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mYty®mt®fshš 29.10.2019  « njÂ  K‰gfš  11.00  kâ¡F  eilbgw  cŸsJ. 

k‹w¥ bghUŸ 

1.  ேம��� நகரா�சி ெபா� �காதார�ப��வ�� பய�ப��த�ப�� TN27S1953 வாகன�தி� 7 

டய�, 7 "#�, 7 ப�னா$ %தியதாக மா&ற� ெச$த� பண�)* +.0.70 இல�ச� மதி�ப/�"� 

ஒ�ப1த�%2ள4க2 ேகா�யதி� 01.10.2019� ேததிய�7 வர�ெப&ற கீ9)கா:� இர;� 

ஒ�ப1த�%2ள4க2 ம�ற�தி� <"வ�&* ைவ)க�ப�கிற�. 

வ எ; ஒ�ப1ததார� ெபய� ஒ�ப1த�%2ள4 ெதாைக 

1 தி?வாள�.இல��மி ஆ�ேடா Aச� 

ஒ�)B, ஒ�)ஷா� கா�ன� 

ேம��� அைண 

+.69,400.00 

2 தி?வாள�.ேஜ.வ�.ேக ஆ�ேடா Aச� 

ஒ�)B, ேஜ.வ�.ேக.கா�பளB, ேசல� 

+.72,000.00 

mYtyf F¿¥ò: 

அவசர அவசிய� க?தி தன4 அHவல�� <� அIமதி ெப&7 பண� உ�தரK 

வழMகியைம)*  ஒ�%தH)*� வர� ெப&72ள இர;� ஒ�ப1த�%2ள4கள4� 

மதி�ப/�� வ�ைல வ�ட +.69400/-  சதவ Pத� *ைறவாக  ஒ�ப1த�%2ள4 வ�ைல வ�கித� 

ெகா���2ள தி?வாள�.இல��மி ஆ�ேடா Aச� ஒ�)B, ேம��� ஒ�ப1ததாரர� 

ஒ�ப1த�%2ள4ய�ைன ம�ற� ஏ&7) ெகா2ளலா�. 

(e.f.v©.2046/2019/ Ï1) 
 

Ô®khd v©. 198  ehŸ. 29.10.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ  

2.   ேம��� நகரா�சி ெபா� �காதார�ப��K வாகன� எ;. TN27S1953 பR� பண�க2 

ேம&ெகா;� த*திS சா�7 %��ப��த� பண�)* +.1.30 இல�ச� மதி�ப/�"� 

ஒ�ப1த�%2ள4க2 ேகா�யதி� 01.10.2019� ேததிய�7 வர�ெப&ற கீ9)கா:� இர;� 

ஒ�ப1த�%2ள4க2 ம�ற�தி� <"வ�&* ைவ)க�ப�கிற�. 

வ எ; ஒ�ப1ததார� ெபய� ஒ�ப1த�%2ள4 ெதாைக 

1 தி?வாள�.இல��மி ஆ�ேடா Aச� 

ஒ�)B, ஒ�)ஷா� கா�ன� 

ேம��� அைண 

+.1,27,700 

2 தி?வாள�.ேஜ.வ�.ேக ஆ�ேடா Aச� 

ஒ�)B, ேஜ.வ�.ேக.கா�பளB, ேசல� 

+.1,36000 

mYtyf F¿¥ò: 

அவசர அவசிய� க?தி தன4 அHவல�� <� அIமதி ெப&7 பண� உ�தரK 

வழMகியைம)* ஒ�%தH)*� வர� ெப&72ள இர;� ஒ�ப1த�%2ள4கள4� 

மதி�ப/�� வ�ைல வ�ட  +.127700.00  *ைறவாக  ஒ�ப1த�%2ள4 வ�ைல வ�கித� 



ெகா���2ள தி?வாள�.இல��மி ஆ�ேடா Aச� ஒ�)B, ேம��� ஒ�ப1ததாரர� 

ஒ�ப1த�%2ள4ய�ைன ம�ற� ஏ&7) ெகா2ளலா�. 

(e.f.v©.1837/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 199  ehŸ. 29.10.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ  

3.  ேம��� நகரா�சி ெபா� �காதார�ப��K வாகன� எ;. TN27S2041 வாகன�தி� பR� 

பண�க2 ேம&ெகா;� த*திS சா�7 பண�)* +.0.68 இல�ச� மதி�ப/�"� 

ஒ�ப1த�%2ள4க2 ேகா�யதி� 01.10.2019� ேததிய�7 வர�ெப&ற கீ9)கா:� இர;� 

ஒ�ப1த�%2ள4க2 ம�ற�தி� <"வ�&* ைவ)க�ப�கிற�. 

வ எ; ஒ�ப1ததார� ெபய� ஒ�ப1த�%2ள4 ெதாைக 

1 தி?வாள�.இல��மி ஆ�ேடா Aச� 

ஒ�)B, ஒ�)ஷா� கா�ன� 

ேம��� அைண 

+.67200.00 

2 தி?வாள�.ேஜ.வ�.ேக ஆ�ேடா Aச� 

ஒ�)B, ேஜ.வ�.ேக.கா�பளB, ேசல� 

+.69300.00 

mYtyf F¿¥ò: 

1. அவசர அவசிய� க?தி தன4 அHவல�� <� அIமதி ெப&7 பண� உ�தரK 

வழMகியைம)* ஒ�%தH)*� வர� ெப&72ள இர;� ஒ�ப1த�%2ள4கள4� 

மதி�ப/�� வ�ைல வ�ட +.67,200  *ைறவாக  ஒ�ப1த�%2ள4 வ�ைல வ�கித� 

ெகா���2ள தி?வாள�.இல��மி ஆ�ேடா Aச� ஒ�)B, ேம��� ஒ�ப1ததாரர� 

ஒ�ப1த�%2ள4ய�ைன ம�ற� ஏ&7) ெகா2ளலா�. 

(e.f.v©.2912/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 200  ehŸ. 29.10.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

4. ேம��� நகரா�சி அHவலக பய�பா�"&* பய�ப��த�ப�� வாகன� எ;.TN27W4444 

வாகன�தி� பR� பண�க2 ேம&ெகா2Yத� பண�)* +.0.30இல�ச� மதி�ப/�"� 

ஒ�ப1த�%2ள4க2 ேகா�யதி� 01.10.2019� ேததிய�7 வர�ெப&ற கீ9)கா:� இர;� 

ஒ�ப1த�%2ள4க2 ம�ற�தி� <"வ�&* ைவ)க�ப�கிற�. 

வ எ; ஒ�ப1ததார� ெபய� ஒ�ப1த�%2ள4 ெதாைக 

1 தி?வாள�.இல��மி ஆ�ேடா Aச� 

ஒ�)B, ஒ�)ஷா� கா�ன� 

ேம��� அைண 

+.27,900 

2 தி?வாள�.ேஜ.வ�.ேக ஆ�ேடா Aச� 

ஒ�)B, ேஜ.வ�.ேக.கா�பளB, ேசல� 

+.31,000 

mYtyf F¿¥ò: 



1. அவசர அவசிய� க?தி தன4 அHவல�� <� அIமதி ெப&7 பண� உ�தரK 

வழMகியைம)* ஒ�%தH)* வர� ெப&72ள இர;� ஒ�ப1த�%2ள4கள4� 

மதி�ப/�� வ�ைல வ�ட +.27,900 *ைறவாக  ஒ�ப1த�%2ள4 வ�ைல வ�கித� 

ெகா���2ள தி?வாள�.இல��மி ஆ�ேடா Aச� ஒ�)B, ேம��� ஒ�ப1ததாரர� 

ஒ�ப1த�%2ள4ய�ைன ம�ற� ஏ&7) ெகா2ளலா�. 

(e.f.v©.2916/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 201  ehŸ. 29.10.2019 
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5. ேம��� நகரா�சி திட)கழிK ேமலா;ைம வ�தி – 2016� ப" நகரா�சி)*�ப�ட 

ப*திகள4� வ P� வ Pடாகக *�ைபகைள 100% தர� ப���� அதிலி?1� வ?� Salable Plastic 

ந�றாக Bawlling Machine mல� க�" ைவ�பத&* ேம&ப" இய1திர� வாMக உ�ேதச 

ெசலவ�ன� ெதாைக +.6.00 இல�ச� ஆ*�. ேம&க;ட ெசலவ�ன�ைத ேம&)ெகா2ள 

ம�ற�தி� அIமதி ேவ;ட�ப�கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம�ற� அIமதி)கலா� 

2.இத&கா*� ெசலவ�ன�ைத திட)கழிK ேமலா;ைம தி�ட�தி� கீ9 

ேம&)ெகா2ளலா� 

(e.f.v©.3603/2019/ Ï1) 
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6.  ேம��� நகரா�சி ேசல� ேக�ப�� உ2ள ெசறிn�டப�ட o; உர)pட�தி&* மைழநP� 

ேசக��% அைம�% ம&7� க�"ட�தி&* வ�ண� q�த� இதர பண�க2 ேம&ெகா2Yத� 

பண�)* +.5.00 இல�ச� மதி�ப/�"� ஒ�ப1த�%2ள4க2 ேகா�யதி� 04.10.2019� ேததிய�7 

வர�ெப&ற கீ9)கா:� இர;� ஒ�ப1த�%2ள4க2 ம�ற�தி� <"வ�&* ைவ)க�ப�கிற�. 

வ 

எ; 

ஒ�ப1ததார� ெபய� ஒ�ப1த�%2ள4 சதவ�கித� அதிக� / *ைறK 

1 M/s. Kiruthika Construction 

Opp. Madi Line 

Salem Camp 

Mettur 

0.20%  சதவ�கித� 

மதி�ப/�� வ�கித�ைத வ�ட *ைறK 

2 M/s R.R. Kaniska & Co  

Cooli line 

Mettur Dam 

1.90%  சதவ�கித� 

மதி�ப/�� வ�கித�ைத வ�ட அதிக� 

mYtyf F¿¥ò: 



 வர� ெப&72ள இர;� ஒ�ப1த�%2ள4கள4� மதி�ப/�� வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 

0.20% சதவ Pத� *ைறவாக ஒ�ப1த�%2ள4 வ�ைல வ�கித� ெகா���2ள M/s Kiruthika Construction, 

Mettur ஒ�ப1ததாரர� ஒ�ப1த�%2ள4ய�ைன ம�ற� ஏ&7) ெகா2ளலா�. 

(e.f.v©.2299-7/2019/ Ï1) 
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7.  மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ�, ேசல� அவ�கள4� ெடM* ம&7� கா$Sச� ெதாட�பான 

வாரா1திர ஆ$K)p�ட�தி�  த&ேபா� ப?வமைழ காலமாக இ?�பதா� ெடM* ம&7� 

கா$Sச� த��% நடவ")ைககைள தPவ�ர�ப��தK�, p�தலாக ெடM* ெகா��%R ஒழி�% 

பண�யாள�கைள (Domestic Breeding Checkers)  பய�ப���த� ம&7� ெகா��%ைக ம?1� 

அ"�த� ேபா�ற த��% பண�கைள ேம&ெகா2ளK� அறிK7�த�ப��2ள�. ேம��� 

நகரா�சி)*�ப�ட 30 வா��கள4� 12501 *"ய�?�%க2 உ2ள�. நகரா�சி நி�வாக 

ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள4� க"த�தி�ப" நா2 1-)* நப� ஒ?வ� 50 வ P�கைள ஆ$K 

ெச$� ெகா��%R ஒழி�% பண� ேம&ெகா2ள அறிK7�தியத�ப", ெடM* கா$Sச� த��% 

நடவ")ைககளான வ P� வ Pடாக ெச�7 த;ணP� ெதா�"கள4� அேப� ம?1� ெதள4�த� 

ம&7� ெடM* ெகா��%R உ&ப�தியா*� இடMகைள க;டறி1� அழி�த� பண�)* 

த&ேபா� பண�%�1� வ?� 40 ெடM* ெகா��%R ஒழி�% பண�யாள�கYட� (Domestic 

Breeding Checkers) p�தலாக 10 பண�யாள�கைள 16.10.2019 <த� 31.03.2020 <"ய ஆ7 

மாதMகY)* த&காலிகமாக மாவ�ட ஆ�சியரா� அIமதி)க�ப�ட தின)pலி +.267/-  
வ Pத�தி� {*மர� மகள4� �ய உதவ�)*R, நவர�தின� மகள4� �ய உதவ�)*R ம&7� 

பன4 மல�க2 மகள4� �ய உதவ�)*R ஆகிய *R)கள4� mல� பய�ப��தி) ெகா2ளK� 

அத&கான உ�ேதச ெசலவ�ன� ெதாைக +.3.00 இல�ச�தி&*� ம�ற�தி� அIமதி 

ேவ;ட�ப�கிற�. 
 

mYtyf F¿¥ò: 

1. இ1நக� ம�ற தP�மான� எ;.177, நா2.12.09.2019-� ெடM* ெகா��%R 
ஒழி�% பண�யாள�கY)* அIமதி)க�ப�ட உ�ேதச ெசலவ�ன� 
+.20.00 ல�ச��ட� p�தலான 10 பண�யாள�கY)* ஆ*� உ�ேதச 

ெசலவ�ன�ெதாைக +.3.00 இல�ச�தி&*� ம�ற� ஒ�%த� 
அள4)கலா�. 

2. இSெசலவ�ன� ெதாைகய�ைன வ?வா$ நிதிய�� இ?1� ேம&ெகா2ள 
ம�ற� அIமதி)கலா�. 

 (e.f.v©.499/2019/v¢1) 

 

Ô®khd v©. 204  ehŸ. 29.10.2019 
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8.   ேம��� நகரா�சி m�7 ெசறிn�ட�ப�ட o; உர)pட�தி&* ேபலிM இய1திர� 

(Bawlling Machine) ச�ைள ெச$த� பண�)* +.6.00 இல�ச� மதி�ப/�"� ஒ�ப1த�%2ள4க2 

ேகா�யதி� 22.10.2019� ேததிய�7 வர�ெப&ற கீ9)கா:� இர;� ஒ�ப1த�%2ள4க2 

ம�ற�தி� <"வ�&* ைவ)க�ப�கிற�. 



வ எ; ஒ�ப1ததார� ெபய� ஒ�ப1த�%2ள4 சதவ�கித� அதிக� 

/ *ைறK 

1 M/s Sri Kaliyamman  

Trading Corporation 

No 6. R.S Building 

Kamarai Street 

Namakkal 

 

0.04%  சதவ�கித� 

மதி�ப/�� வ�கித�ைத வ�ட 

*ைறK 

2 M/s Thiruchengode Agro Engineering Service & 

Co operative centre ltd, 87, velur road 

Thiruchengode 

1.71%  சதவ�கித� 

மதி�ப/�� வ�கித�ைத வ�ட 

அதிக� 

mYtyf F¿¥ò: 

 வர� ெப&72ள இர;� ஒ�ப1த�%2ள4கள4� மதி�ப/�� வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 

0.04%  சதவ Pத� *ைறவாக ஒ�ப1த�%2ள4 வ�ைல வ�கித� ெகா���2ள M/s Shree Kaliyamman 

Trading Corporation ஒ�ப1ததாரர� ஒ�ப1த�%2ள4ய�ைன ம�ற� ஏ&7) ெகா2ளலா�. 

(e.f.v©.3603/2019/ Ï1) 
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9. ேம��� அர� ேம�நிைல�ப2ள4ய�� மா;%மி* தமிழக <தலைமSச� தி?.எட�பா" 

ேக.பழன4சாமி அவ�கள4� சிற�%)*ைற தP��% <கா� கட1த 29.09.20191 ேததி நைடெப&ற�.  

ேசல� மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� அவ�கள4� நடவ")ைகக2 ந.கஎ;.3121/2019/அ3 

நா2.19.10.2019 க"த�தி� ேம&க;ட <காமி&* ெஜ�ெச� Aச� ேபா�றைவகY)* 

ெசலவ�னமாக +.2,50,632/- *மர� சK;� ச�வ PB நி7வன�தி&* ெதாைக வழMகிட 

உ�திரவ�ட�ப��2ள�. ேம&க;ட ெசலவ�ன�ைத ேம&)ெகா2ள ம�ற�தி� அIமதி 

ேவ;ட�ப�கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம�ற� அIமதி)கலா� 

2. இத&கா*� ெசலவ�ன�ைத ெபா� நிதிய�லி?1� ேம&)ெகா2ளலா�. 

(e.f.v©.3737/2019/ Ï1) 
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10.  ேம��� நகரா�சி)* ெசா1தமான சி�னபா�) எ�றைழ)க�ப�� காம� qMகாவ�ைன 

மா;%மி* தமிழக <தலைமSச� தி?.எட�பா" ேக.பழன4சாமி அவ�க2 29.09.2019 அ�7 

திற1� ைவ)க�ப�ட�.  ேம&க;ட திற�% ம&7� சிற�% ம)க2 *ைற தP�)*� <காமி&* 

Stage Backdrop flex Printing and vinyal board (Culvert) ேபா�ற ெசலவ�னMகைள மாவ�ட ெச$தி 

ம)க2 ெதாட��% அHவல� வழMகிய ப�"ய� ெதாைக +.13900/- Oviya Printers and Designers 



நி7வன�தி&* வழMகிட மாவ�ட  ஆ�சி� தைலவ� அவ�க2 நடவ")ைகக2 

ந.க.எ;.3121/2019/அ3 நா2.19.10.20191ேததிய க"த�தி� உ�திரவ�ட�ப��2ள�.  எனேவ 

ேம&க;ட ெசலவ�ன�ைத ேம&ெகா2ள ம�ற�தி� அIமதி ேவ;ட�ப�கிற�. 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம�ற� அIமதி)கலா� 

2. இத&கா*� ெசலவ�ன�ைத ெபா� நிதிய�லி?1� ேம&)ெகா2ளலா�. 

(e.f.v©.3740/2019/ Ï1) 
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11.  ேம��� நகரா�சிய�� ெபா� �காதார ப��வ�� ப�ள4SசிM பKட� (Bleaching Powder) 

வாM*த� பண�)* +.2.00 இல�ச� மதி�ப/�"� ஒ�ப1த�%2ள4க2 ேகா�யதி� 25.10.2019� 

ேததிய�7 வர�ெப&ற கீ9)கா:� இர;� ஒ�ப1த�%2ள4க2 ம�ற�தின <"வ�&* 

ைவ)க�ப�கிற�. 

வ எ; ஒ�ப1ததார� ெபய� ஒ�ப1த�%2ள4 ெதாைக 

1 ெப�னாகர� வ�ட ேவளா;ைம 

உ&ப�தியாள�க2 p��றK வ�&பைன 

சMக� லி� த?ம%� 

+.1,97,125 

2 ஊரக வ��வா)க பய�&சி நிைலய 

p��றK ப;டக சாைல ேக.ேக.251  

கி?�ணகி� 

+.2,04,250 

mYtyf F¿¥ò: 

1. வர� ெப&72ள இர;� ஒ�ப1த�%2ள4கள4� மதி�ப/�� வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 

+.1,97,125.00 *ைறவாக ஒ�ப1த�%2ள4 வ�ைல வ�கித� ெகா���2ள தி?.ெப�னாகர� வ�ட 

ேவளா;ைம உ&ப�தியாளக2 p��றK வ�&பைன சMக� லி� த?ம%�, ஒ�ப1ததாரர� 

ஒ�ப1த�%2ள4ய�ைன ம�ற� ஏ&7)ெகா2ளலா�. 

2. தன4 அHவலக அவ�கள4� <� அIமதி ெப&7 பண� உ�தரK வழMகியைம)* ம�ற� 

அIமதி வழMகலா�. 

(e.f.v©.2711/2019/ எ�1) 
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                                                                                             Mizahs® (k) jå mYty®, 
                             nk£^® efuh£Á. 

 


