
                                                                                                   

நகரா�சி அ
வலக, 
�ள�ய���, 
நா�.03.09.2020. 

சாதாரண ��ட 
  

           �ள�ய��� நகரா�சி ம!ற#தி! சாதாரண ��ட 2020- வ%ட 
ெச'டப) மாத 14.09.2020- ேததி தி�க�கிழைம மாைல 4.00 மண/0� 
தன�அதிகா2 அவ)க� தைலைமய/3 ம!ற ��ட அர�கி3 ைவ#4 
நைடெப5. 
 

                                                          தன�அ
வல) (ம) ஆைணயாள),  
         �ள�ய��� நகரா�சி                                                                               

 

Date of 
Council 

Decision No. Subject in Agenda Decision of Council 

03.09.2020 
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ெபா%�.1     
            நகரா�சிக� நி)வாக ம95 ��ந:) 
வழ�க34ைற அரசாைண எ<.145, நா�.21.09.2011-!ப� 2020-
2021 ஆ ஆ<�9� �ள�ய��� நகரா�சிய/! நி)வாக' 
ப��# ெதாைகயாக >.20,000/- (>பா@ இ%பதாய/ர ம�B) 
ெச
#த ேகாய�#C) தமிDநாB நக2ய3 பய/9சி நி5வன 
இய0�ந) அவ)கள�! க�த ந.க.எ<.158/2010/ஆ/4, நா�.01.09.2020 
க�த#தி!ப� ேகார'ப�B�ள4. அதன�'பைடய/3 
இFநகரா�சிய/3 ப��#ெதாைக >.20,000/- ேகாய�#C) 
தமிDநாB நக2ய3 பய/9சி நி5வன#தி9� ெச
#தG, 
அத9கான ெசலவ/ன#ைத நகரா�சி வ%வா@ ம95 
Hலதன நிதிய/லி%F4 ெசலவ/டG ம!ற#தி! அIமதி 
ேவ<ட'பBகிற4. (ந.க.எ<.2790/2010/சி1) 
 

அIமதி0க' 
ப�ட4 
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ெபா%�.2 
            இFநக)ம!ற# த:)மான எ<.1406, நா�.20.05.2020-
!ப� இFநகரா�சி ப�திய/3 ஒ%�கிைணFத நக)'�ற 
ேமபா�B தி�ட 2020-2021! கீD >.8.85 ேகா� மதி'பN��3 
சாைல'பண/க� ேம9ெகா�ள அIமதி ெபற'ப�ட4. 
ெச!ைன நகரா�சி நி)வாக ஆைணய) அவ)கள�! க�த 
எ<.14754/2020/இ1, நா�.11.09.2020-3 2020-2021 ஆ ஆ<B IUDM 
தி�ட#தி! கீD நகரா�சி நி)வாக ம95 ��ந:) வழ�க3 
4ைற அரS ெசயலாள) தைலைமய/3 28.07.2020-3 நைடெப9ற 
தி�ட அIமதி வழ�� ��ட#தி3 �ள�ய��� நகரா�சி0� 
>.8.85 ேகா� ஒ40கீB ெச@ய'ப�B�ள4. அதி3 
ஒ%�கிைணFத நக)'�ற ேமபா�B தி�ட மா!ய நிதி 
>.7.08 ேகா�T, நகரா�சி ப�கள�'� ெதாைக >.1.77 
ேகா�T  ெச!ைன நகரா�சி நி)வாக ஆைணய) அவ)கள�! 
க�த#தி3 கீD0க<ட அ�டவைணய/3 க<B�ள 
பண/கU0� நிதி ஒ40கீB ெச@ய'ப�B�ளைத ம!ற#தி! 
பா)ைவ0� ைவ0க'பBகிற4. (ந.க.எ<.2883/2019/இ1) 
 
 

அIமதி0க' 
ப�ட4 



வ. 
எ< 

பண/ வ/பர 

தா) 
சாைல 
ந:ள 
(மV) 

மதி'பNB 
>. 

(இல�ச) 

1 

இFநகரா�சி0��ப�ட 
உர0கிட�� Xத3 வ :ரXைடயா) 
ேகாவ/3 ெச3
 சாைல வைர 
தா)சாைல ம95 
தைரவழி'பால அைம#த3 

2600.00 200.00 

2 

இFநகரா�சி0��ப�ட அ@யா�ர 
ெச3
 �50� சாைல, 
ெசா0க‹ேப2 �ள#தி9� 
ெச3
 பாைதய/3 தா)சாைல 
அைம#த3 

3250.00 200.00 

3 
இFநகரா�சி0��ப�ட 
Xட�கியா) ெச3
 பாைதய/3 
தா)சாைல அைம#த3 

3150.00 200.00 

4 

இFநகரா�சி0��ப�ட 
மன0காGைடயா) ேகாவ/3 
g£lh§Fs«,bjh©lk‹dh®Fs« 

ெச3
 பாைதய/3 தா)சாைல 
ம95 தைர வழி'பால 
அைம#த3 

2900.00 200.00 

5 

இFநகரா�சி0��ப�ட 
ெச���ள Xத3 பா'பா! 
�ள வைர ெச3
 பாைதய/3 
தா)சாைல அைம#த3 

1450.00 85.00 

 ெமா#த 13350.00 885.00 
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ெபா%�.3    
            இFநகரா�சி0��ப�ட கீD0க<ட ப�திகள�3 2020-
21 ஆ ஆ<B ெபா4நிதிய/! கீD பண/க� ேம9ெகா�ள 
தயா) ெச@ய'ப�ட மதி'பNBகU0� ம!ற#தி! அIமதி 
ேவ<ட'பBகிற4. 

வ.   
எ< 

பண/கள�! வ/பர 
மதி'பN�B 
ெதாைக 

(>.இல�ச) 

1 
இFநகரா�சி0��ப�ட வா)B 26-3 உ�ள 
ஆைணயாள) ��ய/%'ப/3 ேபவ)ப/ளா0 
தைர ம95 ெச� அைம#த3 

9.90 

2 

இFநகரா�சி0��ப�ட வா)B 7, 
சிFதாமண/ ப�திய/3 உ�ள ெபாறியாள) 
��ய/%'ப/3 ேபவ)ப/ளா0 தைர ம95 
ெச� அைம#த3 

9.90 

3 
இFநகரா�சி 4'�ரG பண/யாள)க� 
��ய/%'� Block A-ய/3 �Bத3 பண/க� 
ேம9ெகா�Uத3 

10.00 

4 
இFநகரா�சி 4'�ரG பண/யாள)க� 
��ய/%'� Block B-ய/3 �Bத3 பண/க� 
ேம9ெகா�Uத3 

10.00 

5 
இFநகரா�சி 4'�ரG பண/யாள)க� 
��ய/%'� Block C-ய/3 �Bத3 பண/க� 
ேம9ெகா�Uத3 

10.00 

6 இFநகரா�சி 4'�ரG பண/யாள)க� 10.00 

அIமதி0க' 
ப�ட4 



��ய/%'� Block D-ய/3 �Bத3 பண/க� 
ேம9ெகா�Uத3 

7 
இFநகரா�சி பா'பா ஊரண/ அ%கி3 
உ�ள a<உர0��லி3 (MCC) �Bத3 
பண/க� ேம9ெகா�Uத3 

9.80 

8 
இFநகரா�சி ேகா�ைட திரB 
a<உர0��லி3 (MCC) �Bத3 பண/க� 
ேம9ெகா�Uத3 

10.00 

9 
இFநகரா�சி வா)B 24-3 உ�ள 
ஐ.எc.ப/.கழி'ப/ட#தி3 பராம2'� 
பண/க� ேம9ெகா�Uத3  

9.90 

10 
இFநகரா�சி வா)B 30-3 உ�ள 
கழி'ப/ட#தி3 பராம2'� பண/க� 
ேம9ெகா�Uத3 

6.00 

11 
இFநகரா�சி வா)B 15, வால! ெத%வ/3 
ேபவ)ப/ளா0 சாைல அைம#த3 

8.20 

12 

இFநகரா�சி வா)B 8, X'�டாதி அம! 
ேகாவ/3 ெத%வ/3 வா5கா3 
அைம#த3, வா)B 17, 3வ4 ெத%வ/3 
வா5கா3 அைம#த3 

5.90 

(ந.க.எ<.2400/2020/இ1) 
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ெபா%�.4 
            இFநகரா�சி0��ப�ட கீD0க<ட ப�திகள�3 2020-21 ஆ 
ஆ<B க3வ/ நிதிய/! கீD பண/க� ேம9ெகா�ள தயா) ெச@ய'ப�ட 
மதி'பNBகU0� ம!ற#தி! அIமதி ேவ<ட'பBகிற4. 

வ.   
எ< 

பண/கள�! வ/பர 
மதி'பN�B 
ெதாைக 

(>.இல�ச) 

1 

இFநகரா�சி0��ப�ட வா)B 15-
3 உ�ள ேவலாTத ெத%வ/3 
�தியதாக நகரா�சி ப�ள� 
க��ட க�B பண/ 
ேம9ெகா�Uத3 

10.00 

2 

இFநகரா�சி0��ப�ட அரS 
ம%#4வமைன ேம3நிைல 
ந:)#ேத0க ெதா�� அ%கி3 
�தியதாக அ�க!வா� க��ட 
அைம#த3 

4.00 

 ெமா#த 14.00 

(ந.க.எ<.2597/2020/இ1) 
 

அIமதி0க' 
ப�ட4 
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ெபா%�.5 
          இFநகரா�சி0��ப�ட கீD0க<ட ப�திகள�3 2020-21 
ஆ ஆ<B ெபா4நிதிய/! கீD பண/க� ேம9ெகா�ள தயா) 
ெச@ய'ப�ட மதி'பNBகU0� ம!ற#தி! அIமதி 
ேவ<ட'பBகிற4. 

வ.   
எ< 

பண/கள�! வ/பர 
மதி'பN�B ெதாைக 

(>.இல�ச) 

1 
இFநகரா�சி0��ப�ட வா)B 
32-3 உ�ள மட#4 ெத%வ/3 
உ�ள சXதாயநல0�ட#தி3 

8.20 

அIமதி0க' 
ப�ட4 



பராம2'� பண/க� 
ேம9ெகா�Uத3 

2 

இFநகரா�சி0��ப�ட வா)B 
32-3 உ�ள மட#4 ெத%வ/3 
வா5கா3 அைம#த3 பண/ 
ேம9ெகா�Uத3 

8.80 

 ெமா#த 17.00 

(ந.க.எ<.2599/2020/இ1) 
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ெபா%�.6 
           �ள�ய��� நகரா�சிய/! வரவ/ன�களான 
ெசா#4வ2, ��ந:) க�டண ம95 வ2ய/3லா இன�கள�! 
வரGக� அைன#4 கண/ன� வ2 வd3 ம95 ேசைவ 
ைமய Hல ெரா0கமாக ெபற'ப�B வ%கிற4. ேம9க<ட 
கண/ன� வ2வd3 ைமய#தி3 ெரா0கமாக ெப5 
ெதாைகைய எ<eவத9�, இFதிய அரசா�க#தா3 
�தியதாக அfசிட'ப�ட ேநா�Bக� உ<ைமயான 
ேநா�Bதா! எ!பைத ஆ@G ெச@T பண எ<e 
இயFதிர வ/நிேயாகி0க 07.09.2020- ேததி வர'ெப95�ள 
கீD0க<ட H!5 வ/ைல'��ள�க� ம!ற#தி! பா)ைவ0� 
ைவ0க'பBகிற4. 

வ. 
எ< 

ெபா%� 
வ/பர 

Sajob 
Electronics, 
29, Subbu 
Street, 

Thiruvanmiyu
r, Chennai. 

Abirami 
Electronics, 21/3, 
Motilal Street, 

T.Nagar, 
Chennai. 

Able Solutions, 
4, Andrews’s 

Street, 
Lebanonpuram, 
Crukkenchery, 
Chennai-118. 

1 
பண 
எ<e 
இயFதிர 

>.11,682/- >.14,396/- >.13,334/- 

         ேமேல க<B�ள H!5 வ/ைல'��ள�கள�3 Sajob 
Electronics, Thiruvanmiyur, Chennai நி5வன �ைறFத வ/ைல'��ள� 
அள�#4�ளதா3 அFநி5வன Hல பண எ<e 
இயFதிர 1 எ<ண வ/ைல0� ெபறG, அத9கான 
ெசலவ/ன# ெதாைகைய வ%வா@ ம95 Hலதன நிதிய/3 
ெசலவ/டG ம!ற அIமதி ேவ<ட'பBகிற4. 
(ந.க.எ<.2097/2020/ப/4) 
 

அIமதி0க' 
ப�ட4 
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ெபா%�.7             
                     2020-21 ஆ ஆ<B0� �ள�ய��� நகரா�சி0� 
ேதைவயான ப�வ�க�, பதிேவBக�, எ�4 ெபா%�க� 
இFநக) ம!ற த:)மான எ<.1410 நா�.16.06.2020 ம95 
த:)மான எ<.1422 நா�.20.06.2020-! ப� ேமலகர அfS 
பண/யாள)க� ெதாழி3 ��BறG ச�க லிமிெட� இ<� 
எ<.923 ெத!காசி Hல வ/ைல0� ெபற'ப�B 
பய!பB#த'ப�B வ%கிற4. ேம9ப� எ�4 ெபா%�க� 
ெபற'ப�டதி3 A4 Size ேப'ப) 100 2 ெபற'ப�B ெகாேரானா 
பண/0காக X�ைமயாக பய!பயB#த'பப�B வ/�ட4 
த9ேபா4 A4 Size ேப'ப) இ%'ப/3 இ3ைல. இFநகரா�சி 
ப�திய/3 ெகாேரானா ைவரc ெதா95 

அIமதி0க' 
ப�ட4 



பாதி0க'ப�B�ளதா3 21,576 ��ய/%'�கள�
 தினX 
கா@fச3, சள� ம95 இ%ம3 ேபா!ற ெகாேரானா ைவரc 
அறி�றி உ�ளனவா? எ!பைத க<டறிய ெகாேரானா ப�வ 
நக3 எB#4 பண/யாள)க� Hல க<டறிT பண/ 
நைடெப95 வ%கி!ற4. ேம9க<ட பண/ ெதாட)பாக 
நகரா�சி நி)வாக ஆைணய), ெச!ைன, மாவ�ட 
ஆ�சி#தைலவ), ெத!காசி ம95 நகரா�சி நி)வாக ம<ட 
இய0�ந), தி%ெந3ேவலி ஆகிய அ
வலக�கU0� 
தினX X!ேன9ற அறி0ைக அI'ப'பBவத9� �Bதலாக 
200 2 A4 Size Paper ேதைவ'பBகி!ற4. இFநகரா�சி0� 
த9ேபாைதய ேதைவயான 200 2 A4 Size Paper ஏ9கனேவ 
இFநக) ம!ற த:)மான எ<.1410 நா�.16.06.2020 ம95 
எ<.1422 நா�.20.06.2020-! ப� அIமதி0க'ப�B�ள 
வ/ைலவ/கித#தி3 ேமலகர அfS பண/யாள)க� ெதாழி3 
��BறG ச�க லிமிெட� இ<� எ<.923 ெத!காசி Hல 
வ/ைல0� ெபறG அத9கான ெசலவ/ன#ைத நகரா�சி 
வ%வா@ ம95 Hலதன நிதிய/3 ெசலவ/டG ம!ற 
அIமதி0கலா. (ந.க.எ<.1028/2020/Ã4) 
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ெபா%�.8 
            இFநகரா�சி அ
வலக#தி3 உ�ள கண/ன� ம95 
ப/2<ட)க� 2020-2021-0கான (15.09.2019 Xத3 14.09.2020 வைர) 
வ%டாFதிர பராம2'� கால இ�வ
வலக ெசய3Xைற 
ஆஐண ந.க.எ<.2237/2018/இ1, நா�.27.09.2019-!ப� ேவைல 
உ#தரG வழ�க'ப�B 14.09.2020 உட! X�வைடF4 
வ/�டதா3 மV<B 2020-2021 ஆ ஆ<B0கான பராம2'� 
பண/ைய ேம9ெகா�ள ம!ற#தி! அIமதி 
ேவ<ட'பBகிற4. 
(ந.க.எ<.2237/2018/இ1) 
 

அIமதி0க' 
ப�ட4 
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ெபா%�.9   
            இFநகரா�சி ெபா4Sகாதார'ப/2G நக)ப�தி 
X�வதி
 ெகாேரானா ைவரc ெதா95 01.04.2020 
ேததிய/லி%F4 ெதாட)F4 பரவ/ வ%கிற4. ேம
 
ெகாேரானா ைவரc ெதா95 அதிகமாக இ%'பதா3 
நகரா�சிய/3 க�B'பா�B அைற அைம#4 ெபா4ம0க� 
�ைறகைள உடI0�ட! ச2ெச@4 ெகாB0க 
ேவ<BெமனG, மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ), ெத!காசி 
அவ)க� ெத2வ/#தத!ப� க�B'பா�B அைற அைம#4 
ெசய3ப�B வ%கிற4. ேம9க<ட க�B'பா�B அைற0� 
ெபா4ம0கள�டமி%F4 �கா)க� ெபற AIRTEL ைகேபசி 
எ<.9952356001 பய!பB#த'ப�B வ%கிற4. ேம9க<ட AIRTEL 
ைகேபசி எ<ண/9கான இைண'� (Incoming and Outgoing) 
21.09.2020 ேததி X�வைடF4�ள4. இதனா3 
ெபா4ம0கள�டமி%F4 �கா)க� ெபற இயலாத நிைல 
உ�ள4. ேம9க<ட AIRTEL ைகேபசி எ<ண/! இைண'ைப 
ெதாட)F4 �4'ப/0கG, அத9கான ெசலவ/ன >.10,000/-ைய 
நகரா�சி வ%வா@ ம95 Hலதன நிதிய/லி%F4 ெசலவ/ட 
ம!ற#தி! அIமதி ேவ<ட'பBகிற4. (ந.க.எ<.884/2020/எf1)   
 

அIமதி0க' 
ப�ட4 
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ெபா%�.10 
             �ள�ய��� நகரா�சி ெபா4Sகாதார'ப/2G  
த9ேபா4 மைழ0காலமாக இ%'பதா3 33 வா)Bகள�
 
உ�ள வ :Bகள�3 ெட�� கா@fச3 சமFதமாக ெகாS'�� 
க<டறியG, ஆ@G ெச@த ேததிைய �றி'ப/Bவத9� 
மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ), ெத!காசி அவ)க� ஆ@G 
��ட#தி3 ெத2வ/0க'ப�B�ள4. ேம
 நக)ப�திய/3 
உ�ள அைன#4 வ :BகU0� 57 வார�கைள �றி'B 
c�0க) 25,000 எ<ண அfசி�B வா��வத9� உ#ேதச 
ெசலG# ெதாைக >.90,000/-ைய நகரா�சி வ%வா@ ம95 
Hலதன நிதிய/லி%F4 ெசலவ/டG ம!ற அIமதி 
ேவ<ட'பBகிற4. (ந.க.எ<.2355/2020/எf1)  

அIமதி0க' 
ப�ட4 
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ெபா%�.11 
              ெச!ைன நகரா�சி நி)வாக ஆைணய) 
S9றறி0ைக ந.க.எ<.5437/ேஜ1/2020, நா�.09.03.2020-!ப�T, 
மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ), ெத!காசி அவ)கள�! 
அறிGைரய/!ப�T, நகரா�சி நி)வாக ம<டல இய0�ந), 
தி%ெந3ேவலி அவ)க� ஆ@G0��ட#தி3 
ெத2வ/#4�ளப�T �ள�ய��� நகரா�சி 
ெபா4Sகாதார'ப/2G ெகாேரானா ைவரc கா@fச3 தB'� 
X!ெனfச20ைக நடவ�0ைக ேம9ெகா�ள ேதைவயான 
கி%மிநாசின�க� H!5 மாத�கU0� ேதைவயான இ%'� 
ைவ#40 ெகா�ள ேவ<Bெமன ெத2வ/#4�ளா)க�. 
அத!ப� கீD0க<ட ெபா%�கைள வ/ைல0� ெபறG, 
அத9கான ேதாராய ெசலவ/ன# ெதாைக >.9,00,000/-ைய 
நகரா�சி வ%வா@ ம95 Hலதன நிதிய/3 ெசலவ/டG 
ம!ற அIமதி ேவ<ட'பBகிற4. (ந.க.எ<.884/2020/எf1) 
                1. Lyzol – 3000 litre 
                2. Sodium Hypo Chlorite – 3000 litre 
                3. Lime Powder – 20000 kg 

அIமதி0க' 
ப�ட4 
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ெபா%�.12 
             �ள�ய��� நகரா�சி ெபா4Sகாதார'ப/2G 
ெகாேரானா ெதா95 அதிகமாக இ%'பதா
, த9ேபா4 
அைன#4 மாவ�ட�கள�
 ேப%F4க� 
இய0க'பBவதா
, ெகாேரானா தB'� X!ெனfச20ைக 
நடவ�0ைக த:வ/ரமாக ேம9ெகா�ள ேவ<BெமனG, 
மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ), ெத!காசி அவ)கள�! 
ஆ@G0��ட#தி3 ெத2வ/0க'ப�B�ள4. ேம
 
நக)ப�திய/3 X0கிய இட�களான ேகாவ/3க�, மdதிக�, 
ேதவாலய�க�, ேப%F4நிைலய�க�, தினச2 மா)0ெக� 
ேபா!ற ப�திய/3 Thermal Scanner, Pulse Oxymeter ெகா<B 
ப2ேசாதைன ெச@ய'பட ேவ<BெமனG 
ெத2வ/0க'ப�B�ள4. எனேவ கீD0க<ட வ/பர'ப� 
இFநக)ம!ற த:)மான எ<.1453, நா�.28.07.2020-!ப� ஆர�f 
ெஹ3# ெச!ட) 29, ெத9� ரதவ :தி, நாக)ேகாவ/3 எ!ற 
நி5வன Hல Thermal Scanner 1 எ<ண >.2400/- (GST 
ந:�கலாக), Pulse Oxemeter 1 எ<ண >.2300/- (GST ந:�கலாக) 
எ!ற வ/ைல வ/கித#தி3 வா�க'ப�B�ள4. ேம
 
த9ேபாைதய ேதைவயான 30 எ<ண  Thermal Scanner, 30 

அIமதி0க' 
ப�ட4 



எ<ண Pulse Oxemeter ஆர�f ெஹ3# ெச!ட), 29, ெத9� 
ரதவ :தி, நாக)ேகாவ/3 எ!ற நி5வன Hல ேம9ப� 
வ/ைலவ/கித'ப� வ/ைல0� ெபறG, அத9கான உ#ேதச 
ெசலG# ெதாைக >.1,70,000/-ைய  நகரா�சி வ%வா@ ம95 
Hலதன நிதிய/3 ெசலவ/டG ம!ற அIமதி 
ேவ<ட'பBகிற4. (ந.க.எ<.0884/2020/எf1)  
        1. Thermal Scanner – 30 Nos,  
        2. Pulse Oxemeter – 30 Nos. 
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ெபா%�.13 
             �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/3 ெகாேரானா 
ைவரc தB'� பண/0காக Sanitizer 250 litre வா��வத9� 
த�தி வா@Fத நி5வன�கள�டமி%F4 21.08.2020 அ!5 
வ/ைல'��ள� ேகார'ப�டதி3 கீD0க<ட H!5 
வ/ைல'��ள�க� வர'ெப95�ள4.        
வ. 
எ
< 

நி5வன#தி! ெபய) 
வ/ைல'��ள�ய/! 
வ/ைல வ/பர (GST 
ந:�கலாக) 

1 

ஆர�f ெஹ3# 
ெச!ட), 
29, ெத9� ரதவ :தி, 
நாக)ேகாவ/3 – 629 001. 

 
Sanitizer – 100 ml – Rs.33/- 
1 litre – Rs.330/- 

2 

ஏ.ஆ).ப)மா, 
113/9ப/, ராஜா 
கா'ள0c, 
தி%ெந3ேவலி – 627 001. 

 
Sanitizer – 100 ml – Rs.38/- 
1 litre – Rs.380/- 

3 

வ/.எ3.ச)ஜிக3c, 
1/22, ெத9� ரதவ :தி, 
நாக)ேகாவ/3 – 629 001. 

 
Sanitizer – 100 ml – Rs.42/- 
1 litre – Rs.420/- 

 

          ேம9க<ட H!5 வ/ைல'��ள�கள�3 வ2ைச 
எ<.1-3 உ�ள ஆர�f ெஹ3# ெச!ட), 29, ெத9� ரதவ :தி, 
நாக)ேகாவ/3 – 629 001 நி5வன#தி! வ/ைல'��ள� 
�ைறவாக உ�ள4. ேம9க<ட �ைறFத வ/ைல'��ள� 
அள�#4�ள ஆர�f ெஹ3# ெச!ட), 29, ெத9� ரதவ :தி, 
நாக)ேகாவ/3 – 629 001 நி5வன#தி! வ/ைல'��ள�ைய ம!ற 
அIமதி0� ைவ0க'பBகிற4. (ந.க.எ<.884/2020/எf1) 
 

அIமதி0க' 
ப�ட4 
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ெபா%�.14 
            இFநகரா�சிய/3 C@ைம பண/யாளராக 
பண/�2F4 வFத தி%மதி.க.Xன�யமா� எ!பவ) 
30.06.2020 அ!5 வய4 Xதி)வ/! காரணமாக ஓ@G 
ெப95 வ/�டா). ேம
 அ!னா2! ஊதிய#தி3 
ப/�#த ெச@ய'ப�ட சிற'� ேசமநலநிதி#ெதாைக, 
அத9�2ய வ��# ெதாைக ம95 நி)வாக ப��# 
ெதாைகய/ைன வழ�க அரசாைண (ஓ@�திய) MS 
எ<.42, நா�.15.09.2000-!ப� வழ�க ேவ<� அ!னா) 
வ/<ண'ப ெச@4�ளா). அத! ப/ரகார 
கண0கிட'ப�டதி3 சிற'� ேசமநலநிதி# ெதாைக 

அIமதி0க' 
ப�ட4 



 
 
                                            தன�அ
வல) (ம) ஆைணயாள), 
                                                   �ள�ய��� நகரா�சி. 

>.2,960/- அத9�2ய வ��# ெதாைக >.19,535/- ம95 
அரS ப��# ெதாைக >.10,000/- ெமா#த >.32,495/- 
வழ�க ம!ற அIமதி ேவ<ட'பBகிற4. 
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ெபா%�.15 
            இFநகரா�சிய/3 C@ைம பண/யாளராக 
பண/�2F4 வFத தி%.ம.SFதரபா<�ய! எ!பவ) 
30.06.2020 அ!5 வய4 Xதி)வ/! காரணமாக ஓ@G 
ெப95 வ/�டா). ேம
 அ!னா2! ஊதிய#தி3 
ப/�#த ெச@ய'ப�ட சிற'� ேசமநலநிதி#ெதாைக, 
அத9�2ய வ��# ெதாைக ம95 நி)வாக ப��# 
ெதாைகய/ைன வழ�க அரசாைண (ஓ@�திய) MS 
எ<.42, நா�.15.09.2000-!ப� வழ�க ேவ<� அ!னா) 
வ/<ண'ப ெச@4�ளா). அத! ப/ரகார 
கண0கிட'ப�டதி3 சிற'� ேசமநலநிதி# ெதாைக 
>.2,960/- அத9�2ய வ��# ெதாைக >.21,998/- ம95 
அரS ப��# ெதாைக >.10,000/- ெமா#த >.34,958/- 
வழ�க ம!ற அIமதி ேவ<ட'பBகிற4. 

அIமதி0க' 
ப�ட4 
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ெபா%�.16 
            இFநகரா�சிய/3 C@ைம பண/யாளராக 
பண/�2F4 வFத தி%மதி.ேவ.வ�ள� எ!பவ) 30.06.2020 
அ!5 வய4 Xதி)வ/! காரணமாக ஓ@G ெப95 
வ/�டா). ேம
 அ!னா2! ஊதிய#தி3 ப/�#த 
ெச@ய'ப�ட சிற'� ேசமநலநிதி#ெதாைக, அத9�2ய 
வ��# ெதாைக ம95 நி)வாக ப��# ெதாைகய/ைன 
வழ�க அரசாைண (ஓ@�திய) MS எ<.42, 
நா�.15.09.2000-!ப� வழ�க ேவ<� அ!னா) 
வ/<ண'ப ெச@4�ளா). அத! ப/ரகார 
கண0கிட'ப�டதி3 சிற'� ேசமநலநிதி# ெதாைக 
>.2,960/- அத9�2ய வ��# ெதாைக >.6,495/- ம95 
அரS ப��# ெதாைக >.10,000/- ெமா#த >.19,455/- 
வழ�க ம!ற அIமதி ேவ<ட'பBகிற4. 

அIமதி0க' 
ப�ட4 


