
       

 

g¤kdhgòu« efuh£Ág¤kdhgòu« efuh£Ág¤kdhgòu« efuh£Ág¤kdhgòu« efuh£Á    
    

g¤kdhgòu« ef® k‹w¤Â‹ rhjhuz T£l« 2019-« tUl« Éiy khj« 30-« 

njÂ   fhiy 11.00 kâ¡F efuh£Á mYtyf¤Âš it¤J eilbg‰w T£l 

elto¡iffŸ égu« k‰W« m¡T£l¤Âš ãiwnt‰w¥g£l Ô®khd étu§fŸ 

Ã‹tUkhW.  

        

bghU£fŸ bghU£fŸ bghU£fŸ bghU£fŸ  
         

            1)  7-வ� ெபா�ளாதார கணெக��� பண�ய�ைன ஜ�ைல 2019-� 
ெதாட�கி அேடாப# 2019-$% நட'தி ()க ஏ�வாக மாநில 
அளவ�லான வழிகா-�த� $. ம/01 மாவ-ட அளவ�லான  
$.க% அைம'� அரசாைண எ4.80 தி-ட1 வள7சி சிற�� 
(ய/சிக% �ைற (DB)நா% 03/06/2019-@ ப) ெவளAய�ட�ப-�%ள�. 
           ேம/க4ட அரசாைண ம@ற'தி@ பாைவ$1 
பதிவ�/$1.  
(ந.க.எ4.         /19/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1474k‹w¤ Ô®khd« v©. 1474k‹w¤ Ô®khd« v©. 1474k‹w¤ Ô®khd« v©. 1474    
gÂÎ brŒayh«. 

 
        2)இCநகரா-சி ெபா� Dகாதார ப�EF வ4) எ4.TN/75P-9346 

(E-Comet)$ த$தி சா@0 ெபற ப.�பா#�� மராம'� பண�க% 
ேம/ெகா%வத/$1 அத/கான உ'ேதச ெசலF ெதாைக H.93500/-
$1 ெபா� Dகாதார  அவசர அவசிய1 க�தி ப.�பா#�� பண� ேம/ெகா%ள 
அரD அ�கீகார1 ெப/ற நி0வன�களAடமி�C� ஒ�பCத��%ளA ேகாEயத/$1 
ம@ற'தி@ அLமதி ேவ4ட�ப�கிற�.  

அ.$:-1) ெபா� Dகாதார அவசிய1 க�தி தனA அNவலE@ (@ 
அLமதி ெப/0 ஒ�பCத��%ளA ேகாEயைத அLமதிகலா1.  
      2)உ'ேதச ெசலவ�ன1 H.  93500/-ஐ ெபா� நிதிய�� இ�C� 
அLமதிகலா1.  
(ந.க.எ4. 1256/2013/அ2) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1475k‹w¤ Ô®khd« v©. 1475k‹w¤ Ô®khd« v©. 1475k‹w¤ Ô®khd« v©. 1475    
mDkÂ¡fyh«.  

 
 



 
       3)இCநகரா-சி ெபா� Dகாதார வாகன1 எ4. T.N. 75P9346-$ 
07/07/2019-1 ேததிUட@ வ�ப'� கா�பV-� ப�Eமிய1 ெதாைக 
ெசN'�1 ேததி ()வைடவதா� 08-07-2019-1 ேததிய�� இ�C� 
வ�ப'� கா�பV-� ப�Eமிய1 ெதாைக H. 20221./ (Uைனெட- 
இCதியா கா�பV-� நி0வன'தி/$) காேசாைல வழ�க ம@ற'தி@ 
அLமதிகாக ைவக�ப�கிற�. 
அ.$:-1)தனA அNவலE@ (@ அLமதி ெப/0 Uைனெட- 
இCதியா இ@Wர@X நி0வன'தி/$  H. 20221/- காேசாைல 
வழ�கியைத அLமதிகலா1. 
       2)H.20221/-ஐ ெபா� நிதிய�� அLமதிகலா1. 
(ந.க.எ4.1256/2013/அ2) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 147k‹w¤ Ô®khd« v©. 147k‹w¤ Ô®khd« v©. 147k‹w¤ Ô®khd« v©. 1476666    
mDkÂ¡fyh«. 
 
         4) இCநகரா-சி ெபா�  Dகாதார� ப�EF வாகன1 எ4.  TN75Z 9748 வாகன'தி/$ 
த$தி சா@0 ெபற மராம'� பண�க% ேம/ெகா%ள ஒ�பCத��%ளA  ேகாEயதி� 
கீZக4டவா0 இர4� ஒ�பCத��%ளAக% ம-�1 வர�ெப/0%ள�.  

 
வ.எ�. நி�வன
தி� ெபய� ெதாைக 

�. 
 

1, K.S.S  ஆ-ேடாெமாைப�X 
நாக#ேகாவ�� 

99560/- 

2. A.R.K ஆ-ேடாெமாைப�X 
நாக#ேகாவ�� 

97560/- 

        ேம/ப) வர�ெப/ற ஒ�பCத��%ளAகளA� வ.எ4. 1-ஐ வ�ட வ.எ4. 2-� உ%ள 
A.R.K. ஆ-ேடாெமாைப�X நாக#ேகாவ�� நி0வன'தி@ வ�ைல��%ளA $ைறவாக 

உ%ள�.  ெபா� Dகாதார அவசர அவசிய1 க�தி தனA அNவல# 
(@ அLமதிைய எதி#ேநாகி $ைறவான வ�ைல��%ளA அளA'த  
A.R.K. ஆ-ேடாெமாைப�X நி0வன'தி/$ ேவைல உ'தரF 
வழ�க ம@ற அLமதி ேவ4ட�ப�கிற�. 
அ.$-  ெபா� Dகாதார அவசர அவசிய1 க�தி தனA அNவல# (@ 
அLமதி ெப/0 ேவைல உ'தரF வழ�கியைத அLமதிகலா1. 
(ந.க.எ4.948/2018/அ2)  
k‹w¤ Ô®khd« v©. 147k‹w¤ Ô®khd« v©. 147k‹w¤ Ô®khd« v©. 147k‹w¤ Ô®khd« v©. 1477777    
mDkÂ¡f¥gL»wJ. 



 
 
          5)இCநகரா-சிய�N%ள ம�C� ேகா-ைட உரகிட�$ 
ப$திய�� a4bய�# உர1 தயாE$1 ைமய க-)ட'தி/$ 
த4ண�# வசதி, மி@சார வசதி (ம) கழிவைற ேபா@ற 
அ'தியாவசியமான பண�க% ேம/ெகா%வத/$ ேதாராயமாக 
தயாEக�ப-ட மதி�பV� ெதாைக H.3.60 இல-ச'தி/$ மதி�பV� 
தயா# ெசcய�ப-�%ள�.  ேம/க4ட பண�ய�ைன ெசcவத/$ 
ஒ�பCத��%ளA ேகாரF1 அத/கான ெசலவ�ன'திைன வ�வாc 
நிதிய�� ேம/ெகா%ளF1 ம@ற'தி@ அLமதி ேவ4ட�ப�கிற�. 
அ.$- அவசர அவசிய1 க�தி ஒ�பCத��%ளA ேகாEயைதU1 
ம@ற1 அLமதிகலா1. 
(ந.க.எ4. 935/2019/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. 1478147814781478    
mDkÂ¡f¥gL»wJ.  

 
 
          6)இCநகரா-சிய�� மைழந�# ேசகE�� க-டைம�� 

அைமகF1 அNவலக (த� தள'தி� உ%ள கழிவைற (ம)  Stair 
case-$ PVC door  ம/01 அNமினAய கதF அைமகF1  

மதி�பV� H. 2.00 இல-ச1 தயா# ெசcய�ப-�%ள� ம@ற'தி@ 
அLமதி$.  
         ேமN1 பண�ய�@ அவசர அவசிய1 க�தி ஒ�பCத��%ளA 
ேகாEயைதU1 ெசலவ�ன'ைத நகரா-சி வ�வாc நிதிய�� 
ேம/ெகா%ள ம@ற'தி@ அLமதி ேவ4ட�ப�கிற�.  
அ.$:- ம@ற1 அLமதிகலா1 
(ந.க.எ4.936.2019.இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. 1479147914791479    
mDkÂ¡f¥gL»wJ. 

 
 
 
 
 
 



       7)ச-டம@ற உ0�ப�ன# ெதா$தி ேம1பா-�' தி-ட1 2018-
19-@ கீZ ப'மனாப�ர1 நகரா-சி 18,20 –வ�  வா#�க% 
�லிp#$றி7சி, இர-ைட ெத�வ�� தி�. ேமாக@ வ �-ட�கி� 
இ�C� ெச-)யா# கைட வைரய�லான வ �திய�� அல�கார க/க% 
(மதி�பV� 4.00 இல-ச1) பதி'த� பண�$ 28/06/2019 ஆ1 ேததி ம0 
ஒ�பCத��%ளA ேகார�ப-டதி� கீZகாb1 வ�பர�ப) இர4� 
ஒ�பCத��%ளAக% வர�ெப/றன. 
 
வ.எ4.  ஒ�பCததார# ெபய#  மதி�பV-� சதவ �த1 
  அதிக1 $ைறF 

1, தி�.எ1.மா#ஷ� 
Hப-சி� 
5/5 க4ணL# 
ேவ#கிள1ப� 

0.12 - 

2, தி�. /றி.Dஜி@ 
லி@நக# 
களAய�கா� 

- -0.14 

 
 ேம/ப) வர�ெப/ற இர4� ஒ�பCத��%ளAகளA� 
மதி�பV-)ைன வ�ட $ைறவான சதவ �த'தி� (- 0.14 சதவ �த1) 
ெகா�'�%ள தி�. /றி.Dசி@ எ@ற ஒ�பCததார# 
ஒ�பCத��%ளAய�ைன ஏ/கF1 ம@ற அLமதி ேவ4ட�ப�கிற�. 
அ.$:-ம@ற1 அLமதிகலா1. 
(ந.க.எ4. 007/19/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. 1480148014801480    
mDkÂ¡f¥gL»wJ.  
 8)இCநகரா-சி ெபா� Dகாதார� ப�Eவ�� இய�$1 
வாகன1 எ4. TN 74D 4151-$ த$தி சா@0 ���ப�'� ெகா%ள 
காலதாமத க-டண1 ஒ� மாத'தி/$ H. 100/-$ 35 மாத'தி/$ 
H.3500/- த$தி சா@0 க-டண1 H.1000/- (ேதாராயமாக) பDைம வE 
க-டண1 H.1530/- �ைக பEேசாதைன க-டண1 H.400/- ம/01 
Xrக1 H.1000/- ேச#'� ெமா'த1 H.7500/- தி�. 
இராமகி�sண@ ஓ-�ந# ெபயE�   ெராகமாக வழ�க 
அLமதி$1 ேம/ப) ெதாைகய�ைன உய (ைற�ப) பய@ப�'தி 
அத/$4டான இரசீ�கைள  அNவலக'தி� சம#�ப�கF1 



ேமN1 அவசர அவசிய1 க�தி ேம/ப) ெதாைக 
வழ�கியைம$1 ம@ற அLமதி ேவ4ட�ப�கிற�. 
அ.$ ெபா� Dகாதார� பண�ய�@ அ'தியாவசிய1 க�தி ம@ற1 
அLமதி வழ�கலா1.  
(ந.க.எ4. எ2/544/2009) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. 1481148114811481    
mDkÂ¡f¥gL»wJ. 
 
 
 9)ப'மனாப�ர1 நகரா-சி$-ப-ட  தகைல ேப�C� 
நிைலய'தி� கழிF ந�# ெச�N1 $ழாய�� கசிF ஏ/ப-�%ள� 
(ம) தகைல ேப�C� நிைலய நிZ/$ைடய�� ேம� ப$தி வ�Eச� 
ஏ/ப-� இ)Cத நிைலய�� உ%ளதா� ேம/க4ட பண�க%     
ெசcவத/$ ேதாராயமாக H.1,10,000/- ஆ$1. அவசர அவசிய1 
க�தி ஒ�பCத��%ளA ேகாEயைதU1 ெசலவ�ன'ைத நகரா-சி 
ெபா� நிதிய�� ேம/ெகா%ளF1 ம@ற'தி@ அLமதி 
ேவ4ட�ப�கிற�. 
அ.$:- ம@ற1 அLமதிகலா1. 
(ந.க.எ4.994/2019/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. 1482148214821482    
mDkÂ¡f¥gL»wJ. 

 
 
 10)இCநகரா-சி ெபா� Dகாதார� ப�F வாகன1 எ4.  
TN74P 9346$ மராம'� பண�க% ேம/ெகா%ள 10/07/2019 அ@0 
ஒ�பCத��%ளAக% ெபற�ப-டதி� கீZக4டவா0 இர4� 
ஒ�பCத��%ளAக% வர�ெப/0%ள�. 
வ.எ�.  நி�வன
தி� ெபய�  ெதாைக 

�. 
1, அ ஷயா ேமா-டா#X 

$லேசகர1  
97654/- 

2. கேணs ேமா-டா#X 
நாக#ேகாவ��  

93444/- 

  
 



 
ேம/ப) வர�ெப/ற இர4� ஒ�பCத��%ளAகளA� வEைச எ4. 1- 
மதி�பV-�' ெதாைகைய வ�ட 0,047% $ைறF ம/01 வEைச எ4. 
2 � உ%ள கேணs ேமா-டா#X நாக#ேகாவ�� நி0வன'தி@ 
ஒ�பCத��%ளA மதி�பV-�' ெதாைகையவ�ட 4.35% $ைறவாக 
உ%ள�. 
 எனேவ மதி�பV-�' ெதாைகையவ�ட 4,35% $ைறவான 
ஒ�பCத��%ளA அளA'த வ.எ4. 2-� உ%ள கேணs ேமா-டா#X 
நாக#ேகாவ�� நி0வன'தி/$ ெபா� Dகாதார அ'தியாவசிய1 
க�தி தனA அNவல# (@ அLமதி ெப/0 பண� உ'திரF வழ�க 
ம@ற அLமதி ேவ4ட�ப�கிற�.  
அ.$:- ெபா� Dகாதார நல@ (ம) அவசர அவசிய1 க�தி தனA 
அNவல#/ஆைணய# (@ அLமதி ெப/0 பண� உ'திரF 
வழ�கியைத ம@ற1 அ�கீகEகலா1. 
(ந.க.எ4. 1256/2013/அ2) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 1483838383    
mDkÂ¡f¥gL»wJ.  

 
 
 11)இCநகரா-சி ெபா� Dகாதார� ப�Eவ�� இய�$1 
வாகன1 எ4.  TN74D- 4151 கழிFந�# வாகன'தி/$ 2019/2020-1 
ஆ4)/$ வாகன வ�ப'� கா�பV� ப�Eமிய1 ெசN'�வத/$ 
ஆ$1 ெசலF ெதாைக H.30942/-ஐ pைனெட- இCதியா 
இ@Wர@X க1ெபனA லி- நாகேகாவ�� நி0வன'தி/$ 
காேசாைலயாக வழ�க அLமதி$1.  அபராத' ெதாைக தவ�$1 
ெபா�-� தனA அNவல@ (@ அLமதி ெப/0 வழ�கியத/$ 
ம@ற அLமதி ேவ4ட�ப�கிற�. 
அ.$:- அபராத' ெதாைக ஏ/படாத வ4ண1 ெசN'�1 ேநாகி� 
தனA அNவல#/ஆைணய#  (@ அLமதி /0 வழ�கியைத 
ம@ற1 அ�கீகEகலா1. 
(549/2009/அ2) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 1488884444    
mDkÂ¡fyh«. 

 
 



 12)இCநகரா-சி ெபா� Dகாதார� ப�Eவ�� இய�$1 
வாகன1 எ4.TN74Z -2536 $ ட1ப# ப�ளாச# வாகன'தி/$ 2019-
2020-1  ஆ4)/$  வாகன வ�ப'� கா�பV� ப�Eமிய1 
ெசN'�வத/$ நி0வன'தி@ ேக-� க)த'தி@ப), ெசலF 
ெதாைக H.11184/-ஐ pைனெட- இCதியா இ@Wர@X க1ெபனA 
நாக#ேகாவ��  நி0வன'தி/$ காேசாைலயாக வழ�க 
அLமதி$1 அபராத' ெதாைக தவ�#$1 ெபா�-� தனA 
அNவலE@ (@ அLமதி ெப/0 வழ�கியைம$ ம@ற 
அLமதி ேவ4ட�ப�கிற�.  
அ.$:- அபராத' ெதாைக தவ�#$1 ேநாகி� தனA 
அNவல#.ஆைணய# (@ அLமதி ெப/0 வழ�கியைத ம@ற1 
அ�கீகEகலா1. 
(3502/2016/அ2) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 1485858585    
mDkÂ¡f¥gL»wJ. 

 
 
 13)ப'மனாப�ர1 நகரா-சிய�� 2017-18  ஆ1 ஆ4� 
ெத�வ�ள$ பராமE�� பண�கvகாக மி@ உதிE ெபா�-க% 
ச�ைள ெசcதைம$ ப-)ய� ெதாைக வழ�காததா� 
ெதாைகய�ைன வழ�க ேகாE நி0வனதார# தி�-
ேஜ.இ.ஜா4சா(ேவ� எ@பவரா� ெச@ைன உய# ந�தி ம@ற 
ம�ைர கிைளய�� வழ$ எ4.  WP(MD) No. 13730/2019-@ ப) 
வழ$ ெதாடர�ப-ட�. 
 ேம/ப) வழகிைன எதி#'� இCநகரா-சி சா#பாக அரD 
வழகறிஞ# தி�. ப�. ஆதிzலபா4)ய@ அவ#களA@ zல1 
இ{வழகிைன எ�'� நட'தியைம$ வழகறிஞ# க-டண 
ெதாைக H.10000/-ஐ தி�. ப�. ஆதிzலபா4)ய@ அவக#கv$ 
வழ�க ம@ற அLமதி ேவ4ட�ப�கிற�. 
அ.$:- ம@ற1 அLமதிகலா1. 
(ந.க.எ4. 872/2019/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 1486868686    
mDkÂ¡f¥gL»wJ.  
 
 



 14)இCநகரா-சிய�� ெபா� பண� ேம/பா#ைவயாளராக 
பண�யா/றி வ�1 தி�.எ1. அறிவழக@ எ@பவரா� ெதாடர�ப-ட 
W.A(MD)S.R.No.18980 of 2019 in W.P (MD)No. 1167/2016 வழ$ ெதாட#பாக 
ெச@ைன உய# ந�தி ம@ற ம�ைர கிைளய�� வழ$ தாக� 
ெசcதைம$ வழகறிஞ# க-டண1 (Legal Fees)  H.25000/- நகரா-சி 
ெபா� நிதிய�லி�C� வழ�க ம@ற அLமதி ேவ4ட�ப�கிற�. 
அ.$- ம@ற1 அLமதிகலா1.  
(ந.க.எ4. 250/2018/சி1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 1487878787    
 mDkÂ¡f¥gL»wJ. 

 15)இCநகரா-சி� ப$திய�� ேம 2019-1 மாத1 (த� 
ெதாட#C� ெட�$ காc7ச� தாக1 அதிகமாக இ�Cததா� 
நகரா-சி நி#வாக ஆைணய# ெச@ைன அவ#க% க)த1 
ந.க.எ4.2571/2017/ெஜ1 நா% 14-11-2018-@ ப)U1 ெட�$ ெகாDக% 
பரFவைத த�கF1 ம/01 ெட�$ ேநாcக% வராம� த�$1 
ெபா�-� வ �� வ �டாக ெச@0 க4காண�கF1 ெகாDகளA@ 
வாZவாதார�கைள அழிகF1 08/05/2019 (த� 16 கள 
பண�யாள#க% Dய உதவ� $. zல1 பண�யம#'த�ப-� 
பண��EC� வ�கி@றன#.  ேமN1 அவ#கைள பண�ய�� ைவ'� 
ெகா4டத/$ ம@ற'தி@ அLமதி$1.  ேமN1 மாவ-ட ஆ-சி' 
தைலவ# அவ#களா� நி#ணய1 ெசcய�ப-ட ெதாைக H.250/-ைன 
தின�லியாக 08/05/2019 (த� 31/03/2020 வைர வழ�கF1 
ம@ற'தி@ அLமதி$. 
அ.$:-  ம@ற1 அLமதி வழ�கலா1. 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 1488888888    
mDkÂ¡f¥gL»wJ. 

 16)நகரா-சி நி#வாக ஆைணய# ெச@ைன அவ#களA@ 
ந.க.எ4. 2288/2019/ப�3 நா% 25/02/2019-@ ப) இCநகரா-சிய�� 
திடகழிF ேமலா4ைம பண�க% $றி'த ெகா%ைகக% ம/01 
நைட(ைற�ப�'த ெசய� தி-ட'திைன மாவ-ட அரசிதழி� 
ெவளAய��வத/$ ஆ$1 ெசலF ெதாைக பக1 ஒ@றி/$ H. 2100 
வ �த1 உ'ேதசமாக ப'� பக'தி/$ H.21000 உEய தைல�ப�� 
அரD க��ல'தி� ெசN'தF1 அத/கான ெசலF' 
ெதாைகய�ைன இCநகரா-சி வ�வாc நிதிய�லி�C� வழ�கF1 
ம@ற அLமதி ேவ4ட�ப�கிற�. 
 



அ.$ ம@ற1 அLமதி வழ�கல1 
(320/2017/அ2) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. 1489148914891489    
mDkÂ¡f¥gL»wJ.  

 
 17)இCநகரா-சி$-ப-ட ம�C� ேகா-ைட உரகிட�கி� 
உ%ள $�ைபகைள  Hitachi   zல1 60 மண� ேநர'தி/$% 
ஒ�$1 பண�க% ேம/ெகா%ள�ப-ட�.  ேமN1 நகரா-சி ச-ட 
வ�தி எ4.15-@ கீZ ேம/க4ட பண�ய�ைன அவசர அவசிய1 க�தி 
ஒ�பCத��%ளAைய  ெப/0 $ைறCத ஒ�பCத��%ளA அளA'த 
G.S.Earth Moovers  (ள$z� நி0வன'தி/$ பண� உ'திரF வழ�கி 
பண�க% ேம/ெகா4டத/$1 ேம/க4ட பண�$ உ'ேதச 
ெசலவ�ன1 H.128000/- ைன  வ�வாc நிதிய�லி�C� வழ�கF1 
ம@ற'தி@ அLமதி ேவ4ட�ப�கிற�. 
அ.$:- ெபா� Dகாதார அ'தியாவசிய1 க�தி ப�EF 15-@ கீZ 
அLமதிக�ப-� பண� ேம/ெகா4டைத ம@ற1 அLமதி 
வழ�கலா1. 
(ந.க.எ4. 1039/2019/அ2)        
k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 1490909090    
 mDkÂ¡f¥gL»wJ. 
 
 18) ப'மனாப�ர1 நகரா-சி அNவலக தகவ� ெதாழி� 
a-ப ப�Eவ�� உ%ள  Local Area Nature  24 port switch  ப.� 
ஏ/ப-�%ள�.  ேம/க4ட 24 port switch-ைன  மா/றி �தியைவ 
ெபா�'திடF1 Installation  ெசcU1 பண�க% ேம/ெகா%ள உ'ேதச 
ெசலவ�ன1 H.25000 ஆ$1 ேம/க4ட பண�ய�ைனேம/ெகா%ள  
அவசர1 அவசிய1 க�தி பண� ஒ�பCத��%ளA ேகாEயைதU1 
அத/கான ெசலவ�ன'திைன ெபா� நிதிய�� ேம/ெகா%ளF1 
ம@ற அLமதி ேவ4ட�ப�கிற�.  
அ.$:- ம@ற1 அLமதிகலா1. 
 
k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. 1491149114911491    
 mDkÂ¡fyh«.  

 
 



 19)இCநகரா-சி$-ப-ட வா#� எ4.15 -� உ%ள தகைல 
ேப�C� நிைலய'தி� ஆZ�ைள கிண0 ேமா-டா# 
ப.தைடC�%ளதா� ேம/ப) ப.திைன அவசர அவசிய1 க�தி 
ேநர) வ�ைல��%ளAக% ெப/0 ேம/ெகா%ளF1 ெசலவ�ன' 
ெதாைக H.30000/- ஐ நகரா-சி ச-ட1 வ�தி எ4.15-@ கீZ 
ேம/ெகா4டைத ம@ற'தி@ பா#ைவ$1 பதிவ�/$1. 
அ.$:- ம@ற1 அLமதிகலா1. 
(ந.க.எ4. 532/2019/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. 1492149214921492    
 mDkÂ¡fyh«.  
 
 20)ப'மனாப�ர1 நகரா-சிய�� வ�வாc நிதி 2019/2020-@ 
கீZ கீZக4ட பண�கv$ 24/07/2019 அ@0 ஒ�பCத��%ளAக% 
ேகார�ப-டதி� கீZகாb1 வ�பர�ப) ஒ�பCத��%ளAக% 
வர�ெப/றன. 
வ.எ4. பண�ய�@ ெபய# ஒ�பCததார# ெபய# மதி�பV-)ைன 

வ�ட 
ஒ�பCத��%ளA 
ெதாைக  
(சதவ �த1) 

   $ைறF  அதிக1 
1, ம�C�ேகா-ைட 

உரகிட�கி� 
a4bய�# உர1 
தயாE$1 
ைமய'தி� த4ண�# 
வசதி (ம) மி@ வசதி 
ெசcத� மதி�பV� 
ெதாைக H.3.60 
இல-ச1  

1)தி�.சி.ெஜகXலா� 
 
2)தி�.ப�.ஆX)@ 
கி�லாE 

0,03 
 
- 

- 
 

8.21 

2, ப'மனாப�ர1 
நகரா-சி அNவலக 
வளாக'தி� மைழந�# 
ேசகE�� ைமய1 
அைம'த� ம/01 

1)தி�./றி.ஆX)@ 
கிலாE 
 
 
2)தி�.சி. 

- 
 
 
 

0.01 

20.13 
 
 
 
- 



க-)ட பராமE�� 
பண�க% 
ேம/ெகா%vத�. 
மதி�பV� H.2.10 
இல-ச1.  

ெஜகXலா� 

3, ப'மனாப�ர1 
நகரா-சி தகைல 
ேப�C� 
நிைலய'தி� 
கழிFந�# அைம'த� 
(ம) பயண�க% 
நிழ/$ைட ப.� 
பா#�� பண�க% 
ேம/ெகா%vத� 
மதி�பV� H.1.10 
இல-ச1  

1)தி�. ஜி. DCத#ரா� 
 
 
2)தி�. சி. 
ெஜகXலா�  

0.05 
 
 
- 

- 
 
 

3.71 

 ேம/ப) $ைறவான ஒ�பCத��%ளA ெகா�'�%ள 
ஒ�பCததார#களA@ ஒ�பCத��%ளAய�ைன ஏ/0 பண� உ'திரF 
வழ�கியத/$1 ம@ற'தி@ அLமதி ேவ4ட�ப�கிற�. 
அ.$ ம@ற1 அLமதிகலா1.  
k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. 1493149314931493    
mDkÂ¡f¥gL»wJ.  
 
 21) efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ foj« e.f.v©. 

2288/2019/Ï3, ehŸ 25-02-2019-‹ go g¤kdhgòu« efuh£Áæš Âl¡fêÎfŸ 

nkyh©ik gâfŸ F¿¤j bfhŸiffŸ k‰W« braš Â£l¤Â‹ ruh«r§fŸ 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F« mDkÂ¡F« rk®¥Ã¡f¥gL»wJ. 

k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. 1494149414941494    
mDkÂ¡f¥gL»wJ.  
 
 
 
 
 
 

 



 22)க@னAயா$மE மாவ-ட �'தக தி�வ�ழா (Book Fair) 
15/02/2019 (த� 25/02/2019 வைர நாக#ேகாவ�� நகரா-சி$-ப-ட  
அனாைதமட1 ைமதான'தி� நைடெப0வைத (@னA-� 
ப'மனாப�ர1 நகரா-சி சா#பாக வ�ள1பர �ண� ேபனக%  6 
எ4ண1 ப�4)� ெசc� ( 10x 8 அளF) நி0வ வ�ைல��%ளAக% 
ேகார�ப-ட'தி� கீZகாb1 நி0வன'திடமி�C� z@0 
வ�ைல��%ளAக% வர�ெப/றன. 
 
வ.எ4. நி0வன'தார# ெபய# ெதாைக 

H. 
1, Dheen graphics 

Karumbalai 
Madurai  

ேபன# 1 $  
H. 2230/-வ �த1. 

2, Alamelu Printing Press & screen 
No.2 Chellathamman Kovil street 
Madurai 
 

ேபன# 1 $  
H. 2350/-வ �த1. 

3. Devan Offset Printers 
4/81W Annai Velankanni Nagar 
Annanagar 
Madurai.  

ேபன# 1 $  
H. 2300/-வ �த1. 

 

 ேம/ப) வர�ெப/ற z@0 வ�ைல��%ளAகளA� 
$ைறவான வ�ைல��%ளA ெகா�'த  Dheen graphics  Madurai   எ@ற 
நி0வன'தி@ வ�ைல��%ளAைய ஏ/0 ேவைல உ'திரF வழ�க 
ம@ற'தி@ அLமதி$. 
அ.$:- ம@ற1 அLமதிகலா1.  
(ந.க.எ4. 871/19/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. 1495149514951495    
mDkÂ¡f¥gL»wJ. 

 

 

 

 



 23)க@னAயா$மE மாவ-ட1 நாக#ேகாவ�� அனாைத மட1 
ைமதான'தி� �'தக தி�வ�ழா 15/02/2019 (த� 25/02/2019 வைர 
நைடெப0வைத (@னA-� ப%ளA மாணவ மாணவ�ய#க%  
பய@ெப01 வைகய�� வ�ழி��ண#F  ஏ/ப�'த வ�ள1பர �ண� 
ேபன#க% 6 எ4ண1 ப�E4)� ெசcதைம$ நி0வன'தார# M/S. 
Dheen Graphics Karumbalai Madurai  அவ#களAடமி�C� கீZக4டவா0 
வ�ைல�ப-)ய� வர�ெப/0%ள�. 
Sl.No. Particulars Amount 

Rs. 

1. வ�ள1பர �ண� ேபன# ப�E4)� 

ெசc� ெகா�'தத/$ )ைசனA� 

ப�E4)� (ம) �ண� ேபன# 1 $ 

ப�E4)� �லி H.,2230/- வ �த1 

ெமா'த1 6 �ண� ேபன#கv$ 

ப�E4)� �லி 6 x H.2230/- 

 

 
13380/- 

 ெமா'த1 13380/- 

 CGST 6% 803/- 

 SGST 6% 803/- 

 ெமா'த1  14986/- 

 ேம/க4ட ெதாைகய�ைன வழ�க  Dheen Graphics Madurai 
அவ#கv$ வழ�க ஆைணய# அவ#களA@  அLமதி$.  
(ந.க.எ4.871/19./இ1) 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 14k‹w¤ Ô®khd« v©. 1496969696    
mDkÂ¡f¥gL»wJ. 
 
 
 
 
     



 24) Ïªefuh£Áæ‹ 2018-2019-M« M©o‰fhd ã®thf m¿¡if jah® 

brŒJ ef® k‹w¤Â‹ gh®it¡F« mDkÂ¡F« it¡f¥gL»wJ. 

m.F- k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

(e.f.v©. 1100 /2018/Á1) 

k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. k‹w¤ Ô®khd« v©. 1497149714971497    
 mDkÂ¡f¥gL»wJ.  
 

 

 25) efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id (k) efuh£Á ã®thf k©ly 

Ïa¡Fe® , ÂUbešntè mt®fë‹ MŒÎ¡ T£l¤Âš m¿ÎW¤j¥g£lj‹go 

E©Qæ® cu« jahç¡F« ika« (Micro Compost Center) mikªJŸs gFÂæš 

F¥igfis jå¤ jåahf Ãç¤bjL¤J ÏU«ò, Ãsh°o¡, m£il, la®  ngh‹w 

fêÎfis gFÂ gFÂahf Féaš brŒJ kW RH‰Á ga‹gh£o‰F bfh©L tu 

(Resource Recovery Center) RRC ika« mik¡f kÂ¥ÕL %.3.50 Ïy£r« jah® 

brŒa¥g£LŸsJ. 

 nk‰f©l kÂ¥Õ£oš gâæid x¥gªj¥òŸë nfhç brŒaÎ« 

bryéd¤ij bghJ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ«, Ã‹d®  SBM Â£lãÂ »il¤jÎl‹ <L 

brŒJ bfhŸsÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

m.F:- k‹w« mDkÂ¡fyh«  gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ x¥gªj¥òŸë 

nfhçaijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 (e.f.v©. 1062/2019/Ï1)  

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1498k‹w¤ Ô®khd« v©. 1498k‹w¤ Ô®khd« v©. 1498k‹w¤ Ô®khd« v©. 1498    
mDkÂ¡f¥gL»wJ.  

             x¥g«/-(v°. _®¤Â) 
             Mizahs® k‰W« 
         jå mYty®, 
            g¤kdhgòu« efuh£Á.  

//c©ik efš  // 

 

 

      Mizahs®, 
               g¤kdhgòu« efuh£Á. 0 


