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bghU£fŸ 

 1)இ�நகரா
சி ெபா� �காதார ப��வ��� நகரா
சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன 

அவ�கள � ெசய!"ைறய��ப$ 59 �'(ர) பண�யாள�கைள ெகா*+ �'(ர) பண� 

ேம�ெகா.ள ஒ'ப�த'(.ள  ேகார'ப
+ நக� ம�ற த0�மான1 எ*.1405, நா. 15/02/2019-� 

ப$  Southern Solid Waste  Management Service, Mulagumoodu நி:வன;தி��  ந.க.எ*.2047/2018/இ1, 

நா. 23/04/2019 -! பண� உ;தர) வழAக'ப
+.ள�. 

 ேம�ப$ பண� உ;தரவ��ப$ 22/04/2019 தியதிBட� ேம�ப$ ஒ'ப�ததாரDE� 

வழAக'ப
ட ஓரா*+ கால1 "$) ெப:வதா! அ+;த ஓரா*+ கால;தி�� ெபா� 

�காதார பண�  ேம�ெகா.ள மாவ
ட ஆ
சிய� அவ�களா! நி�ணய1 ெசHய'ப
+.ள 

தினச� ஊதிய1  அ$'பைடய�! ஒ'ப�த'(.ள  ேகார'பட ேவ*+1. 

 ஏ�கனேவ  Southern Solid Waste  Management Service, Mulagumoodu நி:வன;தி�� பண� 

உ;தர) வழAக'ப
ட ேகா'ப�! (Draft Agreement)  வ�ைச எ*. 9-! அவசர காலAகLE� 

ஒ'ப�த1 ெசHய'ப
ட அேத நி:வன;தி�� அேத ஊதிய;தி! ேமM1 N�: மாத 

கால;தி��  ந0
$;� வழAகலா1 என ெத�வ�Eக'ப
+.ள�.  

 த�ேபா� ெகாேரானா ைவரO ேநாH ெதா�: (COVID-19) த+'( "�ெனUச�Eைக 

நடவ$Eைகக. ம�:1 அரசி� 144 தைட உ;தர) காரணமாக ஒ'ப�த'(.ள க. 

ேகாDவத�� பண�க. ேம�ெகா.ள இயலாத VWநிைலயா! ஏ�ெகனேவ பண� உ;திர) 

வழAக'ப
+.ள Southern Solid Waste  Management Service, Mulagumoodu நி:வன;தி�� ெபா� 

�காதார' பண�கள � அ;தியாவசிய1 கDதி ஒD மாத கால;தி�� த�ேபா� 

வழAக'ப
+ வD1 அேத ஊதிய நி�ணய அ$'பைடய�! ஒ'ப�த அXபவ;ைத ந0
$;� 

வழAக ம�ற அXமதி ேவ*ட'ப+கிற�   

அ.�:- COVID-19 த+'( நடவ$Eைக ம�:1 அரசி�  144 தைட உ;தர) ஆகியவ�றி� 

காரணமாக  ெபா� �காதார நலைனE கD;தி� ெகா*+ ம�ற1 அXமதிEகலா1. 

ந.க.எ* .2047/2018/அ2 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1623, ehŸ 28.04.2020. 

ஒ� மாத கால	தி�� ம��  2019-2020 ஆ� நிதியா��� அ�கீக��க�பட 

நிர�கி� ஒ�ப த	திைன ந#��$ ெச'திட த#(மான)�க�பட*.  

 



 

 2)இ�நகரா
சிE�U ெசா�தமான தEகைல ேப
ைட ச�ைதய�! ேசகரமா�1  

வாைழ;தா� த*+க., க� இைலEகழி)க. ஆகியவ�ைற  MCC  ெசய!பா+ Pyroloysis 

க
டைம'( FSTP க
டைம'( ABC பண�கLEகான க
டைம'( ஆகியவ�றி� காரணமாக 

அ'(ற'ப+;�1 பண�ய�ைன ேம�ெகா.ள இயலாத காரணமாக ச�ைத உ
ப�தியான 

கைடசி ��:U �வ� ஒ
$ய ப�திய�! �லUச�ைத கழி)கைள ஒ�Eகி 

ைவEக'ப
+.ளன.   ேமM1 ெகாேரானா (Covid-19) ைவரO ெதா�: த+'( 

நடவ$Eைகய�� ெபாD
+ ச�ைத ப�திய�! சNக இைடெவள ய�ைன கைடப�$Eக 

ேவ*$ அ;தியாவசிய1 கDதிB1, ேபாதிய இடவசதி ேதைவய�ைனE கD;திைனE 

ெகா*+1, ச�ைத நடவ$Eைககைள ேம�ெகா.ள அவசர  அவசிய1 கDதிB1, சா� 

ஆ
சிய�  கD;�ைரய�� ப$B1   

 1)மD��Eேகா
ைட உரEகிடA� ப�திய�X. ஏ�கனேவ ெகா
ட'ப
+.ள (Legancy 

Waste)  கழி)கைள Hitachi Chain Dozes வாகன1  Nல1 ேதாராயமாக �மா� 35 "த! 40 

மண�  ேநர1 சீரைம'( ெசHவத�� அXமதிE�1. 

 2)ேமM1 ச�ைதE�. ஒ�Eகி ைவEக'ப
+.ள �லU ச�ைதE கழி)கைள JCP 

வாகன1 Nல1 உ;ேதசமாக (15 "த! 20 மண� ேநர1) 4 எ*ண�EைகE� �ைறயாம! 

$'ப� லா�கள !  ஏ�றி (ேதாராயமாக 100 "த! 110 ேலா+) நகரா
சி மD��E ேகா
ைட 

உரEகிடA� ப�திய�! ெகா
$ அ'(ற'ப+;த)1 அXமதிE�1 அத�கான உ;ேதச 

ெசல) ெதாைக u.1,45,000/- (One Lakhs Forty five thousand only) அXமதிE�1.  அவசர 

அவசிய1 கDதிB1, ெபா� �காதார நல� கDதிB1 �:கிய கால ஒ'ப�த'(.ள  

ேகா�யத��1 ம�ற அXமதி ேவ*ட'ப+கிற�.  

அ.�;-  உ;ேதச ெசலவ 0ன;தி��1, ெபா� �காதார அவசர அவசிய1 கDதி �:கிய கால  

ஒ'ப�த'(.ள  ேகா�யத��1 ம�ற1 அXமதி வழAகலா1.  

(ந.க.எ*. அ2/246/2020) 

ம�ற	 த#(மான�  எ�.1624 ehŸ 28.04.2020 

 அ2மதி�க�ப�கிற*. 

 3)இ�நகரா
சி' ப�திகள ! ெகாேரானா ைவரO ேநாH ெதா�: த+'( 

"�ெனUச�Eைக த+'( நடவ$Eைககைள ேபா�Eகால  அ$'பைடய�! ேம�ெகா.ள 

அ;யாவசிய  உபகரணAக. கிDமிநாசின க.  ம�:1 ெகாேரானா ச1ம�த'ப
ட பண�க. 

ேம�ெகா.ள நகரா
சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவகள � அMவலக ந.க.எ*. 

3336/ெஜ2/2020-4 நா. 23/03/2020 (ம) ந.க.எ*. 3336/ெஜ2/2020-13 நா. 09/04/2020-� ப$ u.3,00,000/- 

ம�:1 13,00,000/- ஆக ெமா;த1 u. 16,00,000/- வர'ெப�:.ள�. 

  ெகாேரானா த+'( பண�க. ேம�ெகா.ள கட�த 17/03/2020-1 ேததிய�!u. 2,00,000/- 

ம�:1 24/03/2020-1 ேததிய�! u. 5,00,000/- ஆக ெமா;த1  u. 7,00,000/-E� நக� ம�ற 

அXமதி ெபற'ப
+.ள�. (ந.ம.த0. எ*. 1612 (ம) 1615) 



 த�சமய1 ஏ�கனேவ நக� ம�ற அXமதி ெபற'ப
+.ள ெதாைகய�ைன வ�ட 

அதிகமாக ெசல)க. ெசHய'பட ேவ*$B.ள�.  எனேவ நகரா
சி நி�வாக 

ஆைணயாள� ெச�ைன அMவலக;திலிD�� ெபற'ப
ட ெதாைக u. 16,00,000/- 

இல
ச;திைன ெகாேரானா த+'ப����ய தைல'ப�� கீW ெசல) ெசHய  ம�ற;தி� 

அXமதி ேவ*ட'ப+கிற�. 

அ.�:- ெபா� �காதார அவசர அவசிய1 கDதி ம�ற1 அXமதி வழAகலா1. 

(ந.க.எ*. 246/2020/அ2)  

ம�ற	 த#(மான�  எ�.1625, ehŸ 28.04.2020 

அ2மதி�க�ப�கிற*. 

 4)இ�நகரா
சி ெபா� �காதார வாகன1 எ*.  TN75B 4577(TATA ACE)  வாகன;�E� 

மராம;� பண�க. ேம�ெகா.ள 17/04/2020 அ�: ஒ'ப�த'(.ள  ேகார'ப
டதி! 

கீWEக*டவா: இர*+ ஒ'ப�த'(.ள க. ம
+1 வர'ெப�:.ளன. 

வ.எ�. நி6வன	தி� ெபய( ஒ�ப த�$7ள) ெதாைக 
9. 

1. A.R.K.  ஆ
ேடா ெமாைப!O 
நாக�ேகாவ�! 

37,642/- 

2. K.S.S.S. ஆ
ேடாெமாைப!O 
நாக�ேகாவ�!  

39,058/- 

வர'ெப�:.ள ஒ'ப�த'(.ள கள ! வ.எ*.1-! உ.ள  A.R.K.  ஆ
ேடா ெமாைப!O  

நி:வன;தி� ஒ'ப�த'(.ள   �ைறவாக உ.ள�.  எனேவ �ைறவான ஒ'ப�த'(.ள  

அள ;த  A.R.K.  ஆ
ேடா ெமாைப!O நாக�ேகாவ�!  நி:வன;தி� ஒ'ப�த'(.ள ய�ைன 

ஏ�: அவசர அவசிய1 கDதி ேவைல உ;தர) வழAகியத�E�1 ம�ற அXமதி 

ேவ*ட'ப+கிற�. 

அ.�:- ெபா� �காதார அவசர அவசிய1 கDதி �ைற�த வ�ைல'(.ள  அள ;த  A.R.K.  

ஆ
ேடா ெமாைப!O, நாக�ேகாவ�!  நி:வன;தி��   வ�நிேயாக உ;தர) 

வழAகியத��1 ம�ற1 அXமதி வழAகலா1.  

(ந.க.எ*. அ2/1416/2017) 

ம�ற	 த#(மான�  எ�.1626, ehŸ 28.04.2020 

�ைற த ஒ�ப த�$7ள)யAைன அ�கீக�	* அவசர� க�தி ேவைல உ	தரD 

வழ�கியத��� ம�ற அ2மதி வழ�க�ப�கிற*. 

 5) ப;மனா'(ர1 நகரா
சிE�
ப
ட மD��E ேகா
ைட உரEகிடA� ப�திய�! 

�'ைபக. அதிகமாக ேசகரமாகி உ.ள�.  ேம�க*ட உரEகிடA� ப�திய�� ��:'(ற 

Vழைல கD;தி! ெகா*+ ேசகரமாகி உ.ள �'ைபகைள Bio Mining  "ைறய�! 

ப��;ெத+;� அக�ற u.100.00 இல
ச;தி�� மதி'ப�+ தயா� ெசHய'ப
+.ள�. 



 ேம�க*ட பண�ய�ைன �Hைம பாரத இயEக1 (SBM) தி
ட1 2020-2021 –� கீW 

இ;தி
ட;திைன ெசய!ப+;திட)1, உ�ய நி�வாக அXமதி வழAக ேவ*$ நகரா
சி 

நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கLE� மதி'ப�
+' ப�ேரரைண அX'ப ம�ற 

அXமதி ேவ*ட'ப+கிற�. 

(ந.க.எ*. 317/2020/இ1) 

ம�ற	 த#(மான�  எ�.1627, ehŸ 28.04.2020 

க�	*� சம(�பA�க த#(மான)�க�பட*. 

 6) ப;மனாப(ர1 நகரா
சிய�! ெபா� நிதி  2020-2021 � கீW கீWக*ட வ�பர'ப$ 

பண�க. ேம�ெகா.ள ஒ'ப�த'(.ள  ேகார'ப
ட�.  

வ.எ*. பண�ய�� ெபய  மதி'ப�+ 
(u. இல
ச;தி!) 

1, ப;மனாப(ர1 நகரா
சிE�
ப
ட 21 வா�+ 
ப�திகLE�1 �$ந0� �ழாH ம�:1 மி� 
பகி�மானE �ழாH ப�� பா�E�1 பண�க. 
ேம�ெகா.Lத!.  

6.00 

 ேம�க*ட பண�E� 22/04/2020 அ�: ஒ'ப�த'(.ள  ேகார'ப
டதி! கீWEகா�1 

இர*+ ஒ'ப�த'(.ள க. வர'ெப�றன. 

வ.எ�.  ஒ�ப ததார( ெபய(  
1, திD. ப�. ஜா�� 

கவ�யந!�� 
2, திD. சி. ச�திரேசக� 

கDEக��ழி 
 ேம�ப$ வர'ெப�ற இர*+ ஒ'ப�த'(.ள க. திறEக'ப
+ ஒ'( ேநாE� 

ப
$ய! தயா� ெசHததி! கீWEக*டவா: வ�ைல வ�கிதAக. வழAகிB.ளா�க.. 

வ.எ*. ஒ'ப�ததார� 
ெபய� 

மதி'ப�+ 
(u. 
இல
ச;தி!) 

ஒ'ப�த'(.ள  
ேகா�ய ெதாைக 
u. 

வ�ைல வ�கித1 
�+த!/�ைற) 

1, திD. ப�. ஜா�� 
கவ�யந!�� 
 

6.00 550884.00. 4.12 சதவ 0த1 
மதி'ப�
ைட வ�ட 
அதிக1. 

2, திD. சி. ச�திரேசக� 
கDEக��ழி 

6.00 525437.00 0.69 சதவ 0த1 
மதி'ப�
ைட வ�ட 
�ைற).  

ேம�க*ட ஒ'ப�த'(.ள கள ! மதி'ப�
ைட வ�ட �ைறவான வ�ைலவ�கித1 (- 

0.69 %  சதவ 0த1 மதி'ப�
ைட வ�ட �ைற)) வழAகிB.ள வ.எ*. 2-! கா�1 

ஒ'ப�;தார� திD. சி. ச�திரேசக� கDEக��ழி  அவ�கள� ஒ'ப�த'(.ள ைய ஏ�க 

ம�ற;தி� அXமதி ேவ*ட'ப+கிற�. 

அ.�-  ம�ற1 அXமதிEகலா1. 



(ந.க.எ*. 293/2020/இ1) 

ம�ற	 த#(மான�  எ�.1628, ehŸ 28.04.2020 

�ைற த ஒ�ப த�$7ள) அ�கீக��க�பட*.  

 7) ப;மனாப(ர1 நகரா
சிய�! ெபா� நிதி 2020-2001-� கீW கீWக*ட வ�பர'ப$ 

பண�க. ேம�ெகா.ள ஒ'ப�த'(.ள  ேகார'ப
ட�. 

வ.எ*. பண�ய�� ெபய� மதி'ப�+ 
(u. இல
ச;தி!) 

1, ப;மனாப(ர1 நகரா
சி அMவலக கணண� 
அைறய�M.ள  5 KVA AARGEE UPS –Eகான  
பைழய ேப
ட�கைள (100AH. 12 VOLT) EXIED, 
PANOSONIC "தலான உயதர".ள SMF (Sealed 
Maintenance Fresh) ேப
ட�கைள நி:வ� 
கணண�கைள இயEக "�ைமயான POWER 
BACKUP   கிைட;த! ம�:1 UPS ப�திைன ச� 
ெசHB1 பண�க. ேம�ெகா.Lத!.  

1.25 

 ேம�க*ட பண�E� 22/04/2020 அ�: ஒ'ப�த'(.ள  ேகார'ப
டதி! கீWEகா�1 

இர*+  ஒ'ப�த'(.ள க. வர'ெப�றன. 

வ.எ*. ஒ'ப�;தரா�/நி:வனதார� ெபய�  
1, M/s. SRIHAA POWER SYSTEM 

33/1, Nagercoil. 
2. M/s. S.R. Electronics 

1-67E, Christu Nager Road, 
Vettornimadam, Nagercoil 

 ேம�ப$ வர'ெப�ற இர*+ ஒ'ப�த'(.ள க. திறEக'ப
+ ஒ'( ேநாE� 

ப
$ய! தயா� ெசHததி! கீWEக*டவா: வ�ைல வ�கிதAக. வழAகிB.ளா�க.. 

வ.எ*. ஒ'ப�ததார� ெபய�/ 
நி:வனதார�ெபய� 

மதி'ப�+ (u. 
இல
ச;தி!) 

ஒ'ப�த'(.ள  
ேகா�யெதாைக 
u. 

வ�ைல வ�கித
ம 
�+த!./ �ைற) 

1, M/s. SRIHAA POWER 
SYSTEM 
33/1, Nagercoil. 

1.25 122300.00 14.09%சதவ 0த1 
மதி'ப�
ைட வ�ட 
அதிக1. 
 

2, M/s. S.R. Electronics 
Nagercoil 

1.25 107200.00 மதி'ப�+ வ�ைல 
வ�கித1  

ேம�க*ட ஒ'ப�த'(.ள கள ! மதி'ப�+ வ�ைலவ�கித1 வழAகிB.ள வ.எ*.1-! 

கா�1 நி:வனதார� M/s. S.R. Electronics, Nagercoil  அவ�கள� ஒ'ப�த'(.ள ைய ஏ�க 

ம�ற;தி� அXமதி ேவ*ட'ப+கிற�. 

அ.�:- ம�ற1 அXமதிEகலா1. 

(ந.க.எ*. 1647/2019/இ1) 



 

ம�ற	 த#(மான�  எ�.1629, ehŸ 28.04.2020 

�ைற த ஒ�ப த�$7ள) வழ�கிய  M/s. S.R.  Electronics நி6வன� அ�கீக��க�பட*. 

 8)இ�நகரா
சி அMவலக வளாக;தி! உ.ள ெஜ�ெச
 மி� தைட ஏ�ப+1 

ப
ச;தி! அMவலக உபேயாக பய�பா
$�காக பய�ப+;த'ப
+ வDகிற�.  த�ேபா� 

ப�� ஏ�ப
+ இயAக "$யாத நிைலய�! உ.ள�.  ேம�ப$ ப;மனா'(ர1 

நகரா
சிE�
ப
ட சரக;தி! அ$Eக$ மி�தைட ஏ�ப+வதா! அMவலக;தி!  இய!பாக 

நைடெப�: வD1 பண�க. பாதி'பைடகிற�. ேமM1 த�ேபா�  (COVID -19)ெகாேரானா 

ெதா�: ேநாH அ�வ'ேபா�  த+E�1 பண�க. ேம�ெகா*+ வDவதாM1, நகரா
சி 

நி�வாக ம*டல இயE�ந� நகரா
சி நி�வாக ஆைணயாள� அவ�கLE� அறிEைக 

அX'ப ேவ*$ய Vழ! உ.ள�.  ஆதலா! ேம�க*ட ப�� ஏ�ப
ட ெஜ�ெச
$E� 

ப�� ந0Eகி இயEக ேவ*$ய Vழ! உ.ளதா! அத�கான உ;ேதச ெசலவ�ன1 u.5100/- 

ஆ�1.  ேம�க*ட ெசலவ�ன;திைன நகரா
சி ெபா� நிதிய�! இD�� ெசல)  ெசHய 

ம�ற அXமதி ேவ*ட'ப+கிற�. 

அ.�:- அவசர அவசிய1 கDதி ெதாைக வழA�வத��1 ம�ற அXமதி வழAகலா1. 

(ந.க.எ*. 354/2020/இ1)   

ம�ற	 த#(மான� எ�.1630, ehŸ 28.04.2020 

அ2மதி�க�ப�கிற*. 

9) இ�நகரா
சிE�
ப
ட தEகைல ேப
ைட ச�ைதய�! ேசகரமா�1 �ைல ச�ைத 

கழி)கைள  JCB வாகன1 Nல1 அ'(ற'ப+;த)1 ேமM1 மD��E ேகா
ைட 

உரEகிடA� ப�திய�! ஏ�கனேவ ெகா
ட'ப
+.ள (Legancy Waste)   கழி)கைள  Hitachi  

இய�திர1 Nல1 சீரைம'( ெசHவத�� 23/04/2020 அ�:  ஒ'ப�த'(.ள  ேகார'ப
டதி! 

கீWEக*டவா: இர*+ ஒ'ப�த'(.ள க. வர' ெப�:.ள�. 

வ.எ�.  ஒ�ப 	தார( ெபய( ெதாைக 
9. 

1, சி. ெஜகOலா! 
தEகைல  

1)ெபாEைல� 1 மண� ேநர;தி��    -u.2050/- 
2)JCB வாகன1 1 மண� ேநர;தி��   - u.840/- 
3)$'ப� லாறி ஒD நைடE� 
(மா�Eெக
 – உரEகிடA�) 
4 எ*ண1 �ைறயாம! ெபற'பட 
ேவ*+1.                          - u.380/- 

2. ப�. ஆO$� கிலா� 
 

1)ெபாEைல� 1 மண� ேநர;தி��    -u.2100/- 
2)JCB வாகன1 1 மண� ேநர;தி��   - u.860/- 
3)$'ப� லாறி ஒD நைடE� 
(மா�Eெக
 – உரEகிடA�) 
4 எ*ண1 �ைறயாம! ெபற'பட 



ேவ*+1.                          - u.400/- 
ேம�ப$ வர'ெப�ற இர*+ ஒ'ப�த'(.ள கள ! வ.எ*. 1-! கா�1 சி. 

ெஜகOலா! தEகைல ஒ'ப�ததார�� ஒ'ப�த'(.ள  மதி'ப�
+; ெதாைக �ைறவாக 

உ.ள�.  எனேவ �ைறவான ஒ'ப�த'(.ள  அள ;த சி. ெஜகOலா!. தEகைல 

ஒ'ப�ததாuç� ஒ'ப�த'(.ள ய�ைன ஏ�: பண� உ;தர) வழAக)1. அவசர அவசிய1 

கDதி தன  அMவல�/ ஆைணய� "� அXமதி ெப�: ேவைல உ;தர) 

வழAகியத��1 ம�ற அXமதி ேவ*ட'ப+கிற�. 

அ.�:- �ைற�த ஒ'ப�த'(.ள   அXமதிE�1, ெபா� �காதார அவசர அவசிய1 கDதி 

ஆைணய�/தன  அMவல� "� அXமதி ெப�: ேவைல உ;தர) வழAகியத��1 

ம�ற1 அXமதி வழAகலா1.  

(ந.க.எ*. அ2/246/2020) 

 ம�ற	 த#(மான� எ�.1631, ehŸ 28.04.2020 

ஒ�ப த�கார( தி�. சி. ெஜகQலா� வழ�கிR7ள �ைற த நிர�கிலான 

ஒ�ப த�$7ள) அ�கீக��க�பட*. 

 10) இ�நகரா
சி அMவலக வளாக;தி! உ.ள  ெஜ�ேர
ட� ப�� பண�க. 

ேம�ெகா*டைமE� கீWEக*டவா: வ�ைல'ப
$ய! வர'ெப�:.ள�. 

வ.எ*. நி:வனதார� ெபய�/"கவ� ப��ந0Eக1 ெசHய'ப
ட 
ேவைலய�� வ�பர1 

ெதாைக 
u. 

1, திD. சரவணா ச)*
O  
வ 0ராண� ஆ�� 

சா
$Aகாய�!(1 ெச
) 1600/- 

2  Oil (2 lits) 480/- 
3  Labour Charges (1 No) 1000/- 
4  Silencer(1 Sed) 2000/- 
  Total  5080/- 

 ேம�க*ட வ�பர'ப$ நி:வனதார�  ெகா+;�.ள வ�ைல' ப
$யலி�ப$ ெதாைக 

u.5080/-ஐ நி:வனதார� திD. சரவணா ச)*
O  ஆ�� எ�பவDE� வழAக ம�ற 

அXமதி ேவ*ட'ப+கிற�.  

அ.�:- அவசர அவசிய1 கDதி  ெதாைகய�ைன வழAக ம�ற1 அXமதிEகலா1. 

(ந.க.எ*. 3541/2020/இ1) 

ம�ற	 த#(மான� எ�. 1632, ehŸ 28.04.2020 

அ2மதி�க�ப�கிற*. 

 

 11) இ�நகரா
சிE�
ப
ட சாேரா+ ப�திய�! உ.ள மின  பவ� ப1' ெச!கி�ற 

ைப'ைல� உைட�� ப�� ஏ�ப
+.ள�.  ேம�ப$ ப�� ஏ�ப
+.ள நிைலய�! 



த*ண 0� ஏ�ற "$யாத நிைலய�! உ.ள�.  ேமM1 த�ேபா� அ'ப�தி ெபா� மEக. 

நல� கDதி ேம�க*ட ைப'ைல� ப�� (1” Pipe line) பண�ய�ைன உடன$யாக ெசHய)1 

உ;ேதச ெசலவ�ன1 மதி'ப�+ u.19,000/- (uபாH ப;ெதா�பதாய�ர1 )E� தயா�  

ெசHய'ப
+.ள�. 

 ேம�க*ட ெசலவ�ன;திைன �$ந0� வ�நிேயாக நிதிய�! இD�� ேம�ெகா.ள)1 

அவசர அவசிய1 கDதி ப��) 15-� ப$ (த.நா.ந.ச) ெசHய)1 ம�ற;தி� அXமதி 

ேவ*ட'ப+கிற�. 

(ந.க.எ*. 275/2020/இ1) 

ம�ற	 த#(மான� எ�. 1633, ehŸ 28.04.2020 

 ��ந#( அவசர� க�தி அ2மதி�க�ப�கிற*. 

 

12)  இ�நகரா
சிE�
'ப
ட ப�திகள ! தமிழக அரசி� Nல1 ெசய! ப+;த'ப+1 

வள�Uசி பண�க. �றி;த அறிEைகய�ைன தினகர� நாள தழி! N�றா*+ சாதைன 

மல�! KAL PUBLICATUONS(P) LTD  , NGL  எ�ற நி:வனதார� Nலமாக வ�ள1பர1 

ெசHதைமE� கீWEக*டவா: ப
$ய! வர'ெப�:.ள�. 

வ.எ�. ப�ய� எ�/ நா7 நாள)தS ெபய( ெதாைக 9 . 
1, 3300221042,  நா. 

01/04/2020 
 தினகர� , 
நாக�ேகாவ�!  

9500/- 

                                                                                                                              SGST @ 2.5% 237.50  
  CGST @2.5% 237. 50 
  Total 9975.00 
    

  ேம�க*ட வ�பர'ப$ ெதாைக u. 9975.00/- I      M/S KAL PUBLICATIONS (P) LTD , 

NAGERCOIL  எ�ற நி:வனதார�E� வழAக ம�ற அXமதி வழAகலா1.  
(ந.க.எ*. 227/2020/இ1) 

அ.� – அவசர1 அவசிய1 கDதி ெதாைக வழA�வத��1 ம�ற1 அXமதி 
வழAகலா1. 

ம�ற	 த#(மான� எ�. 1634, ehŸ 28.04.2020 

அ2மதி�க�ப�கிற*. 

13)  இ�நகரா
சிE�
'ப
ட ப�திகள ! தமிழக அரசி� Nல1 ெசய! ப+;த'ப+1 

வள�Uசி பண�க. �றி;த அறிEைகய�ைன மாைல மல� நாள தW சா�பாக   N�றா*+ 

சாதைன மல�! வ�ள1பர1 ெசHதைமE� கீWEக*டவா: ப
$ய! வர'ெப�:.ள�. 

 

வ.எ�. ப�ய� எ�/ நா7 நாள)தS ெபய( ெதாைக 9 . 



1, NGL – D20030143.   நா. 
13/03/2020  

MALAI MALAR , 
NAGERCOIL 

9200/- 

                                                                                                                              SGST @ 2.5% 230.00 
  CGST @2.5% 230.00 
  Total 9660.00 
    

  ேம�க*ட வ�பர'ப$ ெதாைக u. 9660 .00/- I      MALAI MALAR , NAGERCOIL  

எ�ற நி:வனதார�E� வழAக ம�ற அXமதி வழAகலா1.  
அ.� – அவசர1 அவசிய1 கDதி ெதாைக வழA�வத��1 ம�ற1 அXமதி 
வழAகலா1. 

(ந.க.எ*. 229/2020/இ1) 

 ம�ற	 த#(மான� எ�. 1635, ehŸ 28.04.2020 

அ2மதி�க�ப�கிற*. 

14)  இ�நகரா
சிE�
'ப
ட ப�திகள ! தமிழக அரசி� Nல1 ெசய! ப+;த'ப+1 

வள�Uசி பண�க. �றி;த அறிEைகய�ைன  தமிW "ர� நாள தW சா�பாக   N�றா*+ 

சாதைன மல�! KAL PUBLICATUONS(P) LTD  , NGL  எ�ற நி:வனதார� Nலமாக வ�ள1பர1 

ெசHதைமE� கீWEக*டவா: ப
$ய! வர'ெப�:.ள�. 

வ.எ�. ப�ய� எ�/ நா7 நாள)தS ெபய( ெதாைக 9 . 
1, 33002189201.   நா. 

07/03/2020  
தமிW "ர�, 
நாக�ேகாவ�! . 

9500/- 

                                                                                                                              SGST @ 2.5% 237.50  
  CGST @2.5% 237. 50 
  Total 9975.00 
    

  ேம�க*ட வ�பர'ப$ ெதாைக u. 9975.00/- I    KAL PUBLICATIONS (P) LTD  , 

NAGERCOIL  எ�ற நி:வனதார�E� வழAக ம�ற அXமதி வழAகலா1.  
அ.� – அவசர1 அவசிய1 கDதி ெதாைக வழA�வத��1 ம�ற1 அXமதி 
வழAகலா1. 

(ந.க.எ*. 331/2020/இ1) 

ம�ற	 த#(மான� எ�. 1636, ehŸ 28.04.2020 

அ2மதி�க�ப�கிற*. 

 

 

 15)இ�நகரா
சிE�
ப
ட ப�திகள ! ேகாவ�
- 19  த+'( நடவ$Eைகயாக 
கிDமி நாசின  (Hypo Chloride)  ெதள Eக அ;தியாவசிய1 கDதி கழி)ந0� வாகன1 
எ*. TN74D4151 வாகன;தி! உ.ள ப��கைள அவசர அவசிய1 கDதி ந0Eகிட 



ேம�ெகா.ள ஆ�1 உ;ேதச ெசலவ 0ன1 u. 10500/-E� அXமதிE�1 அவசர 
அவசிய1 கDதி வ�ைல'(.ள  ேகா� பண�க. ேம�ெகா.ள ம�ற அXமதிB1 
ேவ*ட'ப+கிற�. 

அ.�;- Covid-19 அவசர அவசிய1 கDதி ப�� பண� ேம�ெகா.ள ெசலவ�ன;ைத 
Covid-19    ஒ�Eகீ+ ெதாைகய�! வழAக)1  ம�:1 வ�ைல'(.ள  ேகா� 
பண�க. ேம�ெகா.ள)1 ம�ற அXமதி வழAகலா1. 

(ந.க.எ*.544/2009/அ2) 

ம�ற	த#(மான� எ�. 1637, ehŸ 28.04.2020 

அ2மதி�க�ப�கிற*. 

 16)ப;மனாப(ர1 நகரா
சி ெபா� �காதார' ப��) வாகன1 எ*. TN75Z 
9748 SML  வாகன;தி� மி�கல' ெப
$ ப�தாகி வ�
டதா! மி�கல' ெப
$ 
தயா�'( நி:வனமான  Exide  மி�கல வ�நிேயாக1 ெசHB1 அAகீகார1 ெப�ற 
Jisso   நி:வன;திடமிD�� வாAக)1, அத�கா�1 உ;ேதச ெசல) ெதாைக 
u.7700/-E� வDவாH நிதிய�லிD�� வழAக)1,  ெபா� �காதார அவசர 
அவசிய1 கDதி ேம�ப$ நி:வன;தி�� தன  அMவல�/ ஆைணய� அவ�க. 
"� அXமதி ெப�: வ�நிேயாக உ;தர) வழAகியைமE�1 ம�ற;தி� 
அXமதி ேவ*ட'ப+கிற�.  

அ.�:- உ;ேதச ெசலவ�ன1 u.7700/-E�1, ெபா� �காதார அவசர அவசிய1 கDதி 
Exide நி:வன;தி�� தன  அMவல� "� அXமதி ெப�: வ�நிேயாக உ;தர) 
வழAகியைதB1  ம�ற1 அXமதி வழAகலா1  

 ம�ற	 த#(மான� எ�. 1638, ehŸ 28.04.2020 

அ2மதி�க�ப�கிற*. 

       17)Ïªefuh£Á k¡fS¡F njitahd mo¥gil trÂfŸ brŒJ bfhL¥gJ 
r«gªj¥g£l cŸsh£Á mik¥Ã‹ flikahF«.  cŸS® k¡fS¡F njitahd 
mo¥gil f£lik¥ò trÂfŸ k‰W« k¡fë‹ njitfŸm¤ÂahtÁa gâfŸ  
ngh‹wt‰iw Áwªj ãÂ ã®thf¤Â‹ _ynk br«ikahf brašgLÂl KoÍ«.  
efuh£Áæ‹ tuéd§fis bghW¤nj bryéd§fŸ mikÍ«. nkY«, 
tuéd§fisÍ«, tuÎfisÍ« bgU¡Ftj‹_y« cŸS® k¡fS¡F mo¥gil 
trÂfis nk«gL¤jyh«.  tuéd§fëš brh¤Jtç, FoÚ® f£lz«. bjhêštç 
k‰W« F¤jif Ïd§fŸ ngh‹wit ml§F«. 

 bghJ k¡fŸ tçæd§fŸ brY¤Jtj‰F Rik V‰glhkš, efuh£Áæ‹ 

tUthæid bgU¡FtJ Áwªj ãÂ ã®thf« MF«.    vdnt, F¤jif Ïd§fëš 

F¤jif cçk¤Â‹ _ykhf ãÂMjhu¤Âid bgU¡FtJ rçahdjhF«.  Vbdåš 

F¤jif cçk« v‹gJ njit k‰W« btë¥gil j‹ikæ‹ fhuzkhf vtU¡F« 

ghÂ¥Ãšyhkš tUthæid bgU¡F« xU Áwªj têahF«.  vdnt efuh£Á 

ã®thf¤Âid br«ikahf el¤Jtj‰F« Áw¥ghf ã®thf¤Âid bfh©L 



brštj‰F« F¤jif cçk§fë‹ _y« rçahd, ãahakhd tUthæid <£L« 

bghU£L, j‰nghJ efuh£Á ã®thf« Ïªefuh£Á¡F gh¤Âa¥g£l brh¤J¡fis  

bghJ Vy« Kiwæid nk‰bfhŸs nt©oÍŸsJ.   

  mj‹go x‹gJ M©LfS¡F nkyhf F¤jif cçk 

Ïd§fisj‰fhy  rªij kÂ¥Ã‰F Ïizahf cçk« bgW« bghU£L(thlif) muR 

MizfS¡F Ïz§f bghJ Vy« éLtJ efuh£Á¡F yhgfukhf mikÍ«.   

Ïªãiyæš g¤kehgòu« efuh£Á¡F brhªjkhd  giHa ngUªJ ãiya« lÎ©Ahš 

filfŸ 14/10/2019-š   9 M©LfŸ    KotilªJ é£lJ.  

  nkY« 2007« M©L murhiz v©. 92 ehŸ 03/07/2007 btëæl¥g£lJ. 

mj‰F Ã‹ò filfS¡F thlif m‹iwa rªij kÂ¥Ãš thlif kWkÂ¥ÕL 

brŒa¥gléšiy.  bjhl®ªJ _‹wh©LfS¡F k£L« 15%ca®Î brŒJ Ï‹Wtiu 

F¤jifjhu®fshš thlif (khj thlif bjhif) brY¤j¥g£L tªjJ.  nk‰f©l 

murhiz bjhl®ªJ _‹wh©L bjhF¥ò fhy msthf¡ bfh©L _‹WKiw 

k£Lnk òJ¥Ã¡f¥glnt©L«.  F¤jif cçk« x‹gJ M©LfŸ Kotilªj 

filfS¡F j‰bghGJ rªij kÂ¥Ãš thlif kÂ¥ÕL brŒtJ  mšyJ bghJ Vy« 

el¤Â ãahakhd Kiwæš muÁ‰F brhªjkhd efuh£Á filfS¡F c©ikahd 

kÂ¥Ãid bgwnt©oÍŸsJ.   

 

F¤jif cçk« v‹gJ fhytiuaiw¡F£g£lJ. vdnt F¤jifia bjhl®ªJ 

mDgé¥gJ jtwhF«. nkY« bjhl®ªJ xUtnu filfis el¤JtJ  F¤jif 

éÂfS¡F Ku©g£l brayhF«.  F¤jifjhu® x‹gJ M©LfŸ F¤jif cçk« 

KoÎ‰w Ã‹ò filæid fhè brŒJ élnt©L«, j§fsJ thœthjhu« 

ghÂ¡f¥gL« vd F¤jif cçkjhu®fŸ TWtJ r£l¤Â‰F òw«ghdjhF«.   

bjhl®ªJ jåegnu filæid mDgé¤J tUtj‹_y« k‰wt®fsJ rkthŒ¥Ãid 

j£o¥g¿¥gjhF«.  ÏJ Fok¡fë‹ mo¥gil cçiikæid ghÂ¡F« brayhF«.  

bghJbrh¤J v‹gJ midtU¡F« bghJthdJ.  midU« g§nf‰F« tifæš 

ãahakhd btë¥gilahd Kiwæš Vy« el¤j¥glnt©L«.    Ïj‹_y« 

r_f¥bghUshjhu ÚÂ ãiy eh£l¥gL«. muÁ‹ tUthæid bgU¡f ngh£o ãiwªj 

Nœãiyæš bghJ Vy« el¤JtJ rçahdjhF« . 

 nkY« gâahs®fë‹ CÂa« k‰W« XŒñÂa«, bryéd§Ÿ  mÂfkhf  

cŸsjhY«, efuh£Áæš ãÂ g‰wh¡Fiwæ‹ fhuzkhf efuh£Á gâahs®fS¡F 

khj CÂa«, m«kh cztf bryéd§fŸ FoÚ® f£lz«  k‰W« ä‹f£lz« 

M»at‰iw brY¤JtÂš fhyjhkj« V‰g£L tU»wJ. efuh£Á tUthæid 

bgU¡Ftj‰F cça elto¡if nk‰bfh©L nk‰go fhè¥gâæl§fis 

ãu¥Ã¡bfhŸs murhiz v©.1/2013š têtif brŒa¥g£LŸsJ.  

Ïªãiyæš òÂjhf Vy« el¤Â  rªij kÂ¥Õ£L bjhifæš thlif ã®za« 

brŒjhš  gy kl§F tUthŒ TLjyhf »il¡f thŒ¥ò cŸsJ.  vdnt efuh£Á ãÂ 



ãiyæid fU¤Âš bfh©L Vy« el¤j¥g£L    9 M©LfŸ Kotilªj giHa 

ngUªJ ãiya lÎ©Ahš filfS¡F Vy« k‰W« x¥gªj¥òŸë nfhu   k‹w¤Â‹ 

m§Ñfhu¤Â‰F it¡f¥gL»wJ. 

Vy«/x¥gªj¥òŸë nfhU« filfë‹ égu« 

t. 

v© 

F¤jif vy cçik 

égu« 

Vy«/x¥gªj¥ 

òŸë nfhu¥gL«   

filfë‹ égu« 

it¥ò¤ bjhif 

Ïy£r¤Âš  

%. 

ä‹Ïiz¥ò 

it¥ò bjhif 

%. 

01 giHa  

ng%ªJãiya  

lÎ©Ahš filfŸ 

 1,2,4,5,6,7 k‰W« 8 2.00 10000/- 

   

nk‰go filfS¡F òÂajhf Vy« éL« g£r¤Âš rªij kÂ¥Õ£L¤ bjhif 

ã®za« brŒjij él gy kl§F tUthŒ TLjyhf »il¡f thŒ¥ò cŸsJ. 

           bghJ Vy« el¤Jtjhš j‰nghija cçkjhu®fŸ ghÂ¡f¥glkh£lh®fŸ. 
mt®fsJ thœtjhu« ghÂ¡f¥gL« v‹gJ rçašy.  Vbdåš j‰nghija 
cçkjhuU« Vy¤Âš g§Fbgwyh«, bghJk¡fS« g§Fbgwyh«.    

              Vy« bfh©LtUtj‹ _y«  filia el¤ÂtUgt®fë‹ thœthjhuK«  
ghÂ¡f¥gL«. filfhu®fŸ efuh£Áæ‹ÛJ mÂU¥Â V‰gL« v‹gJ« V‰W¡ 
bfhŸs¡ Toa fU¤jšy.    F¤jif cçk« v‹gJ fhytiuaiu¡F c£g£lJ v‹gJ 
mt®fS¡F e‹F bjçÍ«.  cçk fhy« KoÎ‰wÃ‹ò j‹åašghf filæ‹ cçk« 
u¤jh»éL«.  jh§fshfnt filæid fhèbrŒJél nt©L« v‹gJ«  mt®fŸ 
e‹F m¿th®fŸ.  tUthæid ca®¤J« elto¡if¡F  bghJ k¡fŸ k¤Âæš 
efuh£Á ã®thf¤Â‹ ÛJ  e‹kÂ¥ò V‰gL«. 

          efuh£Á brh¤J bghJbrh¤J jåeg®fns bjhl®ªJ 9 M©LfS¡F nkyhf 
mDgé¤J tU»wh®fŸ. bghJ brh¤ij midtU« ga‹gL¤J« tifæš bghJ 
Vy« el¤JtJ  v‹gJ  midtU« ga‹gL« tifæš rkthŒ¥ò V‰gL«. 
r_f¥bghUshjhu ãÂ ãiy eh£l¥gLtJl‹, efuh£Áæ‹ tUthæid bgU¡»l, 
bghJk¡fë‹ mo¥gil trÂ, mÃéU¤Â gâfŸ nk‰bfhŸs VJthf ÏU¡F«.   
vdnt  murhiz v©. 92  ehŸ  03/07/2007-‹ go  F¤jif x¥gil¡f¥g£L 9 
M©LfŸ KoÎ bg‰w j¡fiy giHa ngUªJ ãiya lÎ©Ahš  filfŸ ÑœfhQ« 
ãgªjidfSl‹ bghJ Vy«/x¥gªj¥òŸë nfhuÎ«,  bghJ Vy«/x¥gªj¥òŸë 
nfhu¥gLtij vÂ®¤J vtnuD« tH¡F bjhluhkš ÏU¡f K‹bd¢rç¡if 
elto¡ifahf g¤kdhgòu« rh®ò ÚÂ k‹w¤Âš  nfhé£ kD jh¡fš brŒaÎ« k‰W« 
tH¡F bjhl®ghd bryÅd§fS¡F« bghJ Vy«/x¥gªj¥òŸëæid Âdrç 
ehëjêš és«gu« brŒaÎ« mj‰fhd bryÅd§fS¡F c¤njr« %.5.00 Ïy£r« 
efuh£Á bghJ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ nfhu¥gL»wJ.  

ãgªjidfŸ 



1) Vy« k‰W« x¥gªj¥òŸë cWÂ brŒa¥g£l cl‹ 12 khj thlifæid 
TLjš it¥ò¤ bjhifahf buh¡fkhfnth t§» tiunthiyahfnth   
efuh£Áæš brY¤j¥gl nt©L«. 

2) nk‰go F¤jifjhu® brY¤J« 12 khj thlif (TLjš it¥ò¤ bjhif) 
mL¤j M©o‰nfh mšyJ bjhl®ªJ tU« M©LfS¡nfh thlifahf 
fUÂ <L brŒa¥gl kh£lhJ.  

3) t§» tiunthiy x¥gil¤jt®fŸ k£L« bghJ Vy¤Âš fyªJbfhŸsÎ« 

efuh£Á thsf¤Â‰FŸ mDkÂ¡f¥gLt®. 

4) t§» tiunthiy _y« brY¤j¥g£l it¥ò¤bjhiffŸ mid¤J« Vy 

Ïd§fS¡fhd bghJ Vy« k‰W« x¥gªj¥òŸëfŸ ef®k‹w¤Âš cWÂ  

brŒa¥g£L fil x¥gil¤j Ã‹dnu ÂU¥Ã tH§f¥gL«. 

5) x›bthU Ïd¤Â‰F« bghJ Vy« KoªjÎl‹ mªj Ïd¤Â‰F tUif 

òçªJŸs Vyjhu®fŸ K‹åiyæš x¥gªj¥òŸëfŸ Âw¡f¥gL«. 

m¿é¥Ãš bghUŸ bjhl®ghfnth mšyJ vG¤J¥ ÃiHfŸ 

ÏU¥Ã‹Mizaç‹ fU¤nj ÏWÂahF«. 

6) F¤jif cçk Ïd« Vy« él¥gL« x¥gªj¥òŸë tH§Fnth® khj 

cçk¤bjhif égu¤Âid vG¤J_y« vGÂ jå ftçš x£o Óšit¤J 

mj‰bfd it¡f¥g£LŸs bl©l® bg£oæš x¥gªj¥òŸë eilbgW« 

njÂa‹W K‰gfš 11.00 kâ¡FŸ nghl¥gl nt©L«. m‹iwa Âdnk 

K‰gfš 11.30 kâ¡F Vy« el¤j¥gL«. mÂf g£rkhf Vy« mšyJ 

x¥gªj¥òŸë nfhçatU¡F ef® k‹w mDkÂ bg‰W cçk« tH§f¥gL«. 

7) Vy« C®íj« brŒj Ã‹d® Vyjhu® %.100/-¡fhd K¤Âiu¤ jhëš 

x¥gªj« vGÂ (Notary Public) tH§f¥gl nt©L«.  

8) 1994- « tUl¤Âa ãdÂ¢r£l«  S.L.NO.90(a) br¡r‹ 65 ‹ go F¤jif 

bjhifæš k¤Âafyhš k‰W« R§f¤Jiwæd® m›t¥nghJ éÂ¡F«  

ru¡F k‰W« nrittç (GST) 18% brY¤j¥gl nt©L«. 

9) Vy¤Âš fyªJ bfhŸgt®fŸ efuh£Á¡F v›éjkhd thlif gh¡»Í«, tç 

gh¡»Í« ãYit it¤ÂU¡f¡ TlhJ. Vy¤Âš fyªJ bfhŸgt®fŸ 

efuh£Á ÛJ v›éj tH¡FfS« bjhl®ªjt®fshf ÏU¡fTlhJ. 

10) kW Vy«nfhUnth® c¢r Vy¡nfŸé bjhifÍl‹ 10% bjhifæid 

TLjyhf Vy« eilbg‰w 24 kâ neu¤Â‰FŸ efuh£Á fUñyf¤Ânyh 

mšyJ tiunthiyahfnth brY¤Â kW Vy« nfhuyh«. 

11) F¤jif cçk Vy Ïd§fis V‰fnth mšyJ ãuhfç¡fnth Vy« el¤J« 

mÂfhç¡F cçikÍ©L. 

12) F¤jif cçk Vy Ïd§fis mYtš fhuzkhf x¤Âit¡f 

MizaU¡F cçikÍ©L 

13) Vy cçk fhy« KoªjJ« flol¤Â‰nfh Ïju cgfuz§fS¡nfh v›éj 

nrjhuä‹¿ ÂU«g x¥gil¡f nt©L«. 

14) ef®k‹w¤Â‹ Kont ÏWÂahdJ 

15) efuh£Á filfŸ xnu neu¤Âš _‹wh©L fhy¤Â‰F F¤jif cçk« 

x¥gil¡f¥gL«. _‹W M©Lfis bfh©l xU bjhF¥ò fhy msÎ 



Kotiltj‹ ngçš cçkjhu®fŸ brhªj  éU¥g¤Â‹ ngçš fil mDgt 

cçik thlifæš 15 % ca®Î brŒJ òJ¥Ã¡f¥gL«. Ï›thW x‹gJ 

M©LfŸ òJ¥Ã¡f¥g£L _‹wh©LfS¡F xUKiw F¤jif bjhif 

15% ca®¤j¥gL«. nkY« òJ¥Ã¥gj‰fhd murhš ã®zæ¡f¥g£l 

éj§fë‹ f£lz« brY¤Â é©z¥Ã¤J¡bfhŸs nt©L«. 

16) Vy« bjhl®ghf ÚÂk‹w¤Âš tH¡F ÏU¡F« g£r¤Âš tH¡»‹ Koit 

bghW¤J Vy« ÏWÂ brŒa¥gL«. 

17) Vy« eilbgW« bghGJ fU¤J ntWghL, Ku©ghLfŸ V‰go‹                             
       Mizahsç‹ Kont ÏWÂahdJ.  Vy¤ njÂia kh‰w« brŒaÎ«         
          x¤Â¥nghlÎ« MizaU¡F mÂfhu« c©L.  

  18)2018-2019 Kjš 2020-2021 k‰W« 2020-2021 Kjš 2022-2023 tiuÍŸs    
      bghJ Vy« /x¥gªj¥òŸë m¿¡ifæš bjçé¡f¥g£LŸs ãgªjidfŸ    
      k‰W« Áw¥ò ãgªjidfŸ mid¤J« Ïj‰F« bghUªJ«.  
19)  nkY« murhš éÂ¡f¥gL« ru¡F k‰W« nrittç (GST) khWjš   
      brŒa¥g£lhš  mj‹ goÍ« brY¤j¥gl nt©L«.  
20) Vy«/x¥gªj¥òŸë¡F it¥ò bjhif brY¤Âat®fŸ k£Lnk fyªJ  
     bfhŸs mDkÂ¡f¥gLth®fŸ.  
21) it¥ò bjhif brY¤Âat®fŸ fyªJ bfhŸs Ïayhj ãiy V‰g£lhš  
     %.100/- kÂ¥òŸs  K¤Âiu¤jhëš cça m¤jh£Á bg‰W neh£l¿  
     tH¡f¿P® ifbah¥g« bg‰W Vy«/x¥gªj¥òŸë eilbgW« K‹d®  
     mYtyf¤Âš x¥gil¤J cça mDkÂ bg‰whš k£Lnk    
      Vy«/x¥gªj¥òŸëæš fyªJ bfhŸs mDkÂ¡f¥gLth®fŸ. 
22)Vy«/x¥gªj¥òŸë cWÂ brŒa¥g£l cl‹ xU M©L¡fhd  fil thlif  
    TLjš it¥ò bjhifahf brY¤j¥gl nt©L«.  jt¿dhš j§fŸ it¥ò  
     bjhif   g¿ Kjš brŒa¥gL«. 
23)Vy«/x¥gªj¥òŸë nfhUgt®fŸ ru¡F k‰W« nrittç jé®¤J xU khj  
    thlif v›tsÎ vd  F¿¥Ãl¥gl nt©L«.  
24)fil cWÂ brŒa¥g£lhš thlif brY¤J« bghGJ ru¡F k‰W« nrittç 
nr®¤J brY¤j¥gl nt©L«. 
25)fil thlif ÃuÂ khj« 5-« njÂ¡FŸ brY¤j¥gl nt©L«.  
     
mYtyf F¿¥ò :-  

1) j‰rka« bghJ Vy« éL« g£r¤Âš  mÂf tUthŒ bgw thŒ¥ò cŸsJ. 
nkY« bghJk¡fŸ midtU« g§nf‰f rkthŒ¥ò më¡f¥gL»wJ.  

2) xUtnu bjhl®ªJ 9 M©LfS¡F nkyhf filia el¤Â¡bfh©L 
tUtjhš  k‰wt®fë‹ ãahakhd thŒ¥ò g¿¡f¥gL»wJ.   bjhl®ªJ 
F¤jif cçk¤ij òJ¥Ã¡F« Kiwæš efuh£Á¡F bgU«  ãÂæH¥ò 
V‰gLtJ«  jL¡f¥gL»wJ 

3)  nk‰go Vy« el¡fhéoš  ãÂæH¥ò V‰gL«. Ïjdhš efuh£Áæš  ts®¢Á 
gâfŸ ghÂ¡f¥gL«. vdnt bghJ Vy¤Âid xëÎ kiwt‰w 
x¥gªj¥òŸë k‰W« bghJ Vy« _yK« el¤Âlyh«. 

4)  Vy«/x¥gªj¥òŸë brŒÂ¤jhŸ és«gu« brŒaÎ«, ÚÂ k‹w tH¡F 
r«kªjkhf  bryÎfŸ k‰W« Ïju bryéd§fS¡F« %.5.00 y£r« bghJ 



ãÂæš ÏUªJ bryÎ nk‰bfhŸsyh«.  
      (e.f.v©. 358/2020/m1)   
   
 

ம�ற	 த#(மான� எ�. 1639, ehŸ 28.04.2020 

அ2மதி�க�ப�கிற*. 

 

     ஒ'ப1/- 
jå mYty® (k) Mizahs®, 
        g¤kdhgòu« efuh£Á. 
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