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அ0வலக 4றி78:- 

1.  9: அ;மதி ெப@A பணCகD ேம@ெகாDள ��1% .?��� வழI
��%.  
ந.க.எL- 00020/2020/எN3 

2554) ெபாDளாNசி நகராQசி எRைலT4QபQட பRலடV சாைல, நகரளW வாXY.H, பCளாT எL.15, 
நகரளW எL.5/2-R ர[தினசபாபதி8ரV மைன7பC]வCR உDள _Iகா இட[திைன பராம]Tக
அ;மதி ேகா] இர[தினசபாபதி8ரV 4aயCc7ேபாX நலNசIக[தினX ம@AV தி ெபாDளாNசி
பCரசிெட:சி கிள7 ஆகிேயாX வCLண7பV சமX7பC[eDளாXகD. ேம@பa _Iகா இட[திைன
பராம]Tக அ;மதி வழIக ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe.  
அ0வலகT4றி78: 
  கீgTகLட நிப�தைனகhட: _IகாவCைன7 பராம]Tக அ;மதி வழIகலாV. 

1. _Iகா இட[திR பணC ேம@ெகாDhV ெபாie நகராQசி ெபாறியாளX / 
இளVெபாறியாளX / உதவC ெபாறியாளX அவXகD ேம@பாXைவயCR நைடெபற 
ேவLYV. 

2. _Iகா இட[திR நிர�தர ம@AV த@காலிகT கQaடV நகராQசி அ;மதியC:றி 
கQடTjடாe. 

3. ேம@பa இடV நகராQசிT4 ேதைவ7பYV பQச[திR எkவCத உ]ைமlV 
ேகாராமR, எkவCத நிப�தைனlமி:றி ஒ7பைடTக7பட ேவLYV.. 

4. _IகாவCR ெசoய7பYV அபCவCc[தி7 பணCகD ெதாடXபாக ஆைணயX 
அவXகhT4 அkவ7ேபாe தகவR ெத]வCTக ேவLYV. 

5. _Iகா pைழவாயCலிR உ]ைமயாளX, ஆைணயாளX ெபாDளாNசி நகராQசி 
எனWV, பராம]78 தIகளq: அைம7பC: ெபயcV உDள பலைக நிAவ7பட 
ேவLYV. 

6. நகராQசியாR தIகD அைம7பC@4 எ�த உபேயாக[தி@4 அ;மதி 
வழIக7பYகிறேதா அத@4 மQYV பய:பY[த7பட ேவLYV. 

7. ேம@பa _IகாவC@4 அ7ப4திவாg ெபாeமTகD அைனவcV பய:பY[த 
வழிவைக ெசoய7பட ேவLYV. 

8. ேம@பa _Iகா இடV ெதாடXபாக நtதிம:றIகhT4 ெசR0V பQச[திR 
இkW[திரW ெசRல[தTகதRல. 

9. ெதாடX�e ெபாeமTகhTகாக பய:பY[த எLvVெபாie நகராQசியCR 
வCLண7பV ெசoe w:A ஆLYகhT4 ஒc9ைற உ]ைமயCைன 
8e7பC[eTெகாDள ேவLYV. 



10. _Iகா இட உபேயாக[தி@4 மி: இைண78 ஆைணயாளX, ெபாDளாNசி நகராQசி 
எ:ற ெபய]R ெபற7பட ேவLYV. 

11. மி: கQடணV ம@AV _Iகா பராம]78 ெசலவCனV தIகளe அைம78 wலV 
ேம@ெகாDள ேவLYV. 

12. அபCவCc[தி7 பணCTகாக ெசலவCட7பQட ெதாைக எeWV நகராQசியCR திc7பC 
வழIக7படமாQடாe. 

13. மதV சVப�தமாகேவா அRலe அரசியR சVப�தமாகேவா ேம@பa இட[திைன 
பய:பY[தT jடாe. 

14. பராம]78 பணCயCைன ர[e ெசoe ெகாDவதாக இcT4V பQச[திR w:A மாத 
காலV 9:னதாக நகராQசிT4 எi[e7 _Xவமாக ெத]ய7பY[த ேவLYV. 

15. ேம@பa _Iகா இட[திR நிைலயCR உDள உDவCைளயாQY அரIக[திைன 
அ7ப4தி ெபாeமTகD அைனவcV எkவCதT கQடண9V இ:றி வCைளயாட 
அ;மதிTக7படேவLYV. 

16. உD வCைளயQY அரIகV உபேயாக7பY[eவத@4 ேநர அளW வCபரV (காைல, 
மாைல) 9:பTகV ெதளqவாக 4றி7பCட7படேவLYV.  

ந.க.எL.3298/2020/ஜி1 
2555) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe yகாதார7 பC]W திடTகழிW ேமலாLைம 

திQட[தி: கீg 47ைபகைள ேசகரV ெசoe அக@ற7பYV பணCகhT4 வாகனIகைள 
இயTக ஓQYநXகD ப@றாT4ைற உDளதாR ஒ7ப�த அa7பைடயCR த@காலிக 
ஓQYநXகைளT ெகாLY பணCேம@ெகாDள7பQY வcகிறe. ேம@பa ஓQYநXகளq: 
ஒ7ப�தகாலV 31.12.2020 உட: 9aவைடய உDளதாR ேம@பa 8தியதாக ஒ7ப�த78Dளq 
ேகாரWV,            2020-2021V ஆLa@கான ேகாைவ மாவQட ஆQசி[ தைலவX 
அவXகளாR நிXணயV ெசoய7பQட தினTjலி ம@AV இதர பaகD அa7பைடயCR நபX 
ஒcவcT4 நாD ஒ:AT4 {.822.44/- வ tதV 6 மாதIகhTகான உ[ேதச ெசலவCனV 
{.6.05/- இலQச[தி@4 ெபாe நிதியCலிc�e வழIகிடWV ேம0V ெபாe yகாதார[தி: 
அவசர அவசியV கcதி 9: அ;மதி ெப@A பணCகD ேம@ெகாDளWV ம:ற[தி: 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT 4றி78: 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 
2. ெபாe yகாதார[தி: அவசர அவசியV கcதி 9: அ;மதி ெப@A பணCகD 

ேம@ெகாDளWV ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 
ந.க.எL.567/2017/எN2 

2556) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe yகாதார7 பC]வCR பணC8]lV |oைம 
பணCயாளXகD ம@AV ெவளqTெகாணXW பணCயாளXகhT4 ேதைவயான தளவாட7 
ெபாcQகD ெகாD9தR ெசolV பணCT4 29.12.2020 அ:A நைடெப@ற 
ஒ7ப�த78DளqயCR கீgTகாvV ஒ7ப�த78DளqகD வர7ெப@றன. 
ஒ7ப�த78DளqகD பC:வcமாA. 
 

வ 
எL 

ெபயX மதி7ப}QY[ ெதாைக 

1. சதX: சாலிQ ேவ~Q ேமேன�ெமLQ சXவ t~ 
12/182 C, அ7பQYவCைள, jQடமாW, 
9ள4wY, 
க:னqயா4ம]-629167 

{.9,64,500/- 

2. அcைண கV7�QடX~ பாXV~, {.10,15,000/- 



22, பCDைளயாX ேகாவCR வ tதி, 
ேவ�X – 635752 

     வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 4ைறவான ஒ7ப�த7பDளq அளq[eDள 
சதX: சாலிQ ேவ~Q ேமேன�ெம:Q சXவ t~, 12/182 C, அ7பQYவCைள, jQடமாW, 
9ள4wY, க:னqயா4ம] அவXகளq: ஒ7ப�த78DளqயCைன ஏ@க ம:ற[தி: அ;மதி 
ேவLட7பYகிறe. ேம0V ெபாe yகாதார பC]வC: அவசர அவசியV கcதி 9: 
அ;மதி ெப@A பணCகD ேம@ெகாDள ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78:- 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 
2. ெபாe yகாதார7பC]வC: அவசர அவசியV கcதி 9: அ;மதி ெப@A பணCகD 

ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 
ந.க.எL.5013/2020/எN2 

 
2557) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான வாXY எL:7 

கணபதி நகX ப4தியCR 8திதாக சிAபாலV அைமTகWV ஏ@கனேவ உDள பiதைட�த 
தY78NyவXகைள அக@றி 8திதாக தY78NyவX அைம[தR பணCT4 {.11.00 இலQசV 
மதி7ப}Qa@4 17.11.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற 
ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc.எ~.பாXதிபராஜ:, ெபாDளாNசி 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
0.19% 4ைறW. 

2. திc.சி.ராமகிc�ண:, ேகாQ�X. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
3.48% அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.19% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாXதிபராஜ:, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.19% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாXதிபராஜ:, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4780/2020/இ1 
2558) நகராQசிT4 ெசா�தமான உYமைல சாைல ப4தியCR உDள ேதXநிைல 8திய கைட 

எLகD 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ம@AV 27 ஆகிய 18 கைடகD 
ம@AV ெவIகQரமண: பDளq வழி கைட எLகD 1 9தR 19 9aய ஆகிய கைடகD 
ேதசிய ெநY�சாைல[eைற 209-: சாைல வC]வா[தி@காக நில எY78 ப4தியCR 
அைமவதாR கைடகைள உட: ஒ7பைட78 ெசoதிட நகரைம78 பC]வC: wலV 
ெத]வCTக7பQYDளத:பa, அTகைடயCைன உட: ஒ7பைட78 ெசoதிட 
4[தைகதாரcT4 ெத]வCTக7பQடதிR, 4[தைகT4 வCட7பQYDள ேதXநிைல 8திய 



கைட எL.10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 ம@AV ெவIகQரமண: 
நYநிைல7பDளq வழி கைட எL.11, 12, 15, 16, 19 ஆகிய கைடகD 20.12.2020-R நகராQசி 
வசV ஒ7பைட78 ெசoய7பQYDளதாக ச�ைத கLகாணC7பாளX 4றி78 
வழIக7பQYDளத:பa, இTகைடTகான 4[தைக உ]ம[ைத 21.12.2020 9தR ர[e 
ெசoe ேகQபCR இc�e நtTகV ெசoதிட ம:ற அ;மதிTகாக ைவTக7பYகிறe. 
அ0வலக 4றி78:  
     ம:றV அ;மதிTகலாV 
ந.க.எL.50/2020/அ6 

 
2559) 

 
bghŸsh¢Á efuh£Áæ‹ mYtyf ga‹gh£oš UTIS bk‹bghUë‹ mid¤J 

ModulefisÍ« Âw«gl eilKiw¥ gL¤JtÂš, fâå trÂ Ïšyhj ÏU¡if vG¤j®fS¡F 
fâå trÂ V‰gL¤Âl nt©oÍŸsJ. j‰nghJ Jiw¤jiyt®fŸ ga‹gL¤ÂtU« 10 
v©â¡ifæyhd fâåfis ÏU¡if vG¤j®fS¡F kh‰¿aik¤J, Jiw¤jiyt®fS¡F 
òÂa 10 v©â¡ifæyhd (All in one PC) fâåfis bfhŸKjš brŒa nt©oÍŸsJ. 
Ï¥gâæid nk‰bfhŸtj‰F«, Ïj‰fhd c¤njr kÂ¥ÕL %.9.50 Ïy£r¤Â‰F« k‹w mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò    

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

2560) bghŸsh¢Á efuh£Áæ‹ mYtyf ga‹gh£oš UTIS bk‹bghUë‹ mid¤J 
ModulefisÍ« Âw«gl eilKiw¥ gL¤JtÂš, Ãç©l® trÂ Ïšyhj ÏU¡if vG¤j®fS¡F 
Ãç©l® trÂ V‰gL¤Âl, òÂa Ãç©l®fŸ k‰W« cgfuz§fŸ bfhŸKjš brŒa 
nt©oÍŸsJ. Ï¥gâæid nk‰bfhŸtj‰F«, Ïj‰fhd c¤njr kÂ¥ÕL %.3.50 
Ïy£r¤Â‰F« k‹w mDkÂ  nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

2561) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான 

திcநtலகLடX வ tதியCR 4aநtX பகிXமான 4ழாo அைம[தR பணCT4 {.6.80 இலQசV 

மதி7ப}Qa@4 27.11.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற 
ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.08% 
4ைறW. 

2. திc.G.வCTேன�, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.34% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.08% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 

ஒ7ப�ததாரX திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.08% 



4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.A.சதt~4மாX, 
ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5091/2020/இ1 
2562) bghs¦sh¢Á efuh£Áæy¦ FoÚ® éãnahf¤Ây¦ jiyik Únuw¦W ãiya«, Ú® cªJ ãiya«, 

8 v©z« Ú® nj¡f tshf§களqR fhty¦ gâòça njitahd gâahs®fs¦ jw¦rka« nghÂa 
mséy¦ Ïy¦yhj fhuz¤jhy¦, nkw¦fh© Ïl§fëy¦ fhty¦ gâfs¦ òça njitahd fhty® 
gâahs®fis mÎ£ nrh®Á§ Kiwæy¦ x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhç gâ mk®¤j nt©oÍs¦sJ.  
nkw¦fh© Ïl§fëy¦ 8 kâ neu gâ¡F xUt® Åj« 10 Ïl§¦fëy¦ fhty¦ gâòça 30 eg®fs¦ 
(fhtyhëfs¦) njit¥gL»wh®fs¦.  Ït®fS¡F kht£l M£Á¤jiyt®, nfhit mt®fëd¦ 
bray¦Kiw Miz¥go e.f.v©.7457/2020/Ï3 ehs¦.25.09.2020-š ã®za« bra¦a¥g£l TèÍld¦ 
ESI, EPF kw¦W«  Insurance cl‹ 24.12.2020 Kjy¦ 130 eh£fS¡F tH§f c¤njrkhf %.22.60 
இலQசV MF«.  nkw¦fh© Ïl§fëy¦ mÎ£nrh®Á§ Kiwæy¦ x¥gªj¥òŸë nfhç fhty® 
gâahs®fis mk®¤jÎ«, Ïjw¦fhF« c¤njr bryéd« %.22,60,000/- ¡F kd¦w mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:    

1. kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 
2. இ7 gâTகான bryéd¤ij FoÚ® ãÂæy¦ nkw¦bfhs¦syh«. 
3. இ7பணCயC: .��� அவசியV கcதி 9: அ;மதி ெப@A ேம@ெகாLட 

நடவaTைககhT4 ம:றV அ;மதிTகலாV. 
ந.க.எL. 5646 / 2020 / இ1 

2563) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg திc7_X மLடல நகராQசி நிXவாக 

இயT4நX அ0வலக[திR பய:பாQaR உDள 22 எLணV கணCனq ம@AV 2 எLணV 
பC]LடXகhT4 ஆLY பராம]78 ெசoதR பணCT4 {.1.70 இலQசV மதி7ப}Qa@4 
26.11.2020 ஆV ேததியCR 9தR அைழ7பாக ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற 
ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78 ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgTகLடவாA. 
1. M/s.Syscon Systems, Coimbatore. 

 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
0.21% 4ைறW. 

2. M/s.Sagar Electronics, Pollachi. மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
2.65% அதிகV. 

  
 வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
0.21% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/s.Syscon Systems, Coimbatore அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம:றV 
அ;மதிTகலாV. 

3. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.21% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/s.Syscon Systems, 

Coimbatore அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 



4. பணCயC: அவசர அவசியV கcதி 9: அ;மதி ெப@A பணC ஆைண வழIகி 
ேம@ெகாLட நடவaTைககhT4 ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL. 4134/2020/இ1 

2564) ெபாDளாNசி நகராQசியCR நைடெப@A வcV வளXNசி7பணCகைள ெபாeமTகD 
அறி�e ெகாDhV வCதமாக தினத�தி நாளqதழிR ெதாழிR மல]R வCளVபரV பCரy]Tக 
மாவQட ஆQசி[ தைலவX அவXகளq: கaத.ந.க.எL:600/ெச.ம.ெதா/2020 நாD:26.08.2020-R 
அ;மதி கaதV வர7ெப@ADளe. அத: அa7பைடயCR தின[த�தி ெதாழிR மல]R 
ெபாDளாNசி நகராQசியCR நைடெபAV வளXNசி7பணCகD 4றி[e வCளVபரV பCரyரV 
ெசoய7பQYDளe. தின[த�தி நாளqதழிR ெதாழிR மல]R வCளVபரV பCரyரV 
ெசoதத@4 ேம@காL நாளqதழி: wலV {.43260/-T4 பQaயR வழIக7பQYDளe. 
ேம@காL நாளqதiT4 பQaயR ெதாைகைய வழIகWV, இத@கான ெதாைகைய 
ெபாeநிதியCR ேம@ெகாDளWV ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 

2. ேம@காvV பணCTகான ெசலவCன[ைத ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDhவத@4V 
ம@AV பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அலவலX  ம@AV ஆைணயாளX 
அவXகளq: 9: அ;மதி ெப@A ேமRநடவaTைக எY7பத@4V ம:றV 
அ;மதி வழIகலாV. 

ந.க.எL. 4893/2020/இ1 
2565) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான 4aநtX 

வCநிேயாக பகிXமானT 4ழாoகளqR ெபாc[த7பQYDள மிகWV பiதைட�த வCநிேயாக 
வாRWகைள   (CI வாRWகD) அக@றி 8திதாக 300mm DI வாRWகD அைம[தR பணCT4 
{.2.80 இலQசV மதி7ப}Qa@4 12.11.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR 
வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe 
கீgகLடவாA. 

1. திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.29% 
4ைறW. 

2. திc.G.வCTேன�, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.65% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.29% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.29% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 



ந.க.எL:3543/2020/இ1 
2566) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg பRேவA திQடIகளq: கீg 

நைடெபAV பணCகைள கLகாணCTக ெதாழிRpQப உதவCயாளXகைள ஒ7ப�த 
அa7பைடயCR அWQேசாXசிI (Out Sourcing) 9ைறயCR நியமனV ெசoதR பணCT4 
{.7.70 இலQசV மதி7ப}Qa@4 ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR 26.11.2020 ஆV ேததியCR 
வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78 ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe 
கீgTகLடவாA. 

1. 
M/S. Green Dream, Pollachi மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.12% 

4ைறW. 

2. 
M/S. Gideon International forces, 

Pollachi 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 8.09% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.12% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/S. Green Dream, Pollachi.  அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.12% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S. Green Dream 

Pollachi.   அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV 
3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 

ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV k‰W« gâ 
c¤ÂuÎ tH§»aijÍ«  ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL. 2316/2018/இ1 
2567) ெபாDளாNசி நகராQசிT4QபQட வாXY எL:31-R உDள yLணாV8T காRவாo 

இQேட] ப4தியCR ஏ@ெகனேவ உDள கிண@A நtX ெசR0V பகிXமான 4ழாoகD 
பாதாள சாTகைட7 பணCயC: ேபாe 9iவeமாக ேசதமைட�eவCQடதாR, அ�த7 
ப4திT4 த@சமயV கிண@A நtX வCநிேயாகிTக 9aயாத நிைலயCR உDளe. எனேவ, 
ேம@கLட yLணாV8T காRவாo இQேட] வ tதியCR 8திதாக பகிXமான 4ழாoகD 

அைம7பத@4 {.1.10 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. தயாX 
ெசoய7பQYDள மதி7ப}Qa@4 ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV பணCயC: மதி7ப}QY[ ெதாைகயCைன 4aநtX நிதியCR 
ேம@ெகாDhவத@4V ம@AV பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அலவலX  
ம@AV ஆைணயாளX அவXகளq: 9: அ;மதி ெப@A ேமRநடவaTைக 
எY7பத@4V ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

ந.க.எL. 5230 /2020 / இ1 
2568) bghŸsh¢Á efuh£Á ghjhs rh¡fil¤ Â£l« murhid v©:531 efuh£Á ã®thf« k‰W« 

FoÚ® tH§fš Jiw ehŸ: 24.12.2014-‹go %.109.62 nfho kÂ¥Õ£oš nk‰bfhŸs ã®thf mDkÂ 
tH§f¥g£lJ. muR bray®, efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw mt®fë‹ 
jiyikæš 18.04.2018-M« njÂæš eilbg‰w _yjd k‰W« Ïa¡Fjš guhkç¥ò T£l¤Âš 



ghjhs rh¡fil Â£l¥gâ¡fhf TLjR ெதாைக %.60.60 nfho éLé¡f Ô®khå¡f¥g£lJ. 

Ïj‹go Â£l¤Â‹ bkh¤j Ïj‹go Â£l¤Â‹ bkh¤j Ïj‹go Â£l¤Â‹ bkh¤j Ïj‹go Â£l¤Â‹ bkh¤j திc[திய kÂ¥ÕkÂ¥ÕkÂ¥ÕkÂ¥ÕQL L L L ெதாைக %.170.22 nfho MF«. %.170.22 nfho MF«. %.170.22 nfho MF«. %.170.22 nfho MF«.     

ேம@காvV Â£l¤Âid bray¦gL¤j njit¥gL« திc[திய bkh¤j kÂ¥ÕQY 
bjhif %.170.22 nfhoæy,¦ b#®kd¦ t§» ãÂ cjé Grant from KFW GF-1 _ykhf khåa¤ 

bjhif ெபAவத@கான ெசR0பaயா4V கால[திைன 31.12.2022 வைர நtQa78 
ெசoய kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.  
mYtyf¡ F¿¥ò :mYtyf¡ F¿¥ò :mYtyf¡ F¿¥ò :mYtyf¡ F¿¥ò :    

 Â£l¤Âid bray¦gL¤j njit¥gL« திc[திய bkh¤j kÂ¥ÕQY bjhif %.170.22 
nfhoæy,¦ b#®kd¦ t§» ãÂ cjé Grant from KFW GF-1 _ykhf khåa¤ bjhif 
ெபAவத@கான ெசR0பaயா4V கால[திைன 31.12.2022 வைர நtQa78 ெசoய 
kd¦w« mDkÂ¡fyh«.  
e.f.v©.6364/2006/Ï1e.f.v©.6364/2006/Ï1e.f.v©.6364/2006/Ï1e.f.v©.6364/2006/Ï1 

2569) bghŸsh¢Á efuh£Á ghjhs rh¡fil¤ Â£l« murhid v©:531 efuh£Á ã®thf« 
k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw ehŸ: 24.12.2014-‹go %.109.62 nfho kÂ¥Õ£oš nk‰bfhŸs 
ã®thf mDkÂ tH§f¥g£lJ. muR bray®, efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw 
mt®fë‹ jiyikæš 18.04.2018-M« njÂæš eilbg‰w _yjd k‰W« Ïa¡Fjš 
guhkç¥ò T£l¤Âš ghjhs rh¡fil Â£l¥gâ¡fhf TLjR ெதாைக %.60.60 nfho 
éLé¡f Ô®khå¡f¥g£lJ. Ïj‹go Â£l¤Â‹ Ïj‹go Â£l¤Â‹ Ïj‹go Â£l¤Â‹ Ïj‹go Â£l¤Â‹ திc[திய bkh¤j kÂ¥Õbkh¤j kÂ¥Õbkh¤j kÂ¥Õbkh¤j kÂ¥ÕQL L L L ெதாைக 

%.170.22 nfho MF«. %.170.22 nfho MF«. %.170.22 nfho MF«. %.170.22 nfho MF«.     
nk‰fhQ« Â£l¤Âid bray¦gL¤j njit¥gL« திc[திய bkh¤j kÂ¥ÕQY 

bjhif %.170.22 nfhoæy¦ b#®kd¦ t§» Loan from KFW assisted SMIF – TN-11-1 

_ykhf fld¦ bjhif ெபAவத@கான ெசR0பaயா4V கால[திைன 31.12.2022 வைர 
நtQa78 ெசoய kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.  
mYtyf¡ F¿¥ò :mYtyf¡ F¿¥ò :mYtyf¡ F¿¥ò :mYtyf¡ F¿¥ò :    

1. Â£l¤Âid bray¦gL¤j njit¥gL« திc[திய bkh¤j kÂ¥ÕQY bjhif 
%.170.22 nfhoæy¦ b#®kd¦ t§» Loan from KFW assisted SMIF – TN-11-1 

_ykhf fld¦ bjhif ெபAவத@கான ெசR0பaயா4V கால[திைன 
31.12.2022 வைர நtQa78 ெசoய kd¦w« mDkÂ¡fyh«.  

e.f.v©.6364/2006/Ï1e.f.v©.6364/2006/Ï1e.f.v©.6364/2006/Ï1e.f.v©.6364/2006/Ï1 
2570) ெபாDளாNசி நகராQசியC: 4aநtX வCநிேயாக[திR அVபராVபாைளயV தைலைம 

நtேர@A நிைலய[திR, ஆ@றிலிc�e எYTக7பYV நtX y[திக]Tக7பQY, மி: 
ேமாQடாXகD wலV நக]R உDள நtX உ�e நிைலய[தி@4, நtேர@றV ெசoய7பYகிறe. 
நtேர@AV 4ழாoகD ெசR0V ஜமி:ஊ[e4ளq ேப{ராQசிT4QபQட ந�ேசகWLட: 
8|X, 4�சிபாைளயV, வசிய8ரV, காளqபாைளயV ம@AV ஊராQசிகளான 
நாoTக:பாைளயV, ம@AV ேபாaபாைளயV ஆகிய வழிேயார கிராமIகhT4 4aநtX 
வCநிேயாகV ெசoய7பQY வcகிறe. இ7ப4திகhT4 4aநtX வCநிேயாகிT4V அளWகD, 
தLணtX பCaT4V கணTகீYகளq: பa ெதாைக வ�லிTக7பYகிறe. நகராQசியாR 
வழI4V நtcT4 உ]ய கணTகீY ெசoய ஏeவாக 4aநtXமானqகD அவசியV அைமTக 
ேவLalDளe. ேம0V நகராQசியாR 4aநtX வாI4வதிR பCற நபXகளாR இயIக 

இயலாத வைகயCR வாRWகைள wa பாeகா7பாக ைவTக Valve Champer with lock and 
keylட: அைம[திடலாV. ஊராQசிகளq: கணTகீY இRலாமR ேம@ெகாDhV jYதR 
ெபாe 4ழாo இைண78கைள தY[e, தLணtX வCைரய[திைன 4ைற[திடலாV. ேம0V 
நகcT4 வcV 4aநt]: அளWV உயcV. இதனாR நகராQசிT4 வcவாo உயர 

வாo78Dளe. இத@4 Digital 9ைறயCR GPS பதிWகD ெகாLY eRலியமான கணTகீY 



ெகாLட 4aநtXமானqகD ம@AV Control valves with covering valve champerகD அைமTக 

மதி7ப}Y {.19.25 இலQச[தி@4 தயா]Tக7பQYDளe. இ�த மதி7ப}Y ெதாைகயCR 
அவரவXகhT4]ய ெதாைகயCைன சVப�த7பQட ேப{ராQசி ம@AV 
ஊராQசிகளqடமிc�e வ�லிTகலாV. இ7பணCயCைன ேம@ெகாDவத@4V, இத@கான 

உ[ேதச மதி7ப}Y {.19.25 இலQச[தி@4V ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 
2. இ7பணCயCைன 4aநtX நிதியCலிc�e ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL. 5233 /2020 / இ1 

2571) திc7_X மLடல நகராQசி நிXவாக இயT4நX அ0வலக[திR பய:பாQaR உDள 22 
எLணV கணCணCகD ம@AV 2 எLணV பC]LடXகைள பie ஏ@படாமR 
பராம]TகWV, பie ஏ@பQடாR உட: ச] ெசoதிடWV, ஆLY பராம]7பCைன 
ேம@ெகாDளWV, அத@கான ெதாைகயCைன ஈY ெசoவத@4 ேபாதிய நிதி ஆதாரV 
இRலாததாR, அத@கான ெசலவCன[ைத ெபாDளாNசி நகராQசியC: ெபாe நிதியCலிc�e 
ஈY ெசoe ெகாDள, மLடல இயT4நX அவXகD ந.க.எL:2835/2020/பC1-1, நாD:22.09.2020 
கaதV வாயCலாக ேகா]lDளாX. ேம@காL 22 எLணV கணCணCகD ம@AV 2 எLணV 
பC]LடXகைள ஆLY பராம]7பCைன ேம@ெகாDவத@4V, இத@கான உ[ேதச மதி7ப}Y 
{.1.70 இலQச[திைன நகராQசி நிதியCலிc�e ேம@ெகாDவத@4V, ம:ற அ;மதி 
ேவLட7பYகிறe. 
அ0வகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 
2. இ7பணCயCைன நகராQசி ெபாe நிதியCலிc�e ேம@ெகாDள ம:றV 

அ;மதிTகலாV. 
3. பணCயC: அவசர அவசியV கcதி 9:அ;மதி ெப@A ேம@ெகாDhV 

நடவaTைககhT4 ம:றV அ;மதிTகலாV. 
 

2572) ெபாDளாNசி நகராQசி ப4தியCR |oைம இ�தியா திQட7 பணCகhV சாைலகD 
ேமVபாQa@4 பRேவA திQட[தி: கீg சாைல பணCகhV ேஜாதி நக]R _Iகா 
அைமT4V பணCகhV நைடெப@A வcகிறe. ேம@காL பணCகD நைடெபAV 
இடIகைள அkவ7ேபாe பாXைவயCட ேவLa உDளe. பாதாள சாTகைட[ திQட[தி: 
கீg நைடெபAV பணCகளqR வ tYகhT4 இைண78 வழI4V பணCகhV பRேவA 
இடIகளqR நைடெப@A வcவதா0V அரசி: wலV அkவ7ேபாe ெசயRபY[த 
ேவLaய திQட7பணCகைள பாXைவயCட ேவLalDளதா0V ேம@பa பணCகைள 

பாXைவயCட ஒ7ப�த அa7பைடயCR (Outsourcing)  ெதாழிRpQப உதவCயாளXகளாக 

Technical Assistant Grade-I [சிவCR பQட பa78 ேதXNசி  (B.E Passed)] 1 நபX, Technical Assistant 

Grade-II [சிவCR பQட பa78 ேதாRவC (B.E Failed) ம@AV சிவCR பQடயபa78 ேதXNசி 

(Diploma Passed)] 1 நபX, Technical Assistant Grade-III  [சிவCR பQடயபa78 ேதாRவC (Diploma 

Failed) ம@AV ெதாழிRபயC@சி பa78 ேதXNசி (ITI – Passed)] 2  நபXகைள நியமிTக 

ேவLalDளe. ேம@காL பணCயாளXகைள 01.12.2020 9தR 180 நாQகhT4 
ைவ[eTெகாDள தமிgநாY ெபாe7பணC[eைறயC: தர7பY[த7பQட வCைல பQaயR 

(Schedule of Rates 2020-21)–: பa ESI, EPF ம@AV Insurance உட: ேசX[e {.7,70,000/-
T4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. ேம@காL மதி7ப}QY ெதாைகT4 ம:ற[தி: 



அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. இ7பணCயCைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதிTகலாV. 

3. பணCயC: அவசர அவசியV கcதி 9: அ;மதி ெப@A ேம@ெகாLட 
நடவaTைககhT4 ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

ந.க.எL:2316/2018/இ1 
2573) bghŸsh¢Á efuh£Áæ‹ bghJk¡fS¡F FoÚ® mšyhj Ãwga‹gh£o‰F Âwªjbtë 

»zWfŸ, MœJis »zWfëš cŸs ä‹ nkh£lh® g«òfŸ k‰W« ifg«òfŸ _y« »z‰WÚ® 
éãnahf« brŒa¥g£L tU»wJ. nkY« mYtyf f£ol§fŸ, Rfhjhu ika§fŸ, ó§fh¡fŸ, 
tçtNš ika§fŸ k‰W« fê¥Ãl§fëš cŸs MœJis k‰W« Ú® bjh£ofëš cŸs Úçid 
ga‹gL¤j ä‹nkh£lh® g«òfŸ mik¡f¥g£LŸsJ. »z‰WÚ® éãnahf« jilæ‹¿ tH§f 
nk‰fh© ä‹nkh£lh® g«òfŸ, StarterfŸ k‰W« ifg«òfëš V‰gL« gGJfis clD¡Fl‹ 
rç brŒJ M©L guhkç¥Ãid nk‰bfhŸsÎ«, Ïj‰fhd kÂ¥ÕL %.9.90 Ïy£r¤Â‰F k‹w 
mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W nk‰bfhŸS« elto¡iffS¡F 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

ந.க.எL: 5229 /2020 /இ1 
2574) ெபாDளாNசி நகராQசிT4 ெசா�தமான திc.வC.க மாXெகQaR ெபாeTகழி7பCடV 

கQYவத@4 {.5.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 சQடம:ற உA7பCனX ெதா4தி ேமVபாQY[ 

திQடV 2020-21-: கீg நிதி ஒeTகீY ெசoe மாவQட ஆQசி[தைலவX/ மாவQட ஊரக 

வளXNசி 9கைம, ேகாயV8[|X அவXகளq: ெசயR9ைறகD ந.க.எL:508/2019/ஆ2 
நாD:19.11.2020-R நிXவாக அ;மதி வழIக7பQYDளe. நிXவாக அ;மதி ெபற7பQட 
உ[திரW ம:ற[தி: பாXைவT4V, பதிவC@4V சமX7பCTக7பYகிறe. நிXவாக அ;மதி 
ெபற7பQட ேம@காL பணCைய சQடம:ற உA7பCனX ெதா4தி ேமVபாQY நிதியCR 
ேம@ெகாDள ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe.  
அலவலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 

2. ம:றV பாXைவயCQY பதிW ெசoயலாV. 

3. பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி ெப@A 
ேம@ெகாLட நடவaTைககhT4 ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

ந.க.எL: 3252 /2020 /இ1 
 

2575) ெபாDளாNசி நகராQசிT4N ெசா�தமான ேகாQ�X ேராQaR ெபLகD ேமR 
நிைல7பDளq ெசயRபQY வcகிறe. நாY 9iவeV த@ேபாe ெகாரனா ைவர~ 
தாTகV காரணமாக பDளqயCR பயC0V, மாணவ மாணவCயXகD நல:கcதி, பDளqT4 
வCY9ைற அளqTக7பQYDளe. ெபாDளாNசியCைனN y@றிlDள வQடார7 ப4திகளqR 
இ�த ைவர~ தாTகV காரணமாக பாதிTக7பQடவXகhT4 சிகிNைச அளq7பத@காக 
த@காலிகமாக, பDளq வளாக[திR கீg[தள[திR, உDள வ47பைறகD ெகாரனா 
சிகிNைச ைமயV, வாXYகளாக உcவாTக7பQY ெசயRபQY வ�தe. பDளqயCR பயC0V 

9-V வ478 9தR 12-V வ478களqR பயC0V மாணவCயXகhT4 பாடIகD நட[eமாA 



தமிழக அரy உ[திரவCட7பQYDளe. இத: அa7பைடயCR பயCல வcைக தcV 
மாணவCயX நல: கcதி, ெகாரேனா வாXY ைமயIகளாக ெசயRபQட வ47பைறகD 
ம@AV இதர வ47பைறகளq0V, மராம[e7 பணC ேம@ெகாLY 8e7பCTக7பட 
ேவLalDளe. எனேவ, மாணவCயXகD நல:கcதி பDளq வளாக[தி0Dள 
கQaடIகளqR மராம[e7பணC ேம@ெகாDளWV ம@AV ெபாலிW ெபAV வைகயCR 

வXணV _சWV {.18.00 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. 
தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 

அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qaைன கRவC நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 

 
2576) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான ேகாைவ 

சாைல இைண78 9தR CTC ேமQYNசாைல, வYகபாைளயV அVேப[கX வ tதி வைர 

ஏ@கனேவ உDள 20W LED வCளT4கD 28No எLணV இதைன மா@றி 90W LED 
வCளT4கD அைம[தR பணCT4 {.4.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 12.11.2020 ஆV ேததியCR 
ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 
பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. M/S.Schnell Energy Equipments, 

Coimbatore. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.18% 4ைறW. 

2. M/S.Micro Instruments Ltd. Coimbatore. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

3.54% அதிகV. 
 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.18% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/S.Schnell Energy Equipments, Coimbatore அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.18% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S.Schnell Energy 

Equipments, Coimbatore அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4451/2020/இ2 

2577) 
 

ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசி அ0வலக பய:பாQa@4 
UTIS பய:பாQaைன நைட9ைற7பY[த ேதைவயான கணCனqகD 10 எLணCTைக 
வாIகி வCநிேயாகV ெசoதR பணCT4 {.9.50 இலQசV மதி7ப}Qa@4 26.11.2020 ஆV 
ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY 
ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 



1. M/s.Syscon Systems, Coimbatore. 
 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.07% 
4ைறW. 

2. M/s.Sagar Electronics, Pollachi. மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 3.28% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.07% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/s.Syscon Systems, Coimbatore அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.07% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/s.Syscon Systems, Coimbatore அவXகளq: 
ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4737/2020/இ1 
2578) ெபாDளாNசி நகராQசியCR தைடயC:றி சரீான 4aநtX ம@AV கிண@A நtX 

வCநிேயாகV ெசoய7பQY வcகிறe. இதிR 4aநtX பகிXமான 4ழாoகD வாXY 

18T4QபQட க�தசாமி ச�e ம@AV வாXY 8T4QபQட ெட:மLடR பCளாT 

ப4திகளq0V, கிண@AநtX பகிXமான 4ழாoகD வாXY 30T4QபQட திcநtலகLடX வ tதி, 
அ:ைன க~|]பாo வ tதி, கைலவாணX வ tதி ப4திகளq0V, இ:றி உDளe. இதனாR 
இ7ப4தி மTகD தLணtX பய:பாQa@4 சிரம7பYகி:றனX. எனேவ இ7ப4திகளqR 
8திய பகிXமான 4ழாoகD அவசியV அைமTகேவLalDளe. இ7பணCயCைன 

ேம@ெகாDவத@4V, இத@கான மதி7ப}Y {.1.80 இலQச[தி@4V ம:ற அ;மதி 
ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 
2. பணCயC: அவசர அவசியV கcதி 9:அ;மதி ெப@A ேம@ெகாDhV 

நடவaTைககhT4 ம:றV அ;மதிTகலாV. 
 

2579) ெபாDளாNசி நகராQசியCR தமிgநாY 4aநtX வaகாR வா]ய[தி: wலV 
பாதாளசாTகைட திQட7பணCகD நைடெப@A வcகிறe. இதிR திcநtலகLடX வ tதியCR 
ஆD இறI4V 4ழிகD, பகிXமான ம@AV நtேர@A 4ழாoகD அைமTக மLஅகgW 
ேம@ெகாLட ேபாe, நகராQசியC: 4aநtX பகிXமான ம@AV வ tQaைண78 4ழாoகD 
ேசதமைட�eDளe.  ேம0V 4aநtX பகிXமான 4ழாயC;D கR ம@AV மL eகDகD 
உQெச:றதாR ஆIகாIேக அைட78 ஏ@பQY, ெச7பனqட7பQடe. இதனாR இ7ப4தியC: 
பகிXமான 4ழாo 9@றி0V வ0வCழ�e, வCநிேயாக[தி@கான அi[தV தாIகாமR 
அaTகa உைட78 ஏ@பQY வcகிறe. இதனாR சரீான 4aநtX வCநிேயாகV 
தைடபYகிறe. எனேவ இ7ப4தியCR தைடயC:றி சரீான 4aநtX வCநிேயாகV வழIக, 
8திய பகிXமான 4ழாo அைமTக ேவLalDளe. இத@கான மதி7ப}Y {.6.80 
இலQச[தி@4 தயா]Tக7பQYDளe. ேம@காL ெதாைகயCைன பாதாளசாTகைட 



திQட7பணCகhTகாக, தமிgநாY 4aநtX வaகாR வா]ய[தி@4 வழIகிYV 
நிதியCலிc�e ஈY ெசoதிட நடவaTைககD ேம@ெகாDள7பQYDளe. இ7பணCயCைன 
ேம@ெகாDவத@4V, இத@கான மதி7ப}Y {.6.80 இலQச[தி@4V ம:ற அ;மதி 
ேவLட7பYகிறe.  
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 
2. பணCயC: அவசர அவசியV கcதி 9:அ;மதி ெப@A ேம@ெகாDhV 

நடவaTைககhT4 ம:றV அ;மதிTகலாV. 
 

2580) நகராQசி எRைலT4QபQட வாXY எL:13, திலகX வ tதி 4AT4 வ tதியCR வசிT4V 
ெபாe மTகD நல: கcதிlV, ேபாT4வர[திைனT கc[திR ெகாLY பல 
வcடIகhT4 9:னதாக கா:கி�Q தளV அைமTக7பQடe. கா:கி�Q தளV 
அைமTக7பQY பல வcடIகD ஆனதாR ஆIகாIேக பiதைட�eV, உைட�e 
ெபயX�த நிைலயC0Dளe. இதனாR ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD ெப]eV 
சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. 

ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD நலனqR அTகைறTெகாLY பiதைட�த 
கா:கி�Q சாைலைய அக@றிவCQY, 8தியதாக கா:கி�Q தளV அைமTக 
ேவLalDளe. 8தியதாக கா:கி�Q தளV அைமTக {.12.50 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y 
தயாX ெசoய7பQYDளe. 

தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 
 

2581) நகராQசி எRைலT4QபQட வாXY எL:31, மர7ேபQைட பDளV கிழT4 ப4தியCR 
ஓைட அcேக வசிT4V ெபாe மTகD நல: கcதிlV, பல வcடIகhT4 9:னதாக 
கா:கி�Q தளV அைமTக7பQடe. கா:கி�Q தளV அைமTக7பQY பல வcடIகD 
ஆனதாR ஆIகாIேக பiதைட�eV, உைட�e ெபயX�த நிைலயC0Dளe. இதனாR 
ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD ெப]eV சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. 

ெபாeமTகD நலனqR அTகைறTெகாLY பiதைட�த கா:கி�Q சாைலைய 
அக@றிவCQY, 8தியதாக கா:கி�Q தளV அைமTக ேவLalDளe. 8தியதாக கா:கி�Q 
தளV அைமTக {.10.50 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. 

தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 
 

2582) ெபாDளாNசி நகராQசிT4QபQட வாXY எL:26-R உDள CTC காலனq 

கிண@றிலிc�e பகிXமான 4ழாoகD அைமTக7பQY R.K.நகX கிண@Aவழியாக பV7 

ெசoய7பQY அைமதி நகX, ேஜாதி நகX, R.K.நகX, P.K.S. ேல அWQ, ெப]யாX காலனq 
ேபா:ற ப4திகhT4 கிண@AநtX வCநிேயாகV ெசoய7பQY வcகிறe. இ�நிைலயCR 
ேம@கLட CTC காலனqயCலிc�e ெசR0V பகிXமான 4ழாoகளqR ெப]யாX காலனq 



கிழT47 ப4தியCR த@சமயV ேம@ெகாLட பாதாள சாTகைட[ திQட7பணCயCனாR 
பகிXமானT 4ழாoகD 9iவeமாக ேசதமைட�eDளe. இதனாR, ேம@கLட 
ப4திகளqR கிண@AநtX வCநிேயாகV ெசoய 9aயாத நிைலயCR உDளe. எனேவ, 
ேம@கLட ெப]யாX காலனq கிழT47ப4தியCR ேசதமைட�eDள பகிXமானT 

4ழாoகைள மா@றி அைமTக {.0.85 இலQச[தி@4      ({பாo எLப[e ஐo�தாயCரV 
மQYV) மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. தயாX ெசoய7பQYDள மதி7ப}Qa@4 ம:ற 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV பணCயC: மதி7ப}QY[ ெதாைகயCைன 4aநtX நிதியCR 
ேம@ெகாDhவத@4V ம@AV பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அலவலX  
ம@AV ஆைணயாளX அவXகளq: 9: அ;மதி ெப@A ேமRநடவaTைக 
எY7பத@4V ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

3. ேம@கLட பணCT4 ெசலவCட7பYV ெதாைகயCைன தமிgநாY 4aநtX வaகாR 
வா]யV பாதாள சாTகைட[ திQடV அவXகளqடV ெப@AT ெகாDவத@4V 
ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 
 

2583) ெபாDளாNசி நகராQசியC: திடTகழிW ேமலாLைம திQட[திR நக]R 
ேசகரமா4V 47ைபபைள தரV பC][e, உரமாTக நகராQசிT4 ெசா�தமான நR�X 

47ைப கிடIகிR ெகாQa ைவTக7பYகிறe. yமாX 16 ஏTகX பர7பளவCR ெகாQa 
ைவTக7பYV 47ைபகளqR அaTகa தt ப@றிT ெகாDவதைன அைணTக சிரம7பட 
ேவLalDளe. உQப4தியCR தt ப@றிT ெகாDhV ேபாe தLணtX ெகாLY ெசRல 
4ழாoகD இ:றி உDளe. 

இI4Dள கிண@றிலிc�e மி: ேமாQடாX wலV உயXமQட நtX ேதTக 
ெதாQaT4 நtேர@றV ெசoய7பYவதிலிc�e, லா] தLணtX பCaT4V வைகயC0V, 

47ைப கிடIகிR உQ8றV தt அைணTக தTக வைகயCR GI 4ழாoகD அைம[e 
ஆIகாIேக தt அைணTக ஏeவாக வாRWகD அைம[திடலாV. இ7பணCT4 

ேம@ெகாDவத@4V, இத@கான மதி7ப}Y  {.4.90 இலQச[தி@4 ம:ற அ;மதி 
ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 
1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 

2. பணCயC: அவசர அவசியV கcதி 9: அ;மதி ெப@A ேம@ெகாLட 
நடவaTைககhT4 ம:றV அ;மதிTகலாV. 

3. இ7பணCகைள 4aநtX நிதியCலிc�e ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதிTகலாV. 



2584) ெபாDளாNசி நக]R 3-வe வாXY ப4திT4QபQட நிேவதா நகX ப4தியCR 4aநtX 

வCநிேயாக[தி@கான இைண78 பகிXமான 4ழாo அைம[திடWV, 2-வe வாXY 
வYகபாைளய[திR ெசR0V 4aநtX பகிXமான 4ழாoகளqR ப4திகhT4 பC][e 

வCநிேயாகிTக அைமTக7பQYDள 125 mm CI வாRW 2 Nos and 100mm CI வாRW-1No 
பiதைட�eDளைத 8திய DI வாRWகD அைம[திடWV, பாலTகாY ேராQaR பாலV 
அைமT4V பணC நைடெபAவதாR 4aநtX பகிXமான 4ழாoகளqR வCநிேயாகV 

நிA[த7பQYDளதாR N.G.M எதிX8றV உDள 4aயCc7பாளXகD தLணtX பCa[eT 
ெகாDhV வைகயCR த@காலிக 4ழாoகD அைமTக ேவLalDளe. இ7பணCகைள 

ேம@ெகாDவத@4V இத@கான மதி7ப}Y {.80,000/-T4V ம:ற அ;மதி 
ேவLட7பYகிறe.  
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 

2. பணCயC: அவசர அவசியV கcதி 9: அ;மதி ெப@A ேம@ெகாLட 
நடவaTைககhT4 ம:றV அ;மதிTகலாV. 

3. இ7பணCகைள 4aநtX நிதியCலிc�e ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதிTகலாV. 
 

2585) ெபாDளாNசி நகராQசி எRைலT4QபQட த�ைத ெப]யாX வ tதி இடe8றV உDள 
வaகாR பல வcடIகD 9:னX நகராQசியாR கQட7பQடதா4V. அதிக7பaயான 
கழிWநtX ெவளqேய@ற காரணமாகWV, மைழெவDளV காரணமாகWV, வaகாR 
கQட7பQY பல வcடIகhT4 ேமR ஆகி:ற காரண[தினா0V, வaகாR 
பiதைட�eV உைட�த நிைலயC0Dளe. இதனாR கழிW நtX ஆIகாIேக ேதI4வதாR, 
ெதா@A வCயாதிகD ஏ@பட ேவLalDளe. இதனாR ெபாeமTகD ெப]eV 
சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. 

ெபாeமTகD நல: கcதி, பiதைட�த வaகாலிைன அக@றிவCQY, 8தியதாக 

வaகாR கQட ேவLalDளe. வaகாR கQYவத@4 {.3.00 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y 
தயாX ெசoய7பQYDளe.  

தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன 4aநtX நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 

ந.க.எL:5268/2020/இ1 
2586) ெபாDளாNசி நகராQசிT4N ெசா�தமாக ேகாQடாVபQaயCR கிணA உDளe. 

இTகிண@A நt]: wலமாக அ7ப4தியCR வாiV ெபாeமTகhT4 கிண@AநtX 
வCநிேயாகV ெசoய7பQY வcகிறe. இTகிண@றி: அcேக அைம�eDள 
ெபாeTகழி7பCட[தி@4Lடான கழிWநtX நNy[ ெதாQa அைம�eDளe. இ�த நNy[ 
ெதாQa கQட7பQY பல வcடIகD ஆனதாR, கழிW நtX பTகவாQY yவ@றி: wலமாக 
ெவளqேயறி கிணAT4D ெசRகிறe. இதனாR கிண@Aநt]ைன பய:பY[த 9aயாத 
நிைல ஏ@பQYDளe. இதனாR கிண@A நt]ைன பய:பY[eV ெபாeமTகD ெப]eV 
சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. ெபாeமTகD நல:கcதி, கழிWநtX கிண@AT4D 
ெசRலாதவாA, கிண@றிR மராம[e7பணCகD ேம@ெகாDள ேவLalDளe. கிண@றிR 

மராம[e7பணCகD ேம@ெகாDள {.1.50 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX 



ெசoய7பQYDளe. 
தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 

அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}QY[ ெதாைகயCைன 4aநtX நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV 
அ;மதி வழIகலாV. 

ந.க.எL:5267/2020/இ1 
2587) bghŸsh¢Á efç‹ rh® M£Áa® mt®fë‹ Camp Officeæid R‰¿ ghy¡fhL rhiy 

k‰w« m¥g® ÅÂ mikªJŸsJ. Camp Office æ‹ R‰¿ÍŸs rhiyæ‹ gFÂfëš ÏuÎ neu¤Âš 
ÏUŸ NœªJ fhz¥gL»wJ. rhiyæ‹ nghÂa btë¢rä‹¿ cŸsjhš, r_f énuhÂfŸ 
c£òw« bršy thŒ¥òŸsJ. Ïjdhš ÏuÎ neu§fëš ghJfh¥ò fUÂÍ«, f©fhâ¡f 
VJthfÎ«, rhiyæš ä‹ és¡FfŸ mik¡f rh® M£Áa® mt®fŸ tèÍW¤ÂÍŸsh®. 
Ïj‰»z§f nk‰fh© rhiyfëš nghÂa btë¢r« nt©o ä‹ és¡FfŸ mtÁa« mik¡f 
nt©oÍŸsJ. Ï¥gâæid nk‰bfhŸtj‰F«, Ïj‰fhd c¤njr kÂ¥ÕL %.3.20 
Ïy£r¤Â‰F« k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò    

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W nk‰bfhŸS« elto¡iffS¡F 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
3. Ï¥gâæid bghJ ãÂæsèUªJ nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

ந.க.எL:5373/2020/இ1 
2588) நகராQசி எRைலT4QபQட வாXY எL:9, இராமX ேகாவCR 4AT4 வ tதி ம@AV 

மeைரவ tர: ேகாவCR வ tதிகளqR வசிT4V ெபாeமTகD நல:கcதிlV, 
ேபாT4வர[திைனT கc[திR ெகாLYV பல வcடIகhT4 9:னதாக கா:கி�Q 
தளV அைடTக7பQடe. ேம0V, yவாமி அoய7ப: நக]R பல வcடIகhT4 9:னX 
ெமQடR சாைல அைமTக7பQடதா4V. கா:கி�Q தளV ம@AV ெமQடR சாைலகD 
அைமTக7பQY பல வcடIகD ஆனதாR, ஆIகாIேக பiதைட�eV, உைட�eV, 
ெபயX�த நிைலயC0Dளe. இதனாR, ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD 
சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. 

ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD நலனqR அTகைறT ெகாLY பiதைட�த 
கா:கி�Q சாைல ம@AV ெமQடR சாைலகைள அக@றிவCQY, 8தியதாக கா:கி�QதளV 
ம@AV ேபவX பCளாT அைமTக ேவLalDளe.8திதாக கா:கி�Q தளV ம@AV ேபவX 

பCளாT அைமTக {.16.10 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. 
தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 

அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 
 

2589) நகராQசி எRைலT4QபQட வாXY எL:16, S.S. ேகாவCR 4AT4 வ tதி, ேகான7பX 
வ tதி ம@AV மகா[மா கா�தி மLடபV 4AT4 வ tதிகளqR வசிT4V ெபாe மTகD நல: 
கcதிlV, ேபாT4வர[திைனT கc[திR ெகாLY பல வcடIகhT4 9:னதாக 
கா:கி�Q தளV அைமTக7பQடe. கா:கி�Q தளV அைமTக7பQY பல வcடIகD 
ஆனதாR ஆIகாIேக பiதைட�eV, உைட�e ெபயX�த நிைலயC0Dளe. இதனாR 
ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD ெப]eV சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. 



ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD நலனqR அTகைறTெகாLY பiதைட�த 
கா:கி�Q சாைலைய அக@றிவCQY, 8தியதாக கா:கி�Q தளV அைமTக 

ேவLalDளe. 8தியதாக கா:கி�Q தளV அைமTக {.24.90 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y 
தயாX ெசoய7பQYDளe. 

தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 
 

2590) ெபாDளாNசி நகராQசிT4QபQட வாXY எL:7-R உDள ேகாQடாVபQa ேபாXெவR 
wலV அ�த7ப4தியC0Dள வ tதிகD அைன[தி@4V கிண@A நtX வCநிேயாகV 

ெசoவத@4 ஏeவாக 8திதாக சில 4றி7பCQட ெதாைலவC@4 G-I Pipe-கD அைம[தாR 

மQYேம ேமQY7 ப4தியC0Dள ெபாeT 4ழாoT4 தLணtX ெசR0Vேபாe Back 
Pressure wலV Pipe-கD உைடயாமR இcT4V. இ�நிைலயCR த@சமயV ேசாதைன 

ஓQடV ெசolVெபாie ேமQY7 ப4திT4 ேபாXெவR தLணtX ெசR0Vெபாie   Back 
Pressure wலV பகிXமான 4ழாoகD உைடகிறe. எனேவ, ேம@கLட பணCகைள 

ேம@ெகாDவத@4 {.40,000/-T4 தயாX ெசoய7பQYDள மதி7ப}Qa@4 ம:ற அ;மதி 
ேவLட7பYகிறe. ேம0V ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி, நகராQசி 

பதிWெப@ற ஒ7ப�ததாரX M/S.S.K.க:~QரTச:~ அவXகளq: wலV ஒ7பைட78 
பணCயாக ேம@ெகாDவத@4V ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe.  
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. மதி7ப}QY ெதாைகயCைன 4aநtX நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 

3. ேம@காvV பணCயC: மதி7ப}QY[ ெதாைகயCைன 4aநtX நிதியCR 
ேம@ெகாDhவத@4V ம@AV பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அலவலX  
ம@AV ஆைணயாளX அவXகளq: 9: அ;மதி ெப@A ேமRநடவaTைக 
எY7பத@4V ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2591) நகராQசி எRைலT4QபQட கிழT47ப4தியCR நகராQசிT4 ெசா�தமான 9Tகிய 
சாைலகD ம@AV இைண78 சாைலகD உDளe. இNசாைலகளqR நக]R நைடெப@A 
வcV பாதாளசாTகைட7 பணC 9aW@A தாX[தள7 பணCகD அைமTக7பQடe. 
தாX[தள7பணCகD 9aW@A பல வcடIகD ஆனதா0V, கYைமயான வாகன 
ேபாT4வர[e ம@AV 4aநtX பணCகD ேம@ெகாLடதி0V சில இடIகளqR பiதான 
நிைலயCR காண7பYகிறe. 

இதனாR சாைலகளqR 4ழிகD ஏ@பQYDளதாR வாகன ஓQaகD ம@AV 
ெபாeமTகD சாைலயCR பயணCT4V ேபாe ெப]eV சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. 
ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD நலனqR அTகைறT ெகாLY, பiதான 
சாைலகளqR தாX ஒQY ைவ787பணC ேம@ெகாLY சரீைமTக ேவLalDளe. எனேவ, 
கிழTக7ப4தியC0Dள 9Tகிய சாைலகD ம@AV இைண78 சாைலகளqR தாX ஒQY 

ைவ787 பணC ேம@ெகாDள {.5.00 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. 
தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 



அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 
 

2592) ெபாDளாNசி நகராQசி எRைலT4QபQட ஆலமர[e அVம: ேகாவCR வ tதி 
ம@AV வYகபாைளயV ெமயC:ேராY ச�தி7பCR, கழிWநtX வழி�ேதாட சிAபாலV பல 
வcடIகhT4 9:னX அைமTக7பQடe. சிAபாலV அைமTக7பQY பல வcடIகD 
ஆனதா0V, அதிக7பaயான கழிW நtX ம@AV மைழநtX வழி�ேதாaயதா0V, 
பTகNyவXகD வ0வCழ�ததாR, ேம@பர78 சிலா7 உைட�eV ெபயX�த நிைலயC0Dளe. 
இதனாR கழிWநtX ேதI4வேதாY, சாைலயC: வழிேய ெசR0V வாகன ஓQaகD 
ம@AV ெபாeமTகD ெப]eV சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. வாகனஓQaகD ம@றV ெபாe 
மTகD நலனqR அTகைறT ெகாLY, பiதைட�த சிAபால[திைன அக@றிவCQY 
8திதாக சிAபாலV அைமTக ேவLalDளe. 

சிAபாலV அைமTக {.6.00 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. 
தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 

அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன 4aநtX நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 

ந.க.எL:5261/2020/இ1 
2593) நகராQசி எRைலT4QபQட வாXY எL:20, லிIைகய: வ tதி 9க7பCR நகராQசி 

wலமாக கcIகR wYபாலV அைமTக7பQடe. இ7பாலV அைமTக7பQY பல 
வcடIகD ஆனதாR ேம@பர7பCR அைமTக7பQட கcIகR wYக@கD, 
ேபாT4வர[தி: காரணமாக உைட�த நிைலயC0Dளe. இதனாR ெவளqேயAV கழிW 
நtX ெசRல 9aயாமR ேதI4வதாR, ெதா@A வCயாதிகD ஏ@பYV �gநிைல 
உcவாகிறe. இதனாR ெபாeமTகD ெப]eV அவதிT4DளாகிறாXகD. 

எனேவ, ெபாeமTகD நல: கcதி, பiதைட�த கcIகR பால[திைன அக@றி 

வCQY, 8திதாக சிAபாலV அைமTக ேவLalDளe. சிAபாலV அைமTக {.3.20 
இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. 

தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe.  
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன 4aநtX நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அனமதி 
வழIகலாV. 

ந.க.எL:5258/2020/இ1 
2594) நகராQசி அ0வலகV பாலTகாY சாைலயCR ெசயRபQY வcகிறe. 

இ�நகராQசி, நகராQசியாக ேதா@AவCTக7பQY �A ஆLYகD 
நிைறவைடகிறe. �@றாLY வCழாவCைன ெயாQa, ெபாDளாNசி நகரV ேதா:றிய நாD 
9தR இ:A வைர ெபாDளாNசி நகரV ம@AV y@AவQடார7ப4திகைள7 ப@றி ெபாe 
மTகD அறி�e ெகாDhV வCதமாக நகராQசி அ0வலக 9:8ற9Dள 
y@ANyவXகளqR yவX ஓவCயIகD வைரய ேவLalDளe. இதனாR 
y@ANyவAகைள ேபா~டXகD ஒQYவைத தவCXTகலாV yவX ஓவCயIகD 



வைரவதாR y@ANyவX அழ4ெபAவேதாY, 4ழ�ைதகhV இய@ைக அழைக ரசிT4V 

�gநிைல உcவா4V. எனேவ, ேம@காvV பணCைய ேம@ெகாDள {.4.50 
இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. 

தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 

ந.க.எL:5260/2020/இ1 
2595) நாY 9iவeV ெகாரனா ைவர~ பரவR ெதாடIகிlDளe. ெகாரனா ைவர~ 

ப@றிlV, பரWV வCதV ப@றிlV, ெபாeமTகD தIகைள எkவாA கா7பா@றிT 
ெகாDளWV அறிWைர ம@AV ைகயடTக வCளVபர ேநாQ�~கD வCநிேயாகV 
ெசoயWV ம@AV அ0வலக7ப4திகளqR pைழlV ெபாeமTகளq: உடR 
ெவ7பநிைலைய அ0வலக ஊழியXகைளT ெகாLY ப]ேசாதைன ெசoய 
ேவLalDளe. இ7பணCகைள ேம@ெகாDள அ0வலக வளாக[திR பணC8]lV 
அ0வலXகD ம@AV தனqயாக நகXப4திகளqR மTகD அதிகV jYV இடIகளqR ‘ெசQ’ 
அைம[e, பணC ஆ@ற ேவLalDளe.  

அரy ஆைணTேக@ப, நகராQசி 9Tகிய ப4திகளqR நகராQசி ஊழியXகD 
பணCயா@ற ‘ெசQ’ அைமTக ேவLalDளe. 

ேம@காvV பணCயCைன ேம@ெகாDள {.2.70 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX 

ெசoய7பQYDளe. 
தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 

அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 

ந.க.எL:5263/2020/இ1 
2596) ெபாDளாNசி நகராQசி எRைலT4QபQட அoயாW வ tதியCR மைழநtX ம@AV 

கழிWநtX வழி�ேதாட வaகாR அைமTக7பQடe. இkவaகாR கQட7பQY பல 
வcடIகhT4 ேமR ஆவதா0V, கழிWநtX ம@AV அதிக7பaயான மைழ நtரா0V, 
பTகNyவXகD 9@றி0மாக பiதைட�e, கீேழ வCiV நிைலயC0Dளe. இதனாR 
கழிWநtX ஆIகாIேக ேதI4வதாR, ெதா@A வCயாதிகD ஏ@பQடாR ெபாeமTகD 
ெப]eV சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. 

ெபாeமTகD நலனqR அTகைற ெகாLY, பiதைட�த வaகாலிைன 
அக@றிவCQY 8திதாக வaகாR அைமTக ேவLalDளe. எனேவ, ேம@காvV வ tதியCR 

வaகாR கQட {.6.00 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. 
தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 

அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன 4aநtX நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 

ந.க.எL:5259/2020/இ1 



2597) நகராQசி எRைலT4QபQட ெவIகQரமண: வ tதி 4AT4 வ tதிகளqR வசிT4V 
ெபாe மTகD நல: கcதிlV, ேபாT4வர[திைனT கc[திR ெகாLY பல 
வcடIகhT4 9:னதாக கா:கி�Q தளV அைமTக7பQடe. கா:கி�Q தளV 
அைமTக7பQY பல வcடIகD ஆனதாR ஆIகாIேக பiதைட�eV, உைட�e 
ெபயX�த நிைலயC0Dளe. இதனாR ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD ெப]eV 
சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. 

ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD நலனqR அTகைறTெகாLY பiதைட�த 
கா:கி�Q சாைலைய அக@றிவCQY, 8தியதாக கா:கி�Q தளV அைமTக 
ேவLalDளe. 8தியதாக கா:கி�Q தளV அைமTக {.5.50 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y 
தயாX ெசoய7பQYDளe. 

தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 

ந.க.எL:5264/2020/இ1 
2598) நகராQசி எRைலT4QபQட வYகபாைளயV ெமயC:சாைலயCR மயானV 

அைம�eDளe. மயான[தி: 9:8றV மைழநtX வழி�ேதாட மைழநtX வaகாR 
அைமTக7பQYDளe. இkவaகாR அைமTக7பQY பல வcடIகD ஆனதா0V, 
மைழெவDள[தா0V, பTகN yவXகளqR வC]சRகD ஏ@பQY, கீேழ வCiV 
நிைலlDளe. இதனாR வaகாR வழிேய ெசR0V நtரானe ஆIகாIேக ேதIகிய 
நிைலயCR உDளe. 

கழிW நtX ம@AV மைழநtX எளqதாக வழி�ேதாYV வைகயCR, பiதைட�த 
பTகNyவXகைள அக@றிவCQY 8திதாக வaகாR அைம[e, மயான[ைத பாeகாT4V 
வைகயCR இcV8 கி]RகhV அைமTக ேவLalDளe. ேம@காvV பணCயCைன 

ேம@ெகாDள {.7.00 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. 
தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 

அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}QY[ ெதாைகயCைன 4aநtX நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV 
அ;மதி வழIகலாV. 

ந.க.எL:5254/2020/இ1 
2599) bghs¦sh¢Áæy¦ efuh£Á¡F¢ brhªjkhd F¥ig¡ »l§F ey¦ÿçy¦ 16.68 V¡f® gu¥Ãy¦ 

mikªJs¦sJ. F¥ig¡ »l§¦»y¦ nj§»Ís¦s giHa fêÎfis “gnah ikå§” Kiwæy¦ 
mfw¦¿l ã®thf mDkÂ bgw¥g£L, gâ eilbgw¦W tU»wJ. Ï¥gâ eilbgWtijÍ«, 
nj§»Ís¦s giHa fêÎfis Helicoptor Shot _ykhf xt¦bthU f£l¤ÂY« òif¥gl« kw¦W« 
Åonah vL¤J, efuh£Áfëd¦ ã®thf Miza® brd¦id mYtyf¤Âw¦F mD¥g 
nt©oÍs¦sJ. Ïjw¦F c¤njr  bryéd« %.1.00 Ïy£r« MF«. bryéd¤Âw¦F kd¦w¤Âd¦ 
mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  
 mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò 
1.  kd¦w« mDkÂ tH§¦fyh«. 
2. ேம@காvV மதி7ப}QY[ ெதாைகயCைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV 

அ;மதி வழIகலாV. 
ந.க.எL:5256/2020/இ1 



2600) நகராQசி எRைலT4QபQட வாXY எL:2, வYகபாைளயV மeைரவ tர: ேகாவCR 
9க78 9தR நகராQசி எRைல வைர ெபாe மTகD பய:பாQa@காக ெமQடR சாைல 
பல வcடIகhT4 9:னX அைமTக7பQடe. 

த@ேபாe பாலTகாY சாைலயCR 8ைகவLa கடW7பாைதயCR எளqதாக கடT4V 
வைகயCR, ெநY�சாைல[ eைறயCனராR ேமVபாலV கQட7பQY வcகிறe. 

ேமVபாலV கQட7பQY வcவதாR வாகன ஓQaகD பாலTகாY சாைலயCலிc�e 
ேம@காvV சாைல வழியாக ேகாைவ ேராY ெச:றைடய ேவLalDளe, இதனாR 
பயண ேநரV 4ைறவேதாY, நகcT4D ேபாT4வர[e ெந]சR ெவ4வாக 

4ைற�eவCYV. ஆனாR ெமQடR சாைல அைமTக7பQY yமாX 15 வcடIகhT4 
ேமR ஆவதாR, ெமQடR சாைல ெபயX�ததாR 4LYV 4ழிlமாக சாைல உDளe. 

இதனாR இத: வழிேய பயணCT4V ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD 
ெப]eV சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. இதனாR ெசலW[ ெதாைக ம@AV பயணCT4V 
ேநர9V, jYதR ஆவேதாY, ேபாT4வர[e ெந]சR ஏ@பYகிறe. எனேவ, ெபாeமTகD 
ம@AV வாகன ஓQaகD நலனqR அTகைறT ெகாLY, பiதைட�த சாைலயCைன 
அக@றி வCQY 8திதாக தாX[தளV அைமTகலாV. 

8திதாக தாX[தளV அைமTக {.18.50 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX 
ெசoய7பQYDளe. 

தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 

ந.க.எL:5257/2020/இ1 

2601) நகராQசி எRைலT4QபQட வாXY எL:29 க~|]பாo வ tதியCR வசிT4V ெபாe 
மTகD நல: கcதிlV, ேபாT4வர[திைனT கc[திR ெகாLY பல வcடIகhT4 
9:னதாக கா:கி�Q தளV அைமTக7பQடe. கா:கி�Q தளV அைமTக7பQY பல 
வcடIகD ஆனதாR ஆIகாIேக பiதைட�eV, உைட�e ெபயX�த நிைலயC0Dளe. 
இதனாR ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD ெப]eV சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. 

ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD நலனqR அTகைறTெகாLY பiதைட�த 
கா:கி�Q சாைலைய அக@றிவCQY, 8தியதாக கா:கி�Q தளV அைமTக 

ேவLalDளe. 8தியதாக கா:கி�Q தளV அைமTக {.13.10 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y 
தயாX ெசoய7பQYDளe. 

தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 

ந.க.எL:5255/2020/இ1 
 

2602) நகராQசி எRைலT4QபQட வாXY எL:33 ெப]யாX காலனq கிழT4 ம@AV 
ேம@4 ப4திகளqR வசிT4V ெபாe மTகD நல: கcதிlV, பல வcடIகhT4 
9:னதாக கா:கி�Q தளV அைமTக7பQடe. கா:கி�Q தளV அைமTக7பQY பல 
வcடIகD ஆனதாR ஆIகாIேக பiதைட�eV, உைட�e ெபயX�த நிைலயC0Dளe. 



இதனாR ெபாeமTகD ெப]eV சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. 
ெபாeமTகD நலனqR அTகைறTெகாLY பiதைட�த கா:கி�Q சாைலைய 

அக@றிவCQY, 8தியதாக கா:கி�Q தளV அைமTக ேவLalDளe. 8தியதாக கா:கி�Q 

தளV அைமTக {.16.50 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. 
தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 

அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 

ந.க.எL:5265/2020/இ1 
2603) நகராQசி எRைலT4QபQட வாXY எL:30, ேநc நக]R வசிT4V ெபாe மTகD 

நல: கcதிlV, ேபாT4வர[திைனT கc[திR ெகாLY பல வcடIகhT4 9:னதாக 
கா:கி�Q தளV அைமTக7பQடe. கா:கி�Q தளV அைமTக7பQY பல வcடIகD 
ஆனதாR ஆIகாIேக பiதைட�eV, உைட�e ெபயX�த நிைலயC0Dளe. இதனாR 
ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD ெப]eV சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. 

ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD நலனqR அTகைறTெகாLY பiதைட�த 
கா:கி�Q சாைலைய அக@றிவCQY, 8தியதாக கா:கி�Q தளV அைமTக 

ேவLalDளe. 8தியதாக கா:கி�Q தளV அைமTக {.11.00 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y 
தயாX ெசoய7பQYDளe. 

தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 

ந.க.எL:5262/2020/இ1 
2604) நகராQசி எRைலT4QபQட வாXY எL:15, 4டR உcவC மா]யVம: ேகாவCR 

வ tதி ம@AV அரy மc[eவமைன பC:8ற ப4திகளqR வசிT4V ெபாe மTகD நல: 
கcதிlV, ேபாT4வர[திைனT கc[திR ெகாLYV பல வcடIகhT4 9:னதாக 
கா:கி�Q தளV அைமTக7பQடe. கா:கி�Q தளV அைமTக7பQY பல வcடIகD 
ஆனதாR ஆIகாIேக பiதைட�eV, உைட�e ெபயX�த நிைலயC0Dளe. இதனாR 
ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD ெப]eV சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. 

ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD நலனqR அTகைறTெகாLY பiதைட�த 
கா:கி�Q சாைலைய அக@றிவCQY, 8தியதாக கா:கி�Q தளV அைமTக 

ேவLalDளe. 8தியதாக கா:கி�Q தளV அைமTக {.7.80 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y 
தயாX ெசoய7பQYDளe. 

தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 

2605) நகராQசி எRைலT4QபQட ேம@T47ப4தியCR நகராQசிT4 ெசா�தமான 9Tகிய 
சாைலகD ம@AV இைண78 சாைலகD உDளe. இNசாைலகளqR நக]R நைடெப@A 
வcV பாதாளசாTகைட7 பணC 9aW@A தாX[தள7 பணCகD அைமTக7பQடe. 



தாX[தள7பணCகD 9aW@A பல வcடIகD ஆனதா0V, கYைமயான வாகன 
ேபாT4வர[e ம@AV 4aநtX பணCகD ேம@ெகாLடதி0V சில இடIகளqR பiதான 
நிைலயCR காண7பYகிறe. 

இதனாR சாைலகளqR 4ழிகD ஏ@பQYDளதாR வாகன ஓQaகD ம@AV 
ெபாeமTகD சாைலயCR பயணCT4V ேபாe ெப]eV சிரம[தி@4DளாகிறாXகD. 
ெபாeமTகD ம@AV வாகன ஓQaகD நலனqR அTகைறT ெகாLY, பiதான 
சாைலகளqR தாX ஒQY ைவ787பணC ேம@ெகாLY சரீைமTக ேவLalDளe. எனேவ, 
ேம@47ப4தியC0Dள 9Tகிய சாைலகD ம@AV இைண78 சாைலகளqR தாX ஒQY 

ைவ787 பணC ேம@ெகாDள {.5.00 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. 
தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 

அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV மதி7ப}Qaைன ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதி 
வழIகலாV. 

ந.க.எL:5253/2020/இ1 
2606) ெபாDளாNசி நகராQசி எRைலT4QபQட ப4தியCR அைமlV உYமைல ேராY 36-வe 

வாXaR த@ேபாe ெசயRபQY வcV நியாய வCைலTகைடயானe கைட 4றிய}Y 
எL.31GL010PY தனqயாX கQaட[திR ெசயRபQY வcவதாகWV அkவCடமானe 
பாeகா78 வசதி இRலாம0V மி:சார வசதி இRலாம0V உDளதாR ெபாe 
மTகhT4V, பணCயாளXகhT4V மிகWV சிரமாக  உDளதாகWV மா@A இடமாக 
நகராQசிT4 ெசா�தமான இடV உDள சிTக�ெசQaயாX பDளq வளாக[தி: 
ேம@478றV ச[eணWTjடமாக உDளe. அதிR தறேபாe 4ழ�ைதகளq: வcைக 
4ைறவாக உDளதாR அcகிR உDள ைமய[தி@4 மா@ற7பQY ெசயRபQY வcகிறe. 
அதனாR அVைமயV உபேயாகV இRலாமR உDளe. உபேயாகமிRலாமR _Qa 
ைவTக7பQYDள அTகQaட[ைத ெபாe மTகD நல: கcதி வழI4VபQச[திR 
ெபாDளாNசி pகXேவாX jQYறW ெமா[த வC@பைன பLடக சாைல வ,e,எL.ேக.910, 
பRலடV சாைல, ெபாDளாNசி eைண பதிவாளX/ேமலாLைம இயT4நX அவXகD மாத 
வாடைகயாக {.2,000/- ெச0[த சVமதV ெத]வC[e 10.09.2020 அ:A வCLண7பV 
சமX7பC[eDளாX.  
       எனேவ, பய:பாa:றி காலியாக உDள ச[eணW ைமயTjட[ைத ெபாe 
மTகளq: நல: கcதிlV, கQaடV பாeகாT4V ெபாcQYV, த@காலிகமாக நியாய 
வCைலTகைட ெசயRபட கQaட[திைன கீgTகLட நிப�தைனகhட: வழIக 
ம:ற[தி: ஒ78த0T4 ைவTக7பYகிறe.  
நிப�தைனகD: 

1. ஒkெவாc மாத9V வாடைக நி0ைவயC:றி நகராQசிT4 
ெச0[த7படேவLYV. 

2. கQaட[திைனlV, அதைன y@றிlDள வாளக[திைனlV |oைமயாக 
ைவ[eTெகாDள ேவLYV. 

3. மி: இைண78 கQடணV தIகளe ெசா�த ெசலவCR ெச0[த7பட ேவLYV. 
4. நகராQசிT4 கQaடV ேதைவ7பYVபQச[திR உடனaயாக காலி ெசoe 

ஒ7பைடTக7பட ேவLYV. ேம0V, கQaட[ைத காலி ெசoய மA[e நtதி 
ம:ற[திR வழT4 ெதாYT4V பQச[திR இkW[திரW ெசRல[தTகதRல.  

5. கQaட[திR எkவCத ேசதார9V இ:றி பாeகா[e ஒ7பைடTக7பட ேவLYV. 
அ0வலகT4றி78: 
       நிப�தைனகhT4QபQY ம:றV ஒ78தR வழIகலாV. 
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2607)            நகராQசிT4 ெசா�தமான கீgTகாvV ஆLY 4[தைக இனIகளq: 
4[தைக காலV 31.03.2021 உட: 9aவைடகிறe.  இkவCனIகhT4 நகXம:ற தtXமானV 
எL.655 நாD.13.12.2017-R ஒ78தR வழIக7பQYDள 2018-2021-V ஆLa: ஒ7ப�த78Dளq 
அறிTைக தயாX ெசoய7பQYDளதிR கீgTகLYDள சில இனIகளqR 2021-2024-V 
ஆLa@4 திc[தV ேம@ெகாDளலாV. 

வ.எ
L 

 
ஏல இனIகD 

 

4[தைக 
9aWAV 

காலV 

1 

கா�தி வாரNச�ைதயCR உDள 1 9தR 12 பC]WகளqR உDள 
நகரம:ற கைடகளq0V ம@AV காலியCடIகளq0V 
அkவCடIகளqR கைட ைவ[e வCயாபாரV ெசolV 
வCயாபா]களqடV ச�ைத நாQகளqR கQடணV வ�R ெசolV 
உ]மV (வcடV 1 T4) (ெவIகாய கைட ப4தி நtIகலாக) 
 

 
 
 

31.03.2021 

2 
கா�தி வாரNச�ைதயCR உDள தினச] காoகறி 
வCயாபாரNச�ைதயCR pைழW வாயCRகளqR கQடணV வ�R 

 
31.03.2021 



ெசolV உ]மV (வcடV 1-T4) 
 

3 

ேதXநிைல தினச] வCயாபாரNச�ைத pைழவாயCRகளqR 
கQடணV வ�ல ெசolV உ]மV ம@AV உQ8றV உDள 
நகரம:றT கைடகளqR வCயாபாரV ெசolV வCயாபா]களqடV 
கQடணV வ�R ெசolV உ]மV (வcடV 1-T4) 
 

 
31.03.2021 

4 
கா�தி வாரNச�ைதயCR ஆY வைத jடV கQடணV வ�R 
ெசolV உ]மV (வcடV 1-T4) 
 

 
31.03.2021 

5 

கைடவ tதி eைண வணCக வளாக[திR உDள 62’X57’ அளWDள 
நகராQசி _ மாXTெகQaR வC@பைனTகாக ெகாLY வர7பYV 
_TகhT4 yIக வ�R ம@AV ேம@பa இட[திR 
த@காலிகமாக சிRலைற வCயாபாரV ெசolV வCயாபா]களqடV 
உ]ம[ெதாைக வ�R ெசolV உ]மV (மாதV 1-T4) 
 

 
31.03.2021 

6 
y7பCரமணCயyவாமி ேகாவCR வ tதியCR உDள கQடண 
கழி7பCட[திR கQடணV வ�லிT4V உ]மV  (வcடV 1-T4) 
 

 
31.03.2021 

7 

கா�தி வாரNச�ைதயCR உDள pைழவாயCRகளqR, yIகV 
வ�R ெசoe ெகாDhV உ]மV (வcடV 1T4) (ெவIகாய 
கைட pைழவாயCR yIகவ�R நtIகலாக) 
 

 
01.06.2019 

9தR eைற 
வ�R 

8 

கா�தி வாரNச�ைதயCR உDள சXேவ வாXY எL.03 பCளாT 
எL.2, சXேவ எL.10/1 பாக[திR அடIகிய வைரயATக7பQட 
காலி இட[திR (13 ம@AV 14 பC]WகD) பைழய இcV8 
ெபாcDகD, சரT4கD ம@AV ெவRலV வCயாபாரV 
ெசoேவா]டV கQடணV வ�R ெசolV உ]மV (வcடV 1T4) 
 

 
 

31.02.2022 

9 

ெவIகேடசா காலனq ேமR நிைல 4aநtX ேதTக[ ெதாQa 
வளாக[தி@4 கிழTேக உDள தமிg ெத:றR திc.வC.க தினச] 
காoகறி வCயாபாரN ச�ைதயCR உDள 50 ெச:Q இட[திR 
நகராQசியC: wலV கQட7பQYDள கைடகளqR வCயாபாரV 
ெசoேவா]டV கQடணV வ�R ெசoe ெகாDhV உ]மV 
ம@AV pைழவாயCRகளqR கQடணV வ�R ெசolV உ]மV 
(வcடV 1T4) 
 
 

 
31.03.2022 

 
 

10 
கா�தி வாரNச�ைதயCR உDள சி பCளாT கQடணT 
கழி7பCட[திR கQடணV வ�லிT4V உ]மV (வcடV 1T4) 

கழி7பCடV 
இaTக7 

பQYDளe. 

11 
கா�தி வாரNச�ைதயCR காRநைடகளq: சாணV ஆY 
அAT4V இடIகளqR வCiV கழிWகD, ேதIகாo மQைட, 

 
ஏலV ேபாகாமR 



இளநtX மQைட, ெத:னIகீ@A, பைன ஓைல, ைவTேகாR 
கிழI4 ெகாa, கcV8 ேசாைக ஆகியைவகைள எY[eT 
ெகாDhV உ]மV (வcடV 1T4) 

உDளe. 

12 

நகராQசிT4 ெசா�தமான நகரளW வாXY இ, பCளாT எL.27, 
நகரளW எL.1752, 1753-R உDள காலியCட[திR 23,375 ச.அa 
இட[திR வாகன நிA[eமிடV, நா:4 சTகரV ம@AV 
இரLY சTகரV (சXTக~ ைமதானV) கQடணV வ�R 
ெசolV உ]மV (வcடV 1T4) 
 

8தியதாக  
ஏலV வCட 

தtXமானqTக7பQY 
9: ஏலV 

நடவaTைககD 
ேம@ெகாDள7 
பQY ஏலV 
ேபாகாத 

நிைலயCR 
உDளe. 

13 

நகராQசிT4 ெசா�தமான வாXY இ, பCளாT 27, நகரளW 
எL.1798-R பRலடV ேராY, நகராQசிT4 ெசா�தமான 
காலியCட[திR ஆVனq ேபc�e நிA[eமிடV கQடணV 
வ�R ெசolV உ]மV (வcடV 1T4) 

 

14 
அLணா ம[திய7 ேபc�e நிைலய[தி@4D வcV 
ேபc�eகhT4 மQYV கQடணV வ�R ெசolV உ]மV  
(வcடV 1 T4) 

 
01.07.2020 9தR 
eைற வ�R 

15 
அLணா ம[திய7 ேபc�e நிைலய[தி@4D உDள 
ெபாcQகD பாeகா78 அைறயCR கQடணV வ�R ெசoe 
ெகாDhV உ]V (வcடV 1 T4) 

 
ஏலV ேகார7பQY 

வcகிறe 

16 

லா]7ேபQைட pைழW வாயCR yIக வ�R ம@AV 
அI4Dள 10 கைடகளqR வCயாபாரV ெசolV 
வCயாபா]களqடV நாDேதாAV கQடணV வ�R ெசolV 
உ]மV 

 
31.03.2022 

 

17 
அLணா ம[திய7 ேபc�e நிைலய கQடணT 
கழி7பCட[திR கQடணV வ�லிT4V உ]மV (வcடV 1T4) 

 
30.11.2021 

18 
லா]7ேபQைட கQடணT கழி7பCட[திR கQடணV 
வ�லிT4V உ]மV (வcடV 1T4) 

 
31.05.2023 

19 
நகராQசி ஆLகD ேமRநிைல7பDளq ைமதான[தி: 
ேம@478றV உDள கQடணT கழி7பCட[திR கQடணV 
வ�லிT4V உ]மV (வcடV 1T4) 

 
31.08.2023 

20 
ேதXநிைல கQடணT கழி7பCட[திR கQடணV வ�R 
ெசolV உ]மV (வcடV 1T4) 

 
30.04.2023 

21 
ேபரறிஞX அLணா �@றாLY வCழா (jYதR ேபc�e 
நிைலயV கQடணT கழி7பCட[தR கQடணV வ�R 
ெசolV உ]மV  (வcடV 1T4)) 

 
28.02.2023 

22 
அLணா ம[திய ேபc�e நிைலய[திR ெதாைலTகாQசி 
ெபQaகD ைவ[e வCளVபரV ெசoe ெகாDhV உ]மV  
(வcடV 1T4) 

 
01.09.2020 9தR 
eைற வ�R 

23 
நகராQசி ெபLகD ேமRநிைல7பDளq (பைழய) 
வளாக[திR உDள இரLY சTகர வாகன வ�R ெசolV 
உ]மV (வcடV 1T4) 

இkவCடமானe 
அரy 

மc[eவமைனT



4 வழIக7 
பQYDளe. 

24 
நாNசி9[e பCரசவ வCYதியCR உDள இரLY சTகர வாகன 
நிA[தV வ�R ெசolV உ]மV (வcடV 1T4) 

 
31.03.2022 

 
அ) வ.எL.1 9தR 6 9aய உDள இனIகளq: 4[தைக காலV 31.03.2021 உட: 
9aவைடவதாR இkவCனIகhT4 ஏலV/ஒ7ப�த78Dளq ேகாரலாV. 
ஆ) வ.எL.10-R 4றி7பCட7பQYDள கா�தி வாரNச�ைத சி பCளாT கழி7பCடV        
இaTக7பQYDளதா0V இTகழி7பCட[திைன 4[தைக இன[திR இc�e நtTகV 
ெசoயலாV. 
இ) வ.எL.23-R 4றி7பCQYDள நகராQசி ெபLகD ேமRநிைல7பDளq (பைழய) 
வளாக[திR உDள அரy மc[eவமைனT4 வழIக7பQYDளதாR இkவCன[திைன 
4[தைக இன[திR இc�e நtTகV ெசoயலாV. 
ஈ) வ.எL.12 ம@AV 13-R 4றி7பCQYDள இரLY நா:4 சTகரV ம@AV ஆVனq 
ேபc�e நிA[தV அைமT4V ெபாcQY 9: ஏலV/ஒ7ப�த78Dளq ேகார7பQY 
ஏலV/ஒ7ப�த78Dளq ேகார யாcV 9: வராக நிைலயCR உDளதாR இkவCன[திைன 
4[தைக இன[திR இc�e நtTகV ெசoயலாV. 
உ) வ.எL.7,11,14,15 ம@AV 22 ஆகிய இனIகD ஏலV ேபாகாமR உDளதாR 
இkவCன[திைனlV ேசX[e ஏலV/ஒ7ப�த78Dளq ேகாரலாV. 
ஊ) வ.எL.3-R 4றி7பCQYDள கா�தி வாரNச�ைதயCR உDள தினச] காoகறி 
வCயாபாரN ச�ைதயCR pைழவாயCRகளqR கQடணV வ�R ெசolV உ]மV இன[திR 
கீgTகாvV திc[தV ேம@ெகாDளலாV. 
 
 

வ.எ
L 

ஏ@கனேவ உDளைவ 
 

திc[தV ேம@ெகாDள7பட 
ேவLaயைவ 

 
இன[தி: 

எL 
இன[தி: வைக 

1 14 
ெடVேபா பார[eட: 1T4 

{.50/- (9iேலாY) 

மினqேடாX /அேப/ெடVேபா 
பார[eட: (9iேலாY) 1T4 

{.50/- 
 

2 15 
ெடVேபா பாரமிRலாமR 1T4 

{.25/- 
மினqேடாX /அேப/ெடVேபா 

பாரமிRலாமR {.25/- 

3 16 
பார9Dள ஆQேடா ]Tஷ 1T4 

{.20/- 

பார9Dள காX / ஆQேடா / ]T
ஷா 1T4 {.20/- 

 

4 17 
பாரமிRலாத ஆடேடா ]Tஷா 

1T4 {.10/- 

பாரமிRலாத காX/ஆQேடா / ]T
ஷா 1T4 {.10/- 

 

5 18 

மாQY வLa ம@AV ைக 
வLaயCR சிRலைறயாக 

ெகாLY வcV வாைழ[தாX 
1T4, தTகாளq jைட 1T4 {.5/- 

மாQY வLa ம@AV ைக 
வLaயCR சிRலைறயாக 

ெகாLY வcV வாைழ[தாX 
1T4, தTகாளq jைட 1T4, 

ெவIகாயV ம@AV பRலா] 



wQைட 1T4 {.5/- 
 

 
          ேம@காL திc[தIகD ேம@ெகாDளWV இதர இனIகளqR மா@றIகD ஏeV 
இRலாததாR 2021-2024-V ஆLa@4 ஏலV/ஒ7ப�த78Dளq அறிTைக 8தியதாக 
அNசிYவத@4 அவசியV ஏeV இRைல எ:பதாR 2018-2021-V ஆLa@கான 
ஒ7ப�த78Dளq  அறிTைகயCR திc[தV ெசoe வ.எL.1 9தR 6 9aய உDள 
4[தைககாலV 9aWAV இன[தி@4V வ.எL. 7, 11,14,15 ம@AV 22 ஆகிய ஏலV 
ேபாகாத இனIகhT4V ஏலV/ஒ7ப�த78Dளq ேகாரWV, அத@கான ஒ7ப�த78Dளq 
அறிவC7பCைன தினச] ெசoதிதாளqR ெவளqயCYவத@4V அத@கான அைன[e 
ெசலவCனIகD ேம@ெகாDளWV ம:ற அ;மதிTகாக ைவTக7பYகிறe. 
அ0வலக 4றி78: 

1) ம:றV அ;மதிTகலாV. 
2) அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி ெப@A ஏல 

நடவaTைககD ேம@ெகாDள7பQடத@4 ம:றV அ;மதிTகலாV. 
ந.க.எL.5035/2020/அ6 
 

2608) நகராQசிT4 ெசா�தமான பஜாX வணCக வளாக கைட எL.07 திcமதி.வCேனாதினq 
எ:பவராR மாத வாடைக ெதாைக {.7500/-T4 19.11.2020-R நைடெப@ற 
ஏலV/ஒ7ப�த78DளqயCR கல�e ெகாLY சமX7பC[eளள ஒ7ப�த78Dளqயானe நகX 
ம:ற[தாR ஏ@க7பQYDளe.  அ:னாcT4 உடR நிைல ச]யCRலாத காரண[தாR 
கைட நட[திட இயலாe எ:AV ஒ7ப�த78Dளqைய ர[e ெசoe ைவ78[ெதாைகயCைன 
திcVப வழIக ேகா] வCLண7பC[eDளாX.  ேம@பa வCLண7பV ம:ற[தி: 
பாXைவT4V 9aவC@4V ைவTக7பYகிறe. 
அ0வலக 4றி78: 

பஜாX வணCக வளாக கைட எL.07-T4 திcமதி.வCேனாதினq எ:பவ]: மாத 
வாடைக ெதாைக {.7500/-Tகான 19.11.2020-V நாளqQட ஒ7ப�த78Dளqைய ர[e 
ெசoe ஏலV/ஒ7ப�த78Dளq ேகார ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL.1131/2020/அ6 

 
2609) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசி தைலைம நtேர@A 

நிைலய[திR இc�e வழிேயார கிராமIகhT4 வCநிேயாகிT4V 4aநtX கணTகீY 
ெசoய 4aநtX மானqகD அைம[தR பணCT4 {.19.25 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.12.2020 ஆV 
ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY 
ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 
ேந]ைடயாக வர7ெப@ற ஒ7ப�த78Dளqகளq: வCபரV: 

1. M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி. மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
0.25% 4ைறW. 

2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
3.15% அதிகV. 

மி:ன�சR வாயCலாக வர7ெப@ற ஒ7ப�த78Dளq வCபரV: 
3. M/S:ேப~ எலTQரானqT & சி~டV~, 

ெச:ைன. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
6.96% அதிகV. 

வர7ெப@ற w:A ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.25% 
4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 



ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற w:A ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.25% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5233/2020/இ1 
 

2610) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg பாலTகாY சாைல ம@AV அ7பX 

வ tதியCR மி: வCளT4கD அைம[தR பணCT4 {.3.20 இலQசV மதி7ப}Qa@4 09.12.2020 
ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY 
ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. M/S.Schnell Energy Equipments P.Ltd, 

Coimbatore. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.07% 4ைறW. 

2. M/S.Micro Instruments Ltd, Coimbatore.  
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

2.99% அதிகV. 
 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.07% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/S.Schnell Energy Equipments P.Ltd, Coimbatore அவXகளq: 
ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.07% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S.Schnell Energy 

Equipments P.Ltd, Coimbatore நிAவன[தி: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5373/2020/இ1 

2611) ெபாDளாNசி நகராQசிT4N ெசா�தமான மர7ேபQைட ப4திT4 த@சமயV வைர      
K.C பாXT ேமRநிைல நtX[ேதTக ெதாQaயCலிc�e 4aநtX வCநிேயாகV ெசoய7பQY 
வcகிறe. இ�நிைலயCR ேம@கLட மர7ேபQைட வ tதிT4 ெசR0V பகிXமான 
4ழாoகளqR அதிகமான வ tQY இைண78கD உDளதாR, மர7ேபQைட வ tதியC: கைடசி 
ப4தி வைர 4aநtX சரீாக ெசRவதிRைல. எனேவ, ேம@கLட மர7ேபQைட வ tதிT4 
ேசாமy�தரா8ரV ேமRநிைல நtXேதTக ெதாQaயCலிc�e வcV பகிXமான 



4ழாoகhட: இைண78 ெசoe jYதலாக பகிXமான 4ழாoகD அைம7பத@4 {.1.00 
இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. தயாX ெசoய7பQYDள மதி7ப}Qa@4 
ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV பணCயC: மதி7ப}QY[ ெதாைகயCைன 4aநtX நிதியCR 
ேம@ெகாDhவத@4V ம@AV பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அலவலX  
ம@AV ஆைணயாளX அவXகளq: 9: அ;மதி ெப@A ேமRநடவaTைக 
எY7பத@4V ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

ந.க.எL:5274/2020/இ1 
2612) ெபாDளாNசி நகராQசிT4QபQட ேகாQ�X சாைலயC0Dள நகராQசி7 ெபLகD 

ேமRநிைல7பDளqயCR, த@சமயV கQaட[தி: ேம@பர7பCR சி:ெடT~ ெதாQaகD 
அைம[e அைன[eT கழி7பைறகD ம@AV 4aநtX ெதாQaகhT4 தLணtX 
வழIக7பQY வcகிறe. இ�நிைலயCR ேம@கLட சி:ெடT~ ேடIகிலிc�e Overflow 
ஆ4V நtX ம@AV கசிlV நtX wலV தLணtரானe கQaட[தி: ேம@பர7பCR 
ேதI4வதாR, கQaட[தி: ேம@பர7பCR உDள Expansion Joint–R தLணtX கசி�e, 
கQaட[தி: Stability-யானe பாதிTக7பYகிறe. எனேவ, ேம@கLட பDளqT4 8தியதாக 
30,000 லிQடX ெகாDளளW ெகாLட ேமRநிைல நtXேதTக[ ெதாQa கQYவத@4 {.10.30 
இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 
ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV பணCயC: மதி7ப}QY[ ெதாைகயCைன நகராQசி கRவC நிதியCR 
ேம@ெகாDhவத@4V ம@AV பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அலவலX  
ம@AV ஆைணயாளX அவXகளq: 9: அ;மதி ெப@A ேமRநடவaTைக 
எY7பத@4V ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

ந.க.எL:5064/2020/இ1 
 

2613) ெபாDளாNசி நகராQசிT4N ெசா�தமான A.P.S. காலனq ப4திT4 த@சமயV வைர 
வாசவC நகX, CTC காலனq ப4திT4 ெசR0V Supply Main வழியாகேவ 4aநtX வ tQY 
இைண78கD வழIக7பQY வcகிறe. ேம@கLட Supply Main ஆனe K.C. பாXT 
ேமRநிைல நtX[ேதTக ெதாQaயCலிc�e வாசவC நகX, CTC காலனq, ெப]யாX நகX 
ேபா:ற ப4திகhT4 300mm Dia AC Main வழியாக 4aநtX வCநிேயாகV ெசoய7பQY 
வcகிறe. இ�நிைலயCR ேம@கLட Supply Main –லிc�e  தா: த@சமயV வைர A.P.S. 
காலனq ப4தியCR 4aயCc7ேபாX வ tQa@4V வழIக7பYகிறe இதனாR K.C. பாXT 
ேமRநிைல நtXேதTக ெதாQaயCலிc�e ெசR0V வாசவC நகX, CTC காலனq ேபா:ற 
ப4திகhT4 4aநtX ப@றாT4ைற ஏ@பYகிறe. எனேவ ேம@கLட Supply Main –லிc�e 
jYதலாக ஒc        Sub Main அைம[e A.P.S. காலணCT4 வழI4வத@4 {.75,000/-T4 
மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. தயாX ெசoய7பQYDள மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe.  
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV பணCயC: மதி7ப}QY[ ெதாைகயCைன 4aநtX நிதியCR 
ேம@ெகாDhவத@4V ம@AV பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அலவலX  



ம@AV ஆைணயாளX அவXகளq: 9: அ;மதி ெப@A ேமRநடவaTைக 
எY7பத@4V ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

ந.க.எL:5502/2020/இ1 
 

2614) ெபாDளாNசி நகராQசியCR திடTகழிW ேமலாLைம பணCT4 ேபQட] wலV 
இயI4V வாகனIகD (Battery Operated Vehicle) 47 எLணCTைககhT4 அkவ7ெபாie 
ஏ@பYV சிறிய பieகைள ச] ெசoe, ஆLY பராம]78 பணC ெசoய ேதைவயான 
ஆQகD jலி மQYV (Annual Maintenance Work With Labour Only) ஒc ஆLYT4 ேம@ெகாDள 
ஆ4V உ[ேதச ெசலW {.9,20,000/- T4 ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 

2. ேபQட] wலV இயI4V வாகனIகைள வcடா�திர பராம]78 ெசoதாR 
வாகனIகD நtLட ஆlhட: இயI4V. எனேவ, ேம@காL ெசலவCன[ைத 
ெபாe நிதியCR ேம@ெகாDhவத@4V ம@AV பணCயC: அவசர அவசியV கcதி 
தனq அ0வலX ம@AV ஆைணயாளX அவXகளq: 9: அ;மதி ெப@A 
ேமRநடவaTைக எY7பத@4V ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

ந.க.எL:6594/2019/இ1 
2615) ெபாDளாNசி நகராQசியCR நைடெப@AவcV வளXNசி7பணCகD ெபாeமTகD 

அறி�eெகாDhV வCதமாக கீgகாvV ெதாழிRமலXகளqR வCளVபரV பCரy]Tக 
மாவQட ஆQசி[தைலவX, அவXகளq: அ;மதி ெபற7பQY கaதV வர7ெப@ADளe. 
அத: அa7பைடயCR கீgகாvV ெதாழிRமலXகளqR, ெபாDளாNசி நகராQசியCR 
நைடெபAV வளXNசி7 பணCகD 4றி[e வCளVபரV பCரyரV ெசoய7பQYDளe. 
வCளVபரV பCரyரV ெசoத நாளqதgகளq: wலV, பQaயR ெதாைக ேகQY 
கீgகLடவாA வர7ெப@றDளe. இத@கான பQaயR ெதாைக வழIகWV, ெதாைககைள 
ெபாeநிதியCR ேம@ெகாDளWV ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
வ.எ
L 

நாளqதgகளq: ெபயX மாவQட ஆQசி[ தைலவX 
அவXகளq: அ;மதி நாD 

வCளVபர 
ேததி 

வCளVபரT 
கQடணV 

1. 
மTகD 4ரR (ெதாழிR 
மலX) 

ந.க.எL:651/ெச.ம.ெதா.அ/2020 
நாD:19.09.2020 

24.10.2020 47,250/- 

2. 
மாைலமலX (உDளாQசி 
சாதைன சிற78 மலX 
2020) 

ந.க.எL:638/ெச.டம.ெதா.அ/20
20 நாD:16.09.2020 24.10.2020 91,823/- 

3. 
தினகர: (ெபாDளாNசி 
ெதாழிR மலX) 

ந.க.எL:639/ெச.டம.ெதா.அ/20
20நாD:17.09.2020 

25.10.2020 28,000/- 

4. 
தினமணC (தtபாவளq 
ெதாழிR மலX) 

ந.க.எL:601/ெச.டம.ெதா.அ/20
20 நாD:26.08.2020 

25.10.2020 26,250/- 

5. 
தtTகதிX (தtபாவளq சிற78 
ெதாழிR மலX) 

ந.க.எL:731/ெச.ம.ெதா.அ/2020 
நாD::20.10.2020 

11.11.2020 30,000/- 

 ெமா[தV  2,23,323/- 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 

2. ேம@காvV வCளVபர[தி@கான ெசலவCன[ைத ெபாe நிதியCR 
ேம@ெகாDhவத@4V ம@AV அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வலX ம@AV 
ஆைணயாளX அவXகளq: 9: அ;மதி ெப@A ேமRநடவaTைக 



ேம@ெகாLடத@4V ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 
ந.க.எL:4893/2020/இ1 

 
2616) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான வாXY 

எL:33, ெப]யாX காலனq கிழT4 ம@AV ேம@47 ப4திகளqR கா:கி�Q தளV 
அைம[தR பணCT4        {.16.50 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.12.2020 ஆV ேததியCR 
ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 
பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc.எ~.பாX[திபராஜ:, ெபாDளாNசி 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.18% 
4ைறW. 

2. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 3.65% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.18% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாX[திபராஜ:, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.18% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாX[திபராஜ:, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5265/2020/இ1 
2617) ெபாDளாNசி நகராQசி கRவC நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான ேகாQ�X 

ேராY ெபLகD ேமRநிைல7 பDளqகளq: வ47பைறகhT4 மராம[e7பணC ெசoதR 
ம@AV வXணV _yதR பணCT4 {.18.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 03.12.2020 ஆV ேததியCR 
ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 
பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.23% 
4ைறW. 

2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.90% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.23% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 



2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.23% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5158/2020/இ1 
 

2618) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான வாXY 
எL:20, லிIைகய: வ tதி 9க7பCR சிAபாலV அைம[தR பணCT4 {.3.20 இலQசV 
மதி7ப}Qa@4 04.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற 
ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.16% 
4ைறW. 

2. திc.G.வCTேன�, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.60% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.16% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.16% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5258/2020/இ1 
2619) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான வாXY 31-R 

உDள yLணாV8 காRவாo இQேட] ப4தியCR 9@றி0V பiதைட�த கிண@AநtX 
வCநிேயாகT4ழாo மா@றியைமT4V பணCT4 {.1.10 இலQசV மதி7ப}Qa@4 03.12.2020 
ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY 
ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.06% 
4ைறW. 

2. திc.G.வCTேன�, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 3.43% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.06% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற 



அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.06% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5230/2020/இ1 
2620) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg 4aநtX பC]வCR உDள தைலைம 

நtேர@A நிைலயV, நtX உ�e நிைலயV ம@AV 4aநtX ேதTக வளாகIகளqR பாeகா78 
பணCகhT4 காவலX பணCயாளXகைள அWQ ேசாXசிI wலV பணCயமX[eதR பணCT4 
{.22.60 இலQசV மதி7ப}Qa@4 23.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR 
வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78 ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe 
கீgTகLடவாA. 

1. M/S. Green Dream, Pollachi 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.17% 
4ைறW. 

2. 
M/S. Gideon International forces, 

Pollachi 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.94% 
அதிகV. 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
0.17% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/S. Green Dream, Pollachi.  அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

4. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

5. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.17% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S. Green Dream 

Pollachi.   அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV 
6. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 

ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV k‰W« gâ 
c¤ÂuÎ tH§»aijÍ«  ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL. 5646/2020/இ1 
 

2621) ெபாDளாNசி நகராQசி சQடம:ற உA7பCனX ெதா4தி ேமVபாQY[ திQடV 2019-20-
: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான திc.வC.க மாXTெகQaR ெபாeTகழி7பCடV கQYதR 
பணCT4 {.5.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq 
ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX 
ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc.எ~.பாX[திபராஜ:, ெபாDளாNசி 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.22% 
4ைறW. 

2. M/S:தLடபாணC அ: ேகா, மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 3.48% 



ெபாDளாNசி. அதிகV. 
 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.22% 
4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாX[திபராஜ:, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.22% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாX[திபராஜ:, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:3252/2020/இ1 
2622) ெபாDளாNசி நகராQசி அ0வலக[தி: அைன[e7 பC]Wகளq: பய:பாQaR 

உDள கணCனqகD இயTக[தி: ெம:ெபாcDகளqR பாதி78 ஏ@படாதவாA ஒkெவாc 
கணCனqகhT4 ஒkெவாc ஆLa@4V ெம:ெபாcD பாதி78 ைவர~ எதிX78 
ெம:ெபாcD (Antivirus Software) அைமTக ேவLalDளe.2021 ஆLa: கணCனqகளq: 
ெம:ெபாcD பாeகா7பC@கான Antivirus Software யC: ெகாD9தR ெசoe ெபாc[திட  
உ[ேதச ெசலவCனV {.1.50 இலQச[தி@4V ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe 
அ0வலக 4றி78 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 
2. பணCயC: அவசர அவசியV கcதி 9: அ;மதி ெப@A ேம@ெகாDhV 

நடவaTைககhT4 ம:றV அ;மதிTகலாV. 
3. இ7பணCTகான ெசலவCன[ைத ெபாeநிதியCலிc�e ேம@ெகாDள ம:றV 

அ;மதிTகலாV. 
ந.க.எL:5675567556755675/2020000/இ1 

 
2623) ெபாDளாNசி நகராQசி அ0வலக[தி: அைன[e7 பC]Wகளq: பய:பாQaR 

உDள கணCனqகD இயIக பய:பY[த7பQY வcV UPS ம@AV ேபQட]கhTகான 
ஆLY பராம]78 ஜனவதி 2021 lட: 9aவைடகிறe.அ0வலக பய:பாQaR 
கணCனqகD இயTக[தி@4 UPS ம@AV ேபQட] அவசியV ேவLalDளe. பC7ரவ] 2021 
9R ஒராLa@4 AMC பராம]7பCைன ேம@ெகாDவத@4V உ[ேதச ெசலவCனV {.3.15 
இலQச[தி@4V ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
 

அ0வலக 4றி78 
1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 
2. பணCயC: அவசர அவசியV கcதி 9: அ;மதி ெப@A ேம@ெகாDhV 

நடவaTைககhT4 ம:றV அ;மதிTகலாV. 
3. இ7பணCTகான ெசலவCன[ைத ெபாeநிதியCலிc�e ேம@ெகாDள ம:றV 

அ;மதிTகலாV. 
ந.க.எL:5690569056905690/2021/இ1 

 



2624) ெபாDளாNசி நகராQசி அ0வலக[தி: அைன[e7 பC]Wகளq: பய:பாQaR உDள 
கணCனqகD ம@AV சாX8 உபகரணIகTகான ஆLY பராம]78 ஜனவ] 2021 lட: 
9aவைடகிறe. அ0வலக பணCகD தைடயC:றி இயIக கணCனq பய:பாY அவசியV 
ேவLalDளதாR, பC7ரவ] 2021 9தR ஒராLa@4 AMC பராம]7பCைன 
ேம@ெகாDவத@4V, உ[ேதச ெசலவCனV {.9.50 இலQச[தி@4V ம:ற அ;மதி 
ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலக 4றி78 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 
2. பணCயC: அவசர அவசியV கcதி 9: அ;மதி ெப@A ேம@ெகாDhV 

நடவaTைககhT4 ம:றV அ;மதிTகலாV. 
3. ெபாe நிதியCலிc�e இNெசலவCன[ைத ேம@ெகாDள ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5689568956895689/2021/இ1 
2625) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான வாXY 

எL:31, மர7ேபQைட பDளV கிழT47 ப4தியCR கா:கி�Q தளV அைம[தR பணCT4        
{.10.50 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR 
வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe 
கீgகLடவாA. 

1. திc.எ~.பாXதிபராஜ:, ெபாDளாNசி 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.12% 
4ைறW. 

2. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 3.65% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.12% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாXதிபராஜ:, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.12% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாXதிபராஜ:, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5250/2020/இ1 

 
2626) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான வாXY 

எL:16, S.S. ேகாவCR வ tதி 4AT4 வ tதி, ேகான7பX வ tதி ம@AV மகா[மா கா�தி 
மLடபV 4AT4 வ tதிகளqR கா:கி�Q தளV அைம[தR பணCT4 {.24.90 இலQசV 
மதி7ப}Qa@4 10.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற 
ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
0.18% 4ைறW. 



2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
3.00% அதிகV. 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.18% 
4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.18% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5248/2020/இ1 
2627) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான வாXY எL:9, 

இராமX ேகாவCR 4AT4 வ tதி ம@AV மeைர வ tர: ேகாவCR வ tதிகளqR கா:கி�Q தளV 
ம@AV ேபவX பCளாT அைம[தR பணCT4 {.16.10 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.12.2020 ஆV 
ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY 
ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc.எ~.பாXதிபராஜ:, ெபாDளாNசி 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.18% 
4ைறW. 

2. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 3.64% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.18% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாXதிபராஜ:, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.18% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாXதிபராஜ:, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5252/2020/இ1 
2628) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசி �@றாLY 

வCழாவCைனெயாQa, நகராQசி அ0வலக y@ANyவ@றிR ஓவCயIகD வைரதR 
பணCT4 {.4.50 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.11.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq 
ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX 



ெசoதe கீgகLடவாA. 
 

1

. 
M/S.Future Era, Coimbatore 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
0.21% 4ைறW. 

2

. 
M/S.Eye Soft, Coimbatore 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
2.69% அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.21% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/S.Future Era, Coimbatore அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற அ;மதி 
ேவLட7பYகிறe.  
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.21% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S.Future Era, Coimbatore அவXகளq: 
ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5260/2020/இ1 
2629) ெபாDளாNசி நகராQசியCR |oைம பாரதV திடTகழிW ேமலாLைம[ திQடV              

2018-19V நிதியCR 30 ேபQட] வாகனIகD வாIக7பQY, இயTக7பQY வ�தe. இதிR 12 
வாகனIகளq: ேபQட]கD பiதானதாR, இயIகாமR இc�e வcகி:றன. 

ேபQட] வாகனIகைள இயTக, பiதான ேபQட]கைள அக@றி வCQY 8தியதாக 
ேபQட] ம@AV சாXஜXகD வாIகி ெபாc[திT ெகாDள ஒ:AT4 {.0.50 இலQசV வ tதV 
12 வாகனIகhT4 உ[ேதச ெசலவCன[ ெதாைக {.6.00 இலQசV ஆ4V. இ7பணCயCைன 
ேம@ெகாDவத@4V, ெசலவCன[தி@4V ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT 4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 
2. இ7பணCTகான ெசலவCன[ைத ெபாe நிதியCலிc�e ேம@ெகாDள ம:றV 

அ;மதிTகலாV. 
3. பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வலX அவXகளq: 9: அ;மதி 

ெப@A ேம@ெகாLட நடவaTைககhT4 ம:றV அ;மதிTகலாV. 
2630) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசி எRைலT4QபQட கிழT47 

ப4தியC0Dள 9Tகிய சாைலகD ம@AV இைண78 சாைலகளqR தாX ஒQYைவ78  
ெசoதR பணCT4 {.5.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 04.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq 
ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX 
ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.24% 
4ைறW. 

2. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.77% 
அதிகV. 

 



வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.24% 
4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.24% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5247/2020/இ1 
 

2631) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசி எRைலT4QபQட ேம@4 
ப4தியC0Dள 9Tகிய சாைலகD ம@AV இைண78 சாைலகளqR தாX ஒQYைவ78  
ெசoதR பணCT4 {.5.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 04.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq 
ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX 
ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
0.24% 4ைறW. 

2. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
2.77% அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.24% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.24% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5253/2020/இ1 
 

2632) ெபாDளாNசி நகராQசியCR பய:பாQaR உDள TN 41 AA 7544  ஈ78 வாகன[திR 
ெபாc[த7பQYDள ேபQட] 3 வcடIகD பய:பY[த7பQY த@ேபாe பie 
ஏ@பQYDளe. 8திய ேபQட] மா@றV ெசoவத@4V, இத@கான உ[ேதச ெசலவCனV 
{.9,000-T4V ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 



அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 

2. பணCயC: அவசர அவசியV கcதி 9: அ;மதி ெப@A ேம@கLட 
நடவaTைககhT4 ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5728/2020/இ2 
2633) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான ெபா:நகX 

_IகாவCR ேயாகா ைமயTகQaடV கQYதR பணCT4 {.12.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 
31.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT 
ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.06% 
4ைறW. 

2. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.70% 
அதிகV. 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.06% 
4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.06% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5659/2020/இ1 
2634) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான நR�X 

47ைபT கிடIகிR ேசகரமா4V 47ைபகளqR அaTகa தt7ப@AவதாR அதைன 
அைணTகWV, அவசர ேதைவT4 தLணtX பCaTகWV அI4Dள கிண@AநtX 
ேமRநிைல[ ெதாQaயCR தLணtX பCaT4V அைம78 ெசoதR பணCT4 {.4.90 இலQசV 
மதி7ப}Qa@4 17.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற 
ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.10% 
4ைறW. 

2. திc.G.வCTேன�, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.23% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.10% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 



ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.10% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5503/2020/இ1 
2635) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான அoயாW 

வ tதியCR மைழநtX வaகாR கQYதR பணCT4 {.6.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 04.12.2020 ஆV 
ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY 
ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.14% 
4ைறW. 

2. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.77% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.14% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.14% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5259/2020/இ1 
2636) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg வாXY எL:15, 4டR உcவC 

மா]யVம: ேகாவCR வ tதி ம@AV அரy மc[eவமைன பC:8ற ப4திகளqR கா:கி�Q 
தளV அைம[தR பணCT4 {.7.80 இலQசV மதி7ப}Qa@4 04.12.2020 ஆV ேததியCR 
ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 
பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.14% 
4ைறW. 

2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.70% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.14% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 



ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.14% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5249/2020/இ1 

2637) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான 
ெவIகQரமண: வ tதி 4AT4 வ tதிகளqR கா:கி�Q தளV அைம[தR பணCT4 {.5.50 
இலQசV மதி7ப}Qa@4 04.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற 
ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.23% 
4ைறW. 

2. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.53% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.23% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.23% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5264/2020/இ1 
2638) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான வாXY 

எL:3-R நிேவதா நகX ப4தியCR பகிXமான 4ழாo அைம[தR, வாXY-2, வYகபாைளயV 
ப4தியCR பகிXமான 4ழாoகD பC][e வCநிேயாகV ெசoய 8திய வாRWகD 
ெபாc[eதR பணCT4 {.0.80 இலQசV மதி7ப}Qa@4 17.12.2020 ஆV ேததியCR 
ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 
பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.05% 
4ைறW. 

2. திc.G.வCTேன�, ெபாDளாNசி. மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.25% 



அதிகV. 
 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.05% 
4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.05% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5504/2020/இ1 
2639) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4QபQட ப4தியCR  

திற�தெவளq கிணAகD, ஆgeைள கிணAகளqR உDள மி:ேமாQடாX பV8கD, Starter-
கD ம@AV ைகபV8கைள ஓராLY பராம]78 ெசoதR பணCT4 {.9.90 இலQசV 
மதி7ப}Qa@4 10.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற 
ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc:ஏ.பா~கர:, ேகாயV8[|X.  
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.24% 
4ைறW. 

2. 
திcவாளXகD:ஆX[தி அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 3.50% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.24% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc:பா~கர:, ேகாயV8[|X அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.24% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc:பா~கர:, ேகாயV8[|X 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5229/2020/இ1 

 
2640) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg வாXY எL:29, க~|] பாo வ tதியCR 

கா:கி�Q தளV அைம[தR பணCT4 {.13.10 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.12.2020 ஆV 



ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY 
ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.18% 
4ைறW. 

2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.90% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.18% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.18% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5255/2020/இ1 
2641) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 எRைலT4QபQட நR�X 

47ைபT கிடIகிR பேயா ைமனqI 9ைறயCR அக@AV கழிWகைள அkவ7ேபாe 
8ைக7படV ம@AV வ taேயா எY[தR பணCT4 {.1.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.12.2020 
ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY 
ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc.ேக.பC.வC. சதt~, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.10% 
4ைறW. 

2. திc.ேக.பC. ேவ0, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.15% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.10% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.ேக.பC.வC. சதt~, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.10% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.ேக.பC.வC. சதt~, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 



ந.க.எL:5256/2020/இ1 
2642) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg வாXY எL:30, ேநc நக]R கா:கீQ 

தளV அைம[தR பணCT4 {.11.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.12.2020 ஆV ேததியCR 
ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 
பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc.ஆX.ராதாகிc�ண:, 
ெபாDளாNசி 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.23% 4ைறW. 

2. M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

2.50% அதிகV. 
 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.23% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 

ஒ7ப�ததாரX திc.ஆX.ராதாகிc�ண:, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.23% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX 

திc.ஆX.ராதாகிc�ண:, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV 
ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5262/2020/இ1 
2643) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg வாXY எL:13, திலகX வ tதி 4AT4 

வ tதியCR கா:கி�Q தளV அைம[தR பணCT4 {.12.50 இலQசV மதி7ப}Qa@4 

10.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT 
ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.23% 
4ைறW. 

2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 3.53% 
அதிகV. 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.23% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 

ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 



2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.23% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: 
ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5251/2020/இ1 
2644) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg வாXY எL:2, வYகபாைளயV மeைர 

வ tர: ேகாவCR வ tதி 9க78 9தR நகராQசி எRைல வைர தாX[தளV அைம[தR 

பணCT4 {.18.50 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq 
ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX 
ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc:M.வCTேன� 4மாX, ெபாDளாNசி.  
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.03% 4ைறW. 

2. திcவாளXகD:ஆX[தி அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

3.20% அதிகV. 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.03% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 

ஒ7ப�ததாரX திc:M.வCTேன� 4மாX, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.03% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc:M.வCTேன� 4மாX, 
ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5257/2020/இ1 
2645) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான வாXY 

எL:26, CTC காலனqயCலிc�e ெப]யாX காலனq ெசR0V கிண@A நtX பகிXமானT4ழாo 
9ieV பiதைட�eவCQடபaயாR 8திதாக பகிXமான 4ழாo அைம[தR பணCT4 
{.0.85 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR 
வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe 
கீgகLடவாA. 

1. திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.02% 
4ைறW. 

2. திc.G.வCTேன�, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.82% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.02% 



4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.02% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.A.சதt~4மாX, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5343/2020/இ1 
2646) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான VSRA 

பDளqயCR ைசTகிD ~ேடLY அைம[தR, ேபவX பCளாT நைடபாைத அைம[தR 
வXணV _yதR ம@AV மராம[e7பணC ெசoதR பணCT4 {.9.30 இலQசV மதி7ப}Qa@4 
10.11.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT 
ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. 
திcவாளXகD.ேக.ஆX.காளqதா~ அ: 
ேகா, ெபாDளாNசி 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.20% 
4ைறW. 

2. திc.சி.ராமகிc�ண:, ேகாQ�X. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 3.07% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.20% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திcவாளXகD.ேக.ஆX.காளqதா~ அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: 
ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.20% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திcவாளXகD.ேக.ஆX.காளqதா~ அ: 
ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4212/2020/இ1 
2647) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான ைடமLQ 

சிQa _IகாவC@4 சி:ெடT~ ெதாQa அைம[e ெசாQY நtX பாசன அைம78 ம@AV 
8திதாக ெசaகD அைம[தR பணCT4 {.5.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.11.2020 ஆV 
ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY 
ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
0.07% 4ைறW. 



2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
3.29% அதிகV. 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.07% 
4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.07% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4767/2020/இ1 
2648) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான ம¤:கைர 

ேராY அLணா சாைலயCR உDள ெபாeTகழி7பCடV மராம[e ெசoதR பணCT4 {.3.50 
இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.11.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற 
ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. 
திcவாளXகD: ேக.ஆX.காளqதா~ 
அ: ேகா, ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.23% 
4ைறW. 

2. திc:சி.ராமகிc�ண:, ேகாQ�X. மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.62% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.23% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திcவாளXகD:ேக.ஆX.காளqதா~ அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: 
ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.23% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX 
திcவாளXகD:ேக.ஆX.காளqதா~ அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: 
ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4770/2020/இ1 
2649) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான 4மர: நகX 

ரIகசாமி ேல அWQ ப4தியCR உDள கிண@றிைன |Xவா] y[தV ெசoதR 



அTகிண@றி@4 பாeகா78 பTகNyவX அைம[தR பணCT4 {.9.70 இலQசV மதி7ப}Qa@4 
10.11.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT 
ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.07% 
4ைறW. 

2. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.79% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.07% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.07% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4783/2020/இ1 
2650) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான 

வYகபாைளயV ஆரVபyகாதார நிைலய[தி@கcேக உDள நியாயவCைலTகைடT4 
y@ANyவX இcV8 கி]R ம@AV நைடபாைத (ேபவX பCளாT) அைம[தR பணCT4 

{.7.30 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.11.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR 
வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe 
கீgகLடவாA. 

1. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.26% 4ைறW. 

2. M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

3.53% அதிகV. 
 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.26% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.26% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, 
ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 



3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4766/2020/இ1 
2651) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான லQyமி8ரV 

_IகாவCR ேபவX பCளாT4ட: jaய நைடபாைத ம@AV இcTைககD மி:வCளT4 

வசதி ெசoதR பணCT4 {.5.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.11.2020 ஆV ேததியCR 
ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 
பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.16% 4ைறW. 

2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

3.78% அதிகV. 
 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.16% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 

ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.16% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: 
ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4769/2020/இ1 
2652) ெபாDளாNசி நகராQசி கRவC நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான 

இராமகிc�ணா நகX நகராQசி நYநிைல7பDளq வளாக[தி0Dள 8திய 

வ47பைறகhT4 வXணV _yதR பணCT4 {.4.40 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.11.2020 
ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY 
ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.22% 4ைறW. 

2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

3.49% அதிகV. 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.22% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 

ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 



அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.22% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: 
ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4778/2020/இ1 

2653) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான நகராQசிT4 

ெசா�தமான சாைலயCR உDள மரIகhT4 எLகD எieV பணCT4 {.1.60 இலQசV 

மதி7ப}Qa@4 10.11.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற 
ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc.எ~.பாXதிபராஜ:, ெபாDளாNசி 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.63% 4ைறW. 

2. திc.சி.ராமகிc�ண:, ேகாQ�X. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

3.75% அதிகV. 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.63% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாXதிபராஜ:, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.63% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாXதிபராஜ:, 
ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4771/2020/இ1 
2654) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான அ:ன_ரணC 

அVமாD ேல அWQaR உDள _IகாவCR ேபவX பCளாT நைடபாைத அைம[தR ம@AV 
இcTைககD மி:வCளT4 வசதி ெசoதR பணCT4 {.5.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.11.2020 
ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY 
ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.23% 
4ைறW. 

2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.92% 
அதிகV. 

 



வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.23% 
4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.23% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4768/2020/இ1 
2655) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான ேம@47ப4தி 

சாைலயC0Dள மரIகhT4 எLகD எieV பணCT4 {.0.95 இலQசV மதி7ப}Qa@4 
10.11.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT 
ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc.எ~.பாX[திபராஜ:, ெபாDளாNசி 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.63% 
4ைறW. 

2. திc.சி.ராமகிc�ண:, ேகாQ�X. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 3.75% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.63% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாX[திபராஜ:, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.63% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாX[திபராஜ:, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4773/2020/இ1 
2656) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான வாXY 23 

வC7ஜியாX ேவலி ம@AV 4மர: நகX சாைலயCR பiதைட�த சிAபாலIகD அக@றி 
8திதாக சிAபாலV அைம[தR பணCT4 {.3.50 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.11.2020 ஆV 
ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY 
ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. 
திcவாளXகD: ேக.ஆX.காளqதா~ 
அ: ேகா, ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.13% 
4ைறW. 



2. திc:சி.ராமகிc�ண:, ேகாQ�X. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.95% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.13% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திcவாளXகD:ேக.ஆX.காளqதா~ அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: 
ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.13% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திcவாளXகD:ேக.ஆX.காளqதா~ அ: 
ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4781/2020/இ1 
2657) ெபாDளாNசி நகராQசி கRவC நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான சம[|X 

இராம அoயIகாX ஆLகD ேமRநிைல7பDளq ைமதான[தி0Dள ~ேகQaI 

ைமதான[ைத y@றி0V S.S தY78 ேவலி அைம[தR ம@AV மி:வCளT4 வசதி 

ெசoதR பணCT4    {.19.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 17.11.2020 ஆV ேததியCR 
ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 
பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.22% 4ைறW. 

2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

3.01% அதிகV. 
 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.22% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 

ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.22% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: 
ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4777/2020/இ1 



2658) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான கைலவாணX 
வ tதியCR ஏ@கனேவlDள மிகWV பiதைட�த கா:கி]Q தளV ம@AV வaகாலி: 
பTகNyவ@றிைன அக@றி 8திதாக கா:கி]Q தளV, வaகாR பTகNyவX அைம[தR 

பணCT4 {.21.50 இலQசV மதி7ப}Qa@4 17.11.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq 
ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX 
ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.17% 4ைறW. 

2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

2.90% அதிகV. 
 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.17% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 

ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.17% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: 
ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4765/2020/இ1 

2659) ெபாDளாNசி நகராQசி கRவC நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான சம[|X 
இராம அoயIகாX ஆLகD ேமRநிைல7பDளq வளாக[திR அைம�eDள ~ேகQaI 

ஓYதள7பாைதயCR Actylic Synthetic Flooring அைமT4V பணCT4 {.20.10 இலQசV 

மதி7ப}Qa@4 17.11.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற 
ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.20% 4ைறW. 

2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

2.90% அதிகV. 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.20% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 

ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 



2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.20% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: 
ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4774/2020/இ1 

2660) ெபாDளாNசி நகராQசி கRவC நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான பாலTகாY 
சாைலயCR உDள நகராQசி ஆLகD ேமRநிைல7பDளq வளாக[தி0Dள ~ேகQaI 
ைமதானV காRப�e ைமதானV, jைட7ப�e ைமதானV ஆகியவ@ைற பC]Tக 
y@ANyவX, தY78ேவலி அைம[தR ம@AV பDளqயC: ேமRதள[திR Weathering coerce, 
pressed tiles பதிT4V பணCT4 {.11.50 இலQசV மதி7ப}Qa@4 17.11.2020 ஆV ேததியCR 
ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 
பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.14% 
4ைறW. 

2. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.98% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.14% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.14% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4776/2020/இ1 

 
2661) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான 

அVபராVபாைளயV தைலைம நtேர@A நிைலய வaகQa பYைகயCR உDள 4aநtX 
y[திக]7பC@4 பய:பY[த7பYV Back wash motor pump ம@AV வாRWகD மா@றி 
அைமT4V பணCT4 {.2.30 இலQசV மதி7ப}Qa@4 27.11.2020 ஆV ேததியCR 
ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 
பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.17% 
4ைறW. 



2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.71% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.17% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.17% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5056/2020/இ1 
2662) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான க�தசாமி 

ச�e, திcநtலகLடX வ tதி அ:ைன க~|] பாo வ tதி, கைலவாணX வ tதி ம@AV 
ைடமLQ பாXT இரLடாவe வ tதி ஆகிய ப4திகளqR 4aநtX ம@AV கிண@A நtX 
பகிXமான 4ழாo அைம[தR பணCT4 {.1.80 இலQசV மதி7ப}Qa@4 27.11.2020 ஆV 
ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY 
ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc:ஏ.பா~கர:, ேகாயV8[|X.  
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.12% 
4ைறW. 

2. 
திcவாளXகD:ஆX[தி அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.78% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.12% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc:பா~கர:, ேகாயV8[|X அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.12% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc:பா~கர:, ேகாயV8[|X 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5092/2020/இ1 
2663) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான வாXY எL 8 

சTதி வCநாயகX ேகாவCR வ tதியCR பiதைட�eDள சிAபாலV அக@றி 8திதாக 



சிAபாலV அைம[தR பணCT4 {.1.75 இலQசV மதி7ப}Qa@4 10.11.2020 ஆV ேததியCR 
ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 
பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc:எ~.பாXதிபராஜ:, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.26% 
4ைறW. 

2. திc:சி.ராமகிc�ண:, ேகாQ�X. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 3.43% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.26% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc:எ~.பாXதிபராஜ:, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.26% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc:எ~.பாXதிபராஜ:, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4782/2020/இ1 

 
2664) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான எV.ஜி.ஆX 

நக]0Dள ெபாeTகழி7பCடV மராம[e7 ேம@ெகாDhதR பணCT4 {.4.50 இலQசV 
மதி7ப}Qa@4 10.11.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற 
ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

 

1. 
திc.எ~.பாX[திபராஜ:, 
ெபாDளாNசி 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.13% 
4ைறW. 

2. திc.சி.ராமகிc�ண:, ேகாQ�X. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 2.72% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.13% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாX[திபராஜ:, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.13% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாX[திபராஜ:, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 



3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4772/2020/இ1 

 
2665) ெபாDளாNசி நகராQசி கRவC நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான சம[|X 

இராம அoயIகாX ஆLகD ேமRநிைல7பDளq வளாக[திR அைம�eDள ~ேகQaI 
ைமதான[தி@4 வcV நபXகைள கLகாணCTக அ0வலக அைற, பயC@சி 
ெபAபவXகhT4 உைட மா@AV அைற பைழய y@A yவ@றிைன அக@றி 8திதாக 
கி]R ேகQ அைம[தR பணCT4 {.11.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 17.11.2020 ஆV ேததியCR 
ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 
பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. 
M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
0.08% 4ைறW. 

2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
2.88% அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.08% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.08% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4775/2020/இ1 
 
 

2666) ெபாDளாNசி நகராQசி அ0வலகV ெதாடIக7பQY 100 ஆLYகD 
நிைறவைட�ததைன சிற7பCTகWV, நிைனWjAV வCதமாகWV த@சமயV ெபாDளாNசி 
நகராQசியCR பணC8]lV அ0வலXகD பணCயாளXகD ம@AV ஏைனய ஊழியXகhட: 

4iவாக 8ைக7படV எY[e அதைன அவரவXகhT4 ஒc 8ைக7படV (Lamination with 
Frame) உட: ெகாYTக உD¥X வCைல78Dளq ெபற7பQடe. வற7ெப@ற 
வCைல78Dளqகளq: ஒ78ேநாT4பQaயR பC:வcமாA ம:ற[தி: பாXைவT4 
ைவTக7பYகிறe. 

வ.எ
L 

வCைல78தாரXகD 
வCைல78Dளq {பாயCR 

(ஒ:AT4) 



1. K.P.Velu Degital Studio 

550/-  
(15”X8” அளW 8ைக7படV, 

ேலமிேனஷ: 7ேரV உDபட) 

2. Joopitor Photo Studio 

750/- 
(15”X8” அளW 8ைக7படV, 

ேலமிேனஷ: 7ேரV உDபட) 

3. The Rainbow Colour Labs  

1050/- 
(15”X8” அளW 8ைக7படV, 

ேலமிேனஷ: 7ேரV உDபட) 
  
ேம@காvV வற7ெப@ற வCைல78DளqகளqR 4ைறவான வCைல78Dளq 

ெகாY[eDள K.P.Velu Degital Studio ெபாDளாNசி அவXகளe வCைல78Dளq 

(8ைக7படV ஒ:AT4 Frame with lamination உட:) {.550/-ஐ ஏ@கWV, ேதாராயமாக 
100 8ைக7பட[தி@4 ஆ4V ெசலவCனV {.55,000/-T4 உ]ய அ;மதிlV, இதைன 
ெபாeநிதியCR ேம@ெகாDவத@4V தனq அ0வலX அவXகளq: அ;மதி 
ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 
ந.க.எL:5178/2020/இ1 

2667) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe yகாதார7 பC]W உபேயாக[தி@காக 
பய:பY[த7பYV கீgTகLட Chemicals த@ேபாe இc78 4ைறவாக உDளe. தினச] 
ெகாy ஒழி78 பணCகhT4 அ[தியாவசியமாகWV ஆகி:றe. ேம@பa ெடI4 தY78 
இதர ெகாy ஒழி78 பணCகhT4 ேதைவ7பYV Chemicals (ெகாy78i / 9திX ெகாy 
அழிT4V மc�eகளான) 

 
1. (Larvicide) அேபQ Temiphos 50% - 600 லிQடX 

 
2. ைப][தியV 2% Extra (Adulicide) - 600 லிQடX 

 
ேம@4றி7பCQYDள அளவCR (Chemicals) இ�நகராQசியC: ெபாe yகாதார7 

பணCகhT4 அவசியV ேதைவ7பYகிறe. இவ@ைற தமிgநாY அரசி: (TNMSC) தமிgநாY 
ெமaTகR சXவ tச~ காX7பேரச:, ெச:ைன நிAவனV அIகீக][eDள ெசலவCனV 
{.12,21,300/- ஆகி:றe. ெபாe yகாதார அவசர அவசியV கcதி ேம@4றி7பCQYDள 
Chemicals ச7ைள ெசoய (TNMSC) தமிgநாY ெமaTகR சXவ tச~ காX7பேரச:, ெச:ைன 
அIகீக][eDள கீgTகLட நிAவனIகளqலிc�e ேநரaயாக ெகாD9தR ெசoய 
நகXம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 

1. TEMEPHOS EC 50%- 600 லிQடX ெகாD9தR ெசoய TNMSC அIகீகாரV ெப@ற BR 
AGRO TECH LTD, அIகீக][eDள தமிgநாY பCரதிநிதியான M/S ALCHEMI- 

ENTERPRICES, 524,13 WEST CHENNAI-R ெகாD9தR ெசoயWV. 
 

2. ைப][தி]யV 2% Extra (Adulicide) – 600 லிQடX ெகாD9தR ெசoய TNMSC 

அIகீக][eDள NITAPOL INDUSTRIES - KOLKATA 9கவ]ைய சாX�த கVெபனq 
ச7ைளயரான M/S ARUNAVI ENTERPRISES நிAவனV, INDRA NAGAR, ADAYAR, CHENNAI-



R ெகாD9தR ெசoயWV, ேம@4றி7பCQYDள {.1221300/-[தி@4V நகXம:ற 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
 
     ெபாe yகாதார அவசர அவசியV கcதி (Larvicide) அேபQ Temiphos 50% - 600 

லிQடX ைப][தியV 2% Extra (Adulicide) – 600 லிQடX CHEMICALS வாIகி பய:பY[த 
நகX ம:ற ஒ78த0T4V இத@4 ஆ4V ெசலவCன[தி@4 ம:ற அ;மதிlV 
ேவLட7பYகிறe. 

அ0வலகT4றி78: 
தமிgநாY ெமaTகR சXவ tச~ காX7பேரச:, ெச:ைன நிXணயV ெசoeDள 
வCைலயCR அIகீக]Tக7பQட நிAவனIகளqலிc�e (Larvicide) அேபQ Temiphos 

50% - 600 லிQடX ைப][தியV 2% Extra (Adulicide) – 600 லிQடX CHEMICALS ேநரaயாக 
ெகாD9தR ெசoய ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5673 / 2020 / எN2 
 

2668) ெபாDளாNசி நகராQசிT4QபQட ப4திகளqR ம[திய மாநில அரy உ[தரவC:பa 
ேபாXTகால அa7பைடயCR ெகாேரானா ைவர~ தY78 பணCகD ேம@ெகாDள உ]ய 
கிcமிநாசினqகD (ெகமிTகR~), மc�eகD ம@AV பாeகா78 சாதனIகD ெகாD9தR 
ெசolV பணCகhT4 {.18,50,000/- மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQடe. தயாX ெசoய7பQட 
மதி7ப}Qaைன தமிgநாY மாவQட நகராQசிகD சQடV 1920 பC]W 15: கீg ேம@ெகாDள 
அ;மதி ெபற7பQYDளe. பணCயC: அவசர அவசியV கcதி 17.11.2020ஆV ேததி 
வCைல78Dளq ேகா] வCைல78DளqகD ெபற7பQடe. 

 
வCைல78DளqகD வCபரV பC:வcமாA:- 
 
வ.எL ெபயX மதி7ப}QY[ ெதாைக 

{. 
1 சதX: சாலிQ ேவ~Q ேமேன�ெம:Q சXவ t~, 

க:னqயா4ம]. 
18,32,000/- 

2 திc7ப[|X அTேரா இ:ஜினqய]I & 
சXவ tஸ~, 
ேகா ஆ7 ெச:டX லிமிெடQ, 
திc7ப[|X. 

22,13,500/- 

3 ¨ 9cகா எLடXபCைரச~, திc7ப[|X 21,21,500/- 
 
     வர7ெப@ற w:A வCைல78DளqகளqR 4ைறவான வCைல78Dளq அளq[eDள 
சதX: சாலிQ ேவ~Q ேமேன�ேம:Q சXவ t~, க:னqயா4ம] அவXகளq: 
வCைல78Dளqைய ஏ@A பணC உ[திரW வழIக7பQY, பணCகD அவசர அவசியV கcதி 
நகராQசிகளq: சQடV 1920 பC]W 15: கீg தனq அ0வல]: அ;மதி ெப@A 
ேம@ெகாDள7பQடe ம:ற[தி: பாXைவT4V பதிவC@4V ைவTக7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதிTகலாV. 
ந.க.எL:1186 / 2019 / எN2 

 
2669) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான 

ேகாQடாVபQa ெபாeTகிணA அcேகlDள கழி7பCட கழிWநtX நNy[ெதாQa 



பiதானைத ச]ெசoதR ம@AV மராம[e7பணCகD ெசoதR பணCT4 {.1.50 இலQசV 
மதி7ப}Qa@4       17.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற 
ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

 

1. திc.எ~.பாX[திபராஜ:, ெபாDளாNசி 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.23% 
4ைறW. 

2. திc.சி.ராமகிc�ண:, ேகாQ�X. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 3.07% 
அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 0.23% 

4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாX[திபராஜ:, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.23% 4ைறவானதாக 
ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc.எ~.பாX[திபராஜ:, ெபாDளாNசி 
அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5267/2020/இ1 

2670) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg ெகாரனா ைவர~ பரவைல தYTக 
நகராQசியC: 9Tகிய ப4திகளqR நகராQசி ஊழியXகD பணCயா@ற ெசQ அைம[தR 
பணCT4 {.2.70 இலQசV மதி7ப}Qa@4 04.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq 
ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX 
ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.06% 4ைறW. 

2. M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

2.60% அதிகV. 
 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.06% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.06% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, 



ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5263/2020/இ1 

2671) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 எRைலT4QபQட 
வYகபாைளயV ெமயC: சாைலயCR மைழநtX வaகாR அைம[தR ம@AV மயான[திR 

இcV8 கி]RகD அைம[தR பணCT4 {.7.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 04.12.2020 ஆV 
ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY 
ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.22% 4ைறW. 

2. M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

2.64% அதிகV. 
 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.22% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.22% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, 
ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5254/2020/இ1 

2672) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 எRைலT4QபQட 
ஆலமர[e அVம: ேகாவCR வ tதி ம@AV வYகபாைளயV ெமயC: ேராY ச�தி7பCR 

சிAபாலV அைம[தR பணCT4 {.6.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 04.12.2020 ஆV ேததியCR 
ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 
பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 

1. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.09% 4ைறW. 

2. M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

2.72% அதிகV. 
 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 



0.09% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க 
ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.09% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX திc:ஆX.y7ரமணCயV, 
ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:5261/2020/இ1 

2673) ெபாDளாNசி நகராQசியCR ேசகரமா4V கQaடT கழிWகD அைன[eV த@சமயV 
நகராQசிT4 ெசா�தமான y7பVமாD வ tதியC0Dள திற�தெவளq ப4தியCR ெகாQட7பQY 
வcகிறe. இ�நிைலயCR ேம@கLட இட[திைனN y@றி த@சமயV கVபCேவலி 
இRலாததாR பாeகா7ப@ற த:ைம உDளe. எனேவ, ேம@கLட இட[திைன y@றி 
கVபC ேவலி அைம7பத@4 {.6.10 இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. 
தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}Qa@4 ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. ேம@காvV பணCயC: மதி7ப}QY[ ெதாைகயCைன ெபாe நிதியCR 
ேம@ெகாDhவத@4V ம@AV பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அலவலX  
ம@AV ஆைணயாளX அவXகளq: 9: அ;மதி ெப@A ேமRநடவaTைக 
எY7பத@4V ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

ந.க.எL: 5930/2020/இ1 

 
2674) ெபாDளாNசி நகராQசி எRைலT4D 8திய திQடNசாைலயCR மகா[மா 

கா�திசிைல, பைழய ேபc�e நிைலயV 9:8றV மகா[மா கா�தி சிைல ம@AV 
jQெசQ ேராQaR எV.ஜி.ஆX சிைலlV அைமTக7பQYDளன.  

ேம@காvV சிைலகைள சwக வCேராதிகளqடமிc�e பாeகாT4V ெபாcQY, 
சிைலகைள y@றி0V இcV8 கி]R அைம[e பாeகாTக ேவLalDளe. 

சிைலயCைன பாeகாT4V ெபாcQY, இcV8 கி]R அைமTக {.4.50 
இலQச[தி@4 மதி7ப}Y தயாX ெசoய7பQYDளe. 

எனேவ, தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}QY ெதாைகT4 ம:ற[தி: அ;மதி 
ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 

2. தயாX ெசoய7பQட மதி7ப}QY[ ெதாைகயCைன ெபாeநிதியCR ேம@ெகாDளWV, 
பணCயC: அவசர அவசியV கcதி, தனq அ0வல]: 9: அ;மதி ெப@A 
ேமRநடவaTைக ேம@ெகாLடைதlV ம:றV அ;மதி வழIகலாV. 



 
 

2675) ெபாDளாNசி நகராQசி ப4திகளqR ெகாேரானா ேநாo தY78 நடவaTைகT 
4றி[eV ெடI4 காoNசR 4றி[த வCழி78ணXW ஏறபY[திடWV, திடTகழிW 
ேமலாLைமயCR மT4V ம@AV மTகாத 47ைபT 4றி[e ம@AV மைழTகாலIகளqR 
ேம@ெகாDள ேவLaய நடவaTைககD 4றி[e வCழி78ணXW ஏ@பY[திட வCளVபர 
ேநாQ�~ அNசa[e வழI4V பணCT4 உ[ேதச ெசலவCனV {.5,00,000/-[தி@4V, 
ஒ7ப�த78DளqT ேகா] பணCகD ேம@ெகாDளWV ம:ற[தி: அ;மதி 
ேவLட7பYகிறe. ேம0V ெபாe yகாதார7பணCயC: அவசியV கcதி 9: அ;மதி 
ெப@A பணCகD ேம@ெகாDள ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78:- 

1. ம:றV பாXைவயCQY பதிW ெசoயலாV. 
2. ெபாe yகாதார7 பணCயC: அவசர அவசியV கcதி 9: அ;மதி ெப@A பணCகD 

ேம@ெகாDள ம:ற[தி: அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
ந.க.எL.5768/2020/எN2 

2676) bghŸsh¢Á efuh£Á¡F£g£l r£lk‹w¤ bjhFÂ th¡fhs® g£oaèš et«g® 21, 22  
or«g® 12, 13 M»a njÂfëš eilbg‰w Áw¥ò Kfh«fëš bgw¥g£l 6, 7, 8, 8A got§fŸ k‰W« 
ÅL Ålhf br‹W  bgw¥g£l got§fis ONLINE-š gÂnt‰w« brŒtj‰F éiy¥òŸë 
nfhçaÂš Ñœ¡f©lthW 3 éiy¥òŸëfŸ tu¥bg‰WŸsJ. 

 
t.t.t.t.    

v©v©v©v©    
fâå ika¤Â‹ bga®fâå ika¤Â‹ bga®fâå ika¤Â‹ bga®fâå ika¤Â‹ bga®    got« étu«got« étu«got« étu«got« étu«    got« 1¡F got« 1¡F got« 1¡F got« 1¡F     

bjhifbjhifbjhifbjhif    
%.%.%.%.    

1. be£ghæ©£ ÃbusÁ§ br‹l® 6,  
8, 8A 

18 
13 
 

2. »ß‹ be£ ÃbusÁ§ br‹l® 
97/1, ghy¡fhL nuhL 
bghŸsh¢Á 
 

6,  
8, 8A 

12 
8 

3. kJ Ï©l®be£ ÃbusÁ§ br‹l® 
ghuÂah® ÅÂ 
bghŸsh¢Á. 

6,  
8A 

20 
15 

 
               nk‰f©l 3 éiy¥òŸëfëš Fiwªj éiy¥òŸë tH§»a »ß‹ be£ ÃbusÁ§ 
br‹l® ãWtd¤Â‹ éiy¥òŸëia V‰f k‹w¤Â‹ mDkÂ nfhu¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh« 
e.f.v©.5117/2020/Á3e.f.v©.5117/2020/Á3e.f.v©.5117/2020/Á3e.f.v©.5117/2020/Á3    
 

2677) bghŸsh¢Á efuh£Á¡F£g£l gFÂfëš k¤Âa khãy muR c¤jué‹go ngh®¡fhy 
mo¥gilæš  bfhnuhdh itu° jL¥ò gâfŸ nk‰bfhŸs cça »UäehÁå (bfä¡fš°) 
bfhŸKjš brŒÍ« gâfS¡F %.5,70,000/- kÂ¥ÕL jah® brŒa¥£lJ. jah® brŒa¥g£l 
kÂ¥Õ£oid jäœehL kht£l efuh£ÁfŸ r£l« 1920 ÃçÎ 15‹ Ñœ nk‰bfhŸs mDkÂ 
bgw¥g£LŸsJ. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ 01.12.2020 M« njÂ éiy¥òŸë nfhç 09.12.2020 
m‹W éiy¥òŸëfŸ bgw¥g£lJ. 

 
t.v© bga® kÂ¥Õ£L¤ bjhif 



1. $ r¡Â Vb#‹Ó° 
44/3, fzgÂ ef® bkæ‹ nuhL, 
fzgÂ ef®, 
<nuhL – 638011. 

%. 5,66,400/- 100 Litre 

2. v°.M®. onul®°, 
87, khjt¡fhL, ÂUef® fhyå, 
<nuhL – 638003 

%. 6,14,780/- 100 Litre 

3. iguäL ¥nuh[Á§ äš°, 
013/1, í nt£L¡f£L tyR, 
eÁa}® nuhL 
<nuhL – 638011 

%. 6,00,620/- 100 Litre 

 
           tu¥bg‰w _‹W éiy¥òŸëfëš Fiwthd éiy¥òŸë më¤JŸs $ r¡Â Vb#‹Ó°, 
44/3, fzgÂ ef® bkæ‹ nuhL, fzgÂ ef®, <nuhL-638011 mt®fë‹ éiy¥òŸëia V‰W 
gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ efuh£Áfë‹ r£l« 1920 ÃçÎ 15‹ Ñœ Mizaç‹ mDkÂ 
bg‰W éãnahf c¤ÂuÎ tH§f¥g£L, »UäehÁå bfhŸKjš brŒÍ« gâ nk‰bfhŸs¥g£lJ 
k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« gÂÎ brŒayh« 
e.f.v©.4160/2020/v¢2e.f.v©.4160/2020/v¢2e.f.v©.4160/2020/v¢2e.f.v©.4160/2020/v¢2    
 

 
2678) ெபாDளாNசி நகராQசி 4aநtX நிதியC: கீg நகராQசிT4 ெசா�தமான த�ைத 

ெப]யாX வ tதியCR ஏ@கனேவlDள பiதைட�த வaகாலிைன 8e7பC[தR பணCT4 

{.3.00 இலQசV மதி7ப}Qa@4 17.12.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR 
வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe 
கீgகLடவாA. 

1. M/S:தLடபாணC அ: ேகா, 
ெபாDளாNசி. 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.08% 4ைறW. 

2. திc:ஆX.y7ரமணCயV, ெபாDளாNசி. 
மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

3.00% அதிகV. 
 

வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.08% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 

ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய 
ஏ@க ம:ற அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.08% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/S:தLடபாணC அ: 
ேகா, ெபாDளாNசி அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 



2679) ெபாDளாNசி நகராQசி ெபாe நிதியC: கீg நகராQசி அ0வலக பய:பாQa@4 

UTIS பய:பாQaR பC]LடX வசதி ஏ@பY[த இcTைக எi[தXகhT4 பC]LடX 
ம@AV உபகரணIகD ெகாD9தR ெசoதR பணCT4 {.3.50 இலQசV மதி7ப}Qa@4 
26.11.2020 ஆV ேததியCR ஒ7ப�த78Dளq ேகா]யதிR வர7ெப@ற ஒ7ப�த78DளqகைளT 
ெகாLY ஒ78ேநாT4 பQaயR தயாX ெசoதe கீgகLடவாA. 
1. M/s.Syscon Systems, Coimbatore. 

 

மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
0.25% 4ைறW. 

2. M/s.Sagar Electronics, Pollachi. மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 
3.28% அதிகV. 

 
வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR மதி7ப}QY வCைல வCகித[ைத வCட 

0.25% 4ைறவானதாகWV ம@றைத வCட 4ைறவானதாகWV ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள 
ஒ7ப�ததாரX M/s.Syscon Systems, Coimbatore அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ஏ@க ம:ற 
அ;மதி ேவLட7பYகிறe. 
அ0வலகT4றி78: 

1. ேம@பa பணCT4 நிXவாக அ;மதி ெபற ம:ற[தி@4 ெபாcD 
ைவTக7பQYDளe. 

2. 9தR அைழ7பாக வர7ெப@ற இரLY ஒ7ப�த78DளqகளqR 0.25% 
4ைறவானதாக ஒ7ப�த78Dளq அளq[eDள ஒ7ப�ததாரX M/s.Syscon Systems, 

Coimbatore அவXகளq: ஒ7ப�த78Dளqைய ம:றV ஏ@கலாV. 

3. ேம@காL பணCயC: அவசர அவசியV கcதி தனq அ0வல]: 9: அ;மதி 
ெப@A ஒ7ப�த78Dளq ேகா] நடவaTைககD ேம@ெகாLடைதlV ம@AV பணC 
உ[திரW வழIகியைதlV ம:றV அ;மதிTகலாV. 

ந.க.எL:4738/2020/இ1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


