
ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சி 
சொதொரணக் கூட்டம் 

30.06.2022 தததி  வியொழக் கிழமை  ைொமை 4.30 ைணிக்கு ப ொள்ளொச்சி  நகரொட்சி  நகர ைன்ற  கூட்டரங்கில் 
நமடப ற்ற நகரைன்ற சொதொரணக்  கூட்ட நடவடிக்மககள். 

 
வ. 
எ
ண் 

ப ொருள் வி ரம் தீர்ைொனம் 

1)               புரட்சித் தமைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துணவு மைய திட்டத்திற்கு ஆமணயர் 
அவர்களின் மகபயொப் ம்  சொன்றிதழ் (Digital Signature) வழங்கும் ப ொருட்டு 
M/s.SCS Corporate Solutions Chennai அவர்களின்  ட்டியல் பதொமக ரூ.3000/- 
வழங்க ைன்ற அனுைதி தவண்டப் டுகிறது. 
 அலுவைகக்குறிப்பு:- 

   1.   ைன்றம் அனுைதிக்கைொம் 

   ந.க.எண்.3037/2022/சி2 

தீர்ைொனம்  எண் :  195 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 
 
 

2) ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சியின் 4-வது வொர்டு  குதியில் உள்ள பசொர்ணபுஷ் ம் 
கொைனி பூங்கொவில் உள்ள மின் கம் ங்கள், மின்  ொமத ஒயர்கள் ைற்றும் மின் 
விளக்கு ப ொருத்திகள்  ழுதமடந்து உள்ளமத புதுப்பித்தும், ஒளிர மவக்கவும் 
தவண்டி உள்ளது. இதற்கொகும் ைதிப்பீடு ரூ.1.65 இைட்சத்திற்கு ைன்ற அனுைதி 
தவண்டப் டுகிறது. 
அலுவைகக்குறிப்பு 

1. ைன்றம் அனுைதிக்கைொம். 

தீர்ைொனம்  எண் :  196 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



2. நகரொட்சி நிதி நிமை அனுசரித்து  ணி தைற்பகொள்ள நடவடிக்மக 
எடுக்கப் டும். 

ந.க.எண்.  2496/2022/இ1 

3) ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகரொட்சிக்கு பசொந்தைொன 
பவங்கதடசொ கொைனி தைல்நிமைத் பதொட்டியில்  ழுதமடந்த மூன்று 300mm D.I 
பசொலுஸ் வொல்வுகமள ைொற்றி புதிதொக ப ொருத்துதல்  ணிக்கு ரூ.3.80 இைட்சம் 
ைதிப்பீட்டிற்கு 02.06.2022 ஆம் தததியில் ஒப் ந்தப்புள்ளி தகொரியதில் வரப்ப ற்ற 
ஒப் ந்தப்புள்ளிகமளக் பகொண்டு ஒப்புதநொக்கு  ட்டியல் தயொர் பசய்தது 
கீழ்கண்டவொறு. 

 

1. திரு.A.சதீஸ்குைொர், 
ப ொள்ளொச்சி. 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 
0.06% குமறவு. 

2
. 

M/S:தண்ட ொணி அன் தகொ, 
ப ொள்ளொச்சி. 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 2.11% 
அதிகம். 

எனதவ குமறவொக ஒப் ந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப் ந்ததொரர் 
திரு.A.சதீஸ்குைொர், ப ொள்ளொச்சி அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ஏற்க ைன்ற 
அனுைதி தவண்டப் டுகிறது. 
அலுவைகக்குறிப்பு: 

1. தைற் டி  ணிக்கு நிர்வொக அனுைதி ப ற ைன்றத்திற்கு ப ொருள் 
மவக்கப் ட்டுள்ளது. 

2. முதல் அமழப் ொக வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் 0.06% 
குமறவொனதொக ஒப் ந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப் ந்ததொரர் 
திரு.A.சதீஸ்குைொர், ப ொள்ளொச்சி அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ைன்றம் 

தீர்ைொனம்  எண் :  197 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 
 



ஏற்கைொம். 
3. தைற்கொண்  ணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்ைன்றத் தமைவர் 

அவர்களின் முன் அனுைதி ப ற்று ஒப் ந்தப்புள்ளி தகொரி நடவடிக்மககள் 
தைற்பகொண்டமதயும் ைற்றும்  ணி உத்திரவு வழங்கியமதயும் ைன்றம் 
அனுைதிக்கைொம். 

ந.க.எண்: 3054/2022/இ1 
 

4)  ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகரொட்சி தைற்கு  குதியில் 
உள்ள   17 வொர்டுகளில் குடிநீர் கசிவுகள் ப ொதுக்குழொய் நீர்க்கசிவு, ைதகுகள் 
நீர்க்கசிவு, அமடப்புகள் ைற்றும் கிணற்றுநீர் கசிவுகள்  ரொைரிப்பு பசய்தல்  ணிக்கு 
ரூ.4.80 இைட்சம் ைதிப்பீட்டிற்கு 31.05.2022 ஆம் தததியில் ஒப் ந்தப்புள்ளி 
தகொரியதில் வரப்ப ற்ற ஒப் ந்தப்புள்ளிகமளக் பகொண்டு ஒப்புதநொக்கு  ட்டியல் 
தயொர் பசய்தது கீழ்கண்டவொறு. 

 

1. திரு.A.சதீஸ்குைொர், 
ப ொள்ளொச்சி. 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 0.05% 
குமறவு. 

2. 
M/S:தண்ட ொணி அன் 
தகொ, ப ொள்ளொச்சி. 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 2.86% 
அதிகம். 

 
எனதவ குமறவொக ஒப் ந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப் ந்ததொரர் 

திரு.A.சதீஸ்குைொர், ப ொள்ளொச்சி அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ஏற்க ைன்ற 
அனுைதி தவண்டப் டுகிறது. 
அலுவைகக்குறிப்பு: 

1. தைற் டி  ணிக்கு நிர்வொக அனுைதி ப ற ைன்றத்திற்கு ப ொருள் 

தீர்ைொனம்  எண் :  198 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



மவக்கப் ட்டுள்ளது. 
2.   முதல் அமழப் ொக வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் 0.05% 

குமறவொனதொக ஒப் ந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப் ந்ததொரர் 
திரு.A.சதீஸ்குைொர், ப ொள்ளொச்சி அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய 
ைன்றம் ஏற்கைொம். 

3. தைற்கொண்  ணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்ைன்றத் தமைவர் 
அவர்களின் முன் அனுைதி ப ற்று ஒப் ந்தப்புள்ளி தகொரி 
நடவடிக்மககள் தைற்பகொண்டமதயும் ைற்றும்  ணி உத்திரவு 
வழங்கியமதயும் ைன்றம் அனுைதிக்கைொம். 

ந.க.எண்: 5258/2022/இ1 
 

5)                     ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சியில் ஓய்வு ப ற்ற  ணியொளர்கள் இறந்த 
 ணியொளர்களின் வொரிசுகளுக்கு ைற்றும் ஓய்வு ப ற இருக்கும்  ணியொளர்களுக்கு 
சிறப்பு தசைநைநிதி பதொமக ைற்றும் நகரொட்சி  ங்குத்பதொமக, வட்டித் பதொமக 
வழங்க அவ்வப்த ொது ப ொதுநிதி கணக்கிலிருந்து கொதசொமையொக ப றப் ட்டு 
கனரொ வங்கி கணக்கு எண்.1228101021721  கணக்கில் வரவு மவக்கப் ட்டு  
அதிலிருந்து  வழங்கப் ட்டு  வந்தது.  

தற்த ொது தைற்கண்டவொறு கணக்கில் பதொமக குமறவொக உள்ளதொல் 
அவ்வப்த ொது ைொற்றம் பசய்ய இயைொத கொரணத்தினொல் பதொமகயொனது 
அவ்வப்த ொது வழங்க இயைொத நிமையில் உள்ளது. எனதவ இனி 
தைற்கண்டவொறு வழங்கப் ட தவண்டிய சிறப்பு தசைநைநிதி பதொமககக்கொன 
அசல் வட்டி ைற்றும் நகரொட்சி  ங்குத் பதொமகயிமன அவ்வப்த ொது வழங்கிட 
ஏதுவொக ப ொது நிதியிலிருந்து வழங்க ைன்ற அனுைதிக்கு மவக்கப் டுகிறது. 

                             தீர்ைொனம்  எண் :  199 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



அலுவைகக்குறிப்பு:- 

      1.    ைன்றம் அனுைதி வழங்கைொம் 

ந.க.எண்.4048/2021/பி3 
6)              ப ொள்ளொச்சி உள்ளூர் திட்டக் குழுை எல்மைக்குட் ட்ட, அங்கீகரிக்கப் ட்டு 

அனுைதிக்கப் ட்ட தகொட்டூர் தரொடு விரிவு அபிவிருத்தி திட்டம் ,  ல்ைடம் தரொடு 
விரிவு அபிவிருத்தி திட்டம், விரிவு அபிவிருத்தி திட்ட 
எண்கள்.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 அங்கீகரிக்கப் ட்டுள்ளது.  ைற்றும் ைொர்க்பகட் 
ம  ொஸ் திட்டம் வமரவு நிமையில் உள்ளது.  
          தைற்கண்ட திட்டங்களில் புதியதொக உருவொக்கப் ட்ட அபிவிருத்தி 
 ணிகளிமன திட்ட வமர டத்தில் கொண்பித்து ைறு ரிசீைமன பசய்திடவும் , இது 
பதொர் ொக பசன்மன உயர்நீதிைன்றத்தில்  வழக்கு  எண்  W.M.P.No.8564/2022  
&  W.M.P.No. 8475/2022 ல் அரவிந் முத்துசொமி ைற்றும் முவர் . 1. நகர்  ஊரமைப்பு   
இயக்குநர்  பசன்மன அவர்கமளயும் 2. நகர் ஊரமைப்பு இமண இயக்குநர் 
தகொயம்புத்தூர் அவர்கமளயும் ைற்றும் 3. உறுப்பினர் பசயைர் / ஆமணயொளர் 
உள்ளூர் திட்டக்குழுைம் அவர்கமளயும் பிரதிவொதிகளொக தசர்த்து வழக்கு 
பதொடர்ந்துள்ளொர்.  
            தற்த ொமதய வளர்ச்சியிமன கருத்தில் பகொண்டு ப ொள்ளொச்சி உள்ளூர் 
திட்டக்குழுை  குதியில் வரும் முழுமைத்திட்டத்தில் அடங்கிய அமனத்து 
அபிவிருத்தி திட்டங்களிலும் தசர்த்து வளர்ச்சி  ணிகமள குறிப்பிட்டு 
ஒருங்கிமணந்த திட்ட ைொற்ற வமர டம் தயொர் பசய்து , வழங்குைொறு நகர் 
ஊரமைப்பு இயக்குநர், பசன்மன அவர்களுக்கு உரிய பிதரரமணயிமண 
அனுப்பி மவக்க ைன்றத்தின் அனுைதி தவண்டப் டுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு :           

தீர்ைொனம்  எண் :  200 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



ந.க.எண்:3896/2021/ஜி1 
7) ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சியில் ஏற்கனதவ தயொர் பசய்த Road Ledger-க்கு 

 திைொக புதிய வொர்டு வமரயமறயின் டி Unicode, Road Street ைற்றும் Lane 
ஆகியவற்மற குறித்து Road Coloring பசய்து Road ledger–மய Auto Card 

Drawing பசய்தல்  ணிக்கொன உத்ததச ைதிப்பீட்டு பதொமக ரூ.49.800/- ைதிப்பீடு 
தயொர் பசய்யப் ட்டது. தயொர் பசய்யப் ட்ட ைதிப்பீட்டிற்கு ப ொதுநிதியில் 
தைற்பகொள்ளவும் ைன்ற அனுைதி ப றப் ட்டுள்ளது. 

 
எனதவ, விமைப்புள்ளி தகொரி இப் ணிமய உடனடியொக பசய்து முடிக்க 

வ. 
எண் ப யர் விமைப்புள்ளி 

வி ரம் 

1 

M.Lingeshwaran,  
60, Kurinji Nagar,  
Mangalam Road, Palladam - 
641664 

ரூ.49700/- 

2 

S. Jothi Ramalingam, 
24-A, PKA Complex,  
Angalaammankovil Opp,  
Palladam.  

ரூ.50700/- 

3 
A.Gobikannan, 
101, DMD Nagar,  
Palladam, Tiruppur. 

ரூ.51700/- 

 
தீர்ைொனம்  எண் :  201 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



விமைப்புள்ளிகள் 09.06.2022 அன்று தகொரப் ட்டது. வரப்ப ற்ற மூன்று 
விமைப்புள்ளிகளின் வி ரம் கீழ்க்கண்டவொறு 

வரப்ப ற்ற மூன்று விமைப்புள்ளிகளில் குமறவொக விமைப்புள்ளி 
அளித்துள்ள M.Lingeshwaran, Palladam அவர்களின் விமைப்புள்ளிமய ஏற்க 
ைன்ற அனுைதி தவண்டப் டுகிறது.  
அலுவைகக்குறிப்பு: 

1. தைற் டி  ணிக்கு நகர்ைன்ற தீர்ைொன எண்.147, நொள்.31.05.2022-ல் நிர்வொக 
அனுைதி ப றப் ட்டுள்ளது. 

2. இப் ணிக்கு வரப்ப ற்ற மூன்று விமைப்புள்ளிகளில் குமறவொனதொக 
விமைப்புள்ளி அளித்துள்ள M.Lingeshwaran, Palladam அவர்களின் 
விமைப்புள்ளிமய ைன்றம் ஏற்கைொம். 

3. தைற்கொண்  ணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்ைன்றத் தமைவர் 
அவர்களின் முன் அனுைதி ப ற்று  ணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்மககள் 
தைற்பகொண்டமதயும் ைன்றம் அனுைதிக்கைொம். 

ந.க.எண்.3019/2022/இ1 
8) ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சியில் பிரதி வொரம் 2 ைற்றும் 4 ம் சனிக்கிழமைகளில் 

தூய்மை நகருக்கொன ைக்கள் இயக்கம் .கூட்டுறவு துப்புரவு  ணி, என் குப்ம  என் 
ப ொறுப்பு, விழிப்புணர்வு த ொன்றவற்மற  முன் எடுத்து பசல்லும் ப ொருட்டு 
துவக்க நொளொன 03.06.2022 அன்று நகர்ைன்ற தமைவர்,  .துமணத்தமைவர்,  
ைன்ற உறுப்பினர்கள்,   நகரொட்சி ஆமணயர்,   அமனத்து அலுவைர்கள்,   
தன்னொர்வு பதொண்டு நிறுவனங்கள்,   .குடியிருப்த ொர் நைச்சங்கங்கள்,    NGM 
ைொணவ ைொணவியர்கள், ைற்றும்   ப ொது ைக்கள் ஆகிதயொமர  பகொண்டு 
தூய்மைக்கொன உறுதிபைொழி த ரணி விழிப்புணர்வு தநொட்டிஸ் வழங்குதல், 
ைரக்கன்று நடும் நிகழ்வு, ைற்றும்  ங்தகற் ொளர்களுக்கு மகயுமற. குடிநீர், 

தீர்ைொனம்  எண் :  202 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



குளிர் ொனங்கள் வழங்குதல் ஏமனய பதொடர்புமடய பிளக்ஸ் த னர்கள் 
அமைத்தது,    புமகப் டங்கள் எடுத்தது    த ொன்ற   பசைவீனங்கள் அமனத்தும்  
அவசர அவசியம் கருதி  ரூ.57693./=  ( ரூ ொய் ஐம் த்தி ஏழொயிரத்தி அறநூற்றி  
பதொன்னூற்றி மூன்று ைட்டும்)  திரு.எம்.சிவக்குைொர் துப்புரவு ஆய்வொளரொல்  
தைற்பகொள்ளப் ட்டது.  திரு. எம்.சிவக்குைொர் துப்புரவு ஆய்வொளரொல் 
தைற்பகொள்ளப் ட்ட பதொமகயிமன அன்னொருக்கு  வழங்க  ைன்றத்தின்   
 ொர்மவக்கும்    திவிற்கும் .  
அலுவலகக் குறிப்பு:- 
                 கூடுதல் தமைமை பசயைொளர் நகரொட்சி நிர்வொகம் ைற்றும் குடிநீர் வழங்கல் 
துமற பசன்மன அவர்களின் அறிவுமரகள் நொள் 31.05.2022 ன்  டியும் நகர் 
ைன்றதமைவரின் முன் அனுைதி ப ற்று அவசர அவசியம்  கருதி பசைவு 
பசய்யப் ட்டதற்கு  ைன்றம்  அனுைதிக்கைொம். .. 
ககோப்பு எண்: 3326/2022/எச்1
 

9) ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகரொட்சியில் 
விநிதயொகிக்கப் டும் குடிநீரில் கிருமி நொசினியொக  யன் டுத்தப் டும் குதளொரின் 
(Gass and liguid) ைற்றும் பிளிசிங் ப ொடி ஆகியமவ 2022-23–ம் ஆண்டிற்கு 
வழங்குதல்  ணிக்கு ரூ.9.50 இைட்சம் ைதிப்பீட்டிற்கு 14.06.2022 ஆம் தததியில் 
ஒப் ந்தப்புள்ளி தகொரியதில் வரப்ப ற்ற ஒப் ந்தப்புள்ளிகமளக் பகொண்டு 
ஒப்புதநொக்கு  ட்டியல் தயொர் பசய்தது கீழ்கண்டவொறு. 

 

1. 
ஸ்ரீ கிருஷ்ணொ பகமிக்கல், 
ஈச்சனொரி. 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 
0.82% குமறவு. 

தீர்ைொனம்  எண் :  203 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



2
. 

கருடொ யூட்டிலிட்டி 
பசொல்யூசன், தஞ்சொவூர். 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 
2.70% அதிகம். 

 
வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் குமறவொனதொக ஒப் ந்தப்புள்ளி 

அளித்துள்ள ஒப் ந்ததொரர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணொ பகமிக்கல், ஈச்சனொரி அவர்களின் 
ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ஏற்க ைன்ற அனுைதி தவண்டப் டுகிறது. 

 
அலுவைகக்குறிப்பு: 

1. தைற் டி  ணிக்கு நிர்வொக அனுைதி ப ற ைன்றத்திற்கு ப ொருள் 
மவக்கப் ட்டுள்ளது. 

2. முதல் அமழப் ொக வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் 0.82% 
குமறவொனதொக ஒப் ந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப் ந்ததொரர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணொ 
பகமிக்கல், ஈச்சனொரி அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ைன்றம் ஏற்கைொம். 

3. தைற்கொண்  ணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்ைன்றத் தமைவர் 
அவர்களின் முன் அனுைதி ப ற்று ஒப் ந்தப்புள்ளி தகொரி நடவடிக்மககள் 
தைற்பகொண்டமதயும் ைற்றும்  ணி உத்திரவு வழங்கியமதயும் ைன்றம் 
அனுைதிக்கைொம். 

ந.க.எண்: 3249/2022/இ1 
 

10) ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சிக்கு பசொந்தைொன ப ொறியியல் பிரிவில் உள்ள குடிநீர் 
விநிதயொக ைொரி வொகன எண். TN 41 3444 -க்கு வொகனத்தின் 12V த ட்டரி 
 ழுதொனமத அகற்றி புதிதொக ப ொருத்தும்  ணி 27.04.2022 அன்று விமைப்புள்ளி 
தகொரியதில் கீழ்க்கண்டுள்ளவொறு மூன்று விமைப்புள்ளிகள் வரப்ப ற்றள்ளன. 

 

தீர்ைொனம்  எண் :  204 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



1. M/S: J&D CO, Pollachi ரூ. 16500/- 
2. திரவொளர்கள் P.B.பெரிப் ஆட்தடொ டீசல் ஒர்க்ஸ், 

ப ொள்ளொச்சி. 
ரூ. 17000/ 

3. குருவொயூரப் ன் ஆட்தடொ 
பைொம ல்ஸ்,ப ொள்ளொச்சி. 

ரூ. 17500/ 

தைற்கண்ட விமைப்புள்ளியில் குமறவொன விமை விகிதம் அளித்துள்ள  
M/S: J&D CO, ப ொள்ளொச்சி அவர்களின் விமைப்புள்ளிமய ஏற்க ைன்ற அனுைதி 
தவண்டப் டுகிறது. 
அலுவைகக்குறிப்பு : 

1. இப் ணிக்கு ஆகும் பசைவினம் ரூ. 17000/--க்கு நகரைன்ற தமைவர் 
அவர்களின் முன் அனுைதி ப றப் ட்டுள்ளது. 

2. வரப்ப ற்ற விமைப்புள்ளிகளில் குமறவொன விமைப்புள்ளி அறித்துள்ள 
M/S: J&D CO, ப ொள்ளொச்சி அவர்களது விமைப்புள்ளியிமன ைன்றம் 
ஏற்கைொம். 

ந.க.எண். 1355/2022/இ2 
 

11) ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சிக்கு பசொந்தைொன ப ொறியியல் பிரிவில் உள்ள குடிநீர் 
விநிதயொக ைொரி வொகன எண். TN 41 B 2586 -க்கு வொகனத்தின் 4 டயர் ைற்றும் 4 
டியூப் புதிதொக வொங்கி ப ொருத்தும்  ணி 29.04.2022 ஆம் தததியில் ஒப் ந்தப்புள்ளி 
தகொரியதில் வரப்ப ற்ற ஒப் ந்தப்புள்ளிகமளக் பகொண்டு ஒப்புதநொக்கு  ட்டியல் 
தயொர் பசய்தது கீழ்கண்டவொறு. 

 
1. M/S.SJP Wood works traders, 

Pollachi   
ரூ. 1,16,000/-  

தீர்ைொனம்  எண் :  205 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 
 



2. M/S: J&D CO, Pollachi ரூ. 1,17,000/- 
 
வரப்ப ற்ற இரு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் குமறவொன ஒப் ந்தப்புள்ளி 

அளித்துள்ள M/S.SJP Wood works traders, Pollachi அவர்களின் 
ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ஏற்க ைன்ற அனுைதி தவண்டப் டுகிறது. 
அலுவைகக்குறிப்பு : 

1. இப் ணிக்கு ஆகும் பசைவினம் ரூ. 1,20,000/-க்கு நகரைன்ற தமைவர் 
அவர்களின் முன் அனுைதி ப றப் ட்டுள்ளது. 

2. முதல் அமழப் ொக வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் 
குமறவொனதொக ஒப் ந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப் ந்ததொரர் M/S.SJP Wood 
works traders, Pollachi  அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ைன்றம் ஏற்கைொம். 

3. தைற்கொண்  ணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்ைன்றத் தமைவர் 
அவர்களின் முன் அனுைதி ப ற்று ஒப் ந்தப்புள்ளி தகொரி நடவடிக்மககள் 
தைற்பகொண்டமதயும் ைன்றம் அனுைதிக்கைொம். 

ந.க.எண். 1331 /2022/இ2 

12) ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சி ப ொது நிதியின் கீழ் நகரொட்சி எல்மைக்குட் ட்ட  
ைகொலிங்கபுரம்  ரவுண்டொனொ,  ழனியப் ொ தை அவுட், த ொதிநகர், எம்.ஜி.ஆர் நகர், 
கண்ணகி வீதி, கமடவீதி  குதிகளில் உள்ள தொர் சொமைகமள சீரமைத்தல் 
 ணிக்கு ரூ.3.00 இைட்சம் ைதிப்பீட்டிற்கு 10.06.2022 ஆம் தததியில் 
ஒப் ந்தப்புள்ளி தகொரியதில் வரப்ப ற்ற ஒப் ந்தப்புள்ளிகமளக் பகொண்டு 
ஒப்புதநொக்கு  ட்டியல் தயொர் பசய்தது கீழ்கண்டவொறு. 

 
1. திரு.எஸ். ொர்த்தி ரொ ன், ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத 

தீர்ைொனம்  எண் :  206 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



ப ொள்ளொச்சி. விட 0.02% குமறவு. 
2
. 

திரு.A.சதீஸ்குைொர், 
ப ொள்ளொச்சி 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத 
விட 2.30% அதிகம். 

வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் குமறவொனதொக ஒப் ந்தப்புள்ளி 
அளித்துள்ள ஒப் ந்ததொரர் திரு.எஸ். ொர்த்தி ரொ ன், ப ொள்ளொச்சி அவர்களின் 
ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ஏற்க ைன்ற அனுைதி தவண்டப் டுகிறது. 
அலுவைகக்குறிப்பு: 

1. தைற் டி  ணிக்கு நகர்ைன்ற தீர்ைொன எண்.178, நொள்.31.05.2022-ல் 
நிர்வொக அனுைதி ப றப் ட்டுள்ளது. 

2. முதல் அமழப் ொக வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் 0.02% 
குமறவொனதொக ஒப் ந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப் ந்ததொரர் 
திரு.எஸ். ொர்த்தி ரொ ன், ப ொள்ளொச்சி அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய 
ைன்றம் ஏற்கைொம். 

3. தைற்கொண்  ணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்ைன்றத் தமைவர் 
அவர்களின் முன் அனுைதி ப ற்று  ணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்மககள் 
தைற்பகொண்டமதயும் ைன்றம் அனுைதிக்கைொம். 

ந.க.எண்: 2619/2022/இ1 
 

13) ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சி ப ொது நிதியின் கீழ் நகரொட்சி தைற்கு  குதியில் 
உள்ள சொமைகள் கழிவுநீர் வடிகொல், சிறு ொைம் ஆகியவற்றில் ஏற் ட்டுள்ள 
தசதங்கள் ைற்றும் குடிநீர் குழொய்கமள சீரமைக்கும் த ொது சொமைகளில் ஏற் டும் 
தசதங்கமள சீரமைத்தல்  ணிக்கு ரூ.4.90 இைட்சம் ைதிப்பீட்டிற்கு 09.06.2022 
ஆம் தததியில் ஒப் ந்தப்புள்ளி தகொரியதில் வரப்ப ற்ற ஒப் ந்தப்புள்ளிகமளக் 
பகொண்டு ஒப்புதநொக்கு  ட்டியல் தயொர் பசய்தது கீழ்கண்டவொறு. 

தீர்ைொனம்  எண் :  207 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



 

1. திரு.எஸ். ொர்த்தி ரொ ன், 
ப ொள்ளொச்சி. 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத 
விட 0.07% குமறவு. 

2. திரு.A.சதீஸ்குைொர், 
ப ொள்ளொச்சி 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத 
விட 2.48% அதிகம். 

 
வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் குமறவொனதொக ஒப் ந்தப்புள்ளி 

அளித்துள்ள ஒப் ந்ததொரர் திரு.எஸ். ொர்த்தி ரொ ன், ப ொள்ளொச்சி அவர்களின் 
ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ஏற்க ைன்ற அனுைதி தவண்டப் டுகிறது. 
அலுவைகக்குறிப்பு: 

1. தைற் டி  ணிக்கு நகர்ைன்ற தீர்ைொன எண்.146, நொள்.31.05.2022-ல் நிர்வொக 
அனுைதி ப றப் ட்டுள்ளது. 

2. முதல் அமழப் ொக வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் 0.07% 
குமறவொனதொக ஒப் ந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப் ந்ததொரர் 
திரு.எஸ். ொர்த்தி ரொ ன், ப ொள்ளொச்சி அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய 
ைன்றம் ஏற்கைொம். 

3. தைற்கொண்  ணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்ைன்றத் தமைவர் 
அவர்களின் முன் அனுைதி ப ற்று  ணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்மககள் 
தைற்பகொண்டமதயும் ைன்றம் அனுைதிக்கைொம். 

ந.க.எண்: 1896/2022/இ1 
 



 
14 ) 

           ப ோள்ளோச்சி நகரோட்சி எல்லலக்குட் ட்ட பெருகவோர வியோ ோரிகள் 
 ோதுகோப்பு மற்றும் ஒழுங்கு டுத்துெல் திட்டத்தின் கீழ் ெகுதியோன சோலலகயோர 
வியோ ோரிகளின் சமூக  ோதுகோப்பு மற்றும் வோழ்வோெோரத்லெ உறுதி பசய்திட 
நடப் ோண்டில் புதியெோக கணக்பகடுப்பு நடத்ெப் ட்டு அலடயோள அட்லட 
வழங்கப் ட்டு அவர்கலள எவ்விெ சிரமும் இன்றி வியோ ோரம் பசய்வெற்கு ஏற்ற 
சூழல் உருவோக்க நகரோட்சி நிர்வோக இயக்குநர், பசன்லன அவர்களின் கடிெ 
ந.க.எண் 20789/2021/UPA1 நோள்.16.06.2022 ெமிழ்நோடு பெருகவோர 
வியோ ோரிகள் திட்டம் மற்றும் விதிகள் 2015 கீழ் நடவடிக்லக கமற்பகோள்ள 
பெரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. கமற்கண்ட கடிெம் மன்றத்தின்  ோர்லவக்கு 
சமர்ப்பிக்கப் டுகிறது.  
             கமலும் கமற் டி வியோ ோரம் பசய்ய ஏதுவோக அவர்களுக்கோன அலடயோள 
அட்லடகளுடன் விற் லன சோன்றிெழ்கலள வழங்கிடவும் 2022-2023 ஆம் 
நிதியோண்டில் பெருகவோர வியோ ோரிகள் கணக்பகடுப்பு பசய்யவும் 
அறிவுறுத்ெப் ட்டு அெற்கோன பசயல் திட்டம் கமற்கண்ட நகரோட்சி நிர்வோக 
இயக்குநர் பசன்லன அவர்களின் கடிெத்துடன் அனுப் ப் ட்டுள்ளது. எனகவ 
பசயல்திட்டத்தின் டி இலணயெளத்தில்  ஒப் ந்ெபுள்ளி  ககோரவும்  அெற்கோகும்  
பசலவினம் ரூ.5,00,000/-க்கும் மன்றத்தின் அனுமதி  கவண்டப் டுகிறது.  
 அலுவைக குறிப்பு :  

1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலோம் 
2) நகரோட்சி நிர்வோக இயக்குநர், பசன்லன அவர்களின் கடிெத்தில் 

குறிப்பிடப் டுள்ள  பசயல்திட்டத்தின் டி  நடவடிக்லக  கமற்பகோள்ள 
கவண்டி உள்ளெோல்  ணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் முன் 
அனுமதி கவண்டப் டுகிறது. 

ந.க.எண்: 11978/2003/ஜி1 

தீர்ைொனம்  எண் :  208 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



 

 
15) 

             பசன்மன உயர்நீதிைன்ற வழக்கு எண் WP.NO.1041/2014 
திரு.எஸ்.பசல்வரொஜ் என் வரொல் நகரொட்சிக்கு பசொந்தைொன  மழய ப ண்கள் 
தைல்நிமைப் ள்ளி வளொகத்தில் உள்ள கட்டிடத்தின்      (அன்பு சில்க்ஸ்) ப ொது 
ஏை விளம் ரத்திமன 10.08.2013-ல்  னசக்தி நொளிதழில் விளம் ரம் 
பசய்யப் ட்டமத ஆட்தசபித்து நகரொட்சி நிர்வொக ைண்டை இயக்குநர் அவர்கமள 
முதல் பிரதியொகவும், ஆமணயொளர் ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சி அவர்கமள இரண்டொம் 
பிரதியொகவும் தசர்த்து வழக்கு பதொடரப் ட்டுள்ளது.  
            இவ்வழக்கு நீதிைன்றத்தில் 15.02.2016-ல் விசொரமணக்கு வரப் ட்டதொக 
திரு.ஜி.சங்கரன் வழக்கறிஞர்-பசன்மன அவர்களது 19.09.2020ம் நொளிட்ட 
கடிதத்தில் பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. இவ்வழக்கொனது திரு.ஜி.சங்கரன் 
வழக்கறிஞரிடம் வழங்கப் ட்டு 7 ஆண்டுகளுக்கு தைைொக எவ்வித 
நடவடிக்மகயும் இன்றி உள்ளதொல் இவ்வழக்கிமன திரு.ஆனந்த் வழக்கறிஞர் 
மூைம் நடத்திடவும் அதற்கொன அமனத்து பசைவினங்கள் தைற்பகொள்ளவும் 
ைன்ற அனுைதிக்கொக மவக்கப் டுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு :  
ைன்றம் அனுைதிக்கைொம். 

தீர்ைொனம்  எண் :  209 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



ந.க.எண்.214/2014/அ6 
 

16)                  நகரொட்சிக்கு பசொந்தைொன அம் ரொம் ொமளயம், வடுக ொமளயம் 
ஆகியவற்றிலுள்ள  ைன் தரும் ைரங்களுக்கொன ைறுஏைம்/ஒப் ந்தப்புள்ளி 
07.06.2022ல் தகொரப் ட்டதில் கீழ்க்கண்ட இனத்திற்கு ஒப் ந்தப்புள்ளிகள் 
வரப்ப ற்றுள்ளது. 

வ. 
எண் இனத்தின் 

வி ரம் 
ப யர்/முகவரி 

ஆண்டு வொடமக ரூ. 

 
 

1. 
 
 
 

 
 

 ைன் தரும் 
ைரங்கள் 

இனம் எண் 
13 

 
 

திரு.A.முகைது ரஃபிக், 
S/O K.அசனொர், 

21, பவங்கடொசைபுரம், 
உடுைமைதரொடு, 
ப ொள்ளொச்சி. 

 
 

ரூ.34,323/- 

திரு.முகம்ைது கொசிம், 
S/O  க்சூல் ஹக், 

2, ஸ்ரீ அபிரொமி ஆண்டொள் 
நகர், 

குைரன் நகர், 
ப ொள்ளொச்சி. 

 
 

ரூ.34,313/- 

தைற்கொணும் ஒப் ந்தப்புள்ளி ைன்றத்தின்  ொர்மவக்கும் முடிவிற்கும் 
மவக்கப் டுகிறது.  
அலுவைக குறிப்பு: 

        திரு.A.முகைது ரஃபிக் என் வரின் ஒப் ந்தப்புள்ளி திரு.முகம்ைது கொசிம் 

தீர்ைொனம்  எண் :  210 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



என் வமர விட கூடுதைொன பதொமகக்கு ஒப் ந்தப்புள்ளி வரப்ப ற்றமத 
ைன்றம் ஏற்கைொம். 

ந.க.எண்.1836/2021/அ6 
 

17) 
             ப ோள்ளோச்சி நகரோட்சி எல்லலக்குட் ட்ட மகோலிங்கபுரம் விதி மீறி 
கட்டப் ட்ட கட்டிடங்கள்  நடவடிக்லக கமற்பகோள்ள அரசு பசயலோளர், 
ெமிழ்நோடு வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்புற வளர்ச்சி துலற அவர்களோல் 
வழஙகப் ட்ட கடிெம்.ந.க.எண் 15088/UDS(1)/2020-1 நோள்.02.03.2022ல் 
பெரிவிக்கப் ட்டவோறு நடவடிக்லக கமற்பகோள்ளோமல் இருப் து 
சம் ந்ெமோக மோண் லம பசன்லன உயர்நீதிமன்றத்தில் கீகழ 
குறிப்பிடப் ட்டுள்ள வழக்கு எண்களின் டி ப ோள்ளோச்சி நகரோட்சி 
ஆலணயோளர் அவர்கலள நோன்கோம் பிரதிவோதியோக கசர்க்கப் ட்டு வழக்கு 
பெோடரப் ட்டுள்ளது. 

வ எண் வழக்கு எண் 
W.P.No: 

ப யர் 

1 11926/2022 B.நித்யோ மற்றும் ரோெோமணி 
2 11927/2022 திருமதி.மகனோரஞ்சிெம் 
3 11928/2022 திரு எஸ்..ரோஜ்குமோர் கோளிங்கரோயர் 
4 11929/2022 திருமதி. யமுனோ கெவி 
5 12061/2022 திரு.வி. ோலோஜி 
6 12062/2022 திரு.சி.மணிகண்டன் 
7 12063/2022 திரு.கக,நோச்சிமுத்து 
8 12064/2022 திரு.பி.பசந்தில்குமோர் 

தீர்ைொனம்  எண் :  211 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



9 12066/2022 திருமதி.விமலோ 
10 12068/2022 திரு.எஸ்.சீனிவோசன் 

திருமதி.சியோமளோ 
11 12069/2022 திரு.ெர்மரோஜ் 
12 10296/2022 திருமதி.கசோ னோ மோெவன் 
13 10288/2022 திரு.ஆனந்ெ  ோண்டியன் 

              கமற்கண்ட வழக்குகள் அலனத்திற்கும் “This Court directs the 
Appellate authority / Revisional Authority to dispose of the appeals / 
revisions filed by the Petitioner herein, except the petitioner  in 
W.P.12061, 11928 of 2022 on merits and in accordance with law, after 
providing theme due opportunity of hearing, as expeditiously as possible, 
in any event , not later than six weeks from the date of receipt of a copy of 
this order, Till such time, the parties shall maintain Status quo as on date. 
It is needless to state that the respondent authorities are bound to obey of 
the order of Hon’ble Supreme Court referred to Supra by passing 
necessary orders in the appeal preferred by the petitioners in W.P.12061, 
11928 of 2022 Within the time stipulated. All these writ petitions stand 
disposed of in the above terms. No Cost. Consequently, Connected 
Miscellaneous petitions are closed” என உத்ெரவிடப் ட்டு ெள்ளு டி 
பசய்யப் ட்டது     
        கமற் டி  வழக்குகலள நகரோட்சி சோர் ோக நடத்தித்ெர திரு.B.ஆனந்த் 
B.A.,B.L அரசு வழக்கறிஞர் நியமிக்கப் ட்டெலன மன்றம் 



ஏற்றுக்பகோள்ளவும், கமலும் கமற்கண்ட வழக்குகள் ஒவ்பவோன்றிற்கும் 
ெனித்ெனிகய ரூ.15,000/- பமோத்ெம். ரூ.1,95,000/- வழக்கறிஞருக்கு 
வழங்கிட  மன்றத்தின் அனுமதி கவண்டப் டுகிறது. 
    அலுவைகக்குறிப்பு: 
             1.   மன்றம் அனுமதி வழங்கலோம் 
ந.க.எண்:3155/2022/ஜி1 

18) ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் அம் ரொம் ொமளயம் தமைமை 
நீதரற்று நிமையத்தில் குதளொரின் விநிதயொகத்திற்கொக UPVC ம ப் மைன் 
அமைத்தல்  ணிக்கு            ரூ.0.40 இைட்சம் ைதிப்பீட்டிற்கு 03.06.2022 ஆம் 
தததியில் ஒப் ந்தப்புள்ளி தகொரியதில் வரப்ப ற்ற ஒப் ந்தப்புள்ளிகமளக் பகொண்டு 
ஒப்புதநொக்கு  ட்டியல் தயொர் பசய்தது கீழ்கண்டவொறு. 

1
. 

திரு.A.சதீஸ்குைொர், 
ப ொள்ளொச்சி. 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 0.08% 
குமறவு. 

2
. 

M/S:தண்ட ொணி அன் தகொ, 
ப ொள்ளொச்சி.. 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 2.63% 
அதிகம். 

வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் குமறவொனதொக ஒப் ந்தப்புள்ளி 
அளித்துள்ள ஒப் ந்ததொரர் திரு.A.சதீஸ்குைொர், ப ொள்ளொச்சி அவர்களின் 
ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ஏற்க ைன்ற அனுைதி தவண்டப் டுகிறது. 
அலுவைகக்குறிப்பு: 

1. தைற் டி  ணிக்கு நகர்ைன்ற தீர்ைொன எண்.97, நொள்.31.05.2022-ல் நிர்வொக 
அனுைதி ப றப் ட்டுள்ளது. 

2. முதல் அமழப் ொக வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் 0.08% 
குமறவொனதொக ஒப் ந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப் ந்ததொரர் 

தீர்ைொனம்  எண் :  212 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



திரு.A.சதீஸ்குைொர், ப ொள்ளொச்சி அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ைன்றம் 
ஏற்கைொம். 

ந.க.எண்: 3074/2022/இ1 
 

19) 
ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சி வொர்டு எண்.30, திருநீைகண்டர் வீதியில் சுந்திரம் 

ைொட்ஜ்க்கு எதிதர உள்ள வீதியில் 50-க்கும் தைற் ட்தடொர் வசித்து வருகின்றனர், 
அவர்கள் திருநீைகண்டர் கிழ - தைற்கு சொமையிலிருந்து குடிநீர் இமணப்பு 
எடுத்துள்ளதொல் அவர்களுக்கு குடிநீர் குமறவொக வருகிறது. எனதவ, தைற்கண்ட 
வீதிக்கு புதிய குடிநீர்  கிர்ைொன குழொய் அமைத்து தர நகர்ைன்ற உறுப்பினர் 
அவர்கள் தகொரிக்மக பதரிவித்துள்ளொர். எனதவ திருநீைகண்டர் வீதி பதற்கு 
வடக்கு தரொடில் உள்ள குடிநீர்  கிர்ைொன குழொயிலிருந்து புதிய குடிநீர் குழொய் 
அமைப் தற்கு ரூ.0.66 இைட்சத்திற்கு ைதிப்பீடு தயொர் பசய்யப் ட்டுள்ளது. தயொர் 
பசய்யப் ட்டுள்ள ைதிப்பீட்டிற்கு ைன்றத்தின் அனுைதி தவண்டப் டுகிறது. 
அலுவைகக்குறிப்பு : 

1. ைன்றம் அனுைதி வழங்கைொம். 
2. தைற்கொணும்  ணியின் ைதிப்பீட்டுத் பதொமகயிமன குடிநீர் நிதியில் 

தைற்பகொள்ளுவதற்கு ைன்றம் அனுைதி வழங்கைொம். 
ந.க.எண்:  3549 /2022/இ 1 

                       தீர்ைொனம்  எண் :  213 
                       அனுைதிக்கப் ட்டது. 
 

20) ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சியில் தூய்மை  ொரத இயக்கம் நகர்ப்புறம் 2. O  2021-
22-ன் கீழ் KC  ொர்க் பின்புறம் சமுதொயக் கழிப்பிடம் கட்டுதல்  ணிக்கு ரூ.24.96 
இைட்சம் ைதிப்பீட்டிற்கு நகர்ைன்ற தமைவர் முன் அனுைதி நொள்.04.05.2022-ல் 
அனுைதி ப றப் ட்டுள்ளது. தைற் டி  ணிக்கு 26.05.2022-ல் ஒப் ந்தப்புள்ளி 
தகொரியதில் வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு தநொக்கு  ட்டியல் 
கீழ்கண்டவொறு தயொர் பசய்யப் ட்டுள்ளது. 

 

                             தீர்ைொனம்  எண் : 214  
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



1. 
திருவொளர்கள்.ஸ்ரீ KVR 
கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், 
ப ொள்ளொச்சி 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 4.95% அதிகம். 

2. M/S.தக.ஆர்.கொளிதொஸ் 
அன் தகொ, ப ொள்ளொச்சி 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 6.48% அதிகம். 

 
இவற்றில் ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 4.95% அதிகைொகவும் ைற்ற 

ஒப் ந்தப்புள்ளிமய விட குமறவொனதொகவும் விமை விகிதம் பகொடுத்துள்ள 
ஒப் ந்ததொரர் திருவொளர்கள்.ஸ்ரீ KVR கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், ப ொள்ளொச்சி 
அவர்களிடம் 26.05.2022 அன்று விமை குமறப்பு பசய்யக் தகொரி கடிதம் 
தநரடியொக வழங்கப் ட்டது.  

தைலும், ஒப் ந்ததொரர் தனது விமை குமறப்பு கடிதத்தில், மூைப்ப ொருட்கள், 
விமை உயர்வு ைற்றும் ஆட்கள் கூலி உயர்வு கொரணைொக விமை குமறப்பு பசய்ய 
இயைொது எனவும், தைற்குறிப்பிடப் ட்ட 4.95% விகிதத்தில்  ணியிமன 
தைற்பகொள்ள அனுைதி தகொரியுள்ளொர். 

எனதவ, வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் ைதிப்பீட்டு விமை 
விகிதத்மத விட 4.95% அதிகைொனதொகவும் ைற்ற ஒப் ந்தப்புள்ளிமய விட 
குமறவொனதொகவும் ஒப் ந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திருவொளர்கள்.ஸ்ரீ KVR 
கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், ப ொள்ளொச்சி அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ஏற்க ைன்ற 
அனுைதி தவண்டப் டுகிறது. 
அலுவைகக்குறிப்பு: 

1. ைன்றம் அனுைதி வழங்கைொம். 
2. முதல் அமழப் ொக வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் ைதிப்பீட்டு 

விமை விகிதத்மத விட 4.95% அதிகைொனதொகவும் ைற்ற 



ஒப் ந்தப்புள்ளிமய விட குமறவொனதொகவும் ஒப் ந்தப்புள்ளி 
அளித்துள்ள திருவொளர்கள்.ஸ்ரீ KVR கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், ப ொள்ளொச்சி 
அவர்கள் மூைப்ப ொருட்கள், விமை உயர்வு ைற்றும் ஆட்கூலி உயர்வு 
த ொன்ற கொரணங்களொல் ஒப் ந்தப்புள்ளியில் விமை குமறக்க  இயைொது 
என பதரிவித்துள்ளொர். 

3. இப் ணி திட்டப் ணியொக இருப் தொலும், குறித்த கொைத்திற்குள்  ணிகள் 
முடிக்க தவண்டியுள்ளதொலும், ஒப் ந்ததொரர் திருவொளர்கள்.ஸ்ரீ KVR 
கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், ப ொள்ளொச்சி அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய 
ைன்றம் ஏற்கைொம். 

ந.க.எண்: 2679/2022/இ1 
 

21) 
ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சியில் தூய்மை  ொரத இயக்கம் நகர்ப்புறம் 2.O 2021-

22-ன் கீழ்   ொர் வீதி அரசு ைருத்துவைமன  குதியில் ப ொதுக்கழிப்பிடம் கட்டுதல் 
 ணிக்கு  ரூ.36.28 இைட்சம் ைதிப்பீட்டிற்கு நகர்ைன்ற தமைவர் முன் அனுைதி 
நொள்.04.05.2022-ல் அனுைதி ப றப் ட்டுள்ளது. தைற் டி  ணிக்கு 26.05.2022-
ல் ஒப் ந்தப்புள்ளி தகொரியதில் வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு 
தநொக்கு  ட்டியல் கீழ்கண்டவொறு தயொர் பசய்யப் ட்டுள்ளது. 

1. திரு.எஸ். ொர்த்தி ரொ ன், 
ப ொள்ளொச்சி. 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 4.91% அதிகம். 

2. M/S.தக.ஆர்.கொளிதொஸ் 
அன் தகொ, ப ொள்ளொச்சி 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 5.51% அதிகம். 

இவற்றில் ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 4.91% அதிகைொகவும் ைற்ற 
ஒப் ந்தப்புள்ளிமய விட குமறவொனதொகவும் விமை விகிதம் பகொடுத்துள்ள 
ஒப் ந்ததொரர் திரு.எஸ். ொர்த்தி ரொ ன், ப ொள்ளொச்சி, ப ொள்ளொச்சி அவர்களிடம் 
26.05.2022 அன்று விமை குமறப்பு பசய்யக் தகொரி கடிதம் தநரடியொக 

தீர்ைொனம்  எண் :  215 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



வழங்கப் ட்டது.  
தைலும், ஒப் ந்ததொரர் தனது விமை குமறப்பு கடிதத்தில், மூைப்ப ொருட்கள், 

விமை உயர்வு ைற்றும் ஆட்கள் கூலி உயர்வு கொரணைொக விமை குமறப்பு பசய்ய 
இயைொது எனவும், தைற்குறிப்பிடப் ட்ட 4.91% விகிதத்தில்  ணியிமன 
தைற்பகொள்ள அனுைதி தகொரியுள்ளொர். 

எனதவ, வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் ைதிப்பீட்டு விமை 
விகிதத்மத விட 4.91% அதிகைொனதொகவும் ைற்ற ஒப் ந்தப்புள்ளிமய விட 
குமறவொனதொகவும் ஒப் ந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.எஸ். ொர்த்தி ரொ ன், 
ப ொள்ளொச்சி, ப ொள்ளொச்சி, ப ொள்ளொச்சி அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ஏற்க 
ைன்ற அனுைதி தவண்டப் டுகிறது. 
அலுவைகக்குறிப்பு: 

1. ைன்றம் அனுைதி வழங்கைொம். 
2. முதல் அமழப் ொக வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் ைதிப்பீட்டு 

விமை விகிதத்மத விட 4.91% அதிகைொனதொகவும் ைற்ற 
ஒப் ந்தப்புள்ளிமய விட குமறவொனதொகவும் ஒப் ந்தப்புள்ளி 
அளித்துள்ள திரு.எஸ். ொர்த்தி ரொ ன், ப ொள்ளொச்சி, ப ொள்ளொச்சி, 
ப ொள்ளொச்சி அவர்கள் மூைப்ப ொருட்கள், விமை உயர்வு ைற்றும் 
ஆட்கூலி உயர்வு த ொன்ற கொரணங்களொல் ஒப் ந்தப்புள்ளியில் விமை 
குமறக்க  இயைொது என பதரிவித்துள்ளொர். 

இப் ணி திட்டப் ணியொக இருப் தொலும், குறித்த கொைத்திற்குள்  ணிகள் 
முடிக்க தவண்டியுள்ளதொலும், ஒப் ந்ததொரர் திரு.எஸ். ொர்த்தி ரொ ன், 
ப ொள்ளொச்சி, அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய  ைன்றம்  ஏற்கைொம் 
ந.க.எண்: 26802022/இ1 



22) ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சியில் தூய்மை  ொரத இயக்கம் நகர்ப்புறம் 2.O 2021-
22-ன் கீழ் வொர்டு எண்.28, சி.டி.சி கொைனியில் சமுதொய கழிப்பிடம் கட்டுதல் 
 ணிக்கு ரூ.24.96 இைட்சம் ைதிப்பீட்டிற்கு நகர்ைன்ற தமைவர் முன் அனுைதி 
நொள்.04.05.2022-ல் அனுைதி ப றப் ட்டுள்ளது. தைற் டி  ணிக்கு 26.05.2022-
ல் ஒப் ந்தப்புள்ளி தகொரியதில் வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு 
தநொக்கு  ட்டியல் கீழ்கண்டவொறு தயொர் பசய்யப் ட்டுள்ளது. 

 
1
. 

M/S:தண்ட ொணி அன் தகொ, 
ப ொள்ளொச்சி. 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 
4.95% அதிகம். 

2
. 

M/S.தக.ஆர்.கொளிதொஸ் அன் 
தகொ, ப ொள்ளொச்சி 

ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 
6.48% அதிகம். 

இவற்றில் ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 4.95% அதிகைொகவும் ைற்ற 
ஒப் ந்தப்புள்ளிமய விட குமறவொனதொகவும் விமை விகிதம் பகொடுத்துள்ள 
ஒப் ந்ததொரர் M/S:தண்ட ொணி அன் தகொ, ப ொள்ளொச்சி, அவர்களிடம் 26.05.2022 
அன்று விமை குமறப்பு பசய்யக் தகொரி கடிதம் தநரடியொக வழங்கப் ட்டது.  

தைலும், ஒப் ந்ததொரர் தனது விமை குமறப்பு கடிதத்தில், மூைப்ப ொருட்கள், 
விமை உயர்வு ைற்றும் ஆட்கள் கூலி உயர்வு கொரணைொக விமை குமறப்பு பசய்ய 
இயைொது எனவும், தைற்குறிப்பிடப் ட்ட 4.95% விகிதத்தில்  ணியிமன 
தைற்பகொள்ள அனுைதி தகொரியுள்ளொர். 

எனதவ, வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் ைதிப்பீட்டு விமை 
விகிதத்மத விட 4.95% அதிகைொனதொகவும் ைற்ற ஒப் ந்தப்புள்ளிமய விட 
குமறவொனதொகவும் ஒப் ந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/S:தண்ட ொணி அன் தகொ, 
ப ொள்ளொச்சி, அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ஏற்க ைன்ற அனுைதி 
தவண்டப் டுகிறது. 

தீர்ைொனம்  எண் :  216 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



அலுவைகக்குறிப்பு: 
1. ைன்றம் அனுைதி வழங்கைொம். 
2. முதல் அமழப் ொக வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் ைதிப்பீட்டு 

விமை விகிதத்மத விட 4.95% அதிகைொனதொகவும் ைற்ற 
ஒப் ந்தப்புள்ளிமய விட குமறவொனதொகவும் ஒப் ந்தப்புள்ளி 
அளித்துள்ள M/S:தண்ட ொணி அன் தகொ, ப ொள்ளொச்சி, அவர்கள் 
மூைப்ப ொருட்கள், விமை உயர்வு ைற்றும் ஆட்கூலி உயர்வு த ொன்ற 
கொரணங்களொல் ஒப் ந்தப்புள்ளியில் விமை குமறக்க  இயைொது என 
பதரிவித்துள்ளொர். 

3. இப் ணி திட்டப் ணியொக இருப் தொலும், குறித்த கொைத்திற்குள்  ணிகள் 
முடிக்க தவண்டியுள்ளதொலும், ஒப் ந்ததொரர் M/S:தண்ட ொணி அன் தகொ, 
ப ொள்ளொச்சி, ப ொள்ளொச்சி அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ைன்றம் 
ஏற்கைொம். 

ந.க.எண்: 2679/2022/இ1 
 

23) ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சியின் அலுவைக கட்டிடத்தின் முன்புறம் 
நிர்ைொனிக்கப் ட்டுள்ள நீருற்று அமைப்பில் கீழ்  குதியில்  ழுதுகள் ஏற் ட்டு 
இயங்கொத நிமையில் உள்ளது. இதமன சரி பசய்து இயக்க தவண்டியுள்ளது. 
இதற்கொகும் உத்ததச பசைவினம் ரூ.8,500/- க்கு ைன்ற அனுைதி 
தவண்டப் டுகிறது.  
அலுவைகக்குறிப்பு : 

1. ைன்றம் அனுைதிக்கைொம். 
2.  ணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுைதி  ப ற்று தைற்பகொள்ளும் 

நடவடிக்மககளுக்கு  ைன்றம் அனுைதிக்கைொம்- 

தீர்ைொனம்  எண் :  217 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



ந.க.எண்.:2763 /2022/இ1 
 

24)            ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சியின் அலுவைகத்தில் ப ொருத்தப் ட்டுள்ள 
குளிர்சொதன வசதியின் பவளிபுற இயந்திரம் இயங்குவதற்கொன Stater யின் 
Contactor  உட்புறம் எரிந்து ,  ழுதமடந்து உள்ளது. இதனொல் இயந்திரம் இயக்க 
இயைொத நிமையில் உள்ளது. தற்த ொது  ழுதமடந்துள்ளதிமன , ைொற்றி புதிய 
Contactor  ப ொருத்த தவண்டியுள்ளது.  இதற்கொகும் உத்ததச பசைவினம் 
ரூ.10,000/- க்கு  ைன்ற அனுைதி தவண்டப் டுகிறது.  
அலுவைகக்குறிப்பு : 

1.  ைன்றம் அனுைதிக்கைொம். 
2. அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுைதி ப ற்று தைற்பகொள்ளும் 

நடவடிக்மககளுக்கு ைன்றம் அனுைதிக்கைொம்.  
ந.க.எண் :  2882 /2022/இ1 
 

தீர்ைொனம்  எண் :  218 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 

25) ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சி ப ொது நிதியின் கீழ் நகரொட்சியில் 42 
மின்கைத்தினொல் இயங்கும் வொகனங்கமள (BOV) ஆண்டு  ரொைரிப்பு பசய்வதற்கு 
ததமவயொன உதிரி ொகங்கள் பகொள்முதல் பசய்தல்  ணிக்கு ரூ.5.00 இைட்சம் 
ைதிப்பீட்டிற்கு 15.06.2022 ஆம் தததியில் ஒப் ந்தப்புள்ளி தகொரியதில் வரப்ப ற்ற 
ஒப் ந்தப்புள்ளிகமளக் பகொண்டு ஒப்புதநொக்கு  ட்டியல் தயொர் பசய்தது 
கீழ்கண்டவொறு. 

1
. 

M/S.Taark Equipments Private 

Ltd, Pollachi. 
ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 0.70% 
குமறவு. 

2
. 

M/S.Rithul Machinery Techno 

Works, Tiruppur. 
ைதிப்பீட்டு விமை விகிதத்மத விட 0.80% 
அதிகம். 

தீர்ைொனம்  எண் :  219 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் குமறவொனதொக ஒப் ந்தப்புள்ளி 
அளித்துள்ள ஒப் ந்ததொரர் M/S.Taark Equipments Private Ltd, Pollachi அவர்களின் 
ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ஏற்க ைன்ற அனுைதி தவண்டப் டுகிறது. 

 
அலுவைகக்குறிப்பு: 

1. தைற் டி  ணிக்கு நகர்ைன்ற தமைவர் அவர்களின் முன் அனுைதி நொள். 
27.05.2022-ல் நிர்வொக அனுைதி ப றப் ட்டுள்ளது. 

2. முதல் அமழப் ொக வரப்ப ற்ற இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில் 0.70% 
குமறவொனதொக ஒப் ந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப் ந்ததொரர் M/S.Taark 

Equipments Private Ltd, Pollachi அவர்களின் ஒப் ந்தப்புள்ளிமய ைன்றம் 
ஏற்கைொம். 

ந.க.எண்:2174/2022/இ1. 
 

26)              நகரொட்சிக்கு பசொந்தைொன ஏைம் த ொகொைல் உள்ள கமடகளுக்கு 
ஏைம்/ஒப் ந்தப்புள்ளி 07.06.2022ல் தகொரப் ட்டதில் கீழ்க்கண்ட கமடகளுக்கு 
ைட்டும் ஒப் ந்தப்புள்ளிகள் வரப்ப ற்றுள்ளது. 
 
வ.எ
ண் 

கமடயின் வி ரம் ப யர்/முகவரி ைொத வொடமக ரூ 

 
 

1. 

கொந்தி வொரசந்மத 
சில்ைமர வியொ ொர 
கமட எண் 18 

திருைதி .ைதகஸ்வரி, 
46/24, அழகொபுரி 

வீதி, 
தநதொஜி தரொடு,  
ப ொள்ளொச்சி 

ரூ.4500/- 

தீர்ைொனம்  எண் :  220 
அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 
    



2. 
 

அண்ணொ ைத்திய 
கூடுதல் த ருந்து 

நிமைய முதல்தள கமட 
எண் 08 

திரு.முஹம்ைது 
உதசன், 

 த/ப .கைருதீன், 
136, திருநீைகண்டர் 

வீதி, 
ப ொள்ளொச்சி. 

ரூ.2250/- 

3. அண்ணொ ைத்திய 
கூடுதல் த ருந்து 

நிமைய முதல்தள கமட 
எண் 21 

பசல்வி.கி.பிரியொ. 
 

த/ப .கிருஷ்ணசொ
மி, 

104/98,திருநீைக
ண்டர் வீதி, 
ப ொள்ளொச்சி. 

ரூ.1800/- 

            தைற்கொண் வரப்ப ற்ற ஒப் ந்தப்புள்ளிகள் நகர் ைன்றத்தின்  ொர்மவக்கு 
ைற்றும் முடிவிற்கொக மவக்கப் டுகிறது. 
அலுவைக குறிப்பு : 

1. வ.எண்.1ல் குறிப்பிட்டுள்ள கமடக்கு சந்மத கண்கொணிப் ொளரின் 
குறிப்பின் டி, கொந்தி வொரச்சந்மத சில்ைமற வியொ ொர கமடஎண்.18-ற்கு  
திருைதி.ைதகஸ்வரி என் வர் ைொத வொடமக பதொமகயொக ரூ.4500/-ற்கு 
ஒப் ந்தப்புள்ளி தகொரியுள்ளொர். இந்த கமட கட்டிடம் கட்டிய ஆண்டு 2017 
முதல் நொளது வமர ஏைம்/ஒப் ந்தப்புள்ளி  தகொர யொரும் முன் வரவில்மை. 
தைலும், இந்த கமடக்கு நகரொட்சி ஆமணயர் அவர்களின் பசயல்முமற 
உத்தரவு எண்.1131/2020/அ6 நொள்.12.01.2021-ன் டி வொடமக நிர்ணயம் 
பசய்த பதொமக ரூ.4200/- ஆகும். தற்த ொது வரப்ப ற்ற ைொத வொடமக 



பதொமக ரூ.4500/-ஆக இருப் தொல் இந்த கமட உரிைத்மத 
திருைதி.ைதகஸ்வரி என் வருக்கு வழங்க ைன்றம் அனுைதிக்கைொம். 

2. வ.எண்.2ல் குறிப்பிட்டுள்ள கமடக்கு சந்மத கண்கொணிப் ொளரின் 
குறிப்பின் டி, அண்ணொ ைத்திய கூடுதல் த ருந்து நிமையம் கமட எண்.8-
ற்கு திரு.முகைது உதசன் என் வர் ைொத வொடமக பதொமகயொக ரூ.2250/- 
ஏைம்/ஒப் ந்தப்புள்ளி தகொரியுள்ளொர். ஆனொல் இந்த கமட ஏற்கனதவ ைொத 
வொடமக பதொமக ரூ.3439/-ற்கு உள்ளதொல் இந்த கமடமய ைறுஏைம் 
பகொண்டு வருவதற்கு ைன்றம் அனுைதிக்கைொம்.  

3. வ.எண்.3ல் குறிப்பிட்டுள்ள கமடக்கு சந்மத கண்கொணிப் ொளரின் 
குறிப்பின் டி, அண்ணொ ைத்திய கூடுதல் த ருந்து நிமையம் கமட எண்.21-
ற்கு ைொத வொடமக பதொமகயொக ரூ.1800/-ற்கு ஒப் ந்தப்புள்ளி திருைதி.பிரியொ 
என் வர் பகொடுத்து உள்ளொர். ஆனொல், இந்த கமட 8-ற்கு ஏற்கனதவ ைொத 
வொடமக பதொமக ரூ.1850/-, ஆமகயொல் இந்த கமடமய ைறுஏைத்திற்கு 
பகொண்டு வருவதற்கு ைன்றம் அனுைதிக்கைொம். 

ந.க.எண்:1131/2020/அ6 
 

27)             ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சிக்கு பசொந்தைொன குத்தமக இனங்களில் வசூல் 
பசய்யப் டும் குத்தமக ைற்றும் வொடமக பதொமகக்கு ஏப்ரல் 2015 முதல்  ூன் 
2017 வமரயிைொன கொைத்திற்கு ைத்திய கைொல் ைற்றும் சுங்க வரித்துமற, தகொமவ 
அவர்களின் உத்திரவு CMB–CEX-100-APP-019-22 நொள்.22.03.2022-ன் 
உத்திரவு வரப்ப ற்றுள்ளது. நகரொட்சி குத்தமக இனங்களில் தசமவவரி 
விதிகளுக்கு உட் ட்டும் நகரொட்சி நிர்வொக ஆமணயர், பசன்மன அவர்களின் 
சுற்றறிக்மக எண்.13052/2016/D2 நொள்.03.05.2017-ல் 
பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளதன் டி விைக்களிக்கப் ட்ட குத்தமக இனங்கள் தவிர இதர 
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அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



குத்தமக இனங்களுக்கு வசூல் பசய்யப் ட்ட தசமவவரி பதொமகயொனது 
தசமவவரி துமற அலுவைகத்திற்கு பசலுத்தப் ட்டுள்ளதொல், தசமவவரி துமற 
அலுவைகத்தில் இருந்து குமறவொக பசலுத்தப் ட்ட பதொமகயிமன பசலுத்திட 
பதரிவித்து வரப்ப ற்ற உத்திரவின் மீது பசன்மன உயர்நீதிைன்றத்தில் 
திரு.ஆனந்த், வழக்கறிஞர் மூைம் வழக்கு பதொடரவும் அதற்கொன அமனத்து 
பசைவினங்கள் தைற்பகொள்ளவும் ைன்றத்தின்  அனுைதிக்கு மவக்கப் டுகிறது. 
அலுவைகக் குறிப்பு :  
          1.  ைன்றம்  அனுைதிக்கைொம். 
ந.க.எண்.672/2020/அ6 

28) ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சியில்  ொதொள சொக்கமட திட்டம் பசயல் ட்டு 
வருகிறது. இவற்றிக்கு  யன் டுத்தப் ட்டு வரும்  இயந்திரம் இறங்கு குழி கனரக 
வொகனங்கள் பசல்வதொல் சிை  குதிகளில் தசதம் அமடந்துள்ளது. எனதவ , 
புதியதொக இயந்திரம் இறங்கு குழி மூடி வொங்கவும், தசதம் அமடந்துள்ள முடிகமள 
சரி பசய்யவுதற்கும் ரூ.5.00 இைட்சத்திற்கு ைதிப்பீடு தயொர் பசய்யப் ட்டுள்ளது. 
தயொர் பசய்யப் ட்டுள்ள ைதிப்பீட்டிற்கு ைன்றத்தின் அனுைதி தவண்டப் டுகிறது. 
அலுவைகக்குறிப்பு :  

1. ைன்றம் அனுைதி வழங்கைொம். 
2. தைற்கொணும்  ணியின் ைதிப்பீட்டுத் பதொமகயிமன ப ொது நிதியில் 

தைற்பகொள்ளுவதற்கு ைன்றம் அனுைதி வழங்கைொம். 
ந.க.எண். 3933/2022/இ1 
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அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 

29)                ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சி  குதியில் உள்ள ைொட்டு சந்மத வொரம் வொரம் 
நமடப றுகிறது. நகரொட்சி சுத்தி உள்ள  குதிகளில் இருந்து ைொடுகள் இங்கு 
வொங்குவது ைற்றும் விற் மன நமடப றுகிறது. இச்சந்மத ஏைம் விடப் ட்டு 
ைொடுகள் அமடப் தற்கொன முன் ஏற் ொடுகள் பசய்யப் ட்டுள்ளது. எனதவ, 
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அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



தற்ப ொழுது சந்மதக்கு வரும் இரண்டு  ொமதகளில்  ொதுகொப்பிற்கொக Gate 
அமைப் தற்கு ரூ.3.30 இைட்சத்திற்கு ைதிப்பீடு தயொர் பசய்யப் ட்டுள்ளது. தயொர் 
பசய்யப் ட்டுள்ள ைதிப்பீட்டிற்கு ைன்றத்தின் அனுைதி தவண்டப் டுகிறது. 
அலுவைகக்குறிப்பு: 

1. ைன்றம் அனுைதி வழங்கைொம். 
2. தைற்கொணும்  ணியின் ைதிப்பீட்டுத் பதொமகயிமன ப ொது நிதியில் 

தைற்பகொள்ளுவதற்கு ைன்றம் அனுைதி வழங்கைொம். 
ந.க.எண்.  3909 /2022/இ1  

30) தமிழ்நொடு சட்டைன்றப் த ரமவ ைதிப்பீட்டுக் குழு (2021-2023) 
தகொயம்புத்தூர் ைொவட்டத்தில் கடந்த 24.05.2022 ைற்றும் 25.05.2022 ஆகிய 
நொட்களில் தகொயம்புத்தூர் பகொடிசியொ கூட்ட அரங்கில் ஆய்வுக்கூட்டம் 
நடத்துவதற்கு ததமவயொன அமனத்து முன்தனற் ொடுகளும் பசய்வதற்கு, 
ைொவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் நடவடிக்மககள் கடிதம் 
ந.க.எண்.547/2022/மக2,  நொள்.16.05.2022-ன் டி, நகரொட்சிகளுக்கு  ணி 
ஒதுக்கீடு பசய்து உத்திரவிடப் ட்டது. அதற்கிணங்க பகொடிசியொ கூட்ட 
அரங்கிற்கொன வொடமக பதொமக ரூ.32934/- ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சி மூைம் 
வழங்குைொறு பதரிவித்து ைொவட்ட ஆட்சியரின் தநர்முக உதவியொளர் (வளர்ச்சி) 
அவர்களிடமிருந்து (Codissia Intec Technology  Center Coimbatore – 14 )  
விமைப் ட்டியல்  ப றப் ட்டுள்ளது.  

தைற்கொண் ைொவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் உத்திரவின் டி, Codissia Intec 
Technology  Center, Coimbatore – 14 அவர்களுக்கு  ட்டியல் பதொமக வழங்க 
ைன்ற அனுைதி தவண்டப் டுகிறது.  
அலுவைக குறிப்பு : 

1. ைன்றம் அனுைதிக்கைொம். 
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அனுைதிக்கப் ட்டது. 

 



2.  ணியின் அவசியம் கருதி நகர்ைன்றத் தமைவர் அவர்களின் முன் அனுைதி 
ப ற்று  ட்டியல் பதொமக வழங்க நடவடிக்மக தைற்பகொண்டமதயும் 
ைன்றம் அனுைதிக்கைொம்.  

ந.க.எண் : 3891 /2022/இ1 

 

                                                                            (ஒப் ம்) திருைதி.ந.சியொைளொ 
     நகர் ைன்ற தமைவர்                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சி 

                                                                                                                               //உண்மை நகல்//  
                                                                                                                 

          ஆமணயொளர்                                                                                                                                    
ப ொள்ளொச்சி நகரொட்சி 

 
 


