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நிடறவவற்றப்பட்ை தீர்ொனங்கள் 

தீர்ொன எண்.3162-3163 

 

 
3162) பதொள்பொச்சி கொட்சிில் கலனஞர் கர்ப்புந மம்தொட்டுத் ிட்டம் (KNMT)   2021-22-ன் கீழ் 

ொர்சொலன அலத்ல் தி (சிப்தம் – I) பசல்னம்ொள் கர் (076003R643), VKV மன அவுட்(076004R134), ACM 

Mill மொடு கிக்கு மற்கு ீி (076021R647), ACM Mill சொலனில் டக்கு பற்கு ீி (076021R648) ற்றும் 
இ ீிகபில் ொர்த்பம் அலத்ல் திக்கு ரூ.230.60 இனட்சம் ிப்தடீ்டிற்கு கொட்சி ிர்ொக 
ஆலர், பசன்லண அர்கபின் ிர்ொக அனுி கொட்சி ிர்ொகம் ற்நம் குடிீர் ங்கல் துலந 
அசொல எண் (MS) எண்.92, ொள்.30.10.2021-ல் பதநப்தட்டுள்பது. மற்தடி திக்கு 01.12.2021-ல் இரு 
உலந முலநில் ஒப்தந்ப்புள்பி மகொரிில் ப்பதற்ந இண்டு ஒப்தந்ப்புள்பிகபில் இண்டும் 
பொில்தட்த குி பதற்றுள்பொல் அலகபின் ிலனப்புள்பி 02.12.2021 அன்று ிநக்கப்தட்டு ஒப்பு 
மொக்கு தட்டில் கீழ்கண்டொறு ொர் பசய்ப்தட்டுள்பது. 

 
1  பற்நி கன்ஸ்ட்க்ஷன்ஸ், மகொம்புதூர். ிப்தடீ்டு ிலன ிகித்ல ிட 4.98% அிகம். 
2 S.தொர்த்ிதொஜன், பதொள்பொச்சி. ிப்தடீ்டு ிலன ிகித்ல ிட 7.46 % 

அிகம். 
 
இற்நில் ிப்தடீ்டு ிலன ிகித்ல ிட 4.98% அிகொகவும் ற்ந ஒப்தந்ப்புள்பில ிட 

குலநொணொகவும் ிலன ிகிம் பகொடுத்துள்ப ஒப்தந்ொர் பற்நி கன்ஸ்ட்க்ஷன்ஸ், மகொம்புதூர் 
அர்கபிடம் 02.12.2021 அன்று ிலன குலநப்பு மகொப்தட்டது. 

ஒப்தந்ொர் ணது ிலன குலநப்பு கடித்ில், ிலன ிகி ஒப்தந்ப்புள்பிில் ொர்சொலன 
திக்கொண மூனப்பதொருட்கள், டீசல் ிலன உர்வு ற்றும் ஆட்கள் கூனி உர்வு கொொக மலும் 
ிலன குலநப்பு பசய் இனொது எணவும், மற்குநிப்திடப்தட்ட 4.98% ிகித்ில் திிலண 
மற்பகொள்ப அனுி மகொரிமள்பொர். 

எணம, ப்பதற்ந இண்டு ஒப்தந்ப்புள்பிகபில் ிப்தடீ்டு ிலன ிகித்ல ிட 4.98% 
அிகொணொகவும் ற்ந ஒப்தந்ப்புள்பில ிட குலநொணொகவும் ஒப்தந்ப்புள்பி அபித்துள்ப பற்நி 
கன்ஸ்ட்க்ஷன்ஸ், மகொம்புதூர் அர்கபின் ஒப்தந்ப்புள்பில ஏற்க ன்ந அனுி மண்டப்தடுகிநது. 
அலுயகக்குிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்காம். 
2. முதல் அழமப்ாக யபப்பற் இபண்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகில் நதிப்ீட்டு யிழ 

யிகிதத்ழத யிட 4.98% அதிகநாதாகவும் நற் ஒப்ந்தப்புள்ிழன யிட 
குழயாதாகவும் ஒப்ந்தப்புள்ி அித்துள் பற்நி கன்ஸ்ட்க்ஷன்ஸ், மகொம்புதூர் 
அர்கள் ஜல்னி ிலன உர்வு, டீசல் ிலன உர்வு ற்றும் ஆட்கூனி உர்வு மதொன்ந 
கொங்கபொல் ஒப்தந்ப்புள்பிில் இற்கு மலும்  ிலன குலநக்க  இனொது எண 
பரிித்துள்பொர். 

3. இப்ணி திட்டப்ணினாக இருப்தாலும், குித்த காத்திற்குள் ணிகள் முடிக்க 
வயண்டியுள்தாலும், ஒப்ந்ததாபர் பற்நி கன்ஸ்ட்க்ஷன்ஸ், மகொம்புதூர் அர்கபின் 
ஒப்தந்ப்புள்பில ன்நம் ஏற்கனொம். 

4. வநற்டி ணிக்கு நதிப்ீட்ழட யிட கூடுதாக ஆகும் பெயித்ழத கபாட்ெி பாது 
ிதினிிருந்து வநற்பகாள் அனுநதி யமங்காம். 

ந.க.எண்.04977/2021/இ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3163) பதொள்பொச்சி கொட்சிில் கலனஞர் கர்ப்புந மம்தொட்டுத் ிட்டம் (KNMT)           2021-22-ன் கீழ் 
ொர்சொலன அலத்ல் தி (சிப்தம் – II) னொல் தகதூர் சொஸ்ிரி ீி (076035R927), சந்ிமதொஸ் ீி 
(076035R928), இொஜொஜி ீி (076035R929), சுொி சித்தொணந்ொ ீி (076035R930)   ற்றும் இ ீிகபில் 
ொர்த்பம் அலத்ல் திக்கு ரூ.145.40 இனட்சம் ிப்தடீ்டிற்கு கொட்சி ிர்ொக ஆலர், பசன்லண 
அர்கபின் ிர்ொக அனுி கொட்சி ிர்ொகம் ற்றும் குடிீர் ங்கல் துலந அசொல எண் (MS) 
எண்.92, ொள்.30.10.2021-ல் பதநப்தட்டுள்பது. மற்தடி திக்கு 01.12.2021-ல் இரு உலந முலநில் 
ஒப்தந்ப்புள்பி மகொரிில் ப்பதற்ந இண்டு ஒப்தந்ப்புள்பிகபில் இண்டும் பொில்தட்த குி 
பதற்றுள்பொல் அலகபின் ிலனப்புள்பி 02.12.2021 அன்று ிநக்கப்தட்டு ஒப்பு மொக்கு தட்டில் 
கீழ்கண்டொறு ொர் பசய்ப்தட்டுள்பது. 

 
1 S.தொர்த்ிதொஜன், பதொள்பொச்சி. ிப்தடீ்டு ிலன ிகித்ல ிட 4.95% 

அிகம். 
2  பற்நி கன்ஸ்க்ஷன்ஸ், மகொம்புத்தூர். ிப்தடீ்டு ிலன ிகித்ல ிட 7.96% 

அிகம். 
 

இற்நில் ிப்தடீ்டு ிலன ிகித்ல ிட 4.95% அிகொகவும் ற்ந ஒப்தந்ப்புள்பில ிட 
குலநொணொகவும் ிலன ிகிம் பகொடுத்துள்ப ஒப்தந்ொர் S,தொர்த்ிதொஜன், பதொள்பொச்சி 
அர்கபிடம் 02.12.2021 அன்று ிலன குலநப்பு மகொப்தட்டது. 

ஒப்தந்ொர் ணது ிலன குலநப்பு கடித்ில், இப்திக்கொண .எண். Granular sub base-ல் ரூ.1500/- 

M3 எண ஒப்தந்ப்புள்பிில் குநிப்திட்டலண ரூ.5/- ட்டும் குலநத்து ரூ.1495/- M3 என்நொறு ஒரு 
இணத்ிற்கு ிலன குலநப்பு பசய்து பகொடுத்துள்பணர். ிலன குலநப்பு பசய்ப்தட்டற்கு தின்பு 4.91% 
அிகொகவும் ற்ந ஒப்தந்ப்புள்பில ிட குலநொகவும் உள்பது. ிலன ிகி ஒப்தந்ப்புள்பிில் 
ொர்சொலன திக்கொண மூனப்பதொருட்கள், டீசல் ிலன உர்வு ற்றும் ஆட்கள் கூனி உர்வு கொொக 
மலும் ிலன குலநப்பு பசய் இனொது எணவும், மற்குநிப்திடப்தட்ட 4.91% ிகித்ில் திிலண 
மற்பகொள்ப அனுி மகொரிமள்பொர். 

எணம, ப்பதற்ந இண்டு ஒப்தந்ப்புள்பிகபில் ிப்தடீ்டு ிலன ிகித்ல ிட 4.91% 
அிகொணொகவும் ற்ந ஒப்தந்ப்புள்பில ிட குலநொணொகவும் ஒப்தந்ப்புள்பி அபித்துள்ப 
S,தொர்த்ிதொஜன், பதொள்பொச்சி அர்கபின் ஒப்தந்ப்புள்பில ஏற்க ன்ந அனுி மண்டப்தடுகிநது. 
அலுயகக்குிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்காம். 
2. முதல் அழமப்ாக யபப்பற் இபண்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகில் நதிப்ீட்டு யிழ 

யிகிதத்ழத யிட 4.91% அதிகநாதாகவும் நற் ஒப்ந்தப்புள்ிழன யிட 
குழயாதாகவும் ஒப்ந்தப்புள்ி அித்துள் S,தொர்த்ிதொஜன், பதொள்பொச்சி அர்கள் 
ஜல்னி ிலன உர்வு, டீசல் ிலன உர்வு ற்றும் ஆட்கூனி உர்வு மதொன்ந 
கொங்கபொல் ஒப்தந்ப்புள்பிில் இற்கு மலும்  ிலன குலநக்க  இனொது எண 
பரிித்துள்பொர். 

3. இப்ணி திட்டப்ணினாக இருப்தாலும், குித்த காத்திற்குள் ணிகள் முடிக்க 
வயண்டியுள்தாலும், ஒப்ந்ததாபர் S,தொர்த்ிதொஜன், பதொள்பொச்சி அர்கபின் 
ஒப்தந்ப்புள்பில ன்நம் ஏற்கனொம். 

4. வநற்டி ணிக்கு நதிப்ீட்ழட யிட கூடுதாக ஆகும் பெயித்ழத கபாட்ெி பாது 
ிதினிிருந்து வநற்பகாள் அனுநதி யமங்காம். 

ந.க.எண்.04977/2021/இ1 

 
 

 


