
                    பபொள்ளொச்சி நகரொட்சி 

14 .12.2021 அன்று நடைபபற்ற அவசரக் கூட்ைத்தில் 

நிடறவவற்றப்பட்ை தீர்ொனங்கள் 

தீர்ொன எண்.3166 

 
3166) பொள்ொச்சி கபொட்சினில் 15யது ிதிக்குழு நொன்னம் Tied Grant 2021-22ன் கீழ்கொணுநொறு ணிகள் 

மநற்பகொள் கபொட்சி ிர்யொக இனக்குர் பசன்ன அயர்கின் கடிதம் .க.எண்.31117/2021/அம்ருத்-2, 

ொள்.06.12.2021-ன்டி கீழ்கண்ட ஐந்து ணிகளுக்கும் அனுநதி யமங்கப்ட்டுள்தன நன்த்தின் 
ொர்னயக்கு சநர்ப்ிக்கப்டுகிது. 
வரிசை 
எண் 

மான்ய 
விவரம் பணியின் பபயர் 

மதிப்பீட்டுத் 
பதாசை 

1 
Tied Grand 

(50% SWM) 

1.Purchase of Mini Hitachi for Solid waste Mangement 30.00 

2.Purchase of 6.00 tonne capacity tipper lorry for Solid Waste 

Management 
24.50 

Sub Total 54.50 

2. 
Tied Grant 

(50% WS) 

3.Providing 1.00 lakh litter capacity sump with motor panel board 

and DI Pipe line inlet and outlet arrangements @ Mahalingapuram 

OHT in Ward No.8 

24.50 

 

 

4.Providing 1.00 lakh litter capacity sump with motor panel board 

and DI Pipe line inlet and outlet arrangements @KRGP nagar OHT 

in Ward No.9 

24.50 

 
 

5.Replacing 140mm PVC main into 150mm DI pumping main 

from PWD office to venkatesa colony in Ward No.17 
14.00 

  Sub Total 63.00 

  Total for Tied Grant 117.50 

மநற்கொணும் ணிக்கு கபொட்சி ிர்யொக இனக்குர் அயர்கின் கடிதத்தில் பதரியிக்கப்ட்டுள் 
யமிகொட்டுதின்டி 5 ணிகன மநற்பகொள் ிர்யொக அனுநதி மயண்டி நன்த்தின் அனுநதிக்கு 
னயக்கப்டுகிது. 

 
அலுவலைக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 
2. யரினச எண் 1-ல் அனுநதிக்கப்ட்டுள் Purchase of Mini Hitachi ணிக்கு நன் அனுநதி 

பப்ட்டவுடன் GEM/Special Government Price யினனில் அங்கீகரிக்கப்ட்ட ிறுயத்திற்கு 
யொகம் பதொனகனின பசலுத்தவும், யொகங்கள் யொங்குயதற்கும் நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

3. யரினச எண். 2-ல் அனுநதிக்கப்ட்டுள் Purchase of 6.00 ton capacity tipper lorry ணிக்கு நன் 
அனுநதி பப்ட்டு GEM/Special Government Price யினனில் அங்கீகரிக்கப்ட்ட ிறுயத்திற்கு 
பதொனகனின பசலுத்தி யொகத்தின் Cabin நற்றும் Chasis-ஐ பறுயதற்கும், மநற்டி 
யொகத்திற்கு Body Building-க்கு ஒப்ந்தப்புள்ி மகொரி ணிகன மநற்பகொள்வும் நன்ம் 
அனுநதிக்கொம். 

4. யரினச எண் 3,4 நற்றும் 5-ல் அனுநதிக்கப்ட்டுள்  ணிகளுக்கு நன் அனுநதி பற்று 
இந்கபொட்சி பொினொரிடம் பதொமில்நுட் அனுநதி பற்று ஒப்ந்தப்புள்ி மகொரி மநல் 
டயடிக்னக பதொடபவும் நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

5. மநற்கொண் ணிகளுக்கு கபொட்சி ிர்யொக இனக்குர், பசன்ன அயர்கள் 15th CFC Tied Grant-ல் 
அனுநதித்துள் பதொனகக்கு கூடுதொக யபப்பறும் பசயித் பதொனகனின கபொட்சி பொது 
ிதினிிருந்து மநற்பகொள்வும் நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

6. மநற்கண்ட ணிகின் அயசப அயசினம் கருதி நன் அனுநதினன எதிர்மொக்கி, தி அலுயர் 
அயர்கின் முன் அனுநதி பற்று ஒப்ந்தப்புள்ி மகொரி மநல் டயடிக்னக பதொடங்கினனதயும் 
நன்ம் அனுநதிக்கொம் 

.ை.எண்.6078/இ1/2021 
 


