறிய�யலாள�, �காைம��வ உதவ�யாள� ஆகிய 

பதவ�கள�� 2016 ஆ� வ�ட�தி� ெவ�றிட�க� காண�ப�டன. 

                6.1.2.    இட மா�ற�க� 

2016 ஆ� வ�ட�தி� காண�  ஆைணயாள�  நாயக�தி� திைண�கள�தி� ேசைவ 

ஆ�றிய 65 அ�வல�க� இடமா�ற�க� ெப��� ெச���ள�ட� 26  அ�வல�க�  

இ�ேக கடைம ஏ�க இடமா�ற�க� ெப�� வ���ளா�க�. இ�வாறாக இைண�த 

ேசைவகள�� வ�ட�தி� திைண�கள�திலி��� இடமா�ற� ெப��� ெச�பவ�கள�� 

எ�ண��ைகைய வ�ட�� இடமா�ற� ெப�� வ�பவ�கள�� எ�ண��ைக �ைறவாக 

இ��பதனா� ெவ�றிட�கள�� எ�ண��ைக அதிக���� ெச�வ� ெதாட��சியாக 

இட�ெப�கி�ற நிக�வா��. பதி�டாக அ�வல� இ�லாம� இடமா�ற� வழ��த� 

ம��� பதி�டாக அ�வல� ேசைவ�� வராம� இடமா�ற�ைத தி��தி அைம�த� 

இத�கான காரண�களா��. இ�த நிைலைமைய� ெதாட��சியாக ெபா� நி�வாக� 

ம��� �காைம��வ அைம����� ெத�வ��க�ப������, பதி�டாக அ�வல� 

இ�லாம� இடமா�ற�க� வழ�க�ப�த� ெதாட���� இட�ெப�கி�ற�. 

   2016  இ� இடமா�ற�க� ெப��� ெச�றவ�க� ம��� வ�தவ�க� எ�ண��ைக 

பதவ� / அ�வல� இடமா�ற�க� ெப�� 

வ�தவ�கள�� 

எ�ண��ைக 

இடமா�ற�க� 

ெப��� 

ெச�றவ�கள�� 

எ�ண��ைக 

இல�ைக நி�வாக ேசைவ 01 03 

இல�ைக நில அளைவயாள� ேசைவ 04- - 

அப�வ���தி  அ�வல�  06 34 

அரச �காைம��வ உதவ�யாள� 10 25 

அ�வலக� பண� உதவ�யாள�  02 02 

சாரதி 03 01 

ெமா�த� 26 65 
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                                     6.1.3   ஓ�� ெப�த� 

   2016 ஆ� வ�ட�தி� அ�வல�க� சில�  ஓ�� ெப���ளா�க� வ�பர�க� கீேழ 

உ�ளன. 

   2016 ஆ� வ�ட�தி� ஓ�� ெப�த�  

பதவ� ஓ��ெப�த� 

திைண�கள� ச�ட அ�வல� 01 

��ேய�ற அ�வல�  04 

அரச �காைம��வ உதவ�யாள� I,II,III 03 

சாரதிக� 02 

ெமா�த� 10 

  

            6.2    தாபன நடவ��ைகக�  

2016 ஆ� வ�ட��ட�  சா�� ப���ைகய�� 2015 வ�ட�தி� , தாபன நடவ��ைககள�� 

��ேன�ற� காண�ப���ள� �றி�பாக� ேசைவ�� ஆ�ேச��� ெச�த�, ஊதிய  

ஏ�ற�க� வழ��த�, கட� அ�கீக��த� பதவ� உய��க� வழ��த� ஆகியவ�றி� 

இ�த ��ேன�ற� காண�ப���ள�. 

2016 ஆ� வ�ட�தி� காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள�தி� �திய  

ஆ�ேச����க� 21 இட� ெப���ளன. 

திைண�கள�தி�  பண�யண�ய�ன��  வ�டா�த ஊதிய ஏ�ற�க� 410 அ�வல�க��� 

வழ�க�ப�டன. 

இத�� ேமலாக, இ�த வ�ட�தி� 13 அ�வல�க���� ேசைவைய� ைகவ���� ெச�ற  

அறிவ��த� வழ�க�ப���ள�. ஒ��கா�� நடவ��ைகயாக 01 அ�வல� 

ேசைவய�லி��� இைடநி��த� ெச�ய�ப���ளா�. ேசைவ ந����  எ��� இட� 

ெபறவ��ைல. 

                                        6.2.1.  பதவ� உய� ெப�த�  

2016 ஆ� வ�ட�தி� திைண�கள�தி� 04 பதவ��ப���கள�� பதவ�  உய��க�  

இட�ெப���ளன, பதவ� உய�� ெப�ற அ�வல�கள�� எ�ண��ைக 24 ஆ��. 
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பதவ� உய�� இட�ெப�ற பதவ��ெபய� பதவ� உய�� ெப�ற அ�வல�க� 

எ�ண��ைக 

இல�ைக நி�வாக ேசைவ 02 

அரச �காைம��வ உதவ�யாள� I,II,III                        03 

ெவள��கள உபேதசக� 18 

அ�வலக ேசைவயாள� 01 

ெமா�த� 24 

    

            

   6.2.2  பண�யண�ய�ன�� நலேனா�� 

 பண�யண�ய�ன��கான  நலேனா��� பண�கள�� அவ�க���� கட� உதவ� 

அ�கீக���� பண� மிக��கியமான ஒ�றாக�  காண�ப�கி�ற�. இ�வா�  

அ�கீக��க�ப�கி�ற கட�  வைகக� ஆதன� கட�, வாகன�கட� ம��� இட� 

கட�களா��. நட�� வ�ட�தி� ஆதன� கட� 01 வழ�க�ப���ள�ட�, இட� கட� 110 

ேப��� வழ�க�ப���ளன.  

ஆதலா�, காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள�தி� தாபன நடவ��ைகக�, 2015 

ஆ� வ�ட��ட� சா��ப���� ேபா�, 2016 ஆ� வ�ட�தி� ஆ�ேச��� ெச�த�, 

கட�க� அ�கீக��த�, ஊதிய ஏ�ற� வழ��த�, பதவ� உய��க� ெப�த�  ஆகிய 

க�ம�கள�� ��ேன�ற�  அைட���ளைம �றி�ப�ட�த�க�.  

 

              6.3  மன�தவள அப�வ���தி 

காண� ஆைணயாள� நாயக�தி�  திைண�கள�தி� ேசைவய��  ஈ�ப���ள 

அ�வல�கள�� மன�த வள�ைத ேம�ப���� ேநா��ட� ப�ேவ� பய��சி ெநறி 

ேவைல�தி�ட�க� ஏ�பா� ெச�ய�ப���ளன. இத�ேக�ப, உ�நா���� 

ெவள�நா���� பய��சிக� வழ�க�ப�கி�றன. வ�ேசடமாக இ�வாறான பய��சிெநறிக�  

ஊடாக  பண�யண�ய�ன��  அறிவா�ற�, திறைம ம��� உள�பா�� ஆகிய 

�ணா�ச�க� ேம�ப��த�ப�கி�றன. 

இத�கைமய, 2016 ஆ� வ�ட�தி� பய��சி ெநறிக� ம��� ஆ�ற� அப�வ���தி�கான 

வ�டய�க��� வர� ெசல�� தி�ட மதி�ப��கள�� �பா 2,700,000.00 

ஒ��க�ப����த�ட�, இதி� �பா 2,153,914.00 ெசலவ�ட�ப����த�. இ�த� பய��சி 
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அப�வ���தி ேவைல�தி�ட�க�, 2016 ஆ� வ�ட�தி� திைண�கள�தினா� கீேழ 

தர�ப���ளவா� ��ென��க�ப����த�. 

2016 ஆ� வ�ட�தி�� இட� ெப�ற உ�நா��� பய��சி வழ��� ேவைல� தி�ட�க� 

வ�டய� தி�டமிட�ப�ட 

பய��சிெநறி 

ேவைல�தி�ட�க

ள�� எ�ண��ைக 

நட�த�ப�

ட 

பய��சிெந

றி 

ேவைல�

தி�ட�க

ள�� 

எ�ண��

ைக 

பய��சி��� 

தயா�ப��தி

ய 

அ�வல�கள�

� 

எ�ண��ைக 

பய��சி 

ெப�ற 

அ�வல�க

ள�� 

எ�ண��

ைக 

திைண�கள�தினா� 

அ�வல�க���� 

பய��சி அள��த� 

61 43 800 1021 

திைண�கள�தி� 

அ�வல�கைள 

பய��சி 

நிைலய�க���  

அ��ப�ைவ�த� 

- 33 - 64 

ெவள�வா� பய��சி 

நிைலய�கள�� 

அ�சரைன�ட�  

- 02 - 80 

ெமா�த�  

 

61 78 800 *1165 

  (* ஒேர அ�வல� இ��� சிலபய��செநறிகள�� பஙேக���ெச���ளா�) 
 

ேமேல �றி�ப�ட�ப���ள உ�நா��� பய��சி ெநறிக��� ேமலதிகமாக மன�த வள 

அப�வ���திைய ேம�� பயனள���� ேநா�க��ட�, அ�வல�க��� ெவள�நா�கள�� 

பய��சி ெப�கி�ற வா����க�� வழ�க�ப���ளன. இைவ ெதாட�பான வ�பர�க� 

கீேழ தர�ப���ளன. 
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2016 ஆ� வ�ட�தி� பண�யண�ய�ன��� பய��சிக� வழ�க�ப���ள ச�த��ப�க� 

ெதாட� 

இல 

அ�வல�� ெபய� ம��� 

பதவ� 

பய��சி� கால� பய��சி ெப�ற 

நா� 

வ�டய ெநறி 

01 தி�.ஆ�.ப�.ஆ�.ராஜப� ஷ 

காண� ஆைணயாள� 

நாயக� 

2016.10.12 – 2016.11.01 ெகா�யா Land Development 
Policy and 
management 

02 தி�.எ�.எ�.எ�.எ�.த 

சி�வா, 

ப�ரதம கண�காள� 

2016.02.16 -2016.02.26 மேலசியா Capacities Building 

03 தி�.�.எ�.கா�யவச� 

உதவ� காண� ஆைணயாள� 

 

2016.07.17 – 2016.07.21 

 

ெத� ெகா�யா Big Data 
Communication 

04 தி�.ஆ�.எ�.ேஹம �மார  

உதவ� காண� ஆைணயாள� 

2016.08.16 – 2016.08.28 மேலசியா Land Economics 

05 தி�மதி.�வன� ��சி�க 

உதவ� காண� ஆைணயாள� 

2016.10.31 - 2016.11.25 அ��திேரலியா Land Economics  

06 தி�மதி.ப�.நிஜாஹர� 

உதவ� காண� ஆைணயாள� 

2016.10.31 – 2016.11.25 அ��திேரலியா Land Economics 
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 07. அ�தியாய� - ெபௗத�க வழ�கைள �காைம��வ� ெச�த� 
 

             7.1  அறி�க�  

 

2016 ஆ� நட�� ஆ��ன� அைச��ள ம��� அைசவ�ற நிைலயான ஆதன�கள

ெப���ெகா��த� அ�ல� ெகா�வன� ெச�தல �ைற�த அளவ�� இ��த�ட�, அரச 

காண�க� ெதாட�பான தகவலக� �ைறைமைய நி�மாண��த� ச�ப�தமான 

ேவைல�தி�ட�தி��� �திய உ�க�டைம�� வசதிகைள� ெப���ெகா��� ெபா��� 

கண�ன� இய�திர�க� ம��� கண�ன� அ���ெபாறிக� ெகா�வன� ெச�வத�காக 

�லதன� ெசலவ�� கீ� ேமலதிக ஏ�பா�க� உபேயாகி�க�ப�டன.  

2016 ஆ� ஆ��� ஆர�ப�தி� இ��த நிைலயான ஆதன�கள�� ெப��� ப�மாண 

ேவ�பா� ஆ���� ஏ�படவ��ைல என அவதான��க�ப�வ�ட� அைசவ�ற ம��� 

அைச��ள ஆதன�கைள ஏலமி�த� அ�ல� ந��கிவ��த� மிக�� �ைறவாக 

இ��ததினா� திைண�கள�தி� ெபௗத�கவள� ெதாட�பான �காைம��வ� சிற�த 

�ைறய�� ைகயாள�ப���ள� எ�ப� தர�கள�லி��� ெதள�வாகி�ற�.  

 

 

          7.2  ெபௗத�க வள�க� க�டைம��, ஏ�ப���ள மா�ற�க�   

                 ம��� வழ��த� நடவ��ைகக�, ெபா��கைள ந���த�   

                 ெச�த� 

  

அைசவ�ற ஆதன�க� ப��வ�� கீ�, �திய க�டட�க� நி�மாண��த� ம��� 

திைண�கள�தி� ேதைவ��� க�டட�க� ைகேய�ற�க� ஆகியைவ 

இட�ெபறவ��ைலயாைகயா�, 2015 ஆ� ஆ��� உ�ளவாேற 2016 ஆ� ஆ���� 

அைசவ�ற ஆதன�க� ப��வ�� ம�தி நிைலயாக இ��த�. 

2016 ஆ� ஆ���,அைச��ள ஆதன�க� ெதாட�ப�� ஏல வ��பைனக�� ந��க�க�� 

நிக��ைதைமய�னா� அைச��ள ஆதன�க� சிலவ�றி� ��ைனய ம�திய�லி��� 

த�ேபாைதய ம�தி �ைறவைட���ள�. . இ��ப��� மர�தினா� உ�வா�க�ப�ட 

ெபா��கள�� அதிக அள� ந��க�க� ேம�ெகா�ள�படவ��ைலயாதலா� இவ�றி� 

ெதாைக ��ைனய ஆ�ைட வ�ட�� அதிக����ள�.  

E-Slims  ம��� ப��சவ�ய க��தி�ட� ஆகியைவ ெதாட�பாக, உ�க�டைம�� வசதிக� 

ஏ�ப��த�பட ேவ��ய ேதைவ இ��தைமய�னா� கண�ன� இய�திர�க� ம��� 

அவ�றி�கான உதி��பாக�கைள� ெகா�வன� ெச�த காரண�தா�, ஆ���� 

நிலவ�ய ம�திையவ�ட�� ஓரள� அதிக���� கா��கி�ற�. இைவ ப�றிய வ�பர�க� 
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கீேழ அைசயா ம��� அைச�� ெசா���க� ெதாட�பான அ�டவைணய�� 

தர�ப���ளன.  

அைசயா ெசா���க� 

ெதா

ட� 

இல. 

ெசா�� வைக வ�ட 

ஆர�ப�தி

� நிைல 

 வ�ட�தி� ஏ�ப�ட மா�ற�க�  வ�ட 

இ�திய�

� நிைல 

எ���� 

ெகா�ள� 

ெகா�வ

ன� 

ஏல�தி� 

வ��த� 

உ��தா�க

� 

1 காண� 

(ெஹ�ெடாய�) 

87.8511 - - - - 87.8511 

2 க��ட�க� 300 - - - - 300 

3 நி�மாண��� - - - - - - 

 
 

அைச�� ெசா���கள 

ெதா

ட� 

இல. 

ெசா�� வைக வ�ட 

ஆர�ப�தி� 

நிைல 

 வ�ட�தி� ஏ�ப�ட மா�ற�க� வ�ட 

இ�திய�

� நிைல 
எ���� 

ெகா�ள

� 

ெகா�

வன� 

ஏல�தி

� 

வ��த� 

ந���த� 

1 ேக� வாகன� 29 - 05 - 01 29 

2 ேமா�டா� வாகன�(ஜ��) 12 - 01 - - 13 

3 ேவ�க� 02 - 01 - - 02 

4 ைச�கி� 09 - - 01 - 09 

5 ேபா�ேடா� ப�ரதி  

இய�திர� 

18 - - 06 - 12 

6 கணன� 99 - - 14 - 85 

7 கணன� அ�� இய�திர� 62 - - 03 - 59 

8 ெப�� இய�திர�  19 - 02 - - 17 

9 த�ட�� இய�திர� 43 - - 05 - 38 

10 பண� கா��� ெப�� 05 - - - - 05 

11 ெதாைல�கா�சி� ெப�� 13 - 03 - - 16 

12 �ள��சாதன� ெப��  08 - - - - 08 

13 அ�மா�(உ��� /மர�)  

 

203 - 06 17 07 185 

14 ேமைசக� (உ��� /மர�) 504 - 50 08 05 491 

15 கதிைரக� 654 - - 27 21 606 

16 றா�ைக 227 - - 03 01 224 

17 நிைலேகா� மி� வ�சிறி 06 - - - - 06 

18 ேறான�ேயா அ�� 06 - - - - 06 

19 மி� ேக�த� 15 - 05 01 - 19 

20 த�ண �� வ�க�� 28 - 07 - - 32 

21 ைர� ��க� 04 - 01 02 01 04 

22 எ�வா� அ���  08  01 01 - 08 

23 �ள���� இய�திர� 25 - - 01 - 25 
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24 மி� அ��தி 06 - 02 - - 08 

25 த� அைண��� க�வ� 16 - - - - 16 

26 ப�ெல�ட�  04 - - 01 - 034 

27 கண���� இய�திர� 158 -  07 04 146 

28 நில� தரா� 10 - - - - 10 

29 வ��� கிள �ன� 05 - 01 - - 00 

30 ெபாலிஷ� 03 - - - - 03 

31 �� ெவ��� இய�திர� 02 - 02 - - 04 

32 ேபா� ெவ��� இய�திர� 02 - - - - 02 

33 கடதாசி ெவ��� 01 - - - - 01 

34 கண�ன� ேமைச 126 - - 01 - 124 

35 கண�ன�� கதிைர 85 - - 02 - 85 

36 ைகேரைக பதி� இய�திர� 02 - - - - 12 

37 மி� �ைளய��� ��திய� 01 - - - - 01 

38 ம�� ம��ற� 01 - - - - 01 

39 ���� ப�ர�ர� றா�ைக 02 - - - - 02 

40 �ஜி�ட� கமரா 01 - - - - 01 

41 ல�ெரா� கண�ன� 06 - - - - 06 

42 க��� (ேத��) 03 - - - - 11 

43 ம�� ம��யா �ெராெஜ�ட� 01 -  - - 01 

44 ெப� �ைர� 11 - 06 - 03 05 

45 �.ப�.எ� இய�திர� 27 - -07 10 - 23 

46 வரேவ�பைர� கதிைர 12 - - 03 01- 12 

47 சா�பா�� ேமைச (ேத��)  01 - - - - 01 

48 சா�பா�� ேமைச� கதிைர 20 - - - - 34 

49 கிைற�ட� 02 - 14 - - 02 

50 நிைறேவ�� கதிைர  37 - - 04 - 33 

51 நிைறேவ�� ேமைச 37 - - - - 37 

52 ேசாபா ெச� 01 - 08 - - 03 

53 மி� ெப� கதிைர 52 - 02 - - 52 

54 வரேவ�� கதிைரக� 86 - - - - 90 

55 ேலாப� கதிைர 20 - 04 - - 30 

56 மி�ன��தி ேமைச 01 - 10 - - 03 

57 ெதாைல�கா�சி� ெப�� 01 - 02 - - 01 

58 ��ெல�� �ன�� 01 - - - - 01 

59 ந�� கதிைர 19 - - - - 19 

60 க��� 21 - - 03 - 20 

61 கா� சிலி�ட� 03 - 02 - - 04 

62 LCD ெமான��ட� 02 - 01 - - 02 

63 க�ணா� ேமைச 11 - 04 - - 15 

64 மேகாகன � அ�வலக 04 - - - - 04 

65 Low back  கதிைர 115 - - - - 115 

66 �வ�� க�கார� 05  - 02 - 03 

67 ெரகி�ேல�ட� 01 - - - - 01 

68 ெச�டா ைடன��ெச� 05 - - - - 05 

69 ஓ�� எ���� கதிைரக�  03 - 04 - - 07 

70 ைவ�ேபா� 01 - - - - 01 
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71 ஏண�க� 04 - - - - 04 

72 ர��ட�  02 -  01 - - 02 

73 கீ ேபா� 01 - - - - 01 

74 ெபாய�ல�  0 - 01 - - 01 

75 ப��கா� த�� 01 - - - - 01 
76 ப�ளா��� கதிைரக� 116 - - 01 10 105 
77 �கன� 2 - - - - 02 
78 �லக அ�மா�க�  02 - - - - 02 
79 ைப க�ட�  01 - - - - 01 
80 உண� ப�மா�� ேமைச 02 - - - - 02 
81 இ���� சி� அ�மா� 02 - - - - 02 
82 �சா�சப�� ேடா�ைல�  02 - - - - 02 
83 ��தக� க�� அலமா� 02 - - - - 02 
84 ெலாப� ��� 01 - -  - 01 
85 சலைவ இய�திர� 01 - - - - 01 
86 சி� அ�மா� 05 - - - - 05 
87 �வாய�த�� 01 - - - - 01 
88 . மர இ��க� ��ய 12 - - - - 12 
89 ெம�ைத  22 - 10 02 06 24 
90 . ேகாைவக� ைவ��� 53 - - - - 53 
91 ெப� �ைர� 8GB 09 -  - - 09 
92 TVஅ�ெடனா 01 - - - - 01 
93 �ைர வ�சிறி 03 - -  - 03 
94 ந�� இய�திர� 01 

- 
   - 

 - 
01 

95 ேதன �� த�� சி� வ�� - 
- 

05 
- - 

05 

96 கத�� தைர வ�����க� - - 03 - - 03 

97 ேதன �� சி� ேமைச - - 01 - - 01 

98 ப��ைக அ���(���) 

ப�ட� 

- - 01 - - 01 

99 கா�சி�ப���� ெப�� - - 01 - - 01 

100 வரேவறட�� ேமைச - - 01 - - 01 

101 ‘ெகமரா’ ம��� ‘ைம�’ - -   01 - -    01 

102 ந�� இய�திர� தா�கி - - 01 - - 01 

103 கா���சிரா�க� இய�திர� - - 01 - - 01 
 

 

 

7.3 கள�சிய �காைம��வ� 

 

   கள�சிய �காைம��வ�, வ�டா�த இ��� ஏ�க� ேபண�ப�� கள�சிய மதி�ப�� 

ேம�ெகா�ள�ப�கி�ற�. ப�ரதான அ�வலக ம�ட�தி��, உப அ�வலக�க� 

ம�ட�தி�� இ� பண�க� காண� ஆைணயாள� நாயக� திைண�கள�தினா� 

ெவ�றிகரமாக ேம�ெகா�ள�ப���ள�. 
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  கள�சிய மதி�ப�� 

ெதாட� 

இல. 

அ�வலக� ெபா�� மதி�ப�� 

ெச�ய�ப�ட 

அ�வலக�கள�� 

எ�ண��ைக 

01 தைலைம அ�வலக�  01 

02 இர�மலாைன உலக உண�� கள�சிய� 01 

03 ம��ப�லிமான ���லா வ��தி 01 

04 அ�ராத�ர� ப�ரதி� காண� ஆைணயாள� அ�வலக� 01 

05 அ�ராத�ர� ���லா வ��தி 01 

06 அ�ராத�ர� உப அ�வலக� 32 

07 ெபாலந�ைவ ப�ரதி� காண� ஆைணயாள� அ�வலக�  01 

08 ெபாலந�ைவ ���லா வ��தி  01 

09 ெபாலந�ைவ உப அ�வலக� 12 
10 தி�ேகாணமைல ப�ரதி� காண� ஆைணயாள� அ�வலக�  01 

11 தி�ேகாணமைல உப அ�வலக� 08 

12 க�தளா� உதவ�� காண� ஆைணயாள� அ�வலக�  01 

13 க�தளா� ���லா வ��தி 01 

14 க�தளா� உப அ�வலக� 06 

15 ெதபரெவவ ப�ரதி� காண� ஆைணயாள� அ�வலக�  09 

16 கதி�காம ���லா வ��தி 01 

17 ஹ�பா�ேதா�ைட ���லா வ��தி  01 

18 ெதபரெவவ உப அ�வலக� 04 

19 மஹிய�கைன ப�ரதி� காண� ஆைணயாள� அ�வலக� 01 

20 மஹிய�கைன ���லா வ��தி 01 

21 மஹிய�கைன உப அ�வலக�  16 

22 அ�பாைற ப�ரதி� காண� ஆைணயாள� அ�வலக�  01 

23 அ�பாைற (உஹன) ���லா வ��தி 01 

24 அ�பாைற உப அ�வலக� 16 

25 ெமானறாகைல உதவ�� காண� ஆைணயாள� அ�வலக� 

அ�வலக� 

01 

26 ெமானறாகைல ���லா வ��தி 01 

27 ெமானறாகைல உப அ�வலக� 04 

 ெமா�த� 122 
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            8  அ�தியாய� - நிதி �காைம��வ�  

              8.1 அறி�க� 

காண� ஆைணயாள� நாயக� திைண�கள�தி� நிதி �காைம��வ�, நானாவ�த 

ெசலவ�ன� தைல��கள�� கீ� ெசலவ�ன�கைள ேம�ெகா�ள�, வ�மான� ஈ�ட�, 

ெசல� மதி�ப��கைள� தயா��த�, ��பண� கண��கைள� ேபண�� ெச�ல�, ெபௗத�க 

வள �காைம��வ�, கள�சியசாைல மதி�ப��, கண�கா�� நடவ��ைகக� �தலான 

ப���க�டாக ேம�ெகா�ள�ப�கி�ற�. 

 

               8.2 வர� - ெசல� �காைம��வ�  

 

திைண�கள�தி���ய அப�வ���தி நடவ��ைகக� ெதாட�ப�லான நிக��சி� தி�ட�கள�� 

கீ�  ெசய�ப��த�ப�கி�ற மாகாண�க��கிைடய�லான காண� அப�வ���தி� 

தி�ட�க��காக திைண�கள�தி� ெபா�வான நி�வாக நடவ��ைகக��கான நிதிைய� 

ெப��� ெகா�வ� வர� – ெசல� �காைம��வ�தி� ப�ரதான பண�யாக இ��ப�ட�, 

இத�கைமய, திைண�கள�தினா� ெசய�ப��த�ப�கி�ற ப�ேவ� நிக��சி� 

தி�ட�க��காக�� நிதிஒ��கீ�க� ஈ�ப��த�ப�த� இத�டாக 

ேம�ெகா�ள�ப�கி�ற�. 

 

இத�கைமய நிைறேவ�ற�ப�கி�ற ��கிய பண�க� வ�மா�: 

 

1. ர�ப�ம அள���� ப�திர�கைள� தயா��த�. 

 

2. காண�� க�ேச�கைள�� நடமா�� ேசைவகைள�� நடா�த�. 

 

3. திைண�கள�தி��� ெசா�தமான உ�திேயாக��வ இ�ல�க�, ���லா 

வ��திக�, அ�வலக� க��ட�கைள �னரைம�த�. 

 

4. ெபௗத�க வள�கள�� ெகா��த�. 

 

5. பண�யா� ெதா�தி�கான பய��சி�� திற� வ���தி��. 

 

ேம�கா�ட�ப�ட தகவ�க�ட� ெதாட��ைடயதாக நிதி ஒ��கீ�க� ஈ�ப��த�ப�ட 

வ�த� கட�த வ�ட��ட� ஒ�ப�ட�ப�� கீ�� கா�� அ�டவைண �ல� 

கா�ட�ப���ள�. 
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  வர� – ெசல� �காைம��வ� 

855-40-01 2015 ெசல

வ�ன�

தி� 

வ �த� 

(%) 

2016  

ெசலவ�

ன�தி� 

வ �த� (%) 

நிதி 

ஒ��கீ� 

(�.) 

ெசல� 

(�.) 

ம�தி 

(�.) 

நிதி 

ஒ��கீ� 

(�.) 

ெசல� 

(�.) 

ம�தி 

(�.) 

க��தி�ட� I         

ஆ����ய 

ேவதனாதிக� 

256,749,000 255,961,456 787,544 99.69 277,250,381 276,690,005 560,376 99.80 

ஏைனய 

ம��ெட�� 

57,281,000 56,684,304 596,696 99.56 64,212,013 62,880,800 1,331,213 97.93 

�லதன� 80,050,000 79,053,316 1,003,316 98.75 75,360,000 72,659,544 2,700,456 96.42 

2001 30,000,000 29,988,061 11,939 99.96 30,000,000 29,716,855 283,145 99.06 

2002 900,000 885,453 14,547 98.38 1,000,000 584,713 415,287 58.47 

2003 5,150,000 5,106,865 43,135 99.16 5,500,000 5,033,626 466,374 91.52 

2102 3,300,000 3,298,614 1,386 99.96 3,000,000 2,929,316 70,684 97.64 

2104 10,000,000 10,000,000 00 100 26,400,000 26,400,000 0 100 

2105-1 1,200,000 1,199,024 976 99.92 960,000 680,570 279,430 70.89 

2105-2 3,500,000 3,098,491 401,509 88.53 3,200,000 2,564,544 635,456 80.14 

2105-3 3,000,000 2,651,375 384,625 88.38 2,600,000 2,596,006 3,994 99.85 

     2401 3,000,000 2,987,889 12,111 99.60 2,700,000 2,153,914 546,086 79.77 

2502-2    20,000,000 19,837,544 162,456 99.19 - - - - 

ெமா�த� 394,080,000 391,699,076 2,380,924 99.40 416,822,394 412,230,349 4,592,045 98.90 

 
 

2015 ஆ� ஆ�ைட வ�ட�� 2016 ஆ� ஆ��� ம��� வ�� ெசல� 

அதிக����ள�ட� இத�கான காரண� பண�யண�ய�ன�� எ�ண��ைக 

அதிக��ததினா� அவ�க��� வழ�க�ப�ட ஊதிய�கள�� உ�டான அதிக��� ��கிய 

காரண�யா��. ��ைனய ஆ�ைட சா��ப����ேபா�, �லதனச ெசலவ�ன� 

ெதாட�பாக� கிைட�க�ெப�ற�� ெசலவ�ன� ெதாட�பாக� ஏ�பா�க� 

உபேயாகி�க�ப�ட�� ச�ப�தமாக சிறிய வ�கிதாசார அதிக��� காண���யதாக உ�ள�. 

திைண�கள�தினா� ேம�ெகா�ள�ப�ட ெபௗத�க வள�கள�� சிற�த �காைம��வ� 

காரணமாக, �றி�த ஏ�பா�கள�� ம�ட�தி��  �லதன ெசலவ�ன�ைத ைவ��� 

ெகா�ள திைண�கள�தினா� ���மாக இ��த�.  

 

                 

             8.3  அரச அ�வல�கள�� ��பண� கண�� ‘ப�’  

 

திைண�கள�தி� பண� ��கி�ற அ�வல�கள�� நிதி� ேதைவக��� உத�� வ�ண�, 

��பண� ம��� கட� வசதிக� வழ��த�. இ�த� கண�கி� �லமாக 

ேம�ெகா�ள�ப�கி�ற�. 2016 ஆ� ஆ��� கீேழ தர�ப���ளவா� கிைட�கெப�ற 

��பண� ம��� கட� ெதாட�பான வ��ண�ப�க� நிைற� ெச�ய�ப���ளன.  
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 அரச அ�வல�க��கான ��பண� கண�� ‘ப�’  

ெதாட� 

இல�க�  

கட� வைக  வ��ண�ப�கள�

� எ�ண��ைக  

வழ�க�ப�ட 

எ�ண��ைக  

பண�ெதா

ைக (�பா) 

01 வ�ேசட ��பண� கட�  144 143   572,000.00 

02 வ�ழா�கால ��பண�  418 407  4,070,000.00 

03 இட� கட�  107 103 11,203,188.68 

04 �வ��ச�கர வ��� கட�  - - - 

 ெமா�த�  669 653 15,845,188.00 

 

�றி��ைர�க�ப���ள எ�ைல��� வழ�க�ப�ட ��பண� கண�� ெதாட�பான 

வ�பர�க� கட�த வ�ட ஒ�ப���ட�  கீேழ அ�டவைண �ல� தர�ப���ளன.  

 

 ��பண� கண�� ெசய�ப��த�ப�ட வ�த� 

எ�ைல  2015 ���� 

ெதாைக 

B+C 

2016 ���� 

ெதாைக 

B+C 

 மதி�ப�� 

A 

உ�ைமயான மதி�ப�� 

A 

உ�ைமயான 

எ�ைல�

� 

தா�க� 

ெச���

� 

B 

எ�ைல

�� 

தா�க� 

ெச��

தாத 

C 

எ�ைல�

� 

தா�க� 

ெச���

� 

B 

எ�ைல

�� 

தா�க� 

ெச��

தாத 

C 

ெசலவ�ன

�தி� 

உ�ச 

எ�ைல 

16,200,000 16,326,900.
68 

3,585,815.
00 

19,912,715.
68 

16,000,000.0
0 

16,107,312.
52 

4,481,534.
50 

20,588,847.
02 

ஆக� 

�ைற�த 

வரெவ�

ைல 

14,200,000 15,758,861.
80 

4,664,350.
00 

20,423,211.
80 

14,000,000.0
0 

15,420,513.
06 

4,827,895.
00 

20,248,408.
06 

உ�ச 

ப�� 

எ�ைல 

ம�தி  

60,000,000 52,337,399.
21 

0.00 52,337,399.
21 

60,000,000.0
0 

52,974,922.
17 

- 52,974,922.
17 

 

2016-01-01 ஆ� திகதிய��, ��பண�கண�� ‘ப�’ இ� த����ைவ�க�ப��ராத கட� ம�தியாக 

�பா. 2,901,781.19 த���� ைவ�க�படாம� இ��த�ட�, இ�த கட� ம�திைய  ம�தியாக உ�ள 

கட� ம�திய�லி��� த����ைவ�பத��� ெதாட��� நடவ��ைகக� ேம�ெகா�ள�ப�� 

வ�கி�றன. 

ேம�� இ�வாறான ப�ர�சிைனக� ம���� ேதா��வைத� த���� ேநா��ட� கீேழ 

தர�ப���ள நடவ��ைகக� எ�மா� ேம�ெகா�ள�ப�� வ�கி�றன.  
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I. அ�வல�க� இடமா�ற�க� ெப�� ெச���ேபா�, அவ�க�ைடய ஊதிய 

வ�பர�க�ட� ெச��தேவ��ய கட� ம�திைய� ெச���� �ைறைய�� 

ெத�வ��� அ���த�.  

II. �றி�த நி�வன� கட� ம�திைய� ெச��தாவ�ட��, 03 மாத�கள�� ப��� 

ம���� க�த� �லமாக அறிவ��த� ெச�த�. 

III. ெதாட���� நிைன��ட�க� அ��ப� இ����, �றி�த கட� 

த�ர��ைவ�க�பட வ��ைலெயன�� �றி�த நி�வன�தி�� அறிவ��த� 

வழ�கி�ெகா��, மா�ற� ெச��� ப�திர� ஊடாக� �றி�த 

திைண�கள�தி��� �றி�த கட� ம�திைய� ‘ெசலவாக’�  ெத�வ��த�. 

IV. ஓ��ெப��� ெச�கி�ற அ�வல�� கட� ம�திைய� த���� ைவ�பத��� 

ேவ��ய ஏ�பா�க� ஓ��திய� திைண�கள�தினா� ெப���தராதவ�ட��, 

ஓ��திய� திைண�கள�தி��� �றி�த தகவ�கைள அறிவ���, 

ஏ�பா�கைள� ெப���ெகா�வத��� நடவ��ைகக� எ��த�. 

 

8.4 கண�கா�� நடவ��ைகக� 

 

காண� ஆைணயாள� நாயக� திைண�கள�தி� கண�கா�� நடவ��ைகக�, 

கண�கா�வாள� தைலைம அதிபதிய�� திைண�கள�தினா��, திைண�கள உ�ளக� 

கண�கா��� ப��வ�னா�� வ�டா�த� ேம�ெகா�ள�ப�கி�ற�. உ�ளக� 

கண�கா��க��, அரச கண�கா��க�� ஒ�ப��� �திய�� ேம�ெகா�ள�ப�ட வ�த� 

கீ�� கா�ட�ப�ட அ�டவைணகள�� வ�ள�க�ப���ளன. 

 

உ�ளக� கண�கா�� நடவ��ைகக� 

 2015 2016 

நட�த�ப�ட கண�கா�� வ�சாரைணகள�� எ�ண��ைக 14 19 

அவ��� வ�ட�தி� பதிலள��க�ப�ட எ�ண��ைக 14 16 

 

 

2016 ஆ� வ�டா�த உ�ளக� கண�கா�� ��ேன�பா��� உ�ள நடவ��ைககள�� 

ப�ரகார�, உ�ளக� கண��� ப�ேசாதைனக� 19 ேம�ெகா�ள� தி�டமிட�ப����த�ட� 

2016 ஆ� வ�ட இ�திய�� 16 உ�ளக� கண��� ப�ேசாதைனக� ேம�ெகா�ள 

���மாக இ��த�. இ�த� கண�கா��க� ேம�ெகா�ள�ப�ட அ�வலக�கள�� 

வ�பர�க� கீேழ தர�ப���ளன. 
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ப�ரா�திய அ�வலக�க� – 

1. ப�ரதி� காண� ஆைணயாள� அ�வலக�    – அ�ராத�ர� 

2. ப�ரதி�  காண� ஆைணயாள� அ�வலக�    – ெபால�ன�வ 

3. ப�ரதி�  காண� ஆைணயாள� அ�வலக�    - அ�பாைர 

4. ப�ரதி�  காண� ஆைணயாள� அ�வலக�    - மஹிய�கைன 

5. ப�ரதி�  காண� ஆைணயாள� அ�வலக�    – ெதபரெவவ 

6. ப�ரதி�  காண� ஆைணயாள� அ�வலக�    – திரேகாணமைல 

7. உதவ��  காண� ஆைணயாள� அ�வலக�   – ெமானராகல 

8. உதவ�� காண� ஆைணயாள� அ�வலக�    – க�தளா� 

9. �வரஎலிய ���லா வ��தி     - �வரஎலிய 

10. இர�மாலாைன உலக உண�� கள�சிய�   - இர�மாலாைன 

 

தைலைம அ�வலக� - 

01. ெதாழி��ப� ப���        - தைலைம அ�வலக� 

02. தாபன� ப���             - தைலைம அ�வலக� 

03. ேபா��வர��� ப���      - தைலைம அ�வலக�(கண�கா��� ப�ேசாைணக� 

03 நட�த�ப���ளன.) 

04. காண�� ப���             - தைலைம அ�வலக� 

05. ப��சவ�ய ப���       - தைலைம அ�வலக�  

06. ெப�ைக        - தைலைம அ�வலக� 

07. ப�ரதான கள�சிய�        - தைலைம அ�வலக� 

 

அரச கண�கா�� நடவ��ைகக� 

 2015 2016 

நட�த�ப�ட கண�கா�� வ�சாரைணகள�� எ�ண��ைக 07 14 

அவ��� வ�ட�தி� பதிலள��க�ப�ட எ�ண��ைக 07 13 

 

காண� ஆைணயாள� நாயக�தி� திைண�கள�தினா� கண�கா�� ப�ேசாதைனக� 

ேம�ெகா���ேபா�,  அரச கண�கா�� ப�சீலைனக� ச�ப�தமான வ�ைடக� 

உ�யவா� வழ�க�ப���ளன.   
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