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 2020ஆ� வ�ட� ேம  மாத� 29.05.2020ஆ� ெவ�ள� கிழைம (தமி� வ�கா� வ�ட� ைவகாசி 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� 

29.05.2020 01 நகரா�சி ெபாறியாள� ம��� ஆைணய�(ெபா) ேம மாத� 2020 நா� �றி�� 

ம�ற�தி� பா�ைவ�� ைவ�க�ப�கிற�. 

அ.� :பதி� ெச�யலா�. 

த��மான 

எ�:413 

பதி� 

ெச�ய� 

ப�ட�. 

29.05.2020 02 ��பர� அ�வல�  ேம மாத� 2020 நா� �றி�� ம�ற�தி� பா�ைவ�� 

ைவ�க�ப�கிற�. 

அ.� :பதி� ெச�யலா� 

த��மான 

எ�:414 

பதி� 

ெச�ய� 

ப�ட�. 

 

29.05.2020 03 இ�நகரா�சி�� ெசா�தமானஅ�ணா ேப��� நிைலய�தி�� வ�� ெச��� 

ேப���க��� தினச� க�டண� வ�� ெச���ெகா��� ��தைக உ�ம� 

31.03.2020 உட� ��வைட�� �திதாக 2020-2021� ஆ���� ெபா� ஏல� 

த��மான 

எ�:415 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 



ம��� ஒ�ப�த���ள� நா�.20.02.2020, 27.02.2020, 05.03.2020, 12.03.2020, 24,03,2020, 

ம��� 31.03.2020 ஆகிய ேததிகள�� ஏல� ேகார�ப�டதி� யா�� எ��� 

நட�தி�ெகா�ள �� வரவ��ைல. ேம�� 23.03.2020� ேததி �த� ெகாேரானா 

ெதா�� பரவ� த��� நடவ��ைக�காக அர� 144 தைட உ�தர� 

ப�ற�ப��க�ப�ட�.  ேம�� 01.04.2020 ஏ�ர� மாத� �த� 31.05.2020 ேம வைர 

அர� ேப��� ம��� தன�யா� ேப���க� ஏ�� இய�கவ��ைல, இதனா� 

ேப��� �ைழ��க�டண� வ�� இ�ைல, எனேவ அ�ணா ேப��� 

நிைலய�தி� வ�� ெச��� ேப���க��� 2020-2021-� ஆ��� இர�� 

மாத�க��� ேக�� இ�ைல எ�பதைன ப�வைக ேக�� பதிேவ��� பதி� 

ெச�திட ம�ற�தி� அ�மதி�� ைவ�க�ப�கிற�.( ந.க.எ�.1029/2020/அ1) 

அ�வலக �றி��: ம�ற� அ�மதி�கலா� 

29.05.2020 04 �ைற�� நகரா�சி வா�� எ�.19 மா�தி நகைர சா��த வ�ஜயெல��மி 

க/ெப ச�க�ப��ைள எ�பா� 23.01.2009� ��ந�� இைண�� ெப�றதாக�� 

ேம�க�ட ��ந�� �ழாய�� 23.01.2009 �த� 30.01.2016 ��ய ��ந�� வராத 

கால�க��� நகரா�சி நி�வரா� ��ந�� ேக�� நி�ணய� ெச��  

உ�ளதாக�� ேம��, ��ந�� க�டண ேக�� �.4480/- ெச��தாத காரண� 

கா�� ��ந�� இைண�ப�ைன ����க�ப�டைத எதி��� ெச�ைன உய�ந�தி 

ம�ற ம�ைர கிைளய�� WP(MD) No.6309/ of 2020-� (1). அர� ெசயல� நகரா�சி 

நி�வாக� ம��� ��ந�� வழ�� �ைற ெச�ைன (2). மாவ�ட ஆ�சி� 

தைலவ� தி��சிரா�ப�ள� (3) நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய��ந� த�சா�� 

(4) ஆைணய�, �ைற�� நகரா�சி ஆகிேயா� எதி� ம�தார� வழ�� 

ெதாடர�ப�டதி� 02.06.2020-� நகரா�சி சாதகமாக த���� வர�ெப�� ம�தார� 

��ந�� ேக�ப�ைன 6 சமதவைனகள�� ெச��த�� த���பள��க�ப���ள�. 

ேம�க�ட வழ�கி�� எ��� நட�திய அர� வழ��ைறஞ� 

தி�.M.இராஜராஜ� BABL அவ�க��� 27.05.2020 ேததிய Demand-� ப� வழ�� 

க�டண� �.10,000/- வழ�க ம�ற ஒ��த��� ெபா�� ைவ�க�ப�கிற�. 

த��மான 

எ�:416 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 



அ�வலக �றி��: 

ேம�க�ட வழ�� எ�.WP(MD) No.6309/2020-� அவசர அவசிய� க�தி ம�ற 

அ�மதிய�ைன எதி� ேநா�கி தன� அ�வல�/ஆைணய�� �� அ�மதி 

ெப�� வழ�� நட�தி வ�� அர� வழ��ைறஞ� தி�.M. இராஜராஜ� BABL 

அவ�க��� வழ�� க�டண� �.10,000/- வழ��வத�� ம�ற� 

அ�மதி�கலா�.(ந.க.எ�1479/2020/இ2) 

29.05.2020 05 �ைற�� நரகா�சி ெபா� �காதார ப��வ��� ெகாேரானா ெதா�� ேநா� 

பரவ� �� த��� நடவ��ைக�� கீ��க�ட �காதார கி�மி நாசின�க� 

வா�கிெகா�ள 01.05.2020 அ�� வர�ெப�ற வ�ைல���ள�க� ம�ற 

ஒ��த��� ெபா�� ைவ�க�ப�கிற�. 

வ. 

எ�

. 

ெபா�� வ�பர� வன� 

ெகமி�க�� & 

மிைர��, 1st 

floor, No.H15 5th 

cross ராமலி�க 

நக�, தி��சி-7 

VMC Traders Miracal 

Based Chemicals  

many 5/5. mill 

Street,அதியம�க

ல� 

சா�தி 

ெகமி�க��, 23, 

டா�க� ப�கள� 

உைற�� 

1 ப�ள��சி�ப�ட� �.55.00/- Ra 1 

Kg(Includins GST)  

�.65.00/- Ra 1 

Kg(Includins GST)  

�.64.90/- Ra 1 

Kg(Includins GST)  

2 ந���த 

��ணா�� 

�.9.87/- Ra 1 

Kg(Inchding GST) 

�.12.00/- Ra 1 

Kg(Inchding GST) 

�.15.00/- Ra 1 

Kg(Inchding GST) 

அ�வலக �றி�� 

வர�ெப�ற 3 வ�ைல���ள�கள�� வன� ெகமி�க�� & ப�ைர� 

தி��சிரா�ப�ள� 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 கி�மி நாசின�க� அவசிய� ேதைவ�ப�வதா� அவசர அவசிய� 

த��மான 

எ�:417 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 



க�தி, ம�ற அ�மதிைய 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�� ேவைல உ�திர� வழ�கியைம��� அத�கான 

ெசலவ�ன�திைன SDRF(COVID-19)நிதிய�� கி� ேம�ெகா�ள�� ம�ற� 

அ�மதி�கலா�.(ந.க.எ� 810/2020/எ�1) 

29.05.2020 06 �ைற�� நகரா�சிய�� ெகாேரானா ெதா�� ேநா� பரவ� த��� �� 

நடவ��ைக பண��காக நகரா�சி அ�வலக�தி� ெபா� ம�க� 

பய�பா���காக தான�ய�கி ைகக��� இய�திர�    வா�க 21.05.2020 அ�� 

வர�ெப�ற வ�ைல���ள�க� ம�ற ஒ��த��� ெபா�� ைவ�க�ப�கிற�.  

வ.

எ

�. 

ெபா�� வ�பர�  அள

�  

Staging 

Elements, No.1 

2nd floor 

Bhagirathi 

Ammal Street, 

T.Nagar Chennai 

600 017 

Aryaman ,15b, 

Kannikaparamesh

wari Layout 

Nanjundapuram 

road, Coimbatore 

641 045 

Fresco Concepts  

332/86,Diwan 

Sahib Garden 

Street Royapettah 

Chennai 14 

1 Automatic Hand 

Sanitizer-dispenser-5 

lit capacity with 

4Nos of 5 lit 

sanitizer liquitd 

1 No 16820 11750 18000 

 5 lit sanitizer Liquid 20 

litre 
1050 1200 1500 

ந.க.எ� 810/2020/எ�1  

அ�வலக �றி�� 

 வர�ெப�ற ��� வ�ைல���ள�கள�� Staging Elements, No.1 2nd floor Bhagirathi 

த��மான 

எ�:418 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 



Ammal Street, T.Nagar Chennai 600 017 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� 

29.05.2020 07 �ைற�� நகரா�சிய�� ெகாேரானா ெதா�� ேநா� பரவ� த��� �� 

நடவ��ைக பண�யாக கீ��க�ட ெபா� ம�க� அறி�� வ�ண�, 

வ�ழி��ண�� ேநா���, ம��� �வெரா��க� தமி� நா� ம��ப�ப� 

நி�வன� தி��சி அவ�கள�ட� வா�கியைம�� ம�ற ஒ��த��� ெபா�� 

ைவ�க�ப�கிற�. 

வ.

எ

�. 

ெபா�� 

வ�பர�  

அள�  வ�

ைல 

ெதா

ைக  

சி.ஜி.எ

��. 

எ�.ஜி.எ

�.� 

ெமா�

த 

ெதா

ைக  

1 பா�கா�� 

வழி 

�ைறக� 

வ�ழி��ண�� 

வ�ள�பர 

ேநா��� 

2000 

எ�ண��

ைக 

2.50 5000,00 272.50 272.50 11445,00 

த��மான 

எ�:419 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 



2 வத�திக��

� 

வ�ள�க�க� 

�றி�த 

வ�ள�பர 

ேநா��� 

2000 

எ�ண��

ைக 

2.95 5900,00 

3 வ�ள�பர 

�வெரா��(ம

�� கல�) 

500 

எ�ண��

ைக 

25 12500,00 750,00 750,00 14000,00 

    23400 1022,50 1022,50 25445,00 

 ந.க.எ� 810/2020/எ�1  

அ�வலக �றி�� 

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

அர� அ�கீகார� ெப�ற நி�வனமாக தமி� நா� ம��ப�ப� நி�வன� 

தி��சிய�� வா�கியைம��� அத�கான ெசலவ�ன�திைன SDRF(COVID-2019) 

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

29.05.2020 08 �ைற�� நகரா�சிய�� ெகாேரானா ெதா�� ேநா� பரவ� த��� �� 

நடவ��ைக பண��காக நகரா�சி அ�வலக�தி� ெபா� ம�க� 

பய�பா���காக தினச� வா�� வா�யாக�� ம��� ெபா� ம�க� அதிக� 

��� இட�கள�� கப�ர ��ந�� வழ�க கப�ர ��ந�� �ரன� கிேலா ஒ�றி�� 

�.780/– எ�ற வ�ைலவ�கித�தி� 100 கிேலா �.78000/– ம��� CGST 2% �.1950/– 

SGST 2% �.1950/– ஆக ெமா�த� �-81900/– ஜ உ�ப�தி நி�வனமான ேநதாஜி 

பா�மஸி 6, பழன�ய�பா நக�, தி���க� நி�வன�தி� வா�கியைம�� ம�ற 

ஒ��த�க� ெபா�� ைவ�க�ப�கிற�. 

ந.க.எ� 810/2020/எ�1  

த��மான 

எ�:420 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 



அ�வலக �றி�� 

 அவசர அவசிய� க�தி ெபா� ம�கள�� நல� க�தி ேநதாஜி பா�மஸி 6, 

பழன�ய�பா நக�, தி���க� நி�வன�தி� வா�கியைம��� அத�கான 

ெசலவ�ன� �.81900/–�திைன SDRF(COVID-2019) நிதிய�� கீ� ேம�ெகா�ள��  

ம�ற� அ�மதி�கலா�.  

29.05.2020 09 �ைற�� நகரா�சிய�� ெகாேரானா ெதா�� ேநா� பரவ� த��� �� 

நடவ��ைக பண��காக  கீ��க�ட �காதார� ெபா��  வா�க 08.05.2020 அ�� 

வர�ெப�ற வ�ைல���ள�க� ம�ற ஒ��த��� ெபா�� ைவ�க�ப�கிற�.  

வ.

எ

�. 

ெபா�

� 

வ�பர

�  

அள

�  

Fortune Industrial 

Products 

c/261,Cheran Colony, 

Thudiyalur 

Coimbatore 

PTS Enterprises 52 

Karuvalur Road 

Devampalayam SS 

KUlam Coimbatore 641 

107 

Pristine Industrial 

Products 10.Sru 

Bhavani Nagar. 

Maraimalar Nagar, 

Kanchipuram 603 

209 

1 Mask 1No 

�.5.00 

(ஒ�றி� 

வ�ைல) 

�.5.25 

(ஒ�றி� வ�ைல) 

�.5.50 

(ஒ�றி� 

வ�ைல) 

ந.க.எ� 810/2020/எ�1  

 அ�வலக �றி�� 

 வர�ெப�ற ��� வ�ைல���ள�கள�� Fortune Industrial Products c/261,Cheran 

Colony, Thudiyalur Coimbatore 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 ெபா�� 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 

த��மான 

எ� :421 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 



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

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

29.05.2020 10 �ைற�� நகரா�சிய�� ெகாேரானா ெதா�� ேநா� பரவ� த��� �� 

நடவ��ைக பண�யாக �க கவச� அண�யாதவ�கள�ட� அபராத க�டண� 

வ�� ரசீ� ��த� வா�க தமி� நா� ம��ப�ப� நி�வன� தி��சி 

அவ�கள�ட� வா�கியைம�� ம�ற ஒ��த��� ெபா�� ைவ�க�ப�கிற�. 

வ.

எ

�. 

ெபா�� 

வ�பர� 
அள� 

வ�

ைல 

ெதா

ைக 

சி.ஜி.எ

��. 

எ�.ஜி.எ

�.� 

ெமா�

த 

ெதா

ைக 

1 

ேகாவ�� 19 

ஒழி��  

அபராத 

க�டண 

இரசீ� 

20 

எ�ண��

ைக 

200 4000.00 240.00 240.00 4480,00 

ந.க.எ� 810/2020/எ�1  

 அ�வலக �றி�� 

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

அபராத க�டண ரசீ� ��தக�  அர� அ�கீகார� ெப�ற நி�வனமாக தமி� 

நா� ம��ப�ப� நி�வன� தி��சிய�� வா�கியைம��� அத�கான 

ெசலவ�ன�திைன SDRF(COVID-2019) நிதிய�� கீ� ேம�ெகா�ள��  ம�ற� 

அ�மதி�கலா�.  

ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

த��மான 

எ�:422  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 



29.05.2020 11 �ைற�� நகரா�சி அ�வலக பய�பா��� இய�கி வ�� ஈ�� வாகன� 

எ�.TN48AQ1221-�� ஆ�� கா�ப�� 09.04.2020-�ட� ��வைடவதா� ேம�ப� 

வாகன�தி�� ஆ�� கா�ப�� ���ப��க ெதாைக �.21180/- ெச��த�ேகா� 

ேக�� ெபற�ப���ள�.  எனேவ, அ�வலக ஈ�� வாகன� எ�.TN48AQ1221-�� 

ஆ�� கா�ப�� ���ப��க ெதாைக �.21180/- ம��� OXINA CARS PVT.LTD., எ�ற 

நி�வன�தி�� வழ�க ம�ற அ�மதி ேவ�ட�ப�கிற�.( ந.க.எ�. 

4884/2018/இ1) 

அ�வலக �றி�� :  

1. ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

2. பண�ய�� அவசர அவசிய� க�தி தன� அ�வல� ம��� ஆைணய�(ெபா) 

அவ�கள�� �� அ�மதி ெப�� ெதாைக வழ�கியைம��� ம�ற� 

அ�மதி வழ�கலா�. 

த��மான 

எ�:423  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

29.05.2020 12 �ை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�� தன� அ�வல� ம��� ஆைணய� அவ�கள�� �� 

அ�மதி நா�.07.04.2020-� ஒ��த� வழ�கியைத ெதாட��� 29.04.2020 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�.T.இ�திரஜி�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 
மதி�ப��ைட வ�ட 0.12% �ைற� 

2 
தி�.K.சரவண�, 

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

 

த��மான 

எ�:424  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 



ேம�க�ட ஒ�ப�த���ள�ய�� வ.எ�.1-� உ�ள தி�.T.இ�திரஜி�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� அவ�கள�� ஒ�ப�த���ள� மதி�ப��ைட வ�ட 0.12% 

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

ந.க.எ�.1053/2020/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�. 

29.05.2020 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�� தன� அ�வல� ம��� ஆைணய� அவ�கள�� �� அ�மதி 

நா�.07.04.2020-� ஒ��த� வழ�கியைத ெதாட��� 29.04.2020 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�.T.இ�திரஜி�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� 
மதி�ப��ைட வ�ட 0.14% �ைற� 

2 
தி�.K.சரவண�, 

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 தி�.T.இ�திரஜி�, 

ஒ�ப�ததார�, �ைற�� அவ�கள�� ஒ�ப�த���ள� மதி�ப��ைட வ�ட 0.14% 

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

ந.க.எ�.1053/2020/இ1) 

அ�வலக �றி�� :  

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

த��மான 

எ�:425  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 



ஒ�ப�த���ள�ைய ஏ�க ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

29.05.2020 14 �ைற�� நகரா�சி பைழய அ�வலக க��ட�தி� இய�கி வ�� வ� வ�� 

ைமய�தி� பய�பா��� உ�ள 2KVA-UPS-� 11 மி� கல�ெப��க��, �திய 

அ�வலக க��ட�தி� இய�கி வ�� வ� வ�� ைமய�, மி�ன�ச�, ச�வ� 

கண�ன�கள�� பய�பா��� உ�ள 5KVA-UPS-� 10 மி� கல�ெப��க�� 

ெபா��த�ப�� நா�� ஆ��க��� ேம� ஆகிவ��டதா� �திய மி� 

கல�க� (21 எ�ண�) �தியதாக வா��வத�� உ�ேதச ெசலவ�ன� �.1,75,000/- 

வ�வா� �லதன நிதிய�� கீ� ேம�ெகா�ள ம�ற�தி� ஒ��த��� 

ைவ�க�ப�கிற�.(ந.க.எ�.1293/2020/இ1) 

அ�வலக �றி�� :  

ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

த��மான 

எ�:426  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 

29.05.2020 15 �ைற�� நகரா�சி அ�வலக பய�பா��� இய�கி வ�� அ�வலக வாகன� 

எ�.TN48AQ1221 இய�கி ெகா����த நிைலய�� வாகன� ப�தைட�� இய�க 

��யாத நிைலய�� நி��வ��டதா� ேம�ப� வாகன� ெகா��த� 

ெச�ய�ப�ட Oxina Hyundai (Oxina Cars Pvt.Ltd.,) நி�வன�தி� �ல� வாகன� 

�� ஆ�� ெச�� ப��க� ந��க� ெச�திட உ�டா�� உ�ேதச 

ெசல��ெதாைக �.80,000/-�தி�� ம�ற�தி� அ�மதி ேவ�ட�ப�கிற�.( 

ந.க.எ�. 4884/2018/இ1) 

 அ�வலக �றி�� :  

1. ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

2. பண�ய�� அவசர அவசிய� க�தி தன� அ�வல� ம��� ஆைணய�(ெபா) 

அவ�கள�� �� அ�மதி ெப�� நடவ��ைக ேம�ெகா�டைம��� 

ம�ற� அ�மதி�கலா�.  ேம�ப� ெசலவ�ன� ெபா� நிதிய�� 

ேம�ெகா�ள�� ம�ற� அ�மதி�கலா� 

த��மான 

எ�:427  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 



29.05.2020 16 �ைற�� நகரா�சி வா�� எ�.14 ெசௗ���வ� அ�ம� ேகாவ�� ெத�வ�� 

அைம���ள 2 எ�ண��ைக ப�தைட���ள ைகப�� சீரைம�த� பண�, 

வா�� எ�.7 ேவ�கட�தா�� சாைல ஆ��ைள கிண� ம��� வா�� எ�.9 

ெப�யா� நக� ���ய�� ெசயலா�க ைமய� ஆ��ைள கிண� ஆகியவ�றி� 

மி�ேமா�டா� சீரைம�த� பண� ம��� வா�� எ�.16 கா�திேரா� ப�திய�� 

�திய ��ந�� பகி�மான �ழா� பதி��� பண�  ஆகியவ�றி�� மதி�ப�� �.2.00 

இல�ச�தி�� தயா� ெச�ய�ப�� ம�ற�தி� அ�மதி�� ைவ�க�ப�கிற�.( 

ந.க.எ�.1305/2020/இ1) 

அ�வலக �றி�� :  

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

அ�மதி�கலா� 

த��மான 

எ�:428  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 

29.05.2020 17 �ைற�� நகரா�சி வா�� எ�.7 திெரௗபதி அ�ம� ேகாவ�� ெத�வ�� ��ந�� 

அ�லாத ப�ற பய�பா�� த�ண �� �ழா� �திதாக அைம�த� ம��� 

இத�காக ெவ�ட�ப�� சாைலய�ைன சீரைம�த�   பண��� (Patch Work) 

மதி�ப�� �.2.70 இல�ச�தி�� தயா� ெச�ய�ப�� ம�ற�தி� அ�மதி�� 

ைவ�க�ப�கிற�.( ந.க.எ�.1305/2020/இ1) 

அ�வலக �றி�� :  

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

அ�மதி�கலா� 

த��மான 

எ�:429 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 

29.05.2020 18 �ைற�� நகரா�சி வா�� எ�.19 மைலய�ப� சாைல ��கா� ப�தான 

�����வ� சீரைம�த�, 2 எ�ண��ைக ெமய��ேக� அைம�த� ம��� 

���ய�� ெசயலா�க ைமய�கழிவைறய�� மி�வ�ள�� வசதி ஏ�ப���த� 

ஆகியவ�றி�� மதி�ப�� �.2.00 இல�ச�தி�� தயா� ெச�ய�ப�� ம�ற�தி� 

அ�மதி�� ைவ�க�ப�கிற�(ந.க.எ�.1305/2020/இ1)  

அ�வலக �றி�� :  

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

த��மான 

எ�:430 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 



அ�மதி�கலா�. 

29.05.2020 19 �ைற�� நகரா�சி வா�� எ�.18 பாரதி நக� ����� ெத�வ�� ப�தைட�த 

தா�சாைலய�ைன ���ப��த� பண��� மதி�ப��          �.1.70 இல�ச�தி�� 

தயா� ெச�ய�ப�� ம�ற�தி� அ�மதி�� ைவ�க�ப�கிற�.( 

ந.க.எ�.1305/2020/இ1) 

அ�வலக �றி�� :  

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

அ�மதி�கலா�. 

 

த��மான 

எ�:431 

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 

29.05.2020 20 �ைற�� நகரா�சி JCB வாகன� TN48BA2192 ெகா��த� ெச�ய�ப�� 

ெபாறிய�ய� ம��� ���ர� பண�க��� பய�ப��த�ப�� வ�கிற�.  JCB 

வாகன�தி� ���ற� ப���ற� உ�ள அ�பாக�தி� ��தலாக ப�ைட 

ெபா��த�படாததா� த�ேபா� இய�க�ப�கி�ற ேவைலகள�� காரணமாக 

வ�ைரவ�ேலேய ேத�மான� ஏ�பட���ய �ழ� உ�வாக���� எ�பதா� 2 

ப�ெக��கள�� அ�பாக�தி� ப�ைட ைவ�� ெவ��� ெச�ய அ�மதி��, 

ேம�� வாகன�தி�� சில Spare Parts வா�க அ�மதி�� ேவ�ட�ப�கிற�. 

 ேம�� JCB இய�க ஆர�ப��� 500 மண� ேநர�க� கட��வ��டதா� 

இ�ஜி� ஆய��, கிர�� ஹ� ஆய�� ச�வ �� ெச�ய ேவ��ய �ழ� 

ஏ�ப�கிற�. 

 ேம�� இ�நக�� ஓ�கி�ற சா�கைடகள�� உ�ள கச�கைள 

அ��ற�ப��த ஏ�வாக 1” அ� அகல��ள ப�ெக� ஒ��� ேதைவ�ப�கிற�.  

ேம�க�ட ��� இன�கைள�� JCB அ�கீகார� ெப�ற TATA Store Room-� 

ேம�ெகா�ள உ�டா�� உ�ேதச ெசல��ெதாைக �.1,90,000/-�தி�� 

ம�ற�தி� அ�மதி ேவ�ட�ப�கிற�.(ந.க.எ�. 4884/2018/இ1) 

 அ�வலக �றி�� :  

1. ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

த��மான 

எ�:432  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 



2. பண�ய�� அவசர அவசிய� க�தி தன� அ�வல� ம��� ஆைணய�(ெபா) 

அவ�கள�� �� அ�மதி ெப�� நடவ��ைக ேம�ெகா�டைம��� 

ம�ற� அ�மதி�கலா�.  ேம�ப� ெசலவ�ன� ��ந�� நிதிய�� 

ேம�ெகா�ள�� ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

29.05.2020 21 �ைற�� நகரா�சி அ�வலக பய�பா��� உ�ள 5KVA Online UPS             

(Sl.No:II-140706621) மி�கல�க� ப�தைட��வ��டதா� இதைன மா�றி 12 

எ�ண��ைகய�� �திய ேப�ட�க� (12 Volt / 28AH) ெபா��த ம�ற த��மான 

எ�.346 நா�.28.02.2020-� அ�மதி�க�ப�ட நி�வன� அ�கீக��க�ப�ட 

வ�ைல�ேக (Novateur Electrical & Digital Systems Pvt Ltd.,) ச�ைள ெச�ய ச�மத� 

ெத�வ����ளதா� பண� உ�தர� வழ�க அ�மதி ம��� உ�ேதச 

ெசலவ�ன� �.37,500/-�� ம�ற அ�மதி�� ைவ�க�ப�கிற�.( 

ந.க.எ�.168/2020/இ1) 

அ�வலக �றி�� : ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

த��மான 

எ�:433  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 

29.05.2020 22 �ைற�� நகரா�சிய�� பய�பா��� உ�ள கண�ன�, ப���ட� ம��� இதர 

உபகரண�க� ஆ�� பராம��� கால� 31.07.2020 ேததி�ட� ��வைடகிற�.  

ேம�� ேம�க�ட நி�வன� கட�த பராம��� வ�ைல வ�கித�திேலேய ஒ� 

ஆ���� பராம��� ெச�� தர வ���ப� ெத�வ����ளதா� Sumaraj IT Solution 

நி�வன� ஒ� வ�ட (01.08.2020 �த� 31.07.2021 வைர) கால�தி�� பராம��� 

ேம�ெகா�ள அ�மதி ம��� அத�கான ெதாைக �.88,205/-�� ம�ற�தி� 

அ�மதி�� ைவ�க�ப�கிற�. 

(ந.க.எ�.2937/2016/இ1) 

அ�வலக �றி�� :  

1. ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

2. பராம��� ெதாைக �.88,205/- ெபா� நிதிய�� ேம�ெகா�ள ம�ற� 

அ�மதி�கலா�. 

 

த��மான 

எ�:434  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 



29.05.2020 23 �ைற�� நகரா�சி அ�ணா ேப��� நிைலய�தி� உ�ள அ�மா 

உணவக�தி�� ேதைவயான இ�லி, சா�பா� சாத� ம��� தய�� சாத� 

வ��பைன���ய ேடா�க�க� பதிேவ�க� ம��� இதர அைன�� வ�தமான 

ெபா��க� தி��சிரா�ப�ள� தமி�நா� ம�� ப��ப� இ��ேகா ச�� 

���ற� நி�வன�தா� 2019-20� ஆ�� வைர ச�ைள ெச�ய�ப���ள�.  

இதைன ெதாட��� 2020-21� ஆ����� ேம�ப� அ�மா உணவக�தி�� 

ேதைவயான ெபா��கைள தமி�நா� ம�� ப��ப� இ��ேகா ச�� 

தி��சிரா�ப�ள� ���ற� நி�வன�திலி��� ெகா��த� ெச�திட 

அ�மதி��� ம��� இத���டான உ�ேதச ெசலவ�ன� �.2.00 இல�ச� 

(�பா� இர�� இல�ச� ம���) ம�ற அ�மதி�� ைவ�க�ப�கிற�.  

(ந.க.எ�.917/2020/எ�1) 

அ�வலக �றி�� :  

அ. ம�ற� அ�மதி வழ�கலா�. 

ஆ.ேம�ப� ெசலவ�ன� வ�வா� நிதிய�� ேம�ெகா�ள�� அ�மதி�கலா�. 

த��மான 

எ�:435  

அ�மதி� 

க�ப�ட� 

 

 

 

ஒ�/-�.தமய�தி 

தன� அ�வல� 

 

 /உ�ைம நக� / 

 

                                                                                                     ஆைணய�(ெபா), 

                                               �ைற��  நகரா�சி     

 


