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ப ொருள் எண்.1 

 இந்நகரொட்சிக்குட் ட்ட முண்டன் ிலொவடி (களிமொர்)  குதியில் உள்ள குடிநீர் 

 கிர்மொன குழொயய மொற்றி நகரொட்சி  ொயத வழியொக 3”PVC  line  திப் தற்கும், மமலும் 

ஆறுமுகொ ஜுவல்லரி அருகில் உள்ள  ழுதயடந்த A.C குழொயய மொற்றி விட்டு 160mm 
PVC line அயமக்கவும் மமலும் அலுவலக OHT பசல்லும்  ொலத்தன்கயரயில் உள்ள (Bore 
No.7) ஆழ்துயள கிணற்றிலிருந்து line எடுத்து ப ொட்டல் OHT க்கு பசல்லும்  ிரதொன 

குழொயுடன் link பசய்வதற்கு தயொர் பசய்யப் ட்ட மதிப் டீ்டு பதொயக ரூ.1,20,000/-க்கு மன்ற 
அனுமதி மவண்டப் டுகிறது. 

                1601/2019/இ2 

தீர்மொனம் எண்.2201 அனுமதிக்கப் ட்டது. 

ப ொருள் எண்.2 

       இந்நகரொட்சி நகர்மன்றக் கூட்ட அரங்கில்,  ழுதயடந்துள்ள 26 எண்ணம் 
நொற்கொலிகள் வயர்  ின்னல்கயள சரி பசய்வதற்கொக,  ணியின் அவசர அவசியம் கருதி 
உள்ளூர் வியலப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், ப றப் ட்ட வியலப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு 
 ட்டியல்  ின்வருமொறு, 

1. திரு.லொசர், 
பதற்கு கள்ளியயடப்பு 
குளச்சல் 

1 நொற்கொலிக்கு, 
ரூ.825/- 

2. திரு.மு.பஜனிஷ், 
குருந்தன்மகொடு 
 

1 நொற்கொலிக்கு, 
ரூ.800/- 

3. திரு.ஆர்.பசல்லய்யன், 
இளமொன்மகொட்டுவியள, 
பசருப் ொலூர் அஞ்சல். 

1 நொற்கொலிக்கு, 
ரூ.750/- 

 மமற்கொணும் மூன்று வியலப்புள்ளிகளில், திரு.ஆர்.பசல்லய்யன், இளமொன் 
மகொட்டுவியள என் வர் அளித்துள்ள குயறந்த வியலப்புள்ளியய ஏற்க மன்ற 
அனுமதிக்கொக யவக்கப் டுகிறது. 

               1521-1/2019/இ1 

தீர்மொனம் எண்.2202 அனுமதிக்கப் ட்டது. 

 

 



ப ொருள் எண்.3 

 இந்நகரொட்சியில், சட்டமன்ற உறுப் ினர் பதொகுதி மமம் ொட்டுத் திட்டம்:2019-20-ன் 

கீழ், ரூ.3.50 இலட்சம் மதிப் டீ்டில், அக்கயரப் ள்ளி சொயலயில் வண்ண கற்கள் அயமத்தல் 

 ணிக்கு,29.01.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், ப றப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் 
ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல்  ின்வருமொறு, 

1. திரு.சி.பசல்லநொடொர், 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்யட விட 0.20% 
அதிகம் (ரூ.2,97,274/-) 

2. திரு.எஸ்.ஜொண்மறொஸ், 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்யட விட 0.05% 
குயறவு (ரூ.2,96,512/-) 

 

 மமற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், திரு.எஸ்.ஜொண்மறொஸ் ஒப் ந்ததொரர் 

அளித்துள்ள மதிப் டீ்யட விட 0.05% குயறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளியய ஏற்று  ணி உத்தரவு 
வழங்க மன்ற அனுமதிக்கொக யவக்கப் டுகிறது. 

           இ1/1090/2019 

தீர்மொனம் எண்.2203 அனுமதிக்கப் ட்டது  
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                                jå mYty® / Mizahs® 
ப ொருள் எண்.1 

 நகர்ப்புற உள்ளொட்சி மதர்தலுக்கு முன்மனற் ொடொக வொக்கொளர்  ட்டியல் தயொர் 
பசய்யப் ட்டதிலும், வொக்கொளர்  ட்டியல் திருத்தம் மமற்பகொள்ள ஆட்மச யன 
ப றப் ட்டதின் அடிப் யடயிலும் கொர்மலசன்  ட்டியல், வொக்கொளர்  ட்டியல் மற்றும் 
ஆயணயர் மொதிரி யகபயொப் ம் ப றப் ட்டதில் திரு.தொசன் அச்சகம், குளச்சல் 

அவர்களுக்கு ரூ.22025/- வழங்க மன்ற அங்கீகரிக்க யவக்கப் டுகிறது. 

               ந.க.எண்.அ2/221/2019 

தீர்மொனம் எண்.2204 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.2 

          நகரொட்சி உள்ளொட்சி மதர்தல் யகமயடுகள் திருத்தம் மமற்பகொள்ளுதல் 
சம்மந்தமொக யகமயடுகள் (2,4,5,9)-க்கு  ிரிண்டிங், ம ப் ர் பசலவின வயகக்கு Parvin, 
Computer Xerox, Madurai அவர்களுக்கு ரூ.4000/- வழங்கவும், நகர்ப்புற உள்ளொட்சி 
மதர்தலுக்கு  யன் டுத்தப் டவுள்ள மின்னணு வொக்குப் திவு இயந்திரங்களுக்கொன முதல் 
நியல சரி ொர்க்கும்  ணிக்கொக குளச்சல் நகரொட்சி வொக்கு சொவடி யமயங்களின் 
அடிப் யடயில் ரூ.5810/-ம் மின்னணு வொக்குப் திவு இயந்திரங்கயள பசன்யன, திண்டுக்கல், 
மகொயம்புத்தூர் மொவட்டத்திலிருந்து எடுத்து வந்து கொரவியள சமுதொய நக்ர்கூடத்தில் 
இருப்பு யவக்கப் ட்டதின் அடிப் யடயில் மொநகரொட்சி ஆயணயர் அவர்களுக்கு ரூ.15640/- 
வழங்கவும் பமொத்தம் ரூ.21450/- வழங்க மன்ற அங்கீகரித்திற்கு யவக்கப் டுகிறது. 

                  ந.க.எண்.அ2/221/2019 

தீர்மொனம் எண்.2205 அனுமதிக்கப் ட்டது 
ப ொருள் எண்.3 
 இந்நகரொட்சியில் ஒப் ந்த  ணிகள் ஒப் ந்ததொரர்களொல் மமற்பகொள்ளப் ட்டதில் 
 ட்டியலில்  ிடித்தம் பசய்யப் ட்ட யவப்பு பதொயக கொலங்கடந்த யவப்புத் பதொயக 
 திமவட்டில் கீழ்கொணும் ஒப் ந்ததொரர் ப யரில் உள்ள யவப்புத் பதொயகயியன 
சம்மந்தப் ட்ட ஒப் ந்ததொரர்களுக்கு வழங்க மன்ற அங்கீகொரம் மவண்டப் டுகிறது. 

1. M/s.MADRAS POWER 
CORPORATION 

ரூ.15740/- 

2. M/S.T.R.TRADERS ரூ.5000/- 
         ந.க.எண்.இ1/783/2019 

தீர்மொனம் எண்.2206 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.4 

  குளச்சல் நகரொட்சியில் வினிமயொகம் பசய்யப் டும் குடிநீரின் தரத்தியன 
மொதந்மதொறும் மசொதயன பசய்து நகரொட்சி நிர்வொக மண்டல இயக்குநர், திருபநல்மவலி 
அவர்களின் அலுவலகத்திற்கும் நகரொட்சி நிர்வொக ஆயணயர், பசன்யன அவர்களின் 



அலுவலகத்திற்கும் அனுப்  மவண்டியுள்ளதொல் தமிழ்நொடு குடிநீர் வடிகொல் வொரிய 

மசொதயன கூடம், நொகர்மகொவில் மூலம் மமற் டி ஆய்வு மமற்பகொள்ளுவதற்கு 2020-2021 
ஆம் ஆண்டிற்கு ஆகும் உத்மதச பசலவுத் பதொயக ரூ.50,000/- க்கு மன்ற அனுமதி 
மவண்டப் டுகிறது.          
               ந.க.எண்.இ2/244/2020 

தீர்மொனம் எண்.2207 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.5 

  இந்நகரொட்சிக்குட் ட்ட  குதிகளுக்கு 20 எண்ணம் ஆழ்துயள கிணறுகளிலிருந்து 
மின்மமொட்டொர்கள் மூலம் குடிநீர் 10 எண்ணம் மமல்நியல நீர்த்மதக்க பதொட்டிகளில் 
ஏற்றப் ட்டு இரண்டு நொட்களுக்கு ஒரு முயற குடிநீர் வினிமயொகம் பசய்யப் ட்டு வருகிறது. 
மமலும் 33% குமளொரின் அளவு பகொண்ட  ிளசீ்சிங்  வுடர் 10 எண்ணம் மமல்நியல 
நீர்மதக்க பதொட்டிகளில் கலக்கப் ட்டு சீரொன முயறயில் குடிநீர் வினிமயொகம் பசய்யப் ட்டு 
வருகிறது. தற்ம ொது 2020-2021 ஆண்டிற்கு  ிளசீ்சிங்  வுடர் வொங்குவதற்கு தயொர் 
பசய்யப் ட்ட மதிப் டீ்டு பதொயக ரூ.1,20,000/-க்கு மன்ற அனுமதி மவண்டப் டுகிறது. 

               ந.க.எண்.இ2/235/2020 

தீர்மொனம் எண்.2208 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.6 

  இந்நகரொட்சி ப ொறியியல்  ிரிவில் குடிநீர்  ணிகயள மமற்பகொள்வதற்கு 
மதயவயொன 4 எண்ணம் தினக்கூலி  ணியொளர்கள் ஒப் ந்த அடிப் யடயில் 2019-20 ஆம் 
ஆண்டு  ணிக்கு அமர்த்துவதற்கு ப றப் ட்ட ஒரொண்டு அனுமதி கொலம் 31.03.2020 இல் 
முடிவயடவதொல், குடிநீர்  ணியின் அவசர அவசியத்யத கருத்தில் பகொண்டு, 2019-20 ஆம் 
ஆண்டு ப ொதுப் ணி துயறயொல் வியல நிர்ணயம் பசய்யப் ட்டுள்ள தினக்கூலி 
அடிப் யடயில் 356 நொட்களுக்கு (ஏப்ரல் 2020 முதல் மொர்ச் 2021 வயர) 4  ணியொளர்கயள 
ஒப் ந்த அடிப் யடயில்  ணிக்கு அமர்த்துவதற்கு தயொர் பசய்யப் ட்டுள்ள மதிப் டீ்டுத் 
பதொயக ரூ.6,80,000/-க்கும், மமற் டி பசலவினத்யத நகரொட்சி குடிநீர் வழங்கல் நிதியின் கீழ் 
மமற்பகொள்வதற்கும் மன்ற அனுமதிக்கொக யவக்கப் டுகிறது. 

                    ந.க.எண்.இ1/223/2020 

தீர்மொனம் எண்.2209 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.7 

  இந்நகரொட்சியில் ஒப் ந்ததொரர் திரு.பஜயொ  ிரகொஷ் என் வர் 2012-2013 ஆம் 
ஆண்டில் ஒப் ந்த  ணிகள் மமற்பகொள்ளப் ட்டதில்  ிடித்தம் பசய்யப் ட்ட யவப்புத் 

பதொயக (5%) கொலங்கடந்த யவப்புத் பதொயக  திமவட்டில் ரூ.318137/- இருப் ில் உள்ளது. 
மமற் டி ஒப் ந்ததொரருக்கு யவப்பு பதொயக திரும்  வழங்க மன்ற அங்கீகொரம் 
மவண்டப் டுகிறது.  

                     ந.க.எண்.இ1/783/2018 

தீர்மொனம் எண்.2210 அனுமதிக்கப் ட்டது 



ப ொருள் எண்.8 

  இந்நகரொட்சியில் 26.01.2020 அன்று நயடப ற்ற குடியரசு தினவிழொ நிகழ்ச்சிக்கொக 
புதிய மதசிய பகொடி, மதொரணங்கள் வொங்கியது, யமக்பசட் மற்றும் இதர பசலவுத் பதொயக 

ரூ.2897/- வழங்க மன்ற அங்கீகொரம் மவண்டப் டுகிறது.               ந.க.எண்.எச்1/1829/2015 

தீர்மொனம் எண்.2211 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.9 

  இந்நகரொட்சியில் ப ொது சுகொதொரப்  ிரிவில் ம ொதுமொன துப்புரவு  ணியொளர்கள் 

இல்லொததொல் திடக்கழிவு மமலொண்யம  ணிகள் மமற்பகொள்ள ஒப் ந்த அடிப் யடயில் (Out 
sourcing)   ணியமர்த்த நகரொட்சி நிர்வொக ஆயணயர் பசன்யன அவர்களின் பசயல்முயற 

ஆயண K.Dis.No.30726/P3/2017 நொள் 10.01.2018 இல் 45  ணியொளர்கள்  ணியமர்த்த 

பதரிவிக்கப் ட்டதில் 30 ஒப் ந்த  ணியொளர்கள்  ணியமர்த்தப் ட்டது. தற்ம ொது திடக்கழிவு 

மமலொண்யம ப ொது சுகொதொர அவசியம் கருதி மீதமுள்ள 15  ணியொளர்கயள ஒப் ந்த 

அடிப் யடயில்  ணியமர்த்த ஆண்டு ஒன்றிற்கு ரூ.32,25,000/- பசலவினத்திற்கும் மமற் டி 
 ணிக்கு ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரவும் மன்ற அங்கீகொரம் மவண்டப் டுகிறது. 

                      ந.க.எண்.எச்1/212/2018 

தீர்மொனம் எண்.2212 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.10 

  இந்நகரொட்சிக்குட் ட்ட  குதிகளுக்கு  ர்னட்வியள,  ொலத்தன்கயர, 

பவள்ளிப் ிள்யளயொர் மகொவில், சீம் ிளிவியள ஆகிய இடங்களில் உள்ள 20 எண்ணம் 

ஆழ்துயள கிணறுகளிலிருந்து மின் மமொட்டொர்கள் மூலம் குடிநீர் 10 எண்ணம் மமல்நியல 
நீர்மதக்க பதொட்டிகளில் ஏற்றப் ட்டு வொல்வுகயள இயக்கி குடிநீர் வினிமயொகம் சீரொன 
முயறயில் ஒரு நொள் விட்டு ஒரு நொள் பசய்யப் ட்டு வருகிறது. 

 மமலும் வொல்வுகயள தினந்மதொறும் இயக்கி குடிநீர் வினிமயொகம் பசய்வதொல் 
வொல்வுகள் அடிக்கடி  ழுதொகிறது. மமலும் இந்நகரொட்சிக்குட் ட்ட  குதியில் உள்ள  ிரதொன 
குழொய் மற்றும்  கிர்மொன குழொய் ம ொடப் ட்டு அதிக நொட்கள் ஆகி விட்டதொல் 
குழொய்களில் அடிக்கடி உயடவுகள் ஏற் டுகிறது. மமலும் இந்நகரொட்சி  குதிகளில் ஏற்ற 
இறக்கங்களொக இருப் தொல் ஒவ்பவொரு பதருக்களுக்கும் தனித்தனியொக வொல்வுகயள 
இயக்கி குடிநிர் வினிமயொகம் பசய்ய மவண்டி உள்ளது. இதனொலும் அடிக்கடி வொல்வுகள் 
 ழுதயடகின்றன. எனமவ குடிநீர் சீரொன முயறயில் வினிமயொகம் பசய்வதற்கு மமற் டி 
 ழுது டுகின்ற வொல்வுகயள சரி பசய்ய, குழொய்களில் ஏற் டுகின்ற உயடவுகயள 

உடனுக்குடன் சரி பசய்ய 202-2021 ஆம் ஆண்டு வருடொந்திர  ரொமரிப்பு  ணிகள் 

மமற்பகொள்வதற்கு தயொர் பசய்யப் ட்ட மதிப் ிட்டுத் பதொயக ரூ.6,00,000/- க்கு மன்ற 
அனுமதி மவண்டப் டுகிறது. 

              ந.க.எண்.இ2/285/2020 

தீர்மொனம் எண்.2213 அனுமதிக்கப் ட்டது 



ப ொருள் எண்.11 

  இந்நகரொட்சிக்குட் ட்ட  குதிகளுக்கு 20 ஆழ்துயள கிணறுகள் மூலம் மின் 

மமொட்டொர்கயள இயக்கி 10 எண்ணம் மமல்நியல நீர்மதக்க பதொட்டிகளில் குடிநீர் 
ஏற்றப் ட்டு ஒரு நொள் விட்டு ஒரு நொள் குடிநீர் வினிமயொகம் பசய்யப் ட்டு சீரொன 
முயறயில் வழங்கப் ட்டு வருகிறது. மின் வினிமயொகம் இல்லொத மநரங்களில் 
தயடயில்லொமல் குடிநீர் வழங்குவதற்கு குடிநீர் நீமரற்றும் நியலயங்களில் நிறுவப் ட்டுள்ள 

200KVA, 50 KVA, 62.50 KVA ஆகிய மூன்று பஜனமரட்டர்கயள  யன் டுத்தி குடிநீர் 
வினிமயொகம் சீரொன முயறயில் பசய்யப் ட்டு வருகிறது. மமலும் அலுவலக 

 யன் ொட்டிற்கொக குடிநீர் நீமரற்றும் நியலயத்தில் இருந்து Shift பசய்து யவக்கப் ட்டுள்ள 
30KVA Genset –யும் சீரொன முயறயில் இயங்கி வருகிறது. 

 மமற் டி நொன்கு Generator களில் ஏற் டும்  ழுதுகயள உடனுக்குடன் 

சரிபசய்வதற்கு 2020-2021 ஆம் ஆண்டு  ரொமரிப்பு  ணிகள் மமற்பகொள்வதற்கு தயொர் 

பசய்யப் ட்ட மதிப் டீ்டு பதொயக ரூ.2,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி மவண்டப் டுகிறது. 

                   ந.க.எண்.இ2/286/2020 

தீர்மொனம் எண்.2214 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.12 

 இந்நகரொட்சிக்குட் ட்ட  குதிகளுக்கு  ர்னட்வியள,  ொலத்தன்கயர, 

பவள்ளிப் ிள்யளயொர் மகொவில், சீம் ிளிவியள ஆகிய இடங்களில் உள்ள 20 ஆழ்துயள 

கிணறுகளிலிருந்து மின் மமொட்டொர்கள் மூலம் குடிநீர் 10 மமல்நியல நீர்மதக்க 
பதொட்டிகளில் குடிநீர் ஏற்றப் ட்டு வொல்வுகயள இயக்கி குடிநீர் வினிமயொகம் சீரொன 
முயறயில் ஒரு நொள் விட்டு ஒரு நொள் பசய்யப் ட்டு வருகிறது. 

 மமலும் மின் மமொட்டொர்கள் நொள் ஒன்றுக்கு 20 மணி மநரம் இயங்கி வருகிறது. 
மமலும் குளச்சல் கடற்கயர  குதியொக இருப் தொல் இங்குள்ள தண்ணரீ் தன்யமக்கு 

மின்மமொட்டொர்களின் Pump கள் மற்றும் மமொட்டொர்கள் அடிக்கயட  ழுதயடகிறது. மமலும் 

கடற்கயர கொற்று  லமொக வசீுவதொல் line fault ப ரும் அளவில் ஏற் டுகிறது. இதனொல் Fuse 
Carrier, panel board மற்றும் Main Switch ஆகியயவ  ழுது அயடகிறது. இதனொல் மின் 
மமொட்டொர்கயள சீரொக இயக்கி  சீரொன முயறயில் குடிநீர் வினிமயொகம் பசய்ய இயலொத 
நியல உள்ளது. எனமவ சீரொன முயறயில் குடிநீர் வினிமயொகம் பசய்வதற்கு மமற் டி 
மின்மமொட்டொர்கயள இயக்குவதற்கு ஏற் டும்  ழுதுகயள உடனுக்குடன் சரி பசய்ய            

2020-2021 ஆம் ஆண்டு வருடொந்திர  ரொமரிப்பு  ணிகள் மமற்பகொள்ள தயொர் பசய்யப் ட்ட 

மதிப் ிட்டுத் பதொயக ரூ.4,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி மவண்டப் டுகிறது- 

.  

                        ந.க.எண்.இ2/284/2020 

தீர்மொனம் எண்.2215 அனுமதிக்கப் ட்டது 

 



ப ொருள் எண்.13 

 இந்நகரொட்சிக்கு பசொந்தமொன கொமரொஜர் ம ருந்து நியலயத்தில் உள்ள கயட 
எண்.26,27-க்கு முன்யவப்புத் பதொயகயொக ரூ.1,00,000/- பசலுத்தி திரு.முகம்மது சொதிக் 
என் வர் 16.08.2019 ப ொது ஏலத்தில் கயடயய வொடயகக்கு எடுத்துள்ளொர். ஆனொல் மமற் டி 
கயடக்கு மின் இயணப்பு இல்லொத கொரணத்தினொல் முன்யவப்புத் பதொயகயொக 
பசலுத்தியுள்ள ரூ.1,00,000/- திருப் ி மகட்டுள்ளொர். எனமவ அன்னொருக்கு (திரு.முகம்மது 
சொதிக்) முன்யவப்புத் பதொயகயய திருப் ி வழங்க மன்ற அங்கீகொரம் மவண்டப் டுகிறது. 

                           ந.க.எண்.அ3/01/2020 

தீர்மொனம் எண்.2216 அனுமதிக்கப் ட்டது 

 
ப ொருள் எண்.14           
 இந்நகரொட்சியில் 14-வது மத்திய நிதிக்குழு  ரிந்துயர மொனியம் 2019-20-ன் 

கீழ் ரூ.77.27 இலட்சம் மதிப் டீ்டில் சொயல மமம் ொட்டு  ணிகள் மமற்பகொள்வதற்கு 

நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப் ட்டதற்கு மன்றம் தனது தீர்மொனம் எண்.2180 நொள் 

03.01.2020-ன் மூலம்  மன்றத்தொல் ஏற்றுக் பகொள்ளப் ட்டு நிர்வொக அனுமதி 

வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப் யடயில் 28.01.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி 

மகொரப் ட்டதில், வொர்டு எண்.4-ல் பசட்டியத்பதரு மற்றும் குறுக்கு பதருக்களில் 

ம வர்  ிளொக் தளம் அயமத்தல்  ணியியன ரூ.8.37 இலட்சம் மதிப் டீ்டில் 
மமற்பகொள்வதற்கு ப றப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளியின் பதொழில் நுட்  உயற 
திறக்கப் ட்டு, பதொழில் நுட்  தகுதி ப ற்றயத பதொடர்ந்து 30.01.2020 அன்று 
வியலப்புள்ளி உயற திறக்கப் ட்டது. அதன் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல் குறித்த 
விவரம்  ின்வருமொறு, 

1 திரு.சி.மதவரொஜ் 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்யட விட 0.06% குயறவு 
(ரூ.7,31,608.50/-) 

2 திரு.சி.பசல்லநொடொர் 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்யட விட 15.61% அதிகம் 
(ரூ.8,46,350/-)         

 

 மமற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.மதவரொஜ், ஒப் ந்ததொரர் 
அளித்துள்ள மதிப் டீ்யட விட 0.06% குயறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளியய ஏற்று திட்டப் 
 ணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மன்ற அனுமதியய எதிர்மநொக்கி Letter of 
Acceptance (LOA) வழங்கியுள்ள விவரம் மன்றத்தின் அனுமதிக்கொக 
யவக்கப் டுகிறது. 
             ந.க.எண்.1430/2019/இ1 
தீர்மொனம் எண்.2217 அனுமதிக்கப் ட்டது 
 
 

 



ப ொருள் எண்.15          

 இந்நகரொட்சியில் 14-வது மத்திய நிதிக்குழு  ரிந்துயர மொனியம் 2019-20-ன் 

கீழ் ரூ.77.27 இலட்சம் மதிப் டீ்டில் சொயல மமம் ொட்டு  ணிகள் மமற்பகொள்வதற்கு 

நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப் ட்டதற்கு மன்றம் தனது தீர்மொனம் எண்.2180 நொள் 

03.01.2020-ன் மூலம்  மன்றத்தொல் ஏற்றுக் பகொள்ளப் ட்டு நிர்வொக அனுமதி 

வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப் யடயில் 28.01.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி 
மகொரப் ட்டதில், வொர்டு எண்.1-ல் வடக்கு கள்ளியயடப்பு சொயலயில் ம வர் 
இயந்திரத்யத  யன் டுத்தி தொர் சொயல அயமக்கும்  ணியியன ரூ.10.10 இலட்சம் 
மதிப் டீ்டில் மமற்பகொள்வதற்கு ப றப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளியின் பதொழில் நுட்  
உயற திறக்கப் ட்டு, பதொழில் நுட்  தகுதி ப ற்றயத பதொடர்ந்து 30.01.2020 அன்று 
வியலப்புள்ளி உயற திறக்கப் ட்டது. அதன் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல் குறித்த 
விவரம்  ின்வருமொறு, 

1 திரு.சி.பசல்லநொடொர் 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்யட விட 0.01% குயறவு 
(ரூ.8,27,528/-) 

2 திரு. சி.மதவரொஜ் 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்யடவிட 0.22% அதிகம் 
(ரூ.8,29,407/-)         

 

 மமற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.பசல்லநொடொர்,, 
ஒப் ந்ததொரர் அளித்துள்ள மதிப் டீ்யட விட 0.01% குயறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளியய 
ஏற்று திட்டப்  ணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மன்ற அனுமதியய எதிர்மநொக்கி 
Letter of Acceptance (LOA) வழங்கியுள்ள விவரம் மன்றத்தின் அனுமதிக்கொக 
யவக்கப் டுகிறது. 
            ந.க.எண்.1430/2019/இ1 

தீர்மொனம் எண்.2218 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.16           
                      
      இந்நகரொட்சியில் 14-வது மத்திய நிதிக்குழு  ரிந்துயர மொனியம்            

2019-20-ன் கீழ் ரூ.77.27 இலட்சம் மதிப் டீ்டில் சொயல மமம் ொட்டு  ணிகள் 
மமற்பகொள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப் ட்டதற்கு மன்றம் தனது தீர்மொனம் 
எண்.2180 நொள் 03.01.2020-ன் மூலம்  மன்றத்தொல் ஏற்றுக் பகொள்ளப் ட்டு நிர்வொக 

அனுமதி வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப் யடயில் 28.01.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி 

மகொரப் ட்டதில், வொர்டு எண்.4-ல் குழந்யதமயசு கொலனி, மக.எஸ்.எஸ்.எஸ் கொலனி 
மற்றும் கொரிதொஸ் கொலனி  குதிகளில் ம வர்  ிளொக் தளம் அயமத்தல் 
 ணியியன ரூ.22.40 இலட்சம் மதிப் டீ்டில் மமற்பகொள்வதற்கு ப றப் ட்ட 
ஒப் ந்தப்புள்ளியின் பதொழில் நுட்  உயற திறக்கப் ட்டு, பதொழில் நுட்  தகுதி 
ப ற்றயத பதொடர்ந்து 30.01.2020 அன்று வியலப்புள்ளி உயற திறக்கப் ட்டது. 
அதன் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல் குறித்த விவரம்  ின்வருமொறு, 



1 திரு.சி.பசல்லநொடொர் 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்யட விட 0.06% 
குயறவு (ரூ.19,63,732/-) 

2 திரு.சி.பரகு 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்யட விட 0.39% 
அதிகம்(ரூ.19,72,618/-)         

 

 மமற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.பசல்லநொடொர்,, 
ஒப் ந்ததொரர் அளித்துள்ள மதிப் டீ்யட விட 0.06% குயறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளியய 
ஏற்று திட்டப்  ணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மன்ற அனுமதியய எதிர்மநொக்கி 
Letter of Acceptance (LOA) வழங்கியுள்ள விவரம்  மன்றத்தின் அனுமதிக்கொக 
யவக்கப் டுகிறது. 
         ந.க.எண்.1430/2019/இ1 
தீர்மொனம் எண்.2219 அனுமதிக்கப் ட்டது 
ப ொருள் எண்.17     

 இந்நகரொட்சியில் 14-வது மத்திய நிதிக்குழு  ரிந்துயர மொனியம் 2019-20-ன் 
கீழ் ரூ.77.27 இலட்சம் மதிப் டீ்டில் சொயல மமம் ொட்டு  ணிகள் மமற்பகொள்வதற்கு 
நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப் ட்டதற்கு மன்றம் தனது தீர்மொனம் எண்.2180 நொள் 
03.01.2020-ன் மூலம்  மன்றத்தொல் ஏற்றுக் பகொள்ளப் ட்டு நிர்வொக அனுமதி 
வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப் யடயில் 28.01.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி 
மகொரப் ட்டதில், வொர்டு எண்.18-ல் வொய்க்கொல் பதருவில் சிபமண்ட் கொங்கிரீட் 
சொயல அயமத்தல்  ணியியன ரூ.19.60 இலட்சம் மதிப் டீ்டில் மமற்பகொள்வதற்கு 
ப றப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளியின் பதொழில் நுட்  உயற திறக்கப் ட்டு, பதொழில் நுட்  
தகுதி ப ற்றயத பதொடர்ந்து 30.01.2020 அன்று வியலப்புள்ளி உயற 
திறக்கப் ட்டது. அதன் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல் குறித்த விவரம்  ின்வருமொறு, 

1 திரு.சி.பசல்லநொடொர் 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்யட விட 0.02% 
குயறவு (ரூ.17,28,374/-) 

2 திரு. சி.பரகு 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்யட விட 0.05% 
அதிகம்(ரூ.17,29,660/-)         

 

 மமற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், திரு.சி.பசல்லநொடொர்,, 
ஒப் ந்ததொரர் அளித்துள்ள மதிப் டீ்யட விட 0.02% குயறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளியய 
ஏற்று திட்டப்  ணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மன்ற அனுமதியய எதிர்மநொக்கி 
Letter of Acceptance (LOA) வழங்கியுள்ள விவரம்  மன்றத்தின் அனுமதிக்கொக 
யவக்கப் டுகிறது. 
 
                              ந.க.எண்.1430/2019/இ1 
தீர்மொனம் எண்.2220 அனுமதிக்கப் ட்டது 
    
ப ொருள் எண்.18  

 இந்நகரொட்சியில் 14-வது மத்திய நிதிக்குழு  ரிந்துயர மொனியம் 2019-20-ன் 
கீழ் ரூ.77.27 இலட்சம் மதிப் டீ்டில் சொயல மமம் ொட்டு  ணிகள் மமற்பகொள்வதற்கு 
நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப் ட்டதற்கு மன்றம் தனது தீர்மொனம் எண்.2180 நொள் 



03.01.2020-ன் மூலம்  மன்றத்தொல் ஏற்றுக் பகொள்ளப் ட்டு நிர்வொக அனுமதி 
வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப் யடயில் 28.01.2020 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி 
மகொரப் ட்டதில், வொர்டு எண்.17,20 மற்றும் 21-ல் மொர்க்பகட்  ின்புற சொயல, 
இலப் வியள  ள்ளிக்கூடம் சொயல மற்றும்  ண்டகசொயலபுரம் சொயல 
ஆகியவற்றில் ம வர்  ிளொக் தளம் அயமத்தல்  ணியியன ரூ.16.80 இலட்சம் 
மதிப் டீ்டில் மமற்பகொள்வதற்கு ப றப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளியின் பதொழில் நுட்  
உயற திறக்கப் ட்டு, பதொழில் நுட்  தகுதி ப ற்றயத பதொடர்ந்து 30.01.2020 அன்று 
வியலப்புள்ளி உயற திறக்கப் ட்டது. அதன் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல் குறித்த 
விவரம்  ின்வருமொறு, 

1 திருஎ.விஷ்ணு ரொம் 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்யட விட 0.73% குயறவு 
(ரூ.14,65,515/-) 

2 திரு.சி.தங்கநொடொர் 
ஒப் ந்ததொரர் 
குழிக்மகொடு. 

மதிப் டீ்யட விட 15.70% 
அதிகம்(ரூ.17,08,125/-)         

 

 மமற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், திருஎ.விஷ்ணுரொம், 
ஒப் ந்ததொரர் அளித்துள்ள மதிப் டீ்யட விட 0.73% குயறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளியய 
ஏற்று திட்டப்  ணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மன்ற அனுமதியய எதிர்மநொக்கி 
Letter of Acceptance (LOA) வழங்கியுள்ள விவரம் மன்றத்தின் அனுமதிக்கொக 
யவக்கப் டுகிறது. 
         ந.க.எண்.1430/2019/இ1 

தீர்மொனம் எண்.2221 அனுமதிக்கப் ட்டது 

                 
 

              
 

 

 

 


