
                                                                                                   

நகரா�சி அ
வலக, 
�ள�ய���, 
நா�.22.06.2020. 

சாதாரண ��ட 
 

           �ள�ய��� நகரா�சி ம ற"தி  சாதாரண ��ட 2020- வ$ட ேம 
மாத 30.06.2020- ேததி ெச(வா)கிழைம மாைல 4.00 மண-.� தன�அதிகா0 
அவ1க� தைலைமய-2 ம ற ��ட அர�கி2 ைவ"3 நைடெப5. 
 
 
                                        தன�அ
வல1 (ம) ஆைணயாள1,  

    �ள�ய��� நகரா�சி 
                                                                                

Date of 
Council 

Decision No. Subject in Agenda 
Decision of 

Council 

30.06.20
20 

1418 ெபா$�.1              
          ெச ைன நகரா�சி நி1வாக ஆைணய1 :;றறி.ைக 
ந.க.எ=.5437/ேஜ1/2020, நா�.09.03.2020- ப�C, ெத காசி 
மாவ�ட ஆ�சி"தைலவ1 அவ1கள�  க�த எ=.4368/2020/ங, 
நா�.11.05.2020 ம;5 நகரா�சி நி1வாக ம=டல இய.�ந1 
அவ1கள�  அறிGைரய- ப�C �ள�ய��� நகரா�சி 
ப�திய-2 ெகாேரானா ைவரH ேநா) தIJ� நடவ�.ைக.� 
ேதைவயான கீL.க=ட கி$மிநாசின� ெபா$�க� வ-ைல.� 
ெபறG, அத;கான ேதாராய ெசலவ-ன" ெதாைக M.9,00,000/- 
(Mபா) ஒ ப3 இல�ச ம�I)ைய நகரா�சி வ$வா) 
ம;5 Oலதன நிதிய-2 ெசலவ-டG ம ற அPமதி 
ேவ=டJபIகிற3. (ந.க.எ=.0884/2020/எQ1)  

1. ைலசா2 – 4000 லி�ட1 
2. ேசா�ய ைஹJேபா �ேளாைரI – 4000 லி�ட1 
3. ெலம  கிராH ஆய-2 – 100 லி�ட1. 

 

அPமதி.கJ 
ப�ட3 

 1419 ெபா$�.2 
           �ள�ய��� நகரா�சி.��ப�ட ப�திகள�2 
நகரா�சிய-  T  அPமதிய- றி பக2 ம;5 இரG 
ேநர�கள�2 ஆL3ைள �ழா) கிண5க� அதிக அளவ-2 
ேபாடJப�I வ$கிற3. இைவ மன�த உய-1கV.� ஆப"3 
வ-ைளவ-Jபதாக உ�ள3. த;ேபா3 தமிLநாI மாவ�ட 
நகரா�சிக� ச�ட 1920 ப-G 205- ப� M.500/- அபராத 
வWலி.கJப�I வ$கிற3. ேம;ப� அபராத ெதாைகைய இன� 
வ$ கால�கள�2 M.5000/- ஆக வW2 ெச)ய ம ற"தி  
அPமதி ேவ=டJபIகிற3. 
          அ
வலக �றிJ�: ம ற அPமதி.கலா. 
                              (ந.க.எ=.3423/2019/F1) 
 

அPமதி.கJ 
ப�ட3 



 1420 ெபா$�.3       

         இZநகரா�சி.��ப�ட கீL.க=ட இட�கள�2 ஊரண- 
ம;5 ந\1நிைலக� �னரைம"த2 2020-2021 தி�ட"தி  கீL 
பண-க� ேம;ெகா�ள அரசிடமி$Z3 நிதி ெப5 ெபா$�I 
தயா1 ெச)யJப�I�ள மதிJப]��;� ம ற"தி  அPமதி 
ேவ=டJபIகிற3. 

 
வ.              
எ
= 

பண- வ-பர எ=ண
 

மதிJப]I M. 
(இல�ச) 

 பாJபா ஊரண-  1 60.00 
ெகா.�ரண-  1 100.00 
வைலய1 ஊரண-  1 60.00 
ெவ�^ரண-  1 60.00 

         (ந.க.எ=.1373/2020/இ1) 
 

அPமதி.கJ 
ப�ட3 

 1421 ெபா$�.4 
             �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய-2 ெகாேரானா ைவரH 
தIJ� பண-.காக கி$மிநாசின� ெபா$�களான ைலசா2 4000 லி�ட1, 
ேசா�ய ைஹJேபா �ேளாைரI 4000 லி�ட1 ம;5 ெலம  கிராH 
ஆய-2 100 லி�ட1 வா��வத;� த�தி வா)Zத 
நி5வன�கள�டமி$Z3 26.06.2020 அ 5 வ-ைலJ��ள� 
ேகாரJப�ட"தி2 கீL.க=ட O 5 வ-ைலJ��ள�க� 
வரJெப;5�ள3. 

வ. 
எ= 

நி5வன"தி  ெபய1 
வ-ைலJ��ள�ய-  வ-ைல 
வ-பர 

1 

SMV Chemicals, 
3/2(1), ச=Tக�ர, 
சாய2��, கடலா� 
தா
கா, 
இராமநாத�ர மாவ�ட. 

1 லி�ட$.� GST உ�பட 
ைலசா2 – M.170.00 
ேசா�ய ைஹJேபா 
�ேளாைரI-M.14.50 
ெலம  கிராH ஆய-2 – 
M.1200.00 

 

2 

KAYVEE JAY Enterprises, 
5B5, உைழJபாள1 ெத$, 
ெப0ய ேதா�ட, 
ெவ�ள.கிண5, 
ேகாய�"31. 

1 லி�ட$.� GST உ�பட 
ைலசா2 – M.210.00 
ேசா�ய ைஹJேபா 
�ேளாைரI-M.25.00 
ெலம  கிராH ஆய-2 – 
M.1400.00 

3 

Marison Chemicals, 
32A/1, க�டெபாம  ெத$,  
4வ3 �5.� ெத$,  
காZதி நக1, 
ேகாய�"31. 

1 லி�ட$.� GST உ�பட 
ைலசா2 – M.185.00 
ேசா�ய ைஹJேபா 
�ேளாைரI-M.20.00 
ெலம  கிராH ஆய-2 – 
M.1350.00 

        ேம;க=ட O 5 வ-ைலJ��ள�கள�2 வ0ைச எ=.1-2 உ�ள 
SMV Chemicals, 3/2(1), ச=Tக�ர, சாய2��, நி5வன"தி  
வ-ைலJ��ள� �ைறவாக உ�ள3. ேம;க=ட �ைறZத 
வ-ைலJ��ள� அள�"3�ள SMV Chemicals, 3/2(1), ச=Tக�ர, 
சாய2��, நி5வன"தி  வ-ைலJ��ள�ைய ம ற அPமதி.� 
ைவ.கJபIகிற3. (ந.க.எ=.884/2020/எQ1) 
 

அPமதி.கJ 
ப�ட3 



 1422 ெபா$�.5 
           �ள�ய��� நகரா�சி.� 2020-2021 ஆ ஆ=�;� 
ேதைவயான எx3ெபா$�க�, ப�வ�க� ம;5 பதிேவIக� 
வா��வத;� ��IறG ச�க�கள�  Oல ெகா�Tத2 ெச)ய 
ஒJபZதJ��ள� 17.06.2020 ேததி ேகாரJப�டதி2 கீL.க=I�ள 
இர=I ஒJபZதJ��ள�க� ெபறJப�I�ள3. 

1. தி$ெந2ேவலி மாவ�ட ஒJபZத ெதாழிலாள1 
ேசைவ ெதாழி2 ��IறG ச�க லிமிெட�, 
தி$ெந2ேவலி. 

2. ேமலகர அQ: பண-யாள1க� ெதாழி2 
��IறG ச�க லிமிெட� இ=� எ=.923, 
ெத காசி-627 811. 

       ெபறJப�I�ள இர=I ஒJபZதJ��ள�ய-2 எx3 ெபா$�க�, 
ப�வ�க�, பதிேவIகV.�0ய வ-ைல வ-கித கீேழ க=I�ள 
ப��யலி ப� சம1Jப-.கJபIகிற3.             

வ
.எ

=
 

ெபா$� வ-பர No.s 

தி$ெந2ேவலி 
மாவ�ட ஒJபZத 
ெதாழிலாள1 ேசைவ 
ெதாழி2 ��IறG 
ச�க லிமிெட� - 
தி$ெந2ேவலி 

ேமலகர அQ: 
பண-யாள1க� 
ெதாழி2 ��IறG
ச�க லிமிெட�
இ=� எ=.923, 
ெத காசி 

1 A4 Size Paper 1 0 319 314 

2 Legal Size Paper 1 0 368 363 

3  �ய1 ேநா�I 1 179 174 

4 �ய1 ேநா�I 1 343 338 

5 ML Register  1 272 267 

6 தபா2 கவ1 9 X 4  1 185 180 

7 தபா2 கவ1 10 X 4  1 205 200 

8 தபா2 கவ1 11 X 5  1 230 225 

9 பைசJபா��2 300 

ML  
1 68 65 

10 y2 க=I  1 

ப=ட
2 

255 250 

11 Flab  1 63 60 

12 ைப2  Pad  1 53 50 

13 Hேடப-ள1 

ெமஷி  ெப0ய3  
1 453 448 

14 Hேடப-ள1 

ெமஷி  சிறிய3 
1 125 120 

15 Hேடப-ள1 ப-  

ெப0ய3   
1 402 398 

16 Hேடப-ள1 ப-  

சிறிய3   

 

1 255 250 

17 � ேட. 1 க�I 43 40 

18 OIதா�  1 702 698 

19 Deposit Register MF 

No 94 
1 892 888 

20 Advance Register MF 

No94 
1 274 268 

21 T.A Bill form 1 499 495 

அPமதி.கJ 
ப�ட3 



22 3J�ரG 
பண-யாள1 
வ$ைகJபதிேவI  

1 453 448 

23 தபா2 பகீ1மான 

பதிேவI  
1 349 345 

24 Stamp Pad(Sumal)  1 78 75 

25 Stamp Pad(Large)  1 98 95 

 Stamp Pad INK Blue 

Colour  
1 98 95 

27 Pencil 1Box 78 75 

28 Stock Register 1 273 268 

29 த பதிேவI 1 452 448 

30 M-Book 25 Page 1 92 88 

31 M-Book 50 Page 1 122 118 

32 M-Book 100 Page 1 148 148 

33 LIR Register  1 452 448 

34 Building Application 

Register  
1 272 268 

35 ��ந\1 ெபய1 
மா;றJபதிேவI 

1 272 268 

36 சி5 ந\1 கழி.� 

ரச3ீக� 
1 0.17 0.16 

37 மல கழி.� 

ரச3ீக� 
1 0.17 0.16 

38 Payment  Book   1 452 448 

39 Receipts Book 1 452 448 

              ேமேல க=I�ள ப��யலி2 ேமலகர அQ: 
பண-யாள1க� ெதாழி2 ��IறG ச�க லிமிெட� இ=� எ=.923, 
ெத காசி எ ற நி5வன"தி  வ-ைலJப��ய2 �ைறவாக 
உ�ளதா2 ேம;க=ட ேமலகர ப-0=�� பண-யாள1 ெதாழி2 
��IறG ச�க லிமிெட� இ=� எ=.923, ெத காசி Oல 
பதிேவIக�, ப�வ�க� வ-ைல.� ெபற ம ற அPமதி 
ேவ=டJபIகிற3. 
 

 1423 ெபா$�.6 
          �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய-2 ெகாேரானா தIJ� 
T ெனQச0.ைக நடவ�.ைகய-  ஒ$ ப�தியாக ேநா) 
க�IJபா�I ப�தி, ேப$Z3 நிைலய, தினச0 சZைத, 
நகரா�சி அ
வலக ேபா ற ெபா3ம.க� அதிக �I 
இட�கள�2 உ�ள ெபா3ம.கள�ட கா)Qச2 ேபா ற 
ெகாேரானா ெதா;5 அறி�றி உ�ளவ1கைள 
க=டறிவத;காக உட2 ெவJபநிைல ம;5 3�J�. க$வ- 
(Finger pulse oxymeter) 10 எ=ண வா��வத;� உ"ேதச 
ெசலG" ெதாைக M.20,000/-.� ம ற"தி  அPமதி 
ேவ=டJபIகிற3. (ந.க.எ=.884/2020/எQ1) 
 

அPமதி.கJ 
ப�ட3 



 1424 ெபா$�.7 
           �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய-2 ெகாேரானா தIJ� 
T ெனQச0.ைக நடவ�.ைகயாக ேநா) க�IJபா�I ப�திய-2 
��ய-$.� ெபா3ம.க�, ேப$Z3 நிைலய, தினச0 சZைத, 
நகரா�சி அ
வலக ேபா ற ெபா3ம.க� அதிக �I 
இட�கள�2 உ�ள ெபா3ம.கள�ட கா)Qச2 ேபா ற ெகாேரானா 
ெதா;5 அறி�றி உ�ளவ1கைள க=டறிவத;காக உட2 
ெவJபநிைல ம;5 3�J� க$வ- (Finger pulse oxymeter) 10 எ=ண 
வா��வத;� த�தி வா)Zத நி5வன�கள�டமி$Z3 26.06.2020 அ 5 
வ-ைலJ��ள� ேகாரJப�ட"தி2 கீL.க=ட O 5 வ-ைலJ��ள�க� 
வரJெப;5�ள3. 

வ. 
எ= 

நி5வன"தி  ெபய1 வ-ைலJ��ள�ய-  
வ-ைல வ-பர 

1 

WE ‘ CAN ‘ MEDICARE, 
6, அகிசா�ர 5வ3 ெத$, 
ஜ\வா ேராI,  
க�டெபாம  நக1, ம3ைர 
– 625 002. 

1 எ=ண 
M.1680/- 

 

2 

HR Medical Systems,  
25/1, அ)யனா1 ேகாவ-2 
1வ3ெத$,  
ெச2
1, ம3ைர-625 002. 

1 எ=ண 
M.1848/- 

 

3 

Legand Bio Medicals, 
38A/6, அகிசா�ர 5வ3 
ெத$, நி�வ-சால, 
ெச2
1,  
ம3ைர- 625 002. 

1 எ=ண 
M.1960/- 

 

        ேம;க=ட O 5 வ-ைலJ��ள�கள�2 வ0ைச எ=.1-2 உ�ள  
WE ‘ CAN ‘ MEDICARE, க�டெபாம  நக1, ம3ைர  நி5வன"தி  
வ-ைலJ��ள� �ைறவாக உ�ள3. ேம;க=ட �ைறZத 
வ-ைலJ��ள� அள�"3�ள WE ‘CAN‘ MEDICARE, க�டெபாம  நக1, 
ம3ைர நி5வன"தி  வ-ைலJ��ள�ைய ம ற அPமதி.� 
ைவ.கJபIகிற3.  
(ந.க.எ=.884/2020/எQ1) 
 

அPமதி.கJ 
ப�ட3 

       1425 ெபா$�.8 
           இZநகரா�சி ��ந\1 ப-0G ேட�க1 லா0 வாகன 
TN-72-W-5173 வாகன"தி;� த�திQசா 5 ெபற பராம0J� 
ம;5 பx3 பண-க� ேம;ெகா�Vத2 பண-.� 
இ(வ
வலக ந.க.எ=.0947/2020/இ2, நா�.22.06.2020- ப� 
வ-ைலJ��ள� ேகாரJப�I 30.06.2020 அ 5 ெபறJப�ட இர=I 
வ-ைலJ��ள�கைள பா1ைவய-�I �ைறZத 
வ-ைலJ��ள�ய-ைன T�G ெச)ய ம ற"தி  அPமதி 
ேவ=டJபIகிற3. 
 

வ. 
எ= 

வ-ைலJ��ள�தார1க� 
வ-பர 

வ-ைலJ��ள� 
ெதாைக M. 

சதவ \த 

1 �T$கா ேமா�டா1H 
ஒ1.H, 
3/514, ெத காசி-
ெச�ேகா�ைட 
ெமய-  ேராI, 
ெகா�டா�ள. 

M.44014/- 
மதிJப]�ைட 
வ-ட �ைறG 

அPமதி.கJ 
ப�ட3 



2 Oஸா இ�சின�ய0� 
ஒ1.H, 
194, ெச�ேகா�ைட ேராI, 
ெத காசி. 

M.52510/- 
மதிJப]�ைட 
வ-ட அதிக. 

 
    ேம;க=டவா5 உ�ள இ$ வ-ைலJ��ள�கள�2 வ0ைச 
எ=.1-2 உ�ள �T$கா ேமா�டா1H ஒ1.H 
ெகா�டா�ள நி5வன"தி  �ைறZத வ-ைலJ��ள�ய-ைன 
ம ற அPமதி.கலா. 
    

 1426 ெபா$�.9 
           �ள�ய��� நகரா�சி.� 2020-2021 ஆ ஆ=�;� 
ேதைவயான ேடான1க� ம;5 கண-ன� ெபா$�க� 
வா��வத;� இZநக1ம ற த\1மான எ=.1411, நா�.16.06.2020-
 ப� அPமதி ெபறJப�I�ள3. அதன�Jபைடய-2 
இZநகரா�சி.� ேதைவயான ேடான1க� ம;5 கண-ன� 
ெபா$�க� வா��வத;� வ-ைலJ��ள� 17.06.2020 ேததி 
ேகாரJப�டதி2 கீL.க=I�ள ஐZ3 வ-ைலJ��ள�க� 
ெபறJப�I�ள3.      
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1 88A - Toner 1 862 1000 1003 925 875 
2 80A - Toner 1 815 920 973 880 825 
3 201A – Tonar (Colour)  

(HP) Each Colour 1 9051 - 9735 - - 

4 131A – Tonar (Colur) 

(HP) Each Colur 
1 9665 - 10325 - - 

5 201A – Tonar (Colour)  

(HP) Black 
1 7670 - 8555 - - 

6 131A – Tonar (Colur) 

(HP) Black 
1 7747 - 8614 - - 

7 Mouse 1 543 800 649 650 550 
8 Electronices Key 

Board 
1 944 1100 1121 1050 950 

9 Tvs Gold Mechanical 
Keyboard 

1 2832 - 3245 - - 

       ேமேல க=I�ள ேடான1க� ம;ற கண-ன� 
ெபா$�க� வா�க ஏசி� ஆ�ேடாெமஷி , கி$�ணா டவ1, 
எ.எH.ேராI, வடேச0, நாக1ேகாவ-2-1 எ ற நி5வன"தி  
வ-ைலJ��ள� �ைறவாக உ�ளதா2 ேம;க=ட ஆ.� 
ஆ�ேடாெமஷி , கி$�ணா டவ1, எ.எH.ேராI, வடேச0, 
நாக1ேகாவ-2-1 Oல ேடான1க� ம;5 கண-ன� 
ெபா$�க� வ-ைல.� ெபற ம ற அPமதி.கலா. 
(ந.க.எ=.1028/2020/ப-4) 
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 1427 ெபா$�.10 
               �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய-2 கடZத 25.03.2020 Tத2 
நாள3 வைர 49 நப1கV.� ெகாேரானா ைவரH ெதா;5 
பாதி.கJப�I சிகிQைச ெப;5 தி$ப-C�ளன1. இZநக02 
ெகாேரானா ைவரH ெதா;5 பாதி.கJப�I�ளதா2 அைன"3 
ெத$.கைளC அைட.கJப�ட 21576 ��ய-$J�கள�
 தினT 
கா)Qச2, சள� ம;5 இ$ம2 ேபா ற ெகாேரானா ைவரH அறி�றி 
உ�ளனவா? எ பைத க=டறிய ெகாேரானா ப�வ 1500 எ=ண 
நக2 எI"3 பண-யாள1க� Oல க=டறிC பண- நைடெப;5 
வ$கி ற3. ேம;க=ட பண- ெதாட1பாக நகரா�சி நி1வாக 
ஆைணய1, ெச ைன, மாவ�ட ஆ�சி"தைலவ1, ெத காசி ம;5 
நகரா�சி நி1வாக ம=டல இய.�ந1, தி$ெந2ேவலி ஆகிய 
அ
வலக�கV.� தினT T ேன;ற அறி.ைக 
அPJபJபIவத;� �Iதலாக ப�வ�க�, நக2 எIJபத;� 
ேதைவயான 88A ேடான1 அவசர அவசிய ேதைவயாக உ�ளதா2 
அவசர, அவசிய க$தி 13.05.2020- ேததி வ-ைலJ��ள� 
வரேவ;கJப�டதி2 வரJெப;ற கீL.க=ட இர=I 
வ-ைலJ��ள�கள�2 Pegasus, ேசர மகாேதவ- நி5வன �ைறZத 
வ-ைலJ��ள� அள�"3�ளதா2 அZநி5வன Oல 88A ேடான1  4 
எ=ண வ-ைல.� ெபறG, அத;கான ெசலவ-ன"ெதாைக 
வ$வா) ம;5 Oலதனநிதிய-2 ெசலவ-டG ம ற அPமதி 
ேவ=டJபIகிற3. 
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No.s 

Pegasus – TTM 
Complex Near 
Railway Station, 
Cheranmahadevi. 

Premier Systems First 
Floor Trivandrum, 
Murugankurichi, 

Tirunelveli. 
 
1 

88 A Toner 
1 
No 

1800 2000 

(ந.க.எ=.966/2018/ப-4) 

அPமதி.கJ 
ப�ட3 


