சட்டமன்ற உறுப்பினர் த ொகுதி மமம் பொட்டு ் திட்டம்


மிழ் நொட்டில் ,

சட்டமன் ற

உறுப் பினர்

த ொகுதிகளில்

ம வையொன

அடிப் பவட உட்கட்டவமப் பு பணிகவள உடனடியொக கண்டறிந் து அ வன
தசயல் படு ்துை ற் கொக

சட்டமன் ற

உறுப் பினர்

த ொகுதி

மமம் பொட்டு ்

திட்டம் தசயல் படு ் ப் பட்டு ைருகிறது.


சட்டமன் ற உறுப் பினர்கள்
ைசதிகளில்

உள் ள

ங் களது த ொகுதிக்கு ம வையொன கட்டவமப் பு

இவடதைளிகவள

இ ்திட்ட ்தின் கீழ் தசயல் படு ்


இ ்திட்டம் ,

சட்டமன் ற

ஊரொட்சிகள்

அப் பணியிவன

பரிந்துவர தசய் யமைண்டும் .

த ொகுதிக்கு

மற் றும்

கண்டறிந் து

ஊரொட்சி

உட்பட்ட

கிரொமப் புற

ஒன் றியங் களிலும்

பகுதிகளொன

மற் றும்

நகர்புற

பகுதிகளொன மபரூரொட்சிகள் , நகரொட்சிகள் , மொநகரொட்சி ஆகிய அவன ்து
இடங் களிலும் மமற் தகொள் ளப் படுகிறது.


ஒரு

சட்டமன் ற

த ொகுதிக்கு

நிதியொண்டிற் கும்

2019-20

ஆம்

ஆண்டு

மு ல்

ஒை் தைொரு

லொ ரூ. 2.50 மகொடியிலிருந்து 3.00 மகொடியொக நிதி ஒதுக்கீடு

தசய் யப் படுகிறது.


தமொ ்

நிதியில்

21

ச வீ ம்

ஆதிதிரொவிடர்

/

பழங் குடியினர்

அதிக

எண்ணிக்வகயில் ைொழும் பகுதி மக்கள் பயன் தபறும் ைவகயில் ஒதுக்கீடு
தசய் ய மைண்டும் .


ரூ. 3.00 மகொடியில் "ைவரயறுக்கப் பட்ட கூறு நிதியொக"

ரூ.1.50 மகொடிக்கு

முன் னுரிவம பணிகவள கட்டொயமொக எடு ்து தசய் ய மைண்டும் .


ரூ. 3.00 மகொடியில் "ைவரயறுக்கப் படொ
வட தசய் யப் பட்ட பணிகள்

விர எந்

கூறு நிதியொன"

ரூ. 1.50 மகொடிக்கு

பணிகவளயும் மமற் தகொள் ளலொம் .


ைவரயறுக்கப் பட்ட கூறு நிதியில் தசய் ய மைண்டிய பணிகள்
(ரூ. 1.50 மகொடி)



பள் ளி உட்கட்டவமப் பு ைசதிகள் - ரூ. 25.00 இலட்சம்
அரசு பள் ளிகளொன ஊரொட்சி ஒன் றிய த ொடக்கப் பள் ளி , நடுநிவலப் பள் ளி
மற் றும்

நகரொட்சி,

மொநகரொட்சி

பள் ளிகளில்

உட்கட்டவமப் பு

ைசதிகள்

ஏற் படு ் லொம் .


பள் ளிகளில்
நூலகங் கள் ,

குடிநீ ர்
ஆய் வு

விநிமயொகம் ,
கூடங் கள் ,

கழிப் பவறகள் ,

சுற் றுசுைர்

ைகுப் பவறகள்

கட்டு ல்

மபொன் ற

,

பணிகள்

மமற் தகொள் ளலொம் .


பள் ளிகளுக்கு சு ்திகரிக்கப் பட்ட குடிநீ ர் ைழங் கும் கலன் கள் அவம ் ல் ரூ. 20.00 இலட்சம்



அரசு பள் ளிகளொன மொநகரொட்சி / நகரொட்சி / ஊரொட்சி ஓன் றியம் / ஊரொட்சி
ஒன் றிய

பள் ளிகளில்

சுகொ ொர ்துடன்

கூடிய

மொணை

மொணவியர்க்கு

குடிநீ ர் ைழங் கும்

சு ் மொன

தபொருட்டு

மற் றும்

சு ்திகரிக்கப் பட்ட

குடிநீ ர் ைழங் கும் கலன் கள் ைழங் கும் பணிகள் மமற் தகொள் ளலொம் .



அங் கன் ைொடி / ச ்துணவு வமய கட்டடங் கள் - ரூ. 20.00 இலட்சம்
அங் கன் ைொடி , ச ்துணவு கட்டடங் களில் பரொமரிப் பு பணிகள் (அ) புதிய
கட்டடங் கள் கட்டு ல் , சவமயலவறகளுக்கு எரிைொயு இவணப் பு ைழங் கு ல்
மபொன் ற பணிகவள மமற் தகொள் ளலொம் .



மமற் கண்ட பணிகள் ஏதும் தசய் ய ் ம வையில் லொ
சமூக நல அலுைலர் ஆகிமயொரிடமிருந்து
ைவரயறுக்கப் பட்ட

கூறு

நிதியில்

பட்ச ்தில் மொைட்ட

உரிய சொன் று தபற் று இம

குறிப் பிடப் பட்டுள் ள

பணிகவள

விருப் ப ்தின் அடிப் பவடயில் தசய் யலொம் .
குடிநீ ர் பணிகள் - ரூ. 30.00 இலட்சம்




மகொவடகொல ்தில்

ஏற் படும்

குடிநீ ர் பற் றொக்குவறவய

பணிகள் மமற் தகொள் ளலொம் . குடி நீ ர் ஆ ொர ்வ

ணிப் ப ற் கொன

தபருக்கு ல் மின் விவச

இவறப் பொன் சிறுமின் விவச இவறப் பொன் மமல் நிவல நீ ர் ்ம க்க ் த ொட்டி
கட்டு ல் ,

புதிய

ஆழ் துவள

ஆழப் படு ்து ல் ,

புதிய

கிணறு

வகப் பம் பு

அவம ் ல் ,
அவம ் ல் ,

ஆழ் துவள

கிணறு

திறந் தைளி

கிணறு

அவம ் ல் மற் றும் ஆழப் படு ்து ல் மபொன் ற பணிகவள மமற் தகொள் ளலொம் .
இ ர பணிகள்




- ரூ. 55.00 இலட்சம்

ைவரயறுக்கப் பட்ட
உறுப் பினர்
ஒன் று

(அ)

கூறு

நிதியில்

ரூ.

55.00

இலட்ச ்தில்

சட்டமன் ற

மது விருப் ப ்தின் அடிப் பவடயில் கீழ் கண்டுள் ள பணிகளில்
அ ற் கு

மமற் பட்ட

பணிகவள

ஊரகம்

மற் றும்

நகர்ப்புற

பகுதிகளில் மமற் தகொள் ளலொம் :

சரவள / கப் பி சொவலகவள

ொர் சொவலயொக மமம் படு ்து ல் .



மிகவும் பழு வடந்



சிதமண்ட் கொன் கிரிட் சொவலகள் அவம ் ல் .



பொலங் கள் கட்டு ல் .



தபொது விநிமயொக கவட கட்டு ல் .



தபண்கள் / ஆண்கள் சுகொ ொர ைளொகம் கட்டு ல் .



இடுகொடு / சுடுகொடு அவம ் ல் .



உடற் பயிற் சி கூடம் கட்டு ல் / உபகரணங் கள் ைழங் கு ல் .



சூரிய ஒளி சக்தி - த ருவிளக்குகள் மற் றும் அரசு கட்டட கூவர மீது

ொர் சொவலகவள புதுப் பி ் ல் .

நிறுவு ல் .


ைக் ஃப் ைொரிய ்தின் இடுகொடுகளுக்கு சுற் றுச்சுைர் (அ) கம் பி மைலி
அவம ் ல் .



மொற் று திறனொளி பள் ளிகள்

/ அரசு ஆ ரைற் மறொர் விடுதிகளுக்கு

உட்கட்டவமப் பு ைசதிகள் தசய் து தகொடு ் ல் .


அரசு மரு ்துைமவனகள் , ஆரம் ப சுகொ ொர நிவலயங் கள் , கொல் நவட
மரு ்துமவனகள் , அரசு பள் ளிகள் , ஊரொட்சி ஒன் றிய பள் ளிகள் ஆதி
திரொவிடர்

நலப்

பள் ளிகள் ,

கள் ளர்

சீரவமப் பு

கல் லூரிகள் ,

பள் ளிகள் ,

அரசு

அரசு

பொலிதடக்னிக்குகள் ,

அரசு

த ொழிற் பயிற் சி

நிவலயங் கள் , அரசு

ங் கும் விடுதிகள் ஆகியைற் றிக்கு கட்டடம் (அ)

சுற் றுசுைர் கட்டி தகொடு ் ல் .


நகர்புற பகுதிகளில் கொன் கிரிட் நவடபொவ கள் , தபொது பூங் கொக்கள்
அவம ் ல் ,

வைட்ரொலிக்

தூர்ைொரும்

இயந்திரங் கள்

ைொங் கு ல் ,

த ருவிளக்குகள் அவம ் ல் மபொன் றவைகள் மமற் தகொள் ளலொம் .
 ைவரயறுக்கப் படொ

கூறு நிதியில் தசய் யக்கூடிய பணிகள்

(ரூ. 1.50

மகொடி)


ைவரயறுக்கப் பட்ட கூறு நிதியில் எடு ்து தசய் யக்கூடிய அவன ்து
பணிகவளயும் இந் க் கூறு நிதியில் தசய் யலொம் .



இக்கூறு

நிதியில்

சில பணிகள்

வட

தசய் யப் பட்ட

பணிகளொக

பட்டியலிடப் பட்டுள் ளன.


இக்கூறு

நிதியில்

சில

பணிகள்

மமற் தகொள் ள

விதி

விலக்கு

ைழங் கப் பட்டுள் ளன.
 ைவரயறுக்கப் படொ


கூறு நிதியில் தசய் யக்கூடிய பணிகள்

ைவரயறுக்கப் பட்ட கூறு நிதியில் எடு ்து தசய் யக்கூடிய அவன ்து
பணிகவளயும் இந் க் கூறு நிதியில் தசய் யலொம் .



விைசொய

மநரடி

தகொள் மு ல்

நிவலயங் கள் ,

கூட்டுறவு

பொல்

உற் ப ்தியொளர் சங் க கட்டடங் கள் , குளிர்ப ன வமயங் கள் கட்டலொம் .


சட்டமன் ற

உறுப் பினர்

அலுைலகங் களில்

சுற் று

சுைர்

கட்டொமலிருப் பின் அப் பணியிவன மமற் தகொள் ளலொம் .


இந்திரொ

நிவனவு

குடியிருப் பு

திட்டம்

ைழிகொட்டு லின் படி

மபரூரொட்சிகளில் மட்டும் புதிய வீடுகள் கட்டு ல் .


இந்திரொ

நிவனவு

குடியிருப் பு,

ொட்மகொ,

குடிவசமொற் று

ைொரிய

வீடுகளில் ஒரு வீட்டிற் கு ரூ. 50,000/. க்கு மிகொமல் பரொமரிப் பு பணிகள்
மமற் தகொள் ளலொம் .


அரசு மரு ்துைமவனகள் , ஆரம் ப சுகொ ொர நிவலயங் கள் , கொல் நவட
மரு ்துமவனகள் , அரசு பள் ளிகள் , ஊரொட்சி ஒன் றிய பள் ளிகள் ஆதி
திரொவிடர்

நலப்

பள் ளிகள் ,

பொலிதடக்னிக்குகள் ,
நிவலயங் கள்

அரசு

, அரசு

கள் ளர்

சீரவமப் பு

கல் லூரிகள் ,

ங் கும்

விடுதிகள்

பள் ளிகள் ,

அரசு

அரசு

த ொழிற் பயிற் சி

ஆகியைற் றுக்கு

ளைொட

சொமொன் கள் மற் றும் உபகரணங் கள் ைொங் கி ைழங் கு ல் ( மிழ் நொடு
ஒளிவுமவறைற் ற

ஒப் பந் புள் ளி

சட்டம்

1998- ன் படி

மமற் தகொள் ள

மைண்டும் ).


மொற் று திறனொளிகளுக்கு கருவிகள் மற் றும் உபகரணங் கள் ரூ. 5.00
இலட்சம் (அ) அ ற் கு மமலொன மதிப் பிற் கு ைழங் கு ல் .



மபொலிமயொ மற் றும் மனைளர்ச்சி குன் றிய மொணைர்களுக்கு கற் பிக்கும்
கருவிகள் ைழங் கு ல் .



உடற் பயிற் சி கூடம் (ழுலஅ) கட்டு ல் / உபகரணங் கள் ைழங் கு ல் .



அரசு கட்டடங் களுக்கு சூரிய ஒளி சக்தி கலன் கள் நிறுவு ல் .



பயணிகள் நிழற் குவட அவம ் ல் .

 ைவரயறுக்கப் படொ


ம ்திய

கூறு நிதி -

அரசு,

மொநில

வட தசய் யப் பட்ட பணிகள்

அரசு,

தபொது ்துவற,

கூட்டுறவு

மபொன் ற

நிறுைனங் களுக்கு கட்டடங் கள் கட்ட இயலொது.



னிநபர் / குடும் ப பயனுக்கொக தசொ ்துக்கவள உருைொக்க இயலொது.
புதுப் பி ் ல் பரொமரிப் பு மற் றும் பழுதுபொர் ் ல் மபொன் ற பணிகள்
மமற் தகொள் ள இயலொது.



அவசயும் தபொருட்கள் , உபகரணங் கள் மற் றும்

ளைொட சொமொன் கள்

ைொங் கக் கூடொது.


அரசு உ விதபறும் / சுயநிதி பள் ளிகள் , பொலிதடக்னிக்குகள் மற் றும்
கல் லூரிகளில் எை் வி

பணிகவளயும் மமற் தகொள் ள இயலொது.



ைணிக நிறுைனங் கள் / த ொழிற் சொவலகளில் பணிகள் மமற் தகொள் ள
கூடொது.



கடன் மற் றும் மொன் யம் ம ்திய / மொநில / யூனியன் பிரம ச நிைொரண
நிதிக்கு பங் களி ் ல் கூடொது.



நில எடுப் பு / நில எடுப் பு ஈட்டு ் த ொவக மபொன் றவை ைழங் க கூடொது.



ஏற் கனமை

முழுவமயொக

/

பகுதியொக

கட்டப் பட்ட

பணிகளுக்கு

த ொவக தசலு ்து ல் கூடொது.


அவன ்து ைரவினங் கள் மற் றும் த ொடர் தசலவினங் கள் மமற் தகொள் ள
இயலொது.



ம

அவமப் புகள் / குழுக்களுக்கு தசொந் மொன இடங் கள் / ைழிபொட்டு

லங் களில் பணிகள் மமற் தகொள் ள இயலொது.


குட்வடகள் / ஊரணிகள் / ஆறுகள் / குளங் கள் / கொல் ைொய் கள் /
ைொய் க்கொல் கள் தூர் ைொரு ல் கூடொது.



சரவள / கப் பி சொவலகள் அவமக்க இயலொது.



உயர் மகொபுர மின் விளக்கு தபொரு ்

இயலொது.

 மசலம் மொைட்ட சட்டமன்ற உறுப் பினர் த ொகுதிகள் விபரம் .
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81. தகங் கைல் லி ( னி)
82. ஆ ்தூர் ( னி)

87. சங் ககிரி

83. ஏற் கொடு ( னி)

88. மசலம் மமற் கு

84. ஓமலூர்

89. மசலம் ைடக்கு

85. மமட்டூர்

90. மசலம் த ற் கு

86. எடப் பொடி

91. வீரபொண்டி

