
 
n#hyh®ng£il efuh£Á 

சாதாரண T£l« 
 

    2020« M©L  ஜூ� khj« 12.06.2020« ehŸ ெவ�ள��கிழைம காைல 11.00 kâ¡F 

n#hyh®ng£il efuh£Á mYtyf¤Âš jåmYty® mt®fshš el¤j¥gl cŸs சாதாரண 

T£l elto¡iffŸ  
 

          jå mYty® 

ெபா�� எ�.1 
 ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சிய�� ெபா��காதார ப�!வ�" திட�கழி# ேமலா$ைம 

பண�க%�& பய�ப'(த ப�' வ)* கீ,க$ட வாகன.க%�& 2020-2021* 
ஆ$45கான சாைலவ! ெச6(த ேவ$47�ள�. சாைல வ!�& ஆ&* ேதாராய 

ெசலவ�ன* ெதாைக 9.17,174/-�& நி�வாக அ?மதி ேவ$4 ம�ற(தி� அ?மதி�& 
ைவ�க ப'கிற� 
 

வ.எ$. வாகன(தி� வ�வர* வாகன எ$. ெதாைக 9. 

1 4 ப� லா! (�வராC மDதா) TN23 AT 1076 6,603/- 

2 ட*ப� ப�ேளச� TN23 BR 8739 8,321/- 

3 4ரா�ட� TN23 AY 6679 600/- 

4 4ைரவ� TN23 AY 6680 1,600+50/- 

  ெமா(த* ெதாைக 9. 17,174/- 

. 
mYtyf F¿¥ò 

1. ம�ற* நி�வாக அ?மதி வழ.கலா*. 

2. வ)வாG நிதிய�லி)H� இJெசலவ�ன(ைத ேம5ெகா�ள அ?மதி வழ.கலா*. 

 e.f.v©.650/2016/எJ1 

 

ெபா�� எ�.2 
 n#hyh®ng£il efuh£Á ப&திகள�" ெகாரனா ைவரD ேநாG த' K பண�யான 

கி)மிநாசின� ெதள��&* பண� 18 வா�'கள�" 23.03.2020 Mத" 02.04.2020 வைர 

ேம5ெகா� ப�ட�. ேம5ப4 பண��& ேதைவயான இயHதிர வாடைக ெதாைக ).12,375/-

ைன இ பண�ய�ைன ேம5ெகா$ட M/s.Green Sociality, ேஜாலா�ேப�ைட அவ�க%�& 

வழ.க#* ெகாேரானா வ�ழி Kண�# வ�ள*பர பலைக அைம�க ப�த5&$டான ெதாைக 

9.4,300/-�& ெதாைக வழ.க ம�ற(தி� அ?மதி�& ைவ�க ப'கிற�. 

  

mYtyf F¿¥ò 

1. ம�ற* அ?மதி வழ.கலா*. 

2. ேம5ப4 ெதாைகய�ைன ெபா� நிதிய�" இ)H� வழ.க ம�ற* அ?மதி 

வழ.கலா*.  

e.f.v©.277/2020/எJ1 

  



ெபா�� எ�.3 

 n#hyh®ng£il efuh£Á ப&திகள�" ெபா�ம�க%�& &4ந]� வ�நிேயாக(தி5& 
பய�ப'(த ப�' வ)* சி^மி� வ�ைச ப*Kக%ட� _4ய ஆ,�ைள கிண^கள�" 
வற�சிய�� காரணமாக ந]�ம�ட* &ைறH�வ��டதா", ந]� ஆதார* உ�ள ஆ,�ைள 

கிண^கள�" _'தல" UPVC ைப Kக� அைம�க#*, பeதைடH��ள 
மி�ேமா�டா�கைள Kதியதாக மா5றி அைம�க#*, ேம5க$ட பண�க%�& ேதைவயான 

அைன(� உதி!பாக.க%* வா.க#* தயா!�க ப�ட மதி பf�' ெதாைக 9.3.00 
இல�ச(தி5& நி�வாக அ?மதி ேவ$4 ம�ற(தி� அ?மதி�& ைவ�க ப'கிற�. 

 

mYtyf F¿¥ò 
1. ம�ற* நி�வாக அ?மதி வழ.கலா*. 
2. இ பண��கான ெசலவ�ன(ைத நிதி நிைலைம�ேக5ப வ)வாG 

நிதிய�லி)H� அ"ல� &4ந]� நிதிய�லி)H� ேம5ெகா�ள ம�ற* 
அ?மதி வழ.கலா*. 

 e.f.v©.486/2020/இ1 

ெபா�� எ�.4 

 மாவ�ட ஆ�சி( தைலவ�, தி) ப(g� அவ�க� வழ.கிய 

அறி#ைரய��ப4, ேஜாலா�ேபைட நகரா�சிய�� 18 வா�'கள�" ேகாேரானா 

ைவரD ேநாG த' K பண�யான கி)மிநாசின� ெதள��&* பண�கைள 20.06.2020 
ம5^* 21.06.2020 ஆகிய நா�கள�" நகரா�சிய�" உ�ள வாகன.க� ம5^* 
_'தலாக ேதைவ ப'* 4ரா�ட�கைள வாடைக அ4 ைடய�" கீ,க$டவா^ 
கி)மிநாசின� ெதள��க பய�ப'(த ப�'�ள�.  
 

t. 
v© பண� ேம5ெகா$ட வ�வர* 4ரா�ட�கள�� 

எ$ண��ைக 
ெதாைக 9. 

1. 20.06.2020 (5000x2)  2 எ$க�  9.10,000/-  
2. 21.06.2020 (5000x3)  3 எ$க�  9.15,000/-  
  ெமா(த*  9.25,000/-  

 

 ேம5ப4 பண��&$டான ப�4ய" ெதாைக 9.25,000/-ைன வழ.க#*, 
_'தலாக ேம6* ேதைவ ப'* ேபா� வாடைக�& அம�(தி�ெகா�ள ஆ&* 

ேதாராய ெசலவ�ன* 9.1.00 இல�ச(தி5& ம�ற(தி� அ?மதி�& 
ைவ�க ப'கிற). 
 
அ6வலக &றி K :  

1. ம�ற* அ?மதி வழ.கலா*. 
2. இ பண��கான ெசலவ�ன(ைத வ)வாG நிய�லி)H� வழ.க ம�ற* 

அ?மதி வழ.கலா*. 
3. ேம6*, இன� வ)* கால.கள� _'தலாக ேம6* ேதைவ ப'* ேபா� 

வாடைக�& அம�(தி�ெகா�ள ஆ&* ேதாராய ெசலவ�ன* 9.1.00 
இல�ச(தி5& ம�ற* அ?மதி�கலா* 

e.f.v©.277/2020/எJ1 



ெபா�� எ�.5 

 தமிழக அரசி� உ(தரவ��ப4 ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சிய�" “ெகாேரானா 

ைவரD” பரவாம" த'�&* ெபா)�', மாவ�ட ஆ�சிய�, தி) ப(g� ம5^* நகரா�சி 

நி�வாக ம$டல இய�&ந�, ேவm� அவ�கள�� ஆG# _�ட அறி#ைரய��ப4 மாவ�ட 

ஆ�சிய� அ6வலக(தி" வழ.க ப�ட “ெகாேரானா ைவரD” பரவாம" த'�&* 

நடவ4�ைக &றி(த M�ெனJச!�ைக வ�ள.க%ட� _4ய ேநா�nD ம5^* ப�ள�Jசி. 

ப#ட� ஆகியவ5ைற இHநகரா�சி ப&திகள�" 18 வா�'கள�6* உ�ள ஒpெவா) 
வ ]�45&* ம5^* வண�க நி^வன.கள�6* வ�நிேயாக* ெசG� வ�ழி Kண�# ஏ5ப'(த 
ேவ$4 ேநா�nD அJச4�க#* ம5^* தன�ைம ப'(த ப�'�ள நப� வ ]�ைடவ��' 

ெவள�ேய வ)*ப�ச(தி" க�'பா�' அைற�& தகவ" ெத!வ��க Sticker அJச4�க#* 

வ�ைல K�ள�க� ேகா!யதி" 17.06.2020 ேததி வர ெப5ற வ�ைல K�ள�கைள ம�ற(தி� 
பா�ைவ�&* M4வ�5&* ைவ�க ப'கிற� 
 

வ. 

எ$ 

வ�ைல K�ள� 

வழ.கியவ!� வ�வர* 

gâæ‹ étu«gâæ‹ étu«gâæ‹ étu«gâæ‹ étu«    

நகரா�சி sல* 
ப�ள�Jசி. ப#ட� 

வ�நிேயாக* 
ெசGய ப'* 
என ேநா�nD 
அJச4(த"  

10000 ப�ரதிக�  
அJச4�க  

9. 

ேகாவ��-19  
ெகாேரனா ைவரD 

ேநாG த' K 
நடவ4�ைகக� 

அட.கிய Multicolour 
ேநா�nD அJச4�க 

10000 ப�ரதிக� 
அJச4�க  

9. 

ேகாவ��-19  
ெகாேரனா ைவரD 

ேநாய�னா" 
தன�ைம ப'(த ப�

'�ள நப� 
வ ]�ைடவ��' 

ெவள�ேய 
வ)*ப�ச(தி" 

க�'பா�' 
அைற�& தகவ" 

ெத!வ��க Sticker 
அJச4�க 1000 

ப�ரதிக� அJச4�க 
9. 

1 
தி)மைல ப�!$ட�D, 
எ*.எ*.எ*.ெர�4 ெத), 
ேஜாலா�ேப�ைட 

23,400/- 40,000/- 14,800/- 

2 
தி)மக� ப�!$ட�D, 

Mன�சாமி நா7', 

ேஜாலா�ேப�ைட 
22,850/- 38,000/- 15,300/- 

3 
மா)தி ப�!$ட�D, 

பா�(தசாரதி ெத), 

ேஜாலா�ேப�ைட 
21,500/- 34,000/- 14,200/- 

 
 அ�வலக �றி�� :- 

1. ேம5ப4 வ�ைல K�ள�கள�" &ைறHத வ�ைல K�ள� வழ.கி7�ள வ.எ$.3� 

வ�ைல K�ள�ய�ைன ம�ற* ஏ5கலா*. 
2. ெபா��காதார பண�ய�� மிக அவசர அவசிய* க)தி தன� அ6வல� அவ�கள�� 

M� அ?மதி ெப5^ ேம5க$ட பண�ய�ைன ேம5ெகா$டைம�&* ம�ற* 
அ?மதி�கலா*.  

 

ந.க.எ$.277/2020/எJ1 
  



 
 
 
 
 
 

ெபா�� எ�.6 
 ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சி ப&திகள�" கீ,க$ட &4ந]� பராம! K பண�க%�& 

சி^மி� வ�ைச ப*Kக%�& ேதைவயான உதி! ெபா)�க� ச ைள ெசGய 25.06.2020 
அ�^ ஒ பHத K�ள� ேகா!யதி" வரெப5ற ஒ பHத K�ள�கள�� ஒ Kேநா�& ப�4ய" 
கீ,க$டவா^ தயா� ெசG� ம�ற(தி� அ?மதி�& ைவ�க ப'கிற�. 
 

வ.எ$. பண�ய�� ெபய� 

மதி பf' 
ெதாைக 

9.இல�ச
(தி" 

ஒ பHததார� 
ெபய� 

ஒ பHததார� 
ெபய� 

1 

இHநகரா�சி�& ெசாHதமான 
சி^மி� வ�ைசப*Kக%ட� 
_4ய ஆ,�ைள கிண^கள�" 
வஹ�சிய�� காரணமாக 
ந]�ம�ட* &ைறH� வ��டதா" 
ந]� ஆதரா* உ�ள ஆ,�ைள 

கிண^கள�" _'த" UPVC 
ைவ Kக� அைம�க#*, 
பeதைடH��ள தி�மி� 
ேமா�டா�கைள Kதியதாக 
மா5றி அைம�க#*, ேம5க$ட 
பண�க%�& ேதைவயான 
அைன(� உதி!பாக.க%* 
வா.&* பண� 

3.00 

M/s.wசிவச�தி 
அேசாசிய�D, 

0.65% 
மதி பf�ைடவ�ட 

அதிக* 

M/s.AM 
க�D�ர�ச�D, 

0.16% 
மதி பf�ைடவ�ட 

&ைற# 

 
mYtyf F¿¥ò 

ேம5ப4 வர ெப5ற ஒ பHத K�ள�கள�" M/s.AM க�D�ர�ச�D 
ஒ பHததார!� &ைறHத ஒ பHத K�ள�ய�ைன ம�ற* ஏ5கலா*. 

 

e.f.v©.       /2020/இ1 

ெபா�� எ�.7 
 தமிழக(தி" பரவ� வ)* ேகாவ��-19 ெகாராேனா ைவரD த' K பண�ய�" 
ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சி gGைம பண�யாள�க� ம5^* நகரா�சி பண�யாள�க%�& 

ேதைவ ப'* Mக பா�கா K க$ணா4 அ�ைட (Face Shiled) 200 எ$ண��ைக வா.க 

ஆ&* ேதாராய ெசல# ெதாைக 9.22,000/-�& (9பாG இ)ப(தி இர$டாய�ர* ம�'*) 
ம�ற(தி� அ?மதி ேகார ப'கிற�. 

 

mYtyf F¿¥ò 
1. ம�ற* அ?மதி வழ.கலா*. 

2. ெகாரேனா ைவரD த' K பண�ய�� அவசர அவசிய* க)தி தன� அ6வல!� 

M� அ?மதி ெப5^ ெபா)�க� வா.கியைம�&* ம�ற* அ?மதி 

வழ.கலா*. 

 

e.f.v©.227/2020/எJ1 


