
1 
 

  

 

 

அக்க ோம்  ோட்சி 

சோோ ன்ந கூட்ட அறிவிப்பு 
 

கூட்ட ண்.02        ோள்.21.01.2022 

 

    

பதோருள்  சோோ ன்ந கூட்டம் – அக்க ோம்  ோட்சி –    

                ோள்.24.01.2022 திங்கள் கிம முற்த ல் 10.00 ணிக்கு  

               சோோ கூட்டம் மடபதறுல் – சம்ந்ோ , 

    ------ 

 

 

அக்க ோம்  ோட்சி  24.01.2022 திங்கள் கிம முற்த ல் 10.00 ணிக்கு  

ஆமர் ற்றும் னி அலுனர் அர் ளின் மனமயில் மடபதந உள்ப 

சோோ ன்ந கூட்டத்தில் ப ோண்டு ப்தடவுள்ப ன்நப்பதோருள் ள் விம். 

 

 

        ஆமர் ற்றும் னி அலுனர் 

         அக்க ோம்  ோட்சி 
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பதோருள் ண்.01 

  ோட்சி ஆமர் ற்றும்  ோட்சி பதோறிோபர் அர் ளின் டிசம்தர்/2021 

ோங் ளின் ோட்குறிப்பு ன்நத்தின் தோர்மக்கும் ததிவிற்கும் மக் ப்தடுகிநது. 

அலுன  குறிப்பு:   ன்நம் ததிவு பசய்னோம். 

பதோருள் ண்.02 

 அக்க ோம்  ோட்சியின் 2022 -20 23 ஆம் நிதிோண்டிற்கு கீழ் ண்ட 

பசனவிணங் ளுக்கு பதோது அனுதி ங்  ன்நத்தின் தோர்மக்கும் அனுதிக்கும். 

1) திணசரி ோளிழ் ள் மூனம் ஒப்தந்ப்புள்ளி  ,னம் ,ரிசூல் ,அசின் திட்டங் ள் ( )இ 

 ோட்சி போடர்புமட விபம்தங் மப ோட்ட ஆட்சி மனர் அலுன  க் ள் போடர்பு 

அலுன ம் மூனம் பளியீடு பசய்ற் ோண  ட்டங் ள். 

2)  ோட்சி சோர்பில் ோக் ல் பசய்ப்தடும் க்கு ளுக் ோண அனுதிக் ப்தட்ட க் றிஞர் 

 ட்டம் பசலுத்துல். 

3) இந் ோட்சி தணி நிமித்ம் ஆமோபர்  ,பதோறிோபர்  ற்றும் இ  ோட்சிப் தணிோபர் ள் 

கற்ப ோள்ளும் தயிற்சி  ,அலுன  தணி நிமித்ம் போடர்தோண தங் ளுக் ோண 

தப்தட்டில் ளுக் ோண போம  ங்குல். 

4) தணிோபர் ளுக் ோண தண்டிம  முன்தங் ள்  ,திருக் டன் ,சிநப்பு கசன நிதி ற்றும் 

 ோட்சி தங்கு போம   -இ அத்திோசி  முன்தங் ள் ங்குல். 

5)  ோட்சி ரிசூல் ற்றும் தல்கறு திட்டங் ள் போடர்தோண விழிப்புர்ம பதோது 

க் ளிடம் பரிவிக்  ஆட்கடோ  மக் விபம்தக் ட்டங் ள் ( )பசனவிணங் ள்  

கற்ப ோள்ளுல். 

6) மிழ்ோடு  ரியில் தயிற்சி நிறுணத்திற்கு பசலுத்ப்தடும் தங் ளிப்பு போம  ள்பசலுத்துல். 

7)  ோட்சி அலுனர் ள் ( )தணிோபர் ள் கற்ப ோள்ளும் தயிற்சிக் ோண  ட்டங் ள் 

பசனவிணங் ள் கற்ப ோள்ளுல். 

8)  ோட்சி நிர்ோ  இக்கு ம், பசன்மண-28 ற்றும் ண்டன  ோட்சி நிர்ோ  

இக்கு ம் கலூர்-12 அர் போல் க ோப்தடும் சில்னம பசனவிணங் ளுக்கு ன்நம் 

அனுதிக் னோம். 

அலுன  குறிப்பு   -:20  22 -20 23 ஆம் ஆண்டிற் ோண கற் ோணும்  பசனவிணங் ளுக்கு   

    ன்நம்    அனுதி  ங் னோம். 

 

         (. .ண்.105/2021/சி1) 

 

பதோருள் ண்.03 

           அக்க ோம்  ோட்சி தம கதருந்து நிமனத்தில் அமந்துள்ப  
லிவு விமன அம்ோ உ த்திற்கு கமோண ளிம  பதோருட் ள்  ,அரிசி , ோய் றி  

ற்றும் யிர் ,ரிோயு உருமப ோங் வும் ,ற்றும் அம்ோ உ த்தில் தணிபுரியும்  ளீர் சு 

உவி குழு தணிோபர் ளுக்கு ோட்ட ஆட்சி மனரின் ழி ோட்டுலின்தடி 

நிர்யிக் ப்தட்ட ஊதிம்  ங்குல்  உட்தட ஒரு ோத்திற்கு கோோ   ரூ .30 0000  
வீம் ,12ோங் ளுக்கு  12 x 300000 ரூ.3600000/-         ோட்சியின் அம்ோ உ  ங்கி 

 க்கிலிருந்து 2022 -202 3  நிதி ஆண்டிற் ோண பசனவிணத்ம கற்ப ோள்பவும்  அசு நிதி 

ரும் தட்சத்தில் ஈடு பசய்து ப ோள்பவும் ன்நத்தின் அனுதி கண்டப்தடுகிநது. 
  அலுன  குறிப்பு -:ன்நம் அனுதி ங் னோம். 
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பதோருள் ண்.04 

        இந் ோட்சியில் 2022-23 ம் ஆண்டிற்கு அமணத்துப்பிரிவிற்கும் கமப்தடும் 

ழுதுப்பதோருட் ள் ,பள்மபத்ோள், கடோணர் ள் ஆகிற்மந நிர்ோ  னன்  ருதி 

கூட்டுநவு நிறுணத்தில் ோங்குற்கு கோோ பசனவிணோ  போம  ரூ.8.00 

இனட்சத்திற்கு  பசனவிணம் கற்ப ோள்ப ன்ந அனுதி  

அலுன  குறிப்பு -:கற்தடி 2022-23 ம் ஆண்டிற்கு கமப்தடும்  பதோருட் மப 

ழுதுப்பதோருட் ள்,பள்மபத்ோள், கடோணர் ள் ஆகிற்மந 

கூட்டுநவு  நிறுணத்தில் ோங்  ன்நம் அனுதிக் னோம். 

  பதோருள் ண்.05 

               அக்க ோம்  ோட்சியில்  கீழ்குறிப்பிட்ட குடிநீர்  தணி மப பதோது 

க் ளின் குடிநீர் கமம பூர்த்தி பசய்  பின்ரும் தணி மப கற்ப ோள்ப  திப்பீடு 

ரூ.18.77 இனட்சத்திற்கு ோரிக் ப்தட்டு ன்நத்தின் அனுதி கண்டப்தடுகிநது. 

 

ண் 

தணியின் பதர் திப்பீடு (ரூ. 

இனட்சத்தில்) 

1 1 HP Submerzible Motors 10 ண்ணிக்ம  ள் விநிகோ ம் 

பசய்ல். 

3.00 

2. 1 HP Submerzible Motors Starters 10 ண்ணிக்ம  ள் விநிகோ ம் 

பசய்ல். 

1.00 

3 10 ண்ணிக்ம  ள் குடிநீர் விநிகோ  போட்டி ள் விநிகோ ம் 

பசய்ல். 

1.00 

4 25 Kg மட ப ோண்ட பிளீச்சிங் தவுடர் மத ள் 30 ண்ணிம  ள் 

விநிகோம் பசய்ல் 

0.50 

5  ோட்சிக்கு பசோந்ோண க்க ோனம் மனம நீகற்று நிமனத்தில் 

உள்ப மின் ோற்றி ண்.I ற்றும் IIல்  உள்ப இண்டு 150 KVA 

Transformer – ளுக்கு Oil Filtration பசய்ல். 

2.50 

6  ோட்சிக்கு பசோந்ோண க்க ோனம் மனம நீகற்று நிமனத்தில் 

நீர் இமப்பு பசய்யும்  120 HP (Spare) கோட்டோம தழுது தோர்த்து இக்கி 

ருல். 

2.50 

7  ோட்சிக்கு பசோந்ோண க்க ோனம் மனம நீகற்று நிமனத்தில் 

உள்ப யூனிட் – I 120 HP ற்றும் யூனிட் – II 125 HPக்கு 80 KVA 

Capcitor, 2 ண்ணிக்ம  Auxilary Condutor ற்று மின்ன்னு போட 

பதோருட் ள் விநிகோ ம் பசய்ல் 

0.27 

8 திருப்தோற் டல் நீகற்று நிமனத்திலிருந்து குடிநீர் ப ோண்டு ரும் 

12” AC தம்பிங் பிோண குோய் உமடப்பு ற்தட்டுள்போலும் கலும் 

கலூர் கூட்டு குடிநீர்  ோட்சிக்கு கிமடக் ப்பதநோோலும் ோர்டு 

ண்.20, 21, 22, 23 ற்று 33 ஆகி 5 ோர்டு ளில் டிோக்டர் மூனம் 

குடிநீர் ங் ல் தணி பசய்ல்.  

2.00 

9 க்க ோனம் மனம நீகற்று நிமனத்தில் 2000 லி குகபோரின் 

போட்டி, கோட்டோர் தழுது நீக் ம் பசய்ல். குடிநீர் கக்  போட்டி 

அபவுோனி பதோருத்துல் ற்றும் இயில்க குடிநீர் அபவு ோனி 

பதோருத்துல். 

6.00 

அலுன  குறிப்பு :  1. ன்நம் அனுதி ங் னோம்.             

            2. ரிமச ண்.4ல் உள்ப தணியிமண அசு  

                                  அங்கீ ோம் பதற்ந அக்க ோம் கூட்டுநவு  

                                  சிநப்தோங் டியில் ப ோள்முல் பசய் ன்நம்  
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                                 அனுதிக் னோம்.                                               

 

பதோருள் ண்.06 

அக்க ோம்  ோட்சி  அலுன  கற்கூம தகுதியில் அமந்துள்ப மிழ் ோழ்   

(LED Board) ற்றும் டோக்டர் B.R அம்கதத் ர்    ன்ந கூடம் தனம  தழுமடந்துள்போல் 

புதுப்பிக்  கண்டியுள்பது. கோோ பசனவிணம்    ரூ.1,05,825/-க்கு ோரிக் ப்தட்டுள்பது.  

கற்தடி தணிக்கும் போம க்கும் ன்நத்தின் அனுதிக்கு கண்டப்தடுகிநது. 

அலுன  குறிப்பு  :   ன்நம் அனுதி ங் னோம்.                                          

(. .ண்.977/இ1/2021) 

பதோருள் ண்.07 

அக்க ோம்  ோட்சி க்க ோனம் மனம நீகற்றும் நிமனம் ற்றும்  ல்னோறு 

மனம நீகற்றும் நிமனங் ளில் உள்ப மின் கோட்டோர் ள் ற்றும் மனம நீகற்றும் 

நிமனங் மப தோரிக்   ோட்சியில் தணிோபர் ள் இல்னோோல் னிோர் ஆட் மப 

ப ோண்டு நீகற்றும் நிமனங் மப இக்  202 2-2023ம் ஆண்டுக்கு தணி ள் கற்ப ோள்ப 

ோட்ட ஆட்சிர் கலூர் அர் ள் 202 2-2023ம் ஆண்டுக் ோண நிர்யிக் ப்தட்ட 

திணக்சுலி அடிப்தமடயில் நீகற்றும் நிமனங் மப இக்  கோோ  திப்பீடு  ரூ.13.00 

இனட்சத்திற்கு ோரிக் ப்தட்டுள்பது.   பதோது க் ளுக்கு  சீோண  குடிநீர் ங் வும் , குடிநீர், 

தணியின்  அசிம்   ருதியும் , கற்தடி கமனக்கும் தணிக் ோண போம யிமண குடிநீர் 

நிதியிலிருந்து கற்ப ோள்பவும் ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக் ப்தடுகிநது. 

 

ண் 

தணியின் பதர் திப்பீடு (ரூ. இனட்சத்தில்) 

1  ல்னோறு மனம நீகற்றும் நிமனத்தில்  னிோர் 

ஆட் மப ப ோண்டு குடிநீர் விநிகோ  தோரிப்பு 

தணி ள் கற்ப ோள்ளுல் 

6.50 

1 க்க ோனம் மனம நீகற்றும் நிமனத்தில்  

னிோர் ஆட் மப ப ோண்டு குடிநீர் விநிகோ  

தோரிப்பு தணி ள் கற்ப ோள்ளுல் 

6.50 

போத்ம் 13.00 

அலுன குறிப்பு :  ன்நம் அனுதி ங் னோம். 

. .ண்.977/இ1/2021 

 

பதோருள் ண்.08 

 அக்க ோம்  ோட்சி ல்மனக்குட்தட்ட தகுதி ளில் குடிநீர் விநிகோ  

தணி ளுக்கு கமோண ோல்வு ஆப்கட்டர் தணிோட் ள்  ோட்சியில் இல்னோ 

 ோத்திணோல் 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கு குடிநீர் தணி ற்றும் இ தணிக்கு கமோண 

ஆட் மப ோட்ட ஆட்சிர் கலூர் அர் ள் 202 2-2023ம் ஆண்டுக் ோண 

நிர்யிக் ப்தட்ட திணக்சுலி அடிப்தமடயில் நீகற்றும் நிமனங் மப இக்  கோோ  

திப்பீடு ரூ.19.55 இனட்சத்திற்கு ோரிக் ப்தட்டுள்பது.   பதோது க் ளுக்கு  சீோண  குடிநீர் 

ங் வும், குடிநீர், தணியின்  அசிம்   ருதியும் , கற்தடி கமனக்கும் தணிக் ோண 

போம யிமண குடிநீர் நிதியிலிருந்து கற்ப ோள்பவும் ன்நத்தின் அனுதிக்கு 

மக் ப்தடுகிநது. 

 

ண் 

தணியின் பதர் திப்பீடு (ரூ. இனட்சத்தில்) 

1 இந் ோட்சிக்குட்தட்ட ோர்டு ண்.01 முல் 18 ம 

னிோர் ஆட் மப ப ோண்டு குடிநீர் விநிகோ  

தோப்பு தணி ள் கற்ப ோள்ளுல் 

9.95 

2 இந் ோட்சிக்குட்தட்ட ோர்டு ண்.01 முல் 18 ம 9.60 
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னிோர் ஆட் மப ப ோண்டு குடிநீர் விநிகோ  

தோப்பு தணி ள் கற்ப ோள்ளுல் 

போத்ம் 19.55 

அலுன குறிப்பு :  ன்நம் அனுதி ங் னோம். 

. .ண்.977/இ1/2021 

பதோருள் ண்.09 

அக்க ோம்  ோட்சிக்குட்தட்ட  ல்னோறு மனம நீகற்று நிமனத்திலிருந்து 

அக்க ோம்  ருக்கு தோது ோக் ப்தட்ட குடிநீர் விநிகோகிக் ப்தட்டு ருகிநது.  கலும் 

திருப்தோற்தடல் மனம நீகற்று நிமனத்திலிருந்து ரும் குடிநீர் விண்டர்கதட்மட நீர்உந்து 

நிமனத்தின் மூனம்  ருக்கு கசோடிம் மைகதோ குகபோமடு  னந்து தோது ோக் ப்தட்ட குடிநீர் 

 ருக்கு ங் ப்தட்டு ருகிநது.  கற்தடி இடங் ளில் கசோடிம் மைகதோ குகபோமடு 

பசோல்யூசன் 2022-23ஆம் ஆண்டிற்கு விநிகோ ம் பசய் திப்பீடு   ரூ.9.50 இனட்சத்திற்கு 

ோரிக் ப்தட்டுள்பது.  குடிநீர் தணியின் அசிம்  ருதியும் கற்தடி தணிக்கும் , தணிக் ோண 

போம யிமண  ோட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து கற்ப ோள்பவும் ன்நத்தின் அனுதிக்கு 

மக் ப்தடுகிநது. 

 அலுன  குறிப்பு: ன்நம் அனுதிக் னோம் 

. .ண் . 977/இ1/2021 

பதோருள் ண்.10 

அக்க ோம்  ோட்சிக்கு பசோந்ோண அகசோக்  ர் கல்நிமன நீர்த்கக்  போட்டி 

ற்றும் அலுன  நீர் கக் போட்டி மூனம் நீகற்நம் பசய்ப்தட்டு கசோடிம் மைகதோ 

குகபோமடு  னந்து தோது ோக் ப்தட்ட குடிநீர்  ருக்கு ங் ப்தட்டு ருகிநது. கற்தடி நீர் 

கக்  போட்டி ளில்  கசோடிம் மைகதோ குகபோமடு பசோல்யூசன் 2022-23ஆம் ஆண்டிற்கு 

விநிகோ ம் பசய் திப்பீடு ரூ.9.90 இனட்சத்திற்கு ோரிக் ப்தட்டுள்பது.  குடிநீர் தணியின் 

அசிம்  ருதியும் கற்தடி தணிக்கும் , தணிக் ோண போம யிமண  ோட்சி குடிநீர் 

நிதியிலிருந்து கற்ப ோள்பவும் ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக் ப்தடுகிநது. 

அலுன  குறிப்பு: ன்நம் அனுதிக் னோம் 

. .ண் . 977/இ1/2021 

பதோருள் ண்.11 

அக்க ோம்  ோட்சிக்கு பசோந்ோண க்க ோனம் நீகற்றும் நிமனத்தில் இருந்து 

ோள் ஒன்றுக்கு சுோர் 3.00 மில்லின் லிட்டர் ள் வீம் குடிநீர்  ருக்கு சப்மப பசய்ப்தட்டு 

ருகிநது. கலும், ஜீப்ளி கோடு உர்நிமன நீர் கக்  போட்டி மூனம் குடிநீர் பதோதுக் ளுக்கு 

விநிகோ ம் பசய்ப்தடுகிநது. ணக ,  ோட்சி மூனம் கற்தடி இடங் ளில் தோது ோக் ப்தட்ட 

குடிநீர் ங்  கண்டி கசோடிம் மைப்கதோ குகபோமடு திம்  னந்து விநிகோ ம் 

பசய்தட்டு  ருகிநது. கற்தடி கசோடிம் மைப்கதோ குகபோமடு திம் 202 2-2023ம் 

ஆண்டு சப்மப பசய் திப்பீடு ரூ.9.50 இனட்சத்திற்கு ோரிக் ப்தட்டுள்பது. குடிநீர் தணியின் 

அசிம்  ருதி கற் ண்ட தணிக் ோண திப்பீடு ரூ.9.50 இனட்சத்திமண  குடிநீர் ங் ல் 

நிதியில் இருந்து பசனவிணம் கற்ப ோள்ப ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக் ப்தடுகிநது. 

அலுன  குறிப்பு:- ன்ந அனுதிக் னோம். 

. .ண் . 977/இ1/2022 

பதோருள் ண்.12 

 அக்க ோம்  ோட்சி ல்மனக்குட்தட்ட தகுதி ளில் குடிநீர் விநிகோ  

தணி ளில் அவ்ப்கதோது ற்தடும் குோய் உமடப்பு ள் ற்றும் பதோதுக்குோய் குடிநீர் 

இமப்பு ளில் ற்தடும் தழுது மப சரிபசய் 202 2-23 ஆம் ஆண்டிற்கு தோரிப்பு 

தணி மப கற்ப ோள்ப ஆகும் கற்ப ோள்ப கோோ பசனவிணம் ரூ.9 90000/-க்கு  

ன்நத்தின் அனுதிக்கு கண்டப்தடுகிநது. 

  அலுன  குறிப்பு:-   ன்நம் அனுதிக் னோம். 

. .ண் . 977/இ1/2021 
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பதோருள் ண்.13 

 அக்க ோம்  ோட்சி ல்மனக்குட்தட்ட தகுதி ளில் பதோதுக் ள் 

தன்தோட்டில் உள்ப 104 ண்ணிக்ம  சிறு மின் விமசப்தம்பு ள் ற்றும் 296 ண்ணிக்ம  

இந்திோ ோர்க் - II ம  தம்பு மப தோரிக்   ோட்சி ளில் கதோதி ஆட் ள் இல்னோ 

 ோத்திணோல் குடிநீர் தணியின் அசிம்  ருதி கற்தடி சிறுமின் விமசப்தம்பு ற்றும் 

ம தம்பு ளிலும்,  ழிமநயில் உள்ப மின் கோட்டோர்  ஆகிம மப 202 2-23 ஆம் 

ஆண்டிற்கு தோரிப்பு தணி கற்ப ோள்ப கோோ பசனவிணம் ரூ. 10..00 இனட்சத்திற்கு  

ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக் ப்தடுகிநது. 

 

ண் 

தணியின் பதர் திப்பீடு (ரூ. இனட்சத்தில்) 

1 இந் ோட்சிக்குட்தட்ட ோர்டு ண்.01 முல் 18 ம 

உள்ப ம ப்தம்பு, சிறுமின் விமசப்தம்பு  ழிமந 

மின்ோட்டோர் தோரிப்பு தணி ள் கற்ப ோள்ளுல் 

5.00 

2 இந் ோட்சிக்குட்தட்ட ோர்டு ண்.19 முல் 36 

ம உள்ப ம ப்தம்பு, சிறுமின் விமசப்தம்பு 

 ழிமந மின்ோட்டோர் தோரிப்பு தணி ள் 

கற்ப ோள்ளுல் 

5.00 

போத்ம் 10.00 

அலுன குறிப்பு :  ன்நம் அனுதி ங் னோம். 

. .ண்.977/இ1/2021 

 

பதோருள் ண்.14 

அக்க ோம்  ோட்சியில்  பதோறியில்  பிரிவில் கீழ்குறிப்பிட்ட ோ ணங் ளுக்கு  

அவ்ப்கதோது ற்தடும் தழுது மப சரிபசய்வும், 2022 ஆம் ஆண்டிற்கு  ோப்பீட்டு பிரிமிம், 

குதி சோன்று பதறுல், சோமன ரி ள், தசும ரி பசலுத் கோோ பசனவிணத்திற்கு 

ன்நத்தின் அனுதி கண்டப்தடுகிநது. 

 ண் தணியின் பதர் திப்பீடு (ரூ. இனட்சத்தில்) 

1 TN 73 W8881 மைட்ோலிக் கனடர் 

பருவிபக்கு  தோரிப்பு  ோ ணம் 

3.00 

2 ஈப்பு ோ ணம் TN73T4896 2.00 

3 TN73AY4096 பெட்ோடிங் இந்திம் 

(தோோப சோக் மட) 

4.00 

5 ஈப்பு ோ ணம் TN73W5969 2.00 

  அலுன  குறிப்பு:-   ன்நம் அனுதிக் னோம். 

. .ண் . 977/இ1/2021 

 

பதோருள் ண்.15 

அக்க ோம்  ோட்சிக்குட்தட்ட 36 ோர்டு ளில் தன்தடுத்ப்தட்டு ரும் 40 W குல் 

விபக்கு ள் – 180 ண்ணிக்ம  ள்,  ம டக்   குல் விபக்கு ள் ( CFL) – 1350 

ண்ணிக்ம  ள்,  LED விபக்கு ள் – 1350 ண்ணிக்ம  ள் ற்றும் உர்க ோபு மின் 

விபக்கு ள் – 150 ண்ணிக்ம  ள் ண போத்ம் 2650 பரு மின் விபக்கு ள்    

தன்தோட்டில் உள்பது.  2022-23 ஆண்டிற் ோண கற் ண்ட பரு விபக்கு ளின்  தோரிப்பு 

தணி கற்ப ோள்ப மின் உதிரிதோ ங் ள் ோங்  கோோ  பசனவிணம் ரூ.10.00 இனட்சத்திற்கு 

 ோட்சி பதோது நிதியிலிருந்து கற்ப ோள்ப  ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக் ப்தடுகிநது. 

  அலுன  குறிப்பு: 1) ன்நம் அனுதிக் னோம். 
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             2) பருவிபக்கு ற்றும் அன் உதிரிதோ ங் ள்  

        அக்க ோம் கூட்டுநவு சிநப்தங் ோடியில் ோங்   

                                                        ன்நம் அனுதிக் னோம். 
 

(e.f.v©.048 /2022/Ï1) 

 

bghUŸ v§ :16 

mu¡nfhz© efuh£Á¡F£g£l gFÂfëš cŸs MœJis »zWl‹ Toa 

if¥g©òfŸ m›t¥nghJ gGJ V‰gLtjhš bghJ k¡fë‹ FoÚª njitia óª¤Â brŒa 

if¥g©ò cÂçghf¦fŸ th¦f nt§oÍŸsJ. 2022-23 M© M§o‰fhd njhuha kÂ¥ÕL 

%.10.00  Ïy£r¤Â‰F jahç¡f¥g£LŸsJ.  nk‰go ntiy¡F© mj‰fhd bryéd¤ij  

efuh£Á bghJ ãÂæèU¨J nk‰bfhŸstj‰F© k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ  

mYtyf F¿¥ò:    1)  k‹w© mDkÂ¡fyh©. 

          2)  nk‰go cÂçghf¦fŸ muR m¦Ñfhu© bg‰w lh‹Á  

     ãWtd¤Âš th¦f k‹w© mDkÂ¡fyh©. 

e.f.v©. 048 /2022/Ï1 

 

bghUŸ v§ :17 

இந் ோட்சியில் 15து த்தி நிதிக்குழு ோன்ம் Untied Grant  2021-2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கு கீழ் ோணும் தணி ளுக்கு 20.01.2022 அன்று ஒப்புந்ப்புள்ளி ள் க ோப்தட்டதில் 

கீழ் ண்டோறு ஒப்தந்ப்புள்ளி ள் ப்பதற்றுள்பது. ப்பதற்ந  ஒப்தந்ப் புள்ளி ளின் 

ஒப்புகோக்கு தட்டில் ன்நத்தின் ஒப்புலுக்கு மக் ப்தடுகிநது. 

 



ண் 

தணியின் பதர் திப்பீடு திப்பீட்மடவிட குமநந் 

சவிகி ஒப்தந்ப்புள்ளி விம்  

திப்பீட்மடவிட அதி  சவிகி 

ஒப்தந்ப்புள்ளி விம் 

1 2 3 4 5 6 7 

 பதோது நிதி   ஒப்தந்ோர் பதர்  ச 

விகிம் 

பதர் அதி  ச 

விகிம் 

1 ோர்டு ண்.04 மிழ்ோடு வீட்டு 

சதி ோரிம் தகுதியில் கோ ோ 

மம் அமத்ல் 

7.00  திரு.வி சதிஷ்குோர் 0.01% திரு.ஸ்.கஷ்தோபு 0.47% 

2 ோர்டு ண்.04 மிழ்ோடு வீட்டு 

சதி ோரிம் தகுதியில் 

உடற்தயிற்சி  ருவி ள் 

விநிகோ ம் பசய்து பதோருத்தி 

ருல் ற்றும் கதர் பிபோக்கில் 

ம பூச்சு அமத்ல் 

5.00 திரு.வி சதிஷ்குோர் 0.04% திரு.ஸ்.கஷ்தோபு 0.83% 

   

   அலுன  குறிப்பு :        ரிமச ண்  .1 முல் 2 மயினோண தணி ளுக்கு  கற்தடி     

                   ப்பதற்ந  ஒப்தந்ப்புள்ளி ளில் திப்பீட்மட விட குமநந்   

                   ஒப்தந்புள்ளிம ற்   ன்நம் அனுதிக் னோம் 

(. .ண்.913/இ1/2021)     

 
bghUŸ v§ :18 

இந் ோட்சியில் பதோது நிதி 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கு கீழ் ோணும் தணி ளுக்கு 

13.01.2022 அன்று ஒப்புந்ப்புள்ளி ள் க ோப்தட்டதில் கீழ் ண்டோறு ஒப்தந்ப்புள்ளி ள் 

ப்பதற்றுள்பது. ப்பதற்ந  ஒப்தந்ப் புள்ளி ளின் ஒப்புகோக்கு தட்டில் ன்நத்தின் ஒப்புலுக்கு 

மக் ப்தடுகிநது. 
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ண் 

தணியின் பதர் திப்பீடு திப்பீட்மடவிட குமநந் 

சவிகி ஒப்தந்ப்புள்ளி விம்  

திப்பீட்மடவிட அதி  

சவிகி ஒப்தந்ப்புள்ளி 

விம் 

1 2 3 4 5 6 7 

 பதோது நிதி   ஒப்தந்ோர் பதர்  ச 

விகிம் 

பதர் அதி  ச 

விகிம் 

1  ோட்சி அலுன  போ த்தில் 

உள்ப   ன்ந கூடம்,   ன்ந 

மனர் அமந ற்றும் 

ஆமோபர் அமந ோத்து 

தணி ள் பசய்ல். 

9.80 

 

 திரு.வி சதிஷ்குோர்   0.05% திரு.ஸ்.கஷ்தோபு  1.05% 

2  ோட்சி அலுன  போ த்தில் 

உள்ப   ன்ந கூடம்,   ன்ந 

மனர் அமநயில் உள்ப கமெ 

ோற் ோலி ோத்து தணி ள்   

பசய்ல். 

9.60 திரு.வி சதிஷ்குோர்   0.16% திரு.ஸ்.கஷ்தோபு   0.72% 

     அலுன  குறிப்பு :        ரிமச ண்  .1 முல் 2 மயினோண தணி ளுக்கு  கற்தடி     

                   ப்பதற்ந  ஒப்தந்ப்புள்ளி ளில் திப்பீட்மட விட குமநந்   

                   ஒப்தந்புள்ளிம ற்   ன்நம் அனுதிக் னோம் 

(. .ண்.507/இ1/2021) 

  

bghUŸ v§ :19 

Ï¨efuh£Áæ‹ 2022-2023© M§o‹  tuÎ bryÎ Â£l kÂ¥ÕL ( Budget Estimate) 

jahª brŒJ k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F  it¡f¥gL»wJ.  

mYtyf F¿¥ò : k‹w© mDkÂ¡fyh©.  

e.f.v©. 169 /Ã3/2021 

   

 

 

      ஆமர் ற்றும் னி அலுனர் 

        அக்க ோம்  ோட்சி 


