
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
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 : 3ehŸ : 3ehŸ : 3ehŸ : 30000....00009999.20.20.20.2020202020    



30.09.2020« njÂa ef®k‹w rhjhuz T£l bghUŸfŸ 
 

00001111))))    ேகாய����	 நக�ய பய��சி நி�வன�தி� 18.08.2020� ேததிய ந.க.எ�.276/2020/A2 
க#த�தி�ப# இ%நி�வன�தி�& '.1,50,000/- ப+&�ெதாைக ெச.�திட ேவ�#01ளதா, 2020-
2021� ஆ�#�& இ%நகரா5சிய�� ப+&�ெதாைக '.1,50,000/- நக�ய�ய பய��சி நி�வன�தி�& 
ெச.�திட ம�ற�தி� அ9மதி:& ைவ:க;ப<கிற�. 
 
அ�வலக �றி
� 1. ம�ற� அ9மதி வழ+கலா�. 
 ந.க.எ�.500/2017/சி1 
    

00002222))))    Ïªefuh£Á¡F brhªjkhd  bgçafil ÅÂæš cŸs  f£lz fê¥giw 31.03.2020 
cl‹ Kotiltjhš  nk‰go Ïd¤Â‰F 13.02.20, 11.03.20, M»a njÂfëš Vy« 
nfhu¥g£lÂš Vy« k‰W« x¥gªj¥òŸëæš vtU« fyªJ bfhŸséšiy.  nkY« 24.03.2020 
Kjš bfhnuhdh bjh‰W fhuzkhf ehL KGtJ« KG cul§F mKšgL¤j¥g£ljhš 
bjhl®ªJ Vy« k‰W« x¥gªj¥òŸë nfhu¥gléšiy.  18.06.2020 M« njÂa‹W Vy« k‰W« 
x¥gªj¥òŸëfŸ tunt‰f¥g£lÂš Ñœf©l Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰WŸsd.  
Vy¤Âš vtU« fyªJbfhŸséšiy. 

t.t.t.t.    
v©.v©.v©.v©.    

x¥gªj¥òŸë tH§»at® bga® k‰W« x¥gªj¥òŸë tH§»at® bga® k‰W« x¥gªj¥òŸë tH§»at® bga® k‰W« x¥gªj¥òŸë tH§»at® bga® k‰W« 
KftçKftçKftçKftç    

x¥gªj¥òŸë x¥gªj¥òŸë x¥gªj¥òŸë x¥gªj¥òŸë 
bjhif %.bjhif %.bjhif %.bjhif %.    

1 ÂU.M®.r¡Ântš, ÃŸisah® nfhéš bjU, 1,09,975 
2. ÂUkÂ.».jkaªÂ, 103 eLt¡fiu 1,10,000 

 
tUl«tUl«tUl«tUl«    flªj M©L F¤jif bjhifflªj M©L F¤jif bjhifflªj M©L F¤jif bjhifflªj M©L F¤jif bjhif    

%%%%    
2017-18 %.95,000 
2018-19 %.99,750 
2019-20 %.1,04,738 
5 rjÅj« TLjš bjhif  %.1,09,975 

 
tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš ÂUkÂ.nf.jkaªÂ v‹gt® më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
bjhif %.1,10,000/- flªj M©L F¤jif bjhifæèUªJ 5 rjÅj« TLjyhf cŸsjhš 
m‹dhç‹ x¥gªj¥òŸë V‰gJ F¿¤J  k‹w¤Â‹  gh®it¡F 
 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò: k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©.     /2017/m7e.f.v©.     /2017/m7e.f.v©.     /2017/m7e.f.v©.     /2017/m7    
    

00003333))))    Ïªefuh£Á¡F brhªjkhd  jŠrhñ® rhiy jhuhRu¤Âš òÂjhf f£l¥g£LŸs 
f£lz fê¥giw 31.07.2020 cl‹ Kotiltjhš  nk‰go Ïd¤Â‰F 18.06.2020 M« 
njÂa‹W Vy« k‰W« x¥gªj¥òŸëfŸ tunt‰f¥g£lÂš Ñœf©l Ïu©L 
x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰WŸsd.  Vy¤Âš vtU« fyªJbfhŸséšiy. 

t. 
v©. 

x¥gªj¥òŸë tH§»at® bga® k‰W« 
Kftç 

x¥gªj¥òŸë 
bjhif %. 

1 ÂUkÂ.nf.jkaªÂ,103, eLt¡fiu 1,72,000 
2. ÂUkÂ.í.kŠRsh,12, mä®jòu« 1,69,950 

 
tUl« flªj M©L F¤jif bjhif 
2017-18 %.1,45,000 
2018-19 %.1,52,250 
2019-20 %.1,59,863 
5 rjÅj« TLjš bjhif  %.1,67,856 



 
tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš ÂUkÂ.nf.jkaªÂ v‹gt® më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
bjhif %.1,72,000/- flªj M©L F¤jif bjhifæèUªJ 5 rjÅj« TLjyhf cŸsjhš 
m‹dhç‹ x¥gªj¥òŸë V‰gJ F¿¤J  k‹w¤Â‹  gh®it¡F« 
 
mYtyf F¿¥ò :  k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©.     /2017/m7e.f.v©.     /2017/m7e.f.v©.     /2017/m7e.f.v©.     /2017/m7    

    
00004444))))    Ïªefuh£Á¡F brhªjkhd fhªÂ ó§fh Kjšjs fil v©.1 murhiz v©.92 
ehŸ.03.07.2007‹ go 9 M©LfŸ KoÎ‰wjhš nk‰go filæ‹ thlif ca®¤j¥g£lJ.  
ca®¤j¥g£l thlifia F¤jifjhu® brY¤jhj fhuz¤jhš nk‰go filia ó£o Óš 
it¡f¥g£ljhš nk‰go fhªÂ ó§fh Kjšjs fil v©.1  Vy« k‰W« x¥gªj¥òŸë nfhu 
k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F 
 
mYtyf F¿¥ò  : mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©.14860 / 2017  / m7e.f.v©.14860 / 2017  / m7e.f.v©.14860 / 2017  / m7e.f.v©.14860 / 2017  / m7    

    
00005555))))    Ïªefuh£Á¡F brhªjkhd jŠrhñ® rhiy, jhuhRu« muryh‰W ghy« mU»š 
f£l¥g£LŸs Fëaš k‰W« fêtiwæš Âdrç f£lz« tNš brŒÍ« cçk« 31.07.2020 
cl‹ Kotiltjhš 01.08.2020 Kjš _‹wh©LfS¡F nk‰go cçk« F¤jifél Vy« 
k‰W« x¥gªj¥òŸë nfhu k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F. 
 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò:    1. mDkÂ¡fyh«. 

2. jåmYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W Vy« k‰W« x¥gªj¥òŸë 
nfhçaij mDkÂ¡fyh«. 

 e.f.v©.14860/2017/m7e.f.v©.14860/2017/m7e.f.v©.14860/2017/m7e.f.v©.14860/2017/m7    
  
00006666))))    Ïªefuh£Á¡F brhªjkhd m¿P® m©zh ng%ªJ ãiya¤Âš ghJfh¥ò miwæš 
it¡f¥gL« bghUŸfS¡F tNš brŒÍ« cçk¤Â‰F 2019-2020 M« M©L¡F bghJ 
Vy« él¥g£lÂš ÂU.ghyhí v‹gt® Vy« nf£L el¤ÂtU« ãiyæš bfhnuhdh Cul§F 
fhuzkhf jd¡F bgU¤j eZl« V‰g£ljhš nk‰f©l Ïd¤ij  bjhl®ªJ el¤j 
Ïayéšiy v‹W« nk‰go  bghUŸ ghJfh¥. miwia x¥gil¡»nw‹ v‹W foj« 
tH§f¥g£ljhY« nk‰f©l Ïd¤ij 2018-2021 M« M©L F¤jif éÂfS¡F£g£L 
Û©L« Vy« k‰W« x¥gªj¥òŸë nfhu k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F. 
 
mYtyf F¿¥ò  : mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©.14860/2017/m7e.f.v©.14860/2017/m7e.f.v©.14860/2017/m7e.f.v©.14860/2017/m7    

    
00007777))))    Ïªefuh£Á¡F brhªjkhd m¿P® m©zh ng%ªJ ãiya jiu¤js¡fil 
v©.53¡F 11.03.2020 M« njÂa‹W Vy« k‰W« x¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ñœf©lthW 
Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. 
    

x¥gªj¥òŸë tH§»at® bga®x¥gªj¥òŸë tH§»at® bga®x¥gªj¥òŸë tH§»at® bga®x¥gªj¥òŸë tH§»at® bga®    x¥gªj¥òŸë x¥gªj¥òŸë x¥gªj¥òŸë x¥gªj¥òŸë 
bjhif %.bjhif %.bjhif %.bjhif %.    

flªj 3 M©Lfëš flªj 3 M©Lfëš flªj 3 M©Lfëš flªj 3 M©Lfëš 
ã®zæ¡f¥g£l bjhifã®zæ¡f¥g£l bjhifã®zæ¡f¥g£l bjhifã®zæ¡f¥g£l bjhif    

gh.jäœkhw‹ j/bg.nfh.ghy»UZz‹ 
107.#h‹brštuh{ ef® 
F«gnfhz« 

13,100 31.03.2016 
01.04.2016 
01.04.2019 

6925 
11000 
12650 

Ã.Fkh® j/bg.J.guRuhk‹ 
49/2.Ó¤jhbu£o bjU 
F«gnfhz« 

9,000  



    
nk‰f©l tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš mÂf thlif bjhifahf %.13,100/- 
tH§»ÍŸs ÂU.gh.jäœkhw‹ v‹gtç‹ x¥gªj¥òŸë br‹w M©ilél TLjyhf 
cŸsJ. k‹w¤Â‹ gh®it¡F. 
 
mYtyf F¿¥ò: 1. mDkÂ¡fyh« 

2. jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W x¥gªj¥òŸëjhuU¡F 
m¿é¥ò mD¥g mDkÂ¡fyh«. 

 e.f.v©.    /2017/m7e.f.v©.    /2017/m7e.f.v©.    /2017/m7e.f.v©.    /2017/m7    
    
00008888))))    இ%நகரா5சி ப&திகள? ெகாேரானா ைவர@ (COVID-19) ேநாI ெதா�� பரவாம 
J�ெனKச�:ைக நடவ#:ைக ேம�ெகா1ள ேதைவயான கிLமிநாசின? ெபாL5க1, பா�கா;� 
உபகரண+க1 வா+க அவசர அவசிய� கLதி தமிOநா< மாவ5ட நகராடசி ச5ட� 1920 
ச5ட;ப��P 15-� ப# வ�ைல;�1ள? ெபற;ப5டதி &ைற%த வ�ைல;�1ள? ெகா<��1ள 
திL.எ�.சரவண� ஒ;ப%ததா		:& வ�நிேயாக உ�திரP வழ+க;ப5<, ெசலவ�ன� '.19,44,199/-
:& ம�ற�தி� பதிP:காக ெபாL1 ைவ:க;ப<கிற�. 
 
அ�வலக �றி
� – 
(அ). பதிP ெசIயலா�. 

ந.க.எ�.4502/2020/எ�.1   

    
00009999))))    இ%நகரா5சி ப&திய� ெகாேரானா ைவர@ ெதா�� (COVID-19)   பரவாம த<:&� 
J�ெனKச�:ைக நடவ#:ைகயாக வ�ழி;�ண	P ஏ�ப<��� ெபாL5<, ஒலி ெபL:கி Uல� 
அVெவா;ெபாW� ெபா�ம:கX:& ேதைவயான அறிவ�;�க1 ெசIய நக	ம�ற தY	மான 
எ�.706 நா1.30.04.2020 அ9மதி ெபற;ப5<, [யவ� வ	�தக ஒலிபர;� வ�ள�பர�, 
&�பேகாண� நி�வன�தா பண�க1 நைடெப�� வLகிற�. ைவர@ ெதா�� ெதாட	பான 
நடவ#:ைகக1 ெதாட	வதா ெபா�ம:கX:& ேதைவயான அறிவ�;� ஒலிபர;� ெசIய 
ேவ�#01ளதா, ெதாட	%� பண�ைய ேம�ெகா1ளP�, அத�&�டான உ�ேதச ெசலவ�ன� 
'.2,00,000/- (இர�< இல5ச� ம5<�) ம�ற�தி� அ9மதி:காக ெபாL1 ைவ:க;ப<கிற�. 
 
அ�வலக �றி
� – 
(அ). அ9மதி அள?:கலா�. 
(ஆ). ெசலவ�ன� வLவாI நிதிய� ேம�ெகா1ள அ9மதி அள?:கலா�. 
(இ).  தன?அ.வல�� J� அ9மதி ெப�� நடவ#:ைக ேம�ெகா�டதைன அ+கீக�:கலா�.
  

ந.க.எ�.3607/2020/எ�.1   

    
11110000))))    இ%நகரா5சிய�� ெபா�]காதார;ப��P பராம�;� வாகன� BOV – ேப5ட�ய� இய+&� 
வாகன�தி பWதைட%த 25 – எ�ண�:ைக வாகன+கைள ச� ெசI� இய:&� ெபாL5< தன? 
அ.வல�� J� அ9மதி ெப�� ஒ;ப%த;�1ள? ேகா�யதி வர;ெப�ற ஒ;ப%த;�1ள?க1 
ம�ற�தி� J#P:காக ைவ:க;ப<கிற�. 

வ.எ�. நி�வன�தி� ெபய	 
வ�ைல;�1ள? 
ெதாைக '. 

1 
எ@ஸா	 ஏெஜ�ஸி@, 
11, ஜாகீ	 உேச� ெதL, 
60 அ# சாைல, &�பேகாண�. 

498000/- 

2. 

�ஷி &'; ஆ; க�ெபன?@, 
எ@.��	, 
காைர:கா ேரா<, 
&�பேகாண�. 

488912/- 



 
அ�வலக �றி
� – 
(அ). &ைற%த வ�ைல வ�கித வ�ைல;�1ள? ெகா<��1ள �ஷி &'; ஆ; க�ெபன?@, 
எ@.��	, காைர:கா ேரா<, &�பேகாண�. நி�வன�தி� ஒ;ப%த;�1ள?ைய  ஏ�கலா�. 
(ஆ).அவசர அவசிய� கLதி தன? அ.வல�� J� அ9மதி ெப�� நடவ#:ைக ேம�ெகா�< 
பண� உ�திரP வழ+கியதைன அ+கீக�:கலா�. 
(இ). ெசலவ�ன� வLவாI நிதிய� ேம�ெகா1ளலா�.   

ந.க.எ�.6979/2020/எ�.1   

        
11111111))))    இ%நகரா5சி:& ெசா%தமான க�:&ள� ப&திய�.1ள IHSDP  தி5ட�தி� கீO �தியதாக 
க5ட;ப5<1ள அ<:&மா# &#ய�L;� வளாக�தி� உ5�ற� ம�சாைலயாக உ1ளதா 
அவ�ைற �தியதாக தா	சாைல அைம:&� பண�:& 30.00 இல5ச�தி�& நக	 ம�ற� தன� 
29.05.2020� ேததிய தY	மான� எ� 720 அ9மதி வழ+கியதி� ேப� இ;பண�:& 18.06.2020 
அ�� ஒ;ப%த; �1ள?க1 ேகார;ப5டதி கீOக�ட வ�வர;ப# இர�< ஒ;ப%த;�1ள?க1 
வர;ெப�றன.  ெபற;ப5ட ஒ;ப%த;�1ள?க1 ம�ற�தி� பாைவ:&� J#வ��&�.  

வ�ைச 
எ� 

ஒ;ப%ததார�� ெபய	 சதவ Yத வ�பர� 

1 திL.எ�.சரவண�, ஒ;ப%ததார	, 
&�பேகாண�.  

மதி;பe5ைட வ�ட0.21%  &ைறP 

2. திLவாள	க1.ஏ.ப�.ப�ட	@, 
ஒ;ப%ததார	, &�பேகாண� நகரா5சி  

மதி;பe5ைட வ�ட 1.31% அதிக� 

   
அ�வலக �றி
�: 
    

1. மதி;பe5ைடவ�ட 0.21% &ைறவான திL.எ�.சரவண�, &�பேகாண� 
ஒ;ப%த;�1ள?ய�ைன ம�ற� ஏ�கலா�. 

2. அவசர அவசிய�ைத J�ன?5< ம�ற�தி� அ9மதிைய 
எதி	ேநா:கி ேவைல உ�தரP வழ+கியைத0� ம�ற� 
அ+கீக�:கலா�. 

ந.க. எ� 4781/2020/இ2                         
    

12121212))))    இ%நகரா5சி:&5ப5ட வா	< எ�.12- தியாகி ராமசாமி ெதL ம��� ெர5#ராய	 &ள� 
கிழ:& வ�<ப5ட ப&தி:& சிெம�5 சாைல அைம:&� பண�:& '.7.80 இல5ச�தி�& 
நக	ம�ற� தன� 29.05.2020ஆ� ேததிய தY	மான� எ� 748 அ9மதி வழ+கியதி� ேப� 
இ;பண�:& 19.06.2020 அ�� ஒ;ப%த;�1ள? ேகார;ப5டதி கீOக�ட வ�வர;ப# இர�< 
ஒ;ப%த;�1ள?க1 வர;ெப�றன.  

வ�ைச 
எ� 

ஒ;ப%ததார�� ெபய	 சதவ Yத வ�பர� 

1 திL.எ�.சரவண�, ஒ;ப%ததார	, 
&�பேகாண�.  

மதி;பe5ைட வ�ட0.23%  &ைறP 

2. திLவாள	க1.ஏ.ப�.ப�ட	@, 
ஒ;ப%ததார	, &�பேகாண� நகரா5சி  

மதி;பe5ைட வ�ட 0.32% அதிக� 

  ெபற;ப5ட ஒ;ப%த;�1ள?க1 ம�ற�தி� பாைவ:&� J#வ��&�. 
 

அ�வலக �றி
�: 
    

1. மதி;பe5ைடவ�ட 0.23% &ைறவான திL.எ�.சரவண�, &�பேகாண� 
ஒ;ப%த;�1ள?ய�ைன ம�ற� ஏ�கலா�. 

2. அவசர அவசிய�ைத J�ன?5< ம�ற�தி� அ9மதிைய 
எதி	ேநா:கி ேவைல உ�தரP வழ+கியைத0� ம�ற� 
அ+கீக�:கலா�. 

ந.க. எ� 5241/2020/இ2                         
    



13131313))))    இ%நகரா5சி &#நY	 ம��� வ#கா நிதிய�� கீO வா	< எ� 1 Jத 6 வைர 
]வாமிமைல சாைல, ெபLமா�# சாைல ம��� கL;g	 சாைலகள?.1ள பாதாள சா:கைட 
ேம�ேஹாகைள பW� பா	�� U#க1 மா��� பண�:& 08.05.2020 அ��  ஒ;ப%த;�1ள?க1 
ேகா�யதி, வர;ெப�ற ஒ;ப%த;�1ள?கள?� ஒ;�ேநா:& ப5#ய ம�ற�தி� பா	ைவ:&� 
J#வ��&.  

வ�ைச 
எ� 

ஒ;ப%ததார�� ெபய	 சதவ Yத வ�பர� 

1 திL.எ�.சரவண�, ஒ;ப%ததார	, 
&�பேகாண�.  

மதி;பe5ைட வ�ட0.03%  &ைறP 

2. திLவாள	க1.ஏ.ப�.ப�ட	@, 
ஒ;ப%ததார	, &�பேகாண� நகரா5சி  

மதி;பe5ைட வ�ட 0.01% அதிக� 

 

அ.வலக &றி;�: 1. &ைற%த ஒ;ப%த;�1ள?ைய ஏ�கலா�. 
2. அவசர அவசிய� கLதி, ம�ற அ9மதிைய எதி	ேநா:கி 

ஆைணய	 ம��� தன? அ.வல	 அவ	கள?� J� 
அ9மதி ெப�� ேவைல உ�தரP வழ+கியைத0� 
ம�ற� அ+கீக�:கலா�.  

 e.f. v©. 4099 e.f. v©. 4099 e.f. v©. 4099 e.f. v©. 4099 /2020/Ï2/2020/Ï2/2020/Ï2/2020/Ï2    
k.f.v©.  95/2019k.f.v©.  95/2019k.f.v©.  95/2019k.f.v©.  95/2019----20202020    

    
14141414))))    br‹id, efuh£Á ã®thf Miza® mt®fë‹ 11.4.2018-« njÂa foj«  
e.f.v©.7556/2017/IHSDP-3 –š m«%£ 2016-17 Â£l¤Â‹Ñœ Ïªefuh£Áæš eilbg‰W 
tU«  FoÚ® g»®khd FHhŒ  nk«gh£L¥ gâfŸ k‰W« efçš éLg£l gFÂfëš ghjhs 
rh¡fil¤ Â£l mik¥òfŸ V‰gL¤J« Â£l« M»a Â£l¥ gâfis f©fhâ¤J 
bjhêšE£g MnyhridfŸ tH§f Project Management Consultant Mf  br‹id Tamil 

Nadu Water Investment Company Ltd., ãWtd¤jhiu ãakd« brŒJ  
c¤juél¥g£LŸsJ. nk‰f©l Ïu©L Â£l¥ gâfS« j‰bghGJ K‹nd‰w¤Âš 
cŸsd.  Ïj‰fhd x¥gªj õu¤Jfë‹go PMC  fhy«  03.11.2019 cl‹ KotilªJ é£lJ.  
Ïa‰if Ïl®ghLfŸ, ghuhSk‹w nj®jš ngh‹w  fhuz§fshš F¿¥Ã£l  fhy¤Â‰FŸ 
gâfŸ Kotilahj fhuz¤Âdhš Ï›tYtyf  1.11.2019-«  njÂa ef.v©.8303/2017/Ï2 
brašKiwfëš    PMC‹ gâ¡fhy¤Âid   31.05.2020 tiu Ú£o¥ò brŒJ 
c¤juél¥g£LŸsJ  x¥gªj õu¤Â‹ ÃçÎ 6-š x¥gªj¡fhy« 18 khj§fS¡F«nkš 
TLjyhF« g£r¤Âš nk‰gh®it bryéd« khjhkhj« mªãWtd« bgh¿ahs®fŸ 
f£lz«, mYtyf bryÎ, ngh¡Ftu¤J bryÎ, Â£l¥gâfŸ F¿¤jhd m¿¡if jahç¤J 
tH§Fjš k‰W« Ïju bryéd§fS¡fhf V‰gL« bryéd§fis (GST c£gl) tH§fyh« 
vd F¿¥Ãl¥g£LŸsJ. Ïj‹go br‹id Tamil Nadu Water Investment Company Ltd., 

ãWtd¤Â‹ foj« TWIC/Kumbakonam-PMC-169-2492 ehŸ 4.1.2.2019-š bjçé¤JŸsgo  
khj bryéd égu« %.517210/Month  v‹w mo¥gilæš 4.11.2019 Kjš 31.5.2020 tiu 
tH§fÎ«, Ïj‰fhd bryéd« %.36,30,470/-I efuh£Á tUthŒ ãÂæèUªJ bryélÎ«,  
Ã‹d® Ïªj PMC gâ¡F muR ãÂ xJ¡ÑL »il¡f¥bg‰whš mjid efuh£Á ãÂ¡.F 
<LbrŒJ¡ bfhŸsÎ« ef® k‹w« jdJ 30.03.2020« njÂa Ô®khd« v© 625š mDkÂ 
tH§»ÍŸsJ.  j‰nghJ bfhnuhdh bjh‰W nehæ‹ fhuzkhf nk‰go gâ Ko¥gÂš 
fhyjhkj« V‰g£LŸsJ v‹W«, Mjyhš gâæid Ko¡f m¡nlhg® 2020 fhy mtfhr« 
njit¥gLtjhfÎ«, V‰fdnt cŸs Terms and Conditions-fë‹go m¡nlhg® 2020 Koa 
PMC  gâ¡fhd fhy Ú£o¥ò brŒJ c¤juélÎ«   br‹id TWIC  ãWtd¤Âd® 
22.05.2020« njÂa foj« v© TWIC/Kumbakonam-PMC/169/2765 foj¤Âš 
nfhu¥g£LŸsJ.   Ïa‰if Ïl®ghLfshš (COVID-19)  Ï¥gâæš V‰g£LŸs 
fhyjhkj¤Âid fUÂÍ«,  Ï¤Â£l¥ gâæid Ko¤J bghJk¡fŸ ga‹gh£o‰F 
bfh©Ltu VJthf  nk‰go ãWtd¤Âd® nfhçÍŸsgo 01.06.2020 Kjš 31.10.2020 Koa  



IªJ khj fhy¤Â‰F PMC Ú£o¥ò brŒJ c¤juélÎ«,  V‰fdnt cŸs éÂKiwfŸ k‰W« 
ãgªjidfS¡F£g£L  khj bryéd égu«   (GST  c£gl)  %.517210/Month  v‹w 
mo¥gilæš  CÂa« tH§»lÎ«,  j‰bghGJ Ú£o¥ò brŒa¥gL« 5 khj§fS¡fhd  
bryéd« %.25,86,050/-I efuh£Á tUthŒ ãÂæèUªJ bryélÎ«,  Ã‹d® Ïªj PMC 

gâ¡F muR ãÂ xJ¡ÑL »il¡f¥bg‰whš mjid efuh£Á ãÂ¡.F <LbrŒJ¡ 
bfhŸsÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

 

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò:    1. k‹w« mDkÂ  tH§fyh«. 
2. mtru mtÁa« fUÂ jå mYty® mt®fë‹ K‹ mDkÂ 

bg‰W PMC-¡F gâ Ú£o¥ò brŒa¥g£lijÍ«, nkš 
elto¡if vL¤jijÍ« k‹w« m§Ñfç¡fyh«.  

                                                                                                                         e.f.v©4496./2018/Ï2e.f.v©4496./2018/Ï2e.f.v©4496./2018/Ï2e.f.v©4496./2018/Ï2    

    
15151515))))    இ%நகரா5சிய� உ1ள 45 வா	<கள? �;�ரP பண�கைள ேம�ெகா1X� பண�ய�  
ேபாதிய �;�ரP பண�யாள	க1  இலாத காரண�தினா நக	 ம�ற 05.07.2019� ேததிய 
தY	மான� எ� 318 ம��� நகரா5சி நி	வாக ஆைணய	, ெச�ைன அவ	கள?� ெசயJைறக1 
K.Dis. No.17964/J3/2019 நா1 10.02.2020 ஆகியவ�றி�& இண+க இ%நகரா5சிய� திட:கழிP 
ேமலா�ைம தி5ட� ெசயப<�த ஒ;ப%த அ#;பைடய� 415 பண�யாள	கைள 
அம	�தி:ெகா�< �;�ரP பண�கைள ேம�ெகா1ள த&தி வாI%த நி�வன+கள?டமிL%�  
இர�டா� அைழ;பாக 24.06.2020 அ�� ஒ;ப%த;�1ள?க1 ேகார;ப5டதி Online Uல� 
ஒ;ப%த;�1ள?க1 ஏ�� ெபற;படவ�ைல. Off line Uல� கீO:க�ட இர�< ஒ;ப%த;�1ள?க1 
ெபற;ப5டன.  

வ�ைச 
எ� 

ஒ;ப%த;�1ள?தார	 வ�வர� 

1 M/s. SS Engineerrs 3/6 Kamadenu Nagar,  
Vadavalli,  Bharathiyar University Post,  Coimbatore-641041 

2. M/s. AR ES PE Infra Private Limited,  
76 1st Floor, RK Complex,  
Thondamuthur Road,  Vadavalli, Coimbatore - 641 041 

 

வர;ெப�ற இர�< ஒ;ப%த;�1ள?கX� ெதாழி�5ப �	%தாIP ெசIய;ப5டதி, M/s. AR ES 
PE Infra Private Limited, ேகாய���[	 நி�வன�தின	 ெதாழி�5ப த&தி ெபறாததா த1Xப# 
ெசIய;ப5ட�.   ெதாழி�5ப த&தி ெப��1ள M/s. SS Engineers Builders & Contractors, Coimbatore  
நி�வன�தின	 கீO:க�ட வ�வர;ப# ஒ;ப%த;�1ள? ெகா<��1ள� ம�ற�தி� பா	ைவ:&�, 
J#வ��&� ைவ:க;ப<கிற�.  
 

வ�ைச 
எ� 

ஒ;ப%ததார�� ெபய	 சதவ Yத வ�பர� 

1 M/s. SS Engineers Builders & Contractors, 3/6 
Kamadenu Nagar, Vadavalli,  Bharathiyar University 
Post,  Coimbatore-641041 

 
மதி;பe5ைட வ�ட0.50%  &ைறP 

 
அ.வலக &றி;�: 1. வர;ெப�றதி ெதாழி �5ப த&தி ெப�ற M/s. SS Engineers Builders & 

Contractors,  நி�வன�தா�� மதி;பe5ைட வ�ட           0.50% 
&ைறவான ஒ;ப%த;�1ள?ைய ம�ற� ஏ�கலா�. 

2. அவசர அவசிய� கLதி, ம�ற அ9மதிைய எதி	ேநா:கி ஆைணய	 
ம��� தன? அ.வல	 அவ	கள?� J� அ9மதி ெப�� ேவைல 
உ�தரP வழ+க நடவ#:ைக ேம�ெகா�டைத0� ம�ற� 
அ+கீக�:கலா�.  

 e.f. v©. 6256 e.f. v©. 6256 e.f. v©. 6256 e.f. v©. 6256 /2018//2018//2018//2018/எ�1 



16161616))))    இ%நகரா5சிய�13.05.2020 அ�� ெபற;ப5ட ஒ;ப%த;�1ள?ய�� ஒ;�ேநா:& ப5#ய 
ம�ற�தி� பா	ைவ:& J#வ��&. 
 

வ. 
எ� 

பண�ய�� ெபய	 மதி;பe< 
 

1 பாதாள சா:கைட 
ேம�ேஹாகைள பW�பா	�� 
U#க1 மா��� பண� 

'.10.50 
இல5ச� 

1. எ�.சரவண� 0.03% &ைறP 
2. ஏப� ப�ட	@ 0.01% &ைறP 

    
 

ெபற;ப5ட ஒ;ப%த;�1ள?கள? &ைற%த ஒ;ப%த;�1ள? அள?�த திL.எ�.சரவண�, 
ஒ;ப%ததாரL:& பண� உ�தரP வழ+கலா�. 
 

அ.வலக &றி;�: பண�ய�� அவசர அவசிய�ைத கLதி தன?அ.வல�� J� அ9மதி 
ெப�� பண� உ�தரP வழ+கியைம:& ம�ற� அ9மதி:கலா�. 

 e.f. v©. 4099 e.f. v©. 4099 e.f. v©. 4099 e.f. v©. 4099 /2020/Ï2/2020/Ï2/2020/Ï2/2020/Ï2    
    
17171717))))    இ%நகரா5சி எைல:&5ப5ட ப&திகள? பாதாள சா:கைட தி5ட�தி� கீO 7 
எ�ண�:ைகய�லான நYேர�� நிைலய�தி� ஒ�றான ேசாழ� நக	 கழிPநY	 நYேர�� 
நிைலய�தி ெபாL�த;ப5< பய�பா5# இL%த 22எKப� ம��� 30எKப� மி�ேமா5டா	 
பWதைட%� வ�5டப#யா, வா	< எ�.4,5,6 ம��� 7 வ� வா	# இL%� ெவள?ேய�� 
கழிPநY	 ]�திக�;� நிைலய�தி�& ெசலவ�ைல. சாைலய� ஆ+கா+ேக வழி%ேதா<கிற�. 
இதனா ெபா�ம:கX:&�, ெபா�]காதார�தி�& ேக<வ�ைளவ�:&� நிைல உ1ளதா, 
இவ�ைற தவ�	�தி<� ெபாL5< 22எKப� ம��� 30எKப� மி� ேமா5டா	கைள பW� நY:க� 
ெசIதிடP�, �தியதாக Sluice Value, Non-Return value ம��� Star delta stoatex ேபா�றைவ �தியதாக 
அைம�திட தயா	 ெசIய;ப5ட மதி;பe< ெதாைக '.3,85,000/-:& ம�ற�தி� அ9மதி:&. 
 

அ.வலக &றி;�: பண�ய�� அவசர அவசிய�ைத கLதி தன? அ.வல�� J� அ9மதி 
ெப�� ஒ;ப%த;�1ள? ேகா�யைம:& ம�ற� அ9மதியள?:கலா�.  

 e.f. v©. 4751 e.f. v©. 4751 e.f. v©. 4751 e.f. v©. 4751 /2020/Ï2/2020/Ï2/2020/Ï2/2020/Ï2    
    
18181818))))    இ%நகரா5சிய�� ெபா�]காதார;ப��P பராம�;� வாகன� TN 68Z 5729 ேப5ட� 
பWதைட%�1ளதைன அ;�ற;ப<�தி �திய ேப5ட� வா+&� ெபாL5< நக	ம�ற தY	மான 
எ�.355 நா1.30.07.2019- நி	வாக அ9மதி ெபற;ப5< வ�ைல;�1ள? ேகா�யதி வர;ெப�ற 
வ�ைல;�1ள?க1 ம�ற�தி� J#P:காக ைவ:க;ப<கிற�. 

வ.எ�. நி�வன�தி� ெபய	 
வ�ைல;�1ள? 
ெதாைக '. 

1 
வ Yன@ ேப5ட�  ச	வ Y@, 51ப�, 
பாணா�ைற ெத�& வ Yதி, 
&�பேகாண�. 

9300/- 

2. 
அ�ம� ேப5ட� ஒ	:@, 14ஏ, 
ப�டா� &ள� ேரா<, 
&�பேகாண�. 

8700/- 

 
அ�வலக �றி
� – 
(அ). &ைற%த வ�ைல வ�கித வ�ைல;�1ள? ெகா<��1ள அ�ம� ேப5ட� ஒ	:@, 14ஏ, ப�டா� 
&ள� ேரா<, &�பேகாண�. நி�வன�தி� வ�ைல;�1ள?ைய ஏ�கலா�. 
(ஆ). தன? அ.வல�� J� அ9மதி ெப�� வ�நிேயாக உ�திரP வழ+கியதைன 
அ+கீக�:கலா�.   

ந.க.எ�.7666/2019/எ�.1   



19191919))))    இ%நகரா5சிய�� ெபா�]காதார;ப��P பராம�;� வாகன� TN 68 Q 3708 வாகன�தி� டய	, 
#�; மிகP� பWதைட%த நிைலய� இய:க இயலாத நிைலய� உ1ளதா அVவாகன�தி�& 
ேதைவயான டய	, #�;, ப�ளா; ஆ� எ�ண�:ைக வா+கP�, அத�&�டான உ�ேதச 
ெசலவ�ன� '.65000/- (அ�ப�ைத%தாய�ர� ம5<�) ம�ற�தி� அ9மதி:காக ெபாL1 
ைவ:க;;ப<கிற�. 
 
அ�வலக �றி
� – 
(அ). அ9மதி அள?:கலா�. 
(ஆ). ெசலவ�ன� வLவாI நிதிய� ேம�ெகா1ள அ9மதி அள?:கலா�..   

ந.க.எ�.6239/2020/எ�.1   

        
20202020))))    இ%நகரா5சிய�� ெபா�]காதார;ப��P பராம�;� வாகன� TN 68Z 3895 வாகன�தி� 
பW�கைள ச�ெசI� த&தி – சா�� ெப���தL� பண�:& தன? அ.வல�� J�ன9மதி 
ெப�� ஒ;ப%த;�1ள? ேகா�யதி வர;ெப�ற ஒ;ப%த;�1ள?க1 ம�ற�தி� J#P:& 
ைவ:க;ப<கிற�. 

வ.எ�. நி�வன�தி� ெபய	 
வ�ைல;�1ள? 
ெதாைக '. 

1 
சிவச:தி ஆ5ேடா ஒ	:@, 
மய�லா<�ைற ெமய�� ேரா<, 
&�பேகாண�. 

71585/- 

2. 
அ�ைன ச�தியா எ�ஜின?ய	@ 
ஒ	:@, 13, ரா�ேக ேரா<, 
திLவா'	. 

80380/- 

 
 
அ�வலக �றி
� – 
(அ). &ைற%த வ�ைல வ�கித வ�ைல;�1ள? ெகா<��1ள சிவச:தி ஆ5ேடா 
ஒ	:@,&�பேகாண�, நி�வன�தி� வ�ைல;�1ள?ைய ஏ�கலா�. 
(ஆ). தன? அ.வல�� J� அ9மதி ெப�� நடவ#:ைக ேம�ெகா�டதைன  அ+கீக�:கலா�.
  
(இ). ெசலவ�ன� வLவாI நிதிய� ேம�ெகா1ள அ9மதி அள?:கலா�.  

ந.க.எ�.6069/2020/எ�.1   

        
21212121))))    இ%நகரா5சி ப&திய� ெகாேரானா ைவர@ ெதா�� (COVID-19) ெபLமளவ� பரவாம 
இL:&� ெபாL5< ெபா�ம:கX:& ேதைவயான வ�ழி;�ண	P அறிவ�;� ேநா5�@ 25000 
எ�ண�:ைக அKச#�� வ�நிேயாக� ெசIய மாவ5ட ஆ5சிய	, த�சா�	 அவ	கள?� 
வழிகா5<தலி� ப# 25000 எ�ண�:ைக ேநா5�@ ேக.ஆ	.ப���ட	@, த�சா�	 
நி�வன�திடமிL%� வர;ெப��1ள�. அத�&�டான ப5#ய ெதாைக '.49000/-:& 
வர;ெப��1ள�. எனேவ, ேம�ப# ெதாைக வழ+க அ9மதி:காக ம�ற�தி� அ9மதி:காக 
ெபாL1 ைவ:க;ப<கிற�. 
 
அ�வலக �றி
� – 
(அ). அ9மதி அள?:கலா�. 
(ஆ). ெசலவ�ன� SDRF நிதிய� ேம�ெகா1ள அ9மதி அள?:கலா�. 
(இ). தன? அ.வல�� J� அ9மதி ெப�� நடவ#:ைக ேம�ெகா�டதைன அ+கீக�:கலா�.
   

ந.க.எ�.3607/2020/எ�.1   

        



22222222))))    இ%நகரா5சிய�� ெபா�]காதார;ப��P பராம�;� வாகன+கள? ஆ� TATA – ACE  
வாகன+கள? ஒலி ெபL:கி வசதி ெசIய தன? அ.வல�� J� அ9மதி ெபற;ப5< 
வ�ைல;�1ள? ேகா�யதி வர;ெப�ற வ�ைல;�1ள?க1 ம�ற�தி� J#P:காக 
ைவ:க;ப<கிற�. 

வ.எ�. நி�வன�தி� ெபய	 
வ�ைல;�1ள? 
ெதாைக '. 

1 
�ஷி &L; ஆ	 க�ெபன?@, 
காைர:கா ேரா<,&�பேகாண�. 

18758/- 

2. 
எ@.ஆ	.ஏஜ�ஸி@, 11, ஜாகீ	 
உேச� ெதL,60 அ# சாைல, 
&�பேகாண�. 

19958/- 

 
அ�வலக �றி
� – 
(அ). &ைற%த வ�ைல வ�கித வ�ைல;�1ள? ெகா<��1ள �ஷி &L; ஆ	 க�ெபன?@, 
காைர:கா ேரா<,&�பேகாண�. நி�வன�தி� வ�ைல;�1ள?ைய ஏ�கலா�. 
(ஆ).  அவசர அவசிய� கLதி  தன? அ.வல�� J� அ9மதி ெப�� நடவ#:ைக 
ேம�ெகா�டதைன  அ+கீக�:கலா�.  
(இ). ெசலவ�ன� வLவாI நிதிய� ேம�ெகா1ள அ9மதி அள?:கலா�.  

ந.க.எ�.6790/2020/எ�.1   

    
23232323))))    இ%நகரா5சி ப&திய� COVID-19  ெகாேரானா ைவர@ ெதா�� பரவாம த<:&� 
J�ெனKச�:ைக நடவ#:ைகயாக வண�க	கX:&�, வ	�தக நி�வன+கள? பண���0� 
பண�யாள	கX:&� அைடயாள அ5ைட வ�நிேயாக� ெசIய, உ1X� வ�ைல;�1ள? 
ேகா�யதி வர;ெப�ற வ�ைல;�1ள?க1 ம�ற�தி� J#P:காக ைவ:க;ப<கிற�. 

வ.எ�. நி�வன�தி� ெபய	 
வ�ைல;�1ள? 
ெதாைக '. 

1 வ�ஜயெல5]மி கல	 #ஜி5ட ப���ட	@ 39750/- 

2. 
நாடா	 ப�ர@, 38,நாேக@வர� ெத�&, 
&�பேகாண�. 

39000/- 

3. 
தனெல5]மி ஆ;ெச5 ப���ட	@, 
43, ஆய�&ள� ேரா<, 
&�பேகாண�. 

39950/- 

 
அ�வலக �றி
� – 
(அ). &ைற%த வ�ைல வ�கித வ�ைல;�1ள? ெகா<��1ள நாடா	 ப�ர@, 38,நாேக@வர� 
ெத�&,&�பேகாண�.நி�வன�தி� வ�ைல;�1ள?ைய ஏ�கலா�. 
(ஆ). ெசலவ�ன� SDRF நிதிய� ேம�ெகா1ளலா�. 
(இ).  அவசர அவசிய� கLதி தன? அ.வல�� J� அ9மதி ெப�� நடவ#:ைக 
ேம�ெகா�டதைன அ+கீக�:கலா�.  

ந.க.எ�.3607/2020/எ�.1   

            

24242424))))    இ%நகரா5சிய�� ெபா�]காதார;ப��P �Iைம; பண�:& ேதைவயான கிLமி நாசின? 
ெபாL5களான ப�ள YKசி+ பPட	 10, ெம5�:ட�, நY	�த ]�ணா�� 30 ெம5�:ட�, 
ேதைவ;ப<கிற�. இ%நகரா5சிய� இL;� இலாத காரண�தினா, ேம�ப# கிLமிநாசி 
ெபாLடகைள அர] நி�வனமான தமிOநா< ெபாL5கைள அர] நி�வனமான தமிOநா< சி� 
ெதாழி ேம�பா< கழக� லி5, த�சா�	 (SIDCO-TAMSIDCO) நி�வன�திடமிL%� வா+கP�, 
அத�&�டான உ�ேதச ெசலவ�ன� '.11,00,000/- (பதிெனா� இல5ச� ம5<�) ம�ற�தி� 
அ9மதி:காக ெபாL1 ைவ:க;ப<கிற�. 
 



அ�வலக �றி
� – 
(அ). ெசலவ�ன� வLவாI நிதிய� ேம�ெகா1ளP�, எ@.#.ஆ	.எ; நிதி ெபற;ப5டா, ஈ< 
ெசI� ெகா1ளP� அ9மதி அள?:கலா�. 
(ஆ).  அவசர அவசிய� கLதி தன? அ.வல�� J� அ9மதி ெப�� வ�நிேயாக உ�திரP 
வழ+கியதைன அ+கீக�:கலா�.   

ந.க.எ�.3607/2020/எ�.1   
    
25252525))))    இ%நகரா5சிய�� ெபா�]காதார;ப��P பராம�;� வாகன� TN49 AX 1275 வாகன+கX:& 
பW�கைள ச�ெசI� த&திசா�� ெப�� பண�:& ஒ;ப%த;�1ள? அறிவ�;� ெசI� வர;ெப�ற 
ஒ;ப%த;�1ள?க1 ம�ற�தி� J#P:காக ைவ:க;ப<கிற�. 

வ.எ�. நி�வன�தி� ெபய	 ஒ;ப%த;�1ள? '. 
1. சிவச:தி ஆ5ேடா ஒ	:@,  

மய�லா<�ைற சாைல,  
&�பேகாண�. 

61954/- 

2. த	மரா� ஆ5ேடா ேகேர�, திLவா'	 6589/- 
 
அ�வலக �றி
� – 
(அ). &ைற%த வ�ைல வ�கித ஒ;ப%த;�1ள? ெகா<��1ள சிவச:தி ஆ5ேடா ஒ	:@, 
மய�லா<�ைற சாைல, &�பேகாண� நி�வன�தி� ஒ;ப%த;�1ள?ைய ஏ�கலா�. 
(ஆ).  அவசர அவசிய� கLதி தன? அ.வல�� J� அ9மதி ெப�� வ�நிேயாக உ�திரP 
வழ+கியதைன அ+கீக�:கலா�.   

ந.க.எ�.5464/2020/எ�.1   

 
26262626))))    இ%நகரா5சிய�� ெபா�]காதார;ப��P பராம�;� வாகன� TN 68F 1726 வாகன�தி� 
பW�கைள ச�ெசI� த&தி சா�� ெபற ேவ�# ஒ;ப%த;�1ள? அறிவ�;� ெசI� வர;ெப�ற 
ஒ;ப%த;�1ள?க1 ம�ற�தி� J#P:காக ைவ:க;ப<கிற�. 
 

வ.எ�. நி�வன�தி� ெபய	 ஒ;ப%த;�1ள? '. 
1. சிவச:தி ஆ5ேடா ஒ	:@,  

மய�லா<�ைற சாைல,  
&�பேகாண�. 

1,37,636/- 

2. அ�ைன ச�தியா எ�ஜின?ய	@ ஒ	:@, 
திLவா'	. 

1,44,130/- 

 
 
அ�வலக �றி
� – 
(அ). &ைற%த வ�ைல வ�கித ஒ;ப%த;�1ள? ெகா<��1ள சிவச:தி ஆ5ேடா ஒ	:@, 
மய�லா<�ைற சாைல, &�பேகாண�. நி�வன�தி� ஒ;ப%த;�1ள?ைய ஏ�கலா�. 
(ஆ).  அவசர அவசிய� கLதி தன? அ.வல�� J� அ9மதி ெப�� வ�நிேயாக உ�திரP 
வழ+கியதைன அ+கீக�:கலா�. 
(இ).ெசலவ�ன� வLவாI நிதிய� ேம�ெகா1ள அ9மதி:கலா�.   

ந.க.எ�.11382/2020/எ�.1   
    
27272727))))    இ%நகரா5சி ப&திய� (COVID -19)  ெகாேரானா ைவர@ ேநாI ெதா�� ெபLமளவ� 
பரவாம க5<;ப<��� நடவ#:ைகயாக ேநாI ெதா�� அறி&றி உ1ளவ	கள?டமிL%� 
எ<:க;ப<� ஆIP மாதி�கைள த�சா�	 மL��வ க.� மL��வமைன:& ெகா�< 
ெசல வாடைக Jைறய� வாகன� அம	�த வ�ைல;�1ள? ேகார;ப5டதி வர;ெப�ற 
வ�ைல;�1ள?க1 ம�ற�தி� J#P:காக ைவ:க;ப<கிற�. 
 



வ.எ�. நி�வன�தி� ெபய	 
வ�ைல;�1ள? 
ெதாைக '. 

1 
கா	�தி: ��@5 கா	#ராவ@, 
5, Jன?சிப கா�ள:@,பைழய 
ேபL%� நிைலய�, &�பேகாண�. 

900/- 

2. 
எ�.ப�.எ@.#ராவ@, 30ஏ, 
ெச:கா+க�ண� 
ேரா<,&�பேகாண�. 

1000/- 

 
அ�வலக �றி
� – 
(அ). &ைற%த வ�ைல வ�கித வ�ைல;�1ள? ெகா<��1ள கா	�தி: ��@5 கா	#ராவ@, 5, 
Jன?சிப கா�ள:@,பைழய ேபL%� நிைலய�, &�பேகாண�. நி�வன�தி� 
வ�ைல;�1ள?ைய ஏ�கலா�. 
(ஆ). ெசலவ�ன� SDRF நிதிய� ேம�ெகா1ளலா�. 
(இ). தன? அ.வல�� J� அ9மதி ெப�� வ�ைல;�1ள? ேகா� நடவ#:ைக 
ேம�ெகா�டதைன அ+கீக�:கலா�.  

ந.க.எ�.3607/2020/எ�.1   

        
28282828))))    இ%நகரா5சிய�� ெபா�]கார;ப��P திட:கழிP ேமலா�ைம பண�யாள	க1 ஒ;ப%த 
அ#;பைடய� பண� ெசIய ஒ;ப%த;�1ள? அறிவ�;� இய:&ந	, மாநில ெசIதி ம:க1 ெதாட	� 
அ.வல	, ெச�ைன Uலமாக ஒ;ப%த;�1ள? அறிவ�;� வ�ள�பர� ெசIய;ப5ட�. 
அத�&�டான ப5#ய இர�< நி�வன+கள?டமிL%� வர;ெப��1ள�. ப�ைர5 
அ5வ	ெடIசி+, ெச�ைன '.2,94,134/.:&� ப�ேள� அ5வ	ெடIசி+ ெச�ைன '.3,09,406/-:&�  
ப5#ய வர;ெப��1ள�. எனேவ, இத�&�டான ெசலவ�ன� '.6,03,540/- :&�, உ�ய 
நி�வன�தி�& வழ+கP� அ9மதி:காக ெபாL1 ைவ:க;ப<கிற�. 
 
அ�வலக �றி
� – 
(அ). அ9மதி அள?:கலா�. 
(ஆ). ெசலவ�ன� வLவாI நிதிய� ேம�ெகா1ள அ9மதி அள?:கலா�..   

ந.க.எ�.6256/2020/எ�.1   
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