
2022-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 30ம் தததி செவ்வாய்கிழமம காமை 10.30 மணிக்கு 
சகாமாரபாமையம் நகர்மன்ற கூடத்திை் நமடசபற உை்ை ொதாரணக்கூட்டத்தின் 

நிகழ்ெச்ி நிரை் 
தமைமம - திரு.ெஷ்டி.த.விஜய்கண்ணன், DTMM., அவரக்ை். 

       நகர்மன்றதமைவர். 

சபாருை் எண்.1 
 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ஆளையொைர ்அவர ்ைின் ஜுளை 2022ஆம் மொத 

தினசரி நொடக்ுறிப்பிளன மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும் பதிவிற்கும் ளவ ் ப்படுகிறது. 
 

அலுவைக குறிப்பு 

 மன்றம் பொரள்வயிடட்ு பதிவு கசய்யைொம். 
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  மன்றம் பதிவு கசய்யப்படட்து. 

 

சபாருை் எண்.2 
 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொடச்ி கபொறியொைர ்அவர ்ைின் ஜுளை 2022ஆம் மொத 

தினசரி நொடக்ுறிப்பிளன மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும் பதிவிற்கும் ளவ ் ப்படுகிறது. 
 

அலுவைக குறிப்பு 

 மன்றம் பொரள்வயிடட்ு பதிவு கசய்யைொம். 
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  மன்றம் பதிவு கசய்யப்படட்து. 

 

சபாருை் எண்.3 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சியின் பபருந்து நிளையத்திை் அருகிை் ஆவின் 

பொை ம் ஒன்ளற புதியதொ  அளமத்திட நொம ் ை் மொவடட் கூடட்ுறவு பொை் 

உற்பத்தியொைர ்ை் ஒன்றியத்தின் கபொது பமைொைர ்அவர ்ை் மொவட்ட ஆடச்ித்தளைவர ்

அவர ்ை் வழியொ  இடம் வழங்  ப ொரியுை்ைொர.் எனபவ க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி 

பபருந்து நிளையத்திை் பசைம் பபருந்து நிறுத்துமிடத்திற்கு கதன்புறம் மத்தியிை் 

பமற்குப்புறம் உை்ை 15x15 அைவுை்ை 225 சதுரஅடி  ொலி நிைம் மடட்ும் புதியதொ  

வொடள  நிரை்யம் கசய்து ந ரொட்சி நிரவ்ொ ம் மற்றும் குடிநீர ் வழங் ை் துளற 

அரசொளை எை்.92, நொை்.03.07.2007ன் படியும் மற்றும் ந ரொட்சி கபொது ஏை, 

நிபந்தளன ைின்படியும் பமற் ை்ட  ொலி இடத்திளன நொம ் ை் மொவட்ட கூடட்ுறவு 

பொை் உற்பத்தியொைர ்ை் ஒன்றியம், கபொது பமைொைர ் அவர ்ளு ்கு வழங்  

அனுமதி ்கும் பமலும் இதற் ொகு. உத்பதச கசைவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி ்கு. 

அலுவை  ் குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி ் ைொம். 



2. உத்பதச கசைவினத்திற்கு கபொது நிதியிலிருந்து பமற்க ொை்ைைொம். 
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  மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.4 

ந. .எை்.1616/2022/எச1் 

 க ொமொரபொளையம்  ந ரொடச்ி  பகுதி ைிை¦  மொவடட்  ஆடச்ித் தளைவர,்  

நொம ் ை¦  அவர ்ை¦  மற¦றும்  துளை  இய ்குநர ்சு ொதொரப் பைி ை¦,  நொம ் ை¦  

மற¦றும்  ந ரொட்சி  நிரவ்ொ   மை்டை  இய ்குநர ் , பசைம்   அவர ்ை¦ ஆய¦வு ்கூட்ட  

அறிவுளரயின¦படி தற்பபொது தமிழ த்திை் கடங்கு  ொய்சச்ை் பரவை்  அதி மொ  

இருப்பதொை் உரிய  முன்கனசச்ரி ்ள   நடவடி ்ள  ை் பமற்க ொை்ைப்படபவை்டும் 

என கதரிவி ் ப்படட்ுை்ைது. பமலும் துளை இய ்குநர ்சு ொதொரப் பைி ை் , நொம ் ை் 

அவர ்ைது 29.03.2022 ஆம் பததிய  டிதத்திை் ந. .எை்.7909/அ4/2020 22.03.2022 அன்று 

நளடகபற்ற மொவட்ட ஆடச்ித் தளைவர ் தளைளமயிைொன கபொது சு ொதொர  துளை 

திட்டப் பைி ை் ஆய்வின் அடிப்பளடயிை் அளனத்து ந ரொடச்ி பகுதி ைிை் 300 

வீடு ளு ்கு ஒரு தற் ொலி  பைியொைர ்என இந்ந ரொட்சியிை்  22053  குடியிருப்பிற் ்கு 

74 தற் ொலி  பைியொைர ்ை் பவை்டும் என அறிவுறுத்தப்படட்ுை்ைது.  எனபவ   ¦  

தினசரி   வீடு வீடொ   கசன்று க ொசுப் புழு  ஒழிப்பு பைி ை¦ ,¦ புள   மருந்து  கதைிப்பு  

பைி ை் மற்றும் நிைபவம்பு ,  பசுர ் குடிநீர ்வழங் ை் பபொன்ற  பைி ை்  ஒப்பந்த 

முளறயிை் தனியொர ் நிறுவனம் மூைம் 40  க ொசுப்புழு ஒழிப்பு  பைியொைர ்ளை ் 

க ொை்டு பைி ை¦ பமற¦க ொை¦ைப்படட்ு  மொவட்ட  ஆடச்ித் தளைவர ் , நொம ் ை் 

அவர ்ைின¦ கசயை்முளற ைிை் கதரிவி ் ப்படட்ுை்ை   தின ்கூலி   மற்றும் ESI, EPF, 
இன்சூரன்ஸ் உடப்ட நபர ்ஒன்றிற்கு நொை¦  ஒன¦று ்கு  ரூ.431/-  வீதம் ந ர ்மன¦ற கூட்டப் 

கபொருை் எை்.95 நொை்.15.06.2022 ை்  அனுமதி கபறப்படட்ு  ஸ்ரீசொய் டிபரடரஸ்் என்ற 

நிறுவனத்திற்கு பைி உத்திரவு வழங்கி கடங்கு தடுப்பு பைி ை் பமற்க ொை்ைப்படட்ு 

வருகிறது.  
                    இந்நிளையிை் பமற்படி பைி ளு ் ொன  ஒப்பந்த  ொைம் 15.09.2022 ஆம் 

பததியுடன¦ முடிவளடவதொலும்  தற்பபொது க ொரொனொ பநொய் கதொற்று மீை்டும் 

பரவிவருவதொை் தடுப்பு பைி ை் மற்றும் ந ரிை் கடங்கு தடுப்பு நடவடி ்ள  ை் 

தீவிரமொ  கசயை்படட்ுவருவதொலும், நிரவ்ொ  நைன்  ருதியும்  , ந ரொடச்ி நிரவ்ொ  

இய ்குநர ்அவர ்ைின்அனுமதி கிளட ் ப்கபற்று ஒப்பந்தப்புை்ைி ப ொரி பைி உத்திரவு 

வழங் ப்படும் வளர பதளவப்படும் மூன்று மொதம் பமற் ை்ட ஒப்பந்ததொரரு ்கு  ொை 

நீடட்ிப்பு கசய்தும் நொம ் ை் மொவடட் ஆட்சியர ் அவர ்ைின் கசயை்முளற ைிை் 

நிரை்யித்துை்ை தினசரி கூலி அடிப்பளடயிை் (Unskilled Labour-II)  பமற்படி 

பைியிளன 16.09.2022 முதை் 15.12.2022 வளர பைி ் ொைம்  நீட்டிப்பு கசய்யவும் 

பைி ை் பமற்க ொை்ை ஆகும் உத்பதச கசைவினம் ரூ.19,00,000/- ்கும் மன்றத்தின்  

அனுமதி  பவை்டப்படுகிறது. 
அலுவை  ்  குறிப்பு 

1. மன்றம்  அனுமதி ் ைொம். 

2. ந ரொடச்ி வருவொய் நிதியிை் இருந்து பமற்க ொை்ைைொம். 
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அலுவை  ்குறிப்பு அனுமதி ் ப்படட்து. 

சபாருை் எண்.5 

 ந. .எை்.1615/2022/எச1் 



    அரசொளை (நிளை) எை்.77 பை¦ைி ்  ை¦வி – (ப. .(1)த ்துளற நொை¦. 13.04.15 அரசொளை (MS) 

எை்.166  ந.நி.ம.கு ( M.A.W.S) துளற நொை¦.23.11.2016ன¦படியும் மொவட்ட ஆட்சியர ் நொம ் ை¦ 

அவர ்ைின¦ பந.மு. டிதம் நொை¦.29.11.2016 மற¦றும் ந ரொட்சி நிரவ்ொ  ஆளையர,் கசன¦ளன 

அவர ்ைின¦  டிதம் ந. .எை்.32050/பஜ2/2016-1, நொை¦.07.12.2016ன¦படியும்  க ொமொரபொளையம் 

ந ரொட்சி ்குட்பட்ட  பகுதி ைிை¦ உை¦ை அரசு மற¦றும் ந ரொட்சி பை¦ைி ைிை¦  ழிப்பளற ளை 

தினசரி சுத்தம் கசய¦யவும்,  பை¦ைி வைொ த்ளத கபரு ்கி முட்கசடி ை் , புதர ்ளை அ ற¦றவும் 

வகுப்பளற ளை வொரம் ஒரு முளற கிருமிநொசினிமூைம்  ழுவி சுத்தம் கசய¦யவும் 19 துப்புரவு 

பைியொைர ்ை¦ மற¦றும் 1 பமற¦பொரள்வயொைர ்  ஆகிபயொளர ஒப்பந்த அடிப்பளடயிை் தனியொர ்

நிறுவனம்மூைம்  மொவட்ட  ஆட்சித ் தளைவர ் , நொம ் ை் அவர ்ைின¦ கசயை்முளற ைின்படி 

பமற்படி பைி ளை கசய்வதற்கு   தின ்கூலி  அடிப்பளடயிை¦ மற்றும் ESI, EPF, இன்சூரன்ஸ் 

உட்பட நபர ்ஒன்றிற்கு நொை¦  ஒன¦று ்கு  ரூ.415/-  வீதம் ந ர ்மன¦ற கூட்டப் கபொருை் எை்.94 

நொை்.15.06.2022 ை்  அனுமதி கபறப்பட்டு ஸ்ரீசொய் டிபரடரஸ்் என்ற நிறுவனதத்ிற்கு துப்புரவு பைி ை் 

பமற்க ொை்ை பைி  உத்திரவு வழங் ப்பட்டு, பைி ை் நளடகபற்று வருகிறது. 

,    இந்நிளையிை்  பமற்படி பைி ளு ் ொன  ஒப்பந்த  ொைம் 15.09.2022 ஆம் பததியுடன¦ 

முடிவளடவதொலும்  தற¦பபொது க ொபரொனொ பநொய் கதொற்று மீை்டும் பரவிவருவதொை் பை்ைி ைிை் 

 ழிப்பளற ை், வைொ  தூய்ளம பைி ளுடன் கிருமி நொசினி ை் கதைிப்பது பபொன்ற தடுப்பு 

பைி ை்  தீவிரமொ  நளடகபற்றுவருவதொலும் ,  ந ரொட்சி நிரவ்ொ  இய ்குநர ் அவர ்ைின் 

அனுமதி கிளட ் கபற்று  புதிதொ  ஒப்பந்தப் புை்ைி ப ொரி பைி உத்திரவு வழங் ப்படும் வளர 

பதளவப்படும் பமலும் மூன்று  மொதம்  பமற் ை்ட ஒப்பந்ததொரரு ்கு  ொைநீட்டிப்பு கசய்தும் 

நொம ் ை் மொவட்ட ஆட்சியர ் அவர ்ைின் கசயை்முளற ைிை் நிரை்யித்துை்ை தினசரி கூலி 

அடிப்பளடயிை் (Unskilled Labour-II)  பமற்படி பைியிளன 16.09.2022 முதை் 15.12.2022 வளர 

பைி ் ொைம்  நீட்டிப்பு கசய்யவும் பைி ை் பமற்க ொை்ை ஆகும் உதப்தச கசைவினம் 

ரூ.10,00,000/- ்கும் மன்றதத்ின்  அனுமதி  பவை்டப்படுகிறது. 

அலுவைகக் குறிப்பு 

1. மன¦றம் அனுமதி ் ைொம். 

2. பமற¦ ொணும்  கசைவினத்ளத ந ரொட்சி  ை¦வி நிதியிலிருந்து பமற¦க ொை¦ைவும்  

அனுமதி ் ைொம். 

 

தீர்மானம் எண்.299        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

 

 

சபாருை் எண்.6 

ந. .எை்.2935/2022/எச1் 

     இந்ந ரொட்சியிை்  பைிபுரியும்  கபொதுசு ொதொரப் பிரிவு தூய்ளமப் 

பைியொைர ்ை் , மபைரியொ பைியொைர ்ை் , துப்புரவு பைி பமற்பொரள்வயொைர ்ை் , 

ஓடட்ுநர ்ை் மற்றும்  கபொதுப் பிரிவிை் பைிபுரியும்  அலுவை  உதவியொைர ்  மற்றும் 

குடிநீரப்் பிரிவிை்  பைிபுரியும் ஓடட்ுநர ், அலுவை  உதவியொைர ்ை் , திருமை மை்டப 

 ொவைர ் , குழொய் திருப்புநர ் மற்றும் பவுை்படன் கிைநீர ்  ஆகிபயொரு ்கு 2022 ஆம் 

ஆை்டு தீபொவைி  பை்டிள ளய  முன்னிடட்ு சீருளட ை் வழங் வும் பமலும் அதற் ொன 

ளதயை் கூலி வழங் வும் பவை்டியுை்ைதொை் அதற்கு ஆகும்  பதொரொய  கசைவினம்  

ரூ.6,00,000/-   கபொது  நிதியிலிருந்து  பமற¦க ொை¦ை அனுமதி  பவை்டப்படுகிறது. 



அலுவைகக் குறிப்பு 

1. மன¦றம் அனுமதி ் ைொம். 
2. பமற¦ ொணும்  கசைவினத்ளத ந ரொடச்ி வருவொய் நிதியிலிருந்து 

பமற¦க ொை¦ைவும்  அனுமதி ் ைொம். 

தீர்மானம் எண்.300        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.7 
ந. .எை்.இ1 / 1640 / 2022 

                     க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியிை்  கீழ் ் ை்ட பைியிளன குடிநீரந்ிதியிை் பமற்க ொை்ை 

ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எை். 111 நொை்.27.05.2022 ை் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. இப்பைி ்கு 

11.08.2022 ஆம் பததியன்று  இரை்டொம் அளழப்பு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ப ொரியதிை் இரை்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.   

 
வ.

எ

ை் 

பவளையின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எை்.28. நொரொயைந ர ்

கமயின் வீதி, 1வது வீதி மற்றும் 

பை்ைி ்கூடம் உை்ை வீதி ைிை் 

குடிநீர ் அை்ைொத தை்ைீர ்

குழொய் நீட்டிப்பு கசய்து  

தை்ைீர ்வசதி கசய்தை். 

75,000/- திரு. பஜ. எம். 

சை்மு ம். 

 

 

 

திரு. பி. முரு ன். 

 

 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.09 % 
குளறவு. 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.12 % 
அதி ம். 

அலுவைகக்  குறிப்பு  

                              இரை்டொம் அளழப்பிை் வரப்கபற்றுை்ை இரை்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைிை்  

மதிப்பீட்டு கதொள யிளன  விட 0.09 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை  ஒப்பந்ததொரர ்திரு. பஜ. எம். 

சை்மு ம். அவர ்ைின் குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் ைொம்.  

 

தீர்மானம் எண்.301        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் ஒப்பந்தப்புை்ைி ஏற் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.8 

                                                                                                                                           ந. .எை்.இ1 / 1309 / 2022 

                     க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியிை்  கீழ் ் ை்ட பைியிளன குடிநீரந்ிதியிை் பமற்க ொை்ை 

ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எை். 117 நொை்.27.05.2022 ை் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. இப்பைி ்கு 

11.08.2022 ஆம் பததியன்று  இரை்டொம் அளழப்பு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ப ொரியதிை் இரை்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.   



வ.

எ

ை் 

பவளையின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எை்.27. சுை்ைிமளடத ்

பதொட்டம்  (ஸ்ரீரொம் 

 ொரக்மன்ட்ஸ் அருகிை்)  

பகுதியிை்  உை்ை 

கபொது ் ழிப்பிடதத்ிற்கு 

புதியதொ  ஆழ்துளை ்கிைறு 

அளமத்து   தை்ைீர ் வசதி 

கசய்தை். 

3,00,000/- திருவொைர ்ை்.              

ஸ்ரீ.ரொம் டிபரடிங், 

சொனொரப்ொளையம். 

திருவொைர ்ை்.          

சந்திரொ பிை்டர,் 

கசட்டிப்பட்டி.  

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.10 % 
குளறவு. 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.22 % 
அதி ம். 

 

அலுவைகக்  குறிப்பு  

                              இரை்டொம் அளழப்பிை் வரப்கபற்றுை்ை இரை்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைிை்  

மதிப்பீட்டு கதொள யிளன  விட 0.10 %  குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை  ஒப்பந்ததொரர ்  திருவொைர ்ை். 

ஸ்ரீ.ரொம் டிபரடிங் அவர ்ைின் குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் ைொம்.  

தீர்மானம் எண்.302        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் ஒப்பந்தப்புை்ைி ஏற் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.9 

                                                                                                                                           ந. .எை்.இ1 / 1352 / 2022 

                     க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியிை்  கீழ் ் ை்ட பைியிளன குடிநீரந்ிதியிை் பமற்க ொை்ை 

ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எை். 119 நொை்.27.05.2022 ை் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. இப்பைி ்கு 

11.08.2022 ஆம் பததியன்று  இரை்டொம் அளழப்பு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ப ொரியதிை் இரை்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.   

வ.

எ

ை் 

பவளையின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எை்.10. நடரொஜொ ந ர ்

விநொய ர ் ப ொவிை் அருகிை் 

பழுதளடந்துை்ை பமொட்டொர ்

அளற ்கு  பரொமரிப்பு பைி ை் 

பமற்க ொை்ளுதை். 

 

60,000/- திரு. பஜ. எம். 

சை்மு ம். 

 

 

 

திரு. பி. முரு ன். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.10 % 
குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  0.98 % 
அதி ம். 

அலுவைகக்  குறிப்பு  

                              இரை்டொம் அளழப்பிை் வரப்கபற்றுை்ை இரை்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைிை்  

மதிப்பீட்டு கதொள யிளன  விட 0.10 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை  ஒப்பந்ததொரர ்திரு. பஜ. எம். 

சை்மு ம். அவர ்ைின் குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் ைொம்.  

 

தீர்மானம் எண்.303        நாை்.30.08.2022 



  மன்றம் ஒப்பந்தப்புை்ைி ஏற் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.10 

                                                                                                                                            ந. .எை்.இ1 / 930 / 2022 

                     க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியிை்  கீழ் ் ை்ட பைியிளன கபொதுநிதியிை் பமற்க ொை்ை 

ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எை். 51 நொை்.29.04.2022 ை் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. இப்பைி ்கு 

11.08.2022 ஆம் பததியன்று  மூன்றொம் அளழப்பு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ப ொரியதிை் இரை்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.   

 
வ.

எ

ை் 

பவளையின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எை்.8.  ம்பன்ந ர ்

 ொமொட்சி அம்மன் ப ொவிை் வீதி 

மற்றும் நடரொஜொ ந ர ் வட ்கு 

பகுதியிை் பழுதளடந்துை்ை 

மளழநீர ் வடி ொை் ளை பழுது 

பொரத்த்ு புதுப்பிதத்ை். 

2,00,000/- திரு. பி. முரு ன். 

 

 

 

திரு. பஜ. எம். 

சை்மு ம். 

 

 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.09 % 
குளறவு. 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.15 % 
அதி ம். 

அலுவைகக்  குறிப்பு  

                              மூன்றொம் அளழப்பிை் வரப்கபற்றுை்ை இரை்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைிை்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.09 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை  ஒப்பந்ததொரர ்திரு. பி. முரு ன் அவர ்ைின் 

குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் ைொம்.  

 

தீர்மானம் எண்.304        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் ஒப்பந்தப்புை்ைி ஏற் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.11 

                                                                                                                                            ந. .எை்.இ1 / 928 / 2022 

                     க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியிை்  கீழ் ் ை்ட பைியிளன கபொதுநிதியிை் பமற்க ொை்ை 

ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எை். 54 நொை்.29.04.2022 ை் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. இப்பைி ்கு 

11.08.2022 ஆம் பததியன்று  மூன்றொம் அளழப்பு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ப ொரியதிை் இரை்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.   

 
வ.

எ

ை் 

பவளையின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 



1 வொரட்ு எை்.32. மொர ் ொை் ொடு 

அரசு ஆரம்ப சு ொதொர 

நிளையம் அளமந்துை்ை வீதி 

மற்றும் சு ொதொர நிளைய 

பின்புற வீதியிை் 

பழுதளடந்துை்ை மளழநீர ்

வடி ொளை பழுது பொரத்த்ு 

புதுப்பித்தை். 

2,50,000/- திரு. பி. முரு ன். 

 

 

 

திரு. பஜ. எம். 

சை்மு ம். 

 

 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.11 % 
குளறவு. 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.22 % 
அதி ம். 

அலுவைகக்  குறிப்பு  

                              மூன்றொம் அளழப்பிை் வரப்கபற்றுை்ை இரை்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைிை்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.11 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை  ஒப்பந்ததொரர ்திரு. பி. முரு ன் அவர ்ைின் 

குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் ைொம்.  

 

தீர்மானம் எண்.305        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் ஒப்பந்தப்புை்ைி ஏற் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.12 
               ந. .எை்.இ1 / 2529 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியிை்  கீழ் ் ை்ட பைியிளன குடிநீரந்ிதியிை் பமற்க ொை்ை 

ந ர ்மன்றத ்தீரம்ொனம் எை் 254. நொை்.29.07.2022 ை் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. அதன் படி 24.08.2022 

ஆம் பததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ப ொரியதிை் முதை் அளழப்பிை் இரை்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  

மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் ளவ ் ப்படுகிறது.     
வ.

எ

ை் 

பவளையின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத ்

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்

விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 க ொமொரபொளையம் 

ந ரொட்சி ்குட்பட்ட 33 

வொரட்ு ைிலும் உை்ை கபொது ் 

 ழிப்பிடதத்ிற்கு பயன்படுதத்ப்படும் 

மின்பமொட்டொர ்ைிை் ஏற்படும் 

பழுது ை் மற்றும் குடிநீர ் அை்ைொத 

பதளவ ் ொ  பயன்படுதத்ப்படும் 

மின்பமொட்டொர ்ைிை் ஏற்படும் 

பழுது ை் ஆகியவற்றிளன 

உடனு ்குடன் சரி கசய்தை் மற்றும்  

பரொமரிப்பு பைி ை் 

பமற்க ொை்ளுதை். 

9,50,000/- திரு.எஸ். யுவரொஜ்,   

க ொமொரபொளையம். 

 

 

திருவொைர ்ை். 

எஸ்.ஏ. ச ் ரபொைி 

அன்ட் சன், பவொனி. 

 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.15 % 
குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.18 % 
அதி ம். 

அலுவைகக்  குறிப்பு  

                              முதை் அளழப்பிை் வரகபற்றுை்ை இரை்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைிை்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.15% குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.எஸ்.யுவரொஜ், 

க ொமொரபொளையம். அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் ைொம்.  

 

தீர்மானம் எண்.306        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் ஒப்பந்தப்புை்ைி ஏற் ப்பட்டது. 



 

சபாருை் எண்.13 

        ந. .எை்.இ1 / 2372 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியிை்  கீழ் ் ை்ட பைியிளன குடிநீரந்ிதியிை் பமற்க ொை்ை 

ந ர ்மன்றத ்தீரம்ொனம் எை் 256. நொை்.29.07.2022 ை் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. அதன் படி 24.08.2022 

ஆம் பததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ப ொரியதிை் முதை் அளழப்பிை் இரை்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  

மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் ளவ ் ப்படுகிறது.     
வ.

எ

ை் 

பவளையின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 க ொமொரபொளையம் 

ந ரொட்சி ்குட்பட்ட அளனதத்ு 

வொரட்ு ைிலும் உை்ை குடிநீர ்

குழொய் ைிை் ஏற்படும்  

பழுது ளை சரிகசய்யத ்

பதளவயொன உப ரைங் ளை 

க ொை்முதை் கசய்தை். 
 

50,000/- திருவொைர ்ை்.              

ஸ்ரீ.ரொம் டிபரடிங், 

சொனொரப்ொளையம். 
திருவொைர ்ை்.  

பி.ஆர.்எஸ். 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், 

க ொமொரபொளைம்.  

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.08 % 
குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  0.98 % 
அதி ம். 

அலுவைகக்  குறிப்பு  

                              முதை் அளழப்பிை் வரகபற்றுை்ை இரை்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைிை்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.08 % குளறவொ  க ொடுத்துை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை். ஸ்ரீ.ரொம் 

டிபரடிங் அவர ்ைின் குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் ைொம்.  

 

தீர்மானம் எண்.307        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் ஒப்பந்தப்புை்ைி ஏற் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.14 

         ந. .எை்.இ1 / 2371 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியிை்  கீழ் ் ை்ட பைியிளன குடிநீரந்ிதியிை் பமற்க ொை்ை 

ந ர ்மன்றத ்தீரம்ொனம் எை் 263. நொை்.29.07.2022 ை் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. அதன் படி 24.08.2022 

ஆம் பததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ப ொரியதிை் முதை் அளழப்பிை் இரை்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  

மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ை் 

பவளையின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 க ொமொரபொளையம் 

ந ரொட்சி ்குட்பட்ட Pumping 

main குழொய் ைிை் பழுது 

ஏற்படும் நீரிளன 

கவைிபயற்றுவதற்கு 

பதளவயொன Mono Block Single 

Phase பமொட்டொர ் இரை்டு 

எை்ைி ்ள  ை் க ொை்முதை்     

கசய்தை். 

75,000/- திருவொைர ்ை்.              

ஸ்ரீ.ரொம் டிபரடிங், 

சொனொரப்ொளையம். 

 

திருவொைர ்ை்.  

பி.ஆர.்எஸ். 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், 

க ொமொரபொளைம்.  

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.09 % 
குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.05 % 
அதி ம். 



 

அலுவைகக்  குறிப்பு  

                              முதை் அளழப்பிை் வரகபற்றுை்ை இரை்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைிை்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.09 % குளறவொ  க ொடுத்துை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை். ஸ்ரீ.ரொம் 

டிபரடிங் அவர ்ைின் குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் ைொம்.  

 

தீர்மானம் எண்.308        நாை்.30.08.2022 
  மன்றம் ஒப்பந்தப்புை்ைி ஏற் ப்பட்டது. 
 

சபாருை் எண்.15 

ந. .எை். அ1 / 2345 / 2022 

க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட பை்ைி ளு ்கு பமைொை்ளம குழு உறுப்பினர ்ை் 

நியமனம் கசய்வதற்கு இந்ந ரம்ன்ற தீரம்ொன எை்.283, நொை்.29.07.2022 ஒப்புதை் கபற்று நியமனம் 

உத்தரவு வழங் ப்பட்டது. எனபவ பமற்படி சி.நொ.பொளையம் ந ரொட்சி கதொட ் ப்பை்ைி ்கு 

திருமதி.புஷ்பொ வொரட்ு 4 ந ரம்ன்ற உறுப்பினர ் அவர ்ைின் உடை்நிளை சரியிை்ைொத 

 ொரைதத்ொை் திருமதி.சுமதி வொரட்ு 5 ந ரம்ன்ற உறுப்பினர ் அவர ்ளை சி.நொ.பொளையம் 

ந ரொட்சி துவ ் ப்பை்ைி பமைொை்ளம குழு உறுப்பினரொ  நியமனம் கசய்யவும் பமலும் 

கீழ் ் ை்ட விபரப்படி பை்ைி ்கு பமைொை்ளமகுழு உறுப்பினர ் புதியதொ  நியமனம் கசய்ய 

மன்றதத்ின் அனுமதி ்கு ளவ ் ப்படுகிறது. 

வ.எை் பை்ைியின் கபயர ் பிரதிநிதி 

1 ந ரொட்சி துவ ் ப்பை்ைி, 
 புத்தர ்கதரு 

1. திருமதி.மு.பொை்டிகசை்வி, 

வொரட்ு 20, ந ரம்ன்ற 

உறுப்பினர ்
2. திரு.ப ொவிந்தரொஜன்,       

வொரட்ு 15, ந ரம்ன்ற 

உறுப்பினர ்
அலுவைகக்  குறிப்பு  

                              பமற்படி உை்ைவொறு 2021-2022ம் ஆை்டிற்கு பை்ைி பமைொை்ளம ஆம் 

 ை்வியொை்டிற்கு பை்ைி பமைொை்ளம மறு ட்டளமப்பு கசய்தை் சம்பந்தமொன கூட்டமரவ்ிை் 

ந ரம்ன்ற உறுப்பினர ்ளை பை்ைி பமைொை்ளம குழு உறுப்பினர ்ைொ  நியமனம் கசய்வதற்கு 

மன்றம் அனுமதி ் ைொம். 

தீர்மானம் எண்.309        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

சபாருை் எண்.16 

ந. .எை். இ1 / 3435 / 2020 

ந ரொட்சி நிரவ்ொ  ஆளையர,் கசன்ளன அவர ்ைின் கசயை்முளற ை்  டித 

ந.எை்.20557/2020/இ3, நொை்.15.12.2020ை் க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட பகுதி ைிை் 2020-

2021 ஆம் ஆை்டிற் ொன சிறப்பு சொளை ை் திட்டத்தின்கீழ் (SRP-2020-2021) சொளைப் பைி ை் 

மற்றும் மளழநீர ்வடி ொை் பைியிளன பமற்க ொை்ை ரூ.650.00 இைட்சதத்ிற்கு (சிறப்பு சொளை ை் 

திட்ட மொன்யம் ரூ.552.43 இைட்சம், ந ரொட்சி பங் ைிப்பு ரூ.97.57 இைட்சம்) நிதி ஒது ்கீடு கசய்து 3 

சிப்பம் (28 சொளைப் பைி ளு ்கு) நிரவ்ொ  அனுமதி வழங்கி உதத்ரவிடப்பட்டது.  

க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி அவர ்ைின் பைி உதத்ிரவு கசயை்முளற ை் 

ந. .எை்.3435/2020/இ1, நொை்.05.02.2021-ன்படி பைி உதத்ிரவு வழங் ப்பட்டு பைி 

பமற்க ொை்ைப்பட்டது.  இந்நிளையிை், 01.11.2022ம் பததிய  டிதத்தின் வொயிைொ  பமற்படி 

திட்டதத்ிை் பமற்க ொை்ைப்படொத பைி ளை இரத்து கசய்து  டன் கதொள யிளன குளறதத்ுத ்



தர ் ப ொரி ந ரொட்சி நிரவ்ொ  இய ்குநர ்அவர ்ளு ்கு பிபரரளை அனுப்பப்பட்டது.  அதன்படி, 

ந ரொட்சி நிரவ்ொ  இய ்குநர,் கசன்ன் அவர ்ைின்  டித ந. .எை்.20557/2020/இ3, 

நொை்.30.11.2021ை் இத்திட்டதத்ிை் ரூ.107.80 இைட்சத்திற்கு பமற்க ொை்ைப்படொத ஆறு சொளைப் 

பைி ளை இரதத்ு கசய்து அனுமதி வழங் ப்பட்டது. 

தளைவர ் மற்றும் பமைொை்ளம இய ்குநர,் டுபிட்ப ொ, கசன்ளன அவர ்ைின்  டித 

எை்.TUFIDCO/SRP/1551/ AM(M)/2021 நொை்.17.03.2022-ம் பததிய  டிததத்ிை் இந்ந ரொட்சி ்கு 

சிறப்பு சொளை ை் திட்டம்-2020-2021ம் ஆை்டு திட்டத்திற் ொன  டன் கதொள யிை் முதை் 

தவளைத ் கதொள யொ  ரூ.230.44 இைட்சம் விடுவி ் ப்பட்டது.  அதன்படி பமற்க ொை்ைப்பட்ட 

பைி ளு ்கு பகுதிப் பட்டியை் ரூ.298.96 இைட்சதத்ிற்கு (சிறப்பு சொளை ை் திட்ட  டன் கதொள  

ரூ.230.44 இைட்சம், ந ரொட்சி பங் ைிப்பு ரூ.68.52 இைட்சம்) கசைவிடப்பட்டுை்ைது. 

அனுமதி ் ப்பட்ட  டன் கதொள யிை் ரூ.230.44 இைட்சம் பபொ  மீதம் விடுவி ் ப்பட பவை்டிய 

 டன் கதொள  ரூ.230.42 இைட்சத்திளன இந்ந ரொட்சி ்கு விடுவி ்  ் ப ொரி இவ்வலுவை   டிதம் 

நொை்.05.05.2022 மற்றும் 12.07.2022-ன்படி பிபரரளை அனுப்பப்பட்டதிை், தளைவர ் மற்றும் 

பமைொை்ளம இய ்குநர,் TUFIDCO கசன்ளன அவர ்ைின்  டிதம் 

எை்.TUFIDCO/SRP/Komarapalayam/M(B)/2022 நொை்.02.08.2022ை் பின்வருமொறு மன்றத் 

தீரம்ொனம் கபறப்பட்டு மீை சமரப்்பி ்குமொறு கதரிவி ் ப்பட்டுை்ைது.  எனபவ, சிறப்பு சொளை ை் 

திட்டம் 2020-2021ன்கீழ் நளடகபற்ற சொளைப் பைி ்கு இரை்டொவது மற்றும் இறுதி தவளை  டன் 

கதொள யிளன கபறும் கபொருட்டு மன்றதத்ின் ஒப்புதை் பவை்டப்படுகிறது. 

1. Resolved that the Municipal Commissioner, Komarapalayam Municipality is 

authorized to borrow the loan amount of Rs.460.86 lakhs at the flexible interest rate 

fixed by TUFIDCO Board / Government under “Special Road Programme” Fund 

Scheme to implement the “Road Works” at an estimated cost of Rs.542.26 lakhs” as 

per the terms and conditions prescribed by TUFIDCO 

(Rs.in Lakhs) 

Name of the Project Project 

Cost 

TUFIDCO’s 

LOAN under 

SRP 

Package 1 

Improvement of B.T.Surface with Construction of Storm water 

drain at Ayyampalayam 3rd Street in ward no.2, Head works 

backside road (East cross street) in ward no.2, Jambu 

Factory Backside road in ward no.3, Priya Tex Road in ward 

no.3, Perandharkadu Cross street in ward no.3, 

M.K.N.Factory Road in ward no.3, M.K.N.Factory Road Cross 

road in ward no.3 and Formation of B.T.Surface at Paraiyur 

1st Street in ward no.2. 

 

 

216.32 183.85 

Package 2 

Improvement of B.T.Surface with Construction of Storm water 

drain at Gandhipuram Center in ward no.9, Mahalakshmi 

Kalyana Mandapam Street in ward no.13, Ayyan Thottam 

main road in ward no.18, Formation of B.T.Surface with 

Construction of Storm water drain at Apex Colony 5th Cross 

street in ward no.12, Ragavendra college backside road in 

143.56 122.01 



ward no.18 and Providing Cement Concrete Pavement with 

Construction of Storm water drain at East Colony (Opp. To 

Taluk Office) in ward no.15 and Marakkalkadu cross road in 

ward no.17. 

Package 3 

Improvement of B.T.Surface at Perumapalayam pudur (Surya 

Flex Road) in ward no.19, South Colony in ward no.20, Jet 

Brand Road in ward no.24, Formation of B.T.Surface with 

Construction of Storm water drain at Kattuvalavu 

(S.S.M.School Road) in ward no.19 and Providing Cement 

Concrete Pavement with Construction of Storm water drain at 

West Colony (Mummy Daddy backside road) in ward no.24, 

Kaliamman kovil road (from Kaliamman kovil road upto 

Edappadi road) in ward no.28 and Elango Street in ward 

no.29. 

182.38 155.00 

TOTAL 542.26 460.86 

 

2. The Municipal Commissioner, Komarapalayam Municipality be and hereby 

authorized to executie the loan agreement and other documents, if any with 

TUFIDCO and complete all other formalities including affixing the common seal of 

the Municipality on the documents to be executed with TUFIDCO on behalf of the 

Komarapalayam Municipality. 

3. Resolved that the ULB account on the revenue collection such as property tax, 

professional tax and other revenue collections shall be escrowed in favour of 

TUFIDCO.  This account will be in existence till the time of clearing the loan and 

other dues under this project to TUFIDCO. 

4. Resolved that the Municipal Commissioner be and hereby authorized to make 

necessary budgetary provisions in the annual budget for the repayment of principal, 

interest and other money due for the loan availed for the project proposal to 

TUFIDCO.  

அலுவைக குறிப்பு 

அனுமதி ் ைொம். 

தீர்மானம் எண்.310        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

சபாருை் எண்.17 
ந. .எை். இ1 /           / 2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எை்.26 அம்மன் ந ர ் நொரொயை ந ர ்

பிரதொன சொளையிை் உை்ை பமடுபை்ைங் ளை மை் க ொட்டி சரி கசய்ய தயொர ்கசய்யப்பட்டுை்ை 

பதொரொய மதிப்பீட்டுத ்கதொள  ரூ.1,00,000/- ்கு மன்றத்தின் அனுமதி பவை்டப்படுகிறது. 
 
அலுவை  குறிப்பு 
 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.1,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி வருவொய் நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 



 

தீர்மானம் எண்.311        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.18 
ந. .எை். இ1 / 2955 / 2022 

  
 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எை்.20 தம்மை்ைன் வீதி (ஈங்கூரொர ்வீடு 

முதை் ப ொம்புபை்ைம் ஓளட வளர) பழுதளடந்துை்ை மளழநீர ் வடி ொலிளன சீரளம ்  தயொர ்

கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,00,000/- ்கு மன்றத்தின் அனுமதி பவை்டப்படுகிறது. 
 
அலுவைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி கபொது நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 
 

தீர்மானம் எண்.312        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.19 
ந. .எை். இ1 / 2954 / 2022 

  
 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எை்.9 திருவை்ளுவர ் ந ர ் குறு ்கு 

வீதி ைிை் பழுதளடந்துை்ை சிகமை்ட்  ொன்கிரட்ீ ளை சீரளம ்  தயொர ் கசய்யப்பட்டுை்ை 

மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.3,00,000/- ்கு மன்றதத்ின் அனுமதி பவை்டப்படுகிறது. 
 
அலுவைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.3,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி கபொது நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 
 

தீர்மானம் எண்.313        நாை்.30.08.2022 

  அலுவை  ்குறிப்பு அனுமதி ் ப்படட்து. 

 
 

சபாருை் எண்.20 
ந. .எை். இ1 / 1913  / 2022 

  க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எை்.16 அம்பபத் ர ் வீதி வட ்கு 

பகுதியிை் உை்ை குறு ்கு சந்து ைிை் பழுதளடந்துை்ை சிகமை்ட்  ொன்கிரட்ீ ளை சீரளம ்  

தயொர ் கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத ் கதொள  ரூ.3,50,000/- ்கு மன்றத்தின் அனுமதி 

பவை்டப்படுகிறது. 
 
அலுவைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.3,50,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி கபொது நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 

 

தீர்மானம் எண்.314        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 



 

சபாருை் எண்.21 
ந. .எை். இ1 / 2817 / 2022 

  
 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எை்.18  ளைம ை் வீதி 

கவை்ளைபிை்ளையொர ் ப ொயிை் எதிரிை் மற்றும் ப .ப .குப்புசொமி சந்திை் புதியதொ  

சிறுபொைங் ை்  ட்ட தயொர ்கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.3,00,000/- ்கு மன்றதத்ின் 

அனுமதி பவை்டப்படுகிறது. 
 
அலுவைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.3,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி கபொது நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 
 

 

தீர்மானம் எண்.315        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.22 
ந. .எை். இ1 / 1925 / 2022 

  
 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எை்.5 கபரொந்தர ்ொடு பகுதியிை் 

ப ொம்புபை்ைம் ஓளடயிளன ஒட்டி உை்ை  ொன்கிரீட் சுவரிை்  ம்பி பவலி அளம ்  தயொர ்

கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.1,50,000/- ்கு மன்றத்தின் அனுமதி பவை்டப்படுகிறது. 
 
அலுவைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.1,50,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி கபொது நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 
 

தீர்மானம் எண்.316        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

 
 

சபாருை் எண்.23 
ந. .எை். இ1 / 2953  / 2022 

  க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எை்.29 ஏழுமளை கதரு (CSM 
 ளட வீதி) பகுதியிை் புதியதொ  மளழநீர ் வடி ொை்  ட்ட தயொர ் கசய்ய கசய்யப்பட்டுை்ை 

மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,00,000/- ்கு மன்றதத்ின் அனுமதி பவை்டப்படுகிறது. 
 
அலுவைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி கபொது நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 

 

தீர்மானம் எண்.317        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.24 
ந. .எை். இ1 / 2951 / 2022 



  
 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எை்.30 அய்யன் பதொட்டம் முதை் மற்றும் 

இரை்டொவது கதருவிை் பழுதளடந்துை்ை மளழநீர ் வடி ொலிளன சீரளம ்  தயொர ் கசய்ய 

கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,50,000/- ்கு மன்றத்தின் அனுமதி பவை்டப்படுகிறது. 
 
அலுவை  குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,50,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி கபொது நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 
 

தீர்மானம் எண்.318        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் அனுமதி வழங் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.25 
        ந. .எை். இ1 / 2952  / 2022 

  
 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட கசொந்தமொன மைிபம ளைத ் கதரு மற்றும் 

சி.என்.பொளையம் பகுதியிை் உை்ை நுை் உரம் கசயைொ ்  ளமயங் ைிை் உை்ை Shredder 
machine மற்றும் Belt Conveyor இயந்திரங் ைிை் மரொமத்து பைி ை் பமற்க ொை்ைவும், மற்றும் 

இதர பழுது ளை சரி கசய்யவும் ஆகும் பதொரொய மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,00,000/- ்கு 

மன்றதத்ின் அனுமதி பவை்டப்படுகிறது. 
 
அலுவைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி கபொது நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 

 

தீர்மானம் எண்.319        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் அனுமதி வழங் ப்பட்டது. 

 
 

சபாருை் எண்.26 
ந. .எை். இ1 / 2956  / 2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எை்.1 முதை் 33 வளர தொர ்சொளை ைிை் 

உை்ை பழுது ளை Patch work கசய்ய தயொர ்கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத ்கதொள  ரூ.9,90,000/-

 ்கு மன்றதத்ின் அனுமதி பவை்டப்படுகிறது. 
 
அலுவை  குறிப்பு 
 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.9,90,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி கபொது நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 
 

தீர்மானம் எண்.320        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் அனுமதி வழங் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.27 
ந. .எை். அ1 /112 / 2022 

  
 பமட்டூர ் நீரப்த ் தத்ிலிருந்து  ொவிரி ஆற்றிை் அதி  அைவிை் நீர ் திறந்து 

விடப்பட்டுை்ைதொை், க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட  ொவிரி ஆறு  ளரபயொர 



பகுதி ைொன  ொபவரி ந ர,்  ளைவொைித் கதரு, இந்திரொ ந ர-் ளைம ை் கதரு, அை்ைொ ந ர,் 

இந்திரொ ந ர-்மைிபம ளைத் கதரு பபொன்ற கதரு ் ைிை் உை்ை ம ் ளை நிவொரை 

ளமயங் ைிை் டீ, பிஸ் ட், பபப்பர ் ப், டீதத்ூை் மற்றும் பொை் ஆகியளவ பொதி ் ப்பட்ட கபொது 

ம ் ளு ்கு ந ரொட்சியொை் வழங்கியளம ்கும் ஆகும் உத்பதச கசைவினத்திற்கு ரூ.40000/- ்கு 

மன்றதத்ின் அனுமதி ்கு ளவ ் ப்படுகிறது. 
 
அலுவை  குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி ் ைொம். 
2. அவசர அவசியம்  ருதி கசைவு கசய்தளம ்கு மன்றம் அனுமதி ் ைொம். 

தீர்மானம் எண்.321        நாை்.30.08.2022 

  மன்றம் அனுமதி வழங் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.28 
ந. .எை். இ1 /2664/ 2022 

  க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்கு கசொந்தமொன குடிநீர ்சுத்தி ரிப்பு நிளையதத்ிை் 

உை்ை 100 HP திறனுை்ை Mono Block மின் பமொட்டொரின் Pump-ை் பழுதளடந்துை்ை பபரிங்ள  

புதியதொ  மொற்றி ் க ொை்ைவும், அதற்கு ஆகும் உத்பதச கசைவினம் ரூ.50,000/- ்கும் மன்றதத்ின் 

அனுமதி பவை்டப்படுகிறது. 
அலுவை  குறிப்பு 

1. கசைவினம் ரூ.50,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. குடிநீர ் பைியின் அவசர அவசியம்  ருதி ந ரம்ன்றத் தளைவர ் அவர ்ைின் 

முன்அனுமதி கபற்று ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ப ொரியளதயும், பமற்படி கசைவினத்ளத 

ந ரொட்சி குடிநீர ்நிதியிை் பமற்க ொை்ைவும் மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 

தீர்மானம் எண்.322        நாை்.30.08.2022 

அலுவை  ்குறிப்பு அனுமதி ் ப்படட்து. 

சபாருை் எண்.29 
ந. .எை். இ1 / 2950 / 2022 

  க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட கபொது ம ் ளு ்கு குடிநீர ் அை்ைொத 

பதளவ ் ொ   ட்டப்பட்டுை்ை HDPE படங் ் ைிை் பழுதளடந்துை்ை படங் ்கு ளு ்கு பதிைொ  

உடனடியொ  PVC படங் ் கபொருத்த ஏதுவொ  புதியதொ  3000 லிட்டர ்க ொை்ைைவு க ொை்ட PVC 
படங் ் 5 எை்ைம் க ொை்முதை் கசய்து இருப்பு ளவதத்ு ் க ொை்ை தயொர ் கசய்யப்பட்டுை்ை 

மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,00,000/- ்கு மன்றதத்ின் அனுமதி பவை்டப்படுகிறது. 
 
அலுவை  குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி குடிநீர ்நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 

 

தீர்மானம் எண்.323        நாை்.30.08.2022 

அலுவை  ்குறிப்பு அனுமதி ் ப்படட்து. 

 

சபாருை் எண்.30 
ந. .எை். இ1 / 2324  / 2022 

  
 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்கு கசொந்தமொன JCB வொ னம் எை்.TN-34 R-1914-ை் 

மு ப்பு  ை்ைொடி உளடந்து விட்டது.  எனபவ, பமற்படி வொ னத்திற்கு புதியதொ  மு ப்பு 

 ை்ைொடி கபொருத்த ஆகும் உத்பதச கசைவினம் ரூ.25,000/- ்கு மன்றதத்ின் அனுமதி 

பவை்டப்படுகிறது. 



 
அலுவை  குறிப்பு 

1. உதப்தச கசைவினம் ரூ.25,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி கபொது நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 
 

தீர்மானம் எண்.324        நாை்.30.08.2022 

அலுவை  ்குறிப்பு அனுமதி ் ப்படட்து. 

 

சபாருை் எண்.31 
ந. .எை். இ1 /2850 / 2022 

  க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட கபொது ம ் ளு ்கு ஆழ்துளை 

கிைறு ைிை் மின் பமொட்டொர ் இற ்கி பமை்நிளை நீரப்த ் த ் கதொட்டி மூைம் குடிநீர ் அை்ைொத 

பதளவ ் ொன தை்ைீர ் விநிபயொ ம் கசய்யப்பட்டு வருகிறது.  பமற்படி மின் பமொட்டொர ்ைிை் 

நீை்ட நொட் ை் பயன்பொட்டிை் மீை்டும் உபபயொ ப்படுதத் முடியொத நிளையிை் பழுது ஏற்படும் 

பமொட்டொர ்ளு ்கு பதிைொ  புதிய மின் பமொட்டொர ்ை் உடனடியொ  மொற்றம் கசய்ய ஏதுவொ  3 HP 
நீரம்ூழ்கி மின்பமொட்டொர ் 3 எை்ைம், 2 HP நீரம்ூழ்கி மின் பமொட்டொர ் 1 எை்ைம் க ொை்முதை் 

கசய்து இருப்பு ளவத்து ் க ொை்ை தயொர ்கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத ்கதொள  ரூ.3,70,000/- ்கு 

மன்றதத்ின் அனுமதி பவை்டப்படுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.3,70,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி குடிநீர ்நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 

தீர்மானம் எண்.325        நாை்.30.08.2022 

அலுவை  ்குறிப்பு அனுமதி ் ப்படட்து. 

சபாருை் எண்.32 

 
 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எை்.22 கசொளசட்டி பரொட்டிை் உை்ை 

பொை் ொரன் சந்து மற்றும் திரு ்குமரன் பிரஸ் சந்து ஆகிய இரை்டு வீதி ைிை் புதியதொ  90mm 
HDPE பகிரம்ொன ் குழொய் அளமதத்ு குடிநீர ்வசதி கசய்து க ொடு ்  தயொர ் கசய்யப்பட்டுை்ை 

மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,50,000/- ்கு மன்றதத்ின் அனுமதி பவை்டப்படுகிறது. 
 
அலுவை  குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,50,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி குடிநீர ்நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 
 

தீர்மானம் எண்.326        நாை்.30.08.2022 

மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.33 
ந. .எை். இ1 / 2957 / 2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சியிை் உை்ை A.C.பிரதொன குழொய் ைிை் ஏற்படும் பழுது ளை 

சரி கசய்ய பதளவயொன 300mm மற்றும் 400mm D.I.Joint- ை் க ொை்முதை் கசய்ய தயொர ்

கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.50,000/- ்கு மன்றதத்ின் அனுமதி பவை்டப்படுகிறது. 
 
அலுவை  குறிப்பு 
 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.50,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி குடிநீர ்நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 



 

தீர்மானம் எண்.327        நாை்.30.08.2022 

மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.34 
ந. .எை். இ1 / 2822 / 2022 

  க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எை்.6 கபரொந்தர ்ொடு மற்றும் 

K.P.பங் ைொ வீதி ்கு குடிநீரை்ைொத பதளவ ் ொ  32mm UPVC குழொய் அளமதத்ு தை்ைீர ்வசதி 

கசய்து க ொடு ்  தயொர ் கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத ் கதொள  ரூ.80,000/- ்கு மன்றதத்ின் 

அனுமதி பவை்டப்படுகிறது. 
அலுவை  குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.80,000/- ்கு அனுமதி வழங் ைொம். 
2. கசைவினத்ளத ந ரொட்சி குடிநீர ்நிதியிை் பமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 
 

தீர்மானம் எண்.328        நாை்.30.08.2022 

மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

 
 
 

சபாருை் எண்.35 
ந. .எை். இ1/2899/2022 

  க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சியிை் 75வது சுதந்திர தின விழொளவ அமுத 

கபருவிழொவொ  க ொை்டொட ந ரிை் உை்ை ந ரம்ன்றத் தளைவர ் மற்றும் ந ரம்ன்ற 

உறுப்பினர ்ை் மற்றும் மு ்கிய  பிரமு ர ்ளு ்கும்  ட்சி தளைவர ்ளு ்கும் அளழப்பிதழ் 

க ொடுத்து அளழ. ் 80 எை்ைி ்ள  ை் அளழப்பிதழ் ை் அசச்டித்த வள யிை் கசைவினம் 

ரூ.2100/- ்கு மன்றத்தின் அனுமதி ்கு ளவ ் ப்படுகிறது. 
 
அலுவை  குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 
2. பமற் ை்ட அளழப்பிதழ் ை் அசச்டிதத்ளம ் ொன கசைவினத்ளத 

திரு.கவ.புருபஷொதத்மன் என்பவரு ்கு வழங்  அனுமதி வழங் ைொம். 
 

தீர்மானம் எண்.329        நாை்.30.08.2022 

அலுவை  ்குறிப்பு அனுமதி ் ப்படட்து. 

 

சபாருை் எண்.36 
ந. .எை். இ1/2738/2022 

  க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட பகுதி ைிை்  ொவிரி ஆற்றிை் 

கவை்ைப்கபரு ்கின்  ொரைமொ   ளரபயொரம் குடியிரு ்கும் கபொதும ் ளை பொது ொப்பொன 

முளறயிை் மு ொம் ைிை் தங்  ளவ ் ப்பட்டுை்ைதிை் பமற்படி மு ொம் ைிை் உை்ை ம ் ளு ்கு 

மின்விை ்கு, விசிறி, தை்ைீர ் ப ன் வசதி ை் கசய்யும் பைியிளன பமற்க ொை்ை M/s.MKR 
சவுை்ட் சரவ்ீஸ் க ொமொரபொளையம் என்ற ஒப்பந்ததொரர ் மூைம் ரூ.20990/- கசைவினதத்ிை் 

தமிழ்நொடு மொவட்ட ந ரொட்சி ை் சட்டம் 1920 பிரிவு 15ன்கீழ் மன்றதத்ின் பதிவிற்கு 

ளவ ் ப்படுகிறது. 
 
அலுவை  குறிப்பு 

மன்றம் பதிவு கசய்யைொம். 



தீர்மானம் எண்.330        நாை்.30.08.2022 

அலுவை  ்குறிப்பு அனுமதி ் ப்படட்து. 

 

சபாருை் எண்.37 
ந. .எை். இ1/2739/2022 

  க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட பகுதி ைிை்  ொவிரி ஆற்றிை் 

கவை்ைப்கபரு ்கின்  ொரைமொ   ளரபயொரம் பகுதியிை்  உை்ை படிதத்ுளற ைிை் 

கபொதும ் ைின் பொது ொப்பிற் ொ  மின்விை ்கு வசதி, க ரிபரட்டர ் மற்றும் இதர அடிப்பளட 

வசதி ளு ் ொன பைியிளன பமற்க ொை்ை M/s.MKR சவுை்ட் சரவ்ீஸ் க ொமொரபொளையம் என்ற 

ஒப்பந்ததொரர ் மூைம் ரூ.2,00,000/- கசைவினத்திை் தமிழ்நொடு மொவட்ட ந ரொட்சி ை் சட்டம் 1920 

பிரிவு 15ன்கீழ் நடவடி ்ள  பமற்க ொை்ைமன்றதத்ின் பதிவிற்கு ளவ ் ப்படுகிறது. 
 
அலுவை  குறிப்பு 

மன்றம் பதிவு கசய்யைொம். 

தீர்மானம் எண்.331        நாை்.30.08.2022 

அலுவை  ்குறிப்பு அனுமதி ் ப்படட்து. 

சபாருை் எண்.38 
ந. .எை். இ1/2893/2022 

  க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சியிை் 75வது சுதந்திர தின விழொளவ அமுத 

கபருவிழொவொ  க ொை்டொடும் கபொருட்டு அதளன கபொதும ் ளு ்கு கதரிவி ்கும் வள யிை் 

க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி உட்பட ந ரின் மு ்கிய இடங் ைிை் Flex பபொரட்ு ை் மற்றும் 

ஸ்டி ் ர ்ை் அதற்கு பதளவயொன உப ரைங் ை் என தயொர ்கசய்த வள யிை் கசைவு கதொள  

ரூ.3900/- ்கு மன்றத்தின் அனுமதி ்கு ளவ ் ப்படுகிறது. 
 
அலுவை  குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி ் ைொம். 
2. பமற் ை்ட கசைவினத்ளத திரு.கு.சரவைன், பைி பமற்பொரள்வயொைர ் என்பவரு ்கு 

வழங்  அனுமதி வழங் ைொம். 
 

தீர்மானம் எண்.332        நாை்.30.08.2022 

மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.39 
ந. .எை். இ1/2253/2022 

  க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எை்.5 கவை்ைி சந்ளத 

உை்பகுதியிை் அறிவு சொரள்மய  ட்டுமொன பைி ை் நளடகபறுவதொை் அப்பகுதியிை் உை்ை 

இரை்டு மின்  ம்பங் ளை பவறு இடத்திற்கு மொற்றி அளம ்  ப ொரியதிை் ப ட்புத் கதொள  

ரூ.43,310/- கசலுதத் பவை்டும் என த.மி.உ மற்றும் பகிரம்ொன  ழ ம் சி.நொ.பொளையம் பிரிவு 

க ொமொரபொளையம் கதரிவி ் ப்ட்டுை்ைது. எனபவ பமற் ை்ட கதொள யிளன கசலுதத் 

மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கு ளவ ் ப்பட்டது. 
 
அலுவை  குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி ் ைொம். 

2. பமற் ை்ட கசைவினத்ளத ந ரொட்சி வருவொய் நிதியிை் இருந்து பமற்க ொை்ைைொம்.  
 
 

தீர்மானம் எண்.333        நாை்.30.08.2022 



மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.40 
ந. .எை். இ1/2892/2022 

  க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சியிை் 75வது சுதந்திர தின விழொளவ அமுத 

கபருவிழொவொ  க ொை்டொடும் கபொருட்டு விழொவிற் ொன பைி ளை பமற்க ொை்ை ஆகும் உத்பதச 

கசைவினத ் கதொள  ரூ.29,000/- ்கு 08.08.2022 அன்று விளைப்புை்ைி ப ொரியதிை் கீழ் ் ை்ட 

நிறுவனதத்ொரிடமிருந்து வரப்கபற்ற விளைப்புை்ைி ை் மன்றதத்ின் அனுமதி ்கு 

ளவ ் ப்படுகிறது. 
வ.எை் நிறுவனம்/ஒப்பந்ததொரர/்விற்பளனயொைர ்

கபயர ்மற்றும் விபரம் 
கதொள  ரூ. 

1 M/s.MKR சவுை்ட் சரவ்ீஸ் 

க ொமொரபொளையம் 

29,000/- 

2 M/s. தனைட்சுமி ,  ை்யொை் ஸ்படொரஸ்் 29,650/- 

3 M/s.TRSP சவுை்ட் சரவ்ீஸ் 

க ொமொரபொளையம் 
 

அலுவை  குறிப்பு 
 

1. பமற் ை்ட கசைவினத்ளத ந ரொட்சி வருவொய் நிதியிை் இருந்து பமற்க ொை்ை அனுமதி 

வழங் ைொம்.  
2. பமற்படி மூன்று விளைப்புை்ைி ைிை் வ.எை்.1ை்  ை்டுை்ை M/s.MKR சவுை்ட் சரவ்ீஸ் 

க ொமொரபொளையம் என்பவரின் விளைப்புை்ைித் கதொள  மற்ற நிறுவனதத்ொரின் 

விளைளய விட குளறவொ  இருப்பதொை் பமற்படியொரின் விளையிளன ந ரம்ன்ற 

தளைவன் முன் அனுமதி கபற்று பைி உதத்ரவு வழங்  பைியிளன பமற்க ொை்டளம ்கு 

மன்றம் அனுமதி வழங் ைொம். 
 

தீர்மானம் எண்.334        நாை்.30.08.2022 

மன்றம் அனுமதி ் ப்பட்டது. 

 

சபாருை் எண்.41 
ந. .எை். இ1 / 1301 / 2022 

தூய்ளம இந்தியொ திட்டம் 2.0 (SBM 2.0) – 2022-2023-ன்கீழ் க ொமொரபொளையம் 

ந ரொட்சி ்குப்பட்ட ஆனங்கூர ் சொளையிை் நுை் உரம் கசயைொ ்  ளமயம் ரூ.34.50 இைட்சம் 

மதிப்பீட்டிை்  ட்டுதை் பைி ்கு 25.08.2022ம் பததியன்று ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ப ொரியதிை் 

கீழ் ் ை்டவொறு இரை்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் வரப்கபற்றது. 
 
1).  திருவொைர ்ை். ப .எஸ்.ப . ன்ஸ்ட்ர ்சன்ஸ், 
 211/2, திை ர ்வீதி, 
 நொடொர ்பமடு, 
 ஈபரொடு. 
 
2).  திருவொைர ்ை். சி.பி. ன்ஸ்ட்ர ்சன் அன்ட் இன்ப்ரொஸ்ட்ர ்சர,் 
 140, எம்.அனுமன்பை்ைி (அஞ்சை்), 
 ஈபரொடு. 
 

வரப்கபற்றுை்ை இரை்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ளு ்கும் கதொழிை்நுட்ப தகுதி ை் 

சரிபொரத்த்திை் இரை்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ளும் தகுதியொன ஒப்பந்தப்புை்ைி ைொகும்.  எனபவ, 

26.08.2022 அன்று விளை விகிதப் பட்டியை் திற ் ப்பட்டு ஒப்பு பநொ ்குப்பட்டியை் தயொர ்

கசய்யப்பட்டுை்ைதன் விபரம் பின்வருமொறு:- 



 
வ. 

எை். 
ஒப்பந்ததொரர ்கபயர ் மதிப்பீட்டு 

கதொள  
ரூ. 

ஒப்பந்தத ்

கதொள  
ரூ.  

ஒப்பந்தப்புை்ைியிை் 

குறிப்பிட்டுை்ை 

மதிப்பீட்டு சதவீதம் 
1. திருவொைர ்ை். 

ப .எஸ்.ப . ன்ஸ்ட்ர ்சன்ஸ், 
211/2, திை ர ்வீதி, 
நொடொர ்பமடு, 
ஈபரொடு. 

34,50,000/- 34,13,097.94 0.03 சதவீதம் 

மதிப்பீட்டிளனவிட 

குளறவு 

2. திருவொைர ்ை். 

சி.பி. ன்ஸ்ட்ர ்சன் அன்ட் 

இன்ப்ரொஸ்ட்ர ்சர,் 
140, எம்.அனுமன்பை்ைி 

(அஞ்சை்), 
ஈபரொடு. 

 34,59,680.23 1.33 சதவீதம் 

மதிப்பீட்டிளன விட 

அதி ம் 

 
 
அலுவை  குறிப்பு 
 
 பமற்படி பைி ்கு வரப்கபற்ற இரை்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைிை் குளறந்த 

ஒப்பந்தப்புை்ைியொ  மதிப்பீட்டு கதொள யிளன விட 0.03% குளறவொன கதொள  ்கு ஒப்பந்ததொரர ் 

திருவொைர ்ை். ப .எஸ்.ப .  ன்ஸ்ட்ர ்சன்ஸ், ஈபரொடு அவர ்ை் க ொடுதத்ுை்ைொர.்  எனபவ, 

திருவொைர ்ை். ப .எஸ்.ப .  ன்ஸ்ட்ர ்சன்ஸ், ஈபரொடு அவர ்ைது மதிப்பீட்ளடவிட 0.03% 
குளறவொன ஒப்பந்தப்புை்ைியிளன ஏற் ைொம். 
 

தீர்மானம் எண்.335        நாை்.30.08.2022 

மன்றம் ஒப்பந்தப்புை்ைி ஏற் ப்பட்டது. 

 
 
 
 

     ந ரம்ன்றத் தளைவர ்

                                                                                                               க ொமொரபொளையம் ந ரொடச்ி 


