
 
 
 

n#hyh®ng£il efuh£Á 
அவசர� T£l« 

 

    2020« M©L  �ச�ப	 khj«  31.12.2020« ehŸ  வ�யாழ�கிழைம காைல 11.00 

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

அவசர� T£l elto¡iffŸ  
 

          jå mYty® 

ெபா�� எ�.1 

 ேஜாலா	ேப�ைட நகரா�சி���ப�ட 18 வா	�கள��� வ ைம ேகா��!� கீ# 

உ%ள ���ப&கைள 'ர�சி( தைலவ� அ�மா கா*ப+� தி�ட(தி, ேச	��� ெபா.�� 

ஏ!ெகனேவ பதிேவ!ற� ெச2யப�ட ப�வ&கைள த!ெபா34 கள ஆ26 ெச24 

ச7பா	(த, பண��காக 2050 ப�வ&கைள அரசாைண எ=.170 நா%.27.10.2020, 

ெத7வ�(4%ளப� ஒ. ��*ப(தி!� A.15/- எDற அ�*பைடய�, வ ைம ேகா��!� 

கீ# உ%ள ���ப&க% வ�வர&க% அ�&கிய ப�வ&கைள அEசிட ஒ. ப�வ(தி!� 

A.5/- எDற அ�*பைடய�, ப�வ&க% அEச��க jFÂthŒªj cŸq® அEசக (Press) 

ãWtd cçikahs®fëläUªJ   வ�ைல*'%ள�க% ேகா7யதி, 19.11.2020 ேததி 

வர*ெப!ற வ�ைல*'%ள�கைள மDற(திD பா	ைவ��� G�வ�!�� ைவ�க*ப�கிற4 

  

வ.எ= வ�ைல*'%ள� வழ&கியவ7D வ�வர� 

4 ப&க&க% அட&கிய 
ஒ. ப�வ�    

ெமா(த� 2050 
ப�வ&க% அEச�(த, 

ெதாைக  

A. 

1 
தி.மைல  ப�7=ட	I, எ�.எ�.எ�.ெர�� ெத., 

ேஜாலா	ேப�ைட 
A.13,325/- 

2 
மா.தி ப�7=ட	I, பா	(தசாரதி ெத., 

ேஜாலா	ேப�ைட 
A.10,250/- 

3 
தி.மக% ப�7=ட	I, Gன�சாமி நாL� ெத., 

ேஜாலா	ேப�ைட 
A.12,300/- 

 
அ�வலக �றி�� :- 

ேம!ப� வ�ைல*'%ள�கள�, �ைறMத வ�ைல*'%ள� வழ&கிL%ள வ.எ=.2D 
வ�ைல*'%ள�ய�ைன மDற� ஏ!கலா�. 
 

ந.க.எ=.687/2020/எE1  
  



 
 

ெபா�� எ�.2 
 ேஜாலா	ேப�ைட நகரா�சி���ப�ட 18 வா	�கள��� வ ைம ேகா��!� கீ# 

உ%ள ���ப&கைள 'ர�சி( தைலவ� அ�மா கா*ப+� தி�ட(தி, ேச	��� ெபா.�� 

ஏ!ெகனேவ பதிேவ!ற� ெச2யப�ட ப�வ&கைள த!ெபா34 கள ஆ26 ெச24 

ச7பா	(த, பண��காக 2050 ப�வ&கைள அரசாைண எ=.170 நா%.27.10.2020, 

ெத7வ�(4%ளப� ஒ. ��*ப(தி!� A.15/- எDற அ�*பைடய�, வ ைம ேகா��!� 

கீ# உ%ள 2050 ���ப&க% வ�வர&க% அ�&கிய ப�வ&கைள ேநர� கள ஆ26 (Field 

Verification) ெச2ய ஒ. ப�வ(தி!� A.5/- எDற அ�*பைடய�, 2050 பயணாள�கள�D 

வ�வர&க% அ�&கிய ப�வ&க% ேநர� கள ஆ26 ெச2ய (Field Verification) 

jFÂthŒªj cŸq® Computer ãWtd cçikahs®fëläUªJ வ�ைல*'%ள�க% 

ேகா7யதி, 19.11.2020 ேததி வர*ெப!ற வ�ைல*'%ள�கைள மDற(திD பா	ைவ��� 

G�வ�!�� ைவ�க*ப�கிற4. 

  

வ.எ= வ�ைல*'%ள� வழ&கியவ7D வ�வர� 

4 ப&க&க% அட&கிய 
ஒ. ப�வ�    

ெமா(த� 2050 
ப�வ&க% ேநர� கள 

ஆ26 (Field Verification) 

ெச2ய ெதாைக  

A. 

1 Thiru Computers, இரய�,ேவ IேடசD ேரா�, 

அ=ணா ெத., ேஜாலா	ேப�ைட 
A.13,325/- 

2 
KBP Computers, பா	(தசாரதி ெத., 

ேஜாலா	ேப�ைட 
A.10,250/- 

3 PK Computers, ப�கி7த�கா, லா7ெச� 

ேஜாலா	ேப�ைட 
A.12,300/- 

 
அ�வலக �றி�� :- 

ேம!ப� வ�ைல*'%ள�கள�, �ைறMத வ�ைல*'%ள� வழ&கிL%ள வ.எ=.2D 
வ�ைல*'%ள�ய�ைன மDற� ஏ!கலா�. 
 

. ந.க.எ=.687/2020/எE1 
  



ெபா�� எ�.3 

  ேஜாலா	ேப�ைட நகரா�சி���ப�ட 18 வா	�கள��� வ ைம ேகா��!� கீ# 
உ%ள ���ப&கைள 'ர�சி( தைலவ� அ�மா கா*ப+� தி�ட(தி, ேச	��� ெபா.�� 
ஏ!ெகனேவ பதிேவ!ற� ெச2யப�ட ப�வ&கைள த!ெபா34 கள ஆ26 ெச24 

ச7பா	(த, பண��காக 2050 ப�வ&கைள அரசாைண எ=.170 நா%.27.10.2020, 

ெத7வ�(4%ளப� ஒ. ��*ப(தி!� A.15/- எDற அ�*பைடய�, வ ைம ேகா��!� 

கீ# உ%ள ���ப&க% வ�வர&க% அ�&கிய ப�வ&கைள Online, Data Entry ெச2ய 

ஒ. ப�வ(தி!� A.5/- எDற அ�*பைடய�, ப�வ&க% Data Entry jFÂthŒªj 

cŸq® Computer Data Entry ãWtd ãWtd cçikahs®fëläUªJ   

வ�ைல*'%ள�க% ேகா7யதி, 19.112020 ேததி வர*ெப!ற வ�ைல*'%ள�கைள மDற(திD 
பா	ைவ��� G�வ�!�� ைவ�க*ப�கிற4 
  

வ.எ= வ�ைல*'%ள� வழ&கியவ7D வ�வர� 

4 ப&க&க% அட&கிய 
ஒ. ப�வ�    

ெமா(த� 2050 
ப�வ&க% Data Entry 

ெச2ய ெதாைக  

A. 

1 Thiru Computers, இரய�,ேவ IேடசD ேரா�, 

அ=ணா ெத., ேஜாலா	ேப�ைட 
A.13,325/- 

2 
KBP Computers, பா	(தசாரதி ெத., 

ேஜாலா	ேப�ைட 
A.10,250/- 

3 PK Computers, ப�கி7த�கா, லா7ெச� 

ேஜாலா	ேப�ைட 
A.12,300/- 

 

அ�வலக �றி�� :- 

ேம!ப� வ�ைல*'%ள�கள�, �ைறMத வ�ைல*'%ள� வழ&கிL%ள வ.எ=.2D 
வ�ைல*'%ள�ய�ைன மDற� ஏ!கலா�. 

ந.க.எ=.687/2020/எE1 

ெபா�� எ�.4 

  தமிழக அரசிD உ(தரவ�Dப� ேஜாலா	ேப�ைட நகரா�சிய�, 18 வா	�கள��� 

“ெகாேரானா ைவரI” ேநா2 த�*' நடவ��ைக ேம!ெகா%ள மாவ�ட ஆ�சி( தைலவ	, 

தி.*ப(o	 அவ	க% ம! � நகரா�சி நி	வாக ம=டல இய��ந	, ேவp	 ஆகிேயா7D 
தினச7 காெனாள� ஆ26 q�ட அறி6ைரய�Dப� இMநகரா�சி��ப�ட ப�திகள�, 

“ெகாேரானா ைவரI” உ%ள ஒrெவா. வ s����, கைடகள��� ெகாேரானா ைவரI 

ேநா2 ெதா!  �றி(த ேநா�tI வ�நிேயாக� ெச24 வ�ழி*'ணண	6 ஏ!ப�(த 
ேவ=�� என ெத7வ�(4%ள ெதாட	M4 ெபா4ம�கu�, வ�யாபா7க% த&க% ேநா2 
ெதா!றிலி.M4 பா4கா(4�ெகா%4 �றி(4 வ�ழி*'ண	6 ேநா�tIக% அEச��க6� 

ஆ�� ேதாராய ெசலவ�ன� ெதாைக A.1.00 இல�ச(தி!� (Aபா2 ஒ. ல�ச� ம���) 
மDற(திD அvமதி ேகார*ப�கிற4. 
 

அ�வலக �றி�� :- 
1. மDற� அvமதி வழ&கலா� 
2. ேம!க=ட பண��கான ெசலவ�ன(ைத நகரா�சி ெபா4நிதிய�லி.M4 

ேம!ெகா%ளலா�. 
 ந.க.எ=.277/2020/எE1 
  



ெபா�� எ�.5 

 தமிழக அரசிD உ(தரவ�Dப� ேஜாலா	ேப�ைட நகரா�சிய�, 18 வா	�கள��� 

“ெகாேரானா ைவரI” ேநா2 த�*' நடவ��ைக ேம!ெகா%ள மாவ�ட ஆ�சி( தைலவ	, 

தி.*ப(o	 அவ	க% ம! � நகரா�சி நி	வாக ம=டல இய��ந	, ேவp	 ஆகிேயா7D 

தினச7 காெனாள� ஆ26 q�ட அறி6ைரய�Dப� இMநகரா�சி��ப�ட ப�திகள�, 

“ெகாேரானா ைவரI” உ%ள ஒrெவா. வ s����, கைடகள��� ெகாேரானா ைவரI 

ேநா2 ெதா!  �றி(த ேநா�tI வ�நிேயாக� ெச24 வ�ழி*'ணண	6 ஏ!ப�(த 

ேவ=�� என ெத7வ�(4%ள ெதாட	M4 ெபா4ம�கu�, வ�யாபா7க% த&க% ேநா2 

ெதா!றிலி.M4 பா4கா(4�ெகா%4 �றி(4 வ�ழி*'ண	6 ேநா�tIக% அEச��க 

வ�ைல*'%ள�க% ேகா7யதி, 22.12.2020 ேததி வர*ெப!ற வ�ைல*'%ள�கைள மDற(திD 

பா	ைவ��� G�வ�!�� ைவ�க*ப�கிற4 

  

வ.எ= வ�ைல*'%ள� வழ&கியவ7D வ�வர� 

12,000 எ=ண��ைக 

ேநா�tI அEச��க 

ெதாைக  

A. 

1 
தி.மைல  ப�7=ட	I, எ�.எ�.எ�.ெர�� ெத., 

ேஜாலா	ேப�ைட 
A.39,350/- 

2 
மா.தி ப�7=ட	I, பா	(தசாரதி ெத., 

ேஜாலா	ேப�ைட 
A.37,850/- 

3 
தி.மக% ப�7=ட	I, Gன�சாமி நாL� ெத., 

ேஜாலா	ேப�ைட 
A.38,600/- 

 
அ�வலக �றி�� :- 

ேம!ப� வ�ைல*'%ள�கள�, �ைறMத வ�ைல*'%ள� வழ&கிL%ள வ.எ=.2D 
வ�ைல*'%ள�ய�ைன மDற� ஏ!கலா�. 

 

ந.க.எ=.277/2020/எE1 

ெபா�� எ�.6 

ேஜாலா	ேப�ைட நகரா�சிய�D ேசாைலw	 நs	உM4 நிைலய(தி, பயDபா��, உ%ள 

Stablizer 75 KVA �ேளா7D திரவ ெதா�� 3000 லி�ட	 ேட&� ஒD  'தியதாக வா&க6� 

ம! � ேடாசி& ேமா�டா	க% ப34நs�க� ெச2ய தயா7�க*ப�ட மதி*ப+�� ெதாைக 

A.1.90 இல�ச(தி!� மDற(திD அvமதி�� ைவ�க*ப�கிற4. 

அ�வலக �றி*' :- 
1. மDற� நி	வாக அvமதி வழ&கலா� 
2. இEெசலவ�ன(ைத நிதி நிைல�� ஏ!ப வ.வா2 அ,ல4 ��நs	 நிதிய�லி.M4 

ேம!ெகா%ள அvமதி வழ&கலா�. 
ந.க.எ=. இ1/1072/2020 

  



 

 

ெபா�� எ�.7 

n#hyh®ng£il efuh£Á bghJÃçÎ, bgh¿æašÃçÎ, tUthŒÃçÎ, 

bghJRfjhu¥ÃçÎ   k‰W« efuik¥ò ÃçÎ m»a ÃçÎfS¡F njitahd fââfŸ, 

Ãç©l®fŸ k‰W« °nfd®fŸ njit¥gL»wJ. nkY«,  j‰bghJ brašg£oš cŸs 

UTIS _ykhfnt efuh£Áæ‹ miz¤J éjkhd gâfŸ, òfh®fŸ k‰W« kD¡fŸ 

bg‰w¥g£L tU»wJ. bfhnuhdh bj‰W fhuzkhf mid¤J MŒÎ T£l§fS« 

fnzhè fh£Á _ykhf eilbgWtjhš Ïj‰ njitahd fââ k‰W« Ãç©l®fŸ 

th§Ftj‰F jahç¡f¥g£l njhuha kÂ¥Õ£L bjhif %.5.50 Ïy£r¤Â‰F  ã®thf 

mDkÂ nt©o kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò    ::::    
1. kd¦w« ã®thf mDkÂ tH‡fyh«. 

 

2. Ï¢bryéd¤ij tUthŒ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs kd¦w« mDkÂ 
tH§fyh«. 

 

e.f.v©:Ï1/747/2020 
 

ெபா�� எ�.8 

 n#hyh®ng£il efuh£Áæš bghJ fê¥Ãl§fŸ, mYtyf f£ol«, m«kh 

cztf« k‰W« Mizahs® FoæU¥ò ngh‹w f£ol§fëš Rkh® 15 v©fŸ e¢R 

bjh£ofŸ cŸsJ. Ïªj e¢R bjh£ofëš nrfhukhF« e¢R fêÎfŸ mo¡fo ãiuªJ 

éLtjhš bghJk¡fŸ ga‹gL¤j Koahj ãiy cŸsjhY«, Rfhjhu Ó®nfL v‰gL« 

v‹gjhY« F¿¤j fhy¤Âš R¤j« brŒJ guhkç¥ò brŒa nt©L«. vdnt 

bghJk¡fë‹ ey‹ fUÂ nk‰f©l e¢R bjh£ofis F¿¤j fhy Ïilbtëæš 

R¤j« brŒÂl jahç¡f¥g£l kÂ¥ÕL bjhif %5.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹¦ 

mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò    
1.   kd¦w« ã®thf mDkÂ tH‡fyh«. 

2. Ï¢bryéd¤ij tUthŒ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs kd¦w«  mDkÂ 

tH§¦fyh«. 

 
e.f.v©:Ï1/79/2020  



 

 

n#hyh®ng£il efuh£Á 

அவசர� T£l« 
 
 

   2020« M©L  �ச�ப	 khj« 31.12.2020« ehŸ வ�யாழ�கிழைம காைல 11.00 

kâ¡F n#hyh®ng£il efuh£Á mYtyf¤Âš jåmYty® mt®fshš el¤j¥g£l 

அவசர� T£l தs	மான&க% 
  

வ.எ= 
ெபா.% 

எ= 

தs	மான 

எ= 
தs	மான� 

1 1 149 அ�வலக �றி*' அ&கிக7�க*ப�ட4 

2 2 150 அ�வலக �றி*' அ&கிக7�க*ப�ட4 

3 3 151 அ�வலக �றி*' அ&கிக7�க*ப�ட4 

4 4 152 அ�வலக �றி*' அ&கிக7�க*ப�ட4 

5 5 153 அ�வலக �றி*' அ&கிக7�க*ப�ட4 

6 6 154 அ�வலக �றி*' அ&கிக7�க*ப�ட4 

7 7 155 அ�வலக �றி*' அ&கிக7�க*ப�ட4 

8 8 156 அ�வலக �றி*' அ&கிக7�க*ப�ட4 

 

                

         தன� அ�வல	 

        ேஜாலா	ேப�ைட நகரா�சி 
 


