
                                                                                                   

நகரா�சி அ
வலக, 
�ள�ய���, 
நா�.20.07.2020. 

சாதாரண ��ட 
 

           �ள�ய��� நகரா�சி ம ற"தி  சாதாரண ��ட 2020- வ$ட ஜுைல மாத 28.07.2020- 
ேததி ெச+வா,கிழைம மாைல 4.00 மண/0� தன�அதிகா2 அவ3க� தைலைமய/4 ம ற ��ட 
அர�கி4 ைவ"5 நைடெப7. 
 
 
                                                               தன�அ
வல3 (ம) ஆைணயாள3,  

               �ள�ய��� நகரா�சி 
                                                                                

Date of 
Council 

Decision No. Subject in Agenda Decision of Council 

 1428  

ெபா$�.1     
           �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 த<ேபா5 ெகாேரானா 
ெதா<7 பரவ4 அதிகமாக உ�ளதா4 சட��, தி$மண ம<7 
>பநிக?@சிகA0�  ம0க� அதிகமாக ��ட �� வ$வதாக �கா3 
வBத வCண உ�ள5. ேம<ப� நிக?@சிகA0� தி$மண 
மCடப�க�, சDதாய மCடப�க�, வண/க நி7வன�கைள 
பய பE"த த<ேபா5 அர> அFமதி ஏ5 வழ�கவ/4ைல. எனேவ 
ேம<ப� நிக?@சிகள�4 அர> நி3ணய ெச,த எCண/0ைக0� 
அதிகமாக ெபா5ம0க� �Eவத<� அFமதி அள�"தாேலா, அர> 
நி3ணய ெச,த ேநர"தி<� ேம4 வண/க நி7வன�க�, கைடக� 
ெசய4ப�டாேலா கீ?0கCடவா7 அபராத வJ4 ெச,ய 
ம ற"தி  அFமதி0� ைவ0கKபEகிற5. 

வ. 

எC 
வ/பர 

Dத4 

தடைவ 

வ/தி மLற4 

அபராத  

ெதாைக 

M. 

2 தடைவ 

வ/தி மLற4 

அபராத 

ெதாைக 

M. 

1 

அFமதி இ4லாம4 

தி$மண மCடப திற0க 

ெச,த4 

1000-10000 20000 

2 

அர> அFமதி"5�ள 

எCண/0ைக0� 

�Eதலாக ெபா5ம0க� 

நிக?@சிய/4 ��னா4  

500-5000 10000 

3 

அர> நி3ணய/"5�ள 

ேநர"தி<� ேம4 கைடக�, 

வண/க நி7வன�க� 

ெசய4ப�டா4 

1000-10000 15000 

 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1429 ெபா$�.2 
           ö,ைம இBதியா தி�ட (SBM) 2018-2019-  கீ? Bio Mining 
அைம0� பண/ய/ைன இBநக3ம ற தY3மான எC.612, நா�.30.04.2018-
 ப� இBநகரா�சி ப�திய/4 உ�ள உர0கிட�கி4 M.200.00 
இல�ச"தி4 ேம<ெகா�ள அFமதி வழ�கKப�E�ள5. ஆனா4 
த<ேபா5 2020-2021ஆ ஆCE வ/ைலவ/கிதKப� தயா20கKப�E�ள 
மதிKப[��  அ�Kபைடய/4 M.235.00 இல�ச"தி4 ேம<ெகா�ள\, 

அFமதி0கK 
ப�ட5 



அத<கான அரசி  நிதி உதவ/ய/ைன ெபற\ ம ற"தி  அFமதி 
ேவCடKபEகிற5. 
வ

.

எ

C 

பண/ய/  வ/பர 

மதிKப[�E 

ெதாைக 

(M.இல�ச"தி4) 

1 இBநகரா�சி0��ப�ட வா3E 26-4 

உ�ள நகரா�சி உர0கிட�கிைன 

சரீைம"5 உய/3 உர (Bio Mining) 

தயா20� பண/ ேம<ெகா�Aத4. 

235.00 

 

 1430 ெபா$�.3          
          இBநகரா�சி ெபா5Kப/2\ ஈK� வாகன TN-79-E3178 
வாகன"தி<� பராம2K� பண/க� ேம<ெகா�Aத4 பண/0� 
இ+வ
வலக ந.க.எC.0951/2020/இ2, நா�.22.06.2020- ப� வ/ைலK��ள 
ேகாரKப�E 07.07.2020 அ 7 ெபறKப�ட இரCE வ/ைலK��ள�கைள 
பா3ைவய/�E �ைறBத வ/ைலK��ள�ய/ைன D�\ ெச,ய 
ம ற"தி  அFமதி ேவCடKபEகிற5. 
வ

. 

எ

C 

வ/ைலK��ள�தார3க� வ/பர 
வ/ைலK��

ள� ெதாைக 
சதவ Yத 

1 bவ/நாயக3 ேமா�டா3 ஒ30d, 

(அர> அ�கீகார ெப<ற 

நி7வன) 

31ஜி, பாபநாச ெமய/  ேராE, 

அபாசD"திர – 627 401. 

M.19845/- 

மதிKப[�

ைட வ/ட 

�ைற\ 

2 >Bதர ேமா�டா3 ஒ30d, 

(அர> அ�கீகார ெப<ற 

நி7வன) 

140, அேசா0 நக3, ெப$மா��ர, 

தி$ெந4ேவலி. 

M.21830/- 

மதிKப[�

ைட வ/ட 

�ைற\. 

                 ேம<கCடவா7 உ�ள இ$ வ/ைலK��ள�கA 
மதிKப[�ைட வ/ட �ைறவாக உ�ளதா4 அதி4 �ைறவாக 
வழ�கிf�ள வ2ைச எC.1-4 உ�ள bவ/நாயக3 ேமா�டா3 ஒ30d, 
அபாசD"திர நி7வன"தி  �ைறBத வ/ைலK��ள�ய/ைன ம ற 
அFமதி0கலா. 
 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1431 ெபா$�.4 
            ெச ைன நகரா�சி நி3வாக ஆைணய3 அவ3கள�  
><றறி0ைகய/ ப�f, தி$ெந4ேவலி மாவ�ட ஆ�சி"தைலவ3 
அவ3கள�  ஆ,\0 ��ட"தி4 ெத2வ/"தத  அ�Kபைடய/
, 
�ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 ெகாேரானா ைவரd அதிகமாக பரவ/ 
வ$வதா4 ெகாேரானா ைவரd தEK� பண/0� ேதைவயான கப>ர0 
��நY3 200 கிேலா டாKேகா4 நி7வன"திடமி$B5  (Tamil Nadu 
Medicinal Plant Forms & Herbal Medicine Corporation Limited C-29, Sidco Pharmaceutical 
Complex, Alanthur, Thirupporur) வ/ைல0� ெபற உ"ேதச ெசல\" ெதாைக 
M.1,60,000/- 0�, ேம<ப� ெசலவ/ன"ைத நகரா�சி 
ெபா5நிதிய/லி$B5 ெசலவ/ட\ ம ற"தி  அFமதி 
ேவCடKபEகிற5. (ந.க.எC.884/2020/எ@1)    
 

அFமதி0கK 
ப�ட5 



 1432 ெபா$�.5 
           இBநகரா�சி ெபா5>காதாரKப/2\ திட0கழி\ ேமலாCைம 
பண/ வாகன TN-76-W-1784-0� த�தி@சா 7 ப}5 நY0� பண/கைள 
ேம<ெகா�வத<� த�தி வா,Bத நி7வன�கள�டமி$B5 30.06.2020 
அ 7 ஒKபBதK��ள� ேகாரKப�டதி4 கீ?0கCட இரCE 
ஒKபBதK��ள�க� வரKெப<7�ளைத ம ற"தி  பா3ைவ0�, 
D�வ/<� ைவ0கKபEகிற5. 

வ. 

எC 

நி7வன"தி  ெபய3 ம<7 

Dகவ2 

ஒKபBதK��ள�ய/

  வ/ைல 

வ/பர M. 

1 b>Bதர ேமா�டா3 ஒ30d, 

தி$ெந4ேவலி. 

67,530/- 

2 bவ/நாயக3 ேமா�டா3 

ஒ30d, 

அபாசD"திர. 

65,285/- 

 

       
ேம<கCட இரCE ஒKபBதK��ள�கள�4 வ2ைச எC.2-4 உ�ள 
bவ/நாயக3 ேமா�டா3 ஒ30d, அபாசD"திர. நி7வன"தி  
ஒKபBதK��ள� �ைறவாக உ�ள5. அைத ம ற அFமதி0கலா. 
(ந.க.எC.1153/2020/எ@1) 
 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1433 ெபா$�.6 
          இBநகரா�சி ெபா5>காதாரKப/2\ திட0கழி\ ேமலாCைம 
பண/ வாகன TN-76-W-1784-0� �திய ேப�ட2 (100Ams/15ப/ேள�/12V) 
மா<7வத<� த�தி வா,Bத நி7வன�கள�டமி$B5 30.06.2020 அ 7 
ஒKபBதK��ள� ேகாரKப�டதி4 கீ?0கCட இரCE 
ஒKபBதK��ள�க� வரKெப<7�ளைத ம ற"தி  பா3ைவ0�, 
D�வ/<� ைவ0கKபEகிற5.  

வ. 

எC 

நி7வன"தி  ெபய3 ம<7 

Dகவ2 

ஒKபBதK��ள�ய/  

வ/ைல வ/பர M. 

1 b>Bதர ேமா�டா3 ஒ30d, 

தி$ெந4ேவலி. 

10,050/- 

2 bவ/நாயக3 ேமா�டா3 

ஒ30d, 

அபாசD"திர. 

9,850/- 

 

          ேம<கCட இரCE ஒKபBதK��ள�கள�4 வ2ைச எC.2-4 
உ�ள bவ/நாயக3 ேமா�டா3 ஒ30d, அபாசD"திர 
நி7வன"தி  ஒKபBதK��ள� �ைறவாக உ�ள5. அைத ம ற 
அFமதி0கலா. 
          ெபா5 >காதார அவசர அவசிய க$தி தன�அ
வல3 
அவ3கள�  அFமதி ெப<7 நடவ�0ைக ேம<ெகாCடைதf 
ம ற அFமதி0கலா. (ந.க.எC.1152/2020/எ@1) 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1434 ெபா$�.7 
         �ள�ய��� நகரா�சி ��நY3 வ/நிேயாகK ப/2வ/4 உ�ள 
�ழா, ெபா$"5ந3 நிைல II பண/ய/ட"திைன 01.10.2013 Dத4 30.09.2014 
D�ய உ�ள ஓராCE கால"தி<� நY�"5 ைவ"50 ெகா�ள, 
நகரா�சி நி3வாக இய0�ந3 அவ3கள�  ெசய4Dைற ஆைண 
எC.16662/2009/எK3, நா�.24.07.2014- ப� அFமதி வழ�கKப�E�ள5. 
ேம<ப� பண/ய/ட"ைத 01.10.2015 Dத4 30.09.2019 வைர ெதாட3B5 
நY�K� ெச,5 ெகாCடைம0� ப/ ேன<�, 01.10.2019 Dத4 30.09.2020 
வைர ெதாட3B5 நY�K� ெச,5 ெகா�ள அFமதி வழ�க ேவC�f 
இ+வ
வலக க�த எC.1636/2001/சி1, நா�.07.08.2019- ப� ப/ேரரைண 

அFமதி0கK 
ப�ட5 



அFKபKப�E�ள5. அத<கான அFமதி நாள5 வைர 
ெபறKபடாததா4 01.10.2015 Dத4 30.09.2020 வைர ேம<கCட த<காலிக 
பண/ய/ட"திைன நY�K� ெச,5 ெகாCடைம0� ப/ ேன<� 01.10.2020 
Dத4 30.09.2021 வைர ெதாடர அFமதி வழ�க\, ேம<ப� 
பண/ய/ட"ைத நிரBதர பண/ய/டமாக ஆைண வழ�கிட ஆவண ெச,ய 
ேக�E, ெச ைன நகரா�சி நி3வாக ஆைணய3 அவ3கA0� 
க$"5$ சம3Kப/0க ம ற"தி  அFமதி0� 
ைவ0கKபEகிற5.(ந.க.எC.1636/2001/சி1)  

 1435 ெபா$�.8 
           �ள�ய��� நகரா�சி ��நY3 வ/நிேயாகK ப/2வ/4 உ�ள 
இ}ைவ வC� ஓ�Eந3 பண/ய/ட"திைன 01.10.2012 Dத4 30.09.2013 
D�ய ஓராCE கால"தி<� நி�"5 ைவ"50 ெகா�ள, நகரா�சி 
நி3வாக இய0�ந3 அவ3கள�  ெசய4Dைற ஆைண 
எC.16662/2009/எK3, நா�.25.10.2012- ப� அFமதி வழ�கKப�E�ள5. 
ேம<ப� பண/ய/ட"ைத 01.10.2013 Dத4 30.09.2019 வைர நY�"5 
ைவ"50 ெகாCடைம0� ப/ ேன<� 01.10.2019 Dத4 30.09.2020 வைர 
ெதாட3B5 நY�K� ெச,5 ெகா�ள அFமதி வழ�க ேவC� 
இ+வ
வலக க�த ந.க.எC.1638/2014/சி1, நா�.06.08.2019- ப� 
ப/ேரரைண அFKபKப�E�ள5. அத<கான அFமதி நாள5 வைர 
ெபறKபடாததா4 01.10.2013 Dத4 30.09.2020 வைர ேம<கCட த<காலிக 
பண/ய/ட"திைன நY�K� ெச,5 ெகாCடைம0� ப/ ேன<�, 01.10.2020 
Dத4 30.09.2021 வைர ெதாடர அFமதி வழ�க\, ேம<ப� 
பண/ய/ட"ைத நிரBதர பண/ய/டமாக ஆைண வழ�கிட ஆவன ெச,ய 
ேக�E ெச ைன நகரா�சி நி3வாக ஆைணய3 அவ3கA0� 
க$"5$ சம3Kப/0க ம ற"தி  அFமதி0� ைவ0கKபEகிற5. 
(ந.க.எC.1638/2014/சி1) 
 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1436 ெபா$�.9 
          இBநகரா�சிய/  ெபா5 >காதாரKப/2வ/4 உ�ள மின� லா2 
ஓ�Eந3 பண/ய/ட"திைன 01.10.2011 Dத4 30.09.2013 D�ய நY�"5 
ைவ"50 ெகாCடைம0� ப/ ேன<� 01.10.2013 Dத4 30.09.2014 
D�ய ஓராCE கால"தி<� நY�"5 ைவ"50 ெகா�ள ெச ைன 
நகரா�சி நி3வாக இய0�ந3 அவ3கள�  ெசய4Dைற ஆைண 
�.D.எC.30319/2011/ேஜ3, நா�.24.12.20134 அFமதி வழ�கKப�E�ள5. 
           ேம<ப� பண/ய/ட"திைன 01.10.2014 Dத4 30.09.2019 வைர 
நY�"5 ைவ"தைம0� ப/ ேன<�, 01.10.2019 Dத4 30.09.2020 வைர 
ெதாட3B5 நY��K� ெச,5 ெகாCடைம0� அFமதி வழ�க 
ேவC�f இ+வ
வலக க�த ந.க.எC.1702/2001/சி1, நா�.07.08.2019-
 ப� ப/ேரரைண அFKபKப�E�ள5. 
          அத<கான அFமதி நாள5 வைர ெபறKபடாததா4 01.10.2014 
Dத4 30.09.2020 வைர ேம<கCட த<காலிக பண/ய/ட"திைன நY��K� 
ெச,5 ெகாCடைம0� ப/ ேன<� வழ�க\, 01.10.2020 Dத4 
30.09.2021 வைர பண/ைய நY��"5 ைவ"50 ெகா�ள அFமதி 
வழ��வத<� ேம<ப� பண/ய/ட"ைத நிரBதர பண/ய/ட அFமதி 
வழ�கிட ேதைவயான அரசாைண ெப<7"தர த0க அFமதி 
வழ�கிட ேகா2 ெச ைன நகரா�சி நி3வாக ஆைணய3 அவ3கA0� 
அFமதி ேக�E0 ெகா�ள ம ற அFமதி ேவCடKபEகிற5. 
(ந.க.எC.1702/2001/சி1) 
 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1437 ெபா$�.10 
            �ள�ய��� நகரா�சி ெபா5 >காதாரK ப/2வ/4 உ�ள லா2 
ஓ�Eந3 ம<7 5ல0�ந3 பண/ய/ட"திைன 01.10.2011 Dத4 30.09.2013 
D�ய நY�"5 ைவ"50 ெகாCடைம0� ப/ ேன<� 01.10.2013 Dத4 
30.09.2014 D�ய ஓராCE கால"தி<� நY�"5 ைவ"50 ெகா�ள 
ெச ைன நகரா�சி நி3வாக இய0�ந3 அவ3கள�  ெசய4Dைற 

அFமதி0கK 
ப�ட5 



ஆைண D.�.எC.30319/2011/ேஜ3, நா�.24.12.2013- ப� அFமதி 
அள�0கKப�E�ள5. 
        ேம<ப� பண/ய/ட"திைன 01.10.2014 Dத4 30.09.2019 வைர நY�"5 
ைவ"தைம0� ப/ ேன<�, 01.10.2019 Dத4 30.09.2020 வைர ெதாட3B5 
நY�K� ெச,5 ெகா�ள அFமதி வழ�க ேவC�f இ+வ
வலக 
க�த ந.க.எC.1637/2001/சி1, நா�.07.08.2019- ப� ப/ேரரைண 
அFKபKப�E�ள5. அத<கான அFமதி நாள5 வைர 
ெபறKபடாததா4 01.10.2014 Dத4 30.09.2020 வைர ேம<கCட த<காலிக 
பண/ய/ட"திைன நY�K� ெச,5 ெகாCடைம0� ப/ ேன<� 
வழ�க\ 01.10.2020 Dத4 30.09.2021 வைர பண/ நY�"5 ெகா�ள 
ெதாட3 அFமதி வழ�கிட\ இKபண/ய/ட"ைத நிரBதர 
பண/ய/டமாக ஆைண வழ�கிட ேதைவயான அர> ஆைண ெப<7 தர 
ேவC� ெச ைன நகரா�சி நி3வாக ஆைணய3 அவ3கA0� 
அFமதி ேக�E0 ெகா�ள ம ற அFமதி ேவCடKபEகிற5. 
(ந.க.எC.1637/2001/சி1) 

 1438 ெபா$�.11 
           �ள�ய��� தமி?நாE மி உ<ப"தி ம<7 பகி3மான0 
கழக நக3�ற ப/2\0� உ�ப�ட நகரா�சி வா3E எC.1, வட0� 
ரதவ Yதிய/4 உ�ள W/1 P-10 மி கப வா7காலி  �70ேக 
அைமB5�ளதா4 ேம<ப� மி கப"ைத இடமா<ற ெச,வத<� 
மதிKப[�E" ெதாைக M.22,090/- ம�E ெச
"த தமி?நாE 
மி உ<ப"தி ம<7 பகி3மான0 கழக நக3�ற இளநிைல 
மி ெபாறியாள3 க�த எC. இமிெபா/ந�/�ள�/வஆ/ேகா.DCW/ 
அ.எC.192/2020, நா�.25.06.2020 க�த"தி4 ெத2வ/0கKப�E�ள5. 
ேம<ப� ெபா5ம0க� பய பா��<� இைட�றாக உ�ள 
மி கப"ைத மா<ற ெச,5 வழ�க ெதாைக M.22,090/- ம�E 
தமி?நாE மி உ<ப"தி ம<7 பகி3மான0 கழக"தி<� ெச
"த 
ம ற"தி  அFமதி ேவCடKபEகிற5. ேம<கCட ெதாைகய/ைன 
நகரா�சி ெபா5நிதிய/  கீ? ேம<ெகா�ள\ ம ற 
அFமதி0கலா.(ந.க.எC.0973/2020/இ2) 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1439 ெபா$�.12 
           �ள�ய��� தமி?நாE மி உ<ப"தி ம<7 பகி3மான0 
கழக நக3�றK ப/2\0� உ�ப�ட நகரா�சி வா3E எC.2, 
>�ள0கைர ேரா��4 உ�ள மி கப SS-19/ெத-7 சாைலய/  
�70ேக அைமB5�ளதா4 ேம<ப� மி கப"ைத இடமா<ற 
ெச,வத<� பகி3மான0 கழக நக3�ற இளநிைல மி ெபாறியாள3 
க�த எC.இமிெபா / ந� / �ள� / வஆ/ ேகா.DCW/ அ.எC.191/2020, 
நா�.25.06.2020 க�த"தி4 ெத2வ/0கKப�E�ள5. ேம<ப� ெபா5ம0க� 
பய பா��<� ம<7 ேபா0�வர"50� இைட�றாக உ�ள 
மி கப"ைத மா<ற ெச,5 வழ�க ெதாைக M.25,350/- ம�Eம 
தமி?நாE மி உ<ப"தி ம<7 பகி3மான0 கழக"தி<� ெச
"த 
ம ற"தி  அFமதி ேவCடKபEகிற5. ேம<கCட ெதாைகய/ைன 
நகரா�சி ெபா5நிதிய/  கீ? ேம<ெகா�ள\ ம ற 
அFமதி0கலா. (ந.க.எC.0973/2020/இ2) 

அFமதி0கK 
ப�ட5 



 1440 ெபா$�.13 
           �ள�ய��� தமி?நாE மி உ<ப"தி ம<7 பகி3மான0 
கழக நக3�ற ப/2\0� உ�ப�ட நகரா�சி வா3E எC.26, 
க<பகவ Yதி ெத வட4 ெத$வ/4 உ�ள மி கப SS-10/கி-40எ 
சாைலய/  �70ேக அைமB5�ளதா4 ேம<ப� மி கப"ைத 
இடமா<ற ெச,வத<� மதிKப[�E" ெதாைக M.20,170/- ம�E 
ெச
"த தமி?நாE மி உ<ப"தி ம<7 பகி3மான0  கழக 
நக3�ற இளநிைல மி ெபாறியாள3 க�த எC.இமிெபா / நப / �ள� 
/ வஆ/ேகா.DCW / அ.எC.193/2020, நா�.25.06.2020 க�த"தி4 
ெத2வ/0கKப�E�ள5. ேம<ப� ெபா5ம0க� பய பா��<� 
ம<7 ேபா0�வர"50� இைட�றாக உ�ள மி கப"ைத 
மா<ற ெச,5 வழ�க ெதாைக M.20,170/- ம�E தமி?நாE 
மி உ<ப"தி ம<7 பகி3மான0 கழக"தி<� ெச
"த ம ற"தி  
அFமதி ேவCடKபEகிற5. ேம<கCட ெதாைகய/ைன நகரா�சி 
ெபா5நிதிய/  கீ? ேம<ெகா�ள\ ம ற அFமதி0கலா. 
(ந.க.எC.0973/2020/இ2) 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1441 ெபா$�.14 
           �ள�ய��� தமி?நாE மி உ<ப"தி ம<7 பகி3மான0 
கழக நக3�ற ப/2\0� உ�ப�ட நகரா�சி வா3E எC.28, சிவராD 
7வ5 ெத<� ெத$வ/4 உ�ள மி கப SS-21/ெத-36 சாைலய/  
�70ேக அைமB5�ளதா4 ேம<ப� மி கப"ைத இடமா<ற 
ெச,வத<� மதிKப[�E" ெதாைக M.15,620/- ம�E ெச
"த தமி?நாE 
மி உ<ப"தி ம<7 பகி3மான0 கழக நக3�ற இளநிைல 
மி ெபாறியாள3 க�த எC.இமிெபா/ந�/�ள�/வஆ/ேகா.DCW/  
அ.எC.194/2020, நா�.25.06.2020 க�த"தி4 ெத2வ/0கKப�E�ள5. 
ேம<ப� ெபா5ம0க� பய பா��<� ம<7 ேபா0�வர"50� 
இைட�றாக உ�ள மி கப"ைத மா<ற ெச,5 வழ�க ெதாைக 
M.15,620/- ம�E தமி?நாE மி உ<ப"தி ம<7 பகி3மான0 
கழக"தி<� ெச
"த ம ற"தி  அFமதி ேவCடKபEகிற5. 
ேம<கCட ெதாைகய/ைன நகரா�சி ெபா5நிதிய/  கீ? 
ேம<ெகா�ள\ ம ற அFமதி0கலா. (ந.க.எC.0973/2020/இ2) 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1442 ெபா$�.15              
          ெச ைன நகரா�சி நி3வாக ஆைணய3 ><றறி0ைக 
ந.க.எC.5437/ேஜ1/2020, நா�.09.03.2020- ப�f, ெத காசி மாவ�ட 
ஆ�சி"தைலவ3 அவ3கள�  க�த எC.4368/2020/ங, நா�.11.05.2020 
ம<7 நகரா�சி நி3வாக மCடல இய0�ந3 அவ3கள�  
அறி\ைரய/ ப�f �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 ெகாேரானா 
ைவரd ேநா, தEK� நடவ�0ைக0� ேதைவயான கீ?0கCட 
ெபா$�கைள வ/ைல0� ெபற\, அத<கான ேதாராய ெசலவ/ன" 
ெதாைக M.9,00,000/- நகரா�சி வ$வா, ம<7 �லதன நிதிய/4 
ெசலவ/ட\ ம ற அFமதி ேவCடKபEகிற5. (ந.க.எC.0884/2020/எ@1) 

1. ைகfைற – 1000 எCண. 

2. PPE Kit    - 1000 எCண 

3. Sanitizer – 250 லி�ட3. 

4. ப/ள Y@சி� ப\ட3 – 10,000 கிேலா, 

5. >Cணா� ப\ட3 – 10,000 கிேலா 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1443 ெபா$�.16 
            �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 த<ேபா5 ெகாேரானா 
ைவரd ெதா<றினா4 80 நப3க� பாதி0கKப�E�ளா3க�. ேம<கCட 
பாதி0கKப�ட நப3கள�  வா3E எC.1, 4, 5, 9, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 
30, 31, 32-கள�4 உ�ள ெத$0கைள Containment Zone-னாக 
அறிவ/0கKப�E ெகாேரானா தEK� பண/க� நைடெப<7 வ$கிற5. 
ேம
 ேம<கCட வா3Eகள�4 உ�ள ெத$0கள�4 உ�ள நப3கள�  
ெவKபநிைல ம<7 ஆ0சிஜ  அள\ கCடறிவத<� ெத காசி 

அFமதி0கK 
ப�ட5 



மாவ�ட ஆ�சி"தைலவ3 அவ3கள�  அ
வலக"திலி$B5 4 
எCண Thermal Scanner ம<7 தி$ெந4ேவலி நகரா�சி நி3வாக 
மCடல இய0�ந3 அவ3கள�  ஆ,\0 ��ட"தி4 
ெத2வ/"5�ளப� Pulse Oxymeter 10 எCண வா�கKப�E 
பய பE"தKப�E வ$கிற5. ேம<கCட உபகரண"திைன ைவ"5 
தினச2 ச3ேவ ெச,ய இயலாத நிைல ஏ<ப�E�ள5. எனேவ 
கீ?0கCட வ/பரKப� �Eதலாக ெவKபநிைல ம<7 ஆ0ஸிஜ  
அள\ கCடறிf உபகரண�க� வா�க உ"ேதச ெசல\ ெதாைக M.            
/-ைய நகரா�சி வ$வா, ம<7 �லதன நிதிய/4 ெசலவ/ட\ 
ம ற அFமதி ேவCடKபEகிற5. (ந.க.எC.0884/2020/எ@1)  
               1. Thermal Scanner – 10 Nos. 
               2. Pulse Oxemeter – 10 Nos. 

 1444 ெபா$�.17 
             �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 மLCE ெகாேரானா 
ெதா<7 பாதி0கKப�ட வா3E எC. 1, 4, 5, 9, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 31, 33 
ஆகிய வா3Eகள�4 ஏ<ப�E�ளதா4 அ+வா3E அைமB5�ள 
ெத$0கைள D<றி
 இரCE �ற�கைள அைட0க 
ேவC�f�ள5. அKப�திய/4 வா} ெபா5ம0க� ெவள�ேய 
வராதவா7 தEK� ஏ<பE"த ேவC� உ�ளதா4 அவ3கள�  
அ றாட ேதைவயான அ2சி, மள�ைக, கா,கறிக�, பா4 ேபா ற 
ெபா$�கைள வா�கி ெகாEKபத<� நகரா�சிய/4 ேபாதிய 
பண/யாள3க� இ4லாத காரண"தா4 சமBதKப�ட ெத$0கA0� 
த னா3வல3க� (Volunteers) �ல ம0கள�  அ�Kபைட ேதைவைய 
நிைறேவ<ற ெத காசி மாவ�ட ஆ�சி"தைலவ3 அவ3கள�  க�த 
எC.உ4/4368/2020, நா�.20.04.2020-4 அFமதியள�"5�ளா3. 
இBநகரா�சி0��ப�ட ப�திக� ெகாேரானா ெதா<றினா4 
பாதி0கKப�டதா4 அைட0கKப�ட ெத$0கள�4 ம0கள�  அ�Kபைட 
ேதைவைய �3"தி ெச,ய த<காலிகமாக 100 த னா3வல3க� 
இBநகரா�சி ப�திய/4 ெகாேரானா பாதிK� D�f வைர மாவ�ட 
ஆ�சி"தைலவ3, ெத காசி அவ3கள�  தின0�லி வ/கித"தி4 
(M.320/-) பண/யாள3கைள நியமன ெச,ய ம ற"தி  அFமதி 
ேவCடKபEகிற5.  (ந.க.எC.884/2020/எ@1) 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1445 ெபா$�.18 
            �ள�ய��� நகரா�சி ெபா5>காதாரKப/2\ JCB TN-76-U-9970 
வாகன"தி4 ஆய/4 கசி\ ஏ<ப�E�ளதா4 கீ?0கCட ெபா$�கைள 
வா�கி வழ�க ஓ�Eந3 தி$.ச�கிலியாC� அறி0ைக ெச,5�ளா3. 
அத<கான உ"ேதச ெசல\" ெதாைக M.9,950/- (Mபா, ஒ பதாய/ர"5 
ெதா�ளாய/"5 ஐப5 ம�E) ெபா5நிதிய/லி$B5 வழ�கிட 
ம ற"தி  அFமதி ேவCடKபEகிற5. (ந.க.எC.1505/2020/எ@1) 

1. dேட2� ேரK ச4ீ வல5 (ம) இட5�ற 

ச2ெச,த4, 

2. dெடKேலச3 ச4ீ மா<7த4 1 ெச� 

3. D ப0ெக� �" – 7 எCண �திய5 மா<7த4 

 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1446 ெபா$�.19 
            ெத காசி மாவ�ட ஆ�சி"தைலவ3 அவ3கள�  
அறி\ைரய/ ப�f, தி$ெந4ேவலி நகரா�சி நி3வாக மCடல 
இய0�ந3 அவ3கள�  அறி\ைரய/ ப�f �ள�ய��� நகரா�சி 
ப�திய/4 ெகாேரானா ைவரd தEK� பண/க� நைடெப<7 
வ$கி றன. ேம
 ெத காசி மாவ�ட ஆ�சி"தைலவ3 அவ3கள�  
உ"திரவ/ ப� எd.வ/.வ Yரா@சாமி ெச��யா3 க4
2ய/4 ெகாேரானா 
ேநாயாள�க� சிகி@ைச ைமய தயா3 ெச,வத<காக இBநகரா�சி 
�ல நடவ�0ைக எE0கKப�E வ$கிற5. ெகாேரானா சிகி@ைச 
ைமய"தி4 ேநாயாள�க� பய பE"5வத<� ஏ5வாக கழிKபைற, 

அFமதி0கK 
ப�ட5 



�ள�யலைறய/4 வாள� ம<7 கK 100 எCண வ Yத 
ேதைவKபEவதா4 வாள� 100 எCண, கK 100 எCண 
வா��வத<� உ"ேதச ெசல\" ெதாைக M.20,000/-ைய (Mபா, 
இ$பதாய/ர ம�E) நகரா�சி ெபா5நிதிய/லி$B5 ெசலவ/ட 
ம ற"தி  அFமதி ேவCடKபEகிற5.  (ந.க.எC.884/2020/எ@1) 
 

 1447 ெபா$�.20 
          இBநகரா�சி ப�திய/4 த<ேபா5 ெகாேரானா ைவரd 
ெதா<7 பாதி0கKப�டவ3க� ெத காசி மாவ�ட"தி4 அதிகமாகி 
ெகாCE இ$Kபதா
, பாதி0கKப�ட நப3கA0� சிகி@ைச 
அள�Kபத<� ேபாதிய அள\ ம$"5வமைனய/4 இடவசதி இ4லாத 
காரண"தினா4 �ள�ய���ய/4 �தியதாக ேகாவ/� ேக3 ெச ட3 
ெதாட�க ேவCEெமன ெத காசி மாவ�ட ஆ�சி"தைலவ3 
அவ3க� ெத2வ/"5�ளப� �ள�ய��� எd.வ Yரா@சாமி ெச��யா3 
க4
2ய/4 ேகாவ/� ேக3 ெச ட3 250 பE0ைக வசதிfட  
ஆரப/0கKப�E�ள5. ேம<ப� ேகாவ/� ேக3 ெச ட24 
பாதி0கKப�ட நப3கA0� � 7 ேவைள உண\ வழ�க\, ஒ$ 
மண/ ேநரத"தி<� ஒ$ Dைற கி$மி நாசின� ெதள�"த4, 
5,ைமபண/ ேம<ெகா�ள ேவC�f�ள5. ேம<ப� பண/கைள 
ேம<ெகா�A பண/யாள3கA0� பா5காK� உபகரண�க� வழ�க 
ேவC�f�ள5. எனேவ கீ?0கCட பா5காK� உபகரண�க� 
வா��வத<� உ"ேதச ெசல\" ெதாைக M.3,50,000/-ைய நகரா�சி 
வ$வா, ம<7 �லதன நிதிய/லி$B5 ெசலவ/ட ம ற"தி  
அFமதி ேவCடKபEகிற5. (ந.க.எC.884/2020/எ@1) 

1. PPE Kit – 1000 எCண, 

2. Surgical Mask – 20000 எCண 

3. Surgical Gloves – 3000 ெச� 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1448 ெபா$�.21 
            �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 ெகாேரானா ைவரd தEK� 
பண/0காக    PPE Kit 1000 எCண, Surgical Mask 20000 எCண 
வா��வத<� த�தி வா,Bத நி7வன�கள�டமி$B5 27.07.2020 அ 7 
வ/ைலK��ள� ேகாரKப�ட"தி4 கீ?0கCட � 7 வ/ைலK��ள�க� 
வரKெப<7�ள5. 

வ. 

எC 
நி7வன"தி  ெபய3 

வ/ைலK��ள�ய/  

 வ/ைல வ/பர 

 

1 

ரயா ெட0dைட4d, 

65-A/3, பாபலம ேகாவ/4 ெத$, 

 தளவா,�ர, ெச��யா3ப��,  

மாவ�ட வ/$5நக3. 

Dக0கவச – M.7/- 

PPE Kit  - M.155/- 

2 

ம5பாலா ெட0d, 

ெச�ேகா�ைட ெமய/  ேராE, 

இராஜபாைளய, 

வ/$5நக3 மாவ�ட. 

Dக0கவச – 

M.10/- 

PPE Kit  - M.200/- 

3 

TMT ெட0dைட4d, 

ேச"53 ெமய/  ேராE, 

Dக�3 – 626 122, வ/$5நக3 

மாவ�ட. 

Dக0கவச – M.9/- 

PPE Kit  - M.180/- 

                    ேம<கCட � 7 வ/ைலK��ள�கள�4 வ2ைச 
எC.1-4 உ�ள ரயா ெட0dைட4d, 65-A/3, பாபலம  ேகாவ/4 
ெத$, தளவா,�ர, ெச��யா3ப��, வ/$5நக3 மாவ�ட 
நி7வன"தி  வ/ைலK��ள� �ைறவாக உ�ள5. ேம<கCட 

அFமதி0கK 
ப�ட5 



�ைறBத வ/ைலK��ள� அள�"5�ள ரயா ெட0dைட4d, 
தளவா,�ர, ெச��யா3ப�� நி7வன"தி  வ/ைலK��ள�ைய ம ற 
அFமதி0� ைவ0கKபEகிற5.  (ந.க.எC.884/2020/எ@1) 

 1449 ெபா$�.22 
            ெசயல3, >காதார 5ைற, ெச ைன ம<7 இய0�ந3, 
ெபா5>காதார 5ைற, ெச ைன அவ3கள�  12.02.2020 ேததிய 
ஆ,\0��ட அறி\ைரய/
, நகரா�சி நி3வாக மCடல இய0�ந3, 
தி$ெந4ேவலி அவ3கள�  03.01.2020 ேததிய ஆ,\0��ட"தி4 
ெத2வ/"5�ளப�f, �ள�ய��� நகர"ைத ><றிf�ள 
கிராம�கள�4 ெட�� கா,@ச4 தYவ/ரமாக பரவ/ வ$வதா
 
�ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 காலிய/ட�கள�4 ேதைவய<ற 
ெபா$�கைள அK�றKபE"5வத<�, வா7கா4 >"த 
ெச,வத<� 5K�ர\ பண/யாள3க� ேதைவKபEகி றன. ஏ<கனேவ 
வ2வJ4 ேபா ற மா<7 பண/0� பய பE"தKபட 
ேவC�f�ளதா4 பண/யாள2  ப<றா0�ைற ஏ<ப�E�ள5. 
எனேவ ெட�� ெகா> ஒழிK� பண/0�, வா7கா4 >"த ெச,f 
பண/ ெச,வத<� 30 எCண பண/யாள3க� பண/யம3"தி0 
ெகா�ள 18.02.2020 அ 7 90 நா�கA0� 18.05.2020 வைர ம ற அFமதி 
ெபறKப�ட5. எனேவ த<ேபா5 ெகாேரானா கா,@ச4 தYவ/ரமாக பரவ/ 
வ$வதா4 ெகாேரானா தEK� பண/களான கி$மிநாசின� 
ெதள�Kபத<�, க�EKபா�E ப�திகள�4 5,ைம பண/ 
ேம<ெகா�வத<�, வா7கா4 >"த ெச,வத<� ஏ<கனேவ 
மாவ�ட ஆ�சி"தைலவ3 அவ3க� ெத2வ/"5�ள ெகாேரானா தEK� 
பண/கA0காக 30 DBC பண/யாள3கைள 19.05.2020 Dத4 16.08.2020 வைர 
(320x30x90) 90 நா�கA0� பண/யம3"த\, அத<கான உ"ேதச 
ெசல\" ெதாைக M.8.64 இல�ச"தி<� ம ற"தி  அFமதி 
ேவCடKபEகிற5. (ந.க.எC.505/2020/எ@1)  

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1450 ெபா$�.23 
          �ள�ய��� நகரா�சி ப�திகள�4 ெகாேரானா ேநா, ெதா<7 
ஏ<ப�E�ள ெத$0கள�4 தன�யா3 �ல தEK� ஏ<பE"தKப�E 
கCகாண/0கKப�E வரKபEகிற5. இBத தEK�க� தகர ம<7 
மர0க�க� �ல அைட0கKபEகிற5. இதனா4 நகரா�சி0� அதிக 
ெசலவ/ன ஏ<பEகிற5. ேம
 க�EKபா�E ப�திக� அதிக2"த 
வCண உ�ளதா4 ேம<ப� ெசலவ/ன"ைத �ைற0� ெபா$�E 
தகரD, க� நகரா�சி �ல வா��வத<� ஆ� உ"ேதச 
ெசல\ ெதாைக M.2,00,000/-ைய (Mபா, இரCE இல�ச ம�E) 
நகரா�சி வ$வா, ம<7 �லதனநிதிய/லி$B5 ெசலவ/ட 
ம ற"தி  அFமதி ேவCடKபEகிற5. (ந.க.எC.884/2020/எ@1) 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1451 ெபா$�.24 
            �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 ெகாேரானா ைவரd தEK� 
பண/0காக  ப/ள Y@சி� ப\ட3 10000 கிேலா, >Cணா� ப\ட3 10000 
கிேலா வா��வத<� த�தி வா,Bத நி7வன�கள�டமி$B5 21.07.2020 
அ 7 வ/ைலK��ள� ேகாரKப�ட"தி4 கீ?0கCட � 7 
வ/ைலK��ள�க� வரKெப<7�ள5. 

வ. 

எ

C 

நி7வன"தி  ெபய3 வ/ைலK��ள�ய/  வ/ைல 

வ/பர (GST உ�பட) 1- 

கிேலா 

1 

SMV Chemicals, 

3/2(1), சCDக�ர, 

சாய4��,  

கடலா� தா
கா, 

ப/ள Y@சி� ப\ட3 – M.38.80 

>Cணா� ப\ட3 – M.10/-  

அFமதி0கK 
ப�ட5 



இராமநாத�ர மாவ�ட. 

2 

KAYVEE JAY Enterprises, 

5B5, உைழKபாள3 ெத$, 

ெப2ய ேதா�ட, 

ெவ�ள0கிண7, 

ேகாய�"53. 

ப/ள Y@சி� ப\ட3 – M.45.50 

>Cணா� ப\ட3 –  

M.23/-  

3 

Marison Chemicals,  32A/1, 

க�டெபாம  ெத$,  

4வ5 �70� ெத$,  

காBதி நக3,  ேகாய�"53. 

ப/ள Y@சி� ப\ட3 –  M.45.50 

>Cணா� ப\ட3 –  

M.15/-  

 
           ேம<கCட � 7 வ/ைலK��ள�கள�4 வ2ைச எC.1-4 
உ�ள SMV Chemicals, 3/2(1), சCDக�ர, சாய4��, நி7வன"தி  
வ/ைலK��ள� �ைறவாக உ�ள5. ேம<கCட �ைறBத 
வ/ைலK��ள� அள�"5�ள SMV Chemicals, 3/2(1), சCDக�ர, 
சாய4��, நி7வன"தி  வ/ைலK��ள�ைய ம ற அFமதி0� 
ைவ0கKபEகிற5. (ந.க.எC.884/2020/எ@1) 

 1452 ெபா$�.25 
           �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 த<ேபா5 ெகாேரானா (COVID-

19) ேநா,"ெதா<7 பரவ/ வ$வதா4 மாவ�ட ஆ�சி"தைலவ3, 

ெத காசி அவ3கள�  ஆ,\0��ட"தி4 ெத2வ/"5�ளவா7 

கCகாண/K� பண/க� தYவ/ரKபE"த ேவC� உ�ளதா4 ெபா5 

>காதாரKப/2\ 5K�ர\ அ
வல$0� ெகாேரானா ேநா," தEK� 

கCகாண/K� பண/0காக பய பE"தKப�E வ$ வாகன"தி  

பய பாE 27.04.2020 Dத4 25.06.2020 உட  D�வைடகிற5. 26.06.2020 

Dத4 இரCE மாத"தி<� ஏ<கனேவ இBநக3ம ற தY3மான 

எC.1407, நா�.26.06.2020 ம<7 தY3மான எC.1412, நா�.16.06.2020 ப� 

ஏ<கனேவ அFமதி"5�ள ஹ2�ரண/ �ராவ4d, 16வ5 ெத$, 

தி.நா.�50��, �ள�ய��� நி7வன"தி<� டாடா >ேமா 

வாகன"தி<� நா� ஒ 70� வாடைக M.1000/- எ ற 

வ/ைலவ/கிதKப� ெகாேரானா ேநா," ெதா<7 கCகாண/K� பண/0� 

வாடைக அ�Kபைடய/4 நY��K� ெச,ய\, அத<கான எ2ெபா$� 

ெசலவ/ன"ைத நகரா�சி �ல ேம<ெகா�ள\ ம ற"தி  

அFமதி ேவCடKபEகிற5.    (ந.க.எC.884/2020/எ@1) 

 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1453 ெபா$�.26 
           �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 ெகாேரானா ைவரd தEK� 
பண/0காக Thermal Scanner 10 எCண Pulse OXymeter 10 எCண 
வா��வத<� த�தி வா,Bத நி7வன�கள�டமி$B5 22.07.2020 அ 7 
வ/ைலK��ள� ேகாரKப�டதி4 கீ?0கCட � 7 வ/ைலK��ள�க� 
வரKெப<7�ள5. 

வ. 

எC 

நி7வன"தி  ெபய3 வ/ைலK��ள�ய/  

வ/ைல வ/பர (18% 

GST உ�பட) 

1 ஆர�@ ெஹ4" ெச ட3, 
29, ெத<� ரதவ Yதி, 
நாக3ேகாவ/4 – 629 001. 

Thermal Scanner 1 
எCண – M.2400/- 
Pulse Oxymeter 1 

அFமதி0கK 
ப�ட5 



எCண – M.2300/- 
2 ஏ.ஆ3.ப3மா, 

113/9ப/, ராஜா காKள0d, 
தி$ெந4ேவலி – 627 001. 

Thermal Scanner 1 
எCண – M.3400/- 
Pulse Oxymeter 1 
எCண – M.2600/- 
 

3 வ/.எ4.ச3ஜிக4d, 
1/22, ெத<� ரதவ Yதி, 
நாக3ேகாவ/4 – 629 001. 

Thermal Scanner 1 
எCண – M.4400/- 
Pulse Oxymeter 1 
எCண – M.2800/- 
 

 

         ேம<கCட � 7 வ/ைலK��ள�கள�4 வ2ைச எC.14 
உ�ள ஆர�@ ெஹ4" ெச ட3, 29, ெத<� ரதவ Yதி, நாக3ேகாவ/4 – 
629 001 நி7வன"தி  வ/ைலK��ள� �ைறவாக உ�ள5. ேம<கCட 
�ைறBத வ/ைலK��ள� அள�"5�ள ஆர�@ ெஹ4" ெச ட3, 29, 
ெத<� ரதவ Yதி, நாக3ேகாவ/4 – 629 001 நி7வன"தி  
வ/ைலK��ள�ைய ம ற அFமதி0� ைவ0கKபEகிற5. 
(ந.க.எC.884/2020/எ@1) 

 1454 ெபா$�.27 
           �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 ெட�� கா,@ச4 தEK� 
D ென@ச20ைக நடவ�0ைக ேம<ெகா�ள நகரா�சி நி3வாக 
ஆைணய3, ெச ைன அவ3க� 300 வ Y��<� ஒ$ DBC பண/யாள3க� 
பய பE"தி ெகா�ள ெத2வ/0கKப�E�ள5. ேம
 இBநகரா�சி 
ப�திய/4 19,489 வ YEக� உ�ளன. எனேவ ேம<கCட வ YEகA0� 67 
DBC பண/யாள3க� ேதைவKபEகிற5. ேம<ப� 67 DBC பண/யாள3க� 
ஜுைல 2020 Dத4 ெசKடப3 2020 வைர உ�ள � 7 மாத 
கால"தி<� பய பE"தி0 ெகா�ள\, அத<கா� ெசல\" ெதாைக 
M.16,93,760/-0� ம ற"தி  அFமதி0� ைவ0கKபEகிற5. 
(ந.க.எC.1199/2020/எ@1) 
 

SI.No. Month No. of DBC Days Amount Rs. 

1 July 2020 67 27 5,78,880 

2 August 2020 67 26 5,57,440 

3 
September 

2020 
67 26 5,57,440 

Total  16,93,760 

 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1455 ெபா$�.28 
               �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 ெகாேரானா ைவரd 
தEK� பண/0காக ெத$0கள�4 தEK� ஏ<பE"த தகர 
வா��வத<� த�தி வா,Bத நி7வன�கள�டமி$B5 03.07.2020 அ 7 
வ/ைலK��ள� ேகாரKப�டதி4 கீ?0கCட இரCE வ/ைலK��ள�க� 
வரKெப<7�ள5. 

வ. 

எC 

நி7வன"தி  ெபய3 வ/ைலK��ள�ய/  

வ/ைல வ/பர (18% 

GST உ�பட) 

1 Safi Traders, 
Dealers in iron & Stee, 
SR.No.45, ம5ைர ெமய/  
ேராE, 
�"50க4வலைச, 
ெத காசி. 

தகர கிேலா 
ஒ 70� M.74.34 

அFமதி0கK 
ப�ட5 



2 P.கி$�ணபாC�ய , 
19/10, ெப2ய ெத$, 
ெசா0கப��, 
கைடயந4�3 தா
கா. 

தகர கிேலா 
ஒ 70� M.85/- 

         ேம<கCட இரCE வ/ைலK��ள�கள�4 வ2ைச எC.1-4 
உ�ள Safi Traders, �"50க4வலைச, ெத காசி நி7வன"தி  
வ/ைலK��ள� �ைறவாக உ�ள5. ேம<கCட �ைறBத 
வ/ைலK��ள� அள�"5�ள Safi Traders, �"50க4வலைச, ெத காசி 
நி7வன"தி  வ/ைலK��ள�ைய ம ற அFமதி0� ைவ0கKபEகிற5. 
(ந.க.எC.884/2020/எ@1)  

 1456 ெபா$�.29 
           இBநகரா�சி ெபாறியாள3 ப/2\ ��நY3 ேட�க3 லா2 TN-72-
W-3178 வாகன"தி<� 2020-2021 ஆ ஆCE0� சாைலவ2 M.3040/- 
ம�E ச�கர ேகாவ/4 வ�டாரKேபா0�வர"5 அ
வலக"தி4 
ஓ�Eந3 D.ச�கிலியாC� எ பவ3 �ல ெதாைக 
ெச
"தKப�E�ள5. ேம<ப� வாகன"தி<� 2020-2021 ஆ ஆCE0� 
சாைலவ2 ெச
"தKப�ட ெதாைக M.3040/- ம�E ஓ�Eந$0� 
வழ�க ம ற"தி  அFமதி ேவCடKபEகிற5. ேம<ப� ெசல\" 
ெதாைகய/ைன நகரா�சி ��நY3 நிதிய/  கீ? வழ�க ம ற 
அFமதி0கலா. 
(ந.க.எC.0947/2020/இ2) 

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1457 ெபா$�.30 
             �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 ெகாேரானா 
ெப$Bதெதா<7 அதிகமாகK பரவ/ வBததா
, ெத காசி மாவ�ட 
ஆ�சி"தைலவ3 அவ3கள�  உ"திரவ/ ப� இBநக3 D}வ5 
ெதா<7 பாதி0கKப�ட ப�தியாக அறிவ/0கKப�E�ளதா4 அைன"5 
ெத$0கைளf தகர"தினாலான பா2ேக�டா4 
அைட0கKப�E�ளதா4 இBநக24 உ�ள ஏைழ, எள�ய ம0கA0� 
இலவசமாக அமா உணவக"தி4 தயா3 ெச,யKபE உணவ/ைன 
ெபா�டலமாக தயா3 ெச,5 வழ�க ேப0கி� கவ3 01.04.2020 Dத4 
வ/நிேயாக ெச,ய கீ?0கCடவா7 வ/ைலK��ள�க� 27.03.2020 
ேததி வரKெப<7�ள5.     
வ. 
எC 

உ2ைமயாள3 ெபய3 ம<7 
Dகவ2 

ஒKபBதK��ள� 
வ/ைல வ/பர 
(பா3ச4 கி� 
ஒ 70�) Mபா, 

1 
மகர ேஜாதி பாலிேப0d,  
மா30ெக� ெத$, �ள�ய��� 

1.00 

2 
காஜா ேபலி0d, 
34, 1, D"5 ெத$, �ள�ய���. 

1.30 

3 
அ வ3 பாலிேப0d, 
11, ெமய/  ேராE, �ள�ய���. 

1.20 

      ேம<கCடவா7 வரKெப<ற ஒKபBதK��ள�ய/4 வ2ைச எC.14 
உ�ள மகரேஜாதி பாலிேப0d மா30ெக� ெத$, �ள�ய��� 
எ பவ2  ஒKபBதK��ள� �ைறவாக உ�ளைத ம ற 
அFமதி0கலா. இBநகரா�சி அமா உணவக"தி4 தயா3 
ெச,யKப�ட � 7 ேவைள உண\கைள ஏைழ எள�ய ம0கA0� 
இலவசமாக வழ�க ெபா�டல தயா3 ெச,ய ேதைவயான ேப0கி� 
கவ3 01.04.2020 Dத4 இBநக24 ெகாேரானா ெதா<7 D�f வைர 
�ள�ய��� மா30ெக� ெத$, மகரேஜாதி பாலிேப0d நி7வன 
�ல வ/ைல0� ெபற\, அத<கான ெசலவ/ன"ைத நகரா�சி 
வ$வா, ம<7 �லதன நிதிய/லி$B5 ெசலவ/ட ம ற 
அFமதி0கலா. 
(ந.க.எC.1871/2020/அ1) 

அFமதி0கK 
ப�ட5 



 1458 ெபா$�.31 
            நகரா�சி நி3வாக ஆைணய3, ெச ைன அவ3கள�  
><றறி0ைகய/4 ெத2வ/"5�ளப�f, த<ேபா5 நாE 
D}வ5 ெகாேரானா ைவரd கா,@ச4 பரவ/ வ$வதா
, 
தEK� D ென@ச20ைக நடவ�0ைக ேம<ெகா�A 
ெபா$�E மாவ�ட ஆ�சி"தைலவ3, ெத காசி அவ3க� 
நகரா�சி நி3வாக மCடல இய0�ந3, தி$ெந4ேவலி 
அவ3கள�  ஆ,\0�ட"தி4 ெத2வ/"5�ளப�f 
நக3ப�திய/4 கி$மிநாசின� ெதள�0� �,ைம 
பண/யாள3க� தEK� D ென@ச20ைக பண/ய/4 ஈEபE 
பண/யாள3க� த�கைள பா5கா0� ெபா$�E, ைககைள 
>"த ெச,வத<� ேதைவயான Hand Sanitizer 250 litre 
வா��வத<� உ"ேதச ெசல\ ெதாைக M.1,50,000/-ைய 
நகரா�சி வ$வா, ம<7 �லதன நிதிய/லி$B5 
ேம<ெகா�வத<� ம ற"தி  அFமதி ேவCடKபEகிற5. 
(ந.க.எC.0952/2020/எ@1)  

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1459 ெபா$�.32 
          �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 ெகாேரானா ைவரd தEK� 
பண/0காக �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 ெகாேரானா ைவரd 
தEK� பண/0காக Hand Sanitizer 250 litre வா��வத<� த�தி வா,Bத 
நி7வன�கள�டமி$B5 18.03.2020 அ 7 வ/ைலK��ள� ேகாரKப�டதி4 
கீ?0கCட � 7 வ/ைலK��ள�க� வரKெப<7�ள5. 
 

வ. 
எC 

நி7வன"தி  ெபய3 
வ/ைலK��ள�ய/  
வ/பர (GST உ�பட) 

1 

Vetrivel, Technologies, 
125/2, JJ, Nagar, Zameen, 
Chatrapatti, Rajapalayam – 626 
102. 

Hand Sanitizer 1 Litre – 
M.470/- 

2 
Arun Agenices, 
24, Poovalingapuram Street, 
Shencottai – 627 809. 

Hand Sanitizer 1 Litre – 
M.495/- 

3 
Sura Agencies, 
M87, TNHB Colony, 
Tenkasi – 627 811. 

Hand Sanitizer 1 Litre – 
M.490/- 

          ேம<கCட � 7 வ/ைலK��ள�கள�4 வ2ைச எC.14 
உ�ள Vetrivel, Technologies, 125/2, JJ, Nagar, Zameen, Chatrapatti, Rajapalayam 
நி7வன"தி  வ/ைலK��ள� �ைறவாக உ�ள5. ேம<கCட 
�ைறBத வ/ைலK��ள� அள�"5�ள Vetrivel, Technologies, 125/2, JJ, Nagar, 
Zameen, Chatrapatti, Rajapalayam நி7வன"தி<� பண/ உ"தர\ வழ�க 
ம ற"தி  பா3ைவ0� ைவ0கKபEகிற5. (ந.க.எC.0952/2020/எ@1)   

அFமதி0கK 
ப�ட5 

 1460 ெபா$�.33 
             ெத காசி மாவ�ட ேப2ட3 Dகைம தைலவ3 
அவ3கள�  க�த ந.க.எC.உ4/5270/2020, நா�.13.05.2020- ப� 
ெத காசி மாவ�ட"தி4 உ�ள நிவாரண ைமய�க� / 
தன�ைமKபE"தKப�ட ைமய�கள�4 த�க ைவ0� 
ம0கA0� காைல, மதிய, இர\ ஆகிய � 7 ேவைள 
உண\, காைல, மாைல இரCE ேவைள சி<7C� 
வழ�க\, அத<� நா� ஒ றி<� நப3 10� M.245/-0� 
மிகாம4 ெசலவ/ட அFமதி வழ�கி ஆைணய/டKப�E�ள5. 
இBநகரா�சி ப�திய/4 23.06.2020 ேததி Dத4 அ ைன 

அFமதி0கK 
ப�ட5 



மLனா�சி க4�2ய/4 ெவள�மாவ�ட, ெவள�நாE, 
ெவள�மாநில"திலி$B5 வ$ ெபா5ம0கைள த�க ைவ"5 
தன�ைமKபE"தKப�E ேநா, கCடறியKப�E வ$கிற5. 
ேம<கCட தன�ைமKபE"5 ைமய"தி4 த�க ைவ"5 
தன�ைமKபE"தKப�ட ெபா5ம0க� ம<7 ைமய"தி4 
பண/�2f காவல3க� ம<7 பண/யாள3கA0� 23.06.2020 
ேததி Dத4 ெகாேரானா ெதா<7 கால D�f வைர 
� 7 ேவைள உண\ ம<7 இரCE ேவைள சி<7C� 
இBநகரா�சி �ல தன�யா3 உணவக"திலி$B5 வ/ைல0� 
ெப<7 வழ�க\, அத<கான ெசலவ/ன"ைத நகரா�சி 
ெபா5நிதிய/லி$B5 ெசலவ/ட ம ற"தி  அFமதி 
ேவCடKபEகிற5. (ந.க.எC.884/2020/எ@1) 
 

 1461 ெபா$�.34 
           �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 உ�ள அ ைன 
மLனா�சி க4�2ய/4  உ�ள தன�ைமKபE"தKப�ட 
ைமய"தி4 உ�ள ெபா5ம0க�, காவல3க� ம<7 
பண/யாள3கA0� உண\ வழ��வத<� த�தி வா,Bத 
நி7வன�கள�டமி$B5 19.06.2020 அ 7 வ/ைலK��ள� 
ேகாரKப�டதி4 கீ?0கCட � 7 வ/ைலK��ள�க� 
வரKெப<7�ள5. 
 
 
 

வ. 
எ
C 

நி7வன"தி  
ெபய3 

வ/ைலK��ள�ய/  வ/பர 
(GST உ�பட) 

1 

த�க 
ேஹா�ட4, 
உ2ைமயாள3, 
11, ெமய/  
ேராE,  
�ள�ய���. 

 

 
வ. 

எC 
வ/பர 

உண\K
ெபா$� 
வ/பர 

வ/
ைல 
M. 

ெமா
"
த
 
M. 

1 
காைல இ�லி-5, 

வைட-1, 
ேதநY3 - 1 

50 

195 

2 மதிய சாKபாE 80 

3 
இர\ இ�லி – 5, 

வைட - 1 
50 

4 

காைல 11 
மண/, 
மாைல 4 
மண/ 

சி<7C� 
தலா 
- 15 

 

2 

அ0 ஷயா 
ேஹா�ட4, 
உ2ைமயாள3, 
11, ெமய/  
ேராE, 
�ள�ய���. 
 
 

 
வ. 

எC 
வ/பர 

உண\Kெபா
$� வ/பர 

வ/
ைல
 

M
. 

ெமா
"த
 
M. 

1 
காைல இ�லி-5, 

வைட-1, 
ேதநY3 - 1 

62 

257 2 மதிய சாKபாE 83 

3 
இர\ இ�லி – 5, 

வைட - 1 
62 

4 காைல 11 சி<7C� த

அFமதி0கK 
ப�ட5 



மண/, 
மாைல 4 
மண/ 

லா
 - 
25 

 

3 

ராரா  
ேஹா�ட4, 
உ2ைமயாள3, 
11, ெமய/  
ேராE, 
�ள�ய���. 

வ..
எ
C 

வ/பர 
உண\K
ெபா$� 
வ/பர 

வ/ைல 
M. 

ெமா"த
 M. 

1 
காைல இ�லி-5, 

வைட-1, 
ேதநY3 - 1 

60 

245 

2 மதிய சாKபாE 85 

3 
இர\ இ�லி – 5, 

வைட - 1 
60 

4 

காைல 
11 
மண/, 
மாைல 
4 மண/ 

சி<7C� 
தலா - 
20 

 

     ேம<கCட � 7 வ/ைலK��ள�கள�4 வ2ைச எC.1-4 
உ�ள த�க ேஹா�ட4 உ2ைமயாள3, 11, ெமய/  ேராE, 
�ள�ய��� உணவக"தி  வ/ைலK��ள� �ைறவாக உ�ள5. 
ேம<கCட �ைறBத வ/ைலK��ள� அள�"5�ள உ�ள த�க 
ேஹா�ட4 உ2ைமயாள3, 11, ெமய/  ேராE, �ள�ய��� 
உணவக"தி  வ/ைலK��ள�ைய ம ற அFமதி0க 
ைவ0கKபEகிற5. (ந.க.எC.0884/2020/எ@1) 

 1462 ெபா$�.35 
            ெத காசி மாவ�ட ேப2ட3 ேமலாCைம 
அ
வல3 ம<7 மாவ�ட ஆ�சி"தைலவ3 அவ3கள�  
><றறி0ைக எC.ந.க.உ4/4368/2020, நா�.30.06.2020 ம<7 
கைடயந4�3 வ$வா, வ�டா�சிய3 க�த 
எC.அ1/1415/2020(1), நா�.21.07.2020 ம<7 எC.அ1/1415/2020 
(3), நா�.22.07.2020- ப� �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 
உ�ள எd.வ Yரா@சாமி ெச��யா3 க4�2ய/4 
ஏ<பE"தKப�E�ள ெகாேரானா ேநா, ெதா<7 
நப3கA0கான பராம2K� ைமய"தி4 (Covid Care Centre) 
த�க ைவ0கKபE நப3க�, பண/யாள3க� ம<7 
காவல3கA0� உண\, ��நY3 ம<7 >காதார வசதிக� 
�ள�ய��� நகரா�சி �ல ேம<ெகா�ள\, 
ைமய"திைன பராம2"திட ஆ� ெசலவ/ன�கைள 
நகரா�சி �ல ேம<ெகா�ள\ உ"திரவ/டKப�E�ள5. 
       ேம<கCட எd.வ Yரா@சாமி ெச��யா3 க4�2ய/4 
ஏ<பE"தKப�E�ள ெகாேரானா ேநா, ெதா<7 
பாதி0கKப�ட நப3கA0கான பராம2K� ைமய"தி4 த�க 
ைவ"5 தன�ைமKபE"தKப�ட நப3க�, பண/யாள3க�, 
காவல3க� ம<7 5K�ர\ பண/யாள3கA0� 24.07.2020 
ேததி Dத4 ெகாேரானா ேநா, ெதா<7 பர\வ5 D�f 
வைர � 7 ேவைள உண\ ம<7 இரCE ேவைள 
சி<7C� இBநகரா�சி �ல தன�யா3 
உணவக"திலி$B5 வ/ைல0� ெப<7 வழ�க\, 
அத<கான ெசலவ/ன"ைத நகரா�சி ெபா5நிதிய/லி$B5 

அFமதி0கK 
ப�ட5 



ெசலவ/ட ம ற"தி  அFமதி 
ேவCடKபEகிற5.(ந.க.எC.884/2020/எ@1)  
 

 1463 ெபா$�.36 
               �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய/4 உ�ள 
எd.வ Yரா@சாமி ெச��யா3 க4�2ய/4  உ�ள ேகாவ/� ேக3 
ெச ட24 உ�ள ேநாயாள�க�, பண/யாள3க�, காவல3க� 
ம<7 5K�ர\ பண/யாள3கA0� உண\ வழ��வத<� 
த�தி வா,Bத நி7வன�கள�டமி$B5 24.07.2020 அ 7 
வ/ைலK��ள� ேகாரKப�டதி4 கீ?0கCட � 7 
வ/ைலK��ள�க� வரKெப<7�ள5. 
 

வ.  
எ
C 

நி7வன"தி
  ெபய3 

வ/ைலK��ள�ய/  வ/பர 
(GST உ�பட) 

1 

த�க 
ேஹா�ட4, 
உ2ைமயாள
3, 
11, ெமய/  
ேராE,  
�ள�ய���. 

 

வ. 
எ
C 

வ/பர 
உண\K
ெபா$� 
வ/பர 

வ/
ைல
 

M. 

ெமா"த
M. 

1 
காைல இ�லி-5, 

வைட-1, 
ேதநY3 - 1 

50 

195 

2 மதிய சாKபாE 80 

3 
இர\ இ�லி – 5, 

வைட- 1 
50 

4 

காைல 
11 மண/, 
மாைல 4 
மண/ 

சி<7C� 
த
லா 
- 15 

 

2 

அ0 ஷயா 
ேஹா�ட4, 
உ2ைமயாள
3, 
11, ெமய/  
ேராE, 
�ள�ய���. 
 
 

வ. 
எ
C 

வ/பர 
உண\K
ெபா$� 
வ/பர 

வ/
ைல 
M. 

ெமா
"த 
M. 

1 
காைல இ�லி-5, 

வைட-1, 
ேதநY3 - 1 

62 

257 

2 மதிய சாKபாE 83 

3 
இர\ இ�லி – 5, 

வைட - 1 
62 

4 

காைல 
11 மண/, 
மாைல 4 
மண/ 

சி<7C� 
தலா 
- 25 

  

3 

ராரா  
ேஹா�ட4, 
உ2ைமயாள
3, 
11, ெமய/  
ேராE, 

வ. 
எ
C 

வ/பர 
உண\K
ெபா$� 
வ/பர 

வ/
ைல 
M. 

 
ெமா"
த M. 

1 
காைல இ�லி-5, 

வைட-1, 
ேதநY3 - 1 

60 245 

அFமதி0கK 
ப�ட5 



 
 
 
தன�அ
வல3 (ம) ஆைணயாள3  
       �ள�ய��� நகரா�சி 

                                                                       
 
                                                                                     
 

�ள�ய���. 2 மதிய சாKபாE 85 

3 
இர\ இ�லி – 5, 

வைட - 1 
60 

4 

காைல 
11 
மண/, 
மாைல 
4 மண/ 

சி<7C
� 

தலா - 
-20 

 

     ேம<கCட � 7 வ/ைலK��ள�கள�4 வ2ைச எC.1-4 
உ�ள த�க ேஹா�ட4 உ2ைமயாள3, 11, ெமய/  ேராE, 
�ள�ய��� உணவக"தி  வ/ைலK��ள� �ைறவாக உ�ள5. 
ேம<கCட �ைறBத வ/ைலK��ள� அள�"5�ள உ�ள த�க 
ேஹா�ட4 உ2ைமயாள3, 11, ெமய/  ேராE, �ள�ய��� 
உணவக"தி  வ/ைலK��ள�ைய ம ற அFமதி0க 
ைவ0கKபEகிற5. (ந.க.எC.0884/2020/எ@1) 


