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kâ¡F n#hyh®ng£il efuh£Á mYtyf¤Âš jåmYty® mt®fshš el¤j¥gl cŸs 

சாதாரண T£l elto¡iffŸ  
 

          jå mYty® 

ெபா�� எ�.1 
 n#hyh®ng£il efuh£Áய�� 14-வ� நிதி ஆைணய� 2019-2020� ஆ"#$கான 

நிதிய�& கீ( சாைலக )�*ப�,த� பண�க-�. மதி*ப/01 ெதாைக 2.99.40 மதி*ப�0#� 
பண�க ேம$ெகாள ஒ*ப6த*)ள� வ�ள�பர� ெச7தி ம�க ெதாட9), �ைற, ேவ<9 
அவ9க >லமாக தினத6தி நாள�தழி� 09.01.2020 ெவள�யான�. ெதாைக ெச?,த ேகா@ 

வரெப$Aள�. ேம$ப# வ�ள�பர,திைன ேம$க"ட M/s.Bright Advertising, Chennai எ&ற 

நிAவன,தி$. ெதாைக 2.5,208.00 வழUக ம&ற அVமதி�. ைவ�க*ப1கிற�. 

 

mYtyf F¿¥ò 
1. ம&ற� நி9வாக அVமதி வழUகலா�. 

2. ேம$ப# வ�ள�பர� ேம$ெகா"ட நிAவன� M/s.Bright Advertising�. 
வழUகலா�. 

 e.f.v©.96/2016/இ1 

  

ெபா�� எ�.2 
 ேஜாலா9ேப0ைட நகரா0சிய�& ெபா�Xகாதார*ப�@வ�� திட�கழிY ேமலா"ைம 

பண�க-�. பய&ப1,த*ப01 வZ� கீ(க"ட வாகனUக-�. 2020-2021� 
ஆ"#$கான சாைலவ@ ெச?,த ேவ"#[ள�. சாைல வ@�. ஆ.� ேதாராய 

ெசலவ�ன� ெதாைக 2.17,174/-�. நி9வாக அVமதி ேவ"# ம&ற,தி& அVமதி�. 
ைவ�க*ப1கிற� 
 

வ.எ". வாகன,தி& வ�வர� வாகன எ". ெதாைக 2. 

1 #*ப9 லா@ (Xவரா^ ம_தா) TN23 AT 1076 6,603/- 

2 ட�ப9 ப�ேளச9 TN23 BR 8739 8,321/- 

3 #ரா�ட9 TN23 AY 6679 600/- 

4 #ைரல9 TN23 AY 6680 1,600+50/- 

 ெமா,த� ெதாைக 2. 17,174/- 

. 
mYtyf F¿¥ò 

1. ம&ற� நி9வாக அVமதி வழUகலா�. 

2. வZவா7 நிதிய�லிZ6� இbெசலவ�ன,ைத ேம$ெகாள அVமதி வழUகலா�. 

 e.f.v©.650/2016/எb1 

 

  



ெபா�� எ�.3 

 தமிழக அரசி& உ,தரவ�&ப# ேஜாலா9ேப0ைட நகரா0சிய�� “ெகாேரானா 

ைவர_” பரவாம� த1�.� ெபாZ01, மாவ0ட ஆ0சிய9, திZ*ப,f9 ம$A� நகரா0சி 

நி9வாக ம"டல இய�.ந9, ேவ<9 அவ9கள�& ஆ7Y g0ட அறிYைரய�&ப# மாவ0ட 

ஆ0சிய9 அ?வலக,தி� வழUக*ப0ட “ெகாேரானா ைவர_” பரவாம� த1�.� 

நடவ#�ைக .றி,த h&ெனbச@�ைக வ�ளUக-ட& g#ய ேநா0i_ ம$A� ப�ள�bசிU 

பYட9 ஆகியவ$ைற இ6நகரா0சி ப.திகள�� 18 வா91கள�?� உள ஒjெவாZ 
வ k0#$.� ம$A� வண�க நிAவனUகள�?� வ�நிேயாக� ெச7� வ�ழி*)ண9Y ஏ$ப1,த 
ேவ"# ேநா0i_ அbச#�கY� ம$A� தன�ைம*ப1,த*ப01ள நப9 வ k0ைடவ�01 

ெவள�ேய வZ�ப0ச,தி� க01பா01 அைற�. தகவ� ெத@வ��க Sticker அbச#�கY� 

வ�ைல*)ள�க ேகா@யதி� 17.06.2020 ேததி வர*ெப$ற வ�ைல*)ள�கைள ம&ற,தி& 
பா9ைவ�.� h#வ�$.� ைவ�க*ப1கிற� 
 

வ. 

எ" 

வ�ைல*)ள� 

வழUகியவ@& வ�வர� 

gâæ‹ étu«gâæ‹ étu«gâæ‹ étu«gâæ‹ étu«    

நகரா0சி >ல� 
ப�ள�bசிU பYட9 

வ�நிேயாக� 
ெச7ய*ப1� 
என ேநா0i_ 
அbச#,த�  

10000 ப�ரதிக  
அbச#�க  

2. 

ேகாவ�0-19  
ெகாேரனா ைவர_ 

ேநா7 த1*) 
நடவ#�ைகக 

அடUகிய Multicolour 
ேநா0i_ அbச#�க 

10000 ப�ரதிக 
அbச#�க  

2. 

ேகாவ�0-19  
ெகாேரனா ைவர_ 

ேநாய�னா� 
தன�ைம*ப1,த*ப0

1ள நப9 
வ k0ைடவ�01 

ெவள�ேய 
வZ�ப0ச,தி� 

க01பா01 
அைற�. தகவ� 

ெத@வ��க Sticker 
அbச#�க 1000 

ப�ரதிக அbச#�க 
2. 

1 
திZமைல ப�@"ட9_, 
எ�.எ�.எ�.ெர0# ெதZ, 
ேஜாலா9ேப0ைட 

23,400/- 40,000/- 14,800/- 

2 
திZமக ப�@"ட9_, 

hன�சாமி நா[1, 

ேஜாலா9ேப0ைட 
22,850/- 38,000/- 15,300/- 

3 
மாZதி ப�@"ட9_, 

பா9,தசாரதி ெதZ, 

ேஜாலா9ேப0ைட 
21,500/- 34,000/- 14,200/- 

 
 அ�வலக �றி�� :- 

1. ேம$ப# வ�ைல*)ள�கள�� .ைற6த வ�ைல*)ள� வழUகி[ள வ.எ".3& 

வ�ைல*)ள�ய�ைன ம&ற� ஏ$கலா�. 
2. ெபா�Xகாதார பண�ய�& மிக அவசர அவசிய� கZதி தன� அ?வல9 அவ9கள�& 

h& அVமதி ெப$A ேம$க"ட பண�ய�ைன ேம$ெகா"டைம�.� ம&ற� 
அVமதி�கலா�.  

 

ந.க.எ".277/2020/எb1 
 
  



ெபா�� எ�.4 
 n#hyh®ng£il efuh£Á ப.திகள�� ெகாரனா ைவர_ ேநா7 த1*) பண�யான 

கிZமிநாசின� ெதள��.� பண� 18 வா91கள�� 23.03.2020 hத� 02.04.2020 வைர 

ேம$ெகா*ப0ட�. ேம$ப# பண��. ேதைவயான இய6திர வாடைக ெதாைக Z.12,375/-ஐ 

இ*பண�ய�ைன ேம$ெகா"ட M/s.Green Sociality, ேஜாலா9ேப0ைட அவ9க-�. 

வழUகY� ெகாேரானா வ�ழி*)ண9Y வ�ள�பர பதாைக அைம�க*ப0த$."டான 

ெதாைக 2.4,300/-�. ெதாைக வழUக ம&ற,தி& அVமதி�. ைவ�க*ப1கிற�. 

  

mYtyf F¿¥ò 

1. ம&ற� அVமதி வழUகலா�. 

2. ேம$ப# ெதாைகய�ைன ெபா� நிதிய�� இZ6� வழUக ம&ற� அVமதி 

வழUகலா�.  

e.f.v©.277/2020/எb1 

ெபா�� எ�.5 

 மாவ0ட ஆ0சி, தைலவ9, திZ*ப,f9 அவ9க வழUகிய 

அறிYைரய�&ப#, ேஜாலா9ேபைட நகரா0சிய�& 18 வா91கள�� ேகாேரானா 

ைவர_ ேநா7 த1*) பண�யான கிZமிநாசின� ெதள��.� பண�கைள 20.06.2020 
ம$A� 21.06.2020 ஆகிய நா0கள�� நகரா0சிய�� உள வாகனUக ம$A� 
g1தலாக ேதைவ*ப1� #ரா�ட9கைள வாடைக அ#*ைடய�� கீ(க"டவாA 
கிZமிநாசின� ெதள��க பய&ப1,த*ப01ள�.  
 

t. 
v© பண� ேம$ெகா"ட வ�வர� #ரா�ட9கள�& 

எ"ண��ைக 
ெதாைக 2. 

1. 20.06.2020 (5000x2)  2 எ"க  2.10,000/-  
2. 21.06.2020 (5000x3)  3 எ"க  2.15,000/-  
 ெமா,த�  2.25,000/-  

 

 ேம$ப# பண��."டான ப0#ய� ெதாைக 2.25,000/-ஐ வழUகY�, 
g1தலாக ேம?� ேதைவ*ப1� ேபா� வாடைக�. அம9,தி�ெகாள ஆ.� 

ேதாராய ெசலவ�ன� 2.1.00 இல0ச,தி$. ம&ற,தி& அVமதி�. 
ைவ�க*ப1கிறZ. 
 
அ?வலக .றி*) :  

1. ம&ற� அVமதி வழUகலா�. 
2. இ*பண��கான ெசலவ�ன,ைத வZவா7 நிய�லிZ6� வழUக ம&ற� 

அVமதி வழUகலா�. 
3. ேம?�, இன� வZ� காலUகள� g1தலாக ேம?� ேதைவ*ப1� ேபா� 

வாடைக�. அம9,தி�ெகாள ஆ.� ேதாராய ெசலவ�ன� 2.1.00 
இல0ச,தி$. ம&ற� அVமதி�கலா� 

e.f.v©.277/2020/எb1 

  



ெபா�� எ�.6 

 ேஜாலா9ேப0ைட நகரா0சி ப.திகள�� கீ(க"ட .#நk9 பராம@*) பண�க-�. 

சிAமி& வ�ைச*ப�)க-�. ேதைவயான உதி@*ெபாZ0க ச*ைள ெச7ய 25.06.2020 
அ&A ஒ*ப6த*)ள� ேகா@யதி� வரெப$ற ஒ*ப6த*)ள�கள�& ஒ*)ேநா�. ப0#ய� 
கீ(க"டவாA தயா9 ெச7� ம&ற,தி& அVமதி�. ைவ�க*ப1கிற�. 
 
வ. 
எ"
. 

பண�ய�& ெபய9 
மதி*ப/1 
ெதாைக 

2.இல0ச,தி� 

ஒ*ப6ததார9 
ெபய9 

ஒ*ப6ததார9 
ெபய9 

1 

இ6நகரா0சி�. ெசா6தமான 
சிAமி& வ�ைசப�)க-ட& 
g#ய ஆ(�ைள கிணAகள�� 
வற0சிய�& காரணமாக 
நk9ம0ட� .ைற6� வ�0டதா� 
நk9 ஆதரா� உள ஆ(�ைள 

கிணAகள�� g1த� UPVC 
ைப*)க அைம�கY�, 
ப|தைட6�ள தி&மி& 
ேமா0டா9கைள )தியதாக மா$றி 
அைம�கY�, ேம$க"ட 
பண�க-�. ேதைவயான 
அைன,� உதி@பாகUக-� 
வாU.� பண� 

3.00 

M/s.}சிவச�தி 
அேசாசிய0_, 

0.65% 
மதி*ப/0ைடவ�

ட அதிக� 

M/s.AM 
க&_0ர�ச&_, 

0.16% 
மதி*ப/0ைடவ�ட 

.ைறY 

 
mYtyf F¿¥ò 

ேம$ப# வர*ெப$ற ஒ*ப6த*)ள�கள�� M/s.AM க&_0ர�ச&_ 
ஒ*ப6ததார@& .ைற6த ஒ*ப6த*)ள�ய�ைன ம&ற� ஏ$கலா�. 

 

e.f.v©. 486/2020/இ1 

ெபா�� எ�.7 
 தமிழக,தி� பரவ� வZ� ேகாவ�0-19 ெகாராேனா ைவர_ த1*) பண�ய�� 
ேஜாலா9ேப0ைட நகரா0சி f7ைம பண�யாள9க ம$A� நகரா0சி பண�யாள9க-�. 

ேதைவ*ப1� hக பா�கா*) க"ணா# அ0ைட (Face Shiled) 200 எ"ண��ைக வாUக 

ஆ.� ேதாராய ெசலY ெதாைக 2.22,000/-�. (2பா7 இZப,தி இர"டாய�ர� ம01�) 
ம&ற,தி& அVமதி ேகார*ப1கிற�. 

 

mYtyf F¿¥ò 
1. ம&ற� அVமதி வழUகலா�. 

2. ெகாரேனா ைவர_ த1*) பண�ய�& அவசர அவசிய� கZதி தன� அ?வல@& 

h& அVமதி ெப$A ெபாZ0க வாUகியைம�.� ம&ற� அVமதி 

வழUகலா�. 

 

e.f.v©.227/2020/எb1 
  



ெபா�� எ�.8 
 ேஜாலா9ேப0ைட நகரா0சி வா91 எ".1, )f9 ேம$. ெதZ, ச�கர.*ப� கிராம 

ச9ேவ எ".14/1A-� 4.57 ஏ�க9 பர*ப�� .#ய�Z*) மைன*ப�@Y அைம,�ெகாள நக9 

ஊரைம*) �ைண இய�.ந9 (ெபா), ேவ<9 அவ9கள�& க#த� ந.க.எ".345/2019/ேவம3 
நா.31.01.2020 ம.வ/நஊ.�.இ.(ேவ.ம) எ".35/2020 என எ"ண�ட*ப01 மைன*ப�@Y 
ெதாழி��0ப அVமதி வைர*பட� ம$A� நிப6தைனக ம&ற,தி& பா9ைவ�.� 
h#வ�$.� ைவ�க*ப1கிற�. 
 
அ?வலக .றி*)   
1. மைன*ப�@Y பதிY ெச7யலா� 

2. மைன*ப�@Y நிப6தைன 2&ப# மைன*ப�@வ�$. ேதைவயான சாைல வசதி, வ#கா� 

வசதி, ெதZ வ�ள�. வசதி ம$A� க�ெவ90 ஆகிய அ#*பைட வசதிக அைன,�� 

ச�ம6த*ப0ட மைன*ப�@Y உ@ைமயாள9 திZ.ேஜ.சி.ஈ_வரப�ரசா, த/ெப.ச6திரேபா_ 

அவ9களா� ஏ$ப1,த*ப01ள� என நகரா0சி ெபாறியாள9 11.05.2020-� அவ9க 

சா&A வழUகி உளா9. 

3. ேம$ப# மைன*ப�@வ�� அைம6�ள 112 .#ய�Z*) மைனக-�.� வZவா7 

ப�@Y >ல� தன�,தன�யாக காலிமைன வ@ வ�தி*) ெச7ய*ப01ள� என வZவா7 

ஆ7வ9(ெபா) அவ9க சா&A வழUகி உளா9. 

4. ேம$ப# மைன*ப�@வ�� அைம[�  ெதZ�க ம$A� �Uகா இடUக அைன,�� 

ப,திர பதிY ஆவண எ".1699/2019 நா.11.07.2019 ம$A� ப,திர பதிY ஆவண 

எ".276/2020 நா.29.01.2020 ஆகிய தான* ப,திர� >ல� நகரா0சி ஆைணயாள@& 

ெபய@� தானமாக பதிY ெச7ய*ப01ள�. 

5. சா9 பதிவாள9, ேஜாலா9ேப0ைட அவ9கள�& க#த� ந.க.எ".52/2020 நா.22.06.2020-� 

வர*ெப$ற வழிகா0# மதி*ப/1 அ#*பைடய�� Land Use Conversion Charge 3% உ@ய 

அரX தைல*ப�� 2.1,54,320/- (ெச?,� சீ01 எ".3995 நா.30.06.2020) 
ெச?,த*ப01ள�.   

6. ேம$ப#, மைன*ப�@Y அைம�க மைன*ப�@Y அVமதி க0டணமாக 2.2,72,000/- 
ெதாைகைய நகரா0சி கZ�ல,தி� ெச?,திய ப�ற. ஊரைம*) �ைண இய�.ந9 

(ெபா), ேவ<9 அவ9கள�& ெதாழி��0ப இைசY வழUக*ப0ட வைர*பட,தி&ப# 112 

.#ய�Z*) மைனக-� ம$A� 01 கைட[� அைம6�ள மைன*ப�@வ�$.� இAதி 

ஒ*)த� அள��கலா�. 

ந.க.எ".327/2019/எ*1 

  



ெபா�� எ�.9 
 ேஜாலா9ேப0ைட நகரா0சி வா91 எ".13, ராம9 ெதZ, .#யான.*ப� கிராம 

ச9ேவ எ".267/1, 280/2எ1(ப) ம$A� 280/3-� 3.101/2 ஏ�க9 பர*ப�� .#ய�Z*) 
மைன*ப�@Y அைம,�ெகாள நக9 ஊரைம*) �ைண இய�.ந9 (ெபா), ேவ<9 

அவ9கள�& க#த� ந.க.எ".5778/2018/ேவம3, நா.31.01.2020-� ம.வ/நஊ.�.இ.(ேவ.ம) 

எ".34/2020 என எ"ண�ட*ப01 மைன*ப�@Y ெதாழி��0ப அVமதி வைர*பட� 
ம$A� நிப6தைனக ம&ற,தி& பா9ைவ�.� h#வ�$.� ைவ�க*ப1கிற�. 
 
அ?வலக .றி*)   
7. மைன*ப�@Y பதிY ெச7யலா� 

8. மைன*ப�@Y நிப6தைன 2&ப# மைன*ப�@வ�$. ேதைவயான தா9சாைல வசதி, 

வ#கா�வா7 வசதி, ெதZ வ�ள�. வசதி ம$A� க�ெவ90 ஆகிய அ#*பைட 

வசதிக அைன,�� ச�ம6த*ப0ட மைன*ப�@Y உ@ைமயாள9க 

1.திZ.ஆ.ராேஜ6திர& த/ெப.ஆ�சி, 2.திZ.ச.ரேம� த/ெப.ச"hக� அவ9களா� 

ஏ$ப1,த*ப01ள� என நகரா0சி ெபாறியாள9 அவ9க 11.05.2020-� சா&A 

வழUகி உளா9. 

9. ேம$ப# மைன*ப�@வ�� அைம6�ள 71 .#ய�Z*) மைனக-�.� வZவா7 ப�@Y 

>ல� தன�,தன�யாக காலிமைன வ@ வ�தி*) ெச7ய*ப01ள� என வZவா7 

ஆ7வ9(ெபா) அவ9க சா&A வழUகி உளா9. 

10. ேம$ப# மைன*ப�@வ�� அைம[�  ெதZ�க ம$A� �Uகா இடUக அைன,�� 

ப,திர பதிY ஆவண எ".1714/2019 நா.08.05.2019 ம$A� ப,திர பதிY ஆவண 

எ".271/2020 நா.28.01.2020 ஆகிய தான* ப,திர� >ல� நகரா0சி ஆைணயாள@& 

ெபய@� தானமாக பதிY ெச7ய*ப01ள�. 

11. சா9 பதிவாள9, ேஜாலா9ேப0ைட அவ9கள�& க#த� ந.க.எ".51/2020 நா.24.06.2020-� 

வர*ெப$ற வழிகா0# மதி*ப/1 அ#*பைடய�� Land Use Conversion Charge 3% உ@ய 

அரX தைல*ப�� 2.40,350/- (ெச?,� சீ01 எ".18 நா.30.06.2020) 
ெச?,த*ப01ள�.   

12. ேம$ப#, மைன*ப�@Y அைம�க மைன*ப�@Y அVமதி க0டணமாக 2.1,80,000/- 
ெதாைகைய நகரா0சி கZ�ல,தி� ெச?,திய ப�ற. ஊரைம*) �ைண இய�.ந9 

(ெபா), ேவ<9 அவ9கள�& ெதாழி��0ப இைசY வழUக*ப0ட வைர*பட,தி&ப# 71 

.#ய�Z*) மைனக-� ம$A� 01  கைட[� அைம6�ள மைன*ப�@வ�$.� 

இAதி ஒ*)த� அள��கலா�. 

ந.க.எ".320/2019/எ*1 

  



ெபா�� எ�.10 
 n#hyh®ng£il efuh£Á gFÂfëy¦ ÑH¦f©l gâfis nkw¦bfhs¦s 

11.06.2020 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 
Ïªefuh£Áæd¦ bgh£ofhd¦ 
gs¦s« cu¡»l§»y¦ TLjyhf 
Machinary shed mik¡F« gâ. 

5.00 

M/s 
A.M.fd¦[¦l¡rd¦[¦,  

0.01 % kÂ¥Õ£il 
él FiwÎ ) 

M/s.$ Átr¡Â 
mnrhÁa£[¦,                

4.83 % kÂ¥Õ£il 
él mÂf« 

2 

Ïªefuh£Áæd¦ bgh£ofhd¦ 
gs¦s« cu¡»l§»y¦ TLjyhf 
Micro Compost Center Tub 
mik¡F« gâ. 

 
7.00 

M/s 
A.M.fd¦[¦l¡rd¦[¦,   
0.03 % kÂ¥Õ£il 

él FiwÎ ) 

M/s.$ Átr¡Â 
mnrhÁa£[¦,                

2.08 % kÂ¥Õ£il 
él mÂf« 

 

mYtyf F¿¥ò 

1. kd¦w« mDkÂ tH§¦fyh«. 

2. nkw¦go tu¥bgw¦w x¥gªj¥òs¦ëfëy¦ Fiwªj éiy é»j« 

tH§»ÍŸs x¥gªjjhu® M/s.A.M.fd¦[¦l¡rd¦[¦, n#hyh®ng£il 

mt®fëd¦ x¥gªj¥òs¦ëæid kd¦w« Vw¦fhyh«. 

e.f.v©:346/2020/Ï1 

ெபா�� எ�.11 
ேஜாலா9ேப0ைட நகரா0சிய�� தண��ைக க0டண� 2018-2019-� ஆ"#$கான 

ெதாைக 2.63,911/-ஐ உ@ய அரX தைல*ப�� ெச?,த ம&ற,தி& அVமதி�. 
ைவ�க*ப1கிற�.  

 

mYtyf F¿¥ò 
1. kd¦w« mDkÂ tH§¦fyh«. 

2. இbெசலவ�ன,ைத வZவா7 நிதிய�லிZ6� ேம$ெகாள ம&ற� 
அVமதி வழUகலா�.  

ெபா�� எ�.12 
 n#hyh®ng£il efuh£Áæd¦ bghJRfjhu¥Ãçéy¦ Âl¡fêÎ nkyhd¦ik 

gâfS¡F gad¦gL¤j¥g£L tU« ÑH¦f©l thfd§fS¡F 2020-2021« 
M©ow¦fhd fh¥ÕL òJ¥Ã¡f  nt©oÍs¦sJ. fh¥Õ£ow¦F MF« bryéd« bjhif 

%.1,51,310/-¡F ã®thf mDkÂ nt©o kd¦w¤Âd¦  mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 
t. 

v©. 
thfd¤Âd¦ étu« thfd v©. bjhif %. 

1 O¥g® yhç (Rtuh{ k[¦jh) TN23 AT 1076 31,065/- 

2 l«g® Ãnsr® TN23 BR 8739 35,514/- 

3 ouh¡l®  TN23 AY 6679 18,316/- 

4 oiuy® TN23 AY 6680 2,674/- 

5 lhlh V[¦ TN23 BL 0870 19,259/- 

6 lhlh V[¦ TN83 B 0657 22,241/- 

7 lhlh V[¦ TN83 B 0604 22,241/- 

  bkh¤j« bjhif %. 1,51,310/- 
 

mYtyf F¿¥ò 

1. k‹w« ã®thfmDkÂ tH§fyh«. 
 

2. tUtha¦ ãÂæèUªJ Ï¢bryéd¤ij nk‰bfhŸs mDkÂ 
tH§¦fyh«. 

 

e.f.v©.650/2016/v¢1 



ெபா�� எ�.13 
 n#hyh®ng£il efuh£Áæd¦ bghJRfhjhu¥Ãçéd¦ _y« 18 th®Lfëy¦ 

nfhuhdh itu[¦ neha¦ jL¥ò elto¡iffs¦ nkw¦bfhs¦s ÑH¦f©l étu¥go 

bghU£fs¦ cldoahf tH§¦f nt©oÍs¦sjhy¦ 26.06.2020 md¦W éiy¥òs¦ë 

nfhçaÂy¦ tu¥bgw¦w éiy¥òs¦ëfëd¦ x¥òneh¡F g£oay¦ jah®bra¦J kd¦w¤Âd¦ 

mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. nkY«, jsthl¥ bghU£fS¡F©lhd njhuha 

bryéd« bjhif %.10.00 Ïy£r¤Âw¦F kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

(%. ig.) 
 

t. 
v©.  

bghU£fëd¦ étu« 

ãWtd¤Âd¦ étu« 

M/S.SRI AKSHAYA 
TRADERS TRICHY 

M/S.Sri Kaliyamman 
trading corporation, 

,Nammakkal 

M/S.SRI ATHANUR 
AMMAN TRADERS, 

NAMAKKAL 

1 
neha¦ jL¥ò cil 
(PPE)¦ 

531.00 497.28 520.00 

2 ifÍiu (Reusable ) 168.00 164.64 170.00 

 

gâæd¦ mtru« fUÂ tu¥bgw¦w éiy¥òs¦ëfëy¦ Fiwthd éiyé»j« 
më¤Js¦s  M/S.Sri Kaliyamman trading corporation,Nammakkal mt®fëd¦ 
éiy¥òs¦ëæid Vw¦W gâÎ¤ÂuÎ tH§»ajw¦F  kd¦w¤Â Ãd¦ndw¦Ãw¦F 
it¡f¥gL»wJ. 
 

mYtyf F¿¥ò :  
 

1. mtru mtÁa« fUÂ gâæid nkw¦bfh©ljw¦F kd¦w« Ãd¦ndw¦¥ò tH§fy«. 
 

2. bghJRfhjhu mtÁa« fUÂ bghJãÂæy¦ ÏUªJ nkw¦bfhs¦s kd¦w« mDkÂ 

tH§¦fyh«. 
e.f.v©:277/2020/v¢1   

ெபா�� எ�.14 
 ேஜாலா9ேப0ைட நகரா0சி�. ச0டம&ற உA*ப�ன9 ெதா.தி ேம�பா01 நிதி 

2019-20� ஆ"#$கான தி0ட,தி& கீ( மாவ0ட ஆ0சிய9, ேவ<9 அவ9கள�& 

ெசய�hைறக ந.க.எ".அ2/1795/2019 நா.30.12.2019� நி9வாக அVமதி வழUகி 

உ,திரவ�ட*ப0டத&ப# நகரா0சி வா91 எ".14 மUக�மா .ள,தி$. த1*)Xவ9 

அைம,த� பண��. 27.03.2020 அ&A ஒ*ப6த*)ள� ேகா@யதி� வர*ெப$ற 
ஒ*ப6த*)ள�கள�& ஒ*)ேநா�. ப0#ய� தயா9 ெச7� கீ(க"டவாA ம&ற,தி& 
அVமதி ைவ�க*ப1கிற�. 
 

t. 
v© 

gâæd¦ bga® 
kÂ¥ÕL 

bjhif %. 
Ïy£r¤Ây¦ 

x¥gªjjhu® bga® 

1 
வா91 எ".14� உள மUக�மா 
.ள,தி$. கா&கீ@0 த1*) Xவ9 
அைம,த� பண� 

10.00 

M/s A.M.Constructions   0.02 % 
kÂ¥Õ£il él FiwÎ  

திZமதி.V.காமா0சி 0.46 % 

kÂ¥Õ£il él அதிக� 
 

mYtyf F¿¥ò 
1. மாவ0ட ஆ0சிய9, ேவ<9 அவ9கள�& நி9வாக அVமதிய�ைன ம&ற� 

பதிY ெச7யலா�.  

2. tu¥bgw¦w x¥gªj¥òs¦ëfëy¦ Fiwªj x¥gªj¥òs¦ë tH§»ÍŸs 

M/s.A.M.Constructions, ஒ*ப6ததார@& ஒ*ப6த*)ள�ய�ைன kd¦w« 

Vw¦fhyh«. 

e.f.v©:922-2/2018/இ1 

. 


