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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

எமது மாவட்டத்திலுள்ள மக்களின் நதவவப்பாடுவளப் பூர்த்தி 
செய்வதற்காக  சமானராகவல மாவட்டச் செயலகம் மற்றும் 
பிரநதெச் செயலகத்தின் மூலம்  பரந்தளவிலான  
நடவடிக்வககள் நிவறநவற்றப்பட்டுள்ளன.  

இந்நாட்டின் இரண்டாவது சபரிய மாவட்டமாக விளங்கும் 
சமானராகவல மாவட்டமானது ஏவனய மாவட்டங்கநளாடு 
ஒப்பிட்டு நநாக்குவகயில் குவறந்தளவிலான 
வெதிவாய்ப்புகவளக் சகாண்ட மாவட்டமாகநவ  உள்ளது. 
எனினும் தற்நபாது இம்மாவட்டத்தின் அபிவிருத்திக்காக 
அரெின் மூலம் முன்சனடுத்துச் செல்லப்படும் செயல்வழி  

மற்றும் உட்கட்டவமப்பு வெதிகள் அபிவிருத்திச் 
செயற்றிட்டத்தின் மூலம் இது விரும்பத்தக்க அளவிலான   

அபிவிருத்திப் பாவதயில் அடிசயடுத்து வவத்துள்ளது என்பதவன  மகிழ்நவாடு அறியத் 
தருகிநறன்.    

இம்மாவட்டத்தின் அபிவிருத்திக்காக  பல்நவறு அவமச்சுகள், திவணக்களங்கள், மாகாண 
ெவபகள் மற்றும் ஏவனய அரெ நிறுவனங்கள், அரசு ொர்பற்ற அவமப்புகள் 
என்பவற்றினூடாக   வருடாந்தம் மிக அதிகளவிலான  நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது. கடந்த 
ஆண்டுகளில் மக்களுக்கு அதிகளவிலான சபௌதீக அபிவிருத்தி மற்றும் அபிமானம் மிக்க 
நெவவ அபிவிருத்திகவளப் சபற்றுத்தர முடிந்தவம குறித்து இவ்நவவளயில் 
உவவகநயாடு சதரிவித்துக் சகாள்கிநறன்.   

மாவட்டச் செயலகத்திவன நிவலயமாகக் சகாண்டு பிரநதெச்  செயலகத்தினூடாக 
இம்மாவட்டத்தின் சபாது நிர்வாகத்திவன வலுப்படுத்தி, மக்களுக்கு ெமூக நெவவகவள 
ஏற்படுத்தித் தருவதும், மத்திய அரசு மற்றும் மாகாண அபிவிருத்தி நவவலத்திட்டம் 
உள்ளிட்ட பல்நவறு அபிவிருத்தி உத்திகளினூடாக மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தி 
நவவலத்திட்டங்களுக்காக ஒருங்கிவணப்புச் செயற்பாட்டாளராக விளங்குவது  மாவட்டச் 
செயலகநம. 

நமலும், அதிநமதகு ஜனாதிபதியின் “வமத்ரீ நிர்வாகம்; நிவலயான நதெம்” எனும் 
சகாள்வக அறிக்வகயின்படி நவடமுவறப்படுத்தப்பட்டுள்ள பிரதான நவவலத்திட்டங்களான  
நதெிய உணவு உற்பத்தி, நபாவதப்பாவவனக்கான தீர்வு, ெிறுநீரக  நநாய்க்கான தீர்வு 
மற்றும் சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு  நபான்ற பல்நவறு நவவலத்திட்டங்களுக்குப் 
சபாறுப்பான மாவட்டமாக்கும் நநாக்குடன் ஒருங்கிவணத்துச் நெர்க்கும்  கடவமப் 
சபாறுப்புகளுக்குள்  அடிசயடுத்து வவத்திட முடிந்தவமயானது, சபரும் அதிர்ஷ்டகரமானது 
என்நற நான் கருதுகிநறன். 

அத்நதாடு அவற்றுக்கான வழிகாட்டியாக 2016 ஆம் ஆண்டுக்குரிய “வருடாந்த செயற்றிறன் 
அறிக்வக மற்றும் கணக்குகள்”  எனப்படும் இவ்வறிக்வகயிவன சவளியிட முடிந்தவம 
குறித்து, நான் மிகவும் ஆனந்தமவடகிநறன்  

 

டி. எஸ் .பத்மகுலசூரிய, 
மாவட்டச் செயலகரின்/அரெ அதிபர், 
சமானராகவல மாவட்டம். 
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மாவடட்ச ்சசயலகம் அறிமுகம் 

மகுட வாசகம் 

' பசுமை நிமைந்த வெல்லஸ்ஸ - ைகிழ்ச்சி நிமைந்த 
ைக்கள் 

எமது பாரவ்வ 

நல்நிர்ொகத்தின் மூலம் நிரந்தரைான அபிெிருத்திக்குப் 
பங்களிப்பததாடு ைிகச் சிைந்த அரச தசமெக்கு ெழியமைத்தல் .  

நிரவ்ாகப் பிரகடனம் 

“ ைாெட்டத்மத ைற்றும் அங்குள்ள ைக்கள் அமனெமரயும் ததசிய 
அபிெிருத்திக்கு பங்களிக்கச் வசய்ெததாடு அரசியல் வகாள்மககளுக்கு 

அமைய நிரந்தரைான அபிெிருத்திமய தநாக்கிய  நல்லததார் 
தநாக்கத்ததாடு மூல ெளங்கமளயும் நிர்ொகத்மதயும் வசவ்ெதன ெழி 
நடத்திச் வசல்லக்கூடிய ஒழுங்கு முமையான இமைப்புகளினூடாக 
ைக்களின் அபிலாமசகமள தநர்மையாகவும், சட்டத்திற்கு இைங்க 

சுமூகைாகவும் நிமைதெற்ைிக் வகாடுத்தல்.” 

எமது நநாகக்ங்கள் 

1. பிரநதெ நிர்வாகத்வத செயற்றிறன் மிக்கதாகவும், ெக்தி வாய்ந்ததாகவும் 
நடாத்திச் செல்வதற்காக நதெிய மட்டத்தில் நிறுவனங்களுடன் 
ஒன்றிவணந்து செயல்படுதல் மற்றும் கருமங்கவள இலகுப்படுத்திக் 
சகாடுத்தல். 

2. மிகத்சதளிவானசதாரு விவனத்திறன் மிக்க, உற்பத்தித் திறன் மிக்க அரெ 
நெவவயினூடாக மாவட்டத்தின் மக்கள் நதவவயிவன நிவறநவற்றுதல். 

3. மக்கள் நதவவயிவனப் பற்றிய உணர்நவாடு செயல்படுவதற்காக 
மாவட்டத்தின் அரெ ஊழியர்களின்  மனப்பாங்வக விருத்திச் செய்தல். 

4. ெரியான முவறயிலும் விவனத்திறனுடனும் நிர்வாக நடவடிக்வககவளக் 
சகாண்டு நடாத்துவதற்கு ஏற்ற வவகயில் மாவட்டத்தின் மனித மற்றும் 

சபௌதிக வளங்கவள நிர்வகித்தலும், முகாவமப்படுத்தலும். 
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எமது சசயற்பாடட்ு நடவடிகவ்ககள்............ 
 

1. பிரநதெ நிருவாகம் மற்றும் ஒன்றிவணப்பு 

 

2. அபிவிருத்தி நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 

 

3. நிர்வாக நடவடிக்வககள் 

 

4. இடர் முகாவமத்துவம் மற்றும் உதவிகள் நடவடிக்வக 

 

5. ெமூக நலன்புரி நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் 

 

6. அரெ வருமானங்கவள நெகரித்தல் 

 

7. ெமய மற்றும் கலாொர நடவடிக்வககள் 

 

8. மத்திய அரெின் அவமச்சு மற்றும் அதிகாரச் ெவபகளின் மாவட்ட 
அதிகாரத்வத ஏற்றல் 

 

9. அரெ நெவவவய மீள் கட்டவமப்புச் செய்வதற்கான நிகழ்ச்ெித் திட்டங்கவள 
வகுத்தல் 

 

10. அரெ ொர்பற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் 
நடவடிக்வககவள நமற்பார்வவயிடலும் ஒன்றிவணத்தலும் 
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மாவடட் அறிமுகம் 

nkhduhfiy khtl;lk;.................. 
 

gz;ila fhyj;jpy; nty;y];] vDk; ngaupdhy; mwpag;gl;l nkhduhfiy khtl;lk;> Cth 

khfhzj;jpd; fpof;F kw;Wk; njd;fpof;F jpirfspy; mike;Js;sJ. ,jd; nkhj;jg; gug;gsT> 

5959fpkP 2 Mff; fhzg;gLtNjhL, ,JNt ,yq;ifapd; ,uz;lhtJ ngupa khtl;lkhfTk; 

cs;sJ. ,J kpfr; rupahf>  6o17' - 7o28'tl mfyhq;F kw;Wk; 80o 50' - 81o 35' 

nel;lhq;F vd;gtw;Wf;F ,ilapy; mike;Js;sNjhL> ,jd; nkhj;j epyg;gug;Gk;  ,aw;if 

tsq;fshy; KOikahf Ngh\pf;fg; gl;Ls;sJ. ,k;khtl;lk;> tlfpof;Fj; jpirapy;; mk;ghiw 

khtl;lj;jhYk; tlNky; jpirapy; gJis khtl;lj;jhYk; njw;fpy; mk;ghe;Njhl;il 

khtl;lj;jhYk; njd;fpof;fpy; ,uj;jpdGup khtl;lj;jhYk; vy;iyg; gLj;jg;gl;Ls;sJ. 11 

gpuNjrr; nrayfq;fs;> 319 gpuhk Nritahsu; gpupTfs;> 1324 fpuhkq;fs;> 10 gpuNjr rigfs; 

vd;gdtw;iw ,J cs;slf;fpAs;sJ 

,k;khtl;lj;jpd; fhyepiyiaf; fUj;jpw; nfhz;lhy;> ,J miu tws; tya cyu; 

fhyeiyia cila gpuNjrkhff; fhzg;gLfpwJ. ,k;khtl;lj;jpd; tpNrl fhyepiy 

mk;rkhff; nfhs;sj; jf;fJ ahnjdpy; ,k;khtl;lj;jpd; 70% khd gFjp cyu; tyakhff; 

fhzg;gl;l NghjpYk;> kufy Fd;wpd; mbthug;gFjp <ukhf fhyepiyf;Fupa 

milahsq;fisNa fhl;LfpwJ. ,t;thwhd khWgl;l fhyepiy mk;rk;> ekJ ehl;by; kpfTk; 

jdpj;JtkhdJ. ,k;khtl;lj;jpd; ruhrup kiotPo;r;rp> Rkhu; 1625 kp.kP MfTs;s mNjNtis> 

ruhrup ntg;gepiy Rkhu;> 26 o nry;rpa]; MFk;. 2016 ,y; nkhj;j rdj;njhif 472000 

Mfts;sNjhL> mjpy 234576 Mz;fSk;> 237424 ngz;fsk; mlq;Ftu.; Rkhu; 138273 

FLk;gq;fs; ,q;F trpf;fpd;wd. 

gy rupj;jpu Kf;fpaj;;Jtk; ngw;w gpuNjrq;fs; ,k;khtl;lj;jpy; cs;sd. mitfshtd> WFD 

kfh fjpu;fhk Nfhtpy;> fjpu;fhk fpup tpfhu];jhdk;> khypfhtpy> Ajq;fdht> GJUth`y 

vd;gd mtw;wpy; rpythFk;. Nrdhehaf;f rKj;jpuk;> nt`ufy kw;Wk; cltyt vd;gd 

,k;khtl;lj;jpy; mike;Js;s rpy Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j ejpfshFk;. 

gpupj;jhdpau;fspd; Ml;rpapd; Kd;G nkhzuhfy gpuNjrkhdJ nty;y];] vd;w ngauhy; 

miof;fgg;l;lJ. mf;fhyj;jpy; tptrhaj;jpy; jd;dpiwT nfhz;ljhfTk; kpfTk; rpwg;ghd 

Kiwapy; mgptpUj;jp mile;j gpuNjrkhfTk; fhzg;gl;lJ. gpupj;jhdpau;fspd; Mf;fpukpg;gpd; 

gpd; ,k;khtl;lk; ghupastpy; ghjpf;fg;gl;lNjhL kl;Lkpd;wp mjd; tpisthf gpd;jq;fpa 

epiyf;F cs;shdJ. gpd;G murpd; gy;NtWg;gl;l mgptpUj;jp eltbf;iffs; kw;Wk; 

je;jpNuhghaq;fspd; tpisthf nty;y];] XusT kyu;r;rpiaf; fz;Ls;sJ. 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

 

khtl;lj;jpd; Gs;sptpguj; juTfs ; ; 
 

 epu;thfj; juTfs 

khtl;lj;jpd; ngau;  : nkhduhfy 

khfhzk; : Cth khfhzk; 

Kog; gug;gsT (fp.kP. tu;f;fj;jpy;) : 5959 

gpuNjrr; nrayfg; gpupTfspd; vz;zpf;if : 11 

fpuhk Nrtfu; gpupTfspd; vz;zpf;if : 319 

Nju;jw; njhFjpfspd; vz;zpf;if : 03 

khefu rigfspd;; vz;zpf;if : ,y;iy 

efu rigfspd;; vz;zpf;if : ,y;iy 

gpuNjrr; rigfspd;; vz;zpf;if : 10 
tyaf; fy;tpg; gzpkidfspd;;; vz;zpf;if : 03 

ghuhSkd;w cWg;gpdu;fspd; vz;zpf;if : 05 
 
khfhz rig cWg;gpdu;fspd; vz;zpf;if : 14 
 
gpuNjrr; rig cWg;gpdu;fspd; vz;zpf;if : 104 

gjpT nra;ag;gl;l thf;fhsu;fspd; vz;zpf;if : 355474 

khtl;lj;jpd;  FLk;gq;fs; vz;zpf;if  138273 

khtl;lj;jpd;  tPL;fs; vz;zpf;if : 117812 
nkhj;j rdj;njhif : 472000 
rdj;njhif mjpfupg;G tPjk; : 1.2% 
gpwg;G tPjk; (ehnshd;Wf;F) : 18.4 

,wg;G tPjk; (ehnshd;Wf;F) : 4.8 
gpwg;G vz;zpf;if  : 7065 
khtl;lj;jpd; r%u;j;jp gyd; ngWNthupd; vz;zpf;if : 45189 
khtl;lj;jpy; Xa;T+jpak; ngWNthupd; vz;zpf;if : 6788 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

 

மாவடட் சசயலாளரினால் வழங்கப்படும் நசவவகள் 

ச ாடரப்ான அவமப்பு அடட்வனை 

1 

ைாெட்டச் வசயலகர் 

(ைாெட்ட ைட்டத்தில்) 
  

 

பிரததசச் வசயலகர் 

(பிரததசச் வசயலகம்) 
  

 கிராை அலுலகர் பிரிவு  
    (கி. அ.பிரிவு  319) 

2 பிரததசச் வசயலகங்கள் 
     1  பிபில 

     2  வைதகை 

     3  ைடுள்ள 

     4  சியம்பலாண்டுெ 

     5  படல்கும்புர 

     6  வைாைராகமல 

     7  புத்தள 

     8  வெள்ளொய 

     9  தனைல்ெில 

    10  கதிர்காைம் 

    11  வசெனகல 
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ெகுப்பு 
அனுைதிக்கப்பட்
ட ஊழியர்கள்  

இருக்கும் 
ஊழியர்கள் 

வெற்ைிடம் 

நிமலயான       

உயர் தரம் 40 35 5 

இரண்டாம் தரம்  24 7 17 

மூன்றாம் தரம் 741 657 84 

ஆரம்ப தரம் 110 96 14 

தற்காலிகம்/ நிரந்தரைற்ை       

உயர் தரம் - - - 

இரண்டாம் தரம்  - - - 

ஆரம்ப தரம் -   - - 

சமாத்தம் 915 795 120 



வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

 

2016 ஆண்டுக்கான சசயற்றிறன் 

அறிக்வக 
 
toq;fg;gl;l Nritfs; njhlu;ghd tpguq;fs; - 2016 

1). cWjpg; gj;jpu tif 

njh
lu; 
,y. 

cWjpg; gj;jpu tif 

toq;fg;g
l;l 

cWjpg; 
gj;jpuk; 

1 thfd cWjpg;gj;jpuk; (Gjpa) 13926 

2 thfd cWjpg;gj;jpuk; (kPsg; GJg;gpj;jy;) 2524 

3 thfd tpgj;J gpupl;rpjy; 926 

4 ce;JUsp gjpT nra;jy; 3235 

5 fs; cWjpg; gj;jpuk;  9 

6 
gjpT nra;ag;gl;l njhopw;rhiyfspd;                                        
vz;zpf;if 658 

7 tUkhd cWjpr; rhd;wpjo; 55460 

8 ngWkjp kjpg;gPl;Lr; rhd;wpjo; 777 

9 kug; Nghf;Ftuj;J mDkjpg; gj;jpuk; 3844 

10 Ruq;f mDkjpg; gj;jpuk; 1490 

11 thfd cWjpg;gj;jpuk; 40464 

12 gyif Nghf;Ftuj;Jf;fhd  cWjpg;gj;jpuk; 31 

13 kzw; Nghf;Ftuj;Jf;fhd mDkjpg; gj;jpuk; 8392 

14 fy;Yilg;G mDkjpg; gj;jpuk; 54 

15 tpyq;Ffs; Nghf;Ftuj;Jf;fhd mDkjpg; gj;jpuk; 828 

16 gpuahzf; flTr; rPl;L  42 

17 kJghd mDkjpg; gj;jpuk; (kPsg; GJg;gpj;jy;) 72 

18 ntbnghUs; mDkjpg; gj;jpuk; (kPsg; GJg;gpj;jy;) 1211 

 

2) fhzp tpguq;fs; 

1 fhzp mDkjpg; gj;jpuk;  5824 

2 [aG+kp 100 

3 ,RUG+kp - 

4 uj;dG+kp / ud;gpk 832 

5 gjpT nra;tjw;fhf Kd; itf;fg;gl;l mDkjpg; gj;jpuk; 435 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

 

r%f Nritfs; jpl;lkply; - 2016 

tupir 
vz; 

 

Ntiyj;jpl;lk; 
2016.12.31 md;W 
gad;ngw;Nwhu; 
vz;zpf;if 

2016.12.31 md;W 
nrytopj;j 

njhif &.kpyp. 

1 
CdKw;NwhUf;fhf 
tho;thjhuk; toq;Fjy; 920 31.99 

2 
Njrpa rP.gP.Mu;. 
epfo;r;rpj;jpl;lk; (Neub gad;) 14 0.11 

3 
CdKw;NwhUf;fhf tPLfs; 
toq;Fjy; 6 0.5 

4 
CdKw;NwhUf;fhf 
Ranjhopy; tha;g;G 16 0.4 

5 
kUj;Jt Nritfs; 
toq;Fjy; 9 0.14 

6 fy;tp cjtpfs; toq;Fjy; 7 0.004 

7 
KjpNahUf;F tho;thjhuk; 
toq;Fjy;  10235 225.27 

8 

njhopw; gapw;rp ngWNthUf;F 
cgfuzq;fisg; 
ngw;Wf;nfhLj;jy;  15 0.37 

    tupir 
vz; 

 

Ntiyj;jpl;lk; Ntiyj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

2016.12.31 md;W 
nrytopj;j 

njhif &.kpyp. 

1 
CdKw;NwhUf;fhd kj;jpa 
epiya mgptpUj;jp 2 0.5 

2 MNyhrid Ntiyj;jpl;lk; 2 0.06 

3 
 

Njrpa rP.gP.Mu; Ntiyj;jpl;lk; 
(mwpT+l;Ljy;) 11 0.17 

4 
 
 

jdpg; ngw;NwhUf;fhd FLk;g 
mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk; 

- 0.37 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

 

2016 வருட த்ில் சபற்ற வருமானங்கள் 

ெருைான 
குைியீடு 

ெருைான ெிபரம் 
தசகரித்த 

ெருைானம் ரூ. 

1003-07-02 பதிவாளர் கட்டணம் 11,533,898.00 

1003-07-03 மரப்நபாக்குவரத்து அனுமதிப்பத்திரம் 862,446.00 

1003-07-05 அனுமதிப்பத்திர கட்டணம் 238,820.00 

1003-07-99 ஏவனய கட்டணங்கள் 8,048,121.50 

2002-01-01 அரெ கட்டட  கூலி 1,972,836.96 

2002-01-03 காணி மற்றும் ஏவனய குத்தவக வரிகள் 2,582,448.00 

2002-02-99 ஏவனய கடன் வட்டிகள் 4,298,979.03 

2003-02-03 தனிநபர் பதிவு செய்யம் கட்டணங்கள் 615,750.00 

2003-02-13 பரீட்வெ மற்றும் ஏவனய கட்டணங்கள் 268,500.00 

2003-02-14 நமாட்டார் வாகன - ஏவனய கட்டணங்கள் 42,876,772.44 

2003-02-99 பல்நவறு வருமானங்கள் 180,938.36 

2003-03-02 தண்டப் பணம் 592,040.00 

2003-04-00  பல்நவறு வருமானங்கள் -775,000.00 

2003-99-00 ஏவனய வருமானங்கள் 12,180,509.28 

2004-01-00 ெமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு நிதி 19,862,401.50 

  வைாத்தம் 105,339,461.07 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

2016 - ஆண்டின் நிதியறிகவ்க விபரம் 

நிதி வபறுெனவு ைற்றும் வகாடுப்பனவு 

ைாதம் 
திமைதசரியினால் கிமடக்கப் 
வபற்ை நிதி  ரூ .ைில்லியன் 

ஏமனய வபறுெனவுகள் ரூ .
ைில்லியன் 

வைாத்தக் வகாடுப்பனவு  

ரூ .ைில்லியன் 

தசைிப்பு  /ைிமக  ரூ .
ைில்லியன்  

ஜனவரி 98.3 81.6 72.9 107.0 

சபப்ரவரி 212.3 10.6 104.4 118.5 

மார்ச் 266.7 27.6 139.5 154.8 

ஏப்ரல் 242.6 22.4 115.8 149.2 

நம 287.4 11.3 129.0 169.7 

ஜூன் 360.4 40.0 118.9 281.5 

ஜூவல 397.2 16.0 132.4 280.8 

ஆகஸ்ட் 393.5 21.0 176.2 238.3 

செப்டம்பர் 386.4 9.7 136.8 259.3 

ஒக்நடாபர் 360.6 17.9 173.5 205.0 

நவம்பர் 486.0 15.4 248.4 253.0 

டிசெம்பர் 608.0 28.5 636.5 0.00 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

2016 tUlj;Jf;Fs; eilKiwg;gLj;jg;gl;l Ntiyj;jpl;lq;fs; njhlu;ghd mwpf;if 

    
tupir 
vz; Ntiyj;jpl;lk; Ntiyj;jpl;lq;fspd; 

vz;zpf;if 
 nrytopj;j njhif 

&.kpyp. 

1 khtl;l fhzpg; ghtiz FO 02 5595.00 

2 gpuNjr fhzpg; ghtizf; FO 11 16500.00 

3 காணிப் பாவவணத் திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு நடவடிக்வககள் 11 33000.00 

4 கிராமிய மட்டத்திலான காணிப் பயன்பாட்டுத் திட்டமிடல் மாதிரிகள்   02 79830.00 

5 சரீழிந்து வசல்லும் காைி புனருத்தாபன நிகழ்ச்சித்திட்டம் (வசெனகல) 01 50000.00 

6 நீர் மூலங்களின் பாதுகாப்பு நிகழ்ச்ெித்திட்டம் (சமானராகவல) 01 40000.00 

7 பிராந்திய காைிப் பயன்பாட்டு திட்டைிடல் பிதரரமைகமள வசயற்படுத்தல் 11 468200.00 

8 காைிப் பயன்பாடு வதாடர்பான சிைப்புக் கல்ெி (கதிர்காைம்) 01 18716.00 

9 ததசிய காைி பாெமை கருத்துக் கைிப்பீடு 188 155798.00 

10 ைாெட்ட அளெிலான காைிப் பயன்பாடு தரவு அமைப்பு ஒன்ைிமன  நிறுவுதல் 01 5000.00 

11 khtl;l fhzpg; ghtiz jpl;lkply; mwpf;if jahupj;jy;;  01 5000.00 

  nkhj;jk; 230 877639.00 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

 

2016 tUlj;jpd; fl;bl epu;khzk; - 277 nrytpdj;jiyg;G    

tupir 
vz; epu;khz Ntiyj;jpl;lk; 

2016 tUlj;jpw;fhf 
xJf;fPL nra;j 
njhif &.kpyp. 

2016.12.31 
md;W 

nrytopj;j 
njhif 
&.kpyp. 

Kd;Ndw;wk; 
% 

pj
p 

K
d
;N
d
w
;

w
k
; 
 

n
g
s
j
Pf
 

K
d
;N
d
w
;

w
k
; 

1 
nts;stha gpuNjr nrayf 
Gjpa fl;blj; njhFjp - 2 
Mk; fl;lk; 14.50 14.50 100 100 

2 
rpak;gyhz;Lt  gpuNjr 
nrayf Gjpa fl;blj; 
njhFjp - 2 Mk; fl;lk; 10.80 10.80 

100 100 

3 
nts;stha gpuNjr nrayf 
cj;jpNahf G+u;t ,y;y 
epu;khzk; 9.29 9.29 

100 100 

4 
gly;Fk;Gu gpuNjr nrayf 
Gjpa fl;blj; njhFjp - 1 
Mk; fl;lk; 9.88 9.88 

100 100 

5 
nkjfk gpuNjr nrayf Gjpa 
fl;blj; njhFjp - 1 Mk; 
fl;lk; 8.08 8.08 

100 100 

6 Gj;js  gpuNjr nrayf 
fsQ;rpa  epu;khzk; 1.79 1.79 

100 100 

7 
nrtdfy gpuNjr nrayf 
MNyhrid kj;jpa epiya 
epu;khzk; 0.99 0.99 

100 100 

8 
rpak;gyhz;Lt Jiz gpuNjr 
nrayhsu; cj;jpNahfG+u;t  
,y;y epu;khzk;  8.17 8.17 

100 100 

9 
nkjfk Jiz gpuNjr 
nrayhsu; cj;jpNahfG+u;t  
,y;y epu;khzk;  7.16 7.16 

100 100 

10 
kLy;y gpuNjr nrayf 
ntspf;fs cj;jpNahfj;ju; 
fhupahya fl;bl epu;khzk; 8.89 8.89 

100 100 

11 NtW epu;khzq;fs; 12.45 12.45 100 100 

  nkhj;jk; 92.00 92.00 100 100 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

 
2016 tUlj;jpy; eilKiwgLj;jg;gl;l mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
 

tupir 
vz; 

fl;bl epu;khzk; 
2016 tUlj;jpw;fhf 
xJf;fPL nra;j 
njhif &.kpyp. 

2016.12.31 md;W 
nrytopj;j 

njhif &.kpyp. 

Kd;Ndw;wk; % 

pj
p 
K
d
;N
d
w
;w
k
; 
 

n
g
s
j
Pf
 

K
d
;N
d
w
;w
k
; 

1 

fjpu;fhkk; gpuNjr 
nrayf Gjpa 
fl;blj; njhFjp 
epu;khzk; 20.00 11.73 59 30 

2 

nkhduhfy gpujp 
tptrha gzpkid 
fl;blj; njhFjp 
epu;khzk; 9.00 9.00 100 100 

3 

nkhduhfy gfy; Neu 
ghJfhg;G kj;jpa 
epiyak; 
epu;khzpj;jy; - 2 k; 
fl;lk; 2.05 1.90 93 100 

4 

nkhduhfy khtl;l 
ePjpkd;w tshfj;jpy; 
rpWtu; Xa;Tmiw 
epu;khzk;  0.62 0.47 76 100 

  nkhj;jk; 31.67 23.1 - - 

       
 
 
 

     

2016 tUlj;jpd; fl;bl epu;khzq;fs; - NtW jpizf;fsq;fs ; 

tupir 
vz; Ntiyj;jpl;lk; 

mDkjpf;fg;gl;l 
Ntiyj;jpl;lq;fsp
d; vz;zpf;if  

xJf;fPL 
nra;j 
njhif 
&.kpyp. 

2016.12.31 
md;W 

nrytopj;
j njhif 
&.kpyp. 

2016.12.31 
jpfjpy; epjp 
Kd;Ndw;w
k; % 

1 
fpuhkpa mbg;gil 
trjpfs; mgptpUj;jp 
Ntiyj;jpl;lk; 

591 334.19 320.06 96 

2 
gz;Kfg;gLj;jg;gl;l 
mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 

645 94.48 90.06 95 

3 
khfhz vOr;rp epfo;r;rp 
(2014 nraw;wpl;l 
njhlu;r;rp) 

29 200.88 56.09 28 

  nkhj;jk; 1265 629.55 466.21 74 

 

 
15 



வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

     2016  -  திெினகுை வகாடுப்பனவு ெழங்கல் 

பிரததச 
வசயலாளர் 

பிரிவு 

ரூ. 420 ரூ. 1500 ரூ. 2500 ரூ. 3500 கூட்டுத்வதாமக வைாத்தப் வபறுைதி  ரூ. 

பிபில 1060 1206 674 1237 4177 8268700.00 
சமதகம  668 1144 722 1430 3964 8806560.00 
மடுள்ள 787 1129 522 1162 3600 7396040.00 
ெியம்பலாண்டுவ 1246 1198 808 2087 5339 11644820.00 
படல்கும்புர  740 1532 649 1631 4552 9939850.00 
சமாணராகல 429 1382 774 1935 4520 10960680.00 
புத்தள 411 1640 1067 2503 5621 14060620.00 
சவள்ளவாய  573 1846 1355 2091 6675 16550660.00 
தனமல்வில 417 745 582 1475 3219 7910140.00 
கதிர்காமம்  74 467 202 469 1212 2878080.00 
செவனகல 367 377 381 1185 2310 5819640.00 
வைாத்தம் 6772 12666 7736 18015 45189 104235740.00 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

 

 

2016 ெருடத்தில் ஏமனய அமைச்சுகளினூடாக வசய்யப்பட்ட ைீண்வடழும் 

வசலெினம் ைற்றும் மூலதன வசலெினம் 

வ
சல

ெ
ின

த்
 

த
ம

ல
ப்பு

 

tpguk; kPz;nlOk; 
nrytpdk; 

%yjd 
nryT nkhj;j nryT 

001 [dhjpgjp fhupahyak; 
                                    

-    4,371,126.71 4,371,126.71 

002 gpujku; fhupahyak; 74,995.00 

                                   

-    74,995.00 

101 
Gj;jrhrd kw;Wk; rka mYty;fs; 
mikr;R 157,500.00 7,615,427.19 7,772,927.19 

102 epjp mikr;R 1,737,051.12 

                                   

-    1,737,051.12 

103 Njrpa ghJfhg;G mikr;R 180,000.00 

                                   

-    180,000.00 

104 
Njrpa nfhs;iffs; kw;Wk; nghUshjhu 
mYty;fs; mikr;R 502,907.84 410,572,163.32 411,075,071.16 

106 mdu;j;j Kfhikj;Jt mikr;R 8,157,999.38 35,842,185.00 44,000,184.38 

110 ePjp mikr;R 6,181,027.00 

                                   

-    6,181,027.00 

111 
Rfhjhuk;>Nghriz kw;Wk; 
RNjrkUj;Jt mikr;R 140,822.00 135,716.87 276,538.87 

118 tptrha mikr;R 16,750,206.67 46,562.00 16,796,768.67 

120 
ngz;fs; kwWk; rpWtu; tptfhu 
mikr;R 196,412,670.79 5,814,690.42 202,227,361.21 

121 cs;ehl;L mYty;fs; mikr;R 190,781,527.90 84,630,525.65 275,412,053.55 

124 r%f Nritfs; mikr;R 271,862,984.11 778,580.00 272,641,564.11 

130 
Njrpa epu;thfk; kw;Wk; Kfhikj;Jt 
mikr;R 4,766,548.56 938,840.00 5,705,388.56 

151 flw;nwhopy; kw;Wk; ePu;tsq;fs; mikr;R 
                                    

-    1,737,771.07 1,737,771.07 

153 fhzp mikr;R 991,358.75 1,046,056.10 2,037,414.85 

154 
fpuhkpa nghUshjhuk; njhlu;ghd 
mikr;R 

                                    

-    537,426.00 537,426.00 

155 
khfhz rigfs; kw;Wk; khfhz 
epu;thf mikr;R 386,175.00 

                                   

-    386,175.00 

157 
Njrpa rftho;T fye;Jiuahly; kw;Wk; 
murfUk nkhopfs; mikr;R 4,165,737.91 284,300.55 4,450,038.46 

163 

cs;ehl;lYty;fs; > tlNky; khfhz 
mgptpUj;jp kw;Wk; fyhrhu mYty;fs; 
jpizf;fsk;  

                                    

-    731,491.26 731,491.26 

182 ntspehl;L Ntiytha;g;G jpizf;fsk; 14,519,882.84 

                                   

-    14,519,882.84 

196 
tpQ;Qhd njhopDl;gk; kw;Wk; 
Muha;r;rpfs; mikr;R 1,210,568.39 416,057.00 1,626,625.39 

197 
jpwd;fs; mgptpUj;jp kw;Wk; 
njhopw;gapw;rp mikr;R 115,194.32 

                                   

-    115,194.32 

198 
ePu;g;ghrdk; kw;Wk; ePu;tsq;fs; 
Kfhikj;Jt mikr;R 151,393.50 645,729.65 797,123.15 

  nkhj;jk; 719,246,551.08 556,144,648.79 1,275,391,199.87 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 
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2016 ெருடத்தில் ஏமனய அமைச்சுகளினூடாக வசய்யப்பட்ட 
ைீண்வடழும் வசலெினம் ைற்றும் மூலதன வசலெினம் 

     

வ
சல

ெ
ின

த்
 

த
ம

ல
ப்பு

 

tpguk; xJf;fPL %yjdk; nkhj;j nryT 

201 
Gj;jrhrd mYty;fs; 
jpizf;fsk; 12,292,208.32 1,139,010.31 13,431,218.63 

206 
fyhrhu mYty;fs; 
jpizf;fsk; 648,238.60 32,435.50 680,674.10 

216 r%f Nritfs; jpizf;fsk; 6,006,540.68 290,182.00 6,296,722.68 

217 
ed;dlj;ij kw;Wk; rpWtu; 
guhkupg;G Nritfs; jpizf;fsk; 7,228,599.89 199,340.00 7,427,939.89 

219 
tpisahl;L mgptUj;jp 
jpizf;fsk;                           -    2,695,970.12 2,695,970.12 

227 Ml;gjpT jpizf;fsk; 9,096,122.06                    -    9,096,122.06 

243 mgptpUj;jp epjp jpizf;fsk; 4,362,168.77                    -    4,362,168.77 

252 
njhifkjpg;G kw;Wk; Gs;sptpguj; 
jpizf;fsk; 945,644.37                    -    945,644.37 

253 Xa;T+jpa jpizf;fsk; 13,084,412.44 1,068,027.49 14,152,439.93 

254 Ml;gjpT ehafk; jpizf;fsk; 1,064,525.00 977,378.23 2,041,903.23 

282 ePu;g;ghrd jpizf;fsk;                           -    7,264,915.47 7,264,915.47 

284 
tdtpyq;F ghJfhg;G 
jpizf;fsk;                           -    244,244.14 244,244.14 

285 tptrha jpizf;fsk;                           -    8,997,417.52 8,997,417.52 

286 fhzp Mizahsu; jpizf;fsk; 11,443,356.92 224,550.37 11,667,907.29 

307 Nkhl;lhu; thfd jpizf;fsk; 795,108.90                    -    795,108.90 

326 
rKjhak;rhu; rPu;jpUj;jj; 
jpizf;fsk; 131,133.00                    -    131,133.00 

327 
fhzp gad;ghl;L nfhs;if 
jpl;lkply; jpizf;fsk; 223,979.28 1,045,624.50 1,269,603.78 

328 
kdpjtY kw;Wk; Ntiytha;g;G 
jpizf;fsk; 351,190.28 327,635.04 678,825.32 

  $l;Lj;njhif 67,673,228.51 24,506,730.69 92,179,959.20 

     



வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

 

      அரச உத்திதயாகத்தர்களின் முற்பை கைக்கு பற்ைிய ெிபரம் - 2016 

க
ா
ா
ிய

ா
ல

ய
ம்

 

கடன் மீளளித்தல் இடர் உற்சவ விசசட ஏனைய 

வ
ிண்

ண
ப்

ப
ித்

ச
த

ா
ர்
 

எ
ண்

ண
ிக்

ன
க

 

வ
ழ

ங்
க

ிய
 

எ
ண்

ண
ிக்

ன
க

 

ப
ப

று
ம

த
ி 

வ
ிண்

ண
ப்

ப
ித்

ச
த

ா
ர்
 

எ
ண்

ண
ிக்

ன
க

 

வ
ழ

ங்
க

ிய
 

எ
ண்

ண
ிக்

ன
க

 

ப
ப

று
ம

த
ி 

வ
ிண்

ண
ப்

ப
ித்

ச
த

ா
ர்
 

எ
ண்

ண
ிக்

ன
க

 

வ
ழ

ங்
க

ிய
 

எ
ண்

ண
ிக்

ன
க

 

ப
ப

று
ம

த
ி 

வ
ிண்

ண
ப்

ப
ித்

ச
த

ா
ர்
 

எ
ண்

ண
ிக்

ன
க

 

வ
ழ

ங்
க

ிய
 

எ
ண்

ண
ிக்

ன
க

 

ப
ப

று
ம

த
ி 

வ
ிண்

ண
ப்

ப
ித்

ச
த

ா
ர்
 

எ
ண்

ண
ிக்

ன
க

 

வ
ழ

ங்
க

ிய
 

எ
ண்

ண
ிக்

ன
க

 

ப
ப

று
ம

த
ி 

மா.பசயலகம்  -   -   -  54 54 5086770 50 50 500000 14 14 56000  -   -   -  

பிபில  -   -   -  28 25 1876460 61 61 610000 37 37 148000  -   -   -  

பமதகம  -   -   -  42 34 3093330 62 62 620000 37 37 148000  -   -   -  

மடுள்ள  -   -   -  21 10 1977460 62 62 620000 18 18 72000  -   -   -  

சியம்பலாண்டுவ  -   -   -  34 20 1914866 47 47 470000 11 11 440000  -   -   -  

படல்கும்புர  -   -   -  35 17 1964000 58 58 580000 34 34 136000  -   -   -  

பமாணராகனல  -   -   -  21 21 1856705 64 64 640000 29 29 116000 1 1 6,000  
புத்தள  -   -   -  17 17 2208360 60 60 600000 22 22 88000  -   -   -  

பவல்லவாய  -   -   -  27 23 2086000 46 46 460000 1 1 4000  -   -   -  

தணமல்வில  -   -   -  45 25 1727306 58 58 580000 4 4 16000  -   -   -  

கதிர்காமம்  -   -   -  21 21 2006023 21 21 210000 4 4 16000  -   -   -  

பசவைகல  -   -   -  29 29 2116500 42 42 420000 4 4 16000  -   -   -  

பமாத்தம்  -   -   -  374 296 27913780 631 631 6310000 215 215 1256000 1 1 6,000 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

வருடாந ் கணக்கு 

அரச உத்திதயாகத்தர்களின் முற்பை கைக்கு -  6

கணக்கிலக்கம் 

மற்றும் பபயர் 
கணக்கிலக்கம்  

2016/01/01 

திைத்தில் 

உள்ளவாறாை 

ஆரம்ப மீதி 

குறித்த 

வருடத்தின் 

பசலவுகள் 

குறித்த 

வருடத்தின் 

வரவுகள் 

2016/12/31 ல் 

உள்ளவாறாை இறுதி 

மீதி 

2016/12/31 

ல் உள்ளவாறாை  

தினறசசாி புத்தக 

கணக்கு  

மீதி 

அரச 

உத்திசயாகத்தர்களின் 

முற்பண கணக்கு 

8493/0/0/0277/0011 92,908,435.00 33,778,209.00 32,610,243.00  
 

92,163,175.00 

 
 

92,163,175.00 8493/0/0/0277/0012 0.00 5,051,245.00 6,964,471.00 

வபாது மெப்புக் கைக்கு  6

கணக்கிலக்கம் மற்றும் 

பபயர் 
கணக்கிலக்கம்  

2016/01/01 திைத்தில் 

உள்ளவாறாை 

ஆரம்ப மீதி 

குறித்த 

வருடத்தின் 

பசலவுகள் 

குறித்த 

வருடத்தின் 

வரவுகள் 

2016/12/31 ல் 

உள்ளவாறாை 

இறுதி மீதி 

2016/12/31 

ல் உள்ளவாறாை  

தினறசசாி புத்தக 

கணக்கு  

மீதி 

 
 
 

பபாது னவப்பு கைக்கு 

  

6000-0000-00-0001-0060-000  12,100.00 0.00 0.00 12,100.00 12,100.00 

6000-0000-00-0002-0078-000  739,710.00 1,205,553.00 470,093.00 4,250.00 4,250.00 

6000-0000-00-0011-0602-000  300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

6000-0000-00-0013-0079-000  21,202,716.00 74,219,058.00 78,646,628.00 25,630,286.00 25,630,286.00 

6000-0000-00-0016-0027-000  128,192,737.00 183,119,708.00 138,858,108.00 83,931,137.00 83,931,137.00 

6000-0000-00-0017-0009-000  88,920.00 125,993,231.00 125,993,531.00 89,220.00 89,220.00 

6000-0000-00-0018-0038-000  4,148,616.00 22,535,130.00 20,289,248.00 1,902,734.00 1,902,734.00 

6000-0000-00-0053-0000-000  -65,772.00 0.00 65,772.00 0.00 0.00 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

b[pv];V – 2 

epfo;r;rpj;jpl;l hPjpahd xJf;fPl;Lf; fzf;F – 2016 

     nrytpdj; jiyg;G ,y. :-  mikr;R / jpizf;fsk; / khtl;lr; nrayfk; :- 277,  ைாெட்டச் வசயலகம் - வைாைராகமல  

     epfo;r;rpj;jpl;l ,yf;fKk; jiyg;Gk;:  01 - வபாது நிர்ொகம் 

    kPz;LtUk; kw;Wk; %yjdr; nrytpdj;jpd; nghopg;G 

nrytpdj;jpd; jd;ik 
(b[pv];V gbtk; njhlu;ghf) 

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

tUlhe;j 
kjpg;gPl;by; cs;s 

xJf;fPL 

Fiw epug;G 
Vw;ghLk; Fiw 
epug;G kjpg;gPl;L 
xJf;fKk; 

ep.gp.66 kw;Wk; 
ep.gp.69 f;F Vw;g 

khw;wq;fs; 

nkhj;j  
Njwpa Vw;ghL 

nkhj;jr; 
nrytpdk; 

epWj;jp itf;fg;gl;l 
epjpNaw;ghL cl;gl 

Nrkpg;G(kpif)     

&gh &gh &gh &gh &gh &gh 

                

(m) kPz;LtUk;  450,000,000 14,005,000 24,552,040 464,005,000 458,731,072 5,273,928 

  
   -24,552,040    

(M) %yjdk;  120,000,000 0 1,500,000 120,000,000 118,500,000 1,500,000 

  
    -1,500,000    

nkhj;jk; 570,000,000 14,005,000 0 584,005,000 577,231,072 6,773,928 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

b[pv];V - 3 

nraw;wpl;l hPjpahd kPz;LtUk; nrytpdk;  
nrytpdj; jiyg;G ,y.: 277             

epfo;r;rpj;jpl;l ,yf;fKk; jiyg;Gk;: 1 - நிர்ொக நிகழ்ச்சித் திட்டம் 
      

fUj;jpl;l ,y. jiyg;G kw;Wk; 
Ntjdhjpfs;> midj;;J 

fUj;jpl;lq;fSf;Fkhd Vida 
fl;lzq;fs; 

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

tUlhe;j 
kjpg;gPl;by; 

cs;s xJf;fPL 

Fiw epug;G 
Vw;ghLk; 

Fiw epug;G 
kjpg;gPl;L 
xJf;fKk;            

ep.gp.66 kw;Wk; 
ep.gp.69 f;F Vw;g 

khw;wq;fs;             nkhj;j     Njwpa 
Vw;ghL       

nkhj;jr; 
nrytpdk; 

epWj;jp 
itf;fg;gl;l 
epjpNaw;ghL 
cl;gl 

Nrkpg;G(kpif) 

&gh &gh &gh &gh &gh &gh 
வசயற்ைிட்ட இல.01 ,  தமலப்பு 

வபாது நிர்ொகம் ைற்றும் நிறுென 

தசமெகள் - ைாெட்ட வசயலகம் 

39,000,000 0 1,255,112 39,000,000 38,098,157 901,843 MSf;Fhpa Ntjdhjpfs; 

    -1,255,112    

Vida fl;lzq;fs; 26,850,000 330,000 -6,540,026 20,952,309 20,292,309 660,000 

    312,335     

cg nkhj;jk; 65,850,000 330,000 -6,227,691 59,952,309 58,390,466 1,561,843 

வசயற்ைிட்ட இல.02 ,  தமலப்பு  

பிரததசச் வசயலகம்       

MSf;Fhpa Ntjdhjpfs; 341,000,000 13,000,000 -16,230,288 354,514,280 352,140,020 2,374,260 

    16,744,568    
Vida fl;lzq;fs; 43,150,000 675,000 6,240,026 

-526,615 

49,538,411 48,200,586 1,337,825 

cg nkhj;jk; 384,150,000 13,675,000 6,227,691 404,052,691 400,340,606 3,712,085
nkhj;jj; njhif 450,000,000 14,005,000 0 464,005,000 458,731,072 5,273,928
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

                               வசயற்ைிட்ட ரீதியான மூலதனச் வசலெினம்                                 டீஜஎீஸ் - 4 

            வசலெினத் தமலப்பு : - 277   ைாெட்டச் வசயலகம் , வைாைராகமல 

            நிகழ்ச்சித் திட்ட இலக்கம் ைற்றும் தமலப்பு : - 01 - நிர்ொக நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

            வசயற்ைிட்ட இலக்கம் ைற்றும் தமலப்பு  :- 01 - வபாது நிர்ொகம் ைற்றும் நிருென தசமெகள் - ைாெட்ட வசயலகம் 

ெ
ிட

ய
க்
கு

ை
ிப்

பு 

ெ
ிட

ய
 இ

ல
. 

ந
ித

ிப்
படு

த்
த
ல்

 (கு
ை
ியீ

டு
) 

ெிடய ெிபரங்கள் 

ெருடாந்த 
ைதிப்பீட்டில் 

உள்ள ஒதுக்கீடு 

நி.பி. 66 ைற்றும் 
69 நியதிகளுக்கு 

அமைய 
ைாற்றுதல் 

ைற்றும் குமை 
நிரப்பு ஒதுக்கீடு 

வைாத்தத் 
ததைிய 

ஒதுக்கீடு 

வைாத்தச் 
வசலெினம் 

ததைிய 
ெிமளவுச் 

தசைிப்புக்கள் 
(ைிமக)         

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

ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா 

      

மூலதனச் வசாத்துக்கள் புனருத்தாபனம்  

ைற்றும் தைம்படுத்தல்கள்           

2001   11 கட்டிட புனரவமப்பும் நமம்படுத்தல்களும் 10,000,000  10,000,000 10,000,000 0 
2002   11 இயந்திரம் மற்றும் இயந்திர உபகரண புனரவமப்பு  2,000,000  2,000,000 2,000,000 0 

2003   11 வாகனப் புனரவமப்பும் நமம்படுத்தல்களும் 7,000,000  7,000,000 7,000,000 0 

      மூலதனச் வசாத்துக் வகாள்ெனவு      

2102   11 மவனப்சபாருள் மற்றும் அலுவலக உபகரணம்  3,200,000 1,500,000 4,700,000 3,200,000 1,500,000 

2103   11 இயந்திர உபகரணம்  4,550,000 -1,500,000 3,050,000 3,050,000 0 

2104   11 கட்டட நிர்மாணம் 92,000,000  92,000,000 92,000,000 0 

      இயலுமை ெிருத்தி      

2401   11 பயிற்ெியளித்தல் மற்றும் திறனபிவிருத்தி 500,000  500,000 500,000 0 

      மூலதனச் வசலெினம் 119,250,000 0 119,250,000 117,750,000 1,500,000 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

 

டீஜீஎஸ்ஏ – 4 

பசயற்றிட்ட ாீதியாை மூலதைச் பசலவிைம் 

         பசலவிைத் தனலப்பு     :- 277   மாவட்டச் பசயலகம் , பமாணராகனல 

         நிகழ்ச்சித் திட்ட இலக்கம் மற்றும் தனலப்பு    :- 01 - நிர்வாக நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

         பசயற்றிட்ட இலக்கம் மற்றும் தனலப்பு         :-  02 - பிரசதசச் பசயலகம் 

 

வ
ிட

ய
க்

கு
ற

ிப்
பு

 

வ
ிட

ய
 இ

ல
. 

ந
ித

ிப்
ப

டு
த்

த
ல்

 (
கு

ற
ியீ

டு
 

விடய விபரங்கள் 

வருடாந்த  

மதிப்பீட்டில்  

உள்ள  

ஒதுக்கீடு 

நி.பி .66 மற்றும் 

69  

நியதிகளுக்கு  

அனமய  

மாற்றுதல்  

மற்றும் குனற  

நிரப்பு  

ஒதுக்கீடு 

பமாத்தத் சதறிய 

ஒதுக்கீடு 

 

பமாத்தச் 

பசலவிைம் 

சதறிய 

வினளவுச் 

சசமிப்புக்கள் ( 

மினக) 

ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா 

   திைனபிெிருத்தி      

 

பயிற்சியளித்தல் மற்றும் 

திறைபிவிருத்தி 
750,000 0 750,000 750,000 0 

   பமாத்தக் கூட்டுத்பதானக 750,000 0 750,000 750,000 0 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

                   b[pv];V – 5 

nraw;wpl;l uPjpahf nrytpdj;ij epjpg;gLj;Jjy; nghopg;G 
     mikr;R / jpizf;fsk; / khtl;lr; nrayfk; :- ைாெட்டச் வசயலகம், வைாைராகமல 

     nrytpdj; jiyg;G ,y.  :- 277 
     epfo;r;rpj;jpl;l ,yf;fKk; jiyg;Gk;  :- 01 - நிர்ொக நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

  epjpg;gLj;jy;. epfo;r;rpj;jpl;lk; 01* epfo;r;rpj;jpl;lk; 02* nkhj;jk;   

F
w
pa
PL
 

FwpaPl;L tpguk; 
Njwpa  

Vw;ghL** 
                                                                           

cz;ikr;rytpdk; 
                                                   

cz;ikr;rytpdk; 
** 
                                                                                                                                                               

cz;i
kr; 

nrytp
dk;                                                

Njwpa 
Vw;ghL 
**  
                                                          

cz;ikr; 
nrytpdk;  

                                           

nrytpd 
tPjk;   

  1 2 3 4 5 6   

  &gh &gh &gh &gh &gh &gh % 

11 cs;ehl;L epjp 584,005,000 577,231,072 - - 584,005,000 577,231,072 99 

12 ntspehl;Ljtp - fld;            

13 ntspehl;Ljtp - ed;nfhil            

14 

kPs; nrYj;jNtz;ba ntspehl;Ljtp- 

fld;            

15 

kPs; nrYj;jNtz;ba ntspehl;Ljtp-

ed;nfhil            

16 vjph;kiw epjp            

17 

cs;ehl;L epjpAld; njhlh;ghd 

ntspehl;Ljtp            

21 tpN\l rl;l Nritfs;            

  nkhj;jk; 584,005,000 577,231,072 - - 584,005,000 577,231,072 99 
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வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்வக -2016   சமானராகவல மாவட்டம் 

 
  b[pv];V - 5 (i) 

 
xt;nthU epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;Fk; mikthf nrytpdj;ij epjpg;gLj;Jjy; 

 

    mikr;R / jpizf;fsk; / khtl;lr; nrayfk;  :- ைாெட்டச் வசயலகம் – வைாைராகமல 

    nrytpdj; jiyg;G ,y.      :- 277   

     epfo;r;rpj;jpl;l ,yf;fKk; jiyg;Gk;    :- 01 - நிர்ொக நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 

  epjpg;gLj;jy;. epfo;r;rpj;jpl;lk; 01 epfo;r;rpj;jpl;lk; 02 
epfo;r;rpj;jpl;lnkhj;jk; /gf;f 

nkhj;jk; * 

F
w
pa
PL
 

FwpaPl;L tpguk; 
Njwpa Vw;ghL 

cz;ikr; 
nrytpdk; 

Njwpa Vw;ghL 
cz;ikr; 
nrytpdk; cz;ikr; 

nrytpdk; 
Njwpa Vw;ghL 

&gh &gh &gh &gh &gh &gh 

11 cs;ehl;L epjp 179,202,309 176,140,466 404,802,691 401,090,606 584,005,000 577,231,072 

12 ntspehl;Ljtp - fld;            

13 ntspehl;Ljtp - ed;nfhil            

14 
kPs; nrYj;jNtz;ba ntspehl;Ljtp-
fld;            

15 
kPs; nrYj;jNtz;ba ntspehl;Ljtp-
ed;nfhil            

16 vjph;kiw epjp            

17 
cs;ehl;L epjpAld; njhlh;ghd 
ntspehl;Ljtp            

21 tpN\l rl;l Nritfs;            

  nkhj;jk; 179,202,309 176,140,466 404,802,691 401,090,606 584,005,000 577,231,072 
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