
தி��ப��� நகராசி 
 

2019 – ஆ� ஆ	
  நவ�ப� மாத� 21 – � வ�யாழ�கிழைம காைல 10.15 மண��� 
தி��ப !� நகரா#சி அ&வலக தி' நைடெப*� இய',� -#ட நடவ.�ைகக/  
 
நகரா#சி அ&வலக�       தன1 அ&வல� (ம) ஆைணயாள�, 
தி��ப !�         தி��ப !� நகரா#சி. 
நா/ 21.11.2019 

ெபா�க� 
 

118) jpUg;gj;J]u; efuhl;rpapy; bray;gLk; mk;kh cztfj;jpw;F 2019-2020-k; 

Mz;ow;F Bjitahd muprp, kspif bghUl;fs;, fha;fwpfs;, Bf!; rpypz;lu; kw;Wk; 

japu; Mfpait thA;Ftjw;Fk; gzpahsu;fSf;fhd Cjpak; kw;Wk; guhkupg;g[ gzpfs; 

Bkw;bfhs;st[k; Bjhuha brytPdk; U}.35.00 nyl;rj;jpw;F kd;wj;jpd; mDkjp 

Bfhug;gLfpwJ. 

mYtyf Fwpg;g[:mYtyf Fwpg;g[:mYtyf Fwpg;g[:mYtyf Fwpg;g[:    

 kd;wk; mDkjpf;fyhk;. 

(e.f.vz;.1609/2015/m1) 

 

119) bghJ brhj;Jthp rPuha;t[ 2018 bjhlh;ghf brhj;Jthp rPuha;tpid Ma;t[ bra;a 
efuhl;rp eph;thfk; kw;Wk; FoePh; tofhy; Jiw brayh; jiyikapy; FG mikf;fg;gl;l 
fPH;fhZk; murhiz tptuk; kd;wj;jpd; ghh;itf;Fk; gjptpw;Fk; bghUs; 
itf;fg;gLfpwJ. 

1. muR Miz(epiy) vz;.150 efuhl;rp eph;thfk; kw;Wk; FoePh; tofhy; (eepIV) 
Jiw  
ehs;:19.11.19 

2. G.O.(MS)No.150, MA&WS(MA.IV) Dated: 19.11.2019  
mYtyf Fwpg;g[:mYtyf Fwpg;g[:mYtyf Fwpg;g[:mYtyf Fwpg;g[:----  

1. kd;wk; gjpt[ bra;ayhk;. 
2. bghJ brhj;Jthp rPuha;t[ 2018 bjhlh;ghd gzpfs; murhizapy; 

bjhptpj;jthW epWj;jp itf;f kd;wk; xg;g[jy; tHA;fyhk;.  
e.f.vz;:e.f.vz;:e.f.vz;:e.f.vz;: m1/1908/2018 



120) bghJ brhj;Jthp rPuha;t[ 2018 epWj;jp itg;g[ bra;J gpwg;gpf;fg;gl;l 
murhiz vz;.150, efuhl;rp eph;thfk; kw;Wk; FoePh; tofhy; Jiw ehs;:19.11.2019-
I bjhlh;e;J efuhl;rp eph;thf Mizah;, brd;id-28 mth;fspd; Rw;wwpf;if foj 

vz;.40032/2012/R1 ehs;: 20.11.19-d; go bghJ brhj;Jthp rPuha;t[ 2018 kz;ly 
tHpfhl;o kjpg;g[ kw;Wk; kWmstPl;L gzpfs; bjhlh;ghf khw;wp mikf;fg;gl;l 
brhj;Jthpapid epWj;jpitf;f kd;wj;jpd; mDkjpf;F itf;fg;gLfpwJ. 

 mYtyf Fwpg;g[:mYtyf Fwpg;g[:mYtyf Fwpg;g[:mYtyf Fwpg;g[:----  

1. efuhl;rp eph;thf Mizah;, brd;id mth;fspd; Rw;wwpf;ifapy; bjhptpj;jthW 
brhj;Jthp rPuha;t[ bjhlh;ghd gzpfs; epWj;jp itf;f kd;wk; 
mDkjpf;fyhk;. 

2. giHa brhj;Jthp Bfl;gpw;Fk; jw;BghJ jpUj;jpa midj;J tifahd 
brhj;Jthp Bfl;gpw;Fk; mjDld; jw;BghJ thp tpjpg;g[jhuh;fs; brYj;jg;gl;l 
jplf;fHpt[ gad;ghl;ow;Fk; cs;s tpj;jpahrj; bjhifahdJ tUA;fhyj;jpy; 
brYj;j Btz;oa brhj;Jthp Bfl;gpy; NL bra;J bfhs;s kd;wk; 
mDkjpf;fyhk;.  

e.f.vz;:e.f.vz;:e.f.vz;:e.f.vz;: m1/1908/2018 

 

121)  ntÿ® kht£l¤ij Ïu©lhf Ãç¤J ÂU¥g¤ö® efu¤ij òÂa kht£lkhf 

cUth¡Fjy¦ gâ 28.11.2019-« njÂ kh©òäF Kjyik¢r® mt®fshy¦ Jt¡» 

it¡f¥gl  cs¦sJ.  Ït¦éHhit Kd¦å£L efuh£Áæd¦ _y« éHh Vw¦ghLfs¦ bra¦Âl 

bghJ k¡fS¡F jw¦fhèf fê¥Ãl trÂ, FoÚ® trÂ , yhçfs¦ _y« FoÚ® r¥is 

bra¦jy¦, éHh Âly¦ gFÂ Rw¦¿ bghJ Rfhjhu gâfs¦ bra¦jy¦,yhçæy¦  Ïd¦íd¦ 

g«òbr£ mik¤J, Hose pipe  _y« j©Ù® më¤J« kw¦W« efuh£Á¡F brhªjkhd 

muR f£ol§¦fëy¦ äd¦ és¡Ffs¦ mik¤jy¦  kw¦W« Ït¦éHhéid bra¦Â jhëy¦ 

és«gu« bra¦tJ  nghd¦w mid¤J gâfS¡F« kÂ¥ÕL bjhif U.18.00 Ïy£r¤Âw¦F  

kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

1. kd¦w« mDkÂ¡fyh«  
2. Ï¥gâ¡F c©lhd bryÅd¤ij efuh£Á bghJ ãÂ 2019-2020-« ãÂah©oy¦ <L 

bra¦a    kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 
 

e.f.v© 2202/2019/Ï1 



122)  Ïªefuh£Á mYtyf gâ¡F <¥ò thfd v©. TN23-BP3026 Miza® 

mt®fshy¦ gad¦gL¤jg£L tU»wJ.  k©ly efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe®, ntÿ® 

mt®fëd¦ Ma¦Î¡T£l« KoªJ tU«nghJ thfd¤Ây¦ gGJ Vw¦g£L ãd¦Wé£lJ.  

nkw¦go gGÂid rçbra¦a  knfªÂuh & knfªÂuh É¥ jahç¥ò ãWtd¤Âd¦ 

m§Ñfç¡f¥g£l  “JAIN CARS & AUTO SALES (P) LTD, Vellore-vd¦w ãWtd¤Ây¦ 

gGJfs¦ rçbra¦a kd¦w mDkÂ¡F« mjw¦fhd bryéd bjhif %.84,594/-I efuh£Á 

bghJ ãÂæy¦ tH§»lÎ« kd¦w mDkÂ  nt©l¥gL»wJ. 

 

mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò : 

1. mDkÂ¡fyh«. 

(e.f.v©.2088/2019/Ï1) 

 

123) மாவ#ட ஆ#சி தைலவ�, ேவ7� அவ�கள18 க.த ந.க.எ	.அ4/23450/2019 

நா/.18.11.2019-' ேவ7� மாவ#ட ைத ப�? @ தி��ப !� ,திய மாவ#டமாக 

உ�வா��த' @வ�க வ�ழாவ�B� மா	,மி� Cத'வ� அவ�க/ வ�ைக ,?வைதெயா#., 

இDநகரா#சி ப�திய�' !Eைம பண� சிற�பாக ெசEய ஆைணய�ட�ப#
/ளத8ப., வ�ழா 

திட' ப�தி மB*� இDநகரா#சி��#ப#ட 36 வா�
 ப�திகள1&� !Eைம  பண� 

ேமBெகா/ளH�, தBகாலிக கழி�பைறகைள @�நாBறமி8றி !Eைமயாக ைவ��� 

ெபா�#
 ெபா@ Iகாதார பண�கள18 அவசர அவசிய� க�தி அரI பதிH ெபBற 

நி*வனமான தமிJநா
 ம'.ப�பK இ	# ேகா ச�வ LK, தி�Mசி நி*வன திலி�D@ ந'ல 

தரமான ப�னாய�' 200 லி#ட� வாNகி பய8ப
 தH�  அதBகான ேதாராய ெசலவ�ன� 

O.12,000/-�� ம8ற தி8 அPமதி ேவ	ட�ப
கிற@. 

அ�வலக �றி��:- 

 ெபா@ Iகாதார பண�கள18 அவசர அவசிய� க�தி தமிJநா
 ம'.ப�பK இ	# 

ேகா, தி�Mசி நி*வன திலி�D@ ப�னாய�' வாNகி பய8ப
 தH�, ேமBப. ெசலவ�ன 

ெதாைகய�ைன நகரா#சி ெபா@ நிதிய�லி�D@ ேமBெகா/ளH� ம8ற� அPமதி�கலா�. 

(ந.க.எ	.2192/2019/எM1) 

 

 

 



 

124) மாவ#ட ஆ#சி தைலவ�, ேவ7� அவ�கள18 க.த ந.க.எ	.அ4/23450/2019 

நா/.18.11.2019-' ேவ7� மாவ#ட ைத ப�? @ தி��ப !� ,திய மாவ#டமாக 

உ�வா��த' @வ�க வ�ழாவ�B� மா	,மி� Cத'வ� அவ�க/ வ�ைக ,?வைதெயா#., 

இDநகரா#சி ப�திய�' !Eைம பண� சிற�பாக ெசEய ஆைணய�ட�ப#
/ளத8ப., வ�ழா 

திட' ப�தி மB*� இDநகரா#சி��#ப#ட 36 வா�
 ப�திகள1&� திட�கழிH� பண�க/ 

@�,ரH பண�யாள�க/ Qல� ேமBெகா/ள ெபா@ Iகாதார பண�கள18 அவசர அவசிய� 

க�தி  ேதைவயான தளவாட சாமா8க/ கீJக	டவா*. 

 
 வ.எ	 ெபா�#க/ எ	ண��ைக 

1 ெத8னD@ட�ப� 500 
2 மலா� – சிமா� 200 
3 QNகி' -ைட(ெப?ய@) 100 
4 QNகி' -ைட(சிறிய@) 200 
5 ம	 அகB*� ப�ரS (ைக ப�.Tட8) 60 
6 ப�ளாK.� ப�ெக# சிறிய@  20 
5 ப�ளாK.� ப�ெக# ெப?ய@ 20 
6 ப�ளாK.� ம� சிறிய@      50 
7 ப�ளாK.�  150 
8 ��ைப அ/V� தக
 50 
9 ம	 ெவ#. (ைக ப�.Tட8) 15 

 
 ேமBப. ெபா�#க/ திட�கழிH பண�க/ ேமBெகா/ள வாN�வதBகான ேதாராய 

ெசலவ�ன� O.80,000/-�� (எ	பதாய�ர�) ம8ற தி8 அPமதி ேவ	ட�ப
கிற@. 
 
அ�வலக �றி��:- 
 
 ெபா@ Iகாதார பண�ய�8 அவசர அவசிய திைன க�தி தளவாட ெபா�#க/ 
வாNகH�, ேமBப. ெசலவ�ன ெதாைகய�ைன நகரா#சி ெபா@ நிதிய�லி�D@ 
ேமBெகா/ளH� ம8ற� அPமதி�கலா�. 
 

(ந.க.எ	.2192/2019/எM1)     
 
 
 



125) மாவ#ட ஆ#சி தைலவ�, ேவ7�  அவ�கள18 க.த ந.க.எ	.அ4/23450/2019 

நா/.18.11.2019-' ேவ7� மாவ#ட ைத ப�? @ தி��ப !� ,திய மாவ#டமாக 

உ�வா��த' @வ�க வ�ழாவ�B� மா	,மி� Cத'வ� அவ�க/ வ�ைக ,?வைதெயா#., 

இDநகரா#சி ப�திய�' !Eைம பண� சிற�பாக ெசEய ஆைணய�ட�ப#
/ளத8ப., வ�ழா 

திட' ப�தி மB*� இDநகரா#சி��#ப#ட 36 வா�
 ப�திகள1&� சிற�, !Eைம பண�க/ 

ேமBெகா/ள ெவள1W� @�,ரH பண�யாள�க/, @�,ரH பண� ேமBபா�ைவயாள�க/ மB*� 

ஓ#
ந�கV�� உணH ெபா�#க/ வாNகிட அதBகான ேதாராய ெசலவ�ன� O.30,000/-�� 

(C�பதாய�ர�) ம8ற தி8 அPமதி ேவ	ட�ப
கிற@. 

 

அ�வலக �றி��:- 

 சிற�, !Eைம பண�க/ ேமBெகா/V� பண�யாள�கV�� உணH ெபா�#க/ 

வாNகிடH� அதBகான ெசலவ�ன ெதாைகய�ைன நகரா#சி ெபா@ நிதிய�லி�D@ 

ேமBெகா/ளH� ம8ற� அPமதி�கலா�. 

(ந.க.எ	.2198/2019/எM1) 

 

 

126) மாவ#ட ஆ#சி தைலவ�, ேவ7� அவ�கள18 க.த ந.க.எ	.அ4/23450/2019 

நா/.18.11.2019-' ேவ7� மாவ#ட ைத ப�? @ தி��ப !� ,திய மாவ#டமாக 

உ�வா��த' @வ�க வ�ழாவ�B� மா	,மி� Cத'வ� அவ�க/ வ�ைக ,?வைதெயா#., 

இDநகரா#சி ப�திய�' !Eைம பண� சிற�பாக ெசEய ஆைணய�ட�ப#
/ளத8ப., வ�ழா 

திட' ப�தி மB*� இDநகரா#சி��#ப#ட 36 வா�
 ப�திகள1&� திட�கழிH� பண�கைள 

ேமBெகா	
 Iகாதார சீ� ேக
க/ ஏBபடாம' த
��� ெபா�#
 ெபா@ Iகாதார 

பண�கள18 அவசர அவசிய� க�தி, அரI பதிH ெபBற நி*வனமான தமிJநா
 ம'.ப�பK 

இ	# ேகா ச�வ LK, தி�Mசி நி*வன திலி�D@ ந'ல தரமான 10000 கிேலா (10 ட8) 

I	ணா�, !/ வாNகி பய8ப
 தH� அதBகான ேதாராய ெசலவ�ன� O.1.90 

இல#ச திB�� ம8ற தி8 அPமதி ேவ	ட�ப
கிற@. 



 

அ�வலக �றி��:- 

 ெபா@ Iகாதார பண�கள18 அவசர அவசிய� க�தி தமிJநா
 ம'.ப�பK இ	# 

ேகா, தி�Mசி நி*வன திலி�D@ I	ணா�, !/ வாNகி பய8ப
 தH�, ேமBப. 

ெசலவ�ன ெதாைகய�ைன நகரா#சி ெபா@ நிதிய�லி�D@ ேமBெகா/ளH� ம8ற� 

அPமதி�கலா�. 

(ந.க.எ	.2191/2019/எM1) 

 

 

127) மாவ#ட ஆ#சி தைலவ�, ேவ7�  அவ�கள18 க.த ந.க.எ	.அ4/23450/2019 

நா/.18.11.2019-' ேவ7� மாவ#ட ைத ப�? @ தி��ப !� ,திய மாவ#டமாக 

உ�வா��த' @வ�க வ�ழாவ�B� மா	,மி� Cத'வ� அவ�க/ வ�ைக ,?வைதெயா#., 

இDநகரா#சி ப�திய�' !Eைம பண� சிற�பாக ெசEய ஆைணய�ட�ப#
/ளத8ப., வ�ழா 

திட' ப�தி மB*� இDநகரா#சி��#ப#ட 36 வா�
 ப�திகள1&� ெபா@ம�கV�� ெதாB* 

ேநாEக/ பரவாத வ	ண� ெபா@ Iகாதார பண�கள18 அவசர அவசிய� க�தி அரI பதிH 

ெபBற நி*வனமான தமிJநா
 ம'.ப�பK இ	# ேகா ச�வ LK, தி�Mசி நி*வன திலி�D@ 

ந'ல தரமான 33% சதவ Lத� �ேளா?8 ெகா	ட 3500 கிேலா (3.50 ட8) ப�ள LMசிN பHட� 

வாNகி பய8ப
 தH�  அதBகான ேதாராய ெசலவ�ன� O.1.90 இல#ச திB� ம8ற தி8 

அPமதி ேவ	ட�ப
கிற@. 

அ�வலக �றி��:- 

 ெபா@ Iகாதார பண�கள18 அவசர அவசிய� க�தி தமிJநா
 ம'.ப�பK இ	# 

ேகா, தி�Mசி நி*வன திலி�D@ ப�ள LMசிN பHட� வாNகி பய8ப
 தH�, ேமBப. ெசலவ�ன 

ெதாைகய�ைன நகரா#சி ெபா@ நிதிய�லி�D@ ேமBெகா/ளH� ம8ற� அPமதி�கலா�. 

(ந.க.எ	.2190/2019/எM1) 

 

 



128) ÂU¥g¤ö® efuh£Á¡F      r£lkd¦w cW¥Ãd® bjhFÂ    nk«gh£L     Â£l« 

2019-2020-« M©L ãÂ xJ¡Ñ£oy¦ ÂU¥g¤ö® r£lkd¦w cW¥Ãd® jdJ bjhFÂæy¦ 

Â£l¥gâfs¦ nkw¦bfhs¦s gçªJiu bra¦a¥g£l gâfëd¦ étu«. 

t.t.t.t.    
v©.v©.v©.v©.    

ntiyæd¦ étu«ntiyæd¦ étu«ntiyæd¦ étu«ntiyæd¦ étu«    
bray¦Kiw c¤ÂuÎ bray¦Kiw c¤ÂuÎ bray¦Kiw c¤ÂuÎ bray¦Kiw c¤ÂuÎ 

foj§fëd¦ étu§fs¦foj§fëd¦ étu§fs¦foj§fëd¦ étu§fs¦foj§fëd¦ étu§fs¦    
kÂ¥ÕL bjhif kÂ¥ÕL bjhif kÂ¥ÕL bjhif kÂ¥ÕL bjhif 

%. Ïy£r«%. Ïy£r«%. Ïy£r«%. Ïy£r«    

1 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á th®L 
v©.32. bt§fnl[¦tuh efçy¦ 
FoÚ® éãnahf« bra¦a 110mm 

PVC ig¥iyd¦ mik¤jy¦ gâ. 
 

kht£l M£Á¤ 
jiyt® / 
bgUªjiyt®, kht£l 
Cuf ts®¢Á Kfik, 
ntÿ®, mt®fëd¦ 
bray¦Kiw c¤juÎ 
foj« 
e.f.v©.m2/1646/2019, 
ehs¦.06.10.2019. 

1.50 

2 

ÂU¥g¤ö® efuh£Á th®L 
v©.35, Átr¡Â efçy¦ FoÚ® 
éãnahf« bra¦a 90mm PVC 

ig¥iyd¦ mik¤jy¦ gâ. 

2.50 

  

 nkw¦fhQ« gâfëd¦ bray¦Kiw c¤ÂuÎ foj§fs¦ kd¦w¤Âd¦ gh®it¡F« 

mDkÂ¡F« kw¦W« x¥gªj¥òs¦ë nfhuÎ« mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.  nkY«, 

tu¥bgw¦w kÂ¥Õ£L bjhif¡F nkyhf TLjy¦ bryéd« VnjD« Vw¦g£lhy¦ efuh£Á 

bghJ ãÂ 2019-2020-y¦ <L bra¦a kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

 

mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò :-    

1. kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

2. nkw¦fhQ« gâfS¡F kÂ¥Õ£ilél TLjy¦ bryéd« Vw¦g£lhy¦ Ïªefuh£Á 

bghJ ãÂ 2019-2020-y¦ <L bra¦a kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

 

(e.f.v©.1976/2019/Ï1) 

 

 

 

 

 



129) தி��ப !� ,திய மாவ#ட @வ�க வ�ழாவ�B� மா	,மி� Cத'வ� அவ�க/ 

வ�ைக ,?வதா' ெபா@ Iகாதார பண�கள18 அவசர அவசிய� க�தி,  தி��ப !� 

நகரா#சி��#ப#ட 36 வா�
 ப�திகள1' தினச? ெடN� த
�, பண�க/ 66 ெகாI�,[ 

ஒழி�, பண�யாள�க/ Qல� ேமBெகா/ள�ப#
 வ�கிற@. ெகாI�,[�கைள க#
�ப
 த 

அேப# (ெடமிபாK) தினச? நL� ேசக?��� இடNகள1' பய8ப
 தH�,  Cதி� ெகாI�கைள 

க#
�ப
 த ைப? திர� 2% பய8ப
 தி ,ைக பர�ப�பH�, ெபா@ Iகாதார பண�கள18 

அவசிய� க�தி கீJ�றி�ப�#
/ள ெபா�#கைள அரI அNகீகார� ெபBற  நி*வனமான 

அ�ைண எ	ட�ப�ைரசK, அைடயா�, ெச8ைன நி*வன தி' ெபB* பண�க/ 

ேமBெகா/ளH�, அதBகான ேதாராய ெசலவ�ன திB�� ம8ற தி8 அPமதி 

ேவ	ட�ப
கிற@. 

 

வ.எ% ெபா�� அள' ெதாைக 

1 அேப# (ெடமிபாK) 100 லி#ட� 1.00 இல#ச� 

2 ைப? திர� 2% 100 லி#ட� 1.20 இல#ச� 

 

அ�வலக �றி�� 

 ேமBப. ெபா@ Iகாதார பண�கள18 அவசிய� க�தி, அரI அNகீகார� ெபBற  
நி*வனமான அ�ைண எ	ட�ப�ைரசK, அைடயா�, ெச8ைன நி*வன தி' அேப# 

(ெடமிபாK) ைப? திர� 2% வாNகி பய8ப
 தH�, அதBகான ெசலவ�ன ைத நகரா#சி 

ெபா@ நிதிய�லி�D@ ேமBெகா/ளH� ம8ற� அPமதி�கலா�. 

ந.க.எ	.2199/2019/எM1) 

 


