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2726) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமான ெப�க� ேம�நிைல�ப�ள� ேகா�� 
ேரா�� ெசய�ப� வ!கிற#. நா�%&வ#' த(ேபா# ெகாரனா ைவர) தா�க' 
காரணமாக ப�ள�கள�� பய+,' மாணவ, மாணவ+ய�க� நல. க!தி ப�ள��� 
வ+�%ைற அள��க�ப��ள#. ப�ள� வளாக0தி,�ள வ��பைறக� ெகாரனா ைவரசா� 
பாதி�க�படவ�க� த2கி சிகி�ைச ெப3' வா��களாக மா(ற' ெச4ய�ப��ள#. 

த(ேபா# தமிழக அர6 9-' வ��7 %த� 12-' வ��7 வைர பய+,' மாணவ, 
மாணவ+ய�க8�� ேந9ைடயாக வ��7க� நட0#மா3 உ0தரவ+ட�ப��ள#. இத. 
அ��பைடய+� பய+,' மாணவ, மாணவ+ய�க� நல. க!தி<', ெகாரனா ைவர) 
தா�க' ஏ(படாம� இ!�க>', ப�ள�ய+. %த� தள0தி,�ள வ��7கள�� 7தியதாக 
வ�ண' ?ச>' ம(3' இர�� தள0தி,�ள வ��பைறகள�� மி.சார வசதிக8', 
ெச4# 7#�ப+�க ேவ��<�ள#. 

எனேவ, ேம(காA' பண+கைள ேம(ெகா�ள B.24.30 இலச0தி(� மதி�பC� தயா� 
ெச4ய�ப��ள#. தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7:  

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
2. தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன க�வ+ நிதிய+� ேம(ெகா�ள>' ம(3' 

பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி, ெதாட� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<' 
ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
 

2727) நகராசி எ�ைல��பட வா�� எ�.3 பால�கா� சாைலய+� R.P ேமாடா� 
அ!கி,�ள ச�# (ர2கசாமி க>�ட� வ Hதி)கா.கீ9 தள' அைம�க�ப� பல 
வ!ட2க� ஆகிற#. இதனா� கா.கீ9 சாைல ப&தைட�# ���' �ழி<மாக உ�ள#. 
சாைல ���' �ழி<மாக உ�ளதா� சாைலய+ைன பய.ப�0#' ெபா#ம�க� ெப9#' 
சிரம0தி(��ளாகிறா�க�. 
 ெபா#ம�க� நல. க!தி<', ேபா��வர0திைன� க!0தி� ெகா��'. 
ேம(காA' சாைலய+� கா.கீ9 தள' அைம�க ேவ��<�ள#. கா.கீ9 தள' 
அைம�க B.5.60 இலச0தி(� மதி�பC� தயா� ெச4ய�ப��ள#. தயா� ெச4ய�பட 
மதி�பC�0 ெதாைக�� ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
 

2728) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமாக வ+ஜய7ர' ம(3' அ�ணாநக9� 
ெபா#�கழி�ப+ட2க� ெசய�ப� வ!கி.றன. இ�கழி�ப+ட2க� கட�ப� பல 
வ!ட2க� ஆவதா�, கழி�ப+ட2கள�. ேம(Mைரகள�� ப&# ஏ(ப�, ெபய��த 
நிைலய+,', கத>க� ம(3' வாட� �ேளாச ப&# ஏ(ப� உைட�த நிைலய+,' 
ம(3' தைர0தள2கள�� ப&#க� ஏ(ப�, ெபய��த நிைலய+� உ�ளதா�, 
கழி�ப+ட2கைள பய.ப�0த %�யாத நிைலய+,�ளன. 



இதனா� இ�கழி�ப+ட2கைள ெபா#ம�க� பய.ப�0த %�யாத நிைலய+� 
இ!�# வ!கி.றன. ெபா#ம�க� நல.க!தி<', ேம(காA' கழி�ப+ட2கைள 
ெபா#ம�க� பய.ப�0#' வ+தமாக>', கழி�ப+ட2கள�� மராம0#�பண+ ேம(ெகா�� 
7#�ப+�க ேவ��<�ள#. 

எனேவ, ேம(காA' கழி�ப+ட2கள�� மராம0#�பண+ ேம(ெகா�� 7#�ப+�க 
B.6.40 இலச0தி(� மதி�பC� தயா� ெச4ய�ப��ள#. தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� 
ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2. தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன ெபா# நிதிய+� ேம(ெகா�ள>' ம(3' 
பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி, ெதாட� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<' 
ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
 

2729) bghŸsh¢Á efuh£Áæ‹ FoÚ® éãnahf¤Âšu m«guh«ghisa«, jiyik Únu‰W 
ãiya¤Âš mik¡f¥g£LŸs 100HP ä‹nkh£lh® g«Ã‹ Unit-I, bjhl® Ïa¡f¤Âš, Bushes, 

Sleeves, Bearing, Water rings, Shaft k‰W« Impeller njŒkhd« milªJ, Ïa¡f Ïayhj ãiyæš 
cŸsJ. Ïjdhš Óuhd FoÚ® éãnahf« ghÂ¥gil»wJ. vdnt nk‰fh© g«Ãš gGjilªJŸs 
cÂçghf§fis òJ¥Ã¤J, Balancing brŒJ, bghU¤Â Ïa¡f nt©oÍŸsJ. Ï¥gâæid 
nk‰bfhŸtj‰F«, Ïj‰fhd kÂ¥ÕL %.90,000/- 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 FoÚ® ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 
2730)       நகராசி�� ெசா�தமான காலியாக உ�ள கைடக8�� 25.02.2021-� ம3 ஏல'/ம3 

ஒ�ப�த�7�ள� ேகார�படதி� கீT�க�ட கைடக8�� ம�' ஒ�ப�த�7�ள�க� 
வர�ெப(3�ள#. 

வ.எ கைடய+. வ+பர' ெபய� / %கவ9 
மாத 

வாடைக 
  B. 

1 

கா�தி மா��ெக தினச9 
கா4கறி வ+யாபார ச�ைத 
சி�லைற வ+யாபார கைட 
எ�.46 

தி!.ராஜாமண+, 
20 ஏ பா9வ�ள� வ Hதி, 
Wேள)வர.ப�, ெபா�ளா�சி 
 

4500 

2 
கா�தி மா��ெக ஏ ப+ளா� 
கைட எ�.15 

தி!.ெஜ.ெச�தி��மா�, 
த/ெப ெஜகநாத., 
65/7 த.சி.7Y� ேரா�, 
ஊ0#��ள�, ெபா�ளா�சி 

9999 

      ேம(கா� ஒ�ப�த�7�ள�க� ம.ற0தி. பா�ைவ��' %�வ+(�' 
ைவ�க�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1) வ.எ�.1 –� �றி�ப+��ள கைடயான# 2 ஆ��க8�� ேமலாக காலியாக 



உ�ள#. இ�கைட�� 6மா� 20 %ைற�� ேம� ஏல'/ஒ�ப�த�7�ள� ேகார�ப�' 

ஏல' ேகார யா!' %.வராத நிைலய+� நக� ம.ற தH�மான' எ�.2708 

நா�.15.02.2021-. ப� இ�கைட�� ச�ைத மதி�ப+.ப� மாத வாடைக ெதாைக B.4200/- 

ஆக நி�ணய' ெச4ய�ப��ளத.ப� த(ேபா# ச�ைத மதி�ப+ைன வ+ட M�தலாக 

மாத வாடைக ெதாைக B.4500/- �� வர�ெப(ற தி!.ராஜாமண+ எ.பவ9. 

ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

2) வ.எ�.2-� �றி�ப+��ள கைடயான# 4 ஆ��க8�� ேமலாக காலியாக 

உ�ள#.  இ�கைட�� 6மா� 30 %ைற�� ேம� ஏல'/ஒ�ப�த�7�ள� ேகார�ப�' 

ஏல' ேகார யா!' %.வரவ+�ைல. இ�கைட�� நி�ணய' ெச4ய�பட மாத 

வாடைக ெதாைக B.8000/-ஐ வ+ட M�தலாக மாத வாடைக ெதாைக B.9999/- �� 

தி!.ெஜ.ெச�தி��மா� எ.பவ9. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

ந.க.எ�.1131/2020/அ6 
2731) bghŸsh¢Á efuh£Áæš Áw¥òrhiyfŸ Â£l¤Â‹ (SRP 2020-21) Ñœ jh®rhiy mik¡F« 

gâ¡F (kÂ¥ÕL %.13.00 nfho) x¥gªj¥òŸë m¿é¥ò és«gu« brŒÍ« bghU£L bj‹åªÂa 
mséš xU M§»y ehëjêY«, jäHf mséš xU jäœ ehëjêš k‰W« khãy x¥gªj¥òŸë 
kyçY« xUehŸ k£L« Á¿a mséš btëæl 22.12.2020-š Ïa¡Fd® brŒÂ k¡fŸ bjhl®ò 
k‰W« R‰Wyh ts®¢Á¤Jiw jiyik brayf«, òåj #h®{ nfh£il, br‹id mt®fS¡F 
foj« mD¥g¥g£lÂš nk‰go és«gu m¿é¥ò Ãiu£ m£t®ilÁ§ br‹id mt®fŸ _ykhf 
23.12.202-« njÂa ‘Â ÏªÂa‹ v¡°Ãu°’  M§»y ehëjëš bj‹åªÂa mséY«, ‘Âdfu‹’ 
jäœ ehëjêš jäœehL mséY« k‰W« 24.12.2020 khãy x¥gªj¥òŸë kyçY« 
Ï›bth¥gªj¥òŸë m¿é¥ò btëæl¥g£lJ. Ï›bth¥gªj¥òŸëæid btëæ£lik¡Fça 
és«guf£lz g£oaš %.1,96,928/- nk‰go és«gujhuçläUªJ tw¥bg‰WŸsJ. vdnt 
Ï›és«gu¡f£lz¤Âid  nk‰go és«gujhu® Ãiu£ m£t®ilÁ§ br‹id mt®fS¡F 
tH§»l k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.        
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò:    

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«.  
2. nk‰fh© gâ¡Fça bjhifæid bghJ ãÂæš nk‰bfhŸtj‰F« k‰W« gâæ‹ mtru 

mtÁa« fUÂ jå mYty® mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W nkšelo¡if vL¥gj‰F 
k‹w« mDkÂ tH§fyh«.   

 
2732) bghŸsh¢Á efuh£Áæš  Âl¡fêÎ nkyh©ik gâ¡F ng£lç _y« Ïa§F« thfd§fŸ 

47 v©â¡iffS¡F Xuh©L¡F guhkç¥ò¥ gâfŸ nk‰bfhŸs x¥gªj¥òŸë m¿é¥ò 
és«gu« brŒa (kht£l mséš xU jäœ ehëjêš Á¿a mséš) 28.12.2020-š brŒÂ k¡fŸ 
bjhl®ò Jiw mYty® kht£l M£Áa® mYtf« nfhit mt®fS¡F foj« mD¥g¥g£lJ. 
mj‹go Ãiu£ m£t®ilÁ§ nfhit ãWtd¤jh® _y« 31.12.2020-š Âdkâ ehëjêš 
x¥gªj¥òŸë m¿é¥ò és«gu« tu¥bg‰wJ. Ï›és«gu¤Â‰Fça g£oaš bjhif %.6,720/- 
nk‰go és«gujhuçläUªJ tw¥bg‰WŸsJ. vdnt, Ï›és«gu¡f£lz¤Âid Ãiu£ 
m£t®ilÁ§ nfhit mt®fS¡F tH§»l k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò:    

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2. nk‰fh© gâ¡Fça bjhifæid bghJ ãÂæš nk‰bfhŸtj‰F« k‰W« gâæ‹ mtru 

mtÁa« fUÂ jå mYty® mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W nkšelo¡if vL¥gj‰F 
k‹w« mDkÂ tH§fyh«.   



2733) ெபா�ளா�சி நகராசி�� ெசா�தமான ராஜாமி� ேரா� கா�தி மா��ெக ‘A’ – 
ப+ளா� கைட எ�.16, மி. இைண�7 இ.றி உ�ள#. த(ேபா# இ�கைட ஏலதார9. 
பய.பா�(� ஒ�பைட�க ேவ��<�ளதா�, தமிTநா� மி.சார வா9ய0தி�, 
ஆைணயாள� ெபய9� வ+�ண�ப+0#, ஒ! %ைன மி. இைண�7 ெபற>' இத(கான 
கடண0 ெதாைககைள தமிTநா� மி. உ(ப0தி ம(3' பகி�மான கழக0தி(� 
ெச,0த>' ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி�கலா'. 
2. பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி %. அDமதி ெப(3 ேம(ெகா�8' 

நடவ��ைகக8��' ம.ற' அDமதி�கலா' 

ந.க.எ�:1131/2020/ஆ6 
2734) ெபா�ளா�சி நகராசி ��நH� நிதிய+. கீT நகராசி�� ெசா�தமான ப�திய+� 

ேதசிய ெந�bசாைல cல' ேம'பால� பண+ நைடெப3வதா� அ�ப�திய+� ��நH� 
ம(3' கிண(3நH� வ+நிேயாக��ழா4க� ம(3' பகி�மான��ழா4க� ெச�வதா� 
ஏ(ப�' வ+நிேயாக0 தைடய+ைன தவ+��க மா(3��ழா4க� அைம��' பண+�� B.17.60 
இலச' மதி�பC�(� 10.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற 
ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.48% 
�ைற>. 

2. தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 3.12% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.48% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க 
ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.48% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0155/2021/Ï1Ï1Ï1Ï1 

2735) ெபா�ளா�சி நகராசி 15-வ# ம0திய நிதி��& ப9�#ைர திட' 2020-21-. கீT 
வா�� எ�.2, வ�கபாைளய' ப�திய+� சரீான ��நH� வ+நிேயாக' ெச4ய வ+நிேயாக� 
�ழாய+ைன ேம'பா� ெச4த� பண+�� B.14.00 இலச' மதி�பC�(� 23.02.2021 ஆ' 
ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� 
ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. M/S:KPS Engineering Constructions, Metturdam. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 
0.10% �ைற>. 



2. M/S:Mahalakshmi Constructions, Coimbatore. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 
2.90% அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.10% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 

ஒ�ப�ததார� M/S:KPS Engineering Constructions, Metturdam அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய 
ஏ(க ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.10% �ைறவானதாக 

ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� M/S:KPS Engineering Constructions, Metturdam 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:5676 /2020/ Ï1Ï1Ï1Ï1 
2736) ெபா�ளா�சி நகராசிய+� TNSUDP 2020-21 திட0தி. கீT (தமிTநா� நH�0த 

நக��7ற வள��சி0 திட') ஆ�.ப+. நக�, ெகா2� நக�, ேநதாஜி ேரா� உய� ேகா7ர 
வ+ள�� %த� பால�கா� சாைல வைர, %0#�மரசாமி ேலஅ>, ராமா0தா�                           
ேல அ>, வ�கபாைளய' இேட9 சாைல, வ�கபாைளய' இேட9 �3�� வ Hதிக� 
ம(3' இதர வ Hதிகள�� தா�0தள' அைம0த� பண+�� (வா�� எ�.01,02,03,04,22,23,24,25 
ம(3' 27 ஆகிய ப�திகள��) சி�ப' - I-�� B.400.00 இலச' மதி�பC�� தா�சாைல 
அைம��' பண+�� 18.02.2021-' ேததி மி.னbச� வாய+லாக இர�� ஒ�ப�த�7�ள�க� 
வர�ெப(3�ள#. இdவ+! ஒ�ப�த�7�ள�கள�� ஒ�ப�த�7�ள� ஆவண2க� (Bid 

document) ஒ�ப�த�7�ள� மதி�பC� வ+ைல�7�ள� (Billing of quantity) ஆகியவ(றிைன 
22.02.2021-� பதிவ+ற�க' ெச4ய�ப� வர�ெப(ற இ! ஒ�ப�த�7�ள�கள�. ஆவண2க� 
கல�தா4> ெச4ய�ப� (Bid Evaluation) அறி�ைக தயா� ெச4ய�பட#. 

வ. 
எ� 

ஒ�ப�ததார� ெபய� ம(3' 
%கவ9 

பண+ய+. 
மதி�பC� 

(B.) 

ஒ�ப�த�7�ள� 
மதி�பC� (B.) 

மதி�பC� 
வ+&�கா� (%) 

1 

தி!.R.6�ரமண+ய', 
103, ந�ல�பா நக�, 
மகாலி2க7ர', 
ெபா�ளா�சி. 

3,95,17,900/- 

4,14,534,68/- 

4.90% மதி�பC� 
வ+ைலவ+கித0தி

ைன வ+ட அதிக'. 

2 

M/S.ஆ�0தி & ேகா, 
16, )ேட பா2� காலண+, 
மகாலி2க7ர', 
ெபா�ளா�சி. 

4,30,57,000/- 

8.96% மதி�பC� 
வ+ைலவ+கித0தி

ைன வ+ட அதிக'. 

 
தமிTநா� நக��7ற உகடைம�7 நிதி ேசைவ நி3வன0திடமி!�# 

ேம(�றி�ப+ட ஒ�ப�ததார�கள�. வ+பர', ஆவண2க�, ச9பா��7ப�ய� ம(3' 



ஒ�7ேநா���ப�ய� ஆகியவ(றி(� தைடய+.ைமசா.றிதT ெப!'ெபா!� 
23.02.2021-' நாள�� சம��ப+�க�பட#. 

அத.ப� TNUIFSL, ெச.ைன நி3வன0திடமி!�# 25.02.2021-' நாள�ட 
க�த0தி.ப� சி�ப' 1 பண+�� தி!.ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி ஒ�ப�ததார� 
அவ�கள# ஒ�ப�த�7�ள� மதி�பC� B.4,14,53,468/-�� தைடய+.ைம�சா.3 ெபற�பட#. 
இdெவா�ப�த�7�ள� மதி�பC� வ+ைலவ+கித0தி(� 4.90 % M�தலாக உ�ளதா� 
ேம(ப� 25.02.2021� ஒ�ப�ததார9ட' வ+ைல��ைற�7 ெச4#தர ேகார�பட#. 

26.02.2021-ஆ' ேததிய.3 ஒ�ப�ததார� தன# க�த0தி� இ0தா��சாைல 
பண+�கான cல�ெபா!க� வ+ைல ஏ(ற', பண+ ஆக� Mலி உய�> ம(3' eச� 
வ+ைல ஏ(ற' காரணமாக வ+ைல�ைற�7 ெச4#தர இயலா# என>', ஏ(கனேவ 
�றி�ப+ட 4.90% மதி�பC� வ+ைலவ+கித0தி(� M�தலாக ெகா��க�ப��ளப�ேய 
பண+ ேம(ெகா�ள %�<ெமன ெத9வ+0#�ளா�க�. 

அத.ப� ேம(�றி�ப+ட தா�சாைல அைம��' ப�திகள�� ெபா#ம�கள�. 
அ.றாட ேபா��வர0# வசதி�காக>', ஆ'7ல.) ேபா.ற ம!0#வ ேசைவ�� 
வ+ைரவாக� ெச�ல ஏ#வாக>', உடன�யாக இ�பண+ய+ைன ேம(ெகா�8' ெபா!� 
ேம(ப� இ0திட�பண+�கான நிதி ஒ#�கீ� ெச4ய�ப�' தமிTநா� நக��7ற 
உகடைம�7 நிதி ேசைவ நி3வன' (TNUIFSL) cல' ெபற�பட 
தைடய+.ைம�சா.றி.ப� இ�பண+�கான ஒ�ப�ததார� தி!.R.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி 
அவ�கள# ஒ�ப�த�7�ள�ய+ைன ஏ(3 இ0திட�பண+ய+� �றி�ப+��ளப� பண+0திற. 
கா�70ெதாைக  Performance security Deposit 5% ம(3' 6(3Wழ� ம(3' பா#கா�7 
கா�70ெதாைக 1% ெதாைக�காக ஆவண2க� ெப(3 பண+ ஆைண வழ2க>' தன� 
அ,வல� அவ�க� அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல 

வ+கித0ைத வ+ட 4.90% அதிகமானதாக>' ம(ற ஒ�ப�த�7�ள�ைய வ+ட 
�ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள தி!.R.6�ரமண+ய', 
ெபா�ளா�சி அவ�க� ஜ�லி வ+ைல உய�>, eச� வ+ைல உய�> ம(3' 
ஆMலி உய�> ேபா.ற காரண2களா� ஒ�ப�த�7�ள�ய+� வ+ைல �ைற�க  
இயலா# என ெத9வ+0#�ளா�. 

3. இ�பண+ திட�பண+யாக இ!�பதா,', �றி0த கால0தி(�� பண+க� %��க 
ேவ��<�ளதா,', ஒ�ப�ததார� தி!.R.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி அவ�கள�. 
ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

4. ேம(ப� பண+�� மதி�பCைட வ+ட M�தலாக ஆ�' ெசலவ+ன0ைத நகராசி 
ெபா# நிதிய+லி!�# ேம(ெகா�ள அDமதி வழ2கலா'. 

ந.க.எ�: 5231 /2019/ Ï1Ï1Ï1Ï1 
2737) ெபா�ளா�சி நகராசிய+� TNSUDP 2020-21 திட0தி. கீT (தமிTநா� நH�0த 

நக��7ற வள��சி0 திட') ெவ2கடாசல7ர' ப+ரதான ம(3' �3�� வ Hதிக�, LIG 

காலன�, e�ச�) காலன�, ேசாம6�தரா7ர' 1வ#,2வ#,3வ# கிழேம� சாைலக�, ல6மி 
7ர' ேட2� கிழ��7ற சாைல ம(3' இதர வ Hதிகள�� தா�0தள' அைம0த� பண+�� 
(வா�� எ�.11,31,32,34,35 ம(3' 36 ஆகிய ப�திகள��) சி�ப' -II-�� B.200.00 இலச' 
மதி�பC�� தா�சாைல அைம��' பண+�� 18.02.2021-' ேததி மி.னbச� வாய+லாக 



இர�� ஒ�ப�த�7�ள�க� வர�ெப(3�ள#. இdவ+! ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 
ஒ�ப�த�7�ள� ஆவண2க� (Bid document) ஒ�ப�த�7�ள� மதி�பC� வ+ைல�7�ள� 
(Billing of quantity) ஆகியவ(றிைன 22.02.2021-� பதிவ+ற�க' ெச4ய�ப� வர�ெப(ற இ! 
ஒ�ப�த�7�ள�கள�. ஆவண2க� கல�தா4> ெச4ய�ப� (Bid Evaluation) அறி�ைக 
தயா� ெச4ய�பட#. 

வ. 
எ� 

ஒ�ப�ததார� ெபய� ம(3' 
%கவ9 

பண+ய+. 
மதி�பC� 

(B.) 

ஒ�ப�த�7�ள� 
மதி�பC� (B.) 

மதி�பC� வ+&�கா�
(%) 

1 

M/S.மiனா� அ. ேகா, 
18, கா�பேரச. சாைல, 
ேதவேகாைட - 630302 

197,68,279/- 

2,07,27,959/- 

4.85% மதி�பC� 
வ+ைலவ+கித0திைன

வ+ட அதிக'. 

2 

M/S.ெவ(றி க.)ர�ச.), 
71/2, நடராj நக�, 
இைடய�பாைளய', 
ேகாைவ – 641 030 
 

2,09,13,812/- 

5.79% மதி�பC� 
வ+ைலவ+கித0திைன

வ+ட அதிக'. 

 
தமிTநா� நக��7ற உகடைம�7 நிதி ேசைவ நி3வன0திடமி!�# 

ேம(�றி�ப+ட ஒ�ப�ததார�கள�. வ+பர', ஆவண2க�, ச9பா��7ப�ய� ம(3' 
ஒ�7ேநா���ப�ய� ஆகியவ(றி(� தைடய+.ைமசா.றிதT ெப!'ெபா!� 
23.02.2021-' நாள�� சம��ப+�க�பட#. 

அத.ப� TNUIFSL, ெச.ைன நி3வன0திடமி!�# 25.02.2021-' நாள�ட 
க�த0தி.ப� சி�ப' 2 பண+�� M/S..மiனா� அ. ேகா, ேதவேகாைட ஒ�ப�ததார� 
அவ�கள# ஒ�ப�த�7�ள� மதி�பC� B.2,07,27,959/-�� தைடய+.ைம�சா.3 ெபற�பட#. 
இdெவா�ப�த�7�ள� மதி�பC� வ+ைலவ+கித0தி(� 4.85% M�தலாக உ�ளதா� 
ேம(ப� 25.02.2021� ஒ�ப�ததார9ட' வ+ைல��ைற�7 ெச4#தர ேகார�பட#. 

26.02.2021-ஆ' ேததிய.3 ஒ�ப�ததார� தன# க�த0தி� இ0தா��சாைல 
பண+�கான cல�ெபா!க� வ+ைல ஏ(ற', பண+ ஆக� Mலி உய�> ம(3' eச� 
வ+ைல ஏ(ற' காரணமாக வ+ைல�ைற�7 ெச4#தர இயலா# என>', ஏ(கனேவ 
�றி�ப+ட 4.85% மதி�பC� வ+ைலவ+கித0தி(� M�தலாக ெகா��க�ப��ளப�ேய 
பண+ ேம(ெகா�ள %�<ெமன ெத9வ+0#�ளா�க�. 

அத.ப� ேம(�றி�ப+ட தா�சாைல அைம��' ப�திகள�� ெபா#ம�கள�. 
அ.றாட ேபா��வர0# வசதி�காக>', ஆ'7ல.) ேபா.ற ம!0#வ ேசைவ�� 
வ+ைரவாக� ெச�ல ஏ#வாக>', உடன�யாக இ�பண+ய+ைன ேம(ெகா�8' ெபா!� 
ேம(ப� இ0திட�பண+�கான நிதி ஒ#�கீ� ெச4ய�ப�' தமிTநா� நக��7ற 
உகடைம�7 நிதி ேசைவ நி3வன' (TNUIFSL) cல' ெபற�பட 
தைடய+.ைம�சா.றி.ப� இ�பண+�கான ஒ�ப�ததார� M/S.மiனா� அ. ேகா, 
ேதவேகாைட அவ�கள# ஒ�ப�த�7�ள�ய+ைன ஏ(3 இ0திட�பண+ய+� 
�றி�ப+��ளப� பண+0திற. கா�70ெதாைக  Performance security Deposit 5% ம(3' 
6(3Wழ� ம(3' பா#கா�7 கா�70ெதாைக 1% ெதாைக�காக ஆவண2க� ெப(3 
பண+ ஆைண வழ2க>' தன� அ,வல� அவ�க� அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 



2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல 
வ+கித0ைத வ+ட 4.85% அதிகமானதாக>' ம(ற ஒ�ப�த�7�ள�ைய வ+ட 
�ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள M/S.மiனா� அ. ேகா, 
ேதவேகாைட அவ�க� ஜ�லி வ+ைல உய�>, eச� வ+ைல உய�> ம(3' 
ஆMலி உய�> ேபா.ற காரண2களா� ஒ�ப�த�7�ள�ய+� வ+ைல �ைற�க  
இயலா# என ெத9வ+0#�ளா�. 

3. இ�பண+ திட�பண+யாக இ!�பதா,', �றி0த கால0தி(�� பண+க� %��க 
ேவ��<�ளதா,', ஒ�ப�ததார� M/S.மiனா� அ. ேகா, ேதவேகாைட 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

4. ேம(ப� பண+�� மதி�பCைட வ+ட M�தலாக ஆ�' ெசலவ+ன0ைத நகராசி 
ெபா# நிதிய+லி!�# ேம(ெகா�ள அDமதி வழ2கலா'. 
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2738) ெபா�ளா�சி நகராசிய+� TNSUDP 2020-21 திட0தி. கீT (தமிTநா� நH�0த 

நக��7ற வள��சி0 திட') ெவ2கடராம7ர' வ Hதி, 6�7மாட வ Hதி, டா�ட� %Dசாமி வ Hதி, 
வ+நாயக� ேகாய+� வ Hதி, வாண+ மாட வ Hதி, ந�தனா� காலன�, ராேஜ)வ9 நக�, %�ைல 
நக�, )ேட பா2� காலன� ம(3' இதர வ Hதிகள�� தா�0தள' அைம0த� பண+�� 
(வா�� எ�.06,08,09,10 ம(3' 14 ஆகிய ப�திகள��) சி�ப' - III-�� B.200.00 இலச' 
மதி�பC�� தா�சாைல அைம��' பண+�� 18.02.2021-' ேததி மி.னbச� வாய+லாக 
இர�� ஒ�ப�த�7�ள�க� வர�ெப(3�ள#. இdவ+! ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 
ஒ�ப�த�7�ள� ஆவண2க� (Bid document) ஒ�ப�த�7�ள� மதி�பC� வ+ைல�7�ள� 
(Billing of quantity) ஆகியவ(றிைன 22.02.2021-� பதிவ+ற�க' ெச4ய�ப� வர�ெப(ற இ! 
ஒ�ப�த�7�ள�கள�. ஆவண2க� கல�தா4> ெச4ய�ப� (Bid Evaluation) அறி�ைக 
தயா� ெச4ய�பட#. 

வ. 
எ� 

ஒ�ப�ததார� ெபய� ம(3' 
%கவ9 

பண+ய+. 
மதி�பC� 

(B.) 

ஒ�ப�த�7�ள� 
மதி�பC� (B.) 

மதி�பC� 
வ+&�கா� (%) 

1 

M/S.ஆ�0தி அ. ேகா, 

16, )ேட பா2� காலன�, 
மகாலி2க7ர', 

ெபா�ளா�சி. 
197,64,682/- 

2,07,41,128/- 

4.94% மதி�பC�
வ+ைலவ+கித0திைன

வ+ட அதிக'. 

2 

தி!.R.6�ரமண+ய', 
103, ந�ல�பா நக�, 
மகாலி2க7ர', 
ெபா�ளா�சி  

2,17,41,309/- 

10.00% மதி�பC�
வ+ைலவ+கித0திைன

வ+ட அதிக'. 

 
தமிTநா� நக��7ற உகடைம�7 நிதி ேசைவ நி3வன0திடமி!�# 

ேம(�றி�ப+ட ஒ�ப�ததார�கள�. வ+பர', ஆவண2க�, ச9பா��7ப�ய� ம(3' 
ஒ�7ேநா���ப�ய� ஆகியவ(றி(� தைடய+.ைமசா.றிதT ெப!'ெபா!� 
23.02.2021-' நாள�� சம��ப+�க�பட#. 

அத.ப� TNUIFSL, ெச.ைன நி3வன0திடமி!�# 25.02.2021-' நாள�ட 
க�த0தி.ப� சி�ப' 3 பண+�� M/S.ஆ�0தி அ. ேகா, ெபா�ளா�சி ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள# ஒ�ப�த�7�ள� மதி�பC� B.2,07,41,128/-�� தைடய+.ைம�சா.3 ெபற�பட#. 



இdெவா�ப�த�7�ள� மதி�பC� வ+ைலவ+கித0தி(� 4.94% M�தலாக உ�ளதா� 
ேம(ப� 25.02.2021� ஒ�ப�ததார9ட' வ+ைல��ைற�7 ெச4#தர ேகார�பட#. 

26.02.2021-ஆ' ேததிய.3 ஒ�ப�ததார� தன# க�த0தி� இ0தா��சாைல 
பண+�கான cல�ெபா!க� வ+ைல ஏ(ற', பண+ ஆக� Mலி உய�> ம(3' eச� 
வ+ைல ஏ(ற' காரணமாக வ+ைல�ைற�7 ெச4#தர இயலா# என>', ஏ(கனேவ 
�றி�ப+ட 4.94% மதி�பC� வ+ைலவ+கித0தி(� M�தலாக ெகா��க�ப��ளப�ேய 
பண+ ேம(ெகா�ள %�<ெமன ெத9வ+0#�ளா�க�. 

அத.ப� ேம(�றி�ப+ட தா�சாைல அைம��' ப�திகள�� ெபா#ம�கள�. 
அ.றாட ேபா��வர0# வசதி�காக>', ஆ'7ல.) ேபா.ற ம!0#வ ேசைவ�� 
வ+ைரவாக� ெச�ல ஏ#வாக>', உடன�யாக இ�பண+ய+ைன ேம(ெகா�8' ெபா!� 
ேம(ப� இ0திட�பண+�கான நிதி ஒ#�கீ� ெச4ய�ப�' தமிTநா� நக��7ற 
உகடைம�7 நிதி ேசைவ நி3வன' (TNUIFSL) cல' ெபற�பட 
தைடய+.ைம�சா.றி.ப� இ�பண+�கான ஒ�ப�ததார� M/S.ஆ�0தி அ. ேகா, 
ெபா�ளா�சி அவ�கள# ஒ�ப�த�7�ள�ய+ைன ஏ(3 இ0திட�பண+ய+� �றி�ப+��ளப� 
பண+0திற. கா�70ெதாைக  Performance security Deposit 5% ம(3' 6(3Wழ� ம(3' 
பா#கா�7 கா�70ெதாைக 1% ெதாைக�காக ஆவண2க� ெப(3 பண+ ஆைண 
வழ2க>' தன� அ,வல� அவ�க� அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல 

வ+கித0ைத வ+ட 4.94% அதிகமானதாக>' ம(ற ஒ�ப�த�7�ள�ைய வ+ட 
�ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள M/S.ஆ�0தி அ. ேகா, 
ெபா�ளா�சி அவ�க� ஜ�லி வ+ைல உய�>, eச� வ+ைல உய�> ம(3' 
ஆMலி உய�> ேபா.ற காரண2களா� ஒ�ப�த�7�ள�ய+� வ+ைல �ைற�க  
இயலா# என ெத9வ+0#�ளா�. 

3. இ�பண+ திட�பண+யாக இ!�பதா,', �றி0த கால0தி(�� பண+க� %��க 
ேவ��<�ளதா,', ஒ�ப�ததார� M/S.ஆ�0தி அ. ேகா, ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

4. ேம(ப� பண+�� மதி�பCைட வ+ட M�தலாக ஆ�' ெசலவ+ன0ைத நகராசி 
ெபா# நிதிய+லி!�# ேம(ெகா�ள அDமதி வழ2கலா'. 
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2739) ெபா�ளா�சி நகராசிய+� TNSUDP 2020-21 திட0தி. கீT (தமிTநா� நH�0த 

நக��7ற வள��சி0 திட') வ+ஜயராகவ. வ Hதி, V.O.C வ Hதி, அதியமா. வ Hதி, 
அ'மணH)வர. ேகாய+� வ Hதி, பா9 வ�ள� வ Hதி, தி!வ�8வ� வ Hதி ம(3' இதர 
வ Hதிகள�� தா�0தள' அைம0த� பண+�� (வா�� எ�.05,06,07,08 ம(3' 35 ஆகிய 
ப�திகள��) சி�ப' -IV-�� B.200.00 இலச' மதி�பC�� தா�சாைல அைம��' பண+�� 
18.02.2021-' ேததி மி.னbச� வாய+லாக இர�� ஒ�ப�த�7�ள�க� வர�ெப(3�ள#. 
இdவ+! ஒ�ப�த�7�ள�கள�� ஒ�ப�த�7�ள� ஆவண2க� (Bid document) ஒ�ப�த�7�ள� 
மதி�பC� வ+ைல�7�ள� (Billing of quantity) ஆகியவ(றிைன 22.02.2021-� பதிவ+ற�க' 
ெச4ய�ப� வர�ெப(ற இ! ஒ�ப�த�7�ள�கள�. ஆவண2க� கல�தா4> ெச4ய�ப� 
(Bid Evaluation) அறி�ைக தயா� ெச4ய�பட#. 



வ. 
எ� 

ஒ�ப�ததார� ெபய� ம(3' 
%கவ9 

பண+ய+. 
மதி�பC� 

(B.) 

ஒ�ப�த�7�ள� 
மதி�பC� (B.) 

மதி�பC� வ+&�கா� 
(%) 

1 

தி!.M.வ+�ேனn�மா�, 

16/21, )ேட பா2� காலன�, 
மகாலி2க7ர', 

ெபா�ளா�சி. 
197,64,079/- 

2,07,40,497/- 

4.94% மதி�பC� 
வ+ைலவ+கித0திைன 

வ+ட அதிக'. 

2 

தி!.R.6�ரமண+ய', 
103, ந�ல�பா நக�, 
மகாலி2க7ர', 
ெபா�ளா�சி  

2,17,40,284/- 

10.00% மதி�பC� 
வ+ைலவ+கித0திைன 

வ+ட அதிக'. 

 
தமிTநா� நக��7ற உகடைம�7 நிதி ேசைவ நி3வன0திடமி!�# 

ேம(�றி�ப+ட ஒ�ப�ததார�கள�. வ+பர', ஆவண2க�, ச9பா��7ப�ய� ம(3' 
ஒ�7ேநா���ப�ய� ஆகியவ(றி(� தைடய+.ைமசா.றிதT ெப!'ெபா!� 
23.02.2021-' நாள�� சம��ப+�க�பட#. 

அத.ப� TNUIFSL, ெச.ைன நி3வன0திடமி!�# 25.02.2021-' நாள�ட 
க�த0தி.ப� சி�ப' 4 பண+�� தி!.M.வ+�ேனn�மா�, ெபா�ளா�சி ஒ�ப�ததார� 
அவ�கள# ஒ�ப�த�7�ள� மதி�பC� B.2,07,40,497/-�� தைடய+.ைம�சா.3 ெபற�பட#. 
இdெவா�ப�த�7�ள� மதி�பC� வ+ைலவ+கித0தி(� 4.94% M�தலாக உ�ளதா� 
ேம(ப� 25.02.2021� ஒ�ப�ததார9ட' வ+ைல��ைற�7 ெச4#தர ேகார�பட#. 

26.02.2021-ஆ' ேததிய.3 ஒ�ப�ததார� தன# க�த0தி� இ0தா��சாைல 
பண+�கான cல�ெபா!க� வ+ைல ஏ(ற', பண+ ஆக� Mலி உய�> ம(3' eச� 
வ+ைல ஏ(ற' காரணமாக வ+ைல�ைற�7 ெச4#தர இயலா# என>', ஏ(கனேவ 
�றி�ப+ட 4.94% மதி�பC� வ+ைலவ+கித0தி(� M�தலாக ெகா��க�ப��ளப�ேய 
பண+ ேம(ெகா�ள %�<ெமன ெத9வ+0#�ளா�க�. 

அத.ப� ேம(�றி�ப+ட தா�சாைல அைம��' ப�திகள�� ெபா#ம�கள�. 
அ.றாட ேபா��வர0# வசதி�காக>', ஆ'7ல.) ேபா.ற ம!0#வ ேசைவ�� 
வ+ைரவாக� ெச�ல ஏ#வாக>', உடன�யாக இ�பண+ய+ைன ேம(ெகா�8' ெபா!� 
ேம(ப� இ0திட�பண+�கான நிதி ஒ#�கீ� ெச4ய�ப�' தமிTநா� நக��7ற 
உகடைம�7 நிதி ேசைவ நி3வன' (TNUIFSL) cல' ெபற�பட 
தைடய+.ைம�சா.றி.ப� இ�பண+�கான ஒ�ப�ததார� தி!.M.வ+�ேனn�மா�, 
ெபா�ளா�சி அவ�கள# ஒ�ப�த�7�ள�ய+ைன ஏ(3 இ0திட�பண+ய+� �றி�ப+��ளப� 
பண+0திற. கா�70ெதாைக  Performance security Deposit 5% ம(3' 6(3Wழ� ம(3' 
பா#கா�7 கா�70ெதாைக 1% ெதாைக�காக ஆவண2க� ெப(3 பண+ ஆைண 
வழ2க>' தன� அ,வல� அவ�க� அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல 

வ+கித0ைத வ+ட 4.94% அதிகமானதாக>' ம(ற ஒ�ப�த�7�ள�ைய வ+ட 
�ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள தி!.M.வ+�ேனn�மா�, 
ெபா�ளா�சி அவ�க� ஜ�லி வ+ைல உய�>, eச� வ+ைல உய�> ம(3' 



ஆMலி உய�> ேபா.ற காரண2களா� ஒ�ப�த�7�ள�ய+� வ+ைல �ைற�க  
இயலா# என ெத9வ+0#�ளா�. 

3. இ�பண+ திட�பண+யாக இ!�பதா,', �றி0த கால0தி(�� பண+க� %��க 
ேவ��<�ளதா,', ஒ�ப�ததார� தி!.M.வ+�ேனn�மா�, ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

4. ேம(ப� பண+�� மதி�பCைட வ+ட M�தலாக ஆ�' ெசலவ+ன0ைத நகராசி 
ெபா# நிதிய+லி!�# ேம(ெகா�ள அDமதி வழ2கலா'. 
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2740) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT தி!வ�8வ� திட� அ!கி,�ள உய� 
மி. ேகா7ரவ+ள�கிைன ெந�bசாைல வ+9வா�க' ெச4வதா� மா(றியைம��' 
பண+�� B.2.00 இலச' மதி�பC�(� 18.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� 
ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� 
ெச4த# கீTக�டவா3. 

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

Coimbatore. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.08%

�ைற>. 

2. M/S.Micro Instruments Ltd, Coimbatore.  
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.66%

அதிக'. 
 

வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.08% 
�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� M/S.Schnell Energy Equipments P.Ltd, Coimbatore அவ�கள�. 
ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.08% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� M/S.Schnell Energy Equipments P.Ltd, 

Coimbatore நி3வன0தி. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0125/2021/இ1 
 

2741) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT நகராசி�� ெசா�தமான M.G.R நக� 

?2காவ+� மர�க.3க� ந� பராம9�7 ெச4வத(� ?2காவ+�  கழி�ப+ட0திைன 6(றி 
க'ப+ ேவலி அைம0த� பண+�� B.1.00 இலச' மதி�பC�(� 18.02.2021 ஆ' ேததிய+� 
ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� 
ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!.எ).பா�0திபராஜ., ெபா�ளா�சி மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.24% 
�ைற>. 

2. தி!.சி.ராமகி!nண., ேகா��. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.99% 
அதிக'. 



 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.24% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!.எ).பா�0திபராஜ., ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க 
ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.24% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!.எ).பா�0திபராஜ., ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0125/2021/இ1 
 

2742) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT ச2கபாைளய' கிராம0தி,�ள 
நகராசி�� ெசா�தமான இட0திைன� 6(றி க'ப+ேவலி அைம��' பண+��       B.6.00 
இலச' மதி�பC�(� 18.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற 
ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.17% 
�ைற>. 

2. தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.93% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.17% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 

ஒ�ப�ததார� M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய 
ஏ(க ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.17% �ைறவானதாக 

ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0125/2021/இ1 
 

2743) ெபா�ளா�சி நகராசி ��நH� நிதிய+. கீT வா��-9, 7திதாக அைம�க�பட பழநி 

ஆ�டவ� ேல அ> ப�திய+� ��நH� பகி�மான� �ழா4 அைம��' பண+�� B.0.70 
இலச' மதி�பC�(� 18.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற 



ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!.A.சதH)�மா�, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.07% 
�ைற>. 

2. தி!.G.வ+�ேனn, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 3.03% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.07% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 

ஒ�ப�ததார� தி!.A.சதH)�மா�, ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க ம.ற 
அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.07% �ைறவானதாக 

ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!.A.சதH)�மா�, ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:5473/2021/இ1 
 

2744) ெபா�ளா�சி நகராசி ��நH� நிதிய+. கீT அ'பரா'பாைளய' தைலைம நHேர(3 
நிைலய0தி� உ�ள 100 HP unit-II மி. ேமாடா9. உதி9 பாக2க� ப&தைட�தைத 
மா(றி அைம0த� பண+�� B.0.80 இலச' மதி�பC�(� 18.02.2021 ஆ' ேததிய+� 
ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� 
ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. M/s.KPS Engineering Constructions, 

Metturdam. 

மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.15% 
�ைற>. 

2. M/s.B&G Construction, Metturdam. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 1.43% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.15% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� M/s.KPS Engineering Constructions, Metturdam அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய 
ஏ(க ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.15% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� M/s.KPS Engineering Constructions, 

Metturdam அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 



உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 
ந.க.எ�:0125/2021/இ1 

 
2745) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT நகராசி�� ெசா�தமான 6காதார� 

ப+9வ+� திட�கழி> ேமலா�ைம�� ேபட9யா� இய2�' 18 வாகன2கள�. 
ேபட9க� ப&தானைத அக(றி 7திய 18 ேபட9க� ம(3' சா�ஜ�க� வழ2கி 
ெபா!0தி� ெகா�0த� பண+�� B.9.00 இலச' மதி�பC�(� 23.02.2021 ஆ' ேததிய+� 
ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� 
ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. M/S.Taark Equipments Private Ltd, Pollachi. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 
0.17% �ைற>. 

2. M/S.Shasta Toolings and Solutions, 

Palladam. 

மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 
0.01% அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.17% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� M/S.Taark Equipments Private Ltd, Pollachi அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய 
ஏ(க ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.17% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� M/S.Taark Equipments Private Ltd, Pollachi 

அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

2. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:5864/2021/இ1 
 

2746) ெபா�ளா�சி நகராசி ��நH� நிதிய+. கீT நகராசி�� ெசா�தமான ேம(� 

ப�திய+� உ�ள 18 வா��கள�� ��நH� நH�கசி> ெபா#��ழா4 நH��கசி>, மத�க� 
நH��கசி> அைட�7க� ம(3' கிண(3நH� கசி>க� பராம9�7 ெச4த� பண+�� B.10.00 
இலச' மதி�பC�(� 10.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற 
ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!.A.சதH)�மா�, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.12% 
�ைற>. 

2. தி!.G.வ+�ேனn, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.94% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.12% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 

ஒ�ப�ததார� தி!.A.சதH)�மா�, ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க ம.ற 
அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 



1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.12% �ைறவானதாக 

ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!.A.சதH)�மா�, ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�: 0155/2021/இ1 
2747) ெபா�ளா�சி நகராசி க�வ+ நிதிய+. கீT சம0Y� இராம ஐய2கா� நகராசி 

ஆ�க� ேம�நிைல ப�ள� ச0#ண>�Mட' தைர தள' ப&தைட�தைத 7#�ப+0த� 
பண+�� B.1.30 இலச' மதி�பC�(� 18.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� 
ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� 
ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 
0.19% �ைற>. 

2. தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 
2.96% அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.19% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 

ஒ�ப�ததார� M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய 
ஏ(க ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.19% �ைறவானதாக 

ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�: 0125/2021/இ1 
2748) ெபா�ளா�சி நகராசி க�வ+ நிதிய+. கீT ேகா�� வழி�ப�ள� (ெத�ப��ள') 

ப�ள� வளாக0தி� உ�ள க�ட2கள�� மராம0#�பண+க� ேம(ெகா�� 7#�ப+0த� 

பண+�� B.6.40 இலச' மதி�பC�(� 26.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� 
ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� 
ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!.சி.ராமகி!nண., ேகா�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.16% 
�ைற>. 

2. தி!.A.சதH)�மா�, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.97% 
அதிக'. 

 



வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.16% 
�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!.சி.ராமகி!nண., ேகா�� அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க ம.ற 
அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.16% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!.சி.ராமகி!nண., ேகா�� 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:5389/2020/இ1 
 

2749) ெபா�ளா�சி நகராசி க�வ+ நிதிய+. கீT ேகா�� சாைல நகராசி ெப�க� 
ேம�நிைல�ப�ள� ச0#ண>�Mட0தி� மராம0#�பண+ ேம(ெகா�8த� பண+�� 
B.1.30 இலச' மதி�பC�(� 26.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� 
வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# 
கீTக�டவா3. 

1. தி!.T.பழன�சாமி, ெபா�ளா�சி மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.19% 
�ைற>. 

2. தி!.சி.ராமகி!nண., ேகா��. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.96% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.19% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!.T.பழன�சாமி, ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க ம.ற 
அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.19% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!.T.பழன�சாமி, ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:5898/2021/இ1 
 

2750) ெபா�ளா�சி நகராசி க�வ+ நிதிய+. கீT �மர. நக� ந�நிைல�ப�ள�ய+� 
மராம0#�பண+க� ேம(ெகா�8த� பண+�� B.9.20 இலச' மதி�பC�(� 26.02.2021 
ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� 



ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!.ஆ�.ராதாகி!nண., ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.05% 
�ைற>. 

2. தி!:ஆ�.ராமகி!�ண., ெபா�ளா�சி. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 3.47% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.05% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 

ஒ�ப�ததார� தி!.ஆ�.ராதாகி!nண., ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க 
ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.05% �ைறவானதாக 

ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!.ஆ�.ராதாகி!nண., ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�: 5898/2020/இ1 
 

2751) ெபா�ளா�சி நகராசி க�வ+ நிதிய+. கீT VSRA ப�ள��Mட�க�ட2கள�� 
மராம0# பண+ ேம(ெகா�� 7#�ப+0த� பண+�� B.6.90 இலச' மதி�பC�(� 
26.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� 
ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. 
தி!வாள�க�: ேக.ஆ�.காள�தா) 
அ. ேகா, ெபா�ளா�சி. 

மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.22% 
�ைற>. 

2. தி!:சி.ராமகி!nண., ேகா��. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.97% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.22% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!வாள�க�:ேக.ஆ�.காள�தா) அ. ேகா, ெபா�ளா�சி அவ�கள�. 
ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.22% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!வாள�க�:ேக.ஆ�.காள�தா) அ. 
ேகா, ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 



ந.க.எ�:0497/2020/இ1 
 

2752) ெபா�ளா�சி நகராசி க�வ+ நிதிய+. கீT ABT நகரைவ ந�நிைல�ப�ள�ய+� 
அ��பைட வசதிக� ேம(ெகா�8த� பண+�� B.5.10 இலச' மதி�பC�(� 26.02.2021 
ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� 
ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.21% 
�ைற>. 

2. தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.88% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.21% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 

ஒ�ப�ததார� M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய 
ஏ(க ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.21% �ைறவானதாக 

ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�: 5898/2020/இ1 
 

2753) ெபா�ளா�சி நகராசி க�வ+ நிதிய+. கீT T.ேகாடா'ப� நகராசி ப�ள�ய+� 
மா(3திறனாள�க8�� கழி�பைறந க�த� பண+�� B.1.00 இலச' மதி�பC�(� 
18.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� 
ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!.எ).பா�0திபராஜ., ெபா�ளா�சி மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.09% 
�ைற>. 

2. தி!.சி.ராமகி!nண., ேகா��. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.86% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.09% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!.எ).பா�0திபராஜ., ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க 
ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.09% �ைறவானதாக 



ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!.எ).பா�0திபராஜ., ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0125/2021/இ1 
 

2754) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT வ+ஜய7ர' ம(3' அ�ணாநக� ஆகிய 
இட2கள�� உ�ள ெபா#� கழி�ப+ட2கள�� மராம0#�பண+ ேம(ெகா�� 7#�ப+0த� 
பண+�� B.6.40 இலச' மதி�பC�(� 26.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� 
ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� 
ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!.T.பழன�சாமி, ெபா�ளா�சி மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.10% 
�ைற>. 

2. தி!.சி.ராமகி!nண., ேகா��. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.99% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.10% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!.T.பழன�சாமி, ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க ம.ற 
அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.10% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!.T.பழன�சாமி, ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0570/2021/இ1 
 

2755) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT பால�கா� சாைல R.P ேமாடா� 
அ!கி,�ள ச�தி� (ர2கசாமி க>�ட� வ Hதி) கா.கீ9 தள' அைம0த� பண+�� 
B.5.60 இலச' மதி�பC�(� 26.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� 
வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# 
கீTக�டவா3. 

1. 
தி!வாள�க�: ேக.ஆ�.காள�தா) 
அ. ேகா, ெபா�ளா�சி. 

மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.16% 
�ைற>. 

2. தி!:சி.ராமகி!nண., ேகா��. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 3.52% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.16% 



�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!வாள�க�:ேக.ஆ�.காள�தா) அ. ேகா, ெபா�ளா�சி அவ�கள�. 
ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.16% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!வாள�க�:ேக.ஆ�.காள�தா) அ. 
ேகா, ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0663/2021/இ1 
 

2756) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT பால�கா� மாநில ெந�bசாைல 
வ�கபாைளய' ப+9> ச�தி�7கள�� மண+ேமகைல வ Hதி ெச�ல��மா� வ Hதி ச�தி�7, 
மண+ேமகைல வ Hதி, NVM வ Hதி ச�தி�7 ம(3' ம#ைர வ Hர. ேகாய+� அ!கி� %ைறேய   
3 Nos 150W LED வ+ள��க� அைம0த� பண+�� B.2.40 இலச' மதி�பC�(� 
26.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� 
ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

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

Coimbatore. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.10%

�ைற>. 

2. M/S.Micro Instruments Ltd, Coimbatore.  
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.68%

அதிக'. 
 

வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.10% 
�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� M/S.Schnell Energy Equipments P.Ltd, Coimbatore அவ�கள�. 
ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.10% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� M/S.Schnell Energy Equipments P.Ltd, 

Coimbatore நி3வன0தி. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0570/2021/இ1 
 

2757) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT 6�ப'மா� வ Hதிய+� 7திய திட�சாைல 
%த� 6த�ச. ேட2 சாைல %க�7வைர சாைலய+. ந�ேவ ைமய0தி� அைம0# 
?�ெச�க� ைவ0# அழ� ப�0#த� பண+�� B.8.60 இலச' மதி�பC�(� 26.02.2021 



ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� 
ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.20% 
�ைற>. 

2. M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.39% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.20% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க 
ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.20% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0570/2021/இ1 
 

2758) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT ேந! வ Hதி ேகாைவ சாைல %த� 
காமராஜ� வ Hதி ப�லட' சாைல வைர அைம�க�பட>�ள ைமய0தி�(� Edge marking 

point ம(3' Reflecter stud அைம��' பண+�� B.8.60 இலச' மதி�பC�(�    
26.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� 
ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.15% 
�ைற>. 

2. M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.30% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.15% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க 
ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.15% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 



ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0570/2021/இ1 
 

2759) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT மகாலி2க7ர' ர>�டானா %த� 
ப�லட' சாைல வைரய+,�ள அகலமான சாைலய+. ந�வ+� ைமய0தி� அைம0# 
அழ�ப�0#' பண+ ெச4த� பண+�� B.9.90 இலச' மதி�பC�(� 26.02.2021 ஆ' 
ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� 
ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.18% 
�ைற>. 

2. M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.38% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.18% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க 
ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.18% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0570/2021/இ1 
 

2760) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT மகாலி2க7ர' ேகாைவ சாைல %க�7 
rைழ> Y� %த� மகாலி2க7ர' ர>�டானா வைர சாைலய+. ந�வ+� ைமய0தி� 
அைம0# அழ� ப�0#த� பண+�� B.9.90 இலச' மதி�பC�(� 26.02.2021 ஆ' 
ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� 
ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.16% 
�ைற>. 

2. M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.38% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.16% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க 



ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.16% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0570/2021/இ1 
 

2761) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT �மர. நக� ச%தாய�Mட0தி� ‘அ'மா 
மின� கிள�ன��’ அைம0த� பண+�� B.4.20 இலச' மதி�பC�(� 26.02.2021 ஆ' 
ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� 
ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!.ஆ�.ராதாகி!nண., ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.28% 
�ைற>. 

2. தி!:சி.ராமகி!�ண., ெபா�ளா�சி. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 1.85% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.28% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 

ஒ�ப�ததார� தி!.ஆ�.ராதாகி!nண., ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க 
ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.28% �ைறவானதாக 

ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!.ஆ�.ராதாகி!nண., ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�: 0570/2021/இ1 
 

2762) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT வ�கபாைளய' ேரஷ.கைட 
%.7%�ள காலிய+ட0தி� ‘அ'மா மின� கிள�ன�� க�த�’ பண+�� B.7.00 இலச' 
மதி�பC�(� 26.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற 
ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.18% 
�ைற>. 



2. M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.20% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.18% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க 
ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.18% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0570/2021/இ1 
 

2763) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT நகராசி�� ெசா�தமான பால�கா� 
சாைலய+,�ள 7திய ேப!�# நிைலய0தி,�ள சி3நH� கழி�ப+ட' 7#�ப+0த� பண+�� 
B.9.50 இலச' மதி�பC�(� 26.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� 
வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# 
கீTக�டவா3. 

1. தி!.எ).பா�0திபராஜ., ெபா�ளா�சி மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.24% 
�ைற>. 

2. தி!.சி.ராமகி!nண., ேகா��. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.56% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.24% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!.எ).பா�0திபராஜ., ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க 
ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.24% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!.எ).பா�0திபராஜ., ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0570/2021/இ1 
 



2764) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT வ�கபாைளய' ெச�ல��மார� வ Hதி 
�3�� வ Hதி ம(3' ெமய+. வ Hதிகள�� வ�காலிைன உய�0#த� ம(3' கா.கி9 
தள' அைம0த� பண+�� B.8.10 இலச' மதி�பC�(� 26.02.2021 ஆ' ேததிய+� 
ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� 
ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.15% 
�ைற>. 

2. M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 1.80% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.15% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க 
ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.15% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0570/2021/இ1 
 

2765) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT வா�� 33-� ெப9யா� காலன� 
ேம(��ப�திய+� த��7�6வ�, ப��க�க� ம(3' கா.கி9தள' அைம0த� பண+�� 
B.6.70 இலச' மதி�பC�(� 26.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� 
வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# 
கீTக�டவா3. 

1. தி!.எ).பா�0திபராஜ., ெபா�ளா�சி மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.15% 
�ைற>. 

2. தி!.சி.ராமகி!nண., ேகா��. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.80% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.15% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!.எ).பா�0திபராஜ., ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க 
ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.15% �ைறவானதாக 



ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!.எ).பா�0திபராஜ., ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0570/2021/இ1 
 

2766) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT நகராசி அ,வலக %.7ற%�ள 
சாைல ஓர�?2காவ+(� பா#கா�7 ேவலி கி9� அைம0த� ம(3' 6(றி 
வ�ண�ெபாலி> ஏ(ப�0#த� பண+�� B.5.20 இலச' மதி�பC�(� 26.02.2021 ஆ' 
ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� 
ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.15% 
�ைற>. 

2. M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.25% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.15% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க 
ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.15% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0570/2021/இ1 
2767) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT சி.�.சி காலன�ய+� உ�ள 

ெபா#�கழி�ப+ட' மராம0#�பண+ ெச4த� பண+�� B.3.40 இலச' மதி�பC�(� 
26.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� 
ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!.A.சதH)�மா�, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.16% 
�ைற>. 

2. தி!.G.வ+�ேனn, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 3.46% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.16% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 



ஒ�ப�ததார� தி!.A.சதH)�மா�, ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க ம.ற 
அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.16% �ைறவானதாக 

ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!.A.சதH)�மா�, ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�:0570/2021/இ1 
2768) ெபா�ளா�சி நகராசிய+� திட�கழி> ேமலா�ைம� பண+ய+� ேபட9க� cல' 

இய2�' வாகன2கள�� (47 Nos-Battery Operated Vehicles) அdவ�ெபா&# ஏ(ப�' 
ப&#கைள உடD��ட. ச9ெச4ய (ஆ�� பராம9�ப+(�) 20.01.2021-� ஒ�ப�த�7�ள� 
ேகார�பட#. வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கள�. ஒ�7ேநா�� ப�ய� கீT�க�டவா3 
சம��ப+�க�ப�கிற#. 

ஒ�ப�ததார� ெபய� 

ஒ�ப�ததார9. 

வ+ைல�7�ள� மதி�பC� 

B. 

ஒ�ப�த7�ள� மதி�பC� 

வ+&�கா� 

M/s.Priyam Industries and 

Equipments,Dharapurram(Onli

ne) 

241909/- 

66.79% மதி�பC� வ+ைல 

வ+கி0தி(� �ைற> 

M/s.Taark Equipments Pvt,ltd 

Pollachi(Offline) 
677119/- 

7.05% மதி�பC� வ+ைல 

வ+கி0தி(� �ைற> 
M/s.Sharp Systems, 

Coimbatore(Offline) 689960/- 
5.29% மதி�பC� வ+ைல 

வ+கி0தி(� �ைற> 
M/s.RMKV & CO 

Tiruppur(Offline) 848350/- 
16.45% மதி�பC� வ+ைல 

வ+கி0தி(� அதிக' 
M/s.Shuttle Cars India vt 

Ltd,Chennai(Offline) 799000/- 
9.68% மதி�பC� வ+ைல 

வ+கி0தி(� அதிக' 
   

ேம(கா� வர�ெப(ற 5 ஒ�ப�த��7�ள�கள�� மி.னச�  வாய+லாக வர�ெப(ற 
Priyam Industries and Equipments,Dharapuram அவ�கள# ஒ�ப�த�7�ள� மதி�பC�. 
வ+ைலவ+கித0ைத கா�,' 66.79% �ைறவாக ெகா��க�ப��ள#. ெபாறிய+ய�  பண+ 
ைகேய� ப�க' 8 வ+தி 2.7.1-. �றி�ப+.ப�<', தமிTநா� ஒ�ப�த�7�ள� 
ெவள��பைட0த.ைம வ+தி 2000 ப�க' 1-� வ+தி 29.1-. �றி�ப+��ளத.ப�<' மிக 
�ைறவானதாக ெகா��க�ப��ள வ+ைல�7�ள�ய+� ேம(ெகா�ள�ப�' பண+ அ�ல# 



வ+நிேயாக0தி� �ைறபா�க� இ!�க வா4�7�ளதாக� க!தி 
இdெவா�ப�த�7�ள�ய+ைன ேம(�றி�ப+.ப� நிராக9�7 ெச4ய 20.01.2021-� தன� 
அ,வல� அவ�கள�. ஒ�7த� ெபற�பட#. 
 எனேவ, M/s.Priyam Industries and Equipments,Dharapuram அவ�கள# 
ஒ�ப�த�7�ள�ய+ைன நிராக9�7 ெச4#, ேம,' ம3ஒ�ப�த�7�ள� ேகா!வதா� ஏ(ப�' 
காலதாமத' ம(3' ஒ�ப�த�7�ள� அறிவ+�7 வ+ள'பர' ேபா.ற M�த� 
ெசலவ+ன2கைள க!0தி� ெகா��' திட�கழி> ேமலா�ைம பண+ய+. அவசர 
அவசிய' க!தி<', இ�பண+�� அ.ைறய தின' 20.01.2021-� ஒ�ப�த�7�ள� 
ெகா�0#�ள ம(ற நா.� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC�(� �ைறவான 
ஒ�ப�த�7�ள�யாக 7.05% �ைறவாக ெகா�0#�ள M/s.Taark Equiments Pvt Ltd,Pollachi  
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள��� ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி�கலா'. 
2. திட�கழி> ேமலா�ைமய+. அவசர அவசிய' க!தி<', ெபாறிய� ைகேய� 

ம(3' ஒ�ப�த�7�ள� ெவள��பட0த.ைம வ+தி 2000-. ப� ஒ�ப�த�7�ள� 
மதி�பC�(� மிக>' �ைறவான ஒ�ப�த�7�ள� 66.47% �ைறவான ெகா�0#�ள  
Priyam Industries and Equipments,Dharapuram  அவ�கள# ஒ�ப�த�7�ள�ய+ைன 
நிராக90#, அ�0தப�யாக மதி�பC� வ+ைலவ+கித0தி(� 7.05% �ைறவாக 
ெகா�0#�ள  Taark Equipments Pvt Ltd, Pollachi  அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ய+ைன 
ஏ(கலா'. 

3. இ�பண+��9ய ெதாைகய+ைன ெபா# நிதிய+� ேம(ெகா�வத(�' ம(3' 
பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல� அவ�கள�. %. அDமதி ெப(3 
ேம�நடவ�ைக எ��பத(� ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

ந.க.எ�:6594/2019/இ1 

 
2769) ெபா�ளா�சி நகராசிய+� தமிTநா� நக��7ற சாைலக� உகடைம�70 திட' 

(TURIP) 2020-21-. கீT தா�சாைல அைம0த� பண+ (சி�ப' – II) ெச�வ7ர' ெமய+. 1 ம(3' 
2-' வ Hதிக�, �றிbசி நக� �3�� வ Hதிக�, த.னாசிய�ப. ேகாவ+� வ Hதி, கி!nணா 
கா�ட. ெமய+. ம(3' �3�� வ Hதிக�, NK நக�, ஈ)வர. ேகாவ+� %த� 
பன��க'ப� சாைல வைர, க�ண�ப� வ Hதி ம(ற' %0#சாமி வ Hதி ஆகிய வ Hதிகள�� 
தா�0தள' அைம0த� பண+�� B.153.00 இலச' மதி�பC�(� நகராசி நி�வாக 
ஆைணய�, ெச.ைன அவ�கள�. நி�வாக அDமதி ந.க.எ�.9025/2020/E3 நா�.15.02.2021-� 
ெபற�ப��ள#. ேம(ப� பண+�� 25.02.2021-� இ! உைற %ைறய+� ஒ�ப�த�7�ள� 
ேகா9யதி� வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� இர�ட' ெதாழி�rப தகதி 
ெப(3�ளதா� அைவகள�. வ+ைல�7�ள� 26.02.2021 அ.3 திற�க�ப� ஒ�7 ேநா�� 
ப�ய� கீTக�டவா3 தயா� ெச4ய�ப��ள#. 
1  தி!.M.வ+�ேகn�மா�, ெபா�ளா�சி மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 4.95% 

அதிக'. 
2 தி!.ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 7.78% 

அதிக'. 
 

இவ(றி� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 4.95% அதிகமாக>' ம(ற 



ஒ�ப�த�7�ள�ைய வ+ட �ைறவானதாக>' வ+ைல வ+கித' ெகா�0#�ள ஒ�ப�ததார� 
தி!.M.வ+�ேகn�மா�, ெபா�ளா�சி அவ�கள�ட' 26.02.2021 அ.3 வ+ைல �ைற�7 
ேகார�பட#. 

ஒ�ப�ததார� தன# வ+ைல �ைற�7 க�த0தி�, வ+ைல வ+கித ஒ�ப�த�7�ள�ய+� 
தா�சாைல பண+�கான cல�ெபா!க�, eச� வ+ைல உய�> ம(3' ஆக� Mலி 
உய�> காரணமாக ேம,' வ+ைல �ைற�7 ெச4ய இயலா# என>', ேம(�றி�ப+ட�பட 

4.90% வ+கித0தி� பண+ய+ைன ேம(ெகா�ள அDமதி ேகா9<�ளா�. 
எனேவ, வர�ெப(ற இர�ட ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத 

வ+ட 4.95% அதிகமானதாக>' ம(ற ஒ�ப�த�7�ள�ைய வ+ட �ைறவானதாக>' 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள தி!.M.வ+�ேகn�மா�, ெபா�ளா�சி அவ�கள�. 
ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல 

வ+கித0ைத வ+ட 4.95% அதிகமானதாக>' ம(ற ஒ�ப�த�7�ள�ைய வ+ட 
�ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள தி!.M.வ+�ேகn�மா�, 
ெபா�ளா�சி அவ�க� ஜ�லி வ+ைல உய�>, eச� வ+ைல உய�> ம(3' 
ஆMலி உய�> ேபா.ற காரண2களா� ஒ�ப�த�7�ள�ய+� இத(� ேம,'  
வ+ைல �ைற�க  இயலா# என ெத9வ+0#�ளா�. 

3. இ�பண+ திட�பண+யாக இ!�பதா,', �றி0த கால0தி(�� பண+க� %��க 
ேவ��<�ளதா,', ஒ�ப�ததார� தி!.M.வ+�ேகn�மா�, ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

4. ேம(ப� பண+�� மதி�பCைட வ+ட M�தலாக ஆ�' ெசலவ+ன0ைத நகராசி 
ெபா# நிதிய+லி!�# ேம(ெகா�ள அDமதி வழ2கலா'. 

ந.க.எ�:5231 /2021 /இ1 

 
2770) ெபா�ளா�சி நகராசிய+� தமிTநா� நக��7ற சாைலக� உகடைம�70 திட' 

(TURIP) 2020-21-. கீT தா�சாைல அைம0த� பண+ (சி�ப' – I) வ�ேவ� க�ணப+ரா. நக�, 
ல6மி நக� �3�� வ Hதிக�, ராஜராஜ. வ Hதி, இள2ேகா வ+தி, சைடய�ப க>�ட� ேல 
அ>, SRMS மி� வ Hதி இராமகி!nணா7ர' ம(3' அ�ணா நக� ெமய+. ேரா� நகராசி 
எ�ைல வைர ஆகிய வ Hதிகள�� தா�0தள' அைம0த� பண+�� B.147.00 இலச' 
மதி�பC�(� நகராசி நி�வாக ஆைணய�, ெச.ைன அவ�கள�. நி�வாக அDமதி 
ந.க.எ�.9025/2020/E3 நா�.15.02.2021-� ெபற�ப��ள#. ேம(ப� பண+�� 25.02.2021-� இ! 
உைற %ைறய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 
இர�ட' ெதாழி�rப தகதி ெப(3�ளதா� அைவகள�. வ+ைல�7�ள� 26.02.2021 அ.3 
திற�க�ப� ஒ�7 ேநா�� ப�ய� கீTக�டவா3 தயா� ெச4ய�ப��ள#. 
1  தி!.ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 4.90% அதிக'. 
2 தி!.M.வ+�ேகn�மா�, ெபா�ளா�சி மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 10.00% அதிக'.

 

இவ(றி� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 4.90% அதிகமாக>' ம(ற 
ஒ�ப�த�7�ள�ைய வ+ட �ைறவானதாக>' வ+ைல வ+கித' ெகா�0#�ள ஒ�ப�ததார� 



தி!.ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி அவ�கள�ட' 26.02.2021 அ.3 வ+ைல �ைற�7 
ேகார�பட#. 

ஒ�ப�ததார� தன# வ+ைல �ைற�7 க�த0தி�, வ+ைல வ+கித ஒ�ப�த�7�ள�ய+� 
தா�சாைல பண+�கான cல�ெபா!க�, eச� வ+ைல உய�> ம(3' ஆக� Mலி 
உய�> காரணமாக ேம,' வ+ைல �ைற�7 ெச4ய இயலா# என>', ேம(�றி�ப+ட�பட 

4.90% வ+கித0தி� பண+ய+ைன ேம(ெகா�ள அDமதி ேகா9<�ளா�. 
எனேவ, வர�ெப(ற இர�ட ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத 

வ+ட 4.90% அதிகமானதாக>' ம(ற ஒ�ப�த�7�ள�ைய வ+ட �ைறவானதாக>' 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள தி!.ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி அவ�கள�. 
ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல 

வ+கித0ைத வ+ட 4.90% அதிகமானதாக>' ம(ற ஒ�ப�த�7�ள�ைய வ+ட 
�ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள தி!.R.6�ரமண+ய', 
ெபா�ளா�சி அவ�க� ஜ�லி வ+ைல உய�>, eச� வ+ைல உய�> ம(3' 
ஆMலி உய�> ேபா.ற காரண2களா� ஒ�ப�த�7�ள�ய+� இத(� ேம,'  
வ+ைல �ைற�க  இயலா# என ெத9வ+0#�ளா�. 

3. இ�பண+ திட�பண+யாக இ!�பதா,', �றி0த கால0தி(�� பண+க� %��க 
ேவ��<�ளதா,', ஒ�ப�ததார� தி!.R.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி அவ�கள�. 
ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

4. ேம(ப� பண+�� மதி�பCைட வ+ட M�தலாக ஆ�' ெசலவ+ன0ைத நகராசி 
ெபா# நிதிய+லி!�# ேம(ெகா�ள அDமதி வழ2கலா'. 

ந.க.எ�:5231 /2021 /இ1 

 
 

2771) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT நகராசி ப�திய+� உ�ள 
மகா0மாகா�தி சிைல ம(3' எ'.ஜி.ஆ� சிைலக8�� பா#கா�7 கி9� அைம�7 
ெச4த� பண+�� B.4.50 இலச' மதி�பC�(� 03.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� 
ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� 
ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.39% 
�ைற>. 

2. தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.96% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.39% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 

ஒ�ப�ததார� M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய 
ஏ(க ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 



2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.39% �ைறவானதாக 

ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�: 5891/2020/இ1 
 

2772) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா# நிதிய+. கீT 6�ப'மா� வ Hதிய+� திற�த 
ெவள��ப�தி�� பா#கா�7 ேவலி அைம0த� பண+�� B.6.10 இலச' மதி�பC�(� 
03.02.2021 ஆ' ேததிய+� ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9யதி� வர�ெப(ற ஒ�ப�த�7�ள�கைள� 
ெகா�� ஒ�7ேநா�� ப�ய� தயா� ெச4த# கீTக�டவா3. 

1. தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி. மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.17% 
�ைற>. 

2. M/S:த�டபாண+ அ. ேகா, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 2.60% 
அதிக'. 

 
வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� மதி�பC� வ+ைல வ+கித0ைத வ+ட 0.17% 

�ைறவானதாக>' ம(றைத வ+ட �ைறவானதாக>' ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள 
ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ஏ(க 
ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ேம(ப� பண+�� நி�வாக அDமதி ெபற ம.ற0தி(� ெபா!� ைவ�க�ப��ள#. 

2. %த� அைழ�பாக வர�ெப(ற இர�� ஒ�ப�த�7�ள�கள�� 0.17% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�7�ள� அள�0#�ள ஒ�ப�ததார� தி!:ஆ�.6�ரமண+ய', ெபா�ளா�சி 
அவ�கள�. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

3. ேம(கா� பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. அDமதி 
ெப(3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 நடவ��ைகக� ேம(ெகா�டைத<' ம(3' பண+ 
உ0திர> வழ2கியைத<' ம.ற' அDமதி�கலா'. 

ந.க.எ�: 5930/2021/இ1 
 

2773) ெபா�ளா�சி நகராசிய+� “மா�7மி� தமிழக %தலைம�ச� அவ�கள�. சிற�7 
திட அறிவ+�ப+. கீT வ�கபாைளய' ேரஷ.கைட %.7ற%�ள காலி இட0தி� ‘அ'மா 
மின� கிள�ன��’ ெதாட2�மா3 #ைண இய��ந� 6காதார�பண+க� அவ�களா� 
அறி>30த�பட�ள#. இத. அ��பைடய+�, வ�கபாைளய' ேரஷ.கைட %.7ற%�ள 
காலி இட0தி� மி. வசதி, ��நி� வசதி, ேநாயாள�க� கா0தி!�7 இட' ஆகிய 
வசதிக8ட. M�ய ‘அ'மா மின� கிள�ன��’  7தியதாக கட ேவ��<�ள#. 

ேம(காA' இட0தி� 7தியதாக ‘அ'மா மின� கிள�ன��’ க�வத(�         B.7.00 
இலச0தி(� மதி�பC� தயா� ெச4ய�ப��ள#. தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� 
ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 



1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா' 
2. ேம(காA' தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன ெபா# நிதிய+� ேம(ெகா�ள>' 

ம(3' பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி, ெதாட� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<' 
ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
 

2774) ெபா�ளா�சி நகராசிய+. எ�ைல���, பால�கா� ெச�,' மாநில 
ெந�bசாைலய+�, வ�கபாைளய' ப+9> அ!ேக உ�ள இரய+�ேவ கடவ+� ேம'பால' 
அைம��' பண+ நைடெப(3 வ!வதா�, பால�கா� ெச�,' ேபா��வர0#, 
வ�கபாைளய' வழியாக இய2கி வ!கிற#. இதனா� கீTக�ட ச�தி�7கள�� அ��க� 
வ+ப0#க� ஏ(ப�வதா�, இர> ேநர0தி� ெபா#ம�க� பா#கா�7 க!தி ேபாதிய 
ெவள��ச%�ள வள��கைள ஏ(கனேவ உ�ள மி.க'ப2கள�� அைம�க 
ேவ��<�ள#. 

1) மண+ேமகைல வ Hதி ம(3' ெச�ல��மா� வ Hதி ச�தி�7 -150W LED வ+ள��க� 3 Nos 

 

2) மண+ேமகைல வ Hதி ம(3' N.V.M வ Hதி ச�தி�7 - 150W LED வ+ள��க� 3 Nos 
 

3) ம#ைரவ Hர. ேகாய+� அ!கி� - 150W LED வ+ள��க� 3 Nos. 
(இரய+�ேவ ேக அ!கி�) 
 
எனேவ, ேம(கா� இட2கள�� 150W LED வ+ள��க� அைம0திட>', இத(கான 

மதி�பC� B.2.40 இலச0தி(�' ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி�கலா'. 

2. பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி %.அDமதி ெப(3 ேம(ெகா�8' 
நடவ��ைகக8�� ம.ற' அDமதி�கலா'. 
இ�பண+ய+ைன ெபா# நிதிய+லி!�# ேம(ெகா�ள ம.ற' அDமதி�கலா'. 

2775) ெபா�ளா�சி நகராசிய+� மா�7மி� தமிழக %தலைம�ச� அவ�கள�. 
சிற�7திட அறிவ+�ப+. கீT �மர. நக� ச%தாய�Mட0தி� (�மர. நக� 
ெதாட�க�ப�ள� வளாக') ‘அ'மா மின� கிள�ன��’ ெதாட2�மா3 #ைண இய��ன�, 
6காதார�பண+க� அவ�களா� அறி>30த�ப��ள#. இத. அ��பைடய+� �மர. நக� 
ச%தாய�Mட0தி� மி. வசதி, ��நH� வசதி, ேநாயாள�க� கா0தி!�7 இட' ம(3' 
Mட0தி. உ7ற' Partition ஆகிய பண+க� ேம(ெகா�ள ேவ��<�ள#. 

ேம(காA' பண+கைள ேம(ெகா�ள B.4.20 இலச0தி(� மதி�பC� தயா� 
ெச4ய�ப��ள#. தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற0தி. அDமதி 
ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
2. ேம(காA' தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன ெபா# நிதிய+� ேம(ெகா�ள>' 

பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி, ெதாட� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<' 
ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2776) ெபா�ளா�சி நகராசி�� ெசா�தமாக சி�சி காலன�ய+� ெபா#�கழி�ப+ட' 
ெசய�ப� வ!கிற#. இ�கழி�ப+ட' 6மா� 10 வ!ட2க8�� %.ன� கட�படதா�'. 



கழி�ப+ட' பல வ!ட2க8�� %.ன� கட�படதா�, கழி�ப+ட0தி. கத>க�, வாட� 
�ேளாச�க� உைட�த நிைலய+� காண�ப�கிற#. இதனா� இதைன பய.ப�0#' 
ெபா#ம�க� ெப9#' சிரம0தி(��ளாகிறா�க�. 

ேம,', ப�க�6வ�க� த(ேபா# ஜனவ9 மாத' வைர க�' மைழய+னா� 
ஆ2கா2ேக ெபய��த நிைலய+� காண�ப�கி.ற#. இதைன பய.ப�0#' ெபா#ம�க� 
ேந9ைடயாக வ�#, கழி�ப+ட0திைன ப&#பா�0#, மராம0#�பண+ ேம(ெகா�� 
7#�ப+0# த!மா3 ேகா9�ைக ைவ�கி.றன�. 

ெபா#ம�கள�. நலன�� அ�கைற� ெகா��', கழி�ப+ட0திைன பய.ப�0#' 
வ+தமாக மராம0#�பண+ ேம(ெகா�� 7#�ப+�க ேவ��<�ள#. எனேவ, ேம(காA' 
கழி�ப+ட0ைத மராம0#�பண+ ேம(ெகா�� 7#�ப+�க B.3.40 இலச0தி(� மதி�பC� 
தயா� ெச4ய�ப��ள#.  

தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2. தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன ெபா# நிதிய+� ேம(ெகா�ள>' ம(3' 
பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி, ெதாட� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<' 
ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2777) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��� வா&' ெபா#ம�க�, நகராசிய+. 
�(றா�� வ+ழாைவ�ப(றி ெத9�# ெகா�8' வ+தமாக நகராசி அ,வலக0திைன 
அழ� ப�0த ேவ��<�ள#. அத.ப� அ,வலக0தி. ெவள��7ற0தி� 
6(3�6வ(றிைன ெயா� அைம�க�ப��ள சாைல ஓர�?2காவ+ைன இ!�7 கி9� 
அைம0# பா#கா�க ேவ��<�ள#. ேம,', உ7ற' ம(3' ெவள��7ற� 6(3 
6வ(றி� 7தியதாக வ�ண' ?சி ெபாலி> ஏ(ப�0த ேவ��<�ள#. 

ேம(காA' பண+கைள ேம(ெகா�ள B.5.20 இலச0தி(� மதி�பC� தயா� 
ெச4ய�ப��ள#.  

தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா' 
2. ேம(காA' தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன ெபா# நிதிய+� ேம(ெகா�ள>' 

பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி, ெதாட� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<' 
ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2778) ெபா�ளா�சி நகராசிய+� வா��:33-� ெப9யா� காலன� ேம(�ப�திய+� 
நக9லி!�# ெவள�ேய3' கழி>நH� ம(3' அதிக�ப�யான மைழநH� ெவள�ேயறி ெச�,' 
மர�ேபைட ப�ள' அைம�#�ள#. இ�ப�ள0தி. இ! கைரகள�,' ெபா#ம�க� 
வசி0# வ!கிறா�க�. மைழ�கால2கள�� ெவள�ேய3' மைழநH�, கைரய+. இ!7ற0தி� 
வசி��' ெபா#ம�க� வ H�க8��� த�ணH� 7காவ�ண' பல வ!ட2க8�� %.ன� 
த��7�6வ� கட�பட#. 

 த��7�6வ� கட�ப� பல வ!ட2க� ஆனதா,', அதிக�ப�யான நH9. 
அ9�பா,', ப�க�6வ�கள�� ப&# ஏ(ப� உைட�த நிைலய+� உ�ளன. இதனா�, 
அதிக�ப�யாக ெச�,' மைழநH� அ!கி,�ள வ H�க8��� த�ணH� 7�' நிைல 
ஏ(ப�கிற#. இதனா�, ெபா#ம�க� எ�ேநர%' அ�ச0ேதாேட வா&' நிைல 
ஏ(ப�கிற#. ேம,', இ�ப�திகள�� வா&' ெபா#ம�க� ேமடான பாைதைய கட�ேத 



%�கிய சாைல�� ெச�வ# வா��ைகயாக உ�ள#. 
வய# %தி��த ெப9யவ�க� இ�பாைதைய கட�ப# ெப9#' சிரமாக உ�ள#. 

ேம,', தைரய+. இ!7ற%' வசி��' ெபா#ம�கள�. நைடபாைத வசதி�காக 
கா.கி9 தள' அைம�க�பட#. 

கா.கி9 தள' அைம�க�ப� பல வ!ட2க� ஆனதா�, சிதலமைட�# 
காண�ப�கிற#. எனேவ,ேம(காA' ப�திய+� வா&' ெபா#ம�க� நல. க!தி, 
7திதாக த��7�6வ�, ப��க� ம(3' கா.கி9 தள' அைம�க ேவ��<�ள#. 

ேம(காA' பண+கைள ேம(ெகா�ள B.6.70 இலச0தி(� மதி�பC� தயா� 
ெச4ய�ப��ள#. 

தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7:  

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2. தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன ெபா# நிதிய+� ேம(ெகா�ள>' ம(3' 
பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி, ெதாட� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<' 
ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

 
2779)              efuh£Á všiy¡F£g£l  tLfghisa« bršy¡Fkhu® ÅÂ FW¡F ÅÂ k‰W« bkæ‹ ÅÂ  

V‰fdnt ÏUòwK« tofhš f£l¥g£L gy tUl§fŸ M»wJ. j‰nghJ efuh£Á¥ gFÂ KGtJ« 
ghjhhs rh¡fil gâfŸ eilbg‰W tU»wJ. ghjhs rh¡fil¥ gâahdJ nk‰go ÅÂæY« 
eilbgW« nghJ Â£l¥gâ¡fhd MŸ Ïw§F FêfŸ mik¡f¥g£ld. Ït‰¿‹ khWg£l 
k£l¤Â‹ fhuzkhf, cau« mÂfkhf jäœehL FoÚ® tofhš thça« _ykhf MŸ Ïw§F FêfŸ 
mik¡f¥g£LŸsJ. 
          cau¤Â‹ fhuzkhf, vëikahd ngh¡Ftu¤Âid¡ fU¤Âš bfh©L, MŸÏw§F Fêæ‹ 
nkšk£l¤Â‰nf‰g jh®¢rhiy mik¡f nt©oa Nœãiy V‰g£lJ. 
Ï›thW jh®¢rhiy mik¡f¥g£ljhš V‰fdnt cŸs tofhè‹ cau« FiwthdJ. Ïjdhš 
Å£oèUªJ btënaW« bghJk¡fŸ tofhèid fl¡f Koahkš bgçJ« mtÂ¡ FŸsh»wh®fŸ. 
           nkY«, FW¡F ÅÂfëš fh‹»ç£ rhiy mik¡f¥g£L gy tUl§fŸ Mtjhš, rhiyfŸ 
gGjilªJ F©L« FêÍkhf cŸsJ. vdnt, bghJk¡fŸ ey‹fUÂ tofhè‹ cau¤ij 
mÂf¥gL¤ÂÍ«, vëjhd ngh¡Ftu¤Â‰fhf fh‹»ç£ jsK« mik¡f nt©oÍŸsJ. 
            nk‰fhQ« gâfis nk‰bfhŸs %.8.10 Ïy£r¤Â‰F kÂ¥ÕL jah® brŒa¥g£LŸsJ. 
jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£o‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYmYmYmYtyf¡F¿¥òtyf¡F¿¥òtyf¡F¿¥òtyf¡F¿¥ò:    

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£oid bghJ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‰W« gâæ‹ mtru 

mtÁa« fUÂ, bjhl® elto¡if nk‰bfh©lijÍ« k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2780) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமாக பால�கா� சாைலய+� 7திய ேப!�# 

நிைலய' ெசய�ப� வ!கிற#. ேப!�# நிைலய வளாக0தி(� வ�# ேபா�' உ��� 
ம(3' ெவள��� பயண+க� வசதி�காக ஆ�, ெப� இ!பால!��' தன�0தன�யாக 
இலவச சி3நH� கழி�ப+ட' பல வ!ட2க8�� %.ன� கட�படதா�'. 

பல வ!ட2க8�� %.ன� கட�படதா�, ேம(Mைரக� உைட�#' ெபய��த 
நிைலய+,' சி3நி�கழி�ப+ட' உ�ப�க0தி� இ!�த சி3நH� உபேயாகி�பா. 
உைட�தநிைலய+,' ம(3' தைர0தள2க� உைட�#' ெப4��த நிைலய+� உ�ளன. 

இதனா� இ�கழி�ப+ட0ைத பய.ப�0#' பயண+க� ெப9#' 
சிரம0தி(��ளாகிறா�க�. வ�# ேபா�' பயண+க� நல. க!தி<', சி3நH� கழி�ப+ட' 



ெபாழி>ெப3' வைகய+,', சி3நH� கழி�ப+ட0தி� மராம0#�பண+ ேம(ெகா�� 
நவ Hன%ைறய+� 7#�ப+�க ேவ��<�ள#. எனேவ, ேம(காA' கழி�ப+ட0ைத 
மராம0#�பண+, ேம(ெகா�� 7#�ப+�க B.9.50 இலச0தி(� மதி�பC� தயா� 
ெச4ய�ப��ள#. 

தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7:  

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2. தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன ெபா# நிதிய+� ேம(ெகா�ள>' ம(3' 
பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி, ெதாட� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<' 
ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2781) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��� அைம�#�ள மகாலி2க7ர' ர>�டானா 
%த� ப�லட' சாைல வைர உ�ளட�கிய ேந! வ Hதிய+� ஏராளமான வண+க 
வளாக2க8', ெபா#ம�க� அதிக' வசி��' ��ய+!�7க8' அைம�#�ளன. நகராசி 
சா�ப+� ேந! வ Hதிய+� 80 அ� ப+ரதான சாைல அைம�க�ப��ள#. 

ப+ரதான சாைல எ.பதா�, அதிேவக0தி� இ! ம(3' நா.� ச�கர வாகன2க� 
ஒ.3�� ஒ.3 %�தி ெச�,' ேபா# அ��க� வ+ப0#�க� ஏ(ப�கி.றன. ேம,' 
சாைலய+. ஓர0தி� கைடக� ைவ0# ஆ�கிரமி�7 ெச4கிறா�க�. இதனா� சாைலய+. 
அகல' �ைற�# காண�ப�கிற#. 

அ��க� ஏ(ப�' வ+ப0#�கைள தவ+���' ெபா!�', சாைல ஆ�கிரமி�ைப0 
த���' வைகய+,' சாைலய+. ந�ேவ ைமய0தி� அைம0# ?� ெச�க� ந� 
அழ�ப�0தலா'. ேம(காA' பண+ைய ேம(ெகா�ள B.9.90 இலச0தி(� மதி�பC� 
தயா� ெச4ய�ப��ள#. 

தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா' 

2. ேம(காA' தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன ெபா# நிதிய+� ேம(ெகா�ள>' 
பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி, ெதாட� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<' 
ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

 
2782) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��� அைம�#�ள காமராஜ� வ Hதிய+� ெபா�ளா�சி 

ேகாைவ சாைல %க�ப+� உ�ள மகாலி2க7ர' அல2கார rைழ> Y� %த� 
மகாலி2க7ர' ர>�டானா வைர ஏராளமான வண+க வளாக2க8', ெபா#ம�க� 
அதிக' வசி��' ��ய+!�7க8' அைம�#�ளன. நகராசி சா�ப+� காமராஜ� வ Hதிய+� 

100 அ� ப+ரதான சாைல அைம�க�ப��ள#. 
ப+ரதான சாைல எ.பதா�, அதிேவக0தி� இ! ம(3' நா.� ச�கர வாகன2க� 

ஒ.3�� ஒ.3 %�தி ெச�,' ேபா# அ��க� வ+ப0#�க� ஏ(ப�கி.றன. ேம,' 
சாைலய+. ஓர0தி� கைடக� ைவ0# ஆ�கிரமி�7 ெச4கிறா�க�. இதனா� சாைலய+. 
அகல' �ைற�# காண�ப�கிற#. 

அ��க� ஏ(ப�' வ+ப0#�கைள தவ+���' ெபா!�', சாைல ஆ�கிரமி�ைப0 
த���' வைகய+,' சாைலய+. ந�ேவ ைமய0தி� அைம0# ?� ெச�க� ந� 
அழ�ப�0தலா'. 

ேம(காA' பண+ைய ேம(ெகா�ள B.9.90 இலச0தி(� மதி�பC� தயா� 



ெச4ய�ப��ள#. 
தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 

அ,வலக��றி�7: 
1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா' 
2. ேம(காA' தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன ெபா# நிதிய+� ேம(ெகா�ள>' 

பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி, ெதாட� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<' 
ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
 

2783) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��பட ேந! வ Hதி ேகாய'70Y� சாைல %த� 
காமராஜ� வ Hதி ப�லட' சாைல வைர உ�ள நகராசி வைர உ�ள நகராசி ப+ரதான 
சாைலய+�, அ��க� ஏ(ப�' வ+ப0#�கைள தவ+���' ெபா!� சாைலய+. ந�ேவ 
ைமய0தி�க� அைம�க�பட உ�ளன. 

அைம�க�ப�' ைமய0தி�கைள பா#கா��' ெபா!�, ைமய0தி�ைன ஒ� 
Edge Marking Paint ம(3' Reflector stud க� அைம�க ேவ��<�ள#. 

ேம(காA' பண+ைய ேம(ெகா�8வத(� B.8.60 இலச0தி(� மதி�பC� தயா� 
ெச4ய�ப��ள#. 

தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா' 
2. ேம(காA' தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன ெபா# நிதிய+� ேம(ெகா�ள>' 

பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி, ெதாட� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<' 
ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
 

2784) bghŸsh¢Á efuh£Á všiy¡F£g£l R¥g«khŸ ÅÂæš òÂa Â£lrhiy Kjš Rj®r‹ ef® 
nl§¡ rhiy Kf¥ò tiu kU¤JtkidfS«, efuh£Á¡F¢ brhªjkhd FoæU¥òfŸ 
mikªJŸsd. kU¤Jtkid¡F tUgt®fŸ j§fsJ thfd§fis ngh¡Ftu¤Â‰F Ïilôwhf 
ÏU¥gjhš bgçJ« ngh¡Ftu¤J beçrš V‰gL»wJ. Ïjdhš Ï¢rhiyæš gaå¡F« bghJk¡fŸ 
k‰W« thfd X£ofŸ bgçJ« Áuk¤Â‰FŸsh»wh®fŸ. 

Ïjid¤ jé®¡F« bghU£L«, ngh¡Ftu¤J beçriy jé®¡F« bghU£L« rhiyæ‹ 
eLnt ika¤Â£LfŸ mik¤J, ó¢brofŸ e£L mHFgL¤jyh«. Ïjdhš thfd§fëš 
btënaW« e¢R thÍfis f£LgL¤ÂÍ« öafh‰whf khW« ãiy V‰gL«. 

vdnt bghJk¡fŸ ey‹fUÂ Ï¢rhiyæš ika¤Â£Ll‹ ó¢brofŸ mik¡f %. 8.60 
Ïy£r¤Â‰F kÂ¥ÕL brŒa¥g£LŸsJ. 

jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£o‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mytyf¡F¿¥òmytyf¡F¿¥òmytyf¡F¿¥òmytyf¡F¿¥ò:    

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£oid bghJ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‰W« gâæ‹ mtru 

mtÁa« fUÂ, bjhl® elto¡if nk‰bfh©lijÍ« k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
 

2785) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமான nfh£^® rhiy efuh£Á bg©fŸ  

ேம�நிைல�ப�ள�ய+,�ள ச0#ண>� Mட0தி,�ள Flooring %(றி,மாக ேசதமைட�# 
மாணவ�க� பய.ப�0த %�யாத நிைலய+,�ள#. எனேவ ேம(க�ட 
ச0#ண>�Mட0தி� 7தியதாக Flooring பண+கைள ேம(ெகா�� மராம0#� பண+கைள 
ேம(ெகா�வத(�      B.1.30 இலச0தி(� மதி�பC� தயா� ெச4ய�ப��ள#. தயா� 



ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2. ேம(காA' பண+ய+. மதி�பC�0 ெதாைகய+ைன க�வ+ நிதிய+� 
ேம(ெகா�8வத(�' ம(3' பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அலவல�  
ம(3' ஆைணயாள� அவ�கள�. %. அDமதி ெப(3 ேம�நடவ��ைக 
எ��பத(�' ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

e.f.v©.5934/2020/Ï1e.f.v©.5934/2020/Ï1e.f.v©.5934/2020/Ï1e.f.v©.5934/2020/Ï1    
2786) ெபா�ளா�சி�� ெசா�தமாக ேகா�� வழி�ப�ள� (ெத�ப��ள') ெசய�ப� 

வ!கிற#. ப�ள� வளாக0தி� கிழ�� பா�0த க�ட' ம(3' வட�� பா�0த க�ட', 
இர�� அ2க.வா� ைமய�க�ட' ம(3' மாணவ, மாணவ+ய�க� பய.ப�0#' 
கழி�பைற வளாக%' உ�ளன. 

இdவளாக0தி,�ள இர�� அ2க.வா� ைமய2க� ம(3' கழி�ப+ட 
வளாக%' பல வ!ட2க8�� %.ன� கட�படைவயா�'. பலவ!ட2க8�� 
%.ன� ேம(காA' க�ட2க� கட�படதா�, ப&#க� ஏ(ப�, ப&தான நிைலய+� 
காண�ப�கி.றன. இதனா� பய.ப�0#' மாணவ, மாணவ+ய�க� ெப9#' 
சிரம0தி(��ளாகிறா�க�. 

ேம,', எதி�வ!' சடம.ற ேத�தைலெயா�, இ�ப�ள�ய+. வ��பைறக� 
வா���சாவ� ைமய2களாக ெசய�பட உ�ளன. வா���சாவ� ைமய2களான 
வ��பைறக8�� மி.சார வசதிக� ெச4ய ேவ��<�ள#. 

 எனேவ, பய+,' மாணவ, மாணவ+ய�க� நல. க!தி<', எதி�வ!' 

ேத�தைலெயா�<', ேம(காA' பண+கைள ேம(ெகா��, 7#�ப+�க              B.6.40 
இலச0தி(� மதி�பC� தயா� ெச4ய�ப��ள#.  

தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2. தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன க�வ+ நிதிய+� ேம(ெகா�ள>' ம(3' 
பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி, ெதாட� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<' 
ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
 

2787) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமான �மர. நக9� ந�நிைல�ப�ள� 
ெசய�ப� வ!கிற#. இ�ப�ள� வளாக0தி,�ள கட�பட க�ட2க� பல 
வ!ட2க8�� %.ன� கட�படைவயா�'. இதனா� க�ட2கள�. ேம(Mைரக� 
ப&தைட�#' உைட�த நிைலய+� உ�ளன. இதனா� மைழ�கால2கள�� ெப4<' 
மைழநH� வ��பைறகள�� உ7ற0தி� வ+&கிற#. இதனா� தைர�ப�திய+� த�ணH� 
ேத2�வதா�, ப�க�6வ�க� எ�ேநர%' ஈர�பத0#ட. காண�ப�கிற#. இதனா� 
ப�க�6வ�க� ப&தான நிைல ஏ(ப�வேதா�, ப�க�6வ�கள�. )திர0த.ைம 
வ&வ+ழ��' WTநிைல ஏ(பட வா4�7�ள#. 

ேம,' ப�ள� வளாக0தி,�ள கழி�ப+ட2க8' கட�ப� பல வ!ட2க� 
ஆனதா� ப&# ஏ(ப� ெபய��த நிைலய+� காண�ப�கிற#. இதனா� கழி�ப+ட0ைத 
பய.ப�0த %�யாத நிைல ஏ(ப��ள#. ேம,', எதி�வ!' சட ம.ற 
ேத�தைலெயா�<', ப�ள� வளாக0தி,�ள க�ட2கள�� மராம0#�பண+ 



ேம(ெகா�� 7#�ப+�க>' ம(3' 7தியதாக கழி�ப+ட%' கட ேவ��<�ள#. 

ேம(காA' பண+கைள ேம(ெகா�ள B.9.20 இலச0தி(� மதி�பC� தயா� 
ெச4ய�ப��ள#. 

தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2. தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன க�வ+ நிதிய+� ேம(ெகா�ள>' ம(3' 
பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி ெதாட� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<'  
ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
 

2788) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமாக V.S.R.A ப�ள��Mட' ெசய�ப� வ!கிற#. 
ப�ள��Mட வளாக0தி,�ள க�ட2க� பல வ!ட2க8�� %.ன� 
கட�படைவயா�'. 

க�ட' கட�ப� பல வ!ட2க� ஆவதா�, க�ட2கள�. ெவள��7ற2க� 
மிக>' ப&#க� ெபாழி> இழ�# காண�ப�கி.றன. 

ேம,' வ!கி.ற சடம.ற ேத�தைல ெயா� ேம(காA' ப�ள�ய+� 
வா���சாவ�க� அைம�#�ளன. வா���சாவ��� வ�# பண+யா(3' அ,வல�க� 
பய.ப�0#வத(காக ப&தான நிைலய+� கழி�ப+ட2கள�� மராம0#�பண+ ேம(ெகா�� 
7#�ப+�க�பட ேவ��<�ள#. 

எனேவ, ேம(காA' ப�ள� க�ட0தி. ெவள��7ற', 6(3�6வ� ம(3' 

கழி�ப+ட2கள�� மராம0#�பண+ ேம(ெகா�� 7#�ப+�க B.6.90 இலச0தி(� மதி�பC� 
தயா� ெச4ய�ப��ள#. 

தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2. தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன க�வ+ நிதிய+� ேம(ெகா�ள>' ம(3' 
பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி, ெதாட� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<' 
ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
 

2789) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமாக ABT நகரைவ ந�நிைல�ப�ள� ெசய�ப� 
வ!கிற#. ப�ள� வளாக0தி� உ�ள வ��பைறகள�. தைர0தள2க�, சி.ெட�) 
த�ணH� ெதா�க�, ச0#ண> ைமய' ேம(Mைர ஆகியவ(றி� ப&#க� ஏ(ப�, 
ப4னப�0த %�யாத நி�லய+� உ�ளன. 
 பய+,' மாணவ மாண+வ+ய�க8��0 ேதைவயான சில அ��பைட வசதிக� 
ெச4# தரேவ��<�ள#.  ேம,', எதி�வ!கி.ற சடம.ற ேத�தைலெயா�, 
வா���சாவ� ைமய2களாக வ!�பைறக� தயா�ப�0த ேவ��<�ள#. 

எனேவ ேம(காA' ப�ள�ய+�, ேம(காA' பண+கைள ேம(ெகா�ள        
B.5.10 இலச0தி(� மதி�பC� தயா� ெச4ய�ப��ள#. 

தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 



1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2. தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன க�வ+ நிதிய+� ேம(ெகா�ள>' ம(3' 
பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி, ெதாட� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<' 
ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
 

2790) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமாக பால�கா� சாைலய+� ேப!�# 
நிைலய2க� ம(3' உ�மைல சாைலய+� அ'மா உணவக%' ெசய�ப� வ!கிற#.  

இdவ+ட2க8�� வ�# ெச�,' ெபா#ம�கள�. ��நH� ேதைவைய ?�0தி 
ெச4<' ெபா!� R.O.Plant –க� அைம�க�ப��ளன. 

அைம�க�பட R.O.Plant –க� cல' ெபற�ப�' ��நHைர அ!�#பவ�க8��, 
எdவ+த ப+ர�சைன<' ஏ(படா வ�ண', R.O.Plant –க� வ!ட�ேதா3' ஆ4>ெச4#, 
ப&தான உபகரண2கைள மா(றி வ+�, 7தியதாக மா(ற>' ம(3' ப&# ஏ(படாம� 
ெதாட��# இய2�' வ�ண' க�காண+�க ேவ��<�ள#. 

எனேவ, அைம�க�பட R.O.Plant–க� வ!ட' %&வ#' பராம9�க           
B.2.20 இலச' ெசலவ+ன' ஆ�'. 

தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2. தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன ��நH� நிதிய+� ேம(ெகா�ள ம.ற' அDமதி 
வழ2கலா'. 

2791) ெபா�ளா�சி நகராசிய+� பண+79<' அ,வல�க�, ெபா#ம�க� ஆகிேயா�கள�. 
��நH� ேதைவைய ?�0தி ெச4<' ெபா!�, 60திக9�க�பட ��நH� கல.க� 
அைம�க�ப��ளன. 

அைம�க�பட ��நH� கல.கள�� ெபற�ப�' ��நHைர அ!�#பவ�க8��, 
எdவ+த ப+ர�சைன<' ஏ(படா வ�ண', கல.கைள வ!ட�ேதா3' ஆ4>ெச4#, 
ப&தான உபகரண2கைள மா(றி வ+�, 7தியதாக மா(ற>' ம(3' ப&# ஏ(படாம� 
ெதாட��# இய2�' வ�ண' க�காண+�க ேவ��<�ள#. 

எனேவ, அைம�க�பட 60திக9�க�பட ��நH� கல.கைள வ!ட' %&வ#' 
பராம9�க B.0.90 இலச' ெசலவ+ன' ஆ�'. 

தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன ��நH� நிதிய+� ேம(ெகா�ள ம.ற' அDமதி 

வழ2கலா'. 
2792) ெபா�ளா�சி நகராசி��பட கிழ��� ப�திய+,�ள 18 வா��கள�,' (வா�� 

எ� 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,28,31,32,34,35,36) த(சமய' அ'பரா'பாைளய' நHேர(3 
நிைலய' cல' ��நHரான# உ�#த� ெச4ய�ப� கிழ��� ப�திய+,�ள ேம�நிைல 
நH�ேத�க ெதா�ய+� ஏ(ற�ப�, ��நH� பகி�மான �ழா4க� வழியாக ெபா#ம�க8�� 
��நH� வ+நிேயாக' ெச4ய�ப� வ!கிற#. 

இ�நிைலய+� நக9� ேம(ெகா�ள�ப� வ!' பாதாள சா�கைட� பண+க� 
ம(3' சாைல வ+9வா�க� பண+கள�னா� ��நH� பகி�மான �ழா4க� ம(3' ப+ரதான� 



�ழா4கள�� அ&0த' தா2காம� அ��க� உைடப� ேபா4 வ+�கிற#. ேம,', 
நக9,�ள அதிக�ப�யான வ Hதிக8�� கிண3 ம(3' ேபா�ெவ� cல' கிண(3 
நHரான# ெபா#��ழா4க� வழியாக வ+நிேயாக' ெச4ய�ப� வ!கிற#. ேம(க�ட 
��நH� பகி�மான �ழா4க�, ப+ரதான� �ழா4கள�� ஏ(ப�' உைட�7கைள ச9ெச4# 
ெபா#ம�க8�� சரீான ��நH� வ+நிேயாக' ெச4வத(� B.10.00 இலச0தி(� மதி�பC� 
தயா� ெச4ய�ப��ள#. தயா� ெச4ய�ப��ள மதி�பC�(� ம.ற0தி. அDமதி 
ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2. ேம(கா� பண+��9ய ெதாைகய+ைன ��நH� நிதிய+� ேம(ெகா�8வத(�' 
ம(3' பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அலவல�  அவ�கள�. %. அDமதி 
ெப(3 ேம�நடவ��ைக எ��பத(�' ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 

2793) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமான ெவ2கேடசா காலன� ம(3' 
மகாலி2க7ர' ேம�நிைல நH�ேத�க ெதா�க� cல' தா. நக9. அதிகமான 
ப�திக8�� ��நH� வ+நிேயாக' ெச4ய�ப� வ!கிற#. ேம(காA' நH�0ேத�க 
ெதா�க� 27 வ!ட2க� ஆவதா�, ெதா�ைய தா2�' Column-க� அைன0தி,' 
ெவ��7 ஏ(ப��ள#. ெவ��7கைள c.றா' தர கல�தாேலாசக� cல' ஆ4> 
ெச4ய�ப� அறி�ைக ெபற�ப��ள#. அறி�ைக அ��பைடய+� ேம�நிைல நH�0ேத�க0 
ெதா�கள�� 7னரைம�7 பண+க� ேம(ெகா�ள ேவ��<�ள#. 

7னரைம�7� பண+க� ேம(ெகா�8வத(� B.25.00 இலச0தி(� மதி�பC� தயா� 
ெச4ய�ப��ள#. 

தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�(� ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
2. ேம(காA' பண+�� தயா� ெச4ய�பட மதி�பC�ைன ��நH� நிதிய+� 

ேம(ெகா�ள>' ம(3' பண+ய+. அவசர அவசிய' க!தி தன� அ,வல9. %. 
அDமதி ெப(3 ேம� நடவ��ைக ேம(ெகா�டைத<' ம.ற' அDமதி 
வழ2கலா'. 

2794) ெபா�ளா�சி நகராசி ஈ)வர. ேகாவ+� வ Hதி, T.ேகாடா'ப� ப�திைய� ேச��த 
தி!.தி!மைலசாமி எ.பவ� W.P.No.1493/2021, நகராசி�� எதிராக வழ�� 

ெதாட��#�ளா�. இdவழ�கி� ெபா�ளா�சி நகராசி ஆைணயாள� 2-வ# ப+ரதிவாதியாக 
ேச��க�ப��ளா�. 

இdவழ�கி� நகராசி சா�பாக நHதிம.ற0தி� ஆஜராகி வழ�கிைன நட0திட, 
ெச.ைன உய�நHதிம.ற அர6 வழ�கறிஞ� தி!.ப+.ஆ.�0 அவ�கைள நியமி�க>', 
வழ�கின0தி(� ஆ�' உ0ேதச ெசலவ+ன0தி(�' ம.ற0தி. அDமதி 
ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
eeee.f.v©.0545/2021/Ï1.f.v©.0545/2021/Ï1.f.v©.0545/2021/Ï1.f.v©.0545/2021/Ï1 

2795) ெபா�ளா�சி நகராசி ஈ)வர. ேகாவ+� வ Hதி, T.ேகாடா'ப� ப�திைய� ேச��த 
தி!.அ4யாசாமி எ.பவ� W.P.No.1490/2021, நகராசி�� எதிராக வழ�� 

ெதாட��#�ளா�. இdவழ�கி� ெபா�ளா�சி நகராசி ஆைணயாள� 2-வ# ப+ரதிவாதியாக 



ேச��க�ப��ளா�. 
இdவழ�கி� நகராசி சா�பாக நHதிம.ற0தி� ஆஜராகி வழ�கிைன நட0திட, 

ெச.ைன உய�நHதிம.ற அர6 வழ�கறிஞ� தி!.ப+.ஆ.�0 அவ�கைள நியமி�க>', 
வழ�கின0தி(� ஆ�' உ0ேதச ெசலவ+ன0தி(�' ம.ற0தி. அDமதி 
ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
e.f.v©.0545/2021/Ï1e.f.v©.0545/2021/Ï1e.f.v©.0545/2021/Ï1e.f.v©.0545/2021/Ï1 

2796) ெபா�ளா�சி நகராசி ேந! காலன� ப�திைய� ேச��த தி!மதி.வ+சாலாசி  
எ.பவ� W.P.No.1487/2021, நகராசி�� எதிராக வழ�� ெதாட��#�ளா�. இdவழ�கி� 
ெபா�ளா�சி நகராசி ஆைணயாள� 2-வ# ப+ரதிவாதியாக ேச��க�ப��ளா�. 

இdவழ�கி� நகராசி சா�பாக நHதிம.ற0தி� ஆஜராகி வழ�கிைன நட0திட, 
ெச.ைன உய�நHதிம.ற அர6 வழ�கறிஞ� தி!.ப+.ஆ.�0 அவ�கைள நியமி�க>', 
வழ�கின0தி(� ஆ�' உ0ேதச ெசலவ+ன0தி(�' ம.ற0தி. அDமதி 
ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி வழ2கலா'. 
e.f.v©.0545/2021/Ï1e.f.v©.0545/2021/Ï1e.f.v©.0545/2021/Ï1e.f.v©.0545/2021/Ï1 

2797) bghs¦sh¢Á efuh£Á vy¦iy¡F£g£l th®L v©-20š tšyghŒ g£nlš ÅÂæš cŸs 
nt¥gku« x‹W ngh¡Ftu¤Â‰F«, bghJk¡fS¡F« Ïilôwhf ÑnH éG thŒ¥òŸs ãiyæš 
cŸsjid bt£o m¥òw¥gL¤Â vL¤J¢bršY« gâ¡F 22.12.2020, 30.12.2020 k‰W« 06.01.2021 
M»a njÂfëš bghJVy« él¥g£lÂš Ï¥gâ¡F ahtU« K‹tuéšiy. nkY«, 4-tJ 
Kiwahf 16.02.2021-š bghJVy« él¥g£lÂš ÂU.uhk»UZz‹,36, nr®k‹ ÅÂ,nk‰Fthrš 
éehaf® nfhéš, bghŸsh¢Á v‹w xUt® k£Lnk fyªJbfh©L %.3,500/-¡F Vy« 
F¿¥Ã£LŸsh®. 

vdnt, nk‰F¿¥Ã£LŸs nt¥gku« bghJk¡fë‹ ngh¡Ftu¤Â‰F Ïilôwhf 
cŸsjhY«, éG« ãiyæš cŸsjhY«, nkY« bghŸsh¢Á t£l ã®thf eLt® k‰W« t£l 
M£Áa® mt®fë‹ foj¤Â‹go Ï«ku¤Âid m¥òw¥gL¤j nt©oÍŸsjhY«, Ïªj xU eg® 
Vy¤Âid V‰f k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2. Ï¥gâ¡F _‹WKiw Vy« él¥g£L ahtU« Vy¡nf£Ã‰F K‹tuhjjhš 4-tJ 

Kiwahf tu¥bg‰w xU eg® Vy¤Âid V‰fyh«. 
3. bghJk¡fS¡F Ïilôwhf cŸsjhY«, jäœehL muR td¤Jiw Ï«ku¤Â‰F 

F¿¥Ã£LŸs kÂ¥Õ£L bjhif¡F mÂfkhf Vy« F¿¥Ã£LŸsjhY« bghJk¡fë‹ 
ey‹ fUÂ Ïªj Vy¤Âid V‰W nkšelto¡if bjhlu mDkÂ tH§fyh«. 

e.f.v©.4399/2020/Ï2e.f.v©.4399/2020/Ï2e.f.v©.4399/2020/Ï2e.f.v©.4399/2020/Ï2    
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#����$%��� �������&�'�� (�)� 
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+�ல� !'������ -.1.00 .ல��%���� �����/� �&�� ��0&������ . �&�� 
��0&���$ �����/1�� ��)%��� !2��� +�3$���
�) . 
அ,வலக��றி�7: 

1. ��)* !2��� �#�
ல�*. 



2. +��
�4* �5�&�� �����/��% ���'
&�'� ���  	���&�� 
+���
��6����* ���* �5�&�� !��� !���&* 
7�� ��8 !ல�ல�  
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�#�
ல�*. 

ந.க.எ�: 565 /2021/இ1 

 
2799) ��������� 	
���������$ ���� :3.7, ;<��� +
���� � =�� 1.+
��$�*��1 

����&�� ��7.:�.���(���5�&* :���� �#� W.P.No.1472/2021-� 	
������ :����
 
�#� ���$�� ����. .>�#
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���������&�
 +��
��������. 
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� �#
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��%���� 
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�) . 
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�)��D 

1. ��)* !2��� �#�
ல�*. 
	.
.:3.04050/2021/.1 

2800) ��������� 	
�����&�� ��7���� ��������� ��7��6�� ��$� !7
�� 
!'�
������ A&���� +
�D����
�'�, �	�F��'ல&�'� �����
* ��0����, 
.$* ���)� !'�%  �
���, �	�F��'ல%  ') A���� ���)�&� !��
� 

.:3.107/2020/A.��� 	�� 27.11.2020 &�� �����% ����. +��
�3 ��'ல
�8� 
�����
%���, G�� ��'ல
�8� �������� '�&����� .$* �������, A&���� 
+
�D����
�'� ���)� !'�
 +�31H�� . .��5�&�'� +���
������*, 
.��
�� �����/� -.2.00 .ல��%���� ��) !2��� +�3$���
�) . 
!"�ல
�)��D 

1. ��)* !2���
ல�*. 
2. �5�&�� !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� +���
��6* 

	$�1'

6� ��)* !2���
ல�*. 
3. .��5�&�'� ெபா# 	���&�ல�7�  +���
��� ��)* !2���
ல�*. 

2801) ��������� 	
����� �5�
6
�� I�����D��8
'� !���� �'ல���
�8� 
���+��)* ��0��$C* !��') ��)���$C* ��� 
3
�5������ ��&�� 
��)������ Digital Signature Card ��+��  �&���%����� �7
�) . .�� DSCard–� 
�&����� 
�ல* (Validity Period) 4 Jan-2021-� 91�'$& A�� . 	
����� �5�
'� 
���+��)* ��0& +�31H����� Digital Signature Card-J D ���%  
�ல 	=�1�D ��0& 
+�31H�� . .��
�� D ���%�� 
�$5* -.1600/- (.7 ?3�
6�) Digital Identity, 
Trichy :�) 	����%���� ��"%� +�31H����� ��)%��� !2��� 
+�3$���
�) . 
அ,வலக��றி�7: 

1. ��)* !2���
ல�*. 

2. �5�&�� !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� +���
�3$ 
	$�1'

6� ��)* !2���
ல�*. 

3. .��
�� ���'
&�'� ���  	���&�ல�7�  +���
��� ��)* !2���
ல�*. 

ந.க.எ�:5727/2020/இ1 



2802) ��������� 	
�����&�� �1	=� ��	�+&�
%���� �&���* TN 41 B 2586 �1	=� 
ல��&�� 9��
 .7 $&�
� 9�)�"* +�0���%��� �K�'$�  .&
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� 
���7%���$ +�31H�� . .��5�&�'� +���
������*, .��
�� �����/� 
-.60,000/- ��) !2��� +�3$���
�) . 
!"�ல
�)��D 

1. ��)* !2���
ல�*. 

2. ��
� .&
%��� !���&* 
7�� 9�!2��� ���� +���
��6* 
	$�1'

6� ��)* !2���
ல�*. 

3. .��5�&�'� �1	=� 	���&�ல�7�  +���
��� ��)* !2���
ல�* 
 

2803) bghŸsh¢Á efuh£Áæš öŒik ghuj« Âl¡fêÎ nkyh©ik¤Â£l«  2018-19-« ãÂæš 
30 ng£lç thfd§fŸ th§f¥g£L, Ïa¡f¥g£L tªjJ. ÏÂš 18 thfd§fë‹ ng£lçfŸ 
gGjhdjhš, Ïa§fhkš ÏUªJ tU»‹wd. 

ng£lç thfd§fis Ïa¡f, gGjhd ng£lçfis mf‰¿ é£L òÂajhf ng£lç k‰W« 
rh®#®fŸ th§» bghU¤Â¡ bfhŸs x‹W¡F %.0.50 Ïy£r« Åj« 18 thfd§fS¡F c¤njr 
bryéd¤ bjhif %.9.00 Ïy£r« MF«. Ï¥gâæid nk‰bfhŸtj‰F«, bryéd¤Â‰F« k‹w 
mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò:    

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. Ï¥gâ¡fhd bryéd¤ij bghJ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
3. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ jå mYty® mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W nk‰bfh©l 

elto¡iffS¡F k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 
2804) bghŸsh¢Á efuh£Á všiy¡F£g£l 36 th®Lfëš bl§F fhŒ¢rš gu¥ò« bfhR k‰W« bfhR¥òG 

xê¥ò gâfŸ nk‰bfhŸs 86 gâash®fis (Domestic Breeding Checkers) x¥gªj mo¥gilæš 
gâak®¤J« bghU£L flªj 16.07.2020 m‹W x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£L ÂUths® rj®‹ rhè£ 
nt°£ nknd{bk©£ r®Å° v‹w ãWtd¤Â‰F 01.09.2020 Kjš x¥gªj« tH§f¥g£L bl§F 
jL¥ò gâfŸ eilbg‰W bfh©L tU»wJ. nk‰go x¥gªj¥òŸë tU»‹w 28.02.2021 cl‹ 
ãiwtilaÎŸsJ. 
   j‰nghJ jäHf¤Âš r£lk‹w bghJ nj®jš eilbgw ÏU¡F« ãiyæš nj®jš njÂ 
m¿é¡f¥gL« ãiyæš cŸsJ. vdnt Ïªãiyæš òÂjhf x¥gªj¥òŸëfŸ m¿é¥ò 
ehëjœfëš btëælÎ« x¥gªj¥òŸëfŸ nfhuÎ« fhy« nghJkhdjhf Ïšiy v‹gjhš 
j‰nghJ x¥gªj¥òŸë nfhu Ïayhj Nœãiyæš, efçš bfhR¡fŸ _y« guÎ« nehŒfis 
jL¡fÎ« kUªJ bjë¤jš k‰W« bghJ k¡fëilna éê¥òz®Î  gâfis nk‰bfhŸsÎ« 
bjhl®ªJ 86 DCB gâahs®fë‹ gâ m¤ÂahtÁakhf njit¥gLtjhš bghJ Rfhjhu¤Â‹ 
mtÁa« fUÂ jw¦nghJ bfhR kw¦W« bfhR¥òG xê¥ò gâfs¦ nkw¦bfhs¦S« DBC 
gâahs®fëd¦ x¥gªj mo¥gilæy¦ më¤J tU« ÂUths® rj®d¦ rhè£ nt[¦£ nknd{bkd¦£ 
r®Å[¦ mt®fëd¦ x¥gªj gâ fhy¤Âid bghJ nj®jy¦ KoÎ bgw¦w Ãd¦d® òÂjhf 
x¥gªj¥òs¦ë nfhu¥g£L gâfs¦ KoÍ« tiu (01.03.2021 Kjy¦ 30.06.2021) gâ Ú£o¥ò bra¦aÎ« 
gâ Ú£o¥ò fhy¤Âw¦F MF« DBC gâahs®fëd¦ bryéd¤Âw¦F« kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 

mYtyfmYtyfmYtyfmYtyf¡¡¡¡    F¿¥òF¿¥òF¿¥òF¿¥ò : 
1. kd¦w« mDkÂ tH§fyh«. 



2. bghJ Rfhjhu¤Âd¦ mtÁa« fUÂ jw¦nghJ DBC gâfs¦ DBC gâahs®fëd¦ x¥gªj 
mo¥gilæy¦ më¤J tU« ÂUths®fs¦.rj®d¦ rhè£ nt[¦£ nknd{bkd¦£ r®Å[¦ 
mt®fS¡F gâ¡fhy Ú£o¥ò bra¦J kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 
 

2805) bghs¦sh¢Á efuh£Á gâahs®fëd¦ nrkeyãÂ ÏU¥ò¤bjhif Ûjhd t£o fz¡ÑL                
2011-2012-« M©L Kjy¦ 2015-2016-« M©L Koa Ãnuuizfs¦ Ûjhd Fiwfs¦ rçbra¦J  
rk®¥Ã¡fÎ« kw¦W« 2016-2017-« M©L Kjy¦ 2019-2020-« M©L tiu t£o fz¡»£L 
Ãnuuizfs¦ jåah® _y« jahç¤J Ïa¡Fe® cs¦sh£Á ãÂ¤Jiw brd¦id, mt®fS¡F 
mD¥g MF« c¤njr bryéd« %.2,00,000/-¡F kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò : 
       kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 
e.fe.fe.fe.f.v©.7573.v©.7573.v©.7573.v©.7573/201/201/201/2010000/Ã3Ã3Ã3Ã3    
 

2806) bghs¦sh¢Á efuh£Á bghJ Rfhjhu Ãçéd¦ ÑH¦ bray¦g£L tU« Ïu©L Á¤jh kU¤Jtkidfs¦ 
kw¦W« Ïu©L MÍ®ntj kU¤JtkidfS¡F 2021-2022 M« M©ow¦fhd kUªJfs¦ kw¦W« 
ãynt«ò FoÚ® Jfs¦fs¦ M»atw¦iw muR M§Ñfhu« bgw¦w IMCORPS LIMITED, CHENNAI 

ãWtd¤Âl« bfhs¦Kjy¦ bra¦aÎ« mjw¦fhd xU tUl bryéd« %.5,00,000 (%gha¦ IªJ 
y£r«)-¤Âw¦F« bghJ Rfhjhu¥ Ãçéd¦ mtru mtÁa« fUÂ Kd¦ mDkÂ bgw¦W gâfis 
nkw¦bfhs¦sÎ« kd¦w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò : 
1. kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 
2. bghJ Rfhjhu Ãçéd¦ mtru mtÁa« fUÂ Kd¦ mDkÂ bgw¦W gâfs¦ nkw¦bfhs¦s 

kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 
e.fe.fe.fe.f.v©.0047.v©.0047.v©.0047.v©.0047/2/2/2/2000021212121/v¢v¢v¢v¢3333 

2807) bghŸsh¢Á efuh£Áæš 2020-21M« ãÂah©o‰fhd x¥gªj ntiyfS¡F tH§f¥g£l 
g£oašfëš Ão¤j« brŒJ brY¤j¥g£l tUkhdtç¤ bjhiffŸ k‰W« Ïªefuh£Áæš 
gâòçÍ« mYty®  k‰W«  gâahs®fë‹ CÂa¤Âš Ão¤j« brŒJ brY¤j¥g£l tUkhdtç¤ 
bjhiffŸ M»aitfis Form 26Q k‰W« 24Q‹ _y« fâåæš fz¡FfŸ k‰W« ~igè§ 
brŒj tifæš m§Ñfç¡f¥g£l jâ¡if mYtyf«, bghŸsh¢Á mt®fS¡F 01.04.2020 Kjš 
30.09.2020 tiuæyhd fhy¤Â‰F g£oaš bjhif %.20,000/- (%ghŒ ÏUgjhæu« k£L«) 
tH§fÎ« 2020-21 M« M©o‰fhd c¤njr bryéd« %. 75,000/- (%ghŒ vGg¤J Iªjhæu« 
k£L«)-‰F« k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡ F¿¥òmYty¡ F¿¥òmYty¡ F¿¥òmYty¡ F¿¥ò: 

1. mDkÂ tH§fyh« 
2. mtru mtÁa« fUÂ jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W bjhif tH§»aik¡F« k‹w« 

m§Ñfç¡fyh«. 
e.f.v©.00747/2021/Ã5e.f.v©.00747/2021/Ã5e.f.v©.00747/2021/Ã5e.f.v©.00747/2021/Ã5    
 

2808) 2021-2022 M« M©o‰F Ïªefuh£Á Miza®, mYty®fŸ k‰W« mYtyf¥ gâahs®fŸ 
mYtyf¥ gâ¡fhf btëô® br‹W tuÎ« k‰W« gæ‰Á¡F br‹W tUtj‰Fça gaz¥go 
k‰W« khWjš gaz¥go cl‹ Miza® mt®fshš tH§f VJthf MF« c¤njr bryéd« 
%.5.00/-Ïy£r« -(%ghŒ IªJ y£r« k£L«) tUthŒ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ 
mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mD«Â¡fyh«. 
e.f.v©.174/2021/Ã4e.f.v©.174/2021/Ã4e.f.v©.174/2021/Ã4e.f.v©.174/2021/Ã4 

2809) ��������� 	
����� ���  (
���� ������ ��$
#�C +�ல�3'� �5�
6� 



.&
���� �7* 16 ��
��
6� 2021-2022* ?3�
�� ��
� 
���/�� 
�$5* 
7,00,000/- ��$�� !"�ல�� ?0���� ��� �#��* ��������� ��) -.3,00,000/- ��'ல 
�� �('� �� ��"%� 3,00,000/- ���%�* A%+�� ��ல���* 13,00,000/-���� ��)%��� 
!2��� +�3$���
�) . 
அ,வலக �றி�7:- 

1. ��)* !2���
ல�*. 
2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ����  �5�
� 

+���
��� ��)* !2��� �#�
ல�*.   
ந.க.எ�- 1692/2019/எ�2 
 

2810) ��������� 	
����� ���  (
���������� ��$
#�C +�ல�3'� �5�� .&
���* 
��
�* :3 TN 41 AE 3843 ��
�%���� �K 
� 	=
* ��0H* �5�� 05.02.2021 அ.3 
	'$���) I�����D��8&�� 
NO
�4* I�����D��8
� ������)�. 
ஒ�ப�த�7�ள�கள�. வ+பர' ப+.வ!மா3, 

வ. 
எ� 

ெபய� மதி�பC� 
ெதாைக 

1 M/s. +@.1 !� +
�, 160, +
�'� +���, ���������. -. 27,000/- 

2 ப+.ப+.ெஷ9� ஆேடா eச� ஒ��), 
25/67, ஏ.ப+.� ேரா� 
ெபா�ளா�சி 

-. 29,200/- 

 
 ������) .�3� I�����D��8
�8� �')��� I�����D��8 !�8% �� M/s. 
+@.1 !� +
�, 160, +
�'� +���, ��������� !��
�8� I�����D��8&�'� ��
 
��)%��� !2��� ேவ�ட�ப�கி) .ேம,' ���  (
���� ������ !��� !���&* 

7�� 9� !2��� ���� �5�
� +���
��� ��)%��� !2��� +�3$���
�) . 
அ,வலக �றி�7 

1. �')��� I�����D��8 �#�
�& M/s. +@.1 !� +
�, 160, +
�'� +���, 
��������� !��
�8� I�����D��8'& ��)* ��
ல�*. 

2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� 
+���
��� ��)* !2��� �#�
ல�*.   

ந.க.எ�- 6077 /2020/ எ�2 
 

2811) ��������� 	
����� ���  (
���������� ��$
#�C +�ல�3'� �5�� .&
���* 
��
�* :3 TN 41 AU 6392 ��
�%���� �K  ���%�� ���* �������� ���* �5�� 
26.02.2021 !�� 	'$���) I�����D��8&�� 
NO
�4* I�����D��8
� ������)�. 
ஒ�ப�த�7�ள�கள�. வ+பர' ப+.வ!மா3, 

 
வ. 

எ� 
ெபய� மதி�பC� 

ெதாைக 



1 M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8 
102, +
�'� +���,�
�ல��
D�*, 
���������. 

 
-.89,650/- 

2 M/s.A.���'�
�8, 
11, ���@�&�� +�ல�, 
���� 	
� +���,���������. 

-.95,500/- 

 
 ������) .�3� I�����D��8
�8� �')��� I�����D��8 !�8% �� 
M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8102, +
�'� +���, �
�ல��
D�*, ��������� !��
�8� 
I�����D��8&�'� ��
 ��)%��� ���'��* !2����* '�
���
�) . ேம,' 
���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� +���
��� 
ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக� �றி�7 

1. �')��� I�����D��8 �#�
�& M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8, 102, 
+
�'�+���, �
�ல��
D�*, ��������� !��
�8� I�����D��8'& 
��)* ��
ல�*. 

2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� 
+���
��� ��)* !2���
ல�*. 

ந.க.எ�- 1045 /2021/ எ�2 
2812) ��������� 	
����� ���  (
���������� ��$
#�C +�ல�3'� �5�� .&
���* 

��
�* :3 TN 41 AU 6320 ��
�%���� �K  ���%�� ���* �������� ���* �5�� 
26.02.2021 !�� 	'$���) I�����D��8&�� 
NO
�4* I�����D��8
� ������)�. 
ஒ�ப�த�7�ள�கள�. வ+பர' ப+.வ!மா3, 

 
வ. 

எ� 
ெபய� மதி�பC� 

ெதாைக 
1 M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8 

102, +
�'� +���,�
�ல��
D�*, 
���������. 

 
B.88,200/- 

2 M/s.A.���'�
�8, 
11, ���@�&�� +�ல�, 
���� 	
� +���,���������. 

 
B.93,600/- 

 
  ������) .�3� I�����D��8
�8� �')��� I�����D��8 !�8% �� 
M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8, 102, +
�'� +���, �
�ல��
D�*, ��������� !��
�8� 
I�����D��8&�'� ��
 ��)%��� ���'��* !2����* '�
���
�) . ேம,' 
���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� +���
��� 
ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக� �றி�7 

1. �')��� I�����D��8 �#�
�& M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8, 102, +
�'� 
+���, �
�ல��
D�*, ��������� !��
�8� I�����D��8'& ��)* 
��
ல�*. 

2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� 



+���
��� ��)* !2���
ல�*. 
ந.க.எ�- 1050 / 2021 / எ�2 
 

2813) ��������� 	
����� ���  (
���������� ��$
#�C +�ல�3'� �5�� .&
���*  
.ல��
 ��
�* :3 TN 41 AU 6304 ��
�%���� �K  ���%�� ���* �������� 
���* �5�� 26.02.2021 !�� 	'$���) I�����D��8&�� 
NO
�4* I�����D��8
� 
������)�. 

 
ஒ�ப�த�7�ள�கள�. வ+பர' ப+.வ!மா3, 

வ. 
எ� 

ெபய� மதி�பC� 
ெதாைக 

1 M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8 
102, +
�'� +���,�
�ல��
D�*, 
���������. 

 
B88,650/- 

2 M/s.A.���'�
�8, 
11, ���@�&�� +�ல�, 
���� 	
� +���,���������. 

 
B.95,300/- 

 
  ������) .�3� I�����D��8
�8� �')��� I�����D��8 !�8% �� 
M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8, 102, +
�'� +���, �
�ல��
D�*, ��������� !��
�8� 
I�����D��8&�'� ��
 ��)%��� ���'��* !2����* '�
���
�) . ேம,' 
���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� +���
��� 
ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக� �றி�7 

1. �')��� I�����D��8 �#�
�& M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8, 102, +
�'� 
+���, �
�ல��
D�*, ��������� !��
�8� I�����D��8'& ��)* 
��
ல�*. 

2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� 
+���
��� ��)* !2���
ல�*. 

ந.க.எ�- 1046 / 2021 / எ�2 
2814) ��������� 	
����� ���  (
���������� ��$
#�C +�ல�3'� �5�� .&
���* 

.ல��
 ��
�* :3 TN 41 AU 6396 ��
�%���� �K  ���%�� ���* �������� 
���* �5�� 26.02.2021 !�� 	'$���) I�����D��8&�� 
NO
�4* 
I�����D��8
� ������)�. 
ஒ�ப�த�7�ள�கள�. வ+பர' ப+.வ!மா3, 

 
வ. 

எ� 
ெபய� மதி�பC� 

ெதாைக 
1 M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8 

102, +
�'� +���,�
�ல��
D�*, 
���������. 

 
-.88,900/- 

2 M/s.A.���'�
�8,  



11, ���@�&�� +�ல�, 
���� 	
� +���,���������. 

-.95,900/- 

 
 ������) .�3� I�����D��8
�8� �')��� I�����D��8 !�8% �� 
M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8,102, +
�'� +���, �
�ல��
D�*, ��������� !��
�8� 
I�����D��8&�'� ��
 ��)%��� ���'��* !2����* '�
���
�) . ேம,' 
���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� +���
��� 
ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#.. 
அ,வலக� �றி�7 

1. �')��� I�����D��8 �#�
�& M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8,102, +
�'� 
+���, �
�ல��
D�*, ��������� !��
�8� I�����D��8'& ��)* 
��
ல�*. 

2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� 
+���
��� ��)* !2���
ல�*. 

ந.க.எ�- 1048 / 2021 / எ�2 
2815) ��������� 	
����� ���  (
����� ������ ��$
#�C +�ல�3'� �5�
6� 

.&
���* .ல��
 ��
�* TN 41 AU 6396 �
��9�� ��0  .�3� �7$�
� 
91�'$� ����� ��
�%���� ��������� ��)+�31H�� . +���1 +��
�4*  
.ல��
 ��
�%���� �K  	=
* ���* ��������� ���* �5�� ?�* A%+�� 
��ல���* -.1,00,000/-%����*, I�����D��8 +
�� �5�
� +���
���C* ��)%��� 
!2��� +�3$���
�) . +�"* ���  (
����� �5�&�� !��� !���&* 
7��  9� 
!2��� ���� �5�
� +���
��� ��)%��� !2��� +�3$���
�) .  
அ,வலக� �றி�7:- 

1. ��)* !2���
ல�*. 
2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� I�����D��8 

+
�� �5�
� +���
��� ��)* !2��� �#�
ல�*. 
ந.க.எ�- 1048 / 2021 / எ�2 

2816) ��������� 	
����� ���  (
����� ������ ��$
#�C +�ல�3'� �5�
6� 
.&
���* .ல��
 ��
�* TN 41 AU 6304 �
��9�� ��0  .�3� �7$�
� 
91�'$� ����� ��
�%���� ��������� ��)+�31H�� . +���1 +��
�4*  
.ல��
 ��
�%���� �K  	=
* ���* ��������� ���* �5�� ?�* A%+�� 
��ல���* -.1,00,000/-%����*, I�����D��8 +
�� �5�
� +���
���C* ��)%��� 
!2��� +�3$���
�) . +�"* ���  (
����� �5�&�� !��� !���&* 
7��  9� 
!2��� ���� �5�
� +���
��� ��)%��� !2��� +�3$���
�) .  
அ,வலக� �றி�7:- 

1. ��)* !2���
ல�*. 
2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� I�����D��8 

+
�� �5�
� +���
��� ��)* !2��� �#�
ல�*. 
ந.க.எ�- 1046 / 2021 / எ�2 
 

2817) ��������� 	
����� ���  (
����� ������ ��$
#�C +�ல�3'� �5�
6� 
.&
���* .ல��
 ��
�* TN 41 AU 6392 �
��9�� ��0  .�3� �7$�
� 
91�'$� ����� ��
�%���� ��������� ��)+�31H�� . +���1 +��
�4*  



.ல��
 ��
�%���� �K  	=
* ���* ��������� ���* �5�� ?�* A%+�� 
��ல���* -.1,00,000/-%����*, I�����D��8 +
�� �5�
� +���
���C* ��)%��� 
!2��� +�3$���
�) . +�"* ���  (
����� �5�&�� !��� !���&* 
7��  9� 
!2��� ���� �5�
� +���
��� ��)%��� !2��� +�3$���
�) .  
அ,வலக �றி�7:- 

1. ��)* !2���
ல�*. 
2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� I�����D��8 

+
�� �5�
� +���
��� ��)* !2��� �#�
ல�*. 
ந.க.எ�- 1045 / 2021 / எ�2 
 
 

2818) ��������� 	
����� ���  (
����� ������ ��$
#�C +�ல�3'� �5�
6� 
.&
���* .ல��
 ��
�* TN 41 AU 6320 �
��9�� ��0  .�3� �7$�
� 
91�'$� ����� ��
�%���� ��������� ��)+�31H�� . +���1 +��
�4*  
.ல��
 ��
�%���� �K  	=
* ���* ��������� ���* �5�� ?�* A%+�� 
��ல���* -.1,00,000/-%����*, I�����D��8 +
�� �5�
� +���
���C* ��)%��� 
!2��� +�3$���
�) . +�"* ���  (
����� �5�&�� !��� !���&* 
7��  9� 
!2��� ���� �5�
� +���
��� ��)%��� !2��� +�3$���
�) .  
அ,வலக �றி�7:- 

1. ��)* !2���
ல�*. 
2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� I�����D��8 

+
�� �5�
� +���
��� ��)* !2��� �#�
ல�*. 
ந.க.எ�- 1050 / 2021 / எ�2 
 

2819) ��������� 	
����� ���  (
����� ������ ��$
#�C +�ல�3'� �5�
6� 
.&
���* .ல��
 ��
�* TN 41 AU 6328 �
��9�� ��0  .�3� �7$�
� 
91�'$� ����� ��
�%���� ��������� ��)+�31H�� . +���1 +��
�4*  
.ல��
 ��
�%���� �K  	=
* ���* ��������� ���* �5�� ?�* A%+�� 
��ல���* -.1,00,000/-%����*, I�����D��8 +
�� �5�
� +���
���C* ��)%��� 
!2��� +�3$���
�) . +�"* ���  (
����� �5�&�� !��� !���&* 
7��  9� 
!2��� ���� �5�
� +���
��� ��)%��� !2��� +�3$���
�) .  
அ,வலக �றி�7:- 

1. ��)* !2���
ல�*. 
2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� I�����D��8 

+
�� �5�
� +���
��� ��)* !2��� �#�
ல�*. 
ந.க.எ�- 1047 / 2021 / எ�2 
 

2820) ��������� 	
����� ���  (
���������� ��$
#�C +�ல�3'� �5�� .&
���* 
.ல��
 ��
�* :3 TN 41 AU 6328 ��
�%���� �K  ���%�� ���* �������� ���* 
�5�� 26.02.2021 !�� 	'$���) I�����D��8&�� 
NO
�4* I�����D��8
� 
������)�. 
ஒ�ப�த�7�ள�கள�. வ+பர' ப+.வ!மா3, 

 



வ. 
எ� 

ெபய� மதி�பC� 
ெதாைக 

1 M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8 
102, +
�'� +���,�
�ல��
D�*, 
���������. 

 
B.89,300/- 

2 M/s.A.���'�
�8, 
11, ���@�&�� +�ல�, 
���� 	
� +���,���������. 

 
B.94,730/- 

 
 ������) .�3� I�����D��8
�8� �')��� I�����D��8 !�8% �� 
M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8, 102, +
�'� +���, �
�ல��
D�*, ��������� !��
�8� 
I�����D��8&�'� ��
 ��)%��� ���'��* !2����* '�
���
�) . ேம,' 
���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� +���
��� 
ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக� �றி�7 

1. �')��� I�����D��8 �#�
�& M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8, 102, +
�'� +���, 
�
�ல��
D�*, ��������� !��
�8� I�����D��8'& ��)* ��
ல�*. 

2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� 
+���
��� ��)* !2���
ல�*. 

ந.க.எ�- 1047 / 2021 / எ�2 
 

2821) ��������� 	
����� ���  (
���������� ��$
#�C +�ல�3'� �5�� .&
���* 
.ல��
 ��
�* :3 TN 41 AH 6370 ��
�%���� �K  ���%�� ���* �������� 
���* �5�� 26.02.2021 !�� 	'$���) I�����D��8&�� 
NO
�4* I�����D��8
� 
������)�. 
ஒ�ப�த�7�ள�கள�. வ+பர' ப+.வ!மா3, 

 
வ. 

எ� 
ெபய� மதி�பC� 

ெதாைக 
1 M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8 

102, +
�'� +���,�
�ல��
D�*, 
���������. 

 
B.89,470/- 

2 M/s.A.���'�
�8, 
11, ���@�&�� +�ல�, 
���� 	
� +���,���������. 

 
B.95,080/- 

 
  ������) .�3� I�����D��8
�8� �')��� I�����D��8 !�8% �� 
M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8, 102, +
�'� +���, �
�ல��
D�*, ���������. !��
�8� 
I�����D��8&�'� ��
 ��)%��� ���'��* !2����* '�
���
�) . ேம,' 
���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� +���
��� 
ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 

 
அ,வலக� �றி�7 



1. �')��� I�����D��8 �#�
�& M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8, 102, +
�'� +���, 
�
�ல��
D�*, ��������� !��
�8� I�����D��8'& ��)* ��
ல�*. 

2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� 
+���
��� ��)* !2���
ல�*. 

ந.க.எ�- 420 / 2021 / எ�2 
2822) ��������� 	
����� ���  (
����� ������ ��$
#�C +�ல�3'� �5�
6� 

.&
���* .ல��
 ��
�* TN 41 AU 6370 �
��9�� ��0  .�3� �7$�
� 
91�'$� ����� ��
�%���� ��������� ��)+�31H�� . +���1 +��
�4*  
.ல��
 ��
�%���� �K  	=
* ���* ��������� ���* �5�� ?�* A%+�� 
��ல���* -.1,00,000/-%����*, I�����D��8 +
�� �5�
� +���
���C* ��)%��� 
!2��� +�3$���
�) . +�"* ���  (
����� �5�&�� !��� !���&* 
7��  9� 
!2��� ���� �5�
� +���
��� ��)%��� !2��� +�3$���
�) .  
அ,வலக �றி�7:- 

1. ��)* !2���
ல�*. 
2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� I�����D��8 

+
�� �5�
� +���
��� ��)* !2��� �#�
ல�*. 
ந.க.எ�- 420 / 2021 / எ�2 
 

2823) ��������� 	
����� ���  (
���������� ��$
#�C +�ல�3'� �5�� .&
���* 
.ல��
 ��
�* :3 TN 41 AU 6388 ��
�%���� �K  ���%�� ���* �������� ���* 
�5�� 26.02.2021 !�� 	'$���) I�����D��8&�� 
NO
�4* I�����D��8
� 
������)�. 
ஒ�ப�த�7�ள�கள�. வ+பர' ப+.வ!மா3, 
 

வ. 
எ� 

ெபய� மதி�பC� 
ெதாைக 

1 M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8 
102, +
�'� +���,�
�ல��
D�*, 
���������. 

 
B.89,700/- 

2 M/s.A.���'�
�8, 
11, ���@�&�� +�ல�, 
���� 	
� +���,���������. 

 
B.93,820/- 

 
        ������) .�3� I�����D��8
�8� �')��� I�����D��8 !�8% �� 
M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8, 102, +
�'� +���, �
�ல��
D�*, ���������. !��
�8� 
I�����D��8&�'� ��
 ��)%��� ���'��* !2����* '�
���
�) . ேம,' 
���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� +���
��� 
ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக� �றி�7 

1. �')��� I�����D��8 �#�
�& M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8,102, +
�'� +���, 
�
�ல��
D�*, ���������. !��
�8� I�����D��8'& ��)* ��
ல�*.  

2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� 
+���
��� ��)* !2���
ல�*. 



ந.க.எ�- 382 / 2021 / எ�2 
 

2824) ��������� 	
����� ���  (
����� ������ ��$
#�C +�ல�3'� �5�
6� 
.&
���* .ல��
 ��
�' TN 41 AU 6388 �
��9�� ��0  .�3� �7$�
� 
91�'$� ����� ��
�%���� ��������� ��)+�31H�� . +���1 +��
�4*  
.ல��
 ��
�%���� �K  	=
* ���* ��������� ���* �5�� ?�* A%+�� 
��ல���* -.1,00,000/-%����*, I�����D��8 +
�� �5�
� +���
���C* ��)%��� 
!2��� +�3$���
�) . +�"* ���  (
����� �5�&�� !��� !���&* 
7��  9� 
!2��� ���� �5�
� +���
��� ��)%��� !2��� +�3$���
�) .  
 
அ,வலக� �றி�7:- 

1. ��)* !2���
ல�*. 
2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� I�����D��8 

+
�� �5�
� +���
��� ��)* !2��� �#�
ல�*. 
ந.க.எ�- 382 / 2021 / எ�2 

2825) ��������� 	
����� ���  (
����� ������ ��$
#�C +�ல�3'� �5�
6� 
.&
���* .ல��
 ��
�* TN 41 AU 6390 �
��9�� ��0  .�3� �7$�
� 
91�'$� ����� ��
�%���� ��������� ��)+�31H�� . +���1 +��
�4*  
.ல��
 ��
�%���� �K  	=
* ���* ��������� ���* �5�� ?�* A%+�� 
��ல���* -.1,00,000/-%����*, I�����D��8 +
�� �5�
� +���
���C* ��)%��� 
!2��� +�3$���
�) . +�"* ���  (
����� �5�&�� !��� !���&* 
7��  9� 
!2��� ���� �5�
� +���
��� ��)%��� !2��� +�3$���
�) .  
அ,வலக �றி�7:- 

1. ��)* !2���
ல�*. 
2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� I�����D��8 

+
�� �5�
� +���
��� ��)* !2��� �#�
ல�*. 
ந.க.எ�- 1049 / 2021 / எ�2 
 

2826) ��������� 	
����� ���  (
���������� ��$
#�C +�ல�3'� �5�� .&
���* 
.ல��
 ��
�* :3 TN 41 AU 6390 ��
�%���� �K  ���%�� ���* �������� ���* 
�5�� 26.02.2021 !�� 	'$���) I�����D��8&�� 
NO
�4* I�����D��8
� 
������)�. 
ஒ�ப�த�7�ள�கள�. வ+பர' ப+.வ!மா3, 

 
வ. 

எ� 
ெபய� மதி�பC� 

ெதாைக 
1 M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8 

102, +
�'� +���,�
�ல��
D�*, 
���������. 

 
B.89,300/- 

2 M/s.A.���'�
�8, 
11, ���@�&�� +�ல�, 
���� 	
� +���,���������. 

 
B.96,520/- 

 ������) .�3� I�����D��8
�8� �')��� I�����D��8 !�8% �� 



M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8, 102, +
�'� +���, �
�ல��
D�*, ��������� !��
�8� 
I�����D��8&�'� ��
 ��)%��� ���'��* !2����* '�
���
�) . ேம,' 
���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� +���
��� 
ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக� �றி�7 

1. �')��� I�����D��8 �#�
�& M/s.N.�
�ல��
* & 
*���8, 102, +
�'� +���, 
�
�ல��
D�*, ��������� !��
�8� I�����D��8'& ��)* ��
ல�*. 

2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� 
+���
��� ��)* !2���
ல�*. 

ந.க.எ�- 1049 / 2021 / எ�2 
2827) efuh£Á¡F brhªjkhd efuh£Á bg©fŸ nkšãiy¥gŸë, nfh£^® nuhL gFÂæš  cŸs 

efuh£Á gŸëæš Â©g©l§fŸ, vGJ bghU£fŸ (Stationery), é‰gid brŒÂl Ïu©L 
bg£o¡filfS¡F cçk« tH§f¥g£L cçk fhy« 31.03.2021 cl‹ Kotiltjhš mt®fshš 
bjhl®ªJ bg£o fil el¤Âl Ïayhjjhš fil cçk« òJ¥Ã¡f nt©lh« vd bjçé¤J 
cçkjhu® ÂU.rÔ° k‰W« ÂU.rÁju‹ v‹gt®fŸ é©z¥Ã¤JŸsj‹go, 01.04.2021 Kjš 
F¤jif cçk« u¤J brŒJ bghJ Vy« nfhu k‹w mDkÂ¡fhf it¡f¥gL»wJ. (tçéÂ¥ò 
v©.076/12029 k‰W« 076/12028) 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh« 
e.f.v©.1131 /2020 /m6e.f.v©.1131 /2020 /m6e.f.v©.1131 /2020 /m6e.f.v©.1131 /2020 /m6 

2828) Ïªefuh£Áæ‹ 2020-2021M« M©o‹ ÂU¤Âa tuÎ bryÎ¤ Â£l« k‰W« 2021-2022 M« 
M©o‰fhd c¤njr tuÎ bryÎ Â£l« k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F it¡f¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. x¥òjš tH§fyh« 
e.f.v©.1059/2016/Ã1e.f.v©.1059/2016/Ã1e.f.v©.1059/2016/Ã1e.f.v©.1059/2016/Ã1    

2829) m«guh«ghisa« Cuh£Á všiy¡F£g£l gFÂæš mikªJŸs bghŸsh¢Á efuh£Á¡F 
brhªjkhd jiyik Únu‰W ãiya f£ol§fS¡F 2020-2021« M©o‰F brY¤j¥gl nt©oa 
brh¤Jç bjhif %.35,878/-æid m«guh«ghisa« Cuh£Á¡F brY¤j k‹w mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò    
1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©.1028/2021/m2e.f.v©.1028/2021/m2e.f.v©.1028/2021/m2e.f.v©.1028/2021/m2    
2830) Ïªefuh£Áæš brh¤Jtç Ïd§fëš muR¡ f£ol§fŸ (k) tH¡Ffëš cŸs tç éÂ¥ò 

Ú§fyhf Collectable k£L« 25305 tçéÂ¥òfŸ cŸsd mnj ngh‹W bjhêštçæš muR 
gâahs®fŸ brY¤J« tçéÂ¥òfŸ Ú§fyhf bkh¤j« 2653 cŸsd. bkh¤j« 27958 tçéÂ¥òfŸ 
nf£ò m¿¡ifæid 2021-2022 M©L¡fhd V¥uš khj¤Âš fâåæš vL¤J 
tçéÂ¥òjhu®fS¡F tH§F« g£r« efuh£Áæš btŸis¤jhŸ (Paper) bryÎ (k) nlhd® bryÎfŸ 
mÂfkhF«. Mjyhš Ïjid cŸqçš éiy¥òŸëfŸ bg‰W 27958 ÃuÂfŸ vL¡f mDkÂÍ« 
mj‰fhF« c¤njr bryéd« %u.90,000/-¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò    
1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©.1028/2021/m2e.f.v©.1028/2021/m2e.f.v©.1028/2021/m2e.f.v©.1028/2021/m2 
2831) Ïªefuh£Áæš 2013-2013 k‰W« 2013-2014M« M©L eilbg‰w x¥gªj¥òŸëæš fyªJ 

bfhŸs ÂU.T. gHå¢rhä v‹w x¥gªjjhu® K‹it¥ò bjhifæid brY¤Â x¥gªj¥òŸëæš 
fyªJ bfh©LŸsh®. x¥gªj¥òŸë¡fhd gâ »il¡f¥bg‰W gâ Ko¡f¥g£LŸsJ. bgh¿a® 
F¿¥Ã‹ go ÂU. T. gHå¢rhä v‹gtç‹ x¥gªj¥ gâ¡fhf Ão¤j« brŒa¥g£l bjhif %.15953/- 



ÂU«g tH§f F¿¥ò tH§f¥g£LŸsJ. m‹dh® r«kªj¥g£l gâ¡fhf go¤j« brŒa¥g£l 
K‹it¥ò¤ bjhif k‰W« Ãiza¤ bjhifæid Ñœ¡f©lthW tH§f nfhç 
é©z¥Ã¤JŸsh®. ‹dhç‹ bjhif %.15953/-id fhy§flªj it¥òãÂ fz¡»š bfh©L 
bršy¥g£LŸsjhš x¥gªjjhuU¡F bjhif %.15953/-id ÂU«g tH§f k‹w¤Â‹ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 

x¥gªjjhuç‹ it¥ò¤ bjhif égu« 
 

S.No Name of work Amount Revenue Fund & 

EE fund Dp Reg 

P.G.No 

1. Maintanence and Repair to the 

Anganvadi at kovai Road. 

 

 

EMD 1100 12 

ASD 1100 13 

WITH HELD 5353 13 

2. Maintanence and Repair work at  
Anganvadi center VSR School 

 

 

EMD 1200 12 

ASD 1200 2 

WITH HELD 6000 2 

  Total   15953  

 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò    

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©.e.f.v©.e.f.v©.e.f.v©.4087 4087 4087 4087 /202/202/202/2020 0 0 0 ////Ã4Ã4Ã4Ã4 
 

2832) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��பட, அ�ணா நக� ப�தி ெபா#ம�க� ம(3' 
கணபதி கா�ட., P.N.G நக� ெபா#ம�க� தி!.மாண+�க', தி!.சரவண. ம(3' ஏ& 
நப�க�, அ�ணா நக� கணபதி கா�ட., P.N.G நக� ப�தி��' ம(3' அ�ப�திய+லி!�# 
ஆ�சிப� ம(3' ேசர. நக� ெச�வத(� த2கள# இட0தி(� அ!காைமய+� உ�ள 
தன�யா!��� பா0திய�பட இட0தி� சாைல அைம�க� ேகா9 தி!.மாண+�க', 
தி!.சரவண. ம(3' ஏ& நப�கள�. வ+�ண�ப' ம.ற0தி. பா�ைவ��', %�வ+(�' 
ைவ�க�ப�கிற#.     
அ,வலக��றி�7: 
       மDதார�க� தி!.மாண+�க' ம(3' நா�வ�கள�. வ+�ண�ப0தி� அ�ணா 
நக9� கட�த 12 ஆ��க8�� ேமலாக வசி0# வ!வதாக>', எதி�7ற%�ள கணபதி 
கா�ட. P.N.G நக�, மகாலி2க7ர' � ர2க7ர' அெவ.� ேபா.ற ப�திக8��� 
ெச�வத(� இ�திரா நக� ச�� அ!கி,�ள 30 அ� அகல கிழேம� சாைல வழியாக 
ெச�வ# மிக ெதாைலவாக>', ½ கிேலாமiட� 6(றி ெச�ல ேவ��<�ள# என>', 
அதனா� மDதார�க� வ H�(� எதி�7ற%�ள தன�யா!��� பா0திய�பட இட0தி� 
(ச�ேவ எ�.2/1A2 ம(3' 2/6-.) வழியாக 7திதாக சாைல அைம�க நகராசி ஏ(பா� 
ெச4தா�, த2க8�� 6லபமாக ெச.3வர உதவ+யாக இ!��' என>', அேதேபா� 
தி!.R.சரவண. ம(3' cவ9. வ+�ண�ப0தி� கட�த 9 ஆ��க8�� ேம� � 
ர2க7ர' அெவ.�, P.N.G நக� ம(3' கணபதி நக� ப�திய+� ��ய+!�# வ!வதாக>', 
ஆ�சிப� ம(3' ேசர. நக� ெச�வத(� இ�திரா நக� ச�� அ!கி,�ள சாைல 
வழியாக 6(றி ெச�ல ஏற0தாழ ¾ கிேலாமiட� Yர' கட�# ெச�ல ேவ�� உ�ள#. 
ஆதலா� எ2க� ப�தி�� அ!கி,�ள தன�யா!��� பா0திய�பட ச�ேவ எ�.2/A2 
ம(3' 2/6 வழியாக சாைல அைம0#0த!மா3 ேகா9 வ+�ண�ப' சம��ப+0#�ளா�க�. 



       ேம(க�ட ெபா#ம�கள�. சாைல வசதி ேகா!' ேகா9�ைகயான# நியாயமானதா�'
அ0தியாவசிய ேதைவ எ.பதா,', இ!ப�திக8��� ெச�வத(� இைண�7�சாைலயாக>'
உ�ள#. ஆகேவ ேம(க�ட ெபா# ம�கள�. நல. க!தி ேம(க�ட சாைலய+ைன வழ2க�
ேகா9 அ�ப�தி நில உ9ைமயாள�கள�ட' (தி!.ேகாபாலகி!nண.-1, தி!மதி.இ�#மதி
தி!.கி9தர.-3, தி!.பர0-4, தி!.S.ராஜேவ,-5, தி!மதி.R.சி0ரா-6 ம(3' தி!மதி.R.தHப+கா
ேகா9யத. ேப9� ேம(ப� நில உ9ைமயாள�க8' 25.02.2021-' ேததிய வ+�ண�ப0தி� 33’0 
அகல0தி� கிழேம� சாைலய+ட0ைத<' 40’0 அகல0தி� ெத.வட� சாைலகைள<'
(வைரபட0தி.ப�) தானமாக வழ2க ச'மத' ெத9வ+0#�ளா�க�. ஆதலா� ேம(ப� நில
உ9ைமயாள�க� சாைல�கான இட0திைன தானமாக வழ2க உ�ளைத ம.ற'
ஏ(3�ெகா�ள தH�மான��கலா'.  

 ந.க.எ�.960/2021/ஜி1                                        
2833)              நகராசி�� ெசா�தமான �0தைக இன2கள�� ஏ�ர� 2015 %த� ஜு. 2017 

வைரய+லான கால0தி(� கீT�க�டவா3 �ைறவாக ெச,0த�ப��ள ேசைவவ90 
ெதாைகய+ைன ெச,0திட ெத9வ+0# இைண ஆைணய�, ம0திய கலா� ம(3' 62க 
வ90#ைற, ேகாைவ அவ�கள�. ORDER IN ORIGINAL எ�. 1/2021-ST(JC) நா�.08.01.2021-� 
ெத9வ+�க�ப��ள#. 

ஏ�ர� 2015 %த� ஜு. 2017 வைர ேசைவவ9 
�ைறவாக ெச,0த�படதாக ெத9வ+�க�பட 
ெதாைக  

 
: 

 
B.1,10,56,332/- 

சட�கடண' (LEGAL CHARGES) : B.1,20,099/- 
அபராத ெதாைக : B.10,000/- 
அபராத ெதாைக : B.1,11,76,431 

  
         ேம(கா� உ0திரவ+ைன SECTION 74 of FINANCE ACT 1994-. ப� ர0# ெச4திட 
ேசைவவ9 #ைற அ,வலக0தி� மDதா�க� ெச4ய�படதி�, Commissioner (Appeal)-
�ேம�%ைறயC� ெச4திட ெத9வ+0# மDவான# த�8ப� ெச4ய�ப��ள#. 
 

  �0தைக இன2க8�கான  ேசைவவ90 ெதாைக - B.1,10,56,332/- 
               சட�கடண ேசைவவ90ெதாைக -  B.1,20,099/- 
 ெச,0த�ப� ேவ��ய ெமா0த ேசைவவ0 ெதாைக - B.1,11,76,431/- 

         
            ேம(கா� ெமா0த ெதாைக B.1,11,76,431/- � 7.5% ெதாைக B.8,38,233/- 
�0தைகதார�கள�ட' இ!�# வW� ெச4ய�பட ேசைவவ9 ெதாைகய+� இ!�# %. 
ைவ�70ெதாைகயாக ேசைவவ9 #ைற அ,வலக0தி� ெச,0தி ேம� %ைறயC� 
ெச4திட>', தி!.#ைரராj, வழ�கறிஞ�(THE INDIAN TAX ADVISORS) cல' நகராசிய+. 
சா�பாக ேசைவவ9 #ைற தH�பாய0தி� ஆஜராகி சட ¡தியான நடவ��ைக 
ேம(ெகா�ள>' அத(கான அைன0# ெசலவ+ன2க� ேம(ெகா�ள ம.ற அDமதி�காக 
ைவ�க�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி�கலா' 
ந.க.எ�.672/2020/அ6 

2834)       நகராசி�� ெசா�தமான ஆ�� �0தைக இன2க8�� 25.02.2021-� ம3 
ஏல'/ம3 ஒ�ப�த�7�ள� ேகார�படதி� கீT�க�ட இன2க8�� ம�' 



ஒ�ப�த�7�ள�க� வர�ெப(3�ள#. 

வ.எ �0தைக இன' ெபய� / %கவ9 
ஆ�� 
�0தைக  

B. 

1 

6�ப+ரமண+ய6வாமி 
ேகாவ+� வ Hதிய+� உ�ள 
கடண கழி�ப+ட0தி� 
கடண' வWலி��' 
உ9ம' 

தி!.ஜHவான�த', 
12 ப+.எ) ஆ3%க' ேல அ> 
ப0திரகாள�ய'ம. ேகாவ+� வ Hதி, 
ெபா�ளா�சி 

2,02,500 

2 

ேத�நிைல தினச9 
வ+யாபார� ச�ைத 
rைழவாய+�கள�� 
கடண' வW� ெச4<' 
உ9ம' 

தி!.ப+.ரவ+ச2க�, 
27/62 எ..வ+.எ' வ Hதி, 
வ�கபாைளய', ெபா�ளா�சி 

27,80,000 

 
      ேம(கா� ஒ�ப�த�7�ள� ம.ற0தி. பா�ைவ��' %�வ+(�' ைவ�க�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1) இ��0தைக இனமான# கட�தா�� ெதாைக B.1,92,360/- �� �0தைக�� 
வ+ட�ப� த(ேபா# கட�தா�� ெதாைகய+ைன வ+ட B.10,140/- M�தலாக ஆ�� 
�0தைக ெதாைக B.2,02,500/- �� தி!.ஜHவான�த' எ.பவ� சம��ப+0#�ள 
ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

2) வ.எ�.2-� �றி�ப+��ள இனமான# அைமய�பட ேத�நிைல ப�திய+� ேதசிய 
ெந�bசாைல0#ைற 209-. சாைல வ+9வா�க0தி(காக நில எ��7 ப�திய+� 
அைமவதா� இd �0தைக இன0தி� உ�ள சில கைடக� இ��க�ப� நில 
அள> �ைற�க�ப��ளதா� 3 %ைற�� ேம� ஏல'/ஒ�ப�த�7�ள� 
ேகார�ப�' ஏல' ேகார யா!' %.வரவ+�ைல எ.பதா� கட�தா�� 
ெதாைக B.27,98,148/- ஐ வ+ட M�தலாக B.27,80,000/- ஐ வர�ெப(ற தி!.ப+.ரவ+ச2க� 
எ.பவ9. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

ந.க.எ�.5035/2020/அ6 
 

2835) ெபா�ளா�சி நகராசி�� ெசா�தமான கீT�க�ட கைடக� பல %ைற ஏல' நட0தி<' 
ஏல' ேகார யா!' %.வராததா� கைடக� வ!மான' இ.றி ெதாட��# காலியாக 
உ�ள#. 
           ஏல' எ��காத கைடக� �றி0# கள ஆ4> ேம(ெகா�� அத. ெதாட�7ைடய 
காரண+கைள ஆரா4�# கைடக� ஏல0தி� வ+� வ!மான' ஈ�ட �& அைம0# 
அறி�ைக ெபற %�> ெச4ய�பட#. 
           அதன��பைடய+� நகராசி ஆைணய� அவ�கள�. ெசய�%ைற உ0திர> 
எ�.1131/2020/அ6 நா�.12.01.2021-. ப� கீT�க�டவா3 �& அைம�க�பட#. 
 

கைடகள�. வ+பர' 
வ. 

எ� 
கைட அைமவ+ட' கைட எ� 

1 அ�ணா ம0திய ேப!�# நிைலய கைடக� 2,11,17,18 



2 M�த� ேப!�# நிைலய கைட  05 
3 பஜா� வண+க வளாக கைட  07 
4 கா�தி மா��ெக ஏ ப+ளா� கைட 15 
5 M�த� ேப!�# நிைலய %த� தள� 

கைடக� 
14,16,17,18,22,23,24,25,26 

6  
கா�தி மா��ெக சி�லைற வ+யாபார 
கைடக� 

8, 10,11,12,13,14, 73-80, 82, 84, 
85, 18-22,24,25, 26, 64, 69, 87-96, 

103, 106, 107, 109, 
110,112,114,115,  118, 27,28,30, 
32-36, 37-40, 41, 45,46, 47,49-51, 

53, 55, 56, 58, 59 
 ெமா0த கைடக� 86 

 
�& பண+யாள�கள�. வ+பர' 

வ.எ
� 

சரீா4>��& உ3�ப+ன�க� ெபய� பதவ+ 

1 தி!.எ).ெவ2கேடnவர. வ!வா4 அ,வல� 
2 தி!.ஹ9கி!nண. ச�ைத 

க�காண+�பாள�(ெபா) 
3 தி!.உதய�மா� நகரைம�7 ஆ4வாள� 
4 தி!.ப.னH� உதவ+ ெபாறியாள� 

 
     ��������� 	
������ �������� 504 
'$&�� ��'ல �����
%���
�
 36 

'$
� .1
���� �L�9�� 468 
'$
�8�  
NO
3$ !'���$�
�8� 
�$���$ 
��ல 
'$
� ���* ���  �
� Gல��
 ��$'
� :�
��$��� A�� . 
1) ��������� 	
������ �������� !35� �%��& +�7�  	�'ல& 
'$
���  

1985 * ?3� 
�$������ 
'$
�8� 9 ?3� �%�'
 
�ல* 91C�) 
	�'ல&�� 	
� ��) �=����* :3.564 	��.29.08.2016-� �1 �� 	��5&* ��0&���$ 
��$'
 ���'
� ��) I�D�� �#�
���� �� 	��5&* ��0&���$ ��$'
 
���'
� I�D�
����� 
NO
3$ 
'$
6� ���  �ல* / I�����D��8 
+
������ �7
�) . 

2)  

�.:3 
'$ :3 � �1 
�� 

	��5&%���� 
9� ��$'
 

2016-* ?31� 25% 
A&�C ��0  �� 

	��5&* ��0&���$ 
��$'
 ���'
 

1 2 120 29571 36964 
2 17 120 17656 22070 
3 18 120 13415 16769 
4 11 120 27075 33844 

 
        ேம(கா� கைட எ� 11 வாடைக ம3 நி�ணய ெதாைக ஏ(க�ப� 



அ.னாரா� ெதாட��#  கைட நட0திட இயலா0தா� உ9ம' 1.04.2020 %த� ர0# 
ெசய�ப��ள# இ� கைடக8�� ைவ�70ெதாைக B.1,50,000/- ம(3' M�த� 
ைவ�70ெதாைக B.2,50,000/- ெமா0த' B.4,00,000/- ஆக நி�ணய+�க�பட ெதாைக�� 
ஏல' / ஒ�ப�த�7�ள� ேகார�ப�' யா!' %.வராத காரண0தா� 
ைவ�70ெதாைக B.1,00,000/- ம(3' M�த� ைவ�70ெதாைக B.1,50,000/- ெமா0த' 
B.2,50,000/- நக�ம.ற தH�மான' எ�.2494 நா�.27.11.2020-.ப� ைவ�70 ெதாைக 
�ைற0# நி�ணய' ெச4# ஏல' ேகார�ப� நடவ��ைகய+� உ�ள#   

  
3) +��)�B� !35� Q�)�3� ��#� R��� +�7�  	�'ல&* �'�%�� 
'$ :3.5 

.
'$&�� 9 ?3� �%�'
 
�ல* 31.10.2018-� 91C�� ��
�+� ��"%����� 
��� ��$'
 ���'
 -.19,265/- �K��� �� 	��5&* ��0&���$ ��$'
 ���'
 
-.22,155/- ?
 	��5&* ��0&���$ ���'
� I�D �
�������� 
'$� ���  
�ல*/ I�����D��8 +
������* �ல* +
�� &�7* 9������'ல :����� 
'��D%���'
 -.1,50,000/- ���* R��� '��D%���'
 -.2,50,000/- :��'� 
	
���) �=����* :3.2494 	��.27.11.2020-� �1 '��D%���'
 -.1,00,000/- ���* 
R��� '��D%���'
 -.1,50,000/- ���%�* -.2,50,000/- ?
 	��5&* ��0  ���  
:ல 	$�1'

� +���
�3�* �ல*/I�����D��8 +
�� &�7* 9� �����'ல. 
 

4) �@�� �5�
 ���
 
'$ 07 � 9 ?3� �%�'
 
�ல* ?
<� 2016 A$� 
91C�� 	
� ��) �=����* :3.565 	��.29.08.2016-� �1 ��
�+� ��"%����� 
��� ��$'
 ���'
 -.2116/-J -.6500/- :� ��$'
 �� 	��5&* ��0&���� 
'$ 
	$%�� ��� 	�'ல&�� !������ ���$��  
'$ 	$%��$ .&ல����� 
'$&�'� 
01.10.2019-� 	
����� ��* �����+��� �ல 	$�1'

� +���
�3� 19.11.2020-� 
������) -.7500
�� I�����D��8 ��
���� 12 ��� ��$'
 ���'
 ��"%��$ 
�����
����* ���'
 ��"%���$���'ல :����� 
'$&��  ���  
�ல*/I�����D��8 +
������ �ல* +
�� &�7* 9������'ல. 
 

5) 
���� ����
� � ���� 
'$ :3.15, 9 ?3� �%�'
 
�ல* 91C�� 	
� ��) 
�=����* :3.565 	��.29.08.2016-� .
'$� ��
�+� 
'$ :3.15� 
��"%����� ��� ��$'
 ���'
 -.1935/- :��'� -.8000/- ?
 ��$'
  

 
�� 	��5&* ��0&���� ���'
&�'� I�D �
��������, !
'$� 
'��D%���'
 -.1,00,000/- R��� '��D%���'
 -.2,00,000/-� 	��5&�
���$ 
'��D%���'
� �ல*/I��%	�D��8 +
������ �ல* +
�� &�7* 9�������� 
	
� ��) �=����* :3.2441 	��.29.09.2020 � �1 '��D% ���'
 -.75000/- R��� 
'��D%���'
 -.1,25,000/- ?
 �')%  	��5&* ��0  �ல 	$�1'

� 
+���
������� �7
�) .   
 

6) +��)�B� !35� Q�)�3� ��#� R��� +�7�  	�'ல&* 9�� �� 
'$
� 
2009* ?3� 
�$���� ���$� �ல 	$�1'

� +���
�3�* 
'$ 
:3.14,16,17,18,22,23,24,25 ���* 26 ?
�& 
'$
6� �����D% ���'
 -.10,000/- ?
 
	��5&* ��0 *, 
'$
� �ல* +��
��� A��   +�"* .�����&�� A�� 
��7*��ல� 
'$
� ��� ��$'
 ���'
 -.1850/-� �%�'
� ��$�������.  



 
7) 
���� ����
� ����� 
�&)� ��&���� ��'�&�� ���%� ��&���� 
'$
� 52 

���* ���ல') ��&���� 
'$
�.122 :35�'
&�� D��&��
 
'$
� 
�$ 
�=����8
���� �ல*/I�����D��8 +
�����$��� 
N#
3$ 
'$
� ���* �ல* 
+��
�� 	�'ல&�� .�� 
'$
� 04.12.2017 9�� �%�'
� ��$������ . 

 

� 
:3 

A�� .�* 
'$ :3
� !�C
� 
:35�
'

� 

'��D%
���'
 

R��� 
'��D%
���'
 

1 

கா�தி 
வர�சச�ைத 
சி�லைர 
வ+யாபார 
கைடக� 

8 14.20 X 12.13 1 1,00,000 60,000 

10,11,12, 13,14, 
73-80 

82, 84, 85 
11.77  X  12.13 16 75,000 60,000 

18-22,24, 
25,26,64,69 

11.70 X 8.52 10 50,000 60,000 

 
87-96,103, 106, 
107,109,110 

112,114,115, 118 

11.70 X 11.28 19 75,000 60,000 

 
27,28,30, 
32-36, 
37-40, 

41,45,46, 47,49-51, 
53, 55,56,58,59 

 

11.70 X 10.72 24 75,000 60,000 

 
���%�* 

 
70 

  

 
          +��
�� ��7*��ல�� 
'$
� 2017-* ?31� 
�$���$ 	�� 9�� ���  
�ல*/I�����D��8 +
������* �ல* +
�� &�7* 9������'ல. .��N��0C �K 
13.02.2020 !�� 
� ?0C +���
�3� 
'$
� !'�� �� !'���$�
�8� 
!1��'$&�"* 
�1$%��� !�C, +���)*  ?
�&���') ?0C ��0  
NO 

3$��� 
'$
6� ��$'
 	��5&* ���* '��D%���'
 �')%  �ல* ���* 
���* 
'$
'� �ல* :�
  9� �7���
� +�"* 	
�����&�� 	��� ?���* 
A&7* :����� 	����
 	ல� 
7�� ��'� �������1� !1��'$&�"* TO	�'ல 

��5 
��&�
�8� !1��'$&�ல"* 
NO
3$��� ��$'
 	��3&* ��0& .�K 
��� '�
�)  
 

.எ
� 

அைமவ+ட' 
கைடய+. 
வ+பர' 

அள> 
(ச#ர
�) 

%�ைதய 
வாடைக 

ம3 
நி�ணய' 
வாடைக 

த(ேபா# 
சரீா4> 
�& 

நி�ணய' 
ெச4ய�ப�' 
ெபா3�70 



நி�ணய+0த 
வாடைக 

ெதாைக / 
M�த� 

ெபா3�70 
ெதாைக 
(லச') 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

அ�ணா 
ம0திய 
ேப!�# 
நிைலய' 

கைட 
எ�.02 

120 29571 36964 22500 

1.00 
1.50 

2 
கைட 
எ�.11 

120 27075 33844 20500 

3 
கைட 
எ�.17 

120 17656 22070 14000 

4 
கைட 
எ�.18 

120 13415 16769 13500 

5 
பஜா� 
வண+க 
வளாக' 

கைட 
எ�.07 

120 2116 6500 6500 
0.50 
0.50 

6 
கா�தி 

மா��ெக ஏ 
ப+ளா� 

கைட 
எ�.15 

420 1035 8000 8000 
0.75 
1.25 

7 

M�த� 
ேப!�# 
நிைலய' 
தைர0தள 

கைட 

கைட 
எ�.05 

126 19265 22155 13500 
1.00 
1.50 

8 

M�த� 
ேப!�# 
நிைலய' 
%த� தள 

கைட 

கைட 
எ�.14 

100 1850 0 1500 

0.10 

9 
கைட 
எ�.16 

100 1850 0 1500 

10 
கைட 
எ�.17 

100 1850 0 1500 

11 
கைட 
எ�.18 

100 1850 0 1500 

12 
கைட 
எ�.22 

100 1850 0 1500 

13 
கைட 
எ�.23 

100 1850 0 1500 

14 
கைட 
எ�.24 

100 1850 0 1500 

15 
கைட 
எ�.25 

100 1850 0 1500 

16 
கைட 
எ�.26 

100 1850 0 1500 

17 
கா�தி 

மா��ெக 
சி�லைற 
வ+யாபார 

கைட 
எ�.08 

170 5700 0 4200 
0.50 
0.60 

18 
கைட 
எ�.10 

140 5250 0 4200 
0.25 
0.50 



19 
கைடக� 

 
கைட 
எ�.11 

140 5250 0 4200 

20 
கைட 
எ�.12 

140 5250 0 4200 

21 
கைட 
எ�.13 

140 5250 0 4200 

22 
கைட 
எ�.14 

140 5250 0 4200 

23 
கைட 
எ�.18 

100 5600 0 4200 

24 
கைட 
எ�.19 

100 5250 0 4200 

25 
கைட 
எ�.20 

100 5250 0 4200 

26 
கைட 
எ�.21 

100 5250 0 4200 

27 
கைட 
எ�.22 

100 5250 0 4200 

28 
கைட 
எ�.24 

100 5250 0 4200 

29 

கா�தி 
மா��ெக 
சி�லைற 
வ+யாபார 
கைடக� 

கைட 
எ�.25 

100 5250 0 4200 

0.25 
0.50 

30 
கைட 
எ�.26 

100 5250 0 4200 

31 
கைட 
எ�.27 

130 5250 0 4200 

32 
கைட 
எ�.28 

130 5650 0 4200 

33 
கைட 
எ�.30 

130 5250 0 4200 

34 
கைட 
எ�.32 

130 5250 0 4200 

35 
கைட 
எ�.33 

130 5250 0 4200 

36 
கைட 
எ�.34 

130 5250 0 4200 

37 
கைட 
எ�.35 

130 5250 0 4200 

38 
கைட 
எ�.36 

130 5550 0 4200 

39 
கைட 
எ�.37 

130 5250 0 4200 

40 
கைட 
எ�.38 

130 5250 0 4200 

41 
கைட 
எ�.39 

130 5250 0 4200 

42 கைட 130 5250 0 4200 



எ�.40 

43 
கைட 
எ�.41 

130 5250 0 4200 

44 
கைட 
எ�.45 

130 5250 0 4200 

45 
கைட 
எ�.46 

130 5250 0 4200 

46 
கைட 
எ�.47 

130 5250 0 4200 

47 
கைட 
எ�.49 

130 5250 0 4200 

48 
கைட 
எ�.50 

130 5250 0 4200 

49 
கைட 
எ�.51 

130 5250 0 4200 

50 
கைட 
எ�.53 

130 5250 0 4200 

51 
கைட 
எ�.55 

130 5555 0 4200 

52 
கைட 
எ�.56 

130 5650 0 4200 

53 
கைட 
எ�.58 

130 5650 0 4200 

54 
கைட 
எ�.59 

130 5250 0 4200 

55 
கைட 
எ�.64 

100 5650 0 4200 

56 
கைட 
எ�.69 

100 5250 0 4200 

57 
கைட 
எ�.73 

140 5250 0 4200 

58 
கைட 
எ�.74 

140 5250 0 4200 

59 
கைட 
எ�.75 

140 5250 0 4200 

60 
கைட 
எ�.76 

140 5250 0 4200 

61 
கைட 
எ�.77 

140 5250 0 4200 

62 
கைட 
எ�.78 

140 5250 0 4200 

63 
கைட 
எ�.79 

140 5250 0 4200 

64 
கைட 
எ�.80 

140 5250 0 4200 

65 
கைட 
எ�.82 

140 5250 0 4200 



66 
கைட 
எ�.84 

140 5250 0 4200 

67 
கைட 
எ�.85 

140 5250 0 4200 

68 
கைட 
எ�.87 

130 5250 0 4200 

69 
கைட 
எ�.88 

130 5250 0 4200 

70 
கைட 
எ�.89 

130 5250 0 4200 

71 
கைட 
எ�.90 

130 5250 0 4200 

72 
கைட 
எ�.91 

130 5250 0 4200 

73 
கைட 
எ�.92 

130 5250 0 4200 

74 
கைட 
எ�.93 

130 5250 0 4200 

75 
கைட 
எ�.94 

130 5250 0 4200 

76 
கைட 
எ�.95 

130 5250 0 4200 

77 

கா�தி 
மா��ெக 
சி�லைற 
வ+யாபார 
கைடக� 

கைட 
எ�.96 

130 5250 0 4200 

0.25 
0.50 

78 
கைட 

எ�.103 
130 5250 0 4200 

79 
கைட 

எ�.106 
130 8450 0 6000 

80 
கைட 

எ�.107 
130 5250 0 4200 

81 
கைட 

எ�.109 
130 5250 0 4200 

82 
கைட 

எ�.110 
130 5250 0 4200 

83 
கைட 

எ�.112 
130 5250 0 4200 

84 
கைட 

எ�.114 
130 5250 0 4200 

85 
கைட 

எ�.115 
130 5250 0 4200 

86 
கைட 

எ�.118 
130 15000 0 8000 

 

             +���)������� �ல* :�
�� 
'$
� ��1& 	�'ல&�+ல+& A����� 

�1$* +����* !'$
�) . :�+�, 	
������ �7��0 
�'$
 +�3�* :�) 
!1��'$&�� 	����
 	ல� 
7�� �N��0C �K������ 	��5&�%  ��� '�
��$ 
��$'
'& +���1 86 
'$
6� ���* !�( ������$�
 ��� ���  �ல%��� Gல* 



�%�'
� ��$C*, ��+��  	'$9')&�� ��)���* '��D%���'
 ���* R��� 
'��D%���'
&�� ���� !����� ���+� �������*, ��)%��� !2��� 
+�3$���
�) . 
 
அ,வலக �றி�7:  
 

1. �N��0C�K  ��� '�'& +��
�� 86 
'$
6� ���* 
��
ல�* .�� 
'$
6� .���� '� ���7���  

2. �ல* / I����D��8  !)������'� ��0�����8� ���*��* ��0��$C* !��
�� 
!'5%  ��ல���* +���
���C*  ��)* !2���
ல�* 

ந.க.எ�.1131/2020/அ6 
 

2836) ��������� 	
����� :�'ல����$ ����
�8� A�� (
���� ���
�
�, 
	
����� ���8
�, 	����9%  ����� �����, (
���� '�&�
� ���* 	
����� 
�*������$ 
�1$�
� (!"�ல
�
�) ?
�&'�
�8� A�� 
#��')
� �&����1� 

��5��
 !1
1 	�')�  �������  �	��)* � =(�+��� ���  ��'�&�� �#��+��$ 

��5��
 .7
�) . +�"*, ���  �
6� .'$V)�
C*, (
���� +
� 
��'���
 R1&��
C* A�� . ���  �
�8$* .7�  .  �*������ D
�� 
!1
1 ��  �
�317
�) . ��+��  .�	
�����&�� 
#��') (%�* ��0H* 
��
�* .�ல����"*, ����� ��
'$ ���� .�ல����"*, .�')���1'� 	���%�� 
��0& .&ல�����, ��8&�� ��* A�� 	� =� ��
� Gல��
 !
�) +�31H�� . 
:�+� I�����7�ள� ேகார>' !��
�� I7 �7$ 
�ல%���� ?�* A%+�� 
��ல���* -.5,00,000/- (-��0 ஐ�# ல��* ���*) I 
N� ��0&C* 	
� ��)%��� 
!2��� +�3$���
�) . ேம,' ���  (
����������� !��� !���&* 
7�� 	
� 
��)%��� 9�!2��� ���� �5�
� +���
��� ம.ற0தி. அDமதி 
ேவ�ட�ப�கிற#. 
அ,வலக �றி�7:  

1. +��
�3 ��ல���%���� 	
����� ���  	���&�ல�7�  +���
��� ��)* 
!2���
ல�*. 

2. ���  (
����������� !��� !���&* 
7�� 	
� ��)%��� 9�!2��� ���� 
�5�
� +���
���C* ��)* !2���
ல�*. 

ந.க.எ�.4604 /2021 / எ�2 
2837) 

  ��������� 	
����� ெபா# 6காதார� ப+9வ+� ேநா4 த��7 பண+ ம(3' 
திட�கழி> ேமலா�ைம� பண+கள�. ேபா# உபேயாகி�க�ப�' நH�0த 6�ணா'70 Y4 
(SLAKED LIME POWDER) த(ேபா# இ!�7 இ�லாததா� ேபாதிய அள> நH�0த 6�ணா'70 
Y� இ!�7 ைவ�க ேவ��ய# அவசிய' ஆகிற#. எனேவ 50,000 கிேலா (50.00 ெம.ட.) 
நH�0த 6�ணா'70#� ெகா�%த� ெச4ய ேதாராயமாக கிேலா ஒ.3�� B.13,00/- வ Hத' 
உ0ேதச ெசலவ+ன' B.6.50 லச0தி(�', ஒ�ப�த�7�ள� ேகா9 பண+ ேம(ெகா�ள>' 
ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#. ேம,' ���  (
���� ������ !��� !���&* 

7�� 9� !2��� ���� �5�
� +���
��� ம.ற0தி. அDமதி ேவ�ட�ப�கிற#.     
அ,வலக �றி�7:  

1. ��)* !2���
ல�*. 



2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� 
+���
��� ��)%��� !2��� +�3$���
�) .  

ந.க.எ�- 1591/2019/எ�2 
 

2838) 

��������� 	
����� ���  (
����� ������ 2014-15 -' ஆ��� சிற�7 ��$
#�C 
+�ல�3'� திட0தி. கீT ெகா�%த� ெச4ய�பட 73 த�8வ��கள�� 32 
த�8வ��க� ப&#ப� இய�க இயலாத Wழலி� உ�ள#. ேம,' இத. ச�கர2க� 
அைன0#' ேத4மான' அைட�#�ள#. எனேவ 32 த�8வ��கைள ப&# நH�க' 
ெச4#, வ�� ஒ.றி(�� 4 7திய வ H�க� (FIBRE-RUBBERISED WHEELS) ம(3' 4 7திய BALL 
BEARINGS மா(றிதி த!' பண+�� ஆ�' உ0ேதச ெசலவ+ன' -.2,75,000/- %����*, 
I�����D��8 +
�� �5� +���
���C* ��)%��� !2��� +�3$���
�) . +�"* 
���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� +���
��� 
��)%��� !2��� +�3$���
�) .      
அ,வலக �றி�7:  

1. ��)* !2���
ல�*. 
2. ���  (
���� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� 

+���
��� ��)%��� !2��� +�3$���
�) .  
ந.க.எ�- 378/2021/எ�2 

2839)  
      ��������� 	
����� ����&�� M0'� .���&� ���$%��� 
NO 	
����� ����
�8� 
��)�� ���8&�� �ல* 
#�%��, ��$
#�C
'� �')%�����, 
#�C
'� ��(#��� 
��0�� ���* 
#�C
'� A��%��&��* .$%��+ல+& A�* �&�� ��0�� 
+���)'�
� �)�%  ���  �
�8'$+& ��#��D5�C ����% * �5�� 
���8�
�3�C ���D'�&���
� ���* +�����'�&���
�8� I���� 
�ல* 31.03.2021-
C$� 91�'$ய உ�ள#. +���1 	
����� 	����
 ?'5&� ���'�, 
!��
�8$��7�  ������) 
1�* 	.
.:3.26458/2016/P1 	��.26.02.2021� +��
�3 �5�� 
��7���� ���� ��ல�� +�<� +�+�W��3� ��� =< Gல* ���8�
�5�C 
����'�&���
� ���* +�����'�&���
'� �5�&��% * I����
�ல* 30.06.2021 
�'� 	=�1�D ��0  !2��� �#�
������ . :�+� !��
�8� I���� 
�ல%��'� 
	=�1�D ��0��$C* !��
6
�� X��&% ���'
&�'� 	
����� ���  	���&�ல�7�  
�#�
�$C*, !���$��7�  	��� ��)���$C$� ;� ��0  �
���C* 	
���) !2��� 
+�3$���
�) .ேம,' ���  (
����� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� 
���� �5�
� +���
��� ம.ற0தி. !2��� +�3$���
�)  
அ,வலக �றி�7:  

1. ��)* !2���
ல�*. 
2. ���  (
����� ������ !��� !���&* 
7�� 9� !2��� ���� �5�
� 

+���
��� ��)* !2���
ல�*. 
ந.க.எ�- 4351/2015/எ�2 

2840) bghŸsh¢Á efuh£Á bghJ Rfhjhu« Ãw¥ò¢ rh‹¿jêš jªij bga® iknf (MYKE) vd 
gÂth»ÍŸsij bkŒaHf‹ (MEYALAGAN) vd ÂU¤j« brŒa br‹id, ca®ÚÂk‹w¤Âš 
bkŒaHf‹ v‹gt® kh‰w« bjhl®ghf W.P.No.15228/2020-š tH¡F bjhl®ªJŸsh®. nk‰go 
tH¡»id Ïªefuh£Á  rh®ghf  ÂU.E.ghyKUf‹ muR tH¡f¿P® M#uh» tH¡»id el¤jÎ« 



tH¡»‰fhf c¤nj¢¡ f£lz« %.15000/-« tH§fÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2. mtru mtÁa fUÂ jå mYty® mt®fë. K‹ mDkÂ bg‰W tH¡f¿PU¡F f£lz« 

tH¡»aijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©.3118/2020/v¢4e.f.v©.3118/2020/v¢4e.f.v©.3118/2020/v¢4e.f.v©.3118/2020/v¢4    

2841) நகராசி�� ெசா�தமான காலியாக உ�ள கைடக8�� 16.02.2021-� ம3 ஏல'/ம3 
ஒ�ப�த�7�ள� ேகார�படதி� கீT�க�ட கைடக8�� ம�' ஒ�ப�த�7�ள�க� 
வர�ெப(3�ள#. 

வ.எ� கைடய+. வ+பர' ெபய� / %கவ9 
மாத 

வாடைக 
 B. 

1 
அ�ணா ம0திய ேப!�# 
நிைலய' கைட எ�.22 

தி!.சதHn நிஷா, 
78 அ�ணா நக�, 
�.ேகாடா'ப�, ெபா�ளா�சி 

21000 

2 
அ�ணா ம0திய ேப!�# 
நிைலய' கைட எ�.26 

தி!மதி.வ�ள�ய'மா�, 
75/51 %0# ேல அ>, 
ஊ0#�கா� ேரா�, 
ெபா�ளா�சி 

19100 

 
      ேம(கா� ஒ�ப�த�7�ள�க� ம.ற0தி. பா�ைவ��' %�வ+(�' 
ைவ�க�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1) வ.எ�.1-� �றி�ப+��ள கைடயான# கட�தா�� ெதாைக B.35,284/-�� 
�0தைக�� வ+ட�ப� கைடயான# 4 ஆ��க8�� ேமலாக காலியாக உ�ள#.  
இ�கைட�� 6மா� 30 %ைறக8�� ேம� ஏல'/ஒ�ப�த�7�ள� ேகார�ப�' ஏல' 
ேகார யா!' %.வரவ+�ைல எ.பதா� நகராசி�� ஏ(ப�' ெதாட� 
நிதிய+ழ�ப+ைன தவ+���' ெபா!� த(ேபா# மாத வாடைக ெதாைக B.21,000/- �� 
வர�ெப(3�ள தி!.சதHn நிஷா எ.பவ9. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

2) வ.எ�.2-� �றி�ப+��ள கைடயான# கட�தா�� ெதாைக B.36,168/- �� 
�0தைக�� வ+ட�ப� கைடயான# 4 ஆ��க8�� ேமலாக காலியாக உ�ள#.  
இ�கைட�� 6மா� 30 %ைறக8�� ேம� ஏல'/ஒ�ப�த�7�ள� ேகார�ப�' ஏல' 
ேகார யா!' %.வரவ+�ைல எ.பதா� நகராசி�� ஏ(ப�' ெதாட� 
நிதிய+ழ�ப+ைன தவ+���' ெபா!� த(ேபா# மாத வாடைக ெதாைக B.19,100/- �� 
வர�ெப(3�ள தி!மதி.வ�ள�ய'மா� எ.பவ9. ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' 
ஏ(கலா'. 

ந.க.எ�.1131/2020/அ6 
 

2842) நகராசி�� ெசா�தமான காலியாக உ�ள கைடக8�� 09.02.2021-� ம3 ஏல'/ம3 
ஒ�ப�த�7�ள� ேகார�படதி� கீT�க�ட கைடக8�� ம�' ஒ�ப�த�7�ள�க� 
வர�ெப(3�ள#. 

வ.எ� கைடய+. வ+பர' ெபய� / %கவ9 
மாத 

வாடைக B. 



1 
கா�தி மா��ெக � ப+ளா� 
கைட எ�.08 

தி!மதி.வ+.%0#ல6மி 
9/17 எ�.ஐ.ஜி காலன� உ�மைல 
ேரா� ெபா�ளா�சி 

5325 

2 

கா�தி மா��ெக தினச9 
கா4கறி வ+யாபார ச�ைத 
ெமா0த வ+யாபார கைட 
எ�.07 

தி!.ஏ.அ�#� ஹ�கீ', 
3/134-47 ஏ&மைல நக�, 
ஊbசேவலா'ப�, 
ெபா�ளா�சி 

6850 

 
      ேம(கா� ஒ�ப�த�7�ள�க� ம.ற0தி. பா�ைவ��' %�வ+(�' 
ைவ�க�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1) வ.எ�.1-� �றி�ப+��ள கைடயான# கட�தா�� ெதாைக B.5200/- ஐ வ+ட 
M�தலாக  மாத வடைக ெதாைக B.5325/- �� தி!மதி.வ+.%0#ல6மி எ.பவ� 
சம��ப+0#�ள ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலா'. 

2) வ.எ�.2-� �றி�ப+��ள கைடயான# கட�தா�� ெதாைக B.6800/- வ+ட 
M�தலாக மாத வாடைக ெதாைக B.6850/- �� தி!.ஏ.அ�#� ஹ�கி' எ.பவ� 
சம��ப+0#�ள ஒ�ப�த�7�ள�ைய ம.ற' ஏ(கலாம 

ந.க.எ�.1131/2020/அ6 
 

2843) நகராசி�� ெசா�தமான �0தைக இன2கள�� வW� ெச4ய�ப�' �0தைக / வாடைக 
ெதாைக�� ஏ�ர� 2015 %த� ஜு. 2017 வைரய+லான கால0தி(� இைண ஆைணய� 
ம0திய கலா� சர�� ம(3' ேசைவ வ90#ைற அவ�கள�. உ0திர> எ�. 
NO.V/RJS/15/09/2020-ST ADJN நா�.08.01.2021-� ேசைவவ9 �ைறவாக ெச,0த�படதாக>' 
அ0ெதாைகய+ைன ெச,0திட ெத9வ+0# உ0திர> வர�ெப(3�ள#.  நகராசி �0தைக 
இன2கள�� ேசைவவ9 வ+திக8�� உப�' நகராசி நி�வாக ஆைணய�, ெச.ைன 
அவ�கள�. 6(றறி�ைக எ�.13052/2016/D2 நா�.03.05.2017-� ெத9வ+�க�ப��ளத.ப�, 
வ+ல�கள��க�பட �0தைக இன2க� தவ+ர இதர �0தைக இன2க8�� வW� 
ெச4ய�பட ேசைவவ9 ெதாைகயான# ேசைவவ9 #ைற அ,வலக0தி(� 
ெச,0த�ப��ளதா�, ேசைவவ9 #ைற அ,வலக0தி� இ!�# �ைறவாக 
ெச,0த�பட ெதாைகய+ைன ெச,0திட ெத9வ+0# வர�ெப(ற உ0திரவ+. மi# ெச.ைன 
உய�நHதிம.ற0தி� தி!.#ைரராj, வழ�கறிஞ� இ�திய. டா�) அைவச�), ேகாைவ 
cல' வழ�� ெதாடர>' அத(கான அைன0# ெசலவ+ன2க� ேம(ெகா�ள>' ம.ற 
அDமதி�காக ைவ�க�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 

1. ம.ற' அDமதி�கலா'. 
ந.க.எ�.672/2020/அ6 

2844)           நகராசி�� ெசா�தமான லா9�ேபைட ப�திய+� 7தியதாக கட�ப��ள 
கைடக8�� %. ஏல'/ஒ�ப�த�7�ள� ேகார�படதி� லா9�ேகைட கைட எ�.13 �� 
மாத வாடைக ெதாைக B.6210/- �கான தி!.வ+.க�யாண6�தர' எ.பவ9. ஒ�ப�த�7�ள� 
நக� ம.ற தH�மான' எ�.542 நா�.11.09.2015-� ஏ(க�ப� கைடயான# க� %��க�ப� 
12 மாத வாடைக ெதாைக B.74,520/- %. ைவ�70ெதாைகயாக ெச,0திட ெத9வ+�க�ப� 
ஒ�ப�த�7�ள� சம��ப+0த தி!.க�யாண6�தர' எ.பவ� 01.06.2018-� காலமாகி வ+டதா� 
அவர# மைனவ+ தி!மதி.ஷHலா எ.பவ� ெபய!�� �0தைக உ9ம' வழ2கிட அவர# 



இதர வா96தா�க� தைடய+.ைம வழ2கி<�ளத.ப� 12 மாத வாடைக %. 
பண0ெதாைக B.74,520/- ெச,0தி தி!.க�யாண6�தர' எ.பவ9. மைனவ+ தி!மதி.ஷHலா 
எ.பவ9. ெபய!�� உ9ம' வழ2க ேகா9ய வ+�ண�ப' ம.ற0தி. பா�ைவ��' 
%�வ+(�' ைவ�க�ப�கிற#. 
அ,வலக��றி�7: 
      இ�கைட�� ஒ�ப�த�7�ள� சம��ப+0தி!�த தி!.க�யாண6�தர' எ.பவ� 
காலமாகிவ+டதா� அவர# மைனவ+ தி!மதி.ஷHலா எ.பவ!�� கைடய+ைன ஒ�பைட�7 
ெச4# உ9ம' வழ2கிட ம.ற' அDமதி�கலா'. 
ந.க.எ�.8434/2011/அ6 

2845) bghŸsh¢Á efuh£Á FoÚ® Ãçé‰F brhªjkhd thfd v©:TN 41 B 2586 FoÚ® yhçæ‹ 
K‹g¡f Ïu©L òÂa la®fŸ, oô¥fŸ k‰W« Ãsh¥fŸ éãnahf« brŒJ bghU¤Â¤jU« gâ¡F 
24.02.2021 m‹W x¥gªj¥òŸëfŸ nfhçaÂš Ñœ¡f©LŸsthW ÏU x¥gªj¥òŸëfŸ 
tu¥bg‰WŸsd. 

1. M/S: JD&CO, Pollachi. %.59500/- 

2. M/S:SJP Wood Works Traders, Pollachi. %.58500/- 

 
nk‰f©l x¥gªj¥òŸëæš Fiwthd éiy é»j« më¤JŸs M/S: SJP Wood Works 

Traders, bghŸsh¢Á mt®fë‹ x¥gªj¥òŸëia V‰f k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:    

1. Ï¥gâ¡F MF« bryéd« %.60,000/- ¡F efuk‹w jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ 
bgw¥g£LŸsJ. 

2. tu¥bg‰wÂš Fiwthd x¥gªj¥òŸë më¤JŸs M/S: SJP Wood Works Traders, 

bghŸsh¢Á mt®fsJ x¥gªj¥òŸëæid k‹w« V‰fyh«. 
3. gâæ‹ mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W gâ Miz tH§»aik¡F k‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©.0377/2021/Ï2e.f.v©.0377/2021/Ï2e.f.v©.0377/2021/Ï2e.f.v©.0377/2021/Ï2    
 

2846) bghs¦sh¢Á efuh£Áæ‹ brašgh£o‰fhf bgh¿æaš Ãçé‹ Ñœ Ïa§F« 8 thfd§fë‹ 
rhiy tç k‰W« jFÂ¢rh‹W 2021-« M©o‰fhd ngh¡Ftu¤J Jiw¡F brY¤J« 
f£lz¤bjhiffS¡fhd c¤njr bryéd« bjhif %.2,00,000/-¡F k‹w mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
 mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò: 

1. kd¦w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ jå mYty® mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W bjhif 

brY¤Âl k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

2847) ெபா�ளா�சி நகராசிய+. ப�ேவ3 ப+9>கள�� இய2கி வ!' கண+ன�<ட' இைண�த 
ேலச� ப+9�ட�க8�� ேதைவயான ேடான� ேக�9jக� வ!' 2021-22 நிதியா��(� 
Recondition ெச4ய ேவ��<�ள#. கீT�க�ட வ+பர�ப�Toner Recnditioning and Refilling ெச4ய 
உ��� நி3வன2கள�டமி!�# ெபற�பட உ0ேதச வ+ைல வ+பர' இ0#ட. 
இைண�க�ப��ள#.  
 

வ. வ+பர' உ0ேதச உ0ேதச ெமா0த 



எ� எ�ண+�ைக வ+ைல B ெதாைக B 
1 HP Laser Printer M403dw Toner 

Cartridge Reconditioning and 
Refilling 

250 2200 5,50,000 

 
ெமா0த ெதாைக (B.5,50,000/-) Bபா4 ஐ�# இலச0# ஐ'ப# ஆய+ர0தி(� ம.ற 

ஒ�7த� ெப(3 ஒ�ப�த� 7�ள� ேகா9 பண+கைள ெச4#ெகா�ள பா�ைவ��' த�க 
ஒ�7த,��' பண+�# சம��ப+�க�ப�கிற#. 

 
2848) ெபா�ளா�சி நகராசி அ,வலக வளா�0தி� இய2கி வ!' CCTV Camera ம(3' 

அதDட. இைண�த இதர உபகரண2க8�கான ஆ�� பராம9�7 ஒ�ப�த' வ!கிற ேம-
2021 %த� நைட%ைற�ப�0#' ெபா!� இ0#ட. இைண�க�ப��ள உ��� 
நி3வன2கள�டமி!�# ெபற�பட உ0ேதச வ+ைல வ+பர0தி.ப� 6மா� B.3,00,000/- (Bபா4 
c.3 இலச') ெசலவாகலா'. எனேவ, இ0ெதாைக�� ம.ற ஒ�7த� ெப(3 ஒ�ப�த� 
7�ள� ேகா9 பண+கைள ெச4#ெகா�ள த2கள�. பா�ைவ��' த�க ஒ�7த,��' 
பண+�# சம��ப+�க�ப�கிற#. 
 

 


