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திருப்பூ  மாநகராட்சி 

 
  

 

 

 
 

2019 ஜுைல மாதம் 15-ந் ேததி நைடெபற்ற 

மாமன்றக் கூட்டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட 

த மானம் எண்.  590 முதல்599 

30-07-2019-ந் ேததி நைடெபற்ற மாமன்றக் 

கூட்டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட த மானம்  

எண்.  600 முதல்627 
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திருப்பூ  மாநகராட்சி 
 

2019 ஆம் ஆண்டு ஜுைல மாதம் 15   ஆம் ேததி திங்கட்கிழைம 

மாைல 5.00 மணிக்கு மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நைடெபற்ற 

மாமன்ற கூட்டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட த மானம்.  

முன்னிைல : திரு.க.சிவகுமா , எம்.ஏ., 

தனி அலுவல  மற்றும் ஆைணயாள , 

திருப்பூ  மாநகராட்சி. 
******   

590)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, வா டு எண்.46க்குட்பட்ட 

பகுதியில் உள்ள ராயபுரம் ேபருந்து நிறுத்தம் அருகில் ேரசன் கைடக்கு 

வடபுறம் உள்ள  காலியிடத்தில் 10‘x10’ சதுர அடி அளவுள்ள காலியிடத்தில் 

ஆவின் பாலகம் அைமத்து மாத வாடைக ெசலுத்த ெபாது ேமலாள  திருப்பூ  

மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாள கள் ஒன்றியம் அவ களிடமிருந்து 

கடிதம் வரப்ெபற்றுள்ளது.  ேமலும், அக்கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள இடத்தில் 

ஆவின் பாலகம் 10’x10’சதுர அடி அளவில் ைவத்துக் ெகாள்ள அனுமதி 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

     எனேவ, இம்மாநகராட்சி உதவி ெபாறியாளrன் அறிக்ைகயில் மாதாந்திர 

வாடைக ரூ.1010/- என நி ணயம் ெசய்து ேமற்காணும் கடிதத்தில் குறிப்பிட்ட 

இடத்தில் ஆவின் பாலகம் சா பாக 10’x10’ சதுர அடி அளவில் ைவத்துக் 

ெகாள்ள அனுமதி வழங்க மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம். (ந.க.எண்.325/2019/இ.1/IV)  

------- 

த மானம் :  ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. 
------ 

591) திருப்பூ  நகராட்சி இரண்டு மூன்றாம் நிைல நகராட்சிகள் மற்றும் 8 

ஊராட்சிகைள உள்ளடக்கி எல்ைலகள் விrவாக்கம் ெசய்து 01.01.2008 முதல் 

மாநகராட்சியாக தரம் உய த்தப்பட்டு ெசயல்பட்டு வருகிறது.  அரசாைண 

(நிைல) எண்.207 நகராட்சி நி வாகம் மற்றும் குடிந  வழங்கல் (மாந6) துைற 

நாள்.22.10.2008 திருப்பூ  மாநகராட்சியில் தற்ேபாதுள்ள பணியிடங்கள் 

ெதாடருதல், மாற்றியைமத்தல், ஒருங்கிைணத்தல் மற்றும் புதிய 

பணியிடங்கள் ேதாற்றுவித்தல் என வழங்கப்பட்ட பட்டியலில் திருப்பூ  

மாநகராட்சிக்கு 2 ெசயற்ெபாறியாள  பணியிடங்கள் 4 உதவி 

ெசயற்ெபாறியாள  பணியிடங்கள் மற்றும் 18 இளம்/உதவி 

ெபாறியாள கள் பணியிடங்கள்   என அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 மாநகராட்சி பணியிடங்களுக்கான அளவுேகாலின்படி 3 வா டுகளுக்கு 

ஒரு உதவி ெபாறியாள  / இளம் ெபாறியாள  வதம் 60 வா டுகளுக்கு 20 

பணியிடங்களும், மாநகராட்சி நேரற்று நிைலயத்தில் 130 குதிைரத்திறனுக்கு 

ேமற்பட்ட மின்ேமாட்டா கைள இயக்குவதற்கு 1 பணியிடமும் மற்றும் ைமய 

அலுவலகத்தில் திட்டப்பணிகளுக்கான மதிப்படீு தயா  ெசய்தல் மற்றும்  
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591-ன் ெதாடச்சி 

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கூ ந்தாய்வு ெசய்தல் ஆகிய பணிகளுக்காக 1 பணியிடம் 

ஆக ெமாத்தம் 22 பணியிடங்கள் ேதைவப்படுகிறது. ஏற்கனேவ 

அனுமதிக்கப்பட்ட 18 பணியிடங்களுடன் ேமலும் கூடுதலாக 4 பணியிடங்கள் 

புதியதாக ேதாற்றுவிக்க ேவண்டிய அவசியம் உள்ளது. திருப்பூ  

மாநகராட்சிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட இரண்டு ெசயற்ெபாறியாள  

பணியிடங்களில் ஒரு பணியிடம் கடந்த ஒரு ஆண்டாக காலியாக உள்ளது.   

ேமலும் அளவுேகாலின்படி அனுமதிக்கப்பட்ட 18 உதவி / இளம் ெபாறியாள  

பணியிடங்களில் 7 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளது. 

 தற்ேபாது பணிபுrந்து வரும் இளம் / உதவி ெபாறியாள கள், ஏற்கனேவ 

பா த்து வரும் அன்றாட பணிகளுடன் திட்டப் பணிகைளயும் கூடுதலாக 

ேமற்ெகாள்ள ேவண்டி  இருப்பதால் அவ களின் பணிசுைம ெவகுவாக 

அதிகrத்துள்ளது.  ேமலும் இப்பணிகள் ஒரு ெசயற்ெபாறியாள  மற்றும்            

4 உதவி ெசயற்ெபாறியாள களால் கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்ேபாது 

நைடமுைறயில் உள்ள களபணிகைளயும் புதிய திட்ட பணிகைளயும் 

உன்னிப்பாக ஆய்வு ேமற்ெகாள்ள ேபாதிய அவகாசமும், ேநரமும் ஒதுக்க 

இயலவில்ைல. இைவ தவிர பல்ேவறு துைறயினரால் நடத்தப்படும் ஆய்வுக் 

கூட்டங்களிலும் உதவி / இளம்ெபாறியாள கள் பங்ேகற்க ேவண்டி உள்ளது. 

 திருப்பூ  மாநகராட்சி 159.85 சதுர.கி.மீ.சுற்றளவு ெகாண்டு 60 வா டுகள் 

உள்ளடக்கியது. திருப்பூ  மாநகரம் 2011 ஆண்டு மக்கள் ெதாைக கணக்கின்படி 

877778 ஆகும்.  2020, 2035 மற்றும் 2050ம் ஆண்டுகளில் எதி பா க்கும் மக்கள் 

ெதாைக முைறேய 10.80லட்சம், 14.50லட்சம் மற்றும் 19.50 லட்சங்கள் ஆகும். 

 159.85 ச.கி.மீட்ட  ெகாண்ட ஒருங்கிைணக்கப்பட்ட மாநகராட்சியில் 

புதிதாக துவங்கப்படவுள்ள திட்டப் பணிகள் மற்றும் நைடெபற்றுக் 

ெகாண்டிருக்கிற திட்டப் பணிகள் அைனத்ைதயும் களஆய்வு ெசய்து உrய 

அளவுகள் கணக்கீடு ெசய்து பட்டியல் சம ப்பிக்க ேபாதிய ெபாறியாள கள் 

இல்லாததால் திட்டப்பணிகள் விைரந்து முடித்து முடிவறிக்ைக (Completion 

Report) அரசிற்கு அனுப்ப தாமதம் ஏற்படுகிறது. 

 எனேவ, திருப்பூ  மாநகராட்சியில் நைடெபற்று வரும் திருப்பூ  சீ மிகு 

நகர திட்டம் (ஸ்மா ட் சிட்டி திட்டம் ) அம்ரூத் திட்டம், தூய்ைமமிகு 

இந்தியா திட்டம் மற்றும் இதர பணிகைள அளவடுகள் ெசய்து கண்காணிக்க 

கூடுதலாக, ேமலும் இரண்டு ெசயற்ெபாறியாள கள் பணியிடங்களும், 4உதவி 

ெசயற்ெபாறியாள கள் பணியிடங்களும், குடிந  விநிேயாகம் மற்றும் 

அபிவிருத்தி பணிகள், பாதாள சாக்கைட திட்டம் ஆகியவற்ைற கண்காணிக்க 

அளவடுகள் சrபா க்க திட்டப்பணிகள் கண்காணித்து ஆய்வு ெசய்ய 8 உதவி/ 

இளம்ெபாறியாள கள் பணியிடங்களும் மிக அத்தியாவசியமாகவும் 

அவசியமாகவும் திருப்பூ  மாநகராட்சிக்கு ேதைவப்படுகிறது. 

        புதிதாக ேதாற்றுவிக்க ேவண்டிய பணியிடங்கள் 

1. ெசயற்ெபாறியாள கள் = 2 

2. உதவி ெசயற்ெபாறியாள கள் = 4 

3. உதவி / இளம்ெபாறியாள கள் = 8 

 ெமாத்தம் = 14 
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      ேமற்கண்ட 14 பணியிடங்களுக்கான ெமாத்த ஊதிய ெசலவினம் 

ஆண்டிற்கு ரூ.96.00 லட்சம் ஆகும். திருப்பூ  மாநகராட்சியில் ஏற்கனேவ 

உள்ள பணியாள களுக்குய ெமாத்த ஆண்டு ஊதிய ெசலவினம் ரூ.6601.14 

லட்சம் ஆகும் ஊதிய ெசலவின விழுக்காடு 32% ஆகும். தற்ேபாது 

திட்டப்பணிகளுக்கான ேதாற்றுவிக்கப்படும் பணியிட ஊதிய ெசலவினம் 

ேச த்து (96.00 + 6601.14) ெமாத்த ஊதிய ெசலவினம் ரூ.6697.14 லட்சம் ஊதிய 

விழுக்காடு 32.47% ஆகும்.  மாநகராட்சியின் ெமாத்த வருவாய் ரூ.20628.09 

லட்சம் ஆக உள்ளது. 

 ஆகேவ ெமாத்த ஊதிய ெசலவினம் 49%க்கு குைறவாக உள்ளதாலும், 

திட்டப்பணிகைள நல்ல முைறயில் கண்காணித்து விைரந்து முடிக்க 

ெசயற்ெபாறிய , உதவி ெசயற்ெபாறிய , உதவி / இளம் ெபாறிய  

பணியிடங்கள் மிக அத்தியாவசியமாக ேதைவப்படுவதால் ேமற்படி 

பணியிடங்கள் புதியதாக ேதாற்றுவிக்க அரசிடம் தக்க உத்திரவு ெபற்று 

வழங்க மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு சம ப்பிக்கப்படுகிறது. 

 

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். ( சி.1 / 6814 / 2015 ) 

------  

த மானம் :  ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 
------ 

592)  உறுப்பின  ெசயல , திருப்பூ  உள்ளூ  திட்டக்குழுமம் கடிதத்தில், 

திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் 3-ல் நல்லூ  கிராமம் க.ச.எண். 293 / 2c,           

313 / 2Bல் 3.02 ஏக்க பரப்பில் ம.வ./தி.உ.தி.கு. எண். 13/2019 என்ற எண்ணில் 

மைனப்பிrவு ஒப்புதல், 15/2019 என்ற எண்ணில் திட்ட அனுமதியும் திருமதி.P. 

பா வதி  மற்றும் திரு.M. தங்கேவல் என்பவருக்கு வழங்கியுள்ளா கள். 

மைனப்பிrவு விபரம். 

மைனப்பிrவு பரப்பு .. 3,02 ஏக்க  

ஒதுக்கீடு மைனகள் .. 34 எண்கள் 

EWS மைனகள் 

மைன எண். 1 முதல் 11 

மைன எண். 46 முதல் 50 

.. 16 எண்கள் 

பூங்கா  (1) .. 1131.39 ச.மீ. 

பூங்கா  (2) .. 146.39 ச.மீ. 

கைட எண். (1) 1554.00 ச,அடி (or) 144.36 ச.மீ. 

கைட எண். (2) 2099.16 ச,அடி (or) 195.01 ச.மீ. 

திறவிடம் .. 413.00 ச.அடி 

       மனுதார  சாைல மற்றும் பூங்கா இடத்திைனயும், தானபத்திர எண். 

4463/2018, 1055/2019 மூலம் மாநகராட்சிக்கு தானமாக ஒப்பைடத்துள்ளா .  

ேமலும் மைனப்பிrவில் மின்கம்பத்திற்கு ரூபாய்.1,00,000/- சலான் எண்.032 / 

501/5/18-19/1879/2681 நாள் 29-08-2018-ல் ெசலுத்தியுள்ளா . 
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592-ன் ெதாட ச்சி  

 எனேவ உறுப்பின  ெசயல (ெபா) அளித்துள்ள நிபந்தைனகளுக்குட்பட்டு, 

குடியிருப்பு மைனப்பிrவுகளுக்கு இறுதி ஒப்புதல் வழங்க மாமன்ற ஒப்புதல் 

ெபற மாமன்றப் ெபாருள் ைவக்கப்படுகிறது. 

 அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம்  ஒப்புதல் வழங்கலாம்.  

                                             ( இ.1 / 577 / 2018 / ம.3) 

------  

த மானம் :  ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. 
------ 

593)திருப்பூ  மாநகராட்சி நல்லூ  மண்டலம் 3-ல் க.ச.எண். 335B/1ல் 1.00 

ஏக்க  பரப்பளவு ெகாண்ட பூமியில் தமிழ்நாடு வாழ்வாதார இயக்கம் 

திட்டத்தின் மூலம் பயிற்சி கூடம் அைமக்க நில மாற்றம் ெசய்ய 

உத்ேதசிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும், அதற்கான  மாநகராட்சி கருத்துருவிைன 

த மான வடிவில் வழங்க ெதrவித்துள்ளா . 

ேமற்படி இடமானது, அரசு ஆவணத்தில் அரசு புறம்ேபாக்கு ேகாவில் / 

கிணறு என வைகப்பாடு உள்ளது. பயிற்சி திட்டத்திற்கு நிலமாற்றம் 

ெசய்யலாம். 

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதி வழங்கலாம். ( இ.1 / 410 / 2019 / ம.3) 

------  

த மானம் :  அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------ 

594)  திருப்பூ  மாநகராட்சி குடிந ப் பிrவில் மூன்று குடிந த் திட்டங்களில் 

ெபறப்படும் குடிந  நேரற்று மற்றும் நருந்து நிைலயங்கள் வாயிலாக 

ேமல்நிைலத் ெதாட்டியிலிருந்து பகி மானம் மூலம் குடிந  

விநிேயாகிக்கப்படுகிறது.  இந்நேரற்று மற்றும் நருந்து நிைலயங்கைள 

பராமrக்க ேபாதிய பணியாள கள் இல்லாததால் ேமற்படி பணிகைள தனியா  

ஒப்பந்த நிறுவனம் மூலம் பணியாள கள் ெபறப்பட்டு குடிந  பணிகள் 

நைடெபற்று வருகிறது.  ஒப்பந்த காலம் முடிவைடந்து மூன்று மாத காலம் 

ஒப்பந்த நட்டிப்பு ெசய்யப்பட்டது.  இந்த ஒப்பந்த காலம் 28-02-2019 அன்று 

முடிவைடவதாலும் தற்ேபாது பாராளுமன்றத் ேத தல் நைடெபற உள்ளதால் 

ேபாதிய கால அவகாசம் இல்லாததாலும் ேமற்படி பணியாள களின்றி குடிந  

பணிகைள இயக்கி பராமrக்க இயலாததால் குடிந  பணி அவசியம் கருதி 

ேமற்படி ஒப்பந்தத்திைன மூன்று மாத காலத்திற்கு ( 01/08/2019 முதல் 

31/10/2019) வைர நட்டிப்பு ெசய்ய நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ள ேமற்படி 

நிறுவனம் அேத விைல விகிதத்தில் அேத ஒப்பந்த நிபந்தைனகளுடன் பணி 

ேமற்ெகாள்ள இைசவு ெதrவித்துள்ளதாலும், 237 பணியாள கைள ெபற்று 

பணி ேமற்ெகாள்ளவும், அதற்காகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.76.00 

இலட்சத்திற்கு மாமன்ற அனுமதி ேகாரப்படுகிறது. 
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594-ன் ெதாட ச்சி 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 

1. மாமன்றம் தனது 163ம் எண்ணிட்ட 29-11-2017 ஆம் ேததிய 

த மானத்தில் குைறந்த விைலப்புள்ளி ெகாடுத்துள்ள 

திருவாள .ஸ்ரீனிவாஸ் ேவஸ்ட் ேமேனஜ்ெமண்ட் ச வசஸ் (பி) 

லிமிெடட், ெசன்ைன நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக் 

ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது.  

2. ேமற்காண் ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த காலத்திைன ேமலும் 

மூன்று மாத காலத்திற்கு ( 01/08/2019 முதல் 31/10/2019 முடிய)  

ஒப்பந்த நட்டிப்பு ெசய்யவும் அனுமதி வழங்கலாம். 

3. ேமற்காண் ெசலவினத்ைத மாநகராட்சி குடிந  நிதியிலிருந்து 

ேமற்ெகாள்ள அனுமதிக்கலாம்.    

                                     ( ந.க.எண். இ.1 / 5929 / 2018) 

------- 

த மானம் : அலுவலகக்குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------ 

595) திருப்பூ  நகராட்சி 01.01.2008 முதல் மாநகராட்சியாக தரம் 

உய த்தப்பட்டு ெசயல்பட்டு வருகிறது. ஏற்கனேவ நைடமுைறயிலிருந்த 

பணியிடங்கைள ெதாடரச் ெசய்தும், சில பணியிடங்கைள மாற்றியைமத்தும், 

ஒருங்கிைணத்தும், சில புதிய பணியிடங்கைள ேதாற்றுவித்தும் நகராட்சி 

நி வாகம் மற்றும் குடிந  வழங்கல் துைறயின் 22.10.2008ம் ேததிய 207வது 

எண்ணிட்ட அரசாைணயில் ஆைண ெவளியிடப்பட்டது. 

 ேமற்படி அரசாைணயில் இரண்டு ெசயற்ெபாறியாள கள் பணியிடங்கள் 

ெதாடர அனுமதிக்கப்பட்டது.  ேமற்படி ெசயற்ெபாறியாள கள் பணியிடத்தில் 

பணியாற்றி வந்த திரு.M.V.D. தமிழ்ெசல்வன் என்பவ  12.05.2018 அன்று 

பணியிைட காலமானதால் ஒரு பணியிடம் காலியாக உள்ளது.  

இப்பணியிடத்திைன 1996ம் வருட தமிழ்நாடு மாநகராட்சி ெபாறியியல் 

மற்றும் குடிந  விநிேயாக பணி விதிகளின் கீழ் வகுப்பு – I ெதாகுதி – II     

வைக – I ல் இடம் ெபற்று, வகுப்பு – II ெதாகுதி – I வைக – I-ல் உதவி 

ெசயற்ெபாறியாள  பணியிடத்தில் குைறந்தபட்சம் இரண்டாண்டுகள் ைமய 

அலுவலகத்திலும், வா டு அலுவலகத்தில் மூன்றாண்டுகளுக்கு 

குைறயாமலும் பணிபுrந்திருக்க ேவண்டும் என்ற நிபந்தைனயின் ேபrல் 

பதவி உய வின் மூலம் பூ த்தி ெசய்யப்பட ேவண்டுெமனவும் 

ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தற்ெபாழுது திருப்பூ  மாநகராட்சியில் பணிபுrந்து வரும் உதவி 

ெசயற்ெபாறியாள களுக்கு ெவளியிடப்பட்ட பணி மூப்பு அடிப்பைடயில் 

வ.எண். 1ல் உள்ள திரு.எஸ்.ஏ.முகம்மது சபியுல்லா அவ கைள காலியாக 

உள்ள ெசயற்ெபாறியாள  பணியிடத்திற்கு ெசயற்ெபாறியாளராக பதவி 

உய வு  வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
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595-ன் ெதாட ச்சி  

அலுவலகக் குறிப்பு : 

1. 1996ம் வருட தமிழ்நாடு மாநகராட்சி ெபாறியியல் மற்றும் குடிந  

விநிேயாக பணி விதிகளின் கீழ் வகுப்பு –I, ெதாகுதி – I  வைக –I  

ெசயற்ெபாறியாள  பணியிடத்திைன பூ த்தி ெசய்திட அரசின் ஆைண 

ெபற ேவண்டும் என்பதால் 6வது ஊதியக்குழுவின் ஊதிய விகிதம் 

ரூ.15600-39100 தர ஊதியம் ரூ.6600/-க்கு இைணயான 7-வது ஊதிய குழு 

59300-187700 என்ற ஊதிய விகிதத்தில் திரு எஸ்.ஏ. முகமது 

ஷபியுல்லா உதவி  ெசயற்ெபாறியாள  அவ கைள காலியாக உள்ள 

ெசயற்ெபாறியாள  பணியிடத்திற்கு பதவி உய வு வழங்கலாம். 

2. ேமலும் 1996ம் வருடத்திய தமிழ்நாடு மாநகராட்சி ெபாறியியல் மற்றும் 

குடிந  விநிேயாகப் பணி விதிகளில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு உதவி 

ெசயற்ெபாறியாள களாக பணிபுrந்து வருபவ களில் குைறந்தபட்சம் 

இரண்டாண்டுகள் மாநகராட்சியின் ைமய அலுவலகத்திலும், வா டு 

அலுவலகங்களில் மூன்றாண்டுகள் பணிபுrந்திருக்க ேவண்டும் என்ற 

நிபந்தைன உள்ள நிைலயில் ைமய அலுவலத்திற்ெகன்று உதவி 

ெசயற்ெபாறியாள  பணியிடம் ேதாற்றுவிக்கப்படாத காரணத்தாலும், 

திருப்பூ  மாநகராட்சிக்கான வா டு அலுவலகங்களுக்கு உதவி 

ஆைணய  பணியிடங்கள் ேதாற்றுவிக்கப்படாததாலும் கடந்த ஏழு 

வருடங்களாக உதவி ஆைணயராக  கூடுதல் ெபாறுப்பு வகித்து 

வருவைத கருத்தில் ெகாண்டு திரு.எஸ்.ஏ.முகமது ஷபியுல்லா உதவி 

ெசயற்ெபாறியாளருக்கு ெசயற்ெபாறியாளராக பதவி உய வு வழங்க 

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.                ( சி.1 / 2475 / 2018 ) 

-------  

த மானம் : அலுவலகக்குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------ 

596)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு உட்பட்ட வா டு எண்.14 

மற்றும் 15க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ேசாளிபாைளயம் சாைலயிலிருந்து பிrந்து 

ெசல்லும் பிேளக் மாrயம்மன் ேகாவில் சாைலயானது காவிலிபாைளயம் 

பகுதியிைன இைணக்கும் 2.13 கி.மீ.நளம் ெகாண்ட சாைல தற்ெபாழுது 

மாநகராட்சியால் பராமrக்கப்பட்டு வருகின்றது. இச்சாைலயானது 2011-க்கு 

முன்ன  அப்ேபாைதய ேவலம்பாைளயம் மூன்றாம் நிைல நகராட்சியின் 

பராமப்பில் இருந்து வந்தது.  இச்சாைலயின் இருபுறங்களிலும் ெசா ணபுr 

விrவு, ெசா ணபுr என்கிேளவ், ெசா ணபுr ைஹ ேலண்ட், ெவங்கேடஸ்வரா 

மைனப்பிrவு, ெசா ணபுr ெதன்நக , பா க் என்கிேளவ், பழனியாண்டவ  நக , 

காேவr நக , திருஆவினன்குடி நக  ஆகிய வள ச்சியைடந்த பகுதிகளுக்கு 

பிரதான சாைலயாகவும், ேவலம்பாைளயம் பகுதி மற்றும் காவிலிபாைளயம் 

பகுதிகைள இைணக்கும் பிரதான இைணப்புச் சாைலயாக உள்ளது.   ேமலும் 

இச்சாைலயானது ெநடுஞ்சாைலத் துைறக்கு ெசாந்தமான 15 

ேவலம்பாைளயம் (State Highways) சாைலயில் ஆரம்பித்து காவிலிபாைளயம் 

பிரதான சாைலயான (Other District Road) ெநடுஞ்சாைலத் துைறக்கு ெசாந்தமான 

சாைலயில் இைணகிறது.  இச்சாைலயானது நகரளவு ஆவணங்களின்படி 

வண்டிப்பாைதயாக வைகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  
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 ேமலும், ேசாளிபாைளயம் பகுதியில் பிரம்மேதவன் ேகாவில் பகுதி 

வழியாக காவிலிபாைளயம் ஊ ப்பகுதி பாட்ைடயப்பன் நக , விநாயகப்பா 

நக , ஐஸ்வ யா ேகட், ஆனந்தா அவின்யூ, ஆனந்தா கிராண்ட், ஆனந்தா 

என்கிேளவ் ஆகிய மைனப்பிrவுகளுக்கு அணுகுபாைதயாக உள்ள 2.0 கி.மீ. 

நள சாைலயானது மாநகராட்சியின் பராமrப்பில் உள்ளது. ேமலும் 

இச்சாைலயானது ெநடுஞ்சாைலத் துைறக்கு ெசாந்தமான ேசாளிபாைளயம் 

(State Highways) சாைலயில் ஆரம்பித்து காவிலிபாைளயம் பிரதான சாைலயான 

(Other District Road) ெநடுஞ்சாைலத் துைறக்கு ெசாந்தமான சாைலயில் 

இைணகிறது. இச்சாைலயானது நகரளவு ஆவணங்களின்படி, வண்டிப் 

பாைதயாக வைகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  இச்சாைலயானது அப்ேபாைதய 

ேவலம்பாைளயம் மூன்றாம் நிைல நகராட்சியின் பராமப்பில் இருந்தது. 

 ேமலும், திருமுருகன்பூண்டி ெநடுஞ்சாைலயிலிருந்து ஏ.வி.பி. பள்ளி 

பிrவிலிருந்து கூத்தம்பாைளயம் வழியாக பி.என். சாைல ெசன்றைடயும்            

4.45கி.மீ. நளம் ெகாண்ட சாைல மற்றும் திருமுருகன்பூண்டி 

ெநடுஞ்சாைலயிலிருந்து ெசட்டிபாைளயம், இந்திரா நக  வழியாக 

பி.என்.சாைலைய ெசன்றைடயும் 2.32 கி.மீ. நளம் ெகாண்ட சாைலகள் 

திருமுருகன் பூண்டி ெநடுஞ்சாைல மற்றும் பி.என். பிரதான சாைல 

ெநடுஞ்சாைலையயும் இைணக்கும் இைணப்பு சாைலகளாகவும் 

வள ச்சியைடந்து வரும் முக்கியமாக பகுதிகளுக்கு அணுகு சாைலயாகவும் 

அைமந்துள்ளது. இவ்விரு சாைலகள் நகரளவு ஆவணங்களின்படி 

வண்டிப்பாைதயாக வைகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 இச்சாைலகைள ஒட்டி அைமந்துள்ள பகுதிகள் அதிவள ச்சி அைடந்து 

வருவதால், இச்சாைலயிைன ெநடுஞ்சாைலத் துைறக்கு மாற்றம் ெசய்வதால், 

சாைல ேமம்பாட்டுப் பணிகள் விைரவாக ேமற்ெகாள்ள இயலும் என திருப்பூ  

வடக்கு சட்டமன்ற உறுப்பின  கடிதத்தில் ேகாrயுள்ளா. 

 எனேவ, ேமற்குறிப்பிட்ட நான்கு இைணப்புச் சாைலகைளயும், 

ெநடுஞ்சாைலத் துைறக்கு ஒப்பைடப்பு ெசய்ய மாமன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு 

ெபாருள் ைவக்கப்படுகின்றது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 ேமற்காண் சாைலகள் ெநடுஞ்சாைலத் துைறயின் பிரதான இைணப்பு 

சாைலகளாக உள்ளதாலும், அதிேவக வள ச்சியைடந்து வரும் பகுதிகளுக்கு 

அணுகு சாைலயாக உள்ளதால், ெநடுஞ்சாைலத் துைறயிடம் ஒப்பைடக்க 

மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.                 (இ.1 / 1654 / 2019 / ம.1 ) 

-----  

த மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. 
------ 
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597) திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் –IIIக்குட்பட்ட பூலவாr சுகுமா  நக  

கட்டண கழிப்பிடம் பல முைற ஏலம் விடப்பட்டு வருகிறது.  இதுநாள் 

வைரயிலும் ஏலம் / ெடண்ட  ேகார யாரும் முன்வரவில்ைல. 

 ேமலும் மண்டலம் IVக்குட்பட்ட(1) பட்டுக்ேகாட்ைடயா நக , மாநகராட்சி 

குடியிருப்பு அருகில் உள்ள கட்டண கழிப்பிடம் (2) பட்டுக்ேகாட்ைடயா  நக  

மாrயம்மன் ேகாவில் அருகில் உள்ள கட்டண கழிப்பிடம் (3) 

பட்டுக்ேகாட்ைடயா நக  கட்டண கழிப்பிடம்  2015 முதல் ெபாது ஏலம் 

விடப்பட்டு வருகிறது.   இதுநாள் வைரயிலும் குத்தைகக்கு யாரும் ேகார 

முன்வரவில்ைல.  தனிநப  கழிப்பிடம் அதிகமாக கட்டப்பட்டதால் யாரும் 

கட்டணக் கழிப்பிடம் பயன்படுத்த ெபாதுமக்கள் யாரும் முன்வரவில்ைல.  

எனேவ கட்டண கழிப்பிடத்ைத ெபாது கழிப்பிடமாக மாற்ற மாமன்ற அனுமதி 

ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.             ( அ.1 / 6235 / 2018 ) 

------  

த மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

------ 

598)  நகராட்சி நிவாக இயக்குந , ெசன்ைன-5 அவ களின் D.O,.கடித 

எண்.1588/2015 / ேஜ.1, நாள் 15.06,2015, 28,03,2016 மற்றும் நகராட்சி நி வாக 

ஆைணய , ெசன்ைன-5 அவ களின்  கடித ந.க.எண். 2571./J 1 /2017  நாள் 

14.12.2017ன் படி திருப்பூ  மாநகராட்சி பகுதியில் ெடங்கு காய்ச்சல் மற்றும் 

இதர ெகாசுவினால் பரவும் ேநாயிைன கட்டுப்படுத்த தவிர முன்ெனச்சrக்ைக 

நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 எனேவ பா ைவயில் கண்டுள்ள உத்திரவில் 300 குடும்பங்களுக்கு ஒரு 

ெகாசு தடுப்பு பணியாள  (DBC)  வதம் தற்காலிகமாக நி ணயம் ெசய்ய 

உத்திரவிடப்பட்டு உள்ளது.  இம்மாநகராட்சியில் 60 வா டு பகுதிகளிலும் 

ெகாசு தடுப்பு பணியிைன ேமற்ெகாள்ள மேலrயா பணியாள கள் 

பற்றாக்குைறயாக இருப்பதாலும், தற்ேபாது ெடங்கு ேநாய் பரவாமல் 

கட்டுப்படுத்த தினமும் மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள அரசு / தனியா  

மருத்துவமைனகளிலிருந்து தினசr காய்ச்சல் கண்டவ களின் பட்டியல் 

ெபறப்பட்டு ஆறுநாள் வட்ட சுழற்சி அடிப்பைடயில் பணிபுrய ஏதுவாக 

மண்டலம் ஒன்றிற்கு நாெளான்றுக்கு 75 நப கள் வதம் நான்கு 

மண்டலங்களுக்கு தினசr ெமாத்தம் 300 DBC பணியாள கைள அவசர 

அவசியம் கருதி ெபாது சுகாதார நலைன முன்னிட்டு 01.07.2019 முதல் 

31.07.2019 வைரயுள்ள காலத்திற்கு மாவட்ட ஆட்சித் தைலவ  அவ களால் 

நி ணயம் ெசய்யப்பட்ட தினக்கூலி அடிப்பைடயில் ( நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.286/-) 

மகளி  சுயஉதவிக்குழு பணியாள கள் / இதர தற்காலிக பணியாள கைள 

ெகாண்டு ேமற்படி பணிக்கு அம த்தி பணிபுrய நி வாக அனுமதியும் மற்றும் 

இதற்காகும் உத்ேதச ெசலவனம் ரூ.23.50 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் 

அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
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அலுவலகக் குறிப்பு : 

1. ெசலவனத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

2. இம்மாநகrல் ெடங்கு காய்ச்சல் மற்றும் இதர ெகாசுவினால் பரவும் 

ேநாயிைன கட்டுப்படுத்த முன்ெனச்சrக்ைக நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ள அவசர அவசியம் கருதி 01.07.2019 முதல் 31.07.2019 

வைரயுள்ள காலத்திற்கு மட்டும் தினக்கூலி அடிப்பைடயில் தினசr 

300 DBC பணியாள கைள பணியம த்த மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.      

                                        ( எச்.1 / 0617 / 2019 ) 

------  

த மானம் : அலுவலகக்குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------ 

599) நகராட்சி நி வாகம் மற்றும் குடிந  வழங்கல் துைறயின் 04.07.2019ம் 

ேததிய 14010 / ேத தல் / 2019 – 11 ம் எண்ணிட்ட கடிதத்துடன் வரப்ெபற்ற 

தனி அலுவலருக்கான பதவிக்காலம் 01.07.2019 முதல் 31.12.2019 வைர நட்டிப்பு 

ெசய்து, சிறப்பினமாக  ெவளியிடப்பட்டுள்ள 28.06.2019ம் எண்ணிட்ட தமிழ்நாடு 

அரசிதழ் மாமன்றத்தின் பா ைவக்கும் தகவலுக்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 மாமன்றம் பதிவு ெசய்யலாம்.             ( சி.1 / 6037 / 2016 )  

------  

த மானம் : பதிவு ெசய்யப்பட்டது. 
------ 

 
                                              (ஒம்) க.சிவகுமா , எம்.ஏ., 

                                            தனிஅலுவல  மற்றும் ஆைணயாள , 

                                                      திருப்பூ  மாநகராட்சி. 

 

                          // உண்ைம நகல் //  

 

 

                                                          ஆைணயருக்காக, 

                                                        திருப்பூ  மாநகராட்சி. 
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திருப்பூ  மாநகராட்சி 

    2019 ஆம் ஆண்டு ஜுைல மாதம் 30ஆம் ேததி ெசவ்வாய்க்கிழைம 

மாைல 5.00 மணிக்கு மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நைடெபற்ற 

மாமன்ற கூட்டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்ட த மானம்.  

முன்னிைல : திரு.க.சிவகுமா , எம்.ஏ., 

தனி அலுவல  மற்றும் ஆைணயாள , 

திருப்பூ  மாநகராட்சி. 
******   

600)  திருப்பூ  மாநகராட்சி புதிய குடிந  திட்டம் மற்றும் பாதாள சாக்கைடத் 

திட்டத்திற்கு அம்ரூத்  2017-20 மற்றும் ஆசியன் வங்கி திட்டத்தின் (ADB)  கீழ் 

பணிகள் ெசய்வதற்கு கட்டுமானம் மற்றும் ேமற்பா ைவ பணி ெசய்ய, புதிய 

திருப்பூ  பகுதி ேமம்பாட்டு கழகத்திைன அம த்துவதற்கு முதன்ைம அனுமதி  

நகராட்சி நி வாக ஆைணய  அவ களின் கடிதம் எண். 

ந.க.15322/2017/ஐஎச்எஸ்டிபி-3 நாள் 11.12.2018-ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.   அவ்வாறு 

இப்பணிகைள ெசய்வதற்கு புதிய திருப்பூ  பகுதி ேமம்பாட்டு கழகத்தால் 36 

மாதங்கள் கட்டுமானத்திற்கும், 6 மாதங்கள் ேசாதைன காலத்திற்கும், ஆக 42 

மாதங்களுக்கு ரூ.31.00 ேகாடிக்கு  ஏற்கனேவ கருத்துரு வரப்பட்டது.   

இத்ெதாைகயானது பிற உள்ளாட்சி நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடுைகயில் 

அதிகமானதாக ெதrவித்து ேபச்சு வா த்ைதக்கு பிறகு ேமற்படி 

நிறுவனத்தால் ரூ.21.40 ேகாடியில் ெசய்வதற்கு ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டது.  ( 

இதில் (GST  உட்பட ரூ.25.25 ேகாடியாகும்)  இந்த ெதாைகயானது புதிய 

குடிந  திட்டத்திற்கான ரூ.928.17 ேகாடியும், பாதாள சாக்கைடத் 

திட்டத்திற்கான ரூ.497.08 ேகாடி ( ஜி.எஸ்.டி உட்பட ரூ.25.25 ேகாடி ) 

ெதாைகயில் 1.5 சதவதமாக உள்ளது. 

 நகராட்சி நி வாக ஆைணய  அவ களின் கடிதம் ந.க.எண். 15223 / 2017 / 

IHSDP – 3 நாள் 18.07.2019ம் ேததிய கடிதத்தில் புதிய திருப்பூ  பகுதி ேமம்பாட்டு 

கழகத்ைத ேமற்படி கட்டுமானம் மற்றும் ேமற்பா ைவ ெசய்வதற்கு 

அனுமதிக்கலாம் என திருப்பூ  மாநகராட்சிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டும், 

இதற்கான ெதாைக ரூ.25.25 ேகாடியில் சீ மிகு நகரம் மற்றும் நி வாகம் 

மற்றும் இதர ெசலவினங்களில் இருந்தும், மாநகராட்சி ெபாது 

நிதியிலிருந்தும் ெபறுவதற்கு உrய அனுமதி ெபறுவதற்கு உrய நடவடிக்ைக 

எடுக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 ேமற்படி பணிகளுக்கு பணியாைண வழங்கப்பட்டு பணிகள் 

துவக்கப்படும் நிைலயில் உள்ளதால், ேமற்படி நிறுவனத்தால் பணிகைள 

கண்காணிக்க ேவண்டியது உடனடி ேதைவயாக உள்ளது.  ஆகேவ புதிய 

திருப்பூ  பகுதி ேமம்பாட்டு கழகத்ைத ேமற்படி பணிகளின் கட்டுமானம் 

மற்றும் ேமற்பா ைவைய கண்காணிக்க நிபந்தைனகளுக்கு உட்பட்டு 

நியமித்து ஒப்புதல் கடிதம் வழங்கலாம்.   இதற்கான ெசலவினத்திற்கு புதிய 

திருப்பூ  பகுதி ேமம்பாட்டு கழகத்தினரால் அனுப்பப்படும் மாதாந்திர ேகட்பின் 

அடிப்பைடயில் மாநகராட்சி ெபாது நிதியிலிருந்து வழங்கலாம்.   ேமலும்  
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600-ன் ெதாட ச்சி 

அம்ரூத் மற்றும் ஆசியன் வள ச்சிவங்கி திட்டத்தின் (ADB) திட்டத்திலிருந்து 

தகுதிக்குட்பட்ட ெதாைகயிைன வழங்க ேகார மாமன்றம் அனுமதி 

வழங்கலாம். 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

                     மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.   ( இ.1 / 4814 / 2017 ) 
------  

த மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------ 

601) திருப்பூ  மாநகராட்சி நான்கு மண்டலங்களுக்குட்பட்ட குத்தைக 

இனங்கள் கைடகள் 14-06-2019 அன்று நைடெபற்ற ெபாது ஏலம் மற்றும் 

ஒப்பந்தப்புள்ளியில் மறு மதிப்படீு மாத வாடைக ெதாைகையவிட கூடுதலாக 

ெபறப்பட்டுள்ள விபரம்  கீழ்க்காணும் விபரப்படி உள்ளது. 

வ. 

எண். 

குத்தைக இனங்களின் 

ெபய  

மறு 

மதிப்படீ்டு 

மாதவாடைக 

ெதாைக 

ரூ. 

ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளி 

ேகாrயவ  ெபய  

ஏலம்/ 

ெடண்ட  

ேகாrய 

ெதாைக 

ரூ. 

வித்தியாசம் 

கூடுதல் / 

குைறவு 

ெதாைக 

ரூ. 

I மண்டலம் - II     

1) புதிய ேபருந்து 

நிைலய கைட எண்.19 
7638/- திரு.சுப்புராஜ் 

(ெடண்ட ) 
7800/- 162/- 

கூடுதல் 

2) புதிய ேபருந்து 

நிைலய கைட எண்.21 
7504/- திரு.நாராயணகுமா  

(ெடண்ட ) 
7775/- 271/- 

கூடுதல் 
II மண்டலம்-III     

3) பைழய ேபருந்து 

நிைலயம் தைரதள 

கைடஎண்.1 

32861/- 1) திருமதி.தபா 

(ெடண்ட ) 
31000/- 1861/- 

குைறவு 
2) திருமதி.தமிழரசி 

(ெடண்ட ) 
42100/- 9239/- 

கூடுதல் 

4) பைழய ேபருந்து 

நிைலயMUDF 

தைரதள கைட எண்.4 

20955/- 1) திரு.ெஜய்பிரபு 

(ெடண்ட ) 
45660/- 24705/- 

கூடுதல் 

2) திருமதி. தபா  

(ஏலம்) 
24000/- 3045/- 

கூடுதல் 

III மண்டலம்-IV     

5) மாட்டுக் ெகாட்டைக 

கைட எண்.10 
6720/- 1) திரு.ரேமஷ்குமா  

  (ெடண்ட ) 
7650/- 930/- 

கூடுதல் 

6) மாட்டுக் ெகாட்டைக 

கைட எண்.14 
6720/- 1) திரு.ரேமஷ்குமா  

(ெடண்ட ) 
7650/- 930/- 

கூடுதல் 

 2)திரு.முருேகசன் 

(ெடண்ட ) 
7300/- 580/- 

கூடுதல் 

7) மாட்டுக் ெகாட்டைக 

கைட எண்.16 
6720/- 2) திரு.ரேமஷ்குமா  

   (ெடண்ட ) 
7650/- 930/- 

கூடுதல் 
 ேமற்காணும் வrைச எண்.1 முதல் 7 வைர உள்ள கைடகளில் மறு 

மதிப்படீ்டு மாத வாடைகத் ெதாைகையவிட  கூடுதலாக மாத வாடைக 

ெதாைகக்கு ேகாரப்பட்டு உள்ளதற்கு கைடைய ஒப்பைடக்க மாமன்ற அனுமதி 

ேவண்டப்படுகிறது. 
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601-ன் ெதாட ச்சி  

அலுவலகக் குறிப்பு :  

 வrைச எண். 1 முதல் 7 வைர உள்ள கைடகளுக்கு மறு மதிப்பீட்டு 

வாடைகையவிட உய வாக வாடைகக்கு ேகாரப்பட்டவ களுக்கு கைடைய 

ஒப்பைடக்க அனுமதிக்கலாம்.                           ( அ.1 / 6236 / 2018  ) 

------   

த மானம் : அலுவலகக்குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------ 

602) திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, வா டு எண்.54, வரபாண்டி 

கிராமம், க.ச.எண். 322/5E  பாக புல எண்ணில் அைமந்துள்ள இடத்தின் 

உrைமயாள கள் (1) திரு.K.  ரங்கசாமி, த/ெப. கன்னிமுத்து (2)  திரு. K. 

மாrமுத்து, த/ெப. கன்னிமுத்து  (3) திரு. K. முத்துசாமி, த/ெப. கன்னிமுத்து 

ஆகிேயா  வரபாண்டி வருவாய் கிராம ெதற்கு எல்ைலயில் அைமயும் 

க.ச.எண். 322 காைலயில் ேமபுறமாக 25அடி அகலமும் 77 அடி நளமும் 

ெகாண்ட ெதன்வடல் சாைலயிைன இைணப்பு சாைலக்காக மாநகராட்சிக்கு 

ஒப்பைடப்பு ெசய்ய விண்ணப்பம்  சம ப்பித்துள்ளன . 

 ேமற்படி வரபாண்டி க.ச.எண். 322 / 5 பகுதி இடத்தில் 

மாநகராட்சிக்குட்பட்ட திருவள்ளுவ  நக  பகுதியிைனயும் அருகிலுள்ள 

கைரப்புதூ  கிராம ஊராட்சியுடன் இைணக்கும் வைகயில் ேமற்படி சாைல 

அைமகிறது.   உத்ேதச இைணப்பு சாைல ெதன்புறம் உள்ள கைரப்புதூ  

ஊராட்சி சாைலயிைனயும் ேமபுறம் நிைலயிலுள்ள பாரதிதாசன் நக  2வது 

வதி சாைலயிைனயும் அதைன ெதாட ந்து கணபதிபாைளயம் பிரதான 

ெநடுஞ்சாைலயிைனயும் இைணக்கும் வைகயில் உள்ளது. எனேவ 

ேமற்கண்ட கைரப்புதூ  ஊராட்சி சாைலயும், திருப்பூ  மாநகராட்சி 

திருவள்ளுவ  நக  பகுதியிைனயும் இைணக்கும் வைகயிலான ெதன்வடல் 

சாைலயிைன ெபாது மக்கள் உபேயாகத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதால் 

மாநகராட்சி வசம் ஏற்றுக் ெகாள்வது குறித்து மாமன்ற ஒப்புதல் 

ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 இைணப்புச் சாைலயாக உள்ளதால் ெபாது மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக 

சாைலயிைன ஏற்றுக் ெகாள்ளலாம்.                    ( இ.1 / 3259 / 2019 / ம.4)  

-------   

த மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. 
------ 

603) இம்மாநகராட்சியில் ெபாது சுகாதார பணியைமப்பின் கீழ் மண்டலம் 

எண்.4ல் துப்புரவு பணியாளராக பணிபுrந்து வரும் திரு.எஸ்.கண்ணன் த/ெப. 

ேசாமசுந்தரம் என்பவ  தனது தாயா  புற்றுேநாயால் பாதிக்கப்பட்டு மதுைர 

சிகிச்ைச ெபற்று வருவதால் உடன் இருந்து கவனிக்க ேவண்டியுள்ளதால் 

தனக்கு மதுைர மாநகராட்சிக்கு ஒரு வழி மாறுதல் ேகாr 

விண்ணப்பித்துள்ளா . 
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603-ன் ெதாட ச்சி  

 எனேவ திரு.எஸ்.கண்ணன்  த/ெப. ேசாமசுந்தரம் துப்புரவு பணியாளைர, 

மதுைர மாநகராட்சியில் துப்புரவு பணியாள  பணியிடத்திற்கு ஒரு வழி 

மாறுதலில் ெசல்ல மாமன்ற அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு :  அனுமதிக்கலாம்.                    (சி.1 / 2192 / 2019) 

------  

த மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------ 

604)   திருப்பூ  மாநகரட்சியில் மண்டலம் எண்.2ல் ஓட்டுநராக பணிபுrந்து 

வரும் திரு.ஜி. ராேஜந்திரன் என்பவ  உடல்நிைல சrயில்லாத தாய், 

தந்ைதயைர கவனித்துக் ெகாள்ள ேவண்டியுள்ளதாலும், தனது குடும்பத்தின் 

சூழ்நிைலயிைன கருத்தில் ெகாண்டும் தன்ைன திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சிக்கு மாறுதல் ெசய்து தருமாறு விண்ணப்பித்துள்ளா . 

 எனேவ திரு.ஜி. ராேஜந்திரன், ஓட்டுந  அவ கைள திருச்சிராப்பள்ளி 

மாநகராட்சியில் ஓட்டுந  பணியிடத்திற்கு ஒரு வழி மாறுதலில் ெசல்ல 

மாமன்ற அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.                 ( சி.1 / 3668 / 2019 )  

------  

த மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------ 

605) திருப்பூ  மாநகராட்சி எல்ைலக்குள் குடிந  பற்றாக்குைறயுள்ள 

இடங்களுக்கும், சத்துணவு ைமயங்களுக்கும், குடிைச பகுதிகளிலும் 

அவ்வப்ேபாது குடிந  ேதைவப்படும் இடங்களுக்கும் வாடைக லாrகள் மூலம் 

ஒப்பந்த அடிப்பைடயில் குடிந  விநிேயாகம் ெசய்யப்படுகிறது.   மாநகல் 

அம்ரூத் திட்டத்தின் கீழ் நைடெபற்று வரும் குடிந  விநிேயாக ேமம்பாட்டு 

பணிகள் முடிவைடயும் வைரயில் லாr மூலம் குடிந  விநிேயாகம் 

ேதைவப்படுவதால் 01.12.2018ம் ேததி முதல் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்பந்த 

அடிப்பைடயில் வாடைக லாrகள் மூலம் குடிந  விநிேயாகம் ெசய்ய 

26.11.2018ம் ேததியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகாரப்பட்டு குைறந்த விைல 

ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு எம்.அப்புசாமி என்பவrன் ஒப்பந்தப்புள்ளி 

ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டு பணி உத்திரவு 30.11.2018ம் ேததி வழங்கப்பட்டு குடிந  

விநிேயாகம் நைடெபற்று வருகிறது.  எனேவ 01.08.2019 முதல் 31.08.2019 வைர 

மாநகrல் குடிந  விநிேயாகம் லாrகள் மூலம் ெசய்ய ஒரு மாத காலத்திற்கு 

ஆகும் உத்ேதச ெசலவினம் ரூ.17.50 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் நி வாக 

அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.                   ( இ.1 / 5247 / 2018 ) 

------   

த மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------ 
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606)  திருப்பூ  மாநகராட்சியில் 2015-16ம் ஆண்டு வைர ேமற்ெகாண்ட 

பணிகளின் பட்டியலில் பிடித்தம் ெசய்யப்பட்ட 1%  மற்றும் 5% ெதாைககைள 

திரும்ப வழங்கக் ேகாr கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததார கள் விண்ணப்பித்துள்ளன . 

 ேமற்படி ஒப்பந்ததார கள் பணிெசய்து முடித்து 3 ஆண்டுகளுக்கு ேமல் 

ஆகிவிட்டதால் பிடித்தம் ெசய்யப்பட்ட ைவப்புத் ெதாைககைள காலங்கடந்த 

ைவப்புத் ெதாைக கணக்கிற்கு ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டுவிட்டது.   எனேவ 

கீழ்க்கண்ட ைவப்புத் ெதாைககைள திரும்ப வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி 

ேவண்டப்படுகிறது. 

திருவாள கள். 

வ. 

எண் 

ஒப்பந்ததார களின் 

ெபய  

ெதாைக 

ரூ. 

 வ 

.எண் 

ஒப்பந்ததார களின் 

ெபய  

ெதாைக 

ரூ. 

1. ஏ.ெசந்தில்குமா  487000/-  6. வி.ஆ . முருகன் 36000/- 

2. ஆ .ேவலுச்சாமி 30000/-  7. ஏ. ராேஜஸ்குமா  157000/- 

3. சிவராம்  அன் ேகா 435500/-  8. ஆண்டவ  

கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 

370000/- 

4. எஸ்.ேக. 

கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ் 

8650/-  9. திருமைலசாமி 

அன் ேகா., 

120000/- 

5. வி.பி.அழைகயன் 1200000  10. திருமதி.ேக.தமிழரசி 50000/- 

 

அலுவலகக் குறிப்பு: அனுமதி வழங்கலாம்.               ( பி.5 / 296 / 2018 ) 

-----  

த மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------ 

607)  திருப்பூ  மாநகராட்சி நான்கு மண்டலங்களில் உள்ள கைடகளுக்கு 

ஒன்பது ஆண்டுகள் முடிவுற்ற கைடகளுக்கு அரசாைண ( நிைல) எண்.92, 

நகராட்சி நி வாகம் மற்றும் குடிந  வழங்கும் துைற நாள் 03.07.2007ன்படி 

மறுமதிப்படீு வாடைக நிணயம் ெசய்து, ஏற்கனேவ கைடகைள நடத்திக் 

ெகாண்டு இருந்த குத்தைகதார களுக்கு அரசாைணப்படி ஒரு வாய்ப்பு வழங்க 

இைசவு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.   இைசவு அளிக்க மறுக்கப்பட்ட கைடகளுக்கு 

ெபாது ஏலம் 01.07.2016 முதல் விடப்பட்டது.  

 ேமலும் மறு மதிப்படீு ெசய்யப்பட்ட ெமாத்த கைடகள் – 404.  மறு 

மதிப்படீ்ைட சம்மதித்தவ கள் – 139 கைட குத்தைகதார கள்.  மறு மதிப்படீ்ைட 

சம்மதித்து விட்டு வாடைக அதிகம் என ஆட்ேசபித்தவகள் 175 கைடக்கார கள்.  

ெபாது ஏலம் விடப்படும் கைடகள் 90.  33 கைடகளுக்கு மட்டும் ஆன்ைலனில் 

ேகட்பு வாடைக தவறுதலாக பதிவாகியுள்ளது. ரூ.22,19,989/- ைய வஜா ெசய்ய 

மாமன்றம் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 அனுமதிக்கலாம்.                            ( அ.1 / 6236 / 2018) 

------  

த மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------ 

 



16 
 

16 
 

608) திருப்பூ  மாநகராட்சி ெபாது நி வாகம் ெதாட பான 2017-2018 ஆம் ஆண்டு 

நி வாக அறிக்ைக தயா  ெசய்தும், ேமற்படி அறிக்ைக 50 நகல்கள் ஈேராடு 

மாவட்டம் ெபண்கள் எழுதுெபாருட்கள் கூட்டுறவு அச்சகத்தில் இருந்து 

அச்சடித்து ெபறவும், அதற்கான உத்ேதச ெசலவினம் ஒரு இலட்சத்திற்கும் 

மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கும் அங்கீகாரத்திற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

1. அங்கீகrக்கலாம்.  

2. உத்ேதச ெசலவினத்திற்கு அனுமதி வழங்கலாம். ( எச்.2/ 3630 / 2019) 

------ 

த மானம் : அங்கீகrக்கப்பட்டது. 
------ 

609) அரசாைண எண்.457 நாள் 31.03.2001 மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப 

நல துைறயின்படி இம்மாநகராட்சி நக நல ைமயங்களில் பணிபுrந்து வரும் 

பகுதிநலச் ெசவிலிய  4 பணியாள களுக்கும் மற்றும் 26 நகர சுகாதார 

ெசவிலிய களுக்கு சீருைட படியாக நப  ஒன்றுக்கு ரூ.500/- வதம் 2016-17 

மற்றும் 2017 -18 ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு சீருைட படி வழங்கப்பட 

ேவண்டியுள்ளது.   அதன்ேபrல் ேமற்படி பணியாள களுக்கு 2016-2017ம் மற்றும் 

2017-2018ம் ஆண்டிற்கும் ெமாத்தம் ரூ.30000/-ம் வழங்க அனுமதியும், மற்றும் 

அரசாைண ( நிைல) எண்.36, நகராட்சி நி வாகம் மற்றும் குடிந  வழங்கல் 

(.ந.ப.3) துைற நாள் 05.04.2018ன்படி தற்ேபாது சீருைட படியாக ரூ.1000/- என 

உய த்தி 05.04.2018ல் ஆைணயிடப்பட்டுள்ளது.  இதன்ேபrல் 2018-2019 ம் 

ஆண்டிற்கு தலா ரூ.1000/- வதம் ரூ.30000/-ம் வழங்க ேவண்டியுள்ளது.  எனேவ 

ெமாத்தம் ரூ.60000/-ஐ ேமற்படி பணியாள களுக்கு வழங்க மாமன்றத்தின் 

பா ைவக்கும் பதிவிற்கும் ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

     1.ெசலவினத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.   

     2.மாமன்றம் பதிவு ெசய்யலாம்.                       ( எச்.2/ 2868 / 2019) 

------  

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------ 

610) திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் I  மற்றும் II  மண்டலங்களுக்கு சிட்டி 

யூனியன் வங்கி பணியாள கள் மூலம் கணிணி ைமயத்தில் வr வசூல் 

ெசய்வதற்கு இவ்வலுவலக கடிதம் ந.க.எண். அ.1 /3962 /2015 நாள் 29.04.2019-ன் 

ெசயல்முைற கடிதத்தில் உத்திரவு வழங்கப்பட்டு வr வசூல் பணி 

ெசயல்பட்டு வந்தது. 

 இரண்டு மண்டலங்களில் உள்ள கணிணி வrவசூல் ைமயங்களுக்கு 

வrவசூல் பணியிைன ேமற்ெகாள்ள சிட்டி யூனியன் வங்கியிலிருந்து 

பணியாள கள் அம த்தப்பட ேவண்டும்.   ஆனால் ேமற்காணும் 

வங்கியிலிருந்து பணியாள கள் அம த்தப்படாத காரணத்தால் வசூல் 

ெசய்யப்பட்ட ெதாைகயிைன சிட்டி யூனியன் வங்கியில் ெசலுத்துவதில்   



17 
 

17 
 

610-ன் ெதாட ச்சி  

மிகுந்த சிரமம் ஏற்படுகிறது.   ேமற்காணும் வங்கியில் ேபாதிய ஒத்துைழப்பு 

இல்லாத காரணத்தால் நி வாகத்திற்கு அவப்ெபய  ஏற்படுகிறது.   ேமலும் 

சில நி வாக காரணங்களால் ேமற்படி வங்கியில் கணக்கு ைவப்பதில் 

இயலாத நிைலயில் உள்ளது.  எனேவ நி வாக நலைன முன்னிட்டு சிட்டி 

யூனியன் வங்கிக்கு வழங்கிய உத்திரவிைன 31.07.2019 உடன் ரத்து ெசய்து 

ICICI  வங்கிக்கு உத்திரவு வழங்க மாமன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதி வழங்கலாம்.               (அ.1/ 3962 / 2015) 

------ 

த மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------ 

611) திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1, ேவலம்பாைளயம் கிராமம் 

க.ச.எண்.51 பாகத்தில் அைமந்துள்ள ெபாதிைக நக  அனுமதியற்ற 

மைனப்பிrவில் மைன எண்.29-ல்  222.96 ச.மீ. பரப்பளவு ெகாண்ட  

நிலப்பரப்பிைன வரன்முைறப்படுத்தும் ெபாருட்டு 11-10-2018 அன்று 

நைடெபற்ற முகாமில் ரூ.1,11,500/-ஐ வள ச்சிக் கட்டணத்ைத ெசலுத்தி 

திருமதி.ெசல்வி, க/ெப. ரேமஷ்குமா , 45, ெஜய்கிருஷ்ணா  ேல-அவுட், 

திண்டல், ஈேராடு மாவட்டம் அவ கள் விண்ணப்பித்திருந்ததின் ேபrல் 

இ1/4869/2018/ம-1-ல் நாள் 12-10-2018-ல் வரன்முைறப்படுத்துதுல் உத்திரவு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஆனால் மனுதார  திருமதி..ெசல்வி, க/ெப. ரேமஷ்குமா , 45, 

ெஜய்கிருஷ்ணா ேல-அவுட், திண்டல் ஈேராடு மாவட்டம் அவ கள் 18-12-2006 

அன்று ஆவண எண். 2876/1996-ல் கண்ட 2400 ச.அடி பரப்பளவு ெகாண்ட 

மைனயிடத்திைன வரன்முைறப்படுத்தும் ெபாருட்டு ந.ெச.சீ.எண். 6173 /18-12-

2006-ல் ரூ.4800/-ைய ெசலுத்தி வரன்முைறப்படுத்துதல் உத்திரவு ெபற்றுள்ளா . 

 மனுதார  தனது மைனயிடத்திற்கு ஏற்கனேவ வரன்முைறப்படுத்துதல் 

கட்டணம் ெசலுத்தப்பட்ட விபரம்  ெதrயாமல் தற்ெபாழுது ரூ.1,11,500/- 

ெசலுத்திவிட்டதாகத் ெதrவித்து தற்ெபாழுது ெசலுத்தப்பட்ட ெதாைகயிைனத் 

திரும்ப வழங்குமாறு ேகாr விண்ணப்பித்துள்ளா . 

 ேமற்கூறிய ஆவணங்கள் அைனத்தும் சrபா க்கப்பட்டது.  மனுதார  

ஏற்கனேவ வரன்முைறக் கட்டணம் ெசலுத்தப்பட்ட மைனயிடத்திற்கு  

மீண்டும் வரன்முைறப்படுத்துதல் கட்டணம் ெசலுத்தப்பட்டுள்ளது.  எனேவ 

தவறுதலாக ெசலுத்தப்பட்டுள்ள ரூ.1,11,500/-ல் 10%  ேசைவக்கட்டணம் 

ரூ.11,150/- பிடித்தம் ெசய்து ெகாண்டு மீதத் ெதாைக ரூ.1,00,350/- மனுதாரருக்கு 

வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 ேசைவ கட்டணம் பிடித்தம் ெசய்து மீதித் ெதாைக ரூ.1,00,350/- ஐ 

மனுதாரருக்கு வழங்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

                                                          ( இ.1 /1311 / 2019 / ம.1) 

-------  

த மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------ 
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612) நகராட்சி நி வாக இயக்குந , ெசன்ைன-5 அவ களின் D.O,.கடித 

எண்.1588/2015 / ேஜ.1, நாள் 15.06,2015, 28-03-2016 மற்றும் நகராட்சி நி வாக 

ஆைணய , ெசன்ைன-5 அவ களின்  கடித ந.க.எண். 2571./J1/2017  நாள்            

14-12-2017ன் படி திருப்பூ  மாநகராட்சி பகுதியில் ெடங்கு காய்ச்சல் மற்றும் 

இதர ெகாசுவினால் பரவும் ேநாயிைன கட்டுப்படுத்த தவிர முன்ெனச்சrக்ைக 

நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 எனேவ பா ைவயில் கண்டுள்ள உத்திரவில் 300 குடும்பங்களுக்கு ஒரு 

ெகாசு தடுப்பு பணியாள  (DBC)  வதம் தற்காலிகமாக நி ணயம் ெசய்ய 

உத்திரவிடப்பட்டு உள்ளது.  இம்மாநகராட்சியில் 60 வா டு பகுதிகளிலும் 

ெகாசு தடுப்பு பணியிைன ேமற்ெகாள்ள மேலrயா பணியாள கள் 

பற்றாக்குைறயாக இருப்பதாலும், தற்ேபாது ெடங்கு ேநாய் பரவாமல் 

கட்டுப்படுத்த தினமும் மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள அரசு / தனியா  

மருத்துவமைனகளிலிருந்து தினசr காய்ச்சல் கண்டவ களின் பட்டியல் 

ெபறப்பட்டு ஆறுநாள் வட்ட சுழற்சி அடிப்பைடயில் பணிபுrய ஏதுவாக 

மண்டலம் ஒன்றிற்கு நாெளான்றுக்கு 100 நப கள் வதம் நான்கு 

மண்டலங்களுக்கு தினசr ெமாத்தம் 400 DBC பணியாள கைள அவசர 

அவசியம் கருதி ெபாது சுகாதார நலைன முன்னிட்டு 01-08-2019 முதல்            

31-08-2019 வைரயுள்ள காலத்திற்கு மாவட்ட ஆட்சித் தைலவ  அவ களால் 

நி ணயம் ெசய்யப்பட்ட தினக்கூலி அடிப்பைடயில் ( நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.286/-) 

மகளி  சுயஉதவிக்குழு பணியாள கள் / இதர தற்காலிக பணியாள கைள 

ெகாண்டு ேமற்படி பணிக்கு அம த்தி பணிபுrய நி வாக அனுமதியும் மற்றும் 

இதற்காகும் உத்ேதச ெசலவனம் ரூ.31.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் 

அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 

1. ெசலவனத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

2. இம்மாநகrல் ெடங்கு காய்ச்சல் மற்றும் இதர ெகாசுவினால் பரவும் 

ேநாயிைன கட்டுப்படுத்த முன்ெனச்சrக்ைக நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ள அவசர அவசியம் கருதி 01-08-2019 முதல் 31-08-2019 

வைரயுள்ள காலத்திற்கு மட்டும் தினக்கூலி அடிப்பைடயில் தினசr 

400 DBC பணியாள கைள பணியம த்த மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.      

                                        ( எச்.1 / 0617 / 2019 ) 

------ 

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  
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613) திருப்பூ   மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வா டு எண்-31-ல் உள்ள டஹன்ஹால் 

கட்டிடத்தின் பின்புறம் கழிப்பிடம் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளி கழிப்பிடம் 

உள்ளது. தற்ேபாது ஸ்மா ட் சிட்டி 2018-2019 திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1202.00 இலட்சம் 

மதிப்படீ்டில் புதிய  Multi Level Car parking  கட்டிடம் கட்டுவதற்கு நி வாக 

அனுமதி ெபறப்பட்டு பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு பணி துவங்கப்பட உள்ளது.  

ேமற்படி இடத்தில் ஏற்கனேவ மாநகராட்சியால் கட்டப்பட்ட R-C-C- கூைர 

ெகாண்ட கழிப்பைற மற்றும் மாற்றுத் திறனாளி கழிப்பைற உள்ளது.  எனேவ  

ேமற்படி இடத்தில் புதிய Multi Level Car parking  கட்டிடம் அைமக்க 

ஏற்கனேவ உள்ள கழிப்பிட கட்டிடம், மாற்றுத் திறனாளி கழிப்பிட கட்டிடம் 

ஆகியவற்ைற ெபாது ஏலம் ேகார தைர மட்டத்திற்கு இடித்து அகற்றி 

அப்புறப்படுத்த மாமன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

1. அனுமதி வழங்கலாம். 

2. ேமற்படி பணி ஸ்மா ட் சிட்டி சிறப்பு திட்டப்பணியாக இருப்பதால் 

பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதிைய 

எதி ேநாக்கி மாநகராட்சி ஆைணயாள  மற்றும் தனி அலுவல  

அவ களின் முன்அனுமதி ெபற்று ேமற்படி பைழய கழிப்பிட கட்டிடம், 

மாற்றுத் திறனாளி கழிப்பிட கட்டிடத்ைதயும் இடித்து அகற்றி 

அப்புறப்படுத்த ெபாது ஏலம் ேகாr ேமல்நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ள 

அனுமதிக்கலாம். 

                                           ( இ.1 / 6630 / V / 2017 ) 

------  

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  

 

614) திருப்பூ   மாநகராட்சி மண்டலம்-3 வா டு எண்-31-ல் உள்ள டஹன்ஹால் 

கட்டிடத்தின் மற்றும்  Press Club இயங்கும் கட்டிடம் மற்றும் எட்டு கைடகள் 

அந்தப் பகுதியில் உள்ளது.   தற்ேபாது ஸ்மா ட் சிட்டி 2018-2019 திட்டத்தின் கீழ் 

ரூ.5200.00 இலட்சம் மதிப்படீ்டில்  Convention Centre  கட்டுவதற்கு நி வாக 

அனுமதி ெபறப்பட்டு பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு பணி துவங்கும் நிைலயில் 

உள்ளது.   ேமற்படி பணி ேமற்ெகாள்ளும் இடத்தில் பைழய சிெமண்ட் சீட் 

ேமற்கூைர ெகாண்ட டவுன்‘ஹால் கட்டிடம் மற்றும் ஓடுகளால் ேமற்கூைர 

ெகாண்ட Press Club கட்டிடம் ஆ -சி-சி மற்றும் சிெமண்ட் சீட் கூைர ெகாண்ட 

8 கைடகைள கருங்கல், ெசங்கற்கல் ெகாண்டு சுமா  25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள் உள்ளது.   எனேவ ேமற்படி இடத்தில் புதிய 

Convention Centre  கட்டிடம் கட்டுவதற்கு ஏற்ெகனேவ உள்ள பைழய சிெமண்ட் 

சீட் கூைர, ஓடுகளால் ஆன கூைர மற்றும் ஆ -சி-சி கூைரகளான 

கட்டிடங்கைள இடித்து அப்புறப்படுத்த மாமன்றத்தின் அனுமதி 

ேவண்டப்படுகிறது. 
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614-ன் ெதாட ச்சி  

அலுவலகக் குறிப்பு : 

1. அனுமதி வழங்கலாம். 

2. ேமற்படி பணி ஸ்மா ட் சிட்டி சிறப்பு திட்டப் பணியாக இருப்பதால் 

பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதிைய 

எதி ேநாக்கி மாநகராட்சி ஆைணயாள  மற்றும் தனி அலுவல  

அவ களின் முன்அனுமதி ெபற்று ேமற்படி பைழய சிெமண்ட் சீட் 

ேமற்கூைர ெகாண்ட டவுன்ஹால் கட்டிடம் மற்றும் ஓடுகளால் 

ேமற்கூைர ெகாண்ட Press Club கட்டிடம் ஆ -சி-சி மற்றும் சிெமண்ட் 

சீட் கூைர 8 கைடகைள தைரமட்டத்திற்கு இடித்து அகற்றி 

அப்புறப்படுத்த ெபாது ஏலம் ேகாr ேமல்நடவடிக்ைக  ேமற்ெகாள்ள 

அனுமதிக்கலாம்.                        ( இ.1 / 6630 / VII / 2017) 

----- 

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  

615)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள 

ெபாது சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 39 AS 9124  வாகனத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சr ெசய்யும் பணிக்கு 15-03-2019 அன்று வரப்ெபற்ற 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் 

விபரம் பின்வருமாறு. 

வ.எண் ஒப்பந்ததார  ெபய  ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 
1. Mettupalayam Auto Service Centre, 

P.N.Road, Tiruppur 641 602. 
ரூ. 86040/- 

2. Best Motor Works, 
1-4-1,Odanthurai, 
Mettupalayam – 641 301. 

ரூ. 87480/- 

 ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த  

ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாள   Mettupalayam Auto Service Centre, 

Tiruppur  என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக இருப்பதால், 

ேமற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் 

அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள 

திருவாள  Mettupalayam Auto Service Centre, Tiruppur  என்ற நிறுவனத்தாrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  

                                         ( இ.1 / /378 / 2019 / ம.1) 

------  

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  
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616)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள 

ெபாது சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 39 BH 3061 வாகனத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சr ெசய்யும் பணிக்கு 15-03-2019 அன்று வரப்ெபற்ற 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் 

விபரம் பின்வருமாறு. 

வ.எண் ஒப்பந்ததார  ெபய  ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 
1. Best Motor Works, 

1-4-1,Odanthurai, 
Mettupalayam – 641 301. 

ரூ. 101930/- 

2. Mettupalayam Auto Service Centre, 
P.N.Road,  
Tiruppur 641 602. 

ரூ. 98140/- 

 ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த  

ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாள   Mettupalayam Auto Service Centre, 

Tiruppur  என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக இருப்பதால், 

ேமற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் 

அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள 

திருவாள  Mettupalayam Auto Service Centre, Tiruppur  என்ற நிறுவனத்தாrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  

                                         ( இ.1 / 0379 / 2019 / ம.1) 

------  

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  

617)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள 

ெபாது சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 39 BH 4171 வாகனத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சr ெசய்யும் பணிக்கு 15-03-2019 அன்று வரப்ெபற்ற 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் 

விபரம் பின்வருமாறு. 

வ.எண் ஒப்பந்ததார  ெபய  ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 
1. Best Motor Works, 

1-4-1,Odanthurai, 
Mettupalayam – 641 301. 

ரூ. 85590/- 

2. Mettupalayam Auto Service Centre, 
P.N.Road,  
Tiruppur 641 602. 

ரூ. 84310/- 

 ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த  

ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாள   Mettupalayam Auto Service Centre, 

Tiruppur  என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக இருப்பதால், 

ேமற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் 

அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
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617-ன் ெதாட ச்சி  

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள 

திருவாள  Mettupalayam Auto Service Centre, Tiruppur  என்ற நிறுவனத்தாrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  

                                         ( இ.1 / 0380 / 2019 / ம.1) 

------  

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  

618)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள 

ெபாது சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 39 CB 0137 வாகனத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சr ெசய்யும் பணிக்கு 19-03-2019 அன்று வரப்ெபற்ற 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் 

விபரம் பின்வருமாறு. 

வ.எண் ஒப்பந்ததார  ெபய  

 

ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 

1. Lakshmi Auto Diesel Works, 
Work Shop Corner,  Mettur Dam. 

ரூ. 79950/- 

2. J.V.K. Auto Diesel Works, 
Kalarampatt Main Road,  Salem. 

ரூ. 85600/- 

 ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த  

ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாள   Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam   

என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக இருப்பதால், ேமற்படி 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் 

அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள 

திருவாள   Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam   என்ற நிறுவனத்தாrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  

                                         ( இ.1 / 0383 / 2019 / ம.1) 
------   

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  

619)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள 

ெபாது சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 39 CA 3421 வாகனத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சr ெசய்யும் பணிக்கு 19-03-2019 அன்று வரப்ெபற்ற 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் 

விபரம் பின்வருமாறு. 
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619-ன் ெதாட ச்சி 

வ.எண் ஒப்பந்ததார  ெபய  ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 
1. Lakshmi Auto Diesel Works, 

Work Shop Corner,  Mettur Dam. 
ரூ. 79750/- 

2. J.V.K. Auto Diesel Works, 
Kalarampatt Main Road, Salem. 

ரூ. 83550/- 

 ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த  

ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாள   Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam   

என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக இருப்பதால், ேமற்படி 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் 

அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள 

திருவாள   Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam   என்ற நிறுவனத்தாrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  

                                         ( இ.1 / 0384 / 2019 / ம.1) 
------   

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  

620)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள 

ெபாது சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 39 CB 0129 வாகனத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சr ெசய்யும் பணிக்கு 19-03-2019 அன்று வரப்ெபற்ற 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் 

விபரம் பின்வருமாறு. 

வ.எண் ஒப்பந்ததார  ெபய  ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 
1. Lakshmi Auto Diesel Works, 

Work Shop Corner,  Mettur Dam. 
ரூ. 79850/- 

2. J.V.K. Auto Diesel Works, 
Kalarampatt Main Road, Salem. 

ரூ. 86650/- 

 ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த  

ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாள   Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam   

என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக இருப்பதால், ேமற்படி 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் 

அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள 

திருவாள   Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam   என்ற நிறுவனத்தாrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  

                                         ( இ.1 / 0385 / 2019 / ம.1) 
------   

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  
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621)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள 

ெபாது சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 39 CB 0167 வாகனத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சr ெசய்யும் பணிக்கு 19-03-2019 அன்று வரப்ெபற்ற 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் 

விபரம் பின்வருமாறு. 

.எண் ஒப்பந்ததார  ெபய  ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 
1. Lakshmi Auto Diesel Works, 

Work Shop Corner,   
Mettur Dam. 

ரூ. 79900/- 

2. J.V.K. Auto Diesel Works, 
Kalarampatt Main Road,  
Salem. 

ரூ. 85450/- 

 ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த  

ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாள   Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam   

என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக இருப்பதால், ேமற்படி 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் 

அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள 

திருவாள   Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam   என்ற நிறுவனத்தாrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  

                                         ( இ.1 / 0425 / 2019 / ம.1) 

------   

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  

622)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள 

ெபாது சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 39 CA 3339 வாகனத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சr ெசய்யும் பணிக்கு 15-03-2019 அன்று வரப்ெபற்ற 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் 

விபரம் பின்வருமாறு. 

.எண் ஒப்பந்ததார  ெபய  ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 
1. J.D. & CO., 

160, Coimbatore Road, 
Pollachi. 
 

ரூ. 68000/- 

2. P.B. Sheriff Auto Diesel Works, 
25/67, A-B-T- ROAD, 
Pollachi. 

ரூ. 71250/- 

 ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த  

ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாள  J.D. & CO., Coimbatore Road,Pollachi. 

என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக இருப்பதால், ேமற்படி 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் 

அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
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622-ன் ெதாட ச்சி 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள 

திருவாள   J.D. & CO., Coimbatore Road,Pollachi. என்ற நிறுவனத்தாrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  

                                         ( இ.1 / 0426 / 2019 / ம.1) 
------   

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  

623)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள 

ெபாது சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 39 BH 3889 வாகனத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சr ெசய்யும் பணிக்கு 15-03-2019 அன்று வரப்ெபற்ற 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் 

விபரம் பின்வருமாறு. 

வ.எண் ஒப்பந்ததார  ெபய  

 

ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 

1. Mettupalayam Auto Service Centre, 
P.N.Road, Tiruppur 641 602. 

ரூ. 83650/- 

2. Best Motor Works, 
1-4-1,Odanthurai, 
Mettupalayam – 641 301. 

ரூ. 84750/- 

 ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த  

ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாள   Mettupalayam Auto Service Centre, 

Tiruppur  என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக இருப்பதால், 

ேமற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் 

அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள 

திருவாள  Mettupalayam Auto Service Centre, Tiruppur  என்ற நிறுவனத்தாrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  

                                         ( இ.1 / /0427 / 2019 / ம.1) 

------  

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  

 

624)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள 

ெபாது சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 39 AS 9105 வாகனத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சr ெசய்யும் பணிக்கு 15-03-2019 அன்று வரப்ெபற்ற 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் 

விபரம் பின்வருமாறு. 
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624-ன் ெதாட ச்சி  

வ.எண் ஒப்பந்ததார  ெபய  ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 
1. Mettupalayam Auto Service Centre, 

P.N.Road, Tiruppur 641 602. 
ரூ. 97100/- 

2. Best Motor Works, 
1-4-1,Odanthurai, 
Mettupalayam – 641 301. 

ரூ. 100460/- 

 ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த  

ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாள   Mettupalayam Auto Service Centre, 

Tiruppur  என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக இருப்பதால், 

ேமற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் 

அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள 

திருவாள  Mettupalayam Auto Service Centre, Tiruppur  என்ற நிறுவனத்தாrன்  

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  

                                         ( இ.1 / /0428 / 2019 / ம.1) 

------  

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  

625)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள 

ெபாது சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 42 S 0393 வாகனத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சr ெசய்யும் பணிக்கு 15-03-2019 அன்று வரப்ெபற்ற 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் 

விபரம் பின்வருமாறு. 

வ.எண் ஒப்பந்ததார  ெபய  ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 
1. J.D.& Co., 

160. Coimbatore Road,Pollachi. 
ரூ. 177000/- 

2. P.B.Sheriff Auto Diesel Works, 
25/67, A,B,T, Road,Pollachi 

ரூ. 184500/- 

 ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த  

ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாள   J.D.& Co., Coimbatore Road,Pollachi, 

என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக இருப்பதால், ேமற்படி 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் 

அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள 

திருவாள  J.D.& Co., Coimbatore Road,Pollachi, என்ற நிறுவனத்தாrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  

                                         ( இ.1 / /0458 / 2019 / ம.1) 

------  

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  



27 
 

27 
 

626)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள 

ெபாது சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 42 S 0455 வாகனத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சr ெசய்யும் பணிக்கு 19-03-2019 அன்று வரப்ெபற்ற 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் 

விபரம் பின்வருமாறு. 

 

வ.எண் ஒப்பந்ததார  ெபய  

 

ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 

1. Lakshmi Auto Diesel Works, 
Work Shop Corner,  
Mettur Dam. 

ரூ. 179850/- 

2. J.V.K. Auto Diesel Works, 
Kalarampatt Main Road,  
 Salem. 

ரூ. 194250/- 

 ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த  

ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாள   Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam, 

என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக இருப்பதால், ேமற்படி 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் 

அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள 

திருவாள   Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam, என்ற நிறுவனத்தாrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  

                                         ( இ.1 / /0459 / 2019 / ம.1) 

------  

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  

627)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள 

ெபாது சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 39 AR 0496 வாகனத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள சr ெசய்யும் பணிக்கு 19-03-2019 அன்று வரப்ெபற்ற 

இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் 

விபரம் பின்வருமாறு. 

 

வ.எண் ஒப்பந்ததார  ெபய  ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 

 
1. Lakshmi Auto Diesel Works, 

Work Shop Corner,   
Mettur Dam. 

ரூ. 16200/- 

2. J.V.K. Auto Diesel Works, 
Kalarampatt Main Road,   
Salem. 

ரூ. 17200/- 
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627-ன் ெதாட ச்சி  

ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த  

ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாள   Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam, 

என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக இருப்பதால், ேமற்படி 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் 

அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள 

திருவாள   Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam, என்ற நிறுவனத்தாrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  

                                         ( இ.1 / /0471 / 2019 / ம.1) 

------ 

த மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 
------  

 
                                              (ஒம்) க.சிவகுமா , எம்.ஏ., 

                                            தனிஅலுவல  மற்றும் ஆைணயாள , 

                                                      திருப்பூ  மாநகராட்சி. 

 

                          // உண்ைம நகல் //  

 

                                                          ஆைணயருக்காக, 

                                                        திருப்பூ  மாநகராட்சி. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


