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அக்ககோம் கோட்சி  

சோோ கன்நக்  கூட்ட அறிவிப்பு 
 

கூட்ட ண்.10                           ோள்  27.06.2022    
 

பதோருள் :  கன்நக் கூட்டம் - அக்ககோம் கோட்சி                            

- ோள். 30.06.2022  விோன்கிம - சோோக் கூட்டம்  

மடபதறுல்  அறிவித்ல் -சம்ந்ோக. 

 

           &&&&& 

 

        அக்ககோம் கோட்சி கன்ந சோோக் கூட்டம் 30.06.2022                     

விோன்கிம ோமன 4.00 ணிக்கு டோக்டர்.பி.ஆர்.அம்கதத்கர் கன்நக் 

கூடத்தில், கன்நத் மனர் அர்களின் மனமயில் மடபதறும் சோோக் 

கூட்டத்தில்  கன்நத் துமத் மனர் ற்றும் கன்ந உறுப்பிணர்கள் 

அமணரும் கனந்து பகோள்ளுோறு அன்புடன் ககட்டுக்பகோள்கிகநன். 

 

            ங்கள் அன்தோர்ந் 

 
 

           (திருதி.னட்சுமி தோரி)  
                                                                            கன்ந மனர் , 

                                                                           அக்ககோம் கோட்சி. 

இடம் : அக்ககோம் கோட்சி. 
 

ோள்  :   27.06.2022 
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bghUŸ v§ 01  

 கோட்சி  ஆமர் () கோட்சி பதோறிோபர் அர்களின் க 2022 ஆம் 

ோத்திற்கோண ோட்குறிப்பு ன்நத்தின் தோர்மக்கும் ததிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு: 

 ன்நம் ததிவு பசய்னோம். 
 

bghUŸ v§ 02 

அக்ககோம் கோட்சியில்  15-து நிதி ோன்த்தில் 2021-2022 ஆம் 

ஆண்டில் இந்கோட்சிக்குட்தட்ட  ோர்டு ண். 4 மிழ்ோடு வீட்டு சதி ோரிம்  

ோர்டு – பி, பிபோக் ண்.33, கபவு ண்.3-ல் கர்ப்புந சுகோோ ற்றும் ஆகோக்கி 

மம் (URBAN HELTH AND WELLNESS CENTRE) திப்பீடு ரூ.25.00 இனட்சத்தில் 

கட்டுல் தணிக்கு  எப்தந் விதிகளின்தடி, எப்தந்ப்புள்ளி ககோப்தட்டு,  

எப்தந்ோருக்கு தணி உத்வு ங்கப்தட்டது.    நிர்ோக னன் கருதி, கற்தடி 

தணியிமண         ோர்டு ண்.4    மிழ்ோடு வீட்டு சதி ோரிம்  ோர்டு –B, பிபோக் 

ண்.368, கபவு ண்.67/861/10/11-ல் இடம் ோற்றி தணி கற்பகோள்ப 

ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது.  

அலுனக குறிப்பு :-   

1) ன்நம் அனுதிக்கனோம் 

2)திட்டப்தணியின் அசித்திமண கருத்தில் பகோண்டு    

கன்நத்தின் அனுதிம திர்கோக்கி, கன்நத்மனரின் 

முன் அனுதி பதற்று கற்தடி தணிக்கோண இடம் ோற்றி 

பசய்ப்தட்டம ன்நம் அனுதிக்கனோம். 

(.க.ண்.993 /2021/இ1)  

 

bghUŸ v§ 03 

அக்ககோம் கோட்சியில்  15-து நிதி ோன்த்தில் 2021-2022 ஆம் 

ஆண்டில் இந்கோட்சிக்குட்தட்ட சில்ர்கதட்மட உக்கிடங்கில் திப்பீடு ரூ.34.00 

இனட்சத்தில் Construction of Resource Recovery Shed  கட்டுற்கு இடம் கர்வு 

பசய்ப்தட்டு, எப்தந்விதிகளின் தடி எப்தந்ப்புள்ளி ககோப்தட்டு, எப்தந்ோருக்கு 

தணி உத்வு ங்கப்தட்டது. கற்தடி, Construction of Resource Recovery Shed கட்ட 

கர்வு பசய்ப்தட்ட சில்ர்கதட்மட தகுதிோணது  கோட்சியிலிருந்து சுோர் 8.00 

கிகனோ மீட்டர் போமனவில் அமந்துள்போல், கரில்  கசகோகும் க்கோ 

குப்மதகமப, உடனுக்குடன் அப்புநப்தடுத்துது சிம்ோக உள்பது.   ணக,  

கோட்சி ல்மனக்குள் அமந்ோல்,  க்கோ குப்மதகமப கசகம் பசய்து 

சிமில்னோல் இருக்கும்.  ணக,   கோட்சியின் னன் கருதி கோட்சி 

அருகோமயில் உள்ப கருஜி கர் தகுதியில் உள்ப குப்மதக்கிடங்கில் ோற்றி  

கற்தடி கட்டடம் கட்டும் தணிகள் கற்பகோள்பப்தட்டம ன்நத்தின் அனுதிக்கு 

மக்கப்தடுகிநது.  
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அலுனக குறிப்பு :-   

1) ன்நம் அனுதிக்கனோம் 

2) திட்டப்தணியின் அசித்திமண கருத்தில் பகோண்டு     

கன்நத்தின் அனுதிம திர்கோக்கி, கன்நத்மனரின் 

முன் அனுதி பதற்று கற்தடி தணிக்கோண இடம் ோற்றி 

பசய்ப்தட்டம ன்நம் அனுதிக்கனோம். 

(.க.ண்.993 /2021/இ1)  
bghUŸ v§ 04 

அக்ககோம் கோட்சியில்  15-து நிதி ோன்த்தில் 2021-2022 ஆம் 

ஆண்டில் அலுனக போகத்தில் Construction of Public Health Section Vehicle Parking 

Shed ரூ.30.00 இனட்சத்தில்   கட்டுற்கு  கோட்சி போக உட்தகுதியில் இடம் 

கர்வு பசய்ப்தட்டு, எப்தந்விதிகளின்தடி, எப்தந்ப்புள்ளி ககோப்தட்டு, 

எப்தந்ோருக்கு தணி உத்வு ங்கப்தட்டது.  கற்தடி, Construction of Public Health 

Section Vehicle Parking Shed  நிர்ோக னன் கருதி த்ன்சந்த் கர் தகுதியில் உள்ப 

நுண்ணுயிர் உக்கிடங்கு மம்  திர்தகுதியில் உள்ப கோலியிடத்தில் கட்டிடம் 

கட்டும் தணிகள் கற்பகோள்பப்தட்டம ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது.  

அலுனக குறிப்பு :-   

1) ன்நம் அனுதிக்கனோம் 

2) திட்டப்தணியின் அசித்திமண கருத்தில் பகோண்டு 

கன்நத்தின் அனுதிம திர்கோக்கி, 

கன்நத்மனரின் முன் அனுதி பதற்று கற்தடி 

தணிக்கோண இடம் ோற்றி பசய்ப்தட்டம ன்நம் 

அனுதிக்கனோம். 

(.க.ண்.993 /2021/இ1)  

bghUŸ v§ 05 

அோசம நிமன ண்.88 கோட்சி நிர்ோகம் ற்றும் குடிநீர் ங்கல் துமந       

ோள் 17.06.2022-ன் அசோமயின்தடி,  கமனஞர் கர்புந கம்தோட்டு திட்டம்  

(KNMT)  2022-22ம் ஆண்டிற்கு  அக்ககோம் கோட்சியில் திப்பீடு ரூ. 260.66 

இனட்சம் திப்பீட்டில்  கீழ்கோணும் தணிகமப கற்பகோள்ப நிர்ோக அனுதி 

ங்கப்தட்டுள்பம ன்நத்தின் ததிவிற்கு மக்கப்தடுகிநது.  

Sl. 

No 

Name of  Work Proposed 

category  

Project Cost 

Approved by 

PSMC 

KNMT Share AMRUT 

Share  

1 Construction of 

Knowledge Center and 

Study Center  at Ward 

No.4 TNHB Area (TS 

No.14) 

Knowledge 

Center  

180.66 180.66 -- 
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2 Modernization of LPG 

Crematorium at Nehruji 

Nagar Ward -05 (Ward 

B Block No-7, TS 

No.110)   

Crematorium 

(Modern) 

49.00 49.00 -- 

3 Park at Madhava Nagar 

in Ward No.2 TS 

No.13/9 

Park 31.00 19.61 11.39 

    Grand Total        260.66   

அலுனக குறிப்பு:      1.  ன்நம் ததிவு பசய்னோம். 

2. கற்தடி தணிகளுக்கு மனம பதோறிோபர், பசன்மண     

      ற்றும் ண்டன பசற்பதோறிோபர், கலூர்  அர்களிடம்   

    போழில்  நுட்த அனுதி பதநவும் ன்நம் அனுதிக்கனோம். 

 3. திருத்தி வு பசனவு திட்டம் 2022-23ன் கீழ் எப்புல்     

    ங்கனோம். 

(.க.ண். 566/2022/இ1) 

bghUŸ v§ 06 

  அக்ககோம்  கோட்சியில் ோர்டு ண்.11-ல் உள்ப கதோனோட்சிம்ன் 

ககோயில் டக்குப் தகுதியில் இருந் தம கட்டடம் அசு அறிவுறுத்லின் 

அடிப்தமடயில், இடித்து அப்புநப்தடுத்ப்தட்டது.   ற்பதோழுது கற்தடி தணிக்கு தள்ளி 

மனம ஆசிரிர்கள் ற்றும் ஆசிரிமகள் தள்ளியில் கசர்க்மக ண்ணிக்மக 

அதிகோக உள்போல், புதிோக குப்தமந கட்டடங்கள் கட்டித் ருோறு 

ககட்டுக்பகோண்டன்  அடிப்தமடயில் கற்தடி தள்ளி போகத்தில்,  கோலிோக உள்ப 

டக்குப் தகுதியில்  மபம் ற்றும் முல் பம் கட்டடம் (குப்பு அமநகள்  

மபம் இண்டு குப்தமநகள் ற்றும் முல் பம் இண்டு குப்தமநகள்) 

கட்டுற்கு ோர் பசய்ப்தட்டுள்ப  திப்பீட்டுத் போமக ரூ.25,00,000/- ோர் 

பசய்ப்தட்டுள்பது.  கற்தடி தணியிமண கற்பகோள்ப ஆகும் கோ பசனவிணத் 

போமக ரூ.25,00,000/-மண கன்நத்தின் அனுதி கண்டப்தடுகிநது.  

 அலுனக குறிப்பு : - 

1) ன்நம் அனுதி ங்கனோம் 

2)  கற்தடி தணியிமண  கற்பகோள்ப ஆகும் பசனவிணத் போமக 

ரூ.25,00,000/-மண இந்கோட்சி கல்விநிதியிலிருந்து கற்பகோள்ப 

ன்நம் அனுதி ங்கனோம். 

(.க.ண்.716 /2022/இ1)  
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 bghUŸ v§ 07 

  அக்ககோம் கோட்சியில் கோட்சி நிர்ோக இக்குர், பசன்மண 

அர்களின் .க.ண்.10338/2021/SS2 ோள் 30.05.2022-ல் பளிவுதடுத்தியுள்ப 

அறிவுமகளின் அடிப்தமடயில், பன்கற்கு தரும 2022-2023 

திர்கோக்கப்தடுோல், முன்பணச்சரிக்மக தணிகள் பசய்வும், கமோண 

உதகங்கள் ோங்கி இருப்பில்  மத்துக்பகோள்பவும், அறிவும 

ங்கப்தட்டுள்பது.   அன் அடிப்தமடயில், கீழ்க்கண்ட தணிகள் கற்பகோள்ப 

ன்நத்தின் அனுதிக்கு பதோருள் மக்கப்தடுகிநது.  

.ண்.  தணியின் விம்   திப்பீட்டுத் 

போமக ரூ.  

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)  

1,00,000/- 

2 Supply and Delivery of Casurina poles  and Sand Bags 80,000/- 

3  தரும அதிகோக  பதய்ோல்  கமோண 

அத்திோசிோண  தணிகள் கற்பகோள்ப  

னிரின் மூனம்  கே.சி.பி ோகணம்  ோடமகக்கு 

ோங்கி  இக்கும் தணி. 

50,000/- 

4 கரில் உள்ப பிோண பதரி  கோல்ோய்களில்  

உள்ப ண்டல் ண்ம கே.சி.பி / L &T  ோகணம் 

மூனம் முழுமோக அப்புநப்தடுத்தும் தணி 

கற்பகோள்ளுல், ( ோர்டு ண் 1முல் 18 மயில் 

உள்ப பிோண பதரி கோல்ோய்கள்)  

5,00,000/- 

5 கரில் உள்ப பிோண பதரி  கோல்ோய்களில்  

உள்ப ண்டல் ண்ம  கே.சி.பி / L &T  ோகணம் 

மூனம் முழுமோக அப்புநப்தடுத்தும் தணி 

கற்பகோள்ளுல் (ோர்டு ண் 19 முல் 36 

மயில் உள்ப பிோண பதரி கோல்ோய்கள்) 

5,00,000/- 

அலுனக குறிப்பு : - 

ன்நம் அனுதி ங்கனோம் 

(.க.ண்.716 /2022/இ1)   

bghUŸ v§ 08 

அக்ககோம் கோட்சிக்குட்தட்ட கீழ்குறிப்பிட்ட ோர்டுகளில்  ஆழ்துமப 

கிறு அமத்து சிறுமின்விமச தம்பு பதோருத்தி ருல் ற்றும் மகப்தம்பு  அகற்றி 

சிறுமின் விமசப்தம்தோக ோற்றி அமத்து ருோறு க ன்ந உறுப்பிணர் அர்கள் 

ககோரிக்மகயின் அடிப்தமடயில் கீழ்க்கண்டோறு திப்பீடு ோர் பசய்ப்தட்டுள்பது.  



6 
 

கீழ்க்கண்டுள்போறு தணியிமண கற்பகோள்பவும் பசனவிணத்போமகயிமண 

குடிநீர் நிதியிலிருந்து கற்பகோள்பவும் ன்நத்தின் அனுதி கண்டப்தடுகிநது. 

.ன் ோர்டு 

ண் 

தணியின் பதர் திப்பீடு   ரூ. 

இனட்சத்தில் 

1 1 அண்ோ பரு விரிோக்கப்தகுதியில்  

ஆழ்துமப கிறு அமத்து 

சிறுமின்விமச தம்பு அமத்ல்  

2.10 

2 2 பேய்பீம் கர் 2-து பருவில் 

இந்திோ ோர்க் 2 மகப்பிடி தம்பிமண  

சிறுமின்விமச தம்தோக ோற்றி 

அமக்கும் தணி 

1.10 

3 4 சோஸ்தி கர் 1-து பருவில் இந்திோ 

ோர்க் 2 மகப்பிடி தம்பிமண  

சிறுமின்விமச தம்தோக ோற்றி 

அமக்கும் தணி 

1.10 

4 8 கிக்கு கோோேர் கரில்  இந்திோ ோர்க் 

2 மகப்பிடி தம்பிமண  சிறுமின்விமச 

தம்தோக ோற்றி அமக்கும் தணி 

1.10 

5 9 தன்னீர் பசல்ம் பருவில்  இந்திோ 

ோர்க் 2 மகப்பிடி தம்பிமண  

சிறுமின்விமச தம்தோக ோற்றி 

அமக்கும் தணி 

1.10 

6 10 சிோஜ் பருவில் இந்திோ ோர்க் 2 

மகப்பிடி தம்பிமண  சிறுமின்விமச 

தம்தோக ோற்றி அமக்கும் தணி 

1.10 

7 11 கதோனோட்சிம்ன் ககோயில் பருவில் 

இந்திோ ோர்க் 2 மகப்பிடி தம்பிமண  

சிறுமின்விமச தம்தோக ோற்றி 

அமக்கும் தணி 

 

1.10 

8 12 சோடி பருவில் இந்திோ ோர்க் 2 

மகப்பிடி தம்பிமண  சிறுமின்விமச 

தம்தோக ோற்றி அமக்கும் தணி 

 

1.10 

9 15 கமனோர் பருவில் இந்திோ ோர்க் 

2 மகப்பிடி தம்பிமண  சிறுமின்விமச 

தம்தோக ோற்றி அமக்கும் தணி 

 

1.10 
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10 16 ர்ோேோ ககோயில் பின்புநம் இந்திோ 

ோர்க் 2 மகப்பிடி தம்பிமண  

சிறுமின்விமச தம்தோக ோற்றி 

அமக்கும் தணி 

1.10 

11 19 ஜீோணந்ம் பருவில் இந்திோ ோர்க் 2 

மகப்பிடி தம்பிமண  சிறுமின்விமச 

தம்தோக ோற்றி அமக்கும் தணி 

1.10 

12 20 அன்மண கஸ்தூரிதோய் பருவில் 

இந்திோ ோர்க் 2 மகப்பிடி தம்பிமண  

சிறுமின்விமச தம்தோக ோற்றி 

அமக்கும் தணி 

1.10 

13 21 னட்சிணோர் பருவில் இந்திோ ோர்க் 2 

மகப்பிடி தம்பிமண  சிறுமின்விமச 

தம்தோக ோற்றி அமக்கும் தணி 

1.10 

14 24 .பி.ம்.சர்ச் 6-து பருவில் இந்திோ 

ோர்க் 2 மகப்பிடி தம்பிமண  

சிறுமின்விமச தம்தோக ோற்றி 

அமக்கும் தணி 

1.10 

15 25  25-து ோர்டு தகுதியில்                    

ஆழ்துமப கிறு அமத்து 

சிறுமின்விமச தம்பு அமத்ல் தணி 

2.10 

16 27 னட்சுன் கர்  2-து பருவில்  

இந்திோ ோர்க் 2 மகப்பிடி தம்பிமண  

சிறுமின்விமச தம்தோக ோற்றி 

அமக்கும் தணி 

1.10 

17 28 சத்திோணி முத்து  கர் 3-து பரு 

தகுதியில் புதிோக ஆழ்துமப கிறு 

அமத்ல் தணி. 

1.00 

18 29 கசோசுந்ம் கர் தகுதியில் இந்திோ 

ோர்க் 2 மகப்பிடி தம்பிமண  

சிறுமின்விமச தம்தோக ோற்றி 

அமக்கும் தணி 

1.10 

19 30 அம்ன் ககோயில் பரு தகுதியில் 

இந்திோ ோர்க் 2 மகப்பிடி தம்பிமண  

சிறுமின்விமச தம்தோக ோற்றி 

அமக்கும் தணி 

 

 

1.10 
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20 34 முத்ப்தன் பருவில் இந்திோ ோர்க் 2 

மகப்பிடி தம்பிமண  சிறுமின்விமச 

தம்தோக ோற்றி அமக்கும் தணி 

1.10 

அலுனக குறிப்பு :-     

1. ன்நம் அனுதிக்கனோம் 

2. தணியின் முன்னுரிம அடிப்தமடயில் கோட்சியின் நிதி    

    நிமனமக்ககற்த  பதோதுநிதி / குடிநீர் நிதியில் தணி     

    கற்பகோள்பவும்   ன்ந அனுதி ங்கனோம். 

(.க.ண்.716 /2022/இ1)  

 

bghUŸ v§ 09 

அக்ககோம் கோட்சியில் கீழ்க்கண்ட ோர்டுகளில் உள்ப சிறுதோனங்கள் 

மிகவும் ோழ்ோக உள்போல் மக்கோனங்களில் மநீர் ககோக 

பசல்னமுடிோல் சோமனயின் கற்தகுதியில் பசல்கிநது. பதோதுக்கள் 

மக்கோனங்களில் மிகவும் சித்திற்கு ஆபோகின்நணர். ரும் டகிக்கு 

தருமக்கு முன்தோக சிறுதோனங்கள் அமத்து பகோடுக்க டடிக்மக 

கற்பகோள்ளுோறு அப்தகுதியின் கன்ந உறுப்பிணர்கள் ககோரிக்மக மத்ன் 

கதரில் கீழ்க்கண்ட தகுதியில் சிறுதோனங்கள் அமக்க ோர் பசய்ப்தட்ட 

பின்ருோறு திப்பீடு போமககள் ோர் பசய்ப்தட்டுள்பது. 

பசனவித்போமகயிமண பதோதுநிதி/ திர் ரும் கோனங்களில் பதநப்தடும் அசு 

நிதியின் கீழ் கற்பகோள்பவும் ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 

 

. 

ண் 

ோர்டு 

ண் 

கமனயின் பதர் திப்பீடு போமக 

 ரூ. இனட்சத்தில் 

1 1 கிரிசிங் கர் தகுதியில் சிறுதோனம் அமத்ல் 

தணி 

2.15 

2 6 டவுன் ஹோல் 3-து பருவில்  இண்டு 

இடங்களில் சிறுதோனம் அமத்ல் தணி 

3.00 

3 8 பேகஜீன்ோம் தகுதியில் சிறுதோனம் 

அமத்ல் தணி 

2.00 

4 9 சங்கம் பருவில் சிறுதோனம் அமத்ல் தணி 1.50 

5 10 னோசர் பரு தகுதியில் இண்டு இடங்களில் 

சிறுதோனம் அமத்ல் தணி 

3.00 

6 12 கதோலீஸ்மனன் பரு தகுதியில் சிறுதோனம் 

அமத்ல் தணி 

2.00 

7 18 கண்ன் ோவுமில் பரு தகுதியில்   இண்டு 

இடங்களில்  சிறுதோனம் அமத்ல் தணி 

3.00 
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8 19 தோனசுப்பிணின் பரு ற்றும் 

சோமுண்டீஸ்ரி ககோயில் பரு  தகுதியில் 

சிறுதோனம் அமத்ல் தணி 

3.00 

9 22 பிள்மபோர் ககோயில் பரு தகுதியில் சிறுதோனம் 

அமத்ல் தணி 

1.50 

10 26 டி.ன் கர் 7-து பரு தகுதியில் சிறுதோனம் 

அமத்ல் தணி 

1.50 

11 30 வி.பி ககோயில் பரு தகுதியில் சிறுதோனம் 

அமத்ல் தணி 

2.50 

12 31 புதுப்கதட்மட 2-து  பரு தகுதியில் 

சிறுதோனம் அமத்ல் தணி 

1.50 

அலுனக குறிப்பு :-   

1.  ன்நம் அனுதிக்கனோம் 

2.  தணியின் முன்னுரிம அடிப்தமடயில்  கோட்சியின் நிதி /  

பதநப்தடும்  அசு நிதி நிமனமக்கு  ற்த தணி கற்பகோள்பவும் ன்ந 

அனுதி      ங்கனோம். 

(.க.ண்.716 /2022/இ1)  

bghUŸ v§ 10 

அக்ககோம் கோட்சியில் கருஜி கர் தகுதியில் உள்ப ரிோயு கண 

கமட தோரிப்புப் தணி கற்பகோள்ப 31.05.2021 முல் 30.05.2022 ம  

பிகங்கள் ரியூட்டும் தணி ற்றும் தோரிப்பு தணி கற்பகோள்ப கன்நத் 

தீர்ோணம் ண். 891  ோள்  31.05.2021-ல் அனுதிக்கப்தட்டமணத் போடர்ந்து,  

ம்.ச்.டி, இஞ்சினிரிங் நிறுணத்திற்கு தணி உத்வு ங்கப்தட்டு தணி 

கற்பகோள்பப்தட்டு ருகிநது.  கற்தடி தணிக்கு ன்நத்தின் அனுதி பதற்று று 

எப்தந்ப்புள்ளிககோ உள்போட்சி கர்ல் மடமுமநயில் இருந்ோல் (Code of 

Conduct)   று எப்தந்ப்புள்ளி ககோ இனோ நிமன ற்தட்டது.   பகோகோணோ கோனம் 

ன்தோல்,  போடர்ந்து ரிோயு கண கமட,  பிகங்கள் ரியூட்டும் தணிகள் 

ற்றும் தோரிப்பு தணிகமப பதோதுக்களின் னன் கருதி, அக எப்தந்ோர் மூனம்  

ப்ல், க ோங்களில் தோரிப்புப் தணி கற்பகோண்டமயும், ேூன் ற்றும் ேூமன 

ோங்களில்  போடர்ந்து தோரிப்பு தணி கற்பகோள்பவும், அற்கோண  கோோ 

பசனவிணத் போமக ரூ.4.50 இனட்சத்திற்கு  ன்நத்தின் அனுதிக்கு 

மக்கப்தடுகிநது.  கலும், 2022-2023 ஆம் ஆண்டிற்கு 01.08.2022 முல் 

31.03.2023 ம பிகங்கள் ரியூட்டும் தணிகள் ற்றும் தோரிப்பு தணிகமப 

கற்பகோள்ப ோர் பசய்ப்தட்ட திப்பீடு போமக ரூ.10.00 இனட்சத்திமண 

பதோதுநிதியிலிருந்து கற்பகோள்பவும்  ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு :-   

     ன்நம் அனுதிக்கனோம் 

(.க.ண்.716 /2022/இ1)  



10 
 

bghUŸ v§ 11 

அக்ககோம் கோட்சிக்குட்தட்ட  பூக்கோத் பரு, விேோகன் சந்து பரு, 

சத்திோணி முத்து கர் 4-து பரு, ர்ோேோ கர்  ற்றும் விண்டர்கதட்மட 

தகுதியில் உள்ப  சிறுமின்விமச தம்பு இக்க தன்தடுத்ப்தடும் சின்படக்ஸ் கடங்க் 

அமந்துள்ப ந்து இடங்களில் உள்ப கமட முற்றிலும் தழுது ற்தட்டுள்போல், 

கற்தடி இடங்களில் உள்ப சின்படக்ஸ் கடங்க் அமக்கும் கமடயிமண புதிோக 

அமக்க  ோர் பசய்ப்தட்ட திப்பீட்டுத் போமக ரூ.80,000/- கற்தடி தணியிமண 

கற்பகோள்பவும், பசனவிணத் போமகக்கும் ன்நத்தின் அனுதிக்கு 

மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு :-   

1)  ன்நம் அனுதிக்கனோம். 

2) தணியின் பசனவிணத் போமகயிமண  இந்கோட்சி 

               பதோநிதி / குடிநீர் நிதியிலிருந்து கற்பகோள்பவும்    

               ன்நம் அனுதி ங்கனோம். 

(.க.ண்.716 /2022/இ1)  
bghUŸ v§ 12 

  அக்ககோம் கோட்சியில் தோோப சோக்கமட திட்டப்தணிகள் முடிக்கப்தட்டு 

மிழ்ோடு குடிநீர் டிகோல் ோரிம் மூனம் ோத்து தணிகள் பசய்ப்தட்டு ருகிநது. 

கரில் போத்ம் 7 இடங்களில்  கழிவுநீர் உந்து நிமனம் அமக்கப்தட்டு, அன் 

மூனம் சில்ர்கதட்மட தகுதியில் அமந்துள்ப 11.00 ம்.ல்.டி. கழிவுநீர்  

சுத்திகரிப்பு நிமனத்திற்கு அனுப்ப்ப்தட்டு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு பசய்து  அருகில் 

உள்ப ரியில்  விடப்தடுகிநது.   கோட்சி நிர்ோக இக்குர், பசன்மண அர்களின் 

கடிம் ோள் 19.12.2020  .க.ண். 26880/2018/UGSS –ல் கோட்சிக்கு அருகில் 

உள்ப   ஊோட்சிகள் , கதரூோட்சிகள் ற்றும் கோட்சிகளிலிருந்து னிோர் னோரிகள் 

மூனம் கசகரிக்கப்தடும்  ச்சுத்போட்டி கழிவுநீரிமண பதோதுக்களுக்கு ந் 

விோண சுகோோக் ககடுகள் ற்தடோோறு,  முமநோக னோரி உரிமோபர்கமபக் 

கண்டறிந்து, கோட்சியில் ததிவு பசய்து, அற்குண்டோண சர்வீஸ் கட்டம் 

நிர்ம் பசய்து, தோரிக்கப்தடும் கழிவுநீர் உந்து நிமனத்தில் னோரி 

உரிமோபர்கள் ந்து  கோட்சி ச்சுத் போட்டியில் கழிவுநீரிமண ஊற்றி 

விட்டுச்பசல்ன உரி டடிக்மக கற்பகோள்பப்தட கண்டும் ண அறிவும 

ங்கப்தட்டன்கதரில், கோட்சிப் தகுதிகளில் உள்ப  கனும் எரு கழிவுநீர்  

உந்து நிமனத்தில்   (Septage  Receiving Station)   ச்சு நீர் கசகம்  போட்டி   

அமக்கவும், கற்தடி தணிக்கு கமோண  இ தணிகள் கற்பகோள்பவும், ோர் 

பசய்ப்தட்ட திப்பீட்டு போமக ரூ.9,90,000/-மண  பசனவிணத் போமகக்கும் தணி 

கற்பகோள்பவும், பசனவிணத் போமகயிமண தோோப சோக்கமட திட்ட மப்பு 

நிதியின்  ட்டித் போமகயில்  பசனவிணம் பசய்வும் ன்நத்தின் அனுதி  

கண்டப்தடுகிநது.  
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அலுனக குறிப்பு:       

 ன்நம் அனுதி ங்கனோம் 

(.க.ண்.716 /2022/இ1)  

 
bghUŸ v§ 13 

 அக்ககோம் கோட்சியில்  உள்ப 36 ோர்டுகளில் 2053 பரு மின் 

விபக்குகள் பதோருத்ப்தட்டு இக்கப்தட்டு  ருகிநது. 23.06.2022 ஆம் கதின்று 

திருண்ோமன   Technical Training  & Development Centre, Energy Efficiency Energy 

Conservation தயிற்சி குப்பில்  ங்கள் கோட்சிப் தகுதியில் தோரிக்கப்தடும் 

பருவிபக்குகளுக்கு ோனிங்கி கருவி பதோருத்தி    (Automatic  Timer Switch Box)  

மின்சோத்திமண கமக்ககற்த சிக்கணோக  தன்தடுத்  டடிக்மக 

கற்பகோள்பனோம் ணவும்,  கோட்சிக்கு இன் மூனம் பசனவிணம் குமநவும்  

ோய்ப்புள்போக அறிவும ங்கப்தட்டது.  கலும், கோட்சியில் கதோதுோண 

மின்தணிோபர் இல்னோோல், குறித் கத்தில் பருவிபக்குகள் அமக்கும் 

தணி  (On and Off)   பசய்ல் தணி குறிப்பிட்ட கத்தில் பசய் மடதடுோல், 

மின்சோம் உதகோகப்தடுத்தும் கம்  கூடுோல் மின்சோ பசனவு அதிகோகிநது.   

கற்தடி  கோட்சியில் மின்சோத் கமம சிக்கணோகவும்,  மின்கட்டத்திமண 

குமநக்கவும்,  Single Phase Timer Switch Box 40 Nos & Three Phase Timer Switch Box  12 

Nos ோங்கிப்பதோருத் ஆகும் கோோ பசனவிணத் போமக ரூ.7,50,000/-மண   

ன்நத்தின் அனுதிக்கு கண்டப்தடுகிநது.  

அலுனக குறிப்பு:       

1) ன்நம் அனுதி ங்கனோம் 

2) பசனவிணத் போமகயிமண பதோதுநிதி / அசு நிதியிலிருந்து 

பசனவு பசய் ன்நம் அனுதி ங்கனோம். 

(.க.ண்.716 /2022/இ1)  

 
bghUŸ v§ 14 

அக்ககோம் கோட்சியில்   க்ககோனம் மனம நீகற்று நிமனம்  ற்றும் 

கல்னோறு மனம நீகற்று நிமனத்தில், கோட்டோர் இக்குல் ற்றும் தகல் இவு 

கங்களில் நீகற்று நிமனங்களில் தோதுகோப்பு தணிகள் கற்பகோள்பவும் 

கமோண தணிோட்கள் பளிக்பகோர்வு மூனம் தணிோபர்கள் நிணம் பசய்து 

தணிகள் கற்பகோள்பப்தட்டு ருகிநது.  ன்நத் தீர்ோண ண்.846,  

ோள்.08.02.2021 அனுதி ங்கியுள்பம போடர்ந்து,  எப்தந்ோர் திரு.சண்முகம்  

மூனோக தணிோபர்கள் அர்த்தி தணி கற்பகோள்பப்தட்டு ருகிநது.  கோட்சியின் 

நிர்ோக இக்குர், பசன்மண அர்களின் அலுனகத்தில்  பளிக்பகோர்வு 

மூனம் எப்தந் அடிப்தமடயில் தணிோபர்கள் அமத்துக்பகோள்ப அபவுககோல் 

நிர்ம் பசய்து அனுதி ங்கப்தடவுள்ப நிமனயில் கற்தடி  தணிக்கோனம் 

பிப்ரி ோம் முடிவுற்ந நிமனயில் கர்புந உள்போட்சி கர்ல் விதிமுமந 

மடமுமநயில் இருந்ோல் எப்தந்ப்புள்ளி ககோரும் ம கோன நீட்டிப்பு பசய் 
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முடிவில்மன. ற்கதோது கற்தடி தணிக்கு 01.06.2022 முல் 31.05.2023 ம 

எப்தந்ோம நிோமிக்க ன்ந பதோருள் மக்கப்தட்டுள்பது. ணக குடிநீர் 

தணியின் அச அசிம் கருதி குடிநீர் தோரிப்பு தணிோட்கள் போடர்ந்து        

ோர்ச், ப்ல் ற்றும் க ஆகி மூன்று ோங்கள் தணிபுரிந்து உள்போர்கள். கற்தடி 3 

ோங்களுக்கோண ஊதி போமகயிமண ரூ.2,63,000/-  ற்கணக கர் ன்ந 

தீர்ோண ண். 846 ோள் : 08.02.2021-ல் அனுதிக்கப்தட்ட விமன விகித்தின் 

அடிப்தமடயிகனக தணியிமண கற்பகோள்ப  ன்நத்தின் அனுதிக்கு 

மக்கப்தடுகிநது. 

 அலுனக குறிப்பு :- 

   ன்நம் அனுதிக்கனோம் 

(.க.ண்.977/2021/இ1) 
 

bghUŸ v§ 15 

  அக்ககோம் கோட்சியில்  உள்ப 36 ோர்டுகளில் 22 ண்ணிக்மக 

உர்ககோபு மின்விபக்குகள்  அமக்கப்தட்டு தோரிக்கப்தட்டு ருகிநது.   22 

ண்ணிக்மக உர்ககோபு மின்விபக்குகளில் 40 ண்ணிக்மக தழுது ற்தட்டு 

ரிோல் உள்பது.  கற்தடி உர்ககோபு மின்விபக்குகளில் தோரிப்பு தணிகள் 

கற்பகோள்ப மின் உதரி பதோருட்கபோண,  200 Wats Led Fitting,   PVC Switch Box,  

Switch Box Angle Stand  Fuse Carrier 100 Amps, Four Pole MCB Switch,  High Mass Gear Box  

ஆகிற்றிமண  உர்ககோபு மின்விபக்குகளில் தழுது நீக்கம் ற்றும்  தோரிப்பு 

தணியின் அச அசிம் கருதி கற்கண்ட பதோருட்கமப  ோங்கிப் பதோருத்வும்,   

அற்கோகும் கோோ பசனவிணத்  போமக ரூ.9,00,000/-க்கு ன்நத்தின் 

அனுதிக்கு கண்டப்தடுகிநது.  

அலுனக குறிப்பு:       

1) ன்நம் அனுதி ங்கனோம் 

2) பசனவிணத் போமகயிமண பதோதுநிதி / அசு 

நிதியிலிருந்து பசனவு பசய்வும் ன்நம் அனுதி 

ங்கனோம். 

(.க.ண்.716 /2022/இ1)  

bghUŸ v§ 16 

அக்ககோம் கோட்சியில் மிழ்ோடு சட்டன்ந அறிவிப்புகள்  2022-2023 

நிதிோண்டில் புதிோக அக்ககோம் கோட்சிக்கு சந்ம  அமத்ல் தணிக்கு 

ரூ.600.00 இனட்சத்தில் அனுதி ங்கப்தட்டுள்பது . கற்தடி தணிக்கு திப்பீடு 

ோர் பசய்ல் தணிகள் கற்பகோள்ப கனந்கனோசகர் நிணம் பசய்து தணிகள் 

பசய்து முடிக்க கோட்சி நிர்ோக இக்குர் , பசன்மண-28 அர்கள் 

அறிவுறுத்தின் அடிப்தமடயில் , கனந்கனோசகர் நிணம் பசய்  திப்பீடு 

ரூ.18,88,000/-க்கு ோர் பசய்ப்தட்டுள்பது . கற்தடி தணியின் அசித்ம 

கருத்தில் பகோண்டு கன்நத் மனர் அர்களின்  முன் அனுதி பதற்று 
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20.05.2022 அன்று எப்தந்ப்புள்ளிகள் ககோரிதில் பின்ருோறு எப்தந்ப்புள்ளிகள் 

ப்பதற்றுள்பது. 

 ண். நிறுணத்தின் பதர் எப்தந்ப்புள்ளி போமக 

1 TERRA AMATA DESIGN CONSTRUCTION 

S2, ROYAL COURT, BLASSOM AVENUE 

MAHENDRA WORLD CITY CHENNAI-02 

ரூ.1888000/- 

2 M SQUARE ARCHITECTS 

Y2, FLAT NUMBER  18, SAF GAMES VILLAGE 

KOYEMBEDU-107 

ரூ.2739606/- 

அலுனக குறிப்பு :-  

 1.  ன்நம் அனுதிக்கனோம் 

2. தணியின் அசித்ம கருத்தில் பகோண்டு க ன்நத்தின்      

    அனுதிம திர்கோக்கி க ன்நத் மனரின்  முன் அனுதி     

    பதற்று   எப்தந்ப்புள்ளி ககோரி குமநந் எப்தந்ப்புள்ளி ங்கியுள்ப  

    TERRA AMATA DESIGN CONSTRUCTION அர்களுக்கு தணி  உத்திவு  

    ங்கிம ன்நம் அனுதிக்கனோம். 

(.க.ண்.716 /2022/இ1)  

bghUŸ v§ 17 

     அக்ககோம் கோட்சியில் ோர்டு ண். 27-ல்  உள்ப கசோசுந்ம் கர் 

1-து பரு  மிகவும் தழுமடந்துள்பது.  இச்சோமன புளிங்கனம் கிோம் ற்றும் 

இயில்நிமனம் பசல்லும் பிோண சோமனோக உள்பது. இச்சோமனயில் தள்ளி 

ோகணங்கள் பசல்கிநது.   கலும், இச்சோமனயில் தோோப சோக்கமட திட்டப்தணி 

மடபதற்நோல்  ற்தட்ட   தழுதுகமப சரி பசய் ோர் பசய்ப்தட்ட திப்பீட்டுத் 

போமக ரூ.9,60,000/- ஆகும்.      பதோதுக்களின் னன் கருதி  கற்தடி சோமனயில் 

ற்தட்டுள்ப தழுதுகமப தழுது நீக்கம் பசய் ோரிக்கப்தட்ட திப்பீட்டுத் 

போமகக்கு ன்நத்தின் அனுதி கண்டப்தடுகிநது. 

 அலுனக குறிப்பு :-    

1) ன்நம் அனுதிக்கனோம் 

2) கற்தடி  பசனவிணத் போமகயிமண பதோதுநிதியிலிருந்து 

கற்பகோள்பவும் ன்நம் அனுதிக்கனோம். 

(.க.ண்.716 /2022/இ1)  

bghUŸ v§ 18 

அக்ககோம் கோட்சி தகுதிகளில் உள்ப கோட்சி தள்ளிகள் ற்றும் அசுப் 

தள்ளிகளில் 2021-2022 ஆம் ஆண்டிற்கு கழிப்தமந சுத்ம் பசய்ல் ற்றும் 

தூய்ம தணிகமப கற்பகோள்ளுல் கதோன்ந தணிகளுக்கு  எப்தந் அடிப்தமடயில் 

(Outsourcing)  10 நீட்டிப்பு பசய்து பகோள்ப 14 ற்கோலிக தணிோபர்கமப தணியில் 

ஈடுதடுத் 17.02.2021  முல் 16.02.2022 ம தணி உத்திவு ங்கப்தட்டு  

கற்கோணும் தணி 16.02.2022 கதியுடன் தணி உத்திவு முடிமடந்து. அமண 
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போடர்ந்து  பதோதுசுகோோம் அச அசிம் கருதி று எப்தந்ப்புள்ளி ககோரும் 

ம ஸ்ரீோரி ண்டர்பிமசஸ் நிறுணத்தின் மூனம் 17.02.2022  முல் 31.05.2022 

ம ற்கணக ங்கி ரும் அக போமகயில் கற்கோணும் தணியிமண நீட்டிப்பு 

பசய்ப்தட்டது. ற்கதோது  01.06.2022 முல் 31.08.2022 ம  கலும் மூன்று 

ோங்களுக்கு நீட்டிப்பு பசய்து பகோள்பவும், அற்கோண பசனவிண போமக ரூ .3.25 

இனட்சம் கல்வி நிதியிலிருந்து கற்பகோள்பவும் ன்ந அனுதி கண்டப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு:  

ன்நம்  அனுதிக்கனோம். 

(.க.ண் 483/2018/ச்1) 

bghUŸ v§ 19 

ோண்புமிகு மிக முல்ர் அர்களின் ழிகோட்டுலின்தடி அக்ககோம் 

கோட்சியில் “கங்களின் தூய்மக்கோண க்கள் இக்கம் ( People's Movement for 

Clean Cities)” போடர்தோக 03.06.2022 அன்று போடங்கி ோத்தில் இண்டு 

ோங்களுக்கு சனிக்கிமயில் 3 ோங்களுக்கு போடர்ந்து  பதோதுக்களுக்கு 

விழிப்புர்வு டத்தி திடக்கழிவு கனோண்ம தணிகமப சிநப்தோக பசய்து முடிக்க 

அசோம(நிமன) ண் :79 கோட்சி நிர்ோகம் () குடிநீர் ங்கல் (MA2) துமந 

ோள் 02.06.2022 ல் பரிவிக்கப்தட்டுள்பது. ணக கற்கோணும் விழிப்புர்வு 

தணிகமப சிநப்தோக டத்திட கீழ்கோணும் தணிகள் பசய்திடவும், அற்கோண கோோ 

பசனவிணம் ரூ.1,05,000/- விழிப்புவு (IEC) தணிக்கோண நிதியிருந்து பசனவிணம் 

கற்பகோள்பவும் ன்ந அனுதி கண்டப்தடுகிநது.        

.ண் தணியின் விம் 
கோ 

பசனவிணம் ரூ 

1 
விழிப்புர்வு நிகழ்ச்சி டத் ோற்கோலிகள் ற்றும் 

சர்மிணோ தந்ல் அமத்ல்  

20,000 

2 கதணர்கள் ோர் பசய்ல்   25,000 

3 துண்டு பிசும் அச்சடித்து பதோதுக்களுக்கு ங்குல்    35,000 

4 

கோட்சியில் உள்ப ோகணங்களில் க்கும் குப்மத 

க்கோ குப்மத ண ம் பிரித்து ருது போடர்தோக 

பதோதுக்கள் அறியும் ண்ம் விழிப்புர்வு  கதணர்கள் 

அமத்ல் 

 

35,000 

5 
கோட்சியில் உள்ப ோகணங்கள் ரும பதோதுக்கள் 

அறியும் ண்ம்  ோகங்களில் எலிபதருக்கி அமத்ல்  

25,000 

 
போத்ம் ரூ. 1,05,000 
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அலுனக குறிப்பு :  

தணியின் அச அசிம் கருதி கன்ந  மனரின்  

                    முன்      அனுதி      பதற்று   கற்பகோள்பப்தட  உள்ப  

                     டடிக்மககளுக்கு  ன்நம் அனுதி ங்கனோம். 

(.க.ண் 687/ச்1/2022) 

bghUŸ v§ 20 

    ோண்புமிகு மிக முல்ர் அர்களின் ழிகோட்டுலின்தடி 

அக்ககோம் கோட்சியில் “கங்களின் தூய்மக்கோண க்கள் இக்கம் ( People's 

Movement for Clean Cities)”  போடர்தோக  உள்ளூர் ற்றும் பளியூர் விமனப்புள்ளி 

ககோரியுள்பற்கு கீழ்கோணும் விப்தடி  விமனப்புள்ளிகள் பதநப்தட்டுள்பது. 

ன்நத்தின் தோர்மக்கு சர்பிக்கப்தடுகிநது.       

.ண் தணியின் விம் 

கன் 

பிர்ஸ் 

ஆர்ட்ஸ், 

அக்ககோம் 

போமகரூ 

(GST உட்தட) 

இமப 

டிஜிட்டல் 

கோஞ்சிபும் 

போமகரூ 

(GST உட்தட)  

ககோபி 

ஆர்ட்ஸ் 

அக்ககோம் 

போமகரூ 

(GST உட்தட) 

1 
6X4 கதணர் 

(ஏன்றின் விமன) 
700 750 780 

2 
3X3 கதணர் 

(ஏன்றின் விமன) 
500 520 540 

3 
8X8 கதணர் 

(ஏன்றின் விமன) 
1050 1100 1080 

4 

கோட்சியில் உள்ப 

ோகணங்களில் க்கும் குப்மத 

க்கோ குப்மத ண ம் பிரித்து 

ருது போடர்தோக பதோதுக்கள் 

அறியும் ண்ம் விழிப்புர்வு  

கதணர்கள் அமத்ல் 

6X3 கதணர் ற்றும் Frame  உட்தட 

(ஏன்றின் விமன) 

2500 2600 2650 

5 

துண்டு பிசும் அச்சடித்து 

பதோதுக்களுக்கு ங்குல்  

(A4 அபவில் ண் கனர்தடம் 

20000 ண்ணிக்மக அச்சடித்ல்)  

 

35000 36000 38000 
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.ண் தணியின் விம் 

M.P. 

சப்மபர்ஸ், 

அக்ககோம் 

போமகரூ 

(GST உட்தட) 

S.S.சப்மபர்

ஸ், 

அக்ககோம் 

போமகரூ 

(GST உட்தட)  

ோோ 

சப்மபர்ஸ்,  

அக்ககோம் 

போமகரூ 

(GST உட்தட) 

1 

விழிப்புர்வு நிகழ்ச்சி டத் 

ோற்கோலிகள் ற்றும் சர்மிணோ 

தந்ல் அமத்ல்   

(நிகழ்ச்சி என்றுக்கு) 

6300 6500 6600 

.ண் தணியின் விம் 

புதி துர்கோ 

னக்ோனிக், 

அக்ககோம் 

போமகரூ 

(GST உட்தட) 

 

 

ேோன்ஸி 

னக்ோனிக், 

அக்ககோம் 

போமகரூ 

(GST உட்தட)  

துர்கோ 

னக்ோனிக், 

அக்ககோம் 

போமகரூ 

(GST உட்தட) 

 

 

 1 

கோட்சியில் உள்ப ோகணங்கள் 

ரும பதோதுக்கள் அறியும் 

ண்ம் ோகணங்களில் 

எலிபதருக்கி அமத்ல்  

(ஏன்றின் விமன) 

3600 3800 4000 

    கற்கோணும் விமனப்புள்ளிகளில் குமநந் விமனப்புள்ளி ங்கியுள்ப 

நிறுணத்தின் மூனம் அப்தணிகமப பசய்து முடிக்கவும், அற்கோண பசனவிணங்கள் 

கற்பகோள்பவும், ன்ந அனுதி கண்டப்தடுகிநது.    

அலுனக குறிப்பு : தணியின் அச அசிம் கருதி கன்ந மனரின்  

                               முன்      அனுதி      பதற்று     கற்பகோள்பப்தட்டுள்ப  

                                டடிக்மககளுக்கு  ன்நம் அனுதி ங்கனோம். 

(.க.ண் 687/ச்1/2022) 

bghUŸ v§ 21 

              இந்கோட்சி ல்மனக்குட்தட்ட 36 ோர்டுகளில்  முல் நிமன ற்றும் 

இண்டோம் நிமன குப்மத கசகரிப்பு பசய்து அமண அப்புநப்தடுத்துல் , திணசரி 

வீடுகள் ற்றும் பருக்களிலுள்ப க்கும் ற்றும் க்கோ குப்மதகமப ம் பிரித்து 

கசகரித்து On site Composting  ற்றும்  Micro Compost Centre (MCC)  போட்டிகளில் 

கசர்க்கும் தணிக்கும் , 36 ோர்டுகளிலுள்ப பருக்களின் பின்புநத்தில் அமந்துள்ப 

சந்துகளில் உள்ப குப்மதகமப  ற்றும் கோல்ோய்கமப சுத்ம் பசய்ல் , 

தூர்ோருல், பருக்கமப பதருக்குல் கதோன்ந தணியிமண கற்பகோள்ப 

இந்கோட்சியில் உள்ப 111 துப்புவு தணிோபர்கமப பகோண்டு முழுமோக 
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அப்புநப்தடுத் முடிோ கோத்திணோல் இந்கோட்சிக்கு கூடுனோக ோட்ட 

ஆட்சிரின் திணக்கூலி அடிப்தமடயில் பளிபகோர்வின் மூனம் 195 

தணிோபர்கமப நிமித்துக்பகோள்ப கோட்சி நிர்ோக ஆமர் ,பசன்மண, 

அர்களின் பசல்முமந கடி .க.ண். 30813/J3/2018 ோள்: 11.12.2018.ல் 

ஆம ங்கப்தட்டு ஆமர் , அக்ககோம் கோட்சி அர்களின் தணி 

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

ண்டர்பிமசஸ், அக்ககோம்  நிறுணத்திற்கு 01.08.2020 முல் 31.07.2021 

ம   பளிக்பகோர்வின் மூனம் 195 தூய்ம தணிோபர்கமப ங்க ககோரி 

தணி உத்திவு ங்கப்தட்டது. இந்நிமனயில்  31.07.2021 கதியுடன் தணி உத்திவு 

முடிமடந்ோல்   ற்கணக தணிோபர்கமப ங்கி ரும் அக திப்பீட்டில் 

கற்தடி நிறுணத்தின் மூனம் போடர்ந்து பளிக்பகோர்வு தணியிமண மூன்று 

ோங்களுக்கு எரு முமந போடர்ந்து ன்நத்ோல் நீட்டிப்பு பசய்து ங்கப்தட்டு 

ருகிநது. அன்தடி ற்கணக  01.04.2022 முல் 30.06.2022 ம 3 

ோங்களுக்கு பளிக்பகோர்வு தணியிமண புதுபித்து ங்கிட கன்நத்ோல்  

அனுதி அளிக்கப்தட்டுள்பது. ற்கதோது அன் நீட்டிப்பு கோனம் முடிமடதுள்போல் , 

01.07.2022 முல் 30.09.2022 ம கலும் மூன்று ோங்களுக்கு நீட்டிப்பு பசய்து 

ங்கிடவும், அற்கோண கோோ பசனவிணம் ரூ. 79.00 னட்சம் பதோதுநிதியிலிருந்து 

கற்பகோள்பவும், ன்ந எப்புல் கண்டப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு:-   

ன்நம் எப்புல்  அளிக்கனோம். 

 (.க.ண். 826/2015/ச்1) 
 

bghUŸ v§ 22 

efuh£Á ãªthf Ïa¡Feª, br‹id -28 mtªfë‹ foj¤Âš kh§òäF 

efuh£Á ãªthf¤Jiw mik¢rª mtªfshš 07.04.2022 m‹W eilbg‰w ãÂ ãiy  

T£l¤Âš m¿é¤JŸsgo rhiynahu éahghçfS¡fhd Â£l© F¿¤J Ñœ 

fhQ© go m¿é¥ò brŒa¥g£lJ. 

“ jFÂahd rhiynahu éahghçfë‹ r_f ghJfh¥ò k‰W© 

thœthjhu¤ij cWÂ brŒÂl el¥gh§oš òÂa fz¡bfL¥ò el¤j¥g£L 

milahs m£il tH¦f¥g£L mtªfŸ v›éj ÁukK©ä‹¿ éahghu© 

brŒtj‰F V‰w NHš cருth¡f¥gL©” 

nkY© jäœehL bjUnthu éahghçfŸ (thœthjhu¤ij ghJfh¤jš k‰W© 

bjUnthu éahghu¤Âid xG¦F gL¤Jjš) Â£l© k‰W© éÂfŸ 2015 ÃçÎ       

3-‹go bjUnthu éahguhçfis f§l¿¨J mtªfis xG¦FKiw¥gL¤j 

mtªfS¡F milahs m£il k‰W© é‰gid rh‹W tH¦f¥gl nt§L© vd 

F¿¥Ãl¥g£LŸsJ, vdnt nk‰fhQ© m¿é¥ò k‰W© nk‰go r£l¤Â‹go 

bjUnthu éahghçfis fz¡bfL¥gJ, é‰giz rh‹W tH¦FtJ k‰W© 
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milahs m£il (Smart Card) i.e Bio Metric and QR / Bar Code –

tH¦Ftj‰கான பணிகளள மற்ககாள்ள திப்படீு ரூ.7.50 இலட்சத்திற்கு  
தாரிக்கப்பட்டுள்ளளத ன்றத்தின் அனுதிக்கு மேண்டப்படுகிறது.   

அலுனக குறிப்பு : தணியின் அச அசிம் கருதி கன்ந மனரின்  

                               முன்      அனுதி      பதற்று எப்தந்ப்புள்ளி ககோரிம      

                                ன்நம் அனுதி ங்கனோம். 
(e.f.v©.  1620 /2016/v¥1) 

 

 

         (திருதி.னட்சுமி தோரி)  
                                                                        கன்ந மனர் , 

                                                                         அக்ககோம் கோட்சி . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


