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bghUŸ v©.1bghUŸ v©.1bghUŸ v©.1bghUŸ v©.1    
 

 

    

 

ேஜாலாேப�ைட ச�டம�ற உ��ப�ன ெதா�தி ேம�பா�� நிதி 2018-2019� 

ஆ%&'கான தி�ட(தி� கீ* மாவ�ட ஆ�சிய, ேவ. அவகள1� ெசய23ைறக4 

ந.க.எ%.அ/1190/2018 நிவாக அ8மதி வழ�கி உ(தரவ�ட�ப�டத�ப& நகரா�சி வா� 

எ%.17 ச;திர�ப4ள� ப�திய�2 உ4ள <�கா�&'� தாசாைல அைம(த2 பண�>� 

05.10.2019 அ�� ஒ�ப;த�A4ள1 ேகாBயதி2 வர�ெப'ற ஒ�ப;த�A4ள1கள1� ஒ�Aேநா>� 

ப�&ய2 தயா ெசCD கீ*க%டவா� ம�ற(தி� அ8மதி>� ைவ>க�ப�கிறD.  

t.v© gâæd¦ bga® 
kÂ¥ÕL bjhif %. 

Ïy£r¤Ây¦ 
x¥gªjjhu® bga® 

1 
வா� எ%.17 ச;திரா�ப4� 
ப�திய�2 உ4ள <�கா�&'� 
தாசாைல அைம(த2 

7.50 

திE.S.K.Hபதி 0.10 %  

kÂ¥Õ£il él FiwÎ 
திE.R.தயாள� 0.40 %  

kÂ¥Õ£il él அதிக� 
 

அJவலக �றி�A: 

1. மாவ�ட ஆ�சிய, ேவ. அவகள1� நிவாக அ8மதிய�ைன ம�ற� பதிL 

ெசCயலா�. 

2. வரெப'ற ஒ�ப;த�A4ள1கள12 �ைற;த ஒ�ப;த�A4ள1 வழ�கிM4ள திE.S.K.Hபதி, 

ஒ�ப;ததாரB� ஒ�ப;த�A4ள1ய�ைன ம�ற� ஏ'கலா�. 

3. பண�ய�� அவசிய� கEதி நகரம�ற ஒ�Aதைல எதிேநா>கி ேம'க%ட பண�>� பண� 

உ(தரL வழ�கியைத ம�ற� அ�கீகB>கலா�. 

ந.க.எ%.922/2018/இ1 
 

bghUŸ v©.2bghUŸ v©.2bghUŸ v©.2bghUŸ v©.2    
 

 

    

 

ேஜாலாேப�ைட நகரா�சி வா� எ%.01 3த2 18 வைர உ4ள நகரா�சி சாைலக4 

இய'ைக இடபா�களாJ�, அதிக ேபா>�வர(தி� காரணமாகL� பQதைட;D �%�� 

�ழிMமாக உ4ள சாைலகைள உட8>�ட� (Pot Holes)  சB ெசCD பராமB�A பண�க4 

ேம'ெகா4ள தயாB>க�ப�ட மதி�ப[� ெதாைக \.3.60 இல�ச(தி'� ம�ற(தி� 

அ8மதி>� ைவ>க�ப�கிறD.  

 

அJவலக �றி�A: 

ம�ற� நிவாக அ8மதி வழ�கலா�.  

ந.க.எ%.750/2019/இ1 
        



bghUŸ v©.bghUŸ v©.bghUŸ v©.bghUŸ v©.3333    
 

 

    

 

n#hyh®ng£il efuh£Áæy¦ ெபாDநிதி தி�ட(தி2 ÑH¦f©l அ(தியவசிய 
பண�கைள nkw¦bfhs¦s 26.09.2019 md¦W x¥gªj¥òs¦ë nfhçaÂy¦ tu¥bgw¦w 
x¥gªj¥òs¦ëfëd¦ x¥òneh¡F g£oay¦ ÑH¦f©lthW jah® bra¦J kd¦w¤Âd¦ 
mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

 

t.v
© 

gâæd¦ bga® 
kÂ¥ÕL bjhif 
%. Ïy£r¤Ây¦ 

x¥gªjjhu® 
bga® 

x¥gªjjhu® 
bga® 

1 

n#hyh®ng£il efuh£Áæ‹ 
bgh¿æaš Ãçéš bjUés¡F 
guhkç¥ò gâfS¡F njitahd 
bjUé¡F cÂç bghU£fŸ r¥is 
brŒjš gâ 

5.00 

$ g¢ira«kd¦ 
o[¦oò£l®[¦ , 
»UZz»ç 

0.10 % 
kÂ¥Õ£il él 

FiwÎ 

md¦ò 
vy¡oçfy¦[¦ , 

ÂU¥g¤ö® 
0.50 % 

kÂ¥Õ£il él 
mÂf« 

 

2 
n#hyh®ng£il efuh£Á¡F 
brhªjkhd Ïl§fS¡F KŸntè  
mik¤jš gâ. 

9.00 

ÂU.S.K.ógÂ,    

0.28 % 
kÂ¥Õ£il él 

FiwÎ  

ÂU.R.jahsd¦,   
0.66 % 

kÂ¥Õ£il él 
mÂf« 

 

3 
n#hyh®ng£il efuh£Áæ‹ 
bgh£ofh‹ gŸs« cu¡»l§»š 
MCC Tub mik¡F« gâ brŒjš. 

6.00 

ÂU.S.K.ógÂ,    

0.19 % 
kÂ¥Õ£il él 

FiwÎ  

ÂU.R.jahsd¦,   
0.50 % 

kÂ¥Õ£il él 
mÂf« 

 

4 
Ïªefuh£Áæš fâåfŸ k‰W« 
Ãç©l®fŸ M»at‰iw guhkç¥ò 
gâfŸ brŒjš. 

1.50 

M/S F£ y¡ 
f«Ãô£l®[¦ ,   

0.97 % 
kÂ¥Õ£il él 

FiwÎ  

M/S K»y¦ 
f«Ãô£l®[¦ ,   

0.97 % 
kÂ¥Õ£il él 

mÂf« 

5 

n#hyh®ng£il efuh£Áæ¡F 
brhªjkhd f£ol§fëš kiHÚ® 
nrfç¥ò f£lik¥ò mik¡F« gâ 
brŒjš. 

1.50 

ÂU.S.K.ógÂ,    
0.15 % 

kÂ¥Õ£il él 
FiwÎ  

ÂU.R.jahsd¦,   
0.60 % 

kÂ¥Õ£il él 
mÂf« 

6 
efuh£Á giHa mYtyf 
f£ol¤Âš mYäåa jL¥ò 

mik¡F« gâ brŒjš. 
0.50 

ÂU.R.jahsd¦,   
0.20 % kÂ¥Õ£il 

él mÂf« 

ÂU.S.K.ógÂ,    
0.03 % 

kÂ¥Õ£il él 

FiwÎ 

7 
th®L v©.9 khça«k‹ nfhéš 
bjU, th®L v©.11 é.nf.v° kâ 

ெதEவ�2 ÁWghy« mik¤jš. 
0.70 

ÂU.S.K.ógÂ,    
0.23 % 

kÂ¥Õ£il él 
FiwÎ  

ÂU.R.jahsd¦,   
0.10 % 

kÂ¥Õ£il él 
mÂf« 

8 
நகரா�சி ப�திய�2 
பQதைட;D4ள சாைலகைள (Pot 

hole) rçbra¦Í« gâ 

3.60 

ÂU.R.jahsd¦,   
0.31 % 

kÂ¥Õ£il él 
mÂf« 

ÂU.S.K.ógÂ,    
0.03 % 

kÂ¥Õ£il él 
FiwÎ 

 

mYtyf F¿¥ò 

1. nkw¦go tu¥bgw¦w x¥gªj¥òs¦ëfëy¦ tçir v©.1 Kjy¦ 8 tiu cs¦s 

gâfS¡F Fiwªj x¥gªj¥òs¦ë வழ�கிM4ள ஒ�ப;ததாரகள1� 

ஒ�ப;த�A4ள1ய�ைன kd¦w« Vw¦fyh«. 

2. Ï¢bryéd¤ij bghJãÂèUªJ nkw¦bfhs¦s kd¦w« mDkÂ 

tH§¦fyh«. 
e.f.v©: 750/2019/Ï1 

    



bghUŸ v©.4bghUŸ v©.4bghUŸ v©.4bghUŸ v©.4    
 

 

    

 

 மா%Aமி� வண�கவB( Dைற அைம^ச அவகள1� 01.09.2019 ேததிய க&த(தி2 

ேஜாலாேப�ைட நகரா�சி எ%.11 இராஜ_̀  கா;தி ெதEவ�2 மைழந_ வ&கா2வாC 

அைம>�� பண�>� மதி�ப[� \.5.00 இல�ச(தி2 மைழந_ வ&கா2வாC பண�ய�ைன 

ச�டம�ற உ��ப�ன ெதா�தி ேம�பா�� நிதி 2018-2019� ஆ%&'கான தி�ட(தி� கீ* 
ேம'ெகா4ள பB;Dைர ெசCய�ப�� பாைவ-22 க%�4ள மாவ�ட ஆ�சி( தைலவ, 
ேவ. அவகளா2 நிவாக அ8மதி வழ�க�ப�டதி� அ&�பைடய�2 ஒ�ப;தA4ள1 

ேகார�ப�� 25.10.20182 பண� உ(தரL வழ�க�ப�� பண� Dவ��� நிைலய�2 அ�ப�தி 
ெபாDம>க4 அ;த இட(தி2 கழிLந_ கா2வாC க��வத'� ஆ�ேசபைன ெதBவ�(ததா2 

மா%Aமி� வண�கவB(Dைற அைம^ச அவகள1� 26.09.2019 ேததிய க&த(தி2 கா2வாC 
பண�ய�ைன இர(D ெசCDவ��� அேத ப�திய�2 ேபவ ப�ளா> சாைல அைம>க பB;Dைர 

ெசCய�ப�� க&த� வர�ெப'�4ளD. அதன&�பைடய�2 வா� எ%.11 இராஜ_̀ கா;தி 

ெதEவ�2 ேபவ ப�ளா> சாைல அைம>�� பண�>� மதி�ப[� ெதாைக \.5.00 இல�ச(தி'� 
திE(திய நிவாக அ8மதி ேவ%& தி�ட இய>�ந, மாவ�ட ஊரக வள^சி 3கைம. 
ேவ. அவகைள ேகாBடL�, ஒ�ப;த�A4ள1 ேகாB நடவ&>ைக ேம'ெகா4ளL� 
ம�ற(தி� அ8மதி>� ைவ>க�ப�கிறD. 
 

அJவலக �றி�A : 
 ம�ற� அ8மதி வழ�கலா�. 

ந.க.எ%.922/2018/இ1    
    
bghUŸ v©.5bghUŸ v©.5bghUŸ v©.5bghUŸ v©.5    

 
 

    

 

ேஜாலாேப�ைட நகரா�சிய�2 ச�டம�ற உ��ப�ன ெதா�தி ேம�பா�� நிதி 2019-

2020� கீ* வா� எ%.17 இராமெர�&b ேகாபா2ெர�& ெதEவ�2 ேபவ ப�ளா> சாைல 

அைம>�� பண�ய�ைன ேம'ெகா4ள மாவ�ட ஆ�சி( தைலவ, ேவ. அவகள1� 

ெசய23ைறக4  ந.க.எ%.அ2/1795/2019 நா4.12.09.20192 நிவாக அ8மதி அள1(D 

உ(திரவ�ட�ப�டத�ப& ேம'க%ட பண�>� 26.09.2019 அ�� ஒ�ப;த�A4ள1 ேகாBயதி2 

வர�ெப'ற ஒ�ப;த�A4ள1ய�� ஒ�Aேநா>� ப�&ய2 கீ*க%டவா� தயா ெசCD 

ம�ற(தி� அ8மதி>� ைவ>க�ப�கிறD.  

t.v© gâæd¦ bga® 
kÂ¥ÕL bjhif 

%. Ïy£r¤Ây¦ 

x¥gªjjhu® 

bga® 

x¥gªjjhu® 

bga® 

1 ேஜாலாேப�ைட நகரா�சி, 

வா� எ%.17 இராமெர�&b 
ேகாபா2ெர�&( ெதEவ�2 
ேபவ ப�ளா> சாைல அைம>� 
பண� 

1.60 

திE.S.K.Hப
தி 0.10 %  

kÂ¥Õ£il 

él FiwÎ 

திE.R.தயாள� 

0.40 %  
kÂ¥Õ£il él 

அதிக� 

 

அJவலக �றி�A: 

1. மாவ�ட ஆ�சிய, ேவ. அவகள1� நிவாக அ8மதி வழ�கியைத ம�ற� பதிL 
ெசCயலா�.    

2. வர�ெப'ற ஒ�ப;த�A4ள1கள12 �ைற;த ஒ�ப;த�A4ள1 வழ�கிய திE.S.K.Hபதி, 
ஒ�ப;ததாரB� ஒ�ப;த�A4ள1ய�ைன ம�ற� ஏ'கலா�.    

3. பண�ய�� அவசிய� கEதி 3� அ8மதி ெப'� பண� உ(திரL வழ�கய�த'� 
ம�ற� ப��ேன'A வழ�கலா�.    

ந.க.எ�.720/2019/இ1 



bghUŸ v© : bghUŸ v© : bghUŸ v© : bghUŸ v© : 6666    
    

 n#hyh®ng£il  efuh£Áæy¦ Sustainable Water Security Mission 2019-

2020M« M©L Restoration and rejuvenation of water bodies Â£l¤Âd¦ÑH¦ k§f«khs¦ 

Fs¤ij òJ¥Ã¤J guhkç¥ò bra¦Í« gâ¡F 26.09.2019 md¦W x¥gªj¥òs¦ë nfhçaÂy¦ 

tu¥bgw¦w x¥gªj¥òs¦ëfë� x¥òneh¡F¥ g£oay¦ ÑH¦f©l étu¥go jah® bra¦J 

kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.  

t.v© gâæd¦ bga® 
kÂ¥ÕL 

bjhif %. 
Ïy£r¤Ây¦ 

x¥gªjjhu® 
bga® 

x¥gªjjhu® 
bga® 

1 

n#hyh®ng£il  efuh£Áæy¦ 
Sustainable Water Security 
Â£l¤Âd¦ÑH¦ k§f«khs¦ Fs¤ij 
òJ¥Ã¤J guhkç¥ò bra¦Í« gâ 

12.00 

ÂU.S.K.ógÂ,  
0.10 % 

kÂ¥Õ£il él 
FiwÎ 

ÂU.R.jahsd¦,      
0.60 % 

kÂ¥Õ£il él 
mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò :  
 

1. nkw¦go gâ¡F tu¥bgw¦w x¥gªj¥òs¦ëfëy¦ ÂU.S.K.ógÂ, x¥gªjjhu® 

tH§»ÍŸs Fiwªj x¥gªj¥òs¦ëæid kd¦w« Vw¦fhyh«.   

2. பண�ய�� அவசிய� கEதி நகரம�ற ஒ�Aதைல எதிேநா>கி ேம'க%ட பண�>� பண� 

உ(திரL வழ�கியைத ம�ற� அ�கீகB>கலா�. 
 

e.f.v©: 58/2019/ Ï 1 

 

bghUŸ v© : bghUŸ v© : bghUŸ v© : bghUŸ v© : 7777 

 n#hyh®ng£il efuh£Áæy¦ 18 th®Lfëy¦ bghJRfjhu¥Ãçéy¦ Âl¡fêÎ 

nkyh©ik gâfS¡F Âdrç ga�gL¤j¥g£L gad¦gh£oy¦ cs¦s gGjilªJs¦s 

ÏU¥ò F¥ig Tilfis gGJÚ¡f« bra¦a அர< 3த�ைம ெசயலாள ம'��  
k©ly efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe®, ntÿ® mt®fëd¦ 30.09.2019 அ�� காேணாள1 ஆCL 

c�ட(தி2 வழ�கிய m¿Îiuæd¦ go nkw¦go gâ¡F©lhd c¤njr bryéd« %.3.00 

Ïy£r¤Âw¦F kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 
 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
 

 

e.f.v©: 119/2019/v¢1 

bghUŸ v© : bghUŸ v© : bghUŸ v© : bghUŸ v© : 8888 

 n#hyh®ng£il efuh£Áæy¦ bghJRfhjhu Ãçéd¦_ykhf 18 th®Lfëy¦ 

bfhR  xê¥ò gânkw¦bfhs¦s¥g£L tU»wJ. nkw¦go gâ¡F xU bgça òif mo¡F 

fUé kw¦W« ehd¦F v©fs¦ Á¿a mséலhd òifmo¡F fUéfs¦ gy M©Lfshf 

gad¦gL¤j¥g£L tU»d¦wd jw¦nghJ mit mo¡fo gGjilªJ tU»wJ.  nkY« 

kht£l M£Á¤ jiyt® mt®fëd¦ Ma¦Î T£l¤Ây¦ bl§F kw¦W« bfhRédhy¦ Vw¦gL« 

neha¦fis guthky¦ jL¡f j¡f elto¡if nkw¦bfhs¦s nt©L« vd 

bjçé¡f¥g£lÂd¦ mo¥gilæy¦ 3 Á¿a òifao¡F« fUéfS« 5 v©fs¦ Hand 

Fogging Mechine வா�Ftjw¦F©lhd c¤njr bryéd« %.4.00 Ïy£r¤Âw¦F 

kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 
 

mYtyf F¿¥ò : 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
 

 

e.f.v©: 119/2019/v¢1 



 

bghUŸ v©.bghUŸ v©.bghUŸ v©.bghUŸ v©.9999    
    
    

n#hyh®ng£il efuh£Áæy¦ 18 th®Lfëy¦ bghJRfhjhu¥Ãçéw¦F 2019-2020M« 

M©ow¦F njitahd m¤ÂahtÁa jsthl¥ bghU£fs ÑH¦f©l étu¥go th§» 

tH§f c¤njr bryéd« %.9.00 Ïy£r¤Âw¦F kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

 

t.v© bghU£fëd¦ étu« msÎ / v©â¡if 

1 R©z�ò ös¦ 4 ld¦fs¦ 

2 »Uä ehrå ( Ãë¢Á§¦ gÎl®) 4 ld¦fs¦ 

3 k©bt£o 40 v©fs¦ 

4 ெலம� ஜிராd ஆய�2  150 è£l®fs¦ 

5 üthd¦ ( Novaln ) 100 è£l®fs¦ 

6 Fnshçd¦ kh¤Âiufs¦ 30 »nyh 

 
 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
 

 

e.f.v©:794/2019/v¢1 

    

bghUŸ v©.bghUŸ v©.bghUŸ v©.bghUŸ v©.10101010    

    

n#hyh®ng£il efuh£Áæy¦ gad¦gL¤j¥g£L tU« Mizahs® mt®fëd¦ <¥ò 

thfd« v©.TN23BP2497 gGjilªJs¦sJ.  mtru mtÁa« fUÂ <¥ò thfd¤Âd¦ 

gGÂid cldoahf m�கீfç¡f¥g£l <¥ò thfd ãWtdkhd bIæd¦ fh®[¦ M£nlh 

nry¦[¦ ãWtd« _ykhf gGÂid rçbra¦a njhua bryéd¤ bjhif %.50,000/¡F  

kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 
 

mYtyf F¿¥ò 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

2. mtÁa« fUÂ gânkw¦bfhs¦sÎ« bjhif tH§fÎ« kd¦w« mDkÂ 

tH§fyh«. 
 

 

 

e.f.v©: 1124/2016/v¢1 

 

    
        



bghUŸ v©.bghUŸ v©.bghUŸ v©.bghUŸ v©.11111111    
    

இ;நகரா�சி ெபா�&கா�ப4ள� உர>கிட�கி2 ேசகர� ெசCய�ப�� ம�<ழ'சி 

ெசCய இயலாத ப�ளாd&> கழிLகைள அ2�ராெட> சிெம%� நி�வன(தி'� வாகன(தி� 

eல� எ�(D ெச2ல நகரம�ற த_மான எ%.277 நா4.30.11.20182 \.2.00 இல�ச(தி'� 

ம�ற அ8மதி ெபற�ப��4ளD. ேம'ப& ெதாைக ஏ'ெகனேவ 3 வ%&கf>� \.30,000/- 

வ _த� 90,000/- கிB� ேசாலியாலி�& ேஜாலாேப�ைட நி�வன(தி'� வழ�கிM4ளD. 

த'ேபாD ேதாராயமாக 20 வ%&கள1� eல� மg%�� அ2ராெட> சிெம%� நி�வன(தி'� 

ப�ளாd&> கழிLகைள எ�(D^ ெச2ல 1 வ%&>� ஏ'ெகனேவ 27.09.2018 அ�� 

வ�ைல�A4ள1 ெபற�ப�� ம�ற� ஒ�Aத2 ெபற�ப�ட வ�ைலவ�கிதமான \.30,000/- வ _த� 20 

வ%&>� \.6.00 இல�ச� ஆ��. ஏ'ெகனேவ \.2.00 இல�ச� ம�றெபாE4 

அ8மதி>க�ப�டதி� ெதாைக \.90.000/- ேபாக \.1.10 இல�ச� மgத� உ4ளD. எனேவ, 

த'ேபாD c�த2 ெதாைக \.4.90 இல�ச(தி'� ம�ற ஒ�Aத2 ேகார�ப�கிறD.  
 

mYtyf F¿¥ò 

 k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

 

 

e.f.v©: 539/2018/v¢1 

 

bghUŸ v©.12bghUŸ v©.12bghUŸ v©.12bghUŸ v©.12    
    

ேஜாலாேப�ைட நகரா�சிய�� 18 வா�கள12 உ4ள அைன(D வ _�கf>�� Internal 

Plumbing தி�ட(தி� eலமாக 3த2 ப�தியாக 4676 எ%க4 Aதிய �&ந_ இைண�A 

வழ��� தி�ட� ெசய2ப�(த�ப�� வEகிறD. இ(தி�ட� eலமாக அைன(D 

வ _�கf>�� �&ந_ இைண�A வழ�க ஏ'ெகனேவ உ4ள ப�ரதான �ழாC ேபாDமானதாக 

இ2ைல. ேமJ�, சில இட�கள12 Aதியதாக அைம>க ேவ%& அவசிய� உ4ளதா2, 

இ�பண�>� தயாB>க�ப�ட மதி�ப[�� ெதாைக \.25.00 இல�ச(தி'� ம�ற(தி� 

அ8மதி>� ைவ>க�ப�கிறD.   
 

mYtyf F¿¥ò 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

2. இ�பண�>�%டான நிதிய�ைன ச�டம�ற உ��ப�ன ெதா�தி ேம�பா�� நிதிய�2 

ேகார ம�ற� அ8மதி வழ�கலா�. 
 

 

e.f.v©: 823/2019/இ1 
 

 

bghUŸ v©.bghUŸ v©.bghUŸ v©.bghUŸ v©.11113333    
    

ேஜாலாேப�ைட நகரா�சிய�� பய�பா�&2 இE;D வE� ஈ�A வாகன� 

எ%.TN23BM4493 பQதைட;D4ளD. பQD ந_>க� ெசCயL� பண�ய�� அவசிய� கEதி 

அ�கீகB>க�ப�ட Jain Cars & Auto Sales (P) Ltd., Vellore-9 எ�ற நி�வன(தி� eல� 

பண�கைள ேம'ெகா4ளலா�. ேதாராய ெசலவ�ன� \.50,000/->�� ம�ற(தி� அ8மதி 

ேகார�ப�கிறD.  
 

mYtyf F¿¥ò 

 k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

 

 

e.f.v©: 461/2012/v¢1 



 

bghUŸ v©.bghUŸ v©.bghUŸ v©.bghUŸ v©.11114444    
    

ேஜாலாேப�ைட நகரா�சிய�2 2011 3த2 2016 வைர நைடெப'ற பண�கைள 

ெசCD4ள ஒ�ப;ததாக4 அவகள1� பண�யாளகf>� ெசJ(த ேவ%&ய ெதாழிலாள 

வE�கால ைவ�A நிதி ெதாைக ெசJ(த ெதாழிலாள வE�கால ைவ�A நிதி அJவலக� 

ேவ.BலிE;D அறிL�(த�ப�டD. ேம'க%ட வ�வர(திைன ச�ம;த�ப�ட 

ஒ�ப;ததாரகf>� ெதBவ�(D அறிவ��Aக4 வழ�கிM� ச�ம;த�ப�ட ஒ�ப;ததாக4 EPF 
ெதாைக ெசJ(தாத காரண(தா2 நகரா�சிய�� �&ந_ நிதி வ�கி கண>� 

எ%.11269950057லிE;D ேம'க%ட ெதாைக \.30,42,698/- (\பாC 3�பD இல�ச(D 

நா'ப(தி இர%டாய�ர(D அ� �'� ெதா�8'� எ�� ம���) ேம'ப& EPF 
அJவலக(திலிE;D உ(தரL வழ�கி ேஜாலாேப�ைட பாரத மாநில வ�கிய�லிE;D 

01.10.2019 ேததி ப�&(த� ெசCய�ப�� EPF அJவக(தி'� ேக�A வைரேவாைலயாக 

நகரா�சி அ8மதி இ2லாம2 வ�கி eல� அ8�ப�ப��4ளD. 

எனேவ, ச�ம;த�ப�ட ஒ�ப;ததாக4 ெசJ(த ேவ%&ய ெதாைகய�ைன நகரா�சி 

வ�கி கண>கிலிE;D ப�&(த� ெசCய�ப�டைத திE�ப ெபற உதவ� ஆைணய ெதாழிலாள 

ேசமநலநிதி ேவ. அவக4 மgD வழ>� ெதாடரL�, ேம'க%ட வழ>கிைன ெச�ைன 

உயநிதிம�ற வழ>கறிஞ திE.P.சீன1வாd அவக4 eல� வழ>கிைன ெதா�>கL�, 

அத'கான வழ>� க�டண� ம'�� ந_திம�ற ெசலL( ெதாைக>�� ம�ற(தி� அ8மதி 

ேகார�ப�கிறD. 
     

mYtyf F¿¥ò 

1. ம�ற� அ8மதி>கலா� 

2. ேம'க%ட வழ>கிைன நட(த ஆ�� நிதிம�ற ெசலL( ெதாைக ம'�� 

வழ>கி� க�டண(ைத நகரா�சி ெபாD நிதிய�லிE;D ேம'ெகா4ள 

அ8மதி>கலா�.  

 

 

e.f.v©: 278/2014/சி1 
 

bghUŸ v©.1bghUŸ v©.1bghUŸ v©.1bghUŸ v©.15555    
    

 ேஜாலாேப�ைட நகரா�சி, ேதசிய ம>க4 ெதாைக கண>ெக��A 2021� ஆ%&'கான 

ம>க4 ெதாைக கண>ெக��A பண� ேம'ெகா4ள உ4ளைத ெதாட;D நகரா�சி நிவாக 

ஆைணய ெச�ைன அவகள1� க&த ந.க.எ%.16845/2019/&ப�3 நா4.16.07.2019 ேததிய 

நகரா�சிய�� நகர வைர�பட� ெம�ெபாE4 (Autocadd)  வ&வ�J� ம'�� A0 அளவ�லான 

4 எ%ண�>ைக கல ப�B%� ஆகியவ'ைற நகரா�சி நிவாக ம%டல இய>�ந, ேவ. 

அJவலக(தி2 சமப�>க ெதBவ�>க�ப�டதைன ெதாட;D ேம'ப& பண�ய�ைன 

ேம'ெகா4ள ேதாராய ெசலவ�ன( ெதாைக \.15,000/- ம�ற(தி� அ8மதி>� 

ைவ>க�ப�கிறD. 

 
 

அJவலக �றி�A  

1. அ8மதி வழ�கலா� 

2. இ^ெசலவ�ன( ெதாைகய�ைன வEவாC நிதிய�லிE;D ேம'ெகா4ள அ8மதி>கலா�. 

 

ந.க.எ%.550/2019/எ�1 



n#hyh®ng£il efuh£Á 
rhjhuz T£l« 

 
 

 

   2019« M©L m¡nlhg® khj« 14.10.2019« ehŸ  தி�க�கிழைம Ã‰gfš 4.00 kâ¡F 

n#hyh®ng£il efuh£Á mYtyf¤Âš jåmYty® mt®fshš el¤j¥g�ட rhjhuz 

T£l elto¡iffள1� த_மான�  

வ.எ% 
ெபாE4 

எ% 

த_மான 

எ% 
த_மான� 

1 1 369 அJவலக �றி�A ஒ�Aத2 அள1>க�ப�டD 

2 2 370 அJவலக �றி�A ஒ�Aத2 அள1>க�ப�டD 

3 3 371 அJவலக �றி�A ஒ�Aத2 அள1>க�ப�டD 

4 4 372 அ8மதி>க�ப�டD 

5 5 373 அJவலக �றி�A ஒ�Aத2 அள1>க�ப�டD 

6 6 374 அJவலக �றி�A ஒ�Aத2 அள1>க�ப�டD 

7 7 375 அ8மதி>க�ப�டD 

8 8 376 அ8மதி>க�ப�டD 

9 9 377 அ8மதி>க�ப�டD 

10 10 378 அJவலக �றி�A ஒ�Aத2 அள1>க�ப�டD 

11 11 379 அ8மதி>க�ப�டD 

12 12 380 அJவலக �றி�A ஒ�Aத2 அள1>க�ப�டD 

13 13 381 அ8மதி>க�ப�டD 

14 14 382 அJவலக �றி�A ஒ�Aத2 அள1>க�ப�டD 

15 15 383 அJவலக �றி�A அ8மதி>க�ப�டD 

 

 

              தன1 அJவல 

         ேஜாலாேப�ைட நகரா�சி 

 


