
b#a§bfh©l« efuh£Á 

DATE OF 
MEETING 
OF THE 

COUNCIL 

MCR 
NO 

SERIAL NUMBER AND SUBJECT IN AGENDA DECISION OF 
THE COUNCIL 

  நகர் மன்ற rhjhuz¡ கூட்டம்  

b#a§bfh©l« efuh£Áæš 2022 M« M©L m¡nlhg® 

khj«  21.10.2022 M«  njÂ   btŸë¡»Hik  fhiy 10.30 kâ 

mséš eilbgw cŸs rhjhuz¡ T£lடம் நகராட்சி 

அலுவலகத்தில் உள்ள நகர்மன்ற கூட்டத்தில் நடடபெறும். 

மமற்ெடி கூட்டத்திற்கான மன்றப் பொருள் இத்துடன் 

இடைக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 இக்கூட்டத்தில் நகர்மன்ற துடைத் தடலவர் மற்றும் 

அடனத்து நகர்மன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் தவறாமல் கலந்து 

பகாள்ளுமாறு அன்புடன் மகட்டுக்பகாள்கிமறன். 

 

நகர் மன்றத் தடலவர், 

பெயங்பகாண்டம் நகராட்சி 

 

21.10.2022 154 Ïªefuh£Á Miza® mt®fsJ   br¥l«g® 2022 khj¤Âa 

eh£F¿¥ò k‹w¤Â‹ gh®it¡F. 

mYtyf F¿¥ò : 

   k‹w« gÂÎ brŒayh«. 

 

mDkÂ gÂÎ 

brŒa¥gL»wJ. 

21.10.2022 155 b#a§bfh©l« efuh£Áæ‹ 2020 – 21 M« M©o‰fhd 

jâ¡if f£lz« %. 76,505/- I jâ¡if¡F brY¤j¡ nfhç 

06.10.2022 ehë£l cjé Ïa¡Fe®, cŸsh£Á ãÂ¤ jâ¡if, 

mçaÿ® mt®fsJ foj« g.bt.v©.11/m/2022 

bjçé¡f¥g£LŸsJ.  mjid bjhl®ªJ Ïªefuh£Áæ‹ 2020 – 

21 M« M©o‰fhd jâ¡if f£lz« %. 76,505/- I 

Ñœf©LŸs muR jiy¥Ãš brY¤ÂlÎ« mj‰fhd 

bryéd¤ij bghJ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸsÎ« k‹w¤Â‹ 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

0070- Other administrative service.60-Other service. 
110-Fees for Government Audit. AA- Fees for government Audit. 
          (Controlled by the Director of local Fund Audit). 
          (DPC-0070-60-110-AA-22706) 

mYtyf F¿¥ò : 

            k‹w«  mDkÂ¡fyh« 

          e.f.v©. 4040/ 2022 / Ï1 

 

mDkÂ  

tH§f¥gL»wJ 

21.10.2022 156 Ïªefuh£Á ãuªju öŒik gâahs®fŸ 21 ng®, öŒik gâ 

nk‰gh®itahs®fŸ 2 ng®, X£Le® 1 ng® k‰W« mYtyf 

cjéahs® 1 gâòçªJ tU»‹wh®fŸ. nk‰f©l 

gâahs®fS¡F Ôghtë g©oif K‹å£L mtru mtÁa« 

fUÂ ÓUil, ÓUil ijaš Tè, kiH nfh£ k‰W« fhyâ 

th§» tH§»l njuha bryéd« %.1.20 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ 

K‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò :- 

mDkÂ  

tH§f¥gL»wJ 



1. ef® k‹w jiyt® mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W 

Ôghtë g©oifæid K‹å£L éiy¥òŸë 

nfhçaÂ‰F«, c¤juÎ tH§»a¤Â‰F k‹w« mDkÂ 

tH§fyh«. 

2. nk‰f©l bryéd¤ij bghJ ãÂæèUªJ 

nk‰bfhŸsyh«. 

3.    ija‰Tè cŸgl mid¤J bryÎfS¡F«. 

e.f.v©. 3988/2022/v¢1 

 

21.10.2022 157 Ïªefuh£Á¡F£g£l th®L v©:20-š tsbt£o¤ bjUéš  

òÂajhf ÁWghy« mik¡f MF« c¤njr bryéd¤ bjhif 

%.5.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

nk‰f©l bryéd¤Âid bghJãÂæèUªJ nk‰bfhŸs 

k‹w« mDkÂ më¡fyh«. 

 e.f.v©.  4444  / 2021 / Ï1 

mDkÂ  

tH§f¥gL»wJ 

21.10.2022 158 Ïªefuh£Á¡F£g£l th®L v©:2-š khça«k‹ nfhéš bjUéš  

òÂajhf ÁWghy« mik¡f MF« c¤njr bryéd¤ bjhif 

%.1.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

nk‰f©l bryéd¤Âid bghJãÂæèUªJ nk‰bfhŸs 

k‹w« mDkÂ më¡fyh«. 

  e.f.v©.  4444  / 2021 / Ï1 

mDkÂ  

tH§f¥gL»wJ 

21.10.2022 159 Ïªefuh£Á¡F£g£l th®L v©:6-š Á‹dtisa¤Âš òÂajhf 

ÁWghy« mik¡f MF« c¤njr bryéd¤ bjhif %.1.50 

Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

nk‰f©l bryéd¤Âid bghJãÂæèUªJ nk‰bfhŸs 

k‹w«  mDkÂ¡fyh«. 

  e.f.v©.  4444  / 2021 / Ï1 

 

mDkÂ  

tH§f¥gL»wJ 

21.10.2022 160 Ïªefuh£Á¡F£g£l th®L v©:6-š Á‹dtisa«  tl¡F 

bjUéš  òÂajhf nkh£lh® miw MF« c¤njr bryéd¤ 

bjhif %.1.50 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

nk‰f©l bryéd¤Âid FoÚ® ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

  e.f.v©.  4444  / 2021 / Ï1 

 

mDkÂ  

tH§f¥gL»wJ 

21.10.2022 161 Ïªefuh£Á¡F£g£l th®L v©:13-š bfh¡fndç nky fiuæš 

òÂajhf ÁWghy« mik¡f MF« c¤njr bryéd¤ bjhif 

%.3.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

nk‰f©l bryéd¤Âid bghJãÂæèUªJ nk‰bfhŸs 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 e.f.v©.  4444  / 2021 / Ï1 

 

mDkÂ  

tH§f¥gL»wJ 

21.10.2022 162 b#a§bfh©l« efuh£Áæš tUthŒ ãÂ – 2022 – 23 ‹ Ñœ bghJ 

Rfhjhu¥Ãçéš 2019 Kjš 2022 br«l«g® tiu Ãw¥ò k‰W« 

Ïw¥ò igo§ brŒÍ« gâ¡F 10.10.2022 m‹W éiy¥òŸë 

nfhçaÂš, Ñœf©lthW tu¥bg‰WŸs _‹W éiy¥òŸëfë‹ 

mDkÂ  

tH§f¥gL»wJ 



égu« k‹w¤Â‹ gh®it¡F it¡f¥gL»wJ. 

t.  

v© 

Knf°tu‹, 

Ãç©l®° & 

g¥ënfõ‹. 

b#a§bfh©l«. 

brªÂš  

Ãç©l®°, 

b#a§bfh©l«. 

SB oí£lš, 

b#a§bfh©l

«. 

éiy¥òŸë 

bjhif %. 

éiy¥òŸë 

bjhif %. 

éiy¥òŸë 

bjhif %. 

1 42336.00 42560.00 42896.00 

mYtyf F¿¥ò :- 

1. tu¥bg‰w _‹W éiy¥òŸëfëš Fiwthf 

éiy¥òŸë më¤j Knf°tu‹, Ãç©l®° & g¥ënfõ‹. 

b#a§bfh©l« ãWtd¤jhç‹ éiy¥òŸë k‹w« V‰fyh«.  

e.f.v©. 238/2022/v¢1 

21.10.2022 163 b#a§bfh©l« efuh£Áæš AMRUT 2.0 Â£l¤Â‹ Ñœ, 

Ïªefuh£Á¡F£g£l th®L v©.12 š, r®nt v©. 241/16E š 

Fku‹ efçš òÂajhf  ó§fh mik¤jš gâ nk‰bfhŸs 

10.10.2022-« njÂæš x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lÂš bgw¥g£l 

x¥gªj¥òŸëfŸ Ñœ¡f©l égu¥go k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, 

Koé‰F« it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v

© 

x¥gªjjhu® 

bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

x¥gªjòŸ

ë bjhif 

x¥gªj¥òŸ

ë rjÅj« 

1. 

ÂU.V.#dh®

¤jd‹, 

bgu«gÿ®. 

17,00,87
6.00/- 

 

17,86,421.
00/- 

éiy¥òŸ

ë 

Fiw¥ò¡F 

K‹     (+) 

5.03% 
TLjš 

16,86,791.
00/- 

éiy¥òŸ

ë 

Fiw¥ò¡F 

Ã‹     (-) 

0.83% 
FiwÎ 

2. 

ÂU.D.brªÂ

š Fkh®, 

ÁWtaÿ®. 

17,00,87
6.00/- 

19,45,904.
70/- 

(+) 14.41% 

TLjš 

mYtyf F¿¥ò : 

1. nk‰f©l gâ¡F  ÂU. V.#dh®¤jd‹, bgu«gÿ®  

mt®fŸ kÂ¥Õ£il él 5.03 rjÅj« TLjyhf x¥gªj¥ 

òŸë tH§»ÍŸsh®.  

2. nk‰f©l égu¥go kÂ¥Õ£il él TLjyhf   

x¥gªj¥òŸë tH§»ÍŸs       ÂU. V.#dh®¤jd‹,  

bgu«gÿ® mt®fël« éiy é»j¤Âid Fiw¤ 

J¡ bfhL¡f nfhç 11.10.2022 m‹W r«kj¡ foj«  

nfhu¥g£lJ (Negotiation Letter). 

3. kÂ¥Õ£il él 5.03 rjÅj« TLjyhf bfhL¤JŸs  

ÂU. V.#dh®¤jd‹, bgu«gÿ® mt®fŸ f£Lkhd¥  

bghU£fë‹ éiy ca®Î, ntiyah£fŸ Tè ca®Î  

mDkÂ  

tH§f¥gL»wJ 



k‰W« GST fhuzkhf kÂ¥Õ£il él  

0.83 rjÅj« Fiwthf brŒtj‰F«, mj‰F« Ñœ  

gâia brŒa ÏayhJ v‹W« foj« bfhL¤JŸsh®. 

4. Â£l gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ nk‰f©l  

gâ¡F 12.10.2022 m‹W ntiy c¤juÎ  

tH§f¥g£lJ. k‹w¤Â‹ gh®it¡F« , gÂé‰F«. 

e.f.v©. 1999 / 2022 / Ï1 

21.10.2022 164 b#a§bfh©l« efuh£Áæš SBM 2.0 Â£l¤Â‹ Ñœ, 

Ïªefuh£Á¡F£g£l ngUªJ ãiya¤Âš òÂajhf  bghJ 

fê¥Ãl« mik¤jš gâ nk‰bfhŸs 10.10.2022-« njÂæš 

x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lÂš bgw¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸ 

Ñœ¡f©l égu¥go k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, Koé‰F« 

it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v

© 

x¥gªjjhu® 

bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

x¥gªjòŸë 

bjhif 

x¥gªj¥òŸë 

rjÅj« 

1. 

ÂU.V.#dh®

¤jd‹, 

bgu«gÿ®. 

29,73,7
89.00/- 

 

31,25,478.00/- 

éiy¥òŸë 

Fiw¥ò¡F 

K‹     (+) 

5.10% TLjš 

29,52,955.00/- 

éiy¥òŸë 

Fiw¥ò¡F 

Ã‹     (-) 

0.70% FiwÎ 

2. 

ÂU.D.brªÂ

š Fkh®, 

ÁWtaÿ®. 

29,73,7
89.00/- 

 

32,40,609.81/- 
(+) 8.97% 

TLjš 

mYtyf F¿¥ò : 

1. nk‰f©l gâ¡F  ÂU. V.#dh®¤jd‹,  

bgu«gÿ® mt®fŸ kÂ¥Õ£il él 5.10  

rjÅj« TLjyhf x¥gªj¥òŸë tH§»ÍŸsh®.  

2. nk‰f©l égu¥go kÂ¥Õ£il él TLjyhf   

x¥gªj¥òŸë tH§»ÍŸs       ÂU. V.#dh®¤jd‹,  

bgu«gÿ® mt®fël«  

éiy é»j¤Âid Fiw¤J¡ bfhL¡f nfhç  

11.10.2022 m‹W r«kj¡ foj« nfhu¥g£lJ  

(Negotiation Letter). 
3. kÂ¥Õ£il él 5.10 rjÅj« TLjyhf  

bfhL¤JŸs ÂU. V.#dh®¤jd‹,  

bgu«gÿ® mt®fŸ f£Lkhd¥ bghU£fë‹  

éiy ca®Î, ntiyah£fŸ Tè ca®Î k‰W«  

GST fhuzkhf kÂ¥Õ£il él 0.70 rjÅj«  

Fiwthf brŒtj‰F«, mj‰F« Ñœ gâia  

brŒa ÏayhJ v‹W« foj« bfhL¤JŸsh®. 

4. Â£l gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ nk‰f©l  

gâ¡F 12.10.2022 m‹W ntiy c¤juÎ tH§f¥ 

g£lJ. k‹w¤Â‹  

gh®it¡F« , gÂé‰F«. 

e.f.v©. 5328 / 2021 / Ï1 

 

gÂÎ 

brŒa¥gL»wJ. 



21.10.2022 165 Ïªefuh£Áæš Miza® ga‹gh£oš cŸs <¥ò thfd¤Â‰F  

(TN-61 J 7078) òÂajhf eh‹F la®fŸ bfhŸKjš gâfŸ 

nk‰bfhŸs 13.10.2022 m‹W éiy¥òŸë nfhçaÂš, 

Ñœf©lthW tu¥bg‰WŸs _‹W éiy¥òŸëfë‹ égu« 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F it¡f¥gL»wJ. 

t.  

v©. 

 M/s. 
KundanTyres, 
Kumbakonam 

M/s.Manicka
m Auto Parts 

Company 
Kumbakona

m 

M/s.Sri 
Sakthi 

Agencies, 
Kumbakona

m 
éiy¥òŸë 

bjhif %. 

éiy¥òŸë 

bjhif %. 

éiy¥òŸë 

bjhif %.  

1. 35,000 /- 36,200/- 36,400/- 

mYtyf F¿¥ò : 

tu¥bg‰w  _‹W éiy¥òŸëfëš Fiwthd 

éiy¥òŸë më¤j M/s Kundan Tyres F«gnfhz« v‹w 

ãWtd¤jhç‹ éiy¥òŸëia k‹w« V‰fyh«.  

e.f.v©. 4265/2021/Ï1 

k‹w« mDkÂ  

tH§f¥gL»wJ 

21.10.2022 166 b#a§bfh©l« efuh£Áæš tUthŒ ãÂ - 2022-2023-‹ Ñœ %. 

4.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš Ïªefuh£Áæš òÂa mYtyf f£ol¤Âš 

jiyt® k‰W« ef® k‹w T£l miwfëš 6 v©â¡if 

bfh©l Fë® rhjd¥ bg£ofŸ (A/C) bfhŸKjš brŒÍ« gâ 

nk‰bfhŸs 14.10.2022 m‹W x¥gªj¥òŸë nfhçaÂš 

Ñœf©lthW tu¥bg‰WŸs Ïu©L x¥gªj¥òŸëfë‹ égu« 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v© 

x¥gªjjhu® bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

X¥gªjò

Ÿë 

bjhif 

x¥gªj¥ò

Ÿë 

rjÅj« 

1. 

ÂU. S.Ã¢ir, 

b#a§bfh©l«. 
3,89,460

/- 

 

3,88,31
3/- 

(-) 0.30% 

FiwÎ  

2. 

ÂU. G.nrf®, 

b#a§bfh©l«. 
3,94,34

4/- 

(+) 1.25% 

TLjš 

           mYtyf F¿¥ò : 

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il él 

 Fiwthd x¥gªj¥òŸë bfhL¤JŸs ÂU. S.Ã¢ir , 

 b#a§bfh©l«  v‹gtuJ x¥gªj¥òŸë  V‰fyh«. 

            e.f.v©. 310/ 2015/ Ï1 

mDkÂ  

tH§f¥gL»wJ 

21.10.2022 167 b#a§bfh©l« efuh£Á¡F£g£l 21 th®L bghJ k¡fS¡F 

efuh£Áahš R¤jfç¡f¥g£l Rfhjhukhd FoÚ® Ïªefuh£Áahš 

guhkç¡f¥gL« 70 MœJis »zWfŸ _y« 1.44 MLD k‰W« 

jäœehL FoÚ® tofhš thça¤Âš T£L¡ FoÚ® Â£l¤Â‹ Ñœ 

1.44 MLD Mf bkh¤j« 2.88 MLD FoÚ® éãnah»¡f¥g£L 

tU»wJ. ÏÂš T£L FoÚ® Â£l¤Â‹ _y« tH§f nt©oa 1.44 

MLD  FoÚ® ä‹jil k‰W« Ãujhd FHhŒ cil¥ò V‰gLtjhš, 

nghJkhd FoÚ® tH§FtÂšiy. nkY«  Ïªefuh£Áahš 

guhkç¡f¥gL« MœJis »zWfëš cŸs 

ä‹nkh£lh®fŸm›t¥nghJ gGJ V‰gLtjhY« mjid 

rçbrŒa V‰gL« fhyjhk¤ij fU¤Âš bfh©L m¥gFÂæš 

thG« bghJk¡fS¡F m¤ÂahtÁakhd FoÚ® njitia ó®¤Â 

brŒÂlÎ« k‰W«  ef®k‹w jiyt®, Jiz jiyt®, 

k‹w« mDkÂ  

tH§f¥gL»wJ 



cW¥Ãd®fŸ, efuh£Á bgh¿ahs® k‰W« Miza®(bgh) 

mt®fë‹ m¿Îiu¥goÍ« efuh£Á tr« FoÚ® yhç  Ïšyhj 

fhuz¤Âdhš bghJ k¡fŸ eyid fU¤Âš bfh©L  vÂ®tU« 

khj§fS¡F jåah® nl§f® ouh¡l® _y« FoÚ® éãnahf« 

brŒa MF« c¤njr bryéd¤ bjhif %.1.00 Ïy£r¤Â‰F 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh« . 

2. FoÚ® gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ ef®k‹w¤Â‹ K‹ 

mDkÂia vÂ®neh¡» ef®k‹w¤ jiyt® mt®fë‹ K‹ 

mDkÂ bg‰W bjhl® elto¡if nk‰bfhŸs¥g£lij 

k‹w« V‰fyh«. 

        e.f.v©.  3644 / 2021 / Ï1 

21.10.2022 168 b#a§bfh©l« efuh£Á¡F£g£l gFÂfS¡F thlif 

mo¥gilæš jåah® ouh¡l® nl§f® thfd« _y« FoÚ® 

éãnahf« brŒÍ« gâ¡F éiy¥òŸë nfhçaÂš, Ñœf©lthW 

tu¥bg‰WŸs _‹W éiy¥òŸëfë‹ égu« k‹w¤Â‹ 

gh®it¡F it¡f¥gL»wJ. 

                                                                             

mYtyf F¿¥ò : 

1. tu¥bg‰w  _‹W éiy¥òŸëfëš Fiwthd 

éiy¥òŸë më¤j M/s. P.K.S Tractors, b#a§bfh©l«  

ãWtd¤jhç‹ éiy¥òŸëia k‹w« V‰fyh«.  

2. FoÚ® gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ ef®k‹w¤Â‹ K‹ 

mDkÂia vÂ®neh¡» ef® k‹w jiyt® mt®fë‹ K‹ 

mDkÂ bg‰W nk‰f©l gâ¡F ntiy c¤juÎ 

tH§»aj‰F« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©. 3644 / 2021 / Ï1 

t.  

v©

. 

 M/s. P.K.S 
Tractors, 

b#a§bfh©l

« 

 M/s. Anbu 
Builders, 

b#a§bfh©l

« 

 M/s. Rasi Builders, 
b#a§bfh©l« 

éiy¥òŸë 

bjhif %. 

(1 eil-¡F) 

éiy¥òŸë 

bjhif %. 

(1 eil-¡F) 

éiy¥òŸë 

bjhif %. 

(1 eil-¡F) 

1. 750/- 800 /- 850/- 

k‹w« mDkÂ  

tH§f¥gL»wJ 

21.10.2022 169 நகர் மன்ற தலைவர் அவர்களால் மன்றம் முடிவு செய்யப்பட்டு 

நிலறவவற்றப்பட்ட தீர்மானம் 

இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான குத்தலக இனங்களான கீழ்கண்ட 

இனங்கலள அனுபவிக்கும்  உரிமத்திற்கு மூடி முத்திலரயிடப்பட்ட 

ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றும் சபாது ஏைம் 20.01.2022 , 26.07.2022 

மற்றும் 13.10.2022 ம் வததிகளில் வகாரியதில் முன்லவப்புத் சதாலக 

மிகவும் கூடுதைாக உள்ளதால் ஏைம் வகார எவரும் முன்வராததால் 

நிர்வாக நைன் கருதியும் , நகராட்சிக்கு எவ்வித இழப்பும் ஏற்படா 

வண்ணம் நகர்மன்ற ஒப்புதலின் படியும் குத்தலகதாரர்கள் செலுத்த 

வவண்டிய சபறுப்பு சதாலக மற்றும் கூடுதல் சபாறுப்பு 

சதாலகயிலன நகராட்சிக்கு எவ்வித இழப்பும் ஏற்படா வண்ணம் 

மற்றும் இது நான்காவது அலழப்பாக உள்ளதாலும் சதாலகயிலன 

k‹w« mDkÂ  
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கீழ்கண்டவாறு குலறத்து நிர்ணயம் செய்ய மன்றம் முடிவு 

செய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

 

 

நகர்மன்ற தீர்மான எண். 415 நாள். 01.08.2022 
 

வ. 

எண் 

ஏைம்/ 

ஒப்பந்தப்புள்ளி 

வகாரும் 

இனங்களின் விபரம் 

தற்வபாது உள்ள சபாருப்பு சதாலக மாற்றம் செய்யப்படும் சபாருப்பு சதாலக 

ஏைம்/ஒப்பந்தப் 

புள்ளி வகார 

செலுத்த வவண்டிய 

சபாறுப்பு சதாலக 

ரூ. 

ஏைம்/ஒப்பந்தப் 

புள்ளி வகார 

கூடுதைாக 

செலுத்த 

வவண்டிய  

கூடுதல் சபாறுப்பு 

சதாலக  

ரூ. 

ஏைம்/ஒப்பந்தப் 

புள்ளி வகார 

செலுத்த 

வவண்டிய 

சபாறுப்பு 

சதாலக 

ரூ. 

ஏைம்/ஒப்பந்தப் 

புள்ளி வகார 

கூடுதைாக செலுத்த 

வவண்டிய  கூடுதல் 

சபாறுப்பு சதாலக  

ரூ. 

1. பிரதி வாரம் திங்கள் 

கிழலமகளில் 

நலடசபறும் 

செயங்சகாண்டம் 

வாரச் ெந்லதயில் 

சுங்கம் வசூல் 

செய்யும் உரிலம 

(குப்லப வெகரம் 

உள்பட) 

 

15,00,000 

 

15,00,000 

 

10,00,000 

 

10,00,000 

2. வபருந்து 

நிலையத்திற்கு 

வந்து செல்லும் 

வபருந்துகளுக்கு 

கட்டணம் வசூல் 

செய்யும் உரிமம் 

 

5,00,000 

 

5,00,000 

 

3,00,000 

 

3,00,000 

 

அலுவைக குறிப்பு : முன் லவப்புத் சதாலக கூடுதைாக உள்ளதால் ஏைம் வகார எவரும் 

முன்வராதா காரணத்தினாலும் ,  சபாறுப்பு சதாலகயிலன குலறக்க மன்றம் முடிவு 

செய்து தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ந.க.எ.ண். 233/2021/அ1   

 

Miza®, 
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