தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளா் ததர்வாணணயம்
செய் தி சவளியீடு
செய் திக் குறிப்பு எண்.24/2021, நாள் 24.06.2021
தமிழ் நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணணயத்தின் செயலாளராக
திருமதி. பி. உமா மதகஸ்வரி, இ.ஆ.ப., அவர்களும் , ததர்வுக் கட்டுப்பாட்டு
அலுவலராக திரு. கிரண் குராலா, இ.ஆ.ப., அவர்களும் 23.06.2021 அன்று
பதவிதயற் றுக் சகாண்டனர்.

திருமதி. பி. உமா மதகஸ்வரி, இ.ஆ.ப., செயலாளர்

திரு. கிரண் குராலா, இ.ஆ.ப., ததர்வுக் கட்டுப் பாட்டு அலுவலர்

Achievements of Tmt. P. Uma Maheswari, I.A.S., as Collector of
Pudukottai District


As CMRL project implementation officer worked towards obtaining
funds from JICA and finalised the project alignments and obtained
lands for the project.

As District Collector, the following noteworthy initiatives were taken up
and achieved.













Makkalai Thedi Mavatta Nirvakam highest acceptance of petitions in
the entire state.
House site pattas issued to beneficiaries affected by Gaja and handed
over highest number of lands to Tamil Nadu Slum Clearance Board in
record time for rehabilitating the victims.
Satellite city identification and handing over of 100 acres site to
Tamil Nadu Housing Board.
Awareness marathon rally for organ donation - world record created
in the ASIA BOOK OF RECORDS.
The first phase of the Cauvery South Vellar Vaigai Gundar River linking
scheme proposal was initiated and administration sanction obtained
and through PRIVATE NEGOTIATION compensation amount was
settled to land owners and the lands were registered in the name of
Public Works Department (Water Resource).
Ground water levels recharged 3.22 mtr. through successful
implementation of desilting works.
In Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission the achievement was
102% which helped the state to scale new heights under the SHG –
BLP by involving all the stakeholders.
In Jal Jeevan Mission 2020-2021 fifth position in the state was
achieved in providing drinking water connections, the fourth highest
in the state.
Mega jobs fairs were conducted and 3190 job seekers were given
placement.
Large numbers of farmers were enrolled under PRADHAN MANTRI
MAAN DHAN YOJANA which resulted in the district to become first in
the state.

திரு. கிரண் குராலா, இ.ஆ.ப., அவர்கள் கள் ளக்குறிெ்சி மாவட்ட
ஆட்சியராக இருந்த தபாது செய் த ொதணனகள்
1.

2.

3.

4.

விழுப்புரம் மாவட்டத்திலிருந்து கள் ளக்குறிெ்சி மாவட்டத்திணன
புதியதாக உருவாக்கிட சிறப்பு அலுவலராக பணியில் தெர்ந்து,
கள் ளக்குறிெ்சி மாவட்டத்தின்
முதல்
மாவட்ட ஆட்சியராக
26.11.2019 அன்று பணிதயற் றார்.
கள் ளக்குறிெ்சி
மாவட்டத்தில்
தூய் ணமயான
வாக்காளர்
பட்டியலிணன (Healthy Electoral Roll) தயாரித்ததற் காக மாநில
அளவில் முதல் மாவட்டமாக கள் ளக்குறிெ்சி மாவட்டத்திணன
ததர்வு
செய் து
ததர்தல்
ஆணணயத்தின்
மூலம்
தமிழக
ஆளுநரிடமிருந்து விருது சபற் றுள் ளார்.
கடந்த
2020-ஆம்
ஆண்டு
மார்ெ் மாதத்தில்
சகாதரானா
சபருந்சதாற் று ஏற் பட்டு ஊரடங் கு அமுல் படுத்தப்பட்டதபாது,
தமிழகத்திதலதய
முதன்
முதலாக
இ-பாஸ்
முணறயிணன
அறிமுகப்படுத்தினார். புதிய மாவட்டமாக இருந்ததபாதிலும்
சகாதரானா
சதாற் றிணன
எதிர்சகாள் ள
சில
சிறப்பான
பணிகணள விணரந்து நடத்தி எந்த சதாய் வும் இல் லாமல்
ணகயாண்டுள் ளார்.
கள் ளக்குறிெ்சி மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டு முதல் ெட்டமன்ற
ததர்தணல தபாதிய பணியாளர்கள்
இல் லாத நிணலயிலும்
எந்தசவாரு பிரெ்ெணனகளும் இல் லாமல் சிறப்பாக நடத்தி
முடித்துக்காட்டினார்.

செயலாளா்

