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த®ீkhd« 

182.  இந்நகராட்சி பகுதியில் தற்பபாது ககாபரானா பநாய் தடுப்பு நடவடிக்கக எடுக்க 
ஏதுவாக தற்காலிக காய்கறி மார்க்ககட் பகுதியில் குப ாரின் குடில் அகமக்குமாறு 
மாவட்ட ஆட்சியர், திருவண்ணாமகல அவர்க ால் கதரிவிக்கப்பட்டது. இதன்படி 
குப ாரின் குடில் எடுத்துவர வாகனங்களுக்கு வாடகக கசலுத்த ஆகும் பதாராய 
கசலவினம் ரூ.70,000/-க்கு மன்ற அனுமதி பவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலகக் குறிப்பு – அனுமதி வழங்கலாம். 
 

த®ீkhd« 

183. இந்நகராட்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்க ின் அறிவுறுத்தலின்படி அகனத்து 

வார்டுக ிலும் கடங்கு காய்ச்சல் மற்றும் ககாபரானா கவரஸ் (COVID–19) தடுப்பு 
மருந்தாக நிலபவம்பு குடிநீர் மற்றும் கபசூர குடிநீர் வழங்குவதற்கு டீ டிரம்                   
(20 லிட்டர் ககாள்  வு) 50 எண்ணிக்ககயில் வாங்குவதற்கு விகலப்புள் ிகள் 
பகாரப்பட்டது 28.04.2020 கபறப்பட்டது இதன் விவரம் பின்வருமாறு  
 

வ.எண் நிறுவனத்தின் பெயர் பதாகை ரூ. 
1. அன்கன ொத்திர மாளிகை  

பந. 24, அவலுர்பெட்கை பராடு 
திருவண்ணாமகை 

ரூ. 4032/- 

2. ைாந்திமதி பமட்ைல் ஸ்பைார் 
பந. 144 & 140ஏ சன்னதி பதரு 
திருவண்ணாமகை 

ரூ. 4368/- 

3 முருைன் பமட்ைல் 
பந. 27/109 பொளூர் பராடு 
திருவண்ணாமகை 

ரூ. 4480/- 



 பமற்படி குகறந்த விகலப்புள் ி ககாடுத்துள்  வரிகச எண்.1ல் உள்  
அன்கன பாத்திர மா ிகக, திருவண்ணாமகல அவர்க ின் குகறந்த 
விகலப்புள் ிகய அங்கீகரிக்க மன்றத்தின் அனுமதி பவண்டப்படுகிறது. 
அலுவைைக் குறிப்பு 
 கபாது சுகாதார அவசியம் கருதி மனற் அனுமதி எதிர்பநாக்கி தனி 
அலுவலரின் முன் அனுமதி கபற்று குகறந்த விகலப்புள் ி ககாடுத்துள்  வரிகச 
எண்.1ல் உள்  அன்கன பாத்திர மா ிகக திருவண்ணாமகல அவர்க ின் குகறந்த 
விகலப்புள் ிகய அங்கீகரித்து பமற்படி டீ டிரம் (20 லிட்டர் ககாள்  வு)                      
50 எண்ணிக்கககய, வாங்கிக்ககாள் வும், அதற்கான கசலவினத்கதயும் மன்றம் 
அனுமதி வழங்கலாம். 
ந.க.எண். 1465/2020/எச்1 

த ீ®khd« 

184. திருவண்ணாமகல நகராட்சி அகனத்து பகுதிகள் மற்றும் அலுவலக 

பணியா ர்கள் உள் டீ்ட நபர்களுக்கு கபசூரன குடிநீர் / நில பவம்பு குடிநீர் 
வழங்குதல் நகராட்சி நிர்வாக ஆகணயர்  கசன்கன – 28 அவர்க ின் கடிதம்            
ந.க.எண்.1714/கெ2/2020-2021/கெ2 கதரிவித்துள் ார்.  பமலும் இந்நகராட்சியில் மாவட்ட 
ஆட்சியர் அவர்க ின் அறிவுறுத்தலின்படி அகனத்து வார்டுக ிலும் கடங்கு 
காய்ச்சல் மற்றும் ககாபரானா கவரஸ் (COVID-19) தடுப்பு மருந்தாக நிலபவம்பு குடிநீர் 
மற்றும் கபசூரகுடிநீர் வழங்குவதற்கு டீ டிரம் (20 லிட்டர் ககாள்  வு) 50 
எண்ணிக்ககயில் பதகவயாக உள் து என கீழ்நாத்துர் சித்த மருத்துவமகன 
மருந்தாளுநர்கள் இருவரும் கதரிவித்துள் னர்.  எனபவ பமற்படி டீ டிரம் (20 லிட்டர் 
ககாள்  வு) 50 எண்ணிக்ககயில் வாங்கிக் ககாள் வும், அதற்கான பதாராய 
கசலவினம் ரூ. 2,10,000/- க்கும் மன்றத்தின் அனுமதி பவண்டப்படுகிறது. 
அலுவலகக் குறிப்பு 
 கபாது சுகாதார அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி எதிர்பநாக்கி தனி 
அலுவலரின் முன் அனுமதி கபற்று பமற்படி டீ டிரம் (20 லிட்டர் ககாள்  வு)                  
50 எண்ணிக்ககயில் வாங்கிக் ககாள் வும், அதற்கான பதாராய கசலவினம் 
ரூ.2,10,000/- க்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 
ந.க.எண். 1465/2020/எச்1 
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185. இந்நகராட்சியில் கபாது சுகாதாரப் பிரிவு, ககாபரானா கவரஸ் COVID – 19 
தடுப்பு நடவடிக்கக பமற்ககாள்  மாவட்ட ஆட்சியர், திருவண்ணாமகல அவர்க ின் 
கடிதம் ந.க.எண். அ6/4471/2020 நாள் 03.04.2020 அறிவுறுத்தலின்படி அகனத்து 
வார்டுக ிலும் 39 வார்டுகள் 10 எண்ணிக்கக ககாண்ட டிராக்டர்கள் மூலம் 
(Shakthiman Rakshak 400 Tractor Mounted Sprayers) கிருமி நாசினி மருந்து 
கத ிக்கப்பட்டு (Disinfectant Activities) நககர துய்கமப்படுத்தப்பட்டது.  பமலும் இது 
கதாடர்பாக பமற்படி 2 எண்ணிக்கக ககாண்ட டிராக்டர் ஸ்பபபரயர்களுக்கு MLACDS 



மூலம் கதாகக வழங்கப்படும் எனவும், 1 எண்ணிக்கக ககாண்ட டிராக்டருக்கு -   
TR-27 Unds மூலம் கதாகக வழங்கப்படும் எனவும், மீதமுள்  7 எண்ணிக்கக 
ககாண்ட டிராக்டர்களுக்கு General Fund of municipality எனவும் 
கதரிவிக்கப்பட்டுள் து. எனபவ இது கதாடர்பாக கசலவினம் Asper above Proceedings 
ரூ.27,96,500/- ஆகும்.  இத்கதாககயிகன M/s Thamirabarani, Tirunelveli என்பவருக்கு 
Electronic Money Transfer மூலம் கதாகக கசலுத்தவும் கதரிவிக்கப்பட்டுள் து. 
எனபவ பமற்படி கதாகக ரூ.27,96,500/-ஐ M/s.Thamirabarani, Tirunelveli அவர்களுக்கு 
வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி பவண்டப்படுகிறது.  
அலுவலகக் குறிப்பு 
 கபாது சுகாதார அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதி எதிர்பநாக்கி தனி 
அலுவலரின் முன் அனுமதி கபற்று பமற்படி கதாகக ரூ.27,96,500/-ஐ                        
M/s. Thamirabarani, Tirunelveli அவர்களுக்கு வழங்கியகத மன்றம் அனுமதி 
அ ிக்கலாம். 
ந.க.எண். 1343/2020/எச்1 
 
த ீ®khd« 

186.  இந்நகராட்சியின் பயன்பாட்டில் உள்  பாதா  சாக்ககட திட்டம் (STP) மற்றும் 
உயிர் ஆவி முகற மின்னாக்கி (BIO – Methnation) ஆகிய பணிகளுக்கு 
கட்டப்பட்டுள்  கட்டிட பராமரிப்பு புதுப்பித்தல் கட்டணம் 2020-21ம் நிதி 
ஆண்டுகளுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு TNPC Board கட்டணம் கசலுத்தப்பட பவண்டும்.  
1. பாதா  சாக்ககட திட்டம் (STP)   ரூ. 232720/- 
2. BIO – Meth nation Plant     ரூ. 32600/- 
       ----------------------- 

கமாத்தம்      ரூ. 265320/- 
      -------------------------- 

 ரூ.265320/- ஐ தமிழ் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு கசலுத்த மன்ற அனுமதி 
பவண்டப்படுகிறது. 
 

அலுவலகக் குறிப்பு 
1. அனுமதி வழங்கலாம் 
2. வருவாய் நிதியின் கீழ் கசலவிடலாம் 
3. அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் அவர்க ின் முன் அனுமதி கபற்று 
கதாகக வழங்கியகதயும் அனுமதிக்கலாம். 

 
த ீ®khd« 
  



187. இந்நகராட்சியின் புதிய அலுவலக கட்டிடத்தின் உள்  நகர மன்ற கூட்ட 

அரங்கத்தில் நவனீ முகறயில் False Ceiling அகமத்தல் மற்றும் இதர பணிகள் 
பமற்ககாள்  06.05.2020ல் கபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள் ிகள்  முடிவு கசய்ய மன்ற 
அனுமதி பவண்டப்படுகிறது. 
 
 

வ.எண் நிறுவனத்தின் பெயர் மதிப்ெீடு 
ரூ.ைட்சத்தில் 

பைாடுத்துள்ள 
ஒப்ெந்தப்புள்ளி 

1 G.V. Construction 
No.5, Vettavalam Road 
Thiruvannamalai 

 
 

9.90 

0.14% குகறவு 

2. K. Sivaji 
No. 30A Peyagopuram street 
Tiruvannamalai 

0.90% அதிைம் 

 
அலுவலகக் குறிப்பு 

1. பமற்படி கபறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள் ிக ில் வரிகச எண்.1ல் ககாடுத்துள்                   
M/s.G.V.Construction  திருவண்ணாமகல என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள் ி குகறவாக 
உள் கத அனுமதிக்கலாம். 

2. அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் அவர்க ின் முன் அனுமதி கபற்று 
பவகல உத்தரவு வழங்கியகதயும் அனுமதிக்கலாம். 

த ீ®khd« 

188. திருவண்ணாமகல நகராட்சி கபாது சுகாதாரம் தற்பபாது ககாபரானா கவரஸ் 
பரவுவகத தடுப்பதற்காக நடவடிக்கக பமற்ககாள்  பணியா ர்களுக்கு பதகவயான 
பநாய் எதிர்ப்பு சக்தி கூட்டக்கூடிய முட்கடகய நாள்பதாறும் 400 எண்ணிக்ககயில் 
வாங்கிக்ககாள்  24.04.2020 அன்று கபறப்பட்ட விகலப்புள் ிகள் அதன் விவரம் 
பின்வருமாறு 
 

வ.எண் நிறுவனம் பதாகை ரூ. 
1 S.E.K. EGG Shop 

No. 28/29, பகாரிபமட்டுத் கதரு 
மணலுர்பபட்கட பராடு 
திருவண்ணாமகல 

ரூ. 4.70/- (ஒரு எண்ணிக்கை)  

2. I S EGG Shop 
No. 71-பி, மத்தலாங்கு த் கதரு 
திருவண்ணாமகல 

ரூ. 4.85/- (ஒரு எண்ணிக்கை)  

3 P.S. EGG Shop 
பவலுர் கமயின் பராடு 
திருவண்ணாமகல 

ரூ. 4.90/- (ஒரு எண்ணிக்கை)  

 
  



 
அலுவலகக் குறிப்பு 

1. கபாது சுகாதாரம் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற தீர்மானத்கத எதிர்பநாக்கி 
தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி கபற்று பமற்படி வரிகச எண்.1 ல் உள்  
.E.K. EGG Shop, No.28/29, பகாரிபமட்டுத் கதரு மணலுர்பபட்கட பராடு 
திருவண்ணாமகல அவர்க ிடத்தில் வாங்கிக் ககாள் வும், அதற்கான 
கசலவினத்திற்கும் மன்றம் அனுமதி அ ிக்கலாம். 

ந.க.எண். 1343/2020/எச்1 
த ீ®khd« 

189. திருவண்ணாமகல நகராட்சி கபாது சுகாதாரம், தற்பபாது ககாபரானா கவரஸ் 
இந்தியாவில் பல மாநிலங்க ில் பவகமாக பரவி வருகிறது.  பமலும் 
திருவண்ணாமகல நகராட்சி பகுதியில் கவ ிநாட்டில் இருந்தும் கவ ி மாநிலத்தில் 
இருந்தும் அதிக அ வு சுற்றுலாப் பயணிகள் நாள்பதாறும் வருவதால் இந்நகர் 
பமற்படி கவரஸ் பாதிப்புக்கு உள் ாக பநரிடலாம் என்பகதக் கருத்தில் ககாண்டு 
பணியா ர்களுக்கு பநாய் எதிர்ப்பு சக்திகய கூட்டும் வண்ணம் புரதச்சத்து மிக்க 
முட்கடயிகன வழங்கிட மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்க ின் அறிவுறுத்ததலின்படி 
நாள்பதாறும் தலா 400 எண்ணிக்ககயில் வழங்கிட பவண்டி உள் து.  எனபவ 
நாள்பதாறும் தலா 400 எண்ணிக்ககயில் வாங்கிக் ககாள்  விகலப்புள் ிகள் 
பகாரவும், அதற்கான பதாராய கசலவினம் ரூ.60,000/-க்கு (ரூபாய் அறுபதாயிரம் 
மட்டும்) மன்றத்தின் அனுமதி பகாரப்படுகிறது. 
அலுவைைக் குறிப்பு –  

1. கபாது சுகாதாரம் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற தீர்மானத்கத எதிர்பநாக்கி 
தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி கபற்று பணியா ர்களுக்கு பநாய் எதிர்ப்பு 
சக்திகய கூட்டும் வண்ணம் புரதச்சத்து மிக்க முட்கடயிகன நாள்பதாறும் 
தலா 400 எண்ணிக்ககயில் வாங்கிக் ககாள் வும், அதற்கான 
கசலவினத்திற்கும் மன்றம் அனுமதி அ ிக்கலாம். 

ந.க.எண். 1343/2020/எச்1 
 
 
 

efuh£Á mYtyf« 

ehs¦  -   21 .05.2020 

jåmYty® kw¦W« Mizahs® 

       ÂUt©zhkiy efuh£Á. 

 

  
 

 



 

ÂUt©zhkiy efuk‹w¡ T£l« 

rhjhuz¡  T£l m¿é¥ò 

  29 .05. 2020« njÂ வியாழன் கிழமை khiy 4.00 kâ¡F eilபெறவுள்ள 

ÂUt©zhkiy efuk‹w rhjhuz¡ T£l elto¡iffs¦- 

Kd¦åiy : ÂU.nt. entªÂud¦ v«.v[¦ì., jå mYty® kw¦W«  

  Mizahs®  ÂUt©zhkiy efuh£Á. 

bghU£fs¦ 

குறள் 
 

அன்பும் அறனும் உமைத்தாயின் இல்வாழ்க்மக 
ெண்பும் ெயனும் அது 
Ô®khd« 

190. efuh£Á ã®thf Miza®, brd¦id-5 mt®fëd¦ e.f.v©.17349/2019/Ï3 ehs¦ 

16.10.2019y¦ Ïªefuh£Á¡F jäH¦ehL ef®¥òw rhiy mÃéU¤Â Â£l« 2019-20d¦ ÑH¦ 

Ïªefu¥ gFÂæy¦ jh® rhiy kw¦W« kiHÚ® fhy¦tha¦ mik¡F« gâ¡F kÂ¥ÕL 

%.1000.00 y£r¤Âw¦F ã®thf mDkÂ tH§¦f¥g£L, 22.10.2019 md¦W bjhêy¦E£g 

mDkÂÍ« bgw¥g£Ls¦sJ.  Ï¥gâ¡F 12.11.2019 md¦W x¥gªj¥òs¦ë nfhu¥g£lÂy¦, 

bgw¥g£Ls¦s x¥gªj¥òs¦ëæid kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©o bghUs¦ it¡f¥gL»wJ. 
 

Á¥g« 

v© 

gâæd¦  bga® 
kÂ¥ÕL 

(%.Ïy£r¤Ây¦ ) 

X¥gªjjhuçd¦  bga® 

X¥gªj¥òs¦ë 

é»j« 

I 

Ïªefuh£Áæd¦ th®L v©.1y¦ <rhd¦a« rªÂ¥ò 

rhiy, th®L v©.14y¦ f£lbgh«kd¦ bjU, th®L 

v©.11, r£leha¡fd¦ bjU, th®L v©.6, ngnfhòu« 

9tJ bjU, ngnfhòu« bkæd¦ bjU¡fëy¦ jh® rhiy 

kw¦W« kiHÚ® fhy¦tha¦ mik¤jy¦ 

200.00 

Arunai Construction 2.93… mÂf« 

APU Construction 5.53… mÂf« 

II 

Ïªefuh£Áæd¦ th®L v©.4y¦ òJthâa§¦Fs¤ 

bjU, th®L v©.18y¦ ÑH¦eh¤ö® fhyå, nt£lty« 

FW¡F bjU, jtÁah®Fs«, th®L v©.19 

Ïuhkè§¦fdh® bjU 5, 9, 10 kw¦W« 11tJ bjU¡fëy¦ 

jh® rhiy kw¦W« kiHÚ® fhy¦tha¦ mik¤jy¦ 

200.00 

APU Construction 2.59… mÂf« 

Arunai Construction 3.95… mÂf« 

III 

Ïªefuh£Áæd¦ th®L v©.28y¦ m©zh ef® 7tJ 

bjUéy¦, th®L v©.39y¦ njd¦gHå ef®, uhkb#a« 

ef®, Fd¦w¡Fo mofsh® efçy¦ jh® rhiy kw¦W« 

kiHÚ® fhy¦tha¦ mik¤jy¦ 

200.00 
TSR Builders 2.93… mÂf« 

Sekar Construction 6.68… mÂf« 

IV 

Ïªefuh£Áæd¦ th®L v©.26y¦ kz¡Fs éehaf® 

nfhéy¦ bjU, th®L v©.36y¦ nfhÃ ef® 1 Kjy¦ 8 

bjU¡fs¦ kw¦W« ghuÂjhrd¦ efçy¦ jh® rhiy kw¦W« 

kiHÚ® fhy¦tha¦ mik¤jy¦ 

200.00 
G.V.Construction 2.96… mÂf« 

K.Sivaji 4.26… mÂf« 

V 

Ïªefuh£Áæd¦ th®L v©.39y¦ fhkuh#® ef®, th®L 

v©.36y¦ fhçad¦br£o¤ bjU kw¦W« rnuhd¦ 

gFÂæy¦ jh® rhiy kw¦W« kiHÚ® fhy¦tha¦ 

mik¤jy¦ 

200.00 
K.Sivaji 2.95… mÂf« 

Sekar Construction 3.06… mÂf« 

 

 



 

mYtyf¡F¿¥ò 

1. nkw¦f©l gâfëy¦ Fiwªj x¥gªj¥òs¦ë bfhL¤Jt®fs¦, Á¥g« v©.1¡F Arunai 

Construction, ÂUt©zhkiy, Á¥g« v©.2¡F APU Construction, ÂUt©zhkiy, Á¥g« 

v©.3¡F TSR Builders, ÂUt©zhkiy, Á¥g« v©.4¡F G.V.Construction, 

ÂUt©zhkiy kw¦W« Á¥g« v©.5¡F ÂU.nf.Áthí, ÂUt©zhkiy vd¦gt®fëd¦ 

Fiwªj x¥gªj¥òs¦ëæid kd¦w« Vw¦fyh«. 

2. மேற்கண்ட சாலைப் பணிகளின் அவசர அவசியத்லை கருைியும், 
பபாதுேக்களுக்கும் மபாக்குவரத்துக்கும் ஏற்படும் இலடயூர்கள் ைவிர்க்கும் 
பபாருட்டும் பபாறியியல் Manual–ல் வரிலச எண். 2,7,2 ன்படி ஒப்பந்ைப்புள்ளி 
ஏற்கைாம். 

3. mtru mtÁa« fUÂ jå mYty® mt®fëd¦ Kd¦ mDkÂ bgw¦W gâ c¤ÂuÎ 

tH§»aij kd¦w« Vw¦fyh«.  

த ீ®khd« 

191. Ïªefuh£Áæd¦ bghJ Rfhjhu¥ Ãçéy¦ jw¦nghJ 30 v©â¡ifæy¦ õ£oy¦ fh®¡ 

vd¦w ãWtd¤Ây¦ th§¦f¥g£l ng£lçæy¦ Ïa§¦f¡Toa  thfd§¦fs¦ ÅL njhW« F¥ig 

nrfç¡F« gâæy¦ Ïªefuh£Áæy¦ bray¦gh£oy¦ cs¦sJ. nkw¦go thfd§¦fëy¦ 

jw¦nghJ mndf thfd§¦fs¦ gad¦gh£od¦ nghJ cilªJ« ng£lçfs¦ nrjKw¦W« 

thfd§¦fs¦ Ïa¡f Ïayhj ãiyæy¦  cs¦sJ.   Ïjdhy¦ ÅLbjhW« F¥ig nrfç¡F« 

gâ jil¥g£L Fiwtjhy¦ E© cukhf ika bray¦ghLfS« FiwªJ tU»wJ vdnt 

mtw¦iw rçbra¦a nkw¦go 30 v©â¡ifæyhd ng£lç thfd§¦fS¡F M©L 

guhkç¥ò nkw¦bfhs¦sÎ«, guhkç¥ò g£oæaèy¦ c£glhj Ïju cÂç ghf§¦fs¦ khw¦¿¡ 

bfhs¦sÎ« , mjw¦fhd bryéd« %.9,00,000/-¤Âw¦F« kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf¡F¿¥ò 

1. Âl¡fêÎ nkyh©ik ãÂæy¦ <Lbra¦ayh« 

2. bghJ Rfhjhu mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij vÂ®neh¡» jå 

mYtyçd¦ Kd¦ mDkÂ bgw¦W 30 v©â¡ifæyhd õ£oy¦ fh®¡»y¦¦ 

th§¦f¥g£l ng£lç thfd§¦fS¡F M©L guhkç¥ò nkw¦bfhs¦sÎ« , guhkç¥ò 

g£oæaèy¦ c£glhj Ïju cÂç ghf§¦fs¦ khw¦¿¡ bfhs¦sÎ« mjw¦fhd 

bryéd¤Âw¦F« kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

த ீ®khd« 

192.  Ïªefuh£Áæd¦ bghJ Rfhjhu¥ Ãçéy¦ jw¦nghJ 30 v©â¡ifæy¦ Ãça« 

Ïd¦l[¦oß[¦ vd¦w ãWtd¤Ây¦ th§¦f¥g£l ng£lçæy¦ Ïa§¦f¡Toa  thfd§¦fs¦ ÅL 

njhW« F¥ig nrfç¡F« gâæy¦ Ïªefuh£Áæy¦ bray¦gh£oy¦ cs¦sJ. nkw¦go 

thfd§¦fëy¦ jw¦nghJ mndf thfd§¦fs¦ gad¦gh£od¦ nghJ cilªJ« ng£lçfs¦ 

nrjKw¦W« thfd§¦fs¦ Ïa¡f Ïayhj ãiyæy¦  cs¦sJ.   Ïjdhy¦ ÅLbjhW« F¥ig 

nrfç¡F« gâ jil¥g£L Fiwtjhy¦ E© cukhf ika bray¦ghLfS« FiwªJ 

tU»wJ vdnt mtw¦iw rçbra¦a nkw¦go 30 v©â¡ifæyhd ng£lç 

thfd§¦fS¡F M©L guhkç¥ò nkw¦bfhs¦sÎ«, guhkç¥ò g£oæaèy¦ c£glhj Ïju 

cÂç ghf§¦fs¦ khw¦¿¡ bfhs¦sÎ« , mjw¦fhd bryéd« %..9,00,000/-¤Âw¦F« 

kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 



 

mYtyf¡F¿¥ò 

1. Âl¡fêÎ nkyh©ik ãÂæy¦ <Lbra¦ayh«. 

2. bghJ Rfhjhu mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij vÂ®neh¡» jå 

mYtyçd¦ Kd¦ mDkÂ bgw¦W 30 v©â¡ifæyhd Ãça« Ïd¦l[¦oßìy¦¦ 

th§¦f¥g£l ng£lç thfd§¦fS¡F M©L guhkç¥ò nkw¦bfhs¦sÎ« , guhkç¥ò 

g£oæaèy¦ c£glhj Ïju cÂç ghf§¦fs¦ khw¦¿¡ bfhs¦sÎ« mjw¦fhd 

bryéd¤Âw¦F« kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

 த ீ®khd« 

193. ÂUt©zhkiy efuh£Á bghJ Rfhjhu« jw¦nghJ bfhnuhdh itu[¦ guÎtij 

jL¥gjw¦fhf eltof¡if nkw¦bfhs¦s mid¤J th®LfëY«  »UäehÁå kUªJ 

ouh¡l®fs¦ _y« bjë¥gjw¦F, éiy¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ, mjd¦ étu« Ãd¦tUkhW. 

tçir 

v© 

ãWtd« bjhif  

%  

(With GST) 

1 $ édhafh étrha ntsh© ÏaªÂu 

thlifjhu®fs¦ ika«, ésh§¦Fs« »uhk«, 

ÁWts¦q® m§¦ry¦, fyச¥gh¡f« t£l«, 

ÂUt©zhkiy 

 

%.600/- (xU 

kâneu¤Âw¦F) 

2 KÜ[¦tud¦ cHt® ntsh© ÏaªÂu 

thlifjhu®fs¦ ika«, bgh¤jiu »uhk«, 

nghq® t£l«, ÂUt©zhkiy 

 

%.700/- (xU 

kâneu¤Âw¦F) 

3 $ r¥jfd¦å étrha ntsh© ÏaªÂu 

thliffhu®fs¦ r§¦f«, fs«ó®, be.11/40 uhk® 

bjU, fs«ó®, nghq® t£l«, ÂUt©zhkiy 

 

%.800/- (xU 

kâneu¤Âw¦F) 

 

mYtyf¡F¿¥ò 

bghJ Rfhjhu« mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij  vÂ®®eh¡» jå 

mYtyçd¦ Kd¦ mDkÂ bgw¦W nkw¦go tçir v© 1-y¦ cs¦s $ édhafh étrha 

ntsh© ÏaªÂu thlifjhu®fs¦ ika«, ésh§¦Fs« »uhk«, ÁWts¦q® m§¦ry¦, 

fy¢¥gh¡f« t£l«, ÂUt©zhkiy mt®fis m§¦Ñfç¤J«, mjw¦fhd 

bryéd¤Âw¦F« kd¦w« mDkÂ më¡fyh«. 

 e.f.v©.1343/2020/v¢1  

 
த ீ®khd« 

194.  ÂUt©zhkiy efuh£Á bghJ Rfhjhu«, jw¦nghJ bfhnuhdh itu[¦ ÏªÂahéy¦ 

gy khãy§¦fëy¦ ntfkhf gué tU»wJ. nkY« ÂUt©zhkiy efuh£Á gFÂæy¦ 

btëeh£oy¦ ÏUªJ« btë khãy¤Ây¦ ÏUªJ« mÂf msÎ Rw¦wyh¥gaâfs¦ 

ehs¦njhW« tUtjhy¦ Ïªef® nkw¦go itu[¦ ghÂ¥ò¡F cs¦shf neçlyh« vd¦gij¡ 

fU¤Ây¦ bfh©L mid¤J th®LfëY«  »UäehÁå kUªJ ouh¡l®fs¦ _y« 

bjë¥gjw¦F, éiy¥òs¦ëfs¦ nfhuÎ«, mjw¦fhd njhuha bryéd« %.9,75,000/- (%gha¦ 

xd¦gJ Ïy£r¤J vGg¤ijªjhæu« k£L«) kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nfhu¥gL»wJ. 



 

mYtyf¡F¿¥ò 

bghJ Rfhjhu« mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij  vÂ®®eh¡» jå mYtyçd¦ 

Kd¦ mDkÂ bgw¦W mid¤J th®LfëY«  »UäehÁå kUªJ ouh¡l®fs¦ _y« 

bjë¥gjw¦F«, mjw¦fhd bryéd¤Âw¦F« kd¦w« mDkÂ më¡fyh«. 

த ீ®khd« 

195.  ÂUt©zhkiy efuh£Á bghJ Rfhjhu«, jw¦nghJ bfhnuhdh itu[¦ ÏªÂahéy¦ 

gy khãy§¦fëy¦ ntfkhf gué tU»wJ. nkY« ÂUt©zhkiy efuh£Á gFÂæy¦ 

btëeh£oy¦ ÏUªJ« btë khãy¤Ây¦ ÏUªJ« mÂf msÎ Rw¦wyh¥gaâfs¦ 

ehs¦njhW« tUtjhy¦ Ïªef® nkw¦go itu[¦ ghÂ¥ò¡F cs¦shf neçlyh« vd¦gij¡ 

fU¤Ây¦ bfh©L, jL¥ò elto¡iffs¦ nkw¦bfhs¦S« bghU£L, bghJ k¡fëd¦ 

ghJfh¥ò fUÂ mid¤J th®LfëY« milahs m£il k¡fS¡F tH§¦f 

nt©oÍs¦sjhy¦, 35,000 v©â¡ifæy¦ milahs m£il m¢ro¡fÎ«, ( Printing 

Charges, Tag pouches. Stickers, Posters), (QR Code Desinging, APP Development 

charges)   totik¡F«  gâ¡fhfÎ«, éiy¥òs¦ëfs¦ nfhuÎ«, mjw¦fhd njhuha 

bryéd« %.8,00,000/- (%gha¦ v£L Ïy£r« k£L« ) kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nfhu¥gL»wJ. 

mYtyf¡F¿¥ò 

bghJ Rfhjhu mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij vÂ®neh¡» jå mYtyçd¦ Kd¦ 

mDkÂ   bgw¦W  nkw¦go 35,000  v©â¡ifæy¦  milahs m£il  m¢ro¥gjw¦F«  ( 

Printing Charges, Tag pouches. Stickers, Posters) , (QR Code Desinging, APP 

Development charges)   totik¡F« gâ¡F«, kw¦W« mjw¦fhd bryéd¤Âw¦F«  

kd¦w« mDkÂ tH§¦fyh«. 

e.f.v©.1343/2020/v¢1   

த ீ®khd« 

196.  ÂUt©zhkiy efuh£Á bghJ Rfhjhu« jw¦nghJ bfhnuhdh itu[¦ ÏªÂahéy¦ 

gy khãy§¦fëy¦ ntfkhf gué tU»wJ. nkY« ÂUt©zhkiy efuh£Á gFÂæy¦ 

btëeh£oy¦ ÏUªJ« btë khãy¤Ây¦ ÏUªJ« mÂf msÎ Rw¦wyh¥gaâfs¦ 

ehs¦njhW« tUtjhy¦ Ïªef® nkw¦go itu[¦ ghÂ¥ò¡F cs¦shf neçlyh« vd¦gij¡ 

fU¤Ây¦ bfh©L,  4mid¤J mYty®fS¡F« kw¦W« gâahs®fS¡F Staff ID , Bike 

Stickers, Sanitizer Sticker M»aitfis tH§¦f nt©o cs¦sJ. nkY«, Wall Posters, 

Condition Stickers & Posters M»ait m¢ro¡f nt©o,  ÂUt©zhkiy kht£l 

vGJbghUs¦ kw¦W« m¢rf nrit bjhêy¦ T£LwÎ r§¦f« è£,  ÂUt©zhkiy 

mt®fël¤Ây¦ m¢ro¤J th§¦»¡  bfhs¦sÎ« , mjw¦fhd njhuha bryéd« 

%.2,20,000/-¡F  (%gha¦ Ïu©L y£r¤J ÏUgjhæu« k£L«) kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 

nfhu¥gL»wJ. 

mYtyf¡F¿¥ò 

 bghJ Rfhjhu« mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij  vÂ®®eh¡» jå mYtyçd¦ 

Kd¦ mDkÂ bgw¦W nkw¦go Staff ID , Bike Stickers, Sanitizer Sticker , Wall Posters, 

Condition Stickers & Posters M»aitfis ÂUt©zhkiy kht£l vGJbghUs¦ 

kw¦W« m¢rf nrit bjhêy¦ T£LwÎ r§¦f« è£,  ÂUt©zhkiy mt®fël¤Ây¦ 

m¢ro¤J th§¦»¡  bfhs¦sÎ« mjw¦fhd bryéd¤Âw¦F« kd¦w« mDkÂ më¡fyh«. 

e.f.v©.1343/2020/v¢1   



த ீ®khd« 

197.  ÂUt©zhkiy efuh£Á bghJ Rfhjhu«, bfhnuhdh itu[¦ jL¥ò elto¡iffs¦ 

nkw¦bfhs¦S« bghU£L, bghJ k¡fëd¦ ghJfh¥ò fUÂ mid¤J th®LfëY« 

milahs m£il k¡fS¡F tH§¦f nt©oÍs¦sjhy¦, 35,000 v©â¡ifæy¦ milahs 

m£il m¢ro¡fÎ«, (Printing Charges, Tag pouches. Stickers, Posters), 

éiy¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ. mjd¦ étu« Ãd¦tUkhW. 

 

tçir 

v© 

ãWtd« 35000 Nos milahs m£il ( Printing 

Charges, Tag pouches. Stickers, Posters) 
m¢ro¡F«  gâ 

1 ãô r¡Â M¥br£ Ãç©l®[¦, 

ÂUt©zhkiy 

 

        %.4,98,050/- 

2 $ rutzh Ãç©l®[¦, be.23 

c©zhkiy m«kd¦ 

ãiya«, ÂUt©zhkiy 

 

        %.5,25,000/- 

3 Dinsoft,  
No.64/1, 50/1  Sadayappan 

Mudali St, Saidapet, 
Chennai 

  

      %.5,42,500/- 

 

mYtyf¡F¿¥ò 

bghJ Rfhjhu mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij vÂ®neh¡» jå mYtyçd¦ Kd¦ 

mDkÂ   bgw¦W  nkw¦go tçir v© 1.y¦ cs¦s  ãô r¡Â M¥br£ Ãç©l®[¦, 

ÂUt©zhkiy (35000 Nos milahs m£il m¢ro¡F«  gâ¡F) mt®fis 

m§¦Ñfç¡fÎ«, mjw¦fhd bryéd¤Âw¦F« kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

த ீ®khd« 

198.   ÂUt©zhkiy efuh£Á bghJ Rfhjhu«, bfhnuhdh itu[¦ jL¥ò elto¡iffs¦ 

nkw¦bfhs¦S« bghU£L, bghJ k¡fëd¦ ghJfh¥ò fUÂ mid¤J th®LfëY« 

milahs m£il k¡fS¡F tH§¦f nt©oÍs¦sjhy¦, (QR Code Desinging, APP 

Development charges)   totik¡F«  gâ¡fhf, éiy¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ. mjd¦ 

étu« Ãd¦tUkhW. 

tçir 

v© 

ãWtd« 35000 Nos milahs m£il 

(QR Code Desinging, APP 

Development charges)   
totik¡F«  gâ 

1 Webtrendz  Technologies India Pvt.Ltd. 
No.13A 1 st Floor, Vettavalam Road, 

Thiruvannamalai 

%.2,47,800/- 

2 Matrix Computers, No.1./1 Muthu Plaza, 4th 

Street , Gandhi Nagar, Thiruvannamalai 

%.3,510,050/- 

 

3 Dinsoft,  
No.64/1, 50/1  Sadayappan Mudali St, 

Saidapet, Chennai 

%.3,71,700/- 

 



mYtyf¡F¿¥ò 

bghJ Rfhjhu mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij vÂ®neh¡» jå mYtyçd¦ Kd¦ 

mDkÂ   bgw¦W  nkw¦go  tçir v© 1.y¦ cs¦s Webtrendz  Technologies India Pvt.Ltd. 

Thiruvannamalai  (milahs m£il totik¡F«  gâ bra¦a) mt®fis 

m§¦Ñfç¡fÎ«, mjw¦fhd bryéd¤Âw¦F« kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©.1343/2020/v¢1  

த ீ®khd« 

199.   ÂUt©zhkiy efuh£Á bghJ Rfhjhu«, jw¦nghJ bfhnuhdh itu[¦ÏªÂahéy¦ 

gy khãy§¦fëy¦ ntfkhf gué tU»wJ. nkY« ÂUt©zhkiy efuh£Á gFÂæy¦ 

btëeh£oy¦ ÏUªJ« btë khãy¤Ây¦ ÏUªJ« mÂf msÎ Rw¦wyh¥gaâfs¦ 

ehs¦njhW« tUtjhy¦ Ïªef® nkw¦go itu[¦ ghÂ¥ò¡F cs¦shf neçlyh« vd¦gij¡ 

fU¤Ây¦ bfh©L,  efçy¦ M§¦fh§¦nf,  Ú®¤j R©zh«ò¤ ös¦ (Lime Powder) bjë¡f 

nt©oÍs¦sJ . nkY« gâahs®fS¡F KfÎiu kw¦w« ifÍiu vdnt nkw¦go Ú®¤j 

R©zh«ò¤ ös¦ (Lime Powder) 20 MT –, KfÎiu-1000 Nos,  ifÍiu – 1000 Nos  -I  

th§¦»¡  bfhs¦s , éiy¥òs¦ëfs¦ nfhuÎ«, mjw¦fhd njhuha bryéd« %.9,50,000/-

¡F  (%gha¦ xd¦gJ Ïy£r¤J I«gjhæu« k£L«) kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nfhu¥gL»wJ. 

mYtyf¡F¿¥ò 

 bghJ Rfhjhu« mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij  vÂ®®eh¡» jå mYtyçd¦ 

Kd¦ mDkÂ bgw¦W Ú®¤j R©zh«ò¤ ös¦ (Lime Powder) 20 MT –, KfÎiu-1000 Nos,  

ifÍiu – 1000 Nos  -I th§¦»¡  bfhs¦sÎ« , mjw¦fhd bryéd¤Âw¦F« kd¦w« 

mDkÂ më¡fyh«. 

த ீ®khd« 

200. ÂUt©zhkiy efuh£Á bghJ Rfhjhu« jw¦nghJ bfhnuhdh itu[¦ guÎtij 

jL¥gjw¦fhf eltof¡if nkw¦bfhs¦s  nt©o Ú®¤j R©zh«ò¤ ös¦ (Lime Powder) 

20 MT –, gâæhs®fS¡F KfÎiu-1000 Nos,  ifÍiu – 1000 Nos  -I  th§¦»¡  

bfhs¦s , éiy¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ, mjd¦ étu« Ãd¦tUkhW. 

tçir 

v© 

ãWtd« bjhif % (With GST) 

1 ÂU¥g¤ö® m¡nuh 

Ïd¦P¦åaç§¦ & r®Å[¦ nfh 

M¥ brd¦l® è£.  

MÁça® ef®, ÂU¥g¤ö® 

1. Ú®¤j R©zh«ò ös¦ (xU 

»nyh)- %.11.30/- 

2.  KfÎiu N95 (1 Nos)-%.360/-  

3. ifÍiw (1 Nos)-%. 170/- 

2 Rj®rd¦ gnahbr«,  

2tJ js« be.2 N®aFkh® 

mgh®£bk©£, Õud¦iyd¦ , 

fhªÂ nuhL, ÂU¥gö®. 

1. Ú®¤j R©zh«ò ös¦ (xU 

»nyh)- %.12.00/- 

2.  KfÎiu N95 (1 Nos)-%.380/-  

3. ifÍiw (1 Nos)-%. 200/- 

3 buæd¦ngh vd¦l®Ãiur[¦, 

be,41/6 Aç Ãsh£, v-1 ghuÂ 

ef®, nkæd¦nuhL, #Ûd¦ 

gy¦yhtu«, brd¦id 

1. Ú®¤j R©zh«ò ös¦ (xU 

»nyh)- %.13.00/- 

2.  KfÎiu N95 (1 Nos)-%.400/-  

3. ifÍiw (1 Nos)-%. 210/- 



mYtyf¡F¿¥ò 

bghJ Rfhjhu« mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij  vÂ®®eh¡» jå mYtyçd¦ 

Kd¦ mDkÂ bgw¦W nkw¦go tçir v© 1y¦ cs¦s ÂU¥g¤ö® m¡nuh Ïd¦P¦åaç§¦ & 

r®Å[¦ nfh M¥ brd¦l® è£. MÁça® ef®, ÂU¥g¤ö® m®tfël¤Ây¦, Ú®¤j 

R©zh«ò¤ ös¦ (Lime Powder) 20 MT –, KfÎiu-1000 Nos,  ifÍiu – 1000 Nos  -I 

th§¦»¡  bfhs¦sÎ« , mjw¦fhd bryéd¤Âw¦F« kd¦w« mDkÂ më¡fyh«. 

த ீ®khd« 

201.  Ïªefçd¦ mid¤J gFÂfëY« cs¦s 39 th®LfëY« bl§¦F fha¦¢ry¦ 

gâæid nkw¦bfhs¦s¥g£L tU« bl§¦F xê¥ò jw¦fhèfkhf gâahs®fS¡F 8 kâ 

neu¤Âw¦F xU ehS¡F xU egU¡F %.150/- Åj« CÂakhf tH§¦f¥g£L tU»wJ.  

 Ïªãiyæy¦ kht£l M£Á¤ jiytçd¦ (e.f.v©.v¥3/178888/2018, ehs¦.11.07.2019) 

Âd¡Tè mo¥gilæyhd Ï¥gâahs®fS¡F CÂakhf xU egU¡F xU ehS¡F 

%.190/-  Åj« tழங்க மவண்டியுள்ளது. 

 nkY« Ï¥gâahs®fis jw¦nghJ COVID-19 bfhnuhdh itu[¦ jL¥ò gâfs¦ 

nkw¦bfhs¦sÎ« jw¦nghJ TLjyhf <LgL¤j¥g£L gâ nkw¦bfhs¦s¥gL»wJ. vdnt 

kht£l M£Á¤ jiyt® mt®fëd¦ CÂa ã®za¥go tçir v©.51-d¦ go %.190/- Åj« 

30 eh£fS¡F 120 eg®fS¡F xU khj« %.6,84,000/- bryÎ Vw¦gL»wJ. Ï¥gâæid 

Ï¢bryéd¤Ây¦ 3 khj§¦fS¡F nkw¦bfhs¦sÎ« Mf bkh¤j« %.20,70,000/- ¡F 

kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf¡F¿¥ò 

bghJ Rfhjhu mtru mtÁa« fUÂ jå mYtyçd¦ Kd¦ mDkÂ bgw¦W nkw¦go bl§¦F 

fha¦¢ry¦ kw¦w«  COVID-19 bfhnuhdh itu[¦ jL¥ò gâfs¦ nkw¦bfhs¦s 120 bl§¦F 

xê¥ò gâahs®fis gad¦gL¤Â¡bfhs¦Stjw¦F«, mjw¦fhd bryéd«                                    

3 khj§¦fS¡F %.20,70,000/-¡F kd¦w« mDkÂ tH§¦fyh«. 

e.f.v©.2692/2016/v¢1 

த ீ®khd« 

202.   ÂUt©zhkiy efuh£Á bghJ Rfhjhu« jw¦nghJ bfhnuhdh itu[¦ Ódhéy¦ 

bjhl§¦» ÏªÂahéy¦ gy khãy§¦fëy¦ ntfkhf gué tU»wJ. nkY« ÂUt©zhkiy 

efuh£Á gFÂæy¦ btëeh£oy¦ ÏUªJ« btë khãy¤Ây¦ ÏUªJ« mÂf msÎ 

Rw¦wyh¥gaâfs¦ ehs¦njhW« tUtjhy¦ Ïªef® nkw¦go itu[¦ ghÂ¥ò¡F cs¦shf 

neçlyh« vd¦gij¡ fU¤Ây¦ bfh©L, jL¥ò elto¡iffs¦ nkw¦bfhs¦S« bghU£L, 

kht£l M£Á¤ jiyt®, ÂUt©zhkiy mt®fëd¦ foj« e.f.v©. 8160 /2020/DM1, 

ehs¦.14.04.2020 –d¦ go mid¤J th®LfëY« cs¦s bghJ k¡fS¡F milahs m£il 

tH§¦f nt©oÍs¦sjhy¦, 35,000 v©â¡ifæy¦ milahs m£il m¢ro¡f ( Printing 

Charges, Tag pouches. Stickers, Posters) ÂU.r«g¤ , ãôr¡Â M¥br£ Ãç©l®[¦, 

ÂUt©zhkiy  kw¦W« (QR Code Desinging, APP Development charges)   totik¤j 

gâ¡fhf Webtrendz Technologies India Private Limited,Thiruvannamlai M»nahçd¦ 

_y« gâ nkw¦bfhs¦s¥g£lJ.  mjw¦fhd bryéd« %.7,45,850/-¡F kd¦w¤Âd¦ 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

 



mYtyf¡F¿¥ò 

bghJ Rfhjhu mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij vÂ®neh¡» jå mYtyçd¦ Kd¦ 

mDkÂ   bgw¦W  nkw¦go 35,000  v©â¡ifæy¦  milahs m£il  m¢ro¤jjw¦F  ( 

Printing Charges, Tag pouches. Stickers, Posters) ÂU.r«g¤ , ãôr¡Â M¥br£ 

Ãç©l®[¦, ÂUt©zhkiy mt®fS¡F bjhif %.4,98,050/- kw¦W«  (QR Code 

Desinging, APP Development charges)   totik¤j gâ¡fhf Webtrendz 

Technologies India Private Limited,Thiruvannamlai mt®fS¡F«  bjhif %.2,47,800/- 

tH§¦»aij  kd¦w« mDkÂ tH§¦fyh«. 

த ீ®khd« 

203.  ÂUt©zhkiy efuh£Á bghJ Rfhjhu«, jw¦nghJ bfhnuhdh itu[¦ ÏªÂahéy¦ 

gy khãy§¦fëy¦ ntfkhf gué tU»wJ. nkY« ÂUt©zhkiy efuh£Á gFÂæy¦ 

btëeh£oy¦ ÏUªJ« btë khãy¤Ây¦ ÏUªJ« mÂf msÎ Rw¦wyh¥gaâfs¦ 

ehs¦njhW« tUtjhy¦ Ïªef® nkw¦go itu[¦ ghÂ¥ò¡F cs¦shf neçlyh« vd¦gij¡ 

fU¤Ây¦ bfh©L gâahs®fS¡F KG ghJfh¥òld¦ gâòça KG cly¦ ftr« 

(Personal Protection Equipment)  njitahf cs¦sJ. vdnt KG cly¦ ftr« (Personal 

Protection Equipment)  500 v©â¡ifæy¦ th§¦»¡  bfhs¦s , éiy¥òs¦ëfs¦ 

nfhuÎ«, mjw¦fhd njhuha bryéd« %.5,00,000/-¡F  (%gha¦ IªJ Ïy£r« k£L«) 

kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nfhu¥gL»wJ. 

mYtyf¡F¿¥ò 

bghJ Rfhjhu« mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij  vÂ®®eh¡» jå mYtyçd¦ 

Kd¦ mDkÂ bgw¦W KG cly¦ ftr« (Personal Protection Equipment)  500 

v©â¡ifæyy¦ th§¦»¡  bfhs¦sÎ« , mjw¦fhd bryéd¤Âw¦F« kd¦w« mDkÂ 

më¡fyh«. 

e.f.v©.1343/2020/v¢1  

த ீ®khd« 

204.  ÂUt©zhkiy efuh£Á bghJ Rfhjhu« jw¦nghJ bfhnuhdh itu[¦ guÎtij 

jL¥gjw¦fhf eltof¡if nkw¦bfhs¦s gâahs®fS¡F ghJfh¥ò tH§¦f nt©o KG 

cly¦ ftr« (Personal Protection Equipment)  500-I  th§¦»¡  bfhs¦s , 

éiy¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ, mjd¦ étu« Ãd¦tUkhW. 

tçir 

v© 

ãWtd« bjhif % (With GST) 

1 uhí Vb#d¦Ó[¦, 

be.20v Áj«gu« nuhL., b#ad¦bfh©lhd¦ 

%.960/- (xU 

v©â¡if) 

2 $ KUfd¦ vd¦l®Ãiur[¦, 

be.50 Áj«gu« nuhL, b#ad¦bfh©lhd¦ 

%.1008/-(xU 

v©â¡if) 

3 $ KUfd¦ V#d¦Ó[¦, 

be.50Á, Áj«gu« nuhL (Upstairs).  

#ad¦bfh©lhd¦¦ 

 

%.1056/-(xU 

v©â¡if) 

mYtyf¡F¿¥ò 

bghJ Rfhjhu« mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij  vÂ®®eh¡» jå mYtyçd¦ 

Kd¦ mDkÂ bgw¦W nkw¦go tçir v© 1-y¦ cs¦s uhí Vb#d¦Ó[¦, be.20v  Áj«gu« 

nuhL., b#ad¦bfh©lhd m®tfël¤Ây KG cly¦ ftr« (Personal Protection 

Equipment)  500 -I th§¦»¡  bfhs¦sÎ« , mjw¦fhd bryéd¤Âw¦F« kd¦w« mDkÂ 

më¡fyh«. 



த ீ®khd« 

205.   Ïªefuh£Áæy¦ bghJ Rfhjhu¥ Ãçéy¦ jw¦nghJ 30 v©â¡ifæy¦ Ãça« 

Ï©l[¦oß[¦ vd¦w ãWtd¤Ây¦ th§¦f¥g£l ng£lçæy¦ Ïa§¦f¡Toa  thfd§¦fS¡F 

M©L guhkç¥ò nkw¦bfhs¦sÎ«, guhkç¥ò g£oæaèy¦ c£glhj Ïju cÂç ghf§¦fs¦ 

khw¦¿¡ bfhs¦sÎ« éiy¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  étu« Ãd¦tUkhW 

 

tçir 

v© 

ãWtd¤Âd¦ bga® bjhif 

 

1 $ thç v©l®Ãiur[¦, 

be.31Á, Ótu« Kjy¦ bjU, 

bgU§¦Fo, brd¦id-6 

 

Rs. 2000/-(+ GST) 
 

2 I¡fhd¦ gt® bl¡dhyí, 

be.27/12 gh©oad¦ nuhL,  

nfhy¦ld¦ #h®{ ef®, 

Kf¥ngW »H¡F, brd¦id 

 
Rs. 2900/- (+ GST) 

 

mYtyf¡F¿¥ò 

bghJ Rfhjhu mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij vÂ®neh¡» jå mYtyçd¦ Kd¦ 

mDkÂ bgw¦W, tçir v©. 1.y¦ cs¦s $ thç v©l®Ãiur[¦,be.31Á, Ótu« Kjy¦ bjU, 

bgU§¦Fo, brd¦id-6 vd¦w ãWtd¤Âd¦ Fiwªj éiy¥òs¦ëia  Vw¦W nkw¦go M©L 

guhkç¥ò nkw¦bfhs¦sÎ«, guhkç¥ò g£oæaèy¦ c£glhj Ïju cÂç ghf§¦fs¦ khw¦¿¡ 

bfhs¦sÎ« mjd¦ bryéd¤Âw¦F« kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

த ீ®khd« 

206.   Ïªefuh£Áæy¦ bghJ Rfhjhu¥ Ãçéy¦ jw¦nghJ 30 v©â¡ifæy¦ õ£oy¦ fh®¡ 

vd¦w ãWtd¤Ây¦ th§¦f¥g£l ng£lçæy¦ Ïa§¦f¡Toa  thfd§¦fS¡F M©L 

guhkç¥ò nkw¦bfhs¦sÎ«, guhkç¥ò g£oæaèy¦ c£glhj Ïju cÂç ghf§¦fs¦ khw¦¿¡ 

bfhs¦sÎ« éiy¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.étu« Ãd¦tUkhW 

 

tçir 

v© 

ãWtd¤Âd¦ bga®          bjhif  

 

1 $ iguth »ßd¦ iyd¦, be.116/90 fhkuh#® 

bjU, th¡fd¦h«g£o n#hyh®bg£, 

ÂU¥g¤ö® 

  Rs. 1890/-(+ GST) 
 

2 $ bt§¦fnlZtuh,  

be,11 R©zh«ò¡fhu bjU, ntÿ® 

Rs. 3500/- (+ GST) 

 

mYtyf¡F¿¥ò 

bghJ Rfhjhu mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij vÂ®neh¡» jå mYtyçd¦ Kd¦ 

mDkÂ bgw¦W, tçir v©. 1.y¦ cs¦s $ iguth »ßd¦ iyd¦, be.116/90 fhkuh#® bjU, 

th¡fd¦h«g£o n#hyh®bg£, ÂU¥g¤ö® vd¦w ãWtd¤Âd¦ Fiwªj éiy¥òs¦ëia  

Vw¦W nkw¦go M©L guhkç¥ò nkw¦bfhs¦sÎ«, guhkç¥ò g£oæaèy¦ c£glhj Ïju cÂç 

ghf§¦fs¦ khw¦¿¡ bfhs¦sÎ« mjd¦ bryéd¤Âw¦F« kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©.  1289 /2020/v¢1  

 



த ீ®khd« 

207.  ÂUt©zhkiy efuh£Á bghJ Rfhjhu«, jw¦nghJ bfhnuhdh itu[¦ ÏªÂahéy¦ 

gy khãy§¦fëy¦ ntfkhf gué tU»wJ. nkY« ÂUt©zhkiy efuh£Á gFÂæy¦ 

btëeh£oy¦ ÏUªJ« btë khãy¤Ây¦ ÏUªJ« mÂf msÎ Rw¦wyh¥gaâfs¦ 

ehs¦njhW« tUtjhy¦ Ïªef® nkw¦go itu[¦ ghÂ¥ò¡F cs¦shf neçlyh« vd¦gij¡ 

fU¤Ây¦ bfh©L« efuh£Á ã®thf Miza® mt®fëd¦ T£l e.f.v©.5437/n#2/2020-

15, ehs¦.17.04.2020 Rw¦w¿¡ifæy¦ bjçé¤Js¦sgo gâahs®fS¡F TLjyhf KfÎiw 

20,000 v©â¡iffs¦ njitahf cs¦sJ. vdnt (xU Kiw gad¦gL¤jToaJ)  20,000 

v©â¡iffs¦ kw¦W« gâahs®fis fhiy , khiy gçnrhjid bra¦tjw¦F bj®ky¦ 

[¦nfd®fs¦ 5 v©â¡ifæy¦ th§¦»¡  bfhs¦sÎ« , éiy¥òs¦ëfs¦ nfhuÎ«,mjw¦fhd 

njhuha bryéd« %.2,65,000/-¡F  (%gha¦ Ïu©L Ïy£r¤J mWg¤ijªjhæu« k£L«) 

kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nfhu¥gL»wJ. 

mYtyf¡F¿¥ò 

bghJ Rfhjhu« mtru mtÁa« fUÂ kd¦w Ô®khd¤ij  vÂ®®eh¡» jå mYtyçd¦ 

Kd¦ mDkÂ bgw¦W nkw¦go KfÎiw 20,000 v©â¡iffs¦ kw¦W« gâahs®fis 

fhiy , khiy gçnrhjid bra¦tjw¦F bj®ky¦ [¦nfd®fs¦ 5 v©â¡iffs¦  th§¦»¡  

bfhs¦sÎ« , mjw¦fhd bryéd¤Âw¦F« kd¦w« mDkÂ më¡fyh«. 

e.f.v©.1343/2020/v¢1 

 

 

efuh£Á mYtyf« 

ehs¦  -   29 .05.2020 

jåmYty® kw¦W« Mizahs® 

       ÂUt©zhkiy efuh£Á. 

 


