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 2020ஆ� வ�ட� மா	
  மாத� 30.03.2020ஆ� தி�க� கிழைம (தமி� வ�கா� வ�ட� ப��ன� மாத� நா�.17)  

ப� பக!4.30 மண�$� நகரா&சி அ)வலக+தி! தன� அ)வல	 ம ,� ஆைணய	(ெபா) அவ	களா! நக	ம2ற 

ெபா�� ம45 ேம ெகா�ள7ப&ட சாதாரண$8&ட நடவ9$ைகக�  

                                                                 :2ன�ைல:தி�.5. தமய;தி,  

                                                                                                                                                       தன� அ)வல	 

    

ம�ற 
��ட� 
நைட 
ெபற 
நா� 

வ�ைச எ� ம�� ம�ற ��ட ெபா�� 
    

ம�ற�தி� 
த��மான�    

30.03.2020 01 நகரா&சி ெபாறியாள	 ம ,� ஆைணய	(ெபா)  மா	
  மாத� 2020 நா& �றி7< 
ம2ற+தி2 பா	ைவ$� ைவ$க7ப=கிற5. 
அ.� ::::பதி> ெச?யலா�. 

த@	மான 
எB:355 
பதி> 
ெச?ய7ப
&ட5. 

30.03.2020 02 57பர> அ)வல	  மா	
 மாத� 2020 நா& �றி7< ம2ற+தி2 பா	ைவ$� 
ைவ$க7ப=கிற5. 
அ.� ::::பதி> ெச?யலா�. 

த@	மான 
எB:356 
பதி> 
ெச?ய7ப
&ட5. 



30.03.2020 03 இ;நகரா&சி$� ெசா;தமான ேப�;5நிைலய+தி! வ;5 ெச!)� 
ேப�;5கG$� தினச� க&டண� வH! ெச?5ெகா�G� உ�ம�, நகரா&சி 
ஆ=வைதத ெச?K� இட+தி! க&டண� வH! ெச?5$ெகா�G� �+தைக 
உ�ம�, Lவாமிநாத2 தினச�மா	ெக& கைடக� 7,14,15,16,17,18,34,43,44 ம ,� 45 
$கான �+தைக உ�ம�, வார
ச;ைதய�! உ�ள ஆ&9ைற
சி கைடக� 
2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, ம ,� அBணா ேப�;5 நிைலய� பைழய நகரா&சி 
அ)வலகவளாக <திய கைட எB 2,4,5,9,10 ம ,� 18 கைடகG$�� �+தைக 
உ�ம�க� 2020-2021, :த! 2022-2023 :9ய P2றாB=$கான உ�ம� 
ெபா5ஏல� ம ,� ஒ7ப;த7<�ள�க� 20.02.2020-� ேததி நைடெப,� 
வ�பர+திைன கீ�கBட தினச� நாள�தழி! வ�ள�பர� ெச?ய7ப&=�ள5. 
வ. 
எB 

வ�ள�பர� ெச?ய7ப&ட 
நாள�த� ெபய	 

வ�ள�பர� 
ெச?ய7ப&ட நா� 

ெதாைக (Tபா?) 

1 ம$க��ர!, தி�
சி பதி7< 04.02.2020 T.16,128/- 
 ேம கBட நாள�த�கள�! வ�ள�பர� ெச?ய7ப&டத � ADWAVE ADVERTISING 
RIVATE LTD, CHENNAI, நி,வன� T.16,128/- வழ�க ேக&=$ேகா2=�ள5.  
ஆைகயா! ெதாைக வழ�க ம2ற அdமதி ேவBட7ப=கிற5. 
(ந.க.எB.380/2020/அ1) 
அ வலக �றி#$: அ)அdமதி$கலா�. 

            ஆ)ெசலவ�ன+ைத நகரா&சி ெபா5நிதிய�லி�;5 ெசல>      
               ெச?யலா�. 

த@	மான 
எB:357 
அdமதி$
க7ப&ட5 

30.03.2020 04 நகரா&சி$� ெசா;தமான Lவாமிநாத2 தினச� மா	$ெக& கைட எB 18 
ஏல� ம ,� ஒ7ப;த7<�ள� 05.03.2020 நைடெப றதி! 
தி�.ப�.ேகாபாலகி�eண2 ம ,� எf.:+5சாமி இ�வ	 ஏல 
ெபா,7<+ெதாைக ெச)+திK�ளா	.  கீ�$கBட இ� நப	க� ஏல+தி! 
கல;5ெகாB= ஏல ேக�வ� ேக&=�ளா	க�.  அத2 வ�பர�. 

வ.எ ஏலதார� ெபய� உய�)தப�ச மாத வாடைக ஏல 

த@	மான 
எB:358 
அdமதி$
க7ப&ட5 
 



�. ேக�வ+ 
1. ப�. ேகாபாலகி�eண2 T.2300/- 
2. எf. :+5சாமி T.2275/- 

ேம காg� ஏல+தி! ஒ7ப;த7<�ள� ஏ5� ெபறவ�!ைல.  ேம ப9 ஏல+தி! 
தி�.ப�.ேகாபாலகி�eண2 எ2பவ	 உய	;தப&ச மாத வாடைகயாக T.2300/- 
ேக&=�ளா	. அ2னா	 ேக&=�ள இ�மாத வாடைகயான5 இத � :2 
உ�ள மாத வாடைக T.2100/-$� ேம! உ�ளதா! தி�.ப�.ேகாபாலகி�eண2 
எ2பவர5 உய	;தப&ச மாதவடைக ேக�வ�ைய ஊ	ஜித� ெச?யலா� 
ம2ற+தி2 அdமதி$� ைவ$க7ப=கிற5.( ந.க.எB.380/2020/அ1) 
அ வலக �றி#$: ம2ற� அdமதி வழ�கலா�. 

30.03.2020 05 இ;நகரா&சி$� ெசா;தமான கீ�$கBட �+தைக உ�ம� ஏல� ம ,� 
ஒ7ப;த7<�ள� 05.03.2020� ேததி ேகார7ப&ட5.  வ�ைச எBகB=�ள கைட 
எB.18$� ம&=� ஏலதார	க� ஏல+தி! கல;5 ெகாB= கைட 
மாதவாடைக$� வ�ட7ப&ட5.  ேம)� வ�ைச எB 1,2, ம ,� 5! கB=�ள 
இன+தி � ஏல ெபா,7<+ெதாைக எவ�� ெச)+தாததா! ஏல$ ேக�வ� 
ஏ5� இ!ைல.  ேம)� இj இன+தி! கBட வ�ைச எB 2,4,5 ! கB=�ள 
�+தைக இன� நகரா&சி ெபா,7ப�! இ�;தா! இjவ�ன+தி � ேக&< 
இ!ைல.  ேம)� ேம காg� இன�கG$� ம, ஏல� ேகார ம2ற+தி2 
ஒ7<த)$� ைவ$க7ப=கிற5. 

வ.எB. �+தைக இன� வ�பர�. 
1. 5ைறk	 நகரா&சி ேப�;5 நிைலய+தி! வ;5 ெச!)� 

ேப�;5கG$� தினச� க&டண� வH! ெச?5ெகா�G� 
உ�ம�. 

2. நகரா&சி ஆ=வைத ெச?K� இட+தி! க&டண� வH! 
ெச?5ெகா�G� �+தைக உ�ம�. 

3. 5ைறk	 நகரா&சி Lவாமிநாத2 தினச� மா	$ெக& 

த@	மான 
எB:359 
அdமதி$
க7ப&ட5 
 



கைடக�, 8,7,14,15,16,17,18,34,42,43,44 ம ,� 45$கான �+தைக 
உ�ம� (ஒjெவா� கைட$�� தன�+தன�யாக 
வ�Bண7ப�$க ேவB=�.) 

4. வார
ச;ைதய�! உ�ள ஆ&9ைற
சி கைடக� 
2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ம ,� 17 (ஒjெவா� கைட$�� 
தன�+தன�யாக வ�Bண7ப�$க ேவB=�.) 

5. 5ைறk	 நகரா&சி$� ெசா;தமான அBணா ேப�;5 
நிைலய� பைழய நகரா&சி அ)வலக வளாக <திய கைட 
எB 2,4,5,9,10 ம ,� 18 (ஒjெவா� கைட$�� 
தன�+தன�யாக வ�Bண7ப�$க ேவB=�.) 

     (ந.க.எB.380/2020/அ1) 
அ வலக �றி#$: 

ேம காg� �+தைக இன�க� 1,2,3,4,5 ஆகியவ றி! கB=�ள 
இன�க� நகரா&சி ெபா,7ப�! உ�ளதா! ேக&< இ!ைல எ2பைத ம2ற� 
பதி> ெச?யலா�.  ேம)� வ�ைச எB 1,2,3,4,5! கB=�ள  இன�க� ம, 
ஏல� வ�ட ம2ற� அdமதி$கலா�. 

30.03.2020 06 5ைறk	 நகரா&சி வா	= எB.21 தியாகி சி�கார ேவல	 ெத�வ�! 
இய�கி வ�கி2ற BSNL நி,வன+தி � ெசா;தமான க&9ட�கG$� 
ெசா+5வ� வH! ெச?வ5 ெதாட	பாக அரL வழ$கறிஞ	 தி�.எ�.ராஜ ராஜ2 
அவ	கள�ட� இjவ)வலக க9த� ந.க.எB.1377/2018/அ1 நா�.06.03.2020-2 ப9 
ெச2ைன உய	 ந@திம2ற ேம! :ைறயn= வழ$� எB.WA(MD) Nos.328 to 
335/2018. CMP (MD/WS.6801 to 6808/2018, Review Application (MD) No.77/2018 நா�.21.12.2018-
2 ந@தி ம2ற உ+தரவ� � ச&டக�+5� வழ�க ேக&=$ெகா�ள7ப&ட5. 
அத2ப9 அரL வழ$கறிஞ	 தி�.எ�.ராஜராஜ2 அவ	கG� க9த�.10.03.2020-! 
உ�ய ச&ட க�+5� Legal Opinion வழ�கி உ�ளா	க� ஆதலா! ச&ட க�+5� 
வழ�கியைம$� க&டண� T.10,000/- வழ�க ேக&= க9த� அd7ப� உ�ளா	 

த@	மான 
எB:360 
அdமதி$
க7ப&ட5 
 



ஆதலா! ேம ப9 ெதாைகய�ைன வழ�க ம2ற அdமதி 
ேவBட7ப=கிற5.(ந.க.எB.1377/2018/அ1) 
அ வலக �றி#$: 1.அdமதி$கலா�. 

 2.ேம ப9 ெசலவ�ன� வ�வா? நிதிய�! ேம ெகா�ள 
  அdமதி$கலா�. 

30.03.2020 07 இ;நகரா&சி$� ெசா;தமான அBணா ேப�;5 நிைலய+தி! வ;5 
ெச!)� ேப�;5கG$� தினச� க&டண� வH! ெச?5 ெகா�G� உ�ம� 
ஏல� ம ,� ஒ7ப;த7<�ள� 20.02.2020, 27.02.2020, 05.03.2020 ம ,� 12.03.2020 
ஆகிய ேததிகள�! ேகார7ப&டதி! 20.02.2020� ேததிய�! P2, நப	க� 
ஏல+தி! கல;5 ெகாB= ஏல$ ேக�வ� யா�� ேகாரவ�!ைல.  27.02.2020, 
05.03.2020 ம ,� 12.03.2020 ஆகிய ேததிகள�! யா�� ஏல7ெபா,7< ெதாைக 
ெச)+த7படாம! உ�ள5. 

வ�வா? ஆ?வ	 அவ	கள5 அறி$ைகய�ைன ப�சிலைன ெச?ய7ப&ட5.  
இத2ப9K� நி	வாக நல2கைள க�திK� :;ைதய ஆB= ஏல ெபா,7< 
ெதாைக T.3,00,000/- ல&ச+தி � 8=தலாக T. 2,00,000/. ேச	+5 நி	ணய� 
ெச?ய7ப=கிற5.  த ெபா�5 நட;த வ�� ஏல அறிவ�7ப�! உ�ள ஏல 
ெபா,7< ெதாைக T.1,00,000/- மா றி T.5,00,000/- ல&சமாக தி�+த� ெச?வைத 
தினச� நாள�தழி! வ�ள�பர� ெச?வத �� இத கான உ+ேதச ெசலவ�ன� 
T.30,000/- ேம ெகா�ள>� ம2ற+தி2 அdமதி$� ைவ$க7ப=கிற5.( 
ந.க.எB.380/2020/அ1) 
அ வலக �றி#$: ம2ற� அdமதி வழ�கலா�. 

த@	மான 
எB:361 
அdமதி$
க7ப&ட5 
 

30.03.2020 08 நகரா&சி நி	வாக ஆணைய	 ெச2ைன-5 அவ	கள5 L றறி$ைக ந.க.எB. 
5437/J1/2020 நா�.09.03.2020-! நகரா&சி  ப�திய�! ெகாேரானா ைவரf 
கா?
ச!(COVID-19) ெகா9ய ெதா , ேநா? வராம! இ�$�� ெபா�&= 
நடவ9$ைக ேம ெகா�ள அறி>ைரக� ெபா�&= நடவ9$ைக ேம ெகா�ள 
அறி>ைரக� வழ�க7ப&=�ள5.  இத2ப9 ெசய!பட ெபா5 Lகாதார கி�மி 

த@	மான 
எB:362 
அdமதி$
க7ப&ட5 
 



நாசின� ெபா�&க� ம ,� ைகெதாள�7பா2க� தி�
சிரா7ப�ள� தமி�நா= 
ம!9 ப	பf இ2ேகா ச	j 8&=ற> நி,வன+தி! இ�;5 வா�கி 
ெகா�ளலா�.  இ;நி,வன+தி! வா�கி$ெகா�ள அரL இைண
ெசயல	 
நகரா&சி நி	வாக� ம ,� �9ந@	 வழ��� 5ைற ெச2ைன ம ,� நகரா&சி 
நி	வாக ஆைணய	 ெச2ைன அவ	க� ேம காg� நி,வன+தி! ெகாேரானா 
ைவரf கா?
ச! (COVID-19) ச�ம;தமான ெபா�&கைள வா�கி$ெகா�ள 
ப�;5ைரெச?K5�ளா	க� இத2 ப9 வா�கி$ெகா�ள உ+ேதச ெசலவ�ன� 
T.5.00 இல&ச� ெசலவ�ன� ேம ெகா�ள ம2ற+தி2 அdமதி$� 
ைவ$க7ப=கிற5 .(ந.க.எB.810/2020/H1) 
அ வலக �றி#$ : 1.ம2ற� அdமதி$கலா�. 
                  2.ஆைணய�2 :2 அdமதிெப , நடவ9$ைக 
                  ேம ெகாBடைம$�  ம2ற�  அdமதி$கலா�. 

30.03.2020 09 5ைறk	 நகரா&சி$� ெச)+த ேவB9ய ெசா+5வ� ெதாழி!வ�, �9ந@	 
க&டண�, ம ,� வ�ய�!லா இன�க� ஆகியவ ைற நி)ைவய�2றி 
உடன9யாக ெச)+தி நகரா&சி$� ஒ+5ைழ7< வழ�கேகா� ெபா5ம$க� 
அறிK� வ�தமாக நக	 :�வ5� உ�ள 24 வா	=கள�)� அறவ�7ப�ைன 
ைம$ெச&= ைவ+5 ஆ&ேடா Pல� வ�ள�பர� ெச?ய, வ�ைல7<�ள� 
11.03.2020 ஆ� ேகா�யதி! வர7ெப ற P2, வ�ைல7<�ள�க� ம2ற+தி2 
பா	ைவ$�� :9வ� �� ைவ$க7ப=கிற5. 
வ. 
எ
B. 

ேவைலய�2 ெபய	 ைவ.ேசகர2ச>B
& ச	வ @f � 
பால$கா&= 
மா�ய�ம2 

ேகாவ�! ெத�, 
5ைறk	 

ைவ.கேணச
2 ச>B& 
ச	வ @f 

கைடவ @தி, 
5ைறk	. 

�பதிச>B& 
ச	வ @f 
ப�.எ�.ேக. 

ேகாவ�!ெத
�, 

5ைறk	. 

த@	மான 
எB :363 
அdமதி$
க7ப&ட5 
 



1 5ைறk	 
நகரா&சி$� 
ெசா+5வ�, 
ெதாழி!வ�, 
�9ந@	க&டண�, 
ெச)+தேகா�� 
அறிவ�7<$கான 
ஆ&ேடாவாடைக, 
ைம$, ேப&ட� 
ேகச&பதி>, 
ஓ&=ந	ப9 உ&பட 

T.1850/- 
(நா� ஒ2,$�) 

T.2100/- 
(நா� 
ஒ2,$�) 

T.2000/- 
(நா� 
ஒ2,$�) 

(ந.க.எB.1028/2020/அ1) 
அ வலக �ற#$:வர7ெப ற 3 வ�ைல7<�ள�கள�! �ைற;த வ�ைல7<�ள� 
அள�+த ைவ.ேசகர2 ச>B& ச	வ @f 5ைறk	.  அவ	கள�2 
வ�ைல7<�ள�ைய அdமதி$கலா�.  

30.03.2020 10 5ைறk	 நகரா&சிய�2 2010-11� ஆB= தண�$ைகய�2ேபா5 
பண�7பதிேவ=கைள தண�$ைக :9K� நா� வைர ச�பா	+ததி! தி�.ஜி.காமரா� 
ம�+5வ அ)வல	 31.03.2013! ஓ?> ெப றைத :2ன�&= ேம 2013! வழ�க7ப&ட 
240 நா&கG$கான ஈ&9ய வ�=7< ம ,� 90 நா&கG$கான ஈ&டா வ�=7ப� � 
வ�மானவ� ப�9+த� ெச?ய7படாத வ�பர� தண�$ைகய�! கBடறிய7ப&=� 
அjவா, வழ��� ேபா5 எதி	வ�� கால+தி � (2013-2014) வழ�க7படவ��$�� 
ஓ?�திய+திைனK� ேச	+5 ஒ&= ெமா+த ெதாைக$� வ�மான வ� ப�9+த� 
ெச?ய7பட ேவB=� என>� இ;நைட:ைற ப�2ப ற7படாம! :�+ெதாைகK� 
வழ�க7ப&ட வ�பர� தண�$ைகய�! கBடறிய7ப&=�ள5 என ெத�வ�+5 தண�$ைக 
தைட எ�7ப&=�ள5. 

இ+தண�$ைக தைடய�! வ�மான வ�+5ைற L றறி$ைகைய L&9$கா&9 
L றறி$ைக எB.8.2010 நா� 3.12.2010 ம ,� L றறி$ைக எB 05.2011(F.No.275/192/2011-

த@	மான 
எB:364  
ஒ7<த! 
வழ�க�க
7ப&ட5. 
 



IT(B) 2ப9 இ;திய வ�மானவ� ச&ட� 19612 ப��> 1922 கீ� ைமய அரL/மாநில 
அரL7 பண�யாள	 அ!லாத இதர நி,வன�கள�2 பண�யாள	க� ஓ?> ெப,�ேபா5 
அவ	கG$� அள�$க7ப=� ஈ&9ய வ�=7< காசா$�த)$கான ெதாைக$� அதிகப&ச� 
T.3.00 வைரய�லான ெதாைக$� ம&=ேம வ�மான வ� வ�ல$கள�$க7பட ேவB=� 
என>� அ+ெதாைக$� ேம ப92 வ�மான வ� ப�9+த� ெச?ய7பட ேவB=� 
என>�, ஓ?> ெப,� பண�யாள	கG$� ெசா;த அ)வ! ேப�லான ஈ&டா 
வ�=7<$கான ெதாைக காசா$கி வழ�க7ப&ட இன�கள�! (Encashment of UEL on PA) 
அ+ெதாைக :�வத �� வ�மான வ� ப�9+த� ெச?ய7பட ேவB=� என 
ெத�வ�+5 தண�$ைக+ தைட எ�7ப7ப=�ள5.  இ;நிக�வ� � ப�2  தா2 வ�மான 
வ� ெதாைக ப�9+த� ெச?5 வ�மான வ� கண$கி! ெச)+த7ப&ட5. 
இ;நிைலய�! மdதார	 14.08.2018� ேததிய மdவ�! வ�மான வ� ப�9+த� ெச?த 
ெதாைக T.120670/- வழ�க ேகா� மd ெபற7ப&ட5.  தண�$ைக அறி$ைகய�! 
L&9$கா&ட7ப&ட தைடய�ைன ெதாட	;5 தா2 இ+ெதாைக ப�9+த� ெச?ய7ப&= 
வ�மான வ� அ)வலக+தி � ெச)+த7ப&=�ள5. இவ றி! வ�திம4ற!க� எ5>� 
நைடெபறவ�!ைல. எனேவ இ+ெதாைக தி��ப ெப,வ5 ெதாட	பான வ�பர�கைள 
வ�மான வ� அ)வலக+திைன அgகி ெப ,$ெகா�ள இjவ)வலக அறிவ�7< 
க9த� ந.க.எB.3431/சி1/2018 நா� 14.09.2018. Pல� ெத�வ�$க7ப&ட5. இதைன+ 
ெதாட	;5 அ2னா	 ெச2ைன உய	ந@திம2ற� ம5ைர கிைளய�! வழ$� 
ெதாட;5�ளா	.  இjவழ$கி! இ;நகரா&சி சா	பாக தி�.எ�.ராஜராஜ2, வழ�க 
ேகா�K�ளா	.  இ+ெதாைகய�ைன வழ�க மனற+தி � ெபா�� ைவ$க7ப=கிற5. 
(ந.க.எB.4220/2019/சி1) 
அ வலக �றி#$: ம2ற� ஒ7<த!  வழ�கலா�. 

30.03.2020 11 5ைறk	 நகரா&சி வா	= எB.3 ��கா ச;5 இய�கி வ�கி2ற SRM Public School 
க&9ட+தி � ெசா+5வ� வ�தி7< எB.087/003/00661 ம ,� 087/003/00662 என இரB= வ� 
வ�தி7<க� ெச?ய7ப&ட5.  இjவ� வ�தி7<கG$� தமி� நா= அரசித� எB.33 நா�.25.01.2018-2 
ப9K� அதைன ெதாட	;5 அரசாைண எB.150 நகரா&சி நி	வாக� ம ,� �9 ந@	 வழ�க! 
5ைற (MA.IV) நா�.19.11.2019-2 ப9 நி	ணய�$க7ப&ட ெசா+5வ�$கான ேக&< அறிவ�7< SRM Public 
School :த!வ�ட� ேந�! 03.02.2020-� ேததிய�! ேந�! சா	> ெச?ய7ப&ட5. 

ேம ப9 ப�ள�ய�2 தாளாள	 அவ	கள�2 க9த� 18.02.2020-� ேததிய க9த+தி! 
ெசா+5வ� வ�வ�தி7< எBக� 087/003/00661 ம ,� 087/003/00662-! கB=�ள க&9ட அள>க� 

த@	மான 
எB:365  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 



தவறாக உ�ள5 என>� ேம ப9 ப�ள�$க&9ட+தி2 க&9ட அளைவ ம, அளவ @= ெச?5 
அத � உ�ய ெசா+5வ� வ�தி7< ெச?5 வழ�க ேகா�K� ம ,� நி	ணய�$க7ப&=�ள 
இரB= வ� வ�தி7<கைளK� ேச	+5 ஒேர வ� வ�தி7பாக ெசா+5 வ� நி	ணய� ெச?5 
வழ�க ேகா�K�ளா	. 

SRM ப�ள� தாளாள	 அவ	கள�2 வ�Bண7ப+ைத 17.03.2020-� ேததிய�! ப�சீலைன ெச?5 
இ$க&9ட+தி2 அளவ @ைட ம, அளவ @= ெச?ய ஒ� சிற7< 8&=$ �� அைம+5 அளவ @= 
ெச?ய அdமதி$க7ப&டதி2 ப9 நகரா&சி ெபாறியாள	 ம ,� ஆைணய	(ெபா), ேமலாள	, 
வ�வா? ஆ?வ	, ம ,� ச�ம;த7ப&ட வா	92 வ�வா? உதவ�யாள	 ஆகிேயா	 அட�கிய 
சிற7< �� 19.03.2020-� ேததிய�! SRM Public School க&9ட+ைத தைர தள�, :த! தள�, 
இரBடா� தள�, ம ,� P2றா� தள� ஆகியவ ைற ம, அளவ @= ெச?5 அத � உ�ய 
வைரபட+5ட2 அறி$ைகய�ைன 19.03.2020-� ேததிய�! சம	7ப�+5�ள5. 

இjவறி$ைகய�! 16.08.2018-! நகரைம7< ஆ?வ	 ம ,� நகரா&சி ெபாறியாள	 
அவ	களா! SRM Public School க&9ட� அளவ @= ெச?ய7ப&டைத 8	;தா?> ெச?5 ம, அளவ @= 
ெச?ய7ப&ட5 இதி! ெசா+5வ� வ�தி7< எB.087/003/00661-$��ய அளவ @= ஏ கனேவ அளவ @= 
ெச?த ேபா5 மாணவ	 வ�=திய�2 க&9ட+ைதK� ேச	+5 அளவ @= ெச?ய7ப&டைத த ேபா5 
ம, அளவ @= ெச?தேபா5 தா2 ெத�ய வ�கிற5.  த ேபா5 மாணவ	 வ�=தி க&9ட+தி2 
அளைவ ந@$க� ெச?5 SRM ப�ள� க&9ட+ைத ம&=� ச�யான அளவ @= ெச?ய7ப&ட5, ம ,� 
ஒ� ெசா+5வ� வ�தி7< எB.087/003/00662 ம, அளவ @= ெச?ய7ப&டதி! ஏ கனேவ அளவ @= 
ெச?ய7ப&டத �� த ேபா5 அளவ @= ெச?ய7ப&டத �� ேவ,பா= ஏ5� இ!ைல. 

SRM Public School தாளாள	 அவ	க� தன5 18.02.2020-� ேததிய க9த+தி! 
ேக&=$ெகாBடத � இண�க ெசா+5 வ� வ�தி7< எB.087/003/00661 ம ,� 087/003/00662 ஆகிய 
இரB= வ�வ�தி7<கைளK� 01.10.2017 :த! நிர;தரமாக நி)ைவ ெதாைகKட2 ந@$க� 
ெச?ய>�, ம ,� 19.03.2020� ேததிய�! சிற7<$�� Pல� ம, அளவ @=  ெச?ய7ப&ட 
வ�பர7ப9 உ�ள ெமா+த ச5ர அ9 43650-$� <திய ெசா+5 வ� 01.10.2017 :த! ெசா+5 வ� 
வ�தி$க SRM Public School தாளாள	 அவ	கG$� சிற7< ேக&< அறிவ�7< சா	> ெச?திட 
ம2ற+தி2 அdமதி$� ைவ$க7ப=கிற5. .(ந.க.எB.655/2020/அ1) 
அ வலக �றி#$: ம2ற� அdமதி$கலா�. 

30.03.2020 12 5ைறk	 நகரா&சிய�2 வ�வா? Pலதன நிதி, �9ந@	 ம ,� வ9கா! நிதி 
ம ,� ஆர�ப க!வ� நிதி ஆகியவ றி2 2019-20� நிதி ஆB9 கான தி�+திய 
வர> ெசல> தி&ட அறி$ைக$�� 2020-21� நிதி ஆB9 � தயா	 ெச?ய7ப&ட 
வ�வா? Pலதன நிதி, �9ந@	 ம ,� வ9கா! நிதி ம ,� ஆர�ப க!வ� 

த@	மான 
எB: 366  
பதி> 
ெச?ய7ப



நிதி$கான உ+ேதச வர> ெசல> தி&ட அறி$ைக (Budget) ம2ற+தி2 அdமதி 
ேவBட7ப=கிற5.(ந.க.எB.740/2020/ப�1) 
அ வலக �றி#$ : அdமதி$கலா�. 

&ட5 

30.03.2020 13 நகரா&சி$� ெசா;தமான Lவாமிநாத2 தினச� மா	$ெக& கைட எB 8 
ஏல� ம ,� ஒ7ப;த7<�ள� 24.03.2020 நைடெப றதி! 
தி�.ப�.ேகாபாலகி�eண2 ம ,� எf.:+5சாமி இ�வ	 ஏல 
ெபா,7<+ெதாைக ெச)+திK�ளா	.  கீ�$கBட இ� நப	க� ஏல+தி! 
கல;5ெகாB= ஏல ேக�வ� ேக&=�ளா	க�.  அத2 வ�பர�. 

வ.எ
�. 

ஏலதார� ெபய� உய�)தப�ச மாத வாடைக ஏல 
ேக�வ+ 

1. ப�. ேகாபாலகி�eண2 T.1900/- 
2. எf. :+5சாமி T.1875/- 

ேம காg� ஏல+தி! ஒ7ப;த7<�ள� ஏ5� ெபறவ�!ைல.  ேம ப9 ஏல+தி! 
தி�.ப�.ேகாபாலகி�eண2 எ2பவ	 உய	;தப&ச மாத வாடைகயாக T.1900/- 
ேக&=�ளா	. அ2னா	 ேக&=�ள இ�மாத வாடைகயான5 இத � :2 
உ�ள மாத வாடைக T.1700/-$� ேம! உ�ளதா! தி�.ப�.ேகாபாலகி�eண2 
எ2பவர5 உய	;தப&ச மாதவடைக ேக�வ�ைய ஊ	ஜித� ெச?திட ம2ற+தி2 
அdமதி$� ைவ$க7ப=கிற5. (ந.க.எB.380/2020/அ1) 
அ வலக �றி#$: ம2ற� அdமதி வழ�கலா� 

த@	மான 
எB:367  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 

30.03.2020 14 இ;நகரா&சி$� ெசா;தமான கீ�$கBட �+தைக உ�ம� ஏல� ம ,� 
ஒ7ப;த7<�ள� 24.03.2020� ேததி ேகார7ப&ட5.  வ�ைச எB 1,2,3,(கைட எB 8 
தவ�ர) 4 ம ,� 5! கB=�ள கைடகG$� யா�� ஏல7ெபா,7<+ெதாைக 
ெச)+த7படவ�!ைல.  இதனா! ஏல� நட+த7படவ�!ைல.  ேம)� 
இjவ�ன+தி! கீ�கBட வ�ைச எB 2,3,4 ம ,� 5! கB=�ள �+தைக 
இன� ம ற� கைடக� நகரா&சி ெபா,7ப�! இ�;தா! இjவ�ன+தி � ேக&< 
இ!ைல.  ேம)� ேம காg� இன�கG$� ம, ஏல� ேகார ம2ற+தி2 

த@	மான 
எB:368  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 



ஒ7<த)$� ைவ$க7ப=கிற5. 
வ.எB. �+தைக இன� வ�பர�. 
1. 5ைறk	 நகரா&சி ேப�;5 நிைலய+தி! வ;5 ெச!)� 

ேப�;5கG$� தினச� க&டண� வH! ெச?5ெகா�G� 
உ�ம�. 

2. நகரா&சி ஆ=வைத ெச?K� இட+தி! க&டண� வH! 
ெச?5ெகா�G� �+தைக உ�ம�. 

3. 5ைறk	 நகரா&சி Lவாமிநாத2 தினச� மா	$ெக& 
கைடக�, 15,16,17,34,42,43,44 ம ,� 45$கான �+தைக 
உ�ம� (ஒjெவா� கைட$�� தன�+தன�யாக 
வ�Bண7ப�$க ேவB=�.) 

4. வார
ச;ைதய�! உ�ள ஆ&9ைற
சி கைடக� 
2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ம ,� 17 (ஒjெவா� கைட$�� 
தன�+தன�யாக வ�Bண7ப�$க ேவB=�.) 

5. 5ைறk	 நகரா&சி$� ெசா;தமான அBணா ேப�;5 
நிைலய� பைழய நகரா&சி அ)வலக வளாக <திய கைட 
எB 2,4,5,9,10 ம ,� 18 (ஒjெவா� கைட$�� 
தன�+தன�யாக வ�Bண7ப�$க ேவB=�.) 

       ந.க.எB.380/2020/அ1 
 அ வலக �றி#$: 

ேம காg� �+தைக இன�க� 2,3,4,5 ஆகியவ றி! கB=�ள 
இன�க� நகரா&சி ெபா,7ப�! உ�ளதா! ேக&< இ!ைல எ2பைத ம2ற� 
பதி> ெச?யலா�.  ேம)� வ�ைச எB 1,2,3,4,5! கB=�ள  இன�க� ம, 
ஏல� வ�ட ம2ற� அdமதி$கலா�. 



30.03.2020 15 5ைறk	 நரகா&சி$� �ழா? ெபா�+5னராக பண�<�;5 வ�� 
தி�.தா.ந@லேமாக2 எ2பவைர த காலிமாக பண� ந@$க� ெச?ய7ப&டைத 
ெதாட	;5 நகரா&சி$� எதிராக ெச2ைன உய	ந@திம2ற ம5ைர கிைளய�! 
வழ$� எB WP No.8713 of 2019-! வழ$� ெதாட	;5�ளா	.  இjவழ$கி! 
5ைறk	 நகரா&சி சா	பாக ஆஜராகி வழ$கிைன நட+திட தி�.எ�.ராஜராஜ2, 
அரL வழ$கறிஞ	, ெச2ைன உய	ந@தி ம2ற ம5ைர கிைள, ம5ைர-23 
எ2பவ�$� அdமதி வழ�க7ப&=�ள5.  அ2னா	 இjவழ$கி! ஆஜராகி 
நட+திட வழ$கா= க&டணமாக T.10000/- வழ�கிட ேகா� ேக&< 
அd7ப�K�ளா	.  அ2னா�$� வழ$கா= க&டண� T.10000/- வழ�கிட 
ம2ற+தி � ெபா�� ைவ$க7ப=கிற5.(ந.க.எB.3988/சி1/2018) 
அ வலக �றி#$:அdமதி$கலா� 

த@	மான 
எB:369  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 

30.03.2020 16 5ைறk	 நரகா&சி$� ெசா;தமான அBணாேப�;5 நிைலய+தி � வ;5 
ெச!)� ேப�;5கG$� தினச� க&டண� வH! ெச?5$ெகா�G� �+தைக 
உ�ம� 2020-2021� ஆB=$� ெபா5 ஏல� ம ,� ஒ7ப;த7<�ள� 20.02.2020, 
27.02.2020, 05.03.2020, 12.03.2020, 24.03.2020, ம ,� 31.03.2020 ஆகிய ேததிகள�! 
ஏல� ம ,� ஒ7ப;த7<�ள� ேகார7ப&டதி! யா�� எ=+5 நட+தி$ெகா�ள 
:2 வரவ�!ைல.  எனேவ, 5ைறk	 நகரா&சி Pல� 5ைற சா	பாக வH! 
ெச?திட நடவ9$ைக ேம ெகா�ள7ப&=�ள5, :த! க&டமாக P2, 
மாத�கG$�Bடான ேப�;5 நிைலய+தி � வ;5 ெச!)� ேப�;5கG$� 
க&டண� வH! ெச?திட ேடா$க2, வ�ைச எBக� 1 :த! 25000 வைர 
அ
சி&= ெப ,$ெகா�ள தமி�நா= ம!9ப	பf இB& ேகா ச	j 
ெதாழி 8&=ற> ச�க� லி&, தி�
சிரா7ப�ள� அவ	கள�டமி�;5 அ
சி&= 
ெப ,$ெகா�வத �� ம ,� ேதைவ7ப92 ேம)� ேடா$க2க� அ
சி&= 
ெப,வத �� உ+ேதச ெசலவ�ன+ெதாைக T.50,000/- ெசலவ�ன� ேம ெகா�ள 
ம2ற+தி2 அdமதி$� ைவ$க7ப=கிற5. (ந.க.எB.1029/2020/அ1) 
அ வலக �றி#$:ம2ற� அdமதி$கலா� 

த@	மான 
எB:370  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 



30.03.2020 17 2018-2019� ஆB= தண�$ைக தைட எB 18 க!வ� நிதிய�! கண$� எB 
3502013வ�மான வ� T.7888/-� ம ,� கண$� எB 3502015 மதி7< 8&=வ� 
T.7140/-ெமா+த� T.15028/- ம&=� ஆர�ப க!வ� நிதிய�! ப�9+த� 
ெச?ய7ப&= அரL தைல7ப�! ெச)+த7படாத5 �ைறபா= என தண�$ைகய�! 
தைட எ�7ப7ப&=�ள5.   

தண�$ைக தைடய�! L&9$கா&ட7ப&ட அரL7 ப�9+த�க� தண�$ைக 
ஆB= 2018-2019! ப�9+த� ெச?ய7படவ�!ைல.  ப�2ன	 எ;த ஆB9! 
T.15028/-அரL ப�9+த� ெச?ய7ப&ட5 என Payment Book 2011-2012 :த! 2017-2018 
:9ய Verified ெச?ய7ப&ட5.  எ;த ஆB9! ேம ப9 ப�9+த� ெச?ய7ப&ட5 
என அறிய இயலவ�!ைல.  த ெபா�5 2018-2019� ஆB= கண$� ச� 
ெச?ய7ப=�ேபா5 க!வ� நிதிய�! Liability ய�! கண$� எB 3502013 வ�மான 
வ� T.7888/- என>� கண$� எB 3502015 மதி7< 8&= வ� T.7140/- என>� 
கண$�$� எ=+5 கண$� :9$க7ப&=�ள5. 
2011-2012 ஆB= :த! 2018-2019� ஆB= வைர ேம ப9 அரL ப�9+தமான5 
எ;த ஒ7ப;ததார�$�, எ;த பண�$� எ2ற வ�வர� கிைட$க7ெபறவ�!ைல.  
இ;நிைலய�! Liability ய�! உ�ள ேம ப9யான அரL ப�9+த�கைள GJV Pல� 
க!வ� நிதிய�! Liability ய�லி�;5 Income $� மா றி$ெகா�ள ம2ற+தி2 
அdமதி$� ைவ$க7ப=கிற5.       
(ந.க.எB.740/2020/ப�1) 
அ வலக �றி#$: ம2ற� அdமதி$கலா�. 

த@	மான 
எB:371  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 

30.03.2020 18 5ைறk	 நகரா&சிய�! �?ைம இ;தியா தி&ட� ம ,� திட$கழி> 
ேமலாBைம தி&ட+தி2 கீ� P2, எBண�$ைக ச:தாய உர$கிட�� 
அைம$க7ெப , நக	 ப�திய�லி�;5 ெபற7ப=� �7ைபகைள இய ைக 
உரமா$கி அ7<ற7ப=+த7ப&= வ�கிற5.  இவ றி! தினச� மா	$ெக&9! 
ேசகரமா�� ெப�ய அளவ�லான கா?கறி கழி>கைள சி,சி, 5B=களா$கி 
ேம ப9 ச:தாய உர$கிட�கி! உரமா$�வத � Bio Shredding Machine) 

த@	மான 
எB:372  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 



ெகா�:த! ெச?வத � ஆ�� ெசலவ�ன� T.5.00 இல&ச+தி � ம2ற+தி2 
அdமதி ேவBட7ப=கிற5. ந.க.எB.842/2020/இ1  
அ)வலக �றி7< :  

1. ம2ற� அdமதி$கலா�. 
2. ேம ப9 ெசலவ�ன� திட$கழி> ேமலாBைம பயனாள	 க&டண நிதி (SUC 

Fund) 2019-202 கீ� ேம ெகா�ள ம2ற� அdமதி$கலா�. 
30.03.2020 19 5ைறk	 நகரா&சிய�! �?ைம இ;தியா தி&ட� ம ,� திட$கழி> 

ேமலாBைம தி&ட+தி2 கீ� P2, எBண�$ைக ச:தாய உர$கிட�� 
அைம$க7ெப , நக	 ப�திய�லி�;5 ெபற7ப=� �7ைபகைள இய ைக 
உரமா$கி அ7<ற7ப=+த7ப&= வ�கிற5.  இதி! கிைட$க7ெப,� ப�ளாf9$ 
கழி>கைள ேசகர� ெச?5 அ7<ற7ப=+த ஏ5வாக  Plastic Bailing Machine 
ெகா�:த! ெச?வத � ஆ�� ெசலவ�ன� T.8.00 இல&ச+தி � ம2ற+தி2 
அdமதி ேவBட7ப=கிற5.( ந.க.எB.842/2020/இ1) 
அ வலக �றி#$ :  

1. ம2ற� அdமதி$கலா�. 
2. ேம ப9 ெசலவ�ன� திட$கழி> ேமலாBைம பயனாள	 க&டண நிதி (SUC 

Fund)    2019-202 கீ� ேம ெகா�ள ம2ற� அdமதி$கலா�. 

த@	மான 
எB:373  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 

30.03.2020 20    5ைறk	 நகரா&சிய�!, அைன+5 வா	=கள�)� �9ந@	 பகி	மான 
�ழா?க� Pல� ெபா5ம$கG$� �9ந@	 த�� தைடய�2றி வ�நிேயாக� 
ெச?ய7ப&= வ�கிற5.  அjவா, �9ந@	 வ�நிேயாக� ெச?K� ேபா5 
அjவ7ேபா5 ஏ ப=� அைட7< ம ,� தி�	 உைட7<கள�னா! �9ந@	 
வ�நிேயாக� தைடப=� H�நிைல உ�வாகிற5.   

எனேவ, ெபா5ம$கG$� தைடய�2றி �9ந@	 வழ�க ஏ5வாக �9ந@	 
வ�நிேயாக �ழா?கள�! ஏ ப=� அைட7ப�ைன ச� ெச?ய>� ம ,� தி�	 
உைட7ப�ைன ச� ெச?ய>� 2020-21� ஆB9 � �9ந@	 பராம�7< பண�$காக 
தயா�$க7ப&ட உ+ேதச மதி7பn= T.3.00 இல&ச+தி � ம2ற அdமதி 

த@	மான 
எB:374  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 



ேவBட7ப=கிற5.( ந.க.எB.844/2020/இ1) 
அ வலக �றி#$ :  

ேம ப9 ெசலவ�ன� �9ந@	 வ9கா! நிதிய�! ேம ெகா�ள ம2ற� 
அdமதி$கலா�. 

30.03.2020 21 5ைறk	 நகரா&சிய�!, அைன+5 வா	=கள�)� ஆ�5ைள கிண, 
Pல� மின� பவ	 ப�< ம ,� ைகப�< அைம+5 ெபா5ம$கG$� �9ந@	 
அ!லாத ப�ற உபேயாக+தி � ந@ரள�7< வ�நிேயாக� ெச?ய7ப&= வ�கிற5.  
அjவ7ேபா5 ஏ ப=� மி2ேமா&டா	 ம ,� ைகப�<கள�! ப�5கைள 
ச�ெச?5 பராம�7< பண�ய�ைன ேம ெகா�ள 2020-21� ஆB9 � 
தயா�$க7ப&ட உ+ேதச மதி7பn= T.5.00 இல&ச+தி � ம2ற அdமதி 
ேவBட7ப=கிற5.( ந.க.எB.844/2020/இ1) 
அ வலக �றி#$ :  
ேம ப9 ெசலவ�ன� �9ந@	 வ9கா! நிதிய�! ேம ெகா�ள ம2ற� 
அdமதி$கலா� 

த@	மான 
எB:375  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 

30.03.2020 22 5ைறk	 நகரா&சிய�! ெப�ய ஏ�ய�! உ�ள கிண றி! <திதாக 
மி2ேமா&டா	 ெபா�+தி தBண @	 வசதி ஏ ப=+5� பண�$� மதி7பn=               
T.1.00 இல&ச+தி � தயா	 ெச?ய7ப&= ம2ற+தி2 அdமதி$� 
ைவ$க7ப=கிற5. (ந.க.எB.844/2020/இ1)                
அ வலக �றி#$ :  

ேம ப9 ெசலவ�ன� �9ந@	 வ9கா! நிதிய�! ேம ெகா�ள ம2ற� 
அdமதி$கலா�. 

த@	மான 
எB:376  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 

30.03.2020 23 நகரா&சி நி	வாக ஆைணய	 <திய அ)வலக க&9ட� க&ட7ப&டத � 
உ�ளா&சி அைம7<கள�2 ப��+ெதாைகயாக கீ�கBட வ�பர7ப9 நா2காவ5 
தவைண+ெதாைக ெச)+த நகரா&சி நி	வாக ஆைணய	 ெச2ைன அவ	கள�2 
க9த� ந.க.எB.30322/2012/இ3 நா�.15.02.2020-! ெத�வ�$க7ப&=�ள5. 

Sl.No Name of the ULB 4th Instalment 

த@	மான 
எB:377  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 



1 Corporation Rs.5,82,860 (Each) 
2 Spl. Grade Rs.4,53,330 (Each) 
3 Select. Grade Rs.5,51,110 (Each) 
4 1st Grade Rs.3,00,000 (Each) 
5 2nd Grade Rs.1,63,638 (Each) 

ேம கBட வ�பர7ப9 5ைறk	 நகரா&சி (Selection Grade)-2 ப��+ெதாைகயாக 
ெதாைக T.5,51,110/- ம&=� Urban Administration Building Society-$� ெச)+த 
ம2ற+தி2 அdமதி$� ைவ$க7ப=கிற5.               ( ந.க.எB.603/2020/இ1) 
 அ வலக �றி#$ :  

ேம ப9 ெசலவ�ன� ெபா5 நிதிய�! ேம ெகா�ள ம2ற� 
அdமதி$கலா�. 

 

30.03.2020 24 மாவ&ட ஆ&சி+தைலவ	 தி�
சிரா7ப�ள� அவ	கள�2 க9த� 
ந.க.எB.31/ெச.ம.ெதா/2020 நா�.07.02.2020-2 ப9 தமிழக அரசி2 P2றாB= 
சாதைன மல	 தயா	 ெச?திட 5ைறk	 நகரா&சிய�! 2017-18, 2018-19 ம ,� 
2019-20� ஆB9! ெசய!ப=+த7ப&ட தி&ட7பண�கள�2 வ�பர�, ெச?தி ம$க� 
ெதாட	< 5ைற, தி�
சிரா7ப�ள� Pல� தினச� நாள�தழி! (மாைலமல	) 
வ�ள�பர� ெச?ய7ப&டைம$� ெதாைக T.9744/- ம&=� மாைலமல	 
தி�
சிரா7ப�ள� நி,வன+தி � வழ�க ம2ற+தி2 அdமதி$� 
ைவ$க7ப=கிற5.( ந.க.எB. 4262/2018/இ1) 
அ வலக �றி#$ : ம2ற� அdமதி$கலா�. 

த@	மான 
எB:378  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 

30.03.2020 25 5ைறk	 நகரா&சிய�! கண�ன� ப��வ�! பராம�$க7ப&= வ�� 5KVA UPS 

(No:2K310WB115)-$கான ஆB= பராம�7< 30.04.2020 உட2 :9வைடய உ�ள5.  

ஆதலா! ம4B=� ஒ�வ�ட� 01.05.2020 :த! 30.04.2021 வைர ேம ப9 UPS-

ைய ஆB= பராம�7< உ��	 வ�ைல7<�ள� ெப , பண� ேம ெகா�ள 

த@	மான 
எB:379  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 



உBடா�� உ+ேதச ெசலவ�ன� T.10000/-+தி � ம2ற+தி2 அdமதி 

ேவBட7ப=கிற5.( ந.க.எB.986/2013/இ1) 

அ வலக �றி#$ :  

ேம ப9 ெசலவ�ன� ெபா5நிதிய�! ேம ெகா�ள ம2ற� அdமதி$கலா� 

30.03.2020 26 5ைறk	 நகரா&சி எ!ைல$�&ப&ட வ�fத�7< ப�திகளான L;தரா<ர�, 
சாமிநாத2 நக	, :+5நக	 ம ,� Bypass ெத � ப�தி ஆகிய ப�திகள�! 
ெத� வ�ள$�க� <திதாக அைம$க T.9.00 இல&ச+தி � மதி7பn= தயா	 
ெச?ய7ப&=, ேம ப9 பண�$� ச&டம2ற உ,7ப�ன	 ெதா�தி ேம�பா&= 
தி&ட� 2017-18 நிதிய�லி�;5 ேம ெகா�ள, தி�
சிரா7ப�ள� மாவ&ட 
ஆ&சி+தைலவ	 / தைலவ	 மாவ&ட ஊரக வள	
சி :கைம அவ	கள�2 
ெசய!:ைற உ+தர> எB.2714/2017/அ3 நா�.28.12.2017-2 ப9 நி	வாக அdமதி 
ெபற7ப&=�ள5.  எனேவ ேம ப9 ப�திகள�! ெத�வ�ள$� அைம$�� 
பண�$� <திய மி2 இைண7< வள	
சி$க&டண�, மதி7பn&= க&டண� ம ,� 
ைவ7<+ெதாைக க&டண� T.2,32,732/- என தமி�நா= மி2சார வா�ய�, 
5ைறk	 அவ	கள�2 ேக&< க9த+தி! ெத�வ�$க7ப&=�ள5. 
 ேம ப9 பண�க� ேம ெகா�ள7ப=� இட�க� ெப��பா)� 
அ�கீக�$க7ப&ட மைன7ப��வ�! அைம;5�ள5.  ேம)� ஒ�சில 
அ�கீக�$க7படாத மைனக� த ேபா5 அரசாைண எB.78 நா�.04.05.2017 (வ @&= 
வசதி ம ,� நக	7<ற வள	
சி+5ைற)-ய�2 ப9 வள	
சி க&டண�க� வH! 
ெச?ய7ப&= மைனக� வர2:ைற ெச?ய7ப&= வ�கிற5.  மைன 
வர2:ைற ெச?5 வHலி$க7ப=� வள	
சி$ க&டண� இ;நகரா&சி ெபா5 
நிதிய�! வர> ைவ$க7ப&=�ள5. 
 எனேவ, ேம ப9 பண�யான5 ெபா5ம$கள�2 அ+தியாவசிய பண�யாக 
ேம ெகா�ள7ப=வதா! இ7பண�$கான வள	
சி$க&டண�, மதி7பn&= 

த@	மான 
எB:380  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 



க&டண� ம ,� ைவ7<+ெதாைக T.2,32,732/-ைய தமி�நா= மி2சார 
வா�ய+தி � இ;நகரா&சி ெபா5 நிதிய�லி�;5 ெச)+தலா� ம2ற+தி2 
அdமதி$� ைவ$க7ப=கிற5.( ந.க.எB.1829/2017/இ1)           
அ வலக �றி#$ : ம2ற� அdமதி$கலா�. 

30.03.2020 27 இ;நகரா&சிய�! திட$கழி> ேமலாBைம பண�, ெபா5Lகாதார 
பண�கG$� நகரா&சி நி	வாக ஆைணய	 அவ	கள�2 ந.க.எB.28369/ெஜ3 நா� 
10.12.2018 உ+திரவ�2 ப9 81 மன�த ஆ ற! ச7ைள ெச?ய அ>& ேசா	சி�  
:ைறய�! பண� ேம ெகா�ள அdமதி வழ�க7ப&ட5.  இதைன ெதாட	;5 
நக	 ம2ற த@	மான எB. 303  நா�. 17.12.2019!  01.01.2020 :த! 31.03.2020 
:9ய 3 மாத�கG$� மாவ&ட ஆ&சிய	 நி	ணய� ெச?ய7ப&ட தின$8லி 
அ97பைடய�! நிலா Lய உதவ�$��வ� � அdமதி வழ�க7ப&ட5.  ேம)� 
உலக� :�வ5� உ�ள நா=கள�! ெகாேரானா ைவரf ெதா , ேநா? பரவ� 
வ�வைத த=7< பண�யாக 144 ஊரட�� தைட உ+திர> ப�ற7ப�$க7ப&= 
நைட:ைறய�! ெசய!ப&= வ�கிற5.  சPக வ�லக! உ�ளதா! மன�த 
ஆ ற! ச7ைள ெச?திட ஒ7ப;த7<�ள� ேகார இயலாத H�நிைல உ�ளதா)� 
ெபா5 ம$க� ெபா5 Lகாதார� நல2 க�தி ேம ப9 பண�கG$� 01.04.2020 
:த! 31.6.2020 வைர ( P2, மாத�க� ) Lய உதவ�$ ��$க� 
32பண�யாள	கைள  நியமி+5 மாவ&ட ஆ&சிய	 தி�
சிரா7ப�ள� அவ	கள�2 
2017-18 ஆ� ஆB= நி	ணய� ெச?ய7ப&ட தின$ 8லி T.295 அ97பைடய�! 
T.9,00 இல&ச� மதி7பn&9! ேம கB=�ள Lகாதார பண�கைள இ;நகரா&சி 
ெசவலவ�ன� வ�வா? நிதிய�! ேம ெகா�ள>� ம2ற+தி2 அdமதி 
ேவBட7ப=கிற5.  (ந.க.எB.4244/2018/எ
1) 
அ.� :::: ம2ற� அdமதி$கலா�. 

த@	மான 
எB:381  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 

30.03.2020 28 இ;நகரா&சிய�! திட$கழி> ேமலாBைம பண� ெபா5Lகாதார 
பண�கG$� நகரா&சி நி	வாக ஆைணய	 அவ	கள�2 ந.க. எB. 28369/53 நா� 
10.12.2018 உ+திரவ�2 ப9 81 மன�த ஆ ற! ச7ைள ெச?ய அ>& ேசாசி� 

த@	மான 
எB:382  
அdமதி$



:ைறய�! பண� ேம ெகா�ள அdமதி வழ�க7ப&ட5 இதைன ெதாட	;5 
நக	 ம2ற த@	மான எB.301   நா�. 17.12.2019 ! 01.01.2020 :த! 31.03.2020 
:9ய 3 மாத�கG$� மாவ&ட ஆ&சிய	 நி	ணய� ெச?ய7ப&ட தின$8லி 
அ97பைடய�! நிலா Lய உதவ�$��வ� � அdமதி வழ�க7ப&ட5.  ேம)� 
உலக� :�வ5� உ�ள நா=கள�! ெகாேரானா ைவரf ெதா , ேநா? பரவ� 
வ�வைத த=7< பண�யாக 144 ஊரட�� தைட உ+திர> ப�ற7ப�$க7ப&= 
நைட:ைறய�! ெசய!ப&= வ�கிற5.  சPக வ�லக! உ�ளதா! மன�த 
ஆ ற! ச7ைள ெச?திட ஒ7ப;த7<�ள� ேகார இயலாத H�நிைல உ�ளதா)� 
திட$கழி> ேமலாBைம பண�, Lகாதார பண�க�, �Bண�ய�	 உர� தயா�$�� 
பண�$��, ெபா5 ம$க� ெபா5 Lகாதார� நல2 க�தி ேம ப9 பண�கG$� 
01.04.2020 :த! 31.06.2020 வைர (P2, மாத�க�) Lய உதவ�$ ��$க� 
Pல�  �Bண�ய�	 உர� தயா�$�� பண�$� 24 பண�யாளகைள நியமி+5 
மாவ&ட ஆ&சிய	 தி�
சிரா7ப�ள� அவ	கள�2 2017-18 ஆ� ஆB= நி	ணய� 
ெச?ய7ப&ட தின$ 8லி T.295 அ97பைடய�! T.7.00 இல&ச� மதி7பn&9! 
ேம கB=�ள Lகாதார பண�கைள இ;நகரா&சி ெசவலவ�ன� வ�வா? 
நிதிய�! ேம ெகா�ள>� ம2ற+தி2 அdமதி ேவBட7ப=கிற5.  
(ந.க.எB.4244/2018/எ
1) 
அ.� :::: ம2ற� அdமதி$கலா�. 

க7ப&ட5 
 
 

30.03.2020 29         5ைண இய$�ந	 Lகாதார7 பண�க� ம ,� �=�ப நல� தி�
சிரா7ப�ள� 
அவ	கள�2 ந.க.எB.27-அ3-2017 நா�.   .06.20172 க9த+தி! ெட�� சி$க2�ன�யா 
க&=7பா&= ெகாL ஒழி7< பண� ெதாட	பாக :2ென
ச�$ைக நடவ9$ைகயாக 
(demositic breeding checker) கள7பண�யாள	கைள நியமன� ெச?5 ெகா�ள அறி>ைர 
வழ�க7ப&=�ளைத ெதாட	;5 நக	 ம2ற த@	மான எB.303 நா�. 17.12.2019 ! 
01.01.2020 :த! 31.03.2020 :9ய 3 மாத�கG$� மாவ&ட ஆ&சிய	 நி	ணய� 
ெச?ய7ப&ட தின$8லி அ97பைடய�! நிலா Lய உதவ�$��வ� � அdமதி 
வழ�க7ப&ட5.  த ெபா�5 ெகாேரானா ைவரf ெதா , ேநா? பரவ� வ�வைத 
த=7< பண�யாக 144 ஊரட�� தைட உ+திர> ப�ற7ப�$க7ப&= நைட:ைறய�! 

த@	மான 
எB:383  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 



ெசய!ப&=  சPக வ�லக! உ�ளதா)� மன�த ஆ ற! ச7ைள ெச?திட 
ஒ7ப;த7<�ள� ேகார இயலாத H�நிைல உ�ளதா)� இ;நகரா&சி 24 வா	=கள�)� 
ெட�� கா?
ச! :2 த=7< நடவ9$ைகயாக ஒjெவா� வ @=களாக ெச2, source 
reduction பண� ேம ெகா�ள>� ம ,� ெகாL <� ஆதார�கைள அத2 
ஆர�பநிைலய�ேலேய  கBடறி;5 அேப& ம�;தி&= அழி$க>� :தி	 ெகாL$கைள 
ெகாL <ைகம�;5 அ97பா2 இய;திர�க� ெகாB= அழி+திட>� ம ,� 
ெத�$கள�! பயன ற வைகய�! உ�ள டய	க�, உைட;த ம ,� ேதைவய ற 
ப�ளாf9$ ெத2ைனம&ைட, ெகா&டா��
சி, கBணா9 ெபா�&க�, ஆ&= உரலி! 
ேத�கிK�ள நா�ப&ட தBண@ைர ந@$�த! ம ,� அரL ம ,� அரL சாரா தன�யா	 
அ)வலக�க� ம ,� ப�ள�கள�! �9ந@	 ெதா&9க� L+தமாக ைவ+5�ளைத உ,தி 
ெச?த!, நகரா&சி எ!ைல$�&ப&ட ம�+5வமைனகைள Lகாதாரமாக ைவ+5�ளைத 
உ,தி ெச?த! ேபா2ற பண�கைள ேம ெகா�ள>� ெட�� கா?
ச! :2 த=7< 
நடவ9$ைக ம ,� ெகாேரானா ெதா , ேநா? பராவம! இ�$க உ�ய 
நடவ9$ைககG$� 30 கள7பண�யாள	கைள 01.04.2020 :த! 31.06.2020 நியமி+5 
ெகா�ள>� ேம கBட பண�யாள	கG$� மாவ&ட ஆ&சி+தைலவ	 தி�
சிரா7ப�ள� 
அவ	கள�2 வ�ைலவ�கித7 வ�ைலவ�கித+தி! அம	+தி$ ெகா�ள>� அத கான 
உ+ேதச ெசலவ�ன�  T.8.00 ல&சதி �  ம2ற ஒ7<த)$� ெபா�� ைவ$க7ப=கிற5. 
(ந.க.எB.2177/13/எ
1)    
அ வலக �றி#$: இ7பண�ய�2 அ+தியாவசிய ேதைவய�ைன க�+தி! ெகாB= 
01.04.2020 :த! 31.06.2020 :9ய 3 மாத�கG$� உ���! இய�கி வ�� மகள�	 Lய 
உதவ�$��$கைள ெகாB= பண� ேம ெகா�ள>� அத கான ெசலவ�ன+த �� 
ம2ற� அdமதி$கலா�. 

30.03.2020 30 5ைறk	 நகரா&சிய�! சாைல சீரைம7< க&டண� 2019-20� ஆB=$� 
கீ�கBட வ�பர7ப9 நி	ணய� ெச?5 <திய �9ந@	 இைண7< ெப,� வ @&= 
உ�ைமயாளகள�ட� வH! ெச?ய7ப&= வ�கிற5.  அத2 வ�பர�. 

நகரா&சி$� ெச)+5� 
க&டண� 

க��க! 
ஜ!லி 

சாைல T. 

தா	சாைல 
T. 

சிெமB& 
சாைல T. 

த@	மான 
எB:384  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 



0-30 ம4&ட	 ந@ள+தி � 2020 4270 4930 
30-90 ம4&ட	 ந@ள+தி � 3130 5370 6010 

 
 த ெபா�5 2020-21� ஆB9 � சாைல சீரைம7< க&டண� 5% உய	> 
ெச?5 இjவாB9! <திய �9ந@	 இைண7< ெப,� வ @&= 
உ�ைமயாள	கள�ட� வH! ெச?திட கீ�காg� வ�பர7ப9 சாைல சீரைம7< 
க&டண� நி	ணய� ெச?ய7ப=கிற5.  நி	ணய� ெச?ய7ப&ட சாைல 
சீரைம7< க&டண� 01.04.2020 :த! வH! ெச?திட ம2ற+தி2 அdமதி$� 
ைவ$க7ப=கிற5. 
  

நகரா&சி$� ெச)+5�   
க&டண� 

க��க! 
ஜ!லி 

சாைல T.  

தா	சாைல 
T. 

சிெமB& 
சாைல T. 

0-30 ம4&ட	 ந@ள+தி � 2130 4490 5180 

30-90 ம4&ட	 ந@ள+தி � 3290 5640 6320 

( ந.க.எB.1156/2018/இ2) 
அ வலக �றி#$ :  
 சாைல சீரைம7< க&டண� 2019-20� ஆB= க&டண+தி! 5% உய	> 
ெச?5 2020-21� ஆB=$� நி	ணய� ெச?ய7ப&=�ள சாைல சீரைம7< 
க&டண+ைத 01.04.2020 :த! வH! ெச?5ெகா�ள ம2ற� அdமதி$கலா�.    

30.03.2020 31 5ைறk	 நகரா&சிய�! ெகாேரானா ெதா , ேநா? பரவ! த=7< :2 
நடவ9$ைக பண�$காக  கீ�$கBட Lகாதார கி�மி நாசின�க� ம ,� 
Lகாதார7 ெபா�&க�  வா�க 28.03.2020 அ2, வர7ெப ற வ�ைல7<�ள�க� 
ம2ற ஒ7<த)$� ெபா�� ைவ$க7ப=கிற5.  
வ. ெபா�� அள> தி�மைல �அ$யா �அ�ம2 

த@	மான 
எB:385  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 



எ
B. 

வ�பர� 9ேரட	f, 
எ7எ7.3 
ெர�கா 

கா�7ள$f, 
ர�பா 

திேய&ட	  
தி�
சி 

9ேரட	f, 
4/10, கிழ$� 
சாராய7 
ப&டைற  
உைறk	 
தி�
சி 

ஏெஜ2ஸிf, 
1/3856/1 

ேகா�ல� 
காலண� 

ப�
சாBடவ	 
ேகாவ�! 

ேடா!ேக&, 
தி�
சி 

1 Bleaching 
Powder(Gr.-1) 

1kg 55.00 59.00 64.00 

2 Lizol 1Litre 175.0 179.00 185.00 
3 Hypo Chloride 1Litre 35.00 42.00 47.00 
4 Lime Powder 1kg 9.975 11.00 13.50 
5 Apron Coat 1No 2500 2650 2800 
6 Reflecting Jacket 1NO 320.00 350.00 375.00 
7 Latex Hand 

Gloves 
1NO 90.00 110.00 125.00 

8 Hand Gloves 1NO 240.00 260.00 280.00 
9 Power Spraver 1NO 5800.00 6000.00 6250.00 
10 Mini Spraver 1NO 336.00 345.00 360.00 
(ந.க.எB.810/2020/H1) 
 அ வலக �றி#$ 
 வர7ெப ற P2, வ�ைல7<�ள�கள�! தி�மைல 9ேரட	f, எ7எ7.3 
ெர�கா கா�7ள$f, ர�பா திேய&ட	  தி�
சி அவ	கள�2 �ைற;த 
வ�ைல7<�ள�ைய ம2ற� அdமதி$கலா�. ேம)�  ெகாேரானா ெதா , 
ேநா? பரவ! த=7< :2 நடவ9$ைக பண�$க ேம கBட Lகாதார கி�மி 

 



நாசின�க� ம ,� Lகாதார ெபா�&க� அவசிய� ேதைவ7ப=வதா! அவசர 
அவசிய� க�தி ம2ற அdமதிய�ைன எதி	ேநா$கி தன�அ)வல	/ஆைணய�2 
:2 அdமதி ெப , வ�ைல7<�ள� ேகா�யைம$�� �ைற;த வ�ைல7<�ள� 
அள�+த நி,வன+தி � ச7ைள உ+திர> வழ�கியைம$��,இத கான 
ெசலவ�ன+திைன SDRF          (COVID-19)நிதிய�2 கீ� ேம ெகாBடைம$�� 
ம2ற� அdமதி$கலா�.  

30.03.2020 32 5ைறk	 நகரா&சிய�! ெகாேரானா ெதா , ேநா? பரவ! த=7< :2 
நடவ9$ைக பண�யாக கீ�$கBட Lகாதார கி�மி நாசின�க� ம ,� Lகாதார 
ெபா�&க� தமி� நா= ம!9ப	பf நி,வன� தி�
சி அவ	கள�ட� 
வா�கியைம$� ம2ற ஒ7<த)$� ெபா�� ைவ$க7ப=கிற5. 
வ.
எ
B. 

ெபா�� 
வ�பர�  

அள>  வ�
ைல 

ெதா
ைக  

சி.ஜி.எ
f9. 

எf.ஜி.
எf.9 

ெமா+
த 
ெதா
ைக  

1 ந@	+த 
LBணா�<  

5000 கிேலா 9,70 48500.00 1212.20 1212.20 50925.00 

2 பnள�
சி� 
ப>ட	 

1000 கிேலா 45,00 45000.00 4050.00 4050.00 53100.00 

3 ைலசா! 200 லி 149.0
0 

29800.00 2862.00 2862.00 35164.00 

4 ப�னாய!  500 லி 70.00 35000.00 3150.00 3150.00 41300.00 
5 fப�ேரய	(சிறி

ய5) 
15 

எBண�ைக 
48.50 72750.00 6547,50 6547,50 85845,00 

6 :ககவச� 500 
எBண�$

ைக 

45.00 22500.00 562.50 562.50 23625,00 

த@	மான 
எB:386  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 



(ந.க.எB.810/2020/H1) 
அ வலக �றி#$ 
 ெகாேரானா ெதா , ேநா? பரவ! த=7< :2 நடவ9$ைக பண�$காக 
ேம கB& Lகாதார கி�மி நாசின�க� ம ,� Lகாதார7 ெபா�&க�  அரL 
அ�கீகார� ெப ற நி,வனமாக தமி� நா= ம!9ப	பf நி,வன� தி�
சிய�! 
வா�கியைம$�� அத கான ெசலவ�ன+திைன SDRF(COVID-19) நிதிய�2 கீ� 
ேம ெகாBடைம$�� ம2ற� அdமதி$கலா�. 

30.03.2020 33 5ைறk	 நகரா&சிய�! ெகாேரானா ெதா , ேநா? பரவ! த=7< :2 
நடவ9$ைக பண�$காகTATA ACE வாகன+தி!  ெச2ெச& Pல� சி2ெட$f 
ேட�$ ைவ+5  கி�மி நாசின� ெதள�$க 4 எBண�$ைகய�! சி2ெட$f ேட�$  
வா�க  28.03.2020 அ2, வர7ெப ற வ�ைல7<�ள�க� ம2ற ஒ7<த)$� 
ெபா�� ைவ$க7ப=கிற5.  

வ. 
எB
. 

ெபா�� 
வ�பர� 

அள
> 

ஈfவர2 
எல$&�$க!

f, 364 
தி�
சிேரா= 
5ைறk	 

ப�.ப�. எf. 
எல$&�$க!

f, 
எ�.எf.ேக. 
மஹா! 

தி�
சிேரா= 
5ைறk	 

ெஜ? 
எல$&�$க!
f, 6 நகரா&சி 

அ)வலக 
கா�7ள$f, 
5ைறk	 

1 1000 லி&ட	 
ெகா�ளள>                 
ெகாBட 
க�7< 
சி2ெட$f 
ச7ைள 
ெச?த! 

1NO 
7 
 

400 
7500 7700 

த@	மான 
எB:387  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 



 CGST 6%  444 450 462 
 SGST 6%  444 450 462 
   8288 8400 8624 

 (ந.க.எB.810/2020/H1) 
அ வலக �றி#$ 
 வர7ெப ற P2, வ�ைல7<�ள�கள�! ஈfவர2 எல$&�$க!f, 364 
தி�
சிேரா= 5ைறk	 அவ	கள�2 �ைற;த வ�ைல7<�ள�ைய ம2ற� 
அdமதி$கலா�. ேம)�  ெகாேரானா ெதா , ேநா? பரவ! த=7< :2 
நடவ9$ைக பண�$க ேம கBட Lகாதார கி�மி நாசின�க� ெதள�$க 
சி2ெட$f ேட�$ அவசிய� ேதைவ7ப=வதா! அவசர அவசிய� க�தி ம2ற 
அdமதிய�ைன எதி	ேநா$கி தன�அ)வல	/ஆைணய�2 :2 அdமதி ெப , 
வ�ைல7<�ள� ேகா�யைம$�� �ைற;த வ�ைல7<�ள� அள�+த நி,வன+தி � 
ச7ைள உ+திர> வழ�கியைம$��, இத கான ெசலவ�ன+திைன SDRF(COVID-19) 
நிதிய�2 கீ� ேம ெகாBடைம$�� ம2ற� அdமதி$கலா�.  

30.03.2020 34 5ைறk	 நகரா&சி ெபா5 Lகாதார ப��வ�! திட$கழி> ேமலாBைமம 
தி&ட+தி2 கீ� வ @= வ @டாக ம$�� ம$காத கழி>க� ப��+5 வா�க 
இ;நகரா&சி$� 6 டாடா ஏ.சி. வாகன�க� கீ�$கBடவா, வா�க7ப&= 
இய$க7ப&= வ�கிற5. 

வ.எB. வB9 எB. வா�க7ப&ட நா� 
01 TN48AT8975 28.11.2018 
02 TN48AT8984 28.11.2018 

03 TN48AT8893 28.11.2018 

04 TN48AT8966 28.11.2018 

05 TN48AT8908 28.11.2018 

06 TN48AT8950 28.11.2018 

 ேம கBட 6 வாகன:� வா�க7ப&= ஓ	 ஆB=$� ேம! 

த@	மான 
எB:388  
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 



ஆகிவ�&ட7ப9யா! ேம கBட வாகன�கள�! உ�ள சி,சி, ப�திைன ந@$க� 
ெச?ய டாடா ஏசிஇ �லரான ரகீமா ேமா&டா	 5ைறk	 நி,வன+தி! ப�5 
ந@$க� ெச?ய7ப&டைம$� Invoice 
No.1920057,1920058,1920059,1920060,dt.10.7.2019,1920061,1920062.dt.11.7.2019,1920111dt.21.9.2019,19
20186,1920187dt.4.01.20202ப9வர7ெப ற ப�! ப&9ய!  ம2ற ஒ7<த)$� 
ெபா�� ைவ$க7ப=கிற5. 

Sl. 

No 
Vehicle No. 

Invoice 

No 
Date Particulars Amount 

1 TN48AT8908 1920057 10.07.2019 SPARE PARTS DETAILS 

TMGO C14 P 15W40 
550 

F006 OIL & FUEL FILTER KIT 

885499092829 ACE 
349 

B611 GEAR LEAVER BUSH KIT 

885426012829 ACE 
215 

WASTE 01 15 

C102 KIT CL/PR PLATE W/BRG 

885425102829 TATA ACE 
2700.01 

LABOUR CHARGE DETAILS 

FREE SERVICE 1, CLUTCH PLATE 

CHECK/REPLACE 

590 

DOOR LOCK REPLACEMENT 118 

GEAR ROD BUSH REPLACEMENT 177 

    ெமா�த� 4714,01 

2 TN48AT8966 1920061 11.07.2019 SPARE PARTS DETAILS 

TMGO C14 P 15W40 
550 

FOO6 OIL & FUEL FILTER KIT 

885499092829 ACE  
349 

WASTE 01 15 

H005 HOSE 278809135805 ACE 390 

    ெமா�த� 1304 

3 TN48AT8893 1920062 11.07.2019 SPARE PARTS DETAILS 

TMGO C14 P 15W40 
550 



FOO6 OIL & FUEL FILTER KIT 

885499092829 ACE 
349 

WASTE 01 15 

    ெமா�த� 914 

4 TN48AT8984 1920060 10.07.2019 SPARE PARTS DETAILS 

TMGO C14 P 15W40 

 

550 

FOO6 OIL & FUEL FILTER KIT 

885499092829 ACE 
349 

WASTE 01 15 

LABOUR CHARGE DETAILS 

AL-ALIGNMENT 
236 

WATER SERVICE 118 

    ெமா�த� 1268 

5 TN48AT8975 1920059 10.07.2019 SPARE PARTS DETAILS 

TMGO C14 P 15W40 
550 

FOO6 OIL & FUEL FILTER KIT 

885499092829 ACE 
349 

WASTE 01 15 

LABOUR CHARGE DETAILS 

AL-ALIGNMENT 
236 

WATER SERVICE 118 

    ெமா�த� 1268 

6 TN48AT8950 1920058 10.07.2019 SPARE PARTS DETAILS 

TMGO C14 P 15W40 
550 

FOO6 OIL & FUEL FILTER KIT 

885499092829 ACE 
349 

ANABOND PASTE 666T-MAX 55 

BEARING 6204 2RS ACE 251 

S048 SEAL 20X35X10 STREEING 75 

WASTE 01 30.01 

LABOUR CHARGE DETAILS 

AL-ALIGNMENT 
236 

    ெமா�த� 1546.01 



7 TN48AT8984 1920111 21.09.2019 SPARE PARTS DETAILS 

STREEING BOX OIL SEAL ACE 
105 

BEARING 6204 2RS ACE 258 

G041 GASKET FOR STREEING BOX 

ACE 
9.99 

O012 OIL 80W90 1 Ltr SHELL 155 

LABOUR CHARGE DETAILS 

STEERING BOX R/R 
354 

STEERING BOX OVERHAULING 590 

    ெமா�த� 
 

1471.99 

8 TN48AT8950 1920187 04.01.2020 SPARE PARTS DETAILS 

TMGO C14 P 15W40 
200 

F005 ASSY OIL FILTER 

279018130101 ACE  
140 

WASTE 01 30 

WASHER 285126708204 24 

LABOUR CHARGE DETAILS 

OIL LEAKAGE 
118 

DIESEL LEAKAGE 118 

AIR FILTER CLEANING/LINE CHECK 118 

    ெமா�த� 748 

9 TN48AT8908 1920186 04.01.2020 SPARE PARTS DETAILS 

STREEING BOX ACE 
5155.99 

LABOUR CHARGE DETAILS 

STEERING BOX R/R 
531 

    ெமா�த�  5686.99 

     18921,0

0 

 ேம காg� ப&9யலி! கB=�ள ெதாைக T.18921/–ஜ Rahama Motor 



5ைறk	 நி,வன+தி � வழ�க ம2ற அdமதி$� ைவ$க7ப=கிற5 
ேகா7< எB. 1271/2020/எ
1 
அ வலக �றி#$:  

1. ம2ற� அdமதி$கலா� 
2. ேம ப9 ெசலவ�ன�  திட$கழி>  ேமலாBைம  (SUG) நிதிய�! இ�;5 

ேம ெகா�ளம2ற� அdமதி$கலா�. 
30.03.2020 35      5ைறk	 நகரா&சிய�! ெத�வ�ள$� பராம�7< பண�க� ESCO M/S சப� 

எல$&�க!f நி,வன� Pல� இ;நகரா&சி அ)வலக ெசய!:ைறக� 
உ+திர> ROC.No.624/E1/2014 நா�.02.01.20182ப9 ேம ெகா�ள7ப&= வ�கிற5.  
ேம கBட ெசய!:ைறகள�2ப9 இ;நகரா&சி$�&ப&ட 1492 எBண�$ைக 
ெத�வ�ள$� Fittings-கள�2 பராம�7< பண�கைள M/S சப� எல$&�க!f 
நி,வன� 03.01.2018 :த! ேம ெகாB= வ�கிற5. 
 M/S சப� எல$&�க!f நி,வன� 03.01.2018! பராம�7< பண�ய�ைன 
ேம ெகா�G� :2ன	 இ;நகரா&சிய�! உ�ள ெத�வ�ள$�கைள Pre Audit 
ெச?தேபா5 இ;நகரா&சிய�! இ�;த 1864 மி2க�ப�கள�! 1492 
மி2வ�ள$�க� இ�;தைமைய கண$கி! ெகாB=, அ9ய� கBட 
அ&டவைண 1! உ�ளவா, இ;நகரா&சி ப�திகள�! பண� ேம ெகா�ள 
ேவைல உ+தர> ெப , இய$�த! ம ,� பராம�7< பண�ய�ைன 
ேம ெகாB= வ�கிறா	க�.   
அ�டவைண 1. 

SL.No Type of Street lights No of Available 
1 Sodium Vapour lamp (250 W) 135 
2 40 W Tube Light Fittings 1342 
3 85 CFL Lamps 1 
4 90 W LED Fittings 14 

  TOTAL   1492 

இத2 ப�ற� 5ைறk	 நகரா&சி$�&ப&ட வ��வா$க ப�திகள�! ச&டம2ற 
உ,7ப�ன	 ெதா�தி ேம�பா&= நிதி, பாராGம2ற உ,7ப�ன	 உ��	 வள	
சி 

த@	மான 
எB:389 
அdமதி$
க7ப&ட5 
 
 



தி&ட நிதி ம ,� இ;நகரா&சி ெபா5நிதி ஆகியவ றி2 கீ� கீ�கBட 
வ�பர7ப9 <திதாக LED ெத�மி2வ�ள$�க� அைம$க7ப&=�ள5.   
அ�டவைண 2. 

வ.எ
� 

மி�வ+ள1� வைக வா�2 
LED 

வ+ள1�கள6� 
எ�ண+1ைக 

1 ெச2ட	 ம49ய2 90W 72 

2 உய	மி2 ேகா<ர வ�ள$� 
120W 19 
150W 40 

3 ெத�மி2 வ�ள$�க� 
20 W 115 
60W 30 

 ெமா�த� 276 
இjவாறாக <திதாக அைம$க7ப&=�ள 276 LED மி2 வ�ள$�கைளK� 

ஏ கனேவ உ�ள 1492 வ�ள$�கGட2 இைண$�� ெபா�5 ஏ ப=� ெமா+த 
வ�ள$�கள�2 எBண�$ைக 1768, இைவ Investment Grade Audit Report-! 
அdமதி$க7ப&=�ள 1864 மி2க�ப�கG$� உ�ேளேய வ�வதா! இத கான 
பராம�7< பண�ைய த ேபா5 பராம�7< பண� ேம ெகாB= வ�� M/S சப� 
எல$&�க!f நி,வன+தி2 Pல� ேம ெகா�ள ம2ற+தி2 அdமதி 
ேவBட7ப=கிற5.(ந.க.எB.624/2014/இ1)  
அ வலக �றி#$ :  

1. இ;நகரா&சிய�! ெத�வ�ள$�க� பராம�7< பண�$� மி2 பண�யாள	க� 
எவ	 ஒ�வ�� இ!லாததா! ேம ப9 8=தலாக உ�ள 276 
ெத�மி2வ�ள$�கள�2 பராம�7< பண�ய�ைன, ஏ கனேவ 1492 
எBண�$ைக ெத�மி2வ�ள$�கைள பராம�7< பண� ேம ெகாB= வ�� 
M/S சப� எல$&�க!f நி,வன� Pல� ேம ெகா�ள ம2ற� 
அdமதி$கலா�. 



2. ேம ப9 பராம�7< பண�$கான ெசலவ�ன� ெபா5நிதிய�! ேம ெகா�ள 
ம2ற� அdமதி$கலா�. 

         

ஒ�/-5.தமய;தி 
தன� அ)வல	 
 

 /உBைம நக! / 

 

                                                                                                     ஆைணய	(ெபா), 
                                               5ைறk	  நகரா&சி     

 


