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2447) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� தமி�நா� ந���த நக���ற வள��சி திட� 2020-21 ஆ� ஆ$�� 
(TNSUDP) கீ�.க$ட சாைலகள1� தா�தள� அைம.க 3.1000.00 இலச�தி67 மதி�ப8� தயா� 
ெச9ய�ப�, வ�:வான திட அறி.ைக நகராசி நி�வாக ஆைணயரக அ=வலக�தி� 
சம��ப�.க�பட>. 
பண�கள�� வ�பர�: 

வ. 
எ� 

ேவைலய�� ெபய� 
வா�� 
எ� 

ந�ள�  
(கி. 

ம��ட!") 

மதி%ப&��' 
ெதாைக 

((. 
இல�ச'தி") 

1. 

ஆ�.ப�. நக�, ெகா?7 நக�, ேநதாஜி ேரா� உய� 
ேகா�ர வ�ள.7 Cத� பால.கா� சாைல வைர, 
C�>7மரசாமி ேலஅD, ராமா�தா� ேல 
அD,வ�கபாைளய� இேட: சாைல, 
வ�கபாைளய� இேட: 7F.7 வ �திக�, ரய��ேவ 
ைலயG சH>, கHதG வ �தி, ெச�ல7மார� வ �தி 
ெதாட�சி, ப�.ேக.� ப�ள1.Iட சாைல, அப�ராமி 
ஆ$டா� நக� 7F.7 வ �திக�, 7மரG நக�, 7மரG 
நக� ப�ள1.Iட சாைல, ரய��ேவ JேடசG ேரா�, 
வ�ள1ய�மா� ேலஅD, க$ண�பG நக�, நிK 
அலக�பா ேலஅD, கிLMணசாமி ப�ள1.Iட 
சாைல, பழன1ய�பG வ �தி 7F.7 வ �திக�, ரா� நக� 
ப�ரதான ம6F� 7F.7 வ �திக�, வ�.ேக.வ� ேலஅD 
7F.7 வ �திக� ம6F� அG� நக� ஆகிய வ �திகள1� 
தா�தள� அைம�த�. 

1,2,3,4, 
22, 

23,24,25, 
27 

6.83 400.00 

2. 

ெவ?கடாசல�ர� ப�ரதான ம6F� 7F.7 வ �திக�, 
LIG காலன1, X�ச�J காலன1, ேசாமYHதரா�ர� 
1வ>,2வ>,3வ> கிழேம� சாைலக�, லYமி �ர� 
ேட?. கிழ.7�ற சாைல, பவான1 ச?க� வ �தி, 
மர�ேபைட ப�ள� இJலாமிய�க� மயான 
ப�G�ற சாைல, P.S ஆFCக� நக�, கிழ.7 ேம67 
சாைல,லYமி நக� மய��சாமி வ �தி, Cகம> நக� 
ம6F� Y$ணா�� கா�வா9 இேட: சாைல 
ஆகிய வ �திகள1� தா�தள� அைம�த�. 

11,31,32, 
34,36 

4.00 200.00 

3. 

ெவ?கடராம�ர� வ �தி, Y��மாட வ �தி, டா.ட� 
CZசாமி வ �தி, வ�நாயக� ேகாய�� வ �தி, வாண� மாட 
வ �தி, நHதனா� காலன1, ராேஜJவ: நக�, C�ைல 
நக�, Jேட பா?. காலன1, LIG காலன1 ப�ரதான 
சாைல, அ$ணா அெவGK, MGR நக� சாைல, 
ேச>பதி நக� ம6F� ஆFCக� நக� ேம67 சாைல 
ஆகிய வ �திகள1� தா�தள� அைம�த�. 

6,8,10,14 3.72 200.00 

4. 

வ�ஜயராகவG வ �தி, V.O.C வ �தி, அதியமாG வ �தி, 
அ�மண �JவரG ேகாய�� வ �தி, பா: வ�ள� வ �தி, 
திLவ�`வ� வ �தி, க�ப� வ �தி, ஆFCக� நக� 
கிழ.7, நா�சிC�> வ �தி, க:யகாள1ய�மG ேகாய�� 

5,6,7,8, 
35 

3.54 200.00 



வ �தி ம6F� கணபதி நக� சாைலக� ஆகிய 
வ �திகள1� தா�தள� அைம�த�. 

 ெமா'த�  18.09 1000.00 
 

சம��ப�.க�பட கL�>Lவ�ைன, தமி�நா� நக���ற உட�கடைம�� நிதி ேசைவ 
நிFவன�தா� (TNUIFSL) I�Hதா9D ெச9ய�ப� கீ�.க$ட நிதி ஆதார�>டG ஒ��த� 
வழ?கிc�ள>. 

வ. 
எ� 

நிதி ஆதார� 
ெதாைக 

((.ேகா0ய�") 

1. 
உலக வ?கி நிதி உதவ�cடG தமி�நா� நக���ற ேம�பா� திட 
நிதிய�லிLH> (TNUDF) கடG ெதாைக. 

2.47 

2. 
உலக வ?கி நிதி உதவ�cடG திட நிைல மான1ய நிதிய�G கீ� 
மான1ய� ெதாைக (Grant) (PSGF). 

5.68 

3. நகராசி ப?கள1��. 1.85 
 ெமா'த� 10.00 

 
ேம6காh� நிதி ஆதார�தி67 மGற அZமதி ேவ$ட�ப�கிற>. 

அ2வலக34றி%6: 

1. மGற� அZமதி வழ?கலா�. 

2. ேம6காh� தமி�நா� ந���த நக��ற வள��சி� திட�திG (TNSUDP)  கீ� தயா� ெச9ய�பட 
வ�:வான திட மதி�ப8�� ெதாைக.7, உலக வ?கி நிதி உதவ�cடG தமி�நா� நக���ற 
ேம�பா�� திட நிதிய�லிLH> (TNUDF) கடG ெதாைக 3.2.47 ேகா� ெபFவத67� ம6F� 
நகராசி ப?கள1��� ெதாைகயான 3.1.85 ேகா�ைய நகராசி நிதிய�லிLH> ேம6ெகா�வத67 
மGற� அZமதி வழ?கலா�. 

 

 


