
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
F«gnfhz« efuh£Á                                                               F«gnfhz« efuh£Á                                                               F«gnfhz« efuh£Á                                                               F«gnfhz« efuh£Á                                                               150tJ M©150tJ M©150tJ M©150tJ M©LLLL                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

 
2014« M©o‹ Áwªj efuh£Á2014« M©o‹ Áwªj efuh£Á2014« M©o‹ Áwªj efuh£Á2014« M©o‹ Áwªj efuh£Á    ----    Kjš gçRKjš gçRKjš gçRKjš gçR    

    
    

F«gnfhz« ef®k‹w«F«gnfhz« ef®k‹w«F«gnfhz« ef®k‹w«F«gnfhz« ef®k‹w«    

rhjhuzrhjhuzrhjhuzrhjhuz¡ T£l«¡ T£l«¡ T£l«¡ T£l«    

ehŸ : 30ehŸ : 30ehŸ : 30ehŸ : 30....00001111.20.20.20.2020202020    



30.01.2020« njÂa ef®k‹w rhjhuz T£l bghUŸfŸ 
 

00001111))))    Ïªefuh£Áæš cŸs bgh¿æaš Ãçé‰F òÂa bt®õ‹ fâå– 1 v©z« GEM  

éiy é»j¤Âš tH§F« gâ¡fhd c¤njr bryéd« %.82000/- bghJãÂæ‹ Ñœ 
nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F, 
 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò : mDkÂ tH§fyh«    
    e.f.v© 8096/2017 /e.f.v© 8096/2017 /e.f.v© 8096/2017 /e.f.v© 8096/2017 /E3 

    

02020202))))    வா�� எ�.15, ேப�ைட யாதவ� ெத� கழிவைற மராம�� பண��  !.3.00 
இல�ச���  நக� ம(ற) தன� 29.10.2019 ேததிய த-�மான) எ� 510. அ0மதி வழ1கியத( 
ேப2. இ3பண��  07.01.2020 அ(5 ஒ3ப7த389ள;க9 ேகார3ப�டதி. கீ=�க�ட வ�பர3ப> 
இர�� ஒ3ப7த389ள;க9 வர3ெப?றன 
 
.1 @ரா) ப�.ட�A,  )பேகாண)  மதி3பB�ைடவ�ட 0.25% சதவ�கித)  ைறD 
2 ஏ.ப�. ப�.ட�A,  )பேகாண) மதி3பB�ைடவ�ட 0.82% சதவ�கித) அதிக) 

 
ெபற3ப�ட ஒ3ப7த389ள;க9 ம(ற�தி( பாைவ� ) G>D� ). 
 
அHவலக  றி38: 1. மதி3பB�ைடவ�ட 0.25%  ைறவான, @ரா) ப�.ட�A,  )பேகாண) 

நி5வன�தா2( ஒ3ப7த389ள;ய�ைன மன?) ஏ?கலா).  
2. அவசர அவசிய�ைத G(ன;�� ம(ற�தி( அ0மதிைய 

எதி�ேநா�கி ேவைல உ�தரD வழ1கியைதK) ம(ற) 
அ1கீ�கலா).  

 ந.க. எ� 11406/2019/இ2 
ம.எ�. 60/2019-20 

    

03030303))))    க�)பாய�ர) ப�9ைளயா� ேகாவ�. ெத� ெபா��கழிவைற மராம�� பண��  !.3.00 
இல�ச���  நக� ம(ற) தன� 29.10.2019 ேததிய த-�மான) எ� 508. அ0மதி வழ1கியத( 
ேப2. இ3பண��  07.01.2020 அ(5 ஒ3ப7த389ள;க9 ேகார3ப�டதி. கீ=�க�ட வ�பர3ப> 
இர�� ஒ3ப7த389ள;க9 வர3ெப?றன 
 
.1 @ரா) ப�.ட�A,  )பேகாண)  மதி3பB�ைடவ�ட 0.25%  ைறD 
2 ஏ.ப�. ப�.ட�A,  )பேகாண) மதி3பB�ைடவ�ட 0.70% அதிக) 

 
ெபற3ப�ட ஒ3ப7த389ள;க9 ம(ற�தி( பாைவ� ) G>D� ). 
 
அHவலக  றி38: 1. மதி3பB�ைடவ�ட 0.25%  ைறவான, @ரா) ப�.ட�A,  )பேகாண) 

நி5வன�தா2( ஒ3ப7த389ள;ய�ைன மன?) ஏ?கலா).  
2. அவசர அவசிய�ைத G(ன;�� ம(ற�தி( அ0மதிைய 

எதி�ேநா�கி ேவைல உ�தரD வழ1கியைதK) ம(ற) 
அ1கீ�கலா).  

 ந.க. எ� 11406/2019/இ2 
ம.எ�. 61/2019-20 

    

04040404))))    இ7நகரா�சி ப�மநாப( ெத�வ�. ெபா�� கழிவைற மராம�� பண��  !.4.90 
இல�ச���  நக� ம(ற) தன� 29.10.2019 ேததிய த-�மான) எ� 541. அ0மதி வழ1கியத( 
ேப2. இ3பண��  07.01.2020 அ(5 ஒ3ப7த389ள;க9 ேகார3ப�டதி. கீ=�க�ட வ�பர3ப> 
இர�� ஒ3ப7த389ள;க9 வர3ெப?றன 



.1 @ரா) ப�.ட�A,  )பேகாண)  மதி3பB�ைடவ�ட 0.25%  ைறD 
2 ஏ.ப�. ப�.ட�A,  )பேகாண) மதி3பB�ைடவ�ட 0.78% அதிக) 

ெபற3ப�ட ஒ3ப7த389ள;க9 ம(ற�தி( பாைவ� ) G>D� ). 
 
அHவலக  றி38: 1. மதி3பB�ைடவ�ட 0.25%  ைறவான, @ரா) ப�.ட�A, 

 )பேகாண) நி5வன�தா2( ஒ3ப7த389ள;ய�ைன மன?) 
ஏ?கலா).  

2. அவசர அவசிய�ைத G(ன;�� ம(ற�தி( அ0மதிைய 
எதி�ேநா�கி ேவைல உ�தரD வழ1கியைதK) ம(ற) 
அ1கீ�கலா).  

 ந.க. எ� 11406/2019/இ2,  ம.எ�. 62/2019-20 
    

05050505))))    ��கா)பாைளய� ெத� ெபா�� கழிவைற மராம�� பண��  !.5.00 இல�ச���  
நக� ம(ற) தன� 29.10.2019 ேததிய த-�மான) எ� 542. அ0மதி வழ1கியத( ேப2. 
இ3பண��  07.01.2020 அ(5 ஒ3ப7த389ள;க9 ேகார3ப�டதி. கீ=�க�ட வ�பர3ப> இர�� 
ஒ3ப7த389ள;க9 வர3ெப?றன 
.1 @ரா) ப�.ட�A,  )பேகாண)  மதி3பB�ைடவ�ட 0.25%  ைறD 
2 ஏ.ப�. ப�.ட�A,  )பேகாண) மதி3பB�ைடவ�ட 0.82% அதிக) 

ெபற3ப�ட ஒ3ப7த389ள;க9 ம(ற�தி( பாைவ� ) G>D� ). 
 
அHவலக  றி38: 1. மதி3பB�ைடவ�ட 0.25%  ைறவான, @ரா) ப�.ட�A,  )பேகாண) 

நி5வன�தா2( ஒ3ப7த389ள;ய�ைன மன?) ஏ?கலா).  
2. அவசர அவசிய�ைத G(ன;�� ம(ற�தி( அ0மதிைய 

எதி�ேநா�கி ேவைல உ�தரD வழ1கியைதK) ம(ற) 
அ1கீ�கலா).  

 ந.க. எ� 11406/2019/இ2, ம.எ�. 59/2019-20 
 
06060606))))    அ)மா உணவக�தி. உ9ள ெவ� கிைர�ட� பM�பா��� உபேயாக3ப��த இயலாத 
நிைலய�. உ9ளதா., 1.5 எN.ப�. ேமா�டா� 3 Phase 15 லி�ட� மாD அைர� ) ஒ� 8திய 
ெவ� கிைர�ட� பய(பா�>?  வா1க ேவ�>K9ள�.  நவ -ன சைமய. க�வ�க9 ம?5) 
உபகரண1க9 தயா2� ) த தி வாO7த தயா23பாள�கள;டமி�7� ெபற3ப�ட 
வ�ைல389ள;க9 வ�வர) கீ=�க�டவா5 
வ2ைச 
எ� 

நி5வன) ெபய� வ�ைல (அைன�� வ2 
ம?5) ெசலDக9 உ�பட) !. 

1 சப2 கிNச( ச�வ -A (ப�) லிமிெட�, ேகாய)8�R� 64310.00 

2 @ Sகா)ப�கா இ(டA�TA, ேகாய)8�R� 70800.00 
3 ெபா(மைல இ(டA�TA, ேகாய)8�R� 78470.00 

ேம? றி3ப��ட S(5 வ�ைல389ள;கள;.  ைற7த வ�ைல389ள; அள;��9ள ISO 

9001-2016 தரNசா(59ள தி�வாள�க9. சப2 கிNச( ச�வ -சA (ப�) லிமிெட�, ேகாய)8�R� 
நி5வன�தி( வ�ைல389ள;ய�ைன ஏ?க ம(ற�தி( அ0மதி� . 

 
 அ�வலக �றி��:    1. வ�வாO நிதிய�லி�7� !.64310 ெசலD ெசO� 8திய ெவ� 

கிைர�ட� வா1க ம(ற) அ0மதி வழ1கலா).  
2. அ)மா உணவக�தி( அ�றாட ெசய.பா�>?  ெவ� 

கிைர�ட� அவசிய) எ(பதா. ம(ற அ0மதிய�ைன 
எதி�ேநா�கி ஆைணய� ம?5) தன; அHவல� அவ�கள;( G( 
அ0மதி ெப?5 ேம.நடவ>�ைக ெதாட�7தத? ) அ0மதி 
அள;�கலா).  

                              ந.க. எ� 119/2020/அ6  
 



07070707))))    இ7நகரா�சி வா�� எ� 44, G��கி�Xண( நக2. 8தியதாக அைம�க3ப��9ள 
Y1காவ�. Z�த. பண�க9  ழ7ைதக9 வ�ைளயா�� சாதன1க9 அைம� ) பண�கைள 
வ�வாO நிதிய�( கீ= ேம?ெகா9ள !.2.00 இல�ச�தி?  தயா� ெசOய3ப��9ள 
மதி3பB�>?  ம(ற�தி( ஒ38தH� .  
  
அHவலக  றி38 1) ம(ற) ஒ38த. வழ1கலா).  

2) ம(ற அ0மதிய�ைன எதி�ேநா�கி தன; அHவல� அவ�கள;( 
அ0மதி ெப?5 ஒ3ப7த389ள;க9 ேகார ேம.நடவ>�ைக 
எ��தைதK) ம(ற) அ1கீக2�கலா). 

 ம. எ� 624/2019-20 
 
08080808))))    இ7நகரா�சி எ.ைல� �ப�ட ேமல�காேவ2 ஆ?றி(  5�ேக இ�7த பைழய 
பால�திைன இ>�� அ38ற3ப��த3ப�ட வைகய�. அதிலி�7த 28 எ�ண��ைக ISMB 600 x  210 

இ�)8 பB)க9 ேமல�காேவ2 நகரா�சி ேம.நிைல ந-�� ேத�க� ெதா�> வளாக�தி. இ�38 
ைவ�க3ப��9ளைத ெபா� ஏல�தி. வ��� அ38ற3ப��த நக� ம(ற) தன� 21.10.2018) 
ேததிய த-�மான) எ� 197. அ0மதி வழ1கியத( ேப2. ேம?க�ட ெபா��க9 7வ� 
அைழ3பாக 18.12.2019 அ(5 ெபா� ஏல�தி. வ�ட3ப�டதி. கீ=�க�ட வ�பர3ப>  A  

அOய3ப(, அOய3பா >ேரட�A, 874, வ�>3 ேப�ைட கீழ வாச., த\சா]� எ(பவரா. 
உNசப�ச ேக9வ� ேகார3ப��9ளைத ஏ?க ம(ற�தி( G>வ�? . 
 

வ2ைச 
எ� 

ஏல ேக9வ�தார�  ெபய� ம?5) Gகவ2 ேகா2ய உ�சப�ச 
ஏல� ேக9வ� 

1 A.  அOய3ப(, அOய3பா >ேரட�A, 874, 
வ�>3ேப�ைட, கீழ வாச., த\சா]� 

465000 

2 எ(. சரவண(,  
9, ஆேரா�கிய அ(ைன நக�,  )பேகாண) 

460000 

3 சரவணா A^.A, 
36 வ�>3ேப�ைட, கிழ�  வாச., 
த\சா]�-1 

450000 

 
அ�வலக �றி��:    ஏலமிட3ப�ட ேம?க�ட ெபா��க9 திற7தெவள;ய�. கிட3பதா. 

அத( மதி38  ைற7�ெகா�ேட வ�) நிைலய�.  7வ� Gைறயாக 
த?ேபா� உய�7த ேக9வ�� ெதாைக அOய3ப(, அOய3பா >ேரட�A, 
874,  வ�>3ேப�ைட கீழ வாச., த\சா]� எ(பவரா. !.465000/- 
(GST Kட( ேச��� _மா� !.5,50,000/-)  ேகா2K9ளைத ம(ற) 
ஏ?கலா). 

 
09090909))))    இ7நகரா�சி எ.ைல� �ப�ட ப திய�. அைம7�9ள ராண� _3ைபய� நகரா�சி 
ந�நிைல3ப9ள;  ப�>ட) மிகD) பMதைட7�9ளைத ெதாட�7� ேம?ப> க�>ட�தி( 
தா1 திற( (Stability) அறிK) ெபா��� அ�ணா ப.கைல� கழக), தி���க. அவ�க9 
Sல) ஆOD ெசOய3ப�டதி., ேம?ப> ப9ள;� க�>ட) பா�கா3ப?ற நிைலய�. உ9ளதாக 
ெதவ��க3ப��9ளைத ெதாட�7� ேம?ப> க�>ட�திைன இ>�� அ38ற3ப��திட தயா� 
ெசOய3ப�ட மதி3பB� ெதாைக !.3,00,000/-�  ம(ற�தி( அ0மதி� .  

 
அ�வலக �றி��:    ப9ள;�  ழ7ைதகள;( பா�கா3ப�ைன க��தி. ெகா��, ேம?ப> 

க�>ட�திைன உடன>யாக இ>�� அ38ற3ப��திட தன; அHவல2( 
G( அ0மதி ெப?5 ஒ3ப7த389ள; ேகா2யைத அ0மதியள;�கலா).  

                              ந.க. எ�          /2020/இ2 
 



10101010))))     )பேகாண) கிழ�  ேரா�ட2 ச1க தைலவ� அவ�கள� 22.10.2020) ேததிய க>த�தி. 
த1கள� ச1க�தி( 25வ� ெவ9ள; வ�ழா ெகா�டா�ட�திைன G(ன;�� அர_ ஆ�க9 
க.`2 அ�கி. உ9ள மண��Z�� வளாக�திைன 8னரைம38 ெசO� பராம2�க அ0மதி 
வழ1க� ேகார3ப��9ள�.  எனேவ,  )பேகாண) கிழ�  ேரா�ட2 ச1க�தி?  கீ=�க�ட 
நிப7தைனகa� �ப�� அர_ ஆ�க9 க.`2 அ�கி. உ9ள மண��Z�� வளாக�தி. 
8னரைம38 பண�கைள ேம?ெகா9ளD), பண�க9 G>D?ற ப�(ன� ெதாட�7� பராம�கD) 
அ0மதி வழ1க ம(ற�தி( ஒ38தH� . 
நிப7தைனக9 

1. ேம?ப> இட�திைன மண��Z�� 8ணரைம38 பண�கைள  தவ�ர இதர பண�கa�  
பய(ப��த� Zடா�.  எ7த ச�ட வ�ேராத நிக=Nசிகa) அ1  நைடெபற அ0மதி�க 
இயலா�. 

2. 8னரைம38 பண�க9 ேபாதிய பா�கா38ட( அ�கி. உ9ள ெபா� ெசா��க9 ம?5) 
உய�� உடைமகa�  ேசத) ஏ�) ஏ?ப��தாத வைகய�. ேம?ெகா9ள3பட ேவ��).  
பண�ய�( ேபா� ஏேத0) ேசத) அ.ல� வ�ப��க9 ஏ?ப�டா. அத?  த1க9 
அைம3ேப ெபா53பா ). 
 

3. ேம?ப> வளாக�தி. உ9ள நகரா�சி உயமி( ேகா8ர வ�ள�  அைம38கa�  எbவ�த 
ேசதG) ஏ?ப��த� Zடா�.  
 

4. நகரா�சி அbவ3ேபா� வ�தி� ) நிப7தைனக9 ம?5) வ�திGைறகa�  க��3பட 
ேவ��).  

5. பராம238 ெதாட�பாக ப�(னாள;. எM) ச�ட3Y�வ ப�ரNசைனகa�  த1க9  
அைம3ேப GM ெபா53ேப?க ேவ��).  
 

6. பராம23ைப நி5�தி�ெகா9ள வ��)ப�னா. நகரா�சி�  3 மாத கால�தி?  G(ேப 
அறிவ�38 Gைறயாக வழ1க3பட ேவ��). 
 

7. ேம?க�ட நிப7தைனக9 அைன�ைதK) ச)மதி�� ஒ3ப7த3ப�திர) நகரா�சி�  
எMதி�ெகா��க ேவ��).  
 

8. ெபா�ம�கள;டமி�7� 8கா�க9 ஏ�) வராத வைகய�. 8ணரைம38 ம?5) பராம238 
பண�கைள ேம?ெகா9ள ேவ��). 

9. ேம?க�ட நிப7தைனகள;. எ7தெவா� நிப7தைனயாவ� மcற3ப�டாேலா, 8கா� 
நி!ப��க3ப�டாேலா வழ1க3ப�ட அ0மதி ர�� ெசOய3ப�).  

10. பராம38 அ0மதிைய 8�3ப�3ப�), ம53ப�) நகரா�சிய�( G>ைவ3 ெபா5�த�.  
அ0மதி ம5�க3ப�டா. த1க9 அைம38 ஏ?ப��திய வசதிக9 ெதாடபாக எ7தவ�த 
இழ3பB�) ேகாராம. நகரா�சி�  தி�)ப ஒ3பைட�க ேவ��).  
 

அ�வலக �றி��:    ம(ற) அ0மதி வழ1கலா).  
                              ந.க. எ� 589/2020/இ2 

 
11111111))))    இ7நகரா�சி எ.ைல� �ப�ட ப திய�.  அ\சலக சாைல மண��Z�� ந-��ேத�க� 
ெதா�> அ�கி. உ9ள க�டண  ள;ய. ம?5) கழிவைறய�ைன பM� பா��� பராம2�திட 
தயா� ெசOய3ப�ட மதி3பB� ெதாைக !.4,75,000/-�  ம(ற�தி( அ0மதி� . 

 
அ�வலக �றி��:    பண�ய�( அவசர அவசிய�ைத க�தி தன; அHவல2( G( அ0மதி 

ெப?5 ஒ3ப7த389ள; ேகா2யைம�  ம(ற) அ0மதியள;�கலா).  
                              ந.க. எ�          /2020/இ2     

 



12121212))))    வா�� எ� 24 கா7தி நக�-ெச�கா(க(ன; ெச.H) தா� சாைல மிகD) 
பM�ப��9ளதைன வ�வாO நிதிய�(கீ= பராம38 ெசOய !.5.50 இல�ச�தி?  தயா� 
ெசOய3ப��9ள மதி3பB�>?  ம(ற�தி( அ0மதி�  

 
அ�வலக �றி��:    1) ம(ற) அ0மதி வழ1கலா).‘ 

2) அவசர) அவசிய) க�தி நக� ம(ற�தி( அ0மதிய�ைன 
எதி�ேநா�கி தன; அHவல� அவ�கள;( G( அ0மதி ெப?5 
ஒ3ப7த389ள;க9 ேகார நடவ>�ைக எ��தைதK) ம(ற) 
அ1கீக2�கலா).  

                              ந.க. எ� 1507/2020/இ2              
    

13131313))))    F«gnfhz« efuh£Á Âl¡fêÎ nkyh©ik Â£l¤Âš nrfu« brŒa¥gL« F¥ig 
»l§F mU»š Water analysis vL¤J m¿¡if tH§f Water analysis charges %.4220/-ia 
kht£l R‰W¢NHš bgh¿ahs®, jäœehL khR¡f£L¥gh£L thça«, jŠrhñU¡F brY¤j 
k‹w¥bghUŸ mDkÂ¡F. 
 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò : k‹w« mDkÂ tH§fyh«    
    e.f.v©e.f.v©e.f.v©e.f.v©.8741 .8741 .8741 .8741 ////97 / Ï497 / Ï497 / Ï497 / Ï4 

    

14141414))))    2019-2020« M©L tçtNèid Ôéu¥gL¤Â tçtNš elto¡if nk‰bfhŸs 1 
Kjš 45 th®LfëY« tçæid brY¤Âl bghJk¡fS¡F M£nlh _y« és«gu« 
brŒÂl éiy¥òŸë nfhçaÂš 02.01.2020« njÂ tu¥bg‰w éiy¥òŸëfë‹ égu« 
ÑœtUkhW. 

1. ÂU.Ã.Jiuuh{, bj‹wš t®¤jf és«gu« 
kl¤J bjU M£nlh ãiya«, F«gnfhz« 
(M£nlh thlif, bg£nuhš, ik¡br£, ng£lç, Monah 
c£gl xU ehŸ f£lz«) 

%.1600/- 

2. ÂU.o.rªÂunrfu‹, $ghyhí m£t®ilÁ§° 
127, gHå¢rhä ef®, br‹id rhiy, F«gnfhz« 
(M£nlh thlif, bg£nuhš, ik¡br£, ng£lç, Monah 
c£gl xU ehŸ f£lz«) 

%.1650/- 

3. ÂU.o.Rªj®, Ïja« t®¤jf és«gu« 
10Á.m©zy¡uAhu«,  F«gnfhz« 
(M£nlh thlif, bg£nuhš, ik¡br£, ng£lç, Monah 
c£gl xU ehŸ f£lz«) 

%.1700/- 

 
nk‰f©l éiy¥òŸëfëš Fiwthf éiy¥òŸë më¤JŸs ÂU.Ã.Jiuuh{, bj‹wš 
t®¤jf és«gu¤Â‰F k‹w« mDkÂ tH§»l x¥òjY¡F. 
 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò : 1. k‹w« mDkÂ më¡fyh«. 

2. jåmYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W ÂU.Ã.Jiuuh{, bj‹wš 
t®¤jf és«gu¤Â‰F c¤ÂuÎ tH§»aj‰F« mDkÂ 
më¡fyh«.    

    e.f.v©e.f.v©e.f.v©e.f.v©....    13504135041350413504    ////2019201920192019    / / / / m1m1m1m1 
    

    
    

jå mYty®  k‰W«  Miza®jå mYty®  k‰W«  Miza®jå mYty®  k‰W«  Miza®jå mYty®  k‰W«  Miza®    
F«gnfhz« ef®k‹w«F«gnfhz« ef®k‹w«F«gnfhz« ef®k‹w«F«gnfhz« ef®k‹w« 


