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திருப்பூ  மாநகராட்சி 

 
  

 

 

 
 

2019 ெசப்டம்ப  மாதம் 30-ந் ேததி 

நைடெபற்ற மாமன்றக் கூட்டத்தில் 

நிைறேவற்றப்பட்ட த மானம்  

எண்.  694 முதல்708 
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திருப்பூ  மாநகராட்சி 

2019 ஆம் ஆண்டு  ெசப்டம்ப  மாதம் 30 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. 
******   

694) திருப்பூ  மாநகராட்சி  பகுதிகளில் உள்ள ெமாத்தம் 153 பள்ளிகளில், 24 

பள்ளிகளில் மராமத்து ெசய்ய ேவண்டிய பணிகளுக்காக மதிப்படீுகள் தயா  

ெசய்யப்பட்டதில் ரூ.78.55 இலட்சம் ேதைவயாக உள்ளது என ெதrவித்தும், 

மாநகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து ெதாைக ஏற்கனேவ ெசலவழிக்கப்பட்டு 

ைகயிருப்பில் கல்வி நிதி இல்ைல என்ற விபரம் ெதrவித்தும், இப்பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ள ரூ.78.55 இலட்சம் சி.எஸ்.ஆ . ( CSR) நிதியிலிருந்து விடுவிக்க ேகாr 

புதிய திருப்பூ  பகுதி ேமம்பாட்டு கழக ேமலாண்ைம இயக்குநருக்கு மாநகராட்சி 

கடிதம்  ந.க.எண்.இ.1/4419/2019 நாள் 09.08-2019ல் கருத்துரு அனுப்பி ைவக்கப்பட்டது.   

ஒதுக்கீட்டிைன எதி ேநாக்கி ெபாது நிதியில் இருந்து பின்வரும் 7 பணிகள் ரூ.24.34 

இலட்சத்தில் ஏற்கனேவ ெசய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
வ. 

எண். 

பணியின் ெபய  மதிப்படீ்டுத் ெதாைக 

ரூபாய் இலட்சத்தில் 

1. வா டு எண். 19 பூலுவப்பட்டி மாநகராட்சி பள்ளியில் பராமrப்பு 

பணிகள் ெசய்தல் 
2.24 

2. வா டு எண்.26 ெநசவாள  காலனி மாநகராட்சி உய நிைலப் 

பள்ளியில் சுற்றுச் சுவ  கட்டுதல் மற்றும் கழிப்பைற பராமrப்பு 

பணிகள் ெசய்தல் 

5.50 

3. வா டு எண்.10 குமா  நக  பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி 

ேமல்நிைலப் பள்ளியில் மின்சார வசதி ெசய்தல்  
2.50 

4. வா டு எண்.56 பாரப்பாைளயம் மாநகராட்சி நடுநிைலப் 

பள்ளியில் சிறப்பு பராமrப்பு மற்றும் பழுது சr ெசய்தல்  
5.00 

5. வா டு எண்.52 கருப்பகவுண்டன்பாைளயம் ஆரம்பப் பள்ளியில் 

புதிதாக சுற்றுச் சுவ   மற்றும் பழுது சr ெசய்தல், பராமrப்பு 

பணிகள் ெசய்தல் 

4.30 

6. வா டு எண்.55 சுண்டேமடு மாநகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளியில் 

பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல் 
2.50 

7. வா டு எண்.56, ேக.வி.ஆ .நக  மாநகராட்சி ெதாடக்கப் 

பள்ளியில் பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல் 
2.30 

ெமாத்தம் 24.34 
 இந்நிைலயில் புதிய திருப்பூ  பகுதி ேமம்பாட்டு கழக ேமலாண்ைம 

இயக்குநrன் கடிதம் ந.க.எண். NTADCL / 06 /2019 / 056 நாள் 13-09-2019-ல் கடிதத்தில்             

26-08-2019-ல் நைடெபற்ற குழு கூட்டத்தில் ரூ.21,96,234/- அவசர பராமrப்பு ெசலவிற்கு 

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் இத்ெதாைகயிைன அனுப்பி ைவத்தும், மீதித் 

ெதாைக ரூ.48,66,382/-ஐ 2019-20ம் நிதியாண்டில் அனுப்பி ைவக்கப்படும், எனவும் 

ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளது.   வரப்ெபற்ற ெதாைகக்கு பயனட்டு சான்றிதழ் அனுப்பி 

ைவக்கவும் ேகாரப்பட்டுள்ளது.   எனேவ முதல் நிைலயாக ெபாது நிதியிலிருந்து 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 7 பணிகைளயும் சி.எஸ்.ஆ . நிதியிலிருந்து ேமற்ெகாள்வதற்கு 

மாறுதல் ெசய்ய மாமன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.   ேமலும் ரூ.48,66,382/- ஐ 

அனுப்பி ைவப்பதாக ெதrவிக்கப்பட்டுள்ள நிதிக்கு பின்வருமாறு 17 பணிகைள 

ரூ.48.75 இலட்சத்தில் ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது.   
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694-ன் ெதாட ச்சி  

வ. 

எண். 

வா டு 

எண் 

பணியின் ெபய  மதிப்படீ்டுத் ெதாைக 

ரூபாய் இலட்சத்தில் 

1. 4 ெவங்கேமடு மாநகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளியில் பராமrப்பு 

பணிகள் ெசய்தல் 
4.00 

2. 12 பாலமுருகன் நக  மாநகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளியில் 

பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல் 
3.75 

3. 14  ரங்கநாதபுரம் மாநகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளியில் 

பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல்  
3.75 

4. 19  நல்லாத்துப்பாைளயம் மாநகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளியில் 

பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல்  
2.70 

5. 20  ேநரு நக  மாநகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளி மற்றும் 

ேபாயம்பாைளயம் மாநகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளியில் 

பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல்  

2.10 

6. 21,22  ெதாட்டி மண்ணைர மாநகராட்சி நடுநிைலப் பள்ளி, 

பாப்பநாயக்கன்பாைளயம் மாநகராட்சி நடுநிைலப் 

பள்ளியில் பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல்  

3.50 

7. 24  ெவங்கடாசலபதி ெதாடக்கப் பள்ளி மற்றும் 

சின்னசாமியம்மாள் மாநகராட்சி உய நிைலப் பள்ளிகளில் 

பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல்  

2.30 

8. 27  எம்.எஸ்.நக  ெதாடக்கப் பள்ளி மற்றும் திருநலகண்டபுரம் 

நடுநிைலப் பள்ளிகளில் பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல்  
1.50 

9. 28,29, 
30 

பாரதி நக  நடுநிைலப் பள்ளி (ேகத்தம்பாைளயம், 

பிச்சம்பாைளயம் ெதாடக்கப் பள்ளி ேகத்தம்பாைளயம் 

நடுநிைலப் பள்ளி மற்றும் கங்கா நக  ெதாடக்கப் பள்ளி 

ஆகிய பள்ளிகளில் பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல்  

2.50 

10. 32  மண்ணைர மற்றும் ேபாய  காலனி நடுநிைலப் 

பள்ளிகளில் பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல்  
1.05 

11. 34  காஞ்சி நக  நடுநிைலப் பள்ளியில் பராமrப்பு பணிகள் 

ெசய்தல்  
3.60 

12. 36  முத்தனம்பாைளயம் ெதாடக்கப் பள்ளியில் பராமrப்பு 

பணிகள் ெசய்தல்  
4.00 

13. 50  ெவள்ளியங்காடு மாநகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளியில் 

பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல்  
2.50 

14. 52  கல்லாங்காடு மாநகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளியில் 

பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல்  
3.20 

15. 48  காத ேபட்ைட மாநகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளியில் 

பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல்  
1.50 

16. 57  முருகம்பாைளயம் மாநகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளியில் 

பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல்  
2.50 

17. 59  ஆண்டிபாைளயம் மாநகராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளியில் 

பராமrப்பு பணிகள் ெசய்தல்  
4.30 

   ெமாத்தம் 48.75 
அலுவலகக் குறிப்பு : 
  மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  கூடுதல் மதிப்படீ்டுத் ெதாைக  ெபாது 

நிதியிலிருந்து வழங்க அனுமதி வழங்கலாம்.               (இ.1 / 4419 / 2019)  

------ 

த மானம்:அலுவலகக்குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது 

-----  

695) திருப்பூ  மாநகராட்சி, மண்டலம் எண்-4, வரபாண்டி கிராமம், க.ச.எண்கள்466/2-ல் 

அைமந்துள்ள 2.38 ஏக்க  பரப்பளவில் குடியிருப்பு மைனப்பிrவு அைமக்க உத்ேதசித்து 

திருமதி.ேக.சரஸ்வதி, க/ெப.குப்புசாமிகவுண்ட  என்பவ  விண்ணப்பித்து இருந்ததின் 

ேபrல் உறுப்பின  ெசயல , திருப்பூ  உள்ளூ  திட்டகுழுமம் அவ களின் 

ந.க.எண்.2058/2018/தி.உ.தி.கு., நாள் 25-09-2018-ந் ேததிய கடிதத்தில், உத்ேதச குடியிருப்பு  
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695-ன் ெதாட ச்சி  
மைனப்பிrவிற்கு சாைல அைமப்பு ெதாழில்நுட்ப ஒப்புதல் வைரபடம் தயா  ெசய்து 

அனுப்பி ைவக்கப்பட்டது. 

 உறுப்பின  ெசயல , திருப்பூ  உள்ளூ  திட்டக் குழுமம் அவ களால் ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டுள்ள சாைல ஒப்பைடப்பு வைரபடத்தின்படி குடிந  பிரதானக் குழாய், 

மைழந  வடிகால், சிறுபாலம், தா சாைல ஆகியைவ மாநகராட்சி நி ணயம் 

ெசய்துள்ள தரத்தில்  மனுதாரரால் அைமக்கப்பட்டுள்ளது. ேமலும் ெதருவிளக்கு   

கம்பங்கள் அைமக்க ரூ.3,20,000/-மாநகராட்சிக்கு ெசலுத்து சீட்டு எண்.032/501/5/19-20/00396, 

நாள் 21-05-2019-ல் ெசலுத்தப்பட்டு உள்ளது.     

 உறுப்பின   ெசயல , திருப்பூ  உள்ளூ  திட்டக் குழுமம் அவ களால் 

ஒப்புதலளித்துள்ள சாைல ஒப்பைடப்பு வைரபடத்தின்படி, உத்ேதச மைனப்பிrவு 

சாைலகைள மாநகராட்சியின் பராமrப்புக்கு தானமாக வழங்கிய தான சாசனப் 

பத்திரம் எண்.3200/2019 நாள் 25-07-2019ல் ஏற்றுக் ெகாண்டு, உறுப்பின  ெசயல , 

திருப்பூ  உள்ளூ  திட்டக் குழுமம் வழங்கப்படும் இறுதி ஒப்புதலின்படி உத்ேதச 

மைனப்பிrவிற்கு இறுதி ஒப்புதல் வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி 

ேவண்டப்படுகின்றது.  

அலுவலகக்குறிப்பு:  

       உறுப்பின   ெசயல ,திருப்பூ  உள்ளூ  திட்டக்குழுமம் ஒப்புதலளித்துள்ள 

சாைல ஒப்பைடப்பு வைரபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள சாைலகைள மாநகராட்சியின் 

பராமrப்பிற்கு தானமாக ஏற்றுக் ெகாண்டு, உறுப்பின  ெசயல , திருப்பூ  உள்ளூ  

திட்டக் குழுமம் அவ களால் வழங்கப்படும் இறுதி ஒப்புதலின்படி உத்ேதச குடியிருப்பு 

மைனப்பிrவிற்கு இறுதி ஒப்புதல்  வழங்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். 

                                                     (ந.க.எண்.இ.1 / 2737/2018/ம.4) 

-----   

த மானம் :  ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. 

-------  

696)  திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள ெபாது 

சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 42 S 0437  வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள 

சr ெசய்து தகுதி சான்று புதுப்பிக்கும் பணிக்கு 21.06.2019 அன்று வரப்ெபற்ற இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் விபரம் 

பின்வருமாறு. 

வ.எண். ஒப்பந்ததார  ெபய  ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 

ரூ. 

1. திருவாள  Best Motor Works, 

Naripallam Road. Odanthurai, 

Mettupalayam-  641 301. 

1,60,500/- 

2. திருவாள  Mettupalayam Auto Service Center, 

Raja Nagar, Poyampalayam, PN Road, 

Tirupppur – 641 602. 

1,48,400/- 

    ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாள . 

Mettupalayam Auto Service Center, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி 

குைறவாக இருப்பதால், ேமற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க 

மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 
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அலுவலகக் குறிப்பு : 

     அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திருவாள . 

Mettupalayam Auto Service Center, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தாrன் ஒப்பந்தப்புள்ளிைய 

ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் 

அனுமதிக்கலாம்.                                   ( H.1 / 1064 /2019 / ம.4) 

------   

த மானம் :  அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

-----  

697)திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள ெபாது 

சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 39 L 8273  வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள 

சr ெசய்து தகுதி சான்று புதுப்பிக்கும் பணிக்கு 08.03.2019 அன்று வரப்ெபற்ற இரண்டு 

ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் விபரம் 

பின்வருமாறு. 

வ.எண். ஒப்பந்ததார  ெபய  ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 

ரூ. 

1. திருவாள  Best Motor Works, 

Naripallam Road. Odanthurai, 

Mettupalayam-  641 301. 

1,00,900/- 

2. திருவாள  Mettupalayam Auto Service Center, 

Raja Nagar, Poyampalayam, PN Road, 

Tirupppur – 641 602. 

  98,700/- 

    ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாள . 

Mettupalayam Auto Service Center, 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 Center, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தாrன் ஒப்பந்தப்புள்ளிைய 

ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் 

அனுமதிக்கலாம்.                                   ( H.1 / 2908 /2019 / ம.4) 

------   

த மானம் :  அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

-----  

698)திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள ெபாது 

சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 42 CB 0093  வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள 

சr ெசய்யும் பணிக்கு 08.03.2019 அன்று வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு 

ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு. 

வ.எண். ஒப்பந்ததார  ெபய  ஒப்பந்தப்புள்ளி ெதாைக 

ரூ. 

1. திருவாள  Mettupalayam Auto Service Center, 

Raja Nagar, Poyampalayam Pirivu South,  

PN Road, Tirupppur – 641 602. 

92,575/- 

2. திருவாள  Best Motor Works, 

Naripallam Road. Odanthurai, 

Mettupalayam-  641 301. 

93,860/- 
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   ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாள . 

Mettupalayam Auto Service Center, 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 Center, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தாrன் ஒப்பந்தப்புள்ளிைய 

ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் 

அனுமதிக்கலாம்.                                   ( H.1 / 2909 /2019 / ம.4) 

------  

த மானம் :  அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

-----  

699)அரசாைண (2) எண்.37, நகராட்சி நி வாகம் மற்றும் குடிந  வழங்கல் துைற நாள் 

14-05-1999-ல், நகராட்சி/மாநகராட்சிகளில் பணிபுrயும் துப்புரவு பணியாள களுக்கு 

ஆண்டிற்கு ஒரு முைற இரண்டு ேஜாடி பாலிஸ்ட  சீருைடகள் கீழ்கண்ட அளவில் 

வழங்கப்பட ேவண்டும் என ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

   1.ஆண்கள்:  

1. அைரக்கால் சட்ைட         ..  0.80 * 2 = 1.60 மீ 

2. அைரக்ைக சட்ைட          ..  1.75 * 2 = 3.50 மீ 

     ெபண்கள் :   

1. இரண்டு பாலிஸ்ட  புடைவகள் .. ஒவ்ெவான்றுக்கும் 5.5 மீ 

2. இரண்டு ரவிக்ைகத் துணி      .. ஒவ்ெவான்றுக்கும்  0.90 * 2 = 1.80 மீ 

    2.ஆண், ெபண் இருவருக்கும் ஆண்டிற்கு ஒரு முைற தைலப்பாைக துணி 2.00 

மீட்ட  அளவில் வழங்கப்பட ேவண்டும். 

    3. ைதயற்கூலி ஆண்களுக்கு 1 ேஜாடி சீருைடக்கு ரூ.100/- வதம் ஆண்டிற்கு 

ரூ.200/-ம் ெபண்களுக்கு ஒரு ரவிக்ைகக்கு ரூ.20/- வதம் ஆண்டிற்கு ரூ.40/-ம் 

வழங்கப்பட ேவண்டும் என பா ைவ 1ல் காணும் அரசாைணயில் ெதrவிக்கப்பட்டு 

அதன்படி நடவடிக்ைக ேமற்க்ெகாள்ளப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வந்தது. 

        பா ைவ 2ல் கண்டுள்ள மாண்புமிகு முதலைமச்ச  அவ களால் தமிழ்நாடு 

சட்டமன்ற ேபரைவயில் விதி 110-ன் கீழ் 28-09-2015 அன்று கீழ்காணும் அறிவிப்பு 

ெவளியிடப்பட்டது.  ேமற்படி அரசாைணயில் ஆண் துப்புரவு பணியாள களுக்கு 

ஆண்டுக்கு ஒரு முைற இரண்டு ேஜாடி பாலிஸ்ட  சீருைடகள் கீழ்கண்ட அளவில் 

வழங்கலாம் என ெதrவிக்கப்பட்டது. 

  தமிழ்நாட்டிலுள்ள அைனத்து நக புற உள்ளாட்சி அைமப்புகளில் உள்ள ெபாது 

சுகாதார பிrவில் பணிபுrயும் துப்புரவு பணியாள களுக்கு அைரக்கால் சட்ைட  Half 

Part  வழங்கப்பட்டு வருகிறது.  அைரக்கால் சட்ைடக்கு பதிலாக முழுக்கால் சட்ைட 

Full Part வழங்கிட ேவண்டும் என துப்புரவு பணியாள கள் அரசுக்கு ேகாrக்ைக 

விடுத்தைதத் ெதாட ந்து துப்புரவு பணியாள களின் நண்ட நாள் ேகாrக்ைகயிைன 

நிைறேவற்றும் வைகயில் இந்த ஆண்டு முதல் நக ப்புற உள்ளாட்சி அைமப்புகளில் 

பணிபுrயும் துப்புரவு பணியாள களுக்கு அைரக்கால் சட்ைடக்கு பதிலாக முழுக்கால் 

சட்ைட வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டைதத் ெதாட ந்து பா ைவ 3ல் காணும் 

அரசாைண ெவளியிடப்பட்டது.     
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 ேமற்படி அரசாைணயில் ஆண் துப்புரவு பணியாள களுக்கு ஆண்டுக்கு ஒரு 

முைற இரண்டு ேஜாடி பாலிஸ்ட  சீருைடகள் கீழ்கண்ட அவில் வழங்கலாம் என 

ெதவிக்கப்பட்டது. 

1. ஆண்கள் சீருைட 

முழுக்கால் சட்ைட =  1.30 மீ  * 2 = 2.60மீ 

2. ைதயற்கூலி ஆண் துப்புரவு பணியாள களுக்கு 1 ேஜாடி சீருைடக்கு ரூ.400/- 

வதம் இரண்டு ேஜாடிக்கு ஆண்டிற்கு  ரூ.800/- வழங்கலாம் என 

ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

    இம்மாநகராட்சியில் துப்புரவு பணியாள களாக பணிபுrந்து வரும் ெபண் 

துப்புரவு பணியாள களுக்கு ெசன்ற ஆண்டு இம்மாநகராட்சியால் வழங்கப்பட்ட 

சீருைட ரவிக்ைகக்கான ைதயற்கூலி 1க்கு ஆண்ெடான்றுக்கு ரூ.20/- வதம் 2 

ேஜாடிக்கு ரூ.40/- என இருந்தைத, ஒரு ரவிக்ைகக்கு ரூ.40/- வதம் என 2 ேஜாடிக்கு 

ரூ.80/- என உய த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது.   அதன்படிேய 2019-2020 ஆம் ஆண்டுக்கும் 

ெபண் துப்புரவு பணியாள களுக்கு 2 ேஜாடி சீருைட ஜாக்கட்க்கு ரூ.80/- வழங்கலாம். 

   இதன் அடிப்பைடயில் திருப்பூ  மாநகராட்சி ெபாது சுகாதாரம், ெபாது பிrவு, 

ெபாறிய  பிrவு, வருவாய் பிrவு மற்றும் மண்டலங்களில் பணிபுrயும் துப்புரவு 

பணியாள கள், காவல , அலுவலக உதவியாள , குடிந  பணியாள , மகப்ேபறு 

உதவியாள , மகப்ேபறு ஆயா, ெசவிலிய , பல்ேநாக்கு சுகாதார பணியாள  மற்றும் 

மருத்துவ அலுவல  ஆகிேயாருக்கு 2019-2020 ஆம் ஆண்டிற்கு சீருைடகள் மற்றும் 

சீருைடக்கான ைதயற்கூலி வழங்கப்பட ேவண்டியுள்ளதால் ஆண் 

பணியாள களுக்கான ெமாத்த சீருைட மற்றும் சீருைடக்கான ைதயற்கூலி 

ரூ.17,03,012.60 (அ) 17,03,013/-க்கும் ெபண் பணியாள களுக்கான ெமாத்த சீருைட 

மற்றும் சீருைடக்கான ைதயற்கூலி ரூ.4,20,510/-யும் ேச த்து உத்ேதச ெசலவினம் 

ரூ.22.00 லட்சத்திற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

       அ) மாமன்றத்தின் அனுமதிைய எதி ேநாக்கி நடவடிக்ைக 

ேமற்ெகாண்டதற்கு அனுமதி வழங்கலாம்.             ( எச்.1/3980 / 2019 ) 

-------  

த மானம் :  அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

-----  

700) ேதசிய பசுைம த ப்பாயத்தால் உருவாக்கப்பட்ட திடக்கழிவு ேமலாண்ைமக்காக 

மாநில கண்காணிப்பு குழுவின் உத்திரவின்படி, அந்தந்த உள்ளாட்சி அைமப்புகள் 

திடக்கழிவு ேமலாண்ைம திட்டத்திற்கான ெகாள்ைககள் ( Solid Waste Management Policy )  

உருவாக்கப்பட்டு அதைன மாவட்ட அரசிதழில் ெவளியிட ேவண்டுெமன நகராட்சி 

நி வாக ஆைணய , ெசன்ைன அவ களின் கடித ந.க.எண். 2288 /P3/ 2019 நாள்             

25-02-2019ல் ெதrவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

  அதன்படி இத்துடன் இைணக்கப்பட்டுள்ள விவரப்படி  Chapter – 1  முதல் 

Chapter – V  வைரயிலான திருப்பூ  மாநகராட்சி திடக்கழிவு ேமலாண்ைம திட்ட 

ெகாள்ைககள் தயா  ெசய்யப்பட்டுள்ளது.   ( நகல் இைணக்கப்பட்டுள்ளது.) 

 திடக்கழிவு ேமலாண்ைம திட்ட ெகாள்ைகயிைன அவசர அவசியம் கருதி, 

திருப்பூ  மாவட்ட அரசிதழில் ெவளியிடவும் அதற்கான உத்ேதச ெசலவனம் 

ரூ.40,000/-க்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
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700-ன் ெதாட ச்சி  

அலுவலகக் குறிப்பு : 

 அ) அனுமதிக்கலாம்.  

  ஆ) ெபாது சுகாதார அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவல  அவ களின் 

முன்அனுமதி ெபற்று ரூ.40,000/-க்கு ெசலவனம் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அனுமதி 

வழங்கலாம்.                               ( எச்.1 / 0941 / 2019)  

-------  

த மானம் :  அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

-----  

701) தமிழ்நாடு நக ப்புற சாைலகைள உள்கட்டைமப்பு திட்டம் 2019-20-ன் கீழ் 

நகராட்சி நிவாக ஆைணய , ெசன்ைன அவ களின் ெசயல்முைற கடிதம் 

ந.க.எண்.117349/2019/இ3, நாள் 03-09-2019-ல் 113பணிகைள ரூ.40.00 ேகாடி மதிப்படீ்டில் 

ேமற்ெகாள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ேமற்படி திட்டத்தின் கீழ் மாநகrல் 

பல்ேவறு இடங்களில் சாைல பணிகைள ேமற்ெகாள்ள உத்ேதசிக்கப்பட்டு             

9 சிப்பங்களாக மதிப்படீுகள் தயா  ெசய்யப்பட்டுள்ளது.   அதன் விபரம் பின்வருமாறு. 

வrைச 

எண். 

சிப்பம் 

எண் 

பணியின் ெபய  நளம் 

(கி.மீ) 

மதிப்படீ்டுத் 

ெதாைக 

(ரூ.இலட்சத்தில்) 

1 1 

வா டு எண்.1-க்குட்பட்ட மாரப்பக்கவுண்ட  வதியில் 

மைழந  வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் மறுதா தளம் 

அைமத்தல், வா டு எண்.1-க்குட்பட்ட திலக  நக  வதி 

பகுதியில் முதல் ேவலம்பாைளயம் பள்ளி பின்புறம் 

வைர மறுதா தளம் அைமத்தல், வா டு எண்.1-க்குட்பட்ட 

திலக  நக  ேமற்கு 2வது வதி மற்றும் 3வது வதியில் 

மறுதா தளம் அைமத்தல், வா டு எண்.2-க்குட்பட்ட 

ஆத்துப்பாைளயம் முதல் ெவங்கேமடு வைர தடுப்புச் 

சுவ , சிறுபாலம் மற்றும் மறுதா தளம் அைமத்தல், 

வா டு எண்.  4-க்குட்பட்ட ெவங்கேமடு முதல் 

ஆத்துப்பாைளயம் 2வது குறுக்கு வதியில் தடுப்புச்சுவ , 

சிறுபாலம் மற்றும் மறுதா தளம் அைமத்தல்,வா டு எண். 

4-க்குட்பட்ட அலேமலு நக  வதியில் மைழந  வடிகால் 

சிறுபாலம் மற்றும் மறுதா தளம் அைமத்தல்,வா டு 

எண்.4-க்குட்பட்ட குப்ைபயன்காடு பகுதியில் மைழந  

வடிகால் சிறுபாலம் மற்றும் மறுதா தளம் அைமத்தல், 

வா டு எண்.5-க்குட்பட்ட ெசௗபாக்யா நக  குறுக்கு வதி, 

ேகாகுலம் காலனி பிரதான சாைல மற்றும் குறுக்கு 

வதகளுக்கு மைழந  வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் 

மறுதா தளம் அைமத்தல்,வா டு எண்.6-க்குட்பட்ட 

சிவானந்த  வதியில் மைழந  வடிகால் சிறுபாலம் 

மற்றும் மறுதா தளம் அைமத்தல், வா டு எண்.7-

க்குட்பட்ட சக்தி திேயட்ட  ேராடு குறுக்கு வதியில் 

மைழந  வடிகால் சிறுபாலம் மற்றும்மறுதா தளம் 

அைமத்தல்,வா டு எண்-7-க்குட்பட்ட ஏ.வி.பி. ேல-அவுட் 

கவுண்ட  ெமஸ் வதி முதல் ஏ.வி.பி. ேல-அவுட் 3வது 

பிரதான குறுக்கு சாைல வைர மைழந  வடிகால் 

சிறுபாலம் மற்றும் மறுதா தளம் அைமத்தல்,வா டுஎண்-

16-க்குட்பட்டகருப்பராயன் ேகாவில் 2, 3, 4 குறுக்கு வதி 

மற்றும் காசிவிநாயக  ேகாவில் பிரதான சாைல ஆகிய 

பகுதியில் மைழந  வடிகால் சிறுபாலம் மற்றும் புதிய 

தா தளம் அைமத்தல்,வா டு எண்-17-க்குட்பட்ட ேஜ.பி.நக  

2வது வதி மற்றும் காமராஜ் நக  பிரதான சாைல ஆகிய 

பகுதியில் மைழந  வடிகால் சிறுபாலம் மற்றும் புதிய 

தா தளம் அைமத்தல் 

5.45 499.40 
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வrைச 

எண். 

சிப்பம் 

எண் 

பணியின் ெபய  நளம் 

(கி.மீ) 

மதிப்படீ்டுத் 

ெதாைக 

(ரூ.இலட்சத்தில்) 

2 2 

வா டு எண்-3-க்குட்பட்ட ேபரறிஞ  அண்ணா ெநசவாள  

காலனி மற்றும் குறுக்கு வதிகளில் மைழந  வடிகால், 

சிறுபாலம் மற்றும் புதிய தா தளம் அைமத்தல், வா டு 

எண்-3-க்குட்பட்ட பிrயங்கா நக  பகுதியில் தடுப்புச்சுவ  

மற்றும்மறுதா தளம் அைமத்தல்,வா டு எண்-6 க்குட்பட்ட 

முத்து ேகாபால் நக  1வது மற்றும் 2வது குறுக்கு 

வதியில் மைழந  வடிகால் சிறுபாலம் மற்றும் 

சாைலகைள புதுப்பித்தல்,வா டு எண்-6-க்குட்பட்ட 

நடராஜா ேல-அவுட் 3வது வதியில் மறுதா தளம் 

அைமத்தல்,வா டு எண்-8.-க்குட்பட்ட குமரன் வதியில் 

தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-8-க்குட்பட்ட 

குமரானந்தபுரம்  கிழக்கு வதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல், 

வா டு எண்-8- க்குட்பட்ட கருப்பராயன் ேகாவில் வதியில் 

தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-8-க்குட்பட்ட பாரதியா  

வதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல்,வா டு எண்-9-க்குட்பட்ட 

அண்ணா வதி பகுதியில் மறு தா தளம் அைமத்தல், 

வா டு எண்-9-க்குட்பட்ட ேநரு வதியில்மறுதா தளம் 

அைமத்தல்,வா டு எண்-9-க்குட்பட்ட காமாட்சியம்மன் 

ேகாவில் வதியில் மறுதா தளம் அைமத்தல்,வா டு எண்-

10-க்குட்பட்ட அண்ணாகாலனி 1வது வதியில் மறு 

தா தளம் அைமத்தல். வா டுஎண்-10-க்குட்பட்ட அண்ணா 

காலனி 2வது வதியில் மறுதா தளம் அைமத்தல். வா டு 

எண்-10-க்குட்பட்டஅண்ணாகாலனி 1வது குறுக்கு வதியில் 

மறுதா தளம் அைமத்தல், வா டு எண்-10-க்குட்பட்ட 

அண்ணா காலனி 3-வது குறுக்கு வதியில் மறுதா தளம் 

அைமத்தல், வா டு எண்-  10-க்குட்பட்ட பத்மாவதிபுரம் 

( பள்ளி முன்புறம் வடக்கு ெதற்கு) 7வது வதியில் மறு 

தா தளம் அைமத்தல், வா டு எண்-11-க்குட்பட்ட 

இ.பி.காலனி 1வது வதியில் மறு தா தளம் அைமத்தல், 

வா டு எண்-11க்குட்பட்ட இ.பி.காலனி 2வது வதியில் 

மறுதா தளம் அைமத்தல், வா டு எண்-11-க்குட்பட்ட 

இ.பி.காலனி குறுக்கு வதியில் மறுதா தளம் அைமத்தல், 

வா டு எண்-11-க்குட்பட்டஅன்ைன கா டன் 1வது வதியில் 

மறுதா தளம் அைமத்தல்,வா டு எண்-11-க்குட்பட்ட 

அன்ைன கா டன் 3வது வதியில் மறுதா தளம் 

அைமத்தல், வா டுஎண்-14-க்குட்பட்ட ெபருமாள் ேகாவில் 

வதி பகுதியில் மைழந  வடிகால் சிறுபாலம் மற்றும் 

தா தளம் அைமத்தல் வா டு எண்- 14-க்குட்பட்ட 

எஸ்.பி.நக  5-வது வதி பகுதியில்  தா தளம் அைமத்தல், 

வா டு எண்-14-க்குட்பட்ட இரங்கநாதபுரம் பள்ளி சாைல 

பகுதியில் மைழந  வடிகால் சிறுபாலம் மற்றும் 

தா தளம் அைமத்தல், வா டு எண்-15 க்குட்பட்ட 

வள்ளுவ  வதி பகுதியில் மைழந  வடிகால் சிறுபாலம் 

மற்றும் புதிய தா தளம் அைமத்தல், 

5.455 491.75 

3 3 

வா டு எண்-18-க்குட்பட்ட ெநருப்ெபrச்சல் முதல் ஆ .ஜ. 

புதூ  வைர உள்ள சாைலயில் தா தளம் அைமத்தல், 

வா டு எண்-19-க்குட்பட்ட எஸ்.டி. கம்ெபனி சாைலயில் 

தா தளம் அைமத்தல், வா டு எண்-20-க்குட்பட்ட நஞ்சப்பா 

நக  பிரதான சாைல முதல் ேஜ.வி.நிட்டிங் வைர உள்ள 

பகுதியில் மைழந  வடிகால் சிறுபாலம் மற்றும் 

தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-21-க்குட்பட்ட ேராஜா 

நக  2வது வதி மற்றும் ேராஜா நக  குறுக்கு வதி, ஆகிய 

பகுதிகளில் மைழந  வடிகால் சிறுபாலம் மற்றும் 

தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-22-க்குட்பட்ட வஉசி 

நக  1வது, 3வது, மற்றும் 4வது வதி பகுதிகளில் 

5,015 475.20 
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தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-24-க்குட்பட்ட ெகாங்கு 

நக  1வது வதியில் மைழந  வடிகால் சிறுபாலம் 

மற்றும் தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-33-க்குட்பட்ட 

ேகட்டுத் ேதாட்டம் முதல் ெபாம்ைமயன் ேகாவில் வைர 

தா தளம்அைமத்தல், வா டுஎண்-33-க்குட்பட்ட ெசாட்டான் 

கல  பகுதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல் வா டு எண்- 

33-க்குட்பட்ட ெபான்னுசாமி நக  2வது குறுக்கு வதியில் 

மைழந  வடிகால் கட்டுதல் மற்றும் தா தளம் 

அைமத்தல் 

4 4 

வா டு எண்-24-க்குட்பட்ட முத்துநக  2வது குறுக்கு 

வதியில் மைழந  வடிகால் சிறுபாலம் மற்றும் 

தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்- 25-க்குட்பட்ட 

ராமமூ த்தி நக  1வது வதி, ராமமூ த்தி நக  ேமற்கு 

மற்றும் ராமமூ த்தி நக  கிழக்கு ஆகிய பகுதியில் 

தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-25—க்குட்பட்ட 

ேதவாங்கபுரம் பிரதான சாைல மற்றும் ஹா வி சாைல 

பகுதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல்,வா டு எண்-26-க்குட்பட்ட 

MGR  நக  5வது வதி மற்றும்  SV காலனி 2வது வதி 

ஆகிய பகுதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்- 

26-க்குட்பட்ட SV காலனி விrவு 9வது வதி, SV காலனி 

3வது மற்றும் 4வது வதி ஆகிய பகுதியில் மைழந  

வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் தா தளம் புதுப்பித்தல், 

வா டு எண்-27-க்குட்பட்ட ஜவக  நக  5வது வதி மற்றும் 

திருநலகண்டபுரம் வடக்கு பிரதான வதி பகுதியில் 

மைழந  வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் தா தளம் 

புதுப்பித்தல், வா டு எண்-27-க்குட்பட்ட MS  நக  பள்ளி 

வதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-28-க்குட்பட்ட 

பாரதி நக  4வது மற்றும் ெதற்கு குறுக்கு வதியில் 

மைழந  வடிகால் கட்டுதல் மற்றும் புதிய தா தளம் 

அைமத்தல், வா டு எண்-28-க்குட்பட்ட பாரதி நக  வடக்கு 

வதியில் புதிய தா தளம் அைமத்தல், வா டு எண்- 

28-க்குட்பட்ட சின்னெபாம்மநாயக்கன்பாைளயம் வடக்கு 

வதியில் மைழந  வடிகால் கட்டுதல் மற்றும் ேபவ  

பிளாக் அைமத்தல்,வா டு எண்-29-க்குட்பட்ட தலிஞ்சி 

காடு பிரதான சாைல, 3வது, 4வது வதிகள் மற்றும் லக்கி 

நக  பிரதான சாைலயில் மைழந  வடிகால் கட்டுதல் 

மற்றும் புதிய தா தளம் அைமத்தல், வா டு எண்- 

30-க்குட்பட்ட ஆ .ேக.நக  பிரதான சாைல (ஆசிrய  

காலனி) ஆ .ேக. நக  1வது, 2வது, 3வது, 4வது & 5வது 

வதியில் மைழந  வடிகால் கட்டுதல் மற்றும் புதிய 

தா தளம் புதுப்பித்தல் 

5.119 457.80 

5 5 

வா டு எண்-31- வி-ேக-ஆ . ேதாட்டம் பகுதியில் தா தளம் 

ேமம்படுத்துதல்,வா டு எண்-31-வி-ேக-ஆ . ேதாட்டம் 1வது 

வதியில் மைழந  வடிகால் அைமத்து தா தளம் 

அைமத்தல், வா டு எண்- 31-ல் ேபாlஸ் ைலன் 2வது 

வதியில் மைழந  வடிகால் அைமத்து தா தளம் 

ேமம்படுத்துதல்,வா டு எண்-41-ல் ெசரங்காடு பகுதியில் 

மைழந  வடிகால் கட்டி சிறுபாலம் அைமத்து தா தளம் 

ேமம்படுத்துதல், வா டு எண்-42 ேநரு நக  பகுதியில் 

தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-  42-க்கு தில்ைல 

நக  பகுதியில் தா தளம் ேமம்படுத்துதல்,வா டு எண்-  

42-ல்கரட்டாங்காடு 4வது, 6வது மற்றும் 4வது குறுக்கு 

வதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-43-ல் ெபrய 

ேதாட்டம் பகுதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல் வா டு எண்-

5.105 479.00 



11 
 

11 
 

வrைச 

எண். 

சிப்பம் 

எண் 

பணியின் ெபய  நளம் 

(கி.மீ) 

மதிப்படீ்டுத் 

ெதாைக 

(ரூ.இலட்சத்தில்) 

44-ல் ேரணுகா நக  பகுதியில் மைழந  வடிகால் கட்டி 

சிறுபாலம் அைமத்து தா தளம் அைமத்தல், வா டு எண்- 

45- டிமாண்ட் வதி, ெசல்லப்பபுரம் பள்ளி வதி மற்றும் 

ேக.என்.பி. காலனி 3வது வதி பகுதியில் தா தளம் 

புதுப்பித்தல்,வா டு எண்- 45- ஆண்டிக்காடு பகுதியில் 

தா தளம் புதுப்பித்தல்,வா டு எண்-56, பாரப்பாைளயம் 

மங்கலம் ேராடு சந்திப்பு முதல் ராயபுரம் ெநாய்யல் 

பாலம் இைணப்பு சாைல வைர தா தளம் புதுப்பித்தல். 

6 6 

வா டு எண்-32க்குட்பட்ட மணியாரம்பாைளயம் பாலம் 

முதல் கருமாரம்பாைளயம் சந்திப்பு மற்றும் மண்ணைர 

சந்திப்பு வைர தா தளம் அைமத்தல்,வா டுஎண்-  

32-க்குட்பட்ட சின்ன குழந்ைதயப்பா நக  பிரதான சாைல 

மற்றும் 2வது குறுக்கு வதியில் தா தளம் 

அைமத்தல்,வா டு எண்-38-க்குட்பட்ட நல்லிகவுண்ட நக  

பிரதான சாைல மற்றும் குறுக்கு வதிகளில் தா தளம் 

புதுப்பித்தல்,வா டு எண்- 39-க்குட்பட்ட ஆ .வி.ஈ.நக  

7வது மற்றும் 8வது வதியில் மைழந  வடிகால், 

சிறுபாலம் கட்டுதல் மற்றும்தா தளம் புதுப்பித்தல்,வா டு 

எண்-40-க்குட்பட்ட பாண்டுரங்கன் காலனி பிரதான 

சாைலயில் தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்- 

40- க்குட்பட்ட அம ேஜாதி கா டன் பிரதான சாைல 

மற்றும் என்.பி.நக  பிரதான சாைலயில் தா தளம் 

புதுப்பித்தல் மற்றும் மறுதா தளம் அைமத்தல்,வா டு 

எண்.40-க்குட்பட்ட பத்மினி கா டன் ேமற்கு 1வது 

வதியில் மைழந  வடிகால் கட்டுதல் மற்றும் 

மறுதா தளம் அைமத்தல், வா டு எண்-56- ேக.வி.ஆ .நக  

ெமயின்ேராடு, ேக.வி.ஆ .நக  ேமற்கு 2வது வதி மற்றும் 

ேக.வி.ஆ  நக  காலனி ெமயின்ேராடு பகுதியில் 

தா தளம் புதுப்பித்தல். 

6,291 477.00 

7 7 

வா டு எண்-12-க்குட்பட்ட பாலமுருகன் நக  விrவு 

மற்றும் மஹாசக்தி நக  பகுதியில் புதியதாக  தா தளம் 

அைமத்தல்,வா டு எண்-12க்குட்பட்ட வி.பி.சித்தன் நக  

பிரதானசாைல,வி.பி.சித்தன் நக 4வது வதி, பாலமுருகன் 

நக  பிரதான சாைல மற்றும் பாலமுருகன் நக  விrவு 

மறு தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-13-க்குட்பட்ட 

ஸ்ரீவித்யா நக  3வது வதி, தணிைக நக , தணிைக நக  

2வது வதி, காமாட்சிபுரம் கிழக்கு 1-வது வதி, 

காமாட்சிபுரம் கிழக்கு 1வது வதி, குறுக்கு வதி, 

காமாட்சிபுரம் கிழக்கு 2-வது வதி, காமாட்சிபுரம் கிழக்கு 

3வது வதி, பகவதி அம்மன் நக  1வது வதி, சாரதா நக  

பிரதான சாைல, சாரதா நக  1வது வதி, சாரதா நக  

குறுக்கு வதி, காமாட்சிபுரம் ேமற்கு பிரதான சாைல, 

சாரதா நக  1வது வதி பகுதியில் மைழந  வடிகால் 

சிறுபாலம் மற்றும் புதிய தா தளம் அைமத்தல்,வா டு 

எண்-46-ல் ராயபுரம் கிழக்கு ேமற்கு வதிகளில் தா தளம் 

புதுப்பித்தல்,வா டு எண்-46-ல் சித்தப்பா கா டன் 

பகுதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல் வா டு எண்-47-ல் 

ஸ்ேடனிஸ் 4வது வதியில் மைழந  வடிகால் கட்டி 

தா தளம் புதுப்பித்தல்,வா டு எண்-  47-ல் ஸ்ேடனிஸ் 

5வது வதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல்,வா டு எண்-47-ல் 

பங்களா ெமயின் வதியில் மைழந  வடிகால் கட்டி 

தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-47-ல் இந்திரா நக  

3வது வதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-  47-ல் 

திருவள்ளுவ  நக  வதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல் 

6,122 479.85 
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வrைச 

எண். 

சிப்பம் 

எண் 

பணியின் ெபய  நளம் 

(கி.மீ) 

மதிப்படீ்டுத் 

ெதாைக 

(ரூ.இலட்சத்தில்) 

வா டு எண்-47-ல் முத்துச்சாமி 2வது வதியில் தா தளம் 

புதுப்பித்தல் வா டு எண்-48-ல் பூங்கா ேராட்டில் தா தளம் 

புதுப்பித்தல், வா டு எண்-  48-ல் சூைசயாபுரம் 2வது 

வதியில் மைழந  வடிகால் அைமத்து தா தளம் 

புதுப்பித்தல், வா டு எண்-  48-ல் குமரன் ேராடு ேநரு 

வதி சந்திப்பு முதல் தைலைம தபால் நிைலயம் வைர 

தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-49-ல் எருக்காடு 1வது, 

2வது, 3வது மற்றும் 4வது வதியில் மைழந  வடிகால் 

அைமத்து எருக்காடு 3வது மற்றும் 4வது வதியில் 

தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-49ல் பூச்சக்காடு 2வது 

வதி மற்றும் பூச்சக்காடு 1வது, 2வது, 3வது மற்றும் 4வது 

குறுக்கு வதியில் தா தளம் அைமத்தல். 

8 8 

வா டு எண்-36-க்குட்பட்ட கா த்திக் நக  பிரதான சாைல 

மற்றும் 1 முதல் 6 வதிகளில் மைழந  வடிகால், 

சிறுபாலம் கட்டுதல் மற்றும்  தா தளம் புதுப்பித்தல், 

வா டு எண்-36-க்குட்பட்ட ெபான்ேகாவில் நக  பிரதான 

சாைலயில்  தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-37-

க்குட்பட்ட ேபங்க ஸ் காலனி பகுதியில் தா தளம் 

அைமத்தல், வா டு எண்-  52-ல் பூங்கா நக  3வது 

வதியில் புதிய தா தளம் அைமத்தல், வா டு எண்- 52-ல் 

சபாr நக  ெமயின்ேராட்டில் தா தளம் 

அைமத்தல்,வா டு எண்-  53-ல் ேஜ.ேஜ.நக  மற்றும் 

ேஜ.ேஜ.நக  3வது வதி பகுதிகளில் தா தளம் 

சீரைமத்தல்,வா டு எண்-53-ல் வரபாண்டி ேபருந்து 

நிைலயம் முதல் ெசௗேடஸ்வr நக  வைர தா தளம் 

புதுப்பித்தல், வா டு எண்-  54-ல் ெகம்ேப நக  மற்றும் 

அம்ேபத்கா  நக  பகுதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல், 

வா டு எண்-54-ல் தாய் நக  பகுதியில் மைழந  வடிகால் 

கட்டி சிறுபாலம் அைமத்து ஏ.பி.நக  முதல் ெசல்வி நக  

மற்றும் தாய் நக  பகுதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல் 

5.102 339.50 

9 9 

வா டு எண்-55-ல்  ெசல்வலட்சுமி நக  பகுதியில் 

தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்- 57-ல் பிரபு நக  

மற்றும் சூrயா கிருஷ்ணா நக  குறுக்கு வதியில் 

மைழந  வடிகால் கட்டி சிறுபாலம் அைமத்து தா தளம் 

புதுப்பித்தல், வா டு எண்- 58-ல் ஆ .ேக.காட்டன் ேராடு 

முதல் ஆண்டிபாைளயம் ெமயின்ேராடு ஆ .ேக.காட்டன் 

மில் வைர புதிய சிறுபாலம் அைமத்து சாைலைய 

அகலப்படுத்தி தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்-59-ல் 

திருமைல நக  வதிகளில் புதிய தா தளம் அைமத்தல், 

வா டு எண்-60-ல் ஹேர ராமா ஹேர கிருஷ்ணா நக  

பகுதியில் மைழந  வடிகால் கட்டி சிறுபாலம் அைமத்து 

மற்றும் புதிய  தா சாைல புதுப்பித்தல்   

4.592 300,50 

  ெமாத்தம்  4000.00 
   

ேமற்கண்ட 9சிப்பங்களுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு நிதி ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

மாநகராட்சியின் 

ெபய  

மதிப்படீ்டுத் 

ெதாைக 

ரூ 

 

தமிழ்நாடு 

நக ப்புற 

சாைலகள் 

ேமம்பாட்டு திட்ட 

மான்ய நிதி 

மாநில நிதிக்குழு 

மத்திய நிதிக்குழு, 

மானிய நிதி, நில 

அபிவிருத்திக் 

கட்டணம் 

மாநகராட்சி 

பங்களிப்பு 

திருப்பூ  

மாநகராட்சி 

 
ரூ.40.00 ேகாடி 

ரூ.12.00 ேகாடி 

(30%) 
ரூ.20.00 ேகாடி 

(50%) 
ரூ.8.00 ேகாடி 

(20%) 
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701-ன் ெதாட ச்சி  

திருப்பூ  மாநகராட்சியில் TURIP 2019-20 –க்கான திட்டத்தின் கீழ் சாைல சீரைமப்பு 

பணிகைள ேமற்ெகாள்ள தயாrக்கப்பட்ட மதிப்படீு ரூ.40.00 ேகாடியில் ேமற்காண் 

பட்டியலில் உள்ள நிதி ஒதுக்கீட்டின் படி இம்மாநகராட்சி பகுதிகளில் சாைல 

சீரைமப்பு பணிகைள ேமற்ெகாள்வதற்கும் மற்றும் நி வாக அனுமதி ேகாr நகராட்சி 

நி வாக ஆைணயரகத்திற்கு அனுப்பி ைவப்பதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி 

ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு :  

 2019-20ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நக புற சாைலகள் உட்கட்டைமப்பு திட்ட அனுமதி  

18-07-2019ம் ேததியில் நிதி ஒதுக்கீடு ெசய்து அனுமதி வழங்கியுள்ளதால் மாமன்றம் 

அனுமதி வழங்கலாம்.                                   ( இ.1 / 4031 / 2018)  

- - - - -  

த மானம் :  அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

----- 

702) திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம்-1,15-ேவலம்பாைளயம் வா டு எண்.14-க்குட்பட்ட 

இரங்கநாதபுரம் நடுநிைலப் பள்ளியின் தைலைம ஆசிrய  அவ கள் இரண்டு 

வகுப்பைறக் கட்டிடம் பழுதைடந்து பள்ளி மாணவிய களின் ேமல்  இடிந்துவிழும் 

நிைலயில் உள்ளது எனவும், எனேவ புதிதாக வகுப்பைற கட்டிடம் அைமத்து 

தருமாறு ஆைணயாள  அவ களுக்கு கடிதம் ெகாடுத்துள்ளா .  அப்பள்ளி ேநராய்வு 

ெசய்யப்பட்டதில் ஏற்கனேவ ேமற்குப் பகுதியில் உள்ள வடக்குப் பா த்து 

அைமந்துள்ள வகுப்பைற கட்டிடம் மிகவும் பழுதைடந்து பள்ளி மாணவ 

மாணவிய களின் ேமல் கூைர இடிந்து விழும் நிைலயில் உள்ளது.   ேமலும் 

இப்பள்ளியில் 500-க்கும் ேமற்பட்ட பள்ளி பள்ளி மாணவ மாணவிய  படித்து 

வருகின்றன .  வகுப்பைற கட்டிடம் பழுதைடந்துள்ளதால் பள்ளியில் பயிலும் 

மாணவ மாணவிய கள் பள்ளி வளாகத்தின் மரத்தடியில் அம ந்து பயில்கின்றன .  

ேமற்கண்ட பள்ளி தற்ெபாழுது தமிழ்வழி கல்வியில் பயில 8ம் வகுப்பு வைரயில் 

உள்ளது.   எனேவ இப்பள்ளி கட்டிடம் இடிந்து பள்ளி மாணவ மாணவிய களுக்கு 

எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாத வண்ணமும் பள்ளி தைலைம ஆசிrய  அவ களின்   

ேகாrக்ைகயின் ேபrலும் இரண்டு வகுப்பைற கட்டிடம் கட்ட உத்ேதச மதிப்படீு 

ரூ.24.95 இலட்சத்திற்கு தயா  ெசய்யப்பட்டுள்ளது. ேமற்கண்ட பணிக்கான 

மாமன்றத்தின் நி வாக அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு :  

  அனுமதி வழங்கலாம்.  

------  

த மானம் :  அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

-----  

703) திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-2க்குட்பட்ட வா டு எண்-18 

ேதாட்டத்துப்பாைளம் பகுதியில் 5 TPD ெகாள்திறன் ெகாண்ட நுண்உரக்கிடங்கு ( MCC) 

அைமத்தல் பணிக்கு 11-02-2019 அன்று பணி ஆைண வழங்கப்பட்டுள்ளது.  அந்தப் 

பகுதியில் பணி துவங்கும் ெபாழுது, அருகில் ேகாவில் உள்ளதால், மக்கள் எதி ப்பு 

ெதrவித்ததன் ேபrல் அந்தப் பணியிைன அந்தப் பகுதியில் ெசய்யாமல் மண்டலம் 

எண்-2க்குட்பட்ட வா டு எண்-19ல் உள்ள பூலுவப்பட்டி பகுதியில் ெநருப்ெபrச்சல் 

கிராமம் புலஎண்.159(பா)2,3-ல் மாற்றி பணியிைன ெசய்ய அனுமதி ேவண்டப்படுகிறது. 
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அலுவலகக் குறிப்பு : 

    இந்தப் பணி திட்டப் பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி 

இடத்திைன மாற்றி பணியிைன ெசய்ய மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

                                                  ( ந.க.எண். 149 / N / 2018-19)  

………       

த மானம் :  அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

-----  

704) திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள ெபாது 

சுகாதாரப் பிrவு வாகனம் எண். TN 42 S 0393 வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகைள 

சr ெசய்யும் பணிக்கு 27-09-2019 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரேவற்கப்பட்டன, 

அதன்படி வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  

ெசய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு. 

வ.எண். ஒப்பந்ததார  ெபய  ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு 

1. திருவாள  Vambsk Fabs 
ேவலாண்டிபாைளயம், ேகாயம்புத்தூ  

ரூ. 83,900/- 

2. திருவாள  சக்தி பாடி ஒ க்ஸ், பூந்தமல்லி, 

ெசன்ைன-56 
ரூ. 84.400/- 

    ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த 

ஒப்பந்தபுள்ளி வழங்கிய வ.எண் 1ல் கண்ட திருவாள . Vambsk Fabs 
ேவலாண்டிபாைளயம், ேகாயம்புத்தூ  என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக 

இருப்பதால், ேமற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க 

மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

    அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திருவாள . 

Vambsk Fabs ேவலாண்டிபாைளயம், ேகாயம்புத்தூ  என்ற நிறுவனத்தாrன் 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத 

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.                             ( H.1 / 0196 /2019 / ம.1) 

------  

த மானம் :  அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

-----  

705) திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள ெபாது 

சுகாதாரப் பிrவு 8 எண்ணிக்ைகயிலான வாகனங்களுக்கு புதிய டய  மற்றும் டியூப் 

மாற்றும் பணி ேமற்ெகாள்ள 27-09-2019 அன்று வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு 

ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.  

வ. 

எண். 

ஒப்பந்ததார  ெபய  விபரம் ஒப்பந்தப்புள்ளி 

மதிப்பு 

1. S.M.S. Tyres  

PN Road, Tiruppur 

8 No’s வாகனங்களுக்கு 

புதியதாக டய  மற்றும் 

டியூப் மாற்றம் ெசய்யும் 

பணி 

ரூ. 7,17,600/- 

2. Friends Tyres 

Avinashi Road,Tiruppur 

ரூ. 7,10,500/- 

    ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த 

ஒப்பந்தபுள்ளி வழங்கிய திருவாள  Friends Tyres, Avinashi Road,Tiruppur என்ற 
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நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக இருப்பதால், ேமற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிைய 

ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

705-ன் ெதாட ச்சி  

அலுவலகக் குறிப்பு : 

     அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திருவாள . 

Friends Tyres,Avinashi Road,Tiruppur என்ற நிறுவனத்தாrன் ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று 

பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் 

அனுமதிக்கலாம்.                                     ( H.1 / 3240 /2019 / ம.1) 

------   

த மானம் :  அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

-----  

706) திருப்பூ  மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-க்கு ஒதுக்கீடு ெசய்யப்பட்டுள்ள ெபாது 

சுகாதாரப் பிrவு 13 எண்ணிக்ைகயிலான வாகனங்களுக்கு புதிய டய  மற்றும் டியூப் 

மாற்றும் பணி ேமற்ெகாள்ள 27-09-2019 அன்று வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு 

ஒப்புேநாக்கு பட்டியல் தயா  ெசய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.  

வ. 

எண். 

ஒப்பந்ததார  ெபய  விபரம் ஒப்பந்தப்புள்ளி 

மதிப்பு 

1. S.M.S. Tyres  

PN Road, Tiruppur 
13 No’s வாகனங்களுக்கு 

புதியதாக டய  மற்றும் 

டியூப் மாற்றம் ெசய்யும் 

பணி 

ரூ. 5,54,100/- 

2. Friends Tyres 

Avinashi Road,Tiruppur 

ரூ. 5,44,900/- 

    ேமற்படி பணிக்கு வரப்ெபற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குைறந்த 

ஒப்பந்தபுள்ளி வழங்கிய திருவாள  Friends Tyres, Avinashi Road,Tiruppur என்ற 

நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குைறவாக இருப்பதால், ேமற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிைய 

ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு : 

     அவசர அவசியம் கருதி குைறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திருவாள . 

Friends Tyres,Avinashi Road,Tiruppur என்ற நிறுவனத்தாrன் ஒப்பந்தப்புள்ளிைய ஏற்று 

பணி உத்திரவு வழங்க நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத மாமன்றம் 

அனுமதிக்கலாம்.                                     ( H.1 / 3240 /2019 / ம.1) 

------    

த மானம் :  அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

-----  

707)  திருப்பூ  மாநகராட்சிக்குட்பட்ட ெநருப்ெபrச்சல் கிராம பகுதியில் (திருகுமரன் 

நக ) அைனவருக்கும் வடு திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்டு வரும் 1248 வாடைக 

குடியிருப்புகளுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிந  ெமாத்த அளவு முைறயில் வழங்க ேகாr 

விண்ணப்பித்துள்ளா .  ெநருப்ெபrச்சல் பகுதியில் உள்ள நிலமட்டத் ெதாட்டியில் 

இருந்து திருகுமரன் நக  பகுதியில் கட்டப்பட்டு வரும் வாடைக குடியிருப்பு வளாகம் 

வைர குடிந  விநிேயாக குழாய் பதித்து அளவுமானி மற்றும் திருகு அைடப்பான் 

ெபாருத்தி நாள் ஒன்றுக்கு 400000 லிட்ட  (1248  x 300 = 374400 Say = 400000  லிட்ட ) 

அளவில் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநrைன வழங்க ேவண்டியுள்ளது.  தற்ெபாழுது 

வரபாண்டி பகுதியில் 1.00இலட்சம் லிட்ட  ெகாள்ளளவு ெகாண்ட நிலமட்டத் ெதாட்டி     

மூலம் 18 மற்றும் 19வது வா டு ெபாது மக்களுக்கு குடிந  விநிேயாகம் ெசய்யப்பட்டு 

வருகிறது.  எனேவ, ேமற்படி திருகுமரன் நக  பகுதியில் கட்டப்பட்டு வரும் வாடைக 

குடியிருப்புகளுக்கு ஏற்கனேவ உள்ள நிலமட்டத் ெதாட்டி மூலம் குடிந  விநிேயாகம் 
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ெசய்ய இயலாத நிைலயில் உள்ளது.  எனேவ ேமற்படி ெநருப்ெபrச்சல் பகுதியில் 

புதிதாக 1.10இலட்சம் லிட்ட  ெகாள்ளளவு ெகாண்ட நிலமட்டத் ெதாட்டி மற்றும் 20HP 

ேமாட்டா  மற்றும் 150mm, 119mm DI குழாய் அைமக்க ரூ.58.50 இலட்சம் மதிப்படீு  

707-ன் ெதாட ச்சி  
தயா  ெசய்யப்பட்டுள்ளது.   இந்த பணிக்கான ெதாைகயிைன தமிழ்நாடு குடிைச 

மாற்று வாrயம், திருப்பூ  ேகாட்டம், 118, சக்தி நக  3வது வதி, ேபாயம்பாைளயம் 

பிrவு, திருப்பூ  அவ கள் ேமற்கண்ட மதிப்படீ்டிற்கான ெதாைக ரூ.58.50 

இலட்சத்திற்கான காேசாைலைய 21-09-2019 அன்று அவ களிடமிருந்து ெபறப்பட்டு 

மாநகராட்சி ைவப்புத் ெதாைகயில் ேச க்கப்பட்டுள்ளது.  எனேவ நி வாக அனுமதி 

ேவண்டி மாமன்றத்திற்கு ெபாருள் ைவக்கப்படுகிறது. 

அலுவலகக் குறிப்பு: 

1. நி வாக அனுமதி வழங்கலாம். 

2. மாமன்ற அனுமதிைய எதி ேநாக்கி தனிஅலுவல  அவ களின் ஒப்புதல் 

ெபற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ேகார நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளலாம். 

                                 ( ந.க.எண். இ.1/ 501 / 2019 / ம.2) 

------   

த மானம் :  அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

-----  

708) திருப்பூ  மாநகராட்சியில் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் நி வாக அனுமதி ெபற்ற 

41 பணிகைள ஒருங்கிைணத்து 13 சிப்பங்களாக ெதாகுத்து வழங்க சம்மந்தப்பட்ட 

இளநிைல / உதவி ெபாறியாளருக்கு இவ்வலுவலக குறிப்பாைண எண்.இ.1 / 5195 / 

2019 நாள் 19-09-2019-ல் குறிப்பாைண வழங்கப்பட்டது.   அதன்படி 41 எண்ணிக்ைக 

மதிப்படீுகள் 13 சிப்பங்களாக ெதாகுக்கப்பட்டு மதிப்படீுகள் ெபறப்பட்டுள்ளது.   அதன் 

விபரம் பின்வருமாறு. 

 
வ. 

எண். 

வா டு 

எண் 

பணியின் விபரம் மதிப்படீ்டுத் 

ெதாைக  

(ரூ.இலட்சத்தில்) 

1. 2, 5, 8 வா டு எண்.2, நல்லாறு ஓைடயின் குறுக்ேக உய மட்ட 

சிறுபாலம் அைமத்தல், வா டு எண்.5, ஆத்துப்பாைளயம் 

ெபஸ்ட் சாைல பின்பகுதியில் மறுதா தளம் 

அைமத்தல், மைழந  வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் 

அைமத்தல், மற்றும் வா டு எண்.8 விக்ேனஷ்வரா நக  

ெதற்கு பிரதான வதி, பிச்சம்பாைளம் 5வது வதியில் 

மறு தா தளம் அைமத்தல். 

 

97.00 

2. 4,7 வா டு எண்.4, ெவங்கேமடு தண்ண  ெதாட்டி வதியில் 

மறு தா தளம் அைமத்தல், மைழந  வடிகால் மற்றும் 

சிறுபாலம் அைமத்தல் மற்றும் வா டு எண்.7, 

ெசல்வலட்சுமி நக  மற்றும் மாrயம்மன் ேகாவில் வதி 

பகுதிகளில் புதிதாக தா தளம் அைமத்தல், மைழந  

வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அைமத்தல். 

 

95.00 

3. 8,10,24 வா டு எண்.8, சாஸ்திr நக  2வது வதி, 3வது வதியில் 

மறுதா  தளம் அைமத்தல், வா டு எண்.8, சாஸ்திr நக  

1வது வதியில் மறுதா தளம் அைமத்தல், வா டு எண். 

8,பிச்சம்பாைளயம் விrவு 4வது வதி மற்றும் 

மாகாளியம்மன் ேகாவில் வதி ஆகிய வதிகளில் 

மறுதா தளம் அைமத்தல், வா டு எண்.10, வ.ஊ.சி. நக  

1வது வதியில் மைழந  வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் 

அைமத்தல், வா டு எண்.24,  T.S.R.  ேல-அவுட் 6வது 

99.00 
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வ. 

எண். 

வா டு 

எண் 

பணியின் விபரம் மதிப்படீ்டுத் 

ெதாைக  

(ரூ.இலட்சத்தில்) 

பிரதான வதியில் மறு தா தளம் அைமத்தல் மற்றும் 

வா டு எண்.24, S.V. காலனி விrவு மற்றும் கிழக்கு 

6வது வதிகளில் மறு தா தளம் அைமத்தல். 

 

4. 19,27 வா டு எண்.19, விக்ேனஷ்வரா நக  1வது பிரதான 

சாைல, ெதற்கு 1வது,2வது,3வது,4வது குறுக்கு வதிகள், 

வடக்கு 1வது, 2வது குறுக்கு வதிகளில் மைழந  

வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அைமத்தல், வா டு எண்.27, 

ரங்கநாதபுரம் 2வது வதியில் மறுதா  தளம் அைமத்தல் 

மற்றும் வா டு எண்.27, ரங்கநாதபுரம் 2வது வதியில் 

மறுதா தளம் அைமத்தல். 

99.45 

5. 30,27,24 வா டு எண்.30, கங்கா நக  ( ெவங்கேமடு சாைல) 

பகுதியில் ஆ .சி.சி. மைழந  வடிகால் மற்றும் குழாய் 

அைமத்தல், வா டு எண்.27, சந்திரா காலனி 5-வது 

வதியில் மறுதா தளம் அைமத்தல் மற்றும் வா டு 

எண்.24, T.S.R. ேல-அவுட் 6வது வதி மற்றும் 6வது 

குறுக்கு வதியில் மறு தா தளம் அைமத்தல். 

98.50 

6. 31,32 வா டு எண்.31, யுனிவ சல் திேயட்ட  சாைல பகுதியில் 

தா தளம் புதுப்பித்தல் மற்றும் சிறுபாலம் அைமத்தல், 

வா டு எண்.31, 12 ஆ .திருமண மண்டப வதியில் 

தா தளம் புதுப்பித்தல் மற்றும் வா டு எண்.32, AITUC 

காலனி பகுதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல். 

91.00 

7. 44,35 வா டு எண்.44, ெபrய கைட வதி பகுதியில் மறு 

தா தளம் அைமத்தல் மற்றும் மைழந  வடிகால் 

கட்டுதல் மற்றும் வா டு எண்.35, யாசின் பாபு நக  

பிரதான சாைலயில் தா தளம் புதுப்பித்தல். 

99.00 

8. 49,56 வா டு எண்.49, பாைளயக்காடு 1வது மற்றும் 2வது 

வதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்.56, 

ெவங்கடாசலபுரம் 1வது வதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல் 

மற்றும் வா டு எண்.56, KTC பள்ளி பிரதான சாைலயில் ( 

ேக,.வி.ஆ. நக  பிரதான சாைல முதல் ஐஸ் கைட வதி 

சந்திப்பு வைர ) தா தளம் புதுப்பித்தல். 

98.00 

9. 35,39 வா டு எண்.35, விஜயாபுரம் பிரதான சாைலயில் ( பள்ளி 

சந்திப்பு முதல் ெதன்றல் நக  3வது வழி சந்திப்பு வைர) 

தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு எண்.39, ெபான்நக  1வது 

வதி, 2வது வதி, 3வது வதி மற்றும் ெதற்கு வடக்கு 

குறுக்கு வதிகளில் தா தளம் புதுப்பித்தல். 

93.90 

10. 38 வா டு எண்.38, பள்ளக்காட்டுப்புதூ  பிரதான சாைல 

மற்றும் குறுக்கு வதியில் தா தளம் புதுப்பித்தல், வா டு 

எண்.38, ேஜ.எஸ். கா டன் பிரதான சாைல, 1வது வதி 

மற்றும் குறுக்கு வதிகளில் தா தளம் புதுப்பித்தல் 

மற்றும் வா டு எண். 38, ேஜ.எஸ். கா டன் 2வது வதி, 

3வது வதி, 4வது வதி மற்றும் குறுக்கு வதிகளில் 

தா தளம் புதுப்பித்தல். 

92.05 

11. 40, 

41,45 

வா டு எண்.40, ஏ.எஸ். நக  7வது வதி மற்றும் 8வது 

வதிகளில் தா தளம் புதுப்பித்தல, வா டு எண்.41, 

ெசரங்காடு 2வது வதி, 5-வது வதி மற்றும் குறுக்கு வதி 

( பூமா மில் சாைல) பகுதிகளில் தா தளம் புதுப்பித்தல் 

மற்றும் வா டு எண். 45, சின்னேதாட்டம் பகுதியில் 

தா தளம் புதுப்பித்தல். 

96.10 

12. 53, 

54,57 

வா டு எண்.53, அமராவதி நக  விவு 1வது வதி முதல் 

கல்லாங்காடு பிரதான சாைல சந்திப்பு வைர தா தளம் 

புதுப்பித்தல், வா டு எண்.54, குப்பாண்டம்பாைளயம் 

ஏ.டி.காலனி பிரதான சாைல மற்றும் குறுக்கு வதிகளில் 

95.00 
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வ. 

எண். 

வா டு 

எண் 

பணியின் விபரம் மதிப்படீ்டுத் 

ெதாைக  

(ரூ.இலட்சத்தில்) 

தா தளம் புதுப்பித்தல் மற்றும் வா டு எண்.57, 

முருகம்பாைளயம் பிரதான சாைலயில் ஏ.டி.காலனி 

சந்திப்பு முதல் காது ேகளாேதா  பள்ளி வைர மைழந  

வடிகால் அைமத்தல் 

13. 36, 

52, 

59,60 

வா டு எண்.36, முத்தனம்பாைளயம் வடக்கு பிரதான 

சாைலயில் தா தளம் புதுப்பித்தல் மற்றும் 

முத்தனம்பாைளயம் வடக்கு 1வது, 2வது குறுக்கு 

வதிகளில் புதிதாக தா தளம் அைமத்தல், வா டு எண்.36, 

கிழக்கு பிரதான சாைல மற்றும் குறுக்கு வதிகளில் 

மைழந  வடிகால் அைமத்தல் மற்றும் சிெமண்ட் 

கான்கீrட் சாைல அைமத்தல், வாடு எண்.52, வாஞ்சி 

நக  பிரதான சாைலயில் புதிதாக தா தளம் அைமத்தல் 

மற்றும் வா டு எண். 60, பாரதி நக  ஏ.டி.காலனி 

பகுதியில் மைழந  வடிகால் அைமத்தல் மற்றும் 

சிறுபாலம் அைமத்தல். 

 

97.00 

               ெமாத்தம்  1251.00 
 

 ேமற்படி சிப்பங்களாக ெதாகுக்கப்பட்ட 13 பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் நி வாக 

அனுமதி ேவண்ட மாமன்றப் ெபாருள் ைவக்கப்படுகிறது. 

 

அலுவலகக் குறிப்பு: 

1. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 

-----  

த மானம் :  அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. 

-----  

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

                                            தனிஅலுவல  மற்றும் ஆைணயாள , 

                                                      திருப்பூ  மாநகராட்சி. 

 

                          // உண்ைம நகல் //  

 

                                                          ஆைணயருக்காக, 

                                                        திருப்பூ  மாநகராட்சி. 

 

 

 


