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 ப ொருள் எண்.1 

 இந்நகரொட்சி கணினி  ிரிவு மற்றும் ப ொதுப் ணி மமற் ொர்வையொளர் அவை 
கதவுகளில் ஏற் ட்டுள்ள  ழுதுகவள சரி பசய்யும் ப ொருட்டு, 05.12.2019 அன்று 
ைிவைப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், ப ைப் ட்ட ைிவைப்புள்ளிகளின் ஒப்பு மநொக்கு  ட்டியல் 
 ின்ைருமொறு, 

1. M/s.Sam Construction, 
(Prop)D.Elin sam 
Udayarvilai 

ரூ.5200/- 

2. M/s.Good Shepered construction, 
(Prop)Deva Harim Sam 
Udayarvilai 

ரூ.5400/- 

3. Thiru.C.Devaraj, 
Contractor 
14-16D. Chenamvilai 
Bethelpuram (P.o) 

ரூ.4900/- 

 மமற்கொணும் மூன்று ைிவைப்புள்ளிகளில், திரு.சி.மதைரொஜ் ஒப் ந்ததொரர் 
அளித்துள்ள குவைந்த ஒப் ந்தப்புள்ளிவய ஏற்று  ணி உத்தரவு ைழங்க மன்ை 
அனுமதிக்கொக வைக்கப் டுகிைது.     ந.க.எண்.1615-1/2019/இ1 

தீர்மொனம் எண்.2174 அனுமதிக்கப் ட்டது. 

ப ொருள் எண்.2 

 இந்நகரொட்சியில் ஒப் ந்த  ணிகள் மமற்பகொண்ட ஒப் ந்ததொரர்களின்  ட்டியைில் 
 ிடித்தம் பசய்யப் ட்ட வைப்புத் பதொவக கொைங்கடந்த வைப்பு பதொவக  திமைட்டில் 
கீழ்கொணும் ஒப் ந்ததொரர்கள் ப யரில் உள்ள வைப்பு பதொவகயிவன சம்மந்தப் ட்ட 
ஒப் ந்ததொரர்களுக்கு ைழங்க மன்ை அங்கீகொரம் மைண்டப் டுகிைது. 

ை. 
எண் 

ஒப் ந்ததொரர் ப யர் இருப் ில் உள்ள 
வைப்பு பதொவக 

1 T.சுகுமொரன் ரூ.30275/- 
2 T.சுகுமொரன் ரூ.21700/- 
3 C.சந்திரமசகர் ரூ.27200/- 
4 C.சந்திரமசகர் ரூ.14780/- 
5 C.சந்திரமசகர் ரூ.10600/- 

             ந.க.எண்.1016/2019/இ1 

தீர்மொனம் எண்.2175 அனுமதிக்கப் ட்டது 



ப ொருள் எண்.3 

 இந்நகரொட்சியில் ப ொதுப் ணி மமற் ொர்வையொளரொக  ணிபுரிந்து ைந்த 
திரு.ஆர்.பசல்ைமணி முன்னொள்  ணி ஆய்ைர் நொகர்மகொைில் நகரொட்சி என் ைர் மீது 
நகரொட்சி நிர்ைொக ஆவணயரொல் தமிழ்நொடு நகரொட்சி  ணிகள் (ஒழுங்கு) மற்றும் 

மமல்முவையடீு சட்டம் 1970 8/2-ன் கீழ் பதொடரப் ட்ட  ஒழுங்கு நடைடிக்வகயொல் 

அன்னொர் மீது சுமத்தப் ட்ட குற்ைச்சொட்டுகள் நிரூ ிக்கப் ட்டதொல் 22.04.2019-ல் கட்டொய 
ஓய்வு ைழங்கப் ட்டது. மமற் டியொர் கட்டொய ஓய்வு ைழங்கப் ட்டவத எதிர்த்து பசன்வன 
உயர்நீதி மன்ை மதுவர கிவளயில் முதன்வம பசயைர், நகரொட்சி நிர்ைொக ஆவணயர், 
உள்ளொட்சி நிதி தணிக்வக/ நகரொட்சி நிர்ைொக ஆவணயர்/ நகரொட்சி நிர்ைொக மண்டை 
இயக்குநர்/ஆவணயர் குளச்சல் நகரொட்சி ஆகிமயொர் மீது  பதொடரப் ட்ட ைழக்கு 

எண்.WP(MD)NO.11719 of 2019-க்கு மைண்டி நகரொட்சி சொர் ொக ஆஜரொன ைவகயில் 

ைழக்கைிஞர் கட்டணம் ரூ.10000/- திரு.ஆதி மூை  ொண்டியன் நகரொட்சி ைழக்கைிஞர் 
அைர்களுக்கு ைழங்க மன்ை அனுமதிக்கு வைக்கப் டுகிைது. 

               ந.க.எண்.498/2019/சி1 

தீர்மொனம் எண்.2176 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.4 

 இந்நகரொட்சிக்குட் ட்ட துவைமுகத்பதரு  குதிகளுக்கு குடிநீர் ைினிமயொகம் 
பசய்ைதற்கொக, புனித கொணிக்வக மொதொ திருத்தைம் அருகில் அவமக்கப் ட்டுள்ள 2 ைட்சம் 
ைிட்டர் மற்றும் 1 ைட்சம் ைிட்டர் பகொள்ளளவு பகொண்ட இரண்டு மமல்நிவை நீர்த்மதக்க 
பதொட்டிகளுக்கு, பைள்ளிப் ிள்வளயொர் மகொயில் அருகில் உள்ள இரண்டு ஆழ்துவள 

கிணறுகளிைிருந்து 10HP மின் மமொட்டொர் மூைம் குடிநீமரற்ைப் ட்டு, இரண்டு நொட்களுக்கு 

ஒரு முவை என்ை ைதீம் குடிநீர் ைினிமயொகம் பசய்யப் ட்டு ைந்த நிவையில் 4“  ிைிசி 
 ிரதொன குழொயில் உவடவு ஏற் ட்டு, உவடவு ஏற் ட்ட இடத்வத கண்டைியும்  ணிகள் 
நவடப ற்று ைந்த ம ொது, துவைமுகத்பதரு  குதிகளுக்கு குடிநீர் ைழங்க இயைைில்வை. 
எனமை நகரொட்சி குடிநீர் ைொரி மூைம்  ொதிக்கப் ட்ட  குதிகளில் குடிநீர் ைினிமயொகம் 
பசய்யப் ட்டது. இந்நிவையில், கடற்கவர  குதிகளில் உள்ள மக்கள் அவனத்து 
மதவைகளுக்கும் நகரொட்சி குடிநீவர மட்டுமம நம் ி உள்ளதொல், குறுகைொன பதருக்களில் 
உள்ள ப ொது மக்களுக்கு குடிநீர் கிவடப் தில் மிகுந்த சிரமம் ஏற் ட்டவத பதொடர்ந்து, 

09.12.2019 அன்று ப ொதுமக்கள் நகரொட்சி அலுைைகத்வத முற்றுவகயிட்டு, உள்ளிருப்பு 

ம ொரொட்டத்தில் ஈடு ட்டதொல், ப ொதுமக்கள் நைன் கருதி, ைொர்டு எண்.13,14-ல் உள்ள 

குறுகைொன பதருக்களில் க.எண்.15-40,15-58,14-6,14-107 ஆகியைற்ைின் அருகில் ைொடவக 

ைொரி மூைம் குடிநீர் ைினிமயொகம் பசய்யும்  ணியிவன நகரொட்சி சட்ட ைிதி 15-ன் கீழ் 

மமற்பகொண்டும், அதற்கொன பசைைினம் ரூ.3000/-ஐ நகரொட்சி குடிநீர் ைழங்கல் நிதியின் கீழ் 
ைழங்கப் ட உள்ள ைிைரம் மன்ைத்தின்  திைிற்கு வைக்கப் டுகிைது. 

               ந.க.எண்.1531/2019/இ2 

தீர்மொனம் எண்.2177 அனுமதிக்கப் ட்டது 

 



ப ொருள் எண்.5 

 இந்நகரொட்சியில் 200 KVA மற்றும் 62.50 KVA பஜனமரட்டர்களுக்கு மதவையொன 3 
எண்ணம் 12V-150 AH Self start battery ைினிமயொகம் பசய்தல்  ணிக்கொக தயொர் 

பசய்யப் ட்டுள்ள மதிப் டீ்டுத் பதொவக ரூ.43,000/-க்கு மன்ைம் தனது தீர்மொனம் எண்.2146 

நொள் 30.10.2019-ன் மூைம் ஏற்கனமை ஒப்புதல் ைழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப் வடயில் 

மமற் டி  ணிக்கு 12.12.2019 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், ப ைப் ட்ட 
ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல்  ின்ைருமொறு, 

1. M/S.Annai Generators, 
Nagercoil 

மதிப் டீ்வட ைிட 2.72% அதிகம் 
(ரூ.46998/-) 

2. M/s.R.J.Power 
Marthandam 

மதிப் டீ்டு ைிகிதம் 
(ரூ.45750/-) 

 

 மமற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், M/s.R.J.Power Marthandam நிறுைனம் 

அளித்துள்ள மதிப் டீ்டு ைிகித  ஒப் ந்தப்புள்ளிவய ஏற்று  ணி உத்தரவு ைழங்க மன்ை 
அனுமதிக்கொக வைக்கப் டுகிைது. 

             ந.க.எண்.1269/2017/இ1 

தீர்மொனம் எண்.2178 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.6 

 இந்நகரொட்சிக்கு பசொந்தமொன கட்டிடங்கள் மற்றும் மமல்நிவை நீர்த்மதக்க 

பதொட்டிகள் ஆகியைற்ைில் 17 எண்ணம் மவழநீர் மசகரிப்பு, கட்டவமப்பு நிறுவுதல் 

 ணியிவன மமற்பகொள்ைதற்கொக தயொர் பசய்யப் ட்டுள்ள ரூ.1,50,000/-க்கும், மமற் டி 
 ணியிவன நகரொட்சி ப ொது நிதியின் கீழ் மமற்பகொள்ளவும் மன்ைம் தனது தீர்மொனம் 

எண்.2151 நொள் 30.10.2019-ன் மூைம் ஏற்கனமை ஒப்புதல் ைழங்கியுள்ளது. அதன் 
அடிப் வடயில் மமற் டி  ணிக்கு 12.12.2019 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், 
ப ைப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல்  ின்ைருமொறு, 

1. திரு.C.பசல்ைநொடொர் 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்வட ைிட 0.40% அதிகம் 
(ரூ.1,46,760/-) 

2. 
திரு.s.ஜொண் மைொஸ் 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்வட ைிட 0.07% குவைவு 
(ரூ.1,45,638/-) 

 

 மமற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், திரு.s.ஜொண் மைொஸ் ஒப் ந்ததொரர் 

அளித்துள்ள மதிப் டீ்வட ைிட 0.07% குவைைொன ஒப் ந்தப்புள்ளிவய ஏற்று  ணி உத்தரவு 
ைழங்க மன்ை அனுமதிக்கொக வைக்கப் டுகிைது. 

             ந.க.எண்.1383/2019/இ1 

தீர்மொனம் எண்.2179 அனுமதிக்கப் ட்டது 



ப ொருள் எண்.7 

 இந்நகரொட்சி கட்டிட இடி ொடு மற்றும் கட்டுமொன கழிவுகவள பகொட்டுைதற்கொக 
மதர்வு பசய்யப் ட்ட இந்திரொ கொைனி  வழய உரக்கிடங்கில், மஜ.சி. ி இயந்திரத்வத 
 யன் டுத்தி, குப்வ கவள ஒதுக்கி வைக்கவும், உவடந்த சுற்றுச்சுைர் மற்றும் நுவழவு 

ைொயிவை சரி பசய்ைதற்கும் தயொர் பசய்யப் ட்ட மதிப் டீு ரூ-65,000/-க்கும், மமற் டி 
 ணியிவன நகரொட்சி ப ொது நிதியின் கீழ் மமற்பகொள்ளவும் மன்ைம் தனது தீர்மொனம் 

எண்.2152 நொள் 30.10.2019-ன் மூைம் ஏற்கனமை ஒப்புதல் ைழங்கியுள்ளது. அதன் 

அடிப் வடயில் மமற் டி  ணிக்கு 12.12.2019 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், 
ப ைப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல்  ின்ைருமொறு, 

1. 
திரு.s.ஜொண் மைொஸ் 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்வட ைிட 0.73% அதிகம் 
(ரூ.59,080/-) 

2. திருமதி.s.சசிகைொ 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்வட ைிட 0.08% குவைவு 
(ரூ.58,609/-) 

 

 மமற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், திருமதி.s.சசிகைொ ஒப் ந்ததொரர் 

அளித்துள்ள மதிப் டீ்வட ைிட 0.08% குவைைொன ஒப் ந்தப்புள்ளிவய ஏற்று  ணி உத்தரவு 
ைழங்க மன்ை அனுமதிக்கொக வைக்கப் டுகிைது. 

             ந.க.எண்.1323/2019/இ1 

தீர்மொனம் எண்.2180 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.8 

 இந்நகரொட்சிக்கு பசொந்தமொன உப் ளம்  குதி உரக்கிடங்கில் ஏற்கனமை 

அவமக்கப் ட்டுள்ள Windrows Platform – ன் ஒரு  குதியில் RRC அவமப் தற்கொக தயொர் 

பசய்யப் ட்டுள்ள மதிப் டீ்டுத் பதொவக ரூ.1,40,000/-க்கும், மமற் டி  ணியிவன நகரொட்சி 

ப ொது நிதியின் கீழ் மமற்பகொள்ளவும் மன்ைம் தனது தீர்மொனம் எண்.2153 நொள் 30.10.2019-
ன் மூைம் ஏற்கனமை ஒப்புதல் ைழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப் வடயில் மமற் டி  ணிக்கு 

12.12.2019 அன்று ஒப் ந்தப்புள்ளி மகொரப் ட்டதில், ப ைப் ட்ட ஒப் ந்தப்புள்ளிகளின் 
ஒப்புமநொக்கு  ட்டியல்  ின்ைருமொறு, 

1. திருமதி.s.சசிகைொ 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்வட ைிட 0.41% அதிகம் 
(ரூ.1,36,286/-) 

2. 
திரு.s.ஜொண் மைொஸ் 
ஒப் ந்ததொரர் 

மதிப் டீ்வட ைிட 0.06% குவைவு 
(ரூ.1,35,640/-) 

 மமற்கொணும் இரண்டு ஒப் ந்தப்புள்ளிகளில், திரு.s.ஜொண் மைொஸ் ஒப் ந்ததொரர் 

அளித்துள்ள மதிப் டீ்வட ைிட 0.06% குவைைொன ஒப் ந்தப்புள்ளிவய ஏற்று  ணி உத்தரவு 
ைழங்க மன்ை அனுமதிக்கொக வைக்கப் டுகிைது.      ந.க.எண்.1384/2019/இ1 

தீர்மொனம் எண்.2181 அனுமதிக்கப் ட்டது 



ப ொருள் எண்.9 

 இந்நகரொட்சி  ணியொளர்களின் ஊதியத்தில் 2018-19 ஆம் ஆண்டில்  ிடித்தம் 

பசய்யப் ட்ட ைருமொன ைரி பதொவக பதொடர் ொன ைிைரங்கள் Online –ல்  திவு பசய்த 

ைவகயில் ரூ.4000/- JACOB & JACOB நிறுைனம் மொர்த்தொண்டம் அைர்களுக்கு ைழங்க 
மன்ை அங்கீகொரம் மைண்டப் டுகிைது. 

                     ந.க.எண்.1219/2015/ ி1 

தீர்மொனம் எண்.2182 அனுமதிக்கப் ட்டது 

 

ப ொருள் எண்.10 

 இந்நகரொட்சி ப ொது சுகொதொரப்  ிரிைில்  ணிபுரிந்து ைரும் துப்புரவு  ணியொளர்கள் 

ஆண்கள்,20, ப ண்கள் 14 ந ர்களுக்கும் துப்புரவு  ணி மமற் ொர்வையொளர்கள் ஆண்கள்-2, 
ப ண்-1 ந ர், பதருைிளக்கு  ரொமரிப்பு  ிரிைில் 2 ஆண்களுக்கும், மகப்ம று உதைியொளர் 

மற்றும் மகப்ம று ஆயொ -2 ப ண்களுக்கும் மற்றும் ஓட்டுநர் ஆண்கள் -3 ந ர்களுக்கும் 

2019-2020 ஆம் ஆண்டிற்கொன சீருவடகள் நொகர்மகொைில் என்வடஸ் ைிற் வன 

நிவைத்திைிருந்து அரசு ைிதிமுவைப் டி ஒரு ந ருக்கு 2 மஜொடி சீருவடகள் ைொங்கி 

ைழங்கவும் அதற்கொன வதயல் கூைி ைழங்கவும் உத்மதச பசைவுத் பதொவக ரூ.12,0000/-க்கு 
மன்ை அங்கீகொரம் மைண்டப் டுகிைது.  

                ந.க.எண்.3027/2010/எச்1 

தீர்மொனம் எண்.2183 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.11 

 இந்நகரொட்சி ஈப்பு ைொகனம் TN 75 K 6526 – ல் 3 டயர்களில்  ட்டன் மதய்ந்து, 
ைொகனத்வத இயக்க இயைொத நிவை ஏற் ட்டுள்ளது. மமற் டி ைொகனத்தில் கடந்த                  

10.03.2016-ல் மொட்டப் ட்ட டயர்கள், 56000 கிமைொ மீட்டருக்கு மமல் ஓடியுள்ளது. மமலும் 
மமற் டி ைொகனம் நகரொட்சி அலுைைக  யன் ொட்டிற்கு அதிக அளைில்  யன் டுத்தப் ட்டு 

ைருைதொல்,  ழுதவடந்த 3 டயர்களுக்கு மொற்ைொக புதிதொக 3 டயர்கள் ைொங்கி ப ொருத்தும் 

 ணியிவன, M/s.Chockalingam Nadar Tyre zone, Marthandam நிறுைனம் மூைம் 

மமற்பகொள்ைதற்கும், அதற்கொன பசைைினம் ரூ.23,200/-ஐ நகரொட்சி ப ொது நிதியிைிருந்து 
ைழங்கவும் மன்ை அனுமதிக்கொக வைக்கப் டுகிைது. 

           ந.க.எண்.7057-1/2010/எச்1 

தீர்மொனம் எண்.2184 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.12 

 இந்நகரொட்சி ஈப்பு ைொகனம் TN 75 K 6526 – ல் 3 கீழ்கொணும்  ரொமரிப்பு  ணிகள் 
மமற்பகொள்ள மைண்டியுள்ளது. 



1. டிங்கரிங் மற்றும் ப யிண்டிங்  ணிகள் 
2. இன்ஜின் ஆயில் மொற்றுதல் 
3. ஆயில் மற்றும் டீசல்  ில்டர்கள் மொற்றுதல் 
4. அவனத்து ப ல்ட்களும் மொற்றுதல் 
5. குளிர்ைிக்கும் ஆயில் மொற்றுதல் 
6. ஹொரன்  ிமரக் ைிைர் மொற்றுதல் 
7. டிங்கர் ைலீ் பசய்து கிரீஸ் அடித்தல்  
8. நொன்கு ைலீ்களில் கிரீஸ் ம க்கிங் பசய்தல். 
9. Joint Star இரண்டும் மொற்றுதல். 

 மமற்கொணும்  ழுதுகள் ஏற் ட்டுள்ளதொல், ைொகனம் சீரொக இயக்க இயைொத 
நிவை உள்ளது. மமலும் அலுைைக  ணிகளுக்கு மமற் டி ைொகனம் அதிகமொக 
 யன் ொட்டில் உள்ள கொரணத்தொல், மமற் டி  ழுதுகவள சரி பசய்ைது மிகவும் 
அைசியமொனதொகும். எனமை ஈப்பு ைொகன  ரொமரிப்பு  ணிகவள மமற்பகொளவ்தற்கொக 
ைொகனத்தில் ஏற் ட்டுள்ள  ழுதுகவள ஆய்வு பசய்ததன் அடிப் வடயில்  

M/s.Mathava Motors, Vellamadam  நிறுைனம் அளித்துள்ள ரூ.49,701/-க்கொன 
ைிவைப்புள்ளிவய ஏற்று, மமற் டி நிறுைனம் மூைம்  ரொமரிப்பு  ணிகவள 
மமற்பகொள்ளவும், அதற்கொன பசைைினத்வத நகரொட்சி ப ொது நிதியின் கீழ் 
மமற்பகொள்ளவும் மன்ை அனுமதிக்கொக வைக்கப் டுகிைது. 

             ந.க.எண்.7057-1/2010/எச்1 

தீர்மொனம் எண்.2185 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.13 

 இந்நகரொட்சி ப ொது சுகொதொரப் ிரிவு படங்கு கொய்ச்சல் மநொய் தடுப்பு நடைடிக்வக 
 ணிகள் மமற்பகொள்ள DBC  ணியொளர்கள் சுய உதைிகுழுக்கள் மூைம்  ணியமர்த்த 
அக்மடொ ர் 2019 முதல் டிசம் ர் 2019 ைவர 89 நொட்களுக்கு இந்நகர்மன்ை தீர்மொனம் 
எண்.2144 நொள் 30.09.2019-ல் ஒப்புதல் ப ற்று  ணியமர்த்தப் ட்டது. மமலும் 17 DBC 
 ணியொளர்கவள ஜனைரி 2020 முதல் மொர்ச் 2020 ைவர 89 நொட்களுக்கு மொைட்ட ஆட்சித் 
தவைைர் நொகர்மகொைில் அைர்களின் பசயல்முவை ஆவண எண்.அ2/194/2016           
நொள்  11.02.2018-ல் பதரிைித்துள்ள தினக்கூைி  ட்டியைின் டி 89 நொட்களுக்கு கொை நீட்டிப்பு 
பசய்யவும் அதற்கொன உத்மதச பசைவுத் பதொவக ரூ.38,0000/-க்கு மன்ை அங்கீகொரம் 
மைண்டப் டுகிைது. 

            ந.க.எண்.1182/2017/எச்1 

தீர்மொனம் எண்.2186 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.14              

 ஓகிபுயைொல்  ொதிக்கப் ட்ட இந்நகரொட்சிக்குட் ட்ட  குதிகளில் மீட்பு  ணிகள் 
மமற்பகொள்ள இந்நகரொட்சி சுகொதொர ஆய்ைொளர் திரு.மொதைரொஜ்குமொருக்கு முன் ணமொக 

பதொவக ரூ.150000/- ைழங்கப் ட்டது. ஒகி புயைொல்  ொதிக்கப் ட்ட  குதிகளில் முைிந்த 

மரக்கிவளகவள ப ொக்வைன் இயந்திரம் Tipper lorry மூைம் அகற்ைியவமக்கும், ப ரிய 
மரக்கிவளகவள மரம் அறுக்கும் இயந்திரம் மூைம் அகற்ைியவமக்கும் மின்சொரம் துண்டிப்பு 
 குதிகளில் பஜனமரட்டர் ைொடவகக்கு எடுத்து  யன் டுத்தியவமக்கும்,  ணியொளர்களுக்கு 

ஊதியம் ைழங்கியவமக்கும் பதொவக ரூ.176100/- பசைைிடப் ட்டதொக  ட்டியல் 



சமர்ப் ித்துள்ளொர்.  ட்டியல் டி முன் ணம் பதொவக ரூ.150000/- ஈடு பசய்யவும். மீதமுள்ள 

பதவக ரூ.26100/- ைழங்கியவமக்கும் மன்ைத்தின் அங்கீகொரத்திற்கு வைக்கப் டுகிைது. 

            ந.க.எண்.2023/2017/எச்1 

தீர்மொனம் எண்.2187 அனுமதிக்கப் ட்டது 

ப ொருள் எண்.14    

 இந்நகரொட்சி திட்டப் ணிகள் பதொடர் ொன ைிளம் ரத்வத தினகரன் நொளிதழின் 

பதொழில் மைர் 2019-ல் பைளியிட்ட ைவகயில் ரூ.9,975/-ஐ ைழங்க மகட்டு KAL 
PUBLICATIONS (P) LTD., Nagercoil நிறுைனத்திடமிருந்து  ட்டியல் எண்.3300187415     
நொள் 07.10.2019 ைரப்ப ற்றுள்ளது. எனமை மமற் டி பதொவகயிவன நகரொட்சி ப ொது 
நிதியிைிருந்து ைழங்க மன்ை அனுமதிக்கொக வைக்கப் டுகிைது.         

               ந.க.எண்.2045/2012/இ1 

தீர்மொனம் எண்.2188 அனுமதிக்கப் ட்டது 

  


