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      2020 M« M©L br¥l«g® khj« 29 M« ehŸ, brt¦thŒ »Hik khiy 4.00 

kâaséš ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á jåmYty® k‰W« Miza® mt®fsJ 

miwæš Ã‹tU« bghUŸfis¥ g‰¿¡ T£l« eilbgW«. 

ãfœ¢Á ãuš 

bghUŸ. 1 

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Áæš Ó®äF efu Â£l¤Â‹ Ñœ gšntW ts®¢Á Â£l¥ 

gâfŸ eilbg‰W tU« ãiyæš, mj‹ xUgFÂahf mÃéU¤Â rh®ªj gFÂfëš 

Ó®äF rhiyfŸ mik¡F« (gFÂ – I) gâæid nk‰bfhŸtj‰F, ÂU¢Áuh¥gŸë Ó®äF 

efu Ïa¡Fe®fsJ R‰w¿¡if F¿¥ò v©.02/2019 ehŸ.28.01.2019š Ñœf©l 6 bjhF¥ò 

Ó®äF rhiy gâfis nk‰bfhŸtj‰F kÂ¥Õ£L %.77.50 nfho¡F mDkÂ 

më¡f¥g£LŸsJ. 

t. 

v©. 

bjhF¥ò rhiyæ‹ bga® 

kÂ¥ÕL  

%. nfhoæš 

1 I 
v‹.v°.Ã nuhL, Á‹dfil ÅÂ, »H¡F M©lhŸ ÅÂ, 

tl¡F M©lhŸ ÅÂ k‰W« eªÂ nfhéš bjU rhiy. 

15.00 

2 II ÑHu© rhiy - (gFÂ –I) 15.00 

3 III 
ÑHu© rhiy - (gFÂ –II), #hg®õh bjU k‰W« bgça 

f«khs¤ bjU. 

5.50 

4 IV 

Âšiy ef® Ãujhd rhiy, rhiy nuhL k‰W« Ï.é.M®  

nuhL. 

15.00 

5 V 
Âšiy ef® Ãujhd rhiy k‰W« bgçafilÅÂ. 15.00 

6 VI Ãõ¥ nuhL k‰W« bj‹}® nuhL. 12.00 

bkh¤j« 77.50 

nk‰f©l rhiyfëš ÑHu© rhiy gFÂ–I k‰W« gFÂ–II rhiyfŸ 

jäœehL ef®¥òw rhiyfŸ c£f£lik¥ò Â£l¤Â‹ Ñœ nk‰bfhŸs¥g£L é£ljhš, 

Ï›éU rhiyfS¡F gÂyhf ciwô® kU¤Jtkid rhiyfŸ vL¤J¡ 

bfhŸs¥g£lÂš, bghJ¥gâ¤Jiw k‰W« FoÚ®tofhš Jiw beLŠrhiy¤Jiw 

ju¥gL¤j¥g£l éiy¥g£oaš 2020-2021 tu¥bg‰wij bjhl®ªJ, kÂ¥ÕL ÂU¤j« 

brŒa¥g£lÂš, nk‰f©l kÂ¥ÕL %.85.00 nfhoahf tu¥bg‰WŸsJ.   

t. 

v©. 

bjhF¥ò rhiyæ‹ bga® 

kÂ¥ÕL  

%. nfhoæš 

1 

I 

»H¡F M©lhŸ ÅÂ 

13.50 

 

2 tl¡F M©lhŸ ÅÂ 

3 v‹.v°.Ã nuhL 

4 

II 
Á‹dfil ÅÂ 

7.00 

5 eªÂnfhéš bjU 

6 III ciwô® kU¤Jtkid nuhL ( gFÂ –I) 11.00 

7 IV ciwô® kU¤Jtkid nuhL ( gFÂ –II) 14.00 



 

2

 

8 Ãõ¥ nuhL 

9 V Âšiyef® Ãujhd rhiy 13.00 

10 

VI 
bj‹}® Ãujhd rhiy 

14.50 

11 <.é.M® nuhL 

12 VII bgçafilÅÂ 12.00 

bkh¤j« 85.00 

nk‰f©l 7 bjhF¥ò Ó®äF rhiyfis nk‰bfhŸtj‰F kÂ¥ÕL                          

%.85.00 nfho¡F ã®thf mDkÂ bgWtj‰F jåmYty® mt®fë‹ mDkÂ Ô®khd« 

v©.370 ehŸ. 25.08.2020š mDkÂ bg‰W, efuh£Á ã®thf Miza® mYtyf« 

br‹id¡F tiuÎ¡ foj« 25.08.2020« njÂa‹W mD¥Ã it¡f¥g£lJ. 

efuh£Á ã®thf Miza® mYtyf¤ÂèUªJ tu¥bg‰w foj« e.f.v©. 

13393/2020/IHSDP-3 ehŸ.09.09.2020š, Smart City Board Circulation note-š bgw¥g£l 

rhiyfë‹ bjhF¥Ãš khWjš brŒjj‰F«, 2020-2021« M©o‹ ju¥gL¤j¥g£l 

éiy¥g£oaš mo¥gilæš kÂ¥ÕL bjhif kh‰w¥g£lj‰F«, vÂ®tU« ÂU¢Áuh¥gŸë 

Ó®äF efu ã®thf Ïa¡Fe®fsJ FG T£l¤Âš mDkÂ bg‰W mD¥Ã it¡FkhW 

m¿ÎW¤j¥g£LŸsJ. 

 nk‰f©l g£oaèš f©LŸs 7 bjhF¥ò rhiyfëš Ó®äF rhiyfŸ mik¡F« 

gâæid nk‰bfhŸtj‰F kÂ¥ÕL %.85.00 nfho¡F jah® brŒa¥g£LŸsj‰F, Ó®äF 

efu ã®thf Ïa¡Fe®fsJ 11tJ FG T£l« ehŸ.18.09.2020š mDkÂ më¡f¥g£LŸsJ. 

vdnt nk‰f©l 7 bjhF¥ò rhiyfëš Ó®äF rhiyfŸ mik¡F« gâæid 

nk‰bfhŸtj‰F, efuh£Á ã®thf Miza® mYtyf¤Âš ã®thf mDkÂ bgWtj‰fhd 

elto¡iffis nk‰bfhŸtj‰F, jåmYty® k‰W« Miza® mt®fë‹ mDkÂ¡F 

it¡f¥g£LŸsJ. 

mYtyf F¿¥ò  

1. mDkÂ më¡fyh«. 

2. nk‰f©l 7 bjhF¥ò gâfS¡fhd kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.85.00 nfhoæid 

ÂU¢Áuh¥gŸë °kh®£ Á£o è£., ãÂæš ÏUªJ tH§f mDkÂ tH§fyh«. 

Ï1/6447/2020(ika«)                  

Ô®khd« v©.439 (bghUŸ-1): mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 2 

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Áæš Ó®äF efu Â£l¤Â‹ Ñœ gšntW ts®¢Á Â£l¥ 

gâfŸ eilbg‰W tU« ãiyæš, mj‹ xUgFÂahf gGjilªj ãiyæš cŸs 

ku¡fil Ú®nj¡f¤ bjh£oæid m¥òw¥gL¤Â òÂjhf nkšãiy Ú®¤nj¡f¤bjh£o 

mik¡F« gâ k‰W« ku¡fil gFÂæš FoÚ® Ãujhd FHhŒ k‰W« g»®khd FHhŒ 

òJ¥Ã¤jš gâæid nk‰bfhŸtj‰F kÂ¥ÕL %.7.50 nfho¡F jah® brŒa¥g£L, 

ÂU¢Áuh¥gŸë Ó®äF efu ã®thf Ïa¡Fe®fsJ 11tJ FG T£l¤Âš mDkÂ 

më¡f¥g£LŸsJ. 

vdnt nk‰f©l gâæid nk‰bfhŸtj‰fhd kÂ¥ÕL %.7.50 nfho¡F ã®thf 

mDkÂ bgWtj‰fhd elto¡iffis nk‰bfhŸtj‰F jåmYty® k‰W« Miza® 

mt®fë‹ mDkÂ¡F it¡f¥g£LŸsJ. 

mYtyf F¿¥ò  

1. mDkÂ më¡fyh«. 

2. nk‰f©l gâ¡fhd kÂ¥Õ£L¤ bjhifæid ÂU¢Áuh¥gŸë °kh®£ Á£o è£., 

ãÂæš ÏUªJ tH§f mDkÂ tH§fyh«. 

Ï1/7649/2020(ika«) 

Ô®khd« v©.440 (bghUŸ-2): mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 
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bghUŸ. 3 

திமேசச்ிாப்பர்ரி ாநகாடச்ிமய் ஆணை் , நகப் பபாறிார் , பசம் 

பபாறிார ்கிறக்கு ம்று் மம்கு , உதவி ஆணை ் (கைக்குகர்), உதவி ஆணை ்

(பைிார)், உதவி ஆணை ் (லமேலா்), நக சுகாதா அலுலய் , க்கர் பதாடப்ு 

அலுலய ்ம்று் தைிக்ணக பிிவு ஆகிமாக்ரின் இய்ய்  ம்று் அலுலயகதிம்கு 

பச்திதத்ார்கர் ம்று் லா / ாத இதற்கர்  01.04.2020 முதய் 31.03.2021 லண லாங்கிக் 

பகார்ர ஆகு் உதம்தச பசயவின் மை .2.50 யடச்தத்ிம்கு ஆணை ் அலக்ரின் நில்ாக 

அனுதி பபமப்படட்ு பச்திதத்ார்கர் ம்று் லா / ாத இதற்கர் விநிமாக் 

பச்ப்படட்ு லமேகிமது. 

   இநந்ிணயமய் ம 2020் ாத் முதய் இ்ாநகாடச்ிமய் லி ம்று் 

மய்முணமமடட்ுத ்தீப்்பா தணய லாக நிமிக்கப் படட்ுர்ரதணனத ்பதாடந்த்ு 

அன்னாமேக்கு  பச்திதத்ார்கர் ம்று் லா / ாத  இதற்கர் இ்ாநகாடச்ி மூய் 

லாங்கி  லறங்குலதம்கு  நி ் லாக அனுதி பபமப்படவிய்ணய என்பதாய்  லி ம்று் 

மய்முணமமடட்ுத ்தீப்்பா தணயல ்அலக்ளுக்கு கீற்கை்ட பச்திதத்ார் ம்று் லா 

/ ாத  இதற் 01.10.2020 முதய் 31.03.2021 லண லாங்கி லறங்கப்பட மலை்டு். 

brŒÂ¤jhŸ éãnahf« brŒa¥gL«  

mYtyç‹ bga® 

ehëjê‹ bga® 

லி ம் று் மய்முணமமடட்ு தீப்்பா 

தணயல ்இய்ய்  

  

  

Âdky® 

ÏªJ  (ஆங்கிய்) 

அலர் விகடன் 

    மம்கை்ட பச்திதத்ார் ம்று் லா / ாத இதற்கர் 2020-2021் ஆை்டிம்கு 

லவு பசயவு திடட்  திப்பீடட்ிய் பச்திதத்ார்கர் என்ம தணயப்பின் கீற் 2202001ய் பக்க் 

எை்.53ய் மை.6.00 யடச்் நிதி ஒதுக்கீடு பச்ப்படட்ுர்ரதிய் 01.04.2020 முதய் 31.03.2021 லண 

இ்ாநகாடச்ிமய் பைிபுிநத்ு லமே் அலுலயக்ரின் இய்ய் ம்று் அலுலயகதத்ிம்கு 

பச்திதத்ார்கர் ம்று் லா / ாத இதற்கர் லாங்கிக் பகார்ரலதம்கான பசயவின்  

மை.2.50 யடச்தத்ிம்கு ஆணை ்அலக்ரின் நில்ாக அனுதி ஏம்கனமல  

பபமப்படட்ுர்ரது.   தம்ச் லி ம்று் மய்முணமமடட்ுத ்தீப்்பாத ்தணயல ்

அலக்ரின் இய்யதத்ிம்கு  டட்ு்  பச்திதத்ார்கர் ம்று் லா / ாத இதற்கர் 

லாங்குலதம்கான  பசயவினதண்தம்  2020-2021் ஆை்டிய் ஏம்கனமல ஒதுக் கீடு 

பச்ப்படட்ுர்ர பதாணக மை.2.50 யடச்தத்ிலிமேநத்ு  மம்பகார்ரயா்.   

   மம்படி நாரிதற் ம்று் லா / ாத இதற்கணர  திமே .எஸ்.குமசன், திமேசச்ி 

என்பலிடம லி ம்று் மய்முணமமடட்ுத ்தீப்்பா தணயலமேக்கு  2020-2021் 

ஆை்டிம்கு 01.10.2020 முதய் நாரிதற் ம் று் லா / ாத இதற்கர்   விநிமாக் பச்ம்  

பைிமணன ஒப்பணடக்கவு் ,  நாரிதற்கர் லா / ாத இதற்கர்  லாங்குலதம்கு நில்ாக 

அனுதி மகாி பபாமேர் ணலக்கப்படட்ுர்ரது.  

  மலு் மம்படி அலுலய ்ுன் 2020 முதய் ஆகஸ்ட ் 2020 லணமலு்  

பச்திதத்ார்கர் லாங்கிணக்கு உி படட்ிய் சப்்பிதத்ுர்ரா்.   மம்படி படட்ிய் 

பதாணக ுன் 2020 முதய் ஆகஸ்ட ் 2020 லணமலு் ம்று் பசப்ட்ப ்ாத்  

முடிப்பபம்மவுடன்  அதம்குி பதாணகமணன லறங்குலதம்கு் ,  நில்ாக அனுதி 

மகாிம் தனி அலுலய ்ம்று் ஆணை ்அலக்ளுக்கு பபாமேர் ணலக்கப்படட்ுர்ரது.  

அலுலயக குறிப்பு 

1 2020-2021் ஆை்டிம்கு லவு பசயவு திடட் திப்பீடட்ிய் பச்திதத்ார்கர் என்ம 

தணயப்பின் கீற் 2202001ய் பக்க் 6ய் மை.6.00 யடச்் நாரிதற்கர் ம்று் லா / ாத 

இதற்கர் லாங்கிக் பகார்ர ஒதுக்கீடு பச்ப்டட்ுர்ர நிதிமலிமேநத்ு இதம்கான 

பசயவினத ்பதாணகமணன மம்பகார்ரவு் நில்ாக அனுதி அரிக்கயா்.  

2 மம்கை்ட நாரிதற்கர் விநிமாக் பச்து லமே் திமே .எஸ்.குமசன், உணமமெ ்

என்பலிடமிமேநத்ு லி ம்று் மய் முணமமடட்ுத ்தீப்்பா தணயல ்அலக்ர் 

01.10.2020 முதய் ாநகாடச்ி மூயம பதாடந்த்ு பச்திதத்ா ர்கணர 

விநிமாகிப்பதம்கு், அதம்குி பதாணகமணன மம்படி திமே .எஸ்.குமசன் 

அலக்ளுக்கு லறங்குலதம்கு் அனுதி அரிக்கயா்.    

3 லி ம்று் மய்முணமமடட்ுத ்தீப்்பா தணயல ்அலக்ர் ஏம்கனமல ுன் 2020 

முதய் ஆகஸ்ட ் 2020 லண நாரிதற் ம்று் லா / ாத இதற் லாங்கிண க்கு 

உி பதாணகமணன பசஸ்் . கிமேஷ்ைா நிமெஸ் . ஏபை்டட்ிம்கு 
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லறங்குலதம்கு் பசப்ட்ப ்ாததத்ிம்கு உி பதாணகமணன  ாத் 

முடிவும்மவுடன் லறங்குலதம்கு், 01.10.2020 முதய் இ்ாநகாடச்ி மூய் 

பச்திதத்ார்கர் ம்று் லா/ாத இதற்கர் லறங்கிடவு் அனுதி அரிக்கயா்.  

 Á2(ika«)/3249/2020 

Ô®khd« v©.441 (bghUŸ-3): mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 4  

                ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Áæš, ÑH¦f©Ls¦s gâæid öŒik ÏªÂah 

Â£l¤Â‹ Ñœ nk‰bfhŸs x¥gªj¥òs¦ë m¿¡if v©.05/2020-2021d¦ thæyhf 

25.09.2020 m‹W Kjš miH¥ghf x¥gªj¥òŸëfŸ nfhçaÂš tu¥bg‰WŸs x¥gªj¥ 

òŸëæid x¥gªj¥òŸë T®ªjhŒÎ¡FG gçÓè¤J tH§»ÍŸs gçªJiufŸ 

jåmYty® k‰W« Miza® mt®fë‹ gh®it¡F«,  Koé‰F« it¡f¥gL»wJ.   

t. 

v© 

ntiyæ‹ égu« 

tu¥bg‰WŸs 

x¥gªjòŸëæ‹ égu« 

k‰W« x¥gªj rjÅj« 

F¿¥ò 

1 2 3 4 

1. öŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ñœ 

Âwªj btëæš ky« 

fê¤jyhš V‰gL« Rfhjhu 

Ó®nfL, Âl¡fêÎfis 

Fiw¤ÂL« têKiwfŸ, 

Âl¡fêÎfis kWRH‰Á 

brŒjš k‰W« Û©L« 

ga‹gL¤Jjš M»ait 

F¿¤j éê¥òz®it 

V‰gL¤J« gâ¡fhd  32-

gu¥òiuahs®fŸ, 4-k©ly 

nk‰gh®itahs®fŸ k‰W« 1-

xU§»iz¥ghs® 

M»nah®fis x¥gªj¥òŸë 

mo¥gilæš 01.10.2020 Kjš 

31.03.2021 tiuæyhd 

fhy¤Â‰F btë¡bfhz®Î 

Kiwæš nk‰bfhŸSjš. 

 

kÂ¥ÕL %.36.50 Ïy£r«. 

1.  M/S. AMK MAN 

POWER SERVICES, 

NAGERCOIL.   

    +0.25% mÂf« 

ng¢Rth®¤ij¡F Ã‹ 

0.30% FiwÎ 

tu¥bg‰w xU x¥gªj¥ 

òŸëæš             M/S. AMK 

MAN POWER SERVICES, 

NAGERCOIL v‹w ãWtd« 

kÂ¥Õ£il¡ fh£oY«     

+0.25% rjÅj«   mÂfkhd  

x¥gªj¥òŸë 

bfhL¤ÂUªjhY«, ng¢R 

th®¤ij¡F Ã‹d® 

29.09.2020M« njÂa 

foj¤Âš, kÂ¥Õ£L 

éiyia él 0.30% 

Fiwthd éiy é»j¤Âš 

nk‰go gâæid 

nk‰bfhŸs r«kj« 

bjçé¤JŸsij V‰fyh« 

vd x¥gªj¥òŸë 

T®ªjhŒÎ¡ FG 

gçªJiu¤JŸsij V‰W 

x¥òjš  më¡fyh«. 

mYtyf¡ F¿¥ò:- 

nk‰f©l m£ltizæš  f©LŸs gâ¡fhd x¥gªj¥òŸëfis g¤Â 

v©.4š f©LŸs fhuz§fis K‹å£L V‰fyh«. 

(nfh¥ò v©.v¢1/5746/2020(ika«)  

Ô®khd« v©.442 (bghUŸ-4): mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 5  

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Áæš Ó®äF efu Â£l¤Â‹ Ñœ gšntW ts®¢Á Â£l¥ 

gâfŸ eilbg‰W tU« ãiyæš, mj‹ xU gFÂahf r¤Âu« ngUªJ ãiya« 

mik¡F« gâ eilbg‰W tUtÂš, nk‰go r¤Âu« ngUªJ ãiya¤Â‰FŸ fh‹»ß£ 

eilghij mik¡F« gâ, jh§F Rt® mik¡F« gâ k‰W« ä‹rhu rhjd§fŸ 

mik¡F« gâfis nk‰bfhŸtj‰F kÂ¥ÕL %.8.50 nfho¡F jah® brŒa¥g£L, 

ÂU¢Áuh¥gŸë Ó®äF efu ã®thf Ïa¡Fe®fsJ 11tJ FG T£l¤Âš mDkÂ 

më¡f¥g£LŸsJ. 

vdnt nk‰f©l gâæid nk‰bfhŸtj‰fhd kÂ¥ÕL %.8.50 nfho¡F ã®thf 

mDkÂ bgWtj‰fhd elto¡iffis nk‰bfhŸtj‰F jåmYty® k‰W« Miza® 

mt®fë‹ mDkÂ¡F it¡f¥g£LŸsJ. 
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mYtyf F¿¥ò  

1. mDkÂ më¡fyh«. 

2. nk‰f©l gâ¡fhd kÂ¥Õ£L¤ bjhifæid ÂU¢Áuh¥gŸë °kh®£ Á£o è£., 

ãÂæš ÏUªJ tH§f mDkÂ tH§fyh«. 

Ï1/7660/2020(ika«) 

Ô®khd« v©.443 (bghUŸ-5): mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 6 

                  ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á, nfh mÃnõfòu« nfh£l«, COVID-19, th®L v©. 

52¡F£g£l ò¤Jh®, ciwô® k‰W« gŠrt®zrhä nfhéšbjU M»a gFÂfëš  

brašg£L tªj fhŒf¿ k‰W« gH§fŸ rªij bfhuhdh bjh‰W nehŒ(COVID-19) 

fhuzkhf bghJk¡fS¡F nehŒ V‰gl TlhJ v‹gjid fU¤Âš bfh©L, bghJk¡fŸ 

beçrš Fiw¡F« bghU£L, nk‰f©l  gFÂæš R‰¿ÍŸs k¡fS¡F mUfhikæš 

bghU£fŸ »il¡F« tifæš (#]‹01 Kjš #]‹30/2020 tiu) j‰fhèf fhŒf¿ rªij 

k‰W« xè, xë mik¥Ãid Ãõ¥ Ëg® fšYhç ikjhd¤Âš mik¡F« gâæid 

nk‰bfhŸs  %.10.10 y£r¤Â‰F kÂ¥ÕL jahç¡f¥g£L, nk‰go gâæid kÂ¥Õ£oid¡ 

fh£oY« 0.10 rjÅj« Fiwthd éiy é»j¤Âš x¥gªjjhu® ÂU.Ã.ntY¢rhä, ÂU¢Á 

v‹gt® _y« mtru mtÁa« fUÂÍ« bghJk¡fŸ ey‹ fUÂÍ« 1994M« M©L 

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á r£l« ÃçÎ 15‹ Ñœ nk‰bfhŸs¥g£lij jåmYty® k‰W« 

Miza® mt®fë‹ gh®it¡F« gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ . 

mYtyf F¿¥ò :    

 gh®itæ£L gÂÎ brŒayh«.    

 (e.f.v© Ï2/6019/2020)   

Ô®khd« v©.444 (bghUŸ-6): gh®itæ£L gÂÎ brŒa¥g£lJ. 

bghUŸ. 7 

                ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á¡F£g£l gFÂfëš bfhnuhndh nehŒ   guthkš 

jL¡F« bghU£L bghJk¡fŸ Ïilna r_f éyfiy filÃo¡f muR 

m¿ÎW¤ÂÍŸsJ. mj‹go, Âdrç bghJk¡fŸ mÂfséš  fhªÂ rªij gFÂfëš 

bghJk¡fŸ mÂfséš TLtij jL¡F« bghU£L mçak§fy« nfh£l¤Â‰F£g£l 

th®L v© 14š Ï.Ã.rhiy lh¡l®.kJu« khefuh£Á ca®ãiy¥gŸëæš j‰fhèfkhf 

fhŒf¿ filfŸ k‰W« gH¡filfŸ mik¡F« gâæid nk‰bfhŸs MF« bkh¤j 

bryéd« %.3.70 y£r¤Â‰F kÂ¥ÕL jahç¡f¥g£L, jäœehL  xëÎkiwt‰w  

x¥gªj¥òŸëfŸ r£l«  1998 ÃçÎ 16 (a) ‹ Ñœ, x¥gªjjhu® ÂU.v°.»Ughfu‹, 

ÂU¢Áuh¥gŸë mt®fë‹ _y« kÂ¥Õ£il fh£oY« 0.27 rjÅj« Fiwthd 

éiyé»j¤Âš gâ nk‰bfh©lij jå mYty® k‰W« Miza® mt®fë‹ 

gh®it¡F« gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ.  

mYtyf¡ F¿¥ò :  

 gh®itæ£L gÂÎ brŒayh«.    

(Ï3/5313/2020(ik)  

Ô®khd« v©.445 (bghUŸ-7): gh®itæ£L gÂÎ brŒa¥g£lJ. 

bghUŸ. 8 

                ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á, mçak§fy« nfh£l« th®L v©.                      

21¡F£g£l gFÂfëš bfhnuhndh bjh‰W V‰g£L jilbrŒa¥g£l gFÂfshf 

m¿é¡f¥g£l bjU¡fëš rhiyfëš jL¥ò mik¤jš, éê¥òz®Î  gjhif k‰W« 

ãH‰Tiu M»ad mik¡F« gâfis nk‰bfhŸs %.0.44 y£r¤Â‰F kÂ¥ÕL 

jahç¡f¥g£L, jäœehL  xëÎkiwt‰w  x¥gªj¥òŸëfŸ r£l«  1998 ÃçÎ 16 (a) ‹ 

Ñœ, x¥gªjjhu® ÂU.v°.»Ughfu‹, ÂU¢Áuh¥gŸë mt®fë‹ _y« kÂ¥Õ£il 
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fh£oY« 0.29 rjÅj« Fiwthd éiyé»j¤Âš gâ nk‰bfh©lij jå mYty® 

k‰W« Miza® mt®fë‹ gh®it¡F« gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ.  

mYtyf¡ F¿¥ò :  

 gh®itæ£L gÂÎ brŒayh«.    

(Ï3/5312/2020(ik)  

Ô®khd« v©.446 (bghUŸ-8): gh®itæ£L gÂÎ brŒa¥g£lJ. 

 

 (x¥g«) – R. ÁtR¥Ãukâa‹, 

jåmYty® k‰W« Miza®, 

 ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á.    


