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 அக்ககோம் கோட்சி  

 

சோோ கன்ந  கூட்ட அறிவிப்பு 
 

கூட்ட ண்.11                          ோள்.22.08.2022    

 

பதோருள் :  கன்நக் கூட்டம் - அக்ககோம் கோட்சி -  

ோள்.25.08.2022 விோன்கிம – சோோக் கூட்டம்  

மடபதறுல்  அறிவித்ல் -சம்ந்ோக. 
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        அக்ககோம் கோட்சி கன்நம் சோோ கூட்டம் 25.08.2022                     

விோன்கிம கோமன 10.30 ணிக்கு டோக்டர்.பி.ஆர்.அம்கதத்கர் கன்நக் 

கூடத்தில், கன்ந மனர் அர்களின் மனமயில் மடபதறும் சோோக் 

கூட்டத்தில்  கன்ந துமத் மனர் ற்றும் கன்ந உறுப்பிணர்கள் 

அமணரும் கனந்து பகோள்ளுோறு அன்புடன் ககட்டுக்பகோள்கிகநன். 

 

 

            ங்கள் அன்தோர்ந் 

 

 

          (திருதி.னட்சுமி தோரி)  

                                                                            கன்ந மனர்  

                                                                            அக்ககோம் கோட்சி. 

இடம் : அக்ககோம் கோட்சி 

ோள்  :  22.08.2022. 
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bghUŸ v§ 01 

கோட்சி ஆமர்  () கோட்சி பதோறிோபர் அர்களின்  ஜூன்  ற்றும் 

ஜூமன-2022ம் ோத்திற்கோண ோட்குறிப்பு ன்நத்தின் தோர்மக்கும் ததிவிற்கும் 

மக்கப்தடுகிநது. 

          அலுனக குறிப்பு:  ன்நம் ததிவு பசய்னோம். 
 bghUŸ v§ 02 

  அக்ககோம் கோட்சிக்குட்தட்ட  ோர்டு பி, மிழ்ோடு வீட்டுசதி ோரிம் திரில் 

பிபோக் – 4, சர்க ண். 37-ல்  .05.90 ர்ஸ் (14 ½ )  க ஆம்த சுகோோ நிமனம் புதி 

கட்டிடம் கட்ட ஆட்கசதமண இல்மன ண கோட்சி தீர்ோணம் நிமநகற்றித் ரும்தடி 

ட்டோட்சிர் அலுனகத்திலிருந்து கடிம் ப்பதற்நது. ணக, கற்தடி அவ்விடத்தில் 

க ஆம்த சுகோோ நிமனம் அமப்தற்கு இந்கோட்சியில் ஆட்கசதமண இல்மன 

ன்தம பரிவிக்க ன்நத்தின் தோர்மக்கும் அனுதிக்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு:- 

பதோதுக்களின் சுகோோத்மக் கருத்தில்பகோண்டு ன்நம் அனுதிக்கனோம். 
 bghUŸ v§ 03 

இந்கோட்சியில் அத்திோசிப் தணிகபோண பன் கற்கு தரும ற்றும் டகிக்கு 

தரும முன்பணச்சரிக்மக தணிகள் உடன் பசய் கண்டி அசித்திமண கருத்தில் 

பகோண்டு 26.07.2022 அன்று கீழ்கோணும் தணிகளுக்கு எப்தந்ப்புள்ளிகள்  ககோப்தட்டது   .

ப்பதற்ந எப்தந்ப்புள்ளிகளின் எப்புகோக்குப்தட்டில்  ன்நத்தின்  எப்புலுக்கு 

மக்கப்தடுகிநது.  



ண் 

தணியின் பதர் திப்பீடு திப்பீட்மடவிட 

குமநந் சவிகி 

எப்தந்ப்புள்ளி விம் 

திப்பீட்மடவிட அதிக 

சவிகி எப்தந்ப்புள்ளி 

விம் 

1 2 3 4 5 6 7 

   எப்தந்ோர்  

பதர் 

ச 

விகிம் 

பதர் அதிகச 

விகிம் 

1. 

கோட்சியில் உள்ப 6 ண்ணிக்மக 

ஆயில் இன்ஜின்கள் ோத்து தணிகள் 

கற்பகோள்ளுல் ற்றும் கமோண 

உதகங்கள் பகோள்முல் பசய்யும் 

தணி      ( Fire House,  Foot Value, Bar Nife, 

Tourch Light,  ண்பட்டி) 

1.00 R.சண்முகம் 3.26% C.தத்ோதன் -0.28% 

2. 

தரும அதிகோக  பதய்ோல்  

கமோண அத்திோசிோண  

தணிகள் கற்பகோள்ப  னிரின் மூனம்  

கஜ.சி.பி ோகணம்  ோடமகக்கு ோங்கி  

இக்கும் தணி. 

0.50 R.சண்முகம் 0.13% K.முனுசோமி -0.13% 
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3. 

கரில் உள்ப பிோண பதரி  

கோல்ோய்களில்  உள்ப ண்டல் 

ண்ம கஜ.சி.பி / L &T  ோகணம் 

மூனம் முழுமோக அப்புநப்தடுத்தும் 

தணி கற்பகோள்ளுல்,         (ோர்டு 

ண் 1 முல் 18 மயில் உள்ப 

பிோண பதரி கோல்ோய்கள்) 

 

5.00 R.சண்முகம் 0.23% K.முனுசோமி -0.06% 

4. 

கரில் உள்ப பிோண பதரி  

கோல்ோய்களில்  உள்ப ண்டல் 

ண்ம  கஜ.சி.பி / L &T  ோகணம் 

மூனம் முழுமோக அப்புநப்தடுத்தும் 

தணி கற்பகோள்ளுல் (ோர்டு ண் 19 

முல் 36 மயில் உள்ப பிோண 

பதரி கோல்ோய்கள்) 

 

5.00 V.சதிஸ்குோர் 2.35% S.கஷ்தோபு -0.26% 

5. 

ோர்டு ண். 27-ல்  உள்ப கசோசுந்ம் 

கர் 1-து பருவில் சிறுதோனம் 

அமத்ல் தணி 

 

1.50 R.சண்முகம் 0.17% K.முனுசோமி -0.03% 

6. 

ோர்டு ண். 28-ல் உள்ப சத்திோணி 

முத்து  கர்    3-து பரு தகுதியில் 

புதிோக ஆழ்துமப கிறு 

அமத்ல் தணி. 

1.00 R.சண்முகம் 0.30% C.தத்ோதன் -0.06% 

7. 

க்ககோனம் மனம நீகற்று 

நிமனத்தில் 2000 லிட்டர் குகபோரின் 

போட்டி கோட்டோர் தழுது நீக்கம் 

பசய்ல், குடிநீர் கக்கத் போட்டி 

அபவுோனி பதோருத்துல் தணி ற்றும் 

இயில்க குடிநீர்  அபவுோனி 

பதோருத்துல் தணி. 

 

6.00 
ஶ்ரீ சதரி 

இன்ஜினிரிங் 
-0.23% 

ஶ்ரீ ோஜ கததி 

இன்ஜினிரிங் 

எர்க் 

0.66% 

8. 

கோட்சிக்கு பசோந்ோண க்ககோனம் 

மனம நீகற்று நிமனத்தில் உள்ப 

மின்ோற்றி ண். 1 ற்றும் 2-ல் உள்ப   

இண்டு 150 

கக..வி..டிோன்ஸ்தோர்ர்களுக்கு  Oil 

Filtration  பசய்ல் தணி 

 

 

 

2.50 R.சண்முகம் -0.03% K.முனுசோமி 4.06% 
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9. 

கோட்சிக்கு பசோந்ோண க்ககோனம் 

மனம நீகற்று நிமனத்தில் உள்ப  

யூனிட்  - I 120 HP ற்றும் யூனிட்  II 125       

HP-க்கு 80  KVA Capacitor  2 

ண்ணிக்மக  Auxilary Condutor  ற்றும் 

மின்ணனு போட பதோருட்கள் 

விநிகோகம் பசய்ல் தணி 

0.27 R.சண்முகம் -0.31% K.முனுசோமி 0.31% 

10. 

ோர்டு 12-ல்  ணிோகோர் பரு ற்றும் 

சூதி பரு மத்தில் உள்ப 

சிறுமின் விமச கோட்டோர் சின்படக்ஸ் 

போட்டியுடன்  கமட ோற்றி 

அமத்ல் தணி 

0.25 R.சண்முகம் 0.17% C.தத்ோதன் -0.07% 

11. 

அக்ககோம் கோட்சி 

ல்மனக்குட்தட்ட பூக்கோத் பரு, 

விஜோகன் சந்து பரு, சத்திோணி 

முத்து கர் 4-து பரு, ர்ோஜோ  

ககோயில் பரு ற்றும் விண்டர்கதட்மட 

தகுதியில் உள்ப  சிறுமின்விமச தம்பு 

இக்க தன்தடுத்ப்தடும் சின்படக்ஸ் 

கடங்க் கமட தழுது ற்தட்டுள்பம 

புதிோக அமக்கும் தணி. 

0.80 R.சண்முகம் 0.14% C.தத்ோதன் -0.13% 

     அலுனக குறிப்பு :  ரிமச ண்  .1 முல் 11  மயினோண தணிகளுக்கு  கற்தடி     

             ப்பதற்ந குமநந் எப்தந்ப்புள்ளிகளில் திப்பீட்மட விட  

      குமநந்  எப்தந்புள்ளிம ற்க  ன்நம் அனுதிக்கனோம். 

(.க.ண்.512/2022/இ1) 

பதோருள் ண்.04  

          கமனஞர் கர்புந கம்தோட்டு திட்டம்  (KNMT)  2022-2023ம் ஆண்டிற்கோண    

அக்ககோம் கோட்சியில்  கீழ்க்கண்டுள்ப தணிகமப கற்பகோள்ப எப்தந்ப்புள்ளி 

15.07.2022 அன்று ககோப்தட்டு போழில்நுட்த எப்தந்ப்புள்ளிகள் திநக்கப்தட்டு கூர்ந்ோய்வு 

பசய்ப்தட்டதில் ப்பதற்ந இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளும் குதி பதற்நம போடர்ந்து 

20.07.2021 அன்று விமன  விகி எப்தந்ப்புள்ளிகள் (Price Bid) திநக்கப்தட்டதில் 

பின்ருோறு ப்பதற்றுள்பது. 



ண் 

தணியின் பதர் திப்பீடு 

னட்சத்தில் 

எப்தந்ோர் பதர் எப்தந்ப்புள்ளி சவீம் 

1 2 3 4 5 

1 
Construction of Knowledge Center and Study 

Center  at Ward No.4 TNHB Area (TS No.14) 

180.66 

 

திரு.பி.வீகோன் 
5.13% திப்பீட்மட 

விட அதிகம் 

திரு.ஜி.ோகோன் 
12.64% திப்பீட்மட 

விட அதிகம் 
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2 

Modernization of LPG Crematorium at Nehruji 

Nagar Ward -05  

 

49.00 

M/S MHT 

இன்ஜினிரிங் 

4.11% திப்பீட்மட 

விட அதிகம் 

M/S ஸ் ஸ் 

பஜயி 

இன்ஜினிரிங் 

11.15% திப்பீட்மட 

விட அதிகம் 

3 
Park at Madhava Nagar in Ward No.2 

TS No.13/9 
31.00 

திரு.பி.வீகோன் 
4.98% திப்பீட்மட 

விட அதிகம் 

திரு.ஜி.ோகோன் 
6.14% திப்பீட்மட 

விட அதிகம் 

கற்தடி ப்பதற்ந எப்தந்ப்புள்ளிகளில் ரிமச  ண்.01 முல் 03 மயினோண 

தணிகளுக்கு ப்பதற்ந எப்தந்ப்புள்ளியின் இரு விமனவிகி எப்தந்ப்புள்ளிகளும்  

திப்பீட்மட விட அதிகோக உள்போல் அதில்  குமநோக  எப்தந்ப்புள்ளி  

அளித்துள்பர்கள் பின்ருோறு 

ரிமச ண்- 1  திரு.பி.வீகோன் - 5.13% 

ரிமச ண்- 2  M/S MHT இன்ஜினிரிங் – 4.11% 

ரிமச ண்- 3  திரு.பி.வீகோன் – 4.98%                          

கற்தடி எப்தந்ோர்களுக்கு  எப்தந்ப்புள்ளியின் விமனவிகித்ம குமநத்து 

ங்குோறு கடிம்  (Negotiation)  கடிம் அனுப்தப்தட்டு ககட்டுக்பகோண்டன் கதரில் 

கீழ்க்கண்ட விமன விகித்தில் தணிகமப பசய் எப்புல் அளித்துள்போர். 

 

. 

ண் 

ஏப்தந்ோர் திப்தட்மட 

விட அதிகம், 

குமநத்து  

எப்புல் அளித்து 

ற்சம் உள்ப 

விமன விகிம் 

திப்தட்மட விட 

அதிகம் 

1 திரு.பி.வீகோன் 5.13% திப்பீடு விகிம் -- 

2 M/S MHT இன்ஜினிரிங் 4.11% திப்பீடு விகிம் -- 

3 திரு.பி.வீகோன் 4.98% திப்பீடு விகிம் -- 

கற்தடி ரிமச  ண்.1 முல் ரிமச  ண்.3 ம  ப்பதற்ந 

எப்தந்ோரின் எத்திமசவு கடித்தின்தடி  திப்பீடு விகித்திகன தணியிமண 

பசய் கடிம்  அளித்துள்பம  ற்று தணிகமப கற்பகோள்ப  க ன்நத்தின் 

அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது.  

     அலுனக குறிப்பு: 1)  ன்நம்   அனுதி    ங்கனோம் 

   2)  திட்டப்தணியின்   அசித்ம  கருத்தில்  

                                      பகோண்டு  கன்நத்தின்   அனுதிம  

                                      திர்கோக்கி கன்ந  மனரின்  முன்  

                                      அனுதி     பதற்று       தணி        உத்திவு  

                                      ங்கப்தட்டம ன்நம் அனுதிக்கனோம்.  

(.க.ண்.566/2022/இ1)  

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvLwDbZMExbBSQR1_JrFD0XExN60lg:1639627996688&q=Negotiation&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiB9Liiuuf0AhXdUGwGHYqaAZgQkeECKAB6BAgCEDE
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பதோருள் ண்.05 
               mu¡nfhz© efuh£Á¡F£g£l 36 thªLfëY© Ï¨efuh£Á¥gFÂæš f£l¥g£LŸs, 

f£otU© FoæU¥ò k‰W© வணிக cgnahf f£ol¦fë‹ égu¦fis Ï¨efuh£Áæš 

gÂÎbg‰w bgh¿ahsªfŸ neçš t¨J MŒÎ brŒJ m¿¡if rkªÃ¡f VJthf bghJk¡fŸ 

têtif brŒJ x¤JiH¥ò tH¦f bjçé¤J, xè bgU¡»æš M£nlh _y© 23/06/2022 Kjš 

04/07/2022 tiu g‹åbu§L eh£fS¡F  éê¥òzªÎ  V‰gL¤j cŸqª M£nlh 

X£LeªfëläU¨J éiy¥òŸë nfhu¥g£lÂš ÑœfhQ© étu¥go  éiy¥òŸëfŸ 

tu¥bg‰WŸsJ. 

t.v© M£nlh X£Le® bga® bjhif 

1. A.S. m‹tª ghõh 2500 

2. Óåthr‹ 3000 

3. g. Fkh® 2800 

           

              nk‰fhQ©  éiy¥òŸëfëš Fiw¨j éiy¥òŸë tH¦»a ÂU. A.S. m‹tª ghõh 

mtªfS¡F efuk‹w¤jiytª mtªfë‹ K‹ mDkÂ bg‰W ntiy c¤ÂuÎ tH¦»aj‰F©, 

mj‰fhd  bryéd bjhif %.30,000/- tH¦»lÎ© k‹w¤Â‹ mDkÂ nt§l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò :  1.  k‹w© mDkÂ¡fyh©. 

           2. gâæ‹ mtÁa¤ij fU¤Âš bfh§L efuk‹w¤Â‹ mDkÂia 

                vÂ®neh¡» efuk‹w jiytç‹ K‹ mDkÂbg‰W gâfŸ  

                          nk‰bfhŸs¥g£lij k‹w© mDkÂ¡fyh©. 
       (e.f.v©.1054/ 2020/v¥1) 

பதோருள் ண்.06 

 

அக்ககோம் கோட்சி யில் 20 20-2021 ஆம் ஆண் டு ணிக்மக  

கற்பகோண்டற்கோண  ணிக்மக கட்டம் போமக ரூ.1,0 5,369/- பசலுத்துோறு 

உவி இக்குர், உள்போட்சி நிதித் ணிக்மக துமந, கலூர் அர்கபோல் 

ககோப்தட்டுள்போல், இத்போமகயிமண கோட்சி பதோதுநிதியிலிருந்து  உரி அசு 

மனப்பில் பசலுத் ன்நத்தின்  அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு :-  2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கோண உள்போட்சி நிதித் ணிக்மக     

கட்டம் போமக ரூ.1,0 5,369/- கோட்சி பதோதுநிதியிலிருந்து 

உரி அசு மனப்பில் பசலுத் ன்நம் அனுதிக்கனோம்     

(.க.ண்.458/2013/பி2) 

பதோருள் ண்.07 

அக்ககோம் கோட்சியில் திப்பீடு ரூ.40.00 இனட்சத்தில் தோோப சோக்கமட 

திட்டத்திற்கோண கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிமனத்தில் சுத்திகரிப்பு பசய்து 

பளிகற்நப்தடும் நீரில் Online Effluent Monitoring System  மூனம் BOD, COD, TSS, Ph 

ஆகிற்றின் அபவுகமப கண்டறி 30.06.2022 அன்று எப்தந்ப்புள்ளி 

ககோப்தட்டதில்  பின்ரும் எப்தந்ப்புள்ளிகள் ப்பதற்றுள்பது. 

 ண் எப்தந்ோர் பதர் 

1 M/S Nevco Engineers Pvt Ltd., Delhi 

2 M/S  RL Technologies Pvt Ltd., Chennai 

3 M/S  Swaraj Equipment Pvt Ltd., Chennai 

4 M/S  Rainbow Solution 
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 கற்தடி ப்பதற்ந எப்தந்ப்புள்ளிகமப போழில் நுட்த கூோய்வு 

பசய்ப்தட்டதில் M/S. RL Technologies Pvt Ltd., Chennai  அர்களின் போழில் நுட்த 

எப்தந்ப்புள்ளி ட்டுக குதி பதற்நமத் போடர்ந்து  M/S. RL Technologies Pvt Ltd., 

Chennai  அர்களின் விமனவிகி எப்தந்ப்புள்ளி 05.07.2022 அன்று திநக்கப்தட்டதில் 

திப்பீட்டுத் போமகம விட  ரூ.83016/- அதிகோக உள்போல் திப்பீட்டு 

விகித்திகனக  தணியிமண கற்பகோள்ப கடிம் (Negotiation) அனுப்தப்தட்டு 

ககட்டுக்பகோண்டன் கதரில்   எப்தந்ோர் அர்களின் 18.07.2022 கடித்தில் 

திப்பீட்டு போமகோண ரூ.40.00 இனட்சத்தில் தணியிமண கற்பகோள்ப எப்புல் 

பரிவிக்கப்தட்டுள்பம ற்று தணி உத்திவு ங்கியுள்பற்கும், அற்கோண 

பசனவிண போமகக்கும் ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது.      

      அலுனக குறிப்பு 1    . ன்நம் அனுதிக்கனோம் 

2. தணியின் அசித்ம கருத்தில் பகோண்டு க             

   ன்நத்தின் அனுதிம திர்கோக்கி கன்ந  

   மனரின் முன் அனுதி பதற்று  தணி உத்திவு  

   ங்கிம ன்நம் அனுதிக்கனோம்.   

(.க.ண்.967/2021/இ1) 

                                                    

பதோருள் ண்.08 

இந்கோட்சியில் பதோறியில் பிரிவில் குடிநீர் தோரிப்பு தணிகள் கற்பகோள்ப 

கதோதி தணிோபர்கள் இல்னோ கோத்ோல் எப்தந் அடிப்தமடயில் பளிக்பகோர்வு 

மூனம் தணிோபர்கள் நிணம் பசய்துக்பகோள்ப 2021-2022  நிதிோண்டிற்கு குடிநீர் 

தோரிப்பு தணிகள் கற்பகோள்ப கர்ன்ந தீர்ோணம் ண். 16  ோள் 24.01.2022-ல் 

அனுதிக்கப்தட்டன் அடிப்தமடயில் 19.05.2022 ஆம் கதியில்  எப்தந்ப்புள்ளி 

ககோப்தட்டு  அதில் குமநந் எப்தந்ப்புள்ளி  பகோடுக்கப்தட்ட எப்தந்ோர்  திரு.கக. 

முனுசோமி அர்களின் எப்தந்ப்புள்ளியிமண  கன்ந தீர்ோணம் ண். 102  ோள்   

30.05.2022-ல் அனுதிக்கப்தட்டமணத் போடர்ந்து,  01.06.2022-ல்  தணி உத்வு 

ங்கப்தட்டு, குடிநீர் மதப்மனன் உமடப்பு தோரிப்பு தணிகள் பசய்ப்தட்டு  ருகிநது.   

கோட்சி தகுதியில்  ததிக்கப்தட்ட குடிநீர் மதப்மனன்கள்  கடந் 30 ருடங்களுக்கு 

முன்ணோல் ததிக்கப்தட்டு  குடிநீர் விநிகோகம் பசய்ப்தட்டு  ருோல்,  அதிக இடங்களில் 

உமடப்பு  ற்தட்டு ருகிநது.     கலும்,  கோட்சியில் ற்கதோது  தல்கறு 

திட்டப்தணிகளுக்கு  சோமனகள் அமக்கும் தணி மடபதற்று ருகிநது.     கற்தடி 

சோமனப்தணிகள் கற்பகோள்ளும்கதோது அசு ழிகோட்டுலின் அடிப்தமடயில், ற்கணக 

உள்ப சோமனயின் ட்டம், உம் அதிகம் ற்தடோல்  தம சோமனயிமண  

பதர்த்படுத்து சோமனப்தணிகள் கற்பகோள்ளும்கதோது, குடிநீர் மதப்மனன்கள் ற்றும் 

வீட்டின்  குடிநீர் மதப்மனன்கள் உமடப்புகள் ற்தடுகிநது.   இணோல் உடனுக்குடன்  

உமடப்புகள் சரி பசய்து பதோதுக்களுக்கு ங்கு மடயின்றி  குடிநீர் விநிகோகம்  பசய் 

முடிோ நிமன ற்தடுகிநது. ணக, குடிநீர் விநிகோகம்  மடயின்றி பதோதுக்களுக்கு 

ங்கப்தட கண்டிதின் அசித்திமண கருத்தில் பகோண்டு  ற்கதோது குடிநீர் 

மதப்மனன்கள்  உமடப்பு ோத்து தணிகமப கற்பகோள்ளும் எப்தந்ோர்   திரு.கக. 

முனுசோமி அர்களுக்கு  ோர்டு ண். 1 முல் 18 ம தணி கற்பகோள்பவும்,  ோர்டு 

ண். 19 முல் 36 ம உள்ப தகுதிகளில்  குடிநீர் மதப்மனன்கள்   உமடப்பு தோரிப்பு 

தணிகள் கற்பகோள்ப புதி எப்தந்ோம நிமித்து தணி கற்பகோள்பவும் 
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ோரிக்கப்தட்ட திப்பீட்டுத் போமக ரூ.6,00,000/-க்கும் ன்நத்தின் அனுதிக்கு 

கண்டப்தடுகிநது.  

அலுனக குறிப்பு :-  

ன்நம் அனுதி ங்கனோம் 

 

பதோருள் ண்.09 

  அக்ககோம் கோட்சிக்குட்தட்ட  தகுதிகளில்  உள்ப குப்மதகமப ம் பிரித்து 

ோங்க துோக ககோனிப்மதகமப உள்ளூரில்  உள்ப நிறுணங்களிடமிருந்து 

விமனப்புள்ளிபதற்று பகோள்முல் பசய்வும் , அற்கோகும் கோோ பசனவிணம் போமக 

ரூ. ,2,00,000/- ன்ந அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 

                அலுனக குறிப்பு: ன்நம் அனுதிக்கனோம். 

             ( .க.ண்.    907/ச்1/2022) 

பதோருள் ண்.10 

   கோட்சிக்கு பசோந்ோண புதி கதருந்து நிமனத்தில் அமந்துள்ப ணிக 

போக கமட ண் . 22 கர் கிோ போழில்கள் நிறுணத்திற்கு எப்தமடக்கப்தட்டு 

ோடமக பசலுத்ப்தட்டு ந் நிமனயில் , ற்பதோழுது   நிதி நிமனம சரியில்னோ 

கோத்திணோலும், ோோந்தி ோடமக ற்றும் மின் கட்டம் பசலுத் இனோ 

கோத்திணோலும் கமடயிமண டத் இனவில்மன ணக் குறிப்பிட்டு உவி இக்குர், 

கர் கிோ போழில்கள் , கலூர் – 1 அர்களின் கடித்தில் பரிவிக்கப்தட்டது .   

இமணத் போடர்ந்து, கற்தடி கமடக்கு  உள்ளுர் னம் / எப்தந்ப்புள்ளி ககோப்தட்டதில், 

பகோகோணோ கோய் போற்று உச்சக்கட்டத்தில் இருந் நிமனயில் னம் / எப்தந்ப்புள்ளி 

ககோ ரும் முன் வில்மன . இந்நிமனயில் கர்ல் அறிவிக்கப்தட்டோல்  போடர் 

டடிக்மக கற்பகோள்ப இனவில்மன .  ற்பதோழுது கர்ல் முடிவுற்ந நிமனயில் 

கோட்சியின் ருோம கருத்தில் பகோண்டு  பசய்தித்ோளில் விபம்தம் பசய்து னம் / 

எப்தந்ப்புள்ளிக் ககோ டடிக்மக போடவும், ன்நத்தின் அனுதி கண்டப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு :- ன்நம் அனுதிக்கனோம் 

(.க.ண்.270/2019/அ1)           

 

பதோருள் ண்.11 

             இந்கோட்சியில் அலுனர்கள் ற்றும் தணிோபர்கள் கணினி முன்தம் ற்றும் 

ோகண முன்தம் ங்க ககோரி விண்ப்தம் பசய்துள்போர்கள்.  விண்ப்தம் பசய்துள்ப 

தணிோபர்களுக்கு முன்தம் ங்க 2022-2023 ம் ஆண்டிற்கு கோோ பசனவிணம்     

ரூ.5.00 னட்சத்திற்கு ன்நத்தின் அனுதியும், அற்கோண போமகயிமண பதோது 

நிதியிலிருந்து கற்பகோள்ப ன்நம் அனுதி கண்டப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு :-  

1). ன்நம் அனுதிக்கனோம். 

        2) முன்தம் பதறும் தணிோபரின் ோ ஊதித்தில் அசல் () 

             ட்டியுடன் பிடித்ம் பசய் ன்நம் அனுதிக்கனோம்.         

(.க.ண் 0516/2022/பி3) 
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பதோருள் ண்.12 

   கோட்சி ல்மனக்குட்தட்ட 36 ோர்டுகளில் திணந்கோறும் உருோகும்  

திடக்கழிவுகமப க்கும் ஈக்கழிவுகள், க்கோ திடக்கழிவுகள் ற்றும்  அதோகோண 

கழிவுகள் ண ம் பிரித்து அமண  பிபோஸ்டிக் போட்டிகளில் கசகரிக்கப்தட்டு BOV, LCV, 

ற்றும் டிப்தர் னோரிகள் மூனம் தசும  நுண்  உக்குடில்கள்  (MCC) ற்றும்  ப நுண்  

உமங்களில் (OCC)  கசகரிக்கப்தட்டு பசனோக்கம் பசய்ப்தட்டு ருகிநது. கற்கண்ட 

ோகணங்களுக்கு தன்தடுத்ப்தட்டு ந் பிபோஸ்டிக் போட்டிகள் மிகவும் தழுமடந்து 

விட்டோல் திடக்கழிவுகமப மகோளுற்கு மிகவும் சிோக உள்பது . ணக பதோது 

சுகோோ தணியின் அசிம் கருதி உடணடிோக 400 ண்ணிக்மக  புதி பிபோஸ்டிக் 

குப்மத போட்டிகமப 15th நிதிக்குழு ோனித்தில்  கோட்சி நிர்ோக இக்குர், 

பசன்மண அர்களின் அனுதி ககோரி ரூ.3.00 இனட்சத்திற்கு தரிந்துமக்கப்தட்டுள்பது. 

ணக,  கோோ பசனவிணம் ரூ .3.00 னட்சத்திற்கு எப்தந்ப்புள்ளி ககோரி டடிக்மக 

கற்பகோள்ப  ன்நத்தின் அனுதி கண்டப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு:  ன்நம்   அனுதி  ங்கனோம் 

(.க.ண்.567/2022/இ1)  

பதோருள் ண்.13 

அக்ககோம் கோட்சிக்கு உட்தட்ட  1 முல் 36 ோர்டு தகுதிகளில் புதிோக  

சோமனகள் அமக்கும்  இடங்களில்  தகிர்ோணக் குோய் விடுதட்ட  தகுதிகளில் புதிோக 

தகிர்ோணக் குோய் அமக்கும் தணியிமண பசய்து ருோறு  கன்ந  உறுப்பிணர் 

அர்கள் ககோரிக்மகயின் அடிப்தமடயில் கீழ்க்கண்டோறு திப்பீடு ோர் 

பசய்ப்தட்டுள்பது. ணக, கீழ்க்கண்ட தணியிமண கற்பகோள்பவும், அற்கோண  

பசனவிணத்போமகக்கும் குடிநீர் நிதி ற்றும் பதோதுநிதியிலிருந்து கற்பகோள்பவும் 

ன்நத்தின் அனுதி கண்டப்தடுகிநது. 

ரிமச 

ண் 

 

பருவின் பதர் 

திப்பீடு 

ரூ.   

இனட்சம் 

1 

 அக்ககோம் கோட்சிக்கு உட்தட்ட  1 முல் 36 ோர்டு 

தகுதிகளில் புதிோக  சோமனகள் அமக்கும்  இடங்களில்  

தகிர்ோணக் குோய் விடுதட்ட  தகுதிகளில் புதிோக தகிர்ோணக் 

குோய் அமக்கும் தணி 

9.90 

அலுனக குறிப்பு:  ன்நம்   அனுதி  ங்கனோம் 

பதோருள் ண்.14 

    கோட்சியில் பதோதுசுகோோ பிரிவில் திடக்கழிவு கனோண்ம தணிக்கோக 

தன்தடுத்ப்தட்டு ரும் கதட்டரி ஆப்கட்டர் ோகணங்கமப  (BOV) பகோள்முல் பசய்து 

இண்டு ஆண்டுகளுக்கு கனோகிநது. ற்கதோது தன்தடுத்ப்தட்டு ரும் 44 கதட்டரி 

ோகணத்தில் 18 ோகணங்கள் தழுது ற்தட்டதில், முற்கட்டோக 10 ோகணங்கமப 

சரிபசய் உத்கச  பசனவிணத் போமக ரூ.9.50 இனட்சத்திற்கு கதட்டரி ஆப்கட்டர் 

ோகணங்கமப (BOV) தழுது நீக்கம் பசய் அச  அசித்திமணக் கருத்தில் பகோண்டு 

உள்ளூரில் உள்ப நிறுணங்களின் மூனம் தழுதிமண சரி பசய்திட எப்தந்ப்புள்ளிக் ககோரி 

டடிக்மக கற்பகோள்ப  ன்ந அனுதி கண்டப்தடுகிநது. 

. அலுனக்குறிப்பு : ன்நம் அனுதிக்கனோம். 

(.க.ண். 865/ச்1/2021) 
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பதோருள் ண்.15 

               கோட்சி  நிர்ோக இக்குர், பசன்மண அர்களின் கடித்தில் 75து சுந்தி 

திருோள் “அமு பதருவிோ சிநப்தோக பகோண்டோடும் பதோருட்டு சுந்திதிண ோோக 

ஆகஸ்டு 11 கதி முல் ஆகஸ்ட 17-ம் கதி ம அமணத்து வீடுகளிலும் கசிக் பகோடி 

ற்றி  சுந்தி திண விோவிமண சிநப்தோக பகோண்டோட பரிவிக்கப்தட்டுள்பது . கலும் 

அசு முன்ம பசனோபர் , ஊக பர்ச்சி ற்றும் தஞ்சோத்துமந , பசன்மண 

அர்களின் கடித்தில் பரிவித்துள்போறு தணியின் அச அசிம் கருதி  கசி 

பகோடி 18” x 12”  ன்ந அபவில் 8000 ண்ணிக்மக பகோள்முல் பசய் விமனப்புள்ளி 

ககோப்தட்டதில் கீழ்கோணும் விப்தடி விமனப்புள்ளி ப்பதற்நது. 

.ண். நிறுணத்தின் பதர் கதிக்பகோடி என்றின் விமன 

1. Shine Textile 18/- 

2. Anand Garments 22/- 

,                     கற்கோணும் விமனப்புள்ளிகளில் குமநந் விமனப்புள்ளி ங்கி Shine 

Textile ன்ந நிறுணத்துக்கு சப்மப ஆம ங்கி  பகோள்முல் பசய்வும், அற்கோண 

போமகம ங்கவும் ன்ந அனுதி கண்டப்தடுகிநது. 

 அலுனக குறிப்பு :  ன்நம் அனுதிக்கனோம். 

(.க.ண். 854/2022/ச்1) 

பதோருள் ண்.16 

   அக்ககோம் கோட்சியில்  பதோதுசுகோோப்பிரிவில் இங்கி ரும் திடக்கழிவு 

கனோண்ம தன்தோட்டிற்கோக தன்தடுத்ப்தடும் கீழ்க்கோணும் ோகணங்களுக்கு       

2022-2023 ஆம் ஆண்டிற்கு தழுது நீக்கம் பசய்து குதிச்சோன்று பதநவும் ,  அற்கோண 

கோோ பசனவிணம் ரூ.9,90,500/- எப்தந்ப்புள்ளி ககோரி டடிக்மக கற்பகோள்பவும் , 

அற்கோண பசனவிணத்திமண ருோய் நிதியிலிருந்து கற்பகோள்பவும் ன்ந அனுதி 

கண்டப்தடுகிநது.     

   .ண் ோகணத்தின் விம் ோகணத்தின் ண் 

1 TATA ACE  TN73 AY 1701 

2 TATA ACE TN73 AY 1767 

3 TATA ACE TN73R 2340 

4 TATA ACE TN73R 2353 

5 TATA ACE TN73R 2325 

6 TATA ACE TN73R 2355 

7 TATA ACE TN73 AY 1797 

8 TATA ACE TN73 AY 1748 

9 ோய்கள் த ோகணம் TN73V9270 

   போத்ம் ரூ. 

அலுனக குறிப்பு : பதோதுசுகோோ னன் கருதி ன்நம் அனுதி ங்கனோம். 

(.க.ண் 045/ச்1/2022) 

 

பதோருள் ண்.17 

அக்ககோம் கோட்சியின் சோர்தோக உள்ளுர் நீதின்நத்தில் நிமன க்கறிஞோக 

(MUNICIPAL STANDING COUNCIL) பசல்தட்டு ந் திரு.கக.கணுககோதோல்,ம்..பி.ல்., 

க்கறிஞர் அர்களின் தவிக்கோனம் 31.03.2021 உடன் முடிவுற்ந  நிமனயில்  
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கன்ந தீர்ோணம் ண்.154  ோள்  26.02.2021-ல்  மூன்நோண்டு கோனத்திற்கு நீட்டிப்பு 

பசய்து ன்நம் அனுதி அளிக்கப்தட்டுள்பம நிர்ோக னன் கருதி 31.08.2022 முல் 

இத்து பசய்தும்,திரு.ம்.வீோகன்,பி..பி.ல்., க்கறிஞர் அர்கமப கோட்சி நிமன 

க்கறிஞோக (MUNICIPAL STANDING COUNCIL) 01.09.2022 முல் 31.08.2023 ம 

ஏோண்டிற்கு நிணம் பசய்வும் ன்நத்தின் அனுதி கண்டப்தடுகிநது.  

அலுனக குறிப்பு  :- ன்நம் அனுதிக்கனோம். 

(.க.ண்.856/2013/அ1) 

 

பதோருள் ண்.18 

அக்ககோம் கோட்சியில் அமணத்து பிரிவுகளிலும் தன்தடுத்ப்தட்டு ரும் 20 

ண்ணிக்மக  கணிணிகளுக்கு  மின்சோம் துண்டிப்பு பசய்யும் கதோது அமணத்து 

கணிணிகள் மடயின்றி இங்குற்கு துோக இன்பட்டர் தன்தடுத்ப்தட்டது. 

கற்தடி இன்பட்டரின் கதட்டரி ஆயுட்கோனம் முடிவுற்நோல் புதிோக கதட்டரிகள் ோங்கி 

பதோறுத்ப்தட்டு ற்கதோது தபன்தோட்டில் உள்பது. ணக ற்கதோது தழுது ற்தட்ட தம 

கதட்டரிகமப பதோது னத்தில் விடனோம். அற்கோண தம  கதட்டரிக்கு  

உத்கசிக்கப்தட்ட திப்பீடு போமக  ரூ.12,000/-க்கு  ன்நம் அனுதி கண்டப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு : ன்நம் அனுதிக்கனோம். 

 

பதோருள் ண்.19 

அக்ககோம் கோட்சி  ல்மனக்குட்தட்ட தகுதிகளில் இந்திோ ோர்க்-II மகப்பிடி 

தம்பு அமக்கப்தட்டு பதோதுக்கள் தன்தோட்டில் உள்பது . அதில் கீழ்கண்ட தகுதியில் 

உள்ப மகப்பிடி தம்புகளின் பிபோட்தோர்ம் முற்றிலும் தழுது ற்தட்டுள்பது . தழுது 

ற்தட்டுள்ப பிபோட்தோர்ம்கமப தழுது நீக்கம் பசய்து பகோடுக்குோறு க ன்ந 

உறுப்பிணர்கள் ககோரிக்மக மத்துள்பணர் . ணக கற்தடி  மகப்பிடி தம்புகளின் 

பிபோட்தோர்ம் தழுது தோர்க்க கோோ பசனவிணம் ரூ .75,000/-க்கு  ன்ந அனுதி   ன்நம் 

அனுதி கண்டப்தடுகிநது. 

.ண் ோர்டு ண் பருவின் பதர் 

1 3 பிள்மபோர் ககோவில் பரு, 

2 29 1) தி.ரு.வி.க பரு 

2) முத்ப்தன் பரு 

3 12 ணிக்கோர் பரு 

4 21 1)திோகச்சின்ணசோமி பரு,  

2)னட்சய்ோணர் பரு 

5 28 சத்திோணி முத்து பரு 

6 6 டவுன்ஹோல் 4து பரு 

7 10 சிோஜ் பரு, அம்கதத்கர் கர் 

8 11 கோல் ோப் பயின் கோடு 

9 36 1)சோய் கர் 3து சந்து பரு, 

 2)பசய்யூர் கதட்மட 

அலுனக குறிப்பு : ன்நம் அனுதிக்கனோம். 
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பதோருள் ண்.20 

01-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர் திரு.ஜி.ோஜன்குோர் அர்கள் பகோண்டு ரும் 

தீர்ோணம் 

 ோர்டு ண். 1-ற்கு உட்தட்ட அண்ோ பரு விரிோக்கத்தில் இஸ்ோயில் கர் 

தகுதியில் உள்ப முற்றிலும் ண் சோமனகபோக உள்ப 5(ந்து) பருக்களுக்கு 

சோமன(900 மீட்டர் சோமன) அமத்து ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

பதோருள் ண்.21 

07-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர்  திருதி.P. சங்கீோ தோண்டின் அர்கள் 

பகோண்டு ரும் தீர்ோணம் 

           1) ோர்டு ண். 7 அருோச்சனம் பட்டி 1, 2-து குறுக்குத் பருவிற்கு புதிோக 

சிறுதோனம் அமத்து ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

2) ோர்டு ண் 7 உள்ப சின பருக்களுக்கு புதி டியூப்மனட் கமப்தடுகிநது. 

3) 7 ோர்டில் உள்ப பருகளுக்கு இணோல் ம பதர் தனமக இல்னோல் 

.உள்பது. ணக பதர்தமனம அமத்து ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன். 

4) ோர்டு ண்.7-ற்கு கதட்டரி ோகணம் ங்குோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன் 

5) ோர்டு ண்.7 , கோல்ோப் தகுதியில்  புதிோக ஆழ்துமபகிறு அமத்து 

சின்படக்ஸ் கடங்க் அமத்ல் 

பதோருள் ண்.22 

08-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர் திருதி.ஜோ.பிரிர்ஷினி அர்கள் பகோண்டு 

ரும் தீர்ோணம் 

 

1)  ோர்டு ண். 08-ல் உள்ப கோசோண சோமனகமப புதி சோமனகபோக ோற்றி 

ருோறு  ககட்டுக்பகோள்கிகநன். (கோலிோரி கண்டிமக பயின் கோடு 

(B.T.Road) ஆங்கனோ – இந்தின் பரு (Paver Block)  பதருோள் ககஸ் குகடோன் 

பரு, ற்றும் 1 சிறி குறுக்குத்பரு  (Paver Block) சுப்தோ ோயுடு பரு  ற்றும் 

2 சிறி குறுக்குத் பருக்கள் (PB Road) கோலிோரி கண்டிமக 1,2,3,4 பருக்கள் 

(PB Road)  கோலிோரி கண்டிமக 4 ற்றும் 5-து குறுக்குத் பரு, குறிஞ்சி கர் 

முல் பரு,(PB Road)  

2) சுப்தோோயுடு  பரு, பதருோள் ககஸ்  குகடோன் பரு, தரில் 2-து 

பருக்களில்  கோல்ோய் அமத்து ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

3) கோசூர் கோட்டில்  (திருள்ளுர் படுஞ்சோமன) தனிர் நிற்குமட 

அமத்து ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

பதோருள் ண்.23 

09-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர்  திரு.S.P.ோலின் அர்கள் பகோண்டு  ரும் 

தீர்ோணம் 

1) அம்கதத்கர் கர், கோசூர் கோடில் அமந்துள்ப கம் கரில் மின் விபக்குகள் 

பதோருத்தி ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

2)  அண்ோ பரு,  கம் கர், ம்.சி. ோஜோ பரு, தன்னீர் பசல்ம் பரு ஆகி 

பருக்களில் புதிோக மநீர் கோல்ோய் ற்றும்  கல்பட்டு அமத்து ருோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  
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பதோருள் ண்.24 

11-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர் திருதி.க.கதி அர்கள் பகோண்டு  ரும் 

தீர்ோணம் 

 உப்பு குபம் அருகில் எரு மககதோர் வீோக உள்பம பிள்மபோர்ககோவில் 

அருகில் சின்படக்ஸ் கோட்டோர் அமத்து ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

பதோருள் ண்.25 

12-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர்  திருதி.K.ஷிோகரிமுல்னோ  அர்கள் 

பகோண்டு ரும் தீர்ோணம் 

 

1) 12து ோர்டில் உள்ப சூதி சந்து ற்றும் ணிகோத் பருவில் மின் கம்தங்கள் 

மிகவும் கோசோண நிமனயில் உள்போல். அமண  சரி பசய்து ருோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகநன். 

2) ணது ோர்டு அமணத்து பருக்களிலும் பதர் தனமக அமத்து ருோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

3)  ணிகோத் பருவில்  மகதம்மத ோற்றி ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

4) சோடித் பருவில் உள்ப மகதம்மத அகற்றி மினிதர் தம்பு அமத்து ருோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகநன். 

5) ணிகோத் பருவில் சி.ஸ்.  பதண்கள் தள்ளி  இருக்கும் இடத்தில் சோமன 

அமத்ல் ற்றும் தஜோர் பரு மூகோம்பிமக பரு அருகில் உள்ப  இடத்திலும்  

சோமன அமத்து ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

6) 12-து ோர்டில் மநீர் கோல்ோய் அமத்து ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

7) சி.ஸ்.  பதண்கள் தள்ளியில் குடிநீர் இமப்பு அமத்து ருோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

8)  ோர்க்பகட் தகுதியில் உள்ப  டோஸ்ோக் துதோணக் கமட பதோதுக்களுக்கு 

இமடயூோக உள்போல்  அகற்றித் ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

பதோருள் ண்.26 

14-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர்  திருதி.H.சோந்தி அர்கள் பகோண்டு  ரும் 

தீர்ோணம் 

    14-து ோர்டிற்கு உட்தட்ட டவுன்ஹோல் 5-து பரு ஆம்தத்தில்  தள்பம் 

ற்தட்டு மநீர் கங்கி உள்பது. இணோல் பகோசுக்கள் போல்மன அதிகம் ற்தடுகிநது.    

இணோல் பதோதுக்கள் பதரிதும் அதிப்தடுகின்நணர். ணக, பிகோஷ் திகட்டர் 

ஆம்தத்தில்  இருந்து  கல்பட்டு அமத்து ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

பதோருள் ண்.27 

19-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர் திருதி.T.சகோஜோ அர்கள் பகோண்டு ரும் 

தீர்ோணம் 

    19-து  ோர்டுகளில் உள்ப அமணத்து பருக்களும் மிக கோசோண நிமனயில்  

உள்போல் தோனசுந்ம் பருவிற்கு  புதிோக சோமன  ற்றும்  ஆதினட்சுமி பருவில் 

(பதருோள் ககோவில்) தக்கம் ண்ணீர் போட்டி  அமத்து ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  
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பதோருள் ண்.28 

21-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர் திரு.M.டிகல்ண்ன்அர்கள் பகோண்டு 

ரும் தீர்ோணம் 

 

1) 21-து ோர்டு தோக்கிம்ோள்  கோனனியில் உள்ப சந்து பரு, சுப்பிணி 

பருவில் கதர் பிபோக்  சோமன (150 மீட்டர் உள்பது)  அமத்து ருோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

2) அகசோக் கர் தகுதியில் இயில்க தனிமண பின்புநம் அமணத்து 

பருக்குளிலும் குங்குகள் போல்மன அதிகோக உள்போல், குங்குகமப 

பிடித்து கனும் ணப்தகுதியில் விடுோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

பதோருள் ண்.29 

23-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர் திரு.தோ. சிம்ன் அர்கள் பகோண்டு ரும் 

தீர்ோணம் 

1) 23-து ோர்டிற்கு உட்தட்ட பதோதுக்கள் 32-து ோர்டிற்கு பசன்று 

நிோவிமன பதோருட்கமப ோங்கி ருகின்நணர்.  ணக, சிதோம் கரில் கோட்சிக்கு 

பசோந்ோண இடத்தில் நிோவிமனக் கமட அமத்து ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

2) 23 து ோர்டுக்குட்தட்ட தகுதியில் உள்ப சிதோம் கர் த .உ.சண்முகம் 

பருவில் உள்ப க்கள் கோட்சிக்கு பசலுத் கண்டி வீட்டு ரி , குடிநீர் கட்டம் 

பசலுத்தி ருகின்நணர் . ணக சிதோம் கர் , த .உ.சண்முகம் பருவில் உள்ப 

க்களுக்கு கோட்சியில்   இணோல் மயில் குடிநீர் இமப்பு ங்கப்தடவில்மன 

ணக கற்தடி பருகளுக்கு புதி மதப் மனன் அமத்து ருோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகநன். 

பதோருள் ண்.30 

24-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர்  திரு.ஸ்.கோகன்ோஜ் அர்கள் பகோண்டு  

ரும் தீர்ோணம் 

1) A.B.M. சர்ச் தகுதியில் 4து பருவில் அமந்துள்ப மகதம்புகமப  அகற்றி மின் 

கோட்டோர் உடன் கூடி சின்படக்ஸ் கடங்க் அமத்து ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன். 

2) A.B.M. சர்ச் 6து பருவில் அமந்துள்ப மகதம்பிமண  அகற்றி 

மின்கோட்டோருடன் கூடி சின்படக்ஸ் கடங்கிமண அமத்து ருோறு  

ககட்டுக்பகோள்கிகநன், 

3)  A.B.M. சர்ச் பருவின்  பின்புநம் தம ண் சரிந்து கோல்ோய் 

தழுமடந்துள்போல் பதரி கோல்ோய் அமத்து ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன். 

4) ஏச்கசரி கோடு A.B.M. சர்ச் தகுதியிலும் இண்டோது பருவிலும் அமந்துள்ப 

கல்பட்டு தழுமடந்துள்போல் அமண அகற்றி புதி கல்பட்டு அமத்து ருோறு  

ககட்டுக்பகோள்கிகநன், 

5) 24 து ோர்டு A.B.M சர்ச் 4து பருவில் அமந்துள்ப பதோதுக்கழிப்பிடம் 

தோரிப்பு தணிக்கோக எப்தந்ோர்  மூனம் சரி பசய்ப்தட்டது . அந் கழிப்பிடம் பின்புநம் 

ற்கதோது கழிவுகள் பசன்று பசப்டிக் கடங்கிற்கு பசன்நமடயும் கோல்ோய் மிகவும் 

தழுமடந்துள்பது ணக அமண உடகண கட்டித் ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன். 
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பதோருள் ண்.31 

 

25-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர்  திரு.தும.சீனிோசன் அர்கள் பகோண்டு  

ரும் தீர்ோணம் 

அக்ககோம், தனிகதட்மட 25 து ோர்டு டில்லிப்தன் சந்து பருவில் -சுோர் 40 

ஆண்டுகபோக திருதி .தினகதி W/O. ங்கோன் அர்கள் சித்து ருகிநோர் . அர் 

ருோய்துமநக்கு பசோந்ோண இடத்தில் சித்து ருகிநோர். 

அர் சித்து ரும் வீட்டு ண் 58/43, அன் அபவு - நீபம் 34அடி & அகனம் 25அடி, 

சர்க ண் 72, ோர்டு ண்-D, பிபோக் ண் -20,  இங்கு வீடு கட்டி குடும்தத்துடன்  குடியிருந்து 

ருகிநோர். 

கற்தடி வீட்டிற்கு அக்ககோம் ோலுக்கோ அலுனகத்திற்கு பீம் கட்டி ருகிநோர். 

அக்ககோம் கோட்சிக்கு பசோத்துரி முமநோக பசலுத்தி ருகிநோர். கோட்சி அனுதி 

பதற்று ன் வீட்டுக்கு குடிநீர் குோய் இமப்பு பதற்றுள்போர். கோட்சிக்கு குடிநீர் ரிம 

நோல் பசலுத்தி ருகிநோர். 

கற்தடி வீட்டிற்கு மின்சோ ோரித்தில் மின் இமப்பு பதற்று தன்தடுத்தி ருகிநோர். 

அற்கோண கட்டத்ம அர் பதரில் பசலுத்தி ருகிநோர். 

அர் சித்து ரும் இடத்திற்கு கோட்சி மூனோக தட்டோ ங்க தீர்ோணம் பகோண்டு 

ரும்தடி ககட்டுக் பகோள்கிகநன். 

பதோருள் ண்.32 

 25-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர்  திரு.தும.சீனிோசன் அர்கள் பகோண்டு  

ரும் தீர்ோணம் 

அக்ககோம், தனிகதட்மட 25 து ோர்டு டில்லிப்தன் சந்து பருவில் -சுோர் 40 

ஆண்டுகபோக திருதி.ணனட்சுமி கன் திரு.ஸ்.தோனகிருஷ்ன், அர்கள் சித்து ருகிநோர். 

அர் ருோய்துமநக்கு பசோந்ோண இடத்தில் சித்து ருகிநோர். 

அர் சித்து ரும் வீட்டு ண் 45/61, அன் அபவு - நீபம் 33அடி & அகனம் 23அடி, 

சர்க ண் 72, ோர்டு ண்-D, பிபோக் ண் -20,  இங்கு வீடு கட்டி குடும்தத்துடன்  குடியிருந்து 

ருகிநோர். 

கற்தடி வீட்டிற்கு அக்ககோம் ோலுக்கோ அலுனகத்திற்கு பீம் கட்டி ருகிநோர். 

அக்ககோம் கோட்சிக்கு பசோத்துரி முமநோக பசலுத்தி ருகிநோர். கோட்சி அனுதி 

பதற்று ன் வீட்டுக்கு குடிநீர் குோய் இமப்பு பதற்றுள்போர். கோட்சிக்கு குடிநீர் ரிம 

நோல் பசலுத்தி ருகிநோர். 

கற்தடி வீட்டிற்கு மின்சோ ோரித்தில் மின் இமப்பு பதற்று தன்தடுத்தி ருகிநோர். 

அற்கோண கட்டத்ம அர் பதரில் பசலுத்தி ருகிநோர். 

அர் சித்து ரும் இடத்திற்கு கோட்சி மூனோக தட்டோ ங்க தீர்ோணம் பகோண்டு 

ரும்தடி ககட்டுக்பகோள்கிகநன். 

பதோருள் ண்.33 

26-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர் திரு. N. சிட்டிதோபு அர்கள் பகோண்டு ரும் 

தீர்ோணம் 

 டி.ன். கர் 7-து பருவில் உள்ப பதரி கோல்ோய் தோதிம உள்பது. 

மீமுள்ப தகுதிம போடர்ந்து கட்டித் ருோறு  ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  
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பதோருள் ண்.34 

30-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர் திரு.S.பிகோஷ்  அர்கள் பகோண்டு  ரும் 

தீர்ோணம் 

1) தனிப்கதட்மட 30-து ோர்டு  அங்கோபம்ன் ககோவிலில் இருந்து  பிள்மபோர் 

ககோவில்  ம உள்ப கோந்தி கோடு,  சோமனயின் இருபுநமும் மடதோமயுடன் கூடி 

மநீர்  டிகோல் அமத்து ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

2) மநீர் டிகோலில் மின்சோக் கம்தம் உள்பது.   கோந்திகோடு தகுதியில் -1, 

அங்கோபம்ன் ககோயில் பின்புநம் உள்ப பருவில் – 2 ஆக போத்ம் 3 மின் கம்தங்கமப 

அகற்றித் ருோறு ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

3) ோர்டு ண்.30 அங்கோபம்ன் ககோயில் ற்றும் பிள்மபோர்ககோயில் பருவில் 

மநீர்  டிகோல், சிறுதோனத்துடன் கூடி சோமன அமத்து ருோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகநன். 

பதோருள் ண்.35 

36-து ோர்டு கன்ந உறுப்பிணர்  திருதி.A.முனீஸ்ரி  அர்கள் பகோண்டு  

ரும் தீர்ோணம் 

 36-து  ோர்டு கோஜோ கர் ற்றும் ல்லி அபன்யூவில் 1-து  பயின் பரு, 

குறுக்குத் பரு,  2-து குறுக்குத் பரு, 2-து பயின் பருவில் அமந்துள்ப 

பருக்களுக்கு  சோமனமசதி ற்றும்  கோல்ோய் சதி  பசய்து  ருோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகநன்.  

 

 

 

 

         (திருதி.னட்சுமி தோரி)  

                                                                            கன்ந மனர் 

                                                                           அக்ககோம் கோட்சி. 


