
                    பொள்ொச்சி கபொட்சி 

31.12.2021 அன்று டைபற் சொதொபணக் கூட்ைத்தில் 

நிடவயற்ப்ட்ை தீர்நொங்கள் 

தீர்நொ ண்.3168-3223 
 

3168)  தமிழ்ொடு கரினல் யிற்சி நிறுயம் வொடய அயர்களின் கடிதம் .க.ண்.276/2020/A2, ொள் 

08.12.2021ல் 2021-2022 ஆம் நிதினொண்டிற்கொ யருைொந்திப ங்களிப்புத் பதொடக ரூ.2,00,000/- 

(இபண்டு ட்சம் நட்டும்) பசலுத்தக்வகொரி கடிதம் யபப்பற்றுள்து. வநற்டி பதொடகயிட பசலுத்த 

நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

2. அயசப அயசினம் கருதி தனி அலுயரின் முன் அனுநதி பற்று பதொடக 

பசலுத்தினடநக்கும் நன்ம் அங்கீகரிக்கொம். 

.க.ண்.569/2016/பி1 

 

3169) பொள்ொச்சி கபொட்சியின் பொதுநக்களுக்கு குடிநீர் அல்ொத பினன்ொட்டிற்கு 

திந்தபயளி கிணறுகள், ஆழ்துட கிணறுகளில் உள் மின் வநொட்ைொர் ம்புகள் நற்றும் டகம்புகள் 

மூம் கிணற்றுநீர் விநிவனொகம் பசய்னப்ட்டு யருகிது. வநலும் அலுயக கட்டிைங்கள், சுகொதொப 

டநனங்கள், பூங்கொக்கள், யரியசூல் டநனங்கள் நற்றும் கழிப்பிைங்களில் உள் ஆழ்துட நற்றும் நீர் 

பதொட்டிகளில் உள் நீரிட னன்டுத்த மின்வநொட்ைொ ம்புகள் அடநக்கப்ட்டுள்து. கிணற்றுநீர் 

விநிவனொகம் தடையின்றி யமங்க வநற்கொண் மின்வநொட்ைொர் ம்புகள் Starterகள் நற்றும் டகம்புகளில் 

ற்டும் ழுதுகட உைனுக்குைன் சரி பசய்து பொநரிப்பிட வநற்பகொள்வும், இதற்கொ நதிப்பீடு 

ரூ.4.90 இட்சத்திற்கு நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

2. ணியின் அயசப அயசினம் கருதி முன் அனுநதி பற்று வநற்பகொள்ளும் 

ையடிக்டககளுக்கு நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

 
3170) பொள்ொச்சி கபொட்சி பொது நிதியின் கீழ் யொர்டு ண். 32 த்பகொளிஅம்நன் வகொவில் வீதியில் 

உள் ழுதடைந்த சிறுொத்திட அகற்றி புதிதொக கட்டுதல்  2.10 இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு 

02.12.2021 ஆம் வததியில் எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகடக் பகொண்டு 

எப்புவொக்கு ட்டினல் தனொர் பசய்தது கீழ்கண்ையொறு. 

 

1. S.ொர்த்திபொஜன்  
நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.16% 

குடவு. 

2. M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி. 
நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 3.05% 

அதிகம். 

 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.16% 

குடயொதொகவும் நற்டத விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் 

S.ொர்த்திபொஜன் அன் வகொ, பொள்ொச்சி அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. வநற்டி ணிக்கு நிர்யொக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் டயக்கப்ட்டுள்து. 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் 0.16% குடயொதொக 

எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் S.ொர்த்திபொஜன் அன் வகொ, பொள்ொச்சி அயர்களின் 

எப்ந்தப்புள்ளிடன நன்ம் ற்கொம். 



3. வநற்கொண் ணியின் அயசப அயசினம் கருதி தனி அலுயரின் முன் அனுநதி பற்று 

எப்ந்தப்புள்ளி வகொரி ையடிக்டககள் வநற்பகொண்ைடதயும் நற்றும் ணி உத்திபவு 

யமங்கினடதயும் நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்: 5257/2021/இ1 
 

3171) பொள்ொச்சி கபொட்சி குடிநீர் பிரிவில் குடிநீர் கசிவு சீர் பசய்ன னன்டும்           TN 41 T 4572 

(Asokeley Land) யொகம் தகுதி சொன்றிதழ் யட்ைப வொக்குயபத்து துடயில் ப வயண்டியுள்து. 

இதற்கொ ழுது நற்றும் பொநரிப்பு ணிகள் வநற்பகொள்யதற்கு ஆகும் உத்வதச பசவீம் ரூ.1.30 

இட்சத்திற்கு பசவிநொகும். நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

2. ணியின் அயசப அயசினம் கருதி முன் அனுநதி பற்று வநற்பகொண்ை 

ையடிக்டககளுக்கு நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண். 5544/2021/இ2 

 

3172) திரு.ன்.அன்யர் உவசன் ன்யபது யர் பஜன்ட் திரு.ன்.அன்யர் சதொத் ன்யர் 

கபொட்சி மீது வகொனம்புத்தூர் நொயட்ை நீதிநன்த்தில் யமக்கு ண்.I.A.No.04/2021 நற்றும் 

CMA.No.21/2021ல் யமக்கு பதொைர்ந்து உள்ர். 

 வய வநற்டி யமக்கிட திரு.T.நருதபொஜ்,BA,BL., யமக்கறிஞர் (கபொட்சி சட்ை ஆவொசகர்) 

கபொட்சி ஆடணனொர் சொர்ொக யமக்கிட ைத்தவும், அதற்கு ஆகும் உத்வதச பசவித்திற்கும் 

நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.5208/2021/ஜி1 

 

3173) திரு.பி.பசந்தில்பிபபு நற்றும் பிபசன்ொ கிருஷ்ணன் இருயரும் கபொட்சி மீது பொள்ொச்சி சொர்பு 

நீதிநன்த்தில் யமக்கு ண். I.A.No.03/2021, O.S.No.319/2021ல் யமக்கு பதொைர்ந்து உள்ர். 

 வய வநற்டி யமக்கிட திரு.T.நருதபொஜ்,BA,BL., யமக்கறிஞர் (கபொட்சி சட்ை ஆவொசகர்) 

கபொட்சி ஆடணனொர் சொர்ொக யமக்கிட ைத்தவும், அதற்கு ஆகும் உத்வதச பசவித்திற்கும் 

நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.4971/2020/ஜி1 

 

3174) திரு.பஜ.கிருஷ்ணகுநொர், த/ப.பஜகொதன், கதவு ண்.124, வரு கொனி, நகொலிங்கபுபம், 

பொள்ொச்சி ன்யர் நொண்டந பசன்ட உனர்நீதிநன்த்தில் யமக்கு 

ண்.W.P.No.27279/2021ல், 1ம் பிபதியொதினொக ஆடணனொர், பொள்ொச்சி கபொட்சி, 2ம் 

பிபதியொதினொக வகொட்ைப் பொறினொர், படுஞ்சொடத்துட, பொள்ொச்சி ஆகிவனொரின் மீது யமக்கு 

பதொைபப்ட்டுள்து. 

 வய வநற்டி யமக்கிட பசன்ட உனர்நீதிநன் அபசு யமக்கறிஞர் திரு.B.ஆந்த் 

அயர்கட கபொட்சி ஆடணனொர் சொர்ொக யமக்கிட ைத்தவும், அதற்கு ஆகும் உத்வதச 

பசவித்திற்கும் நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.6438/2021/ஜி1 

 

3175) பொள்ொச்சி கபொட்சிக்குட்ட்ை அங்கீகரிக்கப்ட்ை விரிவு அபிவிருத்தித் திட்ைம் ண்.9ல் ைவுன் 

சர்வய யொர்டு ண்.3 (சி), பிொக் ண்.15, கபவு ண்.536/4, 536/7 – 2.45 க்கர் பப்வு 



இைத்தில் குடியிருப்பு நடப்பிரிவுகொக பிரித்து தப வகொரி அவ்விைத்தின் உரிடநனொர் 

திரு.பொ.தமிழ்நணி, த/ப.பொஜூ ன்யர் இடண இனக்குர் / உறுப்பிர் பசனர் வகொனம்புத்தூர் 

நொயட்ை கர் ஊபடநப்பு அலுயகம், நொகபொட்சி யணிக யொகம், ைொக்ைர். ஞ்சப்ொ சொட, 

வகொனம்புத்தூர் அயர்களுக்கு வபடினொக Online மூம் 24.08.202ம் வததி விண்ணப்ம் பசய்துள்ொர். 

அதன் வரில் கர் ஊபடநப்பு இடண இனக்குர், வகொனம்புத்தூர் வர் ஆய்வு பசய்து இைத்தில் யரும் 

சொடகள் நற்றும் 1% TANGEDCO நற்றும் உள்ொட்சிக்கு தப வயண்டின பொது உவனொக இைத்திட 

யடபைத்தின்டி எப்டைப்பு பசய்னக் வகொரி அவ்யலுயகக் கடிதம் .க.ண்.3002/2020/வகொ.நொ, 

ொள்-28.10.2020ல் நனுதொபருக்கு கடிதம் யபப்ட்டுள்து. அதன் அடிப்டையில் நனுதொபர் 

01.12.2020ம் வததி யடபைத்தில் கண்டுள் சொடயிடயும் நற்றும் பொது உவனொக 

இைத்திடயும் எப்டைப்பு பசய்ன சம்நதம் பதரிவித்து கபொட்சிக்கு கடிதம் பகொடுத்துள்ொர். அதன் 

அடிப்டையில் இைத்தின் உரிடநனொர் திரு.பொ.தமிழ்நணி ன்யர் பொள்ொச்சி கபொட்சிக்கொகவும் , 

கபநன்த்திற்கவும் தற்கொ பிபதிநிதி, வநற்டி கபொட்சி ஆடணனொரின் பனரில் எப்டைப்பு 

பசய்த சொடகள், உள்ொட்சிக்கு தப வயண்டி பொது உவனொக இைம் ஆகின தொப்த்திபம் 

ண்.11502/2021, ொள்-27.10.2021 எப்டைப்பு பசய்துள்ொர் நற்றும் தமிழ்ொடு மின்கிர்நொத்திற்கு 

தப வயண்டி பொது உவனொக இைத்திடயும் த்திப ண்.7600/2021ன் டி நனுதொர்ர் த்திபத்தின் 

யொயிொக எப்டைப்பு பசய்துள்ொர். 

     நடப்பிரிவில் யரும் சொட நற்றும் பொது உவனொக இைத்தி கபொட்சிக்கும், உள்ொட்சிக்கும் 

எப்டைப்பு பசய்து அசல் த்திபத்திட கப ஊபடநப்பு துடண இனக்குர், வகொடய அயர்களுக்கு 

நனுதொபர் எப்டைப்பு பசய்ததின் அடிப்டையில் வநற்கண்ை இைத்திட ந்கப ஊபடநப்பு துடண 

இனக்குர், வகொடய அயர்களின் கடிதம் .க.ண்.3002/2020/வகொ.நொ, ொள் 12.11.2021ல் குடியிருப்பு 

நடகொக பிரித்து அதன் பதொழில்நுட் அனுநதி ண்.ந.ய/(வகொ.நொ) ண்.223/2021, ொள் 

12.11.2021ல் அனுநதி யமங்கப்ட்டுள்து. 

      வநற்கண்ை நடப்பிரிவில் யரும் சொடகள், சிறுொங்கள், கிர்நொ குமொய்கள் நற்றும் 

பதருவிக்குகள் பொறினொர் பதரிவிக்கும் அறிவுடபகளின்டி அடநக்க 01.12.2020ம் வததி 

இைத்தின் உரிடநனொருக்கு கடிதம் பகொடுத்துள்ொர். அதன் அடிப்டையில் வநற்கண்ை நடப்பிரிவு 

சொடகளில் 14 மின்கம்ங்கள் அடநத்து 20W LED பதருவிக்கு பொருத்தி தப தமிழ்ொடு மின் 

உற்த்தி நற்றும் கிர்நொக் கமகம் லிமிபைட் உடுநடப்வட்டை மின் கிர்நொ யட்ைம் / 

உடுநடப்வட்டை இபசீது யரிடச ண்.389-10/20-1055, ொள் 11.11.2020ல் ரூ.10589/- கட்டி 

அசல் பசீது வகொப்பில் இடணத்துள்ொர். வநலும் வநற்கண்ை நடப்பிரிவில் யரும் தொர் சொடகள் 

யசதி, யடிகொல் யசதி, குடிநீர் கிர்நொ குமொய் 3 விட்ைமுள் பி.வி.சிடப் ல்முடயில் 

அடநக்கப்ட்டுள்தொக 11.10.2021ம் வததின குறிப்பில் உதவி பொறினொர் நற்றும் கபொட்சி 

பொறினொர் பதரிவித்துள்ொர். 

    ஆகவய அம்நடப்பிரிவில் யரும் சொடகளிடயும் நற்றும் பொது உவனொக இைத்திடயும் 

கபொட்சி பொநரிப்பில் ற்றுக் பகொள் நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.4814/2020/ஜி1 

 

3176) இந்கபாட்சி யி.ஸ்.ஆர். கர்நன் டுிலப்ள்ி, பாள்ாச்சி, தலலந 
ஆசிரிலன அயர்கின் கடிதத்தின்டி ள்ினில் 2020 - 2021 ஆம் ஆண்டு 108 நாணயர்கள் 
னின்று யந்ததாகவும், தற்பாது 2021 - 2022 ஆம் ஆண்டு 198  நாணயர்கள் னின்று 
யருயதாகவும், கூடுதாக பசர்ந்துள் நாணயர்கலக்கு பநலச, ாற்காி 
பதலயப்டுயதாகவும் பகாரிபள்லத பதாடர்ந்து TANSI, Palani  அபசு ிறுயத்திடம் 
யிலப்புள்ி பகாபப்ட்டதில் 30 Steel Desk நற்றும் 30 Steel Bench  கலக்கா பதாலக  18 %  
GST யுடன் சேர்த்து ய.2,93,660.00   யபப்பற்றுள்து. பநற்டி, ிறுயம் அபசு ிறுயநாக 
உள்தால், பநற்டி, ிறுயத்திற்கு Supply Order கர் நன் பன்அனுநதி பற்று யமங்கவும், 
யபப்பற்றுள் பதாலக ரூ.2,93,660.00  (Including GST 18%)  - கபாட்சி கல்யி ிதினில் இருந்து 



யமங்கவும் நன்த்தின் அனுநதிக்கு லயக்கப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்காம். 
2. TANSI, Palani  அபசு ிறுயநாக உள்தால், பப்ட்டுள் யிலப்புள்ிக்கு Supply 

Order   யமங்கி Proforma Invoice  யபப் பற் உடன் பதாலக   ரூ. 2,93,660.00 காபசால 
அல்து யங்கி யலபபயால ஆக TANSI Fabrication Works, Palani ன் யிாசத்தில் 
யமங்கவும் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

3. பநற்டி, பதாலகனில கபாட்சி கல்யி ிதினில் இருந்து பசயிம் 
பநற்பகாள்வும் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

4. ணினின் அயசப அயசினம் கருதி திஅலுயர் அயர்கின் பன்அனுநதி பற்று 
பாருட்கல பவும், அதற்கா பதாலகலன யமங்கவும் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

.க.ண்:5204/2021/இ1 
3177) பொள்ொச்சி கபொட்சியின் புதின நற்றும் டமன வருந்து நிடனங்களில் அடநக்கப்ட்டுள் 

40W குமல் விக்குகள் மிகவும் மடநனொதொகவும் , மின் அழுத்த வயறுொட்டின் வொது அடிக்கடி 

ழுதுகள் ற்ட்டு எளிபொநல் உள்து. இதொல் இபவு வபங்களில் வொதின எளி இன்றி பொதுநக்கள் 

வொக்குயபத்திற்கு இடையூொகவும், சமூக விவபொத பசனல்கள் ைக்க துயொக அடநன பறும். வய 

50 ண்ணிக்டகயிொ மடநனொ 40W குமல் விக்குகட அகற்றி மின் வசமிப்பிட 

ற்டுத்திை புதின 20W 4 feet LED விக்குகட பொருத்திக் பகொள்வும், இதற்கொகும் உத்வதச 

பசவீம் ரூ.45,000/-க்கு நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

2. ணிகளின் அயசப அயசினம் கருதி முன்அனுநதி பற்று வநற்பகொண்ை ையடிக்டககக்கு 

நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்:5681/2021/இ2 

 
3178) பொள்ொச்சி கபொட்சியின்  அம்பொம்ொடனம் தடடந நீவபற்று நிடன உனர் அழுத்த மின் 

இடணப்பு ண்:73, நற்றும் நொர்க்பகட் வபொடு நீர் உந்து நிடன உனர் அழுத்த மின் இடணப்பு 

ண்:188- ஆகினயற்றிக்கு, நத்தின மின்சொப ஆடணன எழுங்கு முட விதிகள் 2010-ன் விதி ண் 

30-ன் கீழ், டிசம்ர் 2021-ல் மின் ஆய்யொர் ஆய்வு பசய்ன உள்தொல், வநற்கொண் இபண்டு மின் 

இடணப்புகளுக்கும் ஆய்வு கட்ைண பதொடகனொக (ரூ.1200 + ரூ.1200) ரூ.2400/- மின் ஆய்யொர், 

வகொடய அலுயகத்திற்கு பசலுத்த நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

2. குடிநீர் ணியின் அயசப அயசினம் கருதி தனி அலுயர் அயர்களின் முன் அனுநதி பற்று, 

மின் ஆய்யொர், வகொடய அலுயகத்திற்கு பதொடக ரூ.2400/- பசலுத்தினடதயும் நன்ம் 

அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்:5855/5856/2021/இ2 

 

3179) பொள்ொச்சி கப பொதுநக்களுக்கு ொதுகொக்கப்ட்ை குடிநீர் தடையின்றி விநிவனொகம் பசய்ன 

துயொக கபொட்சியில் கீழ்கண்ை இைங்களில் அம்பொம்ொடனம் தடடந நீவபற்று நிடனம் 

சுத்திகரிப்பு நிடனம் நொர்பகட்வபொடு நீர் உந்து நிடனம் நற்றும் கபொட்சி குதிகளில் உள் 9 

உனர்நட்ை நீர் வதக்க பதொட்டிகள் நற்றும்              2 தடபநட்ை நீர் வதக்க பதொட்டிகள் ஆகினயற்றில் 

கபொட்சியில் வொதின ணினொர்கள் இல்ொத கொபணத்தொல் கீழ்ககண்ையொறு Outsourcing முடயில் 

ணினொட்கள் அநர்த்தி பொதுநக்களுக்கு குடிநீர் விநிவனொகம் பசய்து யபப்டுகிது. 

 

1. அம்பொம்ொடனம் தடடந நீவபற்று நிடனம் - 3 ர்கள் 

2. நொர்க்ட் வபொடு பூஸ்ைர் - 3 ர்கள் 



3. பயங்கவைசொ கொனி OHT - 3 ர்கள் 

4. நகொலிங்கபுபம் OHT - 3 ர்கள் 

5. சுதர்சன் கர் OHT - 3 ர்கள் 

6. வக.ஆர்,ஜி,பி கர் OHT - 3 ர்கள் 

7. VKV வ அவுட் OHT - 2 ர்கள் 

8. KC ொர்க் OHT - 3 ர்கள் 

9. வசொநசுந்தபம் வ அவுட் OHT - 2 ர்கள் 

10. வஜொதி கர் OHT - 3 ர்கள் 

 

வநற்கண்ை ணினொட்களுக்கு Outsourcing முடயில் மூன்ொண்டுகளுக்கு ணினநர்த்திை 

கபொட்சி நிர்யொக இனக்குர், பசன்ட அயர்களின் அறிவுடபகள் நற்றும் யழிகொட்டுதலின்டி 

.க.ண்.21787/2021/EA2 ொள்.02.10.2021-ன் டி ையடிக்டககள் வநற்பகொள் கருத்துருக்கள் 

அனுப்ப்ட்டுள்து. உரின அனுநதி பப்டும் யடப அத்தினொயசின குடிநீர் ணிகள் தடையின்றி 

டைப வயண்டியுள்தொல், வநற்டி ணிக்கு எப்ந்தப்புள்ளி வகொரி ணி வநற்பகொள்யடத தவிர்த்து, 

வநற்கண்ை ணிடன சுனஉதவிக் குழு மூம் ஜயரி 2022 நொதத்திற்கு, வநற்கண்ை ணினொர்கட 

நொயட்ை ஆட்சித்தடயர், வகொடய அயர்களின் அங்கீகரிக்கப்ட்ை விடப்புள்ளிகளின் டி கூலி, 

EPF, ESI, Insurance பதொடகயுைன் சம்ம் யமங்கவும், இதற்கொ உத்வதச நதிப்பீடு பதொடக ரூ.4.90 

இட்சம் ஆகும். வநற்கொண் பதொடகயிட குடிநீர் நிதியில் வநற்பகொள்வும் இப்ணியிட சுன 

உதவிக்குழுவின் மூம் வநற்பகொள்வும் நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது.  

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

2. இப்ணி குடிநீர் அத்தினொயசின ணினொக இருப்தொல், ணியின் அயசப அயசினம் கருதி சுன 

உதவிக் குழுவின் மூம் ணி வநற்வகொள் விடப்புள்ளிகள் பற்று வநல் ையடிக்டக 

பதொைபவும் நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

3. வநற்கண்ை ணிக்கொ பசவித் பதொடகடன கபொட்சி குடிநீர் நிதியில் இருந்து 

வநற்பகொள்வும் நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

4. ணியின் அயசப அயசினம் கருதி முன் அனுநதி பற்று வநற்பகொண்ை 

ையடிக்டககளுக்கு நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

 

3180) பொள்ொச்சி கபொட்சி குதிகளில் ல்வயறு திட்ைப்ணிகொ சொடப்ணிகள், குடிநீர் 

ணிகள், ொதொ சொக்கடை ணிகளில் வீடுகளுக்கு இடணப்பு யமங்கும் ணிகள் நற்றும் 

பொதுநக்களுக்கு வதடயனொ ல்வயறு அடிப்டை யசதிப் ணிகள் டைபற்று யருயதொல், 

வநற்கண்ை ணிகளின் அயசப அயசினம் கருதியும், இந்கபொட்சியில் வொதின பதொழில் நுட் 

ணினொர்கள் இல்ொத கொபணத்தொலும், Outsourcing முடயில் பதொழில்நுட் உதவினொர் கிவபடு-I –ல் 

1 ர், பதொழில்நுட் உதவினொர் கிவபடு-II –ல் 1 ர் நற்றும் பதொழில் நுட் உதவினொர் கிவபடு-III –ல் 

2 ர் எப்ந்த அடிப்டையில் இந்கபொட்சியில் ணிபுரிந்து யருகின்ர். வநற்கண்ை எப்ந்தணி 

30.09.2021-ல் முடியடையதொலும், வநற்டி Outsourcing ணினொர்களுக்கொ விடவிகிதப் ட்டினல் 

கபொட்சி நிர்யொக இனக்குர் அலுயகத்தில் இருந்து விடபவில் தமிழ்ொடு முழுயதும் நிர்ணனம் 

பசய்யதொக கொபணொலி கொட்சி மூம் டைபற் ஆய்வுக் கூட்ை ொள்.31.07.2021 கபொட்சி நிர்யொக 

இனக்குர் அயர்கள் அறிவுறுத்தியுள்தொலும், வநற்கண்ை Outsourcing ணியிட சுனஉதவிக் 

குழுக்களிைம் விடப்புள்ளி பற்று, தற்கொலிகநொக ஜயரி, பிப்பயரி, நொர்ச், ப்பல் ஆகின 4 

நொதங்களுக்கு ணியிட வநற்பகொள்வும், வநற்கண்ை ணினொர்களுக்கொ சம்த் 

பதொடகயிட Shedule of rates 2021-22க்கொ விடப்ட்டினலும் EPF. ESI, Insurance உைன் 

யபப்பற் நதிப்பீட்டு பதொடக ரூ.4.90 இட்சம் ஆகும். வநற்கண்ை பதொடகயிட இந்கபொட்சி 

பொது நிதியில் இருந்து வநற்பகொள்வும், வநற்கண்ை ணியிட 4 நொதங்களுக்கு சுன உதவிக் 

குழுவின் மூம் வநற்பகொள்வும் நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது.  

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 



2. இந்கபொட்சியின் திட்ை ணிகட பதொைர்ந்து கண்கொணிக்க வயண்டியுள்தொல், ணியின் 

அயசப அயசினம் கருதி சுன உதவிக் குழுவின் மூம் ணி வநற்வகொள் விடப்புள்ளிகள் 

பற்று வநல் ையடிக்டக பதொைபவும் நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

3. வநற்கண்ை ணிக்கொ பசவித் பதொடகடன கபொட்சி யருயொய் நிதியில் இருந்து 

வநற்பகொள்வும் நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

4. ணியின் அயசப அயசினம் கருதி முன்அனுநதி பற்று வநற்பகொண்ை 

ையடிக்டககளுக்கு நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

 

3181) பொள்ொச்சி கபொட்சியின் புதின நற்றும் டமன வருந்து நிடனங்களில் அடநக்கப்ட்டுள் 

50 ண்ணிக்டகயிொ மடநனொ 40W குமல் விக்குகட அகற்றி, மின் வசமிப்பிட 

ற்டுத்திைவும், வொதின எளி வயண்டியும், 20W 4feet LED விக்குகட ரூ.45,000/- நதிப்பீட்டில் 

பொருத்திை அனுநதிக்கப்ட்டுள்து. இதற்கிணங்க 20W 4feet LED விக்குகட விநிவனொகம் பசய்ன 

விடப்புள்ளிகள் வகொரினதில், யபப்பற் விடப்புள்ளிகட நன்த்தின் ொர்டயக்கும் முடிவிற்கும் 

டயக்கப்டுகிது. 

2) M/S Light Zone, Pollachi – Rs.41440/- (யரிகள் உட்ை) 

3) M/S Kalyani Electricals, Pollachi – Rs.43680/- (யரிகள் உட்ை) 

4) M/S Vijay Shamthi lites Coimbatore – Rs.44800/- (யரிகள் உட்ை) 

அயகக் குறிப்பு 

1. யபப்பற் விடப்புள்ளிகளில் குடயொ விடப்புள்ளி அறித்துள் M/S Light Zone, Pollachi 

நிறுயத்தொரின் விடப்புள்ளியிட நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

2. ணிகளின் அசயப அயசினம் கருதி ரூ.45,000/- நதிப்பீட்டிற்கு முன் அனுநதி 

பப்ட்டுள்து. 

3. ணிகளின் அயசப அயசினம் கருதி M/S Light Zone, Pollachi நிறுயத்தொருக்கு விநிவனொக 

ஆடண யமங்கப்ட்டு, ணி வநற்பகொள்ளும் ையடிக்டககளுக்கு நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

 
 

3182) இந்கபொட்சியில் ணிபுரியும் ணினொர்களின் 2021 டிசம்ர் நொத ஊதினம் யமங்கவும், கபொட்சிப் 

ணினொர்களிைம் பிடித்தம் பசய்னப்ட்ை வசநநிதித் பதொடகயிட உரின தடப்பில் பசலுத்தவும் 

நற்றும் சிப்பு சொட திட்ைப் ணிக்கொக பப்ட்ை கைன் பதொடகக்கொ தயடணத் பதொடக 

பசலுத்தவும் வொதின நிதிநிட இல்ொத கொபணத்தொல், இச்பசவித்திற்கு வதடயனொ நிதியிட 

கட்டிை வநம்ொட்டு நிதி கணக்கிலிருந்து (A/C.No.918010090901860) யருயொய் பசவி நிதி 

கணக்கிற்கு  (A/C.No.67066508534) பதொடக ரூ.90,00,000/ட பொது ன் கருதி சிப்பிநொக 

பசய்திை நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

2. வநற்கொணும் ணியின் அயசப அயசினம் கருதி தனி அலுயர் நற்றும் ஆடணனொர் 

அயர்களின் முன் அனுநதி பற்று வநல் ையடிக்டக பதொைப நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

.க.ண்.1059/2021/பி1  

 

3183) பாள்ாச்சி கபாட்சிக்கு பசாந்தநா யடுகாலனம் இயச யாசக சாலனில் 
பதங்கிபள் லமன த்திரிக்லககள் நற்றும் புத்தகங்கள் டுத்துக்பகாள் யிலப்புள்ி 
பகாபப்ட்டதில் கீழ்கண்டயாறு யபப்பற் இபண்டு யிலப்புள்ிகின் யிபம் நன்த்தின் 
அனுநதிக்கு லயக்கப்டுகிது. 

1. 

திரு. M. கண்ணன்,  
22/A, அமகப்ா ப அவுட், 
பயங்கபடசா காி, 
பாள்ாச்சி. 

ரூ.16.00 / 1 கிபா 



2. 

திரு. T.  பநாகன்குநார், 
5/9, அன்பு கர், 
அய்னர் காி, 
ாக்காடு பபாடு, 
பாள்ாச்சி, 

ரூ.18.00 / 1 கிபா 

 
பநற்கண்ட இபண்டு யிலப்புள்ிகில் யரிலச ண்.2-ல் அதிகநாக கிபா என்றுக்கு 

ரூ.18.00 யிலப்புள்ி அித்துள் திரு. T.  பநாகன்குநார், பாள்ாச்சி அயர்கலக்கு ணி 
உத்திபவு யமங்கி பநல் டயடிக்லக பதாடபவும் நன்த்தின் அனுநதிக்கு லயக்கப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்காம். 
 

3184) இந்கபாட்சிக்கு பசாந்தநா யி.ஸ்.ஆர். டுிலப்ள்ினில் லமன சத்துணவுக் 
கூட இடிாடுகள் ீக்கி அவ்யிடத்தில் நாணயர்கின் லசக்கிள் ிறுத்தும் இடநாக நாற்ி 
தபவும், ள்ினின் ிபதா நுலமவு யானில் கதவுகல சரிபசய்து தபவும் ள்ினின் 
தலலந ஆசிரினர் பகாரினலத பதாடர்ந்து இப்ணிகலக்கு தனார் பசய்னப்ட்ட நதிப்டீு 
ரூ.3.30 இட்சம் ஆகும். பநற்டி, ணினில இந்கபாட்சி கல்யி ிதினில் இருந்து 
பநற்பகாள் நன்த்தின் அனுநதிக்கு லயக்கப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்காம். 
2. பநற்டி ணிக்கா நதிப்டீு ரூ.3.30 இட்சத்லத இந்கபாட்சி கல்யி ிதினில் 
இருந்து பநற்பகாள்வும் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

3. பநற்கண்ட ணினின் அயசப அயசினம் கருதி தி அலுயர் அயர்கின் பன் 
அனுநதி பற்று எப்ந்தப்புள்ி பகாரி பநல் டயடிக்லக பதாடபவும் நன்ம் 
அனுநதிக்காம். 

.க.ண்.5203/2021/இ1 
3185) பாள்ாச்சி கபாட்சி குத்தலக இங்கலக்கா கட்டண யிப தாலதகள் 

(M.S.Boards) அலநத்தல் ணினில 7 இடங்கில் பசய்யதற்கு தனார் பசய்னப்ட்ட 
நதிப்டீ்டுத் பதாலக ரூ.1.00 இட்சம் ஆகும் பநற்டி ணினின் அயசப அயசினம் கருதி 
ஆலணனார் / தி அலுயர் அயர்கின் அனுநதினின் டி கபாட்சிகின்          சட்டம் 
1920 ிரிவு 15-ன் கீழ் பசய்ன யிலப்புள்ி பப்ட்டு இந்கபாட்சி திவு பற் 
எப்ந்ததாபர் M/S. தண்டாணி அன் பகா பாள்ாச்சி அயர்கலக்கு ணி உத்திபவு யமங்கி 
பநல் டயடிக்லக பதாடபவும், ணிகள் படிக்கப்ட்டவுடன் இந்கபாட்சி பாது ிதினில் 
இருந்து பசயிம் பநற்பகாள்வும் நன்த்தின் அனுநதிக்கு லயக்கப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு 

1. நன்ம் அனுநதிக்காம். 
2. ணினின் அயசப அயசினம் கருதி ஆலணனார் / தி அலுயர் அயர்கின் 
அனுநதினின் டி யிலப்புள்ி பற்று ணி உத்திபவு யமங்கி பநல் டயடிக்லக 
பதாடபவும் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

3. ணி படிக்கப்ட்டவுடன் இந்கபாட்சி பாது ிதினில் இருந்து பசயிம் 
பநற்பகாள்வும் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

.க.ண்.5865/2021/இ1 
3186) பாள்ாச்சி கபாட்சிக்கு பசாந்தநா ல்லூர் உபக்கிடங்கின் பதற்கு  குதினில்        

சுநார் 15 யருடங்கலக்கு பன்ர் பகாட்டப்ட்ட குப்ல பதங்கிபள்து. பய, பநற்டி 



(Legrcy Waste) லமன குப்லகல Bio Mining பலனில் அப்புப்டுத்தி ித்லத நீட்படடுக்க, 
Anna University அங்கீகாபம் பறுயதற்கு குப்லலன அயடீு பசய்ன கீழ்கண்ட பன்று 
ிறுயங்கில் இருந்து பப்ட்ட யிலப்புள்ிகள் யிபம் ின்யருநாறு நன்த்தின் 
அனுநதிக்கு லயக்கப்டுகிது. 

 
ய.ண் ிறுயத்தின் யிபம் யிலப்புள்ி பதாலக 

1 
ORIENT SURYEYS Engineering & Topo Mapping 

Chennai – 600015. 
ரூ.62,000.00 

2 M/S. JP Surveys & Consultants, Chennai – 600040. ரூ.58,000.00 

3 
Grid line Surveys & Geospatial Pvt. Ltd, Chennai – 

600128. 
ரூ.50,000.00 

 
பநற்கண்ட யிலப்புள்ிகில் யரிலச ண்.3-ல் குலயாக யிலப்புள்ி 

அித்துள் Grid line Surveys & Geospatial Pvt. Ltd, Chennai – 600128 அயர்கலக்கு ணி உத்திபவு யமங்கி 
பநல் டயடிக்லக பதாடபவும், பநற்டி ணிக்கா பதாலகலன கபாட்சி பாது ிதினில் 
இருந்து பநற்பகாள்வும் நன்த்தின் அனுநதிக்கு லயக்கப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு  

1. நன்ம் அனுநதிக்காம். 
2. Grid line Surveys & Geospatial Pvt. Ltd, Chennai – 600128 ிறுயம் அித்துள் குலந்த 
யிலப்புள்ிலன ற்று, ணி உத்திபவு யமங்கி பநல் டயடிக்லக பதாடபவும் நன்ம் 
அனுநதிக்காம். 

3. ணினின் அயசப அயசினம் கருதி தி அலுயர் அயர்கின் பன் அனுநதி பற்று 
ணி உத்திபவு யமங்கி ணிலன பநற்பகாள்வும் அதற்கா பசயித் பதாலகலன 
கபாட்சி பாது ிதினில் இருந்து பநற்பகாள்வும் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

 

3187) இந்கபாட்சிக்கு பசாந்தநா ாக்காடு பபாடு, கபாட்சி ஆண்கள் பநல் 
ிலப்ள்ினில், பதல் நாடினில் உள் யகுப்லகள் நலம பய்தால் எலகுயதாகவும், 
பாநரித்து தருநாறும், நாணயர்கள் னன்டுத்தும் நாடிப்டி லடாலதனில் ிலவுட் 
பனர்ந்து நாணயர்கலக்கு ாதிப்பு ற்டுத்துயதாலும், அலத பாநரித்து தருநாறும் பநலும், 
ள்ிலன ஆய்வு பசய்தபாது, ள்ினின் பநற்கு குதினில் பசதநலடந்த ிலனில் உள் 
சிறுீர் கமிப்ிடத்லத அப்புப்டுத்தி தருநாறும் பகாரினதன் டி, இப்ணிகலக்கு தனார் 
பசய்னப்ட்ட நதிப்டீு  ரூ.4.10 இட்சம் ஆகும். பநற்கண்ட ணிகின் அயசப அயசினம் 
கருதி தி அலுயர் அயர்கின் பன் அனுநதி பற்று பநல் டயடிக்லக பதாடபவும், 
நதிப்டீ்டுத் பதாலகலன கபாட்சி கல்யி ிதினில் இருந்து பநற்பகாள்வும்  நன்த்தின் 
அனுநதிக்கு லயக்கப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்காம். 
2. பநற்கண்ட ணிக்கா நதிப்டீ்டு பதாலக ரூ.4.10 இட்சம் கபாட்சி கல்யி ிதினில் 
இருந்து பசயிம் பநற்பகாள்வும் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

3. பநற்கண்ட ணினின் அயசப அயசினம் கருதி தி அலுயர் அயர்கின் பன் 
அனுநதி பற்று பநல் டயடிக்லக பதாடபவும் நன்ம் அனுநதிக்காம். 



.க.ண்.4939/2021/இ1 

 

3188) பொள்ொச்சி கபொட்சி ல்டக்குட்ட்ை குதியில் கபொட்சிக்கு பசலுத்தப்ை வயண்டின பசொத்துயரி, 

கொலியிையரி, பதொழில்யரி நற்றும் குடிநீர் கட்ைணம் நற்றும் யரியில்ொ இங்களுக்கொ நிலுடய 

நற்றும் ைப்பு 2021-2022 ஆம் ஆண்டுக்கொ யரி நற்றும் யரியில்ொ இங்கட பசலுத்தக் வகொரி 

பொது நக்களுக்கு ஆட்வைொவில் எலி பருக்கி டயத்து விம்பம் பசய்ன உள்ளூர் நிறுயத்திைம் 

06.12.2021 அன்று விடப்புள்ளிகள் பப்ட்ைது கீழ்க்கண்ையொறு. 

 

ய.ண் நிறுயப் பனர் நற்றும் முகயரி 

 

ொள் என்றுக்கு 

1. திரு.ம்.ஜீயொ 

ஶ்ரீ முருகன் சவுண்ட் சர்வீஸ் 

ஜமீன் வகொட்ைொம்ட்டி பிரிவு 

ஆயல் சின்ொம்ொடனம் 

 

ரூ.2000/- 

2. திரு.பஞ்சித் 

பஞ்சித் SRK டட்ஸ் ஆடிவனொஸ் 

157, ல்ைம் வபொடு, பொள்ொச்சி 

ரூ.2100/- 

 

          வநற்கண்ையொறு யபப்பற் 2 விடப்புள்ளிகளில் யரிடச ண்.1ல் கண்ை விடப்புள்ளி 

பகொடுத்த திரு.ம்.ஜீயொ ஶ்ரீ முருகன் சவுண்ட் சர்வீஸ் ஜமீன் வகொட்ைொம்ட்டி பிரிவு 

ஆயல்சின்ொம்ொடனம் நிறுயத்தின் விடப்புள்ளி குடயொக உள்டத ற்க நன்த்தின் 

அனுநதிக்கு டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1) அயசப அயசினம் கருதி குடந்த விடப்புள்ளி யமங்கின திரு.ம்.ஜீயொ, ஶ்ரீ முருகன் 

சவுண்ட் சர்வீஸ், ஜமீன் வகொட்ைொம்ட்டி பிரிவு, ஆயல் சின்ொம்ொடனம் நிறுயத்திற்கு 

நன்ம் முன் அனுநதி யமங்கொம். 

2) நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.142/2013/அ3 

 

3189) பொள்ொச்சி கபொட்சியின் யமக்குகட ைத்தி யந்த கபொட்சி நிட சட்ை ஆவொசகபொக 

திரு.K.சம்த்குநொர் யமக்கறிஞர் அயர்கள் தது குடும் சூழ்நிட கொபணநொக கபொட்சி நிட சட்ை 

ஆவொசகர் தவியிலிருந்து விகுயதொக பதரிவிக்கப்ட்ைதொல் அன்ொரிட கபொட்சி நிட சட்ை 

ஆவொசகர் தவியில் இருந்து விடுவிக்கப்ட்ைது.         

        கபொட்யில் நிலுடயயில் உள் யமக்குகள் நற்றும் பொது நக்கொல் பதொடுக்கப்டும் யமக்குகள் 

சம்ந்தநொக கபொட்சி சொர்ொக ஆஜபொகுயதற்கும் சட்ை கருத்துகள் முன்டயப்தற்க்கு தற்பொழுது 

யமக்கறிஞர் இல்ொத கொபணத்தொல் கபொட்சி யமக்குகட நீதி நன்த்தில் கபொட்சியின் சொர்ொக 

யொதொடுயதற்க்கு யமக்கறிஞர் நினமிக்க வயண்டியுள்து. வய இது சம்ந்தநொக கபொட்சி சொர்ொக 

யமக்கொடுயதற்க்கு யமக்கறிஞர் திரு.T.நருதபொஜ்,BA.,BL ன்யர் விண்ணப்பித்துள்ொர். வய 

திரு.T.நருதபொஜ்,BA.,BL அயர்கட இந்கபொட்சி நிட சட்ை ஆவொசகபொகவும் நற்றும் கபொட்சி 

யமக்கறிபொகவும் நினமிக்க நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம் 

2. அயசப அயசினத்டத கருதி கபநன்த்தின் அனுநதிடன திர்வொக்கி தனி அலுயர் நற்றும் 

ஆடணனொர் அயர்களின் முன் அனுநதி பற்று ையடிக்டக வநற்பகொண்ைடநக்கும் 

நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.6076/2021/பி1  



 

3190) பாள்ாச்சி கபாட்சினில் சட்டநன் உறுப்ிர் பதாகுதி  பநம்ாட்டு ிதி 2020-21-ன் கீழ் 
R.K. கர் கபாட்சி ள்ிக்கு தயாட பாருட்கள் யிிபனாகம் பசய்தல் ணிக்கு ரூ.11.00 
இட்சம் நதிப்டீ்டிற்கு நாயட்ட அயில் எரு தநிழ் ாிதழ் எரு ாள் நட்டும் பன்ாம் 
அலமப்ாக நறு எப்ந்தப்புள்ி அியிப்பு யிம்பம் பசய்பம் பாருட்டு பசய்தி நக்கள் 
பதாடர்பு அலுயர், நாயட்ட ஆட்சினர் அலுயகம், பகாலய அயர்கலக்கு கடிதம் 06.10.2021-

ல் அனுப்ப்ட்டதில் பநற்டி நறு எப்ந்தப்புள்ி அியிப்பு யிம்பம் கிபாிக் ஆர்ட்ஸ் 
இண்டஸ்ட்ரீஸ், பகாலய அயர்கள் பநாக 12.10.2021-ல் பததின திகபன் ாிதமில் 
நாயட்ட அயில் இவ்பயாப்ந்தப்புள்ி அியிப்பு பயினிடப்ட்டது. 
      பநற்காண் எப்ந்தப்புள்ினில ிபசுபம் பசய்ததற்கு யிம்ப கட்டணநாக ட்டினல் 
ரூ.8114/-க்கு பநற்டி யிம்பதாபர் கிபாிக் ஆர்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், பகாலய 
அயர்கிடநிருந்து யபப்பற்றுள்து. பய, பநற்டி யிம்பதாபருக்கு ட்டினல்டி பதாலக 
யமங்க நன் அனுநதி பயண்டப்டுகிது.  
அலுயக குிப்பு  

1. நன்ம் அனுநதிக்காம். 
2. ணினின் அயசினம் கருதி தி அலுயரின் பன் அனுநதி பற்று ட்டினல் பதாலக 
யமங்க டயடிக்லக பநற்பகாண்டலதபம் நன்ம் அனுநதிக்காம்.  

.க.ண்.5515/2021/இ1 



3191) பாள்ாச்சி கபாட்சி பசாந்தநா யாக ண்: TN 41 AA 7544 அலுயக னன்ாட்டில் 
உள் ஈப்பு யாகத்தின் பாநரிப்பு நற்றும் லது சரிபசய்பம் ணிக்கு 30.11.2021 அன்று 
யிலப்புள்ி பகாரினதில் கீழ்க்கண்டுள்யாறு பன்று யிலப்புள்ிகள் யபப்பற்றுள். 

 
1 M/S: JD&CO, பாள்ாச்சி ரூ.56,640/-  

2 
M/S:பரரிப் ஆட்படா டீசல் எர்க்ஸ், 
பாள்ாச்சி. ரூ.62,069/-  

3 
M/S:குயயாயூபப்ன் ஆட்சடா மநாபல்ஸ், 
உடுநபப்சட்பட ரூ.65,844/- 

 
பநற்கண்ட யிலப்புள்ிகில் குலயா யில யிகிதம் அித்துள்          

M/S:JD&CO, பாள்ாச்சி அயர்கின் யிலப்புள்ிலன ற்க நன் அனுநதி 
பயண்டப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு 

1. இப்ணிக்கு ஆகும் பசயிம் ரூ.60,000/- க்கு கபநன் தி அலுயரின் பன் 
அனுநதி பப்ட்டுள்து. 

2. யபப்பற்தில் குலயா யிலப்புள்ி அித்துள் M/S: JD&CO, பாள்ாச்சி 
அயர்கது யிலப்புள்ினில நன்ம் ற்காம். 

3. ணினின் அயசப அயசினம் கருதி, கபநன் தி அலுயரின் பன் அனுநதி பற்று 
ணி உத்திபவு யமங்கினலத நன்ம் அங்கீகரிக்காம். 

.க.ண் 5366/2021/இ2 

 

3192) வகொடய நொயட்ைத்தில் பொதுநக்கட வபடினொக சந்தித்து, வகொரிக்டக நனுக்கட 

நொண்புமிகு மின்சொபம், நதுவிக்கு நற்றும் ஆனத்தீர்டயத்துட அடநச்சர் அயர்கள் பற்று 

யருயதில், 17.11.2021 அன்றுக்கு பொள்ொச்சி கபொட்சியில் கீழ்கொணும் இைங்களில் நனுக்கட 

பற்று பகொள்ளும் நிகழ்ச்சிகளுக்கொ வதடயனொ ற்ொடுகட வநற்பகொள் நொயட்ை ஆட்சினர், 

வகொடய அயர்கொல் அறிவுறுத்தப்ட்டுள்து. 

 

1 

மீொட்சி சுந்தபம் நஹொல் வி.வக.வி வ அவுட் யொர்டுகள்: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,18,19,20,21,22, 

23,24,25 

2 

Dr.M.C வயலுசொமி கல்னொண நண்ைம். ொக்கொடுவபொடு யொர்டுகள்: 

10,11,12,13,14,15,16,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,35,36 

 

வநற்கொண் இைங்களில் டைபறும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு வதடயனொ Stage Back Drop. Flex 

Banners, மின் விக்குகள், டநக்பசட் நற்றும் வொட்வைொ  யசதிகட பசய்ன வயண்டியுள்து. 

இதற்கு உத்வதசநொக ஆகும் ரூ.60,000 பசவீத்திற்கும், குறுகின கொத்திற்குள் ணி வநற்பகொள் 

வயண்டினதின் அயசினத்திட கருதியும், தமிழ்ொடு கபொட்சிகளின் விதிகளின் Section-15 கீழ் 

அனுநதிக்கப்ட்டு, விடப்புள்ளிகள் வகொரினதில் யபப்பற் மூன்று விடப்புள்ளிகளின் விபம். 

 

1. M/S Dhandapani & Co, Pollachi – Rs.59385/- (யரிசுகள் உட்ை). 

2. M/S. R.Subramani, Pollachi –Rs.62530/- (யரிசுகள் உட்ை). 

3. M/S. K.R.Kalidhas & Co, Pollachi – Rs.61260/- (யரிசுகள் உட்ை). 

 



வநற்கொண் விடப்புள்ளிகளில் குடயொ விடவிகிதம் அளித்துள் M/S Dhandapani & Co, 

Pollachi நிறுயத்தொரின் விடப்புள்ளியிட ற்று ணி ஆடண யமங்கப்ட்டு, ணி முடிக்கப்ட்டு, 

இதற்கொ ட்டினல் பதொடக யமங்கும் வநற்பகொண்ை ையடிக்டககட நன்த்தின் ொர்டயக்கும் 

திவிற்கும் டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு 

1. நன்ம் திவு பசய்னொம். 

 
3193) கபொட்சி அலுயகத்தில் ொன்கு தங்கள் பகொண்டுள்தின் பொதுநக்கள் நற்றும் 

அதிகொரிகள் பசன்றுயப துயொக Lift அடநக்கப்ட்டு, பதொைர்ந்து இனங்கி யருகிது. இவ்வினக்கத்தில் 

தற்வொது ொதுகொப்பிற்கொ சொதங்கள் இனங்க பொருத்தப்ட்டுள்    18 AH, 12V வட்ைரிகள்-4 

ண்ணம் நற்றும் Fan leaf வும் ழுதடைந்துள்து. Lift யின் ொதுகொப்ொ இனக்கத்திற்கு வநற்கொண் 

சொதங்கட அயசினம் புதுப்பிக்க வயண்டியுள்து. வய ழுது அடைந்த 18 AH, 12V வட்ைரிகள்-

4 ண்ணம் நற்றும்    Fan Leaf கட புதுப்பித்தும், ழுதுகட சீர் பசய்து, மீண்டும் இனக்க 

வயண்டியுள்து. இப்ணிக்கு உத்வதசநொ நதிப்பீட்டு ரூ.18,000 க்கு ணியின் அயசப 

அயசினத்திட கருதி தமிழ்ொடு கபொட்சிகளின் விதிகளின் Sectioon-15 கீழ் அனுநதிக்கப்ட்டு, ணி 

வநற்பகொள் விடப்புள்ளிகள் வகொரினதில் யபப்பற் மூன் விடப்புள்ளிகளின் விபம். 

 

1. M/S. Syscon Systems, Coimbatore –Rs.17872/- 

2. M/S Applied infotech, Coimbatore – Rs.19968/- 

3. M/S Ask Computers & IT Solutions, Coimbatore – Rs.18624/- 

 

வநற்கொண் விடப்புள்ளிகளில் குடயொ விடவிகிதம் அளித்துள் M/S. Syscon Systems, 

Coimbatore நிறுயத்தொரின் விடப்புள்ளியிட ற்று ணி ஆடண யமங்கப்ட்டு, ணி 

முடிக்கப்ட்டு, ல் நிடயில் இனக்கப்ட்ைடதயும் , இதற்கொ ட்டினல் பதொடக யமங்கும் 

வநற்பகொண்ை ையடிக்டககட நன்த்தின் ொர்டயக்கும் திவிற்கும் டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு 

1. நன்ம் திவு பசய்னொம். 

.க.ண்.5180/2021/இ2 
3194) சுப்ம்நாள் யதீினில் உள் கபாட்சி பாினார் குடினிருப்ில் நின்தலட பபங்கில் 

நின்யிிபனாகம் பயண்டி அலநக்கப்ட்டுள் 1 KVA, UPS நின் அலத்த பயறுாட்டின் 
காபணநாக லதலடந்தும், இதற்பக இலணப்புகள் யமங்க துயா எனரிங் பற்ிலும் 
ரிந்து னன்டுத்த இனாத ிலனில் உள்து. நின் தலட பபங்கில் நின்சாதங்கள் 
இனங்கும் யண்ணம் புதின 1 KVA, UPS அலநத்தும் நற்றும் எனரிங்கல புதுப்ிக்க 
பயண்டிபள்து. இதற்கா உத்பதச நதிப்டீு ரூ.50,000/- க்கு நன் அனுநதி 
பயண்டப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு 

1. நன்ம் அனுநதிக்காம். 
2. ணினின் அயசினம் கருதி பன் அனுநதி பற் பநற்பகாண்ட டயடிக்லககலக்கு 
நன்ம் அனுநதிக்காம். 

3195) பாள்ாச்சி கபாட்சினில் அம்பாம்ாலனம் தலலந ீபபற்று ிலனம், 
சுத்திகரிப்பு ிலனம், நார்க்பகட் பபாடு ீர் உந்து ிலனம், கபாட்சி குதிகில் உள் 9 
உனர்நட்ட ீர்த்பதக்க பதாட்டிகள் நற்றும் 2 தலபநட்ட ீர் பதக்க பதாட்டிகள் ஆகினயற்ில் 
சுன உதயிக்குல பம் ணினாட்கல அநர்த்துயதற்கு ஜயரி 2022 நாத ணிக்கா 
உத்பதச நதிப்டீ்டு பதாலக ரூ.4.90 இட்சத்திற்கு யிலப்புள்ிகள் பகாப தி அலுயரின் 
பன் அனுநதி பப்ட்டுள்து.  

பய உள்லரில் யிலப்புள்ி பகாரி இப்ணிலன உடடினாக பசய்து படிக்க 



பயண்டிபள்தால் 26.12.2021 அன்று உள்லர் யிலப்புள்ிகள் பகாபப்ட்டது. 
யிலப்புள்ிகின் யிபம் கீழ்க்கண்டயாறு 

ய.
ண் பனர் யிலப்புள்ி பதாலக  

எரு ருக்கு ாள் என்றுக்கு 

1 

மயண்ணிா நகிர் சுன உதயிக்குழு, 
24, மதற்கு யதீி, 
ஆாங்கடவு, 
தியான்ோபுதூர் ஊபாட்ேி, 
மாள்ாச்ேி.  

ரூ.577.00/- 

2 

ிா நகிர் சுன உதயிக்குல, 
யார்டு.24 கண்ணப்ன் கர், 
பாள்ாச்சி. 

ரூ.590.00/- 

3 

தநிழ் பசம்பநாமி நகிர் சுனஉதயிக்குல, 
சி.பகாாபுபம், 
சிக்கபானபுபம் ஊபாட்சி, 
பாள்ாச்சி. 

ரூ.600.00/- 

 
யபப்பற் பன்று யிலப்புள்ிகில் குலயாகவும் நற் யிலப்புள்ிகல யிட 

குலயாகவும் எரு ருக்கு ாள் என்றுக்கு ரூ.577.00/-  யிலப்புள்ி அித்துள் 
மயண்ணிா நகிர் சுன உதயிக்குழு, மாள்ாச்ேி அயர்கின் யிலப்புள்ிலன ற்க 
நன்த்தின் அனுநதி பயண்டப்டுகிது.  
அலுயகக் குிப்பு: 

1. பநற்டி ணிக்கு ிர்யாக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பாருள் லயக்கப்ட்டுள்து. 
2. யபப்பற் பன்று யிலப்புள்ிகில் எரு ருக்கு ாள் என்றுக்கு ரூ.577.00/-  
யிபப்புள்ி அித்துள் மயண்ணிா நகிர் சுன உதயிக்குழு, மாள்ாச்ேி 
அயர்கின் யிலப்புள்ிலன நன்ம் ற்காம். 

3. பநற்காண் ணினின் அயசப அயசினம் கருதி தி அலுயரின் பன் அனுநதி பற்று 
யிலப்புள்ி பகாரி டயடிக்லககள் பநற்பகாண்டலதபம் நற்றும் ணி உத்திபவு 
யமங்கினலதபம் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

.க.ண்.4865/2021/இ1 
 

3196) பாள்ாச்சி கபாட்சி குதிகில் லடபறும் ல்பயறு திட்டப்ணிகல 
கண்காணிக்க பதாமில்நுட் உதயினார்கல சுன உதயிக்குல பம் ணினாட்கல 
அநர்த்துயதற்கு ஜயரி, ிப்பயரி, நார்ச், ப்பல் ஆகின 4 நாதங்கலக்கு உத்பதச நதிப்டீ்டு 
பதாலக ரூ.4.90 இட்சத்திற்கு நதிப்டீு தனார் பசய்னப்ட்டுள்து. தனார் பசய்னப்ட்ட 
நதிப்டீ்டிற்கு யிலப்புள்ிகள் பகாப தி அலுயரின் பன் அனுநதி பப்ட்டுள்து.  

பய உள்லரில் யிலப்புள்ி பகாரி இப்ணிலன உடடினாக பசய்து படிக்க 
பயண்டிபள்தால் 23.12.2021 அன்று உள்லர் யிலப்புள்ிகள் பகாபப்ட்டது. 
யிலப்புள்ிகின் யிபம் கீழ்க்கண்டயாறு 

ய. 
ண் 

பனர் 

ான்கு பதாமில்நுட் 
ணினார்கலக்கு யிலப்புள்ி 

பதாலக  
ாள் என்றுக்கு 

1 மயண்ணிா நகிர் சுன உதயிக்குழு, ரூ.4537.00/- 



24, மதற்கு யதீி, 
ஆாங்கடவு, 
தியான்ோபுதூர் ஊபாட்ேி, 
மாள்ாச்ேி.  

2 

தநிழ் பசம்பநாமி நகிர் சுனஉதயிக்குல, 
சி.பகாாபுபம், 
சிக்கபானபுபம் ஊபாட்சி, 
பாள்ாச்சி. 

ரூ.4730.00/- 

3 

ிா நகிர் சுன உதயிக்குல, 
யார்டு.24 கண்ணப்ன் கர், 
பாள்ாச்சி. 

ரூ.4678.00/- 

 
யபப்பற் பன்று யிலப்புள்ிகில் குலயாகவும் நற் யிலப்புள்ிகல யிட 

குலயாகவும் ான்கு பதாமில்நுட் ணினார்கலக்கு ாள் என்றுக்கு ரூ.4537/-  
யிலப்புள்ி அித்துள் மயண்ணிா நகிர் சுன உதயிக்குழு, மாள்ாச்ேி அயர்கின் 
யிலப்புள்ிலன ற்க நன்த்தின் அனுநதி பயண்டப்டுகிது.  
அலுயகக் குிப்பு: 

1. பநற்டி ணிக்கு ிர்யாக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பாருள் லயக்கப்ட்டுள்து. 
2. யபப்பற் பன்று யிலப்புள்ிகில் ான்கு பதாமில்நுட் ணினார்கலக்கு ாள் 
என்றுக்கு ரூ.4537.00/- யிபப்புள்ி அித்துள் மயண்ணிா நகிர் சுன 
உதயிக்குழு, மாள்ாச்ேி அயர்கின் யிலப்புள்ிலன நன்ம் ற்காம். 

3. பநற்காண் ணினின் அயசப அயசினம் கருதி தி அலுயரின் பன் அனுநதி பற்று 
யிலப்புள்ி பகாரி டயடிக்லககள் பநற்பகாண்டலதபம் நற்றும் ணி உத்திபவு 
யமங்கினலதபம் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

.க.ண்.4866/இ1/2021 
3197) பொள்ொச்சி கபொட்சி பசொந்தநொ SRIMBHS ள்ளியில் நொணயர்கள் னன்டுத்தும் 

அணுகுயழி யகுப்டகளுக்கு இடையில் நடமநீர் வதங்குயதொல் அப்குதியில் Paver Block 

அடநக்கவும், வநலும் ஆய்வுக்கூைத்தில் நடமக்கொங்களில் நீர் கசிவு ற்டுயதொல் ஆய்வுக்கூைம் 

னன்டுத்த முடினொத சூழ்நிட உள்து. வய, யகுப்டக்குள் Flooring Tiles அடநக்கும் ணி 

வநற்பகொள்யதற்கு ரூ.16.70 இட்சம் ஆகும். வநலும் வநற்கண்ை ணியிட அயசப அயசினம் கருதி 

தனி அலுயர் அயர்களின் முன் அனுநதி பற்று வநல் ையடிக்டக பதொைபவும் நதிப்பீட்டுத் 

பதொடகடன கபொட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து வநற்பகொள்வும் நன்த்தின் அனுநதிக்கு 

டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

2. வநற்கொணும் ணியின் நதிப்பீட்டுத் பதொடக ரூ.16.70 இட்சம் கபொட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து 

வநற்பகொள்ளுயதற்கும் நற்றும் ணியின் அயசப அயசினம் கருதி தனி அலுயர் நற்றும் 

ஆடணனொர் அயர்களின் முன் அனுநதி பற்தற்கு நன் அனுநதி யமங்கொம். 

.க.ண்.6485/2021/இ1 
3198) பாள்ாச்சி கபாட்சி குதினில் இனங்கும் கர் நருத்துயநல தற்பாலது 

காநாட்சி கர் குதினில் அலநந்துள்து. கட்டிடம் நலமக்காங்கில் ிலன குதிகில் ீர் 
கசிந்து கட்டிடத்லத பசதநலடன பசய்கிது. பய பநல் தத்தில் உள் தட்டு ஏட்லட 
டுத்து யிட்டு புதின Cooling tiles அலநக்கவும் பநலும் சிறுசிறு லதுகள் பநற்பகாள்யதற்கு 
ரூ.5.00 இட்சம் ஆகும். பநலும் பநற்கண்ட ணினில அயசப அயசினம் கருதி தி 
அலுயர் அயர்கின் பன் அனுநதி பற்று பநல் டயடிக்லக பதாடபவும் நதிப்டீ்டுத் 



பதாலகலன கபாட்சி கல்யி ிதினிிருந்து பநற்பகாள்வும் நன்த்தின் அனுநதிக்கு 
லயக்கப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்காம். 
2. பநற்காணும் ணினின் நதிப்டீ்டுத் பதாலக ரூ.5.00 இட்சம் கபாட்சி கல்யி 
ிதினிிருந்து பநற்பகாள்லயதற்கும் நற்றும் ணினின் அயசப அயசினம் கருதி தி 
அலுயர் நற்றும் ஆலணனார் அயர்கின் பன் அனுநதி பற்தற்கு நன் 
அனுநதி யமங்காம். 

.க.ண்.6486/2021/இ1 

3199) பாள்ாச்சி கபாட்சி யார்டு ண்.33, பரினார் காி (கிமக்கு) குதினில் 
லதலடந்த உப்பு தண்ணரீ் குமாய்கல நாற்ி அலநக்க பாதுநக்கின் பகாரிக்லகலன 
பதாடர்ந்து அப்குதினில் குமாய்கல நாற்ி அலநத்து தண்ணரீ் யிிபனாகத்லத  சீர்பசய்ன 
தனார் பசய்னப்ட்ட நதிப்டீு ரூ.0.23 இட்சம் ஆகும். 

பநற்டி ணி பாதுநக்கின் அத்தினாயசின தண்ணரீ் யிிபனாக ணி ன்தால், 
ணினின் அயசப அயசினம் கருதி கபாட்சி ிர்யாகம் நற்றும் குடிீர் யமங்கல் துல 
அபசாலண (ில) ண்.98, ாள்.16.04.1999-ன் டி இந்கபாட்சினில் திவு பற் எப்ந்ததாபர் 
திரு.A.சதீஸ்குநார், பாள்ாச்சி அயர்கல லயத்து நதிப்டீ்டு பதாலகக்குள் ணினில 
பநற்பகாள்வும், ணி படிக்கப்ட்டவுடன் இந்கபாட்சி குடிீர் ிதினில் இருந்து பசயிம் 
பநற்பகாள்வும், நன்த்தின் அனுநதி பயண்டப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்காம். 
2. ணினின் அயசப அயசினம் கருதி இந்கபாட்சி திவு பற் எப்ந்ததாபர் 
திரு.A.சதீஸ்குநார், அயர்கல ினநம் பசய்து ணினில நதிப்டீ்டு பதாலகக்குள் 
பநற்பகாள்வும் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

3. பநற்டி ணினில தி அலுயர் அயர்கின் பன் அனுநதி பற்று 
பநற்பகாள்வும், ணி படிக்கப்ட்டவுடன் இந்கபாட்சி குடிீர் ிதினில் இருந்து 
பதாலகனில யமங்கவும் நன்ம் அனுநதிக்காம். 
 

3200) பாள்ாச்சி கபாட்சி பாது ிதினின் கீழ் பாள்ாச்சி கபாட்சி அலுயகத்தின் 
அலத்துப் ிரிவுகின் னன்ாட்டில் உள் கணிிகள் இனக்கத்தின் பநன்பாருள்கில் 
ாதுகாப்ிற்கா Antivirus Software பகாள்பதல் பசய்து பாருத்துதல் ணிக்கு ரூ.1.75 

இட்ேம் நதிப்டீ்டிற்கு 08.12.2021 ஆம் பததினில் எப்ந்தப்புள்ி பகாரினதில் யபப்பற் 
எப்ந்தப்புள்ிகலக் பகாண்டு எப்புபாக்கு ட்டினல் தனார் பசய்தது கீழ்கண்டயாறு. 

 
1. M/s.Sagar Electronics, Pollachi நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 

0.23% குலவு. 
2. M/s.Syscon Systems, Coimbatore நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 

2.96% அதிகம். 
 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ிகில் நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 0.23% 
குலயாதாகவும் நற்லத யிட குலயாதாகவும் எப்ந்தப்புள்ி அித்துள் 
எப்ந்ததாபர் M/s.Sagar Electronics, Pollachi அயர்கின் எப்ந்தப்புள்ிலன ற்க நன் 
அனுநதி பயண்டப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு: 



1. பநற்டி ணிக்கு ிர்யாக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பாருள் லயக்கப்ட்டுள்து. 
2. பதல் அலமப்ாக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ிகில் 0.23% குலயாதாக 
எப்ந்தப்புள்ி அித்துள் எப்ந்ததாபர் M/s.Sagar Electronics, Pollachi அயர்கின் 
எப்ந்தப்புள்ிலன நன்ம் ற்காம். 

3. பநற்காண் ணினின் அயசப அயசினம் கருதி தி அலுயரின் பன் அனுநதி பற்று 
எப்ந்தப்புள்ி பகாரி டயடிக்லககள் பநற்பகாண்டலதபம் நற்றும் ணி உத்திபவு 
யமங்கினலதபம் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

.க.ண்.5435/2021/இ1 
3201) பாள்ாச்சி கபாட்சி பாது ிதினின் கீழ் பாள்ாச்சி கபாட்சி அலுயகத்தின் 

அலத்து ிரிவுகின் னன்ாட்டில் உள் கணிிகள் இனக்க னன்டுத்தப்ட்டு யரும் UPS 
பட்டரிகள் நற்றும் Network சாதங்கலக்கா ஆண்டு பாநரிப்பு பசய்தல் ணிக்கு ரூ.4.85 

இட்ேம் நதிப்டீ்டிற்கு 08.12.2021 ஆம் பததினில் எப்ந்தப்புள்ி பகாரினதில் யபப்பற் 
எப்ந்தப்புள்ிகலக் பகாண்டு எப்புபாக்கு ட்டினல் தனார் பசய்தது கீழ்கண்டயாறு. 
1. M/s.Sagar Electronics, Pollachi நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 

0.12% குலவு. 
2. M/s.Syscon Systems, Coimbatore நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 

3.16% அதிகம். 
 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ிகில் நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 0.12% 
குலயாதாகவும் நற்லத யிட குலயாதாகவும் எப்ந்தப்புள்ி அித்துள் 
எப்ந்ததாபர் M/s.Sagar Electronics, Pollachi அயர்கின் எப்ந்தப்புள்ிலன ற்க நன் 
அனுநதி பயண்டப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு: 

1. பநற்டி ணிக்கு ிர்யாக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பாருள் லயக்கப்ட்டுள்து. 
2. பதல் அலமப்ாக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ிகில் 0.12% குலயாதாக 
எப்ந்தப்புள்ி அித்துள் எப்ந்ததாபர் M/s.Sagar Electronics, Pollachi அயர்கின் 
எப்ந்தப்புள்ிலன நன்ம் ற்காம். 

3. பநற்காண் ணினின் அயசப அயசினம் கருதி தி அலுயரின் பன் அனுநதி பற்று 
எப்ந்தப்புள்ி பகாரி டயடிக்லககள் பநற்பகாண்டலதபம் நற்றும் ணி உத்திபவு 
யமங்கினலதபம் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

.க.ண்.5434/2021/இ1 
3202) பாள்ாச்சி கபாட்சி பாது ிதினின் கீழ் பாள்ாச்சி கபாட்சி அலுயகத்தின் 

அலத்துப் ிரிவுகின் னன்ாட்டில் உள் கணிிகள் நற்றும் சார்பு உகபணங்கலக்கா 
ஆண்டு பாநரிப்பு பசய்தல் ணிக்கு ரூ.4.90 இட்ேம் நதிப்டீ்டிற்கு 08.12.2021 ஆம் பததினில் 
எப்ந்தப்புள்ி பகாரினதில் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ிகலக் பகாண்டு எப்புபாக்கு ட்டினல் 
தனார் பசய்தது கீழ்கண்டயாறு. 
1. M/s.Syscon Systems, Coimbatore. நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 

0.26% குலவு. 
2. M/s.Sagar Electronics, Pollachi நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 

2.99% அதிகம். 
 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ிகில் நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 0.26% 
குலயாதாகவும் நற்லத யிட குலயாதாகவும் எப்ந்தப்புள்ி அித்துள் 
எப்ந்ததாபர் M/s.Syscon Systems, Coimbatore அயர்கின் எப்ந்தப்புள்ிலன ற்க நன் 



அனுநதி பயண்டப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு: 

1. பநற்டி ணிக்கு ிர்யாக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பாருள் லயக்கப்ட்டுள்து. 
2. பதல் அலமப்ாக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ிகில் 0.26% குலயாதாக 
எப்ந்தப்புள்ி அித்துள் எப்ந்ததாபர் M/s.Syscon Systems, Coimbatore அயர்கின் 
எப்ந்தப்புள்ிலன நன்ம் ற்காம். 

3. பநற்காண் ணினின் அயசப அயசினம் கருதி தி அலுயரின் பன் அனுநதி பற்று 
எப்ந்தப்புள்ி பகாரி டயடிக்லககள் பநற்பகாண்டலதபம் நற்றும் ணி உத்திபவு 
யமங்கினலதபம் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

.க.ண்.5432/2021/இ1 
3203) பாள்ாச்சி கபாட்சி 15-யது ிதிக்குல நான்னம் Tied Grant 2021-22 ிதினின் கீழ் 

பாள்ாச்சி கபாட்சி திடக்கமிவு பநாண்லந ணிக்கு கபாட்சினால் யமங்கப்டும் டிப்ர் 
பகின் நற்றும் பசசிங்க்கு ாடி கட்டுதல் ணிக்கு ரூ.8.37 இட்சம் நதிப்டீ்டிற்கு 30.12.2021 
ஆம் பததினில் எப்ந்தப்புள்ி பகாரினதில் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ிகலக் பகாண்டு 
எப்புபாக்கு ட்டினல் தனார் பசய்தது கீழ்கண்டயாறு. 

1. Vambsk Fabs (P) LTD, Coimbatore-25. 
நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 0.11% 
குலவு. 

2. Sakthi Body Works, Chennai - 56. 
நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 0.24% 
அதிகம். 

 
யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ிகில் நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 0.11% 

குலயாதாகவும் நற்லத யிட குலயாதாகவும் எப்ந்தப்புள்ி அித்துள் 
எப்ந்ததாபர் Vambsk Fabs (P) LTD, Coimbatore அயர்கின் எப்ந்தப்புள்ிலன ற்க நன் 
அனுநதி பயண்டப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு: 

1. பதல் அலமப்ாக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ிகில் 0.11% குலயாதாக 
எப்ந்தப்புள்ி அித்துள் எப்ந்ததாபர் Vambsk Fabs (P) LTD, Coimbatore 
அயர்கின் எப்ந்தப்புள்ிலன நன்ம் ற்காம். 

2. பநற்காண் ணினின் அயசப அயசினம் கருதி தி அலுயரின் பன் அனுநதி பற்று 
எப்ந்தப்புள்ி பகாரி டயடிக்லககள் பநற்பகாண்டலதபம் நற்றும் ணி உத்திபவு 
யமங்கினலதபம் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

.க.ண்.5433/2021/இ1 
 

3204) திருப்பூர் நண்ட கபாட்சி ிர்யாக இனக்குர் அலுயகத்தில் னன்ாட்டில் உள் 23 

ண்ணம் கணிணிகள், 2 ண்ணம் ிரிண்டர்கள் நற்றும் யடீிபனா கான்பன்ஸ் சாதங்கல 
லது ற்டாநல் பாநரிக்கவும், லது ற்ட்நல் உடன் சரி பசய்திடவும், ஆண்டு 
பாநரிப்ில பநற்பகாள்வும், அதற்கா பதாலகனில ஈடு பசய்யதற்கு பாதின ிதி 
ஆதாபம் இல்ாததால், அதற்கா பசயித்லத பாள்ாச்சி கபாட்சினின் பாது 
ிதினிிருந்து ஈடு பசய்து பகாள், நண்ட இனக்குர் அயர்கள் .க.ண்.2825/2020/ி1-1, 
ாள்.22.11.2021 கடிதம் யானிாக பகாரிபள்ார். பநற்காண் 23 ண்ணம் கணிணிகள், 2 
ண்ணம் ிரிண்டர்கள் நற்றும் யடீிபனா கான்பன்ஸ் சாதங்கல ஆண்டு பாநரிப்ில 
பநற்பகாள்யதற்கும், இதற்கா உத்பதச நதிப்டீு ரூ.2.10 இட்சத்தில கபாட்சி 
ிதினிிருந்து பநற்பகாள்யதற்கும், நன் அனுநதி பயண்டப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு 



1. நன்ம் அனுநதிக்ாம். 
2. இப்ணினில கபாட்சி பாது ிதினிிருந்து பநற்பகாள் நன்ம் அனுநதிக்காம். 
3. ணினின் அயசப அயசினம் கருதி பன் அனுநதி பற் பநற்பகாள்ம் 
டயடிக்லககலக்கு நன்ம் அநதிக்காம். 
 
 

3205) பாள்ாச்சி கபாட்சினில் யார்டு ண்.36-ல் அலநந்துள் நனாம் நிகவும் பசதம் 
அலடந்துள்தால் இலத சீபலநக்க 15

th
 CFC Untied Grant ிதினில் இருந்து ணி பநற்பகாள் 

கபாட்சி ிர்யாக இனக்குர், பசன்ல அயர்கிடம் இருந்து அனுநதி பப்ட்டுள்து. 
பய, இப்ணிலன உடன் பநற்பகாள் ஆலணனர் அயர்கின் பன் அனுநதி பற்று 
ணிபநற்பகாள்வும் அயசப அயசினம் கருதி எப்ந்தப்புள்ி  பகாரினதற்கு எப்புதல் 
யமங்காம். 
அலுயகக் குிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்காம். 
2. பநற்காணும் ணிகலக்கு தனார் பசய்னப்ட்ட ரூ.17.50 இட்சம் நதிப்டீ்டுத் 
பதாலகனில் 15-யது நத்தின ிதிக்குல ிதினில் எதுக்கீடு பசய்னப்ட்ட பதாலகக்கு 
நன்ம் அனுநதி யமங்காம். 

.க.ண்.6442/2021/இ1 
 

3206) பாள்ாச்சி கபாட்சி பாது ிதினின் கீழ் பாள்ாச்சி கபாட்சி அலுயகத்தின் 
அலத்து ிரிவுகின் னன்ாட்டில் உள் கணிிகலடன் இலணக்கப்ட்டுள் ிரிண்டர்கள் 
நற்றும் ஸ்பகர்கலக்கா ஆண்டு பாநரிப்பு பசய்தல் ணிக்கு               ரூ.4.80 

இட்ேம் நதிப்டீ்டிற்கு 08.12.2021 ஆம் பததினில் எப்ந்தப்புள்ி பகாரினதில் யபப்பற் 
எப்ந்தப்புள்ிகலக் பகாண்டு எப்புபாக்கு ட்டினல் தனார் பசய்தது கீழ்கண்டயாறு. 
1. M/s.Syscon Systems, Coimbatore. நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 

0.11% குலவு. 
2. M/s.Sagar Electronics, Pollachi நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 

3.00% அதிகம். 
 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ிகில் நதிப்டீ்டு யில யிகிதத்லத யிட 0.11% 
குலயாதாகவும் நற்லத யிட குலயாதாகவும் எப்ந்தப்புள்ி அித்துள் 
எப்ந்ததாபர் M/s.Syscon Systems, Coimbatore அயர்கின் எப்ந்தப்புள்ிலன ற்க நன் 
அனுநதி பயண்டப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு: 

1. பநற்டி ணிக்கு ிர்யாக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பாருள் லயக்கப்ட்டுள்து. 
2. பதல் அலமப்ாக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ிகில் 0.11% குலயாதாக 
எப்ந்தப்புள்ி அித்துள் எப்ந்ததாபர் M/s.Syscon Systems, Coimbatore அயர்கின் 
எப்ந்தப்புள்ிலன நன்ம் ற்காம். 

3. பநற்காண் ணினின் அயசப அயசினம் கருதி தி அலுயரின் பன் அனுநதி பற்று 
எப்ந்தப்புள்ி பகாரி டயடிக்லககள் பநற்பகாண்டலதபம் நற்றும் ணி உத்திபவு 
யமங்கினலதபம் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

.க.ண்.6098/2021/இ1 
3207) பாள்ாச்சி கபாட்சினின் 6யது யார்டு சபபாஜிி யதீினில் உள் ஆழ்துல 

கிணற்ில் 10 ஆண்டுகலக்கு பன் பாருத்தப்ட்டுள் எருபல 1.5 கு.தி நின்பநாட்டார் 



ம்பு நிகவும் லதலடந்து, இனக்கத்தின் குலந்துள்து. பநலும் சபபாஜிி யதீி, 
பாநிங்கம் யதீி நற்றும் கண்ணகி யதீி குதிகில் அலநக்கப்ட்டுள் கிணற்றுீர் 
யிிபனாகத்திற்கா குய்கள் சிதநலடந்து னன்டுத்த இனாத ிலனில் உள்து. 
இப்குதி பாதுநக்கள் குடிீர் தயிப இதப னன்ாட்டிற்கு கிணற்றுீர் யிிபனாகநின்ி 
சிபநப்டுகின்ர். பய புதின பம்பல நின் பநாட்டார் ம்பு அலநக்கவும், 
இப்குதினில் கிணற்றுீர் யிிபனாகத்திற்கு PVC குமாய் அலநக்கவும், இதற்கா நதிப்டீு 
ரூ.4.50 இட்சத்திற்கு நன் அனுநதி பயண்டப்டுகிது. 
அலுயகக் குிப்பு 

1. நன்ம் அனுநதிக்காம். 
2. கிணற்றுீர் ணினின் அயசப அயசினம் கருதி பன்அனுநதி பற் பநற்பகாள்லம் 
டயடிக்லககலக்கு நன்ம் அனுநதிக்காம். 

.க.ண்.5585/2021/இ3 
3208)      பொள்ொச்சி கபொட்சிக்கு உட்ட்ை  குதிகளில் உள் 17 அபசு நற்றும் கபொட்சி 

ள்ளிக்கூைங்களில் திைக்கழிவு வநொண்டநப் ணிகட வநற்பகொள் 01.12.2019 முதல் 

எப்ந்தப்புள்ளிகள் வகொபப்ட்டு துப்புபவு ணிகள் பயளினொட்பகொணர்வு  மூம் 20 துப்புபவு 

ணினொர்கள் நற்றும் 12 பருக்குர்கட பகொண்டு டைபற்று யந்தது. வநற்டி எப்ந்தம் 

01.12.2021 முதல் 31.12.2021 யடப நீட்டிப்பு பசய்து ணிகள் டைபற்று யருகிது. வநற்கொண் 

ணினொர்களின் எப்ந்த ணிக்கொம் 30.12.2021 உைன் முடியடைனவுள்து. தற்வொது தமிமகம் 

முழுயதும் உள் உள்ொட்சி அடநப்புகளில் பயளிக்பகொணர்வு ணினொர்களுக்கொ  புதின 

அவுவகொல்கள் நற்றும்  அடிப்டை ஊதின விகிதம் திருத்தி அடநக்கப்ை உள்தொல் புதிதொக 

எப்ந்தபுள்ளி வகொப இனொத நிட உள்து. வய வநற்கொண் 20 துப்புபவு ணினொர்கள் நற்றும் 12 

பருக்குர்கள் அளித்து யரும் திருயொர் சதர்ன் சொலிட் வயஸ்ட்வநவஜ்பநண்ட் சர்வீஸ் 

அயர்களின் எப்ந்தக்கொத்திட வநலும் எரு நொத கொத்திற்கு (01.01.2022 முதல் 31.01.2022 

யடப) கபொட்சி நிர்யொக ன் கருதி ணிநீட்டிப்பு பசய்திைவும் அதற்கொ பசவித்திற்கும் பொது 

சுகொதொபப் பிரிவின் அயசப அயசினம் கருதி முன் அனுநதி பற்று ணிகள் வநற்பகொள் நன்த்தின் 

அனுநதி வயண்ைப்டுகிது.         

அலுயகக் குறிப்பு:- 

1. பொது சுகொதொபத்தின் அயசப அயசினம் கருதி தற்வொது திைக்கழிவு வநொண்டநப் ணிகட 

வநற்பகொண்டு யரும் திருயொர் சதர்ன் சொலிட் வயஸ்ட்வநவஜ்பநண்ட் சர்வீஸ் 

நிறுயத்திற்கு 01.01.2022 முதல் 31.01.2022 யடப எரு நொத கொத்திற்கு ணி நீட்டிப்பு 

பசய்து  நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.ச்3/4627/2019 

3209)      பொள்ொச்சி கபொட்சிக்கு உட்ட்ை  குதிகளில் உள் 36 யொர்டுகளில் திைக்கழிவு 

வநொண்டநப் ணிகட வநற்பகொள் 01.12.2019 முதல் எப்ந்தப்புள்ளிகள் வகொபப்ட்டு துப்புபவு 

ணிகள் பயளினொட்பகொணர்வு  மூம் 191 துப்புபவு ணினொர்கள் பகொண்டு டைபற்று யந்தது. 

வநற்டி எப்ந்தம் 01.12.2021 முதல் 31.12.2021 யடப நீட்டிப்பு பசய்து ணிகள் டைபற்று 

யருகிது. வநற்கொண் ணினொர்களின் எப்ந்த ணிக்கொம் 30.12.2021 உைன் முடியடைனவுள்து. 

தற்வொது தமிமகம் முழுயதும் உள் உள்ொட்சி அடநப்புகளில் பயளிக்பகொணர்வு 

ணினொர்களுக்கொ புதின அவுவகொல்கள் நற்றும்  அடிப்டை ஊதின விகிதம் திருத்தி 

அடநக்கப்ை உள்தொல் புதிதொக எப்ந்தபுள்ளி வகொப இனொத நிட உள்து. வய வநற்கொண் 

191 துப்புபவு ணினொர்கள் அளித்து யரும் திருயொர் சதர்ன் சொலிட் வயஸ்ட்வநவஜ்பநண்ட் சர்வீஸ் 

அயர்களின் எப்ந்தக்கொத்திட வநலும் எரு நொத கொத்திற்கு (01.01.2022 முதல் 31.01.2022 

யடப) கபொட்சி நிர்யொக ன் கருதி ணிநீட்டிப்பு பசய்திைவும் அதற்கொ பசவித்திற்கும் பொது 

சுகொதொபப் பிரிவின் அயசப அயசினம் கருதி முன் அனுநதி பற்று ணிகள் வநற்பகொள் நன்த்தின் 

அனுநதி வயண்ைப்டுகிது.         

அலுயக குறிப்பு:- 

1. பொது சுகொதொபத்தின் அயசப அயசினம் கருதி தற்வொது திைக்கழிவு வநொண்டநப் ணிகட 



வநற்பகொண்டு யரும் திருயொர் சதர்ன் சொலிட் வயஸ்ட்வநவஜ்பநண்ட் சர்வீஸ் 

நிறுயத்திற்கு 01.01.2022 முதல் 31.01.2022 யடப எரு நொத கொத்திற்கு ணி நீட்டிப்பு 

பசய்து  நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.ச்3/4627/2019 

 

3210) பொள்ொச்சி கபொட்சியில் உள் அபசு ள்ளிகள், பொது கழிப்பிைங்கள் நற்றும் கபொட்சி  

கட்டிைங்களில் கழிவு நீர் பதொட்டி சுத்தம் பசய்ன பொது சுகொதொபப்பிரிவு மூம் எப்ந்தப்புள்ளி 

வகொபப்ட்டு M/s.சூர்னொ பசப்டிக் வைங்க் கிளீர்ஸ் எப்ந்ததொபருக்கு (உரிடநதொபர்) ணி உத்திபவு 

யமங்கப்ட்டு கபொட்சி கட்டிைங்கள் நற்றும் ள்ளிகளில் கழிவுநீர் பதொட்டி சுத்தம் பசய்னப்ட்டு 

யந்தது. தற்வொது M/s.சூர்னொ பசப்டிக் வைங்க் கிளீர்ஸ் எப்ந்ததொபர் திரு.நவொகபன் உைல்க் 

குடயொல் 20.10.2021 அன்று இந்து விட்ைதொல் இயர் கபொட்சியுைன் வநற்பகொண்ை எப்ந்தம் பத்து 

ஆகின்து. வய கபொட்சி கட்டிைங்கள் நற்றும் ள்ளிகளில் கழிவுநீர் பதொட்டி சுத்தம் பசய்யும் 

ணிக்கு புதின எப்ந்தப்புப்ளி வகொபவும் அதற்கொ உத்வதச்பசவிம் ரூ.6,00,000/- த்திற்கும் 

நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. வநலும் பொது சுகொதொபப் ணியின் அயசப அயசினம் கருதி 

முன் அனுநதி பற்று ணிகள் வநற்பகொள்வும் நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்  குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

 

3211) பொள்ொச்சி கபொட்சிக்குட்ட்ை வகொட்ைொம்ட்டி யைக்கு விரிவு அபிவிருத்தித் திட்ைத்தில் 

யரும் டமன ைவுன் சர்வய யொர்டு ண்.பி, பிொக் ண்.7, கபவு ண்.2/1-ொகம், புதின கபவு பு 

ண்.2/2-ொகம்-0.80 க்கர் பப்வில் திருநதி.கீதொபவநஸ்யரி, க/ப.நயில்சொமி ன்யர் 

அபசொடணக்கு முன்தொக அடநத்து அதில் யரும் நடகடயும் விற்றுள்ொர். ஆகவய 

அபசொடண (நிட) ண்-78 நற்றும் 172 வீட்டுயசதி நற்றும் கர்ப்பு யர்ச்சி .ய.4(3) துட, ொள் 

04.05.2017 நற்றும் 13.10.2017ன்டி கர் ஊபடநப்புத் துட, வகொனம்புத்தூர் நண்ைம், அனுநதினற் 

நடகள் நற்றும் நடப்பிரிவு யபன்முடப்டுத்துதல் திட்ைம், விற்ட பசய்னப்ட்ை நடகள் 

யபன்முடப் டுத்துயதற்கொ (Sold Plot Frame Work) யடியடநப்பு யடபைத்திற்கு SPFW 

ண்.1073/2018, ொள்-11.07.2018ல் கர் ஊபடநப்பு துடண இனக்குர், வகொனம்புத்தூர் 

யடபைத்திற்கு எப்புதல் யமங்கப்ட்டுள்து. அம்நடப்பிரிவில் இதுயடப 5 நடகள் 

யபன்முடப்டுத்தி யர்ச்சிக் கட்ைணம் ரூ.2,12,364/- நற்றும் யபன்முடக் கட்ைணம் ரூ.50,984/- 

கபொட்சினொல் யசூலிக்கப்ட்டுள்து. வநலும் அம்நடப்பிரிவின் உரிடநனொர் 

திருநதி.கீதொபவநஸ்யரி, க/ப. நயில்சொமி ன்யர் Sold Plot Frame Work யடியடநப்பு யடபைத்தில் 

23 அடி வபொடு கொண்பிக்கப்ட்டுள்து. நனுதொபர் கடிதம் ொள்.05.11.2021ல் 30அடி வபொடு எப்டைப்பு 

பசய்யதொக கடிதம் பகொடுத்துள்ொர். ஆகவய அனுநதினற் நடப்பிரிவில் யரும் 30 அடி 

சொடயிட ற்றுக் பகொண்டு கபொட்சி பொநரிக்க நன்ம் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

2. கர் ஊபடநப்பு துடண இனக்குர், வகொடய அயர்களுக்கு 23 அடி தைத்திற்கு திொக 3 அடி 

தைநொக யடியடநப்பு யடபைத்தில் நொற்றித் தப பதரிவிக்கொம். 

.க.ண்.5379/2021/ஜி1 

3212) திரு.வி.ந்தக்குநொர், த/ப.ஆர்.வயலுச்சொமி, கதவு ண்.A-30/33, வரு வீதி, நகொலிங்கபுபம், 

பொள்ொச்சி ன்யர் நொண்டந பசன்ட உனர்நீதிநன்த்தில்  யமக்கு ண்.W.P.No.25455/2021-

ல் 1. அபசு பசனொர், தமிழ்ொடு வீட்டு யசதி நற்றும் கர்ப்பு யர்ச்சி துட, பசன்ட. 2. நொயட்ை 

ஆட்சினர், வகொனம்புத்தூர் 3. இனக்குர், கர் ஊபடநப்பு இனக்குர், அண்ணொ சொட, பசன்ட 

நற்றும் 4. ஆடணனொர் (ந) உறுப்பிர் பசனர், உள்ளூர் திட்ைக்குழுநம், பொள்ொச்சி ஆகிவனொரின் 

மீது யமக்கு பதொைபப்ட்டுள்து. 

வய வநற்டி யமக்கிட பசன்ட உனர்நீதிநன் அபசு யமக்கறிஞர் திரு.பி.ஆந்த், 

நொயட்ை ஆட்சினர் நற்றும் கபொட்சி ஆடணனொர் சொர்ொக யமக்கிட ைத்தவும், அதற்கு ஆகும் 

உத்வதச பசவித்திற்கும் நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 



அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.5921/2020/ஜி1 

3213) பொள்ொச்சி கபொட்சிக்குட்ட்ை 10 இைங்களில் பகொவபொொ தடுப்பூசி முகொம் 14.11.2021 அன்று 

டைபற்து. தடுப்பூசி முகொமில் ணிபுரிந்த 80 ணினொர்களுக்கு கொட சிற்றுண்டிக்கொக 

ரூ.4500/- நதின உணவுக்கொக ரூ.4400/- பநொத்தம் ரூ.8900/- திரு.சு.ஆறுமுகம், துப்புபவு 

ஆய்யொபொல் பசவு வநற்பகொள்ப்ட்ைது. திரு.சு.ஆறுமுகம், துப்புபவு ஆய்யொபொல் 

வநற்பகொள்ப்ட்ை பசவுத் பதொடகயிட அன்ொருக்கு யமங்குயதற்கு நன்த்தின் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.5901/2021/ச்1 

3214) பொள்ொச்சி கபொட்சியில் குடிநீர் விநிவனொகத்திற்கு தடடந நீவபற்று நிடனம், நீர் உந்து 

நிடனம் நற்றும் வநல்நிட நீர்த்வதக்க பதொட்டி யொகங்களில் கொயர் ணியிட பயளினொட்கள் 

மூம் (Outsourcing) முடயில் வநற்பகொள் ரூ.22.60 இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு 11.08.2021-ல் 

எப்ந்தப்புள்ளி வகொபப்ட்ைது. 

அதுசநனம் கபொட்சி நிர்யொக இனக்குர் பசன்ட அயர்கள் மூம் நொகபொட்சிகள் நற்றும் 

கபொட்சிகளில் குடிநீர் ணி, ொதொ சொக்கடை ணி, சுகொதொபப்ணி நற்றும் பதருவிக்கு பொநரிப்பு 

வொன் ணிகளுக்கு Outsourcing முடயில் வநற்பகொள் 30.07.2021-ம் வததினன்று Video Confrence 

ஆய்வு கூட்ைத்தில் இப்ணிகளுக்கு வநற்பகொண்டு டைமுடப்டுத்த வயண்டின யழிகொட்டு 

பறிமுடகள் ரிசீலிக்கப்ட்டு யருயதொகவும், அதன்பின் எப்ந்தப்புள்ளிகள் வநற்பகொள்வும் 

அறிவுறுத்தப்ட்ைது. அதன் அடிப்டையில் இப்ணிக்கு 11.08.2021-ல் பப்ட்ை எப்ந்தப்புள்ளிகள் 

னொவும் பத்து பசய்து கபநன் தீர்நொ ண்.3028 ொள்.31.08.2021-ல் நன் அனுநதி 

பப்ட்டுள்து. 

வய இப்ணிக்கு பப்ட்ை எப்ந்தப்புள்ளிகளின் டயப்புத் பதொடககட திரும் யமங்க 

நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு. 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

2. இப்ணிக்கு பப்ட்ை அடத்து எப்ந்தப்புள்ளிகடயும் பத்து பசய்து 
எப்ந்தப்புள்ளிகளுக்கு பசலுத்தப்ட்ை டயப்புத் பதொடகடன திரும் யமங்க நன்ம் 

அனுநதிக்கொம். 
 

3215) பொள்ொச்சி கபொட்சியில் ல்வயறு திட்ைங்களின் கீழ் டைபறும் திட்ைப்ணிகள், ொதொ 

சொக்கடை கழிவுநீர் குமொய் இடணப்பு வீடுகளுக்கு யமங்கும் ணிகள் நற்றும் பொதுப்ணிகள் 

டைபறுயடத கண்கொணிக்க தனினொர் மூம் (Outsourcing) பதொழில்நுட் ணினொர்கட அநர்த்தும் 

ணிக்கு ரூ.7.70 இட்சம் நதிப்பீட்டு ணிக்கு 18.08.2021-ல் எப்ந்தப்புள்ளி வகொபப்ட்ைது. 

அதுசநனம் கபொட்சி நிர்யொக இனக்குர் அயர்கள் மூம் நொகபொட்சி நற்றும் கபொட்சிகளில் 

Outsourcing முடயில் வநற்பகொள்ப்டும் ணிகளுக்கு 30.07.2021-ல் கபொட்சி நிர்யொக இனக்குர் 

பசன்ட அயர்களின் Video Conference ஆய்வுக் கூட்ைத்தில் யழிகொட்டு பறிமுடகள் 

ரிசீலிக்கப்ட்டு யருயதொகவும் அதன்பின் எப்ந்தப்புள்ளிகள் வநற்பகொள்வும்  

பதரிவிக்கப்ட்டுள்து.  

அதன் அடிப்டையில் இப்ணிக்கு 18.08.2021-ல் வகொபப்ட்ை எப்ந்தப்புள்ளிகள் கபநன் 

தீர்நொ ண்.3027, ொள்.31.08.2021-ல் நிலுடயயில் டயக்கப்ட்ைது. 

தற்வொது நிலுடயயில் டயக்கப்ட்ை எப்ந்தப்புள்ளிகளில் கபொட்சி எப்ந்த விதிகளின் டி 

90 ொட்கள் கைந்து கொொயதி ஆகின நிடயில் உள்தொல், இப்ணிக்கு பப்ட்ை 

எப்ந்தப்புள்ளிகளின் டயப்புத் பதொடககட திரும் யமங்க நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது.  

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 



2. எப்ந்தப்புள்ளிகளில் கொம் கைந்துவிட்ை நிடயில் எப்ந்தப்புள்ளிகட பத்து பசய்து, 

டயப்புத் பதொடககட திரும் யமங்க நன்ம் அனுநதிக்கொம். 
 

 

3216) பொள்ொச்சி கருக்கு குடிநீர் விநிவனொகம் பசய்ன கரிலிருந்து 10 கி.மீ தூபத்தில் உள் 

அம்பொம்ொடனம் நீவபற்று நிடனத்தில், ஆழினொற்றிலிருந்து நீர் டுக்கப்ட்டு பின் 

சுத்திகரிக்கப்ட்டு மின் வநொட்ைொர்கள் மூம் மூன்று குமொய் யழிதைங்கள் யொயிொக குடிநீர் நீவபற்ம் 

பசய்னப்ட்டு யருகிது. மின் வநொட்ைொர்கள் இனங்குயதற்கு  மின்யொரினத்திலிருந்து இரு மின் யழி 

தங்ககள் யொயிொக, உனர்மின் அழுத்த மின் இடணப்பு (HT) பப்ட்டு, மின் நொற்றிகள் மூம் 

தொழ்யழுத்த மின்சொபம் பறுயதற்கொ கட்ைடநப்புகள் அடநக்கப்ட்டுள்து. மின்தடை வபங்களில் 

இபவில் ணினொர்கள் ணினொற்றிைவும், மின்கட்ைடநப்பில் ற்டும் மின் ழுதுகட உைன் சீர் 

பசய்யதற்கும் வொதின எளியின்றி உள்து. வநலும் ொம்பு நற்றும் விர பூச்சிகள் அதிகநொக 

உள்தொல் ணினொர்களின் வொக்குயபத்திற்கு ொதுகொப்பின்றியும் உள்து. வய இபவில் 

மின்தடை வபங்களில் ணினொர்களின் ொதுகொப்பிட கருதியும், தடையின்றி ணி 

வநற்பகொள்யதற்கும் 1KVA, UPS என்றும் நற்றும் 150W LED Flood Light இரு ண்ணமும் அடநக்க 

வயண்டியுள்து. இதற்கொ உத்வதச நதிப்பீடு ரூ.65,000/-க்கு நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

2. ணியின் அயசினம் கருதி முன் அநதி பற்று வநற்பகொண்ை ையடிக்டககளுக்கு நன்ம் 

அனுநதிக்கொம். 

 

3217)             கபொட்சிக்கு பசொந்தநொ கொந்தி நொர்க்பகட் 1 முதல் 12 பிரிவில் உள் கர் நன் 

கடைகளிலும் நற்றும் கொலியிைங்கலும் கடை டயத்து வினொொபம் பசய்யும் வினொொரிகளிைம் சந்டத 

ொட்களில் கட்ைணம் யசூல் பசய்யும் உரிநம் 15.10.2018 முதல் 31.10.2021 யடப 3 ஆண்டு 

கொத்திற்கு திரு.அக்ர்அலி ன்யருக்கு குத்தடகக்கு விைப்ட்டுள்து   தற்வொது 31.12.2020 

முதல் 12 முடக்கு வநல் ம் /எப்ந்தப்புள்ளி வகொபப்ட்டும் . ம்/எப்ந்தப்புள்ளி வகொப னொரும் 

முன்யபவில்ட. தற்வொது 31.10.2021ல் குத்தடக கொம் முடியடைகிது.  

          வகொவிட் வொய் பதொற்று கொபணநொக சந்டதயில்  கடைகள் பசனல்ைொநல் உள்தொல் 

01.11.2021 முதல் துட மூம் யசூல் ணி வநற்பகொள்ளும் ட்சம் குத்தடகதொபபொல் பசலுத்தப்டும் 

நொத பதொடக ரூ .1,90,731/- ஆது யசூல் பசய்ன இனொத சூமல் ற்டும் ன்தொல் கபொட்சிக்கு 

நிதியிமப்பு ற்டும்.  

          கபொட்சியில் வொதின ணினொர்கள் இல்ொததொலும் குத்தடததொபபொ ல் பசலுத்தப்ட்டு யரும் 

நொத குத்தடக பதொடக ரூ .1,90,731/-ல் 5% உனர்வு பசய்து குத்தடக பதொடக ரூ .2,00,286/- ஆக 

நிர்ணனம் பசய்து குத்தடகதொபர் திரு .அக்ர் அலி ன்யருக்கு யம்ர் 2021 முதல் டிசம்ர் 2021 

யடப உரிநம் நீட்டிப்பு பசய்து யமங்கப்ட்டுள்து . தற்வொது வநலும்  ஜயரி 2022  எரு நொத கொம் 

நட்டும் குத்தடக உரிநம் நீட்டிப்பு பசய்து யமங்கிை சந்டத கண்கொணிப்ொபொல் 28.12.2021ல் குறிப்பு 

யமங்கப்ட்டுள்தன் டி ஜயரி  2022-ம் நொதத்திற்கு நட்டும்  உரிநம் நீட்டிப்பு பசய்து குத்தடக 

பதொடக ரூ .2,00,286/-க்கு குத்தடகதொபர் திரு .அக்ர் அலி ன்யருக்கு யமங்கிை நன் 

அனுநதிக்கொக டயக்கப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம் 

.க.ண்:5035/2020/அ6 

3218) கபொட்சிக்கு பசொந்தநொ கொலினொக உள் கடைகளுக்கு நறு ம்/நறு 

எப்ந்தப்புள்ளி  15.12.2021 – ல் டைபற்தில் கீழ்கண்ை இங்களுக்கு நட்டும் எப்ந்தப்புள்ளிகள் 

யபப்பற்றுள்து. 

 

ய. 

ண் 

கடையின் விபம் எப்ந்தப்பிள்ளி  

வகட்டுள்யரின் பனர்  

நொத 

யொைடக 



/முகயரி பதொடக  

ரூ 

1 கொந்தி யொபச்சந்டத 

சில்ட வினொொப கடை 

ண்.107 

திரு.கிருஷ்ணமூர்த்தி,  

8, கல்னொண்ஜி மில் வபொடு, 

நொர்க்பகட் வபொடு, பொள்ொச்சி. 

 

ரூ.4750/- 

2 கொந்தி யொபச்சந்டத  சி 

பிொக் குதியில் உள் 

நிபந்தப நற் வநற்கூடப  

பகொண்ை கடை 

திரு.அஸ்பப் அலி, 

 72, நொர்க்பகட் வபொடு, 

பொள்ொச்சி. 

ரூ.5525/- 

   

வநற்கொண் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகள் நன்த்தின் ொர்டயக்கும் முடிவிற்கும் 

டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு :- 

1. ய.ண்.1-ல் குறிப்பிட்டுள் கடைக்கு கர்நன் தீர்நொம் ண்.2835 ொள் .26.02.2021-ல் 

இக்கடைக்கு நொத யொைடக பதொடகனொக ரூ.4200/- ஆக நிர்ணனம் பசய்னப்ட்டு சுநொர் 20 

முடகள் ம்/எப்ந்தப்புள்ளி வகொபப்ட்டு னொரும் முன் யபவில்ட ன்தொல் தற்வொது 

திரு.கிருஷ்ணமூர்த்தி ன்யர் நொத யொைடக பதொடக ரூ.4750/-க்க வகட்டுள் 

எப்ந்தப்புள்ளிடன நன்ம் ற்கொம். 

2. ய.ண்.2-ல் குறிப்பிட்டுள் நிபந்தபநற் வநற்கூடப பகொண்ை கடைக்கு இபண்டு முட 

ம்/ எப்ந்தப்புள்ளி  வகொபப்ட்ைதில் னொரும் முன் யபவில்ட ன்தொல் தற்வொது  

திரு.அஸ்பப் அலி ன்யர் நொத யொைடக பதொடக ரூ.5525/-க்கு சநர்பித்துள் 

எப்ந்தப்புள்ளிடன நன்ம் ற்கொம். 

.க.ண்.1131/2020/அ6 

 

3219)              கபொட்சிக்கு பசொந்தநொ உடுநட சொடயில் உள் டமன பண்கள் வநல்நிடப்ள்ளி 

யொகத்தில் பின்யரும் (அன்பு சில்க்ஸ்) கட்டுநொங்கட குத்தடகக்கு விைப்ட்டுள்து. 

 

ய.ண் குத்தடகதொபர் பொனர் குத்தடகக்கு விைப்ட்ை 

கட்டிைத்தின் தடப நற்றும் 

முதல் த சதுபடி 

(தனித்தனினொக) 

 

நொதயொைடக பதொடக 

ரூ. 

1 திரு.ன்.ஆர்.திருமூர்த்தி 4262 91,119 

2 திருநதி.விஜனபிபொ 402 12,422 

              

       வநற்கண்ை நொதயொைடக பதொடக கர் நன் தீர்நொம் ண் 1422 ொள்:30.08.2013ல் ற்கப்ட்டு 

ஏப்டைக்கும் ொள் முதல் 31.03.2016 யடப உரிநம் யமங்கப்ட்டு எவ்பயொரு யருைமும் உரிநம் 

புதுப்பித்து பகொள் உத்திபவிைப்ட்டுள்து. 

       இந்நிடயில் ஆய்யொர், ஊமல் தடுப்பு நற்றும் கண்கொணிப்புத்துட வகொடய அயர்களின் 

24.04.2015ம் ொளிட்ை கடிதத்தின் டி வநற்டி உரிந இங்கள் பதொைர்ொ குத்தடக வகொப்புகள் 

நற்றும் திவயடுகள் வகொடய ஊமல் தடுப்பு நற்றும் கண்கொணிப்பு துட அலுயகத்தில் 

எப்டைக்கப்ட்டுள்டத பதொைர்ந்து குத்தடகதொபர் திரு.N.R.திருமூர்த்தி ன்யர் குத்தடகக்கு 

விைப்ட்ை தடப நற்றும் முதல் த கட்டிைத்தின் எதுக்கீடு பசய்னப்ட்ை 4262 சதுபடி பப்வு 

கட்டிைத்தில் 1280 சதுபடி தடப நற்றும் முதல் தம் (தனித்தனினொக) கபொட்சியின் அனுநதியின்றி 

னன்டுத்தினடத கண்ைறிந்து தடபத்தத்திற்கு ரூ.92,027/- முதல் தத்திற்கு ரூ.90,161/- 

பநொத்தம் ரூ.1,82,188/- நொத யொைடகனொக நறுநிர்ணனம் பசய்னப்ட்டு யொைடக பதொடக பசலுத்திை 

பதரிவித்து அறிவிப்பு கடிதம் யமங்கப்ட்ைது. வநற்டி யொைடக உனர்வுக்கு கர் நன் தடயரின் 



முன்அனுநதி நட்டும் பப்ட்டுள்து தீர்நொம் நிடவயற்ப்ைவில்ட. இவ்யொைடக 

உனர்விட ற்றுக்பகொண்டு குத்தடகதொபர் யொைடக பதொடகயிட பசலுத்தி யந்துள்ொர். 

            

           வநற்கண்ை ட்டினலில் ய.ண். 2ல் கண்டுள் திருநதி.விஜனபிபொ ன்யருக்கு 

குத்தடகக்கு விைப்ட்டுள் 402 சதுபடி பப்வு பகொண்ை தடப நற்றும் முதல் த கட்டிைத்தில் 

வ்வித நொற்மும் பசய்னப்ைவில்ட. 

            

           வகொடய ஞ்ச எழிப்பு நற்றும் ஊமல் தடுப்பு கண்கொணிப்பு துடயின் வகொரிக்டகக்கு இங்க 

வநற்டி கட்டுநொங்கட மீண்டும் அவீடு பசய்து தடபத்தத்தில் உள் கொலியிைத்தில் 

அடநந்துள் கழிப்பிைம், பஜவபட்ைர் டயக்கப்ட்டுள் இைம், ஸ்விட்ச் ரூம், நற்றும் 

கொலியிைத்திட அந்து அதட வசர்த்து பப்வு கணக்கீடு பசய்து கபொட்சி பொறினபொல் 

தடபத்தத்திற்கு ரூ.1,35,818/- நற்றும் முதல் தத்திற்கு ரூ.1,33,952/- பநொத்தம் ரூ.2,69,770/- 

நொத யொைடகனொக கணக்கீடு பசய்து 07.10.2015ல் குறிப்பு யமங்கப்ட்ைதன் டி யொைடக நறு 

நிர்ணனம் பசய்யதற்கு நன்ப் பொருள் தனொர் பசய்னப்ட்டு தீர்நொம் எப்புதல் பப்ைவில்ட. 

            

           கபொட்சியில் குத்தடகக்கு விைப்ட்ை அடய விை கூடுதொக னன்டுத்தி குத்தடக 

விதிகட மீறியுள்தொல் நறுநிர்ணனம் பசய்னப்ட்ை யொைடக பதொடக ரூ.2,69,770/- வகட்ொக 

பசப்ைம்ர் 2013 முதல் நிர்ணனம் பசய்து அன்ொர் பசலுத்தியுள் டயப்புத்பதொடகயில் இருந்து 

யொைடக வித்தினொச பதொடகயிட ஈடு பசய்து குத்தடக உரிநத்திட பத்து பசய்யதற்கு 

நன்த்தின் எப்புதல் திர்வொக்கி இருந்துள்து. 

            

          இந்நிடயில் குத்தடக விதிகட மீறி அனுநதிக்கப்ட்ை கட்டிைத்தின் அடய விை 

கூடுதொக 1280 சதுபடி தடப நற்றும் முதல் தத்தில் (தனித்தனினொக) கபொட்சி அனுநதியின்றி 

னன்டுத்தினதொல் கபொட்சி நிர்யொக ஆடணனர் பசன்ட அயர்களின் கடிதம் .க.ண் 

8453/2016/ஆர்2 ொள் 06.04.2016 வநற்டி குத்தடகயிட பத்து பசய்து இமப்பிட ஈடு பசய்து 

நறு ம் விை ையடிக்டக வநற்பகொள் பதரிவித்து உத்திபவிைப்ட்டுள்து. 

           

        இந்நிடயில் கபொட்சியின் மூம் 12.04.2016ல் குத்தடக உரிநம் பத்து பசய்து குத்தடகக்கு 

விைப்ட்டுள் கட்டிைத்திட 15 திங்களுக்குள் எப்டைக்க பதரிவிக்கப்ட்ைது. இதட 

பதொைர்ந்து குத்தடகதொபர் நொண்டந பசன்ட உனர்நீதி நன்ம் யமக்கு wp ண்:14522/2016ல் 

பதொைபப்ட்டு 27.04.2016ல் பின்யருநொறு தீர்புடப யமங்கப்ட்டுள்து.  

             

         வநற்கொண் பொருள் குறித்து நதிப்பிற்குரின கபொட்சி நிர்யொக ஆடணனர் பசன்ட அயர்கள் 3 

நொத கொத்திற்குள் முழு அவில் விசொபடண வநற்பகொள்வும், விசொபடண முடியும் யடபயில் நொத 

யொைடக பதொடக ரூ.1,82,119 நற்றும் இதப கட்ைணங்கள் பசலுத்திை பதரிவித்து 

உத்திபவிைப்ட்டுள்து. 

         

        இந்நிடயில்  சிப்பு கட்டுப்ொடுகள்/குத்தடக விதிகளின் டி யொைடக பதொடக 

பசலுத்தொததொல் கபொட்சிக்கு பதொைர் இமப்பு ற்டுத்தி உள் பதொடகயிட அயபது 

பொறுத்பதொடகயில் இருந்து சரிகட்டியும், கபொட்சிக்கு இமப்பு ற்டும் சூழ்நிட யந்ததொலும்,  

முட அறிவிப்பு கடிதங்கள் யமங்கியும், வரில் அறிவுறுத்தியும், யொைடக பதொடக பசலுத்தொநல் 

கபொட்சிக்கு இமப்பு ற்டுத்தியுள்ொர். 

            

       வய இந்கர் நன் தீர்நொம் ண்.2912 ொள்:30.06.2021ன் டி குத்தடகக்கு விைப்ட்ை 

கபொட்சி டமன பண்கள் வநல்நிட ள்ளி கட்டிைங்களுக்கு குத்தடக விதிகட மீறி 

கபொட்சிக்கு இமப்பு ற்டுத்தினதொல் கபொட்சி நிர்யொக ன் கருதி 01.06.2021ல் கட்டிைத்தில் உள் 

அடத்து பொருள்களுைன் வசர்த்து குத்தடகதொபொல் பூட்ைப்ட்டு இருந்த கட்டிைத்தில் வநல் பூட்டு 

பூட்டி சீல் டயக்கப்ட்டு 01.06.2021 முதல் குத்தடக உரிநம் பத்து பசய்னப்ட்டுள்து.   



       

         இந்நிடயில் பின்யருநொறு யொைடக நிர்ணனம் குறித்து பதளிவுடப வயண்டி கபொட்சி நிர்யொக 

இனக்குர் பசன்ட அயர்களுக்கு 08.09.2021ல் கடிதம் அனுப்ப்ட்டுள்து.  

 

 

ய.

ண் 

யரிவிதிப்பு ண் / 

குத்தடகதொபர் பனர் 

குத்தடக 

கொம் 

குத்தடகக்கு 

விைப்ட்டுள் 

யொைடக 

பதொடக 

முதல் முட 

நறு நிர்ணனம் 

பசய்னப்ட்ை 

யொைடக 

பதொடக ரூ. 

இபண்ைொம் 

முட 

நறுநிர்ணனம் 

பசய்னப்ட்ை 

யொைடக 

பதொடக ரூ. 

1 076/13006 

திரு.ன்ஆர் திருமூர்த்தி 

 

 

9/2013 

முதல் 

3/2016 

யடப 

91,199/- 1,82,188/- 2,69,770/- 

2 076/13007 

திருநதி விஜனபிபொ 

12,422/- மவில்ட மவில்ட 

 

பசன்ட உனர்நீதிநன் உத்தபவின்டி பதரிவிக்கப்ட்ை யொைடக பதொடக ரூ.1,82,188/- ல் 

அபசொடண ண் 92 கபொட்சி நிர்யொகம் நற்றும் குடிநீர் யமங்கல் துட ொள் 03.07.2007ன்டி 

யொைடக பதொடகயில் 15% உனர்வு பசய்த கணக்கீட்டு விபம் 

கணக்கீடு ண் 1   

யரிவிரிப்பு ண்:076/13006 கொம் நொத யொைடக ரூ. 

முதல் முட நிர்ணனம் யொைடக (15% 

உனர்வு - உரிநம் பத்து பசய்னப்டும் 

கொம் யடபயில்) 

1.09.2013 – 31.08.2016 1,82,188/- 

1.09.2016 – 31.08.2019 2,09,516/- 

01.09.2019 – 31.05.2021 2,40,943/- 

 

   வகொடய ஞ்ச எழிப்பு நற்றும் ஊமல் தடுப்பு கண்கொணிப்பு துடனொல் பதரிவிக்கப்ட்ைதன்டி 

கபொட்சி பொறினொர் யொைடக நறு நிர்ணனம் பசய்த பதொடக ரூ.2,69,770/- ல் அபசொடண ண் 92 

ொள் 03.07.2007 ன்டி யொைடக பதொடகயில் உனர்வு பசய்து கணக்குச்சீட்டு விபம் 

கணக்கீடு ண் 2  

யரிவிரிப்பு ண்:076/13006 கொம் நொத யொைடக ரூ. 

இபண்ைொம் முட நிர்ணனம் (15% 

உனர்வு -  உரிநம் பத்து பசய்னப்டும்  

கொம் யடபயில்) 

1.09.2013 – 31.08.2016 2,69,770/- 

1.09.2016 – 31.08.2019 3,10,236/- 

1.09.2019 – 31.05.2021 3,56,771/- 

      

         கபொட்சி நிர்யொக இனக்குபகம், பசன்ட அயர்களின் கடிதம்    .க.ண் 5453/2021/ஆர்2 

ொள் 17.12.2021 ல் திரு.ன்.ஆர்.திருமூர்த்தி நீதிவபடண நனு ண் 14522/2016 நீதிநன் உத்தபவு 

ொள் 27.04.2016ன் டியும் ,வகொடய கண்கொணிப்பு நற்றும் ஊமல் தடுப்பு துடயில் 

பதரிவித்துள்தன்டி கொலியிைத்திடயும் வசர்த்து பப்வு கணக்கிட்டு நறு அவீடு பசய்ததன்டி 

தடப தத்திற்கு நொதம் என்றுக்கு ரூ.1,35,818/- வும் முதல் தத்திற்கு ரூ.1,33,952/- வும் 

பநொத்தம் ரூ.2,69,770/- நொத யொைடகனொக நிர்ணனம்  பசய்து உரின விதிகளின்டி கர்நன் எப்புதல் 

/ பின்வற்பு பற்று அதற்குரின நிலுடயத்பதொடகயிட குத்தடகதொபரிைமிருந்து கபொட்சிக்கு 

நிதியிமப்பில்ொநல் யசூல் பசய்னவும் குத்தடக விதிகட பின்ற்றி உரின ையடிக்டக 

வநற்பகொள்வும் பதரிவிக்கப்ட்டுள்து. 



        

அ) யரிவிதிப்பு ண் 076/13006  

    குத்தடகதொபர் பனர் திரு.ன்.ஆர்.திருமூர்த்தி 

 

ய.ண் கொம் அபசொடணயின்டி மூன்று ஆண்டு 

முடிவுற்வுைன் 15% உனர்வு பசய்து 

நிர்ணனம் பசய்னப்டும் நொத யொைடக 

பதொடக ரூ. 

முதல் முடின 

1) 01.09.2013 31.08.2016 2,69,770/- 

2) 01.09.2016 31.08.2019 3,10,236/- 

3) 01.09.2019 31.05.2021 3,56,771/- 

 

ஆ) யரிவிதிப்பு ண் 076/13007  

    குத்தடகதொபர் பனர் திருநதி விஜனபிபொ 

ய.ண் கொம் அபசொடணயின்டி மூன்று ஆண்டு 

முடிவுற்வுைன் 15% உனர்வு பசய்து 

நிர்ணனம் பசய்னப்டும் நொத யொைடக 

பதொடக ரூ. 

முதல் முடின 

1) 01.09.2013 31.08.2016 12,422/- 

2) 01.09.2016 31.08.2019 14,285/- 

3) 01.09.2019 31.05.2021 16,428/- 

     

         வநற்கொண் அட்ையடயில்  குறிப்பிட்டுள்தன்டி கபொட்சி நிர்யொக இனக்குபகம் பசன்ட 

அயர்களின் பதளிவுடபனயின்டியும் கபொட்சி நிர்யொகம் நற்றும் குடிநீர் யமங்கல் துட அபசொடண 

ண் 92 ொள் 03.07.2007ன்டி கபொட்சிக் கடைகள் எவப வபத்தில் மூன்ொண்டு கொத்திற்கும் 

குத்தடகக்கு விைப்ைொம் மூன்று ஆண்டுகடக் பகொண்ை எரு பதொகுப்புக் கொ அவு        

முடியடைந்ததன் வரில், அக்குத்தடக தன்னினல்ொகவய (automatically) புதுப்பிக்கப்டும். இவ்யொொக 9 

ஆண்டுகளில் எவ்பயொரு மூன்ொண்டுகளுக்கு எரு முட குத்தடகத் பதொடக 15 சதவீதம் உனர்வு 

பசய்து குத்தடக உரிநம் 31.05.2021ல் பத்து பசய்னப்டும் கொம் யடபயில் குத்தடகதொபபொல் 

பசலுத்தப்ட்ை யொைடக பதொடகயிட கழித்து கீழ்கண்ையொறு  மீதம் பசலுத்தப்ைவயண்டின 

வித்தினொச யொைடக நற்றும் இதப பதொடகயின் வியபம் குறிப்பிைப்ட்டுள்து. 

 

ய 

ண் 

யரிவிதிப்பு 

ண்/குத்த

டக தொபர் 

பனர் 

 

கொம் 
நிர்ணனம் 

பசய்னப் 

ட்ை 

யொைடக 

பசலுத்தப் 

ட்ை 

யொைடக 

மீதம் 

பசலுத்தப் 

ைவயண்டின 

யொைடக 

சபக்கு (ந) 

வசடய யரி 

பதொடக 

பநொத்தம் 

பசலுத்தப்

ைவயண்டி

ன யொைடக  

முதல் 

 

முடின 

1) 

076/13006 

திரு 

ன்.ஆர்.தி

ருமூர்த்தி 

01.09. 

2013 

31.08.2

016 
97,11,720 65,58,768 31,52,952 5,67,531 37,20,483 

01.09. 

2016 

31.08.2

019 
1,11,68,496 65,58,768 46,09,728 8,29,751 54,39,479 

01.09. 

2019 

31.05.2

021 
74,92,191 38,25,948 36,66,243 6,59,924 43,26,167 

மின் கட்ைணம் 11,542/- 

பதொழில்யரி 3,750/- 

யொைடக பதொடக பசலுத்தப்ைொததற்கொ அபொதம் 
5,97,571

/- 
 



பநொத்தம் 
1,40,98,9

92/- 

ய

ண் 

யரிவிதிப்பு 

ண்/குத்த

டகதொபர் 

பனர் 

 

கொம் நிர்ணனம் 

பசய்னப் 

ட்ை யொைடக 

பசலுத்தப் 

ட்ை 

யொைடக 

மீதம் 

பசலுத்தப்ைவய

ண்டின யொைடக 

சபக்கு 

(ந) 

வசடய 

யரி 

பதொடக 

பநொத்தம் 

பசலுத்தப்

ைவயண்டி

ன யொைடக 
 

முதல் 

 

முடின 

 

 

 

2) 

 

 

 

076/13007 

திருநதி 

விஜனபிபொ 

01.09.20

13 

31.08.2

016 
4,47,192 4,47,192 0 0 0 

01.09.20

16 

31.08.2

019 
5,14,260 4,47,192 67,068 12,072 79,140 

01.09.20

19 

31.05.2

021 
3,44,988 2,60,862 84,126 15,143 99,269 

மின் கட்ைணம் 483/- 

பதொழில்யரி 3,750/- 

யொைடக பதொடக பசலுத்தப்ைொததற்கொ அபொதம் 8,730/-  

பநொத்தம் 1,91,372/- 

 

          வநற்கொண் யரிவிதிப்பு ண் 076/13006ல் 01.09.2013 முதல் நொத வகட்ொக ரூ,2,69,760/- ஆக 

நிர்ணனம் பசய்தும் குத்தடகக்கு விைப்ட்ை இவ்விரு கட்டிைங்களுக்கும் கபொட்சி நிர்யொகம் நற்றும் 

குடிநீர் யமங்கல் துட அபசொடண ண் 92 ொள் 03.07.2007ன்டி  கபொட்சிக் கடைகள் எவப 

வபத்தில் மூன்ொண்டு கொத்திற்கும் குத்தடகக்கு விைப்ைொம் மூன்று ஆண்டுகடக் பகொண்ை 

எரு பதொகுப்புக் கொ அவு   முடியடைந்ததன் வரில், அக்குத்தடக தன்னினல்ொகவய (automatically) 

புதுப்பிக்கப்டும். இவ்யொொக இக்குத்தடக இங்களுக்கு 9 ஆண்டுகளில் எவ்பயொரு 

மூன்ொண்டுகளுக்கு 15% யொைடக உனர்வு பசய்து குத்தடக உரிநம் 31.05.2021 பத்து பசய்யும் கொம் 

யடபயில் நறு நிர்ணனம் பசய்னப்ட்ை யொைடகயின் நிலுடய பதொடக நற்றும் இதப கட்ைணங்கள் 

குத்தடகதொபரிைமிருந்து விதிகளின் டி யசூல் பசய்திை ையடிக்டக வநற்பகொள் நன் எப்புதல்/ 

பின்வற்பு வயண்டி நன்த்தில் டயக்கப்டுகிது 

அலுயகக் குறிப்பு  

1) நன்ம் அனுநதிக்கொம் 

2) குத்தடகதொபபொல் பதொடக பசலுத்திை தயறும் ட்சம் குத்தடக விதிகளின்டியும் 

சட்ைத்திற்குட்ட்டு கட்டிைத்தில் உள் பொருள்கட டகனகப்டுத்தி ம்விட்டு 

கபொட்சிக்கு பசலுத்தப்ை வயண்டின பதொடகயிட ஈடு பசய்னது மீண்டும் நிலுடய 

இருப்பின் நொண்புடந நீதிநன்ம் மூம் யமக்கு பதொைர்ந்தும் ஈடு பசய்னொம். 

.க.ண் 2372/2021/அ6 

    

3220) கபொட்சிக்கு பசொந்தநொ கீழ்க்கொணும் ஆண்டுக் குத்தடக இங்களின் மூன்ொண்டு 

குத்தடக கொம் 31.03.2022 உைன் முடியடைகிது. 

 

ய.ண் குத்தடக  இம் 

1 கொந்தி யொபச்சந்டதயில் உள் சர்வய யொர்டு ண்.3 பிொக் ண்.2 சர்வய ண்.10/1 

ொகத்தில் அைங்கின யடபனறுக்கப்ட்ை கொலி இைத்தில் (13 நற்றும் 14 பிரிவுகள்) 

டமன இரும்பு பொருள்கள், சொக்குகள் நற்றும் பயல்ம் வினொொபம் பசய்வயொரிைம் 

கட்ைணம் யசூல் பசய்யும் உரிநம் (யருைம் 1-க்கு) 

 

2 பயங்கவைசொ கொனி வநல்நிடக் குடிநீர் வதக்கத் பதொட்டி யொகத்திற்குக் 

கிமக்வக உள் தமிழ் பதன்ல் திரு.வி.க. திசரி  கொய்கறி வினொொபச் சந்டதயில் 



உள் 50 பசன்ட் இைத்தில் கபொட்சி யின் மூம் கட்ைப்ட்டுள் கடைகளில் 

வினொொபம் பசய்வயொரிைம் கட்ைணம் யசூல் பசய்துபகொள்ளும் உரிநம் நற்றும் 

நுடமயொயில்களில் கட்ைணம் யசூல் பசய்யும் உரிநம்.(யருைம் 1-க்கு) 

 

3 ொரிப்வட்டை நுடமவு யொயில் சங்க யசூல் நற்றும் அங்குள் 10 கடைகளில் 

வினொொபம் பசய்யும் வினொொரிகளிைம் ொள் வதொறும் கட்ைணம் யசூல் பசய்யும் 

உரிநம். 

 

வநற்கொண் ஆண்டுக் குத்தடக இங்களுக்கு ம்/எப்ந்தப்புள்ளி  வகொருயதற்கும், 

எப்ந்தப்புள்ளி அறிவிப்பிட திசரி பசய்தித்தொளில் பயளியிைவும் அதற்கொ அடத்து 

பசவிங்கள் வநற்பகொள் நன் அனுநதிக்கொக டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு :- 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.5035/2020/அ6 

 

3221)              கபொட்சிக்கு பசொந்தநொ ஆண்டு குத்தடக இங்களுக்கு நறு ம் / எப்ந்தப்புள்ளி 

28.12.2021-ல் டைபற்தில் கீழ்க்கண்ை இங்களுக்கு நட்டும் எப்ந்தப்புள்ளிகள் 

யபப்பற்றுள்து.  

ய. 

ண் 

குத்தடக இம் பனர்/முகயரி ஆண்டுக் குத்தடக 

பதொடக  

ரூ. 

 

 

 

 

1 

கொந்தி யொபச்சந்டதயில் உள் 1 

முதல் 12 பிரிவுகளில் உள் 

கர்நன் கடைகளிலும் நற்றும் 

கொலியிைங்களிலும் கடை 

டயத்து வினொொபம் பசய்யும் 

வினொொரிகளிைம் சந்டத 

ொட்களில் கட்ைணம் யசூல் 

பசய்யும் உரிநம் 

திரு.ம்.சத்னன், 

15CB,பொநகிருஷ்ணொசொமி 

வஅவுட், ல்ைம் சொட,  

பொள்ொச்சி 

 

 

ரூ.19,50,009/- 

திருநதி.S.ஆயிரொ வகம்,  

4, வக.ஸ்.வி.வஅவுட், 

பொள்ொச்சி 

 

ரூ.23,00,011/- 

 

திரு.பி.அபவிந்த் யசந்த் பொம், 

17/6, .ஸ்.டி. புபம், 

பொள்ொச்சி. 

ரூ.21,10,009/- 

(டயப்புத் 

பதொடக பசலுத்தப் 

ைவில்ட) 

 

2 

 

அண்ணொ நத்தின வருந்து 

நிடனத்திற்குள் உள் 

பொருள் ொதுகொப்பு அடயில் 

கட்ைணம் யசூல் பசய்யும் 

உரிநம் 

திரு.B.பவநஷ், 

த/ப.வி.ொசுப்பநணினம், 

2/106, கடஞர் கர், 

புளினம்ட்டி, 

பொள்ொச்சி. 

 

 

ரூ.57,600/- 

 

           

        வநற்கொண் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகள் நன்த்தின் ொர்டயக்கும் முடிவிற்கும் 

டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. ய.ண்.1-ல் குறிப்பிட்டுள் குத்தடக இத்திற்கு சுநொர் 14 முட ம்/எப்ந்தப்புள்ளி 

வகொபப்ட்டும் ம் வகொப னொரும் முன்யபவில்ட தற்வொது யபப்பற் மூன்று 

எப்ந்தப்புள்ளிகளில் திரு.பி.அபவிந்த் யசந்த் பொம் ன்யர் டயப்புத் பதொடக பசலுத்தொநல் 

எப்ந்தப்புள்ளி நட்டும் சநர்ப்பித்துள்தொல் அன்ொரின் எப்ந்தப்புள்ளியிட நிபொகரித்தும் 

கைந்த ஆண்டு குத்தடக பதொடக ரூ.22,88,772/-  விை ரூ.11,239/- கூடுதொகவும் 



திரு.ம்.சத்னன் ன்யர் வகட்டுள் எப்ந்தப்புள்ளி பதொடக ரூ.19,50,009/-  விை 

ரூ.3,50,002/- கூடுதொக திருநதி.ஸ்.ஆயிரொ வகம் ன்யர் வகட்டுள்      ரூ.23,00,011/-

க்கொ உனர்ந்த  ட்ச எப்ந்தப்புள்ளியிட நன்ம் ற்கொம். 

 

2. ய.ண்.2-ல் குறிப்பிட்டுள் குத்தடக இத்திற்கு 26.02.2020 முதல் சுநொர் 18 முடகள் 

ம்/எப்ந்தப்புள்ளி வகொபப்ட்டும் பகொவபொொ வொய் பதொற்று கொத்தில் வருந்துகள் சரியப 

இனங்கொத கொபணத்தொலும் னணிகள் யபொத கொபணத்தொலும் ம் வகொப னொரும் 

முன்யபவில்ட. கைந்தொண்டு குத்தடக பதொடக ரூ.56,892/- விை கூடுதொக தற்வொது 

திரு.பி.பவநஷ் ன்யர் ஆண்டு குத்தடக பதொடக  ரூ.57,600/- சநர்ப்பித்துள் 

எப்ந்தப்புள்ளிடன நன்ம்  ற்கொம். 

.க.ண்.5035/2020/அ6 

3222)     கபொட்சிக்கு பசொந்தநொ கடைகளுக்கு நறு ம் / எப்ந்தப்புள்ளி 28.12.2021-ல் 

டைபற்தில் கீழ்க்கண்ை கடைகளுக்கு நட்டும் எப்ந்தப்புள்ளிகள் யபப்பற்றுள்து.  

ய. 

ண் 

கடையின் விபம் பனர்/முகயரி  நொத யொைடக 

ரூ. 

 

1 

அண்ணொ கூடுதல் வருந்து 

நிடனம் முதல் த கடை ண்.13 

திருநதி.பிரினொ, 

104/98, திருநீகண்ைர் வீதி, 

பொள்ொச்சி 

 

ரூ.1900/- 

 

2 

 

கொந்தி நொர்பகட் சில்ட 

வினொொப கடை ண்.82 

திருநதி.சொந்தி பிொபன்ஸ் 

பஜனபொஜ் , 

1/106, யஞ்சினொபுபம், 

ஜமீன் வகொட்ைொம்ட்டி, 

பொள்ொச்சி. 

 

ரூ.4500/- 

           

            வநற்கொண் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகள் நன்த்தின் ொர்டயக்கும் முடிவிற்கும் 

டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. ய.ண்.1-ல் குறிப்பிட்டுள்  கடைனொது 2012-ம் ஆண்டு முதல் சுநொர் 35 முடக்கு வநல் 

ம்/எப்ந்தப்புள்ளி வகொபப்ட்டும் ம் வகொப முன்யபவில்ட இப்குதியில் ம் 

விைப்ட்டுள் கடைகளின் சபொசரி யொைடக பதொடக ரூ.1750/- ஆகும் ன்தொல் தற்வொது 

இக்கடைக்கு நொத யொைடக பதொடக ரூ.1900/-க்கு யபப்பற் திருநதி.பிரினொ ன்யரின் 

எப்ந்தப்புள்ளிடன நன்ம் ற்கொம். 

2. ய.ண்.2-ல் குறிப்பிட்டுள் கடைனொது 2017-ம் ஆண்டு முதல் சுநொர் 35 முடக்கு வநல் 

ம்/எப்ந்தப்புள்ளி வகொபப்ட்டும் ம் வகொப னொரும் முன்யபவில்ட இக்கடைக்கு 

நிர்ணனம் பசய்னப்ட்டுள் யொைடக பதொடக ரூ.4200/- விை கூடுதொக நொத யொைடக 

பதொடக ரூ.4500/-க்கு யபப்பற்றுள் திருநதி.சொந்தி பிொபன்ஸ் பஜனபொஜ் ன்யரின் 

எப்ந்தப்புள்ளிடன நன்ம் ற்கொம்.  

.க.ண்.1131/2020/அ6                    

3223)  பொள்ொச்சி கபொட்சி பொறியினல் பிரிவில் டைபற்று யரும் திட்ைப்ணிகட பொது நக்கள் 

அறிந்து பகொள்ளும் யடகயில் நொயட்ை ஆட்சினர் அயர்களின்  ரிந்துடபடன ற்று அவ்யப்பொழுது 

திசரி ொளிதழில் விம்பம் பசய்ன வயண்டினள்து. வநலும், கபொட்சியில் டைபறும் 

திட்ைப்ணிகள் நற்றும் பொதுநிதியில் வநற்பகொள்ப்டும் ணிகளுக்கு நொயட்ை அவிலும் நற்றும் 

நொநி அவிலும் எப்ந்தப்புள்ளிகள் வகொரும் அறிவிப்ட ொளிதழ்களில் அவ்யப்பொழுது விம்பம் 

பிபசுபம் பசய்ன வயண்டியுள்து. எவ்பயொரு முடயும் விம்ப நிறுயங்களிைமிருந்து ட்டினல் 

பற்று பின்ர் நன் அனுநதி பற்று பதொடககட யமங்க கொதொநதம் ற்டுகிது. 

       வய பொள்ொச்சி கபொட்சி பொறியினல் பிரிவில் வநற்பகொள்ப்டும் திட்ைப்ணிகள் நற்றும் 

பொதுப்ணிகட வநற்பகொள் அடத்து விம்பங்கடயும் திசரி ொளிதழ்களில் விம்பம் 

பிபசுபம் பசய்னவும் நற்றும் எப்ந்தப்புள்ளி அறிவிப்பிட அவ்யப்பொழுது பிபசுபம் பசய்ன ஆகும் 



உத்வதச பசவிம் ரூ.9.00.000/-க்கு நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

2. வநற்கொண் பசவித்டத பொது நிதியிலிருந்து வநற்பகொள்யதற்கு நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

 

  

 


