
                    பபொள்ளொச்சி நகரொட்சி 

10 .12.2021 அன்று நடைபபற்ற அவசரக் கூட்ைத்தில் 

நிடறவவற்றப்பட்ை தீர்ொனங்கள் 

தீர்ொன எண்.3164-3165 

 
3164) பொள்ொச்சி கபொட்சினில் தநிழ்ொடு கர்ப்பு சொலகள் உட்கட்டலநப்புத் திட்டம் (TURIP) 2021-22ன் 

கீழ் (சிப்ம் – I) பொள்ொச்சி கபொட்சினில் தொர் சொல சீபலநத்தல் ஸ்ரீ யொரி கொர்டன், ஸ்ரீ யொரி கொர்டன் 
குறுக்கு, ஸ்ரீ யொரி கொர்டன் குறுக்கு பதரு, LIG கொி-II, LIG கொி-II குறுக்குத் பதரு, பத்திம் கர் 
கிமக்கு மநற்கு 2 யது குறுக்கு பதரு, சுந்தபம் ம அவுட் யடக்கு பதற்கு, சுந்தபம் ம அவுட் கிமக்கு 
மநற்கு, சுந்தபம் ம அவுட் கிமக்கு மநற்கு, ியூ அமகப்ொ ம அவுட் யடக்கு பதற்கு, கிருஷ்ணசொநி 
பதரு நற்றும் மசதநலடந்த சிபநண்ட் சொலகல மயர் ிொக் சொலகொக சீபலநத்தல் 
டி.மகொட்டொம்ட்டி 2-யது பதரு, டி.மகொட்டொம்ட்டி 5-யது பதரு, டி.மகொட்டொம்ட்டி 6-யது பதரு, 
டி.மகொட்டொம்ட்டி 7-யது பதரு ஆகின யதீிகில் தொர்த்தம் அலநத்தல் ணிக்கு ரூ.100.00 இட்சம் 
நதிப்டீ்டிற்கு கபொட்சி ிர்யொக இனக்குர், பசன்ல அயர்கின் ிர்யொக அனுநதி .க.எண்.24886/2021/இ1, 
ொள்.19.11.2021 பப்ட்டுள்து. மநற்டி ணிக்கு 07.12.2021-ல் இரு உல முலனில் ஒப்ந்தப்புள்ி 
மகொரினதில் யபப்பற் இபண்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகில் இபண்டும் பதொமில்நுட் தகதி பற்றுள்தொல் 
அலயகின் யிலப்புள்ி 09.12.2021 அன்று திக்கப்ட்டு ஒப்பு மொக்கு ட்டினல் கீழ்கண்டயொறு தனொர் 
பசய்னப்ட்டுள்து. 

 

1 திரு.S.ொர்த்திபொஜன்,பொள்ொச்சி. நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 4.90 % அதிகம் 
. 

2 M/S.ஸ்ரீ ிரினொ கன்ஸ்ட்பக்ஷன்ஸ், 
பொள்ொச்சி. 

நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 7.90 % அதிகம். 

 
இயற்ில் நதிப்ீட்டு யில யிகிதத்லத யிட 4.90% அதிகநாகவும் நற் ஒப்ந்தப்புள்ிலன யிட 

குலயாதாகவும் யில யிகிதம் ககாடுத்துள் ஒப்ந்ததாபர் S,ார்த்திபாஜன், காள்ாச்சி 
அயர்கிடம் 09.12.2021 அன்று யில குலப்பு ககாபப்ட்டது. 

ஒப்ந்ததாபர் தது யில குலப்பு கடிதத்தில், இப்ணிக்கா ய.எண். 3-ல் ரூ.1495/- (M3) 
எ ஒப்ந்தப்புள்ினில் குிப்ிட்டதல ரூ. 5/- நட்டும் குலத்து ரூ.1490/- (M3) என்யாறு ஒரு 
இத்திற்கு யில குலப்பு கசய்து ககாடுத்துள்ார். யில குலப்பு கசய்னப்ட்டதற்கு ின்பு 
4.88%  அதிகநாகவும் நற் ஒப்ந்தப்புள்ிலன யிட குலயாகவும் உள்து. யில யிகித 
ஒப்ந்தப்புள்ினில் தார்சால ணிக்கா மூப்காருட்கள், டீசல் யில உனர்வு நற்றும் ஆட்கள் 
கூி உனர்வு காபணநாக கநலும் யில குலப்பு கசய்ன இனாது எவும், கநற்குிப்ிடப்ட்ட 
4.88%  யிகிதத்தில் ணினில கநற்ககாள் அனுநதி ககாரிமள்ார். 

எகய, யபப்கற் இபண்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகில் நதிப்ீட்டு யில யிகிதத்லத யிட 4.88% 

அதிகநாதாகவும் நற் ஒப்ந்தப்புள்ிலன யிட குலயாதாகவும் ஒப்ந்தப்புள்ி அித்துள் 
S,ார்த்திபாஜன், காள்ாச்சி அயர்கின் ஒப்ந்தப்புள்ிலன ஏற்க நன் அனுநதி 
கயண்டப்டுகிது. 
அலுயகக்குிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்காம். 
2. முதல் அலமப்ாக யபப்கற் இபண்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகில் நதிப்ீட்டு யில 

யிகிதத்லத யிட 4.88% அதிகநாதாகவும் நற் ஒப்ந்தப்புள்ிலன யிட 
குலயாதாகவும் ஒப்ந்தப்புள்ி அித்துள் S,ொர்த்திபொஜன், பொள்ொச்சி அயர்கள் 
தொர்சொல ணிக்கொ மூப்பொருட்கள் உனர்வு, டீசல் யில உனர்வு நற்றும் ஆட்கூி 
உனர்வு மொன் கொபணங்கொல் ஒப்ந்தப்புள்ினில் இதற்கு மநலும்  யில குலக்க  
இனொது எ பதரியித்துள்ொர். 

3. இப்ணி திட்டப்ணினாக இருப்தாலும், குித்த காத்திற்குள் ணிகள் முடிக்க 
கயண்டிமள்தாலும், ஒப்ந்ததாபர் S,ொர்த்திபொஜன், பொள்ொச்சி அயர்கின் 
ஒப்ந்தப்புள்ிலன நன்ம் ஏற்கொம். 

4. கநற்டி ணிக்கு நதிப்ீட்லட யிட கூடுதாக ஆகும் கசயித்லத கபாட்சி காது 
ிதினிிருந்து கநற்ககாள் அனுநதி யமங்காம். 

.க.எண்.5231/2019/இ1 



3165) பொள்ொச்சி கபொட்சினில் தநிழ்ொடு கர்ப்பு சொலகள் உட்கட்டலநப்புத் திட்டம் (TURIP) 2021-22-ன் 
கீழ் (சிப்ம் – II) பொள்ொச்சி கபொட்சினில் தொர்சொல அலநத்தல் SBI கொி முதல் LIG கொி முதல் 
குறுக்கு பதரு யலப, டி.மகொட்டொம்ட்டி யதீி எண்.13, டி.மகொட்டொம்ட்டி யதீி எண்.20, LIG கொி 4-யது 
குறுக்கு பதரு PA கொர்டன், பத்திம் கர் யடக்கு பதற்கு, பத்திம் கர் கிமக்கு மநற்கு, ட்சுநி புபம் 30 

யடக்கு குதி பதற்கு மபொடு நற்றும் மசதநலடந்த சிபநண்ட் சொலகல மயர் ிொக் சொலகொக 
சீபலநத்தல் டி.மகொட்டொம்ட்டி யதீி எண்.8, மகொப்ர் யதீி முதல் இநொன்கொன் கொன்கிரிட் மபொடு யலப, 
நகொத்நொ கொந்தி நண்டம் முதல் பயங்கட்பநணன் ொலத யலப, கொலபக்கொல் அம்லநனொர் ொலத, 
கொலபக்கொல் அம்லநனொர் ொலத முதல் குறுக்கு, கொலபக்கொள் அம்லநனொர் ொலத 2-யது குறுக்கு, SMJ 1ST 
ொலத யடக்கு பதற்கு, SMJ 2nd கிமக்கு மநற்கு ஆகின யதீிகில் தொர்த்தம் அலநத்தல் ணிக்கு ரூ.100.00 
இட்சம் நதிப்டீ்டிற்கு கபொட்சி ிர்யொக இனக்குர், பசன்ல அயர்கின் ிர்யொக அனுநதி 
.க.எண்.24886/2021/இ1, ொள்.19.11.2021 பப்ட்டுள்து. மநற்டி ணிக்கு 07.12.2021-ல் இரு உல 
முலனில் ஒப்ந்தப்புள்ி மகொரினதில் யபப்பற் இபண்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகில் இபண்டும் பதொமில்நுட் 
தகதி பற்றுள்தொல் அலயகின் யிலப்புள்ி 09.12.2021 அன்று திக்கப்ட்டு ஒப்பு மொக்கு ட்டினல் 
கீழ்கண்டயொறு தனொர் பசய்னப்ட்டுள்து. 

 

1 திரு.S.ொர்த்திபொஜன்,பொள்ொச்சி. நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 4.95 % 
அதிகம். 

2 M/S.ஸ்ரீ ிரினொ கன்ஸ்ட்பக்ஷன்ஸ், பொள்ொச்சி. நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 8.11.% 
அதிகம். 

 
    இயற்ில் நதிப்ீட்டு யில யிகிதத்லத யிட 4.95% அதிகநாகவும் நற் ஒப்ந்தப்புள்ிலன 

யிட குலயாதாகவும் யில யிகிதம் ககாடுத்துள் ஒப்ந்ததாபர் S,ார்த்திபாஜன், காள்ாச்சி 
அயர்கிடம் 09.12.2021 அன்று யில குலப்பு ககாபப்ட்டது. 

    ஒப்ந்ததாபர் தது யில குலப்பு கடிதத்தில், இப்ணிக்கா ய.எண். 3-ல் ரூ.1496/- எ 
ஒப்ந்தப்புள்ினில் குிப்ிட்டதல ரூ. 6/- நட்டும் குலத்து ரூ.1490 (M3) என்யாறு ஒரு 
இத்திற்கு யில குலப்பு கசய்து ககாடுத்துள்ார். யில குலப்பு கசய்னப்ட்டதற்கு ின்பு 
4.92% அதிகநாகவும் நற் ஒப்ந்தப்புள்ிலன யிட குலயாகவும் உள்து. யில யிகித 
ஒப்ந்தப்புள்ினில் தார்சால ணிக்கா மூப்காருட்கள், டீசல் யில உனர்வு நற்றும் ஆட்கள் 
கூி உனர்வு காபணநாக கநலும் யில குலப்பு கசய்ன இனாது எவும், கநற்குிப்ிடப்ட்ட 
4.92% யிகிதத்தில் ணினில கநற்ககாள் அனுநதி ககாரிமள்ார். 

  எகய, யபப்கற் இபண்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகில் நதிப்ீட்டு யில யிகிதத்லத யிட 4.92% 
அதிகநாதாகவும் நற் ஒப்ந்தப்புள்ிலன யிட குலயாதாகவும் ஒப்ந்தப்புள்ி அித்துள் 
S,ார்த்திபாஜன், காள்ாச்சி அயர்கின் ஒப்ந்தப்புள்ிலன ஏற்க நன் அனுநதி 
கயண்டப்டுகிது. 
அலுயகக்குிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்காம். 
2. முதல் அலமப்ாக யபப்கற் இபண்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகில் நதிப்ீட்டு யில 

யிகிதத்லத யிட 4.92% அதிகநாதாகவும் நற் ஒப்ந்தப்புள்ிலன யிட 
குலயாதாகவும் ஒப்ந்தப்புள்ி அித்துள் S,ொர்த்திபொஜன், பொள்ொச்சி அயர்கள் 
தொர்சொல ணிக்கொ மூப்பொருட்கள் உனர்வு, டீசல் யில உனர்வு நற்றும் ஆட்கூி 
உனர்வு மொன் கொபணங்கொல் ஒப்ந்தப்புள்ினில் இதற்கு மநலும்  யில குலக்க  
இனொது எ பதரியித்துள்ொர். 

3. இப்ணி திட்டப்ணினாக இருப்தாலும், குித்த காத்திற்குள் ணிகள் முடிக்க 
கயண்டிமள்தாலும், ஒப்ந்ததாபர் S,ொர்த்திபொஜன், பொள்ொச்சி அயர்கின் 
ஒப்ந்தப்புள்ிலன நன்ம் ஏற்கொம். 

4. கநற்டி ணிக்கு நதிப்ீட்லட யிட கூடுதாக ஆகும் கசயித்லத கபாட்சி 
காது ிதினிிருந்து கநற்ககாள் அனுநதி யமங்காம். 

.க.எண்.5231/2019/இ1 
 


