
Jiwô® efuh£Á  

 2020ஆ� வ�ட� ஏ�ர�  மாத� 29.04.2020ஆ� �த� கிழைம (தமி� வ�கா� வ�ட� சி�திைர மாத� நா�.16)  

ப��பக�4.30 மண��� நகரா�சி அ�வலக�தி� தன� அ�வல� ம��� ஆைணய�(ெபா) அவ�களா� நக�ம�ற 

ெபா�� ம�� ேம�ெகா�ள�ப�ட சாதாரண���ட நடவ��ைகக�  

                                                                 ��ன�ைல: தி�. �.  தமய�தி,  

                                                                                                                                                       தன� அ�வல� 
 

ம�ற 

��ட� 

நைட 

ெப�ற 

நா� 

வ�ைச எ� ம��� ம�ற ��ட ெபா�� 

 

ம�ற�தி� 

த��மான� 

29.04.2020 01 நகரா�சி ெபாறியாள� ம��� ஆைணய�(ெபா) ஏ�ர� மாத� 2020 நா� �றி�� 

ம�ற�தி� பா�ைவ�� ைவ�க�ப�கிற�. 

அ.� :பதி� ெச�யலா�. 

 

 

த��மான 

எ�:390 

பதி� 

ெச�ய� 

ப�ட�. 

29.04.2020 02 ��பர� அ�வல�  ஏ�ர� மாத� 2020 நா� �றி�� ம�ற�தி� பா�ைவ�� 

ைவ�க�ப�கிற�. 

அ.� :பதி� ெச�யலா� 

த��மான 

எ�:391 

பதி� 

ெச�ய� 

ப�ட�. 

 

29.04.2020 03 �ைற�� நகரா�சிய�� ெகாேரானா ெதா�� ேநா� பரவ� த��� �� 

நடவ��ைக பண��காக  கீ��க�ட �காதார� ெபா��க�  வா�க            

20.04.2020 அ�� வர�ெப�ற வ�ைல���ள�க� ம�ற ஒ��த��� ெபா�� 

த��மான 

எ�:392 

அ�மதி� 



ைவ�க�ப�கிற�.  

வ.

எ

�. 

ெபா�� 

வ�பர�  

அள�  �ைலய�� 

�ேளாபா� 

கி��,856, 

அப�ராமி 

இ�ல�, 11வ� 

����� 

ெத�, 

கா�தி�ர� 

ேகாய����� 

ைச� 

�ேரட�� 

எ�–64/305(1) 

ேபா�� 

காலண� 

கணபதி 

ேகாய����� 

ேர�ய�� 

ெட��ைட� 

�ராச�, 241, 

ெச���த�ர� 

ேம��, பவான� 

ெமய�� ேரா�, 

சி�ேடா�, 

ஈேரா�, 

1 Triple Layer 

Medical Mask 

1NO 15,22 15.75 16.27 

2 PPE kit 

Disposal  

1NO 454.65 458.85 462.00 

 (ந.க.எ�.810/2020/H1) 

அ�வலக �றி�� 

 வர�ெப�ற ��� வ�ைல���ள�கள�� �ைலய�� �ேளாபா� கி��, 

856, அப�ராமி இ�ல�, 11வ� ����� ெத�, கா�தி�ர� ேகாய����� 

அவ�கள�� �ைற�த வ�ைல���ள�ைய ம�ற� அ�மதி�கலா�. ேம��  

ெகாேரானா ெதா�� ேநா� பரவ� த��� �� நடவ��ைக பண��� 

ேம�க�ட �காதார ெபா��க� அவசிய� ேதைவ�ப�வதா� அவசர அவசிய� 

க�தி ம�ற அ�மதிய�ைன எதி�ேநா�கி தன�அ�வல�/ஆைணய�� �� 

அ�மதி ெப�� வ�ைல���ள� ேகா�யைம��� �ைற�த வ�ைல���ள� 

அள��த நி�வன�தி�� ச�ைள உ�திர� வழ�கியைம���, இத�கான 

ெசலவ�ன�திைன SDRF  (COVID-19) நிதிய�� கீ� ேம�ெகா�டைம��� ம�ற� 

அ�மதி�கலா�.  

க�ப�ட� 



29.04.2020 04 �ைற�� நகரா�சிய�� ெகாேரானா ெதா�� ேநா� பரவ� த��� �� 

நடவ��ைக பண��காக  கீ��க�ட �காதார கி�மி நாசின�க� ம��� 

�காதார� ெபா��க�  வா�க 10.04.2020 அ�� வர�ெப�ற வ�ைல���ள�க� 

ம�ற ஒ��த��� ெபா�� ைவ�க�ப�கிற�.  

வ.

எ

�

. 

ெபா�� 

வ�பர� 
அள� 

இராேஜ�வ� 

எ� நாத� & 

Traders 115/90B 2nd 

தள� ெபர��� 

ைஹேரா�, 

ெபர��� 

ெச�ைன 600 011 

ெஜய��யா 

�ேர�� 

கா��பேரஷ� 

1 டா��க�� 

ேரா�, 

அ�திவா�க�, 

ெர�கி��, 

ெச�ைன 

எ�.ப�. & ேகா, 

1, இஎ�.ஐ.நக�, 

தி�வ�ேச�, 

அகர� ெமய�� 

ேரா�, 

ெச�ைல��. 

ெச�ைன 600 

073 

1 Lizol 1Litre 174.64 188.80 206.50 

3 Hypo Chloride 1Litre 35,40 44.84 53.10 

4 Hand Sanitizer 1Litre 584.10 601.80 619.50 

5 Soap Oil  1Litre 53.10 68.44 80.24 

6 N95 Mask 1NO 388.50 414.75 441,00 

7 Gloves 1NO 15.34 21.24 23.60 

 (ந.க.எ�.810/2020/H1) 

அ�வலக �றி�� 

 வர�ெப�ற ��� வ�ைல���ள�கள�� இராேஜ�வ� எ� நாத� & 

Traders 115/90B 2nd தள� ெபர��� ைஹேரா�, ெபர��� ெச�ைன 600 011 

அவ�கள�� �ைற�த வ�ைல���ள�ைய ம�ற� அ�மதி�கலா�. ேம��  

ெகாேரானா ெதா�� ேநா� பரவ� த��� �� நடவ��ைக பண��க 

ேம�க�ட �காதார கி�மி நாசின�க� ம��� �காதார ெபா��க� அவசிய� 

ேதைவ�ப�வதா� அவசர அவசிய� க�தி ம�ற அ�மதிய�ைன எதி�ேநா�கி 

த��மான 

எ�:393 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 



தன�அ�வல�/ஆைணய�� �� அ�மதி ெப�� வ�ைல���ள� 

ேகா�யைம��� �ைற�த வ�ைல���ள� அள��த நி�வன�தி�� ச�ைள 

உ�திர� வழ�கியைம���, ேம�க�ட ெசலவ�ன�திைன SDRF (covid-19) 

நிதிய�� கீ� ேம�ெகா�டைம���  ம�ற� அ�மதி�கலா�.  

29.04.2020 05 ெகாேரானா ெதா�� ேநா� பரவ� த��� ��ென�ச��ைக நடவ��ைகயாக 

24.03.2020 �த�  ��றவ�ய� நைட�ைற� ச�ட� ப��� 144� கீ� தைட உ�திர� 

ப�ற�ப��க�ப�� நைட�ைற�ப��த�ப���ள�. 

 நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள�� கீ��கா�� க�த�கள�� 

ெகாேரானா ெதா�� ேநா� பரவ� த��� ��ென�ச��ைக நடவ��ைக பண��� 

STATE DISASTER RESPONSE FUND(SDRF) தி�ட�தி� கீ� நிதி ஒ��கீ� ெச�ய�ப�� அைவ 

பய�பா���கான வ�பர� ெத�வ��க�ப���ள�. 

வ. 

எ�

. 

வ�பர� நிதி 

ஒ��கீ� 

பய�பா���கான வ�பர� 

01 நகரா�சி நி�வாக 

ஆைணய� ெச�ைன 

அவ�கள�� 

ந.க.எ�.3336/J2/2020 

நா�.24.3.2020 (COVID-2019 

STATE DISASTER RESPONSE 

FUND(SDRF) 

�.4,00,000 

நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன 

அவ�கள�� ெசய��ைற உ�திர� 

ந.க.எ�.3336/J2/2020/ நா�. 20.3.2020� 

ெத�வ��க�ப���ளவா� covid-19 

த��� பண��� ேதைவயான 

அ�தியாவசிய �காதார ெபா��க� 

ம��� உபகரண�க� வா��த�  

02 நகரா�சி நி�வாக 

ஆைணய� ெச�ைன 

அவ�கள�� 

ந.க.எ�.3336/J2/2020/ நா�. 

09.4.2020 (COVID-2019 STATE 

DISASTER RESPONSE 

FUND(SDRF) 

�.20,00,00

0 

நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன 

அவ�கள�� ந.க.எ�.3336/J2/2020/ நா�. 

09.4.2020� ெத�வ��க� ப���ள A to G 

வைர��ள நிப�தைனக����ப�� 

பண� ேம�ெகா��த�  

த��மான 

எ�:394 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 



03 நகரா�சி நி�வாக 

ஆைணய� ெச�ைன 

அவ�கள�� 

ந.க.எ�.18812/MCA4/2017/ 

நா�. 24.3.2020 (FUNCTIONING 

OF AMMA UNAVAGAM-

ADVANCE AMOUNT RELEASED 

TO ULB 

�.2,00,000 

� .62,000 

�.6,00,000 

அ�மா உணவக�தி� �ல� ஏைழ, 

எள�ய ம�க��� �டான �காதாரமான 

உண� ெதாட��� வழ��த�  

04 நகரா�சி நி�வாக 

ஆைணய� ெச�ைன 

அவ�கள�� 

ந.க.எ�.7366/UPA2/16 நா�. 

01.4.2020 (Release of funds to 

ULB) NULM-SHU 

�.48500 

நக��ற வ �ட�றவ�க��� ��� 

ேவைளக� �காதாதரமான உண� 

வழ��த�  

05 நகரா�சி நி�வாக 

ஆைணய� ெச�ைன 

அவ�கள�� 

ந.க.எ�.25715/UPA1/19 நா�. 

02.4.2020(NULM-SUH) (Corona 

Virus Relief Measures-Cash 

Relief or Rs.1000/– 

�.158000 

ெத�ேவார வ�யாபா�க��� covid-19 

நிவாரண� ெதாைகயாக �.1000/– 

ச�ம�த�ப�ட வ�யாபா�க� வ�கி 

கண�கி� ெச���த�  

 ேம�கா�� ெகாேரானா ெதா�� ேநா� பரவ� த��� ��ென�ச��ைக�� 

ெபற�ப�ட நிதி வ�பர� ம�ற�தி� பதிவ��� ைவ�க�ப�கிற�. (ந.க.எ�.810/2020/H1) 

அ�வலக �றி��: ம�ற� பதி� ெச�யலா�. 

29.04.2020 06 இ�நகரா�சி�� ெசா�தமான கீ��க�ட ��தைக உ�ம� ஏல� ம��� 

ஒ�ப�த���ள� 31.03.2020� ேததி ேகார�ப�ட�. கீ��க���ள அைன�� 

இன�தி�க� ஏல ெபா����ெதாைக எவ�� ெச��ததா� ஏல�ேக�வ� 

ஏ�மி�ைல. வ.எ�.2 �த� 5 வைர உ�ள ��தைக இன� ம��� நகரா�சி 

த��மான 

எ�:395 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 



கைடக��கான ேக�� இ�ைல. ேம�� உலக� ��வ�� உ�ள நா�கள�� 

ெகாேரானா ைவர� ெதா�� ேநா� பரவ� வ�வைத த��� பண�யாக 144 

ஊரட�� தைட உ�திர� ப�ற�ப��க�ப�� நைட�ைறய�� ெசய�ப�� 

வ�கிற�.  ச�க வ�லக� உ�ளதா� கீ�கா�� இன�க��� ம� ஏல� 

ம��� ஒ�ப�த���ள� நட�திட இயலாத ��நிைல உ�ள�.  ெகாேரானா 

ைவர� ெதா�� பரவ� க���பா���� வர�ெப�ற ப�� 144 ஊரட�� தைட 

உ�திர� தள�� ெச�ய�ப�ட ப�� ம� ஏல� ம��� ஒ�ப�த���ள� 

ேகாரலா�.  அ� வைர நி��தி ைவ�க ம�ற�தி� அ�மதி�� 

ைவ�க�ப�கிற�.  

வ.எ�. ��தைக இன� வ�பர� 

1. 

�ைற�� நகரா�சி ேப��� நிைலய�தி� வ�� ெச��� 

ேப���க��� தினச� க�டண� வ�� ெச��ெகா��� 

உ�ம�. 

2. 
�ைற�� நகரா�சி ஆ�வைத ெச��� இட�தி� க�டண� வ�� 

ெச��ெகா��� ��தைக உ�ம�. 

3. 

�ைற�� நகரா�சி �வாமிநாத� தினச� மா��ெக� கைடக�, 

15,16,17,34,42,43,44 ம��� 45�கான ��தைக உ�ம� (ஒ�ெவா� 

கைட��� தன��தன�யாக வ��ண�ப��க ேவ���) 

4. 

வார�ச�ைதய�� உ�ள ஆ��ைற�சி கைடக� 

2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ம��� 17(ஒ�ெவா� கைட��� 

தன��தன�யாக வ��ண�ப��க ேவ���) 

5. 

�ைற�� நகரா�சி�� ெசா�தமான அ�ணா ேப��� நிைலய� 

பைழய நகரா�சி அ�வலக வளாக �திய கைட எ� 2,4,5,9,10 

ம��� 18 (ஒ�ெவா� கைட��� தன��தன�யாக வ��ண�ப��க 

ேவ���) 

(ந.க.எ�.380/2020/அ1) 



அ�வலக �றி��: ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

29.04.2020 07 �ைற�� நகரா�சிய�� ஓ��னராக பண����� வ�� தி�.�.கேணச� 

எ�பவ� வய� �தி�வ�� காரணமாக 31.05.2020-� ஓ�� ெபற உ�ளா�.  

ஆதலா� அரசாைண எ�.111 நகரா�சி நி�வாக� ம��� ��ந�� வழ�க� 

�ைற நா� 13.08.2007� ப� அ�னா��� வழ�க ேவ��ய சிற�� 

ேசமநலநிதி�கான நி�வாக ப���ெதாைக �.10000/- வழ�க�பட ேவ�� 

உ�ள�.  எனேவ ேம�ப� ப���ெதாைகய�ைன தி�.�.கேணச�, 

ஓ��ன��� வழ�க ம�ற அ�மதி ேவ�ட�ப�கிற�.(ந.க.எ�.464/சி1/2020) 

அ�வலக �றி��: அ.அ�மதி�கலா�. 

 ஆ.ேம�ப� ெசலவ�ன� நகரா�சி ெபா� நிதிய�� 

    ேம�ெகா�ள அ�மதி�கலா�. 

த��மான 

எ�:396 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

29.04.2020 08 இ�நகரா�சிய�� 2020-2021� ஆ���� ேதைவயான ப�வ�க�, பதிேவ�க� 

எ�� ெபா��க� ம��� ெம� ெபா��க� ேதைவ�ப�கிற�.  இ�ெபா��க� 

தமி�நா� ம��ப�ப� இ��ேகா ச�� தமி�நா� ப�ேநா�� ேசைவ ெதாழி� 

���ற� ச�க� லி�, IND No.13/Try தி��சிரா�ப�ள�ய�� வா�கி ெகா�ள 

நகரா�சி நி�வாக இைண ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள�� 

க�தஎ�.C.No.29968/2012/OP3 நா�.30.12.2013 க�த�தி� அ�மதி 

வழ�க�ப���ள�.  ேம�கா�� ெபா��க� வா�கி ெகா�ள�� 

அத���டான ெசலவ�ன� உ�ேதசமாக �.10.00 ல�ச� (�பா� ப�� 

இல�ச�தி�) ேம�ெகா�ள�� ம�ற�தி� அ�மதி�� 

ைவ�க�ப�கிற�.(ந.க.எ�.3676/15/�1) 

அ�வலக �றி��: ம�ற� அ�மதி வழ�கலா� ேம�ப� ெசலவ�ன� ெபா� 

நிதிய�� ேம�ெகா�ள�� ம�ற� அ�மதி வழ�கலா�. 

த��மான 

எ�:397 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

29.04.2020 09 �ைற�� நகரா�சி�� ெசா�தமான அ�ணா ேப��� நிைலய� கைட எ�.7A 

(வ�வ�தி�� எ�.087/20) தி�மதி �லாமண� க/ெப மண� எ�பவ� ெபய�� ஏல� 

எ��� தி�.எ�.�ரள� ம��� தி�மதி.�லாமண� க/ெப மண� ஆகிய இ�வ�� 

த��மான 

எ� :398 

அ�மதி� 



ேச��� ேம�ப� கைடய�ைன நட�தி வ�த நிைலய��தி�மதி �லாமண� க/ெப 

மண� எ�பவ� த� �த��ைட தி�.ந.�ரள� த/ெப நடராஜ� எ�பவ�ட� 

ெப���ெகா�� அைன�� உ�ைமகைள�� தி�.ந.�ரள� த/ெப நடராஜ� 

வச� ஒ�பைட�� உ�ளா�.  ேம�� தி�மதி �லாமண� க/ெப மண� எ�பவ� 

14.03.2020-� ேததி உ�திெமாழி ப�திர�தி� ெபய�மா�ற� ெச�� வழ�கிட 

ச�மத� ெத�வ��� உ�திெமாழி�ப�திர� அள����ளா�.  தி�.எ�.�ரள� 

எ�பவ� ெபய�மா�ற க�டண� ரசீ� எ�.087/01/1/20-21/0000042 �.76800/- 

நா�.15.04.2020-� ெச��தி�� ம��� ைவ���ெதாைக �பா�.76800/- ரசீ� எ� 

21769 நா�.16.03.20210-� ெச��தி�� 16.03.2020� வ��ண�ப� அள����ளா�. 

வ�வா� ஆ�வ� �றி�ப��ப��� அரசாைண (நிைல) எ�.92 நகரா�சி 

நி�வாக� ம��� ��ந�� வழ�� (நநி4) �ைற நா� 03.07.2007-� ப���, 

அ�ணாேப��� நிைலய� கைட எ�.7A (வ�வ�தி�� எ�.087/20) உ�ம�தி� 

தி�மதி �லாமண� க/ெப மண� ெபய�� இ��� தி�.ந.�ரள� த/ெப நடராஜ� 

ெபய��� ெபய�மா�ற� ெச�திட ம�ற� அ�மதி வழ�க 

ைவ�க�ப�கிற�.(ந.க.எ�.874/2020/அ1) 

அ�வலக �றி��: ம�ற� அ�மதி வழ�கலா�. 

க�ப�ட� 

 

29.04.2020 10 �ைற�� நகரா�சி�� ெசா�தமான அ�ணா ேப��� நிைலய� கைட எ�.7ப� 

(வ�வ�தி�� எ�.087/17) தி�மதி சா�தி க/ெப மதனேகாபா� எ�பவ� ெபய�� 

ஏல� எ��� தி�.எ�.�ரள� ம��� தி�மதி சா�தி க/ெப மதனேகாபா� 

எ�பவ�த� �த��ைட தி�.ந.�ரள� த/ெப நடராஜ� எ�பவ�ட� 

ெப���ெகா�� அைன�� உ�ைமகைள�� தி�.ந.�ரள� த/ெப நடராஜ� 

வச� ஒ�பைட�� உ�ளா�.  ேம�� தி�மதி சா�தி க/ெப மதனேகாபா� 

எ�பவ� 14.03.2020-� ேததி உ�திெமாழி ப�திர�தி� ெபய�மா�ற� ெச�� 

வழ�கிட ச�மத� ெத�வ���  உ�திெமாழி�ப�திர� அள����ளா�. 

தி�.எ�.�ரள� எ�பவ� ெபய�மா�ற க�டண� ரசீ� எ�.087/01/1/20-21/0000043 

�.76800/- நா�.15.04.2020-� ெச��தி�� ம��� ைவ���ெதாைக �பா�.76800/- 

த��மான 

எ�:399  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 



ரசீ� எ� 21771 நா�.16.03.20210-� ெச��தி�� 16.03.2020� வ��ண�ப� 

அள����ளா�. வ�வா� ஆ�வ� �றி�ப��ப��� அரசாைண (நிைல) எ�.92 

நகரா�சி நி�வாக� ம��� ��ந�� வழ�� (நநி4) �ைற நா� 03.07.2007-� 

ப���, அ�ணாேப��� நிைலய� கைட எ�.7ப� (வ�வ�தி�� எ�.087/17) 

உ�ம�தி� தி�மதி சா�தி க/ெப மதனேகாபா� ெபய�� இ��� தி�.ந.�ரள� 

த/ெப நடராஜ� ெபய��� ெபய�மா�ற� ெச�திட ம�ற� அ�மதி வழ�க 

ைவ�க�ப�கிற�.(ந.க.எ�.873/2020/அ1) 

அ�வலக �றி��: ம�ற� அ�மதி வழ�கலா�. 

29.04.2020 11  இ�நகரா�சி பண�யாள�க�2020-21�ஆ���� அ�வலக பண� நிமி�த� 

காரணமாக ெவள��� பயண�க� ேம�ெகா�வத�� உ�ேதசமாக பயண�ப� 

ெதாைக �450000/- வ�வா� ம��� �லதன நிதிய�� கீ� ேம�ெகா�ள 

ம�ற�தி� அ�மதி�� ைவ�க�ப�கிற�. .(ந.க.எ�.1104/2020/சி1) 

அ�வலக �றி��: ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

த��மான 

எ�:400  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

29.04.2020 12 �ைற�� நகரா�சி ெபா� �காதார ப��� வாகன�க��� 2020-2021� ஆ�� 

சாைலவ� ம��� ப�ைம வ� கீ��க�டவா� ெச��த�பட ேவ����ள�. 

வ. 

எ�. 

வாகன 

எ� 

ப�ைம 

வ� 

சாைல(ம)1

% வ� 

ெமா�த� 

1 TN48H4626 505 3618 4123 

2 TN48AT8614 - 3618 3618 

3 TN45X7856 505 2857 3362 

4 TN45V0856 505 2859 3364 

��த� �. 1515 12952 14467 

�.14467/- UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED எ�ற நி�வன�தி�� 

ெதாைக ெச���வத�� ம�ற�தி� அ�மதி�� ைவ�க�ப�கிற�.  

(ந.க.எ�.1263/2013/H1) 

அ�வலக �றி��:  

த��மான 

எ�:401  

பதி� 

ெச�ய� 

ப�ட� 



1. ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

2. பண�ய�� அவசர அவசிய� க�தி தன� அ�வல�� �� அ�மதி  

ெப�� நடவ��ைக ேம�ெகா�டைம��� ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

29.04.2020 13 �ைற�� நகரா�சிய��, வா�� எ�.17 ���ெத� ப�திய�� ப�தைட���ள 

பைழய ��ந�� �ழா�கைள மா�றி �திய ��ந�� �ழா�க� பதி�த� ம��� 

�திய காவ�� ��ந�� ெமய�� �ழா� பதி��� பண��� மதி�ப�� �.5.20 

இல�ச�தி�� தயா� ெச�ய�ப�� ம�ற�தி� அ�மதி�� 

ைவ�க�ப�கிற�.(ந.க.எ�.1053/2020/இ1) 

அ�வலக �றி�� :  

1. ேம�ப� ெசலவ�ன� ��ந�� நிதிய�� ேம�ெகா�ள ம�ற� 

அ�மதி�கலா�. 

2. பண�ய�� அவசர அவசிய� க�தி தன� அ�வல�� �� அ�மதி 

ெப�� ஒ�ப�த���ள� ேகா� நடவ��ைக ேம�ெகா�டைத�� ம�ற� 

அ�மதி�கலா�. 

த��மான 

எ�:402  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

29.04.2020 14 �ைற�� நகரா�சிய��, வா�� எ�.14 ம���வமைன சாைலய�� ஆர�ப 

�காதார நிைலய�தி�� �����வ� அைம�த�, சாைலேயார மைழந�� வ�கா� 

அைம�த� ம��� 2 எ�ண��ைக சி�பால�க� அைம��� பண��� மதி�ப�� 

�.6.50 இல�ச�தி�� தயா� ெச�ய�ப�� ம�ற�தி� அ�மதி�� 

ைவ�க�ப�கிற�.(ந.க.எ�.1053/2020/இ1) 

அ�வலக �றி�� :  

1. ேம�ப� ெசலவ�ன� ெபா�நிதிய�� ேம�ெகா�ள ம�ற� 

அ�மதி�கலா�. 

2. பண�ய�� அவசர அவசிய� க�தி தன� அ�வல�� �� அ�மதி 

ெப�� ஒ�ப�த���ள� ேகா� நடவ��ைக ேம�ெகா�டைத�� ம�ற� 

அ�மதி�கலா�. 

 

த��மான 

எ�:403  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 



29.04.2020 15 நகரா�சி�� ெசா�தமான அ�வலக க��ட�க�, ப�ள� க��ட�க�, ேப��� 

நிைலய�, நக��ற ஆர�ப �காதார நிைலய�, தினச� மா��ெக�, ���ய�� 

ெசயலா�க ைமய�, ச�தாய �ட� ம��� நகரா�சி பராம��ப�� உ�ள 

க��ட�க� ஆகியவ�றி� மி� பராம��� பண��காக மி�சாதன� ெபா��க� 

ெகா��த� ெச�ய ஆ�� உ�ேதச ெசல��ெதாைக �.1.00 இல�ச�தி�� 

ம�ற�தி� அ�மதி ேவ�ட�ப�கிற�.(ந.க.எ�.1066/2020/இ1) 

அ�வலக �றி�� : ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

த��மான 

எ�:404  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 

29.04.2020 16 �ைற�� நகரா�சிய�ல அைன�� வா��க���� லா� �ல� ��ந�� 

வ�நிேயாக� ெச��� பண��� மதி�ப�� �.10.00 இல�ச�தி�� இ�நக�ம�ற 

த��மான எ�.347 நா�.28.02.2020-� ஒ��த� வழ�கியைத ெதாட��� 09.04.2020 

அ�� ஒ�ப�த���ள� ேகார�ப�டதி� கீ�க�ட வ�பர�ப� ஒ�ப�த���ள� 

வர�ெப�ற�. 

வ. 

எ� 
ஒ�ப�ததார� ெபய� ஒ�ப�த���ள�ய�� சதவ �த� 

1 
தி�.K.சரவண�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 
மதி�ப��ைட வ�ட 0.08% �ைற� 

2 
தி�.T.இ�திரஜி�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 
மதி�ப��ைட வ�ட 0.13% அதிக�  

ேம�க�ட ஒ�ப�த���ள�ய�� வ.எ�.1-� உ�ள தி�.K.சரவண�, ஒ�ப�ததார�, 

�ைற�� அவ�கள�� ஒ�ப�த���ள� மதி�ப��ைட வ�ட 0.08% �ைறவாக 

உ�ள� ஏ�ப� �றி�� ம�ற�தி� ��வ��� ைவ�க�ப�கிற�. 

(ந.க.எ�.633/2020/இ1) 

அ�வலக �றி�� :  

மதி�ப��ைட வ�ட �ைறவான வ�ைலவ�கித� �றி�ப��ட 

ஒ�ப�த���ள�ைய ஏ�க ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

த��மான 

எ�:405  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 



29.04.2020 17 �ைற�� நகரா�சிய�� ��ைம இ�தியா தி�ட� ம��� திட�கழி� 

ேமலா�ைம தி�ட�தி� கீ� ��� எ�ண��ைக ச�தாய உர�கிட�� 

அைம�க�ெப�� நக� ப�திய�லி��� ெபற�ப�� ��ைபகைள இய�ைக 

உரமா�கி அ��ற�ப��த�ப�� வ�கிற�.  இதி� கிைட�க�ெப�� ப�ளா��� 

கழி�கைள ேசகர� ெச�� அ��ற�ப��த ஏ�வாக Plastic Bailing Machine 

ெகா��த� ெச�வத�� மதி�ப�� �.8.00 இல�ச�தி�� இ�நக�ம�ற த��மான 

எ�.373  நா�.30.03.2020-� ஒ��த� வழ�கியைத ெதாட��� 09.04.2020 அ�� 

ஒ�ப�த���ள� ேகார�ப�டதி� கீ�க�ட வ�பர�ப� ஒ�ப�த���ள� 

வர�ெப�ற�. 

வ. 

எ� 
ஒ�ப�ததார� ெபய� ஒ�ப�த���ள�ய�� சதவ �த� 

1 
Sri Vari Enterprises, 

Chennai. 
மதி�ப��ைட வ�ட 0.13% �ைற� 

2 
தி�.T.இ�திரஜி�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 
மதி�ப��ைட வ�ட 0.17% அதிக� 

ேம�க�ட ஒ�ப�த���ள�ய�� வ.எ�.1-� உ�ள Sri Vari Enterprises, Chennai எ�ற 

நி�வன�தி�  ஒ�ப�த���ள� மதி�ப��ைட வ�ட 0.13% �ைறவாக உ�ள� 

ஏ�ப� �றி�� ம�ற�தி� ��வ��� ைவ�க�ப�கிற�.(ந.க.எ�.842/2020/இ1)   

அ�வலக �றி�� :  

மதி�ப��ைட வ�ட �ைறவான வ�ைலவ�கித� �றி�ப��ட 

ஒ�ப�த���ள�ைய ஏ�க ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

த��மான 

எ�:406 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 

29.04.2020 18 �ைற�� நகரா�சிய�� ��ைம இ�தியா தி�ட� ம��� திட�கழி� 

ேமலா�ைம தி�ட�தி� கீ� தினச� மா��ெக��� ேசகரமா�� ெப�ய 

அளவ�லான கா�கறி கழி�கைள சி�சி� ���களா�கி ேம�ப� ச�தாய 

உர�கிட�கி� உரமா��வத�� Bio Shredding Machine ெகா��த� ெச�வத�� 

மதி�ப�� �.5.00 இல�ச�தி�� இ�நக�ம�ற த��மான எ�.371  நா�.30.03.2020� 

த��மான 

எ�:407 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 



ஒ��த� வழ�கியைத ெதாட��� 09.04.2020 அ�� ஒ�ப�த���ள� 

ேகார�ப�டதி� கீ�க�ட வ�பர�ப� ஒ�ப�த���ள� வர�ெப�ற�. 

வ. 

எ� 
ஒ�ப�ததார� ெபய� ஒ�ப�த���ள�ய�� சதவ �த� 

1 
Sri Vari Enterprises, 

Chennai. 
மதி�ப��ைட வ�ட 0.10% �ைற� 

2 
தி�.T.இ�திரஜி�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 
மதி�ப��ைட வ�ட 0.15% அதிக� 

ேம�க�ட ஒ�ப�த���ள�ய�� வ.எ�.1-� உ�ள Sri Vari Enterprises, Chennai எ�ற 

நி�வன�தி�  ஒ�ப�த���ள� மதி�ப��ைட வ�ட 0.10% �ைறவாக உ�ள� 

ஏ�ப� �றி�� ம�ற�தி� ��வ��� ைவ�க�ப�கிற�.(ந.க.எ�.842/2020/இ1) 

அ�வலக �றி�� :  

 மதி�ப��ைட வ�ட �ைறவான வ�ைலவ�கித� �றி�ப��ட 

ஒ�ப�த���ள�ைய ஏ�க ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

29.04.2020 19 �ைற�� ச�டம�ற உ��ப�ன� ெதா�தி ேம�பா�� தி�ட� 2019-20� கீ� பண� 

ேம�ெகா�ள மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� / தைலவ� மாவ�ட ஊரக வள��சி �கைம 

தி��சிரா�ப�ள� அவ�கள�� க�த� ந.க.எ�.3457/2019/அ3 நா�.17.03.2020� நி�வாக 

அ�மதி வழ�கி  உ�தரவ�ட�ப���ளைத ெதாட��� 16.04.2020 அ�� ஒ�ப�த���ள� 

ேகார�ப�டதி� கீ�க�ட வ�பர�ப� ஒ�ப�த���ள�க� வர�ெப�ற�. 

வ. 

எ� 

பண�ய�� ெபய� மதி�ப�� 

(�.இல�ச�) 
ஒ�ப�ததார� ெபய� 

ஒ�ப�த���ள�ய�� 

சதவ �த� 

1 

�ைற�� நகரா�சி, வா�� 

எ�.19, க�ணப�ரா� காலன� 

�த� மைலய�ப� சாைல 

13-வ� ���� ெத� சாைல 

வைர தா�சாைல அைம�த�. 

8.00 

தி�.T.இ�திரஜி�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 

மதி�ப��ைட வ�ட 

0.08% �ைற� 

தி�.K.சரவண�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 

மதி�ப��ைட வ�ட 

0.14% அதிக� 

2 
�ைற�� நகரா�சி, வா�� 

எ�.19, மைலய�ப� சாைல 
8.00 

தி�.T.இ�திரஜி�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 

மதி�ப��ைட வ�ட 

0.10% �ைற� 

த��மான 

எ�:408 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 



13-வ� ���� ெத� சாைல 

�த� ெபாதிைக நக� வைர 

தா�சாைல அைம�த�. 

தி�.K.சரவண�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 

மதி�ப��ைட வ�ட 

0.13% அதிக� 

3 

�ைற�� நகரா�சி, வா�� 

எ�.19, ெபாதிைக நக� �த� 

Byepass ேரா� (�றவழி�சாைல) 

வைர தா�சாைல அைம�த�. 

8.00 

தி�.T.இ�திரஜி�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 

மதி�ப��ைட வ�ட 

0.12% �ைற� 

தி�.K.சரவண�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 

மதி�ப��ைட வ�ட 

0.15% அதிக� 

4 

�ைற�� நகரா�சி, வா�� 

எ�.14, �ைற�� தினச� 

மா��ெக��� (GI Sheet Shelter) 

உ��ற� ேம��ைர 

அைம�த�. 

10.00 

தி�.T.இ�திரஜி�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 

மதி�ப��ைட வ�ட 

0.14% �ைற� 

தி�.K.சரவண�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 

மதி�ப��ைட வ�ட 

0.17% அதிக� 

 

 ேம�க�ட 4 பண�க���� வர�ெப���ள ஒ�ப�த���ள�கள�� வ.எ�.1-� 

கா�� பண��� தி�.T.இ�திரஜி�, ஒ�ப�ததார� அவ�க� மதி�ப��ைட வ�ட 0.08% 

�ைறவாக��, வ.எ�.2-� கா�� பண��� தி�.T.இ�திரஜி�, ஒ�ப�ததார� அவ�க� 

மதி�ப��ைட வ�ட 0.10% �ைறவாக��, வ.எ�.3-� கா�� பண��� தி�.T.இ�திரஜி�, 

ஒ�ப�ததார� அவ�க� மதி�ப��ைட வ�ட 0.12% �ைறவாக�� ம��� வ.எ�.4-� 

கா�� பண��� தி�.T.இ�திரஜி�, ஒ�ப�ததார� அவ�க� மதி�ப��ைட வ�ட 0.14% 

�ைறவாக�� வழ�கி உ�ள� ஏ�ப� �றி�� ம�ற�தி� ��வ��� 

ைவ�க�ப�கிற�. (ந.க.எ�.633/2020/இ1) 

அ�வலக �றி�� : மதி�ப��ைடவ�ட வ�ைலவ�கித� �றி�ப��ட ஒ�ப�த���ள�ைய 

ஏ�க ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

29.04.2020 20 �ைற�� நகரா�சி���ப�ட அைன�� வா��கள��� ��ந�� வ�நிேயாக 

�ழா�கள�� ஏ�ப�� அைட�ப�ைன ச�ெச�த� ம��� பராம��� பண� 

ெச�த� பண��� மதி�ப�� �.3.00 இல�ச�தி�� இ�நக�ம�ற த��மான எ�.374 

நா�.30.03.2020-� ஒ��த� வழ�கியைத ெதாட��� 24.04.2020 அ�� 

ஒ�ப�த���ள� ேகார�ப�டதி� கீ�க�ட வ�பர�ப� ஒ�ப�த���ள� 

வர�ெப�ற�. 

வ. 

எ� 
ஒ�ப�ததார� ெபய� ஒ�ப�த���ள�ய�� சதவ �த� 

த��மான 

எ�:409  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 



1 
தி�.S.மண�க�ட�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 
மதி�ப��ைட வ�ட 0.13% �ைற� 

2 
தி�.K.சரவண�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 
மதி�ப��ைட வ�ட 0.16% அதிக� 

ேம�க�ட ஒ�ப�த���ள�ய�� வ.எ�.1-� உ�ள தி�.S.மண�க�ட�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� அவ�கள�� ஒ�ப�த���ள� மதி�ப��ைட வ�ட 0.13% 

�ைறவாக உ�ள� ஏ�ப� �றி�� ம�ற�தி� ��வ��� 

ைவ�க�ப�கிற�.(ந.க.எ�.844/2020/இ1) 

அ�வலக �றி�� :  

மதி�ப��ைட வ�ட �ைறவான வ�ைலவ�கித� �றி�ப��ட 

ஒ�ப�த���ள�ைய ஏ�க ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

29.04.2020 21 �ைற�� நகரா�சி ெப�ய ஏ�ய�� உ�ள கிண�றி� �திதாக மி�ேமா�டா� 

ெபா��தி த�ண �� வசதி ஏ�ப���� பண��� மதி�ப�� �.1.00 இல�ச�தி�� 

இ�நக�ம�ற த��மான எ�.376 நா�.30.03.2020-� ஒ��த� வழ�கியைத 

ெதாட��� 24.04.2020 அ�� ஒ�ப�த���ள� ேகார�ப�டதி� கீ�க�ட வ�பர�ப� 

ஒ�ப�த���ள� வர�ெப�ற�. 

வ. 

எ� 
ஒ�ப�ததார� ெபய� ஒ�ப�த���ள�ய�� சதவ �த� 

1 
தி�.S.மண�க�ட�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 
மதி�ப��ைட வ�ட 0.13% �ைற� 

2 
தி�.K.சரவண�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 
மதி�ப��ைட வ�ட 0.18% அதிக� 

ேம�க�ட ஒ�ப�த���ள�ய�� வ.எ�.1-� உ�ள தி�.S.மண�க�ட�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� அவ�கள�� ஒ�ப�த���ள� மதி�ப��ைட வ�ட 0.13% 

�ைறவாக உ�ள� ஏ�ப� �றி�� ம�ற�தி� ��வ��� 

ைவ�க�ப�கிற�.(ந.க.எ�.844/2020/இ1) 

த��மான 

எ�:410  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 



அ�வலக �றி�� : மதி�ப��ைட வ�ட �ைறவான வ�ைலவ�கித� �றி�ப��ட 

ஒ�ப�த���ள�ைய ஏ�க ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

29.04.2020 22 �ைற�� நகரா�சி���ப�ட அைன�� வா��கள��� ஆ��ைள கிண� 

மி�ேமா�டா�, ைக�ப�� ேபா�றவ�றி� உ�ள ப��கைள ந��க� ெச�த� 

பண��� மதி�ப�� �.5.00 இல�ச�தி�� இ�நக�ம�ற த��மான எ�.375  

நா�.30.03.2020-� ஒ��த� வழ�கியைத ெதாட��� 24.04.2020 அ�� 

ஒ�ப�த���ள� ேகார�ப�டதி� கீ�க�ட வ�பர�ப� ஒ�ப�த���ள� 

வர�ெப�ற�. 

வ. 

எ� 
ஒ�ப�ததார� ெபய� ஒ�ப�த���ள�ய�� சதவ �த� 

1 
தி�.S.மண�க�ட�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 
மதி�ப��ைட வ�ட 0.17% �ைற� 

2 
தி�.K.சரவண�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 
மதி�ப��ைட வ�ட 0.21% அதிக� 

ேம�க�ட ஒ�ப�த���ள�ய�� வ.எ�.1-� உ�ள தி�.S.மண�க�ட�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� அவ�கள�� ஒ�ப�த���ள� மதி�ப��ைட வ�ட 0.17% 

�ைறவாக உ�ள� ஏ�ப� �றி�� ம�ற�தி� ��வ��� 

ைவ�க�ப�கிற�.(ந.க.எ�.844/2020/இ1) 

அ�வலக �றி�� : மதி�ப��ைட வ�ட �ைறவான வ�ைலவ�கித� �றி�ப��ட 

ஒ�ப�த���ள�ைய ஏ�க ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

த��மான 

எ�:411  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 

29.04.2020 23 �ைற�� நகரா�சிய�� ெகாேரானா ெதா�� ேநா� பரவ� த��� �� 

நடவ��ைக பண��காக உட� ெவ�பநிைலைய க�டறி�� உபகரண�  வா�க 

23.04.2020 அ�� வர�ெப�ற வ�ைல���ள�க� ம�ற ஒ��த��� ெபா�� 

ைவ�க�ப�கிற�.  

வ.

எ

ெபா�� 

வ�பர�  

அள�  Lotus International 

Services, Hari 

Mobilicity, No 10 

Second line Beach 

BSE (Bioligical 

Systems and 

த��மான 

எ�:412  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 



�. Nivas Towers, 

Thambu Chetty 

street, Chennai 

600 001 

Parrys, Chennai 

600 001 

Engineering, 

No.46, Ritchie 

Street Anna Salai, 

Chennai  600 

002 

1 Supply of 

Infrared 

Thermometers  

1 No 11000 11750 11500 

 GST 18%  1980 2115 2070 

   12980 13865 13570 

ந.க.எ� 810/2020/எ�1  

அ�வலக �றி�� : 

 வர�ெப�ற ��� வ�ைல���ள�கள�� Lotus International Services, Hari Nivas 

Towers, Thambu Chetty street, Chennai 600 001 அவ�கள�� �ைற�த வ�ைல���ள�ைய 

ம�ற� அ�மதி�கலா�. ேம��  ெகாேரானா ெதா�� ேநா� பரவ� த��� 

�� நடவ��ைக பண��� ேம�க�ட �காதார உபகரண� அவசிய� 

ேதைவ�ப�வதா� அவசர அவசிய� க�தி ம�ற அ�மதிய�ைன எதி�ேநா�கி 

தன�அ�வல�/ஆைணய�� �� அ�மதி ெப�� வ�ைல���ள� 

ேகா�யைம��� �ைற�த வ�ைல���ள� அள��த நி�வன�தி�� ச�ைள 

உ�திர� வழ�கியைம���, ேம�க�ட ெசலவ�ன�திைன SDRF(COVID-2019) 

நிதிய�� கீ� ேம�ெகா�ள��  ம�ற� அ�மதி�கலா�.  

 

                              ஒ�/-�.தமய�தி 

                              தன� அ�வல� 

 /உ�ைம நக� / 

                                                                                                                                                 ஆைணய�(ெபா), 

                                                                  �ைற��  நகரா�சி     


