மத்திய கலால் வரி துறற ஆறையர்(தைிக்றக),
கலால் வரி, சுங் கம் மற் றும் சேறவ வரி துறற,
6/7 ஏ.டி.டி. வீதி, பந் தய ோறல,சகாயம் புத்தூர் - 641018
தேதி : 5-5-2016

C.No. I/4/1/2016 ADMN/PRO

விருப் ப சகட்பு விை்ைப் ப விளம் பரம்
(டடை
் டர்)
இந்தி குடிசுே் ேலயலின் சா்பாக ே்தி கயாய் லி துலம ஆலை்
(ேைிக்லக), கயாய் லி, சுங் க் ம் று் தசலல லி துலம, தகா் புே்தூ் அலுலயக்
ம் று் தகா் புே்தூ் ே்தி கயாய் லி துலம ஆலைே்தின் எட்டு சக
அலுலயகங் களுக்கு, சுா் 30,000 முேய் 35,000 சது அடி அரவு (கா்பபட் ஏிா)
(17000 முேய் 22,000 சது அடி ேைிக்லக ஆலைக அலுலயகே்திம் கு் + 13,000 சது
அடி தகா் புே்தூ் ே்தி கயாய் லி துலம ஆலைே்தின் எட்டு சக
அலுலயகங் களுக்கு் ) தகா் புே்தூ் நகின் ே்தி பகுதியிய் அலந் துர் ர கட்டிட்
லாடலகக்கு
அரிக்க
விருப் ப்
உர் ர
கட்டி
உிலார்கரிடமிருந் து
முே்திலயிடப் பட்ட
விருப் ப
சகட்பு
விை்ைப் ப
விளம் பரம்
(டடை்டர்)
தகாப் படுகிமது. தம் படி டடை்டர் குறித்த நிபந் தறைகள் மற் றும் விதிமுறறகறள
http://cenexkovai.tn.nic.in
&
www.cbec.gov.in
இலைேரங் கரிருந்து
இமக்க்
பச் துபகார் ரயா்
அய் யது
தம் படி
அலுலயகே்திலிருந்து
தநடிாக
பபம் றுக்பகார் ரயா் .
தம் படி அலுலயக இடானது லாகனங் கர் நிறுே்து் லசதி ோாரானோக உர் ர
இடே்துடனு் அலுலயகே்லே அலடலேம் கான சாலய அகயானோகவு் இருக்க
தலை்டு் . தம் படி படை்டானது இட்லட விருப் ப சகட்பு முறறப் படி “டதாழில்
தட்பத் தகவல் ”
ம் று் “வாடறக குறித்த விவரங் கள் ” என் று இை்டு
முே்திலயிடப் பட்ட ேனிே்ேனி உலமகரிய் குறிப் பிடப் பட்டு ச்ப்பிக்கபட தலை்டு் .
தம் படி அலுலயகே்திம் கு பகாடுக்கப் பட இருக்கு் கட்டிடே்திம் கான லாடலகானது
தம் படி கட்டிட் அலந்திருக்கு் இட் , கட்டிடே்தின் ே் ம் று் லசதிகர்
பபாறுே்து் ம் று் ே்தி பபாதுப் பைிே்துலம ம் று் கட்டிட தே்வுக்ககுழுவின்
பிசீயலன ம் று் இது போட்பான லகுக்கப் பட்டுர் ர விதிகரின் படி எடுக்கப் படு்
ச் ந்ேப் பட்ட
ேகுந்ே
உ்ட்ட
அதிகாியின்
இறுதி
முடிவின் படியு்
நி்ையிக்கப் படு் .
ஆகதல தம் படி அலுலயகங் களுக்கு ேங் கரது கட்டிடங் கலர லாடலகக்கு விட
ச் திக்கு் ம் று் விருப் பமுர் ர உிலார்கர் தம் படி டதாழில் தட்ப ம் று்
கட்டிட் வாடறக பற் றிய தகவல் டதாகுப் றப திரு. அசோக் ராைி,
கலால் வரி
துறற,
உதவி
ஆறையர்
(தைிக் றக-நிர்வாகம் ), அல்கரிடமிருந்து்
தம் குறிப் பிட்ட
அலுலயக
முகலியிய்
எய் யா
தலலய
நாட்கரி்
பபம் றுக்பகார் ரயா் . தம் படி படை்ட் ஆலனங் கர் அோலது டதாழில் தட்பத்
தகவல் ம் று் கட்டிட வாடறக பற் றிய தகவல் கள் அடங் கிய
விலங் கலர
ேனிே்ேனி உலமகரிட்டு பாதுகாப் பாக முே்திலயிட்டு தம் படி இை்டு உலமகரிய்
“அலுலயக லாடலகக் கான விருப் ப சகட்பு விை்ைப் பம் ”
என் று பேரிலாக
ேலயப் பிட்டு 25-05-2016் தேதி ாலய 03:00 ைிக்குர்
தம் படி அலுலயகே்திம் கு
லந்து தசரு் படிாக ச்ப்பிக்க பட தலை்டு் . தம் குறிப் பிடப் பட்ட தேதி ம் று்
காயக்பகடுவுக்குர் கிலடக்கப் பபமாவிட்ட விருப் ப தகட்பு விை்ைப் ப் பிசீலிக்கப் பட
ாட்டாது ம் று் இது போட்பாக ஏம் படு் எந்ே காயோே் /இறப் புகளுக்கு இந் ே
ஆலைக் எந்ேவிேே்திலு் பபாருப் பாகாது.
(தக.பி.தகாவிந்ேன் குட்டி)
உேவி ஆலை்
இட் : தகா் புே்தூ் - 641018
தேதி : 05-05-2016

