அம் மாபூங் கா


அரசாணை

நிணை

எை்.132

ஊரக

வளர்ச்சி

நாள் .02.11.2016ன் படி தமிழ் நாடு முழுவம்

மற் றும்

ஊராட்சித்

துணற

500 கிராம ஊராட்சிகளிை் அம் மா

பூங் கா அணமக்க ஆணையிடப் பட்டுள் ளது.


அதிை்

சசைம்

அணமக்கவும் ,
சசைவினம்

மாவட்டத்திை்
ஒரு

அம் மா

25

எை்ைிக்ணகயிைான

பூங் கா

சமற் சகாள் ளவும் ,

25

அணமக்க

அம் மா

அம் மா

20,00,000/-க்கு

பூங் கா

அணமக்க

பூங் கா
மிகாமை்

சமாத்தம்

5,00,00,000/- க்கு ஒதுக்கீடு சசய் து வரப் சபற் றுள் ளது.


இதற் கான

நிதி

ஒதுக்கீடு

மாநிை

நிதிக்குழு

மான் யத்திலிருந்து

50

விழுக்காடும் , 14வது நிதிக்குழு மான் யத்திலிந்து 50 விழுக்காடு சதாணகயும்
ஒதுக்கீடு சசய் யப் படும் என அரசாணையிை் சதரிவிக்கப் பட்டுள் ளது


சமற் காணும்

அரசாணையின்

படி அம் மா பூங் காகணள சதர்வு சசய் ய

கீழ் காணும் விவரப் படி குழு அணமக் கஆணையிடப் பட்டது.
1

மாவட்ட ஆட்சித் தணைவர்

தணைவர்

2

திட்ட இயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி

உறுப் பினர் சசயைர்

முகணம, சசைம்
சசயற் சபாறியாளர் (ஊ.வ.), மாவட்ட ஊரக

3

உறுப் பினர்

வளர்ச்சி முகணம,
4

மாவட்ட விணளயாட்டு அலுவைர், சசைம்

உறுப் பினர்

5

உதவி இயக்குநர் (ஊராட்சிகள் ), சசைம்

உறுப் பினர்

6

மாவட்ட விணளயாட்டு அலுவைர், சசைம்

உறுப் பினர்



சமற் காணும் குழு உறுப் பினர்களாை் 25 எை்ைிக்ணகயிைான அம் மா பூங் கா
அணமக்கும்

பைியிடத்ணத சதர்வு

சசய் யப் பட்டு

பைியாணை

சசய் யப் பட்டு, ஒப் பந்தப் புள் ளி

வழங் கப் பட்டு

பைிகள்

இறுதி

முடிவணடந்து

சபாதுமக்கள் பயன் பாட்டிை் உள் ளது.


குழந் ணதகளுக்கான

விணளயாட்டு

உபகரைங் கள் ,

சபரிசயார்களுக்கான

விணளயாட்டு உபகரைங் கணள விதிமுணறகளின் படி அணமக்க சவை்டும் .


விணளயாட்டு

உபகரைங் கணள

இட

அளவு

மற் றும்

சபாது

மக்களுக்குதகுந் தவாறு அணமக்கப் பட சவை்டும் .


குழந் ணதகளுக்கான விணளயாட்டு உபகரைங் களான

swing

fshdSeesaw, slide and

(1 set) – Children (2 nos), 1 set – Adult (2 nos), Monkey bar (1 no),

creepy crawly (1 no) ஆகியவற் ணற அணமக்கப்பட சவை்டும் .



சமலும் ,

Pull up bar / parallel bar, Badminton, Ring ball, Volley ball

ஆகியணவகணள சபாதுமான இடங் களிை் அணமக்க சவை்டும் .


மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகணமயின் திட்டஇயக்குநர் ஒப் பந் தப் புள் ளி சகாரும்
அலுவைர்

Pull up bar / parallel bar, Badminton, Ring ball, Volley ball ) ஆவார்.

மாவட்ட ஆட்சித் தணைவர் / சபருந்தணைவர் அவர்கள் ஒப் பந்தப் புள் ளி இறுதி
சசய் யும் «(Tender


Accepting Authority)அலுவைர் ஆவார்.

இப் பைிகளுக்கு மாவட்ட அளவிை் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகணம மூைம்
ஒப் பந்தப் புள் ளி
அலுவைர்

இறுதி

(கி.ஊ.)

சசய் யப் பட்டு,
அவர்களாை்

சம் பந்தப் பட்ட
பைிகணள

வட்டார

வளர்ச்சி

சமற் பார்ணவசசய் து,

சசயை் பாடுகணள கை்காைிக்கப் பட சவை்டும்


அம் மா பூங் கா விணன சம் மந்தப் பட்ட ஊராட்சியாை் பராமரிப் பு சசய் யப் பட
சவை்டும் .

பணிகள் விபரம்

வ. எண்
1

பணியின் விபரம்
அம் மா பூங் கா

பணிகளின்

த ாகக (ரூ.

எண்ணிக்கக

இலட்ச ்தில் )

25

503.18

