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3226) பொள்ொச்சி கபொட்சி ல்டக்குட்ட்ை ைவுன் சர்வய யொர்டு ண் : B, பிொக் ண் : 17, கபவு ண்: 

956/1, 4250 சதுப மீட்ைர் பப்வுள் இைத்தில் எரு குதியில் நட்டும் 712.50 சதுப மீட்ைர் இைத்தில் 

குத்தடகயின் அடிப்டையில் தி /யொ. Hindustan Petroleum Corporation Ltd, ன்னும் நிறுயத்திர் 

12.03.2020ம் வததியில் நொயட்ை ஆட்சித் தடயர் , வகொனம்புத்தூர் அயர்களுக்கு விண்ணப்பி த்து 

இருந்தர். அதடிப்டையில் வநற்கண்ை இைத்தில் தி /யொ. Hindustan Petroleum Corporation Ltd., 

நிறுயம் பட்வபொலின பொருட்கள் இருப்பு டயத்து விற்ட பசய்ன தடையின்டந சொன்று 

வயண்டி கூடுதல் நொயட்ை நீதிதி நற்றும் நொயட்ை யருயொய் அலுயர் , வகொனம்புத்தூர் அயர்களின் 

கடிதம்  .க.ண்.7100/2020/எ1 ொள்:20.03.2020, 24.08.2020 நற்றும் 30.11.2020ல் இந்கபொட்சிக்கு 

கடிதம் யபப்ட்டுள்து. 

 வநற்கண்ை இைத்திற்கும் , கபொட்சிக்கு பசொந்தநொ வீதிக்குமிடையில் (புண்.B/9/713/1) 

சர்க்கொர் பும்வொக்கு ஏடை என்று பசல்கிது. அதன் வநல் கபொட்சி பொறினொர் யடியடநப்பு பசய்த 

யடபைத்தின்டி ஏடையின் வநல் நுடமவுொடத 7 மீட்ைர் நீமும் , பயளியில் பசல்லும் ொடத 11 

மீட்ைர் நீமும் ,  ஏடைநீர் பசல்லும் ொடதயில் ந்த தடைகளும் இல்ொநல் ொம் அடநத்துக் 

பகொள் பதரிவிக்கப்ட்டுள்து.  

 தி/யொ. Hindustan Petroleum Corporation Ltd., நிறுயம் பட்வபொலின பொருட்கள் இருப்பு டயத்து 

விற்ட பசய்ன வகொரியுள் இைநொது விரியொ யர்ச்சித் திட்ைம் ண் -15, குடியிருப்பு 

நண்ைத்தில், முதன்டந குடியிருப்பு நண்ைப் குதியில் அடநகிது . அவ்விைத்தில் பட்வபொல் 

நிடனம் அடநப்து பதொைர்ொக தமிழ் ொடு எருங்கிடணந்த யர்ச்சி நற்றும் கட்டிை விதிகள் -

2019ல் பிரிவு 33ல்  நண்ை எழுங்கு முடகள் ,  நண்ை விதிமுடகள் குடியிருப்பு னன்ொட்டு 

நண்ைங்களில் யற்டபனல்ொம் அனுநதிக்கொம்   உள்ைக்கின இடணப்பு – XVIIIல் 

யமங்கப்ட்டுள்து. அதில் குடியிருப்பு  னன்ொ ட்டு நண்ைத்தில் (1) – XXIல் ரிபொருள் நிபப்பும் 

நிடனங்கள் நற்றும் 30 பெச்பிக்கு மிகொநல் நிறுயப்ட்ை ஆட்வைொ பநொடல் வசடய நிடனங்கள் 

அடநத்துக் பகொள் யழியடக பசய்னப்ட்டுள்து .  

     ஆகவய வநற்கண்ை இைத்தில் தி /யொ. Hindustan Petroleum Corporation Ltd., நிறுயம் பட்வபொலினப் 

பொருட்கட இருப்பு டயத்து விற்ட பசய்து பகொள் தடையின்டந சொன்று வயண்டி 

நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. நன்ம் நிந்தடயின் அடிப்டையில் அனுநதிக்கப்டுகிது. 

 

3227) பொள்ொச்சி கபொட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் யொர்டு ண்.8-ல் நகொலிங்கபுபம் உனர்நட்ை 

நீர்வதக்க பதொட்டி யொகத்தில் 1 இட்சம் பகொள்வு பகொண்ை தடப நட்ை நீர்த்வதக்க பதொட்டி 

அடநத்து நீவபற்த்திற்கொ மின் வநொட்ைொர் ம்பு நற்றும் குமொய்கள் நிறுவி பகொடுத்தல் ணிக்கு 

ரூ.24.50 இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு 07.01.2021 ஆம் வததியில் எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் 

எப்ந்தப்புள்ளிகடக் பகொண்டு எப்புவொக்கு ட்டினல் தனொர் பசய்தது கீழ்கண்ையொறு. 

1. M/s.Classic Engineering Enterprices, 

Coimbatore. 

நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.02% குடவு. 

2. M/s.Mahalakshmi Constructions, Coimbatore. நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 3.00% அதிகம். 

 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.02% 

குடயொதொகவும் நற்டத விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் 



M/s.Classic Engineering Enterprices, Coimbatore அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. வநற்டி ணிக்கு நிர்யொக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் டயக்கப்ட்டுள்து. 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் 0.02% குடயொதொக 

எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் M/s.Classic Engineering Enterprices, Coimbatore 

அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன நன்ம் ற்கொம். 

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

உத்திபவு யமங்கினடதயும் நன்ம் அனுநதிக்கொம். 
.க.எண்: 6098/2021/இ1 
 

3228) பொள்ொச்சி கபொட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் யொர்டு ண்.9-ல் K.R.G.P கர் உனர்நட்ை நீர்வதக்க 

பதொட்டி யொகத்தில் 1 இட்சம் பகொள்வு பகொண்ை தடப நட்ை நீர்த்வதக்க பதொட்டி அடநத்து 

நீவபற்த்திற்கொ மின் வநொட்ைொர் ம்பு நற்றும் குமொய்கள் நிறுவி  பகொடுத்தல் ணிக்கு ரூ.24.50 

இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு 07.01.2021 ஆம் வததியில் எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் 

எப்ந்தப்புள்ளிகடக் பகொண்டு எப்புவொக்கு ட்டினல் தனொர் பசய்தது கீழ்கண்ையொறு. 

 

1. M/s.Classic Engineering Enterprices, 

Coimbatore. 

நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.02% 

குடவு. 

2. M/s.Mahalakshmi Constructions, Coimbatore. நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 3.00% 

அதிகம். 

 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.02% 

குடயொதொகவும் நற்டத விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் 

M/s.Classic Engineering Enterprices, Coimbatore அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. வநற்டி ணிக்கு நிர்யொக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் டயக்கப்ட்டுள்து. 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் 0.02% குடயொதொக 

எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் M/s.Classic Engineering Enterprices, Coimbatore 

அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன நன்ம் ற்கொம். 

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

உத்திபவு யமங்கினடதயும் நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

ந.க.எண்: 6098/2021/இ1 
 

3229) பொள்ொச்சி கபொட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் யொர்டு ண்.17-ல் ொக்கொடு வபொடு பொதுப்ணி 

துட அலுயகம் முதல் பயங்கவைசொ கொனி உனர்நட்ை நீர்வதக்க பதொட்டி யடப உள் 140mm PVC 

குமொய்கட நொற்றி 150mm DI குமொய்கள் அடநத்தல் ணிக்கு ரூ.14.00 இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு 

07.01.2021 ஆம் வததியில் எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகடக் பகொண்டு 

எப்புவொக்கு ட்டினல் தனொர் பசய்தது கீழ்கண்ையொறு. 

1. M/s.Classic Engineering Enterprices, 

Coimbatore. 

நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.02% குடவு. 

2. M/s.Mahalakshmi Constructions, Coimbatore. நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 2.75% அதிகம். 

 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.02% 



குடயொதொகவும் நற்டத விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் 

M/s.Classic Engineering Enterprices, Coimbatore அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. வநற்டி ணிக்கு நிர்யொக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் டயக்கப்ட்டுள்து. 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் 0.02% குடயொதொக 

எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் M/s.Classic Engineering Enterprices, Coimbatore 

அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன நன்ம் ற்கொம். 

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

உத்திபவு யமங்கினடதயும் நன்ம் அனுநதிக்கொம். 
ந.க.எண்: 6098/2021/இ1 

3230) பொள்ொச்சி கப பொதுநக்களுக்கு ொதுகொக்கப்ட்ை குடிநீர் தடையின்றி விநிவனொகம் பசய்ன 

துயொக கபொட்சியில் கீழ்கண்ை இைங்களில் அம்பொம்ொடனம் தடடந நீவபற்று நிடனம் 

சுத்திகரிப்பு நிடனம் நொர்க்பகட்வபொடு 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. வ ொதி 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 பிப்பயரி 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.  

அலுயகக்குறிப்பு: 

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. 

 



3231) கபொட்சிக்கு பசொந்தநொ ஆண்கள் வநல்நிடப்ள்ளி, தடடந ஆசிரினர் அயர்களின் 

விண்ணப்ம் ொள் 15.10.2020-ன் டி ள்ளி யொகத்தில் உள் னன்டுத்த இனொத இரும்பு வசர், 

வைபிள், பைஸ்க் ஆகினயற்றில் 585 கிவொ முதல் தபநொகவும், 1015 கிவொ இபண்ைொயது தபநொகவும் 

உத்வதச டை நிர்ணனம் பசய்னப்ட்டு அதற்கொ உத்வதச நதிப்பீட்டு பதொடக ரூ.27,940/-  

நிர்ணனம் பசய்னப்ட்டு விடப்புள்ளி வகொபப்ட்ைதில் முதல் தபம் ரூ.20.10 / 1 கிவொ, இபண்ைொம் தபம் 

ரூ.16.10 / 1 கிவொ  M/S.Southern Solid waste Management Services நிறுயம் மூம் உனர்ந்தட்ச 

எப்ந்தப்புள்ளி அளிக்கப்ட்டு தனி அலுயர்/ஆடணனொர் அயர்களின் முன் அனுநதி பற்று ணி 

உத்திபவு 28.10.2021-ல் யமங்கப்ட்ைது. 

வநற்டி நிறுயம் 05.01.2022-ல் னன்டுத்த இனொத இரும்பு பொருட்கட டை 

வொட்ைதில் முதல் தபம் 950 Kg-யும், இபண்ைொம் தபம் 1330 Kg–யும் யபப்பற்று, அதற்கொ பநொத்த 

பதொடக ரூ.40508/-ல் இந்கபொட்சி கருவூம் இபசீது ண்.076/PMC/11/21-22, ொள்.05.01.2022-ல் 

பசலுத்தப்ட்ைது. வய உத்வதச நதிப்பீட்டு பதொடக ரூ.27,940/- விை கூடுதொக ரூ.12,568/- 

யபப்பற்டத நன்த்தின் ொர்டயக்கும், அனுநதிக்கும் டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

2. உத்வதச நதிப்பீட்டு பதொடக ரூ.27,940/- விை ரூ.12568/- கூடுதொக பநொத்தம் 

ரூ.40508/-க்கு யபப்பற்டதயும் வநற்கொண் பதொடக ரூ.40508.00/- இந்கபொட்சி 

கருவூத்தில் பசலுத்தப்ட்ைடதயும் நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

 

3232) பொள்ொச்சி கபொட்சியின் வநற்கு குதியில் உள் 18 யொர்டுகளில் குடிநீர் விநிவனொகம் 

பசய்னப்டும் குடிநீர் குமொய்களில் ற்டும் குடிநீர் கசிவுகடயும், குடிநீர் விநிவனொகம் பசய்ன 

னன்டும் நதகுகளில் (யொல்வு) ற்டும் கசிவுகடயும், பொதுக் குமொய்களில் ற்டும் கசிவுகடயும், 

குடிநீர் குமொய்களில் ற்டும் அடைப்புகள், நற்றும் கிணற்று நீர் குமொய்களில் ற்டும் கசிவுகடயும் 

முடவன பொநரிப்பு பசய்ன வயண்டியுள்து, வநலும் அவ்யப்பொழுது குடிநீர் குமொய் உடைப்பு சரி 

பசய்தல் நற்றும் அடைப்புகள் ஆகினயற்ட சரி பசய்து பொது நக்களுக்கு குடிநீர் விநிவனொகம் பசய்ன 

வயண்டியுள்தொலும், குடிநீர் அத்தினொயசின ணினொ இப்ணிடன வநற்பகொள்      ரூ.4.80 

இட்சத்திற்கு நதிப்பீடு தனொர் பசய்னப்ட்டுள்து. தனொர் பசய்னப்ட்ை நதிப்பீட்டு பதொடகடன குடிநீர் 

நிதியில் வநற்பகொள்வும் நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது.  

அலுயகக் குறிப்பு:  

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம் 

2. ணியின் அயசப அயசினம் கருதி தனி அலுயரின் முன்அனுநதி பற்று வநற்பகொள்ளும் 

ையடிக்டககளுக்கு நன்ம் அனுநதிக்கொம் 

3. இப்ணியிட குடிநீர் நிதியிலிருந்து வநற்பகொள்யதற்கு நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

 

3233) பொள்ொச்சி கபொட்சி குடிநீர் பிரிவு, குடிநீர் கசிவு சீர் பசய்ன னன்டுத்தப்டும் யொக ண்: 

TN 41 T 4572 யொக தகுதிச்சொன்றிதழ் புதுப்பித்தல் நற்றும் ழுது சரிபசய்யும் ணிக்கு 13.01.2022 

அன்று எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் கீழ்க்கண்டுள்யொறு இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகள் 

யபப்பற்றுள். 

1 M/S: JD&CO, பொள்ொச்சி ரூ.1,27,440/-  

2 M/S:பரரிப் ஆட்வைொ டீசல் எர்க்ஸ், பொள்ொச்சி. ரூ.1,34,874/-  

 

வநற்கண்ை எப்ந்தப்புள்ளியில் குடயொ விட விகிதம் அளித்துள் M/S:JD&CO, 

பொள்ொச்சி அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு 

1. இப்ணிக்கு ஆகும் பசவிம் ரூ.1,30,000/- க்கு கபநன் தனி அலுயரின் முன் 

அனுநதி பப்ட்டுள்து. 



2. யபப்பற்தில் குடயொ எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் M/S: JD&CO, பொள்ொச்சி அயர்கது 

எப்ந்தப்புள்ளியிட நன்ம் ற்கொம். 

3. ணியின் அயசப அயசினம் கருதி, கபநன் தனி அலுயரின் முன் அனுநதி பற்று ணி 

உத்திபவு யமங்கினடத நன்ம் அங்கீகரிக்கொம். 

.க.ண்.5544/2022/இ2 

 

3234) பொள்ொச்சி கபொட்சி பொது நிதியின் கீழ் திருப்பூர் நண்ை கபொட்சி நிர்யொக இனக்குர் 

அலுயகத்தில் னன்ொட்டில் உள் 23 ண்ணம் கணிணிகள், 2 ண்ணம் பிரிண்ைர்கள் நற்றும் 

வீடிவனொ கொன்பன்ஸ் சொதங்கட ஆண்டு பொநரிப்பு வநற்பகொள்ளுதல் ணிக்கு ரூ.2.10 இட்சம் 

நதிப்பீட்டிற்கு 07.01.2022 ஆம் வததியில் எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் 

எப்ந்தப்புள்ளிகடக் பகொண்டு எப்புவொக்கு ட்டினல் தனொர் பசய்தது கீழ்கண்ையொறு. 

 

1. M/s.Syscon Systems, Coimbatore. நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.77% குடவு. 

2. M/s.Sagar Electronics, Pollachi நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 1.52% அதிகம். 

 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.77% 

குடயொதொகவும் நற்டத விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் 

M/s.Syscon Systems, Coimbatore அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. வநற்டி ணிக்கு நிர்யொக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் டயக்கப்ட்டுள்து. 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் 0.77% குடயொதொக 

எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் M/s.Syscon Systems, Coimbatore 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: 6408/2021/இ1 

 

3235) பொள்ொச்சி கபொட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் பொள்ொச்சி கபொட்சி அம்பொம்ொடனம் நீவபற்று 

நிடனத்தில் UPS அடநத்தல் ணிக்கு ரூ.0.65 இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு 07.01.2022 ஆம் வததியில் 

எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகடக் பகொண்டு எப்புவொக்கு ட்டினல் தனொர் 

பசய்தது கீழ்கண்ையொறு. 

1. M/s.B & G Construction, Salem. நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.10% குடவு. 

2. M/s.Mahalakshmi Constructions, Coimbatore. நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 1.66% அதிகம். 

 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.10% 

குடயொதொகவும் நற்டத விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் M/s.B 

& G Construction, Salem அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. வநற்டி ணிக்கு நிர்யொக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் டயக்கப்ட்டுள்து. 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் 0.10% குடயொதொக 

எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் M/s.B & G Construction, Salem அயர்களின் 

எப்ந்தப்புள்ளிடன நன்ம் ற்கொம். 



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

உத்திபவு யமங்கினடதயும் நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்: 5975/2021/இ1 

 

3236) பொள்ொச்சி கபொட்சி பொது நிதியின் கீழ் கபொட்சி சுப்ம்நொள் வீதியில் உள் பொறினொர் 

குடியிருப்பில் UPS புதுப்பித்தல் ணிக்கு ரூ.0.50 இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு 07.01.2022 ஆம் வததியில் 

எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகடக் பகொண்டு எப்புவொக்கு ட்டினல் தனொர் 

பசய்தது கீழ்கண்ையொறு. 

1. M/s.Syscon Systems, Coimbatore. நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.10% குடவு. 

2. M/s.Sagar Electronics, Pollachi நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 2.84% அதிகம். 

 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.10% 

குடயொதொகவும் நற்டத விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் 

M/s.Syscon Systems, Coimbatore அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. வநற்டி ணிக்கு நிர்யொக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் டயக்கப்ட்டுள்து. 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் 0.10% குடயொதொக 

எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் M/s.Syscon Systems, Coimbatore 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: 5994/2021/இ1 

 

3237) ப ொள்ளொச்சி கரொட்சியில் மேற்பகொள்ளப் ட்டு வரும் வளர்ச்சி  ணிகள்  ற்றி ப ொதுேக்கள் 
அறிந்து பகொள்ளும் வககயில், ேொகலேலர் ொளிதழ ின் பதொழ ில்ேலரி ல் விளம் ரம்  ிரசுரம் 
பசய்ய அனுேதித்து ேொவட்ட ஆட்சித்தகலவர் அவர்களின் கடிதம் .க.எண்.474/பச.ே.பதொஅ/2021, 
.க.எண்.474/பச.ே.பதொஅ/2021, ொள்.09.08.2021 -ல் வரப்ப ற்றது. அதற்கிணங்க ப ொள்ளொச்சி 
கரொட்சியில் மேற்பகொள்ளப் ட்டு வரும் வளர்ச்சிப் ணிகள்  ற்றி ேொகலேலர் ொளிதழ ில் 
விளம் ரம்  ிரசுரம் பசய்த வககயில், பதொகக ரூ.39000/-க்கு  ட்டியல் வரப்ப ற்றுள்ளது. 
மேற்கொண் விளம் ரம்  ிரசுரம் பசய்த, ேொகலேலர் ொளிதழுக்கு  ட்டியல் டி பதொகக வழங்க 
ேன்ற அனுேதி மவண்டப் டுகிறது. 
அலுவலகக் குறிப்பு  

1. ேன்றம் அனுேதிக்கலொம். 
2.  ணியின் அவசியம் கருதி அலுவலரி ன் முன் அனுேதி ப ற்ற  ட்டியல் பதொகக வழங்க 

வழங்க மேல் டவடிக்கக மேற்பகொண்டகதயும் ேன்றம் அனுேதிக்கலொம். 
ந.க.எண்.3661/2021/இ1 

 

3238) பொள்ொச்சி கபொட்சி 15-யது நிதிக்குழு நொன்னம் UnTied Grant 2021-22 நிதியின் கீழ் 

பொள்ொச்சி கபொட்சி யொர்டு ண் 36-ல் உடுநட சொடயில் உள் நனொத்திற்கு டைொடத 

நற்றும் பதருவிக்கு யசதிகளுைன் வநம்ொடு பசய்யும் ணிக்கு            ரூ.17.50 இட்சம் 

நதிப்பீட்டிற்கு 11.01.2021 ஆம் வததியில் எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகடக் 

பகொண்டு எப்புவொக்கு ட்டினல் தனொர் பசய்தது கீழ்கண்ையொறு. 



1. 
திரு.S.ொர்த்திபொ ன்,பொள்ொச்சி. நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 4.95% 

குடவு. 

2. 
M/S.ஸ்ரீ பிரினொ கன்ஸ்ட்பக்ஷன்ஸ், 

பொள்ொச்சி. 

நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 6.82% 

அதிகம். 

 

இயற்றில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 4.95% அதிகநொகவும் நற் எப்ந்தப்புள்ளிடன 

விை குடயொதொகவும் விட விகிதம் பகொடுத்துள் எப்ந்ததொபர் 

திரு.S.ொர்த்திபொ ன்,பொள்ொச்சி அயர்களிைம் 12.01.2022 அன்று விட குடப்பு பசய்னக் வகொரி 

கடிதம் வபடினொக யமங்கப்ட்ைது.  

வநலும், எப்ந்ததொபர் தது விட குடப்பு கடிதத்தில், மூப்பொருட்கள், விட உனர்வு 

நற்றும் ஆட்கள் கூலி உனர்வு கொபணநொக விட குடப்பு பசய்ன இனொது வும், 

வநற்குறிப்பிைப்ட்ை 4.95% விகிதத்தில் ணியிட வநற்பகொள் அனுநதி வகொரியுள்ொர். 

வய, யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 4.95% 

அதிகநொதொகவும் நற் எப்ந்தப்புள்ளிடன விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் 

திரு.S.ொர்த்திபொ ன்,பொள்ொச்சி அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட 

விகிதத்டத விை 4.95% அதிகநொதொகவும் நற் எப்ந்தப்புள்ளிடன விை 

குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் திரு.S.ொர்த்திபொ ன்,பொள்ொச்சி 

அயர்கள் மூப்பொருட்கள், விட உனர்வு நற்றும் ஆட்கூலி உனர்வு வொன் 

கொபணங்கொல் எப்ந்தப்புள்ளியில் விட குடக்க  இனொது  பதரிவித்துள்ொர். 

3. இப்ணி திட்ைப்ணினொக இருப்தொலும், குறித்த கொத்திற்குள் ணிகள் முடிக்க 

வயண்டியுள்தொலும், எப்ந்ததொபர் திரு.S.ொர்த்திபொ ன்,பொள்ொச்சி அயர்களின் 

எப்ந்தப்புள்ளிடன நன்ம் ற்கொம். 

4. வநற்டி ணிக்கு நதிப்பீட்டை விை கூடுதொக ஆகும் பசவித்டத கபொட்சி பொது  

நிதியிலிருந்து வநற்பகொள் அனுநதி யமங்கொம். 

.க.ண்: 6442/2021/இ1 

 
3239) பொள்ொச்சி கபொட்சியில் கடஞர் கர்ப்பு வநம்ொட்டுத் திட்ைம் (KNMT) 2021-22 நிதியின் 

கீழ் கபொட்சிக்கு பசொந்தநொ யொர்டு ண் 29-ல் கர்பு ண்.524–ல் உள் பதப்க்குத்திட 

புபடநத்தல் ணிக்கு ரூ.40.50 இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு கபொட்சி நிர்யொக இனக்குர், பசன்ட 

அயர்களின் நிர்யொக அனுநதி .க.ண்.20543/2021/P2, ொள்.29.12.2021-ல் பப்ட்டுள்து. 

வநற்டி ணிக்கு 21.01.2022-ல் எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளின் 

எப்பு வொக்கு ட்டினல் கீழ்கண்ையொறு தனொர் பசய்னப்ட்டுள்து. 

 

1. 
திரு.S.ொர்த்திபொ ன்,பொள்ொச்சி. நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 4.94% 

குடவு. 

2. 
M/S.ஸ்ரீ பிரினொ கன்ஸ்ட்பக்ஷன்ஸ், 

பொள்ொச்சி. 

நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 7.72% 

அதிகம். 

 

இயற்றில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 4.94% அதிகநொகவும் நற் எப்ந்தப்புள்ளிடன 

விை குடயொதொகவும் விட விகிதம் பகொடுத்துள் எப்ந்ததொபர் 



திரு.S.ொர்த்திபொ ன்,பொள்ொச்சி அயர்களிைம் 21.01.2022 அன்று விட குடப்பு பசய்னக் வகொரி 

கடிதம் வபடினொக யமங்கப்ட்ைது.  

வநலும், எப்ந்ததொபர் தது விட குடப்பு கடிதத்தில், மூப்பொருட்கள், விட உனர்வு 

நற்றும் ஆட்கள் கூலி உனர்வு கொபணநொக விட குடப்பு பசய்ன இனொது வும், 

வநற்குறிப்பிைப்ட்ை 4.94% விகிதத்தில் ணியிட வநற்பகொள் அனுநதி வகொரியுள்ொர். 

வய, யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 4.94% 

அதிகநொதொகவும் நற் எப்ந்தப்புள்ளிடன விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் 

திரு.S.ொர்த்திபொ ன்,பொள்ொச்சி அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட 

விகிதத்டத விை 4.94% அதிகநொதொகவும் நற் எப்ந்தப்புள்ளிடன விை 

குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் திரு.S.ொர்த்திபொ ன்,பொள்ொச்சி 

அயர்கள் மூப்பொருட்கள், விட உனர்வு நற்றும் ஆட்கூலி உனர்வு வொன் 

கொபணங்கொல் எப்ந்தப்புள்ளியில் விட குடக்க  இனொது  பதரிவித்துள்ொர். 

3. இப்ணி திட்ைப்ணினொக இருப்தொலும், குறித்த கொத்திற்குள் ணிகள் முடிக்க 

வயண்டியுள்தொலும், எப்ந்ததொபர் திரு.S.ொர்த்திபொ ன்,பொள்ொச்சி அயர்களின் 

எப்ந்தப்புள்ளிடன நன்ம் ற்கொம். 

4. வநற்டி ணிக்கு நதிப்பீட்டை விை கூடுதொக ஆகும் பசவித்டத கபொட்சி பொது 

நிதியிலிருந்து வநற்பகொள் அனுநதி யமங்கொம். 

.க.ண்: 4557/2021/இ1 

3240) பொள்ொச்சி கபொட்சியில் 15-யது நிதிக்குழு நொன்னம் Tied Grant 2021-22 நிதியின் கீழ் 

பொள்ொச்சி கபொட்சி யொர்டு ண்.4, பயங்கவைசொ கொனியில் பொது சுகொதொப பிரிவு யொகங்கள் 

நிறுத்தும் பரட் அடநத்தல் நற்றும் யொகங்கள் கழுவும் யசதி பசய்தல் ணிக்கு ரூ.38.50 இட்சம் 

நதிப்பீட்டிற்கு கபொட்சி நிர்யொக இனக்குர், பசன்ட அயர்களின் நிர்யொக அனுநதி 

.க.ண்.31117/2021/அம்ருத்2, ொள்.05.01.2022-ல் பப்ட்டுள்து. வநற்டி ணிக்கு 21.01.2022-

ல் எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளின் எப்பு வொக்கு ட்டினல் 

கீழ்கண்ையொறு தனொர் பசய்னப்ட்டுள்து. 

1. M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி. 
நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 4.95% 

குடவு. 

2. திரு:ஆர்.சுப்பநணினம், பொள்ொச்சி. 
நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 5.60% 

அதிகம். 

 

இயற்றில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 4.95% அதிகநொகவும் நற் எப்ந்தப்புள்ளிடன 

விை குடயொதொகவும் விட விகிதம் பகொடுத்துள் எப்ந்ததொபர் M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, 

பொள்ொச்சி அயர்களிைம் 21.01.2022 அன்று விட குடப்பு வகொபப்ட்ைது. 

எப்ந்ததொபர் தது விட குடப்பு கடிதத்தில், பசங்கல், கம்பி நற்றும் கட்டுநொ 

பொருட்கள் விட உனர்வு வொன் கொபணங்கொல் விட குடப்பு பசய்ன இனொது வும், 

வநற்குறிப்பிைப்ட்ை 4.95% விகிதத்தில் ணியிட வநற்பகொள் அனுநதி வகொரியுள்ொர். 

வய, யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 4.95% 

அதிகநொதொகவும் நற் எப்ந்தப்புள்ளிடன விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் 

M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 



2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட 

விகிதத்டத விை 4.95% அதிகநொதொகவும் நற் எப்ந்தப்புள்ளிடன விை 

குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி 

அயர்கள் பசங்கல், கம்பி நற்றும் கட்டுநொ பொருட்கள் விட உனர்வு வொன் 

கொபணங்கொல் எப்ந்தப்புள்ளியில் விட குடக்க  இனொது  பதரிவித்துள்ொர். 

3. இப்ணி திட்ைப்ணினொக இருப்தொலும், குறித்த கொத்திற்குள் ணிகள் முடிக்க 

வயண்டியுள்தொலும், எப்ந்ததொபர் M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி அயர்களின் 

எப்ந்தப்புள்ளிடன நன்ம் ற்கொம். 

4. வநற்டி ணிக்கு நதிப்பீட்டை விை கூடுதொக ஆகும் பசவித்டத கபொட்சி பொது 

நிதியிலிருந்து வநற்பகொள் அனுநதி யமங்கொம். 

.க.ண்: 6098/2021/இ1 

 

3241) பொள்ொச்சி கபொட்சியில் அம்பொம்ொடனம் தடடந நீவபற்று நிடனம், சுத்திகரிப்பு 

நிடனம், நொர்க்பகட் வபொடு நீர் உந்து நிடனம், கபொட்சி குதிகளில் உள் 9 உனர்நட்ை நீர்த்வதக்க 

பதொட்டிகள் நற்றும் 2 தடபநட்ை நீர் வதக்க பதொட்டிகள் ஆகினயற்றில் சுன உதவிக்குழு மூம் 

ணினொட்கட அநர்த்துயதற்கு பிப்பயரி 2022 நொத ணிக்கொ உத்வதச நதிப்பீட்டு பதொடக ரூ.4.90 

இட்சத்திற்கு விடப்புள்ளிகள் வகொப தனி அலுயரின் முன் அனுநதி பப்ட்டுள்து.  

வய உள்ளுரில் விடப்புள்ளி வகொரி இப்ணிடன உைடினொக பசய்து முடிக்க 

வயண்டியுள்தொல் 25.01.2022 அன்று உள்ளூர் விடப்புள்ளிகள் வகொபப்ட்ைது. 

விடப்புள்ளிகளின் விபம் கீழ்க்கண்ையொறு 

ய.

ண் 
பனர் 

விடப்புள்ளி பதொடக  

எரு ருக்கு ொள் என்றுக்கு 

1 

பயண்ணிொ நகளிர் சுன உதவிக்குழு, 

24, பதற்கு வீதி, 

ஆொங்கைவு, 

தியொன்சொபுதூர் ஊபொட்சி, 

பொள்ொச்சி.  

ரூ.577.00/- 

2 
நிொ நகளிர் சுன உதவிக்குழு, 

யொர்டு.24 கண்ணப்ன் கர், 

பொள்ொச்சி. 

ரூ.600.00/- 

3 

தமிழ் பசம்பநொழி நகளிர் சுனஉதவிக்குழு, 

சி.வகொொபுபம், 

சிக்கபொனபுபம் ஊபொட்சி, 

பொள்ொச்சி. 

ரூ.620.00/- 

 

யபப்பற் மூன்று விடப்புள்ளிகளில் குடயொகவும் நற் விடப்புள்ளிகட விை 

குடயொகவும் எரு ருக்கு ொள் என்றுக்கு ரூ.577.00/-  விடப்புள்ளி அளித்துள் 

பயண்ணிொ நகளிர் சுன உதவிக்குழு, பொள்ொச்சி அயர்களின் விடப்புள்ளிடன ற்க நன்த்தின் 

அனுநதி வயண்ைப்டுகிது.  

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. வநற்டி ணிக்கு நிர்யொக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் டயக்கப்ட்டுள்து. 

2. யபப்பற் மூன்று விடப்புள்ளிகளில் எரு ருக்கு ொள் என்றுக்கு ரூ.577.00/-  

விடப்புள்ளி அளித்துள் பயண்ணிொ நகளிர் சுன உதவிக்குழு, பொள்ொச்சி அயர்களின் 

விடப்புள்ளிடன நன்ம் ற்கொம். 

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

விடப்புள்ளி வகொரி ையடிக்டககள் வநற்பகொண்ைடதயும் நற்றும் ணி உத்திபவு 

யமங்கினடதயும் நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

 



.க.எண்.  4865/2021/இ1 

3242) பொள்ொச்சி கபொட்சி கல்வி நிதியின் கீழ் ொக்கொடு சொட கபொட்சி ஆண்கள் வநல்நிடப் 

ள்ளியில் ழுதடைந்த னற் கழிப்பிைத்டத அப்புப்டுத்துதல் நற்றும் நொடிப்டி ழுது சரி பசய்தல் 

நற்றும் பொநரிப்பு ணிக்கு ரூ.4.10 இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு 31.12.2021 ஆம் வததியில் எப்ந்தப்புள்ளி 

வகொரினதில் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகடக் பகொண்டு எப்புவொக்கு ட்டினல் தனொர் பசய்தது 

கீழ்கண்ையொறு. 

1. M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி. 
நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.43% 

குடவு. 

2. திரு.A.சதீஸ்குநொர், பொள்ொச்சி. 
நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 1.26% 

அதிகம். 

 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.43% 

குடயொதொகவும் நற்டத விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் 

M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. வநற்டி ணிக்கு நிர்யொக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் டயக்கப்ட்டுள்து. 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் 0.43% குடயொதொக 

எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் M/S:தண்ைொணி 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: 4939/2021/இ1 

3243) பொள்ொச்சி கபொட்சி கல்வி நிதியின் கீழ் கபொட்சி வி.ஸ்.ஆர். டுநிடப் ள்ளியில் 

டசக்கிள் நிருத்துமிைம் நற்றும் நுடமயொயில் இரும்பு கதவு அடநக்கும் ணிக்கு ரூ.3.30 இட்சம் 

நதிப்பீட்டிற்கு 31.12.2021 ஆம் வததியில் எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகடக் 

பகொண்டு எப்புவொக்கு ட்டினல் தனொர் பசய்தது கீழ்கண்ையொறு. 

1. திரு.ஸ்.ொர்த்திபொ ன், பொள்ொச்சி 
நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.17% 

குடவு. 

2. M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி. 
நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 2.56% 

அதிகம். 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.17% 

குடயொதொகவும் நற்டத விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் 

திரு.ஸ்.ொர்த்திபொ ன், பொள்ொச்சி அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. வநற்டி ணிக்கு நிர்யொக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் டயக்கப்ட்டுள்து. 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் 0.17% குடயொதொக 

எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் திரு.ஸ்.ொர்த்திபொ ன், 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: 5203/2021/இ1 

 
3244) கபொட்சிக்கு பசொந்தநொ ொரிப்வட்டை நுடமயொயில்  சுங்கம் நற்றும் பதப்க்கும் 

கட்ைணக் கழிப்பிைம் திரு.சம்சுதின் ன்யபொல் குத்தடக டுக்கப்ட்டு குத்தடகத் பதொடக 

பசலுத்தப்ைொததொல் சொர்பு நீதிநன்ம் பொள்ொச்சியில் யமக்கு OS ண்.6/2000, EP ண்.15/2004ல் 

யமக்கு பதொைபப்ட்டு அன்ொரின் பசொத்திட நீதிநன்ம் மூம் ம் விட்டு குத்தடகத் பதொடக 

யசூலிக்க ையடிக்டக வநற்பகொள்ப்ட்டு நீதிநன்ம் மூம் பசொத்தொது  ரூ.6,73,632/-க்கு ம் 

விைப்ட்டுள்தொக கபொட்சி யமக்கறிஞர் திரு.சு.சுந்தர்பொஜ் அயர்களின் 11.01.2022ம் ொளிட்ை 

கடிதத்தில் பதரிவிக்கப்ட்டுள்து. இத்பதொடகயிட பறுயதற்கொ நீதிநன் கட்ைணத் பதொடக 

நற்றும் யமக்கு பதொைர்ொ இதப பசவிங்கள் வநற்பகொள் நன் அனுநதிக்கொக 

டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. அயசப அயசினம் கருதி தனி அலுயரின் முன் அனுநதி பற்று பசவிங்கள் 

வநற்பகொண்ைடத நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.5593/1988/அ6 

3245) இந்கபொட்சிக்கு பசொந்தநொ கொந்தி நொர்க்பகட் பயங்கொனக் கடை ண்.40ன் உரிநதொர்ர் 

திரு.கந்தசொமி ன்யர் கொணொநல் வொ கொபணத்திொல், இக்கடைடன அயபது நடவி 

திருநதி.ளினிகுநொரி ன்யபொல் பதொைர்ந்து ைத்த இனவில்ட  பதரிவித்தும், தது கணயர் 

பசலுத்தின டயப்புத் பதொடகடன திருப்பி யமங்கிைக் வகொரியுள்ொர். 

திரு.கந்தசொமி ன்யபது பனரில் கொங்கைந்த டயப்பு நிதி திவயட்டில் ரூ.1,55,000/- 

உள்து. இவ்டயப்புத் பதொடகயில் தணிக்டகக்கொக ரூ.20562/- பிடித்தம் பசய்தது வொக மீதித் 

பதொடக ரூ.1,34,438/- திருநதி.ளினிவநரி ன்யருக்கு யமங்கிை நன் அனுமுதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம் 

.க.ண்.3074/2021/பி4 

3246) 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 01.01.2022 முதல் 31.01.2022 யடப நீட்டிப்பு பசய்து ணிகள் டைபற்று 

யருகிது. வநற்கொண் ணினொர்களின் எப்ந்த ணிக்கொம் 31.01.2022 உைன் முடியடைனவுள்து. 

தற்வொது தமிமகம் முழுயதும் கர்பு உள்ொட்சி வதர்தல் அறிவிக்கப்ைவுள்தொல் புதினதொக 

எப்ந்தப்புள்ளி வகொப இனொத நிடயில் உள்து. வய வநற்கொண் 191 துப்புபவு ணினொர்கள் 

அளித்து யரும் திருயொர் சதர்ன் சொலிட் வயஸ்ட்வநவஜ்பநண்ட் சர்வீஸ் அயர்களின் 

எப்ந்தக்கொத்திட புதினதொக எப்ந்தம் வகொரி ணி முடியடையும் யடப கபொட்சி  நிர்யொக ன் 

கருதி ணிநீட்டிப்பு பசய்திைவும் அதற்கொ பசவித்திற்கும் பொது சுகொதொபப் பிரிவின் அயசப 

அயசினம் கருதி முன் அனுநதி பற்று ணிகள் வநற்பகொள் நன்த்தின் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது.         

அலுயக்க் குறிப்பு:- 

1. பொது சுகொதொபத்தின் அயசப அயசினம் கருதி தற்வொது திைக்கழிவு வநொண்டநப் ணிகட 

வநற்பகொண்டு யரும் திருயொர் சதர்ன் சொலிட் வயஸ்ட்வநவஜ்பநண்ட் சர்வீஸ் 

நிறுயத்திற்கு புதினதொக எப்ந்தம் வகொரி ணி முடியடையும் யடப ணி  நீட்டிப்பு பசய்து  

நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

2. நன் முன் அனுநதி பற்று ணி வநற்பகொள்ப்டும். 

.க.ண்.ச்3/4627/2019 

3247) 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 

01.01.2022 முதல் 31.01.2022 யடப நீட்டிப்பு பசய்து ணிகள் டைபற்று யருகிது. வநற்கொண் 

ணினொர்களின் எப்ந்த ணிக்கொம் 31.01.2022 உைன் முடியடைனவுள்து. தற்வொது தமிமகம் 

முழுயதும் கர்பு உள்ொட்சி வதர்தல் அறிவிக்கப்ைவுள்தொல் புதினதொக எப்ந்தப்புள்ளி வகொப 

இனொத நிடயில் உள்து. வய வநற்கொண் 20 துப்புபவு ணினொர்கள் நற்றும் 12 

பருக்குர்கள் அளித்து யரும் திருயொர் சதர்ன் சொலிட் வயஸ்ட்வநவஜ்பநண்ட் சர்வீஸ் 

அயர்களின் எப்ந்தக்கொத்திட புதினதொக எப்ந்தம் வகொரி ணி முடியடையும் 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 புதினதொக எப்ந்தம் வகொரி ணி முடியடையும் யடப ணி  நீட்டிப்பு பசய்து  

நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

2. நன் முன் அனுநதி பற்று ணி வநற்பகொள்ப்டும். 

.க.ண்.ச்3/4627/2019 

 

3248) யைகிமக்கு ருயநடம பய்தடத பதொைர்ந்து  பசன்ட பரு கபொட்சியில் பயள் நியபொண 

ணிகள் வநற்பகொள் (கபொட்சி நிர்யொகஆடணனர்பசன்ட அயர்களின் பதொடவசி தகயல் ொள் 

11.11.2021 ன் டி) பொள்ொச்சி கபொட்சியில் இருந்து துப்புபவுஆய்யொர், 

துப்புபவுணிவநற்ொர்டயனொர் ,ஏட்டுர்,நற்றும்தூய்டநணினொர்கள் 20 ர்கள் யொகத்துைன் 

12.11.2021 முதல் 24.11.2021 யடப பயள் நியொபண அனற்ணிகள் வநற்பகொள்ளும் பொருட்டு 

பசன்டக்கு ணினொர்கட அடமத்து பசன்டநக்கொ னணச்பசவு நற்றும் 

ணினொர்களுக்கொ உணவுச்பசவுகள் வசர்த்து பநொத்தம் ரூ57050/=(ரூொய் ம்த்தி மொயிபத்தி 

ம்து நட்டும்) திரு.சியக்குநொர் துப்புபவு ஆய்யொபொல் பசவு வநற்பகொள்ப்ட்ைடத அன்ொருக்கு 

பொதுநிதியில் இருந்து யமங்குயதற்கு  நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. பசன்ட பரு கபொட்சியில் பயள் நியபொணணிகள் வநற்   பகொள்ளும் பொருட்டு 

அனற்ணிமூம் ணினொர்கட அனுப்பி 12.11.2021 முதல் 24.11.2021 யடப ணிகள் 

வநற்பகொள்ப்ட்ைடநக்கு ற்ட்ை பசவீத்திற்கு அயசப அயசினம் கருதி நன்ம் 

அனுநதிக்கொம்.. 

.க.ண். 05308/2021/ச்1                

3249) பொள்ொச்சி கபொட்சி குதிகளில் பொது சுகொதொபப் ணிக்கு வதடயனொ  பகொவபொொ வொய் 

தடுப்பு ையடிக்டகக் குறித்து விழிப்புணர்வு வொட்டீஸ் நற்றும் ஸ்டிக்கர்கள் அச்சடித்து விநிவனொகம் 

பசய்யும் ணிக்கு  ரூ.4,00,000/- நதிப்பீடு தனொர் பசய்னப்ட்ைது. ணியின் அயசப அயசினம் கருதி 

தனொர் பசய்னப்ட்ை நதிப்பீட்டிட தமிழ்ொடு நொயட்ை கபொட்சிகள் சட்ைம் 1920 பிரிவு  15-ன் கீழ் 

வநற்பகொள் அனுநதி பப்ட்டுள்து. வநற்டி 13.01.2022 - ஆம் வததி விடப்புள்ளி வகொரி 

20.01.2022 அன்று விடப்புள்ளிகள் பப்ட்ைது. 

விடப்புள்ளிகளின் விபம் பின்யருநொறு:- 



ய. 

ண் 

விபம் வகொவில்ட்டி 

ஸ்நொல் ஸ்வகல் 

இன்ைஸ்ட்ரீஸ் 

சர்வீஸ் 

இன்ைஸ்ட்ரினல் 

வகொ-

ஆப்வபட்டிவ் 

பசொடசட்டி 

லிட், 86, முத்து 

கொம்ப்க்ஸ், 

வகொவில்ட்டி 

  

திருபல்வயலி 

நொயட்ைம் நல்டி 

ர்வொஸ் சர்வீஸ் 

இன்ைஸ்ட்ரினல் 

வகொ-ஆப்வபட்டிவ் 

பசொடசட்டி லிட்  

67/5, பருநொள் 

பயஸ்ட் கொர் வீதி, 

திருபல்வயலி 

தி தூத்துக்குடி 

டிஸ்டிரிக்ட் டெ 

பைக் பிரிண்டிங் 

அன்ட் அடடு 

சர்வீஸ் 

இன்ைஸ்ட்ரினல் 

வகொ ஆப்வபடிவ் 

பசொடசட்டி லிட், 

2, முடுக்கு வீதி, 

வகொவில்ட்டி 

 

 

 

1 

பகொவபொொ / 

எமிக்பொன் 

விழிப்புணர்வு ஸ்டிக்கர் 

(MULTI COLOUR)   

 

 

 

ரூ.16.50/- 

 

 

 

ரூ.15/- 

 

 

 

ரூ.16/- 

 

 

2 

முகக்கயசம் கட்ைொனம் 

விழிப்புணர்வு 

வொட்டீஸ்  

(MULTI COLOUR)   

 

 

ரூ.16.50/ 

 

 

ரூ.15/ 

 

 

ரூ.16/ 

 

3 

பகொவபொொ வொட்டீஸ் 

( MULTI COLOUR 4 

PAGES)    

 

ரூ.8.50/ 

 

ரூ.7/ 

 

 

 

ரூ.8/ 

 

          வநற்கொணும் விடப்புள்ளிகளில் குடயொ விடப்புள்ளி யமங்கின  

திருபல்வயலி நொயட்ைம் நல்டி ர்வொஸ் சர்வீஸ் இன்ைஸ்ட்ரினல் வகொ-ஆப்வபட்டிவ் பசொடசட்டி 

லிட் 67/5, பருநொள் பயஸ்ட் கொர் வீதி, திருபல்வயலி அயர்களின் விடப்புள்ளிடன ற்று ணி 

உத்திபவு யமங்கப்ட்டு, ணிகளின் அயசப அயசினம் கருதி கபொட்சிகள் சட்ைம் 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் 

தனி அலுயரின் அனுநதி பற்று ணி வநற்பகொள்ப்ட்ைது நன்த்தின் ொர்டயக்கும் திவிற்கும் 

டயக்கப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு:- 

     1. நன்ம் ொர்டயயிட்டு திவு பசய்னொம். 

 

3250) பொள்ொச்சி கபொட்சிக்குட்ட்ை குதிகளில் நத்தின நொநி அபசு உத்தபவின்டி வொர்க்கொ 

அடிப்டையில் பகொவபொொ டயபஸ் மூன்ொம் அட தடுப்பு ணிகள் வநற்பகொள் உரின 

கிருமிொசினிகள்(பகமிக்கல்ஸ்), நருந்துகள், நற்றும் ொதுகொப்பு சொதங்கள்  பகொள்முதல் பசய்யும் 

ணிகளுக்கு ரூ.5,00,000/- நதிப்பீடு தனொர் பசய்னப்ட்ைது. ணியின் அயசப அயசினம் கருதி தனொர்  

பசய்னப்ட்ை நதிப்பீட்டிட தமிழ்ொடு நொயட்ை கபொட்சிகள் சட்ைம் 1920 பிரிவு  15-ன் கீழ் 

வநற்பகொள் ஆடணனர் அனுநதி பப்ட்டுள்து. வநலும் 11.01.2022 அன்று விடப்புள்ளி வகொரி 

12.01.2022 அன்று விடப்புள்ளிகள் பப்ட்ைது.   

விடப்புள்ளிகளின் விபம் பின்யருநொறு:- 

ய. 

ண் 

பொருட்களின் விபம் ஆர் ஸ் 

அவசொசிவனட்ஸ் 26, 

விவி பசட்டி வீதி, 

பபட் ஃபீல்டு, 

வகொனம்புத்தூர் 

சன் ண்ைர்பிடபசஸ், 

6/239, பதற்கு 

ஈச்சம்ட்டி, கல்ொடனம் 

(வொ), நணச்சல்லூர், 

திருச்சி 



1 சொனிடைசர் (Ethyl Alcohol IP Isoprople Alchol)             ரூ.525/- 

Per Lit 

ரூ.497/- 

Per Lit 

2 மூன்டுக்கு முககயசம் (Non Women 

Materail) 

ரூ.4.50/- 

1 No 

ரூ.4/- 

1 No 

3 டகயுட (One Use)                       ரூ.10.20/- 

Per Set 

ரூ.9.90/- 

Per Set 

4 PPE KIT Full set ( PPE Coat Gloves,  MaskCap, 

Googles Full Set) 

ரூ.295/- 

Per No 

ரூ.270/- 

Per No 

5 Medical Infrared Fore Head Thermometer ரூ.1415/- 

Per No 

ரூ.1395/- 

Per No 

6 Pulse Oximeter ரூ.1500/- 

Per No 

ரூ.1490/- 

Per No 

          யபப்பற் இபண்டு  விடப்புள்ளிகளில் குடயொ விடப்புள்ளி அளித்துள் சன் 

ண்ைர்பிடபசஸ்,6/239, பதற்கு ஈச்சம்ட்டி, கல்ொடனம் (வொ), நணச்சல்லூர், திருச்சி அயர்களின் 

விடப்புள்ளிடன ற்று ணி உத்திபவு யமங்கப்ட்டு, ணிகளின் அயசப அயசினம் கருதி 

கபொட்சிகளின் சட்ைம் 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் தனி அலுயரின் அனுநதி பற்று ணிகள்  

வநற்பகொள்ப்ட்ைது நன்த்தின் ொர்டயக்கும் திவிற்கும் டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு:- 

     1. நன்ம் ொர்டயயிட்டு திவு பசய்னொம். 

 

3251) பொள்ொச்சி கபொட்சிக்குட்ட்ை குதிகளில் நத்தின நொநி அபசு உத்தபவின்டி வொர்க்கொ 

அடிப்டையில் பகொவபொொ டயபஸ் மூன்ொம் அட தடுப்பு ணிகள் வநற்பகொள் உரின 

கிருமிொசினிகள்(பகமிக்கல்ஸ்), நருந்துகள், நற்றும் ொதுகொப்பு சொதங்கள்  பகொள்முதல் பசய்யும் 

ணிகளுக்கு ரூ.5,00,000/- நதிப்பீடு தனொர் பசய்னப்ட்ைது. ணியின் அயசப அயசினம் கருதி தனொர்  

பசய்னப்ட்ை நதிப்பீட்டிட தமிழ்ொடு நொயட்ை கபொட்சிகள் சட்ைம் 1920 பிரிவு  15-ன் கீழ் 

வநற்பகொள் ஆடணனர் அனுநதி பப்ட்டுள்து. வநலும் 19.01.2022 அன்று விடப்புள்ளி வகொரி 

21.01.2022 அன்று விடப்புள்ளிகள் பப்ட்ைது.   

விடப்புள்ளிகளின் விபம் பின்யருநொறு:- 

ய.ண் பனர் ஆர் ஸ் 

அவசொசிவனட்ஸ் 26, 

விவி பசட்டி வீதி, 

பபட் ஃபீல்டு, 

வகொனம்புத்தூர் 

சன் ண்ைர்பிடபசஸ், 

6/239, பதற்கு 

ஈச்சம்ட்டி, 

கல்ொடனம் (வொ), 

நணச்சல்லூர், 

திருச்சி 

1 பிளிச்சிங்வுைர்  - Grade 1 Chlorine 

Content 33% (Min)     

ரூ.45/- 

Per Kg 

ரூ.40/- 

Per Kg 

2 N95 Face Mask                                        ரூ.25/- 

Per No 

ரூ.22/- 

Per No 

3 டசொல் ( Surface Cleaner)                              ரூ.215/- 

Per Lit 

ரூ.200/- 

Per Lit 

 

           யபப்பற் இபண்டு  விடப்புள்ளிகளில் குடயொ விடப்புள்ளி அளித்துள் சன் 

ண்ைர்பிடபசஸ்,6/239, பதற்கு ஈச்சம்ட்டி, கல்ொடனம் (வொ), நணச்சல்லூர், திருச்சி அயர்களின் 

விடப்புள்ளிடன ற்று ணி உத்திபவு யமங்கப்ட்டு, ணிகளின் அயசப அயசினம் கருதி 

கபொட்சிகளின் சட்ைம் 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் தனி அலுயரின் அனுநதி பற்று ணிகள்  

வநற்பகொள்ப்ட்ைது நன்த்தின் ொர்டயக்கும் திவிற்கும் டயக்கப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு:- 

     1. நன்ம் ொர்டயயிட்டு திவு பசய்னொம். 



3252) பொள்ொச்சி கபொட்சி குதி பொது நக்களிடைவன  நகளிர் குமந்டதகள், ள்ளி நொணவினர்களுக்கு 

ற்டும் பிபச்சடகள் குறித்து பதொைர்பு பகொள் வயண்டின உதவி டநன ண்கள் அச்சிட்ை நல்டி 

கர் பிக்ஸ்  4’*3’  அவு நற்றும் கபொட்சி குதிகளில் பகொவபொொ வொய் தடுப்பு ையடிக்டக 

குறித்து விழிப்புணர்வு ற்டுத்தும்  யடகயில் A4 வொட்டீஸ் அச்சடித்து யமங்கும் ணிக்கு 

ரூ.40,000/- நதிப்பீடு தனொர் பசய்னப்ட்ைது. ணியின் அயசப அயசினம் கருதி தனொர் பசய்னப்ட்ை 

நதிப்பீட்டிட தமிழ்ொடு நொயட்ை கபொட்சிகள் சட்ைம் 1920 பிரிவு  15-ன் கீழ் வநற்பகொள் அனுநதி 

பப்ட்டுள்து. வநற்டி 10.01.2021 - ஆம் வததி விடப்புள்ளி வகொரி 12.01.2022 அன்று 

விடப்புள்ளிகள் பப்ட்ைது. 

விடப்புள்ளிகளின் விபம் பின்யருநொறு:- 

ய.ண் விபம் பி.வி.பி ப்ளிசிட்டி, 

6/1, ம்.ஜி.ஆர் கர், 

ம்பினமகன்ொடனம் , 

வயைப்ட்டி, 

வகொனம்புத்தூர். 

சர்மிொ ஆர்ட்ஸ், 

16 ன்/32, 

வ .வக. கொர்ைன், 

டொஸ் வபொடு, 

உக்கைம், 

வகொனம்புத்தூர். 

 

 

 

1 

நகளிர், குமந்டதகள் ள்ளி 

நொணவினர் வொன்வொருக்கு 

ற்டும் பிபச்சட குறித்து 

பதொைர்பு பகொள் வயண்டின உதவி 

டநன ண்கள் குறித்த 

விமப்புணர்வு  பிக்ஸ் (4*3 SIZE 

MULTI COLOUR FLEX) 

 

 

 

ரூ.360/- Per Flex 

 

 

 

ரூ.400/- Per Flex 

 

 

2 

பகொவபொொ வொய் தடுப்பு 

ையடிக்டக குறித்து விழிப்புணர்வு 

வொட்டீஸ் (A4 SIZE SINGLE 

COLOUR) 

 

 

ரூ.1/- Per Notice 

 

 

ரூ.1.50/- Per Notice 

  

           வநற்கொணும் விடப்புள்ளிகளில் குடயொ விடப்புள்ளி யமங்கின  பி.வி.பி ப்ளிசிட்டி,6/1, 

ம்.ஜி.ஆர் கர், ம்பினமகன்ொடனம் , வயைப்ட்டி, வகொனம்புத்தூர் அயர்களின் விடப்புள்ளிடன 

ற்று ணி உத்திபவு யமங்கப்ட்டு, ணிகளின் அயசப அயசினம் கருதி கபொட்சிகள் சட்ைம் 1920 

பிரிவு 15 ன் கீழ் தனி அலுயரின் அனுநதி பற்று ணி வநற்பகொள்ப்ட்ைது நன்த்தின் 

ொர்டயக்கும் திவிற்கும் டயக்கப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு:- 

     1. நன்ம் ொர்டயயிட்டு திவு பசய்னொம். 

.க.ண்.142/2022/ச்2 

3253)      பொள்ொச்சி கபொட்சி குதியில் பகொவபொொ வொய் அதிக அவில் பவி யருயதொல்  

வீட்டில் தனிடநயில் இருப்வொர் குறித்து பதொைர்ந்து கண்கொணித்திைவும், பகொவபொொ வொய் பதொற்று 

ற்றின விபங்கட கபொட்சி கட்டுப்ொட்டு டநனத்தின் மூம் பொது நக்கள் அறிந்திடும் பொருட்டு 

கபொட்சி அலுயக நுடமயொயிலில் கட்டுப்ொட்டு அட அடநக்கும் ணிக்கு வதடயனொ Multi Colour 

Printing Flex and Fixing Frame and Screen Cloth  அச்சடித்து யமங்கும் ணிக்கு ரூ.17,000/- நதிப்பீடு தனொர் 

பசய்னப்ட்ைது. ணியின் அயசப அயசினம் கருதி தனொர் பசய்னப்ட்ை நதிப்பீட்டிட தமிழ்ொடு 

நொயட்ை கபொட்சிகள் சட்ைம் 1920 பிரிவு  15-ன் கீழ் வநற்பகொள் அனுநதி பப்ட்டுள்து. வநற்டி 

11.01.2021 - ஆம் வததி விடப்புள்ளி வகொரி 12.01.2022 அன்று விடப்புள்ளிகள் பப்ட்ைது. 

விடப்புள்ளிகளின் விபம் பின்யருநொறு:- 



ய.ண் விபம் சன் டிஜிட்ைல், 

அமுதம் கொம்ப்க்ஸ், 

தி ஸ்வகன் ொய்ண்ட் 

அருகில், 

பயங்கவைசொ கொனி, 

பொள்ொச்சி 

கவணஷ் ஃப்க்ஸ் 

பிரிண்டிங், 

ஆண்டி கவுண்ைர் 

வீதி, 

பொள்ொச்சி. 

 

1 

 

 

Front View 12 Feet * 8 Feet  

Side view 8 * 6 Feet 

Multi Colour Printing Flex and Fixing Frame 

and Screen Cloth 

 

ரூ.16,500/- 

 

ரூ.18,000/- 

  

           வநற்கொணும் விடப்புள்ளிகளில் குடயொ விடப்புள்ளி யமங்கின  சன் டிஜிட்ைல், அமுதம் 

கொம்ப்க்ஸ், தி ஸ்வகன் ொய்ண்ட் அருகில், பயங்கவைசொ கொனி, பொள்ொச்சி அயர்களின்  

விடப்புள்ளிடன ற்று ணி உத்திபவு யமங்கப்ட்டு, ணிகளின் அயசப அயசினம் கருதி 

கபொட்சிகள் சட்ைம் 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் தனி அலுயரின் அனுநதி பற்று ணி 

வநற்பகொள்ப்ட்ைது நன்த்தின் ொர்டயக்கும் திவிற்கும் டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு:- 

     1. நன்ம் ொர்டயயிட்டு திவு பசய்னொம். 

 

3254) பொள்ொச்சி கபொட்சி பொது சுகொதொபப் பிரிவில் திைக்கழிவு வநொண்டந ணிகளுக்கு 

இனக்கப்ட்டு யரும் 17 யொகங்களுக்கு 2022-2023ம் ஆண்டுக்கொ யொக கொப்பீடு கட்ைணம் 

ரூ.7,50,000/- யட்ைொப அலுயரின் ஆய்விற்கு பின் யமங்கும் தகுதிச்சொன்று ப ரூ.3,00,000/- 

நற்றும் சொடயரி, சுடந யரி பசலுத்த ரூ.3,00,000/- பநொத்த உத்வதச பசவிம் ரூ.13,50,000/-

த்திற்கு நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. வநலும் பொது சுகொதொபப் பிரிவின் அயசப அயசினம் 

கருதி முன் அனுமுதி பற் ணிகள் வநபகொள் நன்ம் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.1692/2021/ச்2 

3255) இந்கபொட்சியில் 2019-20ம் ஆண்டிற்கொ தணிக்டகக் கட்ைணம் ரூ.35,42,871/- 

பசலுத்தப்ை வயண்டும்  பொள்ொச்சி கபொட்சி உைனிகழ் தணிக்டக, உதவி இனக்குர் 

அயர்களின் கடிதம் பதொ.வகொ.ண்.22/அ1/2021, ொள்-03.01.2022 நற்றும் கபொட்சி நிர்யொக 

இனக்குர், பசன்ட அயர்களின் வ.மு.ண்.1025/2018/ல்2, ொள்-26.10.2021ன் கடிதம் 

யொயிொக பதரிவிக்கப்ட்டுள்து. 

அதன்டி 2019-20ஆம் ஆண்டிற்கொ தணிக்டகக் கட்ைணம் ரூ.35,42,871/- அபசுக 

கணக்கில் பசலுத்த நன்  அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. அனுநதிக்கொம். 

 

3256) 2022-2023ஆம் ஆண்டிற்கு இந்கபொட்சி ஆடணனர், அலுயர்கள் நற்றும் அலுயகப் 

ணினொர்கள் அலுயகப் ணிக்கொக பயளியூர் பசன்று யபவும், யிற்சிக்கு பசன்று யருயதற்குரின 

னணப்டி நற்றும் பயளியூரில் இருந்து ணிநொறுதலில் யந்தடநக்கு நொறுதல் னணப்டி 

ஆகினடயகட ஆடணனர் அயர்கவ உைனுக்குைன் யமங்க ஆகும் உத்வதச பசவிம் 

ரூ.5.00இட்சம் (ரூொய் ந்து இட்சம் நட்டும்) யருயொய் நிதியிலிருந்து வநற்பகொள் நன்த்தின் 

அனுமுதிக்கு டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.பி2/244/2022 

3257) இந்கபொட்சிக்கு பசொந்தநொ அண்ணொ நத்தின வருந்து நிடனத்தில் உள் உணவு 



விடுதியின் குத்தடக உரிநக் கொம் 31.10.2021உைன் முடியடைகிது. இக்குத்தடக உரிநத்டத 

ைத்தி யந்த திரு.பொவ ந்திபபூதி ன்யர் பனரில் கொங்கைந்த டயப்பு நிதி திவயட்டில் 

கீழ்க்கொணும் விபப்டி திவுகள் உள்து. 

 

1. 2020-21 Vol I Lap Register Page No.04 

 

Rs.56000 

2. 2019-20 Vol  Lap Register  Page No.36 Rs.372600 

 பநொத்தம் RS.428600 

 

வநற்டி பதொடக ரூ.4,28,600/-  கொங்கைந்த டயப் நிதிப் திவயட்டில் இருந்து யருயொய் 

நிதி கணக்கிற்கு சரிக்கட்டிக் பகொள் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. அனுநதிக்கொம். 

 

3258) இந்கபொட்சி குடிநீர்க் கட்ைணம், சுகொதொப ச்ன்றிதழ், கட்டிை அனுமுதி வொன் பொது 

வசடயகட இடணன தம் யொயிொக பசனல்டுயடத நொயட்ை அபசதழில் விம்பப்டுத்திவிட்டு 

அதன் கட அனுப்பிடயக்குநொறு கபொட்சி நிர்யொக இனக்குர், பசன்ட அயர்களின் கடிதம் 

.க.ண்.23688/2021/IT, ொள்-08.11.2021ல் உத்திபவிைப்ட்டுள்து. வய, வநற்கண்ை பொது 

வசடயகள் இடணன தம் யொயிொக பசனல்டுயடத நொயட்ை அபசிதழில் விம்பப்டுத்தவும் 

அதற்கொகுந உத்வதச பசவிம் ரூ.10,000/-க்கும் நன் அனுநதி வகொபப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. அனுநதிக்கொம் 

2. அயசப அயசினம் கருதி கர் நன்த்தின் அனுநதிடன திர்வொக்கி தனி அலுயரின் 

முன் அனுநதி பற்று பதொடக பசலுத்த வநற்பகொண்ை ையடிக்டககடயும் 

அங்கீகரிக்கொம். 

.க.ண்.சி1/6264/2021 

3259) பொள்ொச்சி கபொட்சிக்கு பசொந்தநொ யொக ண்: TN 41 AB 7878 அலுயக னன்ொட்டில் 

உள் யொகத்தின் ழுதுகள் சரி பசய்தல் நற்றும் வட்ைரி நொற்றி அடநத்தல் ணிக்கு  27.01.2022 

அன்று விடப்புள்ளி வகொரினதில் கீழ்க்கண்டுள்யொறு மூன்று விடப்புள்ளிகள் யபப்பற்றுள். 

 

1 M/S: JD&CO, பொள்ொச்சி ரூ.50,740/-  

2 
M/S:பரரிப் ஆட்வைொ டீசல் எர்க்ஸ், பொள்ொச்சி. 

ரூ.55,460/-  

3 
M/S:குருயொயூபப்ன் ஆட்வைொ பநொடல்ஸ், 

உடுநடப்வட்டை 
ரூ.59,000/- 

 

வநற்கண்ை விடப்புள்ளிகளில் குடயொ விட விகிதம் அளித்துள் M/S:JD&CO, 

பொள்ொச்சி அயர்களின் விடப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு 

1. இப்ணிக்கு ஆகும் பசவிம் ரூ.51,000/- க்கு அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் 

டயக்கப்ட்டுள்து.   

2. யபப்பற்தில் குடயொ விடப்புள்ளி அளித்துள் M/S: JD&CO, பொள்ொச்சி அயர்கது 

விடப்புள்ளியிட நன்ம் ற்கொம். 

3. ணியின் அயசப அயசினம் கருதி, கபநன் தனி அலுயரின் முன் அனுநதி பற்று ணி 

உத்திபவு யமங்கினடத நன்ம் அங்கீகரிக்கொம். 



.க.ண்.5553/2021/இ2 

 

3260) பொள்ொச்சி கபொட்சியில் யொக ண்.TN 41 AB 7878-க்கு 28.12.2018-ல் Clutch பொநரிப்பும், 

05.04.2018-ல் Battery யும், Clutch Overrating பசய்னப்ட்டுள்து. Battery சுநொர் 3.5 ஆண்டுகள் 

இனங்கியுள்து. வய, வநற்டி யொகத்தின் ழுதுகடயும் Battery யும் நொற்றி சரி பசய்ன 

வயண்டியுள்து. வநற்டி ணிக்கு உத்வதச பசவிம் ரூ.51000/- ஆகும். இச்பசவித்டத 

பொதுநிதியில் வநற்பகொள்வும் நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

2. வநற்கொண் பசவித்டத பொதுநிதியில் வநற்பகொள்வும் நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

3. யொக னன்ொட்டின் அயசினம் கருதி முன் அனுநதி பற்று வநற்பகொண்ை 

ையடிக்டககளுக்கு நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

 

3261) பொள்ொச்சி கபொட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் கபொட்சியில் உள் ஆழ்துட கிணறு, 

திந்தபயளி கிணறுகளில் உள் மின்வநொட்ைொர் ம்புகள் நற்றும் டகப்ம்புகட பொநரித்தல் 

ணிக்கு ரூ.4.90 இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு 20.01.2022 ஆம் வததியில் எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் 

யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகடக் பகொண்டு எப்புவொக்கு ட்டினல் தனொர் பசய்தது கீழ்கண்ையொறு. 

 

1. திரு.A.ொஸ்கபன், வகொடய. நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.18% குடவு. 

2. திரு.A.சதீஸ்குநொர், பொள்ொச்சி. நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 2.51% அதிகம். 

 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.18% 

குடயொதொகவும் நற்டத விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் 

திரு.A.ொஸ்கபன், வகொடய அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. வநற்டி ணிக்கு நிர்யொக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் டயக்கப்ட்டுள்து. 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் 0.18% குடயொதொக 

எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் திரு.A.ொஸ்கபன், வகொடய 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.1888/2021/இ1 

 

3262) பொள்ொச்சி கபொட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் கபொட்சி யொர்டு ண்.06, சவபொஜினி விதியில் 

உள் ஆழ்துட கிணற்றில் புதின மும்முட மின் வநொர் ம்பு அடநக்கவும் நற்றும் இப்குதியில் 

கிணற்றுநீர் விநிவனொகத்திற்கு PVC குமொய் அடநக்கும்  ணிக்கு ரூ.4.50 இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு 

20.01.2022 ஆம் வததியில் எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகடக் பகொண்டு 

எப்புவொக்கு ட்டினல் தனொர் பசய்தது கீழ்கண்ையொறு. 

 

1. திரு.A.ொஸ்கபன், வகொடய. நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.30% 

குடவு. 

2. திரு.A.சதீஸ்குநொர், பொள்ொச்சி. நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 2.86% 

அதிகம். 

 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.30% 



குடயொதொகவும் நற்டத விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் 

திரு.A.ொஸ்கபன், வகொடய அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. வநற்டி ணிக்கு நிர்யொக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் டயக்கப்ட்டுள்து. 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் 0.30% குடயொதொக 

எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் திரு.A.ொஸ்கபன், வகொடய 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.5585/2021/இ3 

3263) பொள்ொச்சி கருக்கு குடிநீர் விநிவனொகம் பசய்ன அம்பொம்ொடனம் நீவபற்று நிடனத்தில், 

ஆழினொற்றில் அடநக்கப்ட்டுள் வசகரிப்பு கிணற்றில் நிறுயப்ட்டுள் மின் வநொட்ைொர்கள் மூம் நீர் 

டுக்கப்ட்டு, பின் சுத்திகரிக்கப்ட்டு, குடிநீர் நீவபற்ம் பசய்னப்டுகிது. இதில் 80 HP VT 

மின்வநொட்ைொர் யூனிட் II 27.09.2021 அன்று இனங்கி பகொண்டிருக்கும் நிடயில் அதிக சப்தம் 

ழுந்து, மின் வநொட்ைொர் இனக்கம் நின்து. இதடனடுத்து ஆய்வு பசய்த வொது, இதன் Shaft, bushs, 

bearings, oiltubes, gaskets நற்றும் Locknuts வதய்நொம் அடைந்து, Shaft உடைந்த நிடயில் உள்து 

பதரினயந்தது. இதொல் நீவபற்ம் பசய்னப்டும் குடிநீரின் அவு குடயதொல், குடிநீர் விநிவனொகம் 

தடைடுகிது. வய, வதய்நொ அடைந்த உதிரி ொகங்கட புதுப்பித்தும், ழுதுகட சீர் பசய்து, 

மீண்டும் இனக்க வயண்டியுள்து. இப்ணிக்கு உத்வதசநொ நதிப்பீடு ரூ.4.50 இட்சத்திற்கு, குடிநீர் 

ணியின் அயசப அயசினத்திட கருதி தமிழ்ொடு கபொட்சிகளின் விதிகளின் Section-15 கிழ் 

அனுநதிக்கப்ட்டு, ணி வநற்பகொள் விடப்புள்ளிகள் வகொரினதில் யபப்பற் மூன்று 

விடப்புள்ளிகளின் வியபம். 

1) M/S S.P Engineering, Coimbatore – 2.50% நதிப்பீட்டை விை அதிகம். 

2) M/S B&G Construction, Mettur Dam – 0.20% நதிப்பீட்டை விை குடவு. 

3) A.Mahalakshmi Construction, Coimbatore - 1.5% நதிப்பீட்டை விை அதிகம். 

வநற்கொண் விடப்புள்ளிகளில் குடயொ விடவிகிதம் அளித்துள் M/S B&G Construction, 

Mettur Dam நிறுயத்தொரின் விடப்புள்ளியிட ற்று ணி ஆடண யமங்கப்ட்டு, ணி 

முடிக்கப்ட்டு, குடிநீர் விநிவனொகம் யமங்கப்ட்ைடதயும், இதற்கொ ட்டினல் பதொடக யமங்கும் 

வநற்பகொண்ை ையடிக்டககட நன்த்தின் ொர்டயக்கும் திவிற்கும் டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு 

1. நன்ம் திவு பசய்னொம். 

 

3264) இந்கபொட்சியின் 2021-2022ஆம் ஆண்டின் யருயொய் நற்றும் மூதநிதி, குடிநீர்  நற்றும் 

யடிகொல் நிதி, நற்றும் ஆபம்க் கல்வி நிதி கணக்குகட திவயடுகளுைன் இணக்கம் பசய்து 

உள்ொட்சி நிதித் தணிக்டக துடயிைம் எப்டைக்க வயண்டியுள்து. வய வநற்டி                     

2021-2022ஆம் ஆண்டு கணக்குகட பி.ஆதீஷ்யபன், Consultant மூம் முடித்து இணக்கம் 

பசய்னவும் அதற்கொகும் பசவிம் ரூ.70,000/-க்கு நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயக் குறிப்பு: 

1. அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.1059/2016/பி1 

3265) பொள்ொச்சி கபொட்சியில் டைபவுள் கர்பு உள்ொட்சித் வதர்தல் 2022ம் 

ஆண்டிற்கொ வதர்தல் ணிக்கொக வநற்பகொள்ப்டும் பசவுத் பதொடகயிட பொது நிதியில் 

வொதின பதொடக இல்ொத கொபணத்தொலும் அபசிைமிருந்து எதுக்கீடு திர்ொர்ப்தொலும் தற்சநனம் குடிநீர் 

நிதியிலிருந்து யருயொய் பசவி நிதிக்கு வதடயப்டும் பசவித்திற்கு உண்ைொ 

பதொடகயிட நொற்ம் பசய்து நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 



.க.ண்.2120/2022/சி3 

3266) பொள்ொச்சி கபொட்சிக்குட்ட்ை பதருக்களில் சுற்றித்திரியும் பதரு ொய்களுக்கு கருத்தடை அறுடய 

சிகிச்டச பசய்னவும் பயறி ொய் கடி  ஊசி வொைவும் ொய்கட பொநரிப்பு பசய்து பிடிக்கப்ட்ை 

இைங்களிவவன பகொண்டு வசர்ப்தற்கொ ணிகள் கைந்த இபண்டு ஆண்டுகொக டைபதொதொல் 

கரில் பதரு ொய்களின் அச்சுறுத்தல் அதிகரித்து யருகிது  பொது நக்களிைம் இருந்தும் 

ொளிதழ்களிலும் பதொடவசி யொயிொகவும் பதொைர்ந்து புகொர்கள் யந்த யண்ணம் உள்து. இது 

பதொைர்ொக ொய்களுக்கு அறுடய சிகிச்டச வநற்பகொள் பதொண்டு நிறுயங்கட கடிதம் 

யொயிொக பதொைர்பு பகொள்ப்ட்ைது. வநற்டி நிறுயங்கள் PEOPLE FOR ANIMALS , AWARD TRUST 

நற்றும் DOMESTIC ANIMAL PROTECTION ஆகின நிறுயங்களுக்கு கடிதம் அனுப்ப்ட்ைது. இதில் 

PEOPLE FOR ANIMALS நிறுயம்  ொய் என்றுக்கு ரூ.950/- பசவிம் வகொபப்ட்ைது நற் இபண்டு 

நிறுயங்களிைமிருந்து இதுயடப  விபங்கள் பப்ைவில்ட. ஆொல் அபசொடண ண்.181 

ொள்.05.04.2013-ன் டி ொய் என்றுக்கு ரூ.700/- வீதம் பசவு பசய்ன அனுநதி யமங்கப்ட்டுள்து. 

வய PEOPLE FOR ANIMALS நிறுயம் வகொபப்ட்ை பதொடக ற்க  இனொது. இந்நிடயில்  

RAJESWARI GAUSHALA TRUST, 1/30, NORTH KAVALAKURICHI, RUKMANIYAMMAL PURAM, THIRUNELVELI 

ன் பதொண்டு நிறுயம் அபசொடணயில் பதரிவிக்கப்ட்டுள்டி ொய் என்றுக்கு ரூ.700/- வீதம் 

பற்றுக்பகொண்டு கருத்தடை சிகிச்டச வநற்பகொள் எப்புக்பகொண்டுள்து. வநற்கண்ை RAJESWARI 

GAUSHALA TRUST  பதொண்டு நிறுயம் விங்குகள் யொரினத்தொல் அங்கீகரிக்கப்ட்ை பதொண்டு 

நிறுயம் ன்தொல்  அபசொடணயில் பதரிவிக்கப்ட்டுள் விதிகளின் டி பொள்ொச்சி கபொட்சியில் 

பதருக்களில் சுற்றித்திரியும் 500 ொய்கட பிடித்து கருத்தடை சிகிச்டச பசய்து பிடித்த 

இைங்களிவவன விடுயதற்கொ ணியிட வநற்கண்ை பதொண்டு நிறுயத்திைம் யமங்கிை 

ஆடணனொரின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. வநற்கொண் ணிகளுக்கு ஆகும் பசவித்திற்கு 

கர்நன் அனுநதி ண்.2336 ொள்.24.07.2020 டி ரூ.4,00,000/- அனுநதி பப்ட்டுள்து. 

தற்வொது டுக்கப்ட்ை கணக்பகடுப்பின்டி 1512 ொய்கள் கர் குதியில்  உள்  துப்புபவு 

ஆய்யொர் நற்றும் துப்புபவு ணி வநற்ொர்டயனொர் குறிப்பு யமங்கியுள்ொர். வநலும் தற்வொது பதரு 

ொய்களின்  அச்சுறுத்தல் மிக அதிகநொக உள்தொல் பொது நக்களிைம் இருந்து புகொர்கள் யந்த 

யண்ணம் உள். ஆொல் பதருொய்கட பிடிப்தற்கொக வகொடய நொயட்ைத்தில் உள் பதொண்டு 

நிறுயங்கள் னொரும் முன்யபொத கொபணத்திொல்  திருபல்வயலிடன நொயட்ைத்திட சொர்ந்த 

பதொண்டு நிறுயநொ RAJESWARI GAUSHALA TRUST  நிறுயத்திற்கு நொயட்ை கபொட்சிகள் சட்ைம் 

பிரிவு 15-ன் கீழ் ணினொடண யமங்கப்ட்டும் பிடிப்ட்ை ொய் என்றுக்கு ரூ.700/-வீதம் 100 

ொய்களுக்கு ரூ.1050000/-த்திற்கு ணிகள் வநற்பகொள்ப்ட்ை ன் விபம் நன்த்தின் 

ொர்டயக்கும் திவிற்கும் டயக்கப்டுகிது.   

அலுயக குறிப்பு:- 

1. நன்ம் ொர்டயயிட்டு திவு பசய்னொம். 

.க.ண்.0960/2022/ச்3 

3267) பொள்ொச்சி கபொட்சி பொது நிதியின் கீழ் கபடநப்பு அலுயர் குடியிருப்புக் கட்டிைம் 

பொநரித்தல் நற்றும் ழுது ொர்த்தல் ணி 5.20இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு 02.12.2011ஆம் வததியில் 

எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகடக் பகொண்டு எப்புவொக்குப் ட்டினல் தனொர் 

பசய்த்து கீழ்க்கண்ையொறு. 

 

1. திரு.ஆர்.சுப்பிபநணினம் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.10% 

குடவு. 

2. M/S. தண்ைொணி அன் வகொ 

பொள்ொச்சி 

நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 2.57% 

அதிகம். 

 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.10% 

குடயொதொகவும், நற்டத விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் 

ஆர்.சுப்பிபநணினம், பொள்ொச்சி அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன்ம் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 



அலுயகக் குறிப்பு: 

1. வநற்டி ணிக்கு நிர்யொக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் டயக்கப்ட்டுள்து. 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் 0.10% குடயொதொக 

எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் ஆர்.சுப்பிபநணினம், 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 

3268) பொள்ொச்சி கபொட்சி பொது நிதியின் கீழ் கபொட்சி பொறினர் குடியிருப்புக் கட்டிைம் 

பொநரித்தல் நற்றும் ழுது ொர்த்தல் ணி 6.00இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு 02.12.2011ஆம் வததியில் 

எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகடக் பகொண்டு எப்புவொக்குப் ட்டினல் தனொர் 

பசய்த்து கீழ்க்கண்ையொறு. 

 

1. திரு.ஆர்.சுப்பிபநணினம் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.05% 

குடவு. 

2. M/S. தண்ைொணி அன் வகொ 

பொள்ொச்சி 

நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 2.61% 

அதிகம். 

 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.05% 

குடயொதொகவும், நற்டத விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் 

ஆர்.சுப்பிபநணினம், பொள்ொச்சி அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன்ம் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. வநற்டி ணிக்கு நிர்யொக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் டயக்கப்ட்டுள்து. 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் 0.05% குடயொதொக 

எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் ஆர்.சுப்பிபநணினம், 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 

3269) பொள்ொச்சி கபொட்சியில் பகொவபொொ வொய் பதொற்றிொல் ொதிப்யர்களின் ண்ணிக்டக 

உனர்ந்து பகொண்வை யருகிது. வய நருத்துய முகொம்களில் பொது நக்களிைம் பகொவபொொ 

ரிவசொதட வநற்பகொள்வும் வீடுவீைொக கணக்பகடுப்பு ைத்திைவும் வதடயனொ திவயடு நற்றும் 

Swab Test Form அச்சடித்து யமங்கும் ணிக்கு  ரூ.2,20,000/- நதிப்பீடு தனொர் பசய்னப்ட்ைது. ணியின் 

அயசப அயசினம் கருதி தனொர்  பசய்னப்ட்ை நதிப்பீட்டிட தமிழ்ொடு நொயட்ை கபொட்சிகள் சட்ைம் 

1920 பிரிவு  15-ன் கீழ் வநற்பகொள் ஆடணனர் அனுநதி பப்ட்டுள்து. வநலும் 19.01.2022 

அன்று விடப்புள்ளி வகொரி 19.01.2022 அன்று விடப்புள்ளிகள் பப்ட்ைது.   

விடப்புள்ளிகளின் விபம் பின்யருநொறு:- 

ய. 

ண் 

பனர் நொரினம்நன் டிவபைர்ஸ், 

35, பசல்க்குநொர் வீதி, 

யடுகொடனம், 

பொள்ொச்சி 

பசல்ம்ட்டி அக்வபொ 

இன்ஜினினரிங் அன்ட் 

சர்வீஸ் வகொ 

ஆப்வபட்டிவ் பசன்ைர் 

லிட், 

பசல்ம்ட்டி 

1 Swab Test Form ( Both Side Printed ) ரூ.415/- Per Book ரூ.455/- Per Book 



2 கொய்ச்சல் கண்ைறியும் திவயடு  

(Both Side Printed 100 pages)                  

ரூ.2.10/- Per Sheet ரூ.2.75/- Per Sheet  

 

           யபப்பற் இபண்டு  விடப்புள்ளிகளில் குடயொ விடப்புள்ளி அளித்துள் நொரினம்நன் 

டிவபைர்ஸ், 35, பசல்க்குநொர் வீதி, யடுகொடனம், பொள்ொச்சி அயர்களின் விடப்புள்ளிடன ற்று 

ணி உத்திபவு யமங்கப்ட்டு, ணிகளின் அயசப அயசினம் கருதி கபொட்சிகளின் சட்ைம் 1920 பிரிவு 

15 ன் கீழ் தனி அலுயரின் அனுநதி பற்று ணிகள்  வநற்பகொள்ப்ட்ைது நன்த்தின் 

ொர்டயக்கும் திவிற்கும் டயக்கப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு:- 

     1. நன்ம் ொர்டயயிட்டு திவு பசய்னொம். 

.க.ண்.327/2022/ச்2 

3270) இந்கபொட்சியில் நி அ துடயில் ணினொற்றும் நி அடய ணினொர்களுக்கொ 

ஊதினம் நற்றும் ஏய்வூதினப் ங்குத் பதொடக 2013-2014ஆம் ஆண்டுக்கொ நிலுடயத் பதொடக 

உதவி இனக்குர், நி அடயப் திவயடுகள் துட அலுயக .க.ண்.இ/4701/2017,                     

ொள்-15.10.2020 நற்றும் வ.மு.க.ண்.இ/4701/2017, ொள்-15.11.2021 வததியில் பப்ட்ை 

கடித்த்தில் நிலுடயத் பதொடக கீழ்க்கண்ையொறு பதரிவிக்கப்ட்டுள்து. 

 

கபொட்சி நி அடயக் 

கட்ைணம் 

ஏய்வூதினப் ங்குத் 

பதொடக 

பநொத்தம் 

பொள்ொச்சி கபொட்சி 2805360 561792 3367152 

 

அதன்டி இந்கபொட்சி மூம் ஊதினம் நற்றும் ஏய்வூதினப் ங்குத பதொடக ரூ.33,67,152/- 

அபசுக் கணக்கில் பசலுத்த நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.7548/2000/ஜி1 

 

3271) பொள்ொச்சி கபொட்சியில் 15-யது நிதிக்குழு நொன்னம் Tied Grant 2021-22 நிதியின் கீழ் 

பொள்ொச்சி கபொட்சி யொர்டு ண் 36-ல் வசொநசுந்தபபுபம் வ அவுட்டில் கர்ப்பு சுகொதொப ல்யொழ்வு 

டநனம் (Urban Health and wellness centre) கட்டும் ணிக்கு ரூ.25.00 இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு கபொட்சி 

நிர்யொக இனக்குர், பசன்ட அயர்களின் நிர்யொக அனுநதி .க.ண்.32454/2021/அம்ருத்2, 

ொள்.17.12.2021-ல் பப்ட்டுள்து. வநற்டி ணிக்கு 20.01.2022-ல் எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் 

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளின் எப்பு வொக்கு ட்டினல் கீழ்கண்ையொறு தனொர் 

பசய்னப்ட்டுள்து. 

 

1. M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி. 
நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 4.94% 

குடவு. 

2. திரு:ஆர்.சுப்பநணினம், பொள்ொச்சி. 
நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 5.80% 

அதிகம். 

 

 

இயற்றில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 4.94% அதிகநொகவும் நற் எப்ந்தப்புள்ளிடன 

விை குடயொதொகவும் விட விகிதம் பகொடுத்துள் எப்ந்ததொபர் M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, 

பொள்ொச்சி அயர்களிைம் 20.01.2022 அன்று விட குடப்பு பசய்னக் வகொரி கடிதம் வபடினொக 

யமங்கப்ட்ைது.  

வநலும், எப்ந்ததொபர் தது விட குடப்பு கடிதத்தில், மூப்பொருட்கள், விட உனர்வு 

நற்றும் ஆட்கள் கூலி உனர்வு கொபணநொக விட குடப்பு பசய்ன இனொது வும், 

வநற்குறிப்பிைப்ட்ை 4.94% விகிதத்தில் ணியிட வநற்பகொள் அனுநதி வகொரியுள்ொர். 



வய, யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 4.94% 

அதிகநொதொகவும் நற் எப்ந்தப்புள்ளிடன விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் 

M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட 

விகிதத்டத விை 4.94% அதிகநொதொகவும் நற் எப்ந்தப்புள்ளிடன விை 

குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி 

அயர்கள் மூப்பொருட்கள், விட உனர்வு நற்றும் ஆட்கூலி உனர்வு வொன் 

கொபணங்கொல் எப்ந்தப்புள்ளியில் விட குடக்க  இனொது  பதரிவித்துள்ொர். 

3. இப்ணி திட்ைப்ணினொக இருப்தொலும், குறித்த கொத்திற்குள் ணிகள் முடிக்க 

வயண்டியுள்தொலும், எப்ந்ததொபர் M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி அயர்களின் 

எப்ந்தப்புள்ளிடன நன்ம் ற்கொம். 

4. வநற்டி ணிக்கு நதிப்பீட்டை விை கூடுதொக ஆகும் பசவித்டத கபொட்சி பொது 

நிதியிலிருந்து வநற்பகொள் அனுநதி யமங்கொம். 

.க.ண்.6450/2021/இ1 

3272) பொள்ொச்சி கபொட்சியில் 15-யது நிதிக்குழு நொன்னம் Tied Grant 2021-22 நிதியின் கீழ் யொர்டு 

ண்.8-ல் நகொலிங்கபுபம் சர்க்கஸ் டநதொத்தில் கர்ப்பு சுகொதொப ல்யொழ்வு டநனம் (Urban Health and 

wellness centre) கட்டும் ணிக்கு ரூ.25.00 இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு கபொட்சி நிர்யொக இனக்குர், 

பசன்ட அயர்களின் நிர்யொக அனுநதி .க.ண்.32454/2021/அம்ருத்2, ொள்.17.12.2021-ல் 

பப்ட்டுள்து. வநற்டி ணிக்கு 20.01.2022-ல் எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் இபண்டு 

எப்ந்தப்புள்ளிகளின் எப்பு வொக்கு ட்டினல் கீழ்கண்ையொறு தனொர் பசய்னப்ட்டுள்து. 

 

1. M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி. 
நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 4.94% 

குடவு. 

2. திரு:ஆர்.சுப்பநணினம், பொள்ொச்சி. 
நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 5.80% 

அதிகம். 

 

இயற்றில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 4.94% அதிகநொகவும் நற் எப்ந்தப்புள்ளிடன 

விை குடயொதொகவும் விட விகிதம் பகொடுத்துள் எப்ந்ததொபர் M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, 

பொள்ொச்சி அயர்களிைம் 20.01.2022 அன்று விட குடப்பு பசய்னக் வகொரி கடிதம் வபடினொக 

யமங்கப்ட்ைது.  

வநலும், எப்ந்ததொபர் தது விட குடப்பு கடிதத்தில், மூப்பொருட்கள், விட உனர்வு 

நற்றும் ஆட்கள் கூலி உனர்வு கொபணநொக விட குடப்பு பசய்ன இனொது வும், 

வநற்குறிப்பிைப்ட்ை 4.94% விகிதத்தில் ணியிட வநற்பகொள் அனுநதி வகொரியுள்ொர். 

வய, யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 4.94% 

அதிகநொதொகவும் நற் எப்ந்தப்புள்ளிடன விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் 

M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட 

விகிதத்டத விை 4.94% அதிகநொதொகவும் நற் எப்ந்தப்புள்ளிடன விை 

குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி 

அயர்கள் மூப்பொருட்கள், விட உனர்வு நற்றும் ஆட்கூலி உனர்வு வொன் 

கொபணங்கொல் எப்ந்தப்புள்ளியில் விட குடக்க  இனொது  பதரிவித்துள்ொர். 



3. இப்ணி திட்ைப்ணினொக இருப்தொலும், குறித்த கொத்திற்குள் ணிகள் முடிக்க 

வயண்டியுள்தொலும், எப்ந்ததொபர் M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி அயர்களின் 

எப்ந்தப்புள்ளிடன நன்ம் ற்கொம். 

4. வநற்டி ணிக்கு நதிப்பீட்டை விை கூடுதொக ஆகும் பசவித்டத கபொட்சி பொது 

நிதியிலிருந்து வநற்பகொள் அனுநதி யமங்கொம். 

.க.ண்.6450/2021/இ1 

3273) பொள்ொச்சி கபொட்சி கல்வி நிதியின் கீழ் கபொட்சிக்கு பசொந்தநொ கொநொட்சி கர் R.K.கர் 

குதியிலுள் கர் நருத்துயநட நபொநத்து பசய்யும் ணிக்கு  ரூ.5.00 இட்சம் நதிப்பீட்டிற்கு 

20.01.2022 ஆம் வததியில் எப்ந்தப்புள்ளி வகொரினதில் யபப்பற் எப்ந்தப்புள்ளிகடக் பகொண்டு 

எப்புவொக்கு ட்டினல் தனொர் பசய்தது கீழ்கண்ையொறு. 

 

1. திரு.ஸ்.ொர்த்திபொ ன், பொள்ொச்சி 
நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.07% 

குடவு. 

2. M/S:தண்ைொணி அன் வகொ, பொள்ொச்சி. 
நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 3.03% 

அதிகம். 

  

யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் நதிப்பீட்டு விட விகிதத்டத விை 0.07% 

குடயொதொகவும் நற்டத விை குடயொதொகவும் எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் 

திரு.ஸ்.ொர்த்திபொ ன், பொள்ொச்சி அயர்களின் எப்ந்தப்புள்ளிடன ற்க நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. வநற்டி ணிக்கு நிர்யொக அனுநதி ப நன்த்திற்கு பொருள் டயக்கப்ட்டுள்து. 

2. முதல் அடமப்ொக யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் 0.07% குடயொதொக 

எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் எப்ந்ததொபர் திரு.ஸ்.ொர்த்திபொ ன், 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.6486/2021/இ1 

3274) பொள்ொச்சி கபொட்சி கப நன்த்தடயர் அடக்கும் நற்றும் உதவினொர்கள் அடக்கும் 

1-KVA UPS இபண்டு ண்ணிக்டககள் விநிவனொகம் பசய்யும் ணிக்கொ உத்வதச நதிப்பீட்டு பதொடக 

ரூ.0.76 இட்சத்திற்கு நதிப்பீடு தனொர் பசய்னப்ட்டுள்து. தனொர் பசய்னப்ட்ை நதிப்பீட்டிற்கு கபொட்சி 

விதிகள் 1920 பிரிவு 15-ன் கீழ் பொதுநிதியில் வநற்பகொள்வும் அனுநதி பப்ட்டுள்து. 

வய உள்ளுரில் விடப்புள்ளி வகொரி இப்ணிடன உைடினொக பசய்து முடிக்க 

வயண்டியுள்தொல் உள்ளூர் விடப்புள்ளிகள் வகொபப்ட்ைது. விடப்புள்ளிகளின் விபம் 

கீழ்க்கண்ையொறு 

ய.

ண் 
பனர் நதிப்பீடு 

1 

M/S.Syscon Systems,  

28/61, Jeeva Nagar Road,  

K.K.Pudur.  

Coimbatore – 641038 

நதிப்பீட்டு விடடன விை   ரூ.75430/- குடவு. 

2 

M/s.Sagar Electronics, 

111/79, Venkatesa Colony, 

Pollachi.  

நதிப்பீட்டு விடடன விை  ரூ.77665/- அதிகம். 

3 
KS Infotech, 

61, Muthu complex, 

நதிப்பீட்டு விடடன விை ரூ.80948/- அதிகம். 



Srinivasa Street, 

Udumalpet Bazar, 

Udumalpet. 

 

யபப்பற் மூன்று விடப்புள்ளிகளில் நற்டத விை குடயொகவும்     நதிப்பீட்டு விடடன 

விை ரூ.75430/- குடயொகவும் விடப்புள்ளி அளித்துள்  M/S.Syscon Systems நிறுயத்தின் 

விடப்புள்ளிடன ற்று ணி உத்திபவு யமங்கப்ட்டு, ணிகள் பசய்ன ையடிக்டக டுக்கப்ட்ைது. 

வநற்கொண் ணியின் அயசப அயசினம் கருதி கபொட்சிகளின் சட்ைம் 1920 பிரிவு 15-ன் கீழ் தனி 

அலுயரின் அனுநதி பற்று ணிகட பசய்ன வநற்பகொண்ை அடத்து ையடிக்டககட 

நன்த்தின் ொர்டயக்கும் திவிற்கும் டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் திவு பசய்னொம். 

.க.ண்.5973/2021/இ1 

3275) பொள்ொச்சி கபொட்சி ஆடணனர் அயர்களின் அலுயக அடயில் கொபணொலி 

இடணப்பிற்கு துயொ உனர் பதொழில்நுட் வகமிபொ நற்றும் Speaker யொங்கி பொருத்தி பகொடுத்தல் 

ணிக்கொ உத்வதச நதிப்பீட்டு பதொடக ரூ.0.66 இட்சத்திற்கு நதிப்பீடு தனொர் பசய்னப்ட்டுள்து. 

தனொர் பசய்னப்ட்ை நதிப்பீட்டிற்கு கபொட்சி விதிகள் 1920 பிரிவு 15-ன் கீழ் பொதுநிதியில் 

வநற்பகொள்வும் அனுநதி பப்ட்டுள்து. 

வய உள்ளுரில் விடப்புள்ளி வகொரி இப்ணிடன உைடினொக பசய்து முடிக்க 

வயண்டியுள்தொல் உள்ளூர் விடப்புள்ளிகள் 17.12.2021 அன்று வகொபப்ட்ைது. மூறு 

விடப்புள்ளிகளின் விபம் கீழ்க்கண்ையொறு 

ய.

ண் 
பனர் நதிப்பீடு 

1 

M/S.Syscon Systems,  

28/61, Jeeva Nagar Road,  

K.K.Pudur.  

Coimbatore – 641038 

நதிப்பீட்டு விடடன விை  ரூ.64510.60/- குடவு. 

2 

M/s.Sagar Electronics, 

111/79, Venkatesa Colony, 

Pollachi.  

நதிப்பீட்டு விடடன விை  ரூ.64699.40/- அதிகம். 

3 

KS Infotech, 

61, Muthu complex, 

Srinivasa Street, 

Udumalpet Bazar, 

Udumalpet. 

நதிப்பீட்டு விடடன விை  ரூ.64793.80/- அதிகம். 

 

யபப்பற் மூன்று விடப்புள்ளிகளில் நற்டத விை குடயொகவும்     நதிப்பீட்டு விடடன 

விை ரூ. 64510.60/- குடயொகவும் விடப்புள்ளி அளித்துள்  M/S.Syscon Systems நிறுயத்தின் 

விடப்புள்ளிடன ற்று ணி உத்திபவு யமங்கப்ட்டு, ணிகள் பசய்ன ையடிக்டக டுக்கப்ட்ைது. 

வநற்கொண் ணியின் அயசப அயசினம் கருதி கபொட்சிகளின் சட்ைம் 1920 பிரிவு 15-ன் கீழ் தனி 

அலுயரின் அனுநதி பற்று ணிகட பசய்ன வநற்பகொண்ை அடத்து ையடிக்டககட 

நன்த்தின் ொர்டயக்கும் திவிற்கும் டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

1. நன்ம் திவு பசய்னொம். 

.க.ண்.5994/2021/இ1 

 

3276) பொள்ொச்சி கபொட்சியில் 15-யது நிதிக்குழு நொன்னம்  Tied Grant 2021-22-ன் கீழ் திைக்கழிவு 



வநொண்டந ணிக்கு 6.00 ைன் பகொள்வு பகொண்ை டிப்ர் ொரி விநிவனொகம் பசய்தல் ணிக்கு 

கபொட்சி நிர்யொக இனக்குர் பசன்ட               அயர்களின் .க.ண்.31117/2021/அம்ருத்-2, 

ொள்.06.12.2021-ன்டி நிர்யொக அனுநதி யமங்கப்ட்ைதற்கிணங்க Gem Special Government Price 

விடயில் அங்கீகரிக்கப்ட்ை நிறுயநொ TATA Motors Limited மூம் Cabin நற்றும் Chasis - 

பற்று ொடி கட்டுதல் ணிக்கு 30.12.2021-ல் எப்ந்தப்புள்ளி வகொரி 30.12.2021-ல் VAMBSK FABS (P) 

LTD நிறுயத்திற்கு ணி உத்திபவு யமங்கி ொடி கட்டும் ணி முடிக்கப்ட்டுள்து. வநற்கொன் டிப்ர் 

ொரிடன யட்ைொப வொக்குயபத்து அலுயகத்தில் திவு பசய்ன தற்கொலிக திவு கட்ைணம், 

வொக்குயபத்து பசவிம் நிபந்தப திவு கட்ைணம், சொட யரி நற்றும் இன்சூபன்ஸ் பசய்யதற்கு 

உத்வதச பசவிம் ரூ.100000/- ஆகும். வநற்கொண் பசவித்டத கபொட்சி பொது நிதியில் 

வநற்பகொள்வும் நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

2. வநற்கொண் ணிக்கொ பசவித்டத கபொட்சி பொதுநிதியில் வநற்பகொள்வும் நன்ம் 

அனுநதிக்கொம். 

 

3277) பொள்ொச்சி கப பொதுநக்களுக்கு ொதுகொக்கப்ட்ை குடிநீர் தடையின்றி விநிவனொகம் பசய்ன 

துயொக கபொட்சியில் கீழ்கண்ை இைங்களில் அம்பொம்ொடனம் தடடந நீவபற்று நிடனம் 

சுத்திகரிப்பு நிடனம் நொர்க்பகட்வபொடு 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. வ ொதி கர் OHT - 3 ர்கள் 

 பநொத்தம்  28 ர்கள் 

 

வநற்கொண் ணிக்கு பிப்பயரி நொதத்திற்கு விடப்புள்ளிகள் பற்று 25.01.2022-ல் 

பயண்ணிொ நகளிர் சுன உதவிக்குழுவிற்கு ணி உத்திபவு யமங்கப்ட்டு ணி வநற்பகொள்ப்ட்டு 

யருகிது. தற்சநனம் கர்ப்பு உள்ொட்சி வதர்தல் அறிவிப்பு பயளினொக இருப்தொல் பதொைர்ந்து 

இப்ணிடன வநற்பகொள் விடப்புள்ளி அறிவிப்பு பசய்து வநல்ையடிக்டககள் பதொைப கொ 

அயகொசம் இல்ொத கொபணத்திொலும் இப்ணி குடிநீர் அத்தினொயசின ணினொக இருப்தொலும் ணியின் 

அயசப அயசினம் கருதி இப்ணிக்கு ற்கவய பிப்பயரி நொதத்திற்கு ணி உத்திபவு பற்று 

ணிவநற்பகொள்ளும் பயண்ணிொ நகளிர் சுன உதவிக்குழு மூம் நொர்ச் நற்றும் ப்பல் ஆகின 

இபண்டு நொதங்களுக்கு கொநீட்டிப்பு பசய்து ணி வநற்பகொள் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

இப்ணிடன ற்கவய பிப்பயரி நொதத்திற்கு பகொடுத்துள் விடப்புள்ளியின் விட விகிதத்திற்வக 

பயண்ணிொ நகளிர் சுன உதவிக்குழுவின் மூவந ணிகள் வநற்பகொள்வும் இப்ணிடன பசய்ன 

நொர்ச் நற்றும் ப்பல் ஆகின இபண்டு நொதங்களுக்கு ஆகும் உத்வதச பசவிம் ரூ.9.50 இட்சம் 

ஆகும். இச்பசவித்டத குடிநீர் நிநிதியில் வநற்பகொள்வும் நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 



2. இப்ணி குடிநீர் அத்தினொயசின ணினொக இருப்தொல்  ணியின்  அயசப அயசினம் கருதி 

இப்ணிடன வநற்பகொள்ளும் பயண்ணிொ நகளிர் சுன உதவிக்குழு மூம் ற்கவய 

பகொடுத்துள் விடப்புள்ளியின் அவத விட விகிதத்திற்கு ணி வநற்பகொள் நன்ம் 

அனுநதிக்கொம். 

 

 

3278) பொள்ொச்சி கபொட்சி குதிகளில்   பைங்கு வொய் தடுப்பு ையடிக்டக ணிக்கொக 86 DBC 

ணினொர்கள் ணியில் ஈடுடுத்தப்ட்டுள்ர். வநலும் கபொட்சி குதிகளில் உள் வீடுகள் நற்றும் 

அதட சுற்றியுள் குதிகளில் முதிர்ந்த பகொசுப் புழுக்கட அழிக்கும் ணிக்கு Vehicle Mounted 

Fogging Machine-1 ண்ணம், Pulse Fogging Machine 5, Mini Fogging Machine -10 ண்ணம் னன்டுத்தி 

பகொசு நருந்து அடிக்கப்ட்டு யருகிது. வநற்டி கைந்த யம்ர் நொதம் முதல் ொது வததி யடப 

பொள்ொச்சி கபொட்சி குதிகளில் 6 ர்கள் பைங்கு கொய்ச்சல் ொதிப்புக்கு உள்ொகியுள்ர். வநற்டி 

பகொசுப்புழு பவுயடத தடுக்கும் ணிக்கு னன்ைத்தப்டும் Fogging machine வொதுநொதொக இல்ட. 

வய Vehicle Mounted Fogging Machine 1 ண்ணம், நற்றும் Aerosal Cylinder for usage of Mini Fogging 

machine 1000 ண்ணம் பகொள்முதல் பசய்யும் ணிக்கு  15.12.2021 அன்று டைபற் 

எப்ந்தப்புள்ளியில் கீழ்க்கொணும் எப்ந்தப்புள்ளிகள் யபப்பற். 

எப்ந்தப்புள்ளிகளின் விபம் பின்யருநொறு, 

ய. 

ண் 

பனர் நதிப்பீட்டு பதொடக 

1 Prime Agencies,  

34/86, South Fort street, 

Vridhachalam-606001 

Cuddalore District 

 

ரூ. 6,95,800/-  

2 Jeyam Electronicals,  

28, Kasthuribai Nagar, Zahir Hussain Street,Kadaperi,West 

Thambaram, 

Chennai 

 

ரூ. 7,64,200/- 

  

  யபப்பற் இபண்டு எப்ந்தப்புள்ளிகளில் குடயொ எப்ந்தப்புள்ளி அளித்துள் Prime Agencies, 

34/86, South Fort street,Vridhachalam. நிறுயத்தின் எப்ந்தப்புள்ளியிட ற்க நன்த்தின் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. வநலும் பொது சுகொதொப ணியின் அயசப அயசினம் கருதி முன் அனுநதி பற்று 

ணிகள் வநற்பகொள் நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு:- 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.5693/2021/ச்2 

 

3279) பொள்ொச்சி கபொட்சி குதியில் தற்சநனம் பகொவபொொ பதொற்று பதொைர்ச்சினொக திசரி ற்ட்டு 

யருகின்து. அவத சநனம் தற்பொழுது பைங்கு கொய்ச்சலும் பதொைர்ச்சினொக கண்ைறினப்ட்டு 

யருகின்து. பைகு கொய்ச்சல் தடுப்பு ையடிக்டக ணியில் பொது நக்களிைம் விழிப்புணர்வு 

ற்டுத்திைப்ட்டும். DBC ணினொர்கள் பகொண்டு கப்ணி வநற்பகொள்ப்ட்டும் யருகின்து. 

னினும் வொய் திர்ப்பு சக்தியிட வநம்டுத்தும் பொருட்டு பொது நக்களுக்கு நிவயம்பு கசொனம் 

யமங்கிைவும், தற்சநனம் ள்ளிகள் திக்க அபசு ையடிக்டக வநற்பகொண்டுள்தொகவும் ள்ளிகள் 

பதொைர்ச்சினொக 5 ொட்கள்  நொணய நொணவினர்களுக்கு யமங்கிைவும் வதடயப்டும் வயம்பு 

கசொனப்பொடி தற்சநனம் இருப்பில் மிகக்குடயொக உள்து. வய பொது சுகொதொபப் ணியின் 

அயசினம் கருதி நிவயம்பு கசொனப்வுைர் 550 கிவொ யொங்கிைவும் அதற்கொ பசவிம் 

ரூ.10,00,000/-த்திற்கு பொது நக்கள் ன் கருதி நொயட்ை கபொட்சிகள் சட்ைம் பிரிவு-15ன் கீழ் 

அனுநதி பற்று ணிகள் வநற்பகொள்ப்ட்ை ன் விபம் நன்த்தின் ொர்டயக்கும் திவிற்கும் 



டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் ொர்டயயிட்டு திவு பசய்னொம். 

.க.ண்.0351/2021/ச்3 

3280) பொள்ொச்சி கபொட்சியின் பசனல்ொட்டிற்கொக பொறியினல் பிரிவின் கீழ் இனங்கும் யொகங்களின் 

யருை கொப்பீடு (Insurance) 2022-ம் ஆண்டிற்கு புதுப்பித்தல் பசய்ன பசலுத்தும் கட்ைணத் 

பதொடககளுக்கொ உத்வதச பசவிம் பதொடக ரூ.2,00,000/-க்கு நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம் 

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

பசலுத்திை நன்ம் அனுநதிக்கொம்.. 

.க.ண்.2168/2022/இ2 

3281) பொள்ொச்சி கபொட்சியின் பசனல்ொட்டிற்கொக பொறியினல் பிரிவின் கீழ் இனங்கும் 8 யொகங்களின் 

சொட யரி நற்றும் தகுதிச்சொன்று 2022-ம்  ஆண்டிற்கொ வொக்குயபத்து துடக்கு பசலுத்தும் 

கட்ைணத் பதொடககளுக்கொ உத்வதச பசவிம் பதொடக ரூ.2,00,000/-க்கு நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு: 

1. நன்ம் அனுநதிக்கொம் 

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

பசலுத்திை நன்ம் அனுநதிக்கொம்.. 

.க.ண்.2926/2022/இ2 

3282) பொள்ொச்சி கபொட்சியில் கொலியிையரி இங்கட யசூல் பசய்திை பொள்ொச்சி கபொட்சி 

ஆடணனொர் அயர்களின் உத்திபவின் வரில் விம்பப் டக (Flex) 10 ண்ணங்கள் 2x2க்கு 

அவுகள் பகொண்ைது யருயொய் உதவினொர் திரு.வக.கிருொகபன் அயர்கள் பசவு பசய்திட்ை 

யடகயில் ரூ.4500/- அன்ொர்க்கு யமங்கிை நன்த்தின் அனுநதிக்கு. 

அலுயக குறிப்பு:- 

           நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.0070/2022/அ2 

 

3283) பொள்ொச்சி கபொட்சி குடிநீர் விநிவனொகத்தில் தடடந நீவபற்று நிடனம், நீர் உந்து நிடனம் 

அடத்து குடிநீர் வநல்நிடத் பதொட்டிகள், தடபநட்ை பதொட்டிகள் நற்றும் கிர்நொ குமொய்களின் 

இறுதி குதியில் குடிநீர் நொதிரி வசகபம் பசய்து, வசொதட பசய்ன 2022-2023 யடப எரு 

யருைத்திற்கு பசலுத்தும் ரிவசொதடக் கட்ைணம் ரூ.2.00இட்சத்திற்கு நன் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு:- 

           நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

 

 

3284) திர்யரும் உள்ொட்சி வதர்தல் 2022-ல் டைப உள்தொல், இந்கபொட்சியில் பொநரிக்கப்டும் 

பதொடவசி இடணப்புகளுக்கொ வசடய நற்றும் இடணனத வசடயக்கொ பசவிம் 

கூடுதொக ற்ை யொய்ப்பு உள்தொல், கூடுதல் பசவித்திற்கு வதொபொனநொக ரூ.2,00,000/-ற்கு யபவு 

பசவு நறுநதிப்பீடு (Revised Estimate) பசய்து யமங்க அனுநதி வயண்ைப்டுகிது.  

அலுயகக் குறிப்பு:   

1. அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.4627/2018/பி4 

 



3285) பொள்ொச்சி கபொட்சிக்குட்ட்ை 36 யொர்டுகளில் பொது சுகொதொப திைக்கழிவு வநொண்டந ணிகள், 

யடிகொல் ணிகள், ொதொ சொக்கடை ணிகள், பதருவிக்கு ணிகள், குடிநீர் விநிவனொகப் ணிகள், 

சொட வநம்ொட்டு ணிகள் நற்றும் அத்தினொயசின ணிகள் ஆய்வு பசய்ன கபநன்த் தடயர் 

அயர்களுக்கு எரு யொகம் வதடயப் டுகிது. 

       புதின ஸ்கொர்பிவனொ (SCORPIO) யொகம் என்று DGS and (Directorate General of Supply and Disposal) 

விடயில் அல்து அபசு னன்ொட்டிற்கு  உள் சிப்பு (Govt Special price) விட விகிதத்தில் 

கபொட்சி நிர்யொக இனக்குர், பசன்ட அயர்களின் அனுநதி பற்று யொங்கிக் பகொள்வும் 

அதற்கொகும் உத்வதச பசவிம் ரூ.17.00 இட்சத்திற்கு நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

வநலும், கூடுதல் பசவிம் ற்டும் ட்சத்தில் அதற்கொ பசவித்திற்கும் நன்த்தின் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயக்க் குறிப்பு: 

      நன்ம் அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.இ1/281/2022 

 

3286)        இந்கபொட்சியில் திரு.R.சுப்ரிநணினம் எப்ந்ததொசர் 2016-17 நற்றும் 2017-18 ஆகின 

ஆண்டுகளில் பசய்த ணிக்கொக பசலுத்தப்ட்ை EMD நற்றும் ASD பதொடககள் பநொத்தம் ரூ.252900/- 

கொங்கைந்த டயப்புநிதி திவயட்டில் உள்து. 

      வய வநற்டி பதொடக ரூ.252900/-  கொங்கைந்த டயப்பு நிதி திவயட்டில் இருந்து, 

திரு.R.சுப்பநணினம் எப்ந்ததொபருக்கு திருப்பி யமங்கிை நன் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு 

     1. அனுநதிக்கொம். 

.க.ண்.6552/2021/பி4 

 

3287) பொள்ொச்சி கபொட்சி குதிகளில் உள் அடத்து குடியிருப்புகளில் இருந்து 

வசகபநொகும் திைக்கழிவுகட பிரித்து நட்கும் குப்டகட நுண்ணுயிர் உபநொக்கும் 

டநனங்களில் (MCC) உபநொக்கும் ணி டைபற்று யருகிது. வநற்டி அப்ணியின் வொது 

அதற்கொக அடநக்கப்ட்ை பதொட்டிகளில் சுமற்சி முடயில் வொைப்டுகிது. வநலும் 

பிபதியொபம் பதொட்டியிட சுமற்சி முடயில் புபட்டி வொை வயண்டியுள்து. இவ்யொறு புபட்டி 

வொடும்வொது ற்டும் துர்ொற்ம் நற்றும் ஈக்கள் பதொற்றிொல் அருகில் உள் பொது 

நக்கள் அதிருப்தி பதரிவிக்கின்ர். வய நுண்ணுயிர் உபநொக்கல் டநனங்களில்  (MCC)  

ற்டும் ஈக்கள் பதொற்றிட கட்டுப்டுத்திைவும், யொகத்திட றுநணத்துைன் ொக்டீரினொ 

பதொற்று ற்ைொ யண்ணம் பொநரித்திைவும் Lemon Gross Oil 4 பந.ைன் பகொள்வு பகொண்ை 

உபநொக்கல் டநனங்களுக்கு 75 லி வீதமும், சிடிசி வநடு உபநொக்கல் டநனத்திற்கு 20 லி 

ன் கணக்கில் பநொத்தம் 320 லி யொங்கி யமங்கும் ணிக்கு  ரூ.9,50,000/- நதிப்பீடு தனொர் 

பசய்னப்ட்ைது. ணியின் அயசப அயசினம் கருதி தனொர்  பசய்னப்ட்ை நதிப்பீட்டிட 

தமிழ்ொடு நொயட்ை கபொட்சிகள் சட்ைம் 1920 பிரிவு  15-ன் கீழ் வநற்பகொள் ஆடணனர் 

அனுநதி பப்ட்டுள்து. வநலும் 19.01.2022 அன்று விடப்புள்ளி வகொரி 21.01.2022 

அன்று விடப்புள்ளிகள் பப்ட்ைது.   

விடப்புள்ளிகளின் விபம் பின்யருநொறு:- 

ய. 

ண் 

நிறுயத்தின் பனர் விட விபம் 

1 ஸ்ரீ ொொஜி நொர்க்பகட்டிங் க்ஸ்வொர்ட்ைர், 

திருநட இல்ம், 9/5-1,  ொர் வீதி, ய்னம்ொடனம் 

(po), திண்டுக்கல். 

ரூ.2550/- +18% 

GST  

(Per Litre) 

2 ஸ்ரீ தொய் மூகொம்பிகொ க்ஸ்வொர்ட், ரூ.2500/- +18% 



4, பூங்கொ கர், சூவஸ்யபன்ட்டி (po), பொள்ொச்சி. GST  

(Per Litre) 

 

           யபப்பற் இபண்டு  விடப்புள்ளிகளில் குடயொ விடப்புள்ளி அளித்துள் ஸ்ரீ 

தொய் மூகொம்பிகொ க்ஸ்வொர்ட், 4, பூங்கொ கர், சூவஸ்யபன்ட்டி (po), பொள்ொச்சி 

நிறுயத்தின் விடப்புள்ளிடன ற்று ணி உத்திபவு யமங்கப்ட்டு, ணிகளின் அயசப 

அயசினம் கருதி கபொட்சிகளின் சட்ைம் 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் தனி அலுயரின் அனுநதி 

பற்று ணிகள்  வநற்பகொள்ப்ட்ைது நன்த்தின் ொர்டயக்கும் திவிற்கும் 

டயக்கப்டுகிது. 

அலுயக குறிப்பு:- 

     1. நன்ம் ொர்டயயிட்டு திவு பசய்னொம். 

.க.ண்- 165/2022/ச்2 

3288)       இந்கர்நன் தீர்நொ ண்.3116 ொள்.30.11.2021-ல் தமிழ்ொடு வதர்தல் ஆடணனம் 

பசன்ட அயர்களின் உத்தபவின்டி கர்ப்பு உள்ொட்சித் வதர்தல் 2021-2022 வதர்தல் 

ைத்தயதற்கொக உத்வதச பசவுத்பதொடக ரூ.55.00 இட்சத்திட கபொட்சி பொது 

நிதியிலிருந்து பசவு பசய்து பகொள்வும் பின்ர் அபசிைமிருந்து யரும் நிதியிட 

ஈடுபசய்து பகொள்வும் நன் அனுநதி பப்ட்டுள்து. தற்வொது கூடுதொக வதடயப்டும் 

பசவித்டத திர்வொக்கி ரூ.20.00 இருது இட்சம் கூடுதொக உத்வதச 

பசவித்பதொடக பொது நிதியில் பசவு பசய்து பகொள் நன்த்தின் அனுநதி 

வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு :   

1.  நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

 

3289) இந்கபொட்சியின் 2021-2022ம் ஆண்டிற்கொ யருயொய் நற்றும் மூதநிதி, குடிநீர் 

யமங்கல் நற்றும் கழிவுநீர் நிதி, நற்றும் ஆபம்க் கல்விநிதிக்கொ திருத்தின யபவு பசவு 

திட்ை நதிப்பீடு நற்றும் 2022-2023ம் நிதினொண்டிற்கொ யருயொய் நற்றும் மூதநிதி, 

குடிநீர் யமங்கல் நற்றும் கழிவுநீர் நிதி நற்றும் ஆபம்க் கல்விநிதிக்கொ உத்வதச யபவு 

பசவு திட்ை நதிப்பீடு தனொர் பசய்து நன்த்தின் ொர்டயக்கும் அனுநதிக்கும் 

டயக்கப்டுகிது. 

அலுயகக் குறிப்பு:   

1. அனுநதிக்கொம். 

.க.ண். 515/2020/பி1 

 
3290) பொள்ொச்சி கபொட்சினொது தூய்டந இந்தினொ திட்ைத்தின் கீழ் திந்தபயளியில் நம் கழித்தற் 

கபொட்சினொக  அறிவிக்கப்ட்டு (ODF) பதொைர்ந்து அத்தடகன நிடடன கடைப்பிடிக்கப்ட்டு 

யருகிது. தற்வொது அதன் அடுத்த நிடனொ (ODF+) சொன்று பொறுயதற்கு கபொட்சி ல்வயறு 

ையடிக்டககட வநற்பகொண்டு யருகிது. அதன் எரு குதினொக கபொட்சி குதியில் திந்த 

பயளியில் நம் கழித்தற் நிட பதொைர்ந்து பொநரிக்கப்ட்டு யருகிது ன் சுன 

உறுதிபநொழிக்கு (Self  Declaration) நன்த்தின் அங்கீகொபத்திற்கும் அனுநதிக்கும் டயக்கப்டுகிது.  

 வநலும் பொது நக்கள் (ODF+ ) சொன்று இந்கபொட்சிக்கு பறுயது குறித்து தங்களின் 

ஆட்வசடணகள் நற்றும் கருத்துக்கள்  இருப்பின் ஆடணனொர் பொள்ொச்சி கபொட்சி  

அயர்களுக்கு ழுத்து யொயிொக  15 திங்களுக்குள் பதரிவிக்குநொறு வகொரி ொளிதழில் விம்பம் 

பசய்ன அனுநதிக்கும் இதற்கு ஆகும் பசவித்திற்கு கர்நன் அனுநதியும்  வயண்ைப்டுகிது. 

வநலும் பொதுசுகொதொபப் ணியின் அயசப அயசினம் கருதி முன் அனுநதி பற்று ணிகள் 



வநற்பகொள் நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

   1. நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

.க.ண்  3531/2021/ச்2                                                         

3291)    பொள்ொச்சி கபொட்சி  தூய்டந இந்தினொ இனக்கத்தின் திைக்கழிவு வநொண்டந 

திட்ைத்தின் கீழ் நத்தின அபசின் MOUD துடயிர் STAR RATING எவ்பயொரு உள்ொட்சி 

அடநப்புகளுக்கும் யமங்கி யருகின்ர். அதன் எரு குதினொக பொள்ொச்சி கபொட்சியில் 

வசகபநொகும் திைக்கழிவுகட திைக்கழிவு  வநொண்டந விதிகளின்டி முடவன தபம்பிரித்து 

டகனொப்ட்டு யருகிது, வநலும் Secondary storage and Transportation பசய்யது முற்றிலும் 

தவிர்க்கப்டுள்து.   வய பொள்ொச்சி கபொட்சியிட குப்டயில்ொ கபொட்சினொக (Garbage Free 

City) மூன்று ட்சத்திப அங்கீகொபம் (Three Star Rating) ப சுன உறுதிபநொழிக்கு(Self declaration) 

நன்த்தின் அங்கீகொபத்திற்கும் அனுநதிக்கும் டயக்கப்டுகிது 

  வநலும் பொது நக்கள் STAR RATING சொன்று இந்கபொட்சிக்கு பறுயது பொது நக்கள் 

தங்களின் ஆட்வசடணகள் நற்றும் கருத்துக்கள் இருப்பின்  ஆடணனொர் பொள்ொச்சி கபொட்சி  

அயர்களுக்கு ழுத்து யொயிொக  15 திங்களுக்குள் பதரிவிக்குநொறு வகொரி ொளிதழில் விம்பம் 

பசய்ன அனுநதிக்கும் இதற்கு ஆகும் பசவித்திற்கு கர்நன் அனுநதியும்  வயண்ைப்டுகிது. 

வநலும் பொதுசுகொதொபப் ணியின் அயசப அயசினம் கருதி முன் அனுநதி பற்று ணிகள் 

வநற்பகொள் நன்த்தின் அனுநதி வயண்ைப்டுகிது. 

அலுயகக்குறிப்பு: 

   1. நன்ம் அனுநதி யமங்கொம். 

.க.ண்:3531/2021/ச்2                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


