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அபக்ககோணம் கபோட்சி  

சோதோபண கப நன்  கூட்ட அறிவிப்பு 
 

கூட்ட ண்.09                        ோள்26.05.2022    
 

போருள் :  கப நன்க் கூட்டம் - அபக்ககோணம் கபோட்சி                            

- ோள்.30.05.2022  திங்கள்  கிமமந - சோதோபண கூட்டம்  

மடபறுதல்  அறிவித்தல் -சம்நந்தநோக. 
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        அபக்ககோணம் கபோட்சி கபநன்ம் சோதோபண கூட்டம் 30.05.2022                     

திங்கள்கிமமந நோம 4.00 நணிக்கு டோக்டர்.பி.ஆர்.அம்கத்கர் கபநன் 

கூடத்தில், கபநன் தமயர் அயர்களின் தமமநயில் மடபறும் சோதோபண 

கூட்டத்தில்  கபநன் துமண தமயர் நற்றும் கபநன் உறுப்பிர்கள் 

அமயரும் கந்து பகோள்ளுநோறு அன்புடன் ககட்டுக் பகோள்கிகன். 

 

 

            தங்கள் அன்ோர்ந்த 
 

 
         (திருநதி.ட்சுமி ோரி)  

                                                                            கபநன் தமயர்  
                                                                         அபக்ககோணம் கபோட்சி 

இடம் : அபக்ககோணம் கபோட்சி 
 

ோள்  :  26.05.2022 
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bghUŸ v§ 01 

கபோட்சி ஆமணனர்  (ந) கபோட்சி போறினோர் அயர்களின்  ப்பல்/ 2022ம் 

நோதத்திற்கோ ோட்குறிப்பு நன்த்தின் ோர்மயக்கும் திவிற்கும் மயக்கப்டுகிது. 

          அலுயக குறிப்பு:  நன்ம் திவு பசய்னோம். 

bghUŸ v§ 02 

 அபக்ககோணம் கபோட்சியில்  அலுயக னன்ோட்டிற்கு கப நன் தமயர் 

னன்ோட்டில் TN73w5969  ஈப்பு யோகமும் (BOLERO) ஆமணனோர் னன்ோட்டில்  

TN73T4896  ஈப்பு யோகமும் (BOLERO) உள்து. இதில் கப நன் தமயர்  

னன்ோட்டில் உள் யோகம் 2013-ம் ஆண்டு பகோள்முதல் பசய்னப்ட்டு தற்கோது யமப 

னன்ோட்டில் உள்து. கநற்கோணும் கப நன் தமயர்  னன்ோட்டில் உள் யோகம் 

அடிக்கடி ழுது ற்ட்டு பசவிம் கூடுயதோல் அதம கழிவு பசய்து புதினதோக கப 

நன் தமயர்  னன்ோட்டிற்கு BOLERO யோகம் யோங்க ஆகும்  உத்கதச பசவி 

பதோமக ரூ .12.00 இட்சத்திலும், இந்கபோட்சி போறினோர் னன்ோட்டிற்கு ந்தவித 

யோகமும் இல்ோத கோபணத்தோல் மடபறும் திட்டப்ணிகள்  ஆய்வு கநற்பகோள்வும்,  

கநலும் கல்ோறு நற்றும் தக்ககோம் தமமந நீகபற்று நிமனங்கள் கரிலிருந்து 16 கி.மீ 

பதோமவில் உள்தோல் குடிநீர் விநிகனோக ணிகள் ஆய்வு பசய்யதில் சிபநநோக 

உள்தோல் நிர்யோக ன் கருதி கபோட்சி  போறினோருக்கு அலுயக னன்ோட்டிற்கு 

புதினதோக BOLERO யோகம் யோங்க ஆகும்  உத்கதச பசவி பதோமக ரூ .8.50 

இட்சத்திலும்  போது நிதியிலிருந்து யோங்க  கபோட்சி நிர்யோக இனக்குர் , பசன்ம 

அயர்களின் நிர்யோக  அனுநதி ப கருத்துரு தனோர் பசய்து அனுப் நன்த்தின் 

அனுநதிக்கு மயக்கப்டுகிது. 

அலுயககுறிப்பு: 

1.  நன்ம் எப்புதல் அனுநதிக்கோம். 

2.  அயசப அயசினம் கருதி நன் எப்புதம திர்கோக்கி கப நன் 

தமயரின் முன் அனுநதியின் கரில் ஈப்பு யோகங்கம போது 

நிதியிலிருந்து யோங்க கபோட்சி நிர்யோக இனக்குர் , பசன்ம 

அயர்களின் அனுநதி ப கருத்துரு அனுப்ப்ட்டதற்கு எப்புதல் 

அளிக்கோம். 

.க.ண்.350/2022/இ1 

 
bghUŸ v§ 03 

            அபக்ககோணம் கபோட்சி யோர்டு ண் 36-ல்உள் கிருபில்ஸ்கட்மட ஆபம் ள்ளி 

யோகத்தில் விடுட்ட குதியில் கயர் பிோக் அமநத்தல் நற்றும் நமமநீர் கசகரிப்பு பதோட்டி 

அமநத்தல் ணிகள் கநற்பகோள் தனோர் பசய்னப்ட்ட நதிப்பீட்டுத் பதோமக ரு4,00,000/-க்கு  

கநற்டி ணி கநற்பகோள்வும் ணிக்கோ பசவித் பதோமகக்கு கல்வி நிதியிலிருந்து 

கநற்பகோள் நன்த்தின் அனுநதி கயண்டப்டுகிது.  

        அலுயக குறிப்பு :-நன்ம் அனுநதிக்கோம் 

.க.ண்.507/2021/இ1 

போருள் ண்.04 

அபக்ககோணம் கபோட்சிக்குட்ட்ட யோர்டு 12-ல்  நணினோகோர் பதரு நற்றும் நசூதி 

பதரு மநனத்தில் உள் சிறுமின் விமச கநோட்டோர் இனக்க னன்ோட்டில் உள் 

சின்படக்ஸ் பதோட்டியுடன் அமநத்துள் கநமட கநற்டி குதி நக்களுக்கு யோக 
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கோக்குயபத்து இமடயூபோக உள்து அதம நோற்றி அமநக்க கயண்டும்   கப 

நன் உறுப்பிர் ககோரிக்மகயின் அடிப்மடயிலும்,  த ஆய்வின் அடிப்மடயிலும் 

நோற்றி அமநக்க தனோர் பசய்னப்ட்ட நதிப்பீட்டு பதோமக ரூ.25,000/- ஆகும். ணியிம 

கநற்பகோள் நன்த்தின் அனுநதிக்கு மயக்கப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு :- 1.நன்ம் அனுநதிக்கோம் 

   2.கநற்கண்ட பசவித்மத குடிநீர் நிதியிலிருந்து  

                                    னன்டுத்த நன்ம் அனுநதிக்கோம்.  

.க.ண்.507/2021/இ1 

போருள் ண்.05 

அபக்ககோணம் கபோட்சி ல்மக்குட்ட்ட யோர்டு ண்.8 அருந்ததினோர் 

குடியிருப்பு குதியில் போதுகழியம அமநத்துபகோடுக்குநோறு அப்குதியின் கப நன் 

உறுப்பிர் ககட்டுக்பகோண்டதன் அடிப்மடயில் கநற்டி குதி கபடி க ஆய்வு 

பசய்னப்ட்டது. குடியிருப்பு குதியில் போதுகழியம கட்டுயதற்கு கோதுநோ இடம் 

இல்ோத்தோல் மர் போருோல் ஆ பபடிகநட் கழியம ஆண்கள் னன்டுத்த 2 

ண்ணிக்மகயும் பண்கள் னன்டுத்த 2 ண்ணிக்மக  அமநத்துக்பகோள் தனோர் 

பசய்னப்ட கதோபோன நதிப்பீட்டு பதோமக ரூ.6,00,000/- ஆகும். கநற்டி ணிக்கோ 

பசவித்பதோமக போது நிதியிலிருந்து கநற்பகோள்வும் நன்த்தின் அனுநதிக்கு 

மயக்கப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு :-  1. நன்ம் அனுநதிக்கோம் 

                                                      2. கநற்கண்ட பசவித்மத போது நிதியிலிருந்கதோ  

                                                           அல்து திர்யரும் கோங்களில் பப்டும் அபசு  

                                                           நோனினத்திலிருந்கதோ னன்டுத்த நன்ம்  

                                                           அனுநதிக்கோம்.  

.க.ண்.507/2021/இ1 

போருள் ண்.06 

அபக்ககோணம் கபோட்சிக்கு பசோந்தநோ தக்ககோம் தமமந நீகபற்றும் 

நிமனத்தில் உள் 14 ண்ணிக்மக ஆழ்தும கிணறுகளில் இனக்கப்டும் 

மின்கநோட்டோர்கள் அவ்யகோது உடன் ழுது ோர்த்து கநோட்டோமப இனக்கவும் நற்றும் 

கல்ோறு நீகபற்று நிமனத்தில் உள் 11 ண்ணிக்மக ஆழ்தும கிணறுகளில் 

இனங்கப்டும் மின்கநோட்டோர்கள் அவ்யப்கோது ழுது ற்டும் கோது உடனுக்குடன் ழுது 

ோர்த்து இனக்க மயக்கவும் ஏர் ஆண்டு (01.06.2022 முதல் 31.05.2023) கோத்திற்கு 

போநரிப்பு ணிகள் கநற்பகோள் தனோர் பசய்னப்ட்ட நதிப்பீடு பதோமக ரூ.5,00,000/-

ஆகும். கநற்டி நபோத்து ணிகள் கநற்பகோள் ஆகும் பசவித்பதோமகயிம குடிநீர் 

ஆதோப  நிதி–யின் கீழ் கநற்பகோள்வும் நன்த்தின் அனுநதிக்கு மயக்கப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு :-நன்ம் அனுநதிக்கோம் 

.க.ண்.507/2021/இ1 

போருள் ண்.07 

அபக்ககோணம் கபோட்சியில் மமன கருந்து நிமனத்தில் அம்நோ உணயகம் 

போதுநக்கள் னன்ோட்டில் உள்து. கீழ்க்கண்ட போருட்கள் னன்டுத்த இனோத 

நிமயில் உள்து. கய கநற்டி உணயகத்தில் கீழ்கண்ட போருட்கள் 

கதமயப்டுயதோல் அதம யோங்கி யமங்க ஆகும் கதோபோன பசவித்பதோமகனோ  
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ரூ.2,00,000/-மன போது நிதியிலிருந்து கநற்பகோள் நன்த்தின் அனுநதிக்கு 

மயக்கப்டுகிது. 

ய ண் போருட்கள் ண்ணிக்மக 

1 ககஸ் அடுப்பு   1 

2 இட்லி ோத்திபம்   1 

3 சில்யர் தட்டு        25 

4 சில்யர் டம்ர்      25 

5 சில்யர் ஜக்கு     6 

6 சமநனல் ோத்திபம் 2 

7 கிமபண்டர்     1 

அலுயக குறிப்பு :-நன்ம் அனுநதிக்கோம் 

.க.ண்.977/2021/இ1 

 

போருள் ண்.08 

அபக்ககோணம் கபோட்சிக்குட்ட்ட கீழ்குறிப்பிட்ட யோர்டுகளில்  ஆழ்தும கிணறு 

அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு போருத்தி தருதல் நற்றும் மகப்ம்பு  அகற்றி சிறுமின் 

விமசப்ம்ோக நோற்றி அமநத்து தருநோறு கப நன் உறுப்பிர் அயர்கள் 

ககோரிக்மகயின் அடிப்மடயில் கீழ் கண்டயோறு நதிப்பீட்டு தனோர் பசய்னப்ட்டுள்து. ணி 

கநற்பகோள்வும் பசவித்பதோமக குடிநீர் நிதியிலிருந்து கநற்பகோள்வும் 

நன்த்தின் அனுநதி கயண்டப்டுகிது. 

யரிமச 

ண் 

 

பதருவின் பனர் 

நதிப்பீடு 

ரூ.   

இட்சம் 

1 யோர்டு ண்.25 மனிகட்மட, குதியில் ஆழ்தும கிணறு 

அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

2.10 

2 யோர்டு ண்.25  கோந்தி கபோடு குதியில் ஆழ்தும கிணறு 

அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

2.10 

3 யோர்டு ண்.25  டில்லினப்ன் பதரு குதியில் ஆழ்தும 

கிணறு அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

2.10 

4 யோர்டு ண்.25   கோல் ோயுடு குதியில் ஆழ்தும கிணறு 

அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

2.10 

5 யோர்டு ண். T.N கர் 2யது நற்றும் 3யது பதரு குதியில்  

ஆழ்தும கிணறு அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் 

ணி 

 

4.20 

6 யோர்டு ண்.1  அண்ணோ பதரு விரியோக்கம் குதியில் 

ஆழ்தும கிணறு அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் 

ணி 

 

2.10 

 

7 
யோர்டு ண்.5  கருஜி கர் 4யது பதருவில்  1யது குறுக்கு 

பதரு ஆழ்தும கிணறு அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு 

அமநத்தல் ணி 

 

2.10 

8 யோர்டு ண்.17 கநற்கு எப்கோப பதரு பின்பும் ஆழ்தும 

கிணறு அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

2.10 
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9 யோர்டு ண்.12 கிபோந சோயடி பதருவில் ஆழ்தும கிணறு 

அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

2.10 

10 யோர்டு ண்.12 நணினக்கோப பதருவில் மகப்ம்ம அகற்றி 

சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

1.10 

11 யோர்டு ண்.15 கமயோர் பதரு India mart-II மகபிடி ம்பிம 

சிறுமின் விமச ம்ோக நோற்றி அமநத்தல் ணி 

1.10 

12 யோர்டு ண்.15 போநர் ககோயில் அருகில் திருயள்ளுர் பதரு India 

mart-II மகபிடி ம்பிம சிறுமின் விமச ம்ோக நோற்றி 

அமநத்தல் ணி 

 

1.10 

13 யோர்டு ண்.15 ோல் பசோமசடி பதரு India mart-II மகபிடி 

ம்பிம சிறுமின் விமச ம்ோக நோற்றி அமநத்தல் ணி 

1.10 

14 யோர்டு ண்.32 அம்நன் ககோயில் பதரு குதியில் ஆழ்தும 

கிணறு அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

2.10 

15 யோர்டு ண்.32 திருயள்ளூயர் பதரு  குதியில் ஆழ்தும 

கிணறு அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

2.10 

16 யோர்டு ண்.32 அன்ம பதபோசோ பதரு குதியில்  ஆழ்தும 

கிணறு அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

2.10 

17 யோர்டு ண்.32 கக்கன் பதரு குதியில்  ஆழ்தும கிணறு 

அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

2.10 

18 யோர்டு ண்.32 புத்தர் பதரு குதியில் ஆழ்தும கிணறு 

அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

 

2.10 

19 யோர்டு ண்.34 முத்தப்ன் பதருவில் ஆழ்தும கிணறு 

அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

2.10 

20 யோர்டு ண்.34 ஜம ககோயில் பதருவில் ஆழ்தும கிணறு 

அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

2.10 

21 யோர்டு ண்.10 ன்னுமினோன் பதருவில்  ஆழ்தும கிணறு 

அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

2.10 

22 யோர்டு ண்.10 சியபோஜ் பதருவில்  ஆழ்தும கிணறு 

அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் ணி 

2.10 

23 யோர்டு ண்.21 ட்சய்னோர் பதருவில் India mart-II மகபிடி 

ம்பிம சிறுமின் விமச ம்ோக நோற்றி அமநத்தல் ணி 

1.10 

24 யோர்டு ண்.21 ோக்கினம்நோள் கோனியில் India mart-II மகபிடி 

ம்பிம சிறுமின் விமச ம்ோக நோற்றி அமநத்தல் ணி 

1.10 

25 யோர்டு ண்.28 சத்தினயோணி முத்து கர் 3யது பதருவில் 

ஆழ்தும கிணறு அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு அமநத்தல் 

ணி 

2.10 

26 யோர்டு ண்.23  C.N போணினம்நோள் பதருவில் India mart-II மகபிடி 

ம்பிம சிறுமின் விமச ம்ோக நோற்றி அமநத்தல் ணி 

1.10 

27 யோர்டு ண்.27 கசோநசுந்தபம் கர் 1யது பதருவில்  India mart-II 

மகபிடி ம்பிம சிறுமின் விமச ம்ோக நோற்றி அமநத்தல் 

ணி (இபண்டு ண்ணிக்மக) 

2.20 

28 யோர்டு ண்.16 தர்நபோனன் ககோயில் பதருவில்  India mart-II 1.10 
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மகபிடி ம்பிம சிறுமின் விமச ம்ோக நோற்றி அமநத்தல் 

ணி (இபண்டு ண்ணிக்மக) 

29 யோர்டு ண்.3  ககணஷ் கர் உனர்நிம நீர்கதக்க பதோட்டி 

அருகில் ஆழ்தும கிணறு அமநத்து சிறுமின்விமச ம்பு 

அமநத்தல் ணி 

2.10 

        அலுயக குறிப்பு :-     1.  நன்ம் அனுநதிக்கோம் 

2.  ணியின் முன்னுரிமந அடிப்மடயில்  கபோட்சியின் நிதி      

     நிமமநக்கு ற் ணி கநற்பகோள்வும் நன் அனுநதி    

     யமங்கோம் 

.க.ண்.977/2021/இ1 

 

போருள் ண்.09 

அபக்ககோணம் கபோட்சிக்கு பசோந்தநோ  தக்ககோம் தமமந நீகபற்று 

நிமனத்தில் நீர் இமப்பு பசய்யும் 125HP Turbine Pump(vertical type) கநோட்டோர்க்கு நோற்று 

மின்கநோட்டோர் யோங்கி இருப்பில் மயக்க 15யது நிதி நோனினத்திலிருந்து நிதி எதுக்கீடு 

பசய்து யபப்ட்டது. எப்ந்தப்ப்புள்ளி ககோபப்ட்டு சப்ம பசய்ன ணி உத்தபவு 

யமங்கப்ட்டுள்து. தற்கோது னன்ோட்டில்  உள் கநோட்டோரின் ம்பு ழுது ற்ட்டமத 

ழுது நீக்கம் பசய்து தற்கோது இனக்கப்ட்டு யருகிது. கய கநற்டி 125HP vertical 

turbine Motor க்கு கதமயனோ 125HP Vertical Turbine Pump (5000 Capacity LPM 20m stage) 

குடிநீர் கதமயயின் அயசப அயசினத்மத யோங்கி இருப்பில் மயக்கவும் கநற்டி 

கநோட்டோரின் ம்பு யோங்க தனோர் பசய்னப்ட்ட நதிப்பீட்டுத்பதோமக ரூ.14.00 இட்சம் 

ஆகும். ணிக்கோ பசவித்பதோமகயிம குடிநீர் ஆதோப நிதி அல்து 15–யது 

நிதிக்குழுவின் கீழ் கநற்பகோள்வும் நன்த்தின் அனுநதிக்கு மயக்கப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு :-நன்ம் அனுநதிக்கோம் 

.க.ண்.977/2021/இ1 

 

போருள் ண்.10 

அபக்ககோணம் கபோட்சியில் குடிநீர் விநிகனோகப்ணிக்கு கதமயனோ ணினோட்கள் 

பயளிக்பகோணர்வு மூம் ணினோர்கள் நினநம் பசய்து ணிகள் கநற்பகோள்ப்ட்டு 

யருகிது. நன் தீர்நோ ண்.617   ோள்.29.05.2020 அனுநதி யமங்கியுள்மத 

பதோடர்ந்து எப்ந்த்தோபர் V.சதீஸ்குநோர் மூநோக ணினோர்கள் அநர்த்தி ணி 

கநற்பகோள்ப்ட்டு யருகிது. கபோட்சியின் நிர்யோக இனக்குர் அலுயகத்தில்  

பயளிக்பகோணர்வு மூம் எப்ந்த அடிப்மடயில் ணினோர்கள் அமநத்து பகோள் 

அவுககோல் நிர்ணனம் பசய்து அனுநதி யமங்கப்டவுள் நிமயில் 6 நோத கோம் நீடிப்பு 

பசய்து ணி கநற்பகோள் நன் தீர்நோ ண்.941 ோள்:27.10.2021ல் அனுநதி 

பப்ட்டு பதோடர்ந்து ணி கநற்பகோள்ப்ட்டது. கநற்டி கோநீடிப்பு  பிப்பயரி நோதம் 

முடிவுற் நிமயில் கர்பு உள்ோட்சி கதர்தல் விதிமும மடமுமயில் 

இருந்த்தோல் எப்ந்தப்புள்ளி ககோரும் யமப கோ நீடிப்பு பசய்ன முடினவில்ம. தற்கோது 

கநற்டி ணிக்கு 01.06.2022 முதல் 31.05.2023 யமப எப்ந்த்தோபமப நினோமிக்க நன் 

போருள் மயக்கப்ட்டுள்து. கய குடிநீர் ணியின் அயசப அயசினம் கருதி குடிநீர் 

போநரிப்பு ணினோட்கள் பதோடர்ந்து நோர்ச். ப்பல் நற்றும் கந ஆகின மூன்று  நோதங்கள் 

ணிபுரிந்து உள்ோர்கள். கநற்டி 3 நோதங்களுக்கோ ஊதின பதோமகயிம    
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ரூ.3,46,000/-  ற்ககய கர் நன் தீர்நோ ண். 617 ோள் : 29.05.2020ல் 

அனுநதிக்கப்ட்ட விம விகிதத்தின் அடிப்மடயிககன ணியிம 

கநற்பகோண்டதற்கு  நன்த்தின் அனுதிக்கு மயக்கப்டுகிது. 

  அலுயக குறிப்பு :-நன்ம் அனுநதிக்கோம் 

.க.ண்.977/2021/இ1 

 

போருள் ண்.11 

             அபக்ககோணம் கபோட்சியில் உள் கீழ்கண்ட குதிகளில் குடிநீர் 

கிர்நோ குமோய் இல்ம . குடிநீர் கிர்நோ குமோய் இல்ோத குதியில் குடிநீர் கிர்நோ 

குமோய் அமநத்து பகோடுக்குநோறு கர்நன் உறுப்பிர்கள் ககோரிக்மக மயத்துள்ர். 

கிர்நோ குடிநீர் குமோய் அமநத்துக்பகோடுக்க உரின டயடிக்மக கநற்பகோள்                  

க ஆய்வு பசய்னப்ட்டு கீழ்க்கண்ட குதிகளில் கிர்நோ குடிநீர் குமோய் அமநக்க 

நதீப்பீட்டு பின்யருநோறு தனோரிக்கப்ட்டுள்து. ணிக்கோ பசவித்பதோமகயிம 

குடிநீர் ஆதோப நிதியிலிருந்து கநற்பகோள் நன்த்தின் அனுநதி கயண்டப்டுகிது. 

 

ய.ன் யோர்டு 

ண் 

ணியின் பனர் அவு 

நீம் 

(மீ) 

நதிப்பீடு   ரூ. 

இட்சத்தி

ல்  

1 3 ககணஷ் கர் 15யது பதரு(குதி) 150  

 

 

 

 

 

 

 

9.60 

2 7 TN கர்7யதுபநயின் கபோடு 4யது குறுக்கு 

பதரு 

250 

3 3 ககணஷ் கர் 13யது பதற்கு குதி 450 

4 4 TNHB அருள்குநபன் துணிக்கமட பின்பும் 250 

5 8 பஜகஜியன் போம் சோம KBNகர் 450 

6 9 கநோசூர் கபோடு நபகதம்கர் பிபதோ சோம 

நற்றும் 1யது நற்றும் 2யது பதரு. 

260 

7 2 கஜோதி கர் ரிமனன்ஸ் பட்கபோல் ங்கு 

பின்பும் பதரு 

100 

8 9 ட்சுமி கர் 1யது குறுக்கு சந்து பதரு 80 

9 3 ககணஷ் கர் 1யது பதரு,4யது பதரு 

கநற்கு குறுக்கு 1யது பதரு 5யது கநற்கு 

குறுக்குபதரு 15யது பதரு குதி நற்றும் 

4-யது பதரு 4-யது குறுக்கு பதரு  

550 

அலுயக குறிப்பு :-     1.  நன்ம் அனுநதிக்கோம் 

2.  ணியின் முன்னுரிமந அடிப்மடயில் கபோட்சியின் நிதி   

நிமமநக்கு  ற் ணி கநற்பகோள்வும் நன் அனுநதி 

யமங்கோம். 

.க.ண்.977/2021/இ1 

 

போருள் ண்.12 

              அபக்ககோணம் கபோட்சியில் உள் கீழ்கண்ட குதிகளில் குடிநீர் 

கிர்நோ குமோய் இல்ம . குடிநீர் கிர்நோ குமோய் இல்ோத குதியில் குடிநீர் கிர்நோ 



 
 

8 
 

குமோய் அமநத்து பகோடுக்குநோறு கர்நன் உறுப்பிர்கள் ககோரிக்மக மயத்துள்ர். 

கிர்நோ குடிநீர் குமோய் அமநத்துக்பகோடுக்க உரின டயடிக்மக கநற்பகோள் க 

ஆய்வு பசய்னப்ட்டு கீழ்க்கண்ட குதிகளில் கிர்நோ குடிநீர் குமோய் அமநக்க நதீப்பீட்டு 

பின்யருநோறு தனோரிக்கப்ட்டுள்து. ணிக்கோ பசவித்பதோமகயிம குடிநீர் 

ஆதோப நிதியிலிருந்து கநற்பகோள் நன்த்தின் அனுநதி கயண்டப்டுகிது. 

ய.ண் யோர்டு 

ண் 

 

ணியின் பனர் 

அவு 

நீம் 

 (மீ) 

நதிப்பீடு    

ரூ.  ட்சத்தில் 

1 2 நோதயகர் விரியோக்கம் ககோல்டன் கர் 

1யது பதரு 

125  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.80 

2 2 நோதயகர் விரியோக்கம் ககோல்டன் கர் 

2யது பதரு 

125 

3 2 நோதயகர் விரியோக்கம் DNS பதரு 100 

4 2 நோதயகர் விரியோக்கம் 2யது பதரு முதல்  

ககோல்டன் கர் யமப பநயின் கபோடு. 

280 

5 2 நோதயகர் விரியோக்கம் கமடசி சியசக்தி 

கர் . 

290 

6 2 நோதயகர் விரியோக்கம் கமடசி பஜய்பீம் 

கர். 

250 

7 1 அண்ணோ பதரு விரியோக்கம் இஸ்நோயில் 

கர் 1முதல் 4யது பதரு யமப. 

900 

8 23 விண்டர்கட்மட MCC பசல்லும் பதரு 

நற்றும் குறுக்கு பதரு 

180 

9 29 எத்தயோமட பதரு SR ககட் குதி 80 

10 2 நோதயகர் முதல் ஜோகிபோநன் பதரு 

யமப நற்றும்  கல்னோண நண்டம் பதரு   

600 

11 3 இந்திபோ கோந்தி சிம முதல் கஜோதி 

யள்ோர் ள்ளி யமப  

210 

12 6 போஜிவ்கோந்திகர் முதல் கதோல் சோப் கபோடு 

யமப 

110 

13 7 TN கர் 7-யது பநயின் கபோடு 1,2,3 யது 

குறுக்கு பதரு 

150 

14 32 புத்தர் பதரு ,கோயிதமில்த் பதரு நசூதி 

பதரு NVN பதரு அன்ம பதகபசோ பதரு  

450 

        அலுயக குறிப்பு :- 1.  நன்ம் அனுநதிக்கோம் 

  2. ணியின் முன்னுரிமந அடிப்மடயில் கபோட்சியின் நிதி    

      நிமமநக்கு  ற் ணி கநற்பகோள்வும் நன் அனுநதி  

       யமங்கோம். 

.க.ண்.977/2021/இ1 
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போருள் ண்.13 

இந்கபோட்சியில் குடிநீர்  நிதி 2022 -202 3ன் கீழ்  1 8.05 .202 2  கததி கீழ்கோணும் ணிக்கு 

எப்ந்தப்புள்ளிகள்  ககோபப்ட்டது  .யபப்பற்  எப்ந்தப் புள்ளிகளின் எப்புகோக்கு ட்டினல் நன்த்தின் 

எப்புதலுக்கு மயக்கப்டுகிது. 

ய

ண் 

ணியின் பனர் நதிப்பீடு நதிப்பீட்மடவிட குமந்த 

சதவிகித எப்ந்தப்புள்ளி 

வியபம் 

நதிப்பீட்மடவிட அதிக 

சதவிகித எப்ந்தப்புள்ளி 

வியபம் 

1 2 3 4 5 6 7 

 குடிநீர் நிதி  எப்ந்ததோபர் பனர் சத 

விகிதம் 

பனர் அதிக 

சத 

விகிதம் 

1. கல்ோறு தமமந நீகபற்று 

நிமனத்தில் தனினோர் ஆட்கம 

பகோண்டு குடிநீர் விநிகனோக 

போநரிப்பு ணிகள் 

கநற்பகோள்ளுதல். 

6.50 R.சண்முகம் -0.22% S.பகநஷ் ோபு 0.66% 

2. தக்ககோம்  தமமந  நீகபற்று  

நிமனத்தில்  தனினோர்  ஆட்கம  

பகோண்டு  குடிநீர்  விநிகனோக  

போநரிப்பு  ணிகள்  

கநற்பகோள்ளுதல். 

6.50 R.சண்முகம் -0.22% S.பகநஷ் ோபு 0.66% 

3. 1 HP Submersible கநோட்டோர்கள்  10 

ண்ணிக்மககள்  விநிகனோகம்  

பசய்தல் 

3.00 V.சதீஷ்குநோர் -0.02% K.முனுசோமி 0.11% 

4. 1 HP Submersible  ஸ்டோர்ட்டர்கள்  10 

ண்ணிக்மகயில்  விநிகனோகம்  

பசய்தல் 

1.00 V.சதீஷ்குநோர் -0.02% R.சண்முகம் 0.62% 

5 10 ண்ணிக்மககள்  குடிநீர்  

வினிகனோக  பதோட்டிகள்  

விநிகனோகம் பசய்தல் 

 

1.00 K.முனுசோமி -0.11% V.சதீஷ்குநோர் 1.71% 

 

 

6 

இந்கபோட்சிக்குட்ட்ட  யோர்டு 

ண்.01 முதல் 18  யமப  உள்  

மகப்ம்பு,  சிறு  மின்  விமச  ம்பு 

நற்றும் கழியம  மின்  

கநோட்டோர்கள்  போநரிப்பு  ணிகள்  

கநற்பகோள்ளுதல் 

 

5.00 

 

V.சதீஷ்குநோர் 

 

-0.09% 

 

K.முனுசோமி 

 

0.32% 

     அலுயக குறிப்பு :  யரிமச ண்  .1 முதல் 6  யமபயிோ ணிகளுக்கு  கநற்டி     

             யபப்பற் குமந்த எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்மட விட  

      குமந்த  எப்ந்தபுள்ளிமன ற்க  நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

.க.ண்.977/2021/இ1 
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போருள் ண்.14 

இந்கபோட்சியில் குடிநீர்  நிதி 2022 -202 3ன் கீழ்  1 8.05 .202 2  கததி கீழ்கோணும் ணிக்கு 

எப்ந்தப்புள்ளிகள்  ககோபப்ட்டது  .யபப்பற்  எப்ந்தப் புள்ளிகளின் எப்புகோக்கு ட்டினல் 

நன்த்தின் எப்புதலுக்கு மயக்கப்டுகிது 

ய



ண் 

ணியின் பனர் நதிப்பீடு நதிப்பீட்மடவிட குமந்த சதவிகித 

எப்ந்தப்புள்ளி வியபம் 

நதிப்பீட்மடவிட அதிக 

சதவிகித எப்ந்தப்புள்ளி 

வியபம் 

1 2 3 4 5 6 7 

 குடிநீர் நிதி  எப்ந்ததோபர் பனர் சத 

விகிதம் 

பனர் அதிக சத 

விகிதம் 
1. கபோட்சி ல்மக்குட்ட்ட குடிநீர் 

விநிகனோக  நற்றும்  கிர்நோ  

குமோய்களில்  அவ்யப்கோது  ற்டும் 

கதமயப்டும் போருட்களுடன் 

ழுதுகம சரி பசய்தல் 

9.90  

K.முனுசோமி  

 

-0.04% 

 

V.சதீஷ்குநோர் 

 

0.56% 

2. அபக்ககோணம்  கபோட்சிக்கு  

பசோந்தநோ  அகசோக்கர்  

கநல்நிம நீர்த்கதக்க பதோட்டி  

நற்றும்  அலுயக  நீர்த்கதக்க  

பதோட்டிக்கு  கசோடினம்  மைப்கோ  

குகோமபடு திபயம் வினிகனோகம்  

பசய்தல் 

9.90  

ஶ்ரீ சரி இஞ்ரிங் 

  

-0.60% 

 

ஶ்ரீ போஜோ 

கணதி 

இஞ்ரிங் 

 

0.60% 

3. போது நிதி 

TN73 AY4096 ோதோ சோக்கமட  

சுத்திகரிப்பு இனந்திபம் ழுது ோர்த்து 

தகுதி கோண் சோன்று பறுதல். 

2.40 ஶ்ரீ வெங்கடேஷ்ெரா 

ஆட்டோ 

இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் 

-0.05% கயலு கநோட்டோர்ஸ் 0.66% 

     அலுயக குறிப்பு :         யரிமச ண்  .1 முதல் 3  யமபயிோ ணிகளுக்கு  கநற்டி     

                   யபப்பற் குமந்த எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்மட விட  

            குமந்த  எப்ந்தபுள்ளிமன ற்க  நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

.க.ண்.977/2021/இ1 

 

போருள் ண்.15 

இந்கபோட்சியில் குடிநீர்  நிதி 2022 -202 3ன் கீழ்  19.05 .202 2  கததி கீழ்கோணும் ணிக்கு 

எப்ந்தப்புள்ளிகள்  ககோபப்ட்டது  .யபப்பற்  எப்ந்தப் புள்ளிகளின் எப்புகோக்கு ட்டினல் 

நன்த்தின் எப்புதலுக்கு மயக்கப்டுகிது 

ய.

ண் 

ணியின் பனர் நதிப்பீ

டு 

நதிப்பீட்மடவிட குமந்த சதவிகித 

எப்ந்தப்புள்ளி வியபம்  

நதிப்பீட்மடவிட அதிக 

சதவிகித எப்ந்தப்புள்ளி 

வியபம் 

1 2 3 4 5 6 7 

    எப்ந்ததோபர் பனர்  சத 

விகிதம் 

பனர் அதிக சத 

விகிதம் 
1. இந்கபோட்சிக்குட்ட்ட  யோர்டு ண்.01 

முதல் 18  யமப  தனினோர் ஆட்கம 

பகோண்டு குடிநீர் விநிகனோக போநரிப்பு 

 

9.95 

 

V.சதீஷ்குநோர் 

 

-0.04% 

 

K.முனுசோமி 

 

0.80% 
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ணிகள் கநற்பகோள்ளுதல். 

2. இந்கபோட்சிக்குட்ட்ட  யோர்டு ண்.19 

முதல் 36  யமப  தனினோர் ஆட்கம 

பகோண்டு குடிநீர் விநிகனோக போநரிப்பு 

ணிகள் கநற்பகோள்ளுதல். 

 

9.60 

 

C.த்நோன் 

 

-0.23% 

 

R.சண்முகம் 

 

0.38% 

3 இந்கபோட்சிக்குட்ட்ட  யோர்டு ண்.19 

முதல் 36 யமப உள் மகப்ம்பு,  சிறு 

மின் விமச ம்பு நற்றும் கழியம மின் 

கநோட்டோர்கள்  போநரிப்பு  ணிகள்  

கநற்பகோள்ளுதல் 

 

5.00 

 

C.த்நோன் 

 

-0.09% 

 

R.சண்முகம் 

 

0.49% 

     அலுயக குறிப்பு :  யரிமச ண்  .1 முதல் 3  யமபயிோ ணிகளுக்கு  கநற்டி     

             யபப்பற் குமந்த எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்மட விட  

      குமந்த  எப்ந்தபுள்ளிமன ற்க  நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

.க.ண்.977/2021/இ1 

 

போருள் ண்.16 

இந்கபோட்சியில் குடிநீர்  நிதி 2022 -202 3ன் கீழ்  1 9.05 .202 2  கததி கீழ்கோணும் ணிக்கு 

எப்ந்தப்புள்ளிகள்  ககோபப்ட்டது  .யபப்பற்  எப்ந்தப் புள்ளிகளின் எப்புகோக்கு ட்டினல் நன்த்தின் 

எப்புதலுக்கு மயக்கப்டுகிது. 

ய

ண் 

 

ணியின் பனர் 

நதிப்பீ

டு 

நதிப்பீட்மடவிட குமந்த சதவிகித 

எப்ந்தப்புள்ளி வியபம் 

நதிப்பீட்மடவிட அதிக 

சதவிகித எப்ந்தப்புள்ளி 

வியபம் 

1 2 3 4 5 6 7 

 குடிநீர் நிதி   எப்ந்ததோபர் பனர்  சத விகிதம் பனர் அதிக 

சத 

விகித

ம் 
1. அபக்ககோணம்  கபோட்சிக்கு  

பசோந்தநோ  தக்ககோம் தமமந 

நீகபற்று நிமனம் நற்றும் ஜூப்ளி 

கபோடு உனர் நிம நீர்த்கதக்க  

பதோட்டிக்கு  கசோடினம்  மைப்கோ  

குகோமபடு திபயம்  வினிகனோகம்  

பசய்தல் 

 

 

9.50 

 

ஶ்ரீ சரி இஞ்ரிங் 

 

-0.60% 

 

ஶ்ரீ போஜோ 

கணதி 

இஞ்ரிங் 

 

0.60% 

2. அபக்ககோணம்  கபோட்சிக்கு  

பசோந்தநோ  கல்ோறு தமமந 

நீகபற்று நிமனம் நற்றும் 

விண்டகட்மட நீர் உந்து 

நிமனத்திற்கு கசோடினம்  மைப்கோ  

குகோமபடு திபயம்  வினிகனோகம்  

பசய்தல் 

 

 

9.50 

 

ஶ்ரீ சரி 

இஞ்ரிங் 

 

-0.60% 

 

ஶ்ரீ போஜோ 

கணதி 

இஞ்ரிங் 

 

0.60% 

3. குடிநீர் விநிகனோக யோல்வுகள் 

விநிகனோகம் பசய்தல். 

2.50 K.முனுசோமி -0.05% V.சதிஷ்குநோர் 2.62% 

4. போது நிதி 

TN73 W8881 மைட்போலிக் கடர் 

பதரு விக்கு போநரிப்பு யோகம் 

 

2.00 

 

கயல் 

-0.04%  

ஸ்.ஸ் 

0.46% 
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ழுது  ோர்த்து  தகுதி கோண்  சோன்று  

பறுதல். 

கநோட்டோர்ஸ் கநோட்டோர்ஸ் 

5 கரில் உள் டோக்டர் பி.ஆர் அம்கத்கர் 

சிமகளுக்கு யர்ணம் பூசுதல். 

0.85 G. கநோகன் -0.05% K.முனுசோமி 0.12% 

     அலுயக குறிப்பு :  யரிமச ண்  .1 முதல் 5  யமபயிோ ணிகளுக்கு  கநற்டி     

            யபப்பற் குமந்த எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்மட விட  

      குமந்த  எப்ந்தபுள்ளிமன ற்க  நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

.க.ண்.977/2021/இ1 

போருள் ண்.17 

இந்கபோட்சியில் குடிநீர்  நிதி 2022 -202 3ன் கீழ்  18.05 .202 2  கததி கீழ்கோணும் ணிக்கு 

எப்ந்தப்புள்ளிகள்  ககோபப்ட்டது  .யபப்பற்  எப்ந்தப் புள்ளிகளின் எப்புகோக்கு ட்டினல் 

நன்த்தின் எப்புதலுக்கு மயக்கப்டுகிது. 

ய. 



ண் 

ணியின் பனர் நதிப்பீ

டு 

நதிப்பீட்மடவிட குமந்த சதவிகித 

எப்ந்தப்புள்ளி வியபம்  

நதிப்பீட்மடவிட அதிக 

சதவிகித எப்ந்தப்புள்ளி 

வியபம் 

1 2 3 4 5 6 7 

    

எப்ந்ததோபர் பனர் 

சத 

விகிதம் 

 

பனர் 

அதிக 

சத 

விகிதம் 
1. அபக்ககோணம் கபோட்சி ஜூப்ளி கபோடு 

(ோோங்கோடிமநனம் அருகில் ) 

குதியில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு மநனம் 

அமநத்தல். 

 

5.14 

 

Ozone Technologies 

 

  

-0.06% 

Hi Tech Sweet water 

technologies pvt.Ltd 

 

0.66% 

      அலுயக குறிப்பு :  யரிமச ண்  .1  ணிக்கு  கநற்டி யபப்பற் குமந்த  

                                          எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்மட விட குமந்த  எப்ந்தபுள்ளிமன  

                                         ற்க  நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

 .க.ண். 977 /இ1/2021  

 

போருள் ண்.18 

இந்கபோட்சியில் 15-யது நிதிக்குழு நோனினம் 2021 -202 2ன் கீழ் 05.04.2022 கததி கீழ்கோணும் 

ணிக்கு எப்ந்தப்புள்ளிகள்  ககோபப்ட்டது  .யபப்பற்  எப்ந்தப் புள்ளிகளின் எப்புகோக்கு ட்டினல் 

நன்த்தின் எப்புதலுக்கு மயக்கப்டுகிது.  

ய

ண் 

 

ணியின் பனர் 

நதிப்பீ

டு 

நதிப்பீட்மடவிட குமந்த சதவிகித 

எப்ந்தப்புள்ளி வியபம் 

நதிப்பீட்மடவிட அதிக 

சதவிகித எப்ந்தப்புள்ளி 

வியபம் 

1 2 3 4 5 6 7 

   எப்ந்ததோபர் பனர் சத 

விகிதம் 

பனர் அதிக 

சத 

விகிதம் 
1. Construction of public health section 

vechicle  parking shed at municipal 

office. 

 கக சுதி 0.005% ஸ்.பகநஷ் ோபு 0.067% 

2. Construction of Resources Recovery 

shed insliverpet  composed yard at 

Arakkonam Municipality. 

 கக முனுசோமி 0.15% வி.சதிஷ்குநோர் 0.73% 



 
 

13 
 

     அலுயக குறிப்பு :   1.     யரிமச ண்  .1 முதல் 2  யமபயிோ ணிகளுக்கு  கநற்டி     

                   யபப்பற் குமந்த எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்மட விட  

            குமந்த  எப்ந்தபுள்ளிமன ற்க  நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

               2.  திட்டணியிம அயசினத்மத கருத்தில் பகோண்டு கப நன்த்தின்          

                   அனுநதிமன திர்கோக்கி கப நன் தமயரின் முன் அனுநதி  

                   பற்று ணி உத்திபவு யமங்கினமத நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

 

போருள் ண்.19 

கபோட்சி நிர்யோக இனக்குர், பசன்ம-28 அயர்களின் கடித 

.க.ண்.17021/2021/EA1 ோள்.04.03.2022 ல் கடிதத்தில் அபக்ககோணம் கபோட்சியின் 

ோதோ சோக்கமட திட்டத்திற்கோ கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிமனத்தில் சுத்திகரிப்பு 

பசய்து பயளிகனற்ப்டும் நீரில் Online Effluent Monitoring System  மூம் BOD, COD, TSS, 

Ph ஆகினயற்றின் அவுகம கண்டறின  உரின டயடிக்மக கநற்பகோள்  

அறிவுமபகள் யமங்கப்ட்டதன் அடிப்மடயில்  இதற்கோ நதிப்பீடு ரூ.41.72 

இட்சத்திற்கு தனோரிக்கப்ட்டுள்மத நன்த்தின் அனுநதிக்கு மயக்கப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு :-   நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

 

போருள் ண்.20 

அபசோமண (நிம) ண்.52, கபோட்சி நிர்யோகம் நற்றும் குடிநீர் யமங்கல் (நி4) 

தும ோள் 30.03.2022 நற்றும் கபோட்சி நிர்யோக இனக்குர் அயர்களின் சுற்ற்றிக்மக 

.க.ண்.40032/2012/ஆர்1 ோள் 01.04.2022ன்டி அபக்ககோணம் கபோட்சியில் 

01.04.2022 முதல் பசோத்துயரி சீபோய்வு கநற்பகோள் உள்மத முன்னிட்டு , அதற்கோ 

பசோத்துயரி சீபோய்வு சுன நதிப்பீட்டு டியங்கள் அச்சிட்டு யமங்க்க ககோரி யபப்பற்றுள் 

கீழ்க்கண்டுள் மூன்று விமப்புள்ளிகள் நன்த்தின் ோர்மயக்கும் அனுநதிக்கும் 

மயக்கப்டுகிது.  

ய. 

ண். 
விபம் 

பஜனம் 

அகசோசிகனட்

ஸ் 

யுனீக் 

அகசோசிகனட்

ஸ் 

பஜனம் 

சிஸ்டம்ஸ், 

1 

Form 1,2,3,4,5 (A4 Paper 

Blue/Pink/White/Green/Yellow 

Paper) 

240.00 250,00 275.00 

2 
Master List of Properties – Building, 

Vacant Lands Forms Ledger Paper 
690.00 710.00 720.00 

3 
Master List of Properties Register 

with 50 pages Book Binding 
290.00 310.00 315.00 

 

அலுயககுறிப்பு :-    

1) கநற்கண்டுள்யோறு பப்ட்ட மூன்று விமப்புள்ளிகளில் குமந்த 

விமப்புள்ளி அளித்துள் பஜனம் அகசோசிகனட்ஸ் நிறுயத்தின் 

விமப்புள்ளிமன அங்கீகரிக்கோம். 

2) அயசப அயசினம் கருதி கர்நன் தமயர் அயர்களின் முன் அனுநதி 

பற்று ணி உத்திபவு யமங்கி டயடிக்மக கநற்பகோண்டமநக்கும் நன்ம் 

அனுநதி யமங்கோம் 
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(.க.ண்.405/2022/அ1) 

 

போருள் ண்.21 

murhiz (ãiy) v§.52 efuh£Á ãªthf© k‰W© FoÚª tH¦fš (eã4) Jiw 

ehŸ.30.03.2022 k‰W© efuh£Á ãªthf Ïa¡Feª R‰w¿¡if e.f.v§.40032/2012/Mª1 

ehŸ.01.04.2022 M»at‰¿š brh¤J tç F¿¤J mo¥gil kÂ¥ò ãªza© brŒa 

tH¦f¥g£l bjëÎiufë‹ mo¥gilæš brh¤J tç /fhèkid tç ÓuhŒÎ 

elto¡iffŸ nk‰bfhŸsÎ©, mj‰fhd és©gu© f£lz© k‰W© brh¤Jtç / 

fhèkid tç M»at‰¿‰fhd Ra kÂ¥Õ£L got¦fŸ m¢Á£L bghJ k¡fS¡F 

tH¦» bjhlª elto¡iffŸ nk‰bfhŸs MF© njhuha bryédkhd %ghŒ 5.00 

Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt§l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò :- 1) gâæ‹ mtru mtÁa© fUÂ efuk‹w jiytç‹   

                                  K‹ mDkÂ bg‰W gâfŸ nk‰bfhŸs¥g£lij   

                                  k‹w© mDkÂ¡fyh© 

                               2) nk‰f§l bryÅd bjhifahd % 5.00 Ïy£r¤ij    

                                  bghJ ãÂæèU¨J nk‰bfhŸsyh© 

(e.f.v©. 405/2022/m1) 

போருள் ண்.22 

அபக்ககோணம் கபோட்சி குதிகளில் உள் 10 கபோட்சி ள்ளிகள் நற்றும் 2 அபசுப் 

ள்ளிகளில் கழிப்ம  சுத்தம் பசய்தல் நற்றும் தூய்மந ணிகம கநற்பகோள்ளுதல் 

கோன் ணிகளுக்கு 2022-2023-ம் ஆண்டிற்கு  எப்ந்த அடிப்மடயில் ( Outsourcing) 

நோயட்ட ஆட்சித்தமயர் , இபோணிப்கட்மட  அயர்களின் பசனல்மும ஆமண  

.க.ண். ப் 4/4406/2021  ோள்:11.06.2021-ல் நிர்ணனம் பசய்னப்ட்ட திக்கூலி 

அடிப்மடயில் 14 தற்கோலிக தூய்மந ணினோர்கம மயத்து ணி பசய்ன மூடி 

முத்திமபயிடப்ட்ட எப்ந்தப்புள்ளிகள் ககோபவும் ,  அதற்கோ கதோபோன பசவிம் 

ரூ.19.60 ட்சம் கல்வி நிதியிலிருந்து யமங்கவும், நன் அனுநதி கயண்டப்டுகிது. 

அலுயககுறிப்பு:  நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

(.க.ண்.011/ச்1/2022) 

 

போருள் ண்.23 

கபோட்சிகளின் நிர்யோக இனக்குர் , பசன்ம-28 அயர்களின் பசனல்மும 

.க.ண்.1173/2022/ம்3 ோள்.10.05.2022ல் கடிதத்தின்டி அபக்ககோணம் கபோட்சி கப 

நன் தமயரின் அலுயக னன்ோட்டிற்கு எரு ஸ்கோர்பிகனோ ஈப்பு  யோகம் 

ரூ.1682000/- நதிப்பீட்டிலும் கபோட்சி போறினோரின் அலுயக னன்ோட்டிற்கு எரு 

போலிகபோ ஈப்பு யோகம்  ரூ.8,27,742/- நதிப்பீட்டிலும் அபசு நிர்ணனம் பசய்னப்ட்ட (GEM 

Rate)  பகோள்முதல் பசய்ன நிர்யோக அனுநதி யமங்கப்ட்டுள்து. கநலும் கநற்டி 

யோகங்களுக்கு கூடுதல் உதிரிோகங்கள், கோப்பீட்டு பிரிமினம் நற்றும் சோம யரி 

ஆகினயற்ம பசலுத்த கதோபோன பசவிம் பதோமகனோ ரூ.5.00 இட்சத்திம 

போது நிதியிலிருந்து கநற்பகோள்வும்  கப நன்த்தின் அனுநதிக்கு மயக்கப்டுகிது.  

அலுயககுறிப்பு:  நன்ம் அனுநதிக்கோம் 

.க.ண்.350/2022/இ1 
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போருள் ண்.24 

அபக்ககோணம் கபோட்சியில் கீழ்கண்ட யோர்டுகளில் உள் சிறுோங்கள் மிகவும் 

தோழ்யோக உள்தோல் நமமக்கோங்களில் நமமநீர் கயகநோக பசல்முடினோநல் 

சோமயின் கநற்குதியில் பசல்கிது. போதுநக்கள் நமமக்கோங்களில் மிகவும் 

சிபநத்திற்கு ஆோகின்ர். யரும் யடகிமக்கு ருயநமமக்கு முன்ோக சிறுோங்கள் 

அமநத்து பகோடுக்க டயடிக்மக கநற்பகோள்ளுநோறு அப்குதியின் கர் நன் 

உறுப்பிர்கள் ககோரிக்மக மயத்ததன் கரில் கீழ்கண்ட குதியில் சிறுோங்கள் 

அமநக்க தனோர் பசய்னப்ட்ட பின்யருநோறு நதிப்பீடு பதோமககள் தனோர் 

பசய்னப்ட்டுள்து. பசவித்பதோமகயிம போது நிதி–யின் கீழ் கநற்பகோள்வும் 

நன்த்தின் அனுநதிக்கு மயக்கப்டுகிது. 

ய. 

ண் 

யோர்டு 

ண் 

கயமயின் பனர் நதிப்பீடு பதோமக 

 ரூ. இட்சத்தில் 

1 7 கோயனூர் பிபதண சோம பஜயின் சமுதோனக்கூடம் 

அருகில் சிறுோம் அமநத்தல் ணி 

3.00  

2 22 SBI  அருகில் சிறுோம் அமநத்தல் ணி 1.50 

3 16 முருகப்ன் பதருவில் சிறுோம் அமநத்தல் ணி 1.50 

4 18 கநட்டு பதருவில் சிறுோம் அமநத்தல் ணி 1.50 

5 11 ஜம ககோயில் பதருவில் சிறுோம் அமநத்தல் 

ணி 

1.50 

6 13 கோலீஸ் மன் பதருவில் சிறுோம் அமநத்தல் 

ணி 

1.50 

7 3 கல்னோண நண்டம் பதருவில்  சிறுோம் 

அமநத்தல்  ணி 

2.15 

8 2 நோதயகர் குதியில் 3 இடங்களில் சிறுோம் 

அமநத்தல் ணி 

4.50 

9 1 கிரிசிங்கர் குதியில் சிறுோம் நற்றும் நமமநீர் 

யடிகோல்யோய் அமநத்தல் ணி 

2.15 

10 27 கசோநசுந்தபம் கர் குதியில் சிறுோம் அமநத்தல்  

ணி 

1.50 

11 15 முருகப்ன் பதரு நற்றும் சுந்தபம் பதருவில் 

சிறுோம் அமநத்தல் (இபண்டு ண்ணிக்மக) 

3.00 

12 18 சுந்தபம் பதரு நற்றும் சத்தினமூர்த்தி பதருவில் 

சிறுோம் அமநத்தல் 

3.00 

13 30 V.P. ககோயில் பதரு சிறுோம் அமநத்து ணி 1.50 

14 6 டவுன் ைோல் 3யது பதரு இபண்டு சிறுோம் 

அமநத்தல் 

3.00 

15 6 கருஜி கர் 2யது பதருவில் 2 சிறுோம் 

அமநத்தல் 

3.00 

16 6 கயணுககோோல் பதருவில் 1 சிறுோம் அமநத்தல் 1.00 

 20 திருயள்ளுயர் பதரு குறுக்கக சிறுோம் 1.50 
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17 அமநத்தல் ணி 

18 33  முோபக் கர் 2யது பதருவில் சிறுோம் அமநத்து 

ணி 

1.20 

19 33 முோபக் கர் 4யது பதருவில் சிறுோம் அமநத்து 

ணி 

1.20 

20 33 முோபக் கர் 2யது குறுக்கு பதருவில் சிறுோம் 

அமநத்து ணி 

1.20 

21 19 சோமூண்டிஸ்யரி ககோயில் பதரு அருகில் சிறுோம் 

அமநத்தல் ணி 

1.50 

22 10 ோசர் பதருவில் சிறுோம் அமநத்தல் ணி 1.50 

23 10 அந்கதோனினோர் பதருவில் சிறுோம் அமநத்தல் 

ணி 

1.50 

24 10 துலுக்கோத்தம்நன் பதருவில் சிறுோம் 

அமநத்தல் ணி 

1.50 

25 10 ன்னுமினோன் பதருவில் அருகில் சிறுோம் 

அமநத்தல் ணி 

1.50 

26 36 சோய்கர் 1-யது பதருவில் சிறுோம் அமநத்தல் 

ணி 

1.50 

27 36 சோய்கர் 2-யது பதருவில் சிறுோம் அமநத்தல் 

ணி 

1.50 

28 32 E.B கபோடில் சிறுோம் அமநத்தல் ணி 1.50 

29 32 NVN பதருவில் சிறுோம் அமநத்தல் ணி 1.50 

அலுயக குறிப்பு :-     1.  நன்ம் அனுநதிக்கோம் 

  2.  ணியின் முன்னுரிமந அடிப்மடயில்  கபோட்சியின் நிதி      

        நிமமநக்கு ற் ணி கநற்பகோள்வும் நன் அனுநதி    

       யமங்கோம். 

போருள் ண்.25 

அபக்ககோணம் கபோட்சியில் தக்ககோம் அருகில் உள் மமன ககசோயபம் 

குதியில் உள் தமமந நீகபற்று நிமனத்தில் பப்டும் குடிநீர் அபக்ககோணம் 

திசரி ோங்கோடி அருகிலுள் கநல்நிம நீர்த்கதக்கத் பதோட்டி  நற்றும் அலுயக 

யோகத்தில் உள் கநல்நிம நீர்த்கதக்கத் பதோட்டி  2 பதோட்டிகளிலும் திசரி 

பப்ட்டு யோர்டுகள் ண்  1,2,3,4,5,6,15,17,20,21,17,11,12,14,18,19,29,30,31 விநிகனோகம் 

பசய்னப்ட்டு யருகிது .  02.22.2022 ஆம் கததி இபவு 10 நணி அவில் தக்ககோம் 

தமமந நீகபற்று நிமனத்தில் இருந்து அபக்ககோணம் கபோட்சி கநல்நிம நீர்த்கதக்க 

பதோட்டிக்கு குடிநீர் விநிகனோகம் னன்ோட்டிலுள் பிபதோ 450mm மப்மன் 

கோஞ்சிபுபத்திருந்து அபக்ககோணம் பசல்லும் பிபதோ சோம அருகில் உமடப்பு ற்ட்டு 

குடிநீர் வீணோக பசல்கிது. உடடினோக  மின்கநோட்டோர் இனக்கம்  நிறுத்தப்ட்டது. உடன் 

கநற்டி போய்ோக்கம் குதியில் உள் தனி ர் மூம் தகயல் பப்ட்டதன் கரில் 

மப்மன் உமடப்பு ற்ட்ட இடத்தில் நண் கதோண்டி ஆய்வு பசய்னப்ட்டதில் 450mm 

மப்மன் சுநோர்  10 அடி நித்திற்கு விரிசல் ற்ட்டுள்து பதரினயந்தது தற்கோது 

19.02.2022 அன்று உள்ோட்சித் கதர்தல் கததி அறிவிக்கப்ட்டு அதற்கோ 

முன்கற்ோட்டு ணிகள் மடபற்றுக் யருகிது . கய போதுநக்களுக்கு குடிநீர் 
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விநிகனோகம் தமடயின்றி யமங்க கயண்டி உள்தோலும் உள்ோட்சித் கதர்தல் கபத்தில் 

போதுநக்களிடம் தும் அதிருப்தி ற்டோநல் இருக்கவும் போதுநக்களுக்கு குடிநீர் 

பிபச்சமமன கருத்தில் பகோண்டு கநற்டி ணியிம உடன் பசய்து முடிக்க கயண்டி 

உள்தோல் கபோட்சியில் குடிநீர் போநரிப்புப் ணிகள் கநற்பகோள்ளும் எப்ந்ததோபர் 

V.சதீஷ்குநோர் மூம் உடன் ணிமன பசய்து முடிக்க அனுநதிக்கோம் உள்ோட்சித் 

கதர்தல் கபத்தில் போதுநக்களுக்கு குடிநீர் தமடயின்றி யமங்க கயண்டின அயசப 

அயசினம் கருத்தில் பகோண்டு கநற்டி ணிக்கோ பசவித் பதோமகயிம 

நதிப்பீட்டுத் பதோமக 2.80 இட்சத்தில்  கபோட்சியின் சட்ட விதி ண் 15 இன் கீழ் 

கநற்பகோள்ப்ட்டமத நன்த்தின் ோர்மயக்கு மயக்கப்டுகிது.  

அலுயக குறிப்பு :-   நன்ம் திவு பசய்னோம். 

 

போருள் ண்.26 

அபக்ககோணம் கபோட்சிக்கு பசோந்தநோ தக்ககோம் தமமந நீகபற்று 

நிமனத்தில் உள் 120HP நீர் இமப்பு பசய்யும் மின் கநோட்டோர் ழுது ற்ட்டு 

இனங்கவில்ம உடன் மின்கநோட்டோமப ரிகசோதம பசய்து ோர்த்தகோது ம்பின்  

யழினோக நீர் இமப்பு பசய்ன இனவில்ம. மின் கநோட்டோர்கள் ம்ம பயளிகன டுத்து 

ரிகசோதம பசய்து ோர்த்ததில் கீழ்க்கண்ட போருட்கள் ழுது ற்ட்டுள்து 

பதரினயந்தது  

1. 120HP SS Shaft  

2. 120HP SS Shaft (9 feet) 

3. 120HP SS Shaft (5 feet) 

4. 120HP SS Division bush 

5. 120HP Rubber sheet for damage  

6. 120HP SS Brass Bowl  

7.  120HP SS  Brass Impler 

கநற்டி மின் கநோட்டோரில் ம்பில்  ழுது ற்ட்டுள் உதிரிோகங்கள் யோங்கி மின் 

கநோட்டோர் ம்ம சரி பசய்னவும் தற்கோது கபோட்சிக்கு குடிநீர் சப்ம பசய்து யந்த 

எககக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூம் பசய்னப்ட்ட குடிநீர் விநிகனோகம் பசய்த 

யடகிமக்கு ருய நமமயின் கோபணநோக ோற்றில் பயள்ப்பருக்கு ற்ட்டதோல் 

குடிநீர் சப்ம பசய்து யந்த பிபதோ குமோய் மப்ம பயள்த்தில் அடித்துச் பசன்று 

விட்டதோல் குடிநீர் சப்ம நிறுத்தப்ட்டுள்து தற்கோது தக்ககோம் தமமந நீகபற்று 

நிமனத்தில் இருந்து பப்டும்   குடிநீர் நட்டுகந போதுநக்களுக்கு விநிகனோகம் 

பசய்னப்ட்டு யருகிது கய குடிநீர் ணியின் அயசப அயசினம் கருதி ழுது 

ற்ட்டுள் ம்பின் உதிரிோகங்கள் சப்ம பசய்ன நதிப்பீடு ரூ.2.30 இட்சத்தில் குடிநீர் 

ணியின் அயசப அயசினம் கருதி கபோட்சிகளின் சட்ட விதி ண் 15 இன் கீழ் 

கநற்பகோள்ப்ட்டமத நன்த்தின் ோர்மயக்கு மயக்கப்டுகிது.  

அலுயக குறிப்பு :-   நன்ம் திவு பசய்னோம். 

 

 போருள் ண்.27 
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அபக்ககோணம் கபோட்சியில் வின்டர்கட்மட குதியில் உள் ஆங்கிகனர்  

கோத்தில் கட்டப்ட்ட  7 அடி உனபத்திலுள் கநல்நிம நீர்த்கதக்க பதோட்டியில் 

கல்ோறு தமமந நீகபற்று நிமனத்தில் இருந்து பப்டும் குடிநீர் நிபப்பி யோர்டு 

25,26,27 குதிகளுக்கு குடிநீர் விநிகனோகம் பசய்னப்ட்டு யருகிது கநற்டி 

குதிகளுக்கு சீபோ முமயில் குடிநீர் விநிகனோகம் பசய்ன கநற்டி குதியில் கூடுதோக 

2 ட்சம் லிட்டர் பகோள்வு பகோண்ட கநல்நிம நீர்த்கதக்கத் பதோட்டி கட்டப்ட்டு 

அதில் எககக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில் பப்டும் குடிநீர் நிபப் கநற்டி 

குதிகளுக்கு குடிநீர் சீபோக முமயில் யோங்கப்ட்டு யந்தது தற்கோது எககக்கல் கூட்டு 

குடிநீர் திட்டத்தில் பப்ட்டு யந்த குடிநீர் விநிகனோகம் ோோற்றில் பயள்ப்பருக்கு 

ற்ட்டதோல் மப்மன் பயள்த்தில் அடித்துக்பகோண்டு கோய் விட்டதோல் தண்ணீர் 

பப்டுயது தமடப்ட்டுள்தோல் கநற்டி குதிகளுக்கு குடிநீர் விநிகனோகம் சீபோ 

முமயில் யமங்க இனவில்ம தற்கோது கல்ோறு  நீகபற்று நிமனத்தில் இருந்து 

பப்டும் தண்ணீமப இபண்டு ட்சம் கநல்நிம நீர்த்கதக்கத் பதோட்டிக்கு கோதுநோ 

அழுத்தம் கிமடக்கோததோல் தண்ணீமப ற் முடினவில்ம கய தற்கோது கல்ோறு 

நீகபற்று நிமனத்தில் இருந்து கூடுதோக தண்ணீர் இமத்து 2 ட்சம் பகோள்வு 

பகோண்ட கநல்நிம நீர்த்கதக்க பதோட்டிக்கு ற் விநிகனோகம் பசய்ன கநற்டி குதியில் 

குடிநீர் உதிரி போருட்கம யோங்க அதற்கோ பசவு பதோமக ரூ .55,000/- ஆகும்.  

ணியிம கபோட்சி சட்ட விதி ண் 15 இன் கீழ் கநற்பகோள்ப்ட்டமத  நன்த்தின் 

ோர்மயக்கு மயக்கப்டுகிது.  

அலுயக குறிப்பு :-   நன்ம் திவு பசய்னோம். 

 

போருள் ண்.28 

அபக்ககோணம் கபோட்சி 2021-2022க்கு ஆண்டின் கீழ் நோண்புமிகு தமிமக 

முதமநச்சர் அயர்களின் கூட்டசம கூட்டத் பதோடர் விதி ண் 110 கீழ் நூகம் 

நற்றும் அறிவுகள் மநனம், திசரி ோள் அங்கோடி ணிகநற்பகோள் 

அனுநதிக்கப்டுள்து. கநற்டி ணிகளுக்கு நதிப்பீடு தனோர் பசய்னப்டும் முன்ர் நண் 

ரிகசோதம அறிக்மக பற்று அதன் அடிப்மடயில் நதிப்பீடு தனோர் பசய்யுநோறு அதன் 

அடிப்மடயில் Government College or Engineering -636704 கல்லூரி நண் ரிகசோதம 

பசய்து பகோடுக்க யமங்கப்ட்டுள் Consultance Charges ரூ.63720/-  கநற்டி 

கல்லூரிக்கு பசலுத்தி நண் ரிகசோதம அறிக்மக ப நன்த்தின் அனுநதி 

கயண்டப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு :- 1.   நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

            2.   கப நன்த்தின் அனுநதிமன திர்கோக்கி  

                                      கப நன் தமயரின் முன் அனுநதி  

                                      பற்று பதோமக பசலுத்தினமத நன்ம்  

                                      அனுநதிக்கோம். 

 

போருள் ண்.29 

அபக்ககோணம் கபோட்சிக்கு பசோந்தநோ தக்ககோம் தமமந நீகபற்று நிமனம்  

எக்கககல் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் திருப்ோர்கடல் அபக்ககோணம் திருத்தனி கூட்டு 

குடிநீர் திட்டம்  மூம் பப்டும் குடிநீர் போது நக்களுக்கு எரு ோள் விட்டு எரு ோள் 

விநிகனோகம் பசய்னப்ட்டு யருகிது. சமித்தில் யடகிமக்கு ருயநமம அதிகநோக 
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பய்த்தோல் ோோற்றில்     அதிகநோக பயள்ப்பருக்கு ற்ட்ட கோபணத்திோல் 

எககக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூம் பப்ட்டு யந்த குடிநீர் மப் மன் 

பயள்த்தில் அடித்துக்பகோண்டு பசன்று விட்டதோல் கபோட்சிக்கு யப கயண்டின 

தண்ணீர் முற்றிலும் தமட பசய்னப்ட்டுள்து தமிழ்ோடு குடிநீர் யமங்கல் யோரினம் 

அதிகோரிகளிடம் மககசியில் பதோடர்பு பகோண்டு விபம் ககட்டதில் ோோற்றில் பயள்ம் 

கருக்கு முற்றிலும் குமந்தவுடன் தோன் மப்மன் உமடப்பு சரிபசய்ன முடியும் 

ன்றும் குடிநீர் விநிகனோகம் பசய்ன எரு நோத கோத்திற்கு நோற்று ற்ோடு பசய்து 

பகோள்ளுநோறு அறிவுமப பப்ட்டுள்து தற்கோது கபோட்சியில் எககக்கல் கூட்டுக் 

குடிநீர் திட்டம் மூம் பப்ட்டு யந்த குடிநீர் கருந்து நிமனம் அருகில் உள் 

கநல்நிம நீர்த்கதக்கத் பதோட்டி நற்றும் கர் குதியில் உள் கநல்நிம நீர்த்கதக்கத் 

பதோட்டி மூம் நிபப்பி யோர்டு ண்  18,21,22,25,26,27,28 குதிகளுக்கு  விநிகனோகம் 

பசய்னப்ட்டு யந்தது . தற்கோது கநற்டி குதிகளில் குடிநீர் விநிகனோகம் 

தமடப்ட்டுள்து. கய போது நக்களுக்கு தமடயின்றி குடிநீர் விநிகனோகம் பசய்ன 

உடன் உரின டயடிக்மக கநற்பகோள் கயண்டும்  அபசோங்கத்தோல் அறிவுமப 

யமங்கப்ட்டு உள்தோல் கநற்டி குதி போதுநக்களுக்கு 30 ோட்களுக்கு ோரி நற்றும் 

டிபோக்டர் மூம் குடிநீர் விநிகனோகம் பசய்ன ஆகும் பசவித்பதோமக ரூ .2.00 ட்சம் 

ஆகும் எப்ந்தப்புள்ளி  ககோப கோதின கோ அயகோசம் இல்ோததோல் போதுநக்களுக்கு 

குடிநீர் கதமயமன கருத்தில் பகோண்டு கநற்டி ணியிம பசய்னவும் கதோபோனநோக 

பசவித்பதோமகக்கும் ணியிம கபோட்சிகளில் சட்ட விதி ண் 15 இன் கீழ் 

கநற்பகோள்ப்ட்டமத நன்த்தின் ோர்மயக்கு மயக்கப்டுகிது.  

அலுயக குறிப்பு :-  நன்ம் திவு பசய்னோம். 

 

 

 

 

         (திருநதி.ட்சுமி ோரி)  
                                                                            கபநன் தமயர் 

                                                                         அபக்ககோணம் கபோட்சி 


