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ெமூை செகைைள் பைிப்பாளர் அைர்ைளின் செய்திெமூை செகைைள் பைிப்பாளர் அைர்ைளின் செய்தி  

ஶ்ரீமத் ஐவர்  செனிங்க்ஸ்  அவர்களின்  தலைலமயில் 1944  ஆம்  ஆண்டில்  ியமிக்கப்பட்ட 
ெமூக  பெலவகள்   ஆலைக்குழுவின்  பரிந்துலரயின் கீழ் 1948 சபப்ரவரி மாதம் 01 ஆந் திகதி 
ெமூக  பெலவகள் திலைக்களம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.  எமது  ாட்டினுள் வாழும் பதாட்டத்  
சதாழிைாளர்கள், வறிய குடும்பங்கள், அக்குடும்பங்களிலுள்ள அங்கத்தவர்கள் பல்பவறான 
ப ாய்களினால் படீிக்கப்பட்டவர்களுக்குமான உதவிகள் மற்றும் அ ர்த்தங்களுக்கு உட்பட்டுள்ள  
பவலளயில்  ிதிொர்  உதவி வழங்குதல்  பபான்றனவும் இத்திலைக்களம்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
பவலளயில் அதன்  பிரதான பைியாக விளங்கின. ஆரம்பத்தில் காைப்பட்ட இந் ிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்கள், காைத்தின்  பதலவப்பாடுகலள அடிப்பலடயாகக் சகாண்டு  ாளதுவலரப்படுத்தி 
வழங்கப்பட்டு வரும்  ிவாரைம், தங்கியிருக்கும் உளத்திற்கு மாத்திரம் வலரயலற 
செய்யப்படாது  பரின் அல்ைது குடும்ப வாழ்வாதார முலறகலள  பமம்படுத்துவதற்சகன 
மாற்றியலமக்கப்பட்டுள்ளது..   

விபெடமாக இைங்லகயில்  ாம்  கடந்து செல்லும்  தற்பபாலதய கைத்தினூடாக எமது 
 ாட்டினுள் அறிந்து, அறியாத வலகயில் முன்சனடுக்கப்பட்டுள்ள மனித செயற்பாடுகள் 
அல்ைது  சவளிப் பிரச்ெிலனகலள  காரைங்களாகக் சகாண்டு  பர்கள்  பல்பவறான அங்கவனீ 
 ிலைலமக்கு உட்படுதல், விலளதிறன்  குலறவலடதல்,  சதாற்றாத ப ாய்கள் அதிகரித்தல், 
உள ச ருக்கீடுகளுக்கு உட்படுதல், தற்சகாலை செய்துசகாள்ளுதல்,  வறுலம மற்றும் 
பபாலதப்சபாருள் பாவலனக்கு அடிலமயாதல் பபான்ற காைத்தின் பை ெமூகப் 
பிரச்ெிலனகளுக்கு அரசு முகங்சகாடுப்பதற்கு ப ரிட்டுள்ளது.  இந் ிலைலம  பரினதும் மற்றும் 
ஒட்டுசமாத்தச் ெமூகத்தினதும் பபாக்கில்  ப ரடியாகபவா அல்ைது மலறமுகமாகபவா  அதிக  
செல்வாக்குச் செலுத்தும். 

இவ்வாறாக  ஓரங்கட்டப்பட்ட மற்றும்   பாதக  ிலைக்கு உட்பட்டுள்ள  மக்கள் சதாகுதியிலன 
இைக்கிட்டு அவர்கலளச் சுயமாகபவ சுய முயற்ெியில் முன்எழச் செய்தல், பதெிய 
அபிவிருத்தியின் திடகாத்திரமான  பங்குதாரர்களாக்குதல் ெமூக பெலவகள் திலைக்களத்தின்  
பிரதானமாக ப ாக்கங்களாகவுள்ளன. அது சதாடர்பில் பல்பவறான ஆய்வுகள், சகாள்லககலளத் 
திட்டமிடுதல் மற்றும் அபிவிருத்தி பவலைத்திட்டங்கலள பதெிய மட்டத்திைிருந்து அடி மட்டம் 
வலர முன்சனடுத்து அபிவிருத்தி அணுகுமுலறகளினூடாக செயற்படுத்துதல் 2016 ஆம்  
ஆண்டில்  சவற்றிகரமாக  இடம்சபற்றுள்ளது. 

விபெடமாக 2016  ஆம்  ஆண்டில்  திலைக்களம் அமுற்படுத்தியுள்ள அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்களினூடாக சவற்றிகரமாக முன்பனற்றசமான்றிலன சுவகீரித்துக் சகாண்டுள்ளது 
என்பலதக் குறிப்பிடுதல் பவண்டும். அங்கவனீமுற்ற ெமுதாயத்திலன இைக்கிட்டு 
அமுற்படுத்தியுள்ள பிரதான அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்ெித் திட்டசமான்று, அங்கவனீமுற்ற 
 பர்களுக்கான  ைன்புரி  ிகழ்ச்ெித் திட்டமாகும். இந் ிகழ்ச்ெித் திட்டத்தினூடாக அங்கவனீமுற்ற 
இலளஞர், யுவதிகளின் சதாழில்ொர் இயலுலமகள் பமம்படுதல், விலளயாட்டு மற்றும் 
கலைத்திறன்கலள பமம்படுத்தி பதெிய மட்டப்  பபாட்டியில் கைந்துசகாள்ளச் செய்வித்தல்,  
பயிற்ெியிலன  ிலறவு செய்துள்ள பயிலுனர்களுக்கு சுயசதாழிலுக்கான உபகரைத்  
சதாகுதிகலள வழங்குதல், உடல் ரீதியில் காைப்படும் ெிை குலறபாடுகலளக் லகவிட்டு 
ஒன்றிலைந்து செயற்படுவதற்குத் பதலவயான உதவி உபகரைங்கலள வழங்குதல்,  மருத்துவ 
உதவிகள், கல்வி சதாடர்பில் புைலமப் பரிெில்கள், சுகாதார வெதிகலள வழங்குதல், 
செவிப்புைனற்றவர்களுக்கு அலடயாள அட்லடகலள வழங்குதல்,  லெலக சமாழிசபயர்ப்புச்  
பெலவகலள வழங்குதல்,  முன்பள்ளிப் பருவத்தில் ஏற்படும் அங்கவனீ  ிலைலமயிலன 
இனங்கண்டு பதலவயான பமம்பாட்டுச் செயற்பாடுகள் சதாடர்பில் தலையிடுதல், பாதுகாப்பற்ற 
மன வளர்ச்ெி குன்றிய ஆண் பிள்லளகளுக்கு வதிவிடப் பாதுகாப்பிலன வழங்குதல்,  
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இவ்வருடத்தில் சவற்றிகரமாக இடம்சபற்றுள்ளன. சகாமட்,  ீர் மற்றும் காற்று  சமத்லதகலள 
வழங்குதல்,  வடீ்டிற்குத்  பதலவயான பிரபவெிப்பு வெதிகலள வழங்குதல்,  அடி மட்டத்தில் 
வாழும் அங்கவனீமுற்ற ெமுதாயத்தின் ெகை பதலவப்பாட்டிலனயும் பூர்த்தி  
செய்துசகாள்ளுவதற்கு  சுய உதவி  அலமப்புக்கலள உருவாக்குதல், வலுவூட்டுதல்,  திறன் 
பமம்பாட்டு  ிலையங்கலள பமம்படுத்துவதற்கு உட்கட்டலமப்பு வெதிகலள வழங்குதல்,  
பபாலதப்சபாருளுக்கு அடிலமயானவர்கலள வதிவிடத்தில் லவத்துப் புனர்வாழ்வளித்தல்,  
சதாழிற் பயிற்ெியிலன வழங்குதல் மற்றும் ெமூகத்துடன் ஒன்றிலைத்தல் இடம்சபற்றுள்ளது. 

பெலவகலள வழங்கும்  உத்திபயாகத்தர்களின்   விலனத்திறன்,  பெலவ ஊக்குவிப்பு மற்றும் 
விலளதிறனாக  பமம்படுத்துவதற்கு  உள்ளூர் சவளியூர் பவலைத்திட்டங்கள், மகா ாடுகள் 
மற்றும்  பயிற்ெிப்  பாடச றிகளுக்கு முன்லவத்தல்  இடம்சபற்றுள்ளது.  2016  ஆம்  ஆண்டில்  
அரெ  ிறுவனங்களுக்கிலடபய  டாத்தப்பட்ட உற்பத்தித் திறன் விருது லவபவத்தில் 
திலைக்களம் ெமூக பெலவகள் திலைக்களம் மூன்றாவது இடத்திலன 
சுவகீரித்துக்சகாள்ளுவதற்கு  முடிந்துள்ளது. திலைக்களம் சுவகீரித்துக் சகாண்ட வரைாற்றுச் 
ொதலனசயான்றாக குறிப்பிடுதல் பவண்டும். ெமூக பெலவகள் திலைக்களத்தின்  கீழ்  
முன்லனடுக்கப்பட்டு  வரும் 08  வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி   ிறுவனங்களுள்  06  
 ிறுவனங்கள் அவ்விருது வழங்கும்  லவபவத்தில்  விருதுகள் மற்றும் ொன்றிதழ்கலளச் 
சுவகீரித்துக் சகாள்ளுவதற்கு முடிந்துள்ளது. பயிலுனர்கள், அலுவைகக் குழாம் மற்றும் 
அங்கத்தவர்களுக்கிலடபய அன்னிபயான்யத்  சதாடர்பு, புரிந்துைர்வு,  ம்பகத்தன்லமயிலன 
ஏற்படுத்தும் சபாருட்டு  விலளயாட்டுக்கள், ெித் றூ 2016 கைாொரக் கலைக் கச்பெரி,  2016 – புது 
வருட லவபவம்,  சபாசொன் பக்தி கீதங்கள் மற்றும் ெர்வபதெ  சவ ௌ்லளப் பிரம்பு தினத்திலன 
ஒட்டி பதெிய சவ ௌ்லளப் பிரம்பு தினம் பத்தரமுல்ை ”அப்பபகமச்” சூழைில்   
 டாத்தப்படுவதற்கு  இயலுலம கிலடத்தலம மகிழ்ச்ெியலடக்கூடிய விடயமாகும். 

ஒட்டுசமாத்த வலகயில் பின்தள்ளப்பட்ட மற்றும் இன்னல்களுக்கு உட்பட்ட ெமுதாயத்திற்சகன 
அமுற்படுத்தப்பட்டுள்ள  ிகழ்ச்ெித் திட்டங்களினூடாக மிகவும் சவற்றிகரமான பைாபைன்கலளச் 
சுவகீரித்துக் சகாள்ளுவதற்கு இயலுமாகவிருந்தலம  சதாடர்பில் 2016  ஆம் ஆண்டின்  ிதிொர் 
மற்றும்  சப திக முன்பனற்றத்தினூடாக மிகவும்  சத ௌ்ளத் சதளிவாகியுள்ளது. 2016 ஆம் 
ஆண்டில் முன்லவக்கப்பட்டுள்ள மீண்டுவரும்  செைவுகளாக  சபாதுத் திலறபெரியிடமிருந்து 
ரூபா. 446,335,000 கிலடக்கப்  சபற்றுள்ளதுடன்,  பெலவத் பதலவப்பாடுகலளப்  பூர்த்தி  செய்து 
சகாள்ளுவதற்கு ரூபா. 434,928,448 செைவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மூைதனச்  செைவுகள்  
சதாடர்பில் சபாதுத் திலறபெரியிடமிருந்து ரூபா. 50,105,000 ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 
இவ்வருடத்தில் உரிய  பைிகளுக்சகன ரூபா. 48,890,182 செைவு  செய்யப்பட்டுள்ளது. 2015  ஆம் 
ஆண்டுடன் ஒப்படீு  செய்யும்பபாது 2016  ஆம் ஆண்டில் எதிர்பார்த்த இைக்குகளில் 97.46%  
ெதவதீம் சுவகீரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

திலைக்களத்தின் பைியலன செவ்வபன  ிலறபவற்றுவதற்கு அமுற்படுத்தப்பட்ட 
பவலைத்திட்டங்களில் மிகவும் அர்ப்பைிப்புடன் உைர்வுபூர்வமாகவும், குழுவாகவும் இலைந்து 
பங்களிப்பு  ல்கிய ெகை உத்திபயாகத்தர் குழாமுக்கும் இத்தருைத்தில் எனது மனமார்ந்த 
 ன்றியிலனத் சதரிவித்துக் சகாள்ள விரும்புகின்பறன். 

 
பிரதபீ் யெரத்ன, 
ெமூக  பெலவகள் பைிப்பாளர். 
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சதாகைச ாக்குசதாகைச ாக்கு  

 
2030  ஆம்  ஆண்டளவில் ஓரங்கட்டப்பட்ட மற்றும்  பின்தள்ளப்பட்ட 

ெமுதாயத்தின்  உரிலமகள்  மற்றும் ெமத்துவம்  ிரம்பப் சபற்ற 
பாதுகாப்பான இைங்லகசயான்லற உருவாக்குவதில் முன்பனாடியாக விளங்குதல். 

 

பைிக்கூற்றுபைிக்கூற்று  

“இைக்ைிடப்பட்ட ெமுதாயத்தின்  உரிகைைகளப்  பாதுைாத்தல் ைற்றும் 
ைலுவூட்டுைதனூடாை  ெமூை உள்ைாங்குதல் சதாடர்பில்  உள்ளை  ிறுைைத்திகன 
ஒருங்ைிகைத்தல் ைற்றும் சதாழில்ைாண்கையான  தகையீட்டிகனக் சைாண்டு  

புதுகையான பிரசைெத்தினூடாை துரிதம், ைிகனத்திறன் ைற்றும் ைிகளதிறனுடனான 
ஆய்வுைகள  டாத்துதல்,   சைாள்கைைகளத் திட்டைிடுதல் ைற்றும்  ிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைகள  

அமுற்படுத்துைதனூடாை எதிர்பார்த்த  ைிகளவுைகள   
அகடயப் சபறுதல்” 

ச ாக்ைங்ைள் 

 அங்கவனீமுற்ற   பர்களுக்கு ெம வாய்ப்புக்கலள செய்து சகாடுப்பலத உறுதி செய்தல். 
 

 அங்கவனீமுற்ற  பர்களின்  வாழ்க்லகத் திறனிலன பமம்படுத்துதல் மற்றும்  
அவர்கலள சுயாதீனமான  பிரலெகளாக்குதல். 
 

 அங்கவனீமுற்ற  பர்களின்  சபாருளாதாரப் பாதுகாப்பிலன உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் 
உள ரீதியில் தங்கியிருக்கும் தன்லமலயக் குலறத்தல். 
 

 விபெட பதலவகலளக் சகாண்ட  பிள்லளகள்  சதாடர்பாக முற்கூட்டிபய  
தலையிடுதல். 
 

 லெலக சமாழியிலன   அங்கீகரித்தல் மற்றும் பமம்பாடு. 
 

 அங்கவனீமுற்ற  பர்கலள சுதந்திரமான ெமுதாயத்தில் விலளதிறனாகப் பங்களிப்புச் 
செய்வதற்கு  இயலுலமயிலனச்  செய்தல். 
 

 அங்கவனீமுற்ற  பர்களின் தனித்துவம், திறன் மற்றும் ஆக்கத்திறன்  அபத பபாை  உள 
மற்றும் உடல் இயலுலமகலள முடியுமான வலர  பமம்படுத்தல். 
 

 அங்கவனீமுற்ற  பர்களுக்கு  பெலவகலள  வழங்கும் உத்திபயாகத்தர்களின் அறிவு, 
திறன் மற்றும்  உளப்பாங்குகலள உயர்  ிலைக்கு பமம்படுத்துதல். 
 

 அங்கவனீமுற்ற  பர்களுக்குச் பெலவகலள வழங்கும் தன்னார்வ  அலமப்புக்கலள  
வலுவூட்டுதல். 
 

 பபாலதப்சபாருளுக்கு அடிலமயானவர்கலளச்  ெமூகத்துடன்  ஒன்றிலைத்தல். 
 

 பெலவகலள வழங்கும் உத்திபயாகத்தர்களின் அறிவு, திறன் மற்றும் உளப்பாங்குகலள 
உயர்தரத்திற்குக் சகாண்டுவருதல். 
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செயற்பாடுைள் 

 அங்கவனீமுற்ற   இலளஞர், யுவதிகளுக்கு  வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெியிலன  
வழங்குதல், சுயசதாழிலுக்கான   சதாழில் உபகரைங்கலள  வழங்குதல் மற்றும் திறந்த 
சதாழிலுக்கு அனுப்புதல். 
 

 அங்கவனீமுற்ற   பர்களுக்கான  சதாழிற்  ெந்லதகலள  இனங்காணுதல் மற்றும் 
விரிவுபடுத்துதல். 
 

 அங்கவனீமுற்ற  பர்களின்  காைத்தின் பதலவப்பாடுகள்  மற்றும்  ாட்டங்கலள  
அலடயாளங் காண்பதற்கு ஆய்விலன   பமற்சகாள்ளல். 
 

 அங்கவனீமுற்ற  பர்களுக்கு உதவி உபகரைங்கலள வழங்குதல். 
 

 விபெட பதலவகலளக் சகாண்ட  பிள்லளகள் சதாடர்பாக முற்கூட்டிய தலையடீ்டினூடாக 
அவர்கலள  ஒன்றிலைக்கும்  கல்விக்கு  அனுப்புதல். 
 

 பெலவகலள வழங்கும் உத்திபயாகத்தர்களின் அறிவு, திறன் மற்றும் உளப்பாங்குகலள  
பமம்படுத்துவதற்குப் பயிற்ெி பவலைத்திட்டங்கலள  டாத்துதல். 
 

 செவிப்புைனற்றவர்களுக்கான  அலடயாள அட்லடகலள வழங்குதல் மற்றும்  லெலக 
சமாழிசபயர்ப்புச் பெலவகலள வழங்குவதனூடாக   செவிப்புைனற்றவர்களின்  அன்றாட 
 டவடிக்லககலள  இைகுபடுத்துதல். 
 

 பாதுகாவைர்களற்ற மூலள வளர்ச்ெி குன்றிய ஆண் ெிறுவர்களுக்கு   பாதுகாப்பிலன  
வழங்குதல். 
 

 அங்கவனீமுற்ற  பர்களின்  ைன்புரிக்கு முன்சனடுத்துச் செல்ைப்படுகின்ற தன்னார்வ 
அலமப்புக்களுக்கு  ிதியுதவி வழங்குதல். 
 

 60 வயதிற்குக்  குலறவான விழிப்புைனற்ற  பர்களுக்கு  பார்லவயிலனப் 
சபற்றுக்சகாடுப்பதற்கு  கண் வில்லைகலள  வழங்குதல்  மற்றும் லவத்திய உதவிகலள  
வழங்குதல். 
 

 விழிப்புைனற்ற ெிறார்களுக்கு  விலளயாட்டு, கல்விொர் மற்றும்  கைாொர ொர்  
உதவிகலள வழங்குதல். 
 

 ெமுதாய மட்டத்திைான ஒன்றுதிரட்டும் அபிவிருத்தி  ிகழ்ச்ெித் திட்டத்தின் கீழ் 
அங்கவனீமுற்ற  பர்களுக்கு  பதலவயான பெலவகலள வழங்குதல். 
 

 பிரபதெ மட்டங்களில் அங்கவனீமுற்ற  பர்களின் சுய உதவி அலமப்புக்லள ஸ்தாபித்தல் 
மற்றும் வலுவூட்டுதல். 

 

 இலைந்த பிரபவெத்தினூடாக  பல்பவறான  ிகழ்ச்ெித் திட்டங்கலள அமுற்படுத்துதல். 
 

 பபாலதப்சபாருளுக்கு அடிலமயானவர்கலள வதிவிடத்தில் லவத்துப் புனர்வாழ்வளித்தல். 
 

 சதாண்டு   ிறுவனங்களுக்குப் பதிவு செய்யும்  ிலைலமயிலனப்  சபற்றுக் சகாடுப்பதற்காக 
பரிந்துலரகலள  வழங்குதல்.     ீர்க் கட்டைப் பட்டியல் மற்றும் மின்ொரப் பட்டியலுக்கு 
 ிவாரைமளிப்பதற்கு  பரிந்துலரயளித்தல். 
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இைக்ைிடப்பட்ட குழுக்ைள் 

I. அங்கவனீமுற்ற  பர்கள் 
 

II. முதிபயார்கள் 
  

III. தனிப்சபற்றாலரக்  சகாண்ட குடும்பங்கள் 
 

IV. பபாலதப்சபாருளுக்கு அடிலமயானவர்கள் 
 

V. உளரீதியில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 
 

VI. யாகெம்  செய்பவர்கள் (பிச்லெசயடுப்பவர்கள்), வதீிபயாரச் ெிறுவர்கள் 
 

VII. ெிறு ீரக  ப ாயாளர்கள் 
 

VIII. புற்றுப ாய், தைெீமியா ப ாயாளர்கள் 
 

IX. கெ  ப ாயாளிகள் மற்றும் சதாழு ப ாய் ப ாயாளிகள் 
 

X. ெிலறச்ொலையிலுள்ளவர்களின் குடும்பங்கள் 
 

XI. திடீர்  அ ர்த்தங்களினால்  பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 
 

XII. உளவளத்துலைச்  செயற்பாடுகள் 
 

XIII. ெமூகப் பாதுகாப்புச் செயற்பாடுகள் 
 

XIV. அ ாலதகள்/லகவிடப்பட்ட  பர்கள் 
 

XV. பவலையற்று சவட்டியாகத் திரிபவர்கள் மற்றும் பரத்லதத் சதாழிைில் ஈடுபடுபவார் 
 

XVI. தன்னார்வத்  சதாண்டு அலமப்புக்கலளப் பதிவு  செய்தல். 
 

XVII. பபரழிவுகள் மற்றும் ஆபத்துக்களுக்கு உட்பட்டவர்கள் 
 

XVIII. ெனாதிபதி   ிதியத்தின் பரிந்துலரகலள  முன்லவத்தல். 
 

XIX.  ீண்ட  ாள் ப ாய்வாய்ப்பட்டு  லவத்தியொலைகளிலுள்ள   பர்கள் மற்றும் 
குடும்பங்கலள வலுவூட்டுதல். 

 
XX. உள ப ாயாளர்களுக்குப் பின்னூட்டற் செயற்பாடுகள் மற்றும்  ெமூகமயப்படுத்தல். 

 
XXI. குடிபயறியவர்களின் குடும்ப அங்கத்தவர்கள் 
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ெமூை செகைைள் திகைக்ைளத்தின் அலுைைைக் குழாம்  - 2016.12.31 

பதைிபதைி  செகைசெகை  தரம்தரம்  ெம்பள ெம்பள 
அளவுஅளவு  

அங்ைீைரிக்அங்ைீைரிக்
ைப்பட்ட  ைப்பட்ட  
ஆளைிஆளைி  

தற்சபாதுதற்சபாது
ள்ள  ள்ள  

ஆளைிஆளைி  

சைற்றிசைற்றி
டம்டம்  

பைிப்பாளர் இ. ிபெ. I SL 1 - 2006 1 1  
பமைதிகப் பைிப்பாளர் இ. ி.பெ. I SL 1 - 2006 1 1  
பிரதான கைக்காளர் இ.க.பெ I SL 1 - 2006 1 1  
கைக்காளர்/உள்ளகக் 
கைக்காய்வாளர் 

இ.க.பெ. II/III SL 1 - 2006 2 2  

பிரதி/உதவிப் பைிப்பாளர் இ. ி.பெ. II/III SL 1 - 2006 3 2 1 
ெமூக  ைன்புரி 
அத்தியட்ெகர் ெ.பெ தி. III SL 1 - 2006 3 3  

 ிலையப்   சபாறுப்பு 
உத்திபயாகத்தர் ெ.பெ.தி.  MN 7 - 2006 4 - 4 

 ிர்வாக உத்திபயாகத்தர் அ.மு.உ.பெ.  MN 7 - 2006 1 1  
ெமூக பெலவகள் 
உத்திபயாகத்தர் ெ.பெ.தி. I/II/III MN 5- 2006 114 114  

ெமூக அபிவிருத்தி 
உதவியாளர் 

அபொெிபயட்ட
ட்  பெவிஸ்  MN 4 - 2006 194 194  

விழிப்புைனற்ற அபிவிருத்தி 
உத்திபயாகத்தர் ெ.பெ.தி. III MN 4 - 2006 13 10 3 

அபிவிருத்தி 
உத்திபயாகத்தர் ெ.உ.பெ.   184 177 7 

பயிலுனர் 
சமாழிசபயர்ப்பாளர் 

அபொெிபயட்ட   
ட்  பெவிஸ் III MN 4 - 2006 1  1 

பைி முகாலமயாளர் ெ.பெ.தி. I/II/III MT 3 - 2006 5 1 4 
வாழ்க்லகத்சதாழில் 
பபாதனாெிரியர் ெ.பெ.தி. III MT 1 - 2006 59 41 18 

வாழ்க்லகத் சதாழில் 
பபாதனாெிரியர் (ஒப்பந்தம்) 

- - - 9 4 5 

தகவல், சதாடர்பாடல் 
மற்றும் சதாழில்நுட்ப 
உதவியாளர் 

த. சதா.சதா.உ. I/II/III MT1 -2006 1 1  

அரெ முகாலமத்துவ 
உதவியாளர் 

அ,மு.உ.பெ. III MN 2 -2006 44 39 5 

லெலகசமாழி சபயர்ப்பாளர் ெ.பெ.தி. III MN 1 -2006 10 6 4 
முன்பள்ளி ஆெிரியர் ெ.பெ.தி. I/II/III MT1 -2006 3 3  
இல்ைக் காப்பாளர் ெ.பெ.தி. I/II/III MN 1 - 2006 12 5 7 
ொரதி ொரதி பெலவ I/II/III PL 3 - 2006 13 11 2 
ெலமயற்காரர் ெ.பெ.தி I/II/III PL 2 - 2006 9 8 1 
ெிறுவர் அபிவிருத்தி 
உதவியாளர் ெ.பெ.தி. I/II/III PL 1-2006 5 5  

ெலமயல் உதவியாளர் ெ.பெ.தி. I/II/III PL 1 - 2006 15 14 1 
உதவியாளர் ெ.பெ.தி. I/II/III PL 1 - 2006 29 27 2 
அலுவைகப் பைியாளர்  
பெலவ ெ.பெ.தி. I/II/III PL 1 - 2006 42 40 2 

புனர்வாழ்வு உதவியாளர் 
ஒப்பந்தம் - - - 9 6 3 

சைாத்தம்    787 717 70 
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1 ஆைது அத்தியாயம் 
 ிதி ொர் முன்சனற்றம் 
 

 ஒதுக்ைீடு செைவு ெதைதீம் 

மீண்டுவரும் 446,335,000 434,928,448 97.44% 

மூைதனம் 50,105,000 48,890,182 97.58% 

சைாத்தம் 496,440,000 483,818,630 97.46% 
 

 

 ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 01-   செயற்பாட்டு  ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 
ைருத்திட்டம் – 01  ிர்ைாை ைற்றும் தாபனச்  செகைைள் 
ைீண்டுைரும் செைவுைள் 
 

சதாகுதி 2016  ஆம் ஆண்டின் 
ைதிப்பீடு ரூபா 

செைவு 
ரூபா. 

ஆளுக்குரிய பவதனாதிகள் 19,900,000 19,354,196 

ஏலனய மீண்டுவரும்  செைவினம் 12,020,000 11,486,893 

சைாத்த  ைீண்டுைரும் செைவுைள் 31,920,000 30,841,089 

 
 
 
 

 ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 2 – அபிைிருத்தி  ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 
ைருத்திட்டம் – 2 ெமூை செகைைளுக்ைான  ிதி 
ைீண்டுைரும் செைவுைள் 

 

 
 

சதாகுதிசதாகுதி  
20120166  ஆம் ஆம் 
ஆண்டின் ஆண்டின் 
ைதிப்பீடுைதிப்பீடு  

20120166  ஆம் ஆண்டின் ஆம் ஆண்டின் 
சைாத்தச் செைைினம்சைாத்தச் செைைினம்  

ரூபா.ரூபா.  

ஆளுக்குரிய பவதனாதிகள் 227,500,000 224,815,141 

ஏலனய மீண்டுவரும்  செைவினம் 18,180,000 16,427,631 

சைாத்த  ைீண்டுைரும் செைவுைள் 245,680,000 241,242,773 
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 ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 02 – அபிைிருத்தி  ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 
ைருத்திட்டம் – 03 புனர்ைாழ்வு ைற்றும் பயிற்ெியளித்தல் செகைைள் 
ைீண்டுைரும் செைவுைள் 

 

2016 ஆம்  ஆண்டின் முற்பைக் ைைக்ைின் ைகரயகறைள் 

 

2016  ஆம் ஆண்டின் ைருைானத்கத ஒன்றுதிரட்டுதல். 

 

2016 மூைதனச் செைவுைளின் முன்சனற்றம் 

 
ஒதுக்ைீடு 

ரூபா 
செைவு 
ரூபா. ெதைதீம் % 

ஏலனய மூைதன  ிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள் 30,105,000 29,062,471 96.54% 
100 மில்ைியன்  ிகழ்ச்ெித் திட்டம் 20,000,000 19,827,711 99.14% 

சைாத்தம் 50,105,000 48,890,182 97.58% 
 

 

சதாகுதிசதாகுதி  
20120166    ஆம் ஆம் 
ஆண்டின் ஆண்டின் 
ைதிப்பீடுைதிப்பீடு  

20120166  ஆம் ஆண்டின் ஆம் ஆண்டின் 
சைாத்தச்  செைைினம்சைாத்தச்  செைைினம்  

ரூபா.ரூபா.  

ஆளுக்குரிய பவதனாதிகள் 90,050,,000 88,527,163 

ஏலனய மீண்டுவரும்  செைவினம் 78,685,000 74,317,423 

சைாத்த  ைீண்டுைரும் செைவுைள் 168,735,000 162,844,586 

சதாகுதிசதாகுதி  
ைதிப்பிடப்பட்ட  ைதிப்பிடப்பட்ட  
ைகரயகறைள்ைகரயகறைள்  

ரூபா.ரூபா.  

உண்கையான உண்கையான 
ைகரயகறைள்ைகரயகறைள்  

ரூபா.ரூபா.  

ஆகக்கூடிய செைவுகளின் வலரயலற 16,500,000 14,577,592 

ஆகக்குலறந்த கிலடப்பனவுகளின் வலரயலற 14,500,000 17,422,823 

ஆகக்கூடிய பற்று மீதிகளின் வலரயலற 75,000,000 49,855,205 

ைருைான ைகரயகறைருைான ைகரயகற  
உண்கைஉண்கையானயான  ைருைானம்ைருைானம்  

ரூபாரூபா  

2002-01-01 அரெ கட்டிடங்கள் 80,479.60 

2002-02-99  வட்டி பிற (அரெ உத்திபயாகத்தர்களுக்கான 
இடர்கடன் வட்டி.) 1,947,359.78 

(2003 99 000) ஏலனய சபறுவனவுகள் 1,042,492.51 
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2016  ஆம் ஆண்டின் மூைதன  ஒதுக்ைீடுைள்  ைற்றும் செைவுைள் 

ைருத்திட்ட ைருத்திட்ட 
இை.இை.  

செைவுத் செைவுத் 
தகைப்புதகைப்பு   ிைழ்ச்ெித் திட்டம் ிைழ்ச்ெித் திட்டம்  ஒதுக்ைீடுஒதுக்ைீடு  

ரூபாரூபா  ைில்ைில்  
செைவுசெைவு  
ரூபாரூபா  ெதைதீம்ெதைதீம்  

1. 

2001 கட்டிடங்கலளப் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் 
புதுப்பித்தல். 0.800 797,748 

97.58 

2002 எந்திபராபாயங்கள் மற்றும் 
உபகரைங்கலளப் பழுதுபார்த்தல். 0.500 95,613 

2003 வாகனங்கலளப் பழுதுபார்த்தல் 0.900 900,000 

2102 அலுவைக உபகரைங்கள் மற்றும் வடீ்டுத் 
தளபாடங்கலளக் சகாள்வனவு செய்தல். 1.780 1,777,367 

2103 எந்திபராபாயங்கள் மற்றும் 
உபகரைங்கலளக் சகாள்வனவு செய்தல். 0.100 99,010 

2401 பயிற்ெியளித்தலும் மற்றும் ஆற்றலைக் 
கட்டிசயழுப்புதலும். 0.825 824,733 

உப சைாத்தம் 4.905 4,494,471 

2. 
2102 

அலுவைக உபகரைங்கள் மற்றும் வடீ்டுத் 
தளபாடங்கலளக் சகாள்வனவு செய்தல்.  
பி/செ. சவளிக்கள உத்திபயாகத்தர்கள் 

2.400 2,378,700 

2401 பயிற்ெியளித்தலும் மற்றும் ஆற்றலைக் 
கட்டிசயழுப்புதலும். 3.100 3,100,000 

உப சைாத்தம் 5.500 5,478,700 

3. 

2001 
கட்டிடத்திலனப் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் 
புதுப்பித்தல் 2.000 1,964,988 

2002 
எந்திபராபாயங்கள் மற்றும் 
உபகரைங்கலளப் பழுதுபார்த்தல் 0.800 763,922 

2003 வாகனங்கலளப் பழுதுபார்த்தல் 1.500 1,480,840 

2102 அலுவைக உபகரைங்கள் மற்றும் வடீ்டுத் 
தளபாடங்கலளக் சகாள்வனவு செய்தல். 1.500 1,596,999 

2103 
எந்திபராபாயங்கள் மற்றும் உபகரைங் 
கலளக் சகாள்வனவு செய்தல். 1.500 1,325,301 

2104 புதிய  ிர்மாைம் 1.000 986,363 

2401 பயிற்ெியளித்தலும் மற்றும் ஆற்றலைக் 
கட்டிசயழுப்புதலும் 1.400 1,183,839 

5-2502 ெமுதாய அடிப்பலடயிைான 
புனர்வாழ்வுக் கருத்திட்டம் 10.000 9,902,499 

6-2502 வாழ்க்லகத் சதாழிற்பயிற்ெி 
 ிறுவனங்கலளப் புதுப்பித்தல். 

20.000 19,827,711 

உப சைாத்தம் 39.700 38,917,011 
முழு சைாத்தம் 50.105 48,890,182 
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 ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 02 – அபிைிருத்தி  ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 
ைருத்திட்டம் 03 – புனர்ைாழ்வு ைற்றும் பயிற்ெியளித்தல் 
செைவுத் தகைப்பு – 2001 ைட்டிடங்ைகளப் பழுதுபார்த்தல் ைற்றும் புதுப்புத்தல் – 2016 
 
செைவுத் 
தகைப்பு  ிைழ்ச்ெித் திட்டம் ஒதுக்ைீடு 

ரூபாரூபா 
செைவு 
ரூபாரூபா 

1.  

I.  ாவின்ன ெிறுவர் வழிகாட்டி  ிலையத்தில் சுற்றிவர 
அலமக்கப்பட்டுள்ள மதிைிலனத் திருத்துதல். 

2,000,000 

1,964,988 

II. கீளுள்ள களஞ்ெியத்திற்குச்  செல்லுவதற்கு 02 
லகப்பிடியிலனப்  சபாருத்துதல்.  

III. முன்னுக்குள்ள முற்றத்தின் தலரக்கு கற்கலளப் 
பதித்தல். 99,600 

IV.  டு முற்றத்திற்கு  மாபிள் பதித்தல். 74,850 
V. Polycarbonate Roof  ஐ அலமத்தல் மற்றும் கால்வாயில் 

சகாங்கிரிட் கற்கலளப் பபாடுதல். 326,273 

2.  
I. மாதம்பப வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனத்திற்கு 

அறிவித்தற் பைலகயிலனப்  சபாருத்துதல்.. 11,600 

II. மின் திட்டத்திலனப் பழுதுபார்த்தல் 77,705 

3.  

I. கட்டவை வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனத்தின் 
அத்தியட்ெகரின் உத்திபயாகபூர்வ  இல்ைத்திங்கு 
வர்ைமடித்தல். 

49,800 

II. தச்சுப் பிரிவின் மின் திட்டத்திலனப் பழுதுபார்த்தல். 200,000 

4.  

I. வத்பதகம  வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனம் – 
முச்ெக்கர வண்டி மற்றும்  பமாட்டார்  லெக்கிள் 
பிரிவின் கூலரயிலனத் திருத்துதல். 

92,750 

II. வதிவிடத்திலுள்ளவர்களின் மைெைகூடங்கலளத் 
திருத்துதல். 99,150 

III. பற்றிக் துைிப் பிரிவின் கூலரயிலனத் திருத்துதல் 41,370 

5.  
அமுணுகும்புர வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனம் – 
உைவருந்தும் மண்டபத்திற்கு வர்ைம் பூசுதல் 92,411 

6.  ெீதுவ வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனம் -  லதயல் 
பிரிவிலன  பவறாக்குதல். 89,100 

7.  
சத ம்புயாய வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனம் – 
சுற்றுைா விடுதியின் யன்னல்களுக்குக்  கிரில்  
சபாருத்துதல். 

40,950 

8.  

I. புவக்பிட்டிய ெயவிரு ெமாதி  ிறுவனம் – 
குளியைலறயிலனப் பழுதுபார்த்தல். 90,620 

II. ெயவிரு  செவன  ிறுவனத்தின் யன்னல்களுக்குக் 
கிரில்  சபாருத்துதல். 84,710 

III. விலளயாட்டுத் திடைிலுள்ள மண்லை அகற்றுதல். 200,000 

9.  
களவான வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனம் – 
பயிற்ெிப் பிரிவிலன  பவறாக்குதல். 100,000 

சைாத்தம் 2,000,000 
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 ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 02  ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 02 ––  அபிைிருத்தி  ிைழ்ச்ெித் திட்டம்அபிைிருத்தி  ிைழ்ச்ெித் திட்டம்  
ைருத்திட்டம் 03 ைருத்திட்டம் 03 ––  புனர்ைாழ்வு ைற்றும் பயிற்ெியளிக்கும்  செகைைள்புனர்ைாழ்வு ைற்றும் பயிற்ெியளிக்கும்  செகைைள்  
செைவுத் தகைப்பு செைவுத் தகைப்பு ––  2104 2104 ––  புதிய  ிர்ைாைம் புதிய  ிர்ைாைம் ––  20162016  
  

சதாடர் சதாடர் 
இை.இை.  

 ிைழ்ச்ெித்  ிைழ்ச்ெித் திட்டம்திட்டம்  ஒதுக்ைீடுைள்ஒதுக்ைீடுைள்  
ரூபாரூபா  

செைவுைள்செைவுைள்  
ரூபாரூபா  

01.  
புவக்பிட்டிய  ிறுவனத்தின் ெலமயைலறயிலன 
 ிர்மாைித்தல். 1,000,000 986,363 

  

 ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 02  ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 02 --    அபிைிருத்தி  ிைழ்ச்ெித் திட்டம்அபிைிருத்தி  ிைழ்ச்ெித் திட்டம்  
ைருத்திட்டம் 03 ைருத்திட்டம் 03 --  புனர்ைாழ்வு ைற்றும் பயிற்ெியளிக்கும்  செகைைள்புனர்ைாழ்வு ைற்றும் பயிற்ெியளிக்கும்  செகைைள்  
செைவுத் தகைப்பு 6 செைவுத் தகைப்பு 6 ––  25022502  
  

சதாடர் சதாடர் 
இைக்ைம்.இைக்ைம்.   ிறுைனம் ிறுைனம்  

ஒதுக்ைீடுைள்ஒதுக்ைீடுைள்  
ரூபாரூபா  

செைவுைள்செைவுைள்  
ரூபாரூபா  

0011..    சத ம்புயாய வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனம் 

2,000,0002,000,000  19,827,71119,827,711  

  I.  ிறுவனத்திற்கு உட்புகும்  பகற் மற்றும் வந்தலடயும் பாலதயிலன 
அலமத்தல் 

II. ஆண் வதிவிடத்தின் மைெைகூடத் திட்டத்திலனப் பழுதுபார்த்தல். 
III. உைவருந்தும் மண்டபத்திற்கு வர்ைம் பூசுதல். 
IV. தச்சுப் பிரிவின் தலரயிலனப் பழுதுபார்த்தல். 
V. பபஷ்றி மற்றும்  சவதுப்பகப் பிரிவின் தலரயிலனப் பழுதுபார்த்தல். 

0022..    வத்பதகம வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனம்வத்பதகம வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனம்  
  I. சதாலைக்காட்ெி பார்லவயிடும் மண்டபம் மற்றும் மைெைகூடத் 

திட்டத்திலனப் பழுதுபார்த்தல். 
IIII..  அத்தியட்ெகர் உத்திபயாகபூர்வ இல்ைத்திலனப் பழுதுபார்த்தல்..  

0033..    மாதம்பப வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனம்மாதம்பப வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனம்  
  I. அலுவைக அலற மற்றும் கழஞ்ெிய அலறயிலன  

சவவ்பவறாக்குதல் 
II. வதிவிடத்திலுள்ளவர்களின் மைெைகூடங்கலளப் பழுதுபார்த்தல். 
III. விலளயாட்டுத் திடைிலன அலமத்தல். 
IV. இரண்டு சபயர்ப்பைலககலளப்  சபாருத்துதல். 
V. வாகனக் கராெிலன அலமத்தல். 

0044..    ெீதுவ வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனம் 
  அலுவைகம், பயிற்ெி பிரிவுக்கு மற்றும் வதிவிடத்திலுள்ளவர்களுக்கு 

திலரச் ெீலைகலளப் சபாருத்துதல். 
I. கூட்ட மண்டபத்திற்கு வர்ைம் பூசுதல் 
II. 05  சபயர்ப் பைலககலளப்  சபாருத்துதல். 

0055..    கட்டவை வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனம் 
  சபய்ன்டிங் பிரிவுக்கு  கியூபிக்கல் அலமத்தல் 

I. வதிவிடத்திலுள்ளவர்களின் மைெைகூடத் திட்டத்திலனப் 
பழுதுபார்த்தல். 

II. விலளயாட்டுத் திடைிலன அலமத்தல் முதைாவது மற்றும் 
இரண்டாவது கட்டம். 

III. விலளயாட்டுச் சூழைிலன அலமத்தல். 
0066..    களவான வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனம்களவான வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனம்  

I. மைெைகூடங்கலளப் பழுதுபார்த்தல். 
II. அலுவைகத்திலன  பவறாக்குதல். 
III. அலுவைக உபகரைங்கள், தளபாடங்கலளக் சகாள்வனவு செய்தல். 
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 ெமூை 
செகைைள் 

திகைக்ைளம் 

ைளைான 
ைா.சதா. ி. 

ைத்சதைை 
ைா.சதா. ி. 

அமுணுகும்புர 
ைா.சதா. ி. 

இராகம வா.சதா.  
புனர்வாழ்வு 
 லையம் 

ைட்டைை 
ைா.சதா. ி. 

சதௌம்புயாய 
ைா.சதா. ி. 

ெதீுை ைா.சதா. ி. 
 

மாதம்பப 
அபிவிருத்தி 
மன்றம். 

22  ஆைது அத்தியாயம்ஆைது அத்தியாயம்  

அங்ைைனீமுற்ற  பர்ைளுக்ைான  ைன்புரி அங்ைைனீமுற்ற  பர்ைளுக்ைான  ைன்புரி   ைற்றும் அைற்றும் அபிைிருத்தி பிைிருத்தி  ிைழ்ச்ெித் திட்டம் ிைழ்ச்ெித் திட்டம்  

அங்ைைனீமுற்ற  பர்ைளுக்ைாை அமுற்படுத்தப்படும் பிரதான  ிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைள். 

i. அங்கவனீமுற்ற இலளஞர், யுவதிகலளப் புனர்வாழ்வளித்தல் வாழ்க்லகத்  சதாழிற் 
பயிற்ெியிலன வழங்குதல், ெமூகத்துடன் ஒன்றிலைத்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல். 

ii. முன்பிள்லளப் பருத்தில் ஏற்படும் அங்கவனீமுற்ற  ிலைலமகலள அலடயாளங்கண்டு 
தலையிடுதல் மற்றும்  பமம்படுத்துதல். 

iii. அங்கவனீமுற்ற  பர்களுக்கு ெமுதாய மட்ட ஒன்றுதிரட்டும் அபிவிருத்தித் பதெிய 
 ிகழ்ச்ெித் திட்டம். 

iv. விழிப்புைனற்றவர்களுக்கான புனர்வாழ்வு  ம்பிக்லக  ிதியம் 
 

I. அங்ைைனீமுற்ற  இகளஞர், யுைதிைகளப் புனர்ைாழ்ைளித்தல்,  ைாழ்க்கைத்  சதாழிற் 
பயிற்ெியிகன ைழங்குதல், ெமூைத்துடன் ஒன்றிகைத்தல் ைற்றும் பாதுைாத்தல். 

ெமூை  செகைைள் திகைக்ைளத்தின் ைீழ்  முன்சனடுக்ைப்பட்டு ைரும்  ைாழ்க்கைத் சதாழிற் 
பயிற்ெி   ிறுைைங்ைள். 
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ைாைட்டம்  ைாழ்க்கைத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுைனங்ைள் 
 

 கண்டி  கட்டவை – வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம் 
வத்பதகம - வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம்  
 

 கம்பகா  அமுணுகும்புர - வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம் 
இராகம - வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிலையம்  
 

 புத்தளம்  மாதம்பப வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம் 
 

 இரத்தினபுரி  களவான - வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம்  
 

 ஹம்பாந்பதாட்லட  சத ம்புயாய - வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம்  
 

 

அங்கவனீமுற்ற ெமுதாயத்திலன இைக்காகக் சகாண்டு அமுற்படுத்தப்படும் பிரதான  ிகழ்ச்ெித் 
திட்டசமான்றாகும். அங்கவனீமுற்ற இலளஞர், யுவதிகளின்  வாழ்க்லகத் சதாழில்  திறன்கலள 
வலுவூட்டுதல், அங்கவனீமுற்ற இலளஞர், யுவதிகளின் வாழ்வாதார வழிகலள  
பமம்படுத்துவதற்குத்  பதலவயான  வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெியிலன வழங்கும்  
ப ாக்கங்கலள  சதாலைப ாக்காகக்  சகாண்டு 2016  ஆம்  ஆண்டில் முன்சனடுக்கப்பட்ட 
 ிகழ்ச்ெித் திட்டங்களினூடாக சவற்றிகரமான பைாபைன்கலளச் சுவகீரித்துக்  சகாள்ளுவதற்கு  
இயலுலம கிட்டியுள்ளது. 

சகாழும்பு, கம்பகா, கண்டி, புத்தளம், இரத்தினபுரி மற்றும் கம்பாந்பதாட்லட பபான்ற 06 
மாவட்டங்களில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள ெீதுவ, அமுணுகும்புர, இராகம, மாதம்பப, கட்டவை, 
வத்பதகம, களவான மற்றும் சத ம்புயாய வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி   ிறுவகங்கள் பபான்ற 
08 வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகங்களின் கீழ் இக்கருத்திட்டம்  
அமுற்படுத்தப்படுகின்றது. பயிற்ெிப் பாடச றிகளுக்கு 16 வயதிற்கும் 35 வயதிற்கும்  
இலடப்பட்ட அங்கவனீமுற்ற இலளஞர், யுவதிகள் பெர்த்துக் சகாள்ளப்படுகின்றனர்.  பயிற்ெிக் 
காைத்தினுள்  அவர்களுக்குத் பதலவயான உைவு பானங்கள். வதிவிட வெதிகள். சுகாதார 
வெதிகள் மற்றும் பயிற்ெி  இைவெமாக வழங்கப்படும். ஒரு வருடம் மற்றும் இரண்டு 
வருடத்திலனக் சகாண்ட பயிற்ெிப் பாடச றிகள்  டாத்தப்படுகின்றன. பயிலுனர்களின் 
அன்றாடத் பதலவப்பாடுகளுக்கு சகாடுப்பனசவான்றும் வழங்கப்படுகின்றது. பயிற்ெிக்கு 
பமைதிகமாக அவர்களின் கலைத்திறன்கள் மற்றும் ஏலனய செயற்பாடுகலள 
பமம்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.  முலறொர் வலகயில் பயிற்ெியிலன   ிலறவு 
செய்கின்ற பயிலுனர்களுக்கு  சபறுமதிமிக்க ொன்றிதழ்கள் மற்றும் சுய சதாழிலுக்கான 
உபகரைத் சதாகுதிகளும்  வழங்கப்படுகின்றன.  அவர்கள் சபற்றுக் சகாண்ட  பயிற்ெியின் 
பிரகாரம் அரெ மற்றும் பிரத்திபயகப் பிரிவுகளில்  சதாழில் வாய்ப்புக்லளத் பதடிக் 
சகாள்வதற்குத் திலைக்களம் வாய்ப்புக்கலள  ஏற்படுத்திக் சகாடுக்கின்றது. 
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விபெடமாக அங்கவனீமுற்ற  பர்களின்  சதாழில்வாண்லமத் திறன்கலள   பமம்படுத்துதல் 
மாத்திரமல்ைாது,  புதிய சதாழல்நுட்பம்,  சதாடர்பாடல், கலைகள் மற்றும் விலளயாட்டு  
சதாடர்பில் அங்கவனீமுற்ற  பர்கள்  சகாண்டுள்ள அறிவு மற்றும் திறலமகலள ஏலனய 
உைபகாடு பகிர்ந்து  சகாள்ளுவதற்குத்  பதலவயான  பின்னைிசயான்றிலன ஏற்படுத்திக்  
சகாடுத்தல், வாழ்க்லகத் சதாழிற்பயிற்ெியிலன வழங்குவதற்கு பமைாக,  
செவிப்புைனற்றவர்களுக்கு விபெட அலடயாள அட்லடகலள வழங்குதல்,  அங்கவனீமுற்ற 
 பர்களுக்கு வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெியிலன வழங்கும் தன்னார்வ  ிறுவகங்களின் 
பயிலுனர்களுக்கான  சகாடுப்பனவுகலள வழங்குதல், செவிப்புைனற்ற மற்றும்  மூலள 
வளர்ச்ெி குன்றிய  பிள்லளகளுக்குக்  கல்வியிலன வழங்கும் முன்பள்ளி  ஆெிரியர்களுக்கான  
சகாடுப்பனவிலன வழங்குதல், ெமூக பெலவகள் திலைக்களத்தின் கீழ்  ிதிொர் 
அனுெரலையிலனப் சபறும் தன்னார்வ ெமூக   ிறுவகங்களுக்குப் பராமரிப்பு உதவிகலள  
வழங்குதல் மற்றும்  செவிப்புைனற்றவர்களுக்கு லெலக சமாழிச் பெலவகலள  வழங்குதல்  
மிகவும் சவற்றிகரமாக  இடம்சபற்றுள்ளது. 

ைாழ்க்கைத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுைைங்ைளினால் முன்சனடுக்ைப்பட்டு ைரும் பாடச றிைள் 

01. வாசனாைி, சதாலைக்காட்ெி மற்றும் அதனுடன் சதாடர்பான  உபகரைங்களின் 
சதாழில்நுட்ப லகவிலன 

02. குளிர்ொதனப் சபட்டி மற்றும குளிரூட்டி சதாழில்நுட்ப லகவிலன 

03. தச்சுத் சதாழில் லகவிலன 

04. லதயல் இயந்திரங்கலளத் திருத்தஞ் செய்தல் (சதாழிற்ொலைகள்) 
05. லகப்பைித்  சதாழில் (மூங்கில் மற்றும் ெிரட்லட) 

06. லகப்பைித்  சதாழில் (விளக்குமாறு மற்றும் தும்புத்தடி) 

07. லகப்பைித்  சதாழில் (கரும்பு மற்றும் தும்பு) 
08. லகப்பைித்  சதாழில் (துைி வடிவலமப்பு) 

09. ஆலடகலளத்  லதத்தல்  லகவிலன 
10. லதயல் லகவிலன 

11. மொஜ் ெிகிச்லெ 

12. பமென்றி 
13. பமாட்டார் வாகனத் சதாழில்நுட்பக் லகவிலன 

14. சபாறிகள் லகவிலன 

15. மின் வல்லுனர் 
16. பமாட்டார் வாகனங்களுக்கு வர்ைம் பூசும் லகவிலன 

17. உருக்குக் லகவிலன 

18. ெீசமந்து உற்பத்தி செய்யும் லகவிலன 
19. காைைிகள் மற்றும்  பதால் சபாருட்கள்  லகவிலன 

20. பற்றிக் லகவிலன 
21. சவதுப்பகம் மற்றும் உைவு நுட்பக் லகவிலன 

22. வடீ்டுத் பதாட்டப் பயிர் வளர்ப்பு லகவிலன 
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23. துைி ச ெவுத் சதாழில்நுட்பம் 

24. கைனி 
25. முச்ெக்கர வாகனங்கள் சதாழில்நுட்பக்  லகவிலன 

 

அங்ைைனீமுற்ற  பர்ைளுக்ைான  ைன்புரி ைற்றும்  அபிைிருத்தி  ிைழ்ச்ெித் திட்டத்தின்  
சபௌதிை ைற்றும்  ிதிொர் முன்சனற்றம் – செைவுத் தகைப்பு – 1501 

சதா. 
இை. செயற்பாடுைள் 

ஒதுக்ைீடுைள் 
ரூபா. 

ைில்ைியன் 

செைவுைள் 
ரூபா. 

ைில்ைியன் 

01. 

 ெமூக பெலவகள் திலைக்களத்தினூடாக    
முன்சனடுத்துச் செல்ைப்பட்டு வரும்  வாழ்க்லகத்  
சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகங்களின் கீழ் 334 அங்கவனீமுற்ற 
இலளஞர், யுவதிகளுக்குப் பயிற்ெியிலன வழங்குதல்  
மற்றும் பயிலுனர் சகாடுப்பனவுகலள வழங்குதல். 

 கைாொர விழாக்களிலன  டாத்துதல். 
 மூைப் சபாருட்கள் மற்றும் உபகரைங்கள் 
 ஏலனய  ைன்புரிச்  செைவுகள் 
 தன்னார்வத் சதாண்டு  ிறுவனங்களில் வாழ்க்லகத்  

சதாழிற் பயிற்ெியிலனப்  சபற்றும் வரும் 123 
பயிலுனர்களுக்குப்  பயிலுனர்  சகாடுப்பனவுகள். 

17.200 

21.540 

02. 

விபெட பதலவகலளக் சகாண்ட  பிள்லளகளுக்குச் 
பெலவகலள வழங்குதல். 
  ாவின்ன ெிறுவர் வழிகாட்டி  ிலையத்தில்   

பெலவயிலனப் சபற்றுக் சகாள்ளுவதற்கு வருலகதரும்  
பிள்லளசயான்றுக்கு ரூபா. 100/-   சகாடுப்பனசவான்றிலன 
வழங்குதல். 

 பெலவயளிக்கும் தலெப் பயிற்ெியாளர்களுக்கான   
சகாடுப்பனவு. 

 ஏலனய  ைன்புரிச்  செைவுகள். 

1.200 

03. 
வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெியிலன  ிலறவு செய்துள்ள  219 
பயிலுனர்களுக்கு வாழ்க்லகத்  சதாழில்  உபகரைத்  
சதாகுதிகலள வழங்குதல். 

5.000 

04. 

02 தன்னார்வ ெமூக பெலவகள்  அலமப்புக்களுக்கு 
 ிதியுதவிகலள வழங்குதல். 
 சுவர்ைாதாம மன்றம் ரூபா. 30,000.00 
 செவிப்புனற்றவர்களுக்கு பெலவகலள வழங்கும் ெலப 

ரூபா. 40,000.00 

0.100 

05. 

இரத்தினபுரி ெிறுவர் வழிகாட்டி  ிலையத்திற்கான 
சகாடுப்பனவு (ஒதுக்கீடு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.) 
 எழுதுகருவிகள் 
 தலெப் பயிற்ெிக்  சகாடுப்பனவுகள் 
 முன்பள்ளி ஆெிரியர் சகாடுப்பனவுகள். 
 மாைவர்கலள வலுவூட்டுவதற்குப்  பபாக்குவரத்துக்  

சகாடுப்பனவுகள் 

0.400 
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சதா. 
இை. செயற்பாடுைள் 

ஒதுக்ைீடுைள் 
ரூபா. 

ைில்ைியன் 

செைவுைள் 
ரூபா. 

ைில்ைியன் 

06. 
செவிப்புைனற்றவர்களுக்கு 1022 விபெட அலடயாள 
அட்லடகலள வழங்குதல்.  

 07. 

செவிப்புைனற்ற மற்றும்  மூலள வளர்ச்ெி குன்றிய  
பிள்லளகளின் முன்பள்ளி ஆெிரியர்கள்  4 பபருக்கு 
சகாடுப்பனவுகலள வழங்குதல். 
I. வரீசகட்டிய அருைல்ை முன்பள்ளி  ஆெிரியர்கள் 

இருவருக்கு 
ரூபா. 5000 x 12x2 

II. ஹம்பாந்பதாட்லட  கட்டுவன  விபெட முன்பள்ளி 
ரூபா. 5,000x12 

III. மற்றும் றிட்டிககயாய விபெட முன்பள்ளி 
அ. 5000x12 

IV. படல்கும்புர ைிட்டில் ப்ளவர் ெிறுவர் வழிகாட்டி 
 ிலையம் 03 ஆெிரியர்களுக்கு (செப்சரம்பர்  - திெம்பர்)  
சகாடுப்பனவுகள் 

0.300 

08. 
செவிப்புைனற்றவர்களுக்கு லெலக சமாழிச் பெலவகலள 
வழங்குதல். - 

  24.200  

 

2016 ஆம் ஆண்டில் ெமூை செகைைள் திகைக்ைளத்தின் ைீழ்  முன்சனடுத்துச் செல்ைப்பட்டு 
ைரும்  ைாழ்க்கைத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுைைங்ைளின் பயிலுனர்ைளின் எண்ைிக்கை 

சதாடர் 
இை.  ிறுைைம் 

2016 
பயிலுனர்ைளின் 
எண்ைிக்கை 

01.  ெீதுவ வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம் 91 

02.  கட்டவை வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம் 39 

03.  வத்பதகம வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம் 90 

04.  சத ம்புயாய வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம் 60 

05.  அமுணுகும்புர வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம் 37 

06.  இராகம வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம் 18 

07.  களவான வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம் 29 

08.  மாதம்பப வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம் 22 

சைாத்தம் 386 
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2016 ஆம் ஆண்டில் ெமூை செகைைள் திகைக்ைளத்தினூடாை தன்னார்ை அகைப்புக்ைளில் 
பயிற்ெியிகனப் சபறும் பயிலுனர்ைளுக்ைான   சைாடுப்பனவுைகள ைழங்குதல். 

சதாடர்  
இை. 

 ிறுைைம் 
2016 

பயிலுனர்ைளின் 
எண்ைிக்கை 

01.  அங்கவனீமுற்ற  பர்களின் அபிவிருத்தி மன்றம் – 
பண்டாரவலள 

26 

02.  இஸ்ைாமிய அங்கவனீர்  ிறுவகம் – திகாரிய 21 
03.  ெர்பவாதய சுவசெத்த  ிறுவகம் 09 
04.  ெகனய  ிறுவகம் – சகாழும்பு 08 26 
05.  பட்டுகம்மன வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம் 19 
06.  சுகித – வாழ்க்லகத் சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவகம் – சகாறை. 08 
07.  தைாவ அங்கவனீமுற்ற மகளிருக்கான ெங்கம் 06 
08.  ெவிய அபிவிருத்தி மன்றம் – காைி 08 

 முழு சைாத்தம் 123 
 

ஜயைிரு புைைிடம் (புைக்பிட்டிய பாதுைாப்பு இல்ைம்) 

புவக்பிட்டிய பாதுகாப்பு இல்ைத்தினூடாக சபற்பறார்கள் மற்றும் பாதுகாவைரற்ற மூலள 
வளர்ச்ெி குன்றிய  ஆண்பிள்லளகளுக்குப் பாதுகாப்பான அரவலைப்பு மற்றும் வதிவிட 
வெதிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. இது ெமூக பெலவகள் திலைக்களத்தினூடாக 
முன்சனடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. புதிய கட்டிடம்  ிர்மாைிக்கப்பட்டதால் இவ்வருடத்தில் 23 
பயிலுனர்கலள பெர்த்துக் சகாள்ளுவதற்கு முடிந்துள்ளது. வாழ் ாள் பூராவும் வதிவிடத்திலுள்ள 
இவ்வாறானவர்கலளத் தனிலமப்படுத்தாது அன்பாகவும், அரவலைப்பாகவும்  
பாதுகாக்கப்படுவபதாடு அன்றாடச்  செயற்பாடுகளுக்கும் அனுப்பப்படுகின்றனர்.  2016, திெம்பர் 
31ஆந் திகதியளவில் பாதுகாப்பு  அரவலைப்புக்  கிலடக்கப் சபற்ற பிள்லளகளின் எண்ைிக்லக 
72 ஆகும். 

II. ெிறுைர் ைழிைாட்டிக் ைருத்திட்டம் -  ெிறுைர் ைழிைாட்டி  ிகையம் – ைைரைை 

பிள்லளயின் முன்பிள்லளப் பருவத்தின் வளர்ச்ெியில் ஏதாவது பவறுபாடு அல்ைது 
தாமதசமான்று ஏற்பட்டுள்ளதாக ெந்பதகத்திற்கு இடமின்றி அறிந்து சகாண்டுள்ள பவலளயில் 
அது சதாடர்பில் முற்கூட்டிபய தலையிட்டு பிள்லளயின் வளர்ச்ெி சதாடர்பில் பதலவயான 
பெலவகலள வழங்குவது இந் ிறுவனத்தினூடாக இடம்சபறுகின்றது. ெரியான 
வழிகாட்டசைான்லற  எதிர்பார்த்து  ிற்பபார்,  இந் ிறுவனத்திற்கு  பிள்லளகளுடன் வருலக 
தரும் சபற்பறார்களுக்கு முதைில் இடம்சபறும் செயற்பாடு யாசதனில் பிள்லகளின் வாழ்க்லக 
வரைாறுகலளப் சபற்று பதிவு செய்தைாகும்.  பிள்லளயின் பதலவயிலன அறிந்து ஆரம்ப 
வளர்ச்ெி  ிலையிலன  மதிப்பிடுவதாகும்.  விபரமான  ிைபர அறிக்லகசயான்று 
தயாரிக்கப்பட்டதன் பிற்பாடு  ஆெிரியர்கள், சபற்பறார்களுடன் கைந்துலரயாடி பிள்லளகளின் 
திறன்களுக்கலமய  சபாருத்தமான வகுப்பு  அலறக்கு  அனுப்புதல்  இடம்சபறும்.   06 
மாதங்களுக்கு வருடசமான்றுக்சகன அவர்களின் திறன் மற்றும் வளர்ச்ெி  ிைபர  அறிக்லககள்  
தயாரிக்கப்படும் என்பதுடன் பமலும் அவெியமாயின்  ீண்டகாைத்திற்கு அவர்களின் 
பின்னூட்டற் செயற்பாடுகள்  இடம்சபறும்.  
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ைருத்திட்டத்தின் ச ாக்ைங்ைள் 

 ெிறார்களின் அங்கவனீத்திலன  அலடயாளங்கண்டு  முற்கூட்டிய தலையடீ்டிலன மிகவும் 
விலளதிறனான திட்டசமான்றாக  அறிமுகஞ் செய்தல். 
 

 அங்கவனீமுற்ற ெிறார்களுக்குச் பெலவகலள வழங்குதல் சதாடர்பாக பல்பவறு  
சவளிக்களங்களுக்குரித்தான  ிறுவனங்கலள உள்வாங்கி பெலவகள் வலைப் பின்னைிலன  
வலுவூட்டுதல். 
 

 விபெட பதலவகலளக் சகாண்ட ெிறார்களின்  முன் பிள்லளப் பருவக்  கல்வி  மற்றும் 
உள்வாங்குதலை  வலுவூட்டல். 
 

 சபற்பறார்கள் மற்றும் குடும்ப அங்கத்தவர்களின் உள  ிலைலமயிலன மிகவும் ெிறந்த 
தரத்திற்குக் சகாண்டு வந்து  அது  சதாடர்பான  தலையடீ்டிலன  பமற்சகாள்ளல். 
 

 கருத்திட்டத்திலன  ஏலனய  மாவட்டங்களுக்கு  அறிமுகஞ் செய்தல். 
 

2016 ஆம் ஆண்டின் சபௌதிை முன்சனற்றம். 
 
 பதிவு செய்யப்பட்ட  புதிய பிள்லளகளின்  எண்ைிக்லக – 98 
 சபற்பறார்கள் சதாடர்பில் உளவளத்துலை பெலவகலளப் சபற்றுக்சகாண்டவர்களின் 

எண்ைிக்லக – 81 
 2016 பாடொலைகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட  மாைவர்களின் எண்ைிக்லக - 21 
 முன்பள்ளிகளுக்கு  அனுப்பப்பட்ட மாைவர்களின் எண்ைிக்லக - 15 

 

2016 ஆம்  ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட  பிள்களைளின்  ையது ைட்டங்ைளுக்ைகைய, 

சதாடர் இை. ையது எண்ைிக்கை 
01.  0-3 12 
02.  4-5 31 
03.  6-15 55 
04.  16 வயதிலன விட அதிகம் - 

முழு சைாத்தம் 98 
 
ஒவ்சைாரு பிரிவுைளினூடாை ைழங்ைப்பட்ட செகை சதாடர்பான ைிபரங்ைள் 

ைழங்ைப்பட்ட செகைைள் பிள்களைளின் 
எண்ைிக்கை 

செகை  
ைழங்ைப்பட்ட 
தகடகைைள் 

01. உடற்பயிற்ெிச் ெிகிச்லெ 122 511 
02. பபச்சுப் பயிற்ெிச் ெிகிச்லெ 113 372 
03. சதாழிற் பயிற்ெி ெிகிச்லெ 119 365 
04. கல்விப் பிரிவு 238 7330 
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2016 ஆம் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட பிள்களைளின் அங்ைைனீ ைகைைள் 

சதாடர் 
இை. அங்ைைனீத்தின் தன்கை ைாைைர்ைளின் 

எண்ைிக்கை 

1.  ெித்தப்பிரலம - (Autism) 19 

2.  செரபிள் பல்ெி (Cerable Palsy) 08 

3.  ப ாய்க்குறி - (Down Syndrome) 15 

4.  வளர்ச்ெியில் தாமதம் (Global Development delay) 20 

5.  பபச்சு மற்றும் சமாழிச் ெிக்கல் - (Speech Delay) 14 

6.  உயர் செயற்பாடு (Hyper Active) 06 

7.  பிற (Other) 16 
 

2016  ஆம் ஆண்டில் பதிவு  செய்யப்பட்ட  பிள்களைள்  அனுப்பப்பட்ட முகறகை 

சதாடர் 
இை. அனுப்பப்பட்ட முகறகை எண்ைிக்கை 

01.  றிச்பவ ெீமாட்டி  ெிறுவர் லவத்தியொலையூடாக 32 

02.  பயனாளி சபற்பறார்களூடாக 33 

03.  முன்பள்ளி ஆெிரியர்களூடாக 14 

04.  பாடொலை மற்றும் கல்வி  ிறுவகங்களினூடாக 08 

05.  பல்பவறான ஊடகங்களினூடாக 03 

06.  ெமூக  பெலவகள் உத்திபயாகத்தர்களூடாக  

07.  பியகம பிரபதெ செயைகம் 02 

08.  பகாகமா பிரபதெ செயைகம் 02 

09.  சதகிவள பிரபதெ  செயைகம் 01 

10.  இரத்மைான பிரபதெ  செயைகம் 01 

11.  மகரகம பிரபதெ  செயைகம் 01 

12.  ெயவர்தனபுர  பகாட்லட பிரபதெ  செயைகம் 01 

சைாத்தம் 98 
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2016ஆம்  ஆண்டில் முன்சனடுக்ைப்பட்டுள்ள  ிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைளின் முன்சனற்றம் 

சதாடர் 
இை. 

 ிைழ்ச்ெித் திட்டம் ைற்றும் ைிபரம் திைதி 
ைைந்து 

சைாண்சடார்ை
ளின் சதாகை 

செைவு 
ரூபா. 

சபற்சறார்ைள் ெ.செதி. 

01.  

கைாொர  ிகழ்ச்ெித் திட்டம்     
 ிறுவனத்தின்  13 வது ஆண்டு 
பூர்த்தியிலனக்  சகாண்டாடுதல். 
ொங்கிக்க அன்னதானம் 

சபப். 18 129 100,000 
 

சவெக்  பபாயா தின  ப ான்பு  
ப ாற்றல்  பம 18 60  

5,000 

சபால்கஸ்ஒற்ர ெமபபாதி  
பயாகாெிறம அன்னதானப் 
புண்ைிய  ிகழ்விலன 
 டாத்துதல். 

 வ. 24 50  

 

சபாசொன்   சபரகரவிலன 
 டாத்துதல். யூலை 01 114  

 

02.  

 ிறுவனத்தின் பயனாளிகள் 
சதாடர்பில் சபற்பறார்கலள 
விழிப்புைர்வூட்டுதல். 

   

 

2016  ஆம்  ஆண்டு  புதிய  
பெலவ ஆரம்பிப்பு மற்றும் 
 ிறுவனத்தின் மூபைாபாயத் 
திட்டத்திலன அறிமுகஞ்  
செய்தல். 

ெனவரி 12 103  

 

முன்பள்ளிகள் மற்றும் விபெட 
பாடொலைகள் கல்விக்கு 
அனுப்பப்பட்டுள்ள 
மாைவர்களுக்கான திறன் 
பமம்பாட்டு புதிய வகுப்புக்கலள  
ஆரம்பித்தல். 

ெனவரி 12 25  

 

சபற்பறார் ெந்திப்பு  ஏப்ரல் 25 35   

சபற்பறார்  ெந்திப்பு ஆகஸ்டு 
23 

32   

அழகியற்கலை வகுப்புக்கலள 
 டாத்துதல் சதாடர்பில்  
சபற்பறார்களுடன் 
கைந்துலரயாடும்  ிகழ்ச்ெித் 
திட்டம். 

பம 24 50  

 

  



 
சமூக சசவைகள் திவைக்களம்  

சசயற்பாடட்ு அறிக்வக 2016 

22 

சதாடர் 
இை.  ிைழ்ச்ெித் திட்டம் ைற்றும் ைிபரம் திைதி 

ைைந்து 
சைாண்சடார்ை
ளின் சதாகை 

செைவு 
ரூபா. 

சபற்சறார்ைள் ெ.செதி. 

03.  

அலுவைகக் குழாமிலன 
விழிப்புைர்வூட்டும்  ிகழ்ச்ெித் 
திட்டம் 

   
 

2016  ஆம் ஆண்டின்  புதிய 
வகுப்புக்கலள  ஆரம்பித்தல் 
 ிகழ்ச்ெித் திட்டம் 

ெனவரி 01 15  
 

2016  ஆம் ஆண்டு புதிய   
பெலவகலளப் புதுப்பித்தல்  
சதாடர்பில் கைந்துலரயாடுதல் 
மற்றும் முலறொர் 
திட்டங்கலளத் தயாரித்தல். 

ெனவரி 05 – 
07 15  

 

04. 

ஆபராக்கிய  ிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள்     
பபாெலை  சதாடர்பில்  
சபற்பறார்கலள 
விழிப்புைர்வூட்டுதல். 

சபப்ரவரி 09 62  990 

பபாெலை மற்றும் உள 
ஆபராக்கியம்  சதாடர்பில்  
சபற்பறார்கலள 
விழிப்புைர்வூட்டும்  ிகழ்ச்ெித் 
திட்டம். 

மார்ச் 17 45   

 டமாடும்  ஆயுள்பவத 
மருத்துவ ெிகிச்லெயிலன 
 டாத்துதல். 

மார்ச் 30 65  1,000 

05. 

பெலவகலள விரிவுபடுத்தும் 
 ிகழ்ச்ெித் திட்டம்     

 ிறுவனம் சதாடர்பில்  பமல் 
மாகாை ெமூக  பெலவகள் 
திலைக்களத்தின் 
உத்திபயாகத்தர்கலள அறிமுகஞ்  
செய்தல். 

மார்ச் 14 30   

மீரிகமவில்  ஆரம்பிபபதற்கு 
உத்பதெிக்கப்படட விபெட  ஆண் 
பிள்லளகள்  புனர்வாழ்வு 
 ிலையம் – ெத் செவன 
உத்திபயாகத்தர்களுக்கு  திறன் 
பமம்பாட்டு  ிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்கலள  டாத்துதல். 

யூன் 02 - 03 32   

பமல் மாகாை ெமூக பெலவகள் 
திலைக்களத்தின்  ெிறுவர் 
வழிகாட்டி 
உத்திபயாகத்தர்களுக்குப் 
பயிற்ெியளித்தல். 

திெமபம் 16-
24    
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சதாடர் 
இை.  ிைழ்ச்ெித் திட்டம் ைற்றும் ைிபரம் திைதி 

ைைந்து 
சைாண்சடார்ை
ளின் சதாகை 

செைவு 
ரூபா. 

சபற்சறார்ைள் ெ.செதி. 

06. 

விபெட  பதலவகலளக்  
சகாண்ட பிள்லளகளுக்கு மாதிரி 
உள்ளரீ்ப்புச்  செய்யும் முன்பள்ளி  
பமம்பாட்டு  ிகழ்ச்ெித் 
திட்டத்தின் கீழ் முன்பள்ளி  
ஆெிரியர்கள் மற்றும் 
உத்திபயாகத்தர்களுக்கு  
செய்முலற அறிவிலன 
வழங்கும்  ிகழ்ச்ெித் திட்டம். 

    

07. 

பயனாளிகளின்  
சபற்பறார்களுக்கு  LED பல்ப் 
தயாரித்தல்  சதாடர்பில் 
விழிப்புைர்வூட்டும்  ிகழ்ச்ெித் 
திட்டம். 

ஏப்ரல் 08    

08. 

பயனாளிகளின் பிள்லளகளின் 
வருட  டுப்பகுதி  முன்பனற்றம்  
சதாடர்பில் கைந்துலரயாடும் 
 ிகழ்ச்ெித் திட்டம். 

யூலை 04 – 
28 

90   

09. 

விலளதிறனான 
எண்ைக்கருவிலன 
 ிறுவனத்தில் அமுற்படுத்த  
பவண்டிய  முலறலம 
சதாடர்பில் விழிப்புைர்வூட்டுதல். 

சபப்ரவரி 02 15   

10. 

இரெலனமிக்க  ிகழ்ச்ெித் 
திட்டங்கள்     

ெபப்பான்  
சதாழில்வாண்லமயாளரக்ளினால்  
முன்சனடுக்கப்பட்டு வரும் 
ெங்கீதப் பயிற்ெி  ிகழ்ச்ெித் 
திட்டம். 

ஒக்படாபர் 
23 75   

 த்தார்  ிகழ்வுக்  
சகாண்டாட்டம். திெம்பர் 16 45   

11. 

யாழ்ப்பாைம், மன்னார்,  
அனுராதபுரம் வருடாந்தச் 
சுற்றுைா – சபற்பறார்கள் மற்றும் 
பயிலுனர்கள் 

ஆகஸ்டு 26-
28 208   
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சதாடர் 
இை.  ிைழ்ச்ெித் திட்டம் ைற்றும் ைிபரம் திைதி 

ைைந்து 
சைாண்சடார்ை
ளின் சதாகை 

செைவு 
ரூபா. 

சபற்சறார்ைள் ெ.செதி. 

12. 

வகுப்பு மட்டங்களில் 
 டாத்தப்பட்ட பல்பவறான 
 ிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள். 

    

ெமனை வகுப்பு – காட்ெிப்படுத்தும்  
பதாரைங்கலள அலமத்தல் 
மற்றும்  அன்னதானம் 
 டாத்துதல். 

பம - 20 45   

மாலை வகுப்பு –ெிகிதி 
ெந்லதயிலன  டாத்துதல் 

யூலை - 05 25   

அைியா வகுப்பு  - ெிகிதி  
ெந்லதயிலன  டாத்துதல். யூலை - 21 34   

13. 

விபெட  ிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள்     

ெனாதிபதி பதவிப் பிரமாைம்  
சதாடர்பில் ெிரமதானம் 
 டாத்துதல் மற்றும் மர டுலக 

ெனவரி 08 15   

மகரகம விவொயச்  பெலவகள் 
 ிலையத்துடன் இலைந்து  கர 
வடீ்டுத்  பதாட்டப் பயிர் 
வளர்ப்புத் சதாடர்பில் 
விழிப்புைர்வூட்டும்  ிகழ்ச்ெித் 
திட்டம். 

ஏப்ரல் 28 38   

தீயிலன அலைக்கும் 
உபகரைங்கலளப் பாவித்தல்  
சதாடர்பில் உத்திபயாகத்தர்கலள 
விழிப்புைர்வூட்டுதல். 

மார்ச் 09 15   

ெமூக வலுவூட்டல் மற்றும் 
 ைபனாம்புலக சக ரவ 
அலமச்ெர் மற்றும் 
திலைக்கள 
உத்த்திபயாகத்ததர்கள் 
 ிறுனத்திலனப் புைனாய்வு 
செய்தல். 

ஆகஸ்டு 24 108  7,718 
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IIIIII..  அங்ைைனீமுற்ற  பர்ைளுக்ைான  ெமுதாய அடிப்பகடயிைான ஒன்றுதிரட்டும்  அங்ைைனீமுற்ற  பர்ைளுக்ைான  ெமுதாய அடிப்பகடயிைான ஒன்றுதிரட்டும்  
அபிைிருத்தி சதெிய  சைகைத்திட்டஅபிைிருத்தி சதெிய  சைகைத்திட்டம் ம் ––  CC..BB..RR..  

குறிக்சைாள்குறிக்சைாள்  

“அங்கவனீமுற்ற  பர்களின் பதெியக் சகாள்லகக்கு அலமய அவர்களின் உரிலமகலளப்  
பாதுகாத்து அந் பர்களின் இயலுலமகள் மற்றும் திறலமகலளத் தற்பபாதுள்ள ெமூகப் 
சபாருளாதார  முலறலமயினூடாகத் பதெிய  அபிவிருத்திக்குப் பங்களிப்புச் செய்து அவர்களின் 
சபாறுப்பு மற்றும்  கடலமகலள  ிலறபவற்றுவதற்கு   இயலுமானவாறு  அவர்களின் அறிவு  
மற்றும் திறன்களிலன வலுவூட்டுதல் இந் ிகழ்ச்ெித் திட்டத்தின்  ப ாக்கமாகும்.  குலறந்த 
வருமானம்  சபறும் அங்கவனீமுற்ற  பர்களுக்கு  ீர் மற்றும் மின்ொர வெதிகள்,  ீர்  சமத்லத, 
காற்று சமத்லத, வடீுகளுக்குச் செல்லுவதற்குத் பதலவயான பிரபவெிப்பு வெதிகலள 
வழங்குதல், வடீ்டிலனப் பழுதுபார்த்தல், கூலரத் தகடுகலள வழங்குதல், கழிவலறச் 
செயற்பாடுகளுக்கு சகாமட் வழங்குதல், ெக்கர  ாற்காைிகலளப் பழுதுபார்ப்பதற்கு உதவி 
வழங்குதல் மற்றும் உதவியளிக்கப்படும் பாடொலைகலள மதிப்பிடுதல் இந் ிகழ்ச்ெித் 
திட்டத்தின் கீழ்  இடம்சபற்றுள்ளது. 

செயற்பாடுைள் 

 அங்கவனீமுற்ற  பர்கள் மற்றும் அக்குடும்பங்களின்  மனிதவள  அறிவு உளப்பாங்குகள் 
மற்றும் செயற்பாடுகளிலன விருத்தி செய்வதற்கான  ிகழ்ச்ெித் திட்டங்கலள 
அமுற்படுத்துதல். 
 

 வடீு, ெமூகம், முன்பள்ளி, பாடொலை, பல்கலைக்கழகம், கடலமயாற்றும்  இடம் 
பபான்றவற்றில் சுயமாகத் தமது கடலமகலள பமற்சகாள்ளக்கூடிய   பசராருவராக  
உருவாக்குதவற்கு அன்றாடச் செயற்பாட்டுப் பயிற்ெியிலன  வழங்குதல். 
 

 உள்வாங்கும் கல்வி முலறலம மற்றும் விபெடக் கல்வி முலறலமயினூடாக இந்த 
அங்கவனீமுற்ற ெிறார்களுக்கு கல்வி வாய்ப்பிலனப் சபற்றுக் சகாடுப்பதற்கு  
அனுப்புதல் உட்பட ஏலனய பெலவகளுக்கும் அனுப்புதல். 
 

 சபாருளாதாரத்திலன வலுவூட்டுவதற்காக சதாழில் அலமச்சு மற்றும் பிரத்திபயகப் 
பிரிவுகளுடன் இலைந்து சதாழில் வாய்ப்புக்கலளப் சபற்றுக் சகாடுத்தல் மற்றும் 
சதாழில்களுக்காக  முன்  ஆயத்தத்திலன   பமற்சகாள்ளுதல். 
 

 பிரபதெ மட்டத்தில் அல்ைது பதெிய மட்டத்தில் வாழ்க்லகத் சதாழிற்பயிற்ெி  
 ிறுவனங்களினூடாக சதாழிற் பயிற்ெியிலனப் சபற்றுக் சகாடுப்பதற்கு  
 டவடிக்லககலள  எடுத்தல். 
 

 ஏலனய  அலமச்சுக்கள், திலைக்களங்களில்  காைப்படுகின்ற   ிகழ்ச்ெித் திட்டங்களில் 
அங்கவனீமுற்ற  பர்கலள  உள்வாங்கி  ிகழ்ச்ெித் திட்டங்கலள  முன்சனடுத்தல் -  
(விலளயாட்டு மற்றும் கைாொரம்  பபான்ற) 
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ெமுதாய ைட்டப் புனர்ைாழ்வு   ிைழ்ச்ெித் திட்டம் – 2016  ிதி ொர் ைற்றும்  சபௌதிை 
முன்சனற்றம். 
 

சதாடர் 
இை. 

 ிைழ்ச்ெித் திட்டம் 

பயனாளிைளின் 
எண்ைிக்கை/ ி

ைழ்ச்ெித் 
திட்டங்ைள் 

ஒதுக்ைீடுைள் 
ரூபா. 

செைவு 
ரூபா 

ெதைதீம் 
% 

01.  

அங்கவனீமுற்ற  பர்களுக்கு 
உதவி உபகரைங்கலள 
வழங்குதல். 

 10,000 9,902,499 96 

i. சகாமட்டிலன 
வழங்குதல் 

137    

ii.  ீர் வெதிகலள 
வழங்குதல் 18    

iii. மின்ொர வெதிகலள 
வழங்குதல். 05    

iv.  ீர்  சமத்லதகலள 
வழங்குதல். 04    

v. பிரபவெிப்புவு 
வெதிகலள வழங்குதல் 11    

vi. பிற 31    

02.  அங்கவனீமுற்ற  பர்களின் 
வடீுகலளப் பழுதுபார்த்தல். 09    

03.  

சுய உதவி அலமப்புக்கள் 
மற்றும் சுய உதவி 
அலமப்புக்கலள 
வலுவூட்டுதல் 

801    

04.  

சவளிக்கள 
உத்திபயாகத்தர்களுக்கு  
லெலக  
பவலைத்திௌ்ட்டங்கள் 

03    

05.  

மாவட்டச்  செயைகம் – 
ெமூக  பெலவகள் 
உத்திபயாகத்தர்களுக்கான 
பவலைத்திட்டங்கள் 

180    
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IV. ைிழிப்புைனற்றைர்ைளுக்ைான புனர்ைாழ்வு  ம்பிக்கை  ிதியம் 

அங்கவனீ  ிலைலமக்கு உட்படுகின்ற  பர்களுக்குத் பதலவயான பெலவகலள வழங்குதல்,  
புனர்வாழ்வளித்தல் மற்றும்  ிவாரைம் வழங்குதல் இந்  ம்பிக்லக  ிதியத்தின் பைியாகும். 
1981 ஆம் ஆண்டு ெர்வபதெ அங்கவனீர் வருடமாகப் பிரகடனஞ் செய்தபவலளயில் 
இைங்லகயினுள் அங்கவனீமுற்ற  பர்கள் சதாடர்பான புதிய எண்ைக்கரு வளர்ச்ெி 
முலறலமகள்  ஆரம்பமானது.  அதன் பிரகாரம் இைங்லக ென ாயகச் பொெைிெக் குடியரெின் 
பாராளுமன்றத்தினூடாக 1992 ஆம் ஆண்டின்  09  ஆம்  இைக்க  “விழிப்புைனற்றவர்களுக்கான 
புனர்வாழ்வு  ம்பிக்லக  ிதியம்” என்ற சபயரில் ெட்டசமான்று  ிலறபவற்றப்பட்டு அரெ 
வர்த்தமானி அறிவித்தசைான்றினூடாக  பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது.  இச்ெட்டத்திற்கு ஒத்ததாக  
இைங்லகயில் வெிக்கின்ற விழிப்புைனற்ற   பர்களுக்கு இைங்லக  அரெினால்  பல்பவறு  
பெலவகள்  ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

ைிழிப்புைனற்றைர்ைளுக்ைான  ம்பிக்கை  ிதியம் –  ிதிொர் முன்சனற்றம் – 2016 
 

 ிைழ்ச்ெித் 
திட்டம் 

ைதிப்பிடப்பட்ட 
 ிதி )ரூபா(  

பயனாளிைள் செைவுைள் 
)ரூபா(  

01. விலளயாட்டு 
உதவிகள் 

200,000 கிரிக்கட் - 

02. வாழ்க்லகத் 
சதாழிற் 
பயிற்ெி 

225,000 
திரு. டபிள்யு.எச். ெஞ்ெீவ 
கருைாரத்ன 
 

160,500 

  திரு. உப்புள் ொந்த  

  திரு. ஏ.பக. ைக்மின் வாெனா  

03. கல்வி மற்றும் 
கைாொர 
உதவிகள் 

2,000,000 

பார்லவயற்ற சபற்பறார்களின் 
பார்லவயிலனக் சகாண்ட 152 
பிள்லளகளுக்குப் புைலமப் 
பரிெில்கலள வழங்குதல். 3,536,715 

விழிப்புைனற்ற பல்கலைக்கழக 
மாைவர்கள் 74 பபருக்குப்  புைலமப் 
பரிெில்கள் வழங்குதல். 

விழிப்புைனற்ற உயர்கல்வி சதாடரும் 
05 மாைவர்களுக்குப் புைலமப் 
பரிெில்கள் வழங்குதல். 

 

பிசரய்ல் அச்சுப்சபாறி மற்றும் E5 
Recorder  32  ஐக் சகாள்வனவு 
செய்தல். 

 

பருவகாைச் ெஞ்ெிலக  
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 ிைழ்ச்ெித் 
திட்டம் 

ைதிப்பிடப்பட்ட 
 ிதி )ரூபா(  

பயனாளிைள் செைவுைள் 
)ரூபா(  

04. புனர்வாழ்வு 
உதவிகள் 

1,500,000 

இைங்லக 
விழிப்புைனற்றவர்களுக்கான ெலப 
புனர்வாழ்வுக் கருத்திட்ட உதவிகள் 

1,185,760 

இைங்லக 
விழிப்புைனற்றவர்களுக்கான ெங்கம் – 
ஆங்கிைம், ெங்கீதப் பயிற்ெி 
பாடச றிக்கு  ிதியுதவிகலள 
வழங்குதல். 
இைங்லக விழிப்புைனற்ற  
பட்டதாரிகள் ெலப -   பபச்சு நூைகக் 
கருத்திட்டம்  சதாடர்பில். 

05. கண்வில்லை
கள் மற்றும் 
கண் 
ெிகிச்லெகள் 

 

1,700,000 126 கண் வில்லைகள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

1,191,050 

06. விழிப்புைனற்
ற மகளிர் 
 ைன்புரி 
 ிலையம் 

400,000 

பபாதலனயாளர் சகாடுப்பனவுகள் 
உட்பட ஊழியர் ெம்பளக் 
சகாடுப்பனவு  ிறுவனத்திற்குத்  
பதலவயான மூைப்சபாருட்கலளக் 
சகாள்வனவு செய்தல். 

400,000 

07.  ிர்வாகச் 
செைவுகள் 

900,000  474,021 

08. கைக்காய்வுக் 
கட்டைங்கள் 25,000  25,000 

09.  ிதிொர் 
செைவுகள் 30,000  6,954 

10.  ானாவிதச் 
செைவுகள் 20,000  20,000 

சைாத்தம் 7,000,000  7,000,000 
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3 ைது அத்தியாயம் 

சபாகதப்சபாருளுக்கு அடிகையானைர்ைகளப் புனர்ைாழ்ைளித்தல் ைற்றும் ெமூைத்துடன் 
ஒன்றிகைக்கும்  ைருத்திட்டம்.  

ெமூக பெலவகள் திலைக்களத்தின் கீழ் முன்சனடுக்கப்பட்டு வரும்  புவக்பிட்டிய ெயவிரு 
ெமாதி புகைிடத்தினூடாக பபாலதப்சபாருளுக்கு அடிலமயானவர்கலளப் புனர்வாழ்வளித்தல் 
மற்றும் ெமூகத்துடன் ஒன்றிலைக்கும் பவலைத்திட்டம் அமுற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. 
சகபராயின், கஞ்ொ/பகரளா கஞ்ொ. மதுொரம் மற்றும் பபாலதமருந்து பாவிப்பதால் வாழ்க்லக 
இருட்டாகிப் பபாயுள்ள  இவ்வாறான சதாகுதியினரிலன எமது  ிறுவனத்திற்கு பெர்த்துக் 
சகாள்ளப்பட்டதன் பின்னர் உள ெிகிச்லெ, உளவியல் உளவளத்துலை மூபைாபாயங்கள் மற்றும் 
மருத்துவ உளவியல் அணுகுமுலறகளினூடாக புனர்வாழ்வுச் செயற்பாடுகளுக்கு அனுப்புதல்.  
அக்காைத்தினுள் பயிலுனர்களின் ஆன்மீகம்ொர் வளர்ச்ெி சதாடர்பில்  பயாகாெனம் மற்றும்  
கைாொர   ிகழ்ச்ெித் திட்டங்கள்  டாத்தப்படுகின்றன. பயிலுனர்கலளப் புனர்வாழ்வளிக்கும் 
காைத்தினுள் வதிவிட வெதிகள், உைவு பானங்கள் மற்றும் மருத்துவ வெதிகள் இைவெமாக 
வழங்கப்படும். பயிலுனர்களின் வாழ்வாதார வழிகலள பமம்படுத்துதற்குத் பதலவயான 
சதாழில்வாண்லமயான இயலுலமகலள பமம்படுத்தும்  பயிற்ெியும்  வதிவிடத்திலுள்ள  
காைத்தினுள்  வழங்கப்படும்.   

2016ஆம் ஆண்டில்  ிறுவனமயப்படுத்தப்பட்ட சமாத்தப் புனர்வாழ்வுப் பயனாளிகளின் 
எண்ைிக்லக 212  ஆவதுடன், 2016  ஆம்  ஆண்டில்  புதிதாகச் பெர்த்துக் சகாள்ளப்பட்படார் 167 
ஆகும். 127 பபர் வருடத்தினுள் ெமூகத்துடன் ஒன்றிலைக்கப்பட்டுள்ளனர். 2016ஆம் ஆண்டில் 
பயனாளிகளின் வயது வலரயலறயிலனக் கவனத்திற் சகாள்ளும்பபாது உயர்ந்த வயது 
வலரயலறயாக 58 வயது கவனத்திற்சகாள்ளப்பட்டது. ஆகக்குலறந்த வயது வலரலற 12 வயது 
பயனாளி, வருடத்தில் 20 வயதிற்குக் குலறவான பயனாளிகள் 47 ஐக் சகாண்டிருத்தல் 
விபெடமாகக் கவனத்திற் சகாள்ளப்பட பவண்டிய விடயசமான்றாகும். கல்வி மட்டத்தின் 
பிரகாரம், எந்தசவாரு பாடொலைக் கல்வியிலனயும் சபறாதவர்கள் பட்டதாரிகளாதல். 
பயனாளிகளினுள்  இருவர் பட்டதாரிகளாகியுள்ளனர். 

 

2016  ஆம்  ஆண்டின்  பயிலுனர்ைள் ையது ைட்டங்ைளுக்ைகைய, 
 

சதாடர் இை. ையது ைட்டம் எண்ைிக்கை 

01.  15 வயதிற்குக் குலறவு 04 

02.  16-20 30 

03.  21-30 83 

04.  31-40 வயதிற்குக் கூட 64 

05.   22 

சைாத்தம் 212 
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2016ஆம்  ஆண்டின் பயிலுனர்ைள் ைல்ைி ைட்டங்ைளுக்ைகைய, 
 

சதாடர்  இை. ைல்ைி ைட்டம் எண்ைிக்கை 

01.  0-6 66 

02.  6- ொதாரை தரம் 91 

03.  உயர் தரம் 53 

04.  பட்டதாரி 02 

சைாத்தம் 212 

 

2016ஆம் ஆண்டின் பயனாளிைளின் ைதங்ைளின் பிரைாரம் 
 

சதாடர் இை. ைதம் எண்ைிக்கை 

01.  சப த்தம்  

02.  கிறிஸ்தவம்  

03.  இஸ்ைாம்  

04.  இந்து  

சைாத்தம்  
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4 ஆைது அத்தியாயம் 
 

2016 ஆம் ஆண்டில் திகைக்ைள  உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு   டாத்தப்பட்ட  பயிற்ெி 
 ிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைள் ைற்றும் பயிற்ெிப் பாடச றிைளின்   ிதிொர் ைற்றும்  சபௌதிை 
முன்சனற்றம். 

சதாடர் 
இை.  ிைழ்ச்ெித் திட்டம்  ிகையம் திைதி எண்ைிக்கை ஒதுக்ைீடு 

ரூபா ைில். 
செைவு 
ரூபா 

 பயிற்ெியளித்தல் ைற்றும் 
திறன்  சைம்பாடு – 216-01-01-2401 

     

01.  Forth Session of the Committee on Social Development Programme பாங்சகாக் மார்ச் 
திரு. பிரதீப் யெரத்ன, 
ெமூக  பெலவகள் 

பைிப்பாளர். 

0.825 824,733 

02.  Seminar on Elderly Care through the MOH/JICA/RHTC Elderly Care Project ெப்பான் யூன் 
திரு. பிரதீப் யெரத்ன, 
ெமூக  பெலவகள் 

பைிப்பாளர். 

03.  பட்டப்பின் படிப்பு (Public Management) SLIDA யூலை 
திருமதி. ஶ்ரீமதி ராதா 

 ானாயக்கார,  
பமைதிகப் பைிப்பாளர். 

04.  

அலுவைக  லடமுலறகள் மற்றும்  
பகாலவப்படுத்துதல்  சதாடர்பில்  
விழிப்புைர்வூட்டும்  லடமுலற  
பவலைத்திட்டங்கள். 

பதெியப் 
பலட 
கற்லக 

 ிறுவகம் 

ஆகஸ்டு 
பிரதான 

அலுவைகத்தின் 
உத்திபயாகத்தர்கள் 54 

05.  சவளி விலளயாட்டுப் பயிற்ெி 

தம்புள்ள  
இப்பன்கட்
டுவ வாவி 
வளாகம் 

செப்சரம்
பர் 02 உத்திபயாகத்தர்கள் 

06.  

அரெ முகாலமத்துவ உதவியாளர்  
பெலவயின் உத்திபயாகத்தர்களின் 
முகாலமத்துவக் கிரயம்  
சதாடர்பில் திறன்  பமம்பாட்டு 
டிப்பளாமாப் பாடச றி. 

SLIDA  வம்பர் 04 உத்திபயாகத்தர்கள் 

07.   
உற்பத்தித் 
திறன்  

செயைகம் 
 வம்பர் 02 உத்திபயாகத்தர்கள் 

08.  முகாலமத்துவம் சதாடர்பிைான 
ெர்வபதெ  ிகழ்ச்ெித் திட்டம். 

இந்பதாபன
ெியா திெம்பர் திரு. ரஞ்ெித் உதயெிறி 

– பிரதான கைக்காளர் 

09.  சகாள்முதல் டிப்பளாமாப் 
பாடச றி 

MILODA  
Academy of 
Financial 
Studies 

திெம்பர் 
திருமதி.டீ.ரீ.ப.ீ 

எதிரிெிங்க, உள்ளகக் 
கைக்காய்வாளர் 

10.  ெம்பளத் திட்டத்திலனத் 
தயாரிக்கும் பாடச றி MILODA திெம்பர் 

திரு. சமாகமட் வெீம், 
அரெ முகாலமத்து 

பெலவ. 

11.  

உள பமம்பாடு  சதாடர்பில் 
ஊக்குவிக்கும்  ிகழ்ச்ெித் திட்டம் 
மற்றும் 2016  ஆம் ஆண்டின் 
திலைக்கள முன்பனற்ற 
மீளாய்வு. 

Club Bentota திெம்பர் 25 உத்திபயாகத்தர்கள் 
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சதாடர் 
இை.  ிைழ்ச்ெித் திட்டம்  ிகையம் திைதி எண்ைிக்கை 

ஒதுக்ைீடு 
ரூபா ைில். 

செைவு 
ரூபா 

 பயிற்ெியளித்தல் ைற்றும் 
திறன்  சைம்பாடு – 216-02-02-2401      

01.  S/L Spinal Cord Network Collegeof 
Surgeons 

சபப்ரவ
ரி 

திரு தம்மிக்க வாெை 
பண்டார – ெமூக  

பெலவகள் 
உத்திபயாகத்தர். 

3.100 3,100,000 

02.  Emotional Balancing for Higher 
Productivity  Programme 

இந்தியச் 
சுற்றுைா 

சப 
ப்ரவரி 

திரு. பெ.ப.ீஏ. குமார 

03.  

சதாலைப ாக்கு, பைிக்கூற்று, 
மூபைாபாய விளக்கம்  
சதாடர்பில் இரண்டு  ாள் 
 ிகழ்ச்ெித் திட்டம் 

ெமனைசவ
வ 

வாழ்வின் 
எழுச்ெிப்  
பயிற்ெி 

 ிலையம் 

யூன் 16 
- 17 

115 
உத்திபயாகத்தர்கள் 

04.  

தலைலமயக ெமுர்த்தி 
முகாலமயாளர்கள் மற்றும் 
ெமூக பெலவகள் 
திலைக்களத்தின் 
ெ.பெ.உ./ெ.அ.உ./அ.உ.  
சதாடர்பில் ஒன்றிலைந்த 
அணுகுமுலற  ிகழ்ச்ெித் 
திட்டம். 

பத்தரமுல்
ை 

அப்பபகமச் 
சூழல் 

யூலை 
28 

900 
உத்திபயாகத்தர்கள் 

05.  

சதாலைப ாக்கு, பைிக்கூற்று, 
மூபைாபாய விளக்கம்  
சதாடர்பில் இரண்டு  ாள் 
 ிகழ்ச்ெித் திட்டம்- இரண்டாவது 
கட்டம் 

ெமுதாயக் 
கல்வி 

 ிலையம், 
தளாபகன 

ஆகஸ்டு 
15 50 உத்திபயாகத்தர்கள் 

06.   சகாரியா 
ஆகஸ்டு
/செப் 21-

04 

திரு,எம்.எஸ். 
ெல்காது, 

திரு. காமினி 
இைங்கெிங்க, 

திருமதி. ஏ.டி.எம். 
மதுவந்தி 

07.  சவளி  விலளயாட்டுப் பயிற்ெி 

தம்புள்ள  
இப்பன்கட்
டுவ வாவி 
வளாகம் 

ஆகஸ்டு 
26-28 

காைி, கண்டி, 
சபாைன்னறுலவ, 
திருபகாைமலை, 

நுவசரைியா 
மாவட்டங்களில்  

இலைக்கப்பட்டுள்ள 
திலைக்களத்தின்   

சவளிக்கள 
உத்திபயாகத்தர்கள் 60   

பபர். 
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சதாடர் 
இை.  ிைழ்ச்ெித் திட்டம்  ிகையம் திைதி எண்ைிக்கை 

ஒதுக்ைீடு 
ரூபா ைில். 

செைவு 
ரூபா 

08.  -அவ்வாபற- -அவ்வாபற- 
ஆகஸ்டு 
28 - 30 

சகாழும்பு, புத்தளம்  
மாவட்டங்கள் 

மற்றும் பிரதான 
அலுவைகத்திலுள்ள  

சவளிக்கள 
உத்திபயாகத்தர்கள் 

60 பபர. 

“ “ 

09.  

சவளி விலளயாட்டுப் 
பயிற்ெி 

தம்புள்ள  
இப்பன்கட்டுவ 

வாவி 
வளாகம் 

2016/09/01-03 

பககாலை 
களுத்துலற, 
யாழ்ப்பாைம், 
கிளிச ாச்ெி, 

முல்லைத்தீவு 
மற்றும் மன்னார்  

பபான்ற 
மாவட்டங்களின் 

சவளிக்கள 
உத்திபயாகத்தர்கள் 

62 பபர் 
10.  முள்ளந்தண்டு விபத்துத் 

சதாடர்பில் 
வலையலமப்பின் 15 வது 
ஆெிய மகா ாடு. 

இந்பதாபனெி
யா 

ஒக்படாபர் 05 
உத்திபயாகத்தர்கள். 

11.  மாகாை அலமச்ெர்கள்,   
செயைாளர்கள் மற்றும் 
பைிப்பாளர்களின் கூட்டம். 

பத்தரமுல்ை 
அப்பபகமச் 

சூழல் 
ஒக்படாபர் 

110 
உத்திபயாகத்தர்கள் 

12.  
சதாலைப ாக்கு, 
பைிக்கூற்று மற்றும் 
மூபைாபாய விளக்கம் 
மூன்றாவது கட்டம் 

வடீலமப்புத் 
திட்டமிடல் 
மற்றும் 
கட்டிட 

 ிலையம். 

 வம்பர் 
40 

உத்திபயாகத்தர்கள் 

13. 
சுசுமினா (முள்ளந்தண்டு) 
விபத்துத்   சதாடர்பில் 
இைங்லக வலையலமப்பின் 
05 வது வருடாந்த 
அறிவியல்  
பவலைத்திட்டம். 

சபாறித்சதாகு
தி வளர்ப்பு 
 ிலையம் 
மற்றும் 
பதெிய 

புனர்வாழ்வு 
லவத்தியொ

லை. 

ஒக்படாபர் 09 
உத்திபயாகத்தர்கள் 

14.  ெமூகப் பைி டிப்பளாமா 
முதைாவது கற்லகச் 
சுற்றுைா 

பதெிய ெமூக 
அபிவிருத்தி 
 ிறுவகம். 

திெம்பர் 50 
உத்திபயாகத்தர்கள். 

15. உளப்பாங்க  பமம்பாடு  
சதாடர்பில் ஊக்குவிப்பு 
 ிகழ்ச்ெித் திட்டம் மற்றும் 
2016  ஆம் ஆண்டின் 
திலைக்கள முன்பனற்ற 
மீளாய்வு. 

Club Bentota திெம்பர் 45 
உத்திபயாகத்தர்கள். 
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சதாடர் 
இை.  ிைழ்ச்ெித் திட்டம்  ிகையம் திைதி எண்ைிக்கை 

ஒதுக்ைீடு 
ரூபா ைில். 

செைவு 
ரூபா 

 பயிற்ெியளிி்த்தல் ைற்றும் 
திறன்  சைம்பாடு – 216-02-03-
2401 ரூபா. 2,500,000 

-   

1.400 1,183,839 

01.  Emotional Balancing for 
Higher Productivity  
Programme 

இந்தியா சபப்ரவரி 

திரு. ஏ.ெி..எஸ். 
அபொக்க குமார – 

உதவிப் 
பைிப்பாளர். 

02.  லெலகசமாழி டிப்பளாமாப் 
பாடச றி 

பதெிய ெமூக 
அபிவிருத்தி 
 ிறுவகம். 

ஆகஸ்டு செல்வி. ஏ.ெ.ீஎன்.யு. 
விக்ரமெிங்க 

03.  இைக்கப் காப்பாளர்/ 
பபாதனாெிரியர்/ெலமயற் 
கலை பயிற்ெி  
பவலைத்திட்டம். 

ெர்வபதெ  
பஹாட்டல் 
பயிற்ெிப் 

பாடொலை 
கல்கிஸ்ஸ 

ஆகஸ்டு13
-14 

46 
உத்திபயாகத்தர்கள். 

04.  
சவளி விலளயாட்டுப் 
பயிற்ெி 

தம்புள்ள  
இப்பன்கட்டுவ 

வாவி 
வளாகம் 

ஆகஸ்டு 
17-19 

60  சதாழில் 
வாண்லமயாளர்கள் 

05.  
அத்தியட்ெகர்/ ிலையப்  
சபாறுப்பு உத்திபயாகத்தர் 
குழாமுக்கான பயிற்ெி  
பவலைத்திட்டம். 

ெமனைசவவ 
வாழ்வின் 
எழுச்ெிப் 
பயிற்ெி 

 ிலையம். 

ஆகஸ்டு 
10-12 

55 
உத்திபயாகத்தர்கள் 

06.  அலுவைக  லடமுலற 
மற்றும் பகாலவப்படுத்துதல்  
சதாடர்பில் 
விழிப்புைர்வூட்டும்  
செய்முலற  
பவலைத்திட்டம். 

பதெிய 
ஊழியப் 
பலடக்  
கற்லக 

 ிறுவகம் 

ஆகஸ்டு 
21 

உத்திபயாகத்தர்கள் 

07.  
சவளி விலளயாட்டுப் 
பயிற்ெி 

தம்புள்ள  
இப்பன்கட்டுவ 

வாவி 
வளாகம் 

ஆகஸ்டு 
10 – 12 

08 
உத்திபயாகத்தர்கள். 

08.  
விபெட கற்லகப்  பட்டப்  
பாடச றி 

இைங்லக 
திறந்த 

பல்கலைக்கழ
கம் 

திெம்பர் 
திரு. திபனஸ் 

பிரனாந்து, லெலக 
சமாழிசபயர்ப்பாளர். 
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5 ைது அத்தியாயம் 
 

2016 ஆம்  ஆண்டில் முன்சனடுக்ைப்பட்ட ைிசெட  ிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைளின் ொதகனைள். 
 

 ெமூக பெலவகள் திலைக்களத்தின் கீழ் முன்சனடுக்கப்பட்டு வரும் வாழ்க்லகத்  சதாழிற் 
பயிற்ெி  ிறுவனங்களின் அங்கவனீமுற்ற  பயிலுனர்களின் விலளயாட்டுக்கள் மற்றும் புது 
வருட   ிகழ்வு   பம மாதம்  10  ஆந் திகதி  பத்தரமுல்ை, பைவத்த, ெி.எச். புத்ததாஸ 
விலளயாட்டரங்கில்   டாத்தப்பட்டது. 
 

 வாழ்க்லகத்  சதாழிற் பயிற்ெி  ிறுவனங்களின் அங்கவனீமுற்ற பயிலுனர்கள் மற்றும் 
உத்திபயாகத்தர்களுடன் இலைந்து  செத்ெிறிபாய இரண்டாவது கட்டம், கீழ்த் தளத்தில் 2016 
யூன் மாதம் 20  ஆந் திகதி  சபாசொன் “பக்திப்  பாடல் இலெ  ிகழ்ச்ெி” (பத்தி கீ ெரைிய) 
 டாத்தப்பட்டது. 
 

 உைக சுகாதார அலமப்பு, ெமூக  பெலவகள் திலைக்களத்துடன் இலைந்து  சுகாதார 
ெிகிச்லெசயான்றிலன  2016 யூன் மாதம் 22 ஆந் திகதி  செத்ெிறிபாய, இரண்டாவது கட்டம், 
இரண்டாவது மாடியில்  டாத்தப்பட்டது. 
 

 ெர்வபதெ  சவ ௌ்லளப் பிரம்பு தினத்திலன ஒட்டி  சவள்லளப் பிரம்பு தினக்  சகாண்டாட்டத்  
பதெிய  லவபவம், 2016.10.14 ஆந் திகதி பத்தரமுல்ை அப்பபகமச் சூழைில்  டாத்தப்பட்டலம. 
 

 அங்கவனீமுற்ற ெிறுவர் ெிறுமிகளின் ‘ெித் றூ – 2016” கைாொரக் கலை  ிகழ்வு பத்தரமுல்ை 
அப்பபகமச் சூழைில் 2016.10.21  ஆந் திகதி மு.ப. 8.00 – பி.ப.6.00 மைி வலர  டாத்தப்பட்டது. 
 

 இவ்வருடத்தில் ெிறுவர் வழிகாட்டி  ிலையசமான்றிலன, சகாழும்பு மாவட்டத்தின் மகரகம 
பிரபதெ  செயைகப்  பிரிவுக்கு  உரித்தான   சகாட்டாவ  கரில் அலமப்பதற்கான 
கருத்திட்டத்தில், பதலவயான ஆரம்பத் திட்டத்திலனத் தயாரித்து  ிர்மாைப் பைிகள்  
சதாடர்பில் பதலவயான ஒதுக்கீடுகலள ஒதுக்குவதற்கு திலறபெரிக்கு  
முன்லவக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 கிளிச ாச்ெி மற்றும் மட்டக்களப்பு  பபான்ற மாவட்டங்களில் இரண்டு வாழ்க்லகத் சதாழிற் 
பயிற்ெி  ிறுவனங்கலள  ிர்மாைிப்பதற்கான  கருத்திட்டங்கள்  சதாடர்பில்  பதலவயான 
ஒதுக்கீடுகலள ஒதுக்குவதற்கு சபாதுத் திலறபெரிக்கு முன்லவக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 ெமூக அபிவிருத்தி உதவி உத்திபயாகத்தர்களுக்கு ெமூக பெலவகள் உத்திபயாகத்தர் 
பதவிகலள வழங்குவதற்குத்  பதலவயான அலமச்ெரலவ அங்கீகாரத்திலனப் சபற்றுக்  
சகாள்ளுதல்  இவ்வருடம் திலைக்களம்  சபற்றுக் சகாண்ட  விபெட ொதலனசயான்றாகும். 
 

 2016  ஆம்  ஆண்டில் ெமூக  பெலவகள் திலைக்களம்,  உற்பத்தித் திறன்  செயைகத்தினால் 
விபெட பாராட்டுதலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், இவ்வருடத்தில்  டாத்தப்பட்ட விருது 
வழங்கும்  ிகழ்வில் மூன்றாவது இடத்திலனப்  சபற்றுள்ளது.  திலைக்களம் சுவகீரித்துக்  
சகாண்ட  இச்ொதலன  வரைாற்றுச் ொதலனசயான்றாக திலைக்களத்தின் வரைாற்றில்  
பெர்க்கப்பட்டுள்ளது. 


