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அக்ககோஞம் கோட்சி  

சோடோஞ க ணன்  கூட் அறிவிப்பு 
 

கூட் ண்.06                        ோள்01.04.2022    
 

போருள் :  க ணன்க் கூட்ம் - அக்ககோஞம் கோட்சி  -                           

ோள்.    04.04.2022  திங்கள்  கினமண 10.00 ணணிக்கு   
சோடோஞ கூட்ம்  மபறுடல் - அறிவித்டல் -     
சம்ணந்டணோக. 
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        அக்ககோஞம் கோட்சி கணன்ம் சோடோஞ கூட்ம் 04.04.2022                     

திங்கள்  கினமண  கல் 10.00 ணணிக்கு ோக்ர்.பி.ஆர்.அம்கத்கர் கணன் 

கூத்தில், கணன் டமபர் அபர்களின் டமமணயில் மபறும் சோடோஞ 

கூட்த்தில்  கணன் துமஞ டமபர் ணற்றும் கணன் உறுப்பிர்கள் 

அமபரும் கந்து பகோள்ளுணோறு அன்புன் ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

 

 

            டங்கள் அன்ோர்ந்ட 
 

 
         (திருணதி.ட்சுமி ோரி)  

                                                                            கணன் டமபர்  
                                                                         அக்ககோஞம் கோட்சி 

இம் : அக்ககோஞம் கோட்சி 
 

ோள்  :  01.04.2022 
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க ணன் டமபர் திருணதி.ட்சுமி ோரி அபர்கள் பகோண்டு பரும் தீர்ணோம் 

              அக்ககோஞம் கத்திற்கு குடிநீர் ஆடோணோக விநங்கும் கல்ோறு நீர் ற்றும் 

நிமதத்தின் அருகில் ஆற்றின் குறுக்கக டடுப்ம கட்டி அதில் கசரும் டண்ணிரீன் 

மும் அக்ககோஞம் கத்திற்கு கடமபதோ நீர் ஆடோத்மட பருக்கிக் பகோள்ந 

ஆபஞம் பசய்யுணோறு ணோண்புமிகு நீர்பநத்தும அமணச்சர் அபர்கமந இந்ட 

ணன்த்தின் சோர்ோக கனிவுன் ககட்டுக் பகோள்கிகன்.  

              16 பது போர்டில் அமணந்துள்ந முருகப்ன் படருவில் உள்ந கல்பபட்டு மிகவும் 

ழுடமந்து உள்நது அடம இடித்துவிட்டு புதித கல்பபட்டு கட்டித் டருணோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

             சத்திதமூர்த்தி படருவில் உள்ந கல்பபட்டு மிகவும் டோழ்போக உள்நடோல் 

அடிக்கடி அமப்பு ற்ட்டு அடம ணோற்றி உதர்த்தித் டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன் 

            அக்ககோஞம் 16 பது போர்டில் உள்ந சுந்டம் படருவில் அமணந்துள்ந இண்டு 

கல்பபட்டு மிகவும் டோழ்போக உள்நது அடம உதர்த்தி கட்டித் டருணோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன். 
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க ணன் துமஞ டமபர் திருணதி.கோபதி அன்புோன்ஸ் அபர்கள் பகோண்டு 

பரும் தீர்ணோம் 

அக்ககோஞம் கோட்சி அலுபகத்தின் முகப்பில் டந்மட பரிதோர், கறிஜர் 

அண்ஞோ முத்டமினறிஜர் கமஜர், அண்ஞல் அம்கத்கர் ஆகிகதோர்களின் 

பபண்கசிம நிறுப படிக்மக கணற்பகோள்ந கபண்டும். 

அக்ககோஞம் 4-பது போர்டு க ணன் உறுப்பிர் ஸ்.பசந்தில் குணோர் அபர்கள் 

பகோடுத்ட தீர்ணோத்தின்டி டமிழ்ோடு வீட்டுபசதி போரிதத்தில் புதிதடோக அமணத 

இருக்கும் பூங்கோவிற்கு கமஜர் பசம்பணோழி பூங்கோ ன்று பதர் சூட் கபண்டும். 

அக்ககோஞம் 10-பது போர்டில் உள்ந டண்ணீர் பிச்சம கோக்க 

கீழ்கண்ன்னுமிதோன் படரு.சிபோஜ் படரு, ோசர் படரு. அந்கடோணிதோர் 

படரு.துலுக்கோஞத்டணன் படரு, ணஸ்டோன் டர்கோ படரு ஆகித படருக்களில் 

கோர்பபல்அமணத்து மின் இமஞப்புன் கணோட்ோர் அமணத்து சின்கக் கங்க அமணத்து 

டகபண்டும். 

10-பது போர்டில் கணற்கண் படருக்களில் ழுடமந்து உள்ந ணமனநீர் 

கோல்போய்கள் சீர் பசய்து ட கபண்டும். 

அக்ககோஞம் மனத ஸ் நிமதம் அருகில் கோட்சிக்கு பசோந்டணோ இத்தில் 

கோட்சிக்கு  பருபோய் பருபடற்கு இருசக்க போகம் நிறுத்ட ஸ்கன்ட் அமணத்து ட 

கபண்டும். 

அக்ககோஞம் கம் 36-போர்டுகளிலும் படரு ோய்கள் அதிக அநவில் உள்ந 

நிமயில் போதுணக்களுக்கு படோந்டபோக உள்நது கப கட்டுப்டுத்ட படிக்மக 

டுக்க கபண்டும். 

போருள் ண்.03 

கோட்சி ஆமஞதர்  (ண) கோட்சி போறிதோநர் அபர்களின்  ணோர்ச்/ 2022ம் 

ணோடத்திற்கோ ோட்குறிப்பு ணன்த்தின் ோர்மபக்கும் திவிற்கும் மபக்கப்டுகிது. 

          அலுபக குறிப்பு:  ணன்ம் திவு பசய்தோம். 
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போருள் ண்.04 

இந்கோட்சியில் 15 பது நிதிக்குழு ணோன்தம் – 2021-22 ஆம் ஆண்டின் கீழ் 10.03.2022ம் 

கடதி கீழ்கோணும் ணிக்கு எப்ந்டப்புள்ளிகள்  ககோப்ட்து. பப்பற்  எப்ந்டப்புள்ளிகளின் 

எப்புகோக்கு ட்டிதல் பின்பருணோறு 

ப.ண் ணியின் பதர் ணதிப்பீடு ணதிப்பீட்மவி குமந்ட 

சடவிகிட எப்ந்டப்புள்ளி 

விபம் 

ணதிப்பீட்மவி அதிக சடவிகிட 

எப்ந்டப்புள்ளி விபம் 

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 

    எப்ந்டடோர் 

பதர்  

சட விகிடம் பதர் அதிக சட 

விகிடம் 

1 கோட்சிக்குட்ட் போர்டு 

ண்.04 டமிழ்ோடு வீட்டு பசதி 

போரிதம் போர்டு B, பிநோக்.33 

க பு ண் பிரிவு -3ல் 

கர்பு சுகோடோம் ணற்றும் 

ஆகோக்கித மணதம் (Urban 

Health and Wellness Center)  

கட்டுடல். 

25.00 

--- ---- திரு.ஸ்.கணஷ்ோபு 

திரு.பி.வீர்ோகபன் 

  6.87 % 

  4.36 % 

கணற்டி பப்பற் எப்ந்டப்புள்ளிகளில் பப்பற் இரு எப்ந்டப்புள்ளிகளும்  

ணதிப்பீட்ம வி அதிகணோக உள்நடோல் அதில்  குமபோக  எப்ந்டப்புள்ளி  அளித்துள்ந 

திரு.பி.வீோகபன் அபர்களின்  எப்ந்டப்புள்ளியின்  விமவிகிடத்மட குமத்து பனங்குணோறும், 

கணலும் கோட்சியில் கோதித நிதிதோடோம் இல்ோடடோல் எப்ந்டடோம ணதிப்பீடு விகிடத்திக 

ணிகமந கணற்பகோள்ந எப்புடல் பப்ட்டுள்நமட ணன்த்தின் அனுணதி கபண்ப்டுகிது.

    அலுபக குறிப்பு :-  ணன்ம் அனுணதிக்கோம். 

.க.ண். 995/இ1/2021 

 

போருள் ண்.05 

அக்ககோஞம் கோட்சிக்குட்ட் அம்கத்கர் கர் குதியில் போர்டு ண் 9ல் 

அமணந்துள்ந போதுக்கழிப்பிம் ோணரிப்பு ணிகள் கணற்பகோள்நப்ட்டுள்நது. கணலும் 

இக்கழிப்மயிலிருந்து கழிவுநீம பபளிகதற் ( ோடோந சோக்கம கழிவுநீர் குனோய் 

இமஞப்பு மூம் ) இதோடடோல் இப்போதுக்கழிப்பித்திற்கு அருகோமணயில் கழிவுநீர் 

படோட்டி என்றிம ( புதிதடோக ) கட்டி கணற்பகோள்ளும் ணிக்கோ ணதிப்பீடு              

படோமக ரூ. 3.00 ட்சம் ணன்த்தின் அனுணதிக்கு மபக்கப்டுகிது. 

அலுபக குறிப்பு : 1. ணன்ம் அனுணதிக்கோ  ம்  

2.கணற்டி ணிக்கோ படோமகயிம கோட்சி போது  

   நிதியிலிருந்து கணற்பகோள்ந ணன்ம் அனுணதிக்கோம். 

(.க.ண்.507/இ1/2021) 

 

போருள் ண்.06 

இந்கோட்சியில் இதக்குடல் ணற்றும் ோணத்டல் உள்கட்மணப்பு ணற்றும் 

இமபபளி நிப்புடல் பட்டி நிதி (Operational & Maintenance Gap Filling Interest Fund 2021-

22 ஆண்டிற்கு  ணதிப்பீடு  ரூ.5.00 இட்சத்தில் போர்டு ண் .28 புதுப்கட்ம குதியில் 

உள்ந சமுடோத கழிப்பிம் ோணத்டல் ணிகள் கணற்ககோள்ளுடல்  ணிக்கு ணன் தீர்ணோ 
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ண்.964 ோள்.20.12.2021ன்டி ணி கணற்பகோள்ந ணி உத்திவு பனங்கப்ட்தில் 

கணற்டி கழிப்பிம் ல் முமயில் உள்நடோல் இக்கழிப்பித்திற்கு ணோற்ோக போர்டு 

ண்.24 பி ம் சர்ச் கழிப்பித்தில் கணற்டி ணதிப்பீட்டில் ணிமத டுத்துள்ந 

எப்ந்டடோர்ர் திரு.கக.முனுசோமி அபர்கள் மூம் கணற்பகோள்ந ணன்த்தின் அனுணதிக்கு 

மபக்கப்டுகிது.  

அலுபக குறிப்பு :  ணன்ம் அனுணதிக்கோ  ம்  

(.க.ண்.507/இ1/2021) 

 

போருள் ண்.07 

கர்பு உள்நோட்சி கடர்டல்  2022 யிம சிப்ோக த்தும் போருட்டு  

போக்குச்சோபடி டமமண அலுபர்களுக்கோ யிற்சி பகுப்புகள் த்ட டிவி ணற்றும் 

கடர்டல் படோர்ோக வீடிகதோ ணற்றும் புமகப்ங்கள் டுக்கவும்  உள்ளூர் ணற்றும் 

பபளியூர் விமப்புள்ளி ககோப்ட்தில் கீழ்கோணும் விபப்டி விமப்புள்ளிகள் 

பப்பற்றுள்நது . 

ப.

ண் 
விபம் ண்ணிக்மக 

BABU DIGITAL STUDIO 

ARAKKONAM 

SRI KRISHNA 

DIGITAL STUDIO 

ARAKKONAM   

1 55 Inch TV  1 TV (per day) 1500 1500 

2 Video Coverage 1 Function 5000 7000 

3 
HD Video Coverage & 

Editing 
1 Function 7000 9000 

4 Take Photography 1 Function 3000 5000 

கணற்கோணும் விமப்புள்ளிகளில் குமந்ட விமப்புள்ளி பனங்கித  BABU DIGITAL 

STUDIO, ARAKKONAM, அபர்களுக்கு  கடர்டல் ணியின் அபச அபசிதத்மட கருத்தில் 

பகோண்டு கபம உத்திவு பனங்கியுள்நடற்கும் , அடற்கோ பசவித்மட கடர்டல் 

பசவிங்களுக்கோக ணன்த்டோல் எப்டல் அளித்துள்ந நிதியிலிருந்து கணற்பகோள்நவும் 

ணன்த்தின்  அனுணதி கபண்ப்டுகிது. 

அலுபக குறிப்பு :  ணன்ம்  அனுணதிக்கோம்.     

(.க.ண் 2342/ப்1/2022) 

போருள் ண்.08 

கர்ப்பு உள்நோட்சி சோடோஞ கடர்டல் 2022 போக்குச்சோபடிகளுக்கு அனுப்பி 

மபக்கப் கபண்டித  சரிோர்ப்பு ட்டிதலில் உள்ந கடர்டல் போருட்கமந பகோள்முடல்   

பகோள்ந உள்ளூர் ணற்றும் பபளியூர் விமப்புள்ளி ககோப்ட்தில் கீழ்கோணும் விபப்டி 

விமப்புள்ளிகள் பப்பற்றுள்நது ணன்த்தின் ோர்மபக்கு சணர்பிக்கப்டுகிது. 
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(Exclusive of GST Rs.) 

1 Polling Area Posters 
1 43 45 48 

2 Candidate Poster 
1 43 45 48 

3 12 Alternate Document Poster 
1 47 50 55 

4 Polling Station Numbering Posters 
1 43 45 48 

5 iknahw;Wg; ngl;lfk; (Cjh)  (Stamp Pad) 
1 62 65 70 

6 jPg;ngl;b 
1 5 7 10 

7 mopahj ikf;Fg;gpfs; nghUj;jp itg;gjw;fhd fpz;zk; 
1 20 25 28 

8 cs;Ns – rpypg;Gfs; 
1 7 10 12 

9 ntspNa – rpypg;Gfs; 
1 7 10 12 

10 midj;J thf;fhsu;fs; - rpypg;Gfs; 
1 7 10 12 

11 Mz;fs; - rpypg;Gfs; 
1 7 10 12 

12 ngz;fs; - rpypg;Gfs; 
1 7 10 12 

13 thf;Fr;rhtb jiyik mYtyu; -rpypg;Gfs; 
1 7 10 12 

14 thf;Fg;gjpT mYtyu; -1 rpypg;Gfs; 
1 7 10 12 

15 thf;Fg;gjpT mYtyu;-2 rpypg;Gfs; 
1 7 10 12 

16 thf;Fg;gjpT mYtyu;-3 rpypg;Gfs; 
1 7 10 12 

17 thf;Fr;rhtb Kftu;fs; - rpypg;Gfs; 
1 7 10 12 

18 Polling Agent - Slips 
1 7 10 12 

19 Nju;jy; elj;Jk; mYtyu; Ngl;[;fs; 
1 65 70 75 

20 cjtp Nju;jy; elj;Jk; mYtyu; Ngl;[;fs; 
1 60 65 70 

21 thf;Fr;rhtbjiyik mYtyu; Ngl;[;fs; 
1 60 65 70 

22 thf;Fg;gjpT mYtyu; -1 Ngl;[;fs; 
1 7 10 12 

23 thf;Fg;gjpT mYtyu; -2 Ngl;[;fs; 
1 7 10 12 

24 thf;Fg;gjpT mYtyu; -3 Ngl;[;fs; 
1 7 10 12 
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25 kz;ly mYtyu; Ngl;[;fs; 
1 7 10 12 

26 kz;ly mYtyupd; cjtpahsu; Ngl;[;fs; 
1 7 10 12 

27 tuNtw;G mYtyu; Ngl;[;fs; 
1 7 10 12 

28 tuNtw;G cjtpahsu; Ngl;[;fs; 
1 7 10 12 

29 
vz;nza; Kjypatw;iw Jilj;J vLg;gjw;F Jzp 

my;yJ fopT Jzp 
1 100 110 120 

30 nfhz;il Crp (xU Nju;jYf;F) (box) 
1 50 60 65 

31 ngd;rpy; 
1 5 7 10 

32 Fz;^rpfs; 
1 25 30 34 

33 nky;ypa KUf;F E}y; 10 Meter 
1 10 15 18 

34 Kj;jpiu muf;F (Sealing Wax) 
1 10 15 18 

35 fupk jhs;fs; (Carbon paper) (box) 
1 235 240 250 

36 gpuTd; jhs;fs; (Brown packing paper) 
1 15 20 24 

37 fpj;jhd; / ghypjPd; ig 
1 47 50 55 

38 ghypjPd; jhs;fs; 
1 25 30 35 

39 cUs;Kid Ngdh (Blue Color) 
1 5 7 10 

40 cUs;Kid Ngdh (Red Color) 
1 5 7 10 

41 rpwpa fj;jp (Paper Cutting Knife) 
1 10 15 18 

42 gir (Gum – 500 gms) 
1 35 40 45 

43 xl;L gir  (Gum Paste 100 ml) Tube 
1 10 15 18 

44 Tally Sheet 
1 3 5 8 

45 Q line Slip 
1 55 60 65 

46 Arrow Stamp 
1 28 30 35 

47 Pusher 
1 20 25 30 

48 Carton Box  
1 62 65 70 

49 Yellow Cover  
1 56 60 65 

50 Assistant Zonal Officer Badges 
1 60 65 68 

51 Nodal Officer Badges 
1 60 65 68 

52 gbtk;-11 thf;Fr;rhtb Kftu; epakdk; 
1 7 10 15 

53 
gbtk;-12> thf;Fg;GjpT njhlq;Ftjw;F Kd;G 

thf;Fr;rhtb 
1 7 10 15 

54 gbtk;-13 
1 7 10 15 
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55 gbtk; -18 
1 7 10 15 

56 gbtk; -22 
1 7 10 15 

57 gbtk; - 23 
1 7 10 15 

58 ghu;itaw;w kw;Wk; eypTw;w thf;fhsu; cWjpnkhop 
1 6 10 15 

59 thf;Fr;rhtb jiyik mYtyu; Nju;jy; tptuf;Fwpg;NgL 
1 3 5 8 

60 
kWg;gpw;Fl;gl;l thf;fhsu; Fwpj;j fl;lzj;jpw;fhd 

gw;Wr;rPl;L 
1 6 10 15 

61 fhty;epiya mjpfhupf;F mDg;Gk; Gfhh; fbjk; 
1 5 10 15 

62 thf;Fr;rhtb Kftu;fSf;F EioT mDkjpr;rPl;L 
1 5 10 15 

63 

thf;Fr;rhtb jiyik mYtyuhy; Nju;jjy; elj;;Jk; 

mYtyUf;F kz;ly mYtyu;fs; Nju;jy; nghUl;fs; 

xg;gilg;G kw;Wk; Vw;Gg; gbtk; 

1 5 10 15 

64 

Nju;jy; elj;Jk; mYtyu; kz;ly mYtyu;fs; %ykhf 

thf;Fr;rhtb jiyik mYtyu; nfhLf;fg;gl Ntz;ba 

Nju;jy; nghUl;fs; xg;gilg;G kw;Wk; Vw;Gg; gbtk; 

1 5 10 15 

65 Kftupr; rPl;L 
1 8 10 15 

66 mopahj ikf;Fg;gpfs; nghUj;jp itg;gjw;fhd fpz;zk; 
1 20 25 28 

67 nfhz;il Crp xU Nju;jYf;F 
1 50 56 60 

68 ngd;rpy; 
1 10 15 18 

69 KOjhs; 
1 8 10 15 

70 Fz;^rpfs; 
1 40 45 48 

71 nky;ypa KWf;F E}y;  
1 48 50 55 

72 Kj;jpiu muf;F 
1 50 55 60 

73 fupk jhs;fs; 
1 85 90 95 

74 cUs; Kid Ngdh 
1 5 10 15 

75 Sharpaner 
1 5 7 10 

76 Eraser 
1 3.50 4 6 

77 Kangaro Stapler Big Size 
1 220 225 235 

78 Kangaro Stapler  Small Size 
1 95 100 105 

79 Rubber Bband (Page of 15 gms) 
1 15 20 25 

80 Tray  
1 485 495 485 

81 A4 Paper  
1 292 295 285 

82 
cs;Ns> ntspNa kw;Wk; thf;Fr;rthbb Fwpj;j midj;J 

tpjkhd 11 ];bf;fu;fs; 
1 77 80 85 

83 kpd;dZ thf;Fg;gjpT Fwpj;J mr;rplg;gl;l Gj;jfk; 
1 5 10 15 
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84 nkOFtu;j;jpfs; 
1 5 10 15 

85 rzy; fapW (10 kPl;lu;) 
1 145 150 160 

86 Vw;G gbtk; 
1 5 10 15 

87 
thf;Fr;rhtbfSf;F mDg;gp itf;fg;gl Ntz;ba 

thf;Fg;gjpT nghUl;fs; glbay; 
1 5 10 15 

88 
kpd;dZ thf;Fg;gjpT ,ae;jpuq;fs; gad;gLj;Jtjw;fhd 

gapw;rp Gj;jfk; 
1 5 10 15 

89 thf;Fr;rhtb jiyik mYtyUf;fhd rpwg;G mwpTiufs; 
1 5 10 15 

90 
thf;Fr;rhtb vz;fs; kw;Wk; Nju;jy; njhlu;ghd 

midj;J tpjkhd ,ug;gu; Kj;jpiufs; 
1 120 125 135 

91 Ntl;ghsu; milahs ml;il 
1 7 10 15 

92 Kftu;fs; milahs ml;il 
1 7 10 15 

93 efuhl;rp gzpahsu;fs; milahs ml;il 
1 7 10 15 

94 
Nju;jy; jpdk; tuNtw;giu kw;Wk; thf;F vz;zpf;if 

md;W Ngdu; 
1 1900 2000 1905 

95 Ntl;ghsu;fs; kw;Wk; njUtptuq;fs; Fwpj;j Ngh];lu;fs; 
1 43 45 48 

96 
rhf;Fig (Nfhzp) thf;Fr;rhtbfSf;F Nju;jy; 

nghUl;fs; toq;Fjy; 
1 65 70 75 

 பணோத்டம் ரூ 5422.5 5895 6168 

கணற்கோணும் விமப்புள்ளிகளில் குமந்ட விமப்புள்ளி பனங்கித  பிரிதோ 

ஆர்ட் பிரின்ர்ஸ் , கிருஷ்ஞகிரி,   அபர்களுக்கு  கடர்டல் ணியின் அபச 

அபசிதத்மட கருத்தில் பகோண்டு கபம உத்திவு பனங்கியுள்நடற்கும் , 

அடற்கோ பசவித்மட கடர்டல் பசவிங்களுக்கோக ணன்த்டோல் எப்டல் 

அளித்துள்ந நிதியிலிருந்து கணற்பகோள்நவும் ணன்த்தின்  அனுணதி 

கபண்ப்டுகிது. 

அலுபக குறிப்பு :  ணன்ம்  அனுணதிக்கோம்.  

(.க.ண் 2342/ப்1/2022) 
 

போருள் ண்.09 

அக்ககோஞம் கோட்சியில் குதியில் பங்குகோய்ச்சல் ணற்றும் 

பகோசுக்களின் மூம் பக் கூடித கோய்கமந கட்டுப்டுத்துபடற்கோக பகோசு 

உற்த்திதோகும் இங்கமந கண்றிந்து அழித்டல் , முதிர்ந்ட பகோசுக்கமந 

அழிக்கும் ணிக்கு கோட்சி நிதிநிமமணமத கருத்தில் பகோண்டு  35 DBC 

ணிதோநர்கமந மபத்து பங்கு கோய்ச்சல் கோய் டடுப்பு ணி படோர்ந்து 

கணற்பகோள்நப்ட்டு பருகிது  .கப 01.04.2022 முடல் 30.06.2022 பம 

ற்ககப இந்கோட்சியில் ணி பசய்து பரும் இன்ம் ணகளிர் சுத உடவிக்குழு 

ணற்றும் இநந்படன்ல் ணகளிர் சுத உடவிக்குழு ஆகித இண்டு ணகளிர்  சுத 

உடவிக்குழுக்களின் மூம் படோந்து  35 DBC ணிதோநர்கமந தன்டுத்தி 
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பகோள்நவும், அடற்கோ கடோோத பசவிம் ரூ .8.50 ட்சம் போது 

நிதியிலிருந்து கணற்பகோள்நவும், கணன் அனுணதி கபண்ப்டுகிது. 

 அலுபக குறிப்பு:- ணியின்  அபசித  அபசம்    கருதி   க   ணன்  

                               டமபோல் முன் அனுணதி அளிக்கப்ட்டுள்நமட    

                               ணன்ம் எப்புடல்  ற்கோம். 

போருள் ண்.10 

 அக்ககோஞம் கோட்சிக்கு குதியில்  தூய்மண இந்திதோ திட்த்தின் கீழ் 

போங்கப்ட்   44 ண்ணிக்மக கட்ரி ஆப்கட்ர் ( BOV) போகங்கமந  ரூ. 6.00 

இட்சம் ணதிப்பீட்டில் ஆண்டு ோணரிப்பு ணி கணற்பகோள்ந 09.09.2020 அன்று  குமந்ட 

எப்ந்டப்புள்ளி பனங்கப்ட் ஸ்ரீ போரி ண்ர்பிமசஸ் , அக்ககோஞம்  நிறுபத்திற்கு 

11.09.2020 அன்று ணி உத்திவு பனங்கப்ட்து. டற்கோது 31.03.2022 கடதியுன் ஸ்ரீ 

போரி ண்ர்பிமசஸ், அக்ககோஞம்  நிறுபத்திற்கு ணி உத்திவு முடிபமபடோலும் , 

புதித எப்ந்டப்புள்ளி ககோரி படிக்மக கணற்பகோள்ளும் பம ற்ககப ணி பசய்து 

பரும்  ஸ்ரீ போரி ண்ர்பிமசஸ், அக்ககோஞம் நிறுபத்தின் மூம் ற்ககப பனங்கி 

பரும் அகட ணதிப்பீட்டில் கணற்டி நிறுபத்திரின் 10.03.2022 ஆம் கடதித சம்ணட 

கடிடத்தின் கரில் படோர்ந்து  01.04.2022  முடல் 30.06.2022 பம   ணி உத்திவு 

பனங்கிவும், அற்கோ கடோோத பசவிம் ரூ. 1.50 ட்சத்திற்கு ணன் எப்புடல் 

கபண்ப்டுகிது. 

 அலுபக குறிப்பு:- ணியின்  அபசித  அபசம்    கருதி   க   ணன்  

                                          டமபோல் முன் அனுணதி அளிக்கப்ட்டுள்நமட    

                                          ணன்ம் எப்புடல்  ற்கோம். 

 (.க.ண். 826/2015/ச்1) 

 

போருள் ண்.11 

                  இந்கோட்சி ல்மக்குட்ட் 36 போர்டுகளில்  முடல் நிம ணற்றும் 

இண்ோம் நிம குப்ம கசகரிப்பு பசய்து அடம அப்புப்டுத்துடல் , திசரி வீடுகள் 

ணற்றும் படருக்களிலுள்ந ணக்கும் ணற்றும் ணக்கோட குப்மகமந டம் பிரித்து கசகரித்து On 

site Composting  ணற்றும்  Micro Compost Centre (MCC)  படோட்டிகளில் கசர்க்கும் ணிக்கும் , 

36 போர்டுகளிலுள்ந படருக்களின் பின்புத்தில் அமணந்துள்ந சந்துகளில் உள்ந 

குப்மகமந ணற்றும் கோல்போய்கமந சுத்டம் பசய்டல் , தூர்போருடல், படருக்கமந 

பருக்குடல் கோன் ணியிம கணற்பகோள்ந இந்கோட்சியில் உள்ந 111 துப்புவு 

ணிதோநர்கமந பகோண்டு முழுமணதோக அப்புப்டுத்ட முடிதோட கோஞத்திோல் 

இந்கோட்சிக்கு கூடுடோக ணோபட் ஆட்சிதரின் திக்கூலி அடிப்மயில் 

பபளிபகோஞர்வின் மூம் 195 ணிதோநர்கமந நிதமித்துக்பகோள்ந கோட்சி நிர்போக 

ஆமஞதர் ,பசன்ம, அபர்களின் பசதல்மும கடிட .க.ண். 30813/J3/2018 

ோள்:11.12.2018.ல் ஆமஞ பனங்கப்ட்டு ஆமஞதர், அக்ககோஞம் கோட்சி அபர்களின் 

ணி உத்திவு .க.ண் 2835/2018/ச்1    ோள்: 30.07.2020-ல் ஸ்ரீ போரி 

ண்ர்பிமசஸ், அக்ககோஞம்  நிறுபத்திற்கு 01.08.2020 முடல் 31.07.2021 பம   

பபளிக்பகோஞர்வின் மூம் 195 தூய்மண ணிதோநர்கமந பனங்க ககோரி ணி உத்திவு 

பனங்கப்ட்து. இந்நிமயில்  31.07.2021 கடதியுன் ணி உத்திவு முடிபமந்டடோல்   

ற்ககப ணிதோநர்கமந பனங்கி பரும் அகட ணதிப்பீட்டில் கணற்டி நிறுபத்தின் 

மூம் படோர்ந்து பபளிக்பகோஞர்வு ணியிம 31.03.2022 பம புதுபித்து பகோள்ந 



 
 

10 
 

ணன் அனுணதி பப்ட்டு  டற்கோது பம இப்ணி மபற்று பருகிது,  

இந்நிமயில் 31.12.2021 கடதியுன் கோட்சி நிர்போக ஆமஞதர் பசன்ம 

அபர்களின்  நிர்போக அனுணதி முடிபமந்துள்நடோல் மீண்டும் புதித எப்ந்டப்புள்ளி ககோரி 

படிக்மக டுக்க முடிதோட சூழ்நிம உள்நது.  கப புதித எப்ந்டப்புள்ளி ககோரி 

படிக்மக கணற்பகோள்ளும் பமயில்  ற்ககப ணி பசய்து பரும்  ஸ்ரீ போரி 

ண்ர்பிமசஸ், அக்ககோஞம் நிறுபத்தின் மூம் ற்ககப ணிதோநர்கமந 

பனங்கி பரும் அகட ணதிப்பீட்டில் கணற்டி நிறுபத்தின் 21.03.2022 ஆம் கடதித சம்ணட 

கடிடத்தின் கரில் 01.04.2022 முடல் 30.06.2022 பம 3 ணோடங்களுக்கு 

பபளிக்பகோஞர்வு ணியிம புதுபித்து பனங்கி கணன் அனுணதி கபண்டியும் , 

அற்கோ கடோோத பசவிம் ரூ. 81.00 ட்சம் போதுநிதியிலிருந்து கணற்பகோள்நவும் , 

ணன் எப்புடல் கபண்ப்டுகிது. 

அலுபக குறிப்பு:- ணியின்  அபசித  அபசம்    கருதி   க   ணன்  

                                          டமபோல் முன் அனுணதி அளிக்கப்ட்டுள்நமட    

                                          ணன்ம் எப்புடல்  ற்கோம். 

 (.க.ண். 826/2015/ச்1) 

 

போருள் ண்.12 

ணக்கு ோகண திட்ம் 2021-22 (NNT) ஆம் ஆண்டிற்கு அக்ககோஞம் 

கோட்சியில்  ூப்ளி கோடு குதியில் (ோநங்கோடி மணதம் அருகில்) குடிநீர் சுத்திகரிப்பு 

மணதம் அமணத்டல் ணிக்கு அசு ங்களிப்பு ரூ.2.34 இட்சம் ணற்றும் போது ணக்கள் 

ங்களிப்ோக ரூ.2.80 இட்சம்  பணோத்டம் ரூ.5.14 இட்சத்திற்கு கோட்சி நிர்போக  

ஆமஞதர், பசன்ம-28 அபர்களின் பசதல்மும கடிட                             

.க.ண்.27519-34/2021/P2 ோள்.26.03.2022ல் கடிடத்தில் நிர்போக அனுணதி அளித்து 

உத்திவிப்ட்டுள்நமட ணன்த்தின் ோர்மபக்கு மபக்கப்டுகிது. 

  அலுபக குறிப்பு :- ணன்ம் திவு பசய்தோம். 

.க.ண்.207/2022/இ1  

போருள் ண்.13 

இந்கோட்சியில் 2021-2022ம் ஆண்டின் தீவி பரி பசூல்    பசய்யும் டி 

கோட்சி நிர்போக இதக்குர் ணற்றும் கோட்சி நிர்போக ணண் இதக்குர்  ஆகிகதோரின் 

ஆய்வு கூட் அறிவுமயில் படரிவித்டடற்கு இஞங்க 36 போர்டுகளிகலும் பசூல் 

ணிமத துரிடப்டுத்துபடற்கு  போது ணக்களுக்கு விழிப்புஞர்வு பசய்த ஏலி பருக்கி 

மும் ஆட்கோவில் விநம்ம் பசய்த , உள்ளுர் ஆட்கோவின் விம புள்ளி  7.3.2022 

அன்று பப்ட் விமப்புள்ளிகளில் கீழ்கண்போறு பப்ட்மபகளில் குமந்ட 

விமப்புள்ளிமத அனுணதிக்கவும் அடற்கோ பசவிம் கணற்பகோள்படற்கும்  

ணன்த்தின் அனுணதி கபண்ப்டுகிது. 

         பதர்                                  விமப்புள்ளி 

1.    அன்பர்ோோ                           ரூ.2500 (ோள் என்றுக்கு) 

2.   டோஜீத்தின்                                 ரூ.2700 (ோள் என்றுக்கு) 

3.    ோகஷ்                                   ரூ2800 (ோள் என்றுக்கு)  

அலுபககுறிப்பு :-    1). ணன்ம் அனுணதிக்கோம். 

                                                   2) கணற்கண்போறு பப்ட்டுள்ந  

                                                            விமப்புள்ளிகளில் குமந்ட  
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                                                            விமப்புள்ளி பனஙகியுள்ந  

                                                            திரு.அன்பர்ோோ  ன்பர் பகோடுத்துள்ந  

                                                            விமப்புள்ளியிம ற்கோம். 

 

போருள் ண்.14 

1-பது கணன் உறுப்பிர்  திரு.ஜி.ோன் குணோர் அபர்கள் பகோண்டு  பரும் 

தீர்ணோம். 

அண்ஞோ படரு விரிபோக்க சோம ணிக்கு பண்ர் ககோ உள்ந நிமயில் 

ணமனக்கோங்களில் இந்ட சோம முழுபதும் 2 அடி உதத்திற்கு டண்ணீர் கடங்கி 

நிற்டோல் இந்ட சோம ணிக்கு கூடுடல் கிோபல் ப்பி ணமன பபள்நத்தில் ோதிக்கோட 

சோம அமணத்து டருணோறு கனிவுன் ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

போர்டு ண். 1-க்கு உட்ட் அண்ஞோ படரு விரிபோக்கத்தில் இஸ்ணோயில் கர் 

குதியில் இன்று பம சோம ணி கணற்பகோள்நோட ணண் சோமகநோ 5 படருக்களின் 

சோமகளில் ணமனக்கோங்களில் சுணோர் 2 அடி உதத்திற்கு அப்டிகத 1 ணோட கோத்திற்கு 

டண்ணீர் கடங்கி நிற்டோல் முடல் கட்ணோக இந்ட 5 சோமகமநயும் JCP போகம் 

பகோண்டு சணன் பசய்தும் , அடன் பின் கிோபல் ப்பியும் , சோம அமணத்தும் டருணோறு 

கனிவுன் ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

அவில்டோர் முனுசோமி படருவின் இறுதி குதியில் ணோடப கர் 1பது படருமப 

இமஞக்கும் 55 மீட்ர் நீநம் பகோண் குறுக்கு படருவிற்கு சோம அமணத்து டருணோறு 

கனிவுன் ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

த்திம் படருவின் இமட் குதியில் M/S. TECH INFRA STRUCTURE ன் 

எப்ந்டடோோல் சிபணண்ட் சோம அமணத்ட இண்டு ோட்களில் கசடமந்ட 50 மீட்ர் 

சோமமத ணறுசீமணத்து டருணோறு கனிவுன் ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

 அண்ஞோ படரு விரிபோக்கத்தில் இஸ்ணோயில் கர் குதியில் 5 படருக்களுக்கும் 

குடிநீர் மப்மன் தித்து டருணோறு கனிவுன் ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

அண்ஞோ படரு விரிபோக்க சோமயில் எரு ோதி படருவிற்கு ணட்டும் குடிநீர் 

மப்மதன் திக்கப்ட்டுள்நது. மீடம் உள்ந சோமக்கும் மப்மன் போருத்தி இந்ட 

படருவிற்கு சீோ குடிநீர் கிமக்க பசய்யுணோறு கனிவுன் ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

அண்ஞோ படரு விரிபோக்கத்தில் இண்டு படருக்களுக்கும் ணமன நீர் 

கோல்போய்களின் குறுக்கக 2 (இண்டு) இத்தில் கல்பபட்டுகள் அமணத்து டருணோறு 

கனிவுன் ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

அண்ஞோ படரு மகம்பு அகற்றி மிளிபர் ம்பு ணற்றும் நீர்கடக்க படோட்டி 

அண்ஞோ படருவில் உள்ந மகம்பிம அகற்றி மினிபர் ம்பு போருத்தி நீர்கடக்க 

படோட்டி அமணக்கவும், 

 பசல்ப விோதகர் ககோயில் படருவில் மகதம்பு அகற்றி மினிபர்ம்பு போருத்தி 

நீர்கடக்க படோட்டி அமணத்து டருணோறு ணிவுன் ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

அவில்டோர் முனுசோமி படரு ,  த்திம் படரு  விரிபோக் படரு ,  அண்ஞோ படரு 

விரிபோக்க படரு  இஸ்ணோயில் கர் குதியில் படரு ண் 1, 2, 3 ணற்றும் 5 ஆகித 4  

படருக்களுக்கும் கோர்பபல் அமணத்து மினிபர் ம்புன் நீர்கடக்க படோட்டி அமணத்டல். 

கசர்ணன் ஞ்சோட்சம் படருவின் முற்குதியில் உள்ந கோல்போய் ,  அவில்டோர் 

முனுசோமி குறுக்கு படரு கோல்போய் , கவுன்சிர் ோகிோணன் படருவின் இறுதி முடல் 

ணோடப கர்  பம அமத்து கோல்போய்கமநயும் இமஞக்கும் பிடோ கோல்போய்  (ண) 
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பசல்ப விோதகர் ககோயில் படருவின் ணமனநீர் கோல்போய் ஆகித கோல்போய்கமந                       

ணறுசீமணத்து டருணோறு கனிவுன் ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 அண்ஞோ படரு விரிபோக்க சோமயின் இறுதியில்  2  மின் கம்ங்கள் அமணத்து 

படரு விநக்கு போருத்தி டருணோறு களிவுன் ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

அவில்டோர் முனுசோமி படருவில் 2 மின் கம்ங்கள் கவுன்சிர் ோகிோணன் 

படருவில் 1 மின் கம்ம் , அண்ஞோ படரு விரிபோக்க சோமயின் முடல் மின் கம்ம் ,  

இஸ்ணோயில் கர் 1பது படருவில் 1 மின்கம்ம் ஆகித  மின் கம்ங்களுக்கு படரு 

விநக்கிற்கோ மின் ஏதர் போருத்தி படருவிநக்கு போருத்தி டருணோறு கனிவுன் 

ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

போர்டு ண் 1-க்கு உட்ட் படருக்களில் படருவிநக்கு போருத்தித  பணோத்ட 

மின் கம்ங்கள் 128, புதிடோக ககட்கும் மின் கம்ங்களுக்கோ மின் விநக்குகள் 7 

பணோத்டம் 135 ஆகும் இந்ட மின் கம்ங்களில் சுணோர் 30 ஆண்டுகள் னமணதோ Tube Light 

Fittings-கமந அகற்றி புதித L.ED படரு விநக்குகநோக இண்டு அல்து மூன்று 

கட்ங்கநோக போருத்தியும் , அமத்து படருவிநக்கு Switch-களுக்கும் Automatic Strect 

light On/Off Controller போருத்தி ோணரிக்கவும் மிகவும் ணிவுன் ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

போர்டு ண் 1-க்கு உட்ட் குதிகளில் ோநணோ ன்றி கூட்ங்கள் சுற்றி 

திரிந்து சுகோடோ சீர்ககட்ம விமநவிக்கிது. ஆககப அமபகமந பிடிக்க உரித ஆப 

பசய்யுணோறு கனிவுன் ககட்டுக் பகோள்கிகன்.  

போர்டு ண் 1-க்கு உட்ட் த்திம் படருவில் உள்ந Cell Phone Tower-ல் 50-

க்கும் கணற்ட் குங்குகள் டங்குபடோல் இமப உஞவிற்கோக இந்ட குதியில் உள்ந 

அமத்து வீடுகளிலும் புகுந்து போதுணக்கமந அச்சுறுத்தி பருகிது. இந்ட நிமமத 

கோக்க இக்குங்குகமந பிடித்து அருகில் உள்ந கோடுகளில் விடுணோறு களிவுன் 

ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

போர்டு ண் 1-க்கு உட்ட் அமத்து படருக்களிலும் , படருவிற்கு 30 படரு 

ோய்கள் வீடம் சுற்றி திரிகிது. இப்குதியில் இண்டு பரித ள்ளிகள் பசதல்டுபடோல் 

இந்ட ோய்கள் குனந்மடகமந துத்தி பசன்று டோக்கும் அோதம் படோர்ந்து 

மபறுகிது. இடம சரிபசய்த ோய்கமந பிடிக்க உரித  ஆபஞம் பசய்யுணோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 

போருள் ண்.15 

2-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திரு.B.ோபு  அபர்கள் பகோண்டு  பரும் 

தீர்ணோம் 

போஞ்சிோடன் படருவில் மினி பர் ம்ப்பு [mini power pump] உன் கூடித 

சின்பக்ஸ் படோட்டி [Syntex tank] அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

குணன் படருவில் மினிபர் ம்ப்பு  உன் கூடித சின்பக்ஸ் படோட்டி அமணத்து 

டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

மீஞ்சுர் சுப்ணணிதம் 1பது படருவின் 1, 2 ணற்றும் 3 பது குறுக்குத் படருக்களில் 

500 meter ணமனநீர் கோல்போய் அமணத்து டருணோறு ககட்டு பகோள்கிகன். 

பள்நோர் படருவில் மினி பர் ம்ப்பு   உன் கூடித சின்பக்ஸ் படோட்டி 

அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன் 

ணோடபன் கர் 1பது படருவில் மினி பர் ம்ப்பு உன் கூடித சின்பக்ஸ் படோட்டி 

அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன் 
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ணோடபன் கர் 1 ணற்றும் 2 பது படருவில் சிறுபர் பூங்கோ (childrens park) அமணத்து 

டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன் 

 ணோடபன் கர் விரிபோக்கத்தில் சிறுபர் பூங்கோ (Childrens Park) அமணத்து டருணோறு 

ககட்டுக் பகோள்கிகன் 

ணோடபன் கர் விரிபோக்கத்தில் உள் விமநதோட்டு அங்கம் (Indor Sports stadium) 

அமணத்து டருணோறு ககட்டு பகோள்கிகன். 

ணோடபன் கர் 1, 2 பது படருவின் பிடோ சோமயில் (main road) 300 meter கபர் 

பிநோக் சோம (Paver block road) அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன் 

ணோடபன் கர் விரிபோக்கத்தில் 500 meter கபபர் பிநோக் சோம [Paver block road] 

அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

ணோடபன் கர் - DSN கரில் 200 meter கபர் பிநோக் சோம அமணத்து டருணோறு 

ககட்டுக் பகோள்கிகன் 

ணோடபன் கர் விரிபோக்கத்தில் ஆழ்துமந கிஞறுன் மினி கூடித பர் ம்ப்பு 

அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன் 

ணோடபன் கர் விரிபோக்கத்தில் 500 meter ணமனநீர் கோல்போய்அமணத்து டருணோறு 

ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

ணோடபன் கர் - Golden கரில் 300 meter குடிநீர் குனோய் ோமட [Drinking water pipe 

line) ணற்றும் 300 meter ணமனநீர் கோல்போய் அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

ணோடபன் கர் விரிபோக்கத்தில் 400 meter குடிநீர் குனோய் ோமட [Dinking water pipe 

line] அமணத்து டடுணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

  ணோடபன் கர் - DNS nagar 300 meter குடிநீர் குனோய் ோமட ( Drinking water  pipe line)  

அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன் 

ணோடபன் கரில் உதர் ககோபு மின் விநக்கு (High tower Light )  அமணத்து டருணோறு 

ககட்டுக் பகோள்கிகன் 

பய்பீம் கரின் பிடோ சோமயில் 250 meter கபர் பிநோக் சோம அமணத்து 

டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

 பய் பீம் கர் 1 பது படருவில் 100 meter கபர் பிநோக் சோம (Paver block road)  

அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

பய் பீம் கர் 2பது படருவில் 100 meter கபர் பிநோக் சோம அமணத்து டருணோறு 

ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

பய் பீம் கர் 3பது படருவில் 300 meter கபர் பிநோக் சோம  அமணத்து டருணோறு 

ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

பய் பீம் கர் 4பது படருவில் 150 meter கபர் பிநோக் சோம அமணத்து டருணோறு 

ககட்டுக் பகோள்கிகன் 

பய் பீம் கர் 1பது படருவில் ஆழ்துமந கிஞறுன் மினி பர் ம்ப்பு [ mini power 

pump] அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

பய் பீம் கரின் 2பது படருவில் மினி பர் ம்ப்புன் (mini power pump) கூடித 

சின்பக்ஸ் படோட்டி ([syntax Tank) அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

பய் பீம் கரின்  250 meter குடிநீர் குனோய் ோமட (Drinking water pipe line] அமணத்து 

டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன் 

பய் பீம் கரின் உதர் ககோபு மின் விநக்கு [High tower light] அமணத்து டருணோறு 

ககட்டுக் பகோள்கிகன். 
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2 பது போர்டில் உள்ந சுணோர் 100 கோலி ணமகளில் உள்ந பபளிக்கோட 

முள்புடோர்கமந அகற்றி டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகன் 

2பது போர்டில் 25 படரு விநக்குகள் (street light) அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் 

பகோள்கிகன் 

2 பது போர்டில் 15 மின் கம்ம்கள் (Electric pole) அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் 

பகோள்கிகன். 

 

போருள் ண்.16 

3-பது கணன் உறுப்பிர்  திரு.கி.சபஞன் அபர்கள் பகோண்டு  பரும் 

தீர்ணோம் 

அக்ககோஞம் கோட்சி போர்டு-3ல் ககஞஷ்கர் பணயின் கோட்டில் அமணந்துள்ந 

உதர்நிம குடிநீர் கடக்க படோட்டி நீண் ோட்கநோக தன்டுத்டணோல் உள்நது. அடம 

புதுப்பித்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

  ககஞஷ்கர் பணயின் கோடு 1பது சந்திப்பு ணற்றும் 2பது, 4பது, 9பது ணற்றும் 

குதிகளில் ள்ளிகள் உள்நடடோல் வித்து குதி இருப்டோல் கபகடம அமணத்து 

டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

  ககஞஷ்கர் 4பது பணயின் படரு கோடு மிகவும் கணோசணோ நிமயில் உள்நடோல் 

ணற்றும் 1பது, 2பது, 3பது, 4பது 5பது குறுக்கு படரு சரி பசய்து டருணோறு ககட்டுக் 

பகோள்கின்கன். 5பது ணசூதி சந்து படரு உள். 2பது குறுக்கு படரு கணற்கு சோம 

அமணத் டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

  ககஞஷ்கர் 3பது, 4பது, 5பது நீண் ோட்கநோக டண்ணீர் குனோய் மன் 

ழுடமந்து உள்நடோல், குனோய் மம ணோற்றி டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

  ககஞஷ்கர் 12பது, 14பது படரு டோர்சோம ணி படோங்கி அப்டி முடிக்கோணல் 

நீண் ோட்கநோக உள்நது அடம சரி பசய்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

  ககஞஷ்கர் 14பது ணற்றும் 14பது குறுக்கு படரு ோடோந சோக்கம இல்ோட 

கோஞத்திோல் அங்கு கோல்போய் அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

  ககஞஷ்கர் பணயின் கோடு குடிநீர் கடக்க படோட்டி அருகில் பின்பும் கோலிதோக 

உள்ந இத்தில் கோரிதகணம அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

  ககஞஷ்கர் 1பது பணயின் கோடு 4, 5 குறுக்கு படரு டோர்சோம ணி படோங்க 

இருப்டோல் அங்கு குடிநீர் குனோய் இமஞப்பு அமணத்ட பிகு டோர்சோம அமணத்து 

டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

 ககஞஷ்கர் 3பது நீண்கோ ககோரிக்மகதோ பூங்கோ இம் உள்நது அந்ட 

இத்மட சரி பசய்து பகோடுக்குணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

 

போருள் ண்.17 

4-பது கணன் உறுப்பிர்  திரு.S.பசந்தில் குணோர் அபர்கள் பகோண்டு  பரும் 

தீர்ணோம் 

து போர்டில்  புதிதடோக திக்கப்ட்டுள்ந பூங்கவிற்க்கு ணது முத்டமிழ் அறிஜர் 

கமஜர் பதர் சூ கபண்டும் ன்று  விண்ஞப்பிக்கிகன். 

து 4பது போர்டில் சோஸ்திரி கர் ககோவில் திரில் உள்ந கோர்பபல் சீமணத்து 

பழிபமக பசய்த கபண்டும் ணற்றும் அமத்து படருக்களிலும் குடிநீர் பசதி ற்டுத்தி 
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டருடல்.  M / 209 திரில் அமணந்திருக்கும்  கோர்பபல் சீமணத்து பழிபமக பசய்த 

கபண்டும் ன்று அன்புன் ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

து 4பது போர்டில் ோடோந சோக்கம மூம் கோல்போய்கள் சீர்பசய்து சோக்கம 

டண்ணீர் பபளிகத பசல்லும் அோதம் உள்நது. கணலும் TNHB /பிடோ சோமயில் 

இருக்கும் நிதோதவிம கம திரிகமத சோக்கம கோல்போய் கடங்கி படோட்டி 

கட்ோணல் பகோசு கோன் பூச்சிகநோல் கோய் படோற்றும்  அோதம் உள்நடோல் சீர் 

பசய்யுணோறும் (ண) மின்விநக்கு அமத்து  சீமணத்து Solar  Light அமணத்து டரும்டி 

அன்புன் ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

  

போருள் ண்.18 

5-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர் திருணதி.A.சோமுண்டீஸ்பரி அபர்கள் பகோண்டு 

பரும் தீர்ணோம் 

5-ஆபது போர்டு கருஜி கரில் முக்கிதணோக கடமபப்டும் ககோரிக்மககள்  

கரு கர் 5பது படரு 1பது குறுக்கு ணற்றும் 4-பது படரு 2பது குறுக்கு 

படருவில் படுங்கோணோக உள்ந டண்ணீர் ற்ோக்குமமத கோக்கும் பமகயில் அங்கு 

ஆழ்துமந கிஞறு அமணத்து மின் கடக்க நீர் படோட்டி அமணத்து டவும்.   

ங்கள் குதியில் அமணந்துள்ந சுடுகோட்டில் திரில் இடுகோட்டில் சுற்றுச்சுபர் 

ழுடமந்துள்நது ஆமகதோல் சுற்றுசுபம சீமணத்து உதத்மட அதிகணோக்கி சுத்டணோக 

மபத்திருக்க ற்ோடு பசய்து டவும் 

 கருஜி கர் 7பது படரு முமயில் உள்ந கழிவுநீர் கோல்போய் டடுப்பு சுபர் 

ழுடமந்து இடிந்து விட்து அமட புதுப்பித்து கட்டி டகபண்டும். 

 கருஜி கர் குதியில் படருக்களின் பதர்கள் மிக குனப்ணோக உள்நது 

ஆமகதோல் படருக்களின் பதம ணோற்றி டமபர்கள் பதர் அல்து அனகோ டமிழ் 

பதர்கள் சூட் ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

கருஜி கர் குதியில் நிமத படரு விநக்குகள்  Tube Light ஆக உள்நது 

அடம LED ல்ப் ஆக ணோற்றி டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 கருஜி கர் குதியில் குனந்மடகளுக்கோ விமநதோட்டுப் பூங்கோ இல்ம 

ஆமகதோல் டகுந்ட இத்மட கடர்ந்படடுத்து (கோட்சிக்குட்ட் இங்கமந                  

ஆோய்ந்து ) அமணத்து டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 

போருள் ண்.19 

6-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திரு.K.M.B ோபு அபர்கள் பகோண்டு  பரும் 

தீர்ணோம் 

கோணோஜ் கரில் குடிநீர் பசதியும் ணற்றும் ஆழ்துமந கிஞறு அமணத்து மின்விமச 

ம்பு அமணத்து கோர் பசதி பசய்து டகபண்டும்  

கோணோஜ் கர் குதியில் 40 ஆண்டு கோணோக பசிக்கும் ணக்களுக்கு வீட்டுணம 

ட்ோ பனங்க ற்ோடு பசய்து டகபண்டும் 

 கருஜி கர் 2பது படருவில் உள்ந கோட்சி ள்ளியில் ோல்போடி 

குனந்மடகளுக்கு கோதித இபசதி இல்ோடடோல் ,  ணோஞபர்களுக்கு புதித பகுப்மகள் 

கட்டித் டகபண்டும்  பற்கோர் ஆசிரிதர் கபண்டுககோள் விடுத்துள்நர் .  40 

குனந்மடகளுக்கு கணல் உள்நர். 
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வுன் ஹோல் மூன்ோபது படரு ணற்றும் குறுக்கு படருவில் 10 ஆண்டுகோணோக 

கழிவுநீர் ணற்றும் கோல் பசதியும் இல்ம   கபர்  பிகநபர் சோம பசதி அமணத்துத் 

டகபண்டும் 

வுன் ஹோல் 4-பது படருவின் பின்புணோக 10 ஆண்டுகோணோக கோல்போய் 

மூப்ட்டுள்நது அமட தூர்போ கபண்டும். 

 வுன் ஹோல் மூன்ோபது படருவில்  மூன்று கல்பபட்டுக்கள் அமணத்து ட 

கபண்டும். 

கருஜி கர் 2பது படருவில் இண்டு கல்பபட்டுகள் கட்டி டகபண்டும். 

 கோணோர் கர் இண்டு கல்பபட்டுகள் கட்டி டகபண்டும். 

கருஜி கர் 8பது படரு எரு கல்பபட்டு கட்டித்ட கபண்டும். 

 

 

 

போருள் ண்.20 

7-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திருணதி.P.சீங்கீடோ ோண்டிதன் அபர்கள் 

பகோண்டு பரும் தீர்ணோம் 

குடிநீர் பிச்சீம  ஆண்டுகநோக இப்பிச்சிம உள்நது இடற்கோ சரிதோ 

தீர்வு கோஞப்வில்ம . ோஜிவ்கோந்தி கர் பழிதோக கடோல்ோப்க்கு புதிடோக குடிநீர் மப் 

மன் அமணத்து டகபண்டும் ணற்றும் கோபனுர் கோடு இமஞப்பிலிருந்து புதிடோக எரு 

மப் மன் அமணத்து கடோல்ோப் குறிப்பிட் இங்கள் பம குடிநீர் மப்மன் 

அமணத்து டகபண்டும் ோஜிவ்கோந்தி கரில் உள்ந மகதம்பு சரி பசய்து டகபண்டும்  

கோல்போய்கள் ணற்றும் மின்கம்ங்கள் சோம கந்ட 10 ஆண்டுகநோக 

அருஞச்சோம் 1 பது படரு , 2 பது படரு , 3 பது படருக்களுக்கு புதிடோக கோல்போய் 

அமணக்ககபண்டும். புதிடோக சோம கோ கபண்டும் ழுடமந்ட மின்கம்ங்கள் ணோற்றி 

புதிடோக மின்கம்ங்கள் அமணக்க கபண்டும் ணற்றும் கிநோம் 20 கடமபப்டுகிது. 

 படருக்களுக்கு புதித பதர் மக மபக்ககபண்டும் அருஞச்சோம் 3 பது 

படருவில் உள்ந ணன் கணோட்ர் சரிபசய்து டகபண்டும். 

 ோடநசோக்கம சிபன் ககோயில் படருவில் இதுபம ோடநசோக்கமயும் இல்ம 

கோல்போயும் இல்ம இண்டுகண புதிடோக அமணத்து டகபண்டும் . 

 குப்மகமந கோடுபடற்கு கோல் மபக்க கபண்டும் குப்மகமந கசகரிப்டற்கு 

கட்ரி பண்டி கண்டிப்ோக கடமபப்டுகிது. 

 

போருள் ண்.21 

8-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  பசல்வி.பிரிதடர்ஷினி அபர்கள் பகோண்டு  

பரும் தீர்ணோம் 

து குதி 8-பது போர்டில் உள்ந பகஜீபோம் சோமயில் சுணோர் 200 

குடும்ங்கள் உள்ந. அப்குதியில், கீகன குறிப்பிப்ட்டுள்ந ககோரிக்மககள் உள்நது. 

பகஜீபோம் சோம முடல் ணற்றும் இண்ோம் குறுக்கு படருவில் சீோ சோம 

ணற்றும் படரு விநக்கு இமஞப்பு இல்ம. இவு கங்களில் ோம்புகள் குடியிருப்புக்குள்  

பருபடோல் ணக்கள் அச்சப்டுகின்ோர். கப சோம ணற்றும் படருவிநக்கு அமணத்து 

டருணோறு ககட்டுபகோள்கிகன். ணற்றும் அப்குதியில் ோடோந சோக்கம அமணத்து 

டருணோறு ணன் அமணதி கபண்ப்டுகிது. 
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 அக்ககோஞம் கோட்சி 8-பது போர்டில்  KBN கரில் சுணோர் 50 க்கும்  கணற்ட் 

வீடுகள் உள்ந. KBN குதியில் அடிப்ம பசதிகள் இல்ோணல் ணக்கள் பசித்து 

பருகின். 

KBN  கரில்  இதுபம சோமககந அமணக்கப்ோட சூழ்நிம உள்நது. புதித 

சோமகள் அமணத்து டருணோறு  கபண்ப்டுகிது. அப்குதியில் படரு விநக்கு 

இமஞப்புகள் இல்ம ணற்றும் குடிநீர் இமஞப்புகளும் இல்ோணல் ணக்கள் 

அபதிப்டுகின் ககோமக்கோம் ப இருப்டோல் இக்ககோரிக்மகமத உடிதோக 

நிமகபற் கபண்ப்டுகிது. அப்த்தியில் ோடோந சோக்கம அமணத்து டருணோறு 

கபண்டுகிகன் 

8-பது போர்டு சர்ச் பின்பும் உள்ந படருவில் சோம ணற்றும் படருவிநக்கு 

அமணத்து ட கபண்டுகின்ன். 

 8 -பது போர்டு Burial street முடல் குறுக்கு படருவில் சோம அமணக்க 

ககோப்டுகிது. இண்ோபது குறுக்கு படருவில் சோம ணற்றும் மிள்விநக்கு அமணத்து 

டருணோறு   ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 நிதோத விம கம குறுக்கு படருவில் சீோ சோம இல்ோடடோல் ணக்கள் 

அக்கமக்கு பசல் அபதிப்டுகிோர்கள். கப அச்சோமமத சீர்அமணத்து டருணோறு 

கபண்டிக்பகோள்கிகன். 

 8-பது போர்டு - ஆங்கோ. இந்திதன் படருவில் சோம அமணத்து டருணோறு ணன் 

அனுணதி கபண்ப்டுகிது. ணற்றும் ோடோந சோக்கம அமணத்து டருணோறு 

கபண்டுகிகன். 

8-பது போர்டு - பருணோள் ககஸ் குகோன் படருவில் மின்கம்ங்களில் 

படருவிநக்கு போருத்தி டருணோறு கபண்டுகிகன். ணற்றும் ோடோந சோக்கம அமணத்து 

ட கபண்டும். 

குடிநீர் குனோய் இருந்தும் சுணோர் 1 பரு கோணோக குடிநீர் போடடோல் ணக்கள் மிதி 

பண்டி ணற்றும் இருசக்க போகங்களில் குடிநீர் சுணந்து பரும் அப நிம 

ற்ட்டுள்நது. ணக்கள் ககோம கோத்மட திர்கோக்கி உள்நடோல் இக்ககோரிக்மகமத 

உடிதோக நிமகபற்றி டருணோறு கபண்டிக்பகோள்கிகன். பருணோன் ககஸ் குகோன் 

முடல் ணற்றும் இண்ோம் குறுக்கு படருவில் சோமகள் அமணத்து ட கபண்டுகிகன். 

  8 -பது போர்டு - சுப்ோோயுடு படருவில் முடல் ணற்றும் இண்ோம் குறுக்கு 

படருவில் சோம அமணத்து ட கபண்டுகிகன். இப்குதியில் குடிநீர் இமஞப்பு ணற்றும் 

படருவிநக்கு இமஞப்பு கோன் அடிப்ம பசதிகத இல்ோடடோல் இபற்ம அமணத்து 

டருணோறு ணன் அனுணதி கபண்ப்டுகிது. ணற்றும் ோடோந சோக்கம அமணத்து ட 

கபண்டுகிகன். 

கோலிபோரி கண்டிமக குறுக்கு படருவில் சோம அமணத்து ட கபண்டுகிகன். 

 8-பது போர்டு-கோட்சி படோக்க ள்ளியில் உள்ந மிகவும் ழுடமந்ட 

முன்பும் உள்ந கட்டித்மடயும் சுற்றி உள்ந சுபட்மயும் இடித்து டருணோறு ணன் 

அனுணதி கபண்ப்டுகிது. 

8-பது போர்டு கோலிபோரி கண்டிமக Extension குதியில் சுணோர் 50 வீடுகள் உள்ந. 

அப்குதியில் குடிநீர் ணற்றும் படருவிநக்கு இமஞப்பு இல்ோடடோலும் இவு கங்களில் 

ோம்பு ணற்றும் பகோள்மநதர் அச்சத்தில் ணக்கள் பசித்து பருகின். கப உடிதோக 

இக்ககோரிக்மகமத நிமகபற்றி ட கபண்டுகிகன். 

 ( குறிப்பு: டமபர் ோர்மபயிட்டு முடிவு பசய்தோம்.) 
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கோலிபோரி கண்டிமக பணயில் கோட்டில் ஆயிம் கஞக்கோகோர் தன்டுத்தும் 

சோம சீோக இல்ோடடோல் பண்கள், முதிகதோர் சிம்ப்டுகின்ர். கப 

இச்சோமமத சீமணத்து ட கபண்டுகிகன். 

 8- பது போர்டு உட்ட் குதியில் புளிதணங்கம் இயில் நிமதம் உள்நடோல். 

இயில் நிமதத்திற்கு இவு கங்களில் . ணக்கள் ணி முடித்து வீடு திரும்புபடோல் 

கோணோஜ் கர் பகஜீபம்ோம் சோம சந்திப்பில் உதர் ககோபு மின்விநக்கு I-MAX Light  

போருத்தி டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

கோலிபோரி கண்டிமக - பிள்மநதோர் ககோயில் இமஞப்பிலும் உதர் ககோபு 

மின்விநக்கு அமணத்து டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 8-பது போர்டில் 4 மினி பர் ம்புகள் அமணத்து டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

*பகன் ஜீபன்ோம் சோம பின்பும். 

* கோணோஜ் கர், 

* அன்ம படகசோ ணண்ம் அருகில். 

 *கோலிபோரி கண்டிமக. 

8- பது போர்டு ோ கர் குதியில் ணற்றும் இன்பன்ட் ஜீசஸ் ள்ளி அருகில் 

உள்ந ோனமந்ட கருந்து நிமதத்மட சீர் அமணத்து டருணோறு மிகவும் டோழ்மணயுன் 

ககட்டுக்பகள்ககன் 

8-பது போர்டில் கோணோஜ் கர் அருகில் ணற்றும் 2-பது படரு குறிஞ்சி கரில் 

சிறுபர் பூங்கோ அமணக்க இம் எதுக்கப்ட்டுள்நது. கப அவ்வித்தில் பூங்கோ 

அமணத்து டருணோறு மிகவும் டோழ்மணயுன் ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 8-பது போர்டில் ன்றிகள் அதிக அநவில் உள்நடோல் சோமயில் உள்ந 

சோக்கமகளில் ன்றிகள் அட்கோசம் பசய்படோல் அபற்ம பிடிக்க பழிபமக 

பசய்யுணோறு கபண்டுகிகன்" 

து 8-பது போர்டில் கணற்கண் ககோரிக்மககள் உள்நது. கப இக்ககோரிக்மககள் 

அமத்மடயும்  நிமகபற்றி டருணோறு ணதிப்பிற்குரித கணன் டமபர் அபர்கமந 

மிகவும் ணிவுன் கபண்டி ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 

போருள் ண்.22 

9-பது கணன் உறுப்பிர் திரு.S.P.ணோலின் அபர்கள் பகோண்டு பரும் தீர்ணோம்  

கோட்சி கினக்கு ள்ளி  பின்பும் அமணந்துள்ந கழிவு நீர் கோல்போய் புதுப்பித்டல் 

கோட்சி கினக்கு ள்ளிக்கு அருகில் உள்ந மின்சோ ணோற்றிமத குனந்மடகளின் ன் 

கருதி கபறு இத்திற்கு ணோற்றி டருடல் ன்னீர்பசல்பம் படரு, M C ோோ படரு,  கணோசூர் 

கோடு ஆகித குதியில் ஆங்கோங்கக அமணக்கப்ட்டுள்ந ஆழ்துமந கிஞற்றில் மகதடி  

குனோமத நீக்கி மின்சோ கணோட்ோர் அமணத்து நீர் கடக்க படோட்டி அமணத்திடுடல்.  

ட்சுமி கர் , கன்னிதம்ணோள் கர்  (ண) ங்கசோமி கர் ஆகிதபற்றின் 11 

படருக்களுக்கும் புதித கழிவு நீர் கோல்போய் அமணத்டல் ற்ககப உள்ந 

ழுடமந்துள்ந கோல்போமத புதுப்பித்து அதிலிருந்து பபளிகதற்ப்டும் கழிவு நீம 

உரித இத்திற்கு பசன்று கசர்டல் ணற்றும் ங்கசோமி கரில் அமணக்கப்ட்டுள்ந 

பூங்கோவில் உதர் ககோபு மின் விநக்கு , மயிற்சி கணம ,  சிோர்கள் விமநதோட்டு 

சோடங்கள் அமணத்தி பழிகமந கணற்பகோள்ளுடல். 

அருந்டதி ோமநதத்தில்  க்குமத 100 வீடுகள் கழிப்பி பசதி அமணத்டல் 

இடுகோட்டிற்கு மின்சோ ரிகணம ணற்றும் உதர் ககோபு விநக்கு அமணத்டல். 



 
 

19 
 

கணோசூர் கோட்டில் பிக்னிக் ோட்ஜ் படோங்கி புதித மின்சோ போரிதம் அமணந்துள்ந 

குதி பம ழுடமந்ட நிமயில் உள்ந ணமனநீர் கோல்போய் புதுப்பிக்கும் ணிகள் 

கணற்பகோள்ளுடல். 

ோக்ர் அம்கத்கர் கர் குதியில் பசிக்கும் சிறுபர்கள் ணற்றும் இமநஜர்கமந 

படுங்கோ க்குமத 20 ஆண்டுகளுக்கு கணோக ககோரிக்மககநோ விமநதோட்டு 

அங்கம் ணணகிழ் ணன்ம் ணற்றும் நூகம்  ஆகிதபற்ம இட்மணம சீனிபோசன் 

படருவில் அமணந்துள்ந கோட்சிக்கு பசோந்டணோ கோட்சிக்கு ள்ளியின் பின்புத்தில் 

இத்தில் அமணக்க ககோருடல். 

ட்சுமி கர் , கன்னிதம்ணோள் கர்  (ண) ங்கசோமி கர்  ஆகித படருக்களில் 

மின்கம்ங்கள் அமணத்து மின்சோ ல்பு போருத்துடல் .  மின்கம்ங்கள் போருத்டப்ட்டு 

இதுபம மின்சோ ல்ப் இல்ோட மின் கம்ங்களுக்கு மின்சோ ல்பு அமணத்டல்.  கணற்டி 

படருக்களுக்கு பதர் மக ணற்றும் இத்படருக்களில்  அமணந்துள்ந எவ்பபோரு 

வீட்டிற்கும் கடவு ண் ழுட பழிகமநயும் கணற்பகோள்ளுடல். 

கற்கம் கம  ண்.5 நிதோத விம கமயில் போதுணக்கள் நினற்கும 

அமணத்டல் கற்கம் கம ண் 5 கம அமணந்துள்ந  மணடோத்தில் கணற்டிதோ 

குதிபோழ் இமநஜர்களுக்கோ உள்  விமநதோட்டு அங்கம் ,  உற்யிற்சிக்கூம் 

உற்யிற்சி சோடங்கள் ணற்றும் உதர் ககோபு மின் விநக்கு அமணத்டல் .  கணோசூர்  

கோட்டில் அந்கடோணிதோர் ககோயில் துபக்கம் முடல் மனத ோக்ர் அம்கத்கர் ணன்ம் 

பமயில் அமணந்துள்ந கழிவு  நீர் கோல்போய் புதுப்பித்டல்.  சங்கம் படருவில் புதித 

சிபணண்ட் சோம (ண) கல்பபட்டு அமணத்டல். 

கணோசூர் கோட்டில் அமணந்துள்ந இடுகோட்டிற்கு சுற்று சுபர்  (ண) மகப்ம்பு அகற்றி 

சிண்பக்ஸ் கங்க் அமணத்டல்.  சங்கம் படருவின் கமசியில் போருத்டப்ட்டுள்ந 

மின்கம்த்மட (உருண்ம இரும்பு )  புதித சிபணண்ட் கம்ம் ஆக ணோற்றி  டருடல். M C 

ோோ படருவில் உள்ந வீட்டின் மிக அருகில் அமணந்துள்ந மின் கம்த்மட கபறு 

இத்திற்கு ணோற்ம் பசய்டல்.  

ணகட கர் குதிக்கு உட்ட் 4 படருக்களுக்கும் ோடோந சோக்கம புதித கழிவு  

நீர் கோல்பய்  புதித குடிநீர் இமஞப்பு , புதித படரு மின் கம்ங்கள் ணற்றும் விநக்குகள் 

அமணத்டல் புதித  கழிப்பிம், ஆழ்துமந கிஞறு (ண) சிண்பக்ஸ் கங்க் படோட்டி 

அமணத்டல். அத்திப்ட்ோன் படரு , M C  ோோ படருக்களுக்கு புதித சிபணண்ட் சோம 

அமணத்டல் 

இட்மணம சீனிபோசன் படரு ,  சோோதகர் சிபசண்முகம் படரு , 

அத்திப்ட்ோன் படரு  ன்னீர்பசல்பம் படரு ணற்றும் M C ோோ படரு ஆகித குதியில் 

அமணக்கப்ட்டுள்ந ழுடமந்ட கழிவு  நீர் கோல்பய்கமந புதுப்பித்டல். அக்ககோஞம் 

ரியிலிருந்து (9-பது போர்டுக்குட்ட் குதி) கம போசலுக்கு ணமனக்கோங்களில் 

வீட்டிற்குள் டண்ணீர் புகுபமட  டடுத்து டண்ணீம ணோற்று பழியில் பசல் புதித 

படிகோல் அமணத்டல். 

 

போருள் ண்.23 

11-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திருணதி.க.கபதி கன்னிதப்ன் அபர்கள் 

பகோண்டு பரும் தீர்ணோம் 

ோோோடர் படருவில் உள்ந கோர் நீண்கோணோக அமந்து ழுது உள்நது. அமட 

சரி பசய்து டருணோறு அன்புன் ககட்டுக் பகோள்கிகன். 
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  ோோோடர் படருவில் உள்ந (கமசியில்) கோரில் இருந்து சிண்க்ஸ் டண்ணீர் 

படோட்டிமத மபத்து டருணோறு அன்புன் ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 ங்கள் குதியில் உள்ந பிள்மநதோர் ககோயில் அருகில் யிணோஸ் மின்விநக்கு 

உள்நது. அதில் எரு மின்விநக்குகள் கூ ரிபதில்ம. அமட சரி பசய்து டருணோறு 

அன்புன் ககட்டும்பகோள்கிகன். 

 ோோோடர் படருவில் உள்ந உப்புக்குநத்தில் உள்ந அமத்து மின்விநக்குகள் 

ரிபதில்ம . அமட சரி பசய்து டருணோறு அன்புன் ககட்டும்பகோள்கிகன். 

 மனதோர் படருவில் உள்ந ஸ்ரீ பரிதோமதத்டம்ணன் ககோயில் அருகில் 

டண்ணீர் கோர் கோட்டு சிண்க்ஸ் படோட்டி  மபத்து டருணோறு அன்புன் 

ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

ணதுமபிள்மந படருவில் டண்ணீர் கோர் கோட்டு சிண்க்ஸ் படோட்டி மபத்து 

டருணோறு அன்புன் ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

து போர்டில் உள்ந கோோட்சிதம்ணன் ககோயில் படருவில் டண்ணீர் கோர் 

கோட்டு சிண்க்ஸ் படோட்டி மபத்து டருணோறு அன்புன் ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

து போர்டில் உள்ந கோோட்சிதம்ணன் ககோயில் படருவில் உள்ந 

கோோட்சிதம்ணன் டுநிம ள்ளி அருகில் ணோஸ் மின்விநக்கு அமணத்து டருணோறு 

அன்புன் ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 

போருள் ண்.24 

12-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திருணதி.K.ஷிடோ கரிமுல்ோ அபர்கள் 

பகோண்டு பரும் தீர்ணோம் 

       ணணிதகோத் படருவில் உள்ந 12 பது போர்டின்  உப்புக்குநம் அருகில் உள்ந 

மினிபர் ம்பு குடிநீர் படோட்டி ணசூதி சந்ட படருவுக்குள் ணக்கள் பசல்லும் ோமடயில் 

அமணந்துள்நது அபசத்திற்கு போகங்கள் ணற்றும் அணர் ஊர்த்தி பசல் இமயுோக 

உள்நது. ஆமகதோல் அந்ட டண்ணீர் படோட்டிமத க்கத்தில் உள்ந உப்புக்குநம் 

கோம்ப்வுண்ட் எணோக ணோற்றி அமணத்து டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன் .  

   ணசூதி சந்து படருவில் உள்ந மினிபர் ம்பு கபம பசய்தோட                       

கோஞத்டோல் ணக்கள் டண்ணீர் இன்றி மிகவும் அபதிக்கு உள்நோகி உள்நர் கணலும் 

பரும் கோம் ககோம கோம் ன்டோல் இந்ட ணிமத ணக்களின் அபசம் கருதி 

உடிதோக சரிபசய்து டருணோறு ககட்டுக்  பகோள்கிகன் . 

 12 பது போர்டுக்கு உட்ட் ணசூதி சந்து படருவில் அமணந்துள்ந  ணமனநீர்  

ணற்றும் கழிவுநீர் கோல்போய் முற்றிலும் கசடணமந்து கோல்போய் கழிவுநீர் பசல்ணோல் 

படருப் குதியில் கடங்கி ணக்கள் பகோசு படோல்மதோலும் தூர்ோற்த்திோலும் மிகவும் 

அபதிக்குள்நகின்ோர் ஆமகதோல் ணமனநீர் ணற்றும் கழிவுநீர் கோல்போயிம புதிதடோக 

கட்டி டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன் 

12 பது போர்டுக்கு உட்ட் ணணிதகோத் படருவில் அமணந்துள்ந முகோம்பிமக 

ககோயில் அருகில் உள்ந மினிபர் ம்பு கபம பசய்தோட கோஞத்டோல் ணக்கள் டண்ணீர் 

இன்றி அபதிடுகின்ர் கணலும் பரும் கோம் ககோம கோம் ன்டோல் ணக்களின் 

இந்ட ணிமத அபசம் கருதி உடிதோக சரிபசய்து டருணோறு ககட்டுக்  பகோள்கிகன் .  

            ணணிதகோத் படருவில் உள்ந CSI பண்கள் ள்ளியில் குனந்மடகள் குடிநீர் 

இன்றி மிகவும் அபதிடுகின்ோர்கள் ஆமகதோல் அங்கு எரு குனோய் இமஞப்பு டருணோறு 
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மிக டோழ்மணயுன் ககட்டுக் பகோள்கிகன் ணற்றும் அங்கு மகம்பு நீநம் உதர்த்தி 

அமணக்குணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

             12 போர்டுக்கு உட்ட் ோர் படருவில் உள்ந ணோர்பகட் குதியில் ணமனநீர் 

கோல்போய் முற்றிலும் கசடணமந்து கழிவுநீர் பசல் பழியில்ணோல் படருவிற்கு ணக்கள் 

பசல்லும் ோமடயில் இமயூோக உள்நது அங்குள்ந கமகளின் ஆக்கிமிப்பிோல் 

கழிவு நீர் பசல் முடிதணோல் தூர்ோற்ம் வீசுகிது இடோல் ணக்கள் மிகவும் 

அபதிடுகின்ர் ஆமகதோல் இந்ட கோல்போயிம புதிதடோக கட்டித் டருணோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன் . 

             12 பது போர்டுக்கு உட்ட் திருணம ஆச்சோரி பருவில் உள்ந ோக்ர் பகௌஸ் 

ணருத்துபணம திரில் போது ணக்கள் பசல்லும் பழியில் குப்மகமந ணோரிப்பு இன்றி 

சிடறி கிக்கின். இடோல் அங்கு பசிக்கும் ணக்களுக்கும் ணருத்துபணமக்கு பரும் 

கோதளிகளுக்கும் தீோட பகோசு படோல்ம உள்நது . அடோல் பங்கு ணற்றும் ணகரிதோ 

கோன் கோய்கள் திர்கோங்களில் பணோல் டடுக்க குப்மகமந ஏரித்தில் கசோர்த்து 

டுத்து பசல் ஏரு குப்மத் படோட்டியிம அமணத்து டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

            12 பது போர்டுக்கு உட்ட் கிோண சோபடி படருவில் ணக்கள் அதிகம் கூடும் 

இணோகித நிதோத விம கமயின் திரில் ணரிப்பு இன்றி குப்மகமந பகோட்டி 

பருகின்ோர் அந்ட இத்தில் குடிநீர் குனோய் உள்நது அங்கு குப்மகமந 

பகோட்டுபதிோல் குடிநீர் தன்டின்றி ணக்கள் மிகவும் அபதிக்கு உள்நகியுள்நோர் 

ணற்றும் நிதோதவிம கமக்கு பரும் ணக்கள்  மிகவும் அபதிடுகின்ோர் ஆமகதோல் 

இந்ட இத்தில் எரு குப்ம படோட்டிமத அமணத்து டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்  

           ணோணிதகோத் படருவில் முகோம்பிமக ககோயில் க்கத்தில் இண்டு மின்கம்ங்கள் 

அமணத்து டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

  ோர் படருவில் உள்ந ோஜ் டங்க ணோளிமக கமயில் கடமபயில்ோட 

குப்மகள் உள்நது இடோல் மின்கசிவு ற் போய்ப்பு உள்நது அமட அகற்றி டருணோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

12 பது போர்டில் பசிக்கும் போதுணக்கள் ககோரிக்மக ன்பபன்ோல் 1956 முடல் 

ணசூதி படருவில் கோட்சி உருது படோக்கப்ள்ளி எரு போமக கட்டித்தில் இதங்கி 

பகோண்டு இருந்டது. கோப்கோக்கில் கட்டித்தின் உரிமணதோநர் கட்டிம் கபண்டி 

நீதிணன்ம் பசன்று கட்டிம் கோலி பசய்தப்ட்து. இடன் பிகு அதிகோரிகள் ணற்றும் 

ஆமஞதர் அபர்கள் இப்ள்ளிமத அருகில் உள்ந கோோட்சி டுநிமப் ள்ளிக்கு 

இணோற்ம் பசய்டர். சுணோர் அறுது (60) ஆண்டு கோம் முஸ்லிம் சமுடோத ணக்கள் 

பசிக்கும் இத்தில் இதங்கிக் பகோண்டிருந்டது டற்கோது முஸ்லிம் சமுடோதம் பசிக்கும் 12 

ணற்றும் 13 பது போர்டில் இப்ள்ளிக்கு எரு பசோந்ட கட்டிம் எதுக்கித் டருணோறு 

அக்ககோஞம் முஸ்லிம்கள் சமுடோத ணக்கள் சோர்ோக  க ணன் டமபர்  உறுப்பிர் 

ஆகித திருணதி க.ஷிடோ கரிமுல்ோ ககட்டுக்பகோள்கிகோம். 

இோணிகட்ம ணோபட்ம் அக்ககோஞம் கோட்சியில் உள்ந து குதி 12 பது 

போர்டின் ணசூதி சந்து படரு மிக கணோசணோ நிமயில் உள்நது அமட உடிதோக 

ோர்மபயில் சோம அமணத்து டருணோறு க ணன் டமபர் அபர்கமந மிக  

டோழ்மணயுன் ககட்டுபகோள்கிகன். 
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போருள் ண்.25 

13-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திரு.G.M.கங்கோடன் அபர்கள் பகோண்டு  

பரும் தீர்ணோம் 

இயில்கப கோலிஸ் மன் படரு, கபடோசோ முடலி படரு,ணோணிக்கம் படரு, 

ஆகித படருக்களில் முன்பும் ணற்றும் பின்பும் கோல்போய்கமந ஆனணோக தூர்பருபது 

பரும் ணஞல்கமந உடிதோக அகற்றி டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

  ணசூதி படருவில் சோமகமந உடிதோக புதுப்பித்து டருணோறு 

ககட்டுக்பகோள்கின்கன். 

பபள்மநகுநம் படருவில் உள்ந மின்இமஞப்புன் கூடித நீர் படோட்டிமத 

புதுப்பித்து ணக்கள் தன்ோட்டுக்கு சரிபசய்து பகோடுக்கும்டி ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

ன் போர்டுக்கு உட்ட்டு 9 மின் கம்ங்கள் ழுடமந்து உமயும்  டருபோயில் 

உள்நடோல் போதுணக்களுக்கு கடனும் அசம்ோவிடம் டோபது ற்டுபடற்க்கு முன்பு சரி 

பசய்து பகோடுக்கும்டி ககட்டுக் பகோள்கின்கன்.  

  மனத கரூந்து நிமதத்தில் தனிகள் நினற்கும அமணத்து டரும்டி ககட்டுக் 

பகோள்கின்கன். கணற்கண் ணிகமந உடிதோக பசய்து பகோடுக்கும்டி ணக்களின் 

சோர்ோக ககட்டுக்பகோள்கின்கன். 

 

போருள் ண்.26 

14-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர் திருணதி.அ.சோந்தி  அபர்கள் பகோண்டு பரும் 

தீர்ணோம் 

ோன் ன்னுமத 14பது பட்த்தில் உள்ந குமகமந தீர்ணோணோக 

விபரித்துள்கநன்.  

வுன் ஹோல் 2-பது படரு 7பது படரு  1பது படரு  (ண)  ட்டு குப்புசோமி படரு 

ஆகித படருக்கள் ோடோநசோக்கம திட்த்திோல் மிகவும் கணோசணோ நிமயில் சோம 

படருக்கள் உள்நது இடோல் முதிதபர்கள் குனந்மடகள் மிகவும் சிணப்டுகின்ர். 

 ட்டு குப்புசோமி படருமுமயில் மின்கம்த்தில் படருவிநக்கு அமணக்கப் 

கபண்டும். 

 பிகோஷ் (மனத) திகதட்ர் அருகில் ோன்கு படருக்கள் என்று கூடும் இத்தில் 

உதர்மின் ககோபு விநக்கு அமணக்கப் கபண்டும். 

 வுன் ஹோல் 2-பது படருவில் உள்ந பிநோஸ்டிக் நீர்த்கடக்க படோட்டி 

உகதோகமில்ோணல் ழுடமந்து உள்நது அமட தன்ோட்டிற்கு பகோண்டுப கபண்டும்      

கணக கண் படருக்கள் படருக்களில் கடமபப்டும் இத்தில் கபகத்டம 

அமணக்க கபண்டும் கணக கண் தீர்ணோங்கள் மீது உடி படிக்மக டுக்குணோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 

போருள் ண்.27 

15-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திருணதி.D.நித்தோ ஷிதோம் குணோர் அபர்கள் 

பகோண்டு பரும் தீர்ணோம் 

அக்ககோஞம் கோட்சி போர்டு -15ல் உள்ந கமபோர் படருவில் சோம 

அமணத்து ட கபண்டி ககட்டுக் பகோள்கிகோம். 

போர்டில் உள்ந மக Pump கமந அகற்றி Syntex tank  அமணத்து ட ககட்டு 

பகோள்கிகன். 
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போர்டில் உள்ந கமபோர் சந்து படருவில் மூன்று கல்பபட்டுகள் ணற்றும் 

சிறுோம் அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கிகோம்.  

கமபோர் படரு , ோல் பசோமசட்டி படரு , திருபள்ளுபர் படரு ணற்றும் சுடுகோடு 

பின்பும் அமணத்து உள்ந பரித கோல்போய் தூர்போரி டரும்டி ககட்டு பகோள்கிகன். 

போர்டில் உள்ந ழுது அமந்து மின் கம்ங்கமந ணற்றும் மின் விநக்குகமந 

அகற்றி ணோற்றி அமணத்து டரும்டி ககட்டு பகோள்கிகன். 

 சுடுகோட்ம சீமணத்டல் ணற்றும் ணதில் சுபர்  உதர்த்தி டரும்டி 

ககட்டுக்பகோள்கிகோம். 

 சுடுகோட்டில் உதர் மின் ககோபும் அமணத்து டரும்டி ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

ோோஜி படருவில் கபக டம அமணத்து ணற்றும் ழுது அமந்ட மின் 

கம்ங்கமந ணோற்றி டரும்டி ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 போர்டில் உள்ந அமத்து படருக்களில் ணமனநீர் கோல்போய்கமந சீர் அமணத்து ட 

கபண்டும். 

Haji bai Layout ணற்றும் சுடுகோடு படரு சோம அமணத்து ணற்றும்  மின் விநக்கு 

ணோற்றி அமணக்க ககட்டு பகோள்கிகோம்.  

15- போர்டில் உள்ந அமத்து வீடுகளுக்கும் ோடோந சோக்கம இமஞப்ம 

துரிடணோக பசய்து டரும்டி ககட்டுக்பகோள்நப்டுகிது. 

 

போருள் ண்.28 

17-பது கணன் உறுப்பிர் திரு.C.N.அன்பு அபர்கள் பகோண்டு பரும் தீர்ணோம் 

து போர்டில் உள்ந கற்க பிள்மநதோர் ககோவில் படருவிற்க்கு சிபணண்ட் 

சோம அமணத்து ட தீர்ணோம் நிமகபற் ககோருகிகன். 

து போர்டில் உள்ந கினக்கு எப்க்கோபடருவிற்க்கு சிபணண்ட் சோம 

அமணத்து ட தீர்ணோம் நிமகபற் ககோருகிகன். 

து போர்டில் உள்ந சோஞோத்திதம்ணன் ககோவில் படருவிற்கு சிபணண்ட் சோம 

அமணத்து ட தீர்ணோஞம் நிமகபற் ககோருகிகன். 

து போர்டில் உள்ந 1)டோசில்டோர் படரு 2 கணற்கு எப்ண்ஞக்கோ படரு. 3. 

கினக்கு எப்ஞக்கோ படரு. 4. சோஞோத்தி அம்ணன் ககோயில் படரு ணற்றும் கற்க 

பிள்மநதோர் ககோவில் படரு ணற்றும் குடிநீர் படோட்டி அருககயும் CCTV Camara போருத்தி 

ட  தீர்ணோஞம் நிமகபற்ககோல் ணக்களின் போது  னுக்கோக அமணத்து ட 

ககோருகிகன். 

டோசில்டோர் படருவிற்கும் கணற்குஎப்ண்ஞகோபடருவிற்க்கும் டற்கோது Sanction 

ஆகியுள்ந Paver Block Road த்து பசய்து சோஞோத்திதம்ணன் ககோவில் சந்து படருவில் 

இருந்து கணற்கு எப்ஞக்கோ படருபம உள்ந சந்துக்களில் Paver Block Road அமணத்து 

ட தீர்ணோஞம் நிமகபற் ககோருகிகன். 

டோசில்டோர் படரு ணற்றும் கணற்கு எப்ண்ஞக்கோ படரு சோமகளில் உள்ந Patch 

work புதுப்பித்து டருணோறு தீோணோஞம் நிமகபற் ககோருகிகன். 

கரூந்து நிமதத்தின் பின்புப்குதியில் உள்ந சோமக்கு Patch work பசய்து 

புதுப்பித்து டருணோறு தீர்ணோஞம் நிமகபற் ககோருகிகன். 

புதித கருந்து நிமதத்தில் உள்ந குடிநீர்கடக்க படோட்டிமத சுற்றியும் 

கோம்வுண்டு சுபர் அமணத்தும் ோன்கு திமசகளிலும் ோன்கு போதுக்குனோய் இமஞப்பு 
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அமணத்தும் 24 ணணி கம் டண்ணீர் பரும்டி பசய்து ட தீர்ணோஞம் நிமகபற் 

ககோருகிகன். 

ஆஞ்சகதர் ககோவில் அருகில் டிோன்ோர்ணம அகற்றி யில்கப சுபர் 

அருகோமணயில் டிோன்ஸ்ோர்ணம அமணத்து டவும் தீர்ணோஞம் நிமகபற் 

ககோருகிகன். 

கரூந்து நிமதத்தில் கணற்கு புத்தில் யில்கப கோம்வுண்டு சுபர் எட்டியுள்ந 

கோல்போய் மீது 10x10 அடிக்கு கமகள் கட்டி கோட்சிக்கு பருபோமத பருக்கிோல் 

கோட்சிக்கு துபோக இருக்கும்  தீர்ணோம் நிமகபற் ககோருகிகன். 

பருஞ்சோம தும கோந்திகோடு 4,5 இல் உள்ந மின்கம்ங்கமந அகற்றி புதித 

கம்ங்கள் அமணக்க ஞம் மின்போரிததுமக்கு கட்டியுள்நது இதுோள் பம 

மின்போரிதத்துமயும், கோட்சி துமயும் ந்டபபோரு படிக்மகயும் டுக்கவில்ம 

கணற்டி பசதல்ோட்டின் மீது படிக்மக டுக்க தீர்ணோம் நிமகபற் ககோருகிகன். 

 

போருள் ண்.29 

18-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திருணதி.ோ.சித்ோ ோஜ்குணோர் அபர்கள் 

பகோண்டு பரும் தீர்ணோம் 

து 18 பது போர்டின் கீகன உள்ந படருக்களின் கடமப ணற்றும் ணி 

விபங்கள் பின்பருணோறு. 

 கண்ஞன் ணோவி மில் முடல் படருவில் சோம அமணத்டல் கோல்போய் கழிவுநீர் 

சீமணத்டல் ோம் படருவின் கமசியில் அமணத்டல். 

கண்ஞன் ணோவி மில்  இண்ோபது படருவில் சோம ணற்றும் கழிவுநீர் கோல்போய் 

அமணத்டல். 

 ோசுப்பிணணிதம் படருவில் சோம அமணத்டல் 

 முனுசோமி படருவில் சோம படருவிநக்கு மின்கம்ம் டண்ணீர் படோட்டி 

சீமணத்டல்  

கணட்டுத் படருவில் சிபணண்ட் சோம அமணத்டல் சோமயின் குறுக்கக ணமனநீர் 

கோல்போய் அமணத்டல் மக ம்ம சின்பக்ஸ் கங்க் ஆக ணோற்றிதமணத்டல் குறுக்கு 

படருவில் சோம அமணத்டல் 

ோதி படருவில் படருவிநக்கு ணற்றும் குப்ம படோட்டி அமணத்டல் 

 சிம்ணன் படருவில் சோம ணற்றும் ணமனநீர் கோல்போய் சீமணத்டல் 

 கணற்டி உள்ந ணிகமந டோங்கள் கப 18-பது போர்டு ணக்களுக்கோக சீர் 

பசய்து டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன் . புதித சோமகள் ணற்றும் கோல்போய் அமணத்து 

டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 

போருள் ண்.30 

19-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர் திருணதி.T.சகோோ அபர்கள் பகோண்டு பரும் 

தீர்ணோம் 

த்டன் சந்த் கரில் விமநதோட்டு அங்கம் ணற்றும் மின்கம்ம் ழுது கோய் 

உள்நது இமட அகற்றி புதித கம்ம் போருத்டவும். 

 ஜீபோடம்  படருவில் புதித ஆழ்துமந கிஞறு உள்நது மினி பர் ம்ோக ணோற்றி 

டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 
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ஆதிட்சுமி படருவில் புதித ஆழ்துமந கிஞறு உள்நது மினி  பர் ம்ோக 

ணோற்றித்டகபண்டும். 

  ோசுந்டம் படருவில் முருகன் படரு சஞ்சீவி கணஸ்திரி படரு  (ண) 

சோமுண்டீஸ்பரி அம்ணன் ககோயில் படரு ஆகித குதிகளில் ணமனநீர் கல்பபட்டு 

ற்ககப எப்ந்டப்புள்ளி  ககோப்ட்டுள்நது ஆககப அமட உடிதோக கட்டித்ட 

கபண்டும்.  ணமனக்கோம் பருபடற்கு முன்பு பசய்து டரும்டி ககட்டுக்பகோள்கிகன் . 

போதுணக்கள் மிகவும் சிணப்டுகிோர்கள். 

 ஆதிட்சுமி படருவில் உள்ந நிதோத விம கமயில் குடும் அட்மகள் 

அதிகணோக உள்நடோல் ங்களுக்கு 19-போர்டு போதுணக்களுக்கு டனிதோக நிதோத விம 

பிரித்துக் பகோடுக்கவும். 

 

போருள் ண்.31 

20-பது கணன் உறுப்பிர்  திருணதி.V.ககோணதி அபர்கள் பகோண்டு  பரும் 

தீர்ணோம்  

ங்கள் போர்டில் திந்கடோறும் அதிகணோக தன்டுத்டக்கூடித படரு ணங்கங்கினோர் 

படரு. சுணோர் 15 ஆண்டு கோணோக சீர்மணக்கோணல் உள்நது. அந்ட படருவிற்கு புதித சோம 

அமணத்து டகபண்டும். 

அன்ம கஸ்தூரிோய் படரு ( கருணோரி அம்ணன் ககோயில் பின்பும் ) (குடிநீர் குனோய் 

இல்ோணல்  உள்நது. அந்ட இமஞப்ம சரி பசய்து டகபண்டும். 

கிரிசிங்கர் 3பது படரு  ணங்கங்கினோர் படரு கமசி குறுக்கு படரு ணற்றும் 

கன்னிதப்ன் படருக்களில் ோடோந சோக்கம திட்ம்  நிமகபற்றித் டகபண்டும். 

கன்னிதப்ன் படருக்களில் உள்ந கோல்போய்களுக்கு இமஞப்பு இல்ோணல் உள்நது. 

இந்ட இமஞப்ம ( Outline)  சரி பசய்து டகபண்டும். 

கிரிசிங்கர்  ணங்கங்கினோர் படரு , கன்னிதப்ன் படருக்களில், அன்ம 

கஸ்தூரிோய் படரு ( ஆழ்துமந கிஞறு) சின்க்ஸ் கங்க் அமணத்து ட கபண்டும். 

கன்னிதப்ன் படரு, திருபள்ளுபர் படரு, ணங்கங்கினோர் கமசி குறுக்கு 

படருக்களில் சோம டுவிலும், கோல்போய் டுவிலும், மின் கம்ம் அமணத்துள்நது. அமட 

உடிதோக சரி பசய்து டகபண்டும். 

20பது போர்டில் 15 மின்கம்ங்கள் கசடணமந்துள்நது. மிகவும் ஆத்டோ நிமயில் 

உள்நது. உடிதோக சரி பசய்து டகபண்டும். 

 20பது போர்டில் ணக்கள் நீண் ோட்கள் ககோரிக்மக படருக்களின் பதர் மககள் 

இல்ோணல்  உள்நது. பதர் மககள் அமணத்து டகபண்டும். 

திருபள்ளுபர் படருவில் அமணத்துநந ப.4 கோட்சியின் கிஞறு ( பற்ோட குடிநீர் 

கிஞறு ) தூர் போரி ணக்களின் தன்ோட்டிற்கு நிந்டணோக சரிபசய்து  டகபண்டும். 

போர்டு ண்.20க்கு கோட்சியின் துப்புவு ணிதோநர்கமந குமத்டது 5 முடல் 10 

ர்கமந நிதமிக்க கபண்டும். 

புதிதடோக அமணத்துள்ந மின் கம்ங்களுக்கு மின் விநக்கு போருத்தி டகபண்டும். 

கருணோரி அம்ணன் ககோயில் அருகில் பரித கோல்போய் என்று உள்நது. (ணகரிதோ   

கோல்போய் ) இந்ட கோல்போய்க்கு கல்பபட்டு அமணத்து டகபண்டும். 
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போருள் ண்.32 

21-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திரு.M.படிகபல் பண்ஞன் அபர்கள் 

பகோண்டு பரும் தீர்ணோம் 

து போர்டில்  ட்சித அய்தோர் படருவில் உள்ந ஆழ்துமந கிஞற்றில்  புதித 

மினி பர் ம்பு போருத்தி ணற்றும் சின்பக்ஸ் கங்க்  மபக்குணோறு ணிவுன் 

ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 ோக்கிதம்ணோள் கோணியில் உள்ந  ஆழ்துமந கிஞற்றில்  புதித  மினி  பர் ம்பு 

போருத்தி ணற்றும் சின்பக்ஸ் கங்க் மபக்குணோறு ணிவுன் ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

ட்சித அய்தோர் பணயின்  படருவில் உள்ந ஆழ்துமந கிஞற்றில்  புதித  மினி  

பர் ம்பு போருத்தி ணற்றும் சின்பக்ஸ் கங்க்  மபக்குணோறு ணிவுன் 

ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 

போருள் ண்.33 

22-பது கணன் உறுப்பிர்  திருணதி.S.ணல்லிகோ அபர்கள் பகோண்டு  பரும் 

தீர்ணோம்  

அன்ம இந்திோ கர் உள்ந போதுபழி சோம மிகவும் கணோசணோ நிமயில் 

உள்நது இவ்பழி சோம அகசோக் கர் மகனூர் பசல்லும் சோம குண்டும். குழியுணோக 

உள்நது. போதுணக்கள் மிகவும் அபதிடுகின்ர் ஆககப போதுபழிசோமமத 

கோன்கிரிட் கோடு கோ கபண்டுகிகன். 

22 போர்டு உள்ந படருக்களில் உள்ந கோல்போய்கள் மிகவும் கணோசணோ நிமயில் 

உள்நது கழிவுநீர் டமயின்றி பசல் தூர்போரி கசடம் அமந்துள்ந கீழ்ணட்த்தில் 

உள்ந கோல்போய்கள் உதர்த்தி புதிதடோக அமணத்து ட கபண்டுகிகன் (படருக்கள் 

டர்ணோதன் படரு எத்டபோம படரு சீனிபோசன் படரு. கசோளிங்கர் கோடு பின்பும் உள்ந 

கோல்போய், PJN 1 ணற்றும் 2பது படருக்கள் உள் 

டர்ணோதன் படரு , எத்டபோம படரு. சீனிபோசன் படரு. கசோளிங்கர் கோடு , PJN 1 

ணற்றும் 2பது ஆகித படருக்களில் குடிநீர் டட்டுோடு உள்நது போதுணக்களுக்கு புதிதடோக 

குடிநீர் குனோய் அமணக்கவும் அல்து கோர்பபல் அமணக்கவும் , மனத குடிநீர் கங்குகள் 

சரிபசய்து டருணோறு கபண்டுகிகன். 

 டர்ணோதன் படருவில் உள்ந மனத மஸ் மில் திரில் குப்ம குனணோக உள்நது. 

இந்ட படருவில் குப்ம படோட்டி இல்ோடடோல் , கபறு இத்தில் உள்ந குப்மகமந 

இங்கு பந்து பகோட்டுகின்ர். இடோல் இங்கு உள்ந ணக்களுக்கு உல்ம் 

ோதிப்மகின்து. குப்ம படோட்டி மபத்து டரும்டி ககட்டுக் பகோள்கிகன் 

 த்டன்சந்த் கரில் கோட்சி குப்ம ரிக்கும் இம் உள்நது. இங்கு உள்ந 

குப்மகளிோல் இங்கு உள்ந ணக்களுக்கு உல்ம் ோதிப்மகின்து. இமட கபறு 

இத்திற்கு ணோற்றி டரும்டி மிகவும் டோழ்மணயுன் ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

 

போருள் ண்.34 

23-பது கணன் உறுப்பிர்  திரு.ோ.சிம்ணன் அபர்கள் பகோண்டு  பரும் 

தீர்ணோம்  

து 23 பது போர்டுக்கு உட்ட் குதியில் கணற்பகோள்ந கபண்டித ணிகள்  

து 23ஆபது போர்டுக்கு உட்ட் அமத்து படருக்களின் பதர் மக 

அமணத்து ட கபண்டும். 
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ணதிதனகன் படருவில் மினிபர் ம்பு புதிடோக அமணத்து ட கபண்டும். 

 உ சண்முகம் படரு , ோணி அம்ணோள் படரு ணற்றும் போர்டுக்கு உட்ட் 

அமத்து மகப்ம்புகமநயும்  சரி பசய்து ட கபண்டும். 

விண்ர் கட்ம கருந்து நிமதத்தில் அமணந்துள்ந மினி பர் ம்ப் 

கணோட்ம சரி பசய்து ட கபண்டும். 

N V N படருவில் கோல்போய் ணற்றும் ோடோந சோக்கம அமணத்து ட கபண்டும்.   

சட்ணன்  உறுப்பிர் நிதியில் இருந்து டப் இருக்கும் நிதோத  விம 

கமக்கு இம் கடர்வு பசய்து டகபண்டும். 

 உ சண்முகம் 3பது படரு சோம கோல்போய் புதிடோக அமணத்து ட கபண்டும். 

 23பது போர்டு உட்ட் குதியில் சுணோர் 50 புதித மின் விநக்குகள் அமணத்து 

டகபண்டும் ணற்றும் ழுடமந்துள்ந அமத்து மின் விநக்குகமந சரி பசய்து ட 

கபண்டும். 

 உ சண்முகம் 4பது படருவில் கோல்போய் அல்து ோடோந சோக்கம அமணத்து 

டகபண்டும்.  

விண்மர்கட்ம கருந்து நிமதத்தில் உதர் ககோபு மின் விநக்கு அமணத்து 

ட கபண்டும். 

 து போர்டுக்குட்ட் குதிகளில் டண்ணீர் டட்டுப்ோடு உள்நடோல் டண்ணீர் 

கங்கில் டண்ணீர் பனங்குணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

து போர்டில் அமணந்துள்ந ம்..பயின் கோட்சி டுநிம ள்ளி மிகவும் 

னமணதோ ள்ளி, இதில் 100க்கும் கணற்ட் ள்ளி ணோஞபர்கள்,  யின்று பருகிோர்கள், 

இந்ட ள்ளி கட்டிம்  கந்ட 30 பருங்களுக்கு முன்டோக கட்ப்ட் ள்ளி, கடர்டல் 

கங்களில் (கடர்டல் பூத்டோகவும்) இண்டு போர்டுகளுக்கும்(23,32) பசதல்டும். கப 

இந்ட ள்ளி ணோஞபர்களின் உயிர்க்கு அோதம் ற்டும் பமகயில் உள்நது, கப 

குனந்மடகள், ணோஞபர்களின் ம் கருத்தில் பகோண்டு உடிதோக புதித ள்ளி கட்டிம் 

அமணத்து டருணோறு ணிவுன் ககட்டுபகோள்கிகன். 

 

 

போருள் ண்.35 

24-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திரு.S.கணோகன்ோஜ் அபர்கள் பகோண்டு  

பரும் தீர்ணோம் 

A.B.M.சர்ச், எச்கசரி கோடு எத்தில் எரு புணோக ணமனநீர் பசல் கோல்போய் அமணத்து 

டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

 A.B.M.சர்ச், 4பது குறுக்குபடரு, எச்கசரி கோடு, 7பது குறுக்கு படரு ணற்றும் 7பது 

படருவில் மகவிப்ட் இத்தில் ோடோந சோக்கம ணி கணற்பகோள்ந கணலும் அடம 

படோர்ந்து சிபணண்ட் சோம அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

7பது குறுக்கு படருவில் மின்கம்ங்களுன் கூடித மின் விநக்குகள் இல்ோடடோல் 

3 மின் கம்ங்களுன் கூடித மின் விநக்குகள் அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் 

பகோள்கின்கன். 

 A.B.M.சர்ச், 1பது, 2பது, 4பது ணற்றும் 7பது படருவில் ஆழ்துமந கிஞறுகள் கூடித 

மக ம்புகள் உள்ந, மக ம்புகள் அகற்றி மின் கணோட்ோருன் கூடித Sintex-ோங்குகள் 

அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 
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10 பருங்களுக்கு முன் கட்டி தன்ோட்டில் இல்ோட ம் குதிக்கோ நிதோத 

விமக்கமமத புதுப்பித்து, கூடிதவிமவில் தன்ோட்டிற்க்கு பகோண்டு பருணோறு 

ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

4பது படருவில் அமணந்டள்ந போதுக்கழிப்பி கட்டிம் 2 ஆண்டுகள் ஆகின்து 

கணலும் அது ழுடமந்ட நிமயில் உள்நடோல் அடம சீமணத்து, புதுப்பித்து டருணோறு 

ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

4பது படருவில் அமணந்துள்ந போதுக் கழிப்பித்மட எட்டியுள்ந கோலி இத்தில் 

சமுடோத கூம் கட்டித் டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

A.B.M.சர்ச், 2பது படரு பின்புணோக ணமனநீர் சகமட படோங்கி 5பது படரு பின்புணோக 

பசன்று எற்ம கண் போோதி இத்தில் அமணந்துள்ந பரித கோல்போயில் ந்து விரிந்து 

பசல்கிது. கப அடம எழுங்கு டுத்தும் விடத்தில் ஆனணோக பரித கோல்போய் 

அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

5பது குறுக்கு படருவில் ணமனநீர் பசல் கோல்போய் அமணத்து டருணோறு ககட்டுக் 

பகோள்கின்கன். 

A.B.M.சர்ச், எச்கசரி கோட்டில் அமணந்துள்ந போோத்திமத JCB-மத மபத்து 

சீமணத்து புடப்பித்து டருணோறு ககட்டுக் பகோள்கின்கன். 

 

போருள் ண்.36 

25-பது கணன் உறுப்பிர் திரு.தும சீனிபோசன் அபர்கள் பகோண்டு பரும் 

தீர்ணோம்  

அக்ககோஞம் னனிப்கட்ம 25பது போர்டில் உள்ந கற்கம் கம ண். 2 

(நிதோத விம கம) கட்டிம் ழுடமந்துள்நது. இடோல் லி படோல்மகள் அதிகம் 

இருப்டோல், போதுணக்களுக்கு கோய் கச  கபண்டித உஞவு போருட்கள் வீஞோகி 

பருகிது. கப போதுணக்கள் ன்மண கருதி உடிதோக ழுடமந்ட கன் 

கட்டித்மட சரி பசய்த கபண்டும். 

அக்ககோஞம் னனிப்கட்ம கோந்தி கோடு , பூக்கோ ோன் படருவில் 

ற்ககப கந்ட 2006-ம் ஆண்டு கோட் சிபணண்ட் சோம இதுபம 

புதுப்பிக்கவில்ம. இந்ட சோம பழிதோக ோள்கடோறும் சுணோர் 10 ஆயித்திற்கும் 

கணற்ட் போதுணக்கள் பசன்று பருகின்ர். கப இந்ட படருவில் உடிதோக 

சிபணண்ட் சோம ணற்றும் கழிவுநீர் கோல்போய் அமணக்க கபண்டும். 

அக்ககோஞம் னனிப்கட்ம டில்லிதப்ன் சந்து முடல் படருவின் பழிதோக 

ோநணோ போதுணக்கள் பழிப்ோட்டு டங்களுக்கு பசன்று பருகின்ர். கப இந்ட 

சிறித சோமமத சீர்பசய்து , சிபணண்ட் சோம ணற்றும் கழிவுநீர் கோல்போய் அமணக்க 

கபண்டும். 

 

போருள் ண்.37 

26-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திருணதி.N.சிட்டிோபு  அபர்கள் பகோண்டு  

பரும் தீர்ணோம் 

 T N  கர் 7பது படருவில்  2/3, 4 புதித குடிநீர் மப் மன் தித்து டருணோறு 

ணிவுன் ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 T N கர் 8பது படருவில் உள்ந 1, 2, (ண) 3.பது  குறுக்கு படருக்களில் குடிநீர் 

குனோய்கமந புது குனோய்கநோக ணோற்றித் டருணோறு ணிவுன் ககட்டுக்பகோள்கிகன். 
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 T N கர் 8பது படருவில் ழுடமந்துள்ந கல்பபட்டுகமந புதுப்பித்து டரும்டி 

ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

A N கண்டிமக 3பது படரு  (ண) A N கண்டிமக 5பது படருவில் ணமனநீர் 

கோல்போய்கமந சீமணத்து டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 

போருள் ண்.38 

27-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திரு.பரி()போட்டோணஸ் அபர்கள் 

பகோண்டு பரும் தீர்ணோம் 

கசோணசுந்டம் முடல் படருவில் கர்ப்பு பநர்ச்சி நிதிதத்தின் மூம் 

பசய்தகபண்டித சிபணண்ட் சோம ணிமத முடித்து ட கபண்டுடல். 

 கசோணசுந்ட முடல் படருவில் இண்டு மினி பர் ம்பு அமணத்து டருடல். 

 கசோணசுந்டம் கரில் உள்ந கணல்நிம நீர்த்கடக்க படோட்டிக்கு டக்ககோம் 

ணற்றும் ககசோபம்  நீர் நிமதத்தில் இருந்து  குடிநீர் விநிகதோக  இமஞப்பு பசய்து ட 

கபண்டும். 

 

போருள் ண்.39 

28-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர் திருணதி.S.ோ ட்சுமி அபர்கள் பகோண்டு 

பரும் தீர்ணோம் 

சத்திதபோணி முத்து கர் 1-பது படருவில் எரு கங்க் ணற்றும்  மகம்பு 

அமணத்தி கபண்டும் . சத்திதபோணி முத்து கர் 3-பது படருவில் எரு கங்க் 

ஆழ்துமந குனோய் அமணத்டல். கசோணசுந்டம் 4-பது படருவில்  எரு கங்கு அமணத்டல். 

 சத்திதபோணி முத்து கர்  3, 4-பது படருவில் குடிநீர் குனோய்கமந ஆனப்டுத்தி 

முமதோக குடிநீர் விநிகதோகம் பசய்டல்.   

கசோணசுந்ட கர் 2பது படரு 3பது படரு 4பது படருக்கள் ,  சத்திதபோணி முத்து  

கர் 1, 2, 3, ணற்றும் 4-பது படருக்கள் அமத்தும் கழிவு நீர் கோல்போய் சீமணத்து 

ழுடமந்டமப கட்டி டருடல். 

கசோணசுந்ட கர் 2பது படரு 3பது படரு 4பது படருக்கள் ,  சத்திதபோணி முத்து  

கர் 1, 2, 3, ணற்றும் 4-பது படருக்களில் மின் விநக்குகள் சரிோர்த்திடுடல். 

சத்திதபோணி முத்து கர்  1-பது படருவில் 2 மின் கம்ங்கள், சத்திதபோணி முத்து 

கர் 2-பது படருவில் 2 மின் கம்ங்கள், சத்திதபோணி முத்து கர்  3-பது படருவில் 2 

மின் கம்ங்கள், சத்திதபோணி முத்து கர்  4-பது படருவில் 2 மின் கம்ங்கள்,  

கசோணசுந்ட கர் 2-பது படருவில் 6 மின் கம்ங்கள், கசோணசுந்ட கர் 3-பது படருவில் 

2 மின் கம்ங்கள், கசோணசுந்ட கர் 4-பது படருவில் 5 மின் கம்ங்கள் 

ழுடமந்துள்நமட ணோற்றி அமணக்கவும், கணலும் கசோணசுந்ட கர் 3-பது படருவில் 

டிோன்ஸ்ோர்ணர், கஸ்கள், மிகவும் ஆத்டோ நிமயில் உள்நது அடம 

ணோற்றிதமணக்க கபண்டும். 

சத்திதபோணிமுத்து 3பது படரு கழிப்பிம் தன்ோடு இல்ோடடோல் அடம 

இல்ம் கடடி கல்வி ன் திட்த்திற்கு தன்டுத்ட அனுணதி கபண்டுடல். 
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போருள் ண்.40 

29-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திருணதி.P.ந்டோகடவி அபர்கள் பகோண்டு  

பரும் தீர்ணோம் 

  புதித மின் கணோட்ருன் கூடித நீர் கடக்கத் படோட்டி அமணக்க ககோருடல்  

1. இட்சுணஞன் கர் 2 பது படரு 

2. A.N கண்டிமக 2பது படரு ணற்றும்  

3. திரு.வி.க படரு ஆகித மூன்று சோமகளில் அமணத்து டருணோறு கனிவுன்  

ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 புதித ணமனநீர் படிகோல் கோல்போய் அமணக்கவும் மனத ணமனநீர் படிகோல் கோல்போய்கமந  

சீமணத்து கல்பபட்டுகமந சீமணக்கவும் ககோருடல். 

1. A.N கண்டிமக 2பது படருவில் குறுக்கக அமணந்துள்ந சிறித சோமயில் ணமன 

நீர் படிகோல் கோல்போய் அமணத்து ட கபண்டும். 

2. திரு.வி,க படருவில் உள்ந னடமந்ட ணமனநீர் படிகோல்கமந சீமணத்து 

கல்பபட்ம சீமணக்க ககோருடல்  

3. இட்சுணஞன் கர் 2பது படருவில் புதித கல்பபட்டு அமணக்க ககோருடல் 

4. எத்டபம படருவில் அமணந்துள்ந கல்பபட்ம புதுபிக்க ககோருடல். 

 

போருள் ண்.41 

30-பது கணன் உறுப்பிர் திரு.S.பிகோஷ்அபர்கள் பகோண்டு பரும் தீர்ணோம்  

போர்டு ண். 30க்கு உட்ட் கோந்திகோடு குதியில் உள்ந சோமயின் இருபுமும். 

மகணமயுன் கூடித ணமனநீர் கோல்போய் அங்கோநம்ணன் ககோயிலில் இருந்து 

பிள்மநதோர் ககோயில் பம அமணத்துத்டருணோறு கனிவுன் ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

சோஞோத்திதம்ணன் ககோயில் பின்பும் உள்ந குதியில் இருந்து பிள்மநதோர் ககோயில் 

பின்பும் உள்ந குதி பம சோம அமணத்து அடற்கு டகுந்ட பதர் மபத்து டரும்டி 

கபண்டுகிகன். 

V.P. ககோயில் சந்து படருவிற்கு கோன்கிரீட் சோம அமணக்க ககோருடல் 

கற்கம் கூட்டுவு அங்கோடி பசல்படற்கோக டனி டணோ சோம அமணத்துடரும்டி 

ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

பிள்மநதோர் ககோயில் பின்பும் உள்ந குதி ணக்களின் நீண்ோள் ககோரிக்மகதோ 

குடிநீர் மப்மன் அமணத்து டருடல் கபண்டும். 

ணமனநீர் கோல்போய் தூர்போருடல் ணற்றும் ஆக்கிமிப்புகமந அகற்றுடல். 

சோஞோத்திதம்ன் ககோயில் எட்டியுள்ந இத்திலிருந்து குருசோமி படரு கமசி பம 

உள்ந கோல்போய் தூர் போரி அடன் குப்மகமந அகற்றித்டரும்டி கபண்டுகிகன். 

 குருசோமி படரு கமசியில் உள்ந பரித கோல்போய் குதிமத ஆக்கிமித்து 

கட்டியுள்ந வீட்ம அகற்றி குருசோமி படருவில் இருந்து கற்கம் கூட்டுவு அங்கோடி 

பம தூர் போரி அமட அப்புப்டுத்துடல். 

பிள்மநதோர் ககோயில் பின்குதியில் கழிவுநீர் கோல்போய் இல்ோட இத்தில் புதித 

கழிவுநீர் கோல்போய் அமணத்டல் ணற்றும் மனத கழிவுநீர் கோல்போய் உதர்த்தி கட்டித் டருடல் 

கபண்டும். 

குருசோமி படருவில் உள்ந கோல்போய் சீமணத்து டருடல் கபண்டும். 

V.P. ககோயில் சந்தில் உள்ந கடவி திகதட்ர் பசல்லும் பழியில் இருமும் கழிவுநீர்  

கோல்போய் அமணத்து டருடல் கபண்டும். 
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குருசோமி படரு , V.P.ககோயில் படரு , ககப்ரிதல் ள்ளி திரில்   (ண) V.P ககோயில் சந்து 

படருவில் உள்ந இண்டு கல்பபட்டு பணோத்டம் 5 மனத கல்பபட்டுகமந அகற்றி புதித 

கல்பபட்டுகமந அமணத்து டரும்டி கபண்டுகிகன். 

குருசோமி கமசி படருவில் உள்ந மகம்பிம அகற்றி மினி பர் ம்பு போருத்தி 

நீர்கடக்க படோட்டி அமணக்கவும். 

 கோந்திகோடு குதியில் உள்ந மகம்பிம அகற்றி மினி பர் ம்பு போருத்தி 

நீர்கடக்க படோட்டி அமணக்கவும். 

கோந்திகோடு குதியில் உள்ந எரு மின்கம்ம் கோல்போய் டுவில் அமணந்துள்நது. 

அமட கோல்போய்க்கு பபளிப்குதியில் ணோற்றி அமணக்க கபண்டுகிகன்.  

போர்டு ண். 30க்கு உட்ட் படருக்களில் படருவிநக்கு கம்ங்களில் னமணதோ 

விநக்குகநோTube light fittings- அகற்றி  புதித LED படரு விநக்குகள் போருத்தி 

ோணரிக்கவும். 

போர்டு ண். 30க்கு உட்ட் அமத்து படருக்களிலும் படருவிற்கு 20 படரு 

ோய்கள் வீடம் சுற்றி திரிகிது. இந்ட ோய்கள் குனந்மடகள் ணற்றும் போகத்தில் 

பசல்பர்கமந துத்தி கடிக்க முற்டுகின். இடம சரிபசய்த ோய்கமந பிடிக்க 

உரித ஆப பசய்யுணோறு கனிவுன் ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 

போருள் ண்.42 

31-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திருணதி.K.ட்சுமி கண்ஞடோசன் அபர்கள் 

பகோண்டு பரும் தீர்ணோம் 

ங்கள் குதிதோ 31பது போர்டில் புதுப்கட்ம 3-பது படருவில் உள்ந சோம 

மிகவும் ழுடமந்துள்நது . ோடோந சோக்கம ணி நிமபமந்தும் அந்ட சோம சீர் 

பசய்தவில்ம. 

புதுப்கட்ம 3-பது படருவில் உள்ந கோல்போய் மிகவும் ழுடமந்துள்நது . ஆககப 

அந்ட கோல்போய் ணற்றும் கல்பபட்டு புதிடோகக் கட்டி டருணோறு கபண்டும் 

புதுப்கட்ம மூன்ோபது படருவில் உள்ந ஆழ்துமந கிஞறுகமந  சின்பக்ஸ் 

கங்க்கோக அமணத்து டருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 

போருள் ண்.43 

32-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திரு.L.பதப்ோல் அபர்கள் பகோண்டு  பரும் 

தீர்ணோம் 

து குதி அம்ணன் ககோயில் படரு, ணசூதி படரு ,கோயிகட மில்த்படரு, 

பகூபன்ோம் படருக்கலுக்கு குடிடண்ணிர் சரிதோக பசல்பதில்ம இத்படருக்களின் 

குடிநீர் மப்மன் ணோற்றி டகபண்டும். 

E.B கோட்  NVN 2பது படருக்களின் ணமனநீர் பசல் கல்பபட் அமணக்க கபண்டும். 

து குதி 19 படருக்கமந பகோண்து இத்படருக்களின் டண்ணீர் கடமபமத  

கருத்தில் பகோண்டு 1. அம்ணன் ககோயில் படரு 2. பகூபன்ோம் 3.திருபள்ளுபர் படரு 

4. ணசூதி படரு 5, NVN முடல் படருக்களுக்கு மின்கணோட்ோருன் கூடித கோர் மினி பர் 

ம்ப்வுஸ் அமணத்து டகபண்டும். 

ோடந சோக்கம ணிகள் மப்பற்டோல் விடுப்ட்  படருக்களின் 

சோமகள் மிகவும் னடமந்துள்நது. இத்படருக்களுக்கு சோம அமணத்து டகபண்டும் 

NVN முடல் படரு, அம்ணன் ககோயில் படரு, திருபள்ளுபர் படரு, கம்ன் படரு,  E.B கோட் 
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 படருக்களுக்கு ோடந சோக்கம ணிகள் விடுட்டுள்நது 1.ம்..பயின் 

ள்ளிபடரு (ணதிதனகன் 2பது) கக்கன் 1பது படரு 2பது படரு , கோயிகட மில்த்படரு, 

இத்படருக்களுக்கு ோடந சோக்கம இமஞப்பு பனங்க கபண்டும் 

போது ணக்களுக்கு இமஞ்சோக உள்ந ணசூதி பின்பும் அமணக்கப்ட்டுள்ந 

டிோன்ஸ் ோர்ணர் கபறு இம் ணோற்றிக் பகோடுக்க கபண்டும். 

ோற்து ஆண்டுகளுக்கு கணல் தனில் உள்ந னடமந்ட மின் கம்ங்கமந ணோற் 

கபண்டும். 

விண்ர்கட்மயில் நீர் ற்றும் எக்ககக்கல் கூட்டு குடிநீர் பனங்கும் 

மின்கணோட்ோர் 7½ H.P தோக உள்நது.  இந்ட  மின்கணோட்ோர் பழிதோக 2 ட்சம் டண்ணிர் 

ற் 7ணணி கம் பசபோகின்து. கப போது ணக்களுக்கு விமபோக குடிடண்ணிர் 

பனங்க முடிதவில்ம கப 15 H.P (அ) 20 H.P மின்கணோட்ர் போருத்ட கபண்டும்.   

 

போருள் ண்.44 

33-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திருணதி.க்கத் சகோப்தின் அபர்கள் 

பகோண்டு பரும் தீர்ணோம் 

அக்ககோஞம் கம் 33 பது போர்டு சோர்ோக  கடும் பபயிலின்  கோஞணோக கோர்கோந  

அடிப்ம உடிதோக பசய்த கபண்டித ணிகள். 

1. சரிப போணல் உள்ந குடிநீர் வினிகதோகம் ஆககப பணயின் மன் மப் 

சரிப்ோர்த்து ட கபண்டும். 

2. ற்ககப உள்ந ஆழ்த்துமந கோர்பல் மக ம்பு சரிப பசதல் ோடடோல் 

ணோற்ம் பசய்து பர் ப்பு அமணத்து ட கபண்டும். இண்டு இங்களில் 

a. கிருஷ்ஞோம் கட்ம 3பது படரு 

b. முோக் கர் 

c. கிருஷ்ஞோம் கட்ம 5பது படரு 

ணற்றும் அமத்து ணிகளும் சரிப பசய்து டருணோறு அதிகோரிகளுக்கு 

அறிவுறுத்ட கபண்டும். 

 

போருள் ண்.45 

34-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர்  திருணதி.ஆ.ஸிதோ  அபர்கள் பகோண்டு  

பரும் தீர்ணோம் 

   முத்டப்ன் படரு அருந்டதி ோமநதத்தில் விடுப்ட் ோடோநசோக்கம திட்ம் 

அமணத்து, புதித சோம அமணத்து டரும்டி ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 மக் ககோவில் படரு கமசியில் இண்டுப்க்கமும் பின்பும் கோல்போய்கள் 

அமணத்து டரும்டி ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 கோந்தி கடில் கோல்போய் அமணத்து, அடன்கணல் மகணம அமணத்து டரும்டி 

ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

  34-பது போர்டில், மூன்று (3) ஆழ்துமந கிஞறு அமணத்து அதில் மின்கணோட்ோர் 

ணற்றும், (sintex tank ) போட்ர் கங்க் அமணத்து டருணோறுக் ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 34-பது போர்டில் உள்ந படருக்களில் மின் விநக்கு வி முமயில் ணோற்றி 

அமணத்துடருணோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 
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போருள் ண்.46 

35-பது போர்டு கணன் உறுப்பிர் திரு.V.கோந்திோஜ் அபர்கள் பகோண்டு பரும் 

தீர்ணோம் 

  முனுசோமி பிள்மந படருவிற்கு டணோ சோம பசதி பசய்து ட ககோருடல். 

  முனுசோமி பிள்மந படருவிற்கு Syntex Tank அமணத்து மின் கணோட்ோர் குனோய் 

(Power Pump House) அமணத்து ட ககோருடல் 

 முனுசோமி பிள்மந படருவில் கசோோர் மின் விநக்குகள் அமணத்து ட ககோருடல். 

  கோட்சிக்கு உட்ட் குநத்துக்கம குதியில் டணோசோம பசதி பசய்து ட 

ககோருடல். அகட படருவில்இண்டு Syntex Tank அமணத்து மின் கணோட்ோர் (PowerPump 

House) அமணத்து குடிநீர் பசதி பசய்து டருணோறு ககோருடல். 

  குநக்கம படருவில் கசோோர் மின் விநக்கு ணற்றும் குடிநீர் மப்மன் 

அமணத்து டருடல். 

  முனுசோமி பிள்மந படரு, கிருஷ்ஞோம்கட்ம முடல் படரு, 

கிருஷ்ஞோம்கட்ம இண்ோபது படரு, படருக் கல்பபட்டுகள் ணோற்றி அமணத்து 

டருணோறு ககோருடல். 

 கிருஷ்ஞோம்கட்ம இண்ோபது படருவில், ள்ளி போசல் ணற்றும் பண்கள் 

யிலும் கணல்நிமப்ள்ளி இருப்டோல் அபர்களின் ோதுகோப்பு ன் கருதி CCTV ககணோ 

அமணத்து டருணோறு ககோருடல். 

  முனுசோமி பிள்மந படருவில் கோட்சி ள்ளி,அங்கன்போடி மணதம் ணற்றும் 

S.R.ககட் கருந்துநிறுத்டம் இருப்டோல் அங்கு டணோ CCTV ககணோஅமணத்து டருணோறு 

ககோருடல். 

  ஏச்கசரி கோடு குதி ணக்கள் குப்மகள் பகோட்குப்மத் படோட்டி இல்ோணல் 

அபதிப்டுகிோர்கள்.கப அந்ட குதியில் இண்டு குப்மத் படோட்டிகள்அமணத்து ட 

கபண்டுகிகன். 

   கோட்சியின் முக்கிதப் குதி ன்டோல், ணக்கள்அதிகணோக பசிப்டோல் S.R.ககட் 

குதியில் E-கசமப மணதம் பகோண்டுப கபண்டுகிகன். 

கிருஷ்ஞோம்கட்ம 7பது படரு, கோர்டிங் படரு முமயில் 

போதுணக்களுக்கும். கோக்குபத்திற்கும் இமஞ்சோக உள்ந டிோன்ஸ்ோர்ணம கபறு 

இத்திற்கு ணோற்றி ட ககோருடல். 

 

போருள் ண்.47 

36-பது கணன் உறுப்பிர்  திரு.A.முனீஸ்பரி  அபர்கள் பகோண்டு  பரும் 

தீர்ணோம் 

ோன் 36பது போர்டு அக்ககோஞம் க ணன் உறுப்பிர் ஆகபன், து 36 

போர்டில் ணக்களின் தன்ோட்டிற்கு கடமபதோ கோன்கிரீட் சோம, டண்ணீர் 

ற்க்குமமத கோக்க ஆனதுமந கிஞறு (கோர்பல்) பிநோஸ்டிக் 1000 Ltr(N) 5000 Ltr 

Tank பகோள்நவுன் கூடித மின் கணோட்ோர் ஆகிதமப கீழ்கோணும் விபங்கள்  

டப்ட்டுள்நது. 

 கோன்கிரீட் சோம பசய்யூர் ோட்ம 

 கோன்கிரீட் சோம சிடம் கர் 1 முடல் 6 பம 

 கோன்கிரீட் சோம ணமதப்ன் படரு 1 முடல் 3 பம 

கோன்கிரீட் சோம ணமதப்ன் குறுக்கு படரு 
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கோோ கர் ஆழ்துமந கிஞறு மின்கணோட்ோருன் கூடித Sintex Tank (4) கோன்கீரிட் 

சோம 

பசய்யூர் ோட்ம ஆழ்துமந கிஞறு மின்கணோட்ோருன் கூடித Sintex Tank ணமதப்ன் 

படரு ஆழ்துமந கிஞறு மின்கணோட்ோருன் கூடித Sintex Tank 

 ணமதப்ன் படரு ஆழ்துமந கிஞறு மின்கணோட்ோருன் கூடித Sintex Tank 

கப கணற்கோணும் விபங்களின் டி ணக்களின் தன்ோட்டிற்கு கோன்கிரீட் 

சோமகளும், ஆழ்துமந கிஞறு மின்கணோட்ோர் கூடித Sintex Tank ணற்றும் கோல்போய் 

இமஞப்பு (கல்பபட்டி) சிடம் கர் 1பது படரு (சோய்கர்) 2பது படரு, பசய்யூர் ோட்யில் 

3 Nos ணமதப்ன் 1பது படரு. ணற்றும் மனத கோர்பபல்கள் ழுது ோர்த்து டருணோறு 

ணிவுன் ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

 

 

         (திருணதி.ட்சுமி ோரி)  
                                                                            கணன் டமபர் 

                                                                         அக்ககோஞம் கோட்சி 


