
g¤kdhgòu« efuh£Á 

g¤kdhgòu« ef® k‹w¤Â‹ rhjhuz T£l« 2018-« tUl« nk  khj« 27-« 

njÂ fhiy 10.30 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    

             1)COVID - 19 ெகாேரானா ைவர
 ெதா� ேநா� பர�தைல 

த���� ெபா��� ��ென�ச��ைக  நடவ��ைகயாக 

இ"நகரா�சி���ப�ட 21 வா&�க' ப�திகள)*� கி�மி நாசின) 

ெதள)��� பண-க' ேம�ெகா'ள.பட ேவ/�0'ள1.  அத�ப� ெபா1 

4காதார ப-�� வாகன� எ/. TN74D4151ேட6க& லா� ம��    

வாகன� எ/.  TN74Z 4536 Tumber Blazer –7ல� கி�மி நாசின) ைஹேபா 

�ேளாைர� ெதள)��� பண-க' ேம�ெகா'ள  ஏ1வாக சி�ெட�
 

ேட6கி: மி� ேமா�டா& ம�� ெதள).பா/ ெபா�;1� பண-�� 

ஆ��  உ;ேதச ெசலவ-ன� >. 20000/- ஆ��.  ேம�க/ட பண-�கான 

ெசலவ-ன;திைன நகரா�சி அவசர அவசிய� க�தி நகரா�சி ச�ட வ-தி 

எ/. 15-� கீD ஒ.ப";தார& தி�. ெஜக
லா: அவ&கள)ட� பண-ய-ைன 

ஒ.பைட;1 பண-ய-ைன  ேம�ெகா'ள�� ம�ற;தி� அHமதி 

ேவ/ட.ப�கிற1.  

(ந.க.எ/. 364/2020/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1640, ehŸ.27.05.2020. 

COVID-19 ãthuz«/nehŒ jL¥ò gâfS¡fhd muR khåa¤ bjhif xJ¡ÑL 

ãÂæèUªJ Ï¢bryéd¤Âid nk‰bfhŸs Ô®khå¡f¥g£lJ.  

        2) இ"நகரா�சி���ப�ட ப�திகள): ெகாேரானா ைவர
 ேநா� 
ெதா� த�.M ��ென�ச��ைக நடவ��ைககைள ேபா&�கால 
அ�.பைடய-: ேம�ெகா'ள அ;தியாவசிய உபகரண6க' கி�மி 
நாசின)க' ம�� ெகாேரானா ச�ம"த.ப�ட  பண-க' ேம�ெகா'ள 
நகரா�சி நி&வாக ஆைணய& ெச�ைன அவ&கள)� அ*வலக ந.க.எ/. 
3336/J2/2020- 4 நா' 23/03/2020 (ம) ந.க.எ/. 3336/ெஜ2/2020- 13 நா'  
09/04/2020-� ப� >. 3,00,000/- ம�� >. 13,00,000/- ஆக ெமா;த�  
>. 16,00,000/- வர.ெப�ற1.  ேம�ப� வர.ெப�ற நிதிய-ைன ெகாேரானா 
த�.ப-���ய தைல.ப-� கீD  ெசல� ெச�ய ம�ற;தி�� ெபா�' 
ைவ�க.ப�� ெசல��  ெச�ய.ப�� அத�� 04/05/2020-� தியதிய-�ப� 



பயன R�� சா� ம�� பண- ��;தைம�� சா� (UC & CR)நகரா�சி 
நி&வாக ஆைணய& ெச�ைன�� அH.ப- ைவ�க.ப�ட1.  அத� 
ெதாட&�சியாக நகரா�சி நி&வாக ஆைணய& ெச�ைன அவ&கள)� க�த� 
ந.க.எ/. 3336/ெஜ1/2020-16 நா' 23/04/2020-� ப� 7�றாவ1 தவைணயாக 
>. 5,00,000/-�கான  ேகாவ-�-19 ேப�ட& ேமலா/ைம�கான நிதி 
வர.ெப�'ள1.  ேம�ப� வர.ெப�ற ெதாைகய-ைன0� ெகாேரானா 
தைல.ப-� கீD ெசல� ெச�ய ம�ற அHமதி ேவ/ட.ப�கிற1.  
அ.�:-  ேகாவ-�-19-� ��ென�ச��ைக நடவ��ைகயாக 7�றாவ1 

தவைணயாக வர.ெப�ற நிதி >.5,00,000/- ைன ெகாேரானா தைல.ப-� கீD 

ெசல� ெச�ய ம�ற� அHமதி�கலா�. 

(ந.க.எ/. 246/2020/அ2)  

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1641, ehŸ.27.05.2020. 

mDkÂ¡f¥gL»wJ.  

         3) இ"நகரா�சி ெபா1 4காதார ப-�வ-:  இய6�� வாகன� 
எ/.TN 74D 4151-:  Covid-19 த�.M- கி�மி நாசின) பண-க' ெச�ய 
ேவ/�ய அவசர அவசிய� க�தி சிறிய ப\1 பண-க' ேம�ெகா'ள 
28/04/2020 அ� வ-ைல.M'ள) ேகார.ப�டதி: கீD�க/டவா இர/� 
வ-ைல.M'ள)க' வர.ெப�'ள1. 

வ.எ�. நி�வன
தி� ெபய� ெதாைக 
�. 

1, A.R.K.  ஆ�ேடாெமாைப:
 
நாக&ேகாவ-:  

10500/- 

2. K.S.S.S ஆ�ேடாெமாைப:
 
நாக&ேகாவ-:  

11000/- 

ேம�ப� வர.ெப�'ள வ-ைல.M'ள)  வ.எ/. 2-ஐவ-ட வ.எ/.  
1-:�ைறவாக வ-ைல.M'ள) அள);த A.R.K.  ஆ�ேடாெமாைப:
 
நாக&ேகாவ-: நிவன;தி�� ேவைல உ;தர� வழ6�வத��� ேம*� 
அவசர அவசிய� க�தி  தன) அ*வல&/ஆைணய&  அவ&கள)� �� 
அHமதி ெப� ேவைல உ;திர� வழ6கியத��� ம�ற அHமதி 
ேவ/ட.ப�கிற1. 

அ.�:- Covid-19 த�.M. பண-ய-� அவசர அவசிய� க�தி தன) அ*வல&/ 
ஆைணய& �� அHமதி ெப� ேவைல உ;தர� வழ6கியத��� 
ம�ற� அHமதி வழ6கலா�. 

(ந.க.எ/. 549/2009/அ2) 



k‹w¤ Ô®khd« v©. 1642, ehŸ.27.05.2020. 

A.R.K. M£nlhbkhigš° ãWtd¤Â‹ éiy¥òŸë Fiwªj ãu¡»š cŸsikahš 

m§Ñfç¡f¥gL»wJ.  

            4)ப;மனாபMர� நகரா�சிய-: ச�ட ம�ற உ.ப-ன& ெதா�தி 
ேம�பா��; தி�ட� 2019-2020-� கீD கீDக/ட வ-பர.ப� பண-க' 
ேம�ெகா'ள ஒ.ப"த.M'ள) ேகார.ப�ட1.  

வ.எ�. பண�ய�� ெபய� மதி�ப�� 
(�. இல�ச
தி ) 

1, ப;மனாபMர� நகரா�சி க:�ள� தா*கா 
அ*வலக� எதி�: த�கைல அர4 
ந�நிைல.ப'ள) வளாக;தி: அைம"1'ள 
ப\தைட"த ஓ��� dைர க��ட;ைத 
அக�றி வ-�� 800ச.அ பர.பளவ-: 2 
வ�.பைறக' அட6கிய க��ட� க��த:.  

12.00 

        ேம�க/ட பண-�� 23/04/2020 அ� ஒ.ப"த.M'ள) 
ேகார.ப�டதி: கீD�காe� இர/� ஒ.ப"த.M'ள)க' வர.ெப�றன.  

வ.எ�. ஒ�ப#ததார� ெபய� 

1, தி�. வ-.ராேஜ"திர� 
fைச நக& க:�றி�சி. 

2, தி�.ஜி.4"த&ராg 
ேசவ-ய&Mர� 
ப'ள)யா�.. 

3, தி�.எ�. ஜா� ஜ
ட
 
ேம�கா ம/டப�. 

          ேம�ப� வர.ெப�ற இர/� ஒ.ப"த.M'ள)க' திற�க.ப�� 
ஒ.M ேநா�� ப��ய: தயா& ெச�ததி: கீD�க/டவா வ-ைல 
வ-கித6க' வழ6கி0'ளா&க'. 

வ. 
எ�. 

ஒ�ப#ததார� 
ெபய� 

மதி�ப�� 
(�.இல�ச


தி ) 

ஒ�ப#த� 
%&ள( 

ேகா*ய 
ெதாைக 

�. 

வ�ைலவ�கித+ 
,�த  
-ைற/ 

1, தி�.வ-.ராேஜ"திர� 
fைசநக& 
க:�றி�சி  

12.00 1000827.23 -0.01%சதவ Rத� 
மதி.பj�ைட 
வ-ட �ைற�  



2, தி�.ஜி.4"த& ராg 
ேசவ-ய& Mர� 
ப'ள)யா�  

12.00 1005198.54 0.42% சதவ Rத� 
மதி.பj�ைட 
வ-ட அதிக�.  

3, தி�.எ�. ஜா� 
ஜ
ட
 
ேம�காம/டப�  

12.00 1040753.13 3.98% சதவ Rத� 
மதி.பj�ைட 
வ-ட அதிக�. 

ேம�க/ட ஒ.ப"த.M'ள)கள): மதி.பj�ைட வ-ட �ைறவான 
வ-ைலவ-கித� (-0,01% சதவ Rத� மதி.பj�ைட வ-ட �ைற�) வழ6கி0'ள 
வ.எ/.1-: காe� ஒ.ப"ததார& தி�. வ-. ராேஜ"திர�, fைச நக& 
க:�றி�சி அவ&கள1 ஒ.ப"த.M'ள)ைய ஏ�க ம�ற;தி� அHமதி 
ேவ/ட.ப�கிற1.  

அ.�;-அவசர அவசிய� க�தி பண- உ;திர� வழ6க ம�ற� 
அHமதி�கலா�. 

(ந.க.எ/. 1662/2020/இ1) 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1643, ehŸ.27.05.2020. 

x¥gªj¡fhu® ÂU. é. uhn#ªÂu‹ tH§»ÍŸs Fiwªj ãu¡»yhd x¥gªj¥òŸë 

m§Ñfç¡f¥g£lJ.  

         5)திட�கழி� ேமலா/ைம வ-தி 2016-� ப� l�ைம பண-க' 
ேம�ெகா'ள இ"நகரா�சி�� அரசாைண எ/.101 நா' 30/04/1997-�ப� 
ெமா;த� 96 1.Mர� பண-யாள&க' ேதைவ.ப�கிற1.  த�ேபா1 பண- 
M�"1 வ�� 1.Mர� பண-யாள&க' 37 ஆ��.  ேம�ப� மmத�'ள 59 
1.Mர� பண-யாள&க' ேதைவயா��.  

        ேம�ப� நகரா�சி நி&வாக ஆைணய& ெச�ைன அவ&கள)� 
ெசய:�ைற ஆைண எ/.K.Dis.No/28369/J3/2018. நா' 04/12/2018-� ப�  59 
1.Mர� பண-யாள&கைள நியமன� ெச�ய 7� வ�ட கால;தி�� 
மாவ�ட ஆ�சிய�� வைரய�க.ப�ட வ-ைல வ-கித;தி�ப� 
பண-யாள&க'  நியமன� ெச�ய ெத�வ-�க.ப��'ள1. 

        அத�ப� இ"நகரா�சி. ப�திகள): �.ைபகைள வ R� வ Rடாக 
ப-�;1 வா6கி ேசக�;1 அ.Mற.ப�;தி0� ம�� அைன;1 
ப�திகள): உ'ள வாகா:க' ெமய-� ேரா� தின�� 4;த� 
ெச�ய�� ெபா1 ம�க' d�� அதிக� இட6க' 4;த� ெச�த: 
ம��  அைன;1 திட�கழி� ேமலா/ைம பண-க' ம�� Micro 
Compost Yard –கள): உர� தயா��க�� ேதைவ.ப�� 59 1.பர�  
பண-யாள&கைள தன)யா& 7ல� பண- ெச�ய 2019-2020-� ஆ/��� 
ஒ.ப"த.M'ள) ெபற�� அத�கா�� ெசலவ-ன;தி��� இ"நக& ம�ற 



தR&மான� எ/.1375, நா' 02/11/2018-�ப� ஒ.Mத: ெபற.ப�� பண-க' 
ேம�ெகா'ள.ப�� வ�கி�ற1.  

         அத�ப� ஒ.ப"த.M'ள) ெபற.ப��  நிவன;தார&  
M/s. Southern Soild Waste Management  Service. Mulagumoodu  ஒ.ப"ததார& 7ல� 
30/04/2020 வைர 1 வ�ட கால;தி�� 59 1.Mர� பண-யாள&க' தின�dலி 
ஊதிய அ�.பைடய-: ஒ.பைட.M ெச�ய.ப�ட1.  த�ேபா1 ஒ.Mத: 
பண- 1 வ�ட கால� (அதாவ1 30/04/2020 வைர) ��வைட"1 வ-�ட 
நிைலய-: Mதியதாக அ�;த நட.M ஆ/��� ஒ.ப"த� ேகார த�ேபா1  
Covid -19 ெகாேரானா ைவர
 ெதா� ேநா� பர�தைல த���� 
ெபா��� ெபா1 4காதார பண-க' ேம�ெகா'�� ெபா��� த�சமய� 
ஒ� மாத கால;தி�� நR��.M ெச�ய (01/05/2020 �த: 31/05/2020 வைர) 
இ"நக& ம�ற; தR&மான� எ/.      நா' 28/04/2020-� ப� அHமதி 
வழ6க.ப�டத�ப� ேம�க/ட நிவனதார& 7ல�  (M/s Southern Solid 
Waste Management Service. Mulagumoodu) பண-க' ேம�ெகா'ள.ப�� 
வ�கி�ற1.  
          ேம�ப� நட.M Mதிய ஆ/��� 2020-2021-� ஆ/�  
2019-2020-� ஆ/��� மாவ�ட ஆ�சி;தைலவ&, நாக&ேகாவ-: 
அவ&கள)� ெசய:�ைற ஆைண எ/. எ3/8583/2019, நா' 10/07/2019-� ப� 
வைரய�க.ப�ட வ-ைல வ-கித;தி: (Sanitary Worker Rs. 515/-)  தின�dலி 
அ�.பைடய-: ஒ.ப"த.M'ள) ெப� தன)யா& ஒ.ப"ததார& 7ல� 59 
1.Mர� பண-யாள&கைள ெகா/� 4காதார பண-க' ேம�ெகா'ள 
ம�ற;தி� அ.Hமதி ேவ/ட.ப�கிற1. 
(ந.க.எ/. 370/2020/இ1) 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1644, ehŸ.27.05.2020. 

mDkÂ¡f¥gL»wJ.  

       6)ப;மனாபMர� நகரா�சிய-: ஒள)� மைறவ�ற ஒ.ப"தM'ள)க' 
இைணயதள� 7ல� பதிேவ�ற� ெச�ய ஆைணயாள& (ம) ெபா1.பண- 
ேம�பா&ைவயாள��� E-Token  ெபற அத�கான Digital Signature Certificate/E-
Token-New Application and letter தயா& ெச�1 Digital Identify, Trichy எ�ற 
நிவன;தா��� மி�ன�ச: 7ல� அH.ப.ப�ட1. 

        அத�ப� Digital Signature Card-�கான ப��ய: ெதாைக >. 5200/-ஐ 
வழ6க ப��ய: வர.ெப�ற1.  அத�ப� ேம 2020-� மாத� 
நைடெபற�'ள திட�கழி� ேமலா/ைம தி�ட;தி� கீD 
ேம�ெகா'ள.பட ேவ/�ய பண-�கான ஒ.ப"த.M'ள)  இைணயதள� 
7ல� திற�க.பட�'ளதா: அவசர அவசிய� க�தி ேம�க/ட 
நிவன;தா�டமி�"1 Digital Signature Card  ெபற அத�கான ப��ய: 



ெதாைக >.5200/-ஐ இ�வ*வலக இளநிைல உதவ-யாள& �றி. க/ண� 
எ�பவரா: ெதாைக ெச*;த.ப�ட1. 

        அத�ப� ேம�க/ட ெதாைக >.5200/-ஐ தி�. �றி. க/ண� 
எ�பவ��� வழ6க ம�ற அHமதி ேவ/ட.ப�கிற1. 

(ந.க.எ/. 739/2019/இ1)  
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1645, ehŸ.27.05.2020. 

mDkÂ¡f¥gL»wJ.  

      7)  ெபா1 4காதார. ப-�வ-: ெட6� கா��ச: த�.M ம�� 
��ென�ச��ைக நடவ��ைகயாக இ"நகரா�சி���ப�ட ப�திகள): 
ெகா4�கைள அழி�க பய�ப�;த.ப�� Mைகபர.M� இய"திர� 7ல�  
Mைக ம�"1 அ��க ேதைவயான Mைக ம�"1 உ�ைளக' (Indoor fogging 
cylinders) 500 எ/ண� மாத� 1-�� 100 எ/ண-�ைக வ Rத�  5 �ைறயாக 
வா6�வத�� அHமதி��� அத�கா�� உ;ேதச ெசலவ Rன ெதாைக >. 
1,00,000(>பா� ஒ� ல�ச� ம���) ெசலவ-ன� ேம�ெகா'ள ம�ற 
அHமதி ேவ/ட.ப�கிற1. 

அ.�:- ெபா1 4காதார அவசர அவசிய� க�தி  Mைக ம�"1 உ�ைளக' 
வா6க��, அத�கா��  உ;ேதச ெசலவ Rன;தி���  ம�ற அHமதி 
வழ6கலா�. 

(ந.க.எ/.      /2020/அ2) 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1646, ehŸ.27.05.2020. 

mDkÂ¡f¥gL»wJ.  

       8)ச�ட ம�ற உ.ப-ன& ெதா�தி ேம�பா�� நிதி 2019-2020-� கீD 
ப;மனாபMர�  நகரா�சி. ப�திய-: கீDகாe� க��ட பண-க' 
ேம�ெகா'ள >.7.00 இல�ச� நிதி ஒ1�கீ� ெச�ய.ப��'ள1. 

வ.எ�. பண�ய�� ெபய� மதி�ப��  
(�. இல�ச
தி ) 

1, ப;மனாபMர� நகரா�சி த�கைல அர4 
ம�;1வமைன அ�ேக அைம"1'ள 
அர4 ெதாட�க.ப'ள) வளாக;தி: 
பால& ப'ள) க��ட� க��த: 
(கழிவைற ம�� சைமயலைற 
வசதிக�ட� ) 

7.00 

ேம�ப� பண-கைள� ெச�ய d�த: ஆ�சிய& (ம) தி�ட இய��ந&, 
மாவ�ட ஊரக வள&�சி �கைம, நாக&ேகாவ-: அவ&கள)� ெசய:�ைற 



ஆைண எ/. ஆ3/4068/2019, நா' 07/05/2020- � ப� நி&வாக அHமதி 
ெபற.ப��'ள1.  இ.பண-ய-ைன ேம�ெகா'ள ம�ற;தி� பா&ைவ��� 
பதிவ-���.  

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1647, ehŸ.27.05.2020. 

gh®itæ£L gÂÎ brŒa¥g£lJ.  

      9) இ"நகரா�சி���ப�ட ப�திகள):  ேகாவ-�-19 த�.M 
நடவ��ைக�� ேதைவயான ைலசா: 500 லி�ட& ம�� ப-ள)�சி6 
ப�ட& 5000 கிகி வ-நிேயாக� ெச�ய 19/05/2020-: வ-ைல.M'ள) 
ேகார.ப�டதி: கீDக/டவா இர/� வ-ைல.M'ள)க' 
வர.ெப�'ளன. 

வ.எ�. நி�வன
தி� ெபய� ெதாைக 
�. 

1, M/s. க�டா �>.
, 
57, ெவ'ளாள& கீழ; ெத�, 
கி��ண�ேகாவ-:, 
நாக&ேகாவ-:. 

1)ைலசா: -  >.120(1 லி�ட&) 

2)ப-ள R�சி6 ப�ட& –>. 60(1 கி.கி) 

2, M/s. கி�� இ�ெப�
 
39/73, ெவ'ளாள& ேம�� 
ெத�, 
கி��ண�ேகாவ-:, 
நாக&ேகாவ-:. 

1)ைலசா: -  >.140(1 லி�ட&) 

2)ப-ள R�சி6 ப�ட& –>. 72(1 கி.கி) 

          ேம�ப� வர.ெப�ற இர/� வ-ைல.M'ள)க' வ�ைச எ/.1-: 
காe� க�டா �>.
, நாக&ேகாவ-: நிவன;தி� வ-ைல.M'ள) 
�ைறவாக உ'ள1. 

         எனேவ �ைறவான வ-ைல.M'ள) ஒ.பைட;1'ள  M/s. க�டா 
�>.
, நிவன;தி�� வ-நிேயாக உ;தர� வழ6க ம�ற� 
அHமதி�கலா�. 
அ.�;- ேகாவ-�-19 த�.M நடவ��ைக�காக அவசர அவசிய� க�தி 
ஆைணய& �� அHமதி ெப� வ-நிேயாக உ;திர� வழ6கியைத 
ம�ற� அHமதி�கலா�.  
(ந.க.எ/. 246/2020/அ2) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1648, ehŸ.27.05.2020. 

M/s. fUlh F%¥° tH§»ÍŸs x¥gªj¥òŸë Fiwªj ãu¡»š cŸsikahš 

m§Ñfç¡f¥gL»wJ.  

 
  



      10)  இ"நகரா�சி 2018-2019 தண-�ைக அறி�ைக (வ�வா� நிதி 
ம�� ��நR& நிதி) (Printing and Binding Photo state and CD Charges) தயா& 
ெச�த வைகய-:  E. Arunthathi (Computer Job Typing- Tamil & English)  
 1)வ�வா� ம�� 7லதனநிதி�� >.8860/- 
 2)��நR& ம�� வ�கா: நிதி��   >.2070/-   
     ெமா;த�    >.10930/-   
        >. 10930/- (>பா� ப;தாய-ர;1 ெதா'ளாய-ர;1 �.ப1 ம���) 
E. Arunthathi Computer நிவன;தி�� வழ6க ம�ற� அHமதி�கலா�.  
(ந.க.எ/.1498/2015/அ1) 
 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1649, ehŸ.27.05.2020. 

mDkÂ¡f¥gL»wJ. 

 
11) இ"நகரா�சிய-: l�ைம இ"தியா தி�ட� 2015-� கீD ம�"1� 

ேகா�ைட உர�கிட6� வளாக;தி: ப-ளா
�� ெபா���� இய"திர� ம�� 

ப-ளா
�� ேசக���� dட� அைம��� பண- >.23.00 இல�ச� மதி.பj��: 

பண-க' ேம�ெகா'ள ஒ.ப"த.M'ள) ேகா�� அறிவ-.ப-ைன ெச�தி ம�க' 

ெதாட&M; 1ைற, க�ன)யா�ம� மாவ�ட� 7ல� தின�மி நாள)தழி: 02/06/2016-

: ப-ர4ர� ெச�த வைகய-: ப��ய:  எ/.50184, நா' 02/06/2016-�ப� ெதாைக 

>.9024/-ஐ (ஒ�பதனாய-ர;1 இ�ப;தி நா�� ம��� ) வழ6க ம�ற;தி� 

அHமதி ேவ/ட.ப�கிற1.  

அ.�;- அHமதி�கலா�. 

(ந.க.எ/. 4652/2015/இ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©. 1650, ehŸ.27.05.2020. 

mDkÂ¡f¥gL»wJ.  

 12) ப;மனாபMர� நகரா�சி���ப�ட அ�மா உணவக;தி: உணவக 

இ�.M அைறய-� ேம: ப�திய-: மைழ�கால6கள): த/ணR& ேத6கி 

ெபா��க' ேசதராமா�� நிைல ஏ�ப�கிற1.  ேம*� கத�, மி� வ-ள�� (ம) 

மி� வ-சிறி ஆகியைவ  ப\தாகி இய6காத  நிைலய-: உ'ள1 என�� 

சைமய: ெச�ய கீD�க/ட ெபா��க' ேதைவ.ப�வதாக�� ேம�ப� அ�மா 

உணவக;தி: பராம.M பண-க' ேம�ெகா/� வழ6�மா இ"நகரா�சி 

வ�வா� ஆ�வாள& அவ&களா: 13/03/2020-� ேததி ம�� 04/05/2020-� ேததிய 

அறி�ைகய-: ெத�வ-�க.ப��'ள1. 

 அத� ப� அ�மா உணவக பராம��க�� இ�.M அைறைய (ம) ப\தாகி 

உ'ள மி�சாதன ெபா�'க' (ம) சைமய: பா;திர6க' வா6க�� ெபாறியாள& 

அவ&களா: உ�ய நடவ��ைக ேம�ெகா'ள அறி�;த.ப�ட1.  அத�ப� 



சைமயலைற பா;திர6க' வா6க கீD�க/ட உ'�& நிவனதார&கள)டமி�"1 

கீD�க/ட வ-பர.ப� ெபா��கள)� வ-ைல.M'ள) ேகார.ப�ட1.  

வ-ைல.M'ள) ெகா�;த நிவன;தார&க' வ-பர�. 

வ.

எ

/

. 

ெபா��க

ள)� 

வ-பர�  

அ

ள

�  

வ-ைல 

வ-கித�  

ஒ��� 

தி�.அ&ஜR

ன& 

வ-ைல 

தி�.ேக.�றி.ரேம� தி�.ஆ
�� 

கிலா� 

1, Commercial 
Grinder (5 
liter) 

1 24100 24100 24300 24300 25000 25000 

2. Karandi 3 200 600 200 600 190 570 

3. Kuzhi 
Karandi 

2 480 960 480 960 460 920 

4. Kadai 2 6700 13400 7000 14000 6500 13000 

5. Pressure 
cooker (25 
liter)  

2 12400 24800 13000 26000 13000 26000 

6. Emergency 
light 

1 38000 38000 3950 3950 4000 4000 

7. Silver Cup 25 45.00 1125 43.00 1075 40.00 1000 

8. Plastic 
Kudam 

4 135.00 540.00 140 560 130 520 

9. Steel self 
with door 

4 ,7000 28000 6400 25600 6700 26800 

10. Exhaust 
Fan 

1 5200 5200 5800 5800 5500 5500 

11. Tinning 
Table  

2 19000 38000 18500 37000 18700 37400 

12. Steel bench 1 15000 15000 14000 14000 14500 14500 

13. Steel table  1 9000 9000 8500 8500 8900 8900 

14. Plastic 
Chair 

1 1350 1350.00 1200 1200 1350 1350 

15. Steel Stool 1 1000 1000 950 950 1000 1000 



16. Commercial 
Mixe 

1 13500 13500 12000 12000 12000 12000 

   nk‰f©l égu¥go m£ltizæš F¿¥Ã£LŸs Ï§fS¡F éiy¥òŸë 

tu¥bg‰WŸsJ. mj‹go Fiwthd éiy¥òŸë bfhL¤JŸs bghU£fis th§fÎ«  

m«kh cztf¤Âš guhkç¥ò (k) gGJ gâfŸ nk‰bfhŸs %.2,30,000/-¡F c¤njr 

bryéd¤Â‰F kÂ¥ÕL jah® brŒa¥g£LŸsJ. 

           mj‹go nk‰f©l gâfis  x¥gªj¥òŸë nfhç brŒaÎ« bryéd¤Âid 

efuh£Á bghJ ãÂæš ÏUªJ nk‰bfhŸsÎ« k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

(e.f.v©. 364/2020/Ï1) 

k‹w¤ Ô®khd« v©. 1651, ehŸ.27.05.2020. 

Fiwªj éiy¥òŸëfë‹ mo¥gilæš kÂ¥ÕL jah® brŒÂl mDkÂ¡f¥gL»wJ.  

 

               x¥g«/-    
       jå mYty® (k) Mizahs®  
             g¤kdhgòu« efuh£Á.  
  

// c©ik efš // 
 
 
         Mizahs®, 
            g¤kdhgòu« efuh£Á.   
 


