
2022-ம் ஆண்டு செப்டம்பர ்மாதம் 30ம் தததி செள்ளிக்கிழமம காமை 10.30 மணிக்கு 
சகாமாரபாமளயம் நகர்மன்ற கூடத்திை் நமடசபற உள்ளஅெெரக்கூட்டத்தின் 

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

       நகர்மன்றதமைெர். 

 
சபாருள் எண்.1 
 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி கபொறியொைர ்அவர ்ைின் ஆ ஸ்ட் 2022ஆம் மொத 

தினசரி நொடக்ுறிப்பிளன மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும் பதிவிற்கும் ளவ ் ப்படுகிறது. 
 

அலுெைக குறிப்பு 
 மன்றம் பொரள்வயிடட்ு பதிவு கசய்யலொம். 
 
சபாருள் எண்.2 

ந. .எண். இ1/3010/2022 
 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட பகுதி ைில் கீழ் ் ண்ட பணிளய தமிழ்நொடு 

மொவட்ட ந ரொட்சி ை் சட்டம் 1920 பிரிவு 15ன் கீழ் மமற்க ொை்ை நடவடி ்ள  மமற்க ொண்டது 

மன்றதத்ின் பதிவிற்கு ளவ ் ப்படுகிறது. 

வ.எண் மவளலயின் விபரம் ஒப்பந்ததொரர ்

கபயர ்
கதொள  ரூ. 

1 க ொமொhபொளையம் ந ரொட்சி  ொnnரி  ளர 

ஓர பகுதியில் வசி ்கும் குடும்பங் ளை 

நிவொரண மு ொம் ைில் தங்  ளவ ் வும். 

தொழ்வொன பகுதி மற்றும் பதிவுதத்ுளற 

பகுதி ்கு மின்விை ்கு ை் கபொருத்தும் 

பணிளய மமற்க ொை்ளுதல் கதொடரப்ொ . 

M/s. M.K.R 
சவுண்ட் சரவ்ீஸ் 

க ொமொரபொளையம் 

ரூ.70,000/- 

2 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்கு 

கசொந்தமொன M/s.Shri TATA ACR மினி 
டிப்பர ்வொ னம் Bharani Enterprises புதிய 

மின் லம் வங்கி கசலுதத்ும் பணிளய Kpm 
மமற்க ொை்ளுதல். 

  

 
அலுெைக குறிப்பு 

மன்றம் பதிவு கசய்யலொம். 
 

சபாருள் எண்.3 
        ந. .எண்.அ2/1300/2020 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட அம்மொ உணவ த்தில் பணிபுரியும் ஸ்ரீ 

அன்ளன ம ைிர ் சுய உதவி ்குழு பணியொைர ்ை் 12 நபர ்ளு ்கு 2022-2023ஆம் 

ஆண்டிற்கு ஊதியம் வழங்  ஆகும் உத்மதச கசலவின கதொள  ரூ.15,00,000/-திற்கு 

மன்றத்தின் அனுமதி ்கும் ஒப்புதலு ்கும் ளவ ் ப்படுகிறது. 

அலுெைகக் குறிப்பு. 

1) அனுமதி வழங் லொம். 

2) மமற் ண்ட கசலவினத்ளத ந ரொட்சி வருவொய் நிதியில் இருந்து வழங்  

அனுமதி வழங் லொம். 

 

சபாருள் எண்.4 



ந. .எண்.அ2/1300/2020 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்படட் அம்மொ உணவ த்தில் மைிள  

கபொருட் ை், ம ஸ்,  ொய் றி ை் மற்றும் அரிசி ்கு 2022-2023ஆம் ஆண்டிற்கு ஆகும் 

உத்மதச கசலவின கதொள  ரூ.34,70,000/-திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி ்கும் ஒப்புதலு ்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது. 

வ.எண் கபொருை் ை் விபரம் உத்மதச கசலவின 

கதொள  
1 மைிள  கபொருட் ை் ரூ.15,00,000 
2 ம ஸ் ரூ.15,00,000 
3 அரிசி ரூ.50,000 
4  ொய் றி ை் ரூ.4,20,000 

 கமொத்தம் ரூ.34,70,000 

அலுெைகக் குறிப்பு. 

1) அனுமதி வழங் லொம். 

2) மமற் ண்ட கசலவினத்ளத ந ரொட்சி வருவொய் நிதியில் இருந்து வழங்  

அனுமதி வழங் லொம். 

 

சபாருள் எண்.5 
ந. .எண்.அ2/1027/2022 

க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சியில் 2022-2023ஆம் ஆண்டிற் ொன அலுவல  

உபமயொ த்திற்கு  ணினி மடொனர ்ை் கீழ் ் ண்டவொறு க ொை்முதல் கசய்வதற் ொன 

உத்மதச கசலவின கதொள  ர்.5,00,000/- ்கு மன்றத்தின் அனுமதி மவண்டப்படுகிறது.   

1 HP LaserJet Toner Cartridge M202n 88 A  Toner 10 No 

2 Toshiba Toner Cartridge 2 No 

3 Colour Toner Konica Minolta -Black 4 No 

4 Colour Toner Konica Minolta -Magenta 2 No 

5 Colour Toner Konica Minolta -Yellow 2 No 

6 Colour Toner Konica Minolta -Cyan 2 No 

7 Canon Toner Cartridge 4 No 

8 TVS Dot-matrix Ribbon Cartridge 20 No 

அலுெைகக் குறிப்பு. 

1) மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 

2) மமற் ண்ட கசலவினத்ளத ந ரொட்சி வருவொய் நிதியில் இருந்து மமற்க ொை்ை 

அனுமதி வழங் லொம். 

 

 
சபாருள் எண்.6 

            ந.க.எண்.3504/2018/எெ1் 
     க ொமொரபொளையம் ந ரொடச்ி ்கு உடப்டட் 33 வொரட்ு பகுதி ைில் க ொண்டு 

31421 குடியிருப்பு ை் 80087 ம ் ை்கதொள  மற்றும் 23  ல்வி நிறுவனங் ை் க ொண்ட 

முதல்நிளல ந ரொட்சியொகும். இந்ந ரொடச்ி பகுதி ைில் பல்மவறு கதரு ் ைில்  

கதருநொய் ை் மூலம் கபொது ம ் ைின்  மபொ ்குவரத்திற்கு இளடயூறு ை் மற்றும் 

கதொல்ளல ை் ஏற்படுவதொ  அவ்வப்மபொது கசய்தித்தொை் ை் மூலம் பு ொர ்

வரப்கபற்றுை்ைது. மமலும், அரசு மருத்துவமளன மருத்துவ அலுவலர,் 



க ொமொரபொளையம் அவர ்ை் அவ்வப்மபொது கதொளலமபசி வொயிலொ  கதருவில் சுற்றித் 

திரியும் நொய் ைொல் பொதி ் ப்படட்ு கபொது ம ் ை் மற்றும்  பை்ைி மொணவ, மொணவி ை் 

சிகிசள்ச ் ொ  மருத்துவமளன ்கு வருகிறொர ்ை் எனவும் கதரிவித்துை்ைனர.் 
               இந்ந ரில் பரொரரியொ   கதரு ் ைில் சுற்றித் திரியும் நொய் ைின் எண்ணி ்ள  

927 என  ொல்நளட மருத்துவர ் அவர ்ை் கதரிவித்துை்ைொர.் மமலும், இந்ந ரொடச்ி 

துப்புரவு பணி மமற்பொரள்வயொைர ்ைொல்  ண ்க டுப்பு நடத்தியதில் 927 

எண்ணி ்ள யிலொன கதருநொய் ை் சுற்றித் திரிவதொ  கதரிய வருகிறது. 
                  மமலும், அரசு விதி ைின்படி மமற் ொண் கதரு நொய் ளை பிடித்து அறுளவ 

சிகிசள்ச கசய்யவும், கவறிநொய் டி தடுப்பு ஊசி மபொடவும் கபொது சு ொதொர நலன்  ருதி 

ந ரொடச்ி நிரவ்ொ ம் மற்றும் குடிநீர ்வழங்கு துளற  அவர ்ை் அரசு ஆளண எண்.181, 

நொை்.05.04.2013 – இல் அனுமதி ் ப்படட்ுை்ைபடி, நொய் ஒன்றிற்கு ரூ.700/-வீதம் 927 

நொய் ளு ்கு மமற் ண்ட பணி ை் கசய்வதற்கு ஆகும் உத்மதச கசலவினம் கதொள  

ரூ.700000/- ்கு மன்றத்தின் அனுமதி மவண்டப்படுகிறது 
அலுெைகக் குறிப்பு. 

1. மன்றம் அனுமதி ் லொம். 
2.  கதருநொய் ளு ்கு  ருத்தளட சிகிசள்ச கசய்வதற்கும் மற்றும் தடுப்பு ஊசி 

மபொடுவதற்கும் ஆகும் கசலவினத்ளத கபொது நிதியில் இருந்து மமற்க ொை்ை 

மன்றம் அனுமதி ் லொம் 
 
 

சபாருள் எண்.7 
ந.க.எண்.3441/2022/எெ1் 

       க ொமொரபொளையம் ந ரொடச்ியில் தூய்ளம இந்தியொ திடட்ம் 2.0 –இன் இளண 

ஆளணயர,் கசன்ளன அவர ்ைின்  டிதம் எண்.25462/2022/SBM2 நொை். 13.09.2022 

மற்றும் 14.09.2022  ொகணொைி கூடட்த்தில் அறிவுறுத்தியுை்ைதற்கிணங் ,  

இந்ந ரொட்சியில் தூய்ளம இந்தியொ திடட்த்தின் இந்தியன் சுவொசச்தொ லீ ் என்ற 

தளலப்பின்மபரில்  இந்ந ர தன்னொரவ்லர ்ை்,  ல்லூரி மொணவர ்ை்,  N.S.S. 
மொணவர ்ை், YRC. மொணவர ்ை், சுய உதவி குழு ் ை் மற்றும் ந ரம்ன்ற 

உறுப்பினர ்மைொடு விழிப்புணரவ்ு  மபரணி மற்றும்  ொவிரி ஆற்றுப் படுள  ளை 

தூய்ளமப்படுத்தும் பணி  நி ழ்சச்ி சுமொர ் 250 நபர ்ளை க ொண்டு நொை்.  17.09.2022- 

அன்று நளடகபற்றதில் , நி ழ்சச்ியில் மபனர ்ை், கதொப்பி ை் மற்றும் பனியன் ை் 

கெய்ஹிந்த் டிரம்ஸ்  ளல ்குழு ஆகியவற்றிற் ொன கசலவினம் கதொள  ரூ. 12425/- கெ. 

சந்தொனகிருஷ்ணன். துப்புரவு ஆய்வொைர ்அவர ்ைொல் கசலவிடப்படட்ளத அன்னொரு ்கு 

வழங்  மன்றத்தின் அனுமதி ்கு ளவ ் ப்படுகிறது. 
அலுெைகக் குறிப்பு. 

1. மன்றம் அனுமதி ் லொம். 
2. கபொது நிதியில் இருந்து கதொள  வழங் லொம். 

 
 

சபாருள் எண்.8 
ந. .எண்.2605/2022/எச1் 

                        க ொமொரபொளையம் ந ரொடச்ி பகுதி ைில் தூய்ளமப் பணி ளு ் ொன  

நடவடி ்ள  ை், விழிப்புணரவ்ு கசய்தி ை் ,  ொவிரி  ளர ைில்  ழிவு ளை 

க ொடட்ுவளத தடுப்பதற் ொன அறிவிப்பு ளை விைம்பர பதொள  ை் (Flex Board) 
மூலம் விைம்பரப்படுத்தும் பணி ்கு 01.08.2022 –இல்  விளலப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் 

08.08.2022 அன்று கீழ் ் ண்டவொறு  மூன்று விளலப்புை்ைி ை் வரப்கபற்றுை்ைது.   

விளலப்புை்ைி ை் மன்றத்தின் பொரள்வ ்கு ளவ ் ப்படுகிறது 
வ. விவரம் வொனவில் ஸ்ரீ  ணபதி கரயின்மபொ 



எ

ண் 
பிை ்ஸ் 

பிரிண்டர,் 283, 

ஆனங்கூர ் மரொடு 

க ொமொரபொளை

யம்  

பிை ்ஸ் 

பிரிண்டர,் 23 

புது மபருந்து 

நிளலயம் 

எதிரில், 

பவொனி 

டிஜிட்டல் பிை ்ஸ் 

பிரிண்டர,் 12எல், 

டி.ஆர.்ம . 

 ொம்ப்ை ்ஸ், 

க ொமொரபொளைய

ம் 
1 கபொது இடங் ைில் குப்ளப 

க ொட்டினொல் அபரொதம் ரூ.5000/- 

20 எண்ணி ்ள ,  ொவிரி 

 ளரயில்  ட்டிட இடிபொடு 

 ழிவு ளை க ொட்டினொல் 

அபரொதம் ரூ.5000/- 40 

எண்ணி ்ள , ம ொம்பு பை்ைம் 

மற்றும் கபரும் பை்ைம் 

ஓளட ைில்  ட்டிட இடிபொடு 

 ழிவு ளை க ொட்டினொல் 

அபரொதம் ரூ.5000/- 25 

எண்ணி ்ள . 

ரூ.51000/- ரூ.46750/- ரூ.42500/- 

 
அலுெைகக்குறிப்பு. 
 மமற்படி குளறவொன விளலப்புை்ைி வழங்கிய கரயின்மபொ டிஜிடட்ல் பிை ்ஸ் 

பிரிண்டரஸ்் என்ற நிறுவனத்தின் விளலப்புை்ைிளய மன்றம் அனுமதி ் லொம். மமலும் 

அவசர அவசியம்  ருதி  ந ரமன்றத் தளலவர ்அவர ்ைின் முன் அனுமதி கபற்று பணி 

உத்தரவு வழங்கியளம ்கும் மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 
 
சபாருள் எண்.9 

ந. .எண். இ1 /           / 2022 
 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எண்.2 அய்யம்பொளையம் சொளலயில் 

உை்ை குறு ்குத ் கதரு ் ைில் பழுதளடந்துை்ை மளழநீர ் வடி ொல் மற்றும் சொளலயிளன 

சீரளம ்  தயொர ் கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.3,00,000/- ்கு மன்றத்தின் அனுமதி 

மவண்டப்படுகிறது. 
அலுவல  குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.3,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் லொம். 
2. கசலவினத்ளத ந ரொட்சி வருவொய் நிதியில் மமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 
 

 

சபாருள் எண்.10 
ந. .எண். இ1 /           / 2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எண்.23 ஆனங்கூர ் மரொடு  திரம்ணி 

வீதியில்  ழிவுநீர ் கசல்ல முடியொத நிளலயில் உை்ைதினொல்,  ழிவுநீரிளன கவைிமயற்ற சிறு 

தளரமட்ட கதொட்டி  ட்டி  ழிவுநீர ்மின் மமொட்டொர ்கபொருதத்ி குழொய் ை் அளமதத்ு  ழிவுநீளர 

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

மவண்டப்படுகிறது. 
அலுெைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.3,50,000/- ்கு அனுமதி வழங் லொம். 
2. கசலவினத்ளத ந ரொட்சி வருவொய் நிதியில் மமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 

சபாருள் எண்.11 
ந. .எண். இ1 /           / 2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எண்.15 எடப்பொடி சொளலயில் 

அளமந்துை்ை அங் ன்வொடி ளமயத்தில்  ழிவளற கசப்டி ் மடங் ், சளமயல் அளற, மமற்கூளர 

பழுது ளை சரி கசய்து தண்ணீர ்வசதி கசய்து க ொடு ்  தயொர ்கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத ்

கதொள  ரூ.1,00,000/- ்கு மன்றதத்ின் அனுமதி மவண்டப்படுகிறது. 



அலுெைக குறிப்பு 
1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.1,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் லொம். 
2. கசலவினத்ளத ந ரொட்சி  ல்வி நிதியில் மமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 

 
 
சபாருள் எண்.12 

ந. .எண். இ1 / 3021 / 2022 
 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட பகுதி ைில் உை்ை ந ரொட்சி ்கு கசொந்தமொன 

பை்ைி ்  ட்டிடங் ை் மற்றும் அலுவல   ட்டிடங் ைில் மளழநீர ் மச ரிப்பு முளறயொ  

மமற்க ொை்ை JSA (Jal Sakthi Abhiyan) திட்டத்தின் மூலம் அறிவுறுத்தப்பட்டுை்ைது.  அதன்படி 

ந ரொட்சி ்கு கசொந்தமொன பை்ைி ்  ட்டிடங் ை், அலுவல   ட்டிடங் ைில் ஏற் னமவ உை்ை 

மளழநீர ் மச ரிப்பு கதொட்டி மற்றும் Rain Water Pipe-ல் ஏற்பட்டுை்ை பழுது ளை சரி கசய்ய 

தயொர ் கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத ் கதொள  ரூ.5,00,000/- ்கு மன்றத்தின் அனுமதி 

மவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுெைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.5,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் லொம். 
2. கசலவினத்ளத ந ரொட்சி  ல்வி நிதியில் மமற்க ொை்ைவும் மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 
 

 

சபாருள் எண்.13 
ந. .எண். இ1 /           / 2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எண்.12 வட ்கு  ொந்திபுரம் கமயின் 

வீதியில் கிழபுறம் பழுதளடந்துை்ை மளழநீர ்வடி ொலிளன சீரளம ்  தயொர ் கசய்யப்பட்டுை்ை 

மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,00,000/- ்கு மன்றதத்ின் அனுமதி மவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுெைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் லொம். 
2. கசலவினத்ளத ந ரொட்சி வருவொய் நிதியில் மமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 

 
 

சபாருள் எண்.14 
ந. .எண். இ1 /           / 2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எண்.26 அம்மன் ந ர ்ஐயப்பன் ம ொவில் 

வீதியில் பழுதளடந்துை்ை மளழநீர ்வடி ொலிளன சீரளம ்  தயொர ்கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத ்

கதொள  ரூ.3,00,000/- ்கு மன்றதத்ின் அனுமதி மவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுெைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.3,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் லொம். 
2. கசலவினத்ளத ந ரொட்சி வருவொய் நிதியில் மமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 
 

சபாருள் எண்.15 
ந. .எண். இ1 /           / 2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எண்.1 பூசொரி ் ொடு பகுதியில் 

பழுதளடந்துை்ை மளழநீர ் வடி ொலிளன சீரளம ்  தயொர ் கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத் 

கதொள  ரூ.2,00,000/- ்கு மன்றதத்ின் அனுமதி மவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுெைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் லொம். 
2. கசலவினத்ளத ந ரொட்சி வருவொய் நிதியில் மமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 
 



 

சபாருள் எண்.16 
ந. .எண். இ1 / 2901 / 2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எண்.24 எருளம ட்டுத்துளற பின்புறம் 

உை்ை ம ொம்புபை்ைம் ஓளட தூர ்வொரொமல் உை்ைதொல் மளழ ் ொலங் ைில் குடியிருப்பு பகுதியில் 

நீர ் புகுந்துவிடுகிறது.  எனமவ, எருளம ் ட்டுதத்ுளற முதல் ம ொட்டமமடு ளபபொஸ் வழியொ  

அகப ்ஸ்  ொலனி வளரயுை்ை ம ொம்புபை்ை ஓளடளய தூரவ்ொர தயொர ் கசய்யப்பட்டுை்ை 

மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.5,00,000/- ்கு மன்றதத்ின் அனுமதி மவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுெைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.5,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் லொம். 
2. மமற் ொணும் பணியின் அவசர அவசியம்  ருதி ந ரம்ன்றத ் தளலவர ் அவர ்ைின் 

முன்அனுமதி கபற்று ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதற்கும், கசலவினத்ளத ந ரொட்சி கபொது 

நிதியில் மமற்க ொை்ைவும் மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 
 

சபாருள் எண்.17 
ந. .எண். இ1/3011/2022 

 மொவட்ட ஆட்சிதத்ளலவர,் நொம ் ல் அவர ்ைின் ந. .எண்.219/2022(எம்1), 

நொை்.30.08.2022ஆம் மததிய  டிததத்ில் விநொய ர ்சிளல ளை நீரந்ிளல ைில்  ளர ்கும் மபொது 

எவ்வித அசம்மொவித சம்பவங் ளும் ஏற்படொத வள யில் விநொய ர ்சிளல ளை  ளர ்குமொறு 

அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதனடிப்பளடயில் க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி பகுதி ைில் உை்ை 

 ொமவரி ஆற்றங் ளரயில் விநொய ர ் சிளல ளை  ளர ்  மபொதிய கவைிசச்ம் இல்லொததொல் 

உடனடியொ  வொடள  முளறயில் மின்விை ்கு ை் கபொருத்தப்பட்டு விநொய ர ் சிளல ளை 

 ளர ் ப்பட்டது. விநொய ர ் சிளல ளை  ளர ் ப்பட்டது. எனமவ மமற் ண்ட இடத்தில் 

மின்விை ்கு ளை வொடள  முளறயில் கபொருதத்ியதற் ொன கதொள  ரூ.12,000/-ஐ கசலுத்த  

மன்றதத்ின் அனுமதி ்கு ளவ ் ப்படுகிறது. 
 
அலுெைகக் குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 
2. மமற் ண்ட கசலவினத்ளத திரு.அ.கசௌந்திரரொென் மின் ம்பியொைர ் மூலம் 

மமற்க ொண்டளத ஏற்று கதொள  வழங் லொம். 
 
 

சபாருள் எண்.18 
ந. .எண். இ1/3280/2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சியின் கபொது சு ொதொர பிரிவு பணி ் ொன வொ ன 

புள தக்தைிப்பொன் 1 எண்ணிற்கு மற்றும் ள ப்புள  கதைிப்பொை 5 எண்ணிற்கு க ொை்முதல் 

கசய்ய உதம்தச மதிப்பீடு ரூ.9.70 இலட்சதத்ிற்கு மன்றதத்ின்  அனுமதி ்கு ளவ ் ப்படுகிறது. 
அலுெைக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 
2. மமற் ண்ட கசலவினத்ளத இந்ந ரொட்சி வருவொய் நிதியில் மமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி 

வழங் லொம். 
 

 

சபாருள் எண்.19 
ந. .எண். இ1 /793/2022 

க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்கு கபொறியொைரின் அலுவல  பயன்பொட்டிற்கு புதியதொ  

(கெம் விளல ்கு) வொ னம்  சிறப்பு அரசு விளலயில் கபொலிமரொ வொ னம் க ொை்முதல் 

கசய்யப்பட்டுை்ைது. இதில் மமற் ண்ட வொ னத்திற் ொன சொளலவரி கதொள  ரூ.1,95,852/- 

கசலுதத் மவண்டும் என வட்டொர மபொ ்குவரத்து அலுவல த்தில் இருந்து பட்டியல் 

வரப்கபற்றுை்ைது. எனமவ மமற் ண்ட கதொள யிளன கசலுத்தியளத மன்றதத்ின் அனுமதி ்கு 

ளவ ் ப்படுகிறது. 



 
அலுெைக குறிப்பு 

      மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 
 

சபாருள் எண்.20 
ந. .எண். இ1 /793/2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ந ரம்ன்றத ் தளலவரின் அலுவல  பயன்பொட்டிற்கு 

புதியதொ  (கெம் விளல ்கு) வொ னம்  சிறப்பு அரசு விளலயில்  ஸ் ொரப்ிமயொ வொ னம் 

க ொை்முதல் கசய்யப்பட்டுை்ைது. இதில் மமற் ண்ட வொ னத்திற் ொன சொளலவரித் கதொள  

ரூ.2,95,000/- கசலுத்த மவண்டும் என வட்டொர மபொ ்குவரத்து அலுவல த்தில் இருந்து பட்டியல் 

வரப்கபற்றுை்ைது. எனமவ மமற் ண்ட கதொள யிளன கசலுத்தியளத மன்றதத்ின் அனுமதி ்கு 

ளவ ் ப்படுகிறது. 
அலுெைக குறிப்பு 

      மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 
 

சபாருள் எண்.21 
ந. .எண். இ1 /3080/2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட பகுதி ைில் உை்ை  ொமவரி  ளரமயொரங் ைில் 

கவை்ை நீர ் புகுந்ததில் அப்பகுதி ளை பொது ொப்பொ  தங்  ளவ ்  ஸ்ரீஐயப்பொ சுவொமி 

பிரொத்தளன மண்டப மசவொ சங் ம், க ொமொரபொளையம் மற்றும் ஆரய் ளவய்ய சங்  சமுதொய 

கூடம் க ொமொரபொளையம் ஆகிய மண்டபங் ைில் 05.08.2022 முதல் 18.08.2022வளர தங்  

ளவ ் ப்பட்டது. இதில் மமற் ண்ட மததி ளு ் ொன மின் ட்டணம் கசலவு ரூ.2880+ரூ.10,778=13658 

கசலுதத் ்ம ொரி  டிதம் மூலம் கதரிவி ் ப்பட்டுை்ைது. எனமவ மமற் ண்ட கதொள யிளன 

கசலுதத் மன்றத்தின் அனுமதி ்கு ளவ ் ப்படுகிறது. 
அலுெைக குறிப்பு 

1. மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 
2. மமற் ண்ட கசலவினத்ளத இந்ந ரொட்சி வருவொய் நிதியில் இருந்து மமற்க ொை்ை 

அனுமதி வழங் லொம். 
 

சபாருள் எண்.22 
ந. .எண்.அ1/1967/2022 

க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்கு கசொந்தமொன மபருந்து நிளலய ளசவ 

உணவ ம்  ளட எண்.1, 2019ம் ஆண்டு முதல்  ொலியொ  இருந்ததொல் கதொடரந்்து மூன்று 

ஆண்டு ைொ  ஏலம் விடப்பட்டது. ஏலம் யொரும் ம ொரொததொல் மின் இளணப்பு 2019ம் 

ஆண்டுமலமய துண்டி ் ப்படட்து. மமற்படி  ளடளய தற்மபொது ஏலம்விடப்படட்ு 

ஏலதொரரு ்கு  ளடளய ஒப்பளட ் ப்பட உை்ைதொல் புதியதொ  மின்இளணப்பு 

வழங் வும், அதற் ொகும் உத்மதச கசலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி ்கு 

ளவ ் ப்படுகிறது. 

அலுெைகக் குறிப்பு. 
 மன்றம் அனுமதி ் லொம். 
 

  
சபாருள் எண்.23 
                                                                                                                                                 ந. .எண்.இ1 / 1756 / 2022 

                     க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் மமற்க ொை்ை 

ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண். 186 நொை்.29.06.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. இப்பணி ்கு 

30.08.2022 ஆம் மததியன்று  மூன்றொம் அளழப்பு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.   



வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட ஒப்பந்தப் 

புை்ைி கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண். 15ல் உை்ை 

குை்ைங் ொடு, 

 ளலவொணிதக்தரு ஆகிய 

பகுதி ைில் உை்ை மூன்று 

 ழிப்பிடங் ளு ்கு பழுது 

மற்றும் மரொமதத்ு பணி ை் 

மமற்க ொை்ளுதல். 

5,00,000/- திரு. ம .எஸ். 

மொரியப்பன். 
 
திருவொைர ்ை்.  எஸ். 

ஏ. ச ் ரபொணி அன்ட் 

சன். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 

0.09 % குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட  

1.15 % அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                              மூன்றொம் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.09 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை  ஒப்பந்ததொரர ்திரு. ம .எஸ். மொரியப்பன் 

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 
 

 சபாருள் எண்.24 
                                                                                                                                                  ந. .எண்.இ1 / 1291 / 2022 
                     க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் மமற்க ொை்ை 

ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண். 176 நொை்.29.06.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. இப்பணி ்கு 

30.08.2022 ஆம் மததியன்று  மூன்றொம் அளழப்பு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.   
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட ஒப்பந்தப் 

புை்ைி கதொள  

விபரம் 

1 வொரட்ு எண். 30 மமல் ொடு  

பகுதி ைில் பழுதளடந்துை்ை 

மளழநீர ்வடி ொலிளன பழுது  

பொரத்த்ு  புதுப்பித்தல். 
 
 

2,20,000/- திருவொைர ்ை்.  எஸ். ஏ. 

ச ் ரபொணி அன்ட் சன். 
 
 
`திரு. ம .எஸ். 

மொரியப்பன். 
 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 

0.11 % குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட  

1.28 % அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                              மூன்றொம் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.11 % குளறவொ  க ொடுத்துை்ை  ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை்.எஸ். ஏ. 

ச ் ரபொணி அன்ட் சன் அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 
 

சபாருள் எண்.25 
                                                                                                                                           ந. .எண்.இ1 / 1603 / 2022 

                     க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் மமற்க ொை்ை 

ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண். 175 நொை்.29.06.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. இப்பணி ்கு 

30.08.2022 ஆம் மததியன்று  மூன்றொம் அளழப்பு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.   
 



வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண். 22 கசொளசட்டி 

மரொட்டில் உை்ை  

பழுதளடந்துை்ை  மளழநீர ்

வடி ொல் சுவற்றிளன உயரத்்தி 

 ட்டுதல் மற்றும் 

பழுதளடந்துை்ை 

சிறுபொலத்திளன பழுது பொரத்த்ு  

புதுப்பித்தல். 

3,00,000/- திருவொைர ்ை்.  எஸ். ஏ. 

ச ் ரபொணி அன்ட் சன். 
 
 
`திரு. ம .எஸ். 

மொரியப்பன். 
 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.13 % குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.17 % 
அதி ம். 

  
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                    மூன்றொம்  அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.13 % குளறவொ  க ொடுத்துை்ை  ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை்.எஸ். ஏ. 

ச ் ரபொணி அன்ட் சன் அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 
 

சபாருள் எண்.26 
                                                                                                                                          ந. .எண்.இ1 / 1567 / 2022 

                     க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் மமற்க ொை்ை 

ந ர ்மன்றத ்தீரம்ொனம் எண். 99 நொை்.27.05.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. இப்பணி ்கு 30.08.2022 

ஆம் மததியன்று  மூன்றொம் அளழப்பு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  

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

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.19 பொல ் ளர, 

 ொவலர ் வீதி இளணப்பில் 

உை்ை கபொது ்  ழிப்பிடதத்ிற்கு 

பழுது மற்றும் பரொமரிப்பு  

பணி ை் மமற்க ொை்ளுதல். 

3,00,000/- திருவொைர ்ை்.              

ஸ்ரீ.ரொம் டிமரடிங், 

சொனொரப்ொளையம். 
திருவொைர ்ை்.  

பி.ஆர.்எஸ். 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், 

க ொமொரபொளையம்.  

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 

0.14 % குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட  

1.21 % அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                              மூன்றொம்  அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.14 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை  ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை்.                            

ஸ்ரீ.ரொம் டிமரடிங், அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 
 

சபாருள் எண்.27 
                                                                                                                                                 ந. .எண்.இ1 / 1009 / 2022 

                     க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் மமற்க ொை்ை 

ந ர ்மன்றத ்தீரம்ொனம் எண். 57 நொை்.29.04.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. இப்பணி ்கு 30.08.2022 

ஆம் மததியன்று  நொன் ொம் அளழப்பு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  

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

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 



1 வொரட்ு எண்.17. திருவை்ளுவர ்

வீதியில் பழுதளடந்துை்ை 

மளழநீர ் வடி ொல் ளை பழுது 

பொரத்்தல் மற்றும் மெ.ம .ம . 

மரொடு பந்தல் முரும சன் 

இல்லம் அரும  சிகமண்ட் 

 ொன்கிரீட் சொளல அளமத்தல். 

2,50,000/- திருவொைர ்ை்.              

ஸ்ரீ.ரொம் டிமரடிங், 

சொனொரப்ொளையம். 
 
திருவொைர ்ை்.  

பி.ஆர.்எஸ். 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், 

க ொமொரபொளையம்.  

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.11 % 
குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.09 % 
அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                              நொன் ொம்  அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.11 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை  ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை்.                            

ஸ்ரீ.ரொம் டிமரடிங், அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.28 
         ந. .எண்.இ1 / 1027 / 2022      

                     க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் மமற்க ொை்ை 

02.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.   
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 இந்ந ரொட்சி  பணி ைின் 

அலுவல  உபமயொ தத்ிற் ொ   

2022-23ஆம் ஆண்டிற் ொன 

 ணினி மடொனர ்ை் மற்றும் 

மமட்ரி ்ஸ் ரிப்பன் ை்  

விநிமயொ ம் கசய்தல். 
 

5,00,000/- திருவொைர ்ை். 

ஜி.எஸ்.சி.கட ்னொலஜி 

அன்ட் சரவ்ீஸஸ், 

க ொமொரபொளையம். 
 
திருவொைர ்ை். 

கபரினியல் சிஸ்டம்ஸ், 

மசலம். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.10 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.23 % 
அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                               முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.10 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை  திருவொைர ்ை். ஜி.எஸ்.சி.கட ்னொலஜி 

அன்ட் சரவ்ீஸஸ், க ொமொரபொளையம்.  என்கிற   நிறுவன ஒப்பந்ததொரரின் குளறவொன 

ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.29 
      ந. .எண். இ1 / 2901 / 2022 

                                க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை 07.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 



1 வொரட்ு எண்.24–ல் 

எருளம ட்டுத ் துளற  ( 

ம ொட்ளடமமடு iளபhஸ் 

வழியொ  அகப ்ஸ்  ொலனி 

வளர )  பின்புறம் உை்ை 

ம ொம்புப்பை்ைம் ஓளடயிளன 

தூரவ்ொருதல். 

5,00,000/- திரு. சி.ஏ.  ொரத்த்ி ்,              

சங் கிரி. 
 
 
திருவொைர ்ை்.        

சந்திரொ பில்டர,்  
கசட்டிப்பட்டி. 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.13 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.19 % 
அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                 முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.13 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.சி.ஏ. ொரத்்தி ்,              

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.30 
ந. .எண். இ1 / 1195 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் மமற்க ொை்ை 

ந ர ்மன்றத ்தீரம்ொனம் எண் 252. நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. அதன் படி 15.09.2022 

ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  

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

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்

விபரம் 

கபறப்பட்ட ஒப்பந்தப் 

புை்ைி கதொள  

விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.25 மநரு வீதியில் 

பழுதளடந்துை்ை மமல்நிளல 

நீரம்த ் த்  கதொட்டியிளன  

இடிதத்ு அ ற்றி விட்டு 

புதியதொ  பில்லர ் அளமதத்ு 

PVC  மடங் ் ளவதத்ு தண்ணீர ்

வசதி கசய்து க ொடுத்தல். 

3,00,000/- திரு.பி. முரு ன்,   

க ொமொரபொளைய

ம். 
 
 
திருவொைர ்ை்.        

சந்திரொ பில்டர,்  
கசட்டிப்பட்டி. 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 

0.10 % குளறவு. 

 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட  

1.16 % அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.10 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ்திரு.பி. முரு ன்,   அவர ்ைின்  

குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  

சபாருள் எண்.31                                                                                          
       ந. .எண். இ1 / 2320 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் மமற்க ொை்ை 

ந ர ்மன்றத ்தீரம்ொனம் எண் 253. நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. அதன் படி 15.09.2022 

ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  

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

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 



1 க ொமொரபொளையம் 

ந ரொட்சி ்கு கசொந்தமொன 8 

மமல்நிளல நீரம்த ் த ்

கதொட்டி ைிலும் நீரின் இருப்பு 

அைவிளன கதரிந்து க ொை்ை 

புதியதொ  அைவும ொலும், 

கதொட்டி ைின் மமற்புறதத்ில் 

புதியதொ  ManHole Cover-ம் 
வொங்கி கபொருதத்ுதல்.  

3,50,000/- திருவொைர ்ை்.              

ஸ்ரீ.ரொம் டிமரடிங், 

சொனொரப்ொளையம். 
 
திருவொைர ்ை்.  

பி.ஆர.்எஸ். 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், 

க ொமொரபொளைம்.  

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 

0.09 % குளறவு. 
 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட  

1.11 % அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                              முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.09 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ்திருவொைர ்ை்.ஸ்ரீ.ரொம் டிமரடிங்,  

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.32                                                                  
      ந. .எண். இ1 / 2356 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 255. நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.26 திருவை்ளுவர ்

வீதியில்  32mm HDPE ளபப் 

அளமத்து குடிநீர ் அல்லொத 

தண்ணீர ்வசதி கசய்தல். 

1,00,000/- திரு. சி.ஏ.  ொரத்த்ி ்,              

சங் கிரி. 
 
திருவொைர ்ை்.        

சந்திரொ பில்டர,்  
கசட்டிப்பட்டி. 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.07 % 
குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.10 % 
அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                 முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.07 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.சி.ஏ. ொரத்்தி ்,              

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
  
 

சபாருள் எண்.33                                                                       
       ந. .எண். இ1 / 1840 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண் 257  நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்

விபரம் 

கபறப்பட்ட ஒப்பந்தப் 

புை்ைி கதொள  விபரம் 



1 க ொமொரபொளையம் 

ந ரொட்சி ்குட்பட்ட அளணதத்ு 

வொரட்ு ைிலும் உை்ை 

ஆழ்துளை ்கிணறு ை், கபொது ் 

குழொய் ை் மற்றும் 

 ழிப்பிடங் ைில் பழுது ஏற்படும் 

TAP ளை உடனு ்குடன் 

மொற்றுவதற்கு ஏதுவொ  1500 

எண்ணி ்ள யில் Tap ளை 

க ொை்முதல் கசய்தல். 

3,00,000/- திருவொைர ்ை்.              

ஸ்ரீ.ரொம் டிமரடிங், 

சொனொரப்ொளையம். 
 
திருவொைர ்ை்.  

பி.ஆர.்எஸ். 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், 

க ொமொரபொளைம்.  

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 

0.11 % குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட  

1.19 % அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                              முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.11 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை்.ஸ்ரீ.ரொம் 

டிமரடிங்,  அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.34 
    ந. .எண். இ1 / 2434 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 258. நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்

விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.13ல் பண்ணொரி 

அம்மன் ம ொவில் அருகில் 

பழுதளடந்துை்ை மின்மமொட்டொர ்

மற்றும் தண்ணீர ்

குழொய் ளு ்கு பதிலொ , 

புதியதொ  3HP Compressor 
மமொட்டொர ்  கபொருதத்ி மற்றும் 

புதியதொ  குழொய் ை் அளமதத்ு 

தண்ணீர ்வசதி கசய்தல். 

50,000/- திரு.             

மெ.எம். 

சண்மு ம்,       

க ொமொரபொளைய

ம். 
 
திரு.பி. முரு ன்,   

க ொமொரபொளைய

ம். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.05 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.02 % 
அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                              முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.05 % குளறவொ  க ொடுத்துை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.மெ.எம்.சண்மு ம்,        

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  

சபாருள் எண்.35 
     ந. .எண். இ1 / 2110 / 2022 
 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 259. நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 



வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்

விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.4ல் மமட்டு ் ொடு 

முதல் வீதியில் புதியதொ  90mm 
HDPE குழொய் அளமதத்ு 

குடிநீரல்லொத தண்ணீர ் வசதி 

கசய்தல். 
 

1,20,000/- திரு. சி.ஏ. 

 ொரத்த்ி ்,              

சங் கிரி. 
 
 
திருவொைர ்ை்.        

சந்திரொ பில்டர,்  
கசட்டிப்பட்டி. 
 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.11 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.16 % 
அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                    முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.11 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.சி.ஏ. ொரத்்தி ்,              

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 
 

சபாருள் எண்.36    
 ந. .எண். இ1 / 1609 / 2022 
 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 260. நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.13ல் விட்டலபுரி 

8வது கதரு, மற்றும்  ொட்டூர ்

பகுதியில்  PVC மடங் ் ளவதத்ு 

32mm HDPE ளபப் அளமதத்ு 

குடிநீரல்லொத தண்ணீர ் வசதி 

கசய்தல். 
 

2,00,000/- திரு. மெ.எம். 

சண்மு ம்,       

க ொமொரபொளையம். 
 
 
திரு.பி. முரு ன்,   

க ொமொரபொளையம். 
 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 

0.05 % குளறவு. 

 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட  

1.02 % அதி ம். 

 
 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                              முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.05 % குளறவொ  க ொடுத்துை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.மெ.எம்.சண்மு ம்,        

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

 
சபாருள் எண்.37                                                                        

        ந. .எண். இ1 / 819 / 2022 



                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 261. நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்

விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.7ல் 

முருங்ள  ் ொடு பகுதியில் 

PVC மடங் ் ளவதத்ு 32mm 
HDPE ளபப் அளமதத்ு 

குடிநீரல்லொத தண்ணீர ் வசதி 

கசய்தல். 

65,000/- திரு. சி.ஏ. 

 ொரத்த்ி ்,  
சங் கிரி 
 
திருவொைர ்ை். 
சந்திரொ பில்டர,்             

கசட்டிப்பட்டி. 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.09 % 
குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 1.16 % 
அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                       முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில் மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 0.09% குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.சி.ஏ. ொரத்த்ி ், 

அவர ்ைின் குளறவொன ஒப்பந்தப்புை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 
 

சபாருள் எண்.38 
                                                                                                                                          ந. .எண்.இ1 / 2592 / 2022 

                     க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண் 262. நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.    

வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 க ொமொரபொளையம் 

ந ரொட்சி ்குட்பட்ட  ொமவரி 

ந ர ் பகுதியில் அளமந்துை்ை 

பளழய  சுதத்ி ரிப்பு 

நிளலயத்தில்          (Filter-
House)   பழுதளடந்துை்ை 

மமற்கூளரயிளன பழுது 

பொரத்த்ு புதுப்பித்தல் மற்றும் 

பரொமரிப்பு பணி ை் 

மமற்க ொை்ளுதல். 

9,90,000/- திரு.ம .எஸ்.மொரியப்ப

ன்.  
 
 
திருவொைர ்ை்.  எஸ். ஏ. 

ச ் ரபொணி அன்ட் 

சன். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.15 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.80 % 
அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                   முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.15 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ்திரு.ம .எஸ்.மொரியப்பன். 

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.39 
         ந. .எண். இ1 / 1812 / 2022 



                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 264  நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் ஒமர ஒரு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்

விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.5ல் வொரசச்ந்ளத 

முதல் அரசு மமல்நிளலப்பை்ைி 

கசல்லும் வழியில் உை்ை 

கெயரொம் டீ ் ளட வளர 32mm 
HDPE  குழொய் அளமத்து குடிநீர ்

அல்லொத தண்ணீர ் வசதி 

கசய்தல். 

75,000/- திரு. சி.ஏ. 

 ொரத்த்ி ், 
சங் கிரி. 
 
திருவொைர ்ை் 
சந்திரொ பில்டர,்                
கசட்டிப்பட்டி. 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.13 % 
குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.98 % 
அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில் மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 0.13 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.சி.ஏ. ொரத்த்ி ், 

அவர ்ைின் குளறவொன ஒப்பந்தப்புை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.40 
ந. .எண். இ1 / 2357 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 279  நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்

விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ் 

குட்பட்ட மபருந்துநிளலயம், 

ந ரொட்சிஅலுவல ம் மற்றும் 

அம்மொஉணவ ம் ஆகிய 

இடங் ைில் ளவதத்ுை்ை RO Plant 
– ைில் ஏற்படும் பழுது ளை   

உடனு ்குடன் சரி கசய்வதற்கு 

ஏதுவொ   வருடொந்திர முளறயில் 

பரொமரிப்பு பணி ை்   

மமற்க ொை்ளுதல். 

1,50,000/- திருவொைர ்ை்.              

ஸ்ரீ.ரொம் டிமரடிங், 

சொனொரப்ொளையம். 
 
திருவொைர ்ை்.  

பி.ஆர.்எஸ். 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், 

க ொமொரபொளைம்.  

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.12 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.19 % 
அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                 முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில் மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.12 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை்.ஸ்ரீ.ரொம் 

டிமரடிங், அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.41                                                                                                                   
        ந. .எண். இ1 / 1810 / 2022 



                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 265. நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்

விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.4  எடப்பொடி 

கமயின் மரொட்டில் 

பொண்டுரங் ன் ம ொவில் 

வடபுறம் உை்ை 

பழுதளடந்துை்ை 

சிறுபொலத்திளன இடித்துவிட்டு 

புதியதொ  சிறுபொலம்  ட்டுதல். 
 

2,25,000/- திரு. சி.ஏ. 

 ொரத்த்ி ்,              

சங் கிரி. 
 
 
திருவொைர ்ை்.        

சந்திரொ பில்டர,்  
கசட்டிப்பட்டி. 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.14 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1,22 % 
அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                 முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.14 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.சி.ஏ.  ொரத்த்ி ்,    

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.42 
    ந. .எண். இ1 / 2212 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 266. நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்

விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1  எடப்பொடி சொளலயில் ச ்தி 

விநொய ொ பை்ைி பின்புறம் 

முதல் மசரன் ந ர ்வளர  உை்ை 

சொளலயில் புதியதொ  மளழநீர ்

வடி ொhல் அளமதத்ல். 
 

4,00,000/- திருவொைர ்ை்.              

ஸ்ரீ.ரொம் டிமரடிங், 

சொனொரப்ொளையம். 
திருவொைர ்ை்.  

பி.ஆர.்எஸ். 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், 

க ொமொரபொளைம்.  

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.10 % 
குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.13 % 
அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                 முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில் மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.10 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை்.ஸ்ரீ.ரொம் 

டிமரடிங், அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 
 



சபாருள் எண்.43 
         ந. .எண். இ1 / 1914 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 267. நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.14 இரொெொஜி 

குப்பம் மொரியம்மன் ம ொவில்  

மற்றும்   ழிப்பிடம் அருகில் 

பழுதளடந்துை்ை 

மளழநீரவ்டி ொல், சிறுபொலம் 

மற்றும் மூடு ல்லிளன 

பழுதுபொரத்த்ு புதுப்பிதத்ல். 
 

2,20,000/- திரு.பி. முரு ன்,   

க ொமொரபொளையம். 
 
 
 
திரு. மெ.எம். 

சண்மு ம்,   

க ொமொரபொளையம். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.12 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.10 % 
அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.12 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.பி. முரு ன்,   

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.44 
       ந. .எண். இ1 / 2395 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 270  நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்

விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.12 வட ்கு 

 ொந்திபுரம் பகுதியில்  

பழுதளடந்துை்ை மளழநீர ்

வடி ொலிளன இடிதத்ு 

அ ற்றிவிட்டு புதியதொ  

மளழநீர ்வடி ொல் அளமத்தல். 
 

3,00,000/- திருவொைர ்ை்.        

 ளலசக்சல்வி 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்,  
க ொமொரபொளனய

ம். 
 
திரு.பி. 

மலொ நொதன்,   

க ொமொரபொளைய

ம். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.16 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.19 % 
அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.16 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ்திருவொைர ்ை். ளலசக்சல்வி 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  



 

சபாருள் எண்.45 
        ந. .எண். இ1 / 1524 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 271. நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண். 28 நொரொயண ந ர ்

ந ரொட்சி பை்ைி ்கூடதத்ிற்கு  

எதிரவ்ீதியில் புட்டம்மொ சொயப் 

பட்டளர அருகில் 

பழுதளடந்துை்ை மளழநீர ்

வடி ொலிளன பழுது பொரத்த்ு 

புதுப்பித்தல் மற்றும் 

சிறுபுhலதத்ிளன உயரத்்தி 

 ட்டுதல்.  

1,80,000/- திரு.பி. முரு ன்,   

க ொமொரபொளையம். 
 
 
திரு.                           

மெ.எம். சண்மு ம்,    
க ொமொரபொளையம். 
 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.14 % 
குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.21 % 
அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.14 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.பி. முரு ன்,   

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.46 
    ந. .எண். இ1 / 2393 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 280. நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 க ொமொரபொளையம் 

ந ரொட்சி ்கு கசொந்தமொன 

மபருந்துநிளலய   ளட எண்.2ல் 

பழுதளடந்துை்ை  தவு, ென்னல்  

மற்றும்  மமற்கூளரயின் 

பழுது ளை சரிகசய்தல், 

வரண்ம் பூசுதல் மற்றும் 

பரொமரிப்பு பணி ை் 

மமற்க ொை்ளுதல்.  

2,00,000/- திருவொைர ்ை்.               

A4 & Co,   

க ொமொரபொளையம். 
 
திருவொைர ்ை்.        

ஸ்ரீ.சொய் டிமரடரஸ்் ,   

க ொமொரபொளையம். 
 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.09 % 
குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.17 % 
அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.09 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை்.A4 & Co,   

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 



சபாருள் எண்.47 
      ந. .எண். இ1 / 2359 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 281. நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 15.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ் 

குட்பட்ட சின்னப்பநொய ் ன் 

பொளையம் பகுதியில் 

அளமந்துை்ை  ந ரப்ுற ஆரம்ப 

சு ொதொர நிளலயதத்ில் 

மசதமளடந்துை்ை 

தளரத்தைத்திளன புதுப்பித்தல். 
 

1,20,000/- திரு. மெ.எம். 

சண்மு ம்,   

க ொமொரபொளையம். 
 
 
 
திரு.பி. முரு ன்,   

க ொமொரபொளையம். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 

0.08 % குளறவு. 

 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட  

1.10 % அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.08 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ்திரு. மெ.எம். சண்மு ம்,   

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.48 
      ந. .எண். இ1 / 2427 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன  ல்விநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 268. நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 16.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் 

புை்ைி கதொள  

விபரம் 
1 வொரட்ு எண்.4  எடப்பொடி 

கமயின் மரொட்டில் 

பொண்டுரங் ன் ம ொவில் 

கதருவில் உை்ை அங் ன்வொடி 

ளமயதத்ின் தளரதத்ைம் 

மற்றும்  ழிப்பிடதத்ில் உை்ை 

பழுது ளை புதுப்பிதத்ு 

பரொமரிப்பு பணி ை் 

மமற்க ொை்ளுதல். 

2,00,000/- திரு. சி. மலொ நொதன்,   

க ொமொரபொளையம். 
 
 
திருவொைர ்ை். 

 ளலசக்சல்வி 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்,   

க ொமொரபொளையம். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.11 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.06 % 
அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.11 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு. சி.மலொ நொதன்,   

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.49                                                                                                                                      



                                                                                                                                          ந. .எண்.இ1 / 2396 / 2022 
                     க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன  ல்விநிதியில் மமற்க ொை்ை 

ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண். 272 நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. இப்பணி ்கு 

16.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் 

கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் ளவ ் ப்படுகிறது.   
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ் 

குட்பட்ட நொரொயணந ர ்

ந ரொட்சி நடுநிளலப்பை்ைியின் 

வகுப்பளற  ளை  பழுது 

பொரத்த்ு புதுப்பிதத்ல். 

5,25,000/- திருவொைர ்ை். 

ஹரச்ினி 

எண்டரப்ிளரசஸ்,திரு

சச்ி. 
 
திருவொைர ்ை். ரிஷி 

ஸ்மொரட்் 

கசொல்யூசன்ஸ், 

ெங் வொரச்முதத்ிரம். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.06 % 
குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.15 % 
அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                              முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.06 %  குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை  திருவொைர ்ை். ஹரச்ினி எண்டரப்ிளரசஸ், 

திருசச்ி. என்கிற நிறுவன ஒப்பந்ததொரரின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 
 

சபாருள் எண்.50 
                                                                                                                                          ந. .எண்.இ1 / 2396 / 2022 

                     க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன  ல்விநிதியில் மமற்க ொை்ை 

ந ர ் மன்றத் தீரம்ொனம் எண். 273  நொை்.29.07.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. இப்பணி ்கு 

16.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் 

கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் ளவ ் ப்படுகிறது.   
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ் 

குட்பட்ட சி.என்.பொளையம் 

ந ரொட்சி 

உயரந்ிளலப்பை்ைியின் 

வகுப்பளற ளை  பழுது 

பொரத்த்ு புதுப்பிதத்ல். 

5,25,000/- திருவொைர ்ை். 

ஹரச்ினி 

எண்டரப்ிளரசஸ்,திரு

சச்ி. 
 
 
திருவொைர ்ை். ரிஷி 

ஸ்மொரட்் 

கசொல்யூசன்ஸ், 

ெங் வொரச்முதத்ிரம். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.06 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.15 % 
அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                              முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.06 %  குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை  திருவொைர ்ை். ஹரச்ினி எண்டரப்ிளரசஸ், 

திருசச்ி. என்கிற நிறுவன ஒப்பந்ததொரரின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 



 

சபாருள் எண்.51 
ந. .எண். இ1 / 1194 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண் 122. நொை்.27.05.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 21.09.2022 ஆம் மததியன்று  நொன் ொம் அளழப்பு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத   மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.25. சுை்ைிமளடத ்

மதொட்டம்  ( விநொய ர ் ம ொவில் 

அருகில்)  பகுதியில்  உை்ை 

கபொது ் ழிப்பிடதத்ிற்கு 

புதியதொ  ஆழ்துளை ்கிணறு 

அளமத்து   தண்ணீர ் வசதி 

கசய்தல். 

3,00,000/- 
 
 

திருவொைர ்ை்.    

ஆர.்ம . 

 ொன்ரொ ்டரஸ்்,                

க ொமொரபொளையம்.  
 
 
திரு.பி. முரு ன்,   

க ொமொரபொளையம். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.13 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.17 % 
அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  நொன் ொம் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 0.13% குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை்.ஆர.்ம . 

 ொன்ரொ ்டரஸ்்,  அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.52 
     ந. .எண். இ1 / 2139 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண் 177. நொை்.29.06.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 21.09.2022 ஆம் மததியன்று  நொன் ொம் அளழப்பு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத   மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண். 29   பூங்க ொடிமில் 

மரொடு, அப்பன் ொடு ஆகிய 

பகுதி ைில் பழுதளடந்துை்ை 

மளழநீர ் வடி ொலிளன பழுது  

பொரத்த்ு  புதுப்பித்தல். 

2,30,000/- 
 
 

திருவொைர ்ை். 

 ளலசக்சல்வி 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்,                

க ொமொரபொளையம்.  
 
திரு.சி. மலொ நொதன்,   

க ொமொரபொளையம்.   

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 

0.09 % குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட  

1.09 % அதி ம்.   

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  நொன் ொம் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 0.09% குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ்திருவொைர ்ை். ளலசக்சல்வி 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்,  அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 



சபாருள் எண்.53 
        ந. .எண். இ1 / 1216 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ் மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 42. நொை்.29.04.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 21.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஐந்தொம் அளழப்பு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத   மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.28. நொரொயணந ர ்

பகுதியிலுை்ை கபொது ் 

 ழிப்பிடதத்ிற்கு பழுது மற்றும் 

பரொமரிப்பு பணி ை் 

மமற்க ொை்ளுதல். 

1,25,000/- 
 
 

திருவொைர ்ை். 

 ளலசக்சல்வி 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்,                

க ொமொரபொளையம்.  
 
திரு.சி. மலொ நொதன்,   

க ொமொரபொளையம்.   

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 

0.07 % குளறவு. 

 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட  

1.12 % அதி ம்.   

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  ஐந்தொம் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 0.07% குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ்திருவொைர ்ை். ளலசக்சல்வி 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்,  அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 
 

சபாருள் எண்.54 
      ந. .எண். இ1 / 3099 / 2022 

                            க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை 21.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.   
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 பை்ைிபொளையம் சொளலயில் 

கபரும்பை்ைம் 

ஓளடப்பொலத்தின் 

மமல்தைத்தில் புதியதொ  300mm 
DI பகிரம்ொன ்குழொய்  

அளமதத்ல். 

7,70,000/- 
 
 

திரு.ம .எஸ். 

மொரியப்பன்,                

குதிளர ் ல்மமடு, 

பவொனி.  
 
திருவொைர ்ை். எஸ்.ஏ. 

ச ் ரபொணி அன்ட் 

சன்,   பவொனி.   

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.15 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.18 % 
அதி ம்.   

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

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

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 



 

சபாருள் எண்.55 
      ந. .எண். இ1 / 2664 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண் 322  நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 21.09.2022 ஆம் மததியன்று  முதல் அளழப்பு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத   மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ் 

குட்பட்ட குடிநீர ் சுத்தி ரிப்பு  

நிளலயத்தில் உை்ை 100 HP 
திறனுை்ை Mono Block 
மின்மமொட்டொரின் Pump–ல்  

பழுதளடந்துை்ை மபரிங்ள  

புதியதொ  மொற்றி ் க ொடுதத்ல். 

50,000/- 
 
 

திரு.ம . தனபொலன்,                

ஈமரொடு.  
 
 
திரு.ம .எஸ். 

மொரியப்பன்,                

குதிளர ் ல்மமடு, 

பவொனி.  

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.05 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  0.98 % 
அதி ம்.   

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 0.05% குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.ம .தனபொலன்,                

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 
 

சபாருள் எண்.56 
       ந. .எண். இ1 / 2963 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண் 338  நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 21.09.2022 ஆம் மததியன்று  முதல் அளழப்பு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத   மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண். 15 

அவ்ளவமூதொட்டி வீதியில் 

பழுதளடந்துை்ை மளழநீர ்

வடி ொலிளன சீரளமத்தல். 

2,.50,000/- 
 
 

திரு.ம .எஸ். 

மொரியப்பன்,                

குதிளர ் ல்மமடு, 

பவொனி.  
 
திருவொைர ்ை். எஸ்.ஏ. 

ச ் ரபொணி அன்ட் 

சன்,   பவொனி.   

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.12 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.16 % 
அதி ம்.   

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 0.12% குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.ம .எஸ்.மொரியப்பன்,                

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  



 

சபாருள் எண்.57 
       ந. .எண். இ1 / 3280 / 2022 

                                            க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை 20.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.   
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி 

கபொது  சு ொதொரப்பிரிவிற்கு  

வொ னபுள த் கதைிப்பொன் 1-

எண்ணி ்ள யிலும் (Vehicle 
mounted Fogging Machine ) 
ள புள தக்தைிப்பொன் 6- 

எண்ணி ்ள  ைிலும் ( Hand 
operated Fogging machine ) 
க ொை்முதல் கசய்தல். 

9,.70,000/- 
 
 

திருவொைர ்ை். 

வீர ்குமொர ்

கட ்ஸ்ளடல் 

 ொரப்்பமரசன்,     

ம ொளவ -4. 
 
திருவொைர ்ை். 

எவகரஸ்ட் 

 ொரப்்பமரசன், 

ம ொளவ -44.   
 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.15 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.25 % 
அதி ம்.   

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 0.15% குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை திருவொைர ்ை். வீர ்குமொரக்ட ்ஸ்ளடல் 

 ொரப்்பமரசன்,ம ொளவ -4. என்கிற நிறுவன ஒப்பந்ததொரரின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன 

ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.58 
ந. .எண். இ1 / 2819 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 326. நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 23.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.    
  
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்

விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.22 கசொளசட்டி 

வீதியில் உை்ை பொல் ொரன் சந்து 

மற்றும் திரு ்குமரன் பிரஸ் 

சந்து ஆகிய இரு வீதி ளு ்கு 

புதியதொ  90mm HDPE 
பகிரம்ொன ்குழொய் அளமதத்ு 

குடிநீர ் வசதி  கசய்து  

க ொடுதத்ல். 

2,50,000/- திரு. சி.ஏ. 

 ொரத்த்ி ்,              

சங் கிரி. 
 
 
திருவொைர ்ை்.        

சந்திரொ பில்டர,்  
கசட்டிப்பட்டி. 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.10 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.18 % 
அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  



                                 முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.10 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.சி.ஏ.  ொரத்த்ி ்,    

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.59 
       ந. .எண். இ1 / 2822 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 328. நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 23.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.6ல் கபரொந்தர ்ொடு 

மற்றும் ம .பி.பங் ைொ வீதி ்கு  

32mm UPVC குழொய் அளமதத்ு 

குடிநீரல்லொத தண்ணீர ் வசதி 

கசய்து  க ொடுதத்ல். 

80,000/- திரு. மெ.எம். 

சண்மு ம்,   

க ொமொரபொளையம். 
 
 
 
திரு.பி. முரு ன்,   

க ொமொரபொளையம். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.08 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.10 % 
அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.08 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ்திரு. மெ.எம். சண்மு ம்,   

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.60 
      ந. .எண். இ1 / 2957 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 327. நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 23.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ் 

குட்பட்ட அளனதத்ு வொரட்ு 

பகுதி ளு ்கும்  குடிநீர ்

வீநிமயொ ம் கசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் பிரதொன 

குழொய் ைொன 400mm மற்றும் 

300mm AC  குழொய் ைில் 

அடி ் டி ஏற்படும் உளடப்பு ளை 

சரி கசய்ய DI Joint- ை் 

க ொை்முதல் கசய்தல். 

50,000/- ஸ்ரீ.  ொைியம்மன் 

டிமரடிங் 

 ொரப்்பமரசன், 

நொம ் ல். 
 
 
 
ஸ்ரீ.அதத்னூர ்அம்மன் 

டிமரடரஸ்், 

மசந்தமங் லம். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.09 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.12 % 
அதி ம். 



அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.09 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ்ஸ்ரீ. ொைியம்மன் டிமரடிங் 

 ொரப்்பமரசன், நொம ் ல். அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.61 
      ந. .எண். இ1 / 2950 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 323. நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 23.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்

விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ் 

குட்பட்ட அளனதத்ு வொரட்ு 

பகுதி ளு ்கும் குடிநீர ் அல்லொத 

மதளவ ் ொ  பயன்படுத்தப்படும் 

HDPE மடங்கு ளு ்கு பதிலொ  

உடனடியொ  பயன்படுதத்ுவதற்கு 

ஏதுவொ  3000 லிட்டர ் க ொை்ைைவு  

க ொண்ட PVC மடங்கு ை் 5 

எண்ணி ்ள யில்  க ொை்முதல் 

கசய்து இருப்பில் ளவத்து ்  

க ொை்ளுதல். 

2,00,000/- திருவொைர ்ை்.              

ஸ்ரீ.ரொம் டிமரடிங், 

சொனொரப்ொளைய

ம். 
 
 
திருவொைர ்ை்.  

எஸ். ஏ. 

ச ் ரபொணி 

அன்ட் 

சன்.பவொன். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.10 % 
குளறவு. 
 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.20 % 
அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                 முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில் மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.10 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை்.ஸ்ரீ.ரொம் 

டிமரடிங், அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.62 
      ந. .எண். இ1 / 2850 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன குடிநீரந்ிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 325. நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 23.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்

விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ் குட்பட்ட அளனத்து 

வொரட்ு பகுதி ளு ்கும் குடிநீர ் அல்லொத 

மதளவ ் ொ  பயன்படுத்தப்படும் 

மின்மமொட்டொர ்ைில்  பழுது ஏற்படும் 

மமொட்டொர ்ளு ்கு  பதிலொ  உடனடியொ  

பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவொ  3HP நீரம்ூழ்கி             

மின்மமொட்டொர ்ை் 3-எண்ணி ்ள யிலும், 2HP 
நீரம்ூழ்கி மின்மமொட்டொர ்ை்            1-

எண்ணி ்ள யிலும்   க ொை்முதல் கசய்து இருப்பில் 

ளவத்து ்  க ொை்ளுதல். 

3,70,000/- திருவொைர ்ை்.              

ஸ்ரீ.ரொம் டிமரடிங், 

சொனொரப்ொளையம். 
 
திருவொைர ்ை்.  

எஸ். ஏ. 

ச ் ரபொணி அன்ட் 

சன். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.15 % 
குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.25 % 
அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  



                                 முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில் மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.15 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை்.ஸ்ரீ.ரொம் 

டிமரடிங், அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.63 
        ந. .எண். இ1 / 2951 / 2022 

                           க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சியில் கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 318. நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 23.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்ட் 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.   
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.30  

அய்யன்மதொட்டம்  பகுதியில் 

முதல் மற்றும் இரண்டொவது 

கதருவில் பழுதளடந்துை்ை 

மளழநீர ் வடி ொலிளன  

சீரளமதத்ல். 

2,50,000/- 
 
 

திருவொைர ்ை். 

 ளலசக்சல்வி 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்,                

க ொமொரபொளையம்.  
திரு.சி. மலொ நொதன்,   

க ொமொரபொளையம்.   
 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.12 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.22 % 
அதி ம்.   

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  ஐந்தொம் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 0.12% குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ்திருவொைர ்ை். ளலசக்சல்வி 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்,  அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 
 

சபாருள் எண்.64 
      ந. .எண். இ1 / 2952 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 319. நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 23.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் 

புை்ைி கதொள  

விபரம் 
1 க ொமொரபொளையம் 

ந ரொட்சி ்கு கசொந்தமொன 

மணிமம ளலதக்தரு மற்றும் 

சி.என்.பொளையம் பகுதியில் 

உை்ை நுண்உரம் கசயலொ ்  

ளமயங் ைில் உை்ை  Shredder 
machine மற்றும் Belt conveyor 
இயந்திரங் ைில் மரொமதத்ு 

பணி ை் மமற்க ொை்ளுதல் 

மற்றும் இதர பழுது ளை 

சீரளமதத்ல்.  

2,00,000/- ஸ்ரீ.  ொைியம்மன் 

டிமரடிங் 

 ொரப்்பமரசன், 

நொம ் ல். 
 
 
 
ஸ்ரீ.அதத்னூர ்அம்மன் 

டிமரடரஸ்், 

மசந்தமங் லம். 
 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.14 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.15 % 
அதி ம். 



அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.14 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ்ஸ்ரீ. ொைியம்மன் டிமரடிங் 

 ொரப்்பமரசன், நொம ் ல். அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.65 
                                                                                                                                          ந. .எண்.இ1 / 2953 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண் 317. நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 23.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.29  

ஏழுமளலதக்தரு           ( CSM 
 ளடவீதி )  பகுதியில் 

புதியதொ  மளழநீர ் வடி ொல் 

அளமதத்ல். 

2,00,000/- திரு.ம .எஸ்.மொரியப்ப

ன். 
 
 
 

திருவொைர ்ை்.  எஸ். ஏ. 

ச ் ரபொணி அன்ட் 

சன். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 

0.09 % குளறவு. 

 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட  

1.13 % அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                   முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.09 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ்திரு.ம .எஸ்.மொரியப்பன். 

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.66 
                                                                                                                                          ந. .எண்.இ1 / 2954 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண் 313. நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 23.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.9  திருவை்ளுவர ்

ந ர ் குறு ்கு வீதி ைில் 

பழுதளடந்துை்ை சிகமண்ட் 

 ொன்கிரீட் சந்து ளை பழுது 

பொரத்்தல். 

3,00,000/- திருவொைர ்ை்.     

ஸ்ரீ.சொய் டிமரடரஸ்், 

க ொமொரபொளையம். 
 
திருவொைர ்ை். A4 & 
Co, 

க ொமொரபொளையம். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.14 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.19 % 
அதி ம். 

 
 



அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                   முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.14 % குளறவொ  க ொடுத்துை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை். ஸ்ரீ.சொய் 

டிமரடரஸ்், அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.67 
      ந. .எண். இ1 / 2955 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண் 312. நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 23.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.20  தம்மண்ணன் 

வீதியில் ( ஈங்கூரொர ்வீடு முதல் 

ம ொம்புபை்ைம் ஓளட வளர )  

பழுதளடந்துை்ை மளழநீர ்

வடி ொலிளன  சீரளமதத்ல். 

2,00,000/- திரு.பி. முரு ன்,   

க ொமொரபொளையம். 
 
திரு. மெ.எம். 

சண்மு ம்,       

க ொமொரபொளையம். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 

0.13 % குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட  

1.12 % அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                              முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.13 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.பி.முரு ன்,            

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 
 

சபாருள் எண்.68 
       ந. .எண். இ1 / 2956 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண் 320. நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 23.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     

வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ் 

குட்பட்ட வொரட்ு எண்.1 முதல் 33 

வளரயுை்ை தொரச்ொளல ைில் 

உை்ை பழுது ளு ்கு Patch 
மவளல கசய்து  சொளலயிளன 

சீரளமதத்ல்.  

9,90,000/- திருவொைர ்ை்.             

ஆர.் முத்துசொமி அன்ட் 

ம ொ,   சங் கிரி. 
திரு. ம .எஸ்.  

மொரியப்பன்,       

குதிளர ் ல் மமடு. 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.13 % 
குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.12 % 
அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.13 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை். ஆர.் 

முத்துசொமி அன்ட்  ம ொ,   அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  



சபாருள் எண்.69 
                                                                                                                                        ந. .எண்.இ1 / 1925 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண் 316. நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 23.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.5  கபரொந்தர ்ொடு  

பகுதியில்  ம ொம்புபை்ைம் 

ஓளடயிளன ஒட்டியுை்ை 

 ொன்கிரீட் சுவரில்  ம்பிமவலி  

அளமதத்ல். 

1,50,000/- திருவொைர ்ை். A4 & 
Co, 

க ொமொரபொளையம்.  
 
 
 
திருவொைர ்ை்.     

ஸ்ரீ.சொய் டிமரடரஸ்், 

க ொமொரபொளையம். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.12 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.19 % 
அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                   முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.12 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ்திருவொைர ்ை். A4 & Co, 
அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 
 

சபாருள் எண்.70 
      ந. .எண். இ1 / 2817 / 2022 

                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ் மன்றத ் தீரம்ொனம் எண் 315  நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 23.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றத்தின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.18   ளலம ை்  

வீதியில்  கவை்ளைபிை்ளையொர ்

ம ொவில் எதிரில் உை்ை சந்து 

மற்றும் ம .ம .குப்புசொமி 

சந்தில் புதியதொ  

சிறுபொலங் ை்  ட்டுதல். 

3,00,000/- திரு.பி. முரு ன்,   

க ொமொரபொளையம். 
 
திரு. மெ.எம். 

சண்மு ம்,       

க ொமொரபொளையம். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 

0.12 % குளறவு. 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட  

1.18 % அதி ம். 

அலுெைகக்  குறிப்பு  
                              முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.12 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திரு.பி.முரு ன்,            

அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 

சபாருள் எண்.71 
     ந. .எண். இ1 / 1913 / 2022 



                       க ொமொரபொளையம்  ந ரொட்சியில்  கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 314  நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 23.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.     
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்

விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.16  அம்மபத ்ொரவ்ீதி 

வட ்கு பகுதியில்  உை்ை 

குறு ்கு சந்து ைில்  

பழுதளடந்துை்ை  சிகமண்ட் 

 ொன்கிரீட் சந்து ளை பழுது 

பொரத்த்ு  சீரளமதத்ல். 

3,50,000/- திருவொைர ்ை்.              

ஸ்ரீ.ரொம் டிமரடிங், 

சொனொரப்ொளையம். 
 
திருவொைர ்ை்.  

எஸ். ஏ. 

ச ் ரபொணி அன்ட் 

சன். 

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட 0.16 % 
குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன 

விட  1.18 % 
அதி ம். 

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                 முதல் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில் மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன  விட 0.16 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ் திருவொைர ்ை்.ஸ்ரீ.ரொம் 

டிமரடிங், அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  
 
 

சபாருள் எண்.72 
      ந. .எண். இ1 /           / 2022 

                           க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சியில் கீழ் ் ண்ட பணியிளன கபொதுநிதியில் 

மமற்க ொை்ை ந ர ்மன்றத் தீரம்ொனம் எண் 311. நொை்.30.08.2022 ல் அனுமதி வழங் ப்பட்டுை்ைது. 

அதன் படி 23.09.2022 ஆம் மததியன்று  ஒப்பந்தப்புை்ைி ை் ம ொரியதில் முதல் அளழப்பில் இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புை்ைி ை்  மட்டும் கபறப்பட்டுை்ைளத மன்றதத்ின் பொரள்வ ்கும், முடிவிற்கும் 

ளவ ் ப்படுகிறது.   
 
வ.

எ

ண் 

மவளலயின் கபயர ் மதிப் 

பீட்டுத் 

கதொள  

ஒப்பந்தப்புை்ைி 

வழங்கிய                

ஒப்பந்ததொரர ்விபரம் 

கபறப்பட்ட 

ஒப்பந்தப் புை்ைி 

கதொள  விபரம் 

1 வொரட்ு எண்.26  அம்மன்ந ர ்

நொரயணந ர ்  பிரதொன 

சொளலயில் உை்ை 

மமடுபை்ைங் ளை மண் 

க ொட்டி சரி  கசய்தல். 

1,00,000/- 
 
 

திருவொைர ்ை். 

 ளலசக்சல்வி 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்,                

க ொமொரபொளையம்.  
 
திரு.சி. மலொ நொதன்,   

க ொமொரபொளையம்.   

மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 

0.05 % குளறவு. 
 
மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட  

1.15 % அதி ம்.   

 
அலுெைகக்  குறிப்பு  
                                  ஐந்தொம் அளழப்பில் வரப்கபற்றுை்ை இரண்டு ஒப்பந்தப்புை்ைி ைில்  மதிப்பீட்டு 

கதொள யிளன விட 0.05 % குளறவொ  க ொடுதத்ுை்ை ஒப்பந்ததொரர ்திருவொைர ்ை். ளலசக்சல்வி 

 ன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்,  அவர ்ைின்  குளறவொன ஒப்பந்தபுை்ைியிளன ஏற் லொம்.  

சபாருள் எண்.73 

     ந. .எண். இ1 /           / 2022 



 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எண்.4 ஆரம்ப பொடசொளல கதருவில் 

ந ரொட்சி ்கு கசொந்தமொ  9.00 மீ. நீைம் x 3.00 மீ. அ லத்தில் A.C.Sheet மமற்கூளரயில் 

 ட்டப்பட்டுை்ை  ட்டிடம் மி வும் பழுதளடந்து ஆபத்தொன நிளலயில் உை்ைது.  மமலும், 

இ ் ட்டிடம்  ட்டப்பட்டு 30 வருடங் ளு ்கு மமல் ஆகிறது.  எனமவ, பழுதளடந்துை்ை 

 ட்டிடதத்ிளன இடித்து அப்புறப்படுதத் மன்றத்தின் அனுமதி மவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுவல  குறிப்பு 
 மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 
 
 

சபாருள் எண்.74 
ந. .எண். இ1 /           / 2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எண்.14 இரொெொஜி குப்பம் பகுதியில் 16.00 

மீ. நீைம் x 10.00 மீ. அ லத்தில் ஆர.்சி.சி. மமற்கூளரயில்  ட்டப்பட்டுை்ை கபொது ்  ழிப்பிடம் 

மி வும் பழுதளடந்து ஆபத்தொன நிளலயில் உை்ைது.  எனமவ, பழுதளடந்துை்ை கபொது ் 

 ழிப்பிடதத்ிளன இடிதத்ு அப்புறப்படுத்த மன்றதத்ின் அனுமதி மவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுவல  குறிப்பு 
 மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 
 
 

சபாருள் எண்.75 
ந. .எண். இ1 /           / 2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட சுந்தரம்  ொலனி ந ரொட்சி துவ ் ப்பை்ைி, புதத்ர ்

கதரு ந ரொட்சி துவ ் ப்பை்ைி, மமற்கு  ொலனி ந ரொட்சி நடுநிளலப்பை்ைி, நொரொயண ந ர ்

ந ரொட்சி நடுநிளலப்பைி மற்றும் சி.என்.பொளையம் ந ரொட்சி துவ ் ப்பை்ைி ைில் 

கபொருதத்ப்பட்டுை்ை 250 லிட்டர ் க ொை்ைைவு க ொண்ட R.O.ப்ைொண்டு ைில் ஏற்பட்டுை்ை 

பழுது ளை சரி கசய்து மொணவ மொணவியர ்ைின் பயன்பொட்டிற்கு க ொண்டு வர தயொர ்

கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,50,000/- ்கு மன்றத்தின் அனுமதி மவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுவல  குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.2,50,000/- ்கு அனுமதி வழங் லொம். 
2. கசலவினத்ளத ந ரொட்சி  ல்வி நிதியில் மமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 
 

சபாருள் எண்.76 

ந. .எண். இ1 /           / 2022 
 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட புதத்ர ்கதரு ந ரொட்சி உயரந்ிளலப்பை்ைி மற்றும் 

சி.என்.பொளையம் ந ரொட்சி உயரந்ிளலப்பை்ைியில் மொணவ மொணவியரு ்கு நன்குடிநீர ்வழங்கும் 

கபொருட்டு புதியதொ  250 லிட்டர ்க ொை்ைைவு க ொண்ட R.O.ப்ைொண்டு ை் க ொை்முதல் கசய்து 

கபொருதத்ி தண்ணீர ் வசதி கசய்து க ொடு ்  தயொர ் கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத ் கதொள  

ரூ.4,00,000/- ்கு மன்றதத்ின் அனுமதி மவண்டப்படுகிறது. 

அலுெைக குறிப்பு 
1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.4,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் லொம். 
2. கசலவினத்ளத ந ரொட்சி  ல்வி நிதியில் மமற்க ொை்ை மன்றம் அனுமதி வழங் லொம். 

சபாருள் எண்.77 
ந. .எண். இ1 /           / 2022 

 இந்ந ரொட்சி கபொது சு ொதொரப் பிரிவில் இயங்கி வரும் டிப்பர ்வொ னம் எண்.TN-34 AZ-
3609 ்கு தகுதிச ் சொன்று முடிவளடவதொல் நடப்பொண்டிற்கு தகுதிச ் சொன்று கபறும்கபொருட்டு 

மமற்படி வொ னதத்ிற்கு பழுது மற்றும் பரொமரிப்பு பணி ை் மமற்க ொண்டு தகுதிச ் சொன்று 

கபறுவதற்கு ஆகும் உதம்தச கசலவினம் ரூ.1,30,000/- ்கு மன்றதத்ின் அனுமதி மவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுெைக குறிப்பு 



 மமற்படி டிப்பர ் வொ னம் எண். TN-34 AZ-3609- ்கு நடப்பொண்டிற் ொன தகுதிச ்

சொன்றிளன கபறுவதற்கு மதளவயொன பழுது மற்றும் பரொமரிப்பு பணி ளை மமற்க ொை்ைவும், 

மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.1,30,000/-ஐ ந ரொட்சி வருவொய் நிதியின் மூலம் மமற்க ொை்ைவும் 

அனுமதி ் லொம்.   
 
 

சபாருள் எண்.78 
ந. .எண். இ1 /           / 2022 

 இந்ந ரொட்சி கபொது சு ொதொரப் பிரிவில் இயங்கி வரும் TATA Ace எண்.TN-34 S-3027 ்கு 

தகுதிச ் சொன்று முடிவளடவதொல் நடப்பொண்டிற்கு தகுதிச ் சொன்று கபறும்கபொருட்டு மமற்படி 

வொ னத்திற்கு பழுது மற்றும் பரொமரிப்பு பணி ை் மமற்க ொண்டு தகுதிச ் சொன்று கபறுவதற்கு 

ஆகும் உதம்தச கசலவினம் ரூ.79,000/- ்கு மன்றத்தின் அனுமதி மவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுெைக குறிப்பு 
 மமற்படி வொ னம் எண்.TN-34 S-3027- ்கு நடப்பொண்டிற் ொன தகுதிச ் சொன்றிளன 

கபறுவதற்கு மதளவயொன பழுது மற்றும் பரொமரிப்பு பணி ளை மமற்க ொை்ைவும், மதிப்பீட்டுத ்

கதொ ் ரூ.79,000/-ஐ ந ரொட்சி வருவொய் நிதியின் மூலம் மமற்க ொை்ைவும் அனுமதி ் லொம்.   
 

சபாருள் எண்.79 
ந. .எண். இ1 /           / 2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எண்.10 வொசவி ந ர ்

கபொது ் ழிப்பிடதத்ிற்கு அருகில் உை்ை சிறுபொலம் மி வும் பழுதளடந்துை்ைது.  பழுதளடந்துை்ை 

சிறுபொலத்திளன சீரளம ்  தயொர ் கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.1,50,000/- ்கு 

மன்றதத்ின் அனுமதி மவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுவல  குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.1,50,000/- ்கு அனுமதி வழங் லொம். 
2. கசலவினத்ளத ந ரொட்சி வருவொய் நிதியிலிருந்து மமற்க ொை்ைவும் அனுமதி வழங் லொம்.  

 
 

சபாருள் எண்.80 
ந. .எண். இ1 /           / 2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எண்.2 அளரவீதியில் ஏற் னமவ உை்ை 

ஆழ்துளை கிணற்றில் மின்மமொட்டொர ் கபொருதத்ி, ஆர.்சி.சி.Column அளமதத்ு அதன்மமல் PVC 
கதொட்டி கபொருத்தி அப்பகுதி ்கு குடிநீரல்லொத மதளவ ் ொன தண்ணீர ்வசதி கசய்து க ொடு ்  

தயொர ் கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத ் கதொள  ரூ.3,00,000/- ்கு மன்றத்தின் அனுமதி 

மவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுெைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.3,00,000/- ்கு அனுமதி வழங் லொம். 
2. கசலவினத்ளத ந ரொட்சி குடிநீர ்நிதியிலிருந்து மமற்க ொை்ைவும் அனுமதி வழங் லொம்.  

 

சபாருள் எண்.81 
ந. .எண். இ1 /           / 2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட வொரட்ு எண்.9 B.Ed.,  ல்லூரி அருகில் உை்ை 

மமல்நிளல நீரம்த ் த ்கதொட்டி வைொ தத்ில் உை்ை 20 இலட்சம் க ொை்ைைவு க ொண்ட மமல்நிளல 

நீரம்த ் த் கதொட்டியின் படி ் ட்டு ை், ள ப்பிடி ை் பழுது ை்,  ொவலர ் அளறயில் பழுது, 

சுற்றுசச்ுவர ் பழுது ஆகிய பணி ை் மற்றும் பரொமரிப்பு பணி ை் மமற்க ொை்ை தயொர ்

கசய்யப்பட்டுை்ை மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.4,50,000/- ்கு மன்றத்தின் அனுமதி மவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுெைக குறிப்பு 

1. மதிப்பீட்டுத் கதொள  ரூ.4,50,000/- ்கு அனுமதி வழங் லொம். 



2. கசலவினத்ளத ந ரொட்சி குடிநீர ்நிதியிலிருந்து மமற்க ொை்ைவும் அனுமதி வழங் லொம்.  
 
 

சபாருள் எண்.82 
ந. .எண். இ1 /           / 2022 

 க ொமொரபொளையம் ந ரொட்சி ்குட்பட்ட 33 வொரட்ு ைிலும் கபொது ம ் ைின் 

பயன்பொட்டிற் ொ  பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த மின் உப ரணங் ை், குடிநீர ் உதிரி கபொருட் ை், 

சு ொதொரப் பிரிவில் பழுதளடந்துை்ை உதிரிப்கபொருட் ை் பயன்படுதத் முடியொத நிளலயில் உை்ை 

அளனத்தும் தளலளம நீமரற்று நிளலய குடிநீர ் சுத்தி ரிப்பு வைொ த்தில் ளவ ் ப்பட்டுை்ைது.  

அதன்விபரங் ை் பின்வருமொறு:- 
 

1.  Bus fare with stand - 3 Nos 
2. E.B.Meter Box  - 1 No. 
3. E.B.Carrier Box - 2 Nos 
4. Borewell Flat cable - 50 Meter. 
5. Borewell Starter box - 11 Nos 
6. Fuse Carrier stand - 1 No. 
7. Fuse Carrier  - 6 Nos 
8. Aluminium Cable - 25 Meter. 
9. Service Copper cable - 6 Meter 
10. Bore motor pump - 15 Nos 
11. Borewell Motor - 3 Nos 
12. OCP Box  - 2 Nos 
13. Street light Mercury fitting - 57 Nos 
14. Street light CFL fitting - 2 Nos 
15. Street light timer box (Small) - 15 Nos 
16. Street light timer box (Big) - 4 Nos 
17. Street light 40mm GI Pipe - 58 Nos 
18. Street light clamp  - 50 Nos 
19. Highmast focus light  - 18 Nos 
20. 150mm GI Flanged pipe (1.50 M.) - 4 Nos 
21. 150mm GI Flanged pipe (0.90 M.) - 2 Nos 
22. 150mm PVC Pipe (2.00 M.)  - 1 No. 
23. 150mm PVC Pipe (0.90 M.)  - 1 No. 
24. 50mm UPVC Pipe  - 25 Nos 
25. 140mm PVC Pipe (0.90 M.) - 2 Nos 
26. Wash motor foot valve set (3.00 M.) - 1 No. 
27. Black hose (32mm)  - 15 Meter 
28. Black hose (15mm)  - 24 Meter 
29. 350mm CI Sluice Valve - 2 Nos. 
30. 300mm CI Sluice valve - 4 No. 
31. 400mm CI Tee  - 1 No. 
32. 150mm CI Bend  - 2 Nos 
33. 150mm CI Pipe (3 M.)  - 1 No. 
34. 300mm CI Pipe (5 M.)  - 1 No. 
35. 400mm CI Pipe (5 M.)  - 1 No. 
36. 300mm CI Tee  - 1 No. 
37. 300mm CI Pipe (7 Feet) - 1 No. 
38. 300mm CI Pipe (3 Feet) - 1 No. 
39. 150mm CI Bend  - 3 Nos. 
40. 1¼” GI Pipe   - 65 Nos. 



41. 1¼” HDPE Hose  - 200 M. 
42. Cane pump rod  - 70 Nos. 
43. ¾” CI Tap   - 20 Nos 
44. GI Door   - 10 Nos 
45. 200mm CI Sluice valve - 3 Nos 
46. Chlorine cylinder  - 5 Nos 
47. Clarifier bridge set (Damaged) - 1 No. 
48. PVC water tank (6000 Lit.) - 1 No. 
49. PVC water tank (3000 Lit.) - 4 Nos 
50. PVC water tank (2000 Lit.) - 3 Nos 
51. PVC water tank (1000 Lit.) - 6 Nos 
52. PVC water tank (500 Lit.) - 4 Nos. 
53. 200mm GI Pipe (1.80 M.) - 1 No. 
54. 400mm DI Pipe (2.70 M.) - 1 No. 
55. 450mm CI Pipe (4.20 M.) - 1 No. 
56. 300mm CI Joint  - 3 Nos 
57. Roof struss angle 75mm x 75mm x 6mm (6M) – 31 Nos. 
58. Roof angle 75mm x 75mm x 6mm (3 M.) - 43 Nos 
59. M.S.Pipe (6 M.)  - 2 Nos. 
60. Hand rail M.S.Pipe (4.50 M.) - 1 No. 
61. Cement sheet  - 132 Nos. 
62. Rolling shutter  - 1 No. 
63. Dumber bin  - 51 Nos 
64. தை்ளுவண்டி  - 18 Nos 
65. கிருமி நொசினி அரங் ம் - 3 Nos 
66. PVC Black drum - 72 Nos. 

 
 மமற் ண்ட கபொருட் ை் அளனதத்ும் திறந்த கவைியில் இருப்பதொலும், குடிநீர ்சுதத்ி ரிப்பு 

நிளலயத்தின் சுற்றுசச்ுழல் தூய்ளமளய  ருதத்ில் க ொண்ட மமற் ண்ட பழுதளடந்த பயனற்ற 

கபொருட் ளை கபொது ஏலம் விட்டு கபொருட் ளை அப்புறப்படுத்துவதற்கு மன்றதத்ின் அனுமதி 

மவண்டப்படுகிறது. 
 
அலுெைக குறிப்பு 
 மன்றம் அனுமதி ் லொம்.  
 
 

 ந ரமன்றத் தளலவர ்
   க ொமொரபொளையம் 

ந ரொடச்ி 
 


