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3001)      ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா� �காதார ப��� திட�கழி� ேமலா�ைம 
திட�தி� கீ�  !ைபகைள ேசகர" ெச#� அக%ற!ப'" பண�க)�  வாகன,கைள 
இய�க ஓ'ந0க� ப%றா� ைற உ�ளதா2 ஒ!ப4த அ5!பைடய�2 த%காலிக 
ஓ'ந0கைள� ெகா�' பண�ேம%ெகா�ள!ப' வ6கிற�. ஓ'ந0கைள ஒ!ப4த 
அ5!பைடய�2 பண�யம0��" ெபா6' கட4த 05.01.2021  அ�< ஒ!ப4த!=�ள>க� 
ேகார!ப' தி6வாள0 சத0� சாலி ேவ? ேமேன@ெம� ச0வ A? எ�ற 
நி<வன�தி%  ஒ!ப4த" வழ,க!ப'  31.08.2021 உட� நிைறவைடய உ�ள�. 

த%ேபா�  தமிழக�தி2  ெகாேரானா ைவர? கா#�சலி� E�றா" அைலய�ைன 
த'� " ெபா6' FG ஊரட,  கைட!ப�5�க!ப' வ6கிற�. எனேவ இ4நிைலய�2 
=திதாக ஒ!ப4த!=�ள> அறிவ�!=  நாள>த�கள>2 ெவள>ய�ட�" ஒ!ப4த!=�ள>க� 
ேகார�" கால" ேபா�மானதாக இ2ைல எ�பதா2 த%ேபா� ஒ!ப4த!=�ள> ேகார 
இயலாத I�நிைலய�2 ெபா� �காதார ப��� திட�கழி� ேமலா�ைம திட�தி� கீ� 
 !ைபகைள ேசகர" ெச#� அக%ற!ப'" பண�க)�  வாகன,கைள இய�க 
ஓ'ந0க� ப%றா� ைற உ�ளதா2 த%காலிக ஓ'ந0கள>� பண� அ�தியாவசியமாக 
ேதைவ!ப'வதா2 ெபா� �காதார�தி� அவசிய" க6தி த%ேபா� வாகன,கைள 
இய�க த%காலிக ஓ'ந0கைள ஒ!ப4த அ5!பைடய�2 அள>�� வ6" தி6வாள0 
சத0� சாலி ேவ? ேமேன@ெம� ச0வ A? அவ0கள>� ஒ!ப4த பண� கால�திைன 
ேமJ" இர�' மாத,க)�  01.09.2021 Fத2 31.10.2021 வைர பண� நA5!= ெச#ய�" 
பண� நA5!= கால�தி%  ஏ%கனேவ வழ,க!பட தின�Mலி அ5!பைடய�2 த%காலிக 
ஓ'ந0கள>� ெசலவ�ன�தி% " ம�ற�தி� அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�. ெபா� 
�காதார�தி� அவசர அவசிய" க6தி F� அ<மதி ெப%< பண�க� ேம%ெகா�ள  
ம�ற�தி� அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�.   
அJவலக�  றி!=:- 

1. ம�ற" அNமதி வழ,கலா". 
2. ெபா� �காதார�தி� அவசர அவசிய" க6தி த%ேபா� த%காலிக ஓ'ந0கைள 

ஒ!ப4த அ5!பைடய�2 அள>�� வ6" தி6வாள0க�.சத0� சாலி ேவ? 
ேமேன@ெம� ச0வ A? அவ0க)�  பண��கால நA5!= ெச#� ம�ற" 
அNமதி�கலா".  

ந.க.எ�- 567/2017/எ�2 
3002) ெபா�ளா�சி நகராசி�  ெசா4தமான ெபாறிய0 ப��வ�2 இய, " வாகன எ�: 

TN 41 T 2983  வாகன�தி� ேபட� ம%<" ெச2! ேமாடா0 பGதைட4��ள� இத%  
=திய ேபட� ம%<" ெச2! ேமாடா0 ெபா6�தி ஆய�2 ச�வ A? ம%<" பG�க� 
ேம%ெகா�)" பண��  11.08.2021 அ�< ஒ!ப4த!=�ள>க� ேகா�யதி2 
கீ��க�'�ளவா< இர�' ஒ!ப4த!=�ள>க� வர!ெப%<�ளன. 

1 M/S: JD&CO, ெபா�ளா�சி U.26,950 /-  

2 ெஷ�! ஆேடா Wச2 ஒ0�?, ெபா�ளா�சி. U.29,500/-  



 
ேம%க�ட ஒ!ப4த!=�ள>ய�2  ைறவான வ�ைல வ�கித" அள>���ள          

M/S:JD&CO, ெபா�ளா�சி அவ0கள>� ஒ!ப4த!=�ள>ைய ஏ%க ம�ற அNமதி 
ேவ�ட!ப'கிற�. 
அJவலக� றி!= 

1. இ!பண��  ஆ " ெசலவ�ன" U.30,000/- �க நகரம�ற தன> அJவல�� F� 
அNமதி ெபற!ப'�ள�. 

2. வர!ெப%றதி2  ைறவான ஒ!ப4த!=�ள> அள>���ள M/S: JD&CO, ெபா�ளா�சி 
அவ0கள� ஒ!ப4த!=�ள>ய�ைன ம�ற" ஏ%கலா". 

3. பண�ய�� அவசர அவசிய" க6தி, நகரம�ற தன> அJவல�� F� அNமதி 
ெப%< பண� உ�திர� வழ,கியைத ம�ற" அ,கீக��கலா". 
 

3003) ெபா�ளா�சி நகராசி எ2ைல� பட எ2.ஐ.ஜி காலன> I-–2 உ�ள 
\, வாைக மர" சா#4� கீேழ வ�G" நிைலய�2 உ�ள�. எனேவ அ"மர�திைன 
ெவ5 எ'���ெகா�)" பண��  17.08.2021 அ�< ெபா� ஏல" நைடெப%றதி2 கல4� 
ெகா�ட இர�' ஏலதார0கள>� உய04த பச ஏல ேக�வ�க� ம�ற�தி� 
பா0ைவ� " F5வ�% " ைவ�கலா". 

வ. 
எ� 

ஏலதார0 ெபய0 ம%<" Fகவ� உய04த பச ஏல ேக�வ� 

1 
A.ெஜயபாரதி, 
2/84, ஊ]சேவலா"ப5, 
ெபா�ளா�சி. 

U.2800/- 

2 
 மா0, 
67, உ'மைல ேரா',  
ெபா�ளா�சி. 

U.2500/- 

 
அJவலக� றி!=: 

1. ேம%கா^" இர�' ஏல�ேக�வ�கள>2 அதிகபச ஏல�ேக�வ� ேகக!ப'�ள 
தி6மதி.A.ெஜயபாரதி, ெபா�ளா�சி அவ0கள>� ஏல�ேக�வ�ைய ம�ற" 
ஏ%கலா". 

2. உய04தபச ஏலதார0 தி6மதி.A.ெஜயபாரதி, ெபா�ளா�சி அவ0கள>� 
ஏல�ெதாைக U.2800/- ம%<" GST வ��ெதாைக U.336/- (ெச.ச.ீஎ�.076/PMC/11/21-

22/0001887, நா�-17.08.2021) கா!=�ெதாைக 500/- (ெச.ச.ீஎ�.076/PMC/11/21-22/0001886, நா�-
17.08.2021) நகராசி க6`லக�தி2 ெசJ�தி உ�ளா0.  

3. ேபா� வர�� ம%<" ெபா� ம�கள>� பா�கா!= நல� க6தி ஏல" 
வ�ட!ப'�ள மர,கைள உடன5யாக ெவ5 எ'��� ெகா�ள ஆைணயாள0 
ம%<" தன> அJவல0 அவ0கள>ட" F� அNமதி ெப%< உ�திர� 
வழ,கியத% " ம�ற" ஒ!=த2 வழ,கலா". 

ந.க.எ�.4262/2021/இ2 
 

3004)     ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா� �காதாரப��வ�2 திட�கழி� ேமலா�ைம பண��  
இய�க!ப'" வாகன" எ� TN 41 AH 2012 வாகன�தி%  =திய 7 டய0 5f! மா%ற"  
ெச#g" பண��  12/08/2021 அ�<  நைடெப%ற ஒ!ப4த!=�ள>ய�2 கீ��கா^" 



ஒ!ப4த!=�ள>க� வர!ெப%றன. 
ஒ!ப4த!=�ள>கள>� வ�பர" ப��வ6மா<, 

 
வ. 

எ� 
ெபய0 மதி!பh' 

ெதாைக 
1 N.Mahalingam & Company, 102, Coimbatore road, Pollachi U. 1,23,500/-  

2 A.Pichaikani, 11,Vibgyor Valley, Pollachi U. 1,24,800/- 
 

     வர!ெப%ற இர�' ஒ!ப4த!=�ள>கள>2  ைறவான ஒ!ப4த!=�ள> அள>���ள 
N.Mahalingam & Company, 102, Coimbatore road, Pollachi அவ0கள>� ஒ!ப4த!=�ள>ய�ைன 
ஏ%க ம�ற�தி� அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�. ேமJ" ெபா� �காதார ப��வ�� அவசர 
அவசிய" க6தி F� அNமதி ெப%< பண�க� ேம%ெகா�ள ம�ற�தி� அNமதி 
ேவ�ட!ப'கிற�. 
அJவலக�  றி!= 

1.  ைறவான ஒ!ப4த!=�ள> வழ,கிய N.Mahalingam & Company, 102, Coimbatore   

              road, Pollachi அவ0கள>� ஒ!ப4த!=�ள>ைய ம�ற" ஏ%கலா". 
ந.க.எ� : எ�2/047/2021                               
 

3005) ெபா�ளா�சி நகராசி� பட ப திகள>2 ெகாரானா ைவர? ெதா%< பாதி!= 
ஏ%படாம2 இ6�க நகராசிய�2 இ6!=J�ள ெபா6கைள (GI Sheet ம%<" ச��  
i'க�) ெகா�' த'!=க� (Containment Zone) அைம�த2 பண��கான உ�ேதச 
மதி!பh' ெதாைக U.1.10 இலச�தி%  மதி!பh' தயா0 ெச#ய!ப'�ள�. தயா0 
ெச#ய!பட மதி!பh5%  நகராசி வ�திக� 1920 ப��� 15-� கீ� ெபா�நிதிய�2 
ேம%ெகா�ள�" அNமதி ெபற!ப'�ள�. 

எனேவ உ�)�2 வ�ைல!=�ள> ேகா� இ!பண�ைய உடன5யாக ெச#� F5�க 
ேவ�5g�ளதா2 உ�k0 வ�ைல!=�ள>க� ேகார!பட�. வ�ைல!=�ள>கள>� வ�பர" 
கீ��க�டவா< 
வ.எ
� 

ெபய0 மதி!பh' 

1 

தி6வாள0க�: ேக.ஆ0.காள>தா?அ� ேகா, 

5, ச�தி கா0ட�, 
பால�கா' ேரா', 
ெபா�ளா�சி. 

மதி!பh' வ�ைலைய வ�ட       
0.83%  ைற�. 

2 

தி6.G.வ��ேனm, 

12/28, ேவைட�கார� =\0, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி!பh' வ�ைலைய வ�ட    
4.17% அதிக". 

3 

தி6. சி.ராமகி6mண�,  
29/30, ெஜய ப�ரகாm வ Aதி,  
ேகாn0 ேரா',  
ெபா�ளா�சி. 

மதி!பh' வ�ைலைய வ�ட    
10.83% அதிக". 

வர!ெப%ற E�< வ�ைல!=�ள>கள>2 ம%றைத வ�ட  ைறவாக�"  



மதி!பh' வ�ைலைய வ�ட 0.83%  ைறவாக�" வ�ைல!=�ள> அள>���ள              
தி6வாள0க�: ேக.ஆ0.காள>தா? அ� ேகா அவ0கள>� வ�ைல!=�ள>ைய ஏ%< பண� 
உ�திர� வழ,க!ப', பண�க� ெச#ய நடவ5�ைக எ'�க!பட�. ேம%கா� 
பண�ய�� அவசர அவசிய" க6தி நகராசிகள>� சட" 1920 ப��� 15-� கீ� தன> 
அJவல�� அNமதி ெப%< பண�கைள ெச#ய ேம%ெகா�ட அைன�� 
நடவ5�ைககைள ம�ற�தி� பா0ைவ� " பதிவ�% " ைவ�க!ப'கிற�. 
அJவலக� றி!=: 

1. ம�ற" பதி� ெச#யலா". 
ந.க.எ�.2427/2021/இ1 

3006) ெபா�ளா�சி நகராசி�  ெசா4தமான சம�\0 இராமஐய,கா0 ஆ�க� 
ேம2நிைல!ப�ள> ைமதான�தி2 ச<�  வ�ைளயா' திட2 (skating) கட!ப'�ள�. 
         இ4த வ�ைளயா' திடலி� ெமா�த பர!பள� அள� 92454 ச�ர ஆ ". ேம%ப5 
இட�தி2 வ�ைளயா' திட2 கட!பட அள� 40717.74 ச�ர5 ஆ ". 
         ேம%ப5 இட�திைன ஒ6 ஆ�'�   �தைக�  வ�ட ஏ�வாக இoவJவலக 
ந.க.எ�.1888/21/அ6 நா�.17.08.2021 அ�<  G அைம�� 19.08.20212  G கீ�க�டவா< 
அறி�ைக சம0!ப����ள�. 

1. ைவ!=ெதாைக U.50,000/- 
2. M'த2 ைவ!=�ெதாைக U.50,000/- 
3. பய�%சி கடண" மாத" நப0 ஒ�<�  U.500/- 
4. உ�ய நிப4தைனக)ட� ஓரா�'�  ம'" ஆ�'  �தைக 

அ5!பைடய�2  �தைக�  வ�டலா". 
             ேம%க�டவா<  G அறி�ைகய��ப5 ஓரா�'�  ெபா� 
ஏல"/ஒ!ப4த!=�ள> ேகாரலா". இத%கான ம�ற�தி� அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�. 
அJவலக�  றி!=: 

1. ம�ற" அNமதி�கலா" 
2. ஏல"/ஒ!ப4த!=�ள> அறிவ�!ப�ைன தினச� ெச#தி�தாள>2 ெவள>ய�ட�" 

அத%கான அைன�� ெசலவ�ன,க� ேம%ெகா�ள�" ம�ற" அNமதி�கலா". 
ந.க.எ�:1888/2021/அ6 
 

3007) ெபா�ளா�சி நகராசிய�2 ெட,  த'!= பண�க)�  ம%<" ேகாவ�-19 கா#�ச2 
கண�ெக'!= (FEVER SURVILLENCE WORKS-THERMAL SCANNING) ேம%ெகா�ள�" 
�ழ%சி Fைறய�2 ெகா�!=G உ6வாவதிைன தவ�0�த2, அழி�த2 பண�கைள  நக�2 
உ�ள அைன��  5ய�6!=க� வண�க நி<வன,க� ம%ற" ெபா� இட,கள>2 
ேம%ெகா�ள 300  5ய�6!=க)�  ஓ0 நப0 வ Aத" மாவட ஆசி� தைலவ0 ேகாைவ 
மாவட" அவ0க� நி0ணய����ள MAZDOOR தின�Mலி அ5!பைடய�2 U.400/- 
ESI,EPF,INSURANCE, பா�கா!= சாதன,க� ம%<" நி0வாக ெசல� உ�ள>ட DBC 
பண�யாள0க� (ெவள>�ெகாண0�) OUT SOURCING Fைறய�2 நப0 ஒ6வ6�  நா� 
ஒ�<�  U.486/- தின�Mலி ஊதிய�தி2 M/s SOUTHERN SOLID WASTE MANAGEMENT 

SERVICES நி<வன" 86 DBC பண�யாள0க� த%ேபா� ச!ைள ெச#கிற�. இo ஒ!ப4த" 
30.08.2021-உட� F5வைடகிற�. 
           இ!பண�யாள0க� ேகாவ�-19 த'!ப�%   கா#�ச2 க�'ப�5�க THERMAL 

SCANNING Eல" தினச� த,க)�  ஒ��க!பட  ப திக)�  ேந�2 ெச�< 



கா#�ச2 க�ட நப0க� ம%<" ILI என!ப'" INFULUENZA LIKE ILLNESS சள>� 
கா#�ச2 உட2 வலி தைலவலி இதர அறி றிக� உ�ள>ட நப0கைள க�டறி4� வர 
ந�  பய�%சி ெப%< ந2ல Fைறய�2 நகராசி�  தி6!தி த6" வைகய�2 பண�=�4� 
வ6கி�றன0. 
          ேமJ" த%ேபா� ெத� ேம%  ப6வமைழ காலமாக இ6!பதா2 ெட,  த'!= 
ெகா� ஒழி!= ெகா�!=G த'!= (அெப) ம64� ஊ%<த2 =ைக ம64� அ5�த2 
ேமJ" SOURCE REDUCTION என!ப'" ெகா� ஒழி!= பண�கள>J" ெதாட04� ஈ'ப' 
ேகாவ�-19 ெதா%< ெட,  காய�ச2 ேநா# க'� � இ6�க ெப��" �ைண 
=�4��ளன0. 
          த%ேபா� தமிழக அரசா2 ேகாவ�-19 ெதா%<  த'!ப�%காக தள0�ட� M5ய 
ஊரட,  அF2ப'�த!ப' ப��ப%ற!ப'கிற�.  ேகாவ�-19 த'!= பண�க)�  உ�ய 
பய�%சி ெப%ற நப0கேள ேதைவ எ�பதாJ" ஒ!ப4த" =தியதாக ேகார!படா2  
M'த2 காலவ�ரயF" உ�ய பய�%சி ெபறாத பண�யாள0க� கிைட�க�" வா#!=�ள�. 
ேமJ" நகராசி�  ஒ!ப4த=�ள> ேகா6த2 Eல" M'த2 ெசலவ�ன" ஏ%பட 
வா#!=�ள�. எனேவ இதைன தவ�0�க த%ேபா�  இ4நகராசி�  86-DBC பண�யாள0க� 
ச!ைள ெச#� வ6" M/s சத0� சாலி ேவ? ேமேன@ெம�ட ச0வ Aச? நி<வன 
ஒ!ப4த�திைன 01.09.2021 Fத2 30.11.2021 வைர 3 மாதகால�தி%  ெதாட04� ஏ%கனேவ 
உ�ள ஒ!ப4த நிப4தைனகள>� ப5g" அர� வழிகா' ெநறிFைறகள>� ப5g" ெபா� 
�காதார நல� க6திg" ேகாவ�-19 ம%<" ெட,  த'!= அவசர அவசிய" க6திg" 
ஒ!ப4த நA5!= ெச#ய�" இ�  றி�த உ�ய ேம2 நடவ5�ைகக� ேம% ெகா�ள�" 
ம�ற�தி� அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�. 
அJவலக�  றி!=:- 

1. ம�ற" அNமதி�கலா". 
2. ெபா� �காதார ப��வ�� அவசர அவசிய" க6தி  ஏ%கனேவ வழ,க!பட 

ஒ!ப4த நிப4தைனகள>� அ5!பைடய�2 தி6வாள0 சத0� சாலி 
ேவ?ேமேன@ெம� ச0வ A? நி<வன�தி%  M'தலாக 3 மாதகால�தி%  
01.09.2021 Fத2 30.11.2021 வைர பண� நA5!= ெச#ய�" F� அNமதி ெப%< 
அத%கான  பண�க� ேம%ெகா�ள ம�ற" அNமதி�கலா". 

ந.க.எ�- 2476/2021/எ�3 
 

3008)            ெபா�ளா�சி நகராசிய�2 ெபா� �காதார! ப��� பண�க)� ", �!=ர� 
பண�க)� ", திட�கழி� ேமலா�ைம பண�க)� " அ�தியாவசியமாக ேதைவயான 
�!=ர� பண�யாள0க� தமி�நா' அர� உ�திர� எ� 101/MAWS/1997 நா�.30.04.1997-� 
ப5 இ4நகராசி�  (அNமதி�க!பட) அ�தியாவசியமாக ேதைவயான பண�யாள0க� 
எ�ண��ைக 392 ஆ ". த%ேபா� நிர4தர பண�யாள0க� நியமன" நகராசிய�� 
வ6வா# இன�தி2 பண�யாள0க� ம%<" அJவல0க� ஊதிய� ெசலவ�ன" 49% 
அதிகமாக உ�ளதா2 அர� ஆைணய��ப5 =திய நியமனமாக ெச#ய இயலவ�2ைல. 
           எனேவ OUTSOURCING Fைறய�2 இ4நகராசி�  திட�கழி� ேமலா�ைம, 
�!=ர�! பண�க�, உர�Mட" இய� த2, ம%<" இதர அ�தியாவசியமான பண�க)�   
ெவள> ஆெகாண0� பண�யாள0க� ஒ!ப4த Fைறய�2 ெபற!ப' ெபா� �காதார 
பண�க� ந�  நைடெப%< வ6கிற�. இ4நகராசிய�2 ந.க.எ�.2477/2020/எ�3 
நா�.26.08.2020-2 76-�!=ர� பண�யாள0க)�  ஒ!ப4த OUT SOURCING Fைறய�2 
பண�யாள0க� ச!ைள ெச#ய உ�ய நகராசி வ�திFைறக� ப��ப%றி பண�யாைண 



(WORK ORDER) வழ,க!ப' பண�க� நைடெப%< வ6கிற�. இo ஒ!ப4த" 30.08.2021-
உட� F5வைடய உ�ள�. 
          த%ேபா� ேகாவ�-19 ெதா%< பாதி!= தவ�0�க தமிழக அர� தள0�த!பட 
ஊரட,  ப�றப��� ெகாேரானா ெதா%< க'!ப'�த!ப' வ6கிற�. ேநா# த'!= 
பண�களான ெபா� இட,கள>2 கி6மிநாசின> ெதள>�த2, ��த" ெச#த2, ேநா# க�ட 
இட,கள>2 வ A'கள>2 கி6மி நA�க" ெச#g" பண�க)� " அைன�� �!=ர� 
பண�யாள0க)" �ழ%சி Fைறய�2 பய�ப'�த!ப' வ6கி�றன0. 
          த%ேபா� உ�ள பண�யாள0க)�  உ�ய பா�கா!= உபகரணக,க)ட� 
ேகாவ�-19 ெதா%< த'!=  றி��" உ�ய நடவ5�ைகக� ேம%ெகா�)த2  றி��" 
Fைறயாக பய�%சி அள>�க!ப' பண�=�4� வ6கி�றன0. இ!பண�யாள0க� 
அைனவ6" இ!பண�கள>2 ந�  ேத0�சி ெப%<�ளன0. உரமா�க2 ைமய,கள>2 MCC 
பண�=�g" பண�யாள0க)� " Fைறயாக பய�%சி வழ,க!ப' ந�  பண�=�4� 
வ6கி�றன0. ேமJ" த%ேபா� உ�ள ஒ!ப4ததார0 Eல" ெபற!ப' வ6" அைன�� 
பண�யாள0க)" ெதாட04� ந2ல Fைறய�2 பண�=�4� வ6வதாJ" ேகாவ�-19 
த'!= பண�க� ெதாட04� ெதா#வ��றி நைட ெபற ேவ�5g�ளதாJ" த%ேபா� 
உ�ள பண�யாள0க� ெதாட04� பண�=�4தா2 ேநா# த'!= பண�க� ெதா#வ�2லாம2 
வ�ைரவ�2 ேநா# த'!= பண�க� ேம%ெகா�ள இயJ". இ�வைர இ4நகராசி  
பண�க)�  SOUTHERN SOLID WASTE MANAGEMENT SERVICE நி<வன" Eல" 76-
பண�யாள0க� ந2ல Fைறய�2 நகராசி�  தி6!தி த6" வைகய�2 பண�=�4� 
வ4��ளதாJ", பண�யாள0கள>� பண�க� ெதாட04� ேதைவய�6!பதாJ" த%ேபா� 
ெகாேரானா ைவர? கா#�சலி� E�றா" அைலய�� தா�க�திைன தவ�0� " 
ெபா6', ஊரட,  கால" எ�பதா2 =திய ஒ!ப4த!=�ள> ேகார காலதாமத" ஏ%ப'" 
எ�பதா2 அ�வைர நக�2 அ�திவாசியமான ெபா� �காதார பண�க�  ம%<" 
ேகாவ�-19 ெதா%< த'!= பண�க� தைடய�2லாம2 ெதாட04� நைடெப%< வர�" 
ேவ�5 த%ேபா� உ�ள ஒ!ப4த நிப4தைனக� ம%<" மாவட ஆசிய0 ேகாைவ 
மாவட" நி0ணய����ள 2020-21-� �ய தின� Mலி பண�யாள6�கான அ5!பைட 
நி0ணய Mலி வ�கிதமான U.450/- ம%<" இதர EPE, ESI, ADMINISTRATION CHARGES, 

INSURANCE, SAFETY EQUIPMENTS  உ�ள>ட ப�ற ெசல�கைள உ�ளட�கிய வ�பர 
ப5ய2 ப5 (ப5ய2 இ��ட� இைண�க!ப'�ள�) �!=ர� பண�யாள0 ச!ைள 
ெச#ய நப0 ஒ6வ6�  நா� ஒ�<�  U.563/- வ Aத" OUTSOURCING Eல" (ெவள> 
ஆெகாண0� ஒ!ப4த") Eல" 76 பண�யாள0க� இ4நகராசி�  01.09.2021 Fத2 =திய 
ஒ!ப4த" ேகார!ப' பண�க� F5வைடg" வைரய�2 த%ேபா� உ�ள ஒ!ப4த�திைன 
நA5!= ெச#ய�" அத%கான ெசலவ�ன�தி% " ம�ற�தி� அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�.  
அJவலக�  றி!=:- 

1. ம�ற" அNமதி�கலா". 
2. ெபா� �காதார ப��வ�� அவசர அவசிய" க6தி  ஏ%கனேவ வழ,க!பட 

ஒ!ப4த நிப4தைனகள>� அ5!பைடய�2 தி6வாள0 சத0� சாலி 
ேவ?ேமேன@ெம� ச0வ A? நி<வன�தி%  01.09.2021 Fத2  =திய ஒ!ப4த" 
ேகா�  பண� ஆைண வழ, " வைரய�2 பண� நA5!= ெச#ய�" F� அNமதி 
ெப%< அத%கான  பண�க� ேம%ெகா�ள ம�ற" அNமதி�கலா". 

 ந.க.எ�-02477/2020/எ�3 
 
 



 

3009) ������	
 ����
�� �������� ���� ���� ����� ��� !"� 8X6 ��#� LED 

$%& #�'�� ��� �%!� #�'��' ��(���%�(� �)�" ��* Royal Enterprises 

�+%�!"�& ��*,���&. 

        ��(�. �/%�!"�& ��* �� ���. � %01 2 ��� 2�(� 3���� 4�' 

���� �.5��67� �%58! ���� 9.10,000/- ���� �%58! ���� 9.15000/- 

�&�7!� ���� @�'/A5���58�B ���C', A5���58�B �D#5E�� "��* 

��F"!��B� �%B,6C',��(�� ���!� ���#�1� ��+����C' �G+ 

�)�"�� �%�5��H+�. 

�I%���I%���I%���I%��    �D58�D58�D58�D58::::----    

1. �G+' �)�"���'. 
����........K�K�K�K�.2822/2021/.2822/2021/.2822/2021/.2822/2021/����6666    

3010) ����
�� �������� ��0  ���� ������5��B �.6' "�."�O&!" 

KG�%���' (%* #"58 K�.076/13006) �(/' ���.6!"G A� ��" 

"��".#T E��� (%* #"58 K�.076/13007) KG�%���' �!���� #65��� %�6� 

���� ��I!�5�6����� �!�� U*�' �& �G+ V&���' K�.2912,                           

���-30.06.2021G�. 01.06.2021 X�� �!� ��F 5������. ��(�. �)���& ��G��, 

U &Y"�G+!"� %0�� ���6���� 2���' ������ "�.Z[%��G, %0�D\& O�' 

��G�� U &Y"�G+!"� �#� �) ���� ��F"6C' ��(�� ���!� 

���#�1� ��+����C' �G+ �)�"�� �%�5��H+�. 

�I%���I%���I%���I%��    �D58�D58�D58�D58::::----    

1. �G+' �)�"���'. 
����........K�K�K�K�.2371.2371.2371.2371/2021//2021//2021//2021/����6666 

3011) ������	
 ����
 ���� $���� E*#� "6�]C ��%���� �^_�� 

2 �5��� %�' %��' K� TN 41 AH 2012 (.5�&) %��!"(� �e�� Y�' ��F,' 

�^�� f�' U!��� ���#�'   9.2,00,000/- "(�', A5���8�B ���C' �G+!"G 

�)�" �%�65��H+�. ��I' ���� $���� �^7G �%�� �%
 ' �" XG �)�" 

��(/ �^� ��(����C' �G+!"G �)�" �%�65��H+�.    

�I%���I%���I%���I%��    �D58�D58�D58�D58::::----    

1. �G+' �)�"���'. 

����........K�K�K�K�----    3403/2021/3403/2021/3403/2021/3403/2021/K	K	K	K	2222    

 
3012) 2�����
F� �^7g��� 3FC ��/HG+ �(/' �^7�6 �����6�� 

�^ ��&_�� 
+58 ������" ���� %01 ���� �"5h� 9.2,00,000/- �)�"!� 

%�%�F �"7g��� 
+58 ������" ��� K�.1228101021721�� ���� 9.2,00,000/-

��(+' ��F  �G+!"G �)�"�� �%�5��H+�. 

�I%���I%���I%���I%��    �D58�D58�D58�D58::::----    

1. �G+' �)�"���'. 

����........K�K�K�K�----    4048404840484048/2021//2021//2021//2021/EEEE3333    

 

3013) ������� �%�i ���F ���(�+ ��� ��$ ���6&�� V#� ����58 �6%.�� 

���&��� �.5��67� ��(����5��� %�H+�. 2����7�, 2�����
7� 2 1H 

%�' �'�� U�%!"G �^ ��&� ���� ���6"G ��*� �'�� U�%!"� 

�^ �(D %�' �^ ��&_�� ���% �� ������� ���F ��58 %�1� �(/' 

U���1� ���X�� ��F  f�' U!��� ���#�' 9.6,00,000/-�� ��( �)�" 

�%�65��H+�. 



�I%���I%���I%���I%��    �D58�D58�D58�D58::::    

1. �G+' �)�" %01��'. 

����........K�K�K�K�.1955/2021/.1955/2021/.1955/2021/.1955/2021/����4444    

3014) ����
�� �������� ��	
X!� E��% #�"7� U�� 2��� ��� 

%�� �/!�' 9.8/- �"58�� �6� Z�� %*�� K�.126201 X�� 176200 

%�� 50,000 K�^��7� �6�	 Z�� �	
�� %01H6 15.07.2021� 

#��58�B ���5��6"� jk��6 #��58�B� %�5��(/���. 

 

%. 

K� 

�/%�!"G �� & ���� 

9 

1. f�%G AG i6�5 E*�� il�5 8500.00 

2. @.f&.E*�� �6� 9000.00 

3. ,[%&�� f5��� E*�6&i 9500.00 

 

 ��(�� %�5��(+ #��58�B� �G+!"G ��&�%�� �%�5��H+�. 

 

�I%���I%���I%���I%��    �D58�D58�D58�D58::::    

1. �%�� �%
 ' �" �6�	 Z�� %.K�.1,21,001 X�� 1,26,200 %�� 5200 

�6� Z��� f�%G AG i6�5 E*�� il�5 O�' 07.07.2021� 

�	
65������� �G+' �)�"���'. 

2. %�5��(+ #��58��HB� f�%G AG i6�5 E*�� il�5 �/%�' 

��+%�� #��58�B ���� � 9.8500/-�� ������� �G+' 

@(��'. 

3. �%�� �%
 ' �" ��+�� #��58�B ��*  f�%G AG i6�5 

E*�� il�5 ��. �, �/%�!"(� �%�� U!"�C %01H6 �6%.�� 

��(���6����' ���#�!"(�' �G+' �)�"���'. 

����........K�K�K�K�.1552/2018/.1552/2018/.1552/2018/.1552/2018/....1111    

 
3015) ������	
 ����
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1. �G+' �)�" %01��'. 
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3016) ������	
 ����
 ���� $����5E*#� "6�]C ������� �^�� 

2 �5��' %��' K�.TN 41AM 2687 %��!"(� (Tipper Lorry) �e� Y�' 

��F,' �^�� 12.08.2021 �G/ ��6��(+ A5���58�B7� jk��z' 



A5���58�B� %�5��(+�. 

A5���58�BBGA5���58�BBGA5���58�BBGA5���58�BBG    #��'#��'#��'#��'    EG%���/EG%���/EG%���/EG%���/....    

%. 

K� 

�� & �"5h�� 

���� 

1. M/s.�T...�G ��,  

160, ���% ����,  

������	
 

9. 1,45,140/- 

2. P.B.Sheriff Auto Diesel works 

25/67. ABT Road, 

POllachi. 

9. 1,51,040/- 

    

         %�5��(+ 2��� A5���58�BB� ��+%�� A5���58�B �B!��� 

M/s. �T.. �G6 ��, 160, ���% ����, ������	
 �%&BG A5���58�B7�� 

@( �G+!"G �)�" �%�65��H+�. ��I' ���� $���� E*#G �%�� 

�%
 ' �" XG �)�" ��(/ �^� ��(���� �G+!"G �)�" 

�%�65��H+�. 

�I%���I%���I%���I%��    �D58�D58�D58�D58::::    

1. ��+%�� A5���58�B %01H  M/s. �T...�G ��, 160, ���% ����, 

������	
 �%&BG A5���58�B�  �G+' @(��'. 
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3017) ெபா�ளா�சி நகராசிய�2  5நA0 வ�நிேயாக�தி%  அ"பரா"பாைளய" தைலைம 

நAேர%< நிைலய�தி2 ஆழியா%றிலி64� நA0 எ'�க!ப', ��திக�!= ெச#�, நக6�  
நAேர%ற" ெச#ய ஏ�வான மி� ேமாடா0 ப"=க� ம%<" மி�சாதன,க� இய,க 
தமி�நா' மி�வா�ய�திடமி64� உய0மி� அG�த இைண!= (HTSC 73)     
ெபற!ப'�ள�. இ"மி� இைண!= Eல" 22 KV உய0மி� அG�த" ெபற!ப', மி� 
சாதன,க� இய,க தா�வG�தமாக மா%ற 8 Pole Structure, Transformers ம%<" Panel Board 

க� அைம�க!ப' இய,கி வ6கிற�. இதைன மி� ஆ#வாள0, ேகாைவ அவ0களா2 
வ6டா4திர ஆ#� ெச#�, த%ேபா��ள மி� வ�திகள>� ப5 பG� ம%<" பராம�!= 
பண�க� ேம%ெகா�' அறி�ைக அள>�திட Order No.UDL 671/E1/CBE (South)/R30/DR/20-21 

dt.29.03.2021 க5த" வாய�லாக ெத�வ����ளா0. உய0மி� இைண!ப�2 மி�சாதன,க� 
இய� வத%  மி� ஆ#வாள�� சா�< அவசிய" ேவ�5g�ளதா2, ேம%கா� 
மி�இைண!ப�2 உ�ள 8 Pole Structure, Transformers ம%<" Panel Board கள>� பG� ம%<" 
பராம�!= பண�க� ேம%ெகா�ள�", இத%கான மதி!பh' U.5.00 இலச�தி% " ம�ற 
அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�. 
அJவலக�  றி!= 

1. ம�ற" அNமதி�கலா". 
2. இ!பண�ய�ைன  5நA0 நிதிய�லி64� ேம%ெகா�ள ம�ற" அனமதி�கலா". 
3. பண�ய�� அவசர அவசிய" க6தி F� அNமதி ெப%< ேம%ெகா�ட 

நடவ5�ைகக)�  ம�ற" அNமதி�கலா".  
ந.க.எ�.825/21/இ3 

 

 



3018) ெபா�ளா�சி நகராசிய�2  5நA0 வ�நிேயாக�தி%  அ"பரா"பாைளய" தைலைம 
நAேர%< நிைலய�தி2 ஆழியா%றிலி64� நA0 எ'�க!ப', ��திக�!= ெச#�, நக�2 
உ�ள மா0�கேரா' நA0 உ4� நிைலய�தி%  நAேர%ற" ெச#ய!ப'கிற�. நA64� 
நிைலய�திலி64� நக�2 உ�ள நA0ேத�க ெதா5க)�  நAேர%ற" ெச#ய ஏ�வான 
மி� ேமாடா0 ப"=க� ம%<" மி�சாதன,க� இய�க தமி�நா' 
மி�வா�ய�திடமி64� உய0மி� அG�த இைண!= (HTSC-188) ெபற!ப'�ள�. இ"மி� 
இைண!= Eல" 22 KV உய0மி� அG�த" ெபற!ப', மி� சாதன,க� இய,க 
தா�வG�தமாக மா%ற 6 Pole Structure, Transformers ம%<" Panel Board க� அைம�க!ப' 
இய,கி வ6கிற�. இதைன மி� ஆ#வாள0, ேகாைவ அவ0களா2 வ6டா4திர ஆ#� 
ெச#�, த%ேபா��ள மி� வ�திகள>� ப5 பG� ம%<" பராம�!= பண�க� 
ேம%ெகா�' அறி�ைக அள>�திட Order No.PYK 1456/E1/CBE (South)/R30/DR/20-21 dt.29.03.2021 
க5த" வாய�லாக ெத�வ����ளா0. உய0மி� இைண!ப�2 மி�சாதன,க� 
இய� வத%  மி� ஆ#வாள�� சா�< அவசிய" ேவ�5g�ளதா2, ேம%கா� 
மி�இைண!ப�2 உ�ள 6 Pole Structure, Transformers ம%<" Panel Board கள>� பG� ம%<" 
பராம�!= பண�க� ேம%ெகா�ள�", இத%கான மதி!பh' U.3.00 இலச�தி% " ம�ற 
அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�. 
அJவலக�  றி!= 

1. ம�ற" அNமதி�கலா". 
2. இ!பண�ய�ைன  5நA0 நிதிய�லி64� ேம%ெகா�ள ம�ற" அனமதி�கலா". 
3. பண�ய�� அவசர அவசிய" க6தி F� அNமதி ெப%< ேம%ெகா�ட 

நடவ5�ைகக)�  ம�ற" அNமதி�கலா".  
ந.க.எ�.826/21/இ3 

3019) ெபா�ளா�சி நகராசி�  ெசா4தமான ராம#ய க��ட0 ேல அ� சாைலய�2 
மைழநA0 வ5கா2 ம%<" சி<பால" பGதைட4� கழி�நA0 சாைலய�2 ேத,கி �காதார 
ேக' ஏ%ப' ேநா# பர�" I�நிைலய�2 உ�ள�. எனேவ ேம%க�ட இட�தி2 
=திதாக மைழநA0 வ5கா2 ம%<" சி<பால" அைம!பத%  U.5.20 இலச�தி%  
மதி!பh' தயா0 ெச#ய!'�ள�.  

தயா0 ெச#ய!பட மதி!பh5%  ம�ற�தி� அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�. 
அJவலக� றி!=: 

1. ம�ற" அNமதி வழ,கலா". 

2. தயா0 ெச#ய!பட மதி!பh'� ெதாைகய�ைன  5நA0 நிதிய�2 ேம%ெகா�ள�", 
பண�ய�� அவசர அவசிய" க6தி, தன> அJவல�� F� அNமதி ெப%< 
ேம2நடவ5�ைக ேம%ெகா�ள�" ம�ற" அNமதி வழ,கலா". 
 

3020) ������	
 ����
 ���� $����5E*#� "6�]C ������� �^�� 

2 �5��' %��' K�.TN 41AE 3843 %��!"(�  �e� ��&!��  �(/' 
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A5���58�B� %�5��(+�. 

A5���A5���A5���A5���58�BBG58�BBG58�BBG58�BBG    #��'#��'#��'#��'    EG%���/EG%���/EG%���/EG%���/....    

%. 

K� 

�� & �"5h�� 

���� 

1. M/s.�T...�G ��,  9. 1,42,190/- 



160, ���% ����,  

������	
 

2. P.B.Sheriff Auto Diesel works 

25/67. ABT Road, 

POllachi. 

9. 1,50,450/- 

    

         %�5��(+ 2��� A5���58�BB� ��+%�� A5���58�B �B!��� 

M/s. �T.. �G6 ��, 160, ���% ����, ������	
 �%&BG A5���58�B7�� 

@( �G+!"G �)�" �%�65��H+�. ��I' ���� $���� E*#G �%�� 

�%
 ' �" XG �)�" ��(/ �^� ��(���� �G+!"G �)�" 

�%�65��H+�. 

�I%���I%���I%���I%��    �D58�D58�D58�D58::::    

1. ��+%�� A5���58�B %01H  M/s. �T...�G ��, 160, ���% ����, 

������	
 �%&BG A5���58�B�  �G+' @(��'. 

����........K�K�K�K�.2424.2424.2424.2424/2021//2021//2021//2021/K	K	K	K	2222    
 

3021) ெபா�ளா�சி நகராசி  5நA0 நிதிய�� கீ� எ?.ஆ0 ேல அ� Fக!ப�2 
பGதைட4த சி<பால�திைன அக%றி =திதாக அைம�த2 பண��  U.2.00 இலச" 
மதி!பh5%  12.08.2021 ஆ" ேததிய�2 ஒ!ப4த!=�ள> ேகா�யதி2 வர!ெப%ற 
ஒ!ப4த!=�ள>கைள� ெகா�' ஒ!=ேநா�  ப5ய2 தயா0 ெச#த� கீ�க�டவா<. 

1. தி6.எ?.பா0�திபராஜ�, ெபா�ளா�சி மதி!பh' வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட    0.18%

 ைற�. 

2. தி6.சி.ராமகி6mண�, ேகாn0. மதி!பh' வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட    2.87%

அதிக". 
  

வர!ெப%ற இர�' ஒ!ப4த!=�ள>கள>2 மதி!பh' வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட  
0.18%  ைறவானதாக�" ம%றைத வ�ட  ைறவானதாக�" ஒ!ப4த!=�ள> 
அள>���ள ஒ!ப4ததார0 தி6.எ?.பா0�திபராஜ�, ெபா�ளா�சி அவ0கள>� 
ஒ!ப4த!=�ள>ைய ஏ%க ம�ற அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�. 
அJவலக� றி!=: 

1. ேம%ப5 பண��  நி0வாக அNமதி ெபற ம�ற�தி%  ெபா6� 
ைவ�க!ப'�ள�. 

2. Fத2 அைழ!பாக வர!ெப%ற இர�' ஒ!ப4த!=�ள>கள>2 0.18% 
 ைறவானதாக ஒ!ப4த!=�ள> அள>���ள ஒ!ப4ததார0 
தி6.எ?.பா0�திபராஜ�, ெபா�ளா�சி அவ0கள>� ஒ!ப4த!=�ள>ைய ம�ற" 
ஏ%கலா". 

3. ேம%கா� பண�ய�� அவசர அவசிய" க6தி தன> அJவல�� F� அNமதி 
ெப%< ஒ!ப4த!=�ள> ேகா� நடவ5�ைகக� ேம%ெகா�டைதg" ம%<" பண� 
உ�திர� வழ,கியைதg" ம�ற" அNமதி�கலா". 

ந.க.எ�: 3017/2021/இ1 
 

3022) ெபா�ளா�சி நகராசி  5நA0 நிதிய�� கீ� நகராசி�  ெசா4தமான 



அ"பரா"பாைளய" தைலைம நAேர%< நிைலய�தி2 உய0 மி�னG�த அள� மான>ய�2 
பGதைட4த மி� சாதன,கைள =திதாக மா%<த2 பண��  U0.95 இலச" 
மதி!பh5%  02.06.2021 ஆ" ேததிய�2 ஒ!ப4த!=�ள> ேகா�யதி2 வர!ெப%ற 
ஒ!ப4த!=�ள>கைள� ெகா�' ஒ!=ேநா�  ப5ய2 தயா0 ெச#த� கீ�க�டவா<. 

 
1. M/s.B&G Construction, Mettur. மதி!பh' வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 

0.15%  ைற�. 
2. Thiru.sree Power Engineers, Coimbatore. மதி!பh' வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 

2.56% அதிக". 
 

வர!ெப%ற இர�' ஒ!ப4த!=�ள>கள>2 மதி!பh' வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 
0.15%  ைறவானதாக�" ம%றைத வ�ட  ைறவானதாக�" ஒ!ப4த!=�ள> அள>���ள 
ஒ!ப4ததார0 M/s.B&G Construction, Mettur அவ0கள>� ஒ!ப4த!=�ள>ைய ஏ%க ம�ற 
அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�. 
அJவலக� றி!=: 

1. ேம%ப5 பண��  நி0வாக அNமதி ெபற ம�ற�தி%  ெபா6� 
ைவ�க!ப'�ள�. 

2. Fத2 அைழ!பாக வர!ெப%ற இர�' ஒ!ப4த!=�ள>கள>2                     
0.15%  ைறவானதாக ஒ!ப4த!=�ள> அள>���ள ஒ!ப4ததார0            
M/s.B&G Construction, Mettur அவ0கள>� ஒ!ப4த!=�ள>ைய ம�ற" ஏ%கலா". 

3. ேம%கா� பண�ய�� அவசர அவசிய" க6தி தன> அJவல�� F� அNமதி 
ெப%< பண� உ�திர� வழ,கியைதg" ம�ற" அNமதி�கலா". 

ந.க.எ�: 2064/2021/இ1 
 

3023) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா� நிதிய�� கீ� நகராசி�  ெசா4தமான மா0�ெக 
சாைலய�J�ள மா'�ச4ைத வளாக�தி2 வ�யாபா�க� ம%<" ெபா�ம�க� த, " 
Mடார" ம%<"  5நA0 வசதி ெச#த2 பண��  U.4.80 இலச" மதி!பh5%     
04.08.2021 ஆ" ேததிய�2 ஒ!ப4த!=�ள> ேகா�யதி2 வர!ெப%ற ஒ!ப4த!=�ள>கைள� 
ெகா�' ஒ!=ேநா�  ப5ய2 தயா0 ெச#த� கீ�க�டவா<. 

1. M/S:த�டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி!பh' வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 0.05%

 ைற�. 

2. தி6:ஆ0.�!ரமண�ய", ெபா�ளா�சி. மதி!பh' வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 2.62%

அதிக". 
 

வர!ெப%ற இர�' ஒ!ப4த!=�ள>கள>2 மதி!பh' வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 
0.05%  ைறவானதாக�" ம%றைத வ�ட  ைறவானதாக�" ஒ!ப4த!=�ள> அள>���ள 

ஒ!ப4ததார0 M/S:த�டபாண� அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ0கள>� ஒ!ப4த!=�ள>ைய 
ஏ%க ம�ற அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�. 
அJவலக� றி!=: 

1. ேம%ப5 பண��  நி0வாக அNமதி ெபற ம�ற�தி%  ெபா6� 
ைவ�க!ப'�ள�. 

2. Fத2 அைழ!பாக வர!ெப%ற இர�' ஒ!ப4த!=�ள>கள>2 0.05% 



 ைறவானதாக ஒ!ப4த!=�ள> அள>���ள ஒ!ப4ததார0 M/S:த�டபாண� அ� 
ேகா, ெபா�ளா�சி அவ0கள>� ஒ!ப4த!=�ள>ைய ம�ற" ஏ%கலா". 

3. ேம%கா� பண�ய�� அவசர அவசிய" க6தி தன> அJவல�� F� அNமதி 
ெப%< ஒ!ப4த!=�ள> ேகா� நடவ5�ைகக� ேம%ெகா�டைதg" ம%<" பண� 
உ�திர� வழ,கியைதg" ம�ற" அNமதி�கலா". 

ந.க.எ�: 3014/2021/இ1 
 

3024) ெபா�ளா�சி நகராசி  5நA0 நிதிய�� கீ� நகராசி�  ெசா4தமான 
ெவ,கேடசாகாலன> ம%<" மகாலி,க=ர" ேம2நிைல நA0�ேத�க ெதா5கள>2 
=ணரைம!= ெச#த2 பண��  U.25.00 இலச" மதி!பh5%  12.08.2021 ஆ" ேததிய�2 
இர�டா" அைழ!பாக ம<ஒ!ப4த!=�ள> ேகா�யதி2 வர!ெப%ற 
ஒ!ப4த!=�ள>கைள� ெகா�' ஒ!=ேநா�  ப5ய2 தயா0 ெச#த� கீ�க�டவா<. 

 

1. M/S:த�டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி!பh' வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 
0.03%  ைற�. 

2. தி6:ஆ0.�!ரமண�ய", ெபா�ளா�சி. மதி!பh' வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 
2.87% அதிக". 

 
வர!ெப%ற இர�' ஒ!ப4த!=�ள>கள>2 மதி!பh' வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 

0.03%  ைறவானதாக�" ம%றைத வ�ட  ைறவானதாக�" ஒ!ப4த!=�ள> அள>���ள 

ஒ!ப4ததார0 M/S:த�டபாண� அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ0கள>� ஒ!ப4த!=�ள>ைய 
ஏ%க ம�ற அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�. 
அJவலக� றி!=: 

1. ேம%ப5 பண��  நி0வாக அNமதி ெபற ம�ற�தி%  ெபா6� 
ைவ�க!ப'�ள�. 

2. Fத2 அைழ!பாக வர!ெப%ற இர�' ஒ!ப4த!=�ள>கள>2 0.03% 
 ைறவானதாக ஒ!ப4த!=�ள> அள>���ள ஒ!ப4ததார0 M/S:த�டபாண� அ� 
ேகா, ெபா�ளா�சி அவ0கள>� ஒ!ப4த!=�ள>ைய ம�ற" ஏ%கலா". 

3. ேம%கா� பண�ய�� அவசர அவசிய" க6தி தன> அJவல�� F� அNமதி 
ெப%< ஒ!ப4த!=�ள> ேகா� நடவ5�ைகக� ேம%ெகா�டைதg" ம%<" பண� 
உ�திர� வழ,கியைதg" ம�ற" அNமதி�கலா". 

ந.க.எ�: 0421/2021/இ1 
 

3025) ெபா�ளா�சி நகராசி ப திய�2 ப2ேவ< திட,கள>� கி� சாைல! பண�க)", 
ேஜாதி நக�2 i,கா அைம� " பண�க)" நைடெப%< வ6கிற�. ேம%கா� பண�க� 
நைடெப<" இட,கைள அoவ!ேபா� பா0ைவய�ட ேவ�5g�ள�. ேமJ", பாதாள 
சா�கைட� திட�தி� கீ� நைடெப<" பண�கள>2 வ A'க)�  இைண!= வழ, " 
பண�க)" ப2ேவ< இட,கள>2 நைடெப%< வ6கிற�. ேம%ப5 பண�கைள 
பா0ைவய�ட ஒ!ப4த அ5!பைடய�2 (Out sourcing) Fைறய�2 ெதாழி2xப 
உதவ�யாள0கைள ைவ�� பண�கைள ேம%ெகா�ள!ப' வ6கிற�. ேம%கா� ெதாழி2 
xப உதவ�யாள0கைள ெபா�!பண���ைறய�� தர!ப'�த!பட வ�ைலப5ய2 
(Shedule of Rates 2020-21) –� ப5 ESI, EPF ம%<" Insurance உட� ேச0�� பண�ய�ைன 



ேம%ெகா�ள 18.08.2021-2 ஒ!ப4த!=�ள> ேகார!பட�. 
அ�சமய" நகராசி நி0வாக இய� ந0 அவ0க� Eல" மாநகராசி ம%<" 

நகராசிகள>2 Out sourcing Fைறய�2 ேம%ெகா�ள!ப'" பண�க)�  ஒoெவா6 
மாநகராசிக� ம%<" நகராசிகள>2 மிக�" மா<ப' உ�ளதாக�" ஊதிய" வ�ைல 
நி0ணய�தி2 ேவ<பா'க� உ�ளதாக�" அைத ச� ெச#ய 30.07.2021-2 நகராசி 
நி0வாக இய� ந0 ெச�ைன அவ0கள>� Video conference ேந0பட ஆ#��Mட�தி2 
ெத�வ��க!பட�.  

எனேவ, இ!பண��கான வர!ெப%ற ஒ!ப4த!=�ள>கைள நைடFைற!ப'�த 
இயலாத I�நிைல ஏ%ப'மாய�� ஏ%கனேவ உ�ள ெதாழி2xப பண�யாள0கள>� 
Eலமாக நைடெப<" ெபா6' F�ென�ச��ைக நடவ5�ைகயாக அேத ஒ!ப4ததார0 
M/S.Green dream அவ0க)�  நக0 ம�ற தA0மான எ�.2566, நா�.30.12.2020-� ப5 
ஒ!=த2 வழ,க!பட வ�ைலவ�கித�தி2 பண� ேம%ெகா�ள அேத  இன,க)�  பண� 
ேம%ெகா�ள U.2.10 இலச�தி%  ஆக? ம%<" ெச!ட"ப0 ஆகிய இ6 மாத 
கால�தி%  நA5!= ெச#� தர�" ேம%கா� ெசலவ�ன�ைத ெபா� நிதிய�2 
ேம%ெகா�ள�" ம�ற�தி� அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�. 
அJவலக� றி!=: 

1. ம�ற" அNமதி வழ,கலா". 
2. இ!பண�ய�� அவசர அவசிய" க6தி, F� அNமதி ெப%< ேம2 நடவ5�ைக 

ேம%ெகா�டைதg"  ம�ற" அNமதி வழ,கலா". 
 

3026) ெபா�ளா�சி நகராசிய�2  5நA0 வ�நிேயாக�தி2 தைலைம நAேர%< நிைலய", 
நA0 உ4� நிைலய" ம%<" நA0�ேத�க வளாக,கள>2 ேதைவயான பண�யாள0க� 
த%சமய" ேபாதிய அளவ�2 இ2லாததா2 ேம%கா� இட,கள>2 காவல0 பண�ய�ைன� 
தைலைம காவல0க� பண�யாகைள ெவள>யாக� Eல" ஒ!ப4த!=�ள>              
(Out sourcing) அ5!பைடய�2  5நA0 பா�கா!=, வ�நிேயாக!பண�க)�  பண�யாள0கைள 
அம0�த மாவட ஆசி� தைலவ0, ேகாைவ அவ0கள>� ெசய2 Fைற ஆைண       
எ�.7547/2020/இ3, நா�.20.09.2020-� ப5 U.22.60 இலச" மதி!பh5%  பண�ய�ைன 
ேம%ெகா�ள 26.07.2021-2 ஒ!ப4த!=�ள> அறிவ�!= ெவள>ய�ட!பட�. அ�சமய" 
31.07.2021-2 நகராசி நி0வாக இய� ன0 அவ0கள� தைலைமய�2 Video conference 
நகராசி நி0வாக ம�டல இய� னரக" தி6!i�2 நைடெப%ற�. ஆ#��Mட�தி2 
த%ெபாG� உ�ளாசி அைம!=கள>2  5நA0பண�, பாதாளசா�கைட பண�, �காதார!பண� 
ம%<" ெத6வ�ள�  பராம�!= ேபா�றவ%றி2 ேபாதிய நிர4தர பண�யாக� 
இ2லாததா2 ெதா#வ��றி பண� நைடெபற ெவள>யாக� Eல" ஒ!ப4த 
அ5!பைடய�2 பண�யம0�தி வ6வ� Fர�பாடாக��ள�. எனேவ, ேதைவ!ப'" 
பண�யாக� வ�கித" ம%<" அவ0க)�  வழ,க!ப'" ஊதிய" ஆகியவ%றி2 
ஒoெவா6 நகராசி� " மாநகராசிக)� " மிக�" வ��தியாச" உ�ள� என 
ெத�வ��க!பட�.  

அ�சமய" 26.07.2021-2 இ!பண��கான ஒ!ப4த!=�ள> அறிவ�!= ெச#� 
11.08.2021-2 ஒ!ப4த!=�ள>க� ெபற நடவ5�ைக எ'�க!பட�. ேம% றி!ப�ட 
31.07.2021-2 Video conference ெத�வ��க!பட அறி�ைரகள>�ப5 இ!பண��கான உ�ய 

Format வ�ைரவ�2 அN!ப!ப'" என ெத�வ��க!பட� எனேவ, இ!பண��கான 
ெபற!பட ஒ!ப4த!=�ள>க� நைடFைற!ப'�த இயலாத I�நிைல ஏ%ப'மாய�� 
ெபா�ம�கள>� வா�வாதாரமான  5நA0 வ�நிேயாக"  தைடய��றி வழ, " ெபா6' 



ஏ%கனேவ உ�ள பண�யாகள>� Eலமாக  5நA0 வ�நிேயாக" நைடெபற 
F�ென�ச��ைக நடவ5�ைகயாக அேத ஒ!ப4ததார0 M/S.Green dreams அவ0க)�  
நக0 ம�ற தA0மான எ�.2620, நா�.30.12.2020-� ப5 ஒ!=த2 வழ,க!பட 
வ�ைலவ�கித�தி2 அேத  இன,க)�  U.8.00 இலச�தி%  ஆக? ம%<" 
ெச!ட"ப0 ஆகிய இ6 மாத கால�தி%  நA5!= ெச#� தர�" ேம%கா� 
ெசலவ�ன�ைத  5நA0 நிதிய�2 ேம%ெகா�ள�" ம�ற�தி� அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�. 
அJவலக� றி!=: 

1. ம�ற" அNமதி வழ,கலா". 
2. இ� 5நA0 பண�ய�� அவசிய" க6தி இ!பண��காக ெதாடர!பட 

நடவ5�ைகக)�  F� அNமதி வழ,கலா". 
 

3027) ெபா�ளா�சி நகராசி ப திய�2 ப2ேவ< திட,கள>� கி� சாைல! பண�க)" 
ேஜாதி நக�2 i,கா அைம� " பண�க)" நைடெப%< வ6கிற�. ேம%கா� பண�க� 
நைடெப<" இட,கைள அoவ!ேபா� பா0ைவய�ட ேவ�5g�ள�. ேமJ", பாதாள 
சா�கைட� திட�தி� கீ� நைடெப<" பண�கள>2 வ A'க)�  இைண!= வழ, " 
பண�க)" ப2ேவ< இட,கள>2 நைடெப%< வ6கிற�. ேம%ப5 பண�கைள 
பா0ைவய�ட ஒ!ப4த அ5!பைடய�2 (Out sourcing) Fைறய�2 ெதாழி2xப 
உதவ�யாள0கைள ைவ�� பண�கைள ேம%ெகா�ள!ப' வ6கிற�. ேம%கா� ெதாழி2 
xப உதவ�யாள0கைள ெபா�!பண���ைறய�� தர!ப'�த!பட வ�ைலப5ய2 
(Shedule of Rates 2020-21) –� ப5 ESI, EPF ம%<" Insurance உட� ேச0�� பண�ய�ைன 
ேம%ெகா�ள 18.08.2021-2 ஒ!ப4த!=�ள> ேகார!பட�. 

அ�சமய" நகராசி நி0வாக இய� ந0, அவ0க� Eல" மாநகராசி ம%<" 
நகராசிகள>2 Out sourcing Fைறய�2 ேம%ெகா�ள!ப'" பண�க)�  ஒoெவா6 
மாநகராசிக� ம%<" நகராசிகள>2 மிக�" மா<ப' உ�ளதாக�", ஊதிய" 
வ�ைல நி0ணய�தி2 ேவ<பா'க� உ�ளதாக�", அைத ச� ெச#ய 30.07.2021-2 
நகராசி நி0வாக இய� ந0 ெச�ைன அவ0கள>� Video conference ஆ#��Mட�தி2 
ெத�வ��க!பட�. இத�ெபா6' நகராசி நி0வாக இய� ந0 அவ0கள>� 
வழிகா'தலி�ப5 அறிவ�!= கிைட�க!ெப<" என எதி0பா0�க!படட�. 
இத�காரணமாக 18.08.2021-2 ெபற!பட ஒ!ப4த!=�ள>கைள நிJைவய�2 
ைவ�க!பட�. ஆகேவ, இ!பண��  வர!ெப%ற ஒ!ப4த!=�ள>கள>� 
ஒ!ப4ததார0க)�  அறிவ�!= வழ,க  ம�ற�தி� அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�.  
அJவலக� றி!=: 

ம�ற" அNமதி வழ,கலா". 
 

3028) ெபா�ளா�சி நகராசிய�2  5நA0 வ�நிேயாக�தி2 தைலைம நAேர%< நிைலய", 
நA0 உ4� நிைலய" ம%<" நA0�ேத�க வளாக,கள>2 ேதைவயான பண�யாள0க� 
த%சமய" ேபாதிய அளவ�2 இ2லாததா2 ேம%கா� இட,கள>2 காவல0 பண�ய�ைன 
ெவள>யாக� Eல" (Out sourcing) Fைறய�2 ஒ!ப4த!=�ள> அ5!பைடய�2 மாவட 
ஆசி� தைலவ0, ேகாைவ அவ0க� ெசய2Fைற ஆைண எ�.7457/2021/இ3             
நா�.20.09.2020-� ப5 U.22.60 இலச" மதி!பh5%  பண�ய�ைன ேம%ெகா�ள 
26.07.2021-2 ஒ!ப4த!=�ள> அறிவ�!= ெவள>ய�ட!ப' 11.08.2021-2 ஒ!ப4த!=�ள> 
ேகார!பட�. 

அ�சமய" 31.07.2021-2 நகராசி நி0வாக இய� ந0 ெச�ைன அவ0கள�          



Video conference நகராசி நி0வாக ம�டல இய� நரக" தி6!i�2 நைடெப%ற�. 
அதி2 மாநகராசிக� ம%<" நகராசிகள>2  5நA0பண�, பாதாளசா�கைட பண�, 
�காதார!பண� ம%<" ெத6வ�ள�  பராம�!= ேபா�ற பண�க� ேம%ெகா�ள ேபாதிய 
நிர4தர!பண�யாக� இ2லாததா2 ஒ!ப4த!=�ள> அ5!பைடய�2 (Out sourcing) 
Fைறய�2 ேத04ெத'�� பண�ய�ைன ேம%ெகா�' வ6வதி2 Fர�பா'க� 
உ�ளதாக�", ஒoெவா6 மாநகராசிகள>J" ம%<" நகராசிகள>J" ெவள>யாக� 
Eல" பண�யம0��" பண�யாக� ம%<" அவ0கள� ஊதிய�தி2 ேவ<பா' உ�ள� 
என�" ெத�வ��க!பட�. எனேவ, அைன�� உ�ளாசி அைம!=கள>J" 
ஒேரமாதி�யான Fைறய�2 (ேதைவ!ப'" பண�யாக� அத% �ய ஊதிய") 
பண�யம0�த Video conference ஆ#��Mட�தி2 அத% �ய திட!ப5ய2 Formate 
அN!ப!ப'" என ெத�வ��க!பட�. இத�ெபா6' நகராசி நி0வாக 
ஆைணயரக�தி2 கல4� ஆேலாசி�தத�ப5 நகராசி நி0வாக இய� ந0 அவ0கள>� 
வழிகா'தலி� அறிவ�!= கிைட�க!ெப<" என எதி0பா0�க!படட�. இத�காரணமாக  
11.08.2021-2 ெபற!பட ஒ!ப4த!=�ள>கைள நிJைவய�2 ைவ�க!பட�. அத�ப�� 
இ!பண� ெதாட0பான அறி�ைரக� வர!ெப%ற�. ஆகேவ ெபற!பட ஒ!ப4த!=�ள>க� 
யா�" ர�� ெச#� இ!பண��  வர!ெப%ற ஒ!ப4ததார0க)�  அறிவ�!= வழ,க 
ம�ற�தி� அNமதி ேவ�ட!ப'கிற�.  
அJவலக�  றி!=: 

ம�ற" அNமதி வழ,கலா". 
 

 

 

 

 

 

 


