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அபக்ககோணம் கபோட்சி  

சோதோபண கப நன்  கூட்ட அறிவிப்பு 

 

கூட்ட ண்.12                        ோள்.27.09.2022    

 

போருள் :  கப நன்க் கூட்டம் -அபக்ககோணம்  கபோட்சி -                           

ோள்: 30.09.2022   பயள்ளிக்கிமமந   கோம  10.00   நணிக்கு   

சோதோபண கூட்டம்  மடபறுதல்-  அறிவித்தல் - சம்நந்தநோக. 
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        அபக்ககோணம் கபோட்சி கபநன்ம் சோதோபண கூட்டம் 30.09.2022                     

பயள்ளிக்கிமமந  கோம 10.00 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  :27.09.2022 
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கபோட்சி ஆமணனர் (ந) கபோட்சி போறினோர் அயர்களின்  ஆகஸ்டு 2022ம் 

நோதத்திற்கோ ோட்குறிப்பு நன்த்தின் ோர்மயக்கும் திவிற்கும் மயக்கப்டுகிது. 

          அலுயக குறிப்பு:  நன்ம் திவு பசய்னோம். 

தீர்நோம் ண்.176                                                                    ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- திவு பசய்னப்ட்டது. 
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இந்கபோட்சியில் 2022-2023-ம் ஆண்டுக்கு போதுநிதி, குடிநீர்நிதி நற்றும் 

கல்விநிதியின் கீழ் 02.09.2022 கததி கீழ்க்கோணும் ணிக்கு எப்ந்தப்புள்ளிகள் ககோபப்ட்டது. 

யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகளின் 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 

   எப்ந்ததோபர் 

பனர் 

சத 

விகிதம் 

பனர் அதிக சத 

விகிதம் 

1 கல்விநிதி 

யோர்டு ண் 36-ல் உள் 

கிருபில்ஸ்கட்மட ஆபம் ள்ளி 

யோகத்தில் விடுட்ட குதியில் கயர் 

பிோக் அமநத்தல் நற்றும் நமமநீர் 

கசகரிப்பு பதோட்டி அமநத்தல் ணிகள் 

4.00 K.முனுசோமி -0.01% R.சண்முகம் 0.19% 

2 குடிநீர் நிதி  

தக்ககோம் தமமந நீகபற்றும் 

நிமனத்தில் உள் 14 ண்ணிக்மக 

ஆழ்தும கிணறுகளில் இனக்கப்டும் 

மின்கநோட்டோர்கள் நற்றும்  கல்ோறு 

நீகபற்று நிமனத்தில் உள் 11 

ண்ணிக்மக ஆழ்தும 

கிணறுகளில் இனங்கப்டும் 

மின்கநோட்டோர்கள் ழுது ோர்த்தல்  

நற்றும் போநரித்து இனக்குதல் ணி  

5.00 R.சண்முகம் -0.28% K.முனுசோமி -0.07% 

3  போதுநிதி 

யோர்டு ண்.9-ல் அம்கத்கர்கர் 

குதியில் உள் 

போதுக்கழிப்பிடத்திற்கு கழிவுநீர் 

பதோட்டி அமநத்தல்  

3.00 K.முனுசோமி -0.02% R.சண்முகம் 0.12% 
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4 யோர்டு ண். 27-ல்  உள் 

கசோநசுந்தபம் கர் 1-யது பதருவில் 

ழுதமடந்துள் சோமயிம 

போநரிப்பு பசய்தல் ணி 

9.60 K.முனுசோமி -0.01% R.சண்முகம் 0.25% 

     அலுயக குறிப்பு :  யரிமச ண்  .1 முதல் 4  யமபயிோ ணிகளுக்கு  கநற்டி     

             யபப்பற் குமந்த எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்மட விட  

      குமந்த  எப்ந்தபுள்ளிமன ற்க  நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

(.க.ண்.977/2022/இ1)  

 

தீர்நோம் ண்.177                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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இந்கபோட்சியில் 2022-2023-ம் ஆண்டுக்கு போதுநிதியின் கீழ் 06.09.2022 கததி 

கீழ்க்கோணும் ணிக்கு எப்ந்தப்புள்ளிகள் ககோபப்ட்டது.  யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகளின்  

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 

 போதுநிதி   எப்ந்ததோபர் 

பனர் 

சத 

விகிதம் 

பனர் அதிக சத 

விகிதம் 

1 அபக்ககோணம் கபோட்சிப் குதியில் 

உள் ககணஷ் கர் 15யது 

பதரு(குதி), TN கர் 7யதுபநயின் 

கபோடு, 4யது குறுக்கு பதரு, ககணஷ் 

கர் 13யது பதற்கு குதி, TNHB 

அருள்குநபன் துணிக்கமட பின்பும், 

பெகஜீயன் போம் சோம KBN கர், 

கநோசூர் கபோடு நபகதம் கர் பிபதோ 

சோம நற்றும் 1யது நற்றும் 2யது 

பதரு, கெோதி கர் ரிமனன்ஸ் 

பட்கபோல் ங்கு பின்பும் பதரு, 

ட்சுமி கர் 1யது குறுக்கு சந்து பதரு, 

ககணஷ் கர் 1யது பதரு, 4யது பதரு, 

கநற்கு குறுக்கு 1யது பதரு, 5யது 

கநற்கு குறுக்கு பதரு, 15யது பதரு 

குதி நற்றும் 4-யது பதரு 4-யது 

குறுக்கு பதருக்களில்  பிபதோ நற்றும் 

குடிநீர் கிர்நோக் குமோய் அமநத்தல் 

9.60 P.வீபபோகயன் 3.30% G.தோகநோதபன் 0.00% 



 
 

4 
 

ணி 

2 அபக்ககோணம் கபோட்சிப் குதியில் 

உள்  யோர்டு ண். 2 நோதயகர் 

விரியோக்கம் ககோல்டன் கர் 1யது 

பதரு, நோதயகர் முதல் ெோகிபோநன் 

பதரு யமப நற்றும்  கல்னோண 

நண்டம் பதரு  2யது பதரு, 

நோதயகர் DNS பதரு, நோதயகர் 

விரியோக்கம் 2யது பதரு முதல்  

ககோல்டன் கர் யமப பநயின் கபோடு, 

நோதயகர் விரியோக்கம் கமடசி 

சியசக்தி கர், நோதயகர் விரியோக்கம் 

கமடசி பெய்பீம் கர், அண்ணோ பதரு 

விரியோக்கம் இஸ்நோயில் கர் 1முதல் 

4யது பதரு யமப, விண்டர்கட்மட 

MCC பசல்லும் பதரு நற்றும் குறுக்கு 

பதரு, எத்தயோமட பதரு SR ககட் 

குதி, இந்திபோ கோந்தி சிம முதல் 

கெோதி யள்ோர் ள்ளி யமப, 

போஜிவ்கோந்திகர் முதல் கதோல் ரோப் 

கபோடு யமப, TN கர் 7-யது பநயின் 

கபோடு 1,2,3 யது குறுக்கு பதரு (ந) 

புத்தர் பதரு , கோயிதமில்த் பதரு, 

நசூதி பதரு NVN பதரு, அன்ம 

பதபசோ பதருக்களில் பிபதோ நற்றும் 

குடிநீர் கிர்நோக் குமோய் அமநத்தல் 

ணி 

9.80 P.வீபபோகயன் 1.92% G.தோகநோதபன் -0.28% 

3 யோர்டு ண். 22-ல் உள் SBI  

அருகில் சிறுோம் அமநத்தல் ணி 
1.50 C.த்நோன் -0.04% R.சண்முகம் 1.14% 

4 யோர்டு ண். 12-ல் கோலீஸ்மன் 

பதரு குதியில் சிறுோம் அமநத்தல் 

ணி 
2.00 C.த்நோன் -0.08% R.சண்முகம் 0.47% 

     அலுயக குறிப்பு :  யரிமச ண்  .1 முதல் 4  யமபயிோ ணிகளுக்கு  கநற்டி     

             யபப்பற் குமந்த எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்மட விட  

      குமந்த  எப்ந்தபுள்ளிமன ற்க  நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

(.க.ண்.977/2022/இ1)  

 

தீர்நோம் ண்.178                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 



 
 

5 
 

bghUŸ v© 04 

இந்கபோட்சியில் 2022-23 ம் ஆண்டுக்கு போதுநிதி, நற்றும் குடிநீர் நிதியின் கீழ் 

09.09.2022 ஆம் கததி கீழ்க்கோணும் ணிக்கு எப்ந்தப்புள்ளிகள் ககோபப்ட்டது. யபப்பற் 

எப்ந்தப்புள்ளிகளின்  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 / போதுநிதி 

 
 

எப்ந்ததோபர் 

பனர் 

சத 

விகிதம் 

பனர் அதிக சத 

விகிதம் 
1 அபக்ககோணம் கபோட்சிப் குதியில் உள்  

யோர்டு ண். 3 பிள்மனோர் ககோவில் பதரு, 

யோர்டு ண். 29 தி.ரு.வி.க பதரு,முத்தப்ன் 

பதரு  யோர்டு ண். 12 நணினக்கோபர் பதரு. 

யோர்டு ண்.21 தினோகச்சின்சோமி பதரு,  

ட்சய்னோர் பதரு. யோர்டு ண்.28 

சத்தினயோணி முத்து பதரு. யோர்டு ண்.6 

டவுன்ஹோல் 4யது பதரு. யோர்டு ண்.10 

சியபோஜ் பதரு, அம்கத்கர் கர். யோர்டு 

ண்.11 கதோல் ரோப் பநயின் கபோடு. யோர்டு 

ண்.36 சோய் கர் 3யது சந்து பதரு, 

பசய்யூர் கட்மட குதிகளில் இந்தினோ 

நோர்க்-II மகப்பிடி ம்புகளின் பிோட்ோர்ம் 

ழுது நீக்கம் பசய்தல் ணி  

 

 

0.75 R.சண்முகம் 0.90% C.த்நோன்  -0.24% 

2  அபக்ககோணம் கபோட்சி ல்மக்குட்ட்ட 

குதிகளில்  யோர்டு ண் 19 முதல் 36 யமப 

குடிநீர் மப்மன்களில் ற்டும் ழுதுகள் 

நற்றும் போநரிப்பு ணிகள் கநற்பகோள்ளும் 

ணி 

6.00 R.சண்முகம் 0.24% C.த்நோன்  -0.04% 

3 கிரிசிங்கர்  குதியில் சிறுோம் நற்றும் 

நமமநீர் யடிகோல்யோய் அமநத்தல் ணி 2.15 R.சண்முகம் 0.28% C.த்நோன்  -0.04% 

4 முருகப்ன் பதருவில் சிறுோம் 

அமநத்தல் ணி 1.50 C.த்நோன் -0.02% R.சண்முகம் 0.80% 

     அலுயக குறிப்பு :  யரிமச ண்  .1 முதல் 4  யமபயிோ ணிகளுக்கு  கநற்டி     

             யபப்பற் குமந்த எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்மட விட  

      குமந்த  எப்ந்தபுள்ளிமன ற்க  நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

(.க.ண்.977/2022/இ1)  

 

தீர்நோம் ண்.179                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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   அபக்ககோணம்  கபோட்சிக்கு பசோந்தநோ  சில்யர் கட்மட குதியில் Tied Grant    2022-

2023 திட்டத்தின் கீழ் எதுக்கீடு பசய்னப்ட்டுள் இடத்தில் கர்பு கோடுகம உருயோக்கும் 

ணியிம 14.09.2022 கததி கீழ்கோணும் ணிக்கு எப்ந்தப்புள்ளி ககோபப்ட்டது. யபப்பற் 

எப்ந்தப்புள்ளிகளின் எப்புகோக்கு ட்டினல் நன்த்தின் எப்புதலுக்கு மயக்கப்டுகிது.  

 

ய

ண் 

ணியின் பனர் நதிப்பீடு 

ட்சத்தில் 

நதிப்பீட்மடவிட குமந்த 

சதவிகித எப்ந்தப்புள்ளி 

வியபம் 

நதிப்பீட்மடவிட அதிக 

சதவிகித எப்ந்தப்புள்ளி 

வியபம் 

1 2 3 4 5 6 7 

 போது நிதி  எப்ந்ததோபர் 

பனர் 

சத 

விகிதம் 

பனர் அதிக சத 

விகிதம் 

1. Tied Grant 2022-2023 

திட்டத்தின்  கீழ் அபக்ககோணம் 

கபோட்சிக்கு பசோந்தநோ  

சில்யர் கட்மட குதியில்  

1798 நபக்கன்றுகம ட்டு 

கர்பு கோடுகம உருயோக்கும் 

ணி 

5.18 திரு.S,பகநஷ்ோபு,   

 

-0.63% திரு.R,துமபபோென்,   

 

0.15% 

      

அலுயக குறிப்பு :  கநற்கோணும் ணிக்கு யபப்பற்   எப்ந்தப்புள்ளிகளில்  நதிப்பீட்மட          

                               விட    குமந்த    எப்ந்தபுள்ளிமன    யமங்கியுள்       எப்ந்ததோபர்   

                               திரு.S.பகநஷ்ோபு,        ன்யருக்கு          திட்டப்ணியின்    அயசப      

                               அயசினம்       கருதி     கபநன் தமயரின் முன் அனுநதி பற்று  

                               ணி   உத்திபவு       யமங்கியுள்தற்கும்       அதற்கோ       பதோமக   

                               யமங்குயதற்கும் நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

(.க.ண்.957/2022/இ1) 

 

தீர்நோம் ண்.180                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 

 
bghUŸ v© 06 

           அபக்ககோணம் கபோட்சியின் அமத்து பிரிவுகளிலும் கணினிநனநோக்கப்ட்டு 

கணினிகளுக்கு கதமயப்டும் Power Supply-க்கு UPS னன்டுத்தப்ட்டு யந்து இந்நிமயில் 

2020ஆம் ஆண்டு கட்டரிகள் UPS-க்கு னப்டுத்தப்ட்ட கட்டரிகள் ழுது ற்ட்டு புதின 

கட்டரிகள் நோற்ம் பசய்னப்ட்ட. தற்கோது உள் மமன ழுது ற்ட்டுள் கீழ்கோணும் 

கட்டரிகம 13.09.2022 அன்று கபநன் தமயரின் முன் அனுநதி பப்ட்டு போது ம் 

விடப்ட்டது. போது த்தில் கந்து பகோண்டயர்களின் எப்புகோக்கு ட்டினல் நன்த்தின் எப்பு 

தலுக்கு மயக்கப்டுகிது. 
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ய

ண் 

ணியின் பனர் போது த்தில் கந்து பகோண்டயர்களின் வியபம் 

1 2 3 4 5 6 

 போதுநிதி தோபர் பனர் ம் ககோபப்ட்ட 

பதோமக ரூ. 

தோபர் பனர் ம் 

ககோபப்ட்ட 

பதோமக ரூ. 1. 1) 20 ண்ணிக்மக    

    (FEI101N800PLUS 12.57V) 

2) 2 ண்ணிக்மக  

     (FE00 M100000 -150AH) 

     பநோத்தம் 22 ண்ணிக்மக 

திரு.J.முகநது 

அலி 
18,500/- 

திரு.முகநது 

பிோல் 
17,500/- 

 அலுயக குறிப்பு :  கநற்டி போதுத்தில் கந்து பகோண்டு ஆபம்   

                                த்பதோமக ரூ.12,000/- லிருந்து அதிகட்சநோக  

                                ரூ.18,500/- ம் ககோரின தோபர் திரு.J.முகநது அலி  

                                ன்யருக்கு மமன கட்டரிகம  எப்மடப்பு பசய்ன   

                                 நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

(.க.ண்.977/2021/இ1) 

 

தீர்நோம் ண்.181                                                                 ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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அபக்ககோணம் கபோட்சி யோர்டு ண்.24 A.B.M சர்ச் 4யது பதருவில் அமநந்துள் 

போதுக்கழிப்பிடத்தில் உள் ச்சுபதோட்டிக்கு பசல்லும் கழிவு நீர் கோல்யோய் ழுதமடந்து 

நனிதக்கழிவுகள் பயளிகனறி போதுநக்களுக்கு சுகோதோப சீர்ககடு ற்டும் யமகயில் 

உள்து. கநலும் போதுகழிப்பிடத்தில் உள் மின் கநோட்டர் மின் கசிவிோல் ழுதமடந்து 

இனக்கோநல் உள்து. கய கநற்கண்ட போதுகழிப்பிடத்தில் ழுது ற்ட்டுள் 

மின்கநோட்டோர், எனர், ஸ்டோர்ட்டர் ஆகின மின் உகபணங்கம புதினதோக நோற்றி 

போதுநக்கள் னன்ோட்டிற்கு பகோண்டு யப நதீப்பீட்டு பதோமக ரூ1.20 இட்சம் 

போதுநிதியிலிருந்து கநற்பகோள் நன் அனுநதி கயண்டப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு : நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

(.க.ண்.977/2022/இ1) 

 

தீர்நோம் ண்.182                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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அபக்ககோணம் கபோட்சிக்குட்ட்ட யோர்டு ண் 16 ல் கீழ்கோணும் சிறுோங்கள் 

மிகவும் ழுதமடந்துள்தோல் நமமநீர் பசல்ோநல் சுகோதோப சீர்ககடு ற்டுகிது. கய 

போதுநக்களின் ன் கருதி கீழ்கோணும் சிறுோங்கள் புதினதோக அமநப்தற்கு கதோபோன 

பசவிம் ரூ.17.90 இட்சம் போதுநிதியிலிருந்து கநற்பகோள் நன் அனுநதி 

கயண்டப்டுகிது. 
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ய.

ண் 

பதருவின் பனர் கதோபன 

பசவிம் ரூ. 

இட்சம் 
1 சத்தின மூர்த்தி பதரு கல்பயட்டு அமநத்தல் 2.20 

2 சுந்தபம் பதரு 3 இடங்களில் கல்பயட்டு 

அமநத்தல் 

4.50 

3 முருகப்ன் பதரு - தர்நபோெோ ககோயில் பதரு 2.20 

4 முருகப்ன் பதரு கோந்தி கபோடு சந்திப்பு  1.70 

5 சத்தின மூர்த்தி பதரு சந்திப்பு  2.20 

6 சுப்புபோனன் பதரு சந்திப்பு 1.70 

7 சகபோஜினி பதரு சந்திப்பு 2.20 

8 சுப்புபோனன் பதரு  1.20 

 பநோத்தம் ரூ 17.90 

அலுயக குறிப்பு : நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

(.க.ண். 960 /2022/இ1) 

 

தீர்நோம் ண்.183                                                                    ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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தமிழ்ோடு சட்டநன் அறிவிப்புகள் 2022-2023 நிதினோண்டில் அபக்ககோணம் 

கபோட்சிக்கு புதினதோக சந்மத அமநத்தல் ணிக்கு யோர்டு ண்.B, பிோக் ண்.28, T.S.NO. 

179 நற்றும் 180க்குட்ட்ட குதியில் ற்ககய ழுதமடந்த நிமயில் உள் திசரி 

ோங்கோடி கட்டித்திம முழுயதுநோக அப்புப்டுத்தி அந்த இடத்தில் ரூ.9.00 ககோடி 

நதிப்பீட்டில் புதினதோக ோங்கோடி அமநத்து தருயதற்கு கபநன் தீர்நோத்துடன் 

விரியோ திட்ட அறிக்மக அனுப்பி மயக்குநோறு கபோட்சி நிர்யோக இனக்குர், பசன்ம 

அயர்களின் 09.09.2022 கததி கோபணோளி கூட்டத்தில் பதரிவிக்கப்ட்டுள்து. கய 

கநற்கோணும் திசரி ோங்கோடி    இடத்தில் ரூ.9.00 ககோடி நதிப்பீட்டில் புதினதோக ோங்கோடி 

அமநக்க கபோட்சி நிர்யோக இனக்குர்,பசன்ம அயர்களுக்கு விரியோ திட்ட அறிக்மக 

சநர்பிக்க நன்த்தின் அனுநதி கயண்டப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு :-  

 1.  நன்ம் அனுநதிக்கோம் 

 2. ணியின் அயசினத்மத   கருத்தில்   பகோண்டு     கப நன்த்தின்      

    அனுநதிமன திர்கோக்கி கப நன்த் தமயரின்  முன் அனுநதி     

    பற்று   ற்ககய    விரியோ   திட்ட அறிக்மக கபோட்சி நிர்யோக      

    இனக்குர், பசன்ம அயர்களுக்கு அனுப்பி மயக்கப்ட்டுள்மத  

    நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

(.க.ண்.716 /2022/இ1)  

 

தீர்நோம் ண்.184                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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அபக்ககோணம்  கபோட்சியில் யோர்டு ண்.11-ல் உள் கோோட்சினம்நன் ககோயில் 

யடக்குப் குதியில் இருந்த மமன கட்டடம் மிகவும் ழுதமடந்த நிமயில் இடிந்து விழும் 

நிமயில் இருந்த்தோல் இடித்து அப்புப்டுத்தப்ட்டது.   தற்போழுது கநற்டி ணிக்கு 

ள்ளி தமமந ஆசிரினர்கள் நற்றும் ஆசிரிமனகள் ள்ளியில் கசர்க்மக ண்ணிக்மக 

அதிகநோக உள்தோல், புதினதோக யகுப்ம கட்டடங்கள் கட்டித் தருநோறு 

ககட்டுக்பகோண்டதன்  அடிப்மடயில் கநற்டி ள்ளி யோகத்தில்,  கோலினோக உள் 

யடக்குப் குதியில்  தமபதம் நற்றும் முதல் தம் கட்டடம் (யகுப்பு அமகள்  தமபதம் 

இபண்டு யகுப்மகள் நற்றும் முதல் தம் இபண்டு யகுப்மகள்) கட்டுயதற்கு தனோர் 

பசய்னப்ட்டுள்  நதிப்பீட்டுத் பதோமக ரூ.40,00,000/- தனோர் பசய்னப்ட்டுள்து.  கநற்டி 

ணியிம கநற்பகோள் ஆகும் கதோபன பசவித் பதோமக ரூ.40,00,000/-திற்கு 

கபநன்த்தின் அனுநதி கயண்டப்டுகிது.  

 அலுயக குறிப்பு : - 

1) நன்ம் அனுநதி யமங்கோம் 

2)  கநற்டி ணியிம  கநற்பகோள் ஆகும் பசவித் பதோமகயிம 

ரூ.40,00,000/-ம இந்கபோட்சி கல்விநிதியிலிருந்து கநற்பகோள் 

நன்ம் அனுநதி யமங்கோம். 

(.க.ண்.716 /2022/இ1)  

 

தீர்நோம் ண்.185                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதி யமங்கப்ட்டது. 
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efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe®, br‹id mt®fë‹ brašKiw e.f.v©.1173/2022/v«3 ehŸ 

10.05.2022‹go இந்கபோட்சியில் த‰nghJ பப்ட்டுள் நககந்திபோ போலிகபோ யோகம் ண்   

TN 73 AW 9741-ற்கு  முதல் பென்பல் சர்வீஸ் பசய்னவும்  நற்றும் ஈப்பு யோகத்திற்கோ 

கதமயனோ கூடுதல் உதிரிோகங்கம போறுத்தவும்  பெயின் கோர்ஸ் நற்றும் ஆட்கடோ 

கசல்ஸ், பிமபகயட் லிமிபடட், கயலூர் அயர்களிடம் ரூ.39,849/-க்கோ  ககட்பு பதோமக 

பப்ட்டது, கய ணியின் அயசப அயசினம் கருதி ஈப்பு யோகத்திம உடன் சர்வீஸ் 

பசய்ன கயண்டியுள்தோல் கநற்கோணும் பசவித்பதோமக பெயின் கோர்ஸ் நற்றும் 

ஆட்கடோ கசல்ஸ், பிமபகயட் லிமிபடட், கயலூர் நிறுயத்திற்கு ற்ககய 

யமங்கப்ட்டுள்தற்கு கபநன்த்தின் பின்கற்ப்பு கயண்டப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு :  ணியின் அயசப அயசினம் கருதி ஈப்பு யோகத்திம உடன்  

                                 சர்வீஸ்   பசய்து  முடிக்க கயண்டியுள்தோல் கநற்பகோள்ப்  

                                 -ட்டுள்   டயடிக்மககளுக்கு    நன்ம்       பின்கற்ப்பு  

                                 யமங்கோம்.   

(.க.ண்.350/2022/இ1) 

 

தீர்நோம் ண்.186                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                  அலுயக குறிப்பு :- பின்கற்பு யமங்கப்ட்டது. 
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அபக்ககோணம் கபோட்சி ல்மக்குட்ட்ட 33 யோர்டுகளில் திந்கதோறும் 

உருயோகும் திடக்கழிவுகம நக்கும் ஈபக்கழிவுகள், நக்கோத திடக்கழிவுகள் நற்றும்  

அோனகபநோ கழிவுகள்  தபம் பிரித்து அதம பிோஸ்டிக் பதோட்டிகளில் 

கசகரிக்கப்ட்டு BOV, LCV, நற்றும் டிப்ர் ோரிகள் மூம் சுமந  நுண்  உபக்குடில்கள் (MCC) 

நற்றும் த நுண் உபமநனங்களில் (OCC)  கசகரிக்கப்ட்டு பசனோக்கம் பசய்னப்ட்டு 

யருகிது.  

கய இந்கபோட்சியில் இனங்கி யரும் 3 நுண்  உபக்குடில்களும் (MCC) 

ஆபம்பிக்கப்ட்டு தற்கோது 4 ஆண்டுகள் முடியமடந்த நிமயில் இது ோள் யமப நுண்  

உபக்குடில்களில் உள் இனந்திபங்களுக்கு ஆண்டு போநரிப்பு ணிகள் 

கநற்பகோள்ப்டவில்ம அவ்யப்கோது கட்டிடங்களில் நற்றும் இனந்திபங்களில் ற்டும் 

சிறு சிறு ழுதுகள் நட்டுகந சரிபசய்னப்ட்டு  யருகிது.  கய  தற்கோது ஆண்டு 

போநரிப்பு ணிகள் கநற்பகோள்வும், நற்றும் கட்டிடங்களில் நற்றும் இனந்திபங்களில் உள் 

ழுதுகம நியர்த்தி பசய்ன கதோபோன பசவிம் ரூ.9.90 இட்சத்திற்கு எப்ந்தப்புள்ளி 

ககோரி டயடிக்மக கநற்பகோள்  நன்த்தின் அனுநதி கயண்டப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு : 

 நன்ம்   அனுநதி  யமங்கோம் 

(.க.ண்567/இ1/2022) 
 

தீர்நோம் ண்.187                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதி யமங்கப்ட்டது. 
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இனக்குர், தமிழ்ோடு கரில் யிற்சி நிறுயம், ககோனம்புத்தூர் அயர்களின் கடித 

.க.ண்471/2022/A2 ோள்.23.08.2022ல் கடிதத்தில் அபசோமண நிம ண்.36, கபோட்சி 

நிர்யோகம் நற்றும் குடிநீர் யமங்கல் தும ோள்.19.04.2021ல் பதரிவித்துள்யோறு   முதல் 

நிம கபோட்சிகள் தமிழ்ோடு கரில் யிற்சி நிறுயத்திற்கு ஆண்டுகதோறும் ங்கு 

பதோமகனோக ரூ.75,000/- பசலுத்துநோறு ககோபப்ட்டுள்து. அதன்டி 2022-23 ஆம் 

ஆண்டிற்கோ அபக்ககோணம் கபோட்சியின் ங்கு பதோமக ரூ.75,000/- போது 

நிதியிலிருந்து பசலுத்த நன்த்தின் அனுநதிக்கு மயக்கப்டுகிது, 

அலுயக குறிப்பு:  நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

(.க.ண்.1479/2017/சி1) 

 

தீர்நோம் ண்.188                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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                     அபக்ககோணம் கபோட்சி குதியில் படங்குகோய்ச்சல் நற்றும் பகோசுக்களின் 

மூம் பயக் கூடின கோய்கம கட்டுப்டுத்துயதற்கோக பகோசு உற்த்தினோகும் இடங்கம 

கண்டறிந்து அழித்தல் முதிர்ந்த பகோசுக்கம அழிக்கும் ணிக்கு நோயட்ட 

ஆட்சித்தமயர், இபோணிப்கட்மட அயர்கோல் 2021 – 22 ஆம் ஆண்டு நிர்ணனம் 

பசய்னப்ட்ட திக்கூலி அடிப்மடயில் யோர்டு 1 முதல் 12 யமப  12 DBC ணினோர்கம 
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மயத்து 01.10.2022 முதல் 31.12.2022 யமப  இன்ம் நகளீர் குழு சுயோல்கட்மட மூம்  

கீழ்கோணும் வியபப்டி யோர்டு 1 முதல் 12 யமப கநற்பகோள்வும் அதற்கோ கதோபோன 

பசவிம் ரூ. 3.90 ட்சம்  போதுநிதியிலிருந்து கநற்பகோள்வும், , நன் அனுநதி 

கயண்டப்டுகிது. 

நோயட்ட ஆட்சினர் நிர்ணயித்தடி ஊதினம், கசந நிதி பிடித்தம்  நற்றும் யருங்கோ 

மயப்பு நிதி உட்ட எருயருக்கோ பசவி வியபம் பின்யருநோறு‘. 

1. திக்கூலி ரூ.304/- x 3 நோத ஊதினம்                                        =  ரூ.  27968 

2. கசந நிதி (EPF) 13.00%                      =     ரூ. 3636 

3. யருங்கோ மயப்பு நிதி (ESI) 3.25%          =         ரூ.909 

அலுயக குறிப்பு:      நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

     (.க.ண்.1245/ச்1/2019) 

 

தீர்நோம் ண்.189                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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                     அபக்ககோணம் கபோட்சி குதியில் படங்குகோய்ச்சல் நற்றும் பகோசுக்களின் 

மூம் பயக் கூடின கோய்கம கட்டுப்டுத்துயதற்கோக பகோசு உற்த்தினோகும் இடங்கம 

கண்டறிந்து அழித்தல் , முதிர்ந்த பகோசுக்கம அழிக்கும் ணிக்கு நோயட்ட 

ஆட்சித்தமயர், இபோணிப்கட்மட அயர்கோல் 2021 – 22 ஆம் ஆண்டு நிர்ணனம் 

பசய்னப்ட்ட திக்கூலி அடிப்மடயில் யோர்டு 13 முதல் 24 யமப  12 DBC ணினோர்கம 

மயத்து 01.10.2022 முதல் 31.12.2022 யமப  இம் பதன்ல் நகளீர் குழு  கீழ்கோணும் 

வியபப்டி யோர்டு 13 முதல் 24 யமப கநற்பகோள்வும் அதற்கோ கதோபோன பசவிம் ரூ. 

3.90  ட்சம்  போதுநிதியிலிருந்து கநற்பகோள்வும், , நன் அனுநதி கயண்டப்டுகிது. 

நோயட்ட ஆட்சினர் நிர்ணயித்தடி ஊதினம், கசந நிதி பிடித்தம்  நற்றும் யருங்கோ 

மயப்பு நிதி உட்ட எருயருக்கோ பசவி வியபம் பின்யருநோறு‘. 

1. திக்கூலி ரூ.304/- x 3 நோத ஊதினம்                                        =  ரூ.  27968 

2. கசந நிதி (EPF) 13.00%                      =     ரூ. 3636 

3. யருங்கோ மயப்பு நிதி (ESI) 3.25%          =         ரூ.909 

அலுயக குறிப்பு:      நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

     (.க.ண்.1245/ச்1/2019) 
 

தீர்நோம் ண்.190                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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                     அபக்ககோணம் கபோட்சி குதியில் படங்குகோய்ச்சல் நற்றும் பகோசுக்களின் 

மூம் பயக் கூடின கோய்கம கட்டுப்டுத்துயதற்கோக பகோசு உற்த்தினோகும் இடங்கம 

கண்டறிந்து அழித்தல் , முதிர்ந்த பகோசுக்கம அழிக்கும் ணிக்கு நோயட்ட 

ஆட்சித்தமயர், இபோணிப்கட்மட அயர்கோல் 2021 – 22 ஆம் ஆண்டு நிர்ணனம் 

பசய்னப்ட்ட திக்கூலி அடிப்மடயில் யோர்டு 25 முதல் 36 யமப  12 DBC ணினோர்கம 

மயத்து 01.10.2022 முதல் 31.12.2022 யமப ஞ்சல் நகளீர் குழு மூம் கீழ்கோணும் 
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வியபப்டி யோர்டு 25 முதல் 36 யமப கநற்பகோள்வும், அதற்கோ கதோபோன பசவிம்                 

ரூ.3.90 ட்சம்  போதுநிதியிலிருந்து  கநற்பகோள்வும், , நன் அனுநதி கயண்டப்டுகிது. 

நோயட்ட ஆட்சினர் நிர்ணயித்தடி ஊதினம், கசந நிதி பிடித்தம்  நற்றும் யருங்கோ 

மயப்பு நிதி உட்ட எருயருக்கோ பசவி வியபம் பின்யருநோறு‘. 

1. திக்கூலி ரூ.304/- x 3 நோத ஊதினம்                                        =  ரூ.  27968 

2. கசந நிதி (EPF) 13.00%                      =     ரூ. 3636 

3. யருங்கோ மயப்பு நிதி (ESI) 3.25%          =         ரூ.909 

அலுயக குறிப்பு:      நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

     (.க.ண்.1245/ச்1/2019) 

தீர்நோம் ண்.191                                                                  ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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                  இந்கபோட்சியில் போதுசுகோதோபப்பிரிவில் இனங்கி யரும் திடக்கழிவு 

கநோண்மந னன்ோட்டிற்கோக னன்டுத்தப்டும் கீழ்கோணும் யோகங்களுக்கு 2022 – 23 

ஆம் ஆண்டிற்கோ கோப்பீடு (INSURANCE) The New India Assurance  Co Ltd, Arakkonam. 

அயர்களின் மூம் கோப்பீடு புதுப்பித்து பகோள்வும், அதற்கோ கதோபோன பசவிம்  ரூ. 1,20 

ட்சத்திற்க்கு கபநன் தமயர் அயர்களின் முன் அனுநதிப்பற்று ணிகம 

கநற்பகோண்டமநக்கு நன் அனுநதி கயண்டப்டுகிது. 

S.No. VEHICLE NUMBER VEHICHLE DETAILS 

1 TN 23 AR 7435 FRONT END LOADER (JCB) 

2. TN 23 AS 6307 TIPPER LORRY 

3. TN 23W 2299 DUMPER PLACER LORRY 

4. TN 73 W 2316 TIPPER LORRY 

அலுயக குறிப்பு : கபநன் தமயர் அயர்களின் முன்அனுநதி பற்று ணியிம 

கநற்பகோண்டமநக்கும் நற்றும் 2022-23 ஆண்டிற்கோ கோப்பீடு 

(INSURANCE) The New India Assurance Co Ltd, Arakkonam அயர்களின் 

மூம் கோப்பீடு புதுப்பித்து பகோள்வும், அதற்கோ கதோபோன 

பசவிம் ரூ. 1.20 ட்சத்திற்கு போது நிதியில் பசவிம் 

கநற்க்பகோள்வும் நன் அனுநதிக்கோம். 

(.க.ண். 320/ச்1/2019) 

 

தீர்நோம் ண்.192                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 

 

bghUŸ v© 18            
இந்கபோட்சி போது சுகோதோப பிரிவில் குப்ம அகற் னன்டுத்தப்டும் TATA ACE 

மினி கோடு கயன் (LCV) ண்.    TN73 AY 1701, TN73 AY 1767, TN73R 2340,  TN73R 

2353, TN73R 2325, TN73R 2355, TN73 AY 1797, TN73 AY 1748,  TN73V9270 

தழுதிச்சோன்று ப பசய்ன கயண்டியுள்தோல் குப்ம ோரிமன ழுது நீக்கம் பசய்ன 

09.09.2022 அன்று மூடிமுத்திமபயிட்ட எப்ந்தப்புள்ளி ககோபப்ட்டதில் கீழ்கோணும் 

வியபப்டி யபப்பற்றுள்து நன்த்தின் ோர்மயக்கு சநர்பிக்கப்பிடுகிது. 
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ய.



ண்

. 

வியபம் ஶ்ரீ பயங்ககடஸ்யபோ 

ஆட்கடோ இன்ஜினினரிங் 

எர்க்ஸ் திருத்தணி  (GST 

18% உட்ட)  

கயலு கநோட்டோர் எர்க்ஸ் 

பசன்ம – 42 (GST 

18% உட்ட) 

1. TATA ACE (LCV) ண். TN73AY 1701 127800 128700 

2. TATA ACE (LCV) ண். TN73AY 1767 109000 115600 

3. TATA ACE (LCV) ண். TN73R 2340 107700 115100 

4. TATA ACE (LCV) ண். TN73R 2353 117700 125900 

5. TATA ACE (LCV) ண். TN73R 2325 101000 107100 

6. TATA ACE (LCV) ண். TN73R 2355 109000 116000 

7. TATA ACE (LCV) ண். TN73AY 1797 139700 147000 

8. TATA ACE (LCV) ண். TN73AY 1748 89600 96800 

9. ோய்கள் னண யோகம் TN73V9270 85900 91500 

கநற்கோணும் மூடி முத்திமபயிட்ட எப்ந்தப்புள்ளிகளில் குமந்த எப்ந்தப்புள்ளி 

யமங்கியுள் ஶ்ரீ பயங்ககடஸ்யபோ ஆட்கடோ நற்றும் இன்ஜினினரிங் எர்க்ஸ் திருத்தணி, 

அயர்களுக்கு கயம உத்திபவு யமங்கிடவும், அதற்கோ பசவித்பதோமகக்கும் 

கபநன் அனுநதி கயண்டப்டுகிது.  

  அலுயக குறிப்பு : நன்ம் அனுநதி யமங்கோம். 

(.க.ண்.  045/2022/ச்1) 

தீர்நோம் ண்.193                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது 
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                   போது  சுகோதோபப்பிரிவில்  முதில்  பகோசு எழிப்பு ணிக்கு  சிறினபக நற்றும் 

பரினபக புமகப்ோன் ந்திபம் மூம் புமக நருந்து பதளித்து முதிர்பகோசுக்கம 

கட்டுப்டுத்த கதமயனோ மரித்திரினம் 2%  க்ஸ்போட்க் குமந்த அகய இருப்பு 

உள்தோல், அயசப அயசினம் கருதி இந்த யருடத்திற்கு கதமயனோ மரித்திரினம் 2% 

க்ஸ்போட்க் 300 லிட்டர் அங்கீகரிக்கப்ட்ட நிறுயநோ Tamil Nadu Multipurpose Indco Serve 

மூம் பகோள்முதல் பசய்ன கதோபோன பசவிம் ரூ. 3.60 ட்சத்திம போதுநிதியிலிருந்து 

கநற்பகோள் நன்த்தின் எப்புதலுக்கு மயக்கப்டுகிது. 

         அலுயக குறிப்பு: போதுசுகோதோப  ன் கருதி நன்ம் அனுநதி யமங்கோம். 

          (.க.ண். 1027/ச்1/2022) 

 

தீர்நோம் ண்.194                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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       அபக்ககோணம் கபோட்சி குதிகளில் உள் கபோட்சி ள்ளிகள் நற்றும் அபசுப் 

ள்ளிகளில் 2021-2022 ஆம் ஆண்டிற்கு கழிப்ம சுத்தம் பசய்தல் நற்றும் தூய்மந 

ணிகம கநற்பகோள்ளுதல் கோன் ணிகளுக்கு  எப்ந்த அடிப்மடயில் (Outsourcing)  14 

தற்கோலிக ணினோர்கம மயத்து ணியில் ஈடுடுத்த 01.06.2021  முதல் 16.02.2022 

யமப ணி உத்திபவு யமங்கப்ட்டு கநற்கோணும் ணி உத்திபவு 16.02.2022 
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முடியமடந்துள்து. கநலும் 17.02.2022 முதல் 31.08.2022 யமப பதோடர் நீட்டிப்பு பசய்து 

ணிஉத்திபவு யமங்கப்ட்டுள்து. இந்நிமயில் நீட்டிப்பு கோம் 31.08.2022 உடன் 

முடியமடனவுள்தோல், ணியின் அயசப அயசினம் கருதி  01.09.2022 முதல் 30.09.2022 

யமப  எரு நோதத்திற்கு நட்டும் கபநன் தமயரின் முன் அனுநதி பற்று 

கநற்பகோள்ட்டதற்கும், 01.10.2022 முதல் 31.11.2022 யமப கநலும் பதோடர் நீட்டிப்பு 

பசய்து பகோள்வும், அதற்கோ பசவி பதோமக ரூ.3.50 ட்சம் கல்வி நிதியிலிருந்து 

கநற்பகோள்வும் நன் அனுநதி கயண்டப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு: ணியின் அயசபம்      அயசினம்    கருதி    01.09.2022        முதல்  

                            30.09.2022 யமப எரு நோதத்திற்கு நட்டும் கபநன் தமயரின்  

                            முன் அனுநதி பற்று கநற்பகோள்ட்டதற்கும், 01.10.2022 முதல்  

                            30.11.2022 யமப கநற்பகோள். நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

         (.க.ண் 483/2018/ச்1) 

தீர்நோம் ண்.195                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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 அபக்ககோணம் கபோட்சி போதுசுகோதோபப்பிரிவில் இனங்கி யரும் திடக்கழிவு 

கநோண்மந னன்ோட்டிற்கோக னன்டுத்தப்ட்டு யரும்  அமத்து யோகங்களுக்கு  

2022-2023-ம் ஆண்டிற்கோ சோமயரி நற்றும் சுமநயரி  அபக்ககோணம் கநோட்டர் 

யோக அலுயகத்தில் பசலுத்த கயண்டியுள்தோல் கீழ்கோணும் யோகங்களுக்கு 2022-

2023ம்  ஆண்டிற்கோ சோமயரி நற்றும் சுமநயரி  ககட்பு வியபம் அபக்ககோணம் யட்டோப 

கோக்குயபத்து அலுயர், கநோட்டர் யோக அலுயகத்திலிருந்து பப்ட்டுள்து. கய 

திடக்கழிவு கநோண்மந ணிக்கோக னன்டுத்தப்டும் யோகம் ன்தோல் ணியின் அயசப 

அயசினம் கருதியும், போதுநக்களின் ன் கருதியும், கபநன் தமயரின் முன் அனுநதி 

பற்று கீழ்கோணும் பதோமககள் பசலுத்தப்ட்டது. கய கநற்பகோள்ப்ட்டுள் 

பசவித்பதோமக ரூ.1,05,680/-அனுநதியும், இத்பதோமகயிம போதுநிதியிலிருந்து 

கநற்பகோள்வும், நன் அனுநதி கயண்டப்டுகிது. 

S 
NO  

VEHICLE  
NUMBER 

VEHICLE  DETAILS YEAR DETAILS 
ROAD TAX 
AMOUNT 

GREEN TAX  
AMOUNT  

TOTAL 

1 TN73W2316 TIPPER LORRY 2022-23 4,445 505 4,950 

2 TN73W2299 DUMPER PLACER LORRY 2022-23 4,475 1010 5,485 

3 TN23AR7435 FRONT END LOADER (JCB) 2022-23 5,040 0 5,040 

4 TN23AS6307  TIPPER LORRY 2021-22 to 2022-23 11,812 1,010 12,822 

5 TN23X 6607 TIPPER LORRY 2020-21 to 2022-23 46,840 1,515 48,355 

6 TN23AS6296 DUMPER PLACER LORRY 2020-21 to 2022-23 17,630 1,010 18,640 

7 TN73V5358 DUMPER PLACER LORRY 2020-21 to 2022-23 9,378 1,010 10,388 

  
 

பநோத்தம் ரூ 99,620 6,060 1,05,680 

அலுயக குறிப்பு : கபநன்     தமயரின்    முன்    அனுநதி    பற்று  

                             கநற்பகோள்ப்ட்டுள் டயடிக்மககளுக்கு நன்ம் அனுநதி  

                              யமங்கோம். 

            (.க.ண் 036/ச்1/2022)     

தீர்நோம் ண்.196                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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 இந்கபோட்சியில் UTIS Phase I பசனோக்கம் பசய்னப்ட்டு மடமுமயில் உள் 

நிமயில், தற்கோது UTIS, Phase II பசனோக்கம் பசய்ன கபோட்சி நிர்யோக ஆமணனர். 

பசன்ம-28. நண்ட கபோட்சி நிர்யோக இனக்குர், கயலூர் அயர்களின் 

அறிவுறுத்தலின்டி பசனோக்கம் பசய்து பதோடர்ந்து பசனல்டகயண்டி உள்து. அதன்டி 

தற்கோது UTIS Phas II பசனோக்கம் பசய்ன கயண்டி தற்கோமதன Configuration -uடி கூடுதோக 

கணிணி நற்றும் அதன் உகபணங்கள் புதினதோக பகோள்முதல் பசய்னவும், உகபணங்கம 

DGS&D விகிதப்டி தமிழ்ோடுஅபசு நிறுயநோ ELCOT மூம் ப உகபணங்கம 

பகோள்முதல் பசய்ன கதோபோன பசவிம் ரூ9.50 இட்சத்திற்கும். கநற்டி ணிக்கோ 

பதோமகயிம கபோட்சி போது நிதியிலிருந்து கநற்பகோள்வும்,  கப நன்த்தின் 

அனுநதிக்கு மயக்கப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு :  நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

 

தீர்நோம் ண்.197                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 

 
bghUŸ v© 23     

அபக்ககோணம் கபோட்சியில் 2022-2023  ஆம் ஆண்டு சோமகனோப வினோோரிகள் 

கணக்பகடுப்பு ணியிம கநற்பகோள்யதற்கு 18.07.2022 அன்று எப்ந்தப்புள்ளி 

ககோபப்ட்டது.   யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் பதோழில்நுட் கூபோய்வு  

பசய்னப்ட்டதில்,  Sense image Technologies  எப்ந்ததோபர், பசன்ம அயர்கள் அமத்து 

இங்களிலும் தகுதிபற்று  இருந்ததோல், அந்நிறுயத்தின் எப்ந்தப்புள்ளி திக்கப்ட்டு  

எப்பு கோக்கு பசய்னப்ட்டதில்,  எரு ருக்கு  ரூ. 700/- வீதம்  யரி நீங்கோக ணி பசய்து 

பகோடுப்தோக எப்ந்தப்புள்ளி யமங்கியுள்ோர்.    கநற்டி எப்ந்ததோபரின் எப்ந்தப்புள்ளிமன 

முடிவு பசய்ன நன்த்தின் அனுநதி கயண்டப்டுகிது.  

 

ய.ண். ணியின் பனர் எப்ந்தப்புள்ளி பதோமக     

  ( யரிகள் நீங்கோக) 

1 

 

 

 

 

Consultancy Service of condut of survey on Street 

Vendors, preparation of Bilngual ID Cards Certificates 

of vending preparation of city Street Vending Plan and 

Detailed Implementation  Plan for Infrastructure 

Improvement projects etc.,  under support to Urban 

Street Vendors (SUSV) Component of NULM in 

Tamilnadu. 

ரூ.700/- ( ர் என்றுக்கு) 

அலுயக குறிப்பு :-  

1) நன்ம் அனுநதி யமங்கோம். 

2) கநற்டி ணியின் அயசப அயசினம் கருதி கபநன் தமயரின் முன் 

அனுநதி பற்று ணி உத்தபவு யமங்கினமதயும்  நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

(.க.ண்.1620/2016/ப்1) 

தீர்நோம் ண்.198                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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அபக்ககோணம் கபோட்சிக்குட்ட குதிகளில் உள்  பூங்கோக்கம அபசிதழில் 

பயளியிடுயதற்க்கும் நற்றும் Auto Cad மூம்  கர் யமபப்டங்கள் யமபந்து அதம 

Booklet ஆக தனோர் பசய்னப்ட்டு கபோட்சி நிர்யோக நண்ட இனக்குர், கயலூர் நற்றும் 

கபோட்சி நிர்யோக இனக்குர். பசன்ம அவ்ர்களின் அலுயகத்தில் சநர்ப்பிக்க 

கயண்டியுள்தோலும் கநலும் இனியரும் கோங்களில் கபமநப்பு பிரிவில் கநற்பகோள் 

இருக்கும் ணிகளுக்கும் கதோபோன பசவிம் ரூ.2,50,000/- க்கு நன்த்தின் அனுநதிக்கு 

மயக்கப்டுகிது.  

      அலுயக குறிப்பு :-   ணியின்   அயசினத்மத    கருத்தில்   பகோண்டு         

                                       கபநன்த்தின் அனுநதிமன திர்கோக்கி கபநன்  

                                       தமயரின் முன் அனுநதிபற்று  நன்ம்  

                                       அனுநதிக்கோம். 

         (.க.ண்.1383/2018/ப்1)  

தீர்நோம் ண்.199                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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           அபக்ககோணம் கபோட்சிக்குட்ட்ட குதிகளில் உள் 2022-23 ம் ஆண்டிற்கோ 

சோமகனோப வினோோரிகளுக்கு கோதோநதமின்றி கடனுதவி கிமடத்திட சோமகனோப 

வினோோரிகள் நற்றும் யங்கி கநோர்களுடன்  கூட்டம் டத்துயதற்கு கதமயனோ 

போருட்களுக்கு உள்ளூர் நற்றும் பயளியூர் விமப்புள்ளி  ககோபப்ட்டதில் கீழ்கோணும் 

வியபப்டி விமப்புள்ளிகள் யபப்பற்றுள்து  நன்த்தின் ோர்மயக்கு மயக்கப்டுகிது. 
 

S.No. Name of the work Nos B.Jeevananth

am 

Devan 

Brothers Arts 

Arakkonam  

Ilaya Digital 

Kanchipuram 

1. Banner size 4x4 1 900 920 950 

2. Banner size 6x8 1 2250 2300 2350 

3. Banner size 8x8 1 2500 2550 2600 

4. Frame Making with stand 6x8 1 6200 6300 6350 

5. Frame Making 8x8 1 4200 4500 4510 

6. Pasting 1 500 550 560 

7. Charminor 1 4000 4100 4120 

8. Table 1 200 250 255 

 

கநற்கோணும் விமப்புள்ளிகளில் குமந்த விமப்புள்ளி யமங்கின 

B.JEEVANANTHAM ARAKKONAM, ன்யருக்கு ணியின் அயசப அயசினம் கருதி உடன் 

இப்ணிகம விமபந்து முடிக்க கயண்டிள்தோல் கபநன்த்தின் அனுநதிமன 

திர்கோக்கி கபநன் தமயரின் முன் அனுநதிபற்று பற்று கயம உத்திபவு 

யமங்கியுள்தற்கு  நன் அனுநதி கயண்டப்டுகிது.  
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    அலுயக குறிப்பு :-    ணியின்   அயசினத்மத    கருத்தில்   பகோண்டு  

                                       கபநன்த்தின் அனுநதிமன திர்கோக்கி கபநன்  

                                       தமயரின் முன் அனுநதிபற்று  கயம உத்திபவு  

                                       யமங்கியுள்தற்கு நன்ம் அனுநதிக்கோம். 

             (.க.ண்.1620/2016/ப்1) 

 

தீர்நோம் ண்.200                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 

 
bghUŸ v© 26     

            இந்கபோட்சிக்குட்ட்ட குதிகளில் உள் பூங்கோகம அபசிதழில் 

பயளியிடுயதற்க்கு யண்ண நி யமபப்டங்கள் யமபனப்ட்டு Booklet ஆக தனோர் பசய்ன 

உள்ளூர் நற்றும் பயளியூர் விமப்புள்ளி  ககோபப்ட்டதில் கீழ்கோணும் வியபப்டி 

விமப்புள்ளிகள் யபப்பற்றுள்து  நன்த்தின் ோர்மயக்கு மயக்கப்டுகிது. 
 

S.No Name of the work 

B.Jeevanantham 

Arakkonam 

Each One 

P.M.R. Planners & 

Builders 

Each One 

S.D. Planners & 

Builders 

Each One 

1. 

Park and play ground open 

space, OSR & CPS 

Drawing 

1600 2000 1800 

2. Map correction 400 500 450 

3. A4 sizes Color Print out 10 15 11.50 

கநற்கோணும் விமப்புள்ளிகளில் குமந்த விமப்புள்ளி யமங்கின 

B.JEEVANANTHAM ARAKKONAM, ன்யருக்கு ணியின் அயசப அயசினம் கருதி உடன் 

இப்ணிகம விமபந்து முடிக்க கயண்டிள்தோல் கபநன்த்தின் அனுநதிமன 

திர்கோக்கி கபநன் தமயரின் முன் அனுநதிபற்று பற்று கயம உத்திபவு 

யமங்கியுள்தற்கு நன் அனுநதி கயண்டப்டுகிது.  

    அலுயக குறிப்பு :-    ணியின்   அயசினத்மத    கருத்தில்   பகோண்டு  

                                       கபநன்த்தின் அனுநதிமன திர்கோக்கி கபநன்  

                                       தமயரின் முன் அனுநதிபற்று  கயம உத்திபவு  

                                       யமங்கியுள்தற்கு நன்ம் அனுநதிக்கோம். 
                 (e.f.v©.1383/2018/v¥1) 

தீர்நோம் ண்.201                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 

 
bghUŸ v© 27          

           01-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர் திரு.ஜி.போென்குநோர் அயர்கள் பகோண்டு 

யரும் தீர்நோம் 

1) அண்ணோ பதரு விரியோக்கத்தில் இஸ்நோயில் கர் பதருக்களுக்கு சோம அமநத்து 

தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  
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2) அ)அவில்தோர் முனுசோமி நற்றும் போகெந்திப கிரிசிங்  பதருமய இமணக்கும்   

      இமணப்புச் சோம அமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

ஆ) கசர்கநன்   ஞ்சோட்சபம்   பதரு    நற்றும் ோல்கதூர் சோஸ்திரி    பதருமய   

       இமணக்கும் இமணப்பு சோம அமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

இ) யோர்டு ண். 1,19,20,21   நற்றும் மகனூர் கிபோந போதுநக்கள் யமப ள்ளி   

      கல்லூரிகள்  நற்றும் கபோட்சி அலுயகம் உள்ளிட்ட அபசு அலுயகங்களுக்கு  

      பசல் ோள் என்றுக்கு 5 ஆயிபத்திற்கும் கநற்ட்கடோர் னனிக்கும் அண்ணோ    

      பதருவிற்கும், கல்னோண நண்டம் பதருவிற்கும் இமடப்ட்ட  இமணப்புச்  

      சோம  ஆகின மூன்று இமணப்பு சோமகள் ( 90 மீட்டர்) சீபமநத்து தருநோறு  

      ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

3) சோம அமநத்த ோள் முதல்  இன்று யமப நக்கள் னன்ோட்டிற்கு மிகவும் சிபநநோக  

உள் பத்திம் பதரு சோமயிம சீபமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

4) சுயோல்கட்மட, மமன கருந்து நிமனம் நற்றும் புதின கருந்து நிமனம் ஆகின 

குதிகளில் நிறுயப்ட்டுள் கழியமகம சீபமநத்து போதுநக்கள் 

னன்ோட்டிற்கு பகோண்டு யருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

5) பத்திம் பதருவில் உள் மினியர் ம்ப் நற்றும் கடங்கிற்கு கநமட அமநத்து 

தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

6) அண்ணோ பதருவில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ழுது நீக்க பகோண்டு பசன் 

மகம்பிம மீண்டும் போறுத்தி கநமட அமநத்து தருநோறு  ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

தீர்நோம் ண்.202                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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03-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர் திரு.கி.சபயணன் அயர்கள் பகோண்டு யரும் 

தீர்நோம் 

1) ககணஷ் கர் 4-யது பதரு சோமயிம சீபமநத்து தருநோறு  

ககட்டுக்பகோள்கிகன்.   

2) ககணஷ் கர் 1-யது பதருவில்  கயகத்தமட அமநத்து தருநோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

3) ககணஷ் கர் 1-யது பதரு , 2யது கிமக்கு, கநற்கு பதரு நற்றும் விரியோக்கம்,              

3-யது கநற்கு விரியோக்கம், 4-யது கநற்கு விரியோக்கம், 5-யது கநற்கு 

விரியோக்கம், ககணஷ் கர் 2-யது பதரு, பநயின் பதரு, 1-யது பநயின் குறுக்கு 

பதரு, ககணஷ் கர் 3யது பதரு பநயின் பதரு நற்றும் விரியோக்கம், ககணஷ் 

கர் 4-யது பதரு பநயின் பதரு, குறுக்குத் பதரு 1,2,3,4 நற்றும் ககணஷ் கர் 

5-யது பதரு பநயின் பதரு நற்றும் ககணஷ் கர் 6-யது பதரு பநயின் பதரு, 

குறுக்குத் பதரு ( நசூதி பதரு) நற்றும் ககணஷ் கர் 13-யது பதரு குறுக்குத் 

பதரு, 1-யது நற்றும் 2-யது நற்றும் ககணஷ் கர் 14-யது பதரு குறுக்குத் 

பதரு, 1-யது நற்றும் 2-யது விரியோக்கப்குதிகளில் புதினதோக சோமகள் நற்றும் 

ழுதமடந்த சோமகம சீபமநத்து தருநோறும் நற்றும் நமமநீர் கோல்யோய் 

கட்டிதரும்டியும் ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

 

தீர்நோம் ண்.203                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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04-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர் திரு.ஸ். பசந்தில்குநோர் அயர்கள் பகோண்டு 

யரும் தீர்நோம் 

  1) 4-யது யோர்டிற்கு உட்ட்ட சோஸ்திரி கர் முதல் பதரு, நசூதி சந்து பதரு நற்றும் 

அதம சுற்றியுள் M/316   முதல் M/328 யமப  ஆண்டுகோக குண்டும் குழியுநோக 

உள்தோல் டயடிக்மக கநற்பகோண்டு  இத்பதருக்களுக்கு சோம அமநத்து தருநோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

2) அபக்ககோணம் கபம் 6-யது குறுக்குத் பதருவில் யசிக்கும் 1) ட்சுமி க/ப. 

கோகோதன் 2) குல்சன்பீ க/ப. கலிமுல்ோ, 3) பெனிோ க/ப. ெோனிோரோ                                 

4) சோகிதககம் க/ப. கநல் 5) சுதோ க/ப. திகபன் 6)திர்னிரோ க/ப. ககரோ                           

7) புஷ்தோ க/ப. முபளி 8) இபோணி க/ப. ோபதி 9) நசூதி 10) லிதோ க/ப. 

ஹரிழுநம 11) சங்கரி க/ப. குநோர் 12) சங்கீதோ க/ப. பிகபம் 13) சங்கீதோ க/ப கயன் 

கநற்டி ர்கள் அபக்ககோணம் கபோட்சிக்கு உட்ட்ட யோர்டு பி, பிோக் 41, கபவு ண்.111 

அபசுக்கு பசோந்தநோ இடத்தில்  20 ஆண்டுகளுக்கு கநோக யசித்து யருகின்ர்.  இந்த 

இடத்திற்கோ ட்டோ ப இந்கபோட்சியின் மூம் தமடயில்ோ சோன்று யமங்க தீர்நோம் 

நிமகயற்றி டயடிக்மக கநற்பகோள்ளுநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.   

 

தீர்நோம் ண்.204                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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05-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர் திருநதி.A.சோமுண்டீஸ்யரி அயர்கள் பகோண்டு 

யரும் தீர்நோம் 

 1) 5-யது யோர்டிற்கு உட்ட்ட கருஜி கர் 5-யது பதருவில் போதுநக்களுக்கு 

இமடஞ்சோக உள்  மகம்பிம அகற்றிவிட்டு கயறு எரு இடத்தில் அமநத்து 

தருநோறு  ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

  2) கருஜி கர் 5யது 2-யது குறுக்குத் பதருவிற்கு சோம அமநத்து தருநோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன்.   கநலும், அப்குதியில் ோதோ சோக்கமட   கசதநமடந்துள்மத 

சீபமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

           3) கருஜி கர் 1 யது பதருவிற்கு பிதினதோக கயர் பிோக் கபோடு அமநத்து தருநோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

           4) சுடுகோடு பின்புபம் உள்  பரின கோல்யோயிம சுத்தம் பசய்து  தருநோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

          5) கருஜி கர் 5யது முதல் குறுக்குபதருவிற்கு ஆழ்தும கிணறு அமநத்து  

தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

          6) கருஜி கர் 5யது 2-யது குறுக்கு பதருவின் அருகில் பூங்கோவிம சுத்தம் 

பசய்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 

தீர்நோம் ண்.205                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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08-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர் திருநதி.பிரினதர்ஷினி அயர்கள் பகோண்டு 

யரும் தீர்நோம் 

 கநோசூர் கபோட்டில் உள் (பதகபசோ சர்ச் அருகில்) சின்படக்ஸ் பதோட்டியுடன் உள் 

மினி யர் ம்ப் கசதநமடந்து  ோட்கோக குடிநீர் வீணோகியுள்து. இதோல் அப்குதி 

நக்கள் குடிநீருக்கு சிபநப்டுகின்ர். கய அப்ம்பிம உடடினோக சீபமநப்பு 

தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

 

தீர்நோம் ண்.206                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 

 
bghUŸ v© 32 

09-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர் திரு.S.P.நோலின் அயர்கள் பகோண்டு யரும் 

தீர்நோம் 

1) அண்ணோபதரு (கநோசூர் கபோடு), 2) ம்.சி. போெோ பதரு, 3) சங்கம் பதரு, 4) ன்னீர் 

பசல்யம் பதரு, 5) அருந்த்தி ோமனம்   நற்றும் 6) நபகதம் கர் ஆகின 

அமத்து பதருக்களும் சிபநண்ட் சோம அமநத்து தருநோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

தீர்நோம் ண்.207                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
bghUŸ v© 33 

12-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர் திருநதி.பஷிதோ கரிமுல்ோ அயர்கள் பகோண்டு 

யரும் தீர்நோம் 

  12-யது யோர்டு குதியில் உள் நசூதி சந்து பதருவில் உள் மகம்பு 

போதுநக்களுக்கு இமடயூபோக உள்தோல் அதம அகற்றி தருநோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

 

தீர்நோம் ண்.208                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
bghUŸ v© 34 

  22-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர்  திருநதி.ஸ்.நல்லிகோ சீனியோசன் அயர்கள் 

பகோண்டு யரும் தீர்நோம் 

1) 22-யது  யோர்டிற்கு உட்ட்ட ண்டிட் ெயஹர்ோல் கரு பதரு முதல் பதருவில்  

உள் கோல்யோயிம உனர்த்தி கட்டித் தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

          2) குல்ன் குட்மட சந்து யழிப்ோமதயில் சோம யசதி அமநத்து தருநோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

           3) இந்திபோ கர் போதுயழிச்சோமயிம சீபமநத்து சோம அமநத்து தருநோறு  

ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

           4) கசோளிங்கர் கபோடு கல்ம அருகில் உள் கடங்க், தர்நபோெோ  பதருவில் உள் 

குடிநீர் கடங், குல்ன்குட்மட உள் கடங்க் நற்றும் புதின கருந்து நிமனத்தில் இபண்டு 

குடிநீர் கடங்க்  புதினதோக நோற்றி அமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  



 
 

21 
 

           5) கோல்யோயில்  கழிவுகள் அதிகநோக பயளிகன உள்தோல் அப்குதியில் அதிக 

துர்ோற்ம் வீசுகிது. இதம சீபமநக்க டயடிக்மக கநற்பகோள்ளுநோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

 

தீர்நோம் ண்.209                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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  23-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர்  திரு.ோ. பசிம்நன் அயர்கள் பகோண்டு யரும் 

தீர்நோம் 

ம்..பெயின் கபோட்சி டுநிமப்ள்ளி சீபமநத்தும், ள்ளி யோகத்திம சுற்றி  

தமப அமநத்தும், சத்துணவு சமநனல் கூடம் அமநத்தும் ஆகினயற்றுடன் புதினதோக ள்ளி 

கட்டிடம்  கட்டிதருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

தீர்நோம் ண்.210                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
bghUŸ v© 36 

  25-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர்  திரு.துமபசீனியோசன் அயர்கள் பகோண்டு 

யரும் தீர்நோம் 

  மனிப்கட்மட டில்லினப்ன் முதல் பதரு நற்றும் சந்து பதருக்களுக்கு கயர் 

பிோக் சோம அமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

 டி.ன். கர் 2-யது பதரு நற்றும் 3-யது பதரு இமணயும் யழியில் கல்பயட்டு 

அமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

  கோல்ோயுடு பதருவில்  ோதோ கோல்யோய் உள் குதியில் இருபுமும் சுயர் ழுப்பி 

தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

தீர்நோம் ண்.211                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
bghUŸ v©37 

  28-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர்  திருநதி.S.போெட்சுமி அயர்கள் பகோண்டு 

யரும் தீர்நோம் 

1) கசோநசுந்தபம் 4-யது  பதருவில் புதின மின்கோர் கடங்ன் என்று அமநத்து தருநோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

2) நீர் ற்றும் பதோட்டிக்கு அருகில் கடங்க் குதியில் எரு புதின மின் விக்கு  

அமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

 3) 28-யது யோர்டிற்கு உட்ட்ட குதிகளில் முட்புதர்கள்  அகற்றிவிட்டு சுத்தம் 

பசய்னப்ட கயண்டும்  ககட்டுக்பகோள்கின்.  

4) சத்தினயோணி முத்து கர் 2-யது பதருவில் உள் சி வீடுகளில்  ோதோ 

சோக்கமட இமணப்பு  அமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

5) சத்தினயோணி முத்து கர் 2-யது பதருவில்  ோம் என்று ழுதமடந்துள்மத 

சீபமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

6) சத்தினயோணி முத்து கர் 3-யது பதருவில் இபண்டு புதின ோம் அமநத்து 

தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  
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7) சத்தினயோணி முத்து கர் 4-யது பதருவில்  ோம் என்று கதயோனம் முன்ோல் 

உள்திோல் அதம விரிவுடுத்த டயடிக்மக கநற்பகோள்ளுநோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

தீர்நோம் ண்.212                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
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  29-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர்  திருநதி.P.ந்தோகதவி அயர்கள் பகோண்டு 

யரும் தீர்நோம் 

 1) A.N  கண்டிமக 2-யது பதருவில்  கழிவுநீர் பயளிகன பசல் முடினோநல் 

பதருக்களில் கதங்கி நிற்கிது. இதோல்  அப்குதியில் சுகோதோப ககடு  ற்டுகிது.   

கய, அப்குதியில் நமமநீர் யடிகோல்யோய் நற்றும் கல்பயட்டு அமநத்து தருநோறும் 

சோமயின் குறுக்கக கயகத்தமட அமநத்து தருநோறும் ககட்டுக்பகோள்கிகன்.   

 2) எத்தயோமட 2-யது பதருவில்  உள் கபோட்சிக்கு பசோந்தநோ இடத்தில் நபம், 

பசடி, பகோடிகள் யர்ந்து போதுநக்களுக்கு  இமடயூோக உள்தோல்,   அவ்விடத்திம  

சுத்தம் பசய்து   அப்குதியில் போதுநக்கள் னன்ோட்டிற்கோக பூங்கோ அமநத்து தருநோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

தீர்நோம் ண்.213                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
 bghUŸ v© 39 

30-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர் திரு.S.பிபகோஷ் அயர்கள் பகோண்டு யரும் 

தீர்நோம் 

    1) மனிப்கட்மட  கோந்திகபோடு குதியில் 1 மின்சோப கம்ம் நற்றும் அங்கோம்நன் 

ககோவில் பின்பும் உள் பதருவில் 2 மின்சோப கம்ங்கள் ஆக பநோத்தம் மூன்று மின்சோப 

கம்ங்கம அகற்றித் தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

    2) 30-யது யோர்டிற்கு உட்ட்ட அமத்து பதருக்களிலும் நமமநீர் யடிகோல் 

சீபமநத்தும், புதினதோகவும் கட்டித் தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

 

தீர்நோம் ண்.214                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
bghUŸ v© 40 

31-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர்  திருநதி.K.ட்சுமி அயர்கள் பகோண்டு யரும் 

தீர்நோம் 

 புதுப்கட்மட 3-யது பதருவில் நமமக்கோங்களில்  தண்ணீர் கதங்குயதோல் 

போதுநக்கள் பரிதும் ோதிப்மடகின்ர்.  கய, அப்குதிக்கு சோம யசதி, கோல்யோய் 

யசதி கல்பயட்டு நற்றும் சின்படக்ஸ் கடங் அமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

தீர்நோம் ண்.215                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                   அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
bghUŸ v© 41 

32-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர்  திரு.L.பெனோல் அயர்கள் பகோண்டு யரும் 

தீர்நோம் 

 1) 32-யது யோர்டிற்கு உட்ட்ட குதிகளில் உள் கோல்யோய்களில் தூர் டுக்க உரின 

டயடிக்மக கநற்பகோள்ளுநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 
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2) 32-யது யோர்டு குதிகளில் மின்கம்ங்கள் இரும்பு  கோல்கள் ழுதமடந்துள். 

அதம அகற்றிவிட்டு  சிபநண்ட் மின்கம்ங்கள் நோற்றி அமநத்து தருநோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன். 

தீர்நோம் ண்.216                                                                   ோள். 30.09.2022                

                                அலுயக குறிப்பு :- அனுநதிக்கப்ட்டது. 
bghUŸ v© 42 

  33-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர்  திருநதி.பக்கத் சகோப்தின் அயர்கள் 

பகோண்டு யரும் தீர்நோம் 

  1) கிருஷ்ணோம்கட்மட 4-யது பதரு, முோபக் கர் 2 நற்றும் 3-யது பதருக்களில்  

கோல்யோய் யசதி அமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

 2) கிருஷ்ணோம்கட்மட3-யது பதரு, 4-யது பதரு நற்றும்  5யது பதரு ஆகின 

ோன்கு பதருக்களில் உள் மகம்பிம அகற்றிவிட்டு  சின்படக்ஸ் கடங்க் அமநத்து 

தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

 3) முோபக் கர் வீடுகளின் மீது H.D. Line இருப்தோல் அதம நோற்றினமநத்து 

தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 
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   34-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர்  திருநதி.ஆ.பஸினோ அயர்கள் பகோண்டு 

யரும் தீர்நோம் 

 1) முத்தப்ன் பதரு கமடசியில் (அருந்ததி ோமனம்) கமடசியில்  ோதோ சோக்கமட 

திட்டம் அமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

2) கோந்தி கபோடில் கோல்யோய்  அமநத்து அதன் கநல் மடகநமட அமநத்து தருநோறு 

ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

3) 34-யது யோர்டு குதிகளில்  உள் மின்கம்ங்களில் TUBE LIGHT அகற்றிவிட்டு 

LED LIGHT  அமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

4) 34-யது யோர்டில்  3 ஆழ்தும கிணறு அமநத்து அதில் மின்கநோட்டோர் நற்றும் 

சின்படக்ஸ் கடங்க் அமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  
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  35-யது யோர்டு கபநன் உறுப்பிர்  திரு.ய.கோந்திபோஜ்அயர்கள் பகோண்டு யரும் 

தீர்நோம் 

1) முனுசோமி பிள்ம பதருவிற்கு, தபநோ சோம யசதி, மின் கநோட்டோருடன் கூடின 

சின்படக்ஸ் கடங்க், கசோோர்  மின் விக்குகள் அமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

2) முனுசோமி பிள்ம பதருவில் ோதோ சோக்கமட திட்டம்  நிமவு  போநல் 

உள்தம விமபவில் முடித்து தருநோறும், அபசோத்தம்நன் ககோயில் குத்மத  நக்கள் 

னன்ோட்டிற்கு  பகோண்டு யப சீபமநத்து தருநோறும் நற்றும் கிருணோம்கட்மட  முதல் 

பதரு,  இபண்டோயது பதருவில் கல்பயட்டுகள் நோற்றி தருநோறும், கிருஷ்ணோம்கட்மட 

இபண்டோயது பதருவில் உள்  ள்ளி யோசல் நற்றும் ஆதிதிபோவிடர் பண்கள் 

கநல்நிமப்ள்ளியில் சிசிடிவி ககநபோக போருத்தி தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

3) கபோட்சிக்குட்ட்ட  குத்துக்கமப குதியில் தபநோ சோம யசதி பசய்து 

தருநோறும்,  அகத பதருவில்  மின் கநோட்டோருடன் யடின இபண்டு சின்படக்ஸ் கடங்க் 
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அமநத்து  குடிநீர் யசதி  பசய்து தருநோறும், குக்கமப பதருவில் கசோோர் மின் விக்கும் 

நற்றும் குடிநீர் மப்மன் அமநத்து தருநோறும் குக்கமப  பதருவில் உள் குத்மத 

நக்கள் னன்ோட்டிற்கு பகோண்டு யப சீபமநத்து தருநோறும்  ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

4) முனுசோமி பிள்ம பதருவில் கபோட்சி ள்ளி, அங்கன்யோடி மநனம் நற்றும் ஸ். 

ஆர்.ககட் ஆகின குதிகளில் சிசிடிவி ககநபோ போருத்து தருநோறும், அகத குதியில் உள் 

கபோட்சி குடிநீர் கதக்கத் பதோட்டி அருகில் பூங்கோ அமநத்து தருநோறும் 

ககட்டுக்பகோள்கின்.  

 5) ஏச்கசரி கபோடு குதியில் நக்கள் குப்மகள் பகோட்ட குப்மத் பதோட்டிகள் 

அமநத்து தருநோறும், கநலும் ஏச்கசரி கபோடு புதுப்கட்மட இபயில் நிமனம்  பசல்லும் 

ோமதயில்  ோதோ சோக்கமட திட்டம்  நிமவு போநல் உள்தம முடித்து தருநோறு   

ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

6) கபோட்சியின் முக்கினப்குதினோ ஸ். ஆர்.ககட் குதியில்  இ-கசமய மநனம் 

அமநத்து தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன்.  

7) கிருஷ்ணோம்கட்மட 7-யது பதரு, கோர்டிங் பதரு முமயில் 

போதுநக்களுக்கும்  கோக்குயபத்திற்கும் இமடயூபோக  உள் மின்கம்த்திம  கயறு 

இடத்திற்கு நோற்றித் தருநோறு ககட்டுக்பகோள்கிகன். 
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   (எம்)/-திருநதி.ட்சுமி ோரி, 
                                                                            கபநன் தமயர், 

                                                                         அபக்ககோணம் கபோட்சி. 
 


