
    

Jiwô® efuh£Á Jiwô® efuh£Á Jiwô® efuh£Á Jiwô® efuh£Á     

       2021 ஆ� வ�ட� ப�	ரவ� மாத� 11.02.2021 வ�யாழ� கிழைம ( தமி� சா�வ� வ�ட� ைத மாத� நா�.28)  நகரா�சி  
அ!வலக#தி$ தன& அ!வல� ம'(� ஆைணய� அவ�களா$ நக�ம�ற ெபா�� ம-. ேம'ெகா�ள	பட ேவ01ய 
அவசர23�ட நடவ12ைகக�.                                                                                        
                                                                    4�ன&ைல:தி�.அ.வ 5ர4#.26மா�      
                                                                                                                                                                                      தன& அ!வல�. 
 

ம�ற 
��ட� 
நைட 
ெபற 
நா� 

வ�ைச எ� ம�� ம�ற ��ட ெபா�� 
    

ம�ற�தி� த��மான�    

11.02.2021 01    அர7 4த�ைம ெசயல�, ெபா. (ேத�த$-1) .ைற ெச�ைன அவ�கள&� க1த 
எ0.11/Ele-1/2020-1 நா�.07.01.2021-� க1த#தி$, ேத�த$-2021 ச�டம�ற ேத�த$ 
பண�26 வா2கள&2க வ�� மா'(# திறனாள&கB26 ச2கர நா'காலிக� அைம#. 
ேத�த$ பண�ய�ைன சிற	பாக நட#திட அறிCைர வழDக	ப�E�ள.. 
மாவ�ட ஆ�சி# தைலவ�, தி�Fசிரா	ப�ள& அவ�கள&� RC.No.42/23000/2020 
நா�.03.02.2021 நாள&�ட க1த#தி$, ேத�த$-2021 ச�டம�ற ேத�த$ பண�26 .ைறM� 
நகரா�சி26 30 எ0ண�2ைகய�$ ச2கர நா'காலிக� வாDக ெத�வ�2க	ப�E� 
அதைன வாD6� நி(வன� ெத�வ�#. க1த� வர	ெப'(�ள.. 

Sl.No Product Code Noman Unit Quality Rate Amount 
1 TD2C51 Wheel Chair 

folding adult 
 30 7047.62 2,11,428.60 
 IGST 5% 10,571.43 
Total 2,22,000.03 

ேம'க0ட ெதாைக a. 2,22,000/- ஐ (ALIMCO) Artificial Limbs Manufactoring C நி(வன#தி'6 
வழDக ம�ற ஒ	lத!26 ெபா�� ைவ2க	பEகறி..(ந.க.எ0.2363/2020/இ2) 
அ4வலக 7றி89: 

ேத�த$ பண�ய�� அ#தியாவசிய ேதைவய�ைன க�தி ச2கர 
நா'காலிகB2கான ப�1ய$ ெதாைக a.2,22,000/- வழDக ம�ற� அnமதி2கலா�. 

த5�மான எ0: 635 
அnமதி2க	ப�ட. 

11.02.2021 02              இpநகரா�சி26 ெசாpதமான ஆ0E 6#தைக இன� ம'(� கைடகB2கான            

6#தைக உ�ம� 2021-2022 –� ஆ0E ஒ	பைட26 நா� 4த$ 2023-2024-� ஆ0E 

41ய ஏல ைவ	l#ெதாைக , ெபா. நிபpதைனக� ம'(� சிற	l நிபpதைனக� 

நக�ம�ற த5�மான�  எ0:578 நா�. 31.12.2020-� ேததிய�$ அnமதி2க	ப�E�ள.. 

த5�மான எ0:636 
அnமதி2க	ப�ட. 



த'ேபா. நி�வாக நல� க�தி ,   ப�� வ�� காலDகள&$ யாெதா� ப�ரFசைனக� 

எழாவ0ண� ஏல� ம'(� ஒ	பpத	l�ள& நட#திட ஏ.வாக ேம'ப1 நக�ம�ற 

த5�மான#தி$ நி�ணய� ெசsய	ப�ட ைவ	l# ெதாைககைள ம�E� கீ�க0டவா( 

நி�ணய� ெசsவத'6� ெபா. நிபpதைனகள&$ நிபpதைன எ0.4,5,6,ம'(� 11 

ஆகியவ'றி$  6றி	ப��E�ள ெசா#. வ�மான� (சா$வ�சி) 6றி#த சர#.க� ம'(� 

இதர நிபpதைனகள&$ ஏேதn� சா$வ�சி என 6றி	ப��E இ�pதா$ அத� சர#.2க� 

ர#. ெசsயC� ம�ற#தி� அnமதி ேவ0ட	பEகிற.. 

      2021-2022� ஆ0E ஒ	பைட26� நா� 4த$ 2023-2024� ஆ0E 41ய  
                 நகரா�சிய�� u�றா0E 6#தைக உ�ம�  

ைவ	lெதாைக வ�பர� 

வ, 

எ0. 
6#தைக இனDகள&� வ�பர� 

ஏல  

ைவ	l#தைக 

ெதாைக(aபாs) 

1 .ைறM� நகரா�சி ேப�p. நிைலய#தி$ வp. 
ெச$!� ேப�p.கB26 தினச� க�டண� 
வv$ ெசs.ெகா�B� உ�ம� 

a. 13,00,000/- 

2 
நகரா�சி ஆEவைத ெசsw�இட#தி$ க�டண� 
வv$ ெசs.2ெகா�B� 6#தைக உ�ம�( 

a.50,000/- 

3 

.ைறM�நகரா�சி26 ெசாpதமான 
அ0ணாேப�p. நிைலய#தி$ உ�ள ஒ� 
நவ 5னக�டண� கழி	ப�ட�  உபேயாகி26� 
நப�கள&ட� க�டண� வv$ ெசs. 
ெகா�B� 6#தைக உ�ம� 

a10,00,000/- 

4 

.ைறM�நகரா�சி26 ெசாpதமான 

தினச�காsகன& மா�ெக�1$ க�1w�ள 1 

4த$ 45 கைடக� ம'ற� அத'6 ெச$!� 

நைடபாைத ந5Dகலாக ப��ப2க� (கீழ2ேக) உ�� 

காலிய�ட#தி$ தைரய�$ ைவ#. ெச$!� 

வ�'பைன ெசsw� சி( வ�யாபா�கள&ட� 

க�டண� வv$ ெசsw� 6#தைக உ�ம� 

(ஒ	பைட26� மாத� 4த$) 

a15,00,000/- 



5 

.ைறM�, நகரா�சி26 ெசாpதமான 7வாமி 
நாத� தினச� மா�2ெக� கைடக� எ0க�, 15, 

16, 17,  34, 42, 43, 44 ம'ற� 452கான மாத 
வாடைக26 கைட அnபவ�#.2ெகா�B� 
6#தைக உ�ம�. (ஒxெவா� கைட26� 
ஏல#தி$ கலp.ெகா�பவ� ஏல� ம'(� 
ஒ	பpத	l�ள&2கான ெதாைகய�ைன தன&#-
தன&யாக ெச!#தி வ�0ண	ப�2க	பட 
ேவ0E�.) (ஒ	பைட26� மாத� 4த$) 

a. 50,000/. 

6 

.ைறM�, நகரா�சி26 ெசாpதமான வாரFசpைத 
கைடக� எ0க�.2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 

ம'(� 172கான மாத வாடைக26 கைட 
அnபவ�#.2 ெகா�B� 6#தைக உ�ம�. 
(ஒxெவா� கைட26� ஏல#தி$ 
கலp.ெகா�பவ� ஏல� ம'ற� 
ஒ	பpத	l�ள&2கான ெதாைகய�ைன 
தன&#தன&யாக ெச!#தி வ�0ண	ப�2க	பட 
ேவ0E�.) (ஒ	பைட26� மாத� 4த$) 

a. 30,000/- 

7 

.ைறM�நகரா�சி26 ெசாpதமான அ0ணா 
ேப�p.நிைலய� ம'ற� பைழய நகரா�சி 
வளாக� lதிய கைட எ0க�.2,4,5,9,10,18 ம'(� 

23 2கான மாத வாடைக26 கைட 
அnபவ�#.2ெகா�B� 6#தைக உ�ம�.  
(ஒxெவா� கைட26� ஏல#தி$ 
கலp.ெகா�பவ� ஏல� ம'(� 
ஒ	பpத	l�ள&2கான ெதாைகய�ைன 
தன&#தன&யாக ெச!#தி வ�0ண	ப�2க	பட 
ேவ0E�.) (ஒ	பைட26� மாத� 4த$) 

a. 2,00,000/- 

 (ந.க. எ0.4077/2020/அ1) 

 

அ!வலக 6றி	l: ம�ற� அnமதி2கலா�  

11.02.2021 03 நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள&� 7'றறி2ைக 
ந.க.எ0.19775/ெஜ2/2019-3 நா�.15.12.2020-� ப1 இpநகரா�சி ப6திய�$ உ�ள 
41தி�#த� நிைலய�, அல6 நிைலய�, {பா ம'(� மசா| நிைலய� 

த5�மான எ0:637 
அnமதி2க	ப�ட. 



நட#.வ�கள&� ெதாழி$கB26 உ�ம� ெபற அறிவ�	l வ�பர#திைன கீ�2க0ட 
தினச� நாள&தழி$ வ�ள�பர� ெசsய	ப�E�ள.. 
வ. 
எ0. 

வ�ள�பர� ெசsய	ப�ட 
பதி	l 

வ�ள�பர� 
ெசsய	ப�ட நா� 

ெதாைக (aபாs) 

1 தினமண� தி�Fசி பதி	l 31.12.2020 a.3486/- 
ேம'க0ட நாள&த�கள&$ வ�ள�பர� ெசsய	ப�டத'6 Adwave advertising private 

limited Chennai. நி(வன� a.3486/- வழDக ேக�E2ெகா0E�ள.  ஆைணயா$ 
ெதாைக வழDக ம�ற அnமதி ேவ0ட	பEகிற..(ந.க.எ0.3885/2020/எF1) 
அ!வலக 6றி	l: 
அ) அnமதி2கலா� 
ஆ) ெசலவ�ன#ைத நகரா�சி ெபா. நிதிய�லி�p. ெசலC ெசsயலா� 

11.02.2021 04 .ைறM� நகரா�சிய�$ ஒ�Dகிைணpத நக�	lற ேம�பாE தி�ட� (IUDM) 2020-21 
நிதிய�� கீ� சாைல	பண�க� ேம'ெகா�ள ஒ	பpத	l�ள& அறிவ�	l மாநில 
ஒ	பpத	l�ள& ெசsதி மல�!� ம'(� மாநில அளவ�$ தமி� ம'(� ஆDகில 
நாள&த�கள&$20.09.2020 அ�(  வ�ள�பர� ெசsதைம26 ெதாைக a.86625/- ம�E� 
வழDக ேகா� Accord Advertising Agencies, Chennai நி(வன#திடமி�p. ப�1ய$ 
வர	ெப'(�ள..  எனேவ ெதாைக a.86625/- ம�E� Accord Advertising Agencies, Chennai 
நி(வன#தி'6 வழDக ம�ற#தி� அnமதி26 ைவ2க	பEகிற..(ந.க.எ0. 
1833/2020/இ1)  
அ!வலக 6றி	l : ேம'ப1 ெசலவ�ன� இpநகரா�சி ெபா.நிதிய�$ ேம'ெகா�ள 
ம�ற� அnமதி2கலா�. 

த5�மான எ0:638 
அnமதி2க	ப�ட. 

11.02.2021 05 2021-2022-� ஆ01'6 இpநகரா�சி26 ெசாpதமான அ0ணா ேப�p. நிைலய#தி$ 
ெசய$ப�Eவ�� அ�மா உணவக#தி'6 ேதைவயான இ�லி, சா�பா� சாத� 
ம'(� தய�� சாத� வ�'பைன26�ய ேடா2க�க� அFசி�E ெபறC� ம'(� 
பதிேவEக� வாDகி2ெகா�ள ேவ01w�ள.. ேம'கா�� அ�மா உணவக#தி'6 
ேதைவயான ேடா2க�க� ம'(� பதிேவEக� தமி�நாE ம$1 ப�	ப{ இ0�ேகா 
ச�x தி�Fசிரா	ப�ள& 3�EறC நி(வன#திலி�p. ெகா�4த$ ெசsதிட 
அnமதி26� ம'(� இத'60டான உ#ேதச ெசலவ�ன� a.2.00 இல�ச� (aபாs 
இர0E இல�ச� ம�E�) ம�ற அnமதி26 ைவ2க	பEகிற..              
(ந.க.எ0.917/20220/எF1) 
அ!வலக 6றி	l :  
அ. ம�ற� அnமதி வழDகலா�. 
ஆ.ேம'ப1 ெசலவ�ன� வ�வாs நிதிய�$ ேம'ெகா�ளC� அnமதி2கலா�. 
 

த5�மான எ0:639 
அnமதி2க	ப�ட. 



11.02.2021 06 .ைறM� நகரா�சிய�$ ெபா. 7காதார திட2கழிC ேமலா0ைம பண�26 
கீ�கா�� ெபா. 7காதார கனரக வாகன� வாDக	ப�ட..  இxவாகனDக� 
ெகா�4த$ ெசs. 20 ஆ0Eகளாக பய�பா�1$ இ�p. வpத., த'ேபா. 
கீ�கா�� வாகனDக� பய�பE#தாத நிைலய�$ உ�ள.. 
வ. 
எ
0 

பதிC 
எ0 

தயா�	l 
நி(வன� 

வாகன#தி� 
வைக	பாE 

ெகா�4
த$ 
ஆ0E 

காரண� த'ேபாைத
ய நிைல 

1 TN45V7329 
அேசா2 
ைலேல0� 

கனரக 
வாகன� 

09.10.1998 4தி�C 
இய2க 
41யாத 
நிைல 

2 TN45V5119 
மகிpதிரா & 
மகிpதிரா 

இல6ரக 
வாகன� 
(ஈ	l) 

19.06.1998 4தி�C 
இய2க 
41யாத 
நிைல 

3 TN45U5366 
அேசா2 
ைலேல0� 

கனரக 
வாகன� 

14.10.1999 4தி�C 
இய2க 
41யாத 
நிைல 

4 TNX6619 
அேசா2 
ைலேல0� 

கனரக 
வாகன� 

22.09.1988 4தி�C 
இய2க 
41யாத 
நிைல 

ேம'ப1 வாகன#தி$ ஏ'ப�E�ள ப�.கைள பா�	பதி$ ெப�� ெசலவ�ன� 
ஏ'பEவதினா!� த'ேபா. 4�வ.மாக பய�பாட'ற நிைலய�!� உ�ள..   
ேம'ப1 வாகனDக� 7மா� 20 ஆ0Eகளாக பய�பா�1$ வp.�ள நிைலய�$ 
த'ேபா. கடpத 4 வ�டDகளாக பய�பE#த 41யாத நிைலய�$ உ�ளதா$ 
ேம'க0ட வாகனDக� 4ைறேய 32858, 78109 கி.ம-�ட� �ர� கடp.�ள நிைலய�$ 
அரசாைண எ0.2275, நா�.10.10.1990-$ 6றி	ப��E�ள கால �ர அளCகைள கடp. 
த'ேபா. ெப�� ப�.க� காரணாக வாகனDகைள பய�பE#த 41யாத vழ$ 
உ�ள..  அரசாைண எ0.2275, நா�.10.10.1990-$ 6றி	ப��E�ள வ�தி எ0.8(A)-$ 10 
ஆ0Eக� ம'(� 2,50,000 ஓ1ய வாகனDக� ெப�� ப�.க� ம'(� அதிக 
வ�ைல மிதி	l�ள உதி�பாகDக�, டய�க� ம'(� ேப�ட�க� ஆகியைவ lதிதாக 
மா'(வத'6 பதிலாக அxவாகன#ைத கழிC ெசs. ெபா. ஏல� ைவ2க ம�ற� 
அnமதி26 ைவ2க	பEகிற.. (ந.க.எ0.917/2020/எF1) 
அ4வலக 7றி89: 

ம�ற� அnமதி வழDகலா�. 
 

த5�மான எ0:640 
அnமதி2க	ப�ட. 



11.02.2021 07 இpநகரா�சிய�� 2020-21� ஆ01'6 ேதைவயான ப1வDக�, பதிேவEக� 
எ�. ெபா��க� ம'(� ேடான� ெம�ெபா��க� ெகா�4த$ ெசsவத'6 
3Eத$ ெசலவ�னமாக உ#ேதச ெசலவ�ன� a.2,50,000/- (இர0E இல�ச#. 
ஐ�பாதய�ர�) நக�ம�ற	ெபா�� ைவ2க	ப�ட..  இpநக� ம�ற த5�மான எ0.577 
நா�.31.12.2020 ம�ற� அnமதி#த ெதாைகய�$ அரசாைண எ0.249 நா�.21.05.2020 
Finance (Budget General – 1).ைறய��ப1 25% Reduction ேபாக a.1,96,818/- ெசலவ�ன� 
ேம'ெகா�ள நடவ12ைக ேம'ெகா�ள	ப�ட..  இத� ப1 ெசலவ�ட	ப�ட. 
a.1,01,084/- ேபாக ம-த� ெதாைக a.95,734/- ம�Eேம இ�	l உ�ள.  தமி�நாE 
ம$1ப�ப{ இ0�ேகா ச�x தமி�நாE ப$ேநா26 ேசைவ ெதாழி' 3�EறC 
சDக� லி� Ind No.13 Try தி�Fசிரா	ப�ள&ய�$ வாDகி ெகா�ள ேம'ப1 {ேடசன� 
ெபா��க� இpநகரா�சிய�$ அxவ	ேபா. அறி2ைக ப��0� எE	பத'6 
அ!வலகபண�26 உபேயாக	பE#த	ப�ட..  இ�	l 6ைறp. வ��ட. ேம!� 
31.03.2020 வைர அ�றாட	 பண�26 {ேடசன� ெபா��க� ேதைவ	பEவதா$ 
ேம!� 3Eத$ ெசலவ�னமாக உ#ேதச ெசலவ�ன� a.2,00,000/- (இர0E 
இல�ச�)ேம'ெகா�ள ம�ற#தி� அnமதி26 ைவ2க	பEகிற.. 
அ4வலக 7றி89 : 

ம�ற� அnமதி வழDகலா� ேம'ப1 ெசலவ�ன� ெபா. நிதிய�$ 
ேம'ெகா�ளC� ம�ற� அnமதி வழDகலா�. 

த5�மான எ0:641 
அnமதி2க	ப�ட. 

11.02.2021 08 .ைறM� நகரா�சி26 ெசாpதமான 7வாமிநாத� தினச�    மா�ெக� 1 4த$ 45 
கைடக� ம'(� அத'6 ெச$!� நைடபாைத ந5Dகலாக ப�� ப2க� கிழ2ேக உ�ள 
காலி இட#தி$ தைரய�$ ைவ#. வ�'பைன ெசsw� சி( வ�யாபா�கள&ட� 
க�டண� வv$ ெசsw� 6#தைக உ�ம� ம'(� அ0ணா ேப�p. நிைலய#தி$ 
உ�ள நவ 5ன க�டண கழி	ப�ட#தி$ வv$ ெசs. ெகா�B� உ�ம� 31.03.2021-$ 
41வைடதா$ 2021-2022-� ஆ0E26 ெபா. ஏல� ம'(� ஒ	பpத	l�ள& 03.03.2021-
ேததி ஏல� ேகார	ப�ட.. தமி�நாE ச�டம�ற ெபா. ேத�த$ 2021-$ நைடெபற 
அறிவ�	l    26.02.2021-� ேததிய�$ அறிவ�2க	ப�E ேத�த$ நட#ைத வ�தி4ைறக� 
அ4$ பE#த	ப�ட.. எனேவ ெபா. ஏல� ம'(� ஒ	பpத	l�ள& நட#த இயலாத 
காரண#தா$ .ைறM� நகரா�சி uல� .ைற வv$ ெசsதிட நடவ12ைக 
ேம'ெகா�ள ேவ01w�ள.. 1. 7வாமிநாத� தினச� மா�ெக� தைரகைட வv$ 
ெசsதிட ரசீ. l#தக� வ�ைச எ0 1 4த$ 25000 வைர அFசி�E 
ெப'(2ெகா�ளC� ம'(� 2. அ0ணா ேப�p. நிைலய#தி$ உ�ள நவ 5ன க�டண 
கழி	ப�ட#தி$ வv$ ெசs. ெகா�B� உ�ம� வv$ ெசsதிட ரசீ. l#தக� 
வ�ைச எ0 1 4த$ 25000 வைர அFசி�E ெபறC� ம�ற� அnமதி ெபறC� 
ேம'ப1 ரசீ. l#தகDக� அFசி�E தமி�நாE ம$1ப�ப{ இ��ச�x ெதாழி$ 

த5�மான எ0:642 
அnமதி2க	ப�ட. 



3�EறC லி� தி�Fசிரா	ப�ள&ய�$ ெப(வத'6 அnமதி26� ம'(� இத'கான 
உ#ேதச ெசலவ�ன� a.100000/- ெசலவ�ன� ேம'ெகா�ளC� ம�ற#தி� அnமதி26 
ைவ2க	பEகிற.. 
அ!வலக 6றி	l: 
 ம�ற� அnமதி2கலா� 

11.02.2021 09 நக� ஊரைம	l இய26ன� (4.3.ெபா) ெச�ைன அவ�கள. ந.க.எ0.11158/2020/TCP-2 
நா�.23.09.2020 க1த#தி$ தி�Fசிரா	ப�ள& மாவ�ட� .ைறM� வ�ட�, .ைறM� 
நகரா�சி, வா�E எ0.A, ப�ளா2 எ0.03, நகரளC எ0.12/1 (ச�ேவ எ0.75/2A ப6தி 
ம'(� 75/6)$ 4.44 ஏ2க� உ#ேதச 61ய��	l மைன	ப��C ஒ	lத$ வழDக உ#ேதச 
சாைலக� ம'(� ஒ.2கீ�1ைன உ�ளா�சி26 தானமாக ஒ	பைட	l ெசs. 
வ�பர� அn	ப� ைவ2க ேக�E2ெகா�ள	ப�ட.. 
 ேம'கா�� வ�வர	ப1 வைரபட#தி$ க0E�ள உ#ேதச சாைலக�, �Dகா 
ம'(� ெபா. இட� (0.5% மைன ஒ.2கீE) தி�மதி.கி.ராஜெல�7மி ேதவ� ம'(� 
uவ� பவ� ஏெஜ�� தி�.R.லலிதா எ�பவ� நகரா�சி ஆைணய�26 05.02.2021� 
ேததி தான	ப#திர� பதிC எ0.790� ப1 ஒ	பைட	l ெசsய	ப�ட.. 
 ேம!� வைரபட#தி$ க0E�ள வ1கா$, ெத�வ�ள26 ம'(� சாைலக� 
உதவ�	ெபாறியாள� .ைறM� நகரா�சி அவ�களா$ ஆsC ெசsய	ப�ட..  ேம!� 
தா�சாைல அைம2க	ப�டத� நிழ'பட� ஒ	பைட	l ெசs.�ளா�.  ெத�வ�ள26 
அைம2க	ப�டத'6 உதவ� ெசய'ெபாறியாள� இய2க!� கா#த!� வட26 
.ைறM� அவ�க� 08.02.2021$ சா�( வழDகிw�ளா�க�.  ேம!� மி�க�பDக� 
அைம2க	ப�E மி�வசதி ஏ'பE#த	ப�E�ள.. 
 ேம'கா�� வ�பர� ம�ற#தி� பா�ைவ26� பதிC26� ைவ2க	பEகிற..  
(ந.க.எ0.2094/2020/எ	1) 
அ4வலக 7றி89 :  

ம�ற� பா�ைவய��E பதிC ெசsயலா�. 
 

த5�மான எ0:643 
அnமதி2க	ப�ட. 

 

 ஒ�/-.அ.வ 5ர4#.26மா�     
      தன& அ!வல� 
 

/ /உ0ைம நக$ // 
 

                                                                                                     ஆைணய�, 
                                               .ைறM�  நகரா�சி     

 



 

Jiwô® efuh£Á Jiwô® efuh£Á Jiwô® efuh£Á Jiwô® efuh£Á     

 2021 ஆ� வ�ட� ப�	ரவ� மாத� 12 ெவ�ள&  கிழைம ( தமி� சா�வ� வ�ட� ைத மாத� நா�.29)  நகரா�சி  
அ!வலக#தி$ தன& அ!வல� ம'(� ஆைணய� அவ�களா$ நக�ம�ற ெபா�� ம-. ேம'ெகா�ள	பட ேவ01ய 
சிற	l23�ட நடவ12ைகக�.                                                                                        
                                                            4�ன&ைல:தி�.அ.வ 5ர4#.26மா�      
                                                                                                                                                                    தன& அ!வல�. 
 

ம�ற 
��ட� 
நைட 
ெபற 
நா� 

வ�ைச எ� ம�� ம�ற ��ட ெபா�� 
    

ம�ற�தி� த��மான�    

12.02.2021 01 .ைறM� நகரா�சி26�ப�ட ப6திகள&$ தமி�நாE நக�lற சாைலக� உ�க�டைம	l 
நிதி (TURIP 2020-21) தி�ட#தி� கீ� a.600.00 இல�ச� மதி	ப��1$ தா�சாைலக� அைம#த$ 
ம'(� மைழந5� வ1கா$ அைம#த$ பண�க� ேம'ெகா�ள நி�வாக அnமதி வழD6� 
ெபா��E ம�ற த5�மான� நிைறேவ'றி அn	ப� ைவ26மா( நகரா�சி நி�வாக 
ஆைணயரக� ெச�ைன அ!வலக#தி� 12.02.2021ஆ� ேததிய ெதாைலேபசி ெசsதிய�$ 
ெத�வ�2க	ப�E�ள.. 
இதி$ கீ�க0டவா( நிதி ஒ.2கீE ெசsய	ப�E�ள.. 

நகரா�சிய?� 
ெபய� 

மதி8ப@�A 
ெதாைக 

(C.ேகாEய?F) 

தமிHநாA நக�9ற 
சாைலக� உ�க�டைம89 
தி�ட நிதி (C.ேகாEய?F) 

நகரா�சி 
பJகளL89 

(C.ேகாEய?F) 

.ைறM� நகரா�சி 6.00 5.40 0.60 

 

ேம'ப1 வர	ெப'ற ெதாைலேபசி ெசsதி வ�பர� ம�ற#தி� பா�ைவ26�, பதிவ�'6� 
ம'(� கீ�கா�� பண�கைள நா�6 சி	பDகளாக ேம'ப1 நிதி ஒ.2கீ�1� அ1	பைடய�$ 
ேம'ெகா�ளC�, இpத பண�கB26 நி�வாக அnமதி ெபற நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, 
ெச�ைன அவ�கB26 க�#.� அn	ப� ைவ2கC� ம�ற#தி� அnமதி ேவ0ட	பEகிற.. 

வ. 

எ
� 

பண?ய?� ெபய� 
ந�ள� 

(கி.மN) 
மதி8ப@A 

(C.இல�ச�) 

  சி8ப� - I 

த5�மான எ0:644 
அnமதி2க	ப�ட. 



1 
வா�E எ0.24 எ2{ெட�ச� (KVB ப��lற�) 

ப6திய�$ lதிய தா�சாைல அைம#த$ 
0.500 27.00 

2 
வா�E எ0.9 ெப�யா� நக� ப6திய�$ lதிய 

தா�சாைல அைம#த$ 
0.270 15.00 

3 
வா�E எ0.19 அ�மாப�1 சாைல ப6திய�$ lதிய 

தா�சாைல அைம#த$ 
0.600 32.00 

4 
வா�E எ0.9 அ4த7ரப� நக� ப6திய�$ lதிய 

தா�சாைல அைம#த$ 
0.350 20.00 

5 
வா�E எ0.9, 18 சாமிநாத� நக� ம'(� ெசார#�� 

ேராE ப6திய�$ lதிய தா�சாைல அைம#த$ 
0.700 35.00 

6 

வா�E எ0.24 ெச$வ� நக� ம'(� 

அ�டெல�7மி நக�  ப6திய�$ lதிய தா�சாைல 

அைம#த$ 

1.000 54.00 

  ெமா�த�   183.00 

  சி8ப� - II 

7 

வா�E எ0.10,11,12 ம'(� 13 உய�நிைல	ப�ள& 
சாைல ம'(� ம�#.வமைன சாைல ப6திய�$ 

தா�சாைல l.	ப�#த$ பண� 
0.850 58.00 

8 
வா�E எ0.2 ெப�மா� ேகாவ�$ ப�ரதான 

தா�சாைல l.	ப�#த$ பண� 
0.500 33.00 

9 

வா�E எ0.1 ஆ#�� ேராE இEகாE சாைல 

ப6திய�$ lதிய தா�சாைல அைம#த$ 0.140 20.00 

  ெமா�த�   111.00 

  சி8ப� - III 

10 

வா�E எ0.24 61$ ேராE ம'(� எ2{ெட�ச�  

ப6திய�$ தா�சாைல l.	ப�#த$  ம'(� மைழந5� 

வ1கா$ அைம#த$ பண� 
1.350 183.00 

  ெமா�த�   183.00 

  சி8ப� - IV 

11 

வா�E எ0.19 அ�மாப�1 சாைல (ப�ரதான சாைல), 

ெநசவாள� காலன&, மைலய	ப� சாைல ஆகிய 

ப6திகள&$ தா�சாைல l.	ப�#த$ பண� 
1.000 64.00 



12 
வா�E எ0.23 3�EறC நக� ப6திய�$ தா�சாைல 

l.	ப�#த$ பண� 
0.400 26.00 

13 
வா�E எ0.23 ஆ�சேநய� நக�  ப6திய�$ 

தா�சாைல l.	ப�#த$ பண� 
0.500 33.00 

  ெமா�த�   123.00 

  ெமா�த �AதF   600.00 

ந.க.எ0.185/2021/இ1  

அ!வலக 6றி	l 
1. ம�ற� அnமதி2கலா�. 
2. ேம'ப1 நிதி ஒ.2கீ�1� ப1 நி�வாக பD6#ெதாைக இpநகரா�சி ெபா.நிதிய�$ 

ேம'ெகா�ள ம�ற� அnமதி2கலா�. 
 

 

 ஒ�/-.அ.வ 5ர4#.26மா�     
      தன& அ!வல� 
 

/ /உ0ைம நக$ // 
 

                                                                                                     ஆைணய�, 
                                               .ைறM�  நகரா�சி     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jiwô® efuh£Á Jiwô® efuh£Á Jiwô® efuh£Á Jiwô® efuh£Á     

             2021 ஆ� வ�ட� ப�	ரவ� மாத� 26 ெவ�ள&  கிழைம ( தமி� சா�வ� வ�ட� மாசி மாத� நா�.13)  நகரா�சி  
அ!வலக#தி$ தன& அ!வல� ம'(� ஆைணய� அவ�களா$ நக�ம�ற ெபா�� ம-. ேம'ெகா�ள	பட ேவ01ய 
சாதாரண23�ட நடவ12ைகக�.                                                                                        
                                                            4�ன&ைல:தி�.அ.வ 5ர4#.26மா�      
                                                                                                                                                                     தன& அ!வல�. 
 

ம�ற 
��ட� 
நைட 
ெபற 
நா� 

வ�ைச எ� ம�� ம�ற ��ட ெபா�� 
    

ம�ற�தி� த��மான�    

26.02.2021 01 ஆைணய� அவ�கள. ப�	ரவ� மாத� 2021 நா�6றி	l ம�ற#தி� 
பா�ைவ26 ைவ2க	பEகிற.. 
அ!வலக 6றி	l : பதிC ெசsயலா�. 
 

த5�மான எ0:645 
பதிC ெசsய	ப�ட. 

26.02.2021 02 .ைறM� நகரா�சிய�$ தமி�நாE நக�	lற சாைலக� ேம�பா�E 
தி�ட� (TURIP)  2020-21) நிதிய�� கீ� மைழந5� வ1கா!ட� 31ய 
தா�சாைலக� பண�க� ேம'ெகா�ள இpநக�ம�ற த5�மான எ0.644 
நா�.12.02.2021-$ ஒ	lத$ வழDகியைத ெதாட�p. 25.02.2021 அ�( 
ஒ	பpத	l�ள& ேகார	ப�டதி$ கீ�க0ட வ�பர	ப1 ஒ	பpத	l�ள&க� 
வர	ெப'ற.. 

வ
. 
எ
0 

சி	
ப� 

பண�ய�� ெபய� 

ஒ	பpத	
l�ள& 

மதி	l#
ெதாைக 

a. 

ஒ	பpததார
� ெபய� 

ஒ	பpத	l�
ள& சதவ 5த� 

1 1 

வா�E எ0.24 

எ2{ெட�ச� (KVB 

ப��lற�) ப6தி, வா�E 

எ0.9 ெப�யா� நக� , 

a.1831572

7/- 

தி�.P.ெஜs
சDக�, 
ஒ	பpததார
�, 

மதி	ப��ைட 
வ�ட 4.95% 
அதிக�  

த5�மான எ0:646 
அnமதி2க	ப�ட. 



வா�E எ0.19 

அ�மாப�1 சாைல , 
வா�E எ0.9 அ4த7ரப� 
நக� , வா�E எ0.9, 18 

சாமிநாத� நக� ம'(� 

ெசார#�� ேராE 

ப6திய�$ , வா�E 

எ0.24 ெச$வ� நக� 

ம'(� அ�டெல�7மி 
நக� ஆகிய ப6திகள&$ 

lதிய தா�சாைல 

அைம#த$, 

.ைறM� 

தி�.K.சரவ
ண�, 
ஒ	பpததார
�, 
.ைறM� 

மதி	ப��ைட 
வ�ட 8.38% 
அதிக� 

2 2 

வா�E எ0.10,11,12 

ம'(� 13 

உய�நிைல	ப�ள& 
சாைல ம'(� 

ம�#.வமைன சாைல 

ப6தி வா�E எ0.2 

ெப�மா� ேகாவ�$ 

ப�ரதான தா�சாைல 

l.	ப�#த$ பண� 
ம'(� வா�E எ0.1 

ஆ#�� ேராE இEகாE 

சாைல ப6திய�$ lதிய 

தா�சாைல அைம#த$ 

a.1100403

3/- 

தி�.K. 
ராேஜ�, 
ஒ	பpததார
�, 
.ைறM� 

மதி	ப��ைட 
வ�ட 4.95% 
அதிக�  

தி�.K.7ேர
�, 
ஒ	பpததார
�, 
.ைறM� 

மதி	ப��ைட 
வ�ட 9.12% 
அதிக� 

3 3 

வா�E எ0.24 61$ 

ேராE ம'(� 

எ2{ெட�ச�  

ப6திய�$ தா�சாைல 

l.	ப�#த$  ம'(� 

மைழந5� வ1கா$ 

a.1829720

3/- 

தி�.K.சரவ
ண�, 
ஒ	பpததார
�, 
.ைறM� 

மதி	ப��ைட 
வ�ட 4.94% 
அதிக� 

தி�.T.இpதி மதி	ப��ைட 



அைம#த$ பண� ரஜி#, 
ஒ	பpததார
�, 
.ைறM� 

வ�ட 12.46% 
அதிக�  

4 4 

வா�E எ0.19 

அ�மாப�1 சாைல 

(ப�ரதான சாைல), 

ெநசவாள� காலன&, 
மைலய	ப� சாைல 

ஆகிய ப6திக�, வா�E 

எ0.23 3�EறC நக� 

வா�E எ0.23 

ஆ�சேநய� நக�  

ப6திய�$ தா�சாைல 

l.	ப�#த$ ஆகிய 
பண�க�. 

a.1220736

3/- 

தி�.T.இpதி
ரஜி#, 
ஒ	பpததார
�, 
.ைறM�  

மதி	ப��ைட 
வ�ட 4.94% 
அதிக�  

தி�.K.சரவ
ண�, 
ஒ	பpததார
�, 
.ைறM� 

மதி	ப��ைட 
வ�ட 9.64% 
அதிக� 

 
 வர	ெப'ற ேம'கா�� ஒ	பpத	l�ள&கள&$ 6ைறவான 
வ�ைலவ�கித� 6றி	ப��E�ள 4 ஒ	பpத	l�ள&கB26� மதி	ப��1ைன வ�ட 
5% 3Eத$ எ�ற அளவ�'6 மிகாம$ உ�ள..  ெபற	ப�ட 
ஒ	பpத	l�ள&க� ேத�த$ ந�னட#ைத வ�திக� 
அம$பE#த	படC�ளதா!�, வ�� நிதியா01$ ஏ'பட231ய 3Eத$ 
தர	பE#த	ப�ட வ�ைலவ�கித� ஆகியைவகைள க�#தி$ ெகா0E 6(கிய 
கால ஒ	பpத	l�ள&களாக ேகார	ப�டதா$ தி�ட	ண�ய�ைன வ�ைரp. 
41#திட ேவ01ய அவசர� காரணமாகC� 6ைறpத ஒ	பpத	l�ள&க� 
வழDகிய ஒ	பpததார�கள&� வ�ைலவ�கித� மதி	ப��ைட வ�ட 5% 
3Eத!26 உ�ப�E ம�ற வர�ப�'6� இ�	பதா!� வர	ெப'ற 
ஒ	பpத	l�ள&கள&$ 6ைறpதப�ச வ�ைலவ�கித� ெகா0ட 
ஒ	பpத	l�ள&கைள ஏ'க ம�ற#தி� அnமதி26 ைவ2க	பEகிற.. 
(ந.க.எ0.185/2021/இ1) 
அ4வலக 7றி89 :  



1. ஒxெவா� சி	ப#தி'6� கீ�கா�மா( 6ைறpதப�ச வ�ைலவ�கித 
ஒ	பpத	l�ள&க� வழDகிw�ள (L1) ஒ	பpததார�கள&� 
ஒ	பpத	l�ள&ைய ம�ற� ஏ'கலா�. 
 
சி	ப� – 1 தி�.P.ெஜsசDக�   – மதி	ப��ைட வ�ட 4.95% அதிக� 
சி	ப� – 2 தி�.K. ராேஜ�  - மதி	ப��ைட வ�ட 4.95% அதிக� 
சி	ப� – 3 தி�.K.சரவண�  - மதி	ப��ைட வ�ட 4.94% அதிக� 
சி	ப� – 4 தி�.T.இpதிரஜி#  – மதி	ப��ைட வ�ட 4.94% அதிக� 
 

2. சாைலக� தி�ட	பண�கைள வ�ைரp. 41#. பய�பா�E26 
ெகா0E வரேவ01w�ளதா$ ம�ற அnமதிைய எதி�ேநா2கி தன& 
அ!வல� 4� அnமதி ெப'( LOA வழDகியைதw� 
அnமதி2கலா�. 
 

3. மதி	ப��ைட வ�ட 3Eதலா6� ெசலவ�ன#ைத இpநகரா�சி 
ெபா.நிதிய�லி�p. ேம'ெகா�ளC� ம�ற� அnமதி2கலா�. 

 
26.02.2021 03 .ைறM� ச�டம�ற உ(	ப�ன� ெதா6தி ேம�பா�E தி�ட� 2019-20� கீ� 

பண� ேம'ெகா�ள மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ� / தைலவ� மாவ�ட ஊரக 
வள�Fசி 4கைம தி�Fசிரா	ப�ள& அவ�கள&� க1த� ந.க.எ0.3457/2019/அ3 
நா�.28.01.2021� ப1  .ைறM� நகரா�சி, வா�E எ0.6 சாமிநாத� ெத� 
இைண	ப�$ LED ெத�வ�ள26 அைம#த$ பண�26 மதி	ப�E a.3.00 
இல�ச#தி'6 நி�வாக அnமதி வழDகி  உ#தரவ�ட	ப�E�ளைத ெதாட�p. 
17.02.2021 அ�( ஒ	பpத	l�ள& ேகார	ப�டதி$ கீ�க0ட வ�பர	ப1 
ஒ	பpத	l�ள&க� வர	ெப'ற.. 

வ. 
எ0 

ஒ	பpததார� ெபய� ஒ	பpத	l�ள& வ�பர� 

1 
M/S BALAJEE ELECTRICALS,  
TRICHY 

மதி	ப��ைட வ�ட 0.13% 6ைறC 

2 
M/S STAR ENGINEERING, 
TRICHY 

மதி	ப��ைட வ�ட 0.73% அதிக� 

த5�மான எ0:647 
அnமதி2க	ப�ட. 



ேம'க0ட ஒ	பpத	l�ள&ய�$ வ.எ0.1-$ உ�ள M/S BALAJEE ELECTRICALS, 
TRICHY அவ�கள&� ஒ	பpத	l�ள& மதி	ப��ைட வ�ட 0.13% 6ைறவாக உ�ள. 
ஏ'ப. 6றி#. ம�ற#தி� 41வ�'6 ைவ2க	பEகிற..  
(ந.க.எ0.188/2021/இ1) 
அ4வலக 7றி89 :  

1. மதி	ப��ைட வ�ட 6ைறவான வ�ைலவ�கித� 6றி	ப��ட 
ஒ	பpத	l�ள&ைய ஏ'க ம�ற� அnமதி2கலா�. 

2. பண�ய�� அவசர அவசிய� க�தி தன& அ!வல�� 4� அnமதி 
ெப'( ேவைல உ#தரC வழDகியைம26� ம�ற� அnமதி2கலா�. 

 
 

26.02.2021 04 நகரா�சி நி�வாக ம0டல இய26நரக� த�சா�� அவ�கள&� 
ந.க.எ0.894/2020/அ1, நா�.17.02.2021� ேததிய க1த#தி$ நகரா�சி நி�வாக 
ம0டல இய26நரக� அ!வலக ஈ	l வாகன எ0.TN49CG0555-26 அ2ேடாப�-
2020 மாத#தி'6�ய �ச$ க�டண# ெதாைக a.8419/-ஐ .ைறM� நகரா�சி 
ெபா. நிதிய�லி�p. AUTOMOBILE ENGINEER, GOVT.AUTOMOBILE WORKSHOP, 
THANJAVUR எ�ற நி(வன#தி'6 ெச!#.வத'6 ஏ.வாக காேசாைலயாக 
அn	ப� ைவ2க ெத�வ�2க	ப�E�ள..  எனேவ a.8419/-ஐ நகரா�சி நி�வாக 
ம0டல இய26நரக� த�சா�� அவ�கB26 வழDக ம�ற அnமதி 
ேவ0ட	பEகிற..(ந.க.எ0.639/2021/எF1)  
அ!வலக 6றி	l:  

1) ம�ற� அnமதி2கலா�. 
2) ேம'ப1 ெசலவ�ன#ைத நகரா�சி ெபா. நிதிய�லி�p. ெசலC 
ேம'ெகா�ள அnமதி2கலா�. 

 

த5�மான எ0:648 
அnமதி2க	ப�ட. 

26.02.2021 05 .ைறM� நகரா�சிய�� வ�வாs ம'(� uலதன நிதி, 61ந5� ம'(� 
வ1கா$ நிதி ம'(� ஆர�ப க$வ� நிதி ஆகியவ'றி'6 2020-2021-� நிதி 
ஆ01'கான தி�#திய வரC ெசலC தி�ட அறி2ைக26� 2021-2022� நிதி 
ஆ01'6 தயா� ெசsய	ப�ட வ�வாs ம'(� uலதன நிதி, 61ந5� 
ம'(� வ1கா$ நிதி ம'(� ஆர�ப க$வ� நிதி2கான உ#ேதச வரC ெசலC 
தி�ட அறி2ைக (Budget) ம�ற#தி� அnமதி ேவ0ட	பEகிற..  

த5�மான எ0:649 
அnமதி2க	ப�ட. 



(ந.க.எ0.418/2021/ப�1) 
அ4வலக 7றி89 : அnமதி2கலா�. 

26.02.2021 06 இpநகரா�சிய�$ திட2கழிC ேமலா0ைம பண� ெபா.7காதார 
பண�கB26 நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள&� ந.க. எ0. 28369/.3 
நா� 10.12.2018 உ#திரவ�� ப1 81 மன&த ஆ'ற$ ச	ைள ெசsய அC� 
ேசாசிD 4ைறய�$ பண� ேம'ெகா�ள அnமதி வழDக	ப�ட. இதைன 
ெதாட�p. நக� ம�ற த5�மான எ0.517   நா�. 30.09.2020 $ 01.10.2020 4த$ 
31.03.2021 41ய 6 மாதDகB26 மாவ�ட ஆ�சிய� நி�ணய� ெசsய	ப�ட 
தின23லி அ1	பைடய�$ நிலா 7ய உதவ�26�வ�'6 அnமதி 
வழDக	ப�ட..  ேம!� உலக� 4�வ.� உ�ள நாEகள&$ ெகாேரானா 
ைவர{ ெதா'( ேநாs பரவ� வ�வைத 4�ன&�E இpநகரா�சிய�$ 
4�ெனFச�2ைக நடவ12ைக ேம'ெகா�ள	ப�E நைட4ைறய�$ 
உ�ளதா!� ம'(� தமி�நாE ச�டம�ற ெபா. ேத�த$ 2021 
அறிவ�2க		டC�ள ேத�த$ நட#ைத வ�தி4ைறைய கைட ப�12க 
ேவ01ய v�நிைல உ�ளதா!� ேம!�, மன&த ஆ'ற$ ச	ைள ெசsதிட 
ஒ	பpத	l�ள& ேகார இயலாத v�நிைல உ�ள..  ெபா. ம2க�, ெபா. 
7காதாரைத ேபண� கா26� ெபா��E� நகரா�சிய�� நி�வாக நல� 
க�திw� திட2கழிC ேமலா0ைம பண�, 7காதார பண�க�, �0ண�ய�� உர� 
தயா�26� பண�26�, ேம'ப1 பண�கB26 01.04.2021 4த$ 30.06.2021 வைர 
(ஆ( மாதDக�)  காயா ஆ0க� 7ய உதவ�2 6�2க� uல�  �0ண�ய�� 
உர� தயா�26� பண�26 24 பண�யாள�கைள நியமி#. மாவ�ட ஆ�சிய� 
தி�Fசிரா	ப�ள& அவ�கள. 2017-18 ஆ� ஆ0E நி�ணய� ெசsய	ப�ட 
தின2 3லி a.295 அ1	பைடய�$ a.7.00 இல�ச� மதி	ப��1$ ேம'கா�� 
பண�யாள�கB26 ெசலவ�ன� ேம'ெகா�ளC� ம'(� இFெசலவ�ன� 
வ�வாs நிதிய�$ ெசs.2ெகா�ள ம�ற#தி� அnமதி26 
ைவ2க	பEகிற.. (ந.க.எ0.4244.2018.எF1) 
அ!வலக 6றி	l: ம�ற� அnமதி2கலா� 

த5�மான எ0:650 
அnமதி2க	ப�ட. 

26.02.2021 07 இpநகரா�சிய�$ திட2கழிC ேமலா0ைம பண�, ெபா.7காதார 
பண�கB26 நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள&� ந.க.எ0.28369/ெஜ3 நா� 
10.12.2018 உ#திரவ�� ப1 81 மன&த ஆ'ற$ ச	ைள ெசsய அC� ேசா�சிD  
4ைறய�$ பண� ேம'ெகா�ள அnமதி வழDக	ப�ட..  இதைன ெதாட�p. 

த5�மான எ0:651 
அnமதி2க	ப�ட. 



நக� ம�ற த5�மான எ0.516  நா�.30.09.2020-$ 01.10.2020 4த$ 31.03..2021 
41ய 6 மாதDகB26 மாவ�ட ஆ�சிய� நி�ணய� ெசsய	ப�ட தின23லி 
அ1	பைடய�$ நிலா 7ய உதவ�26�வ�'6 அnமதி வழDக	ப�ட..  
ேம!� உலக� 4�வ.� உ�ள நாEகள&$ ெகாேரானா ைவர{ ெதா'( 
ேநாs பரவ� வ�வைத 4�ன&�E இpநகரா�சிய�$ 4�ெனFச�2ைக 
நடவ12ைக ேம'ெகா�ள	ப�E நைட4ைறய�$ உ�ளதா!� ம'(� 
தமி�நாE ச�டம�ற ெபா. ேத�த$ 2021 அறிவ�2க	படC�ள ேத�த$ 
நட#ைத வ�தி4ைறைய சைட ப�12க ேவ01ய v�நிைல உ�ளதா!� 
ேம!� மன&த ஆ'ற$ ச	ைள ெசsதிட ஒ	பpத	l�ள& ேகார இயலாத 
v�நிைல உ�ள..  ெபா. ம2க�, ெபா. 7காதார� ேபண� கா26� 
ெபா��E� நகரா�சிய�� நி�வாக நல� க�திw� ேம'ப1 பண�கB26 
01.04.2021 4த$ 30.06.2021 வைர (u�( மாதDக�) நிலா மகள&� 7ய உதவ�2 
6�2க� 32 பண�யாள�கைள  நியமி#. மாவ�ட ஆ�சிய� தி�Fசிரா	ப�ள& 
அவ�கள. 2017-18 ஆ� ஆ0E நி�ணய� ெசsய	ப�ட தின2 3லி a.295 
அ1	பைடய�$ a.9,00 இல�ச� மதி	ப��1$ ேம'கா�� பண�யாள�கB26 
ெசலவ�ன� ேம'ெகா�ளC� ம'(� இFெசலவ�ன� வ�வாs நிதிய�$ 
ெசs.2ெகா�ள ம�ற#தி� அnமதி26 ைவ2க	பEகறி.. 
(ந.க.எ0.4244/2018/எF1) 
அ!வலக 6றி	l: ம�ற� அnமதி2கலா�. 
 

26.02.2021 08 .ைறM� நகரா�சிய�$ 61ந5� இைண	ப�'கான சாைல சீரைம	l க�டண� 
2020-21� ஆ0E26 கீ�க0ட வ�பர	ப1 நி�ணய� ெசs. lதிய 61ந5� 
இைண	l ெப(� வ 5�E உ�ைமயாள�கள&ட� வv$ ெசsய	ப�E வ�கிற..  
அத� வ�பர�. 

நகரா�சி26 ெச!#.�   
க�டண� 

க�Dக$ 
ஜ$லி சாைல 

a.  
(Earthern Road) 

தா�சாைல 
a. 

(BT Road) 

சிெம0� 
சாைல a. 
(CC Road) 

0-30 ம-�ட� ந5ள#தி'6 2130 4490 5180 

30-90 ம-�ட� ந5ள#தி'6 3290 5640 6320 
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 2021-22 ஆ� ஆ01'6 61ந5� இைண	ப�'கான சாைல சீரைம	l 
க�டண#ைத த'ேபா.�ள க�டண#திலி�p. 5% உய�C ெசs. lதிய 
61ந5� இைண	l ெப(� வ 5�E உ�ைமயாள�கள&ட� வv$ ெசsதிட 
கீ�கா�� வ�பர	ப1 சாைல சீரைம	l க�டண� நி�ணய� ெசs. 
ம�ற#தி� அnமதி26 ைவ2க	பEகிற.. 
  

நகரா�சி26 ெச!#.�   
க�டண� 

க�Dக$ 
ஜ$லி 

சாைல26  
(Earthern Road) 

a. 

தா�சாைல26 
(BT Road) a. 

சிெம0� 
சாைல26 

(CC Road) a. 

0-30 ம-�ட� ந5ள#தி'6 2240 4720 5440 

30-90 ம-�ட� ந5ள#தி'6 3460 5925 6640 

ந.க.எ0.1156/2018/இ2 
அ4வலக 7றி89 : ம�ற� அnமதி2கலா�. 

26.02.2021 09 .ைண இய26ந� 7காதார	 பண�க� ம'(� 6E�ப நல� தி�Fசிரா	ப�ள& 
அவ�கள&� ந.க.எ0.27-அ3-2017 நா�.   .06.2017� க1த#தி$ ெடD6 
சி2க�6ன&யா க�E	பா�E ெகா7 ஒழி	l பண� ெதாட�பாக 
4�ெனFச�2ைக நடவ12ைகயாக (Domestic breeding checker) 
கள	பண�யாள�கைள நியமன� ெசs. ெகா�ள அறிCைர 
வழDக	ப�E�ளைத ெதாட�p. நக� ம�ற த5�மான எ0.518 நா�. 30.09.2020 
$ 01.10.2020 4த$ 31.03.2021  41ய 6 மாதDகB26 மாவ�ட ஆ�சிய� 
நி�ணய� ெசsய	ப�ட தின23லி அ1	பைடய�$ நிலா 7ய 
உதவ�26�வ�'6 அnமதி வழDக	ப�ட..  த'ெபா�. ெகாேரானா 
ைவர{ ெதா'( ேநாs பரவ� வ�வைத இpநகரா�சிய�$ 4�ெனFச�2ைக 
நடவ12ைக ேம'ெகா�ள	ப�E நைட4ைறய�$ உ�ளதா!� ம'(� 
தமி�நாE ச�டம�ற ெபா. ேத�த$ 2021 அறிவ�2க		டC�ள ேத�த$ 
நட#ைத வ�தி4ைறைய கைட ப�12க ேவ01ய v�நிைல உ�ளதா!� 
ேம!�, மன&த ஆ'ற$ ச	ைள ெசsதிட ஒ	பpத	l�ள& ேகார இயலாத 
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v�நிைல உ�ளதா!� இpநகரா�சி 24 வா�Eகள&!� ெடD6 காsFச$ 4� 
தE	l நடவ12ைகயாக ஒxெவா� வ 5Eகளாக ெச�( source reduction பண� 
ேம'ெகா�ளC� ம'(� ெகா7 l� ஆதாரDகைள அத� 
ஆர�பநிைலய�ேலேய  க0டறிp. அேப� ம�pதி�E அழி2கC� 4தி� 
ெகா72கைள ெகா7 lைகம�p. அ1	பா� இயpதிரDக� ெகா0E 
அழி#திடC� ம'(� ெத�2கள&$ பயன'ற வைகய�$ உ�ள டய�க�, 
உைடpத ம'(� ேதைவய'ற ப�ளா{12 ெத�ைனம�ைட, ெகா�டாD6Fசி, 
க0ணா1 ெபா��க�, ஆ�E உரலி$ ேதDகிw�ள நா�ப�ட த0ண5ைர 
ந526த$ ம'(� அர7 ம'(� அர7 சாரா தன&யா� அ!வலகDக� ம'(� 
ப�ள&கள&$ 61ந5� ெதா�1க� 7#தமாக ைவ#.�ளைத உ(தி ெசsத$, 
நகரா�சி எ$ைல26�ப�ட ம�#.வமைனகைள 7காதாரமாக 
ைவ#.�ளைத உ(தி ெசsத$ ேபா�ற பண�கைள ேம'ெகா�ளC� ெடD6 
காsFச$ 4� தE	l நடவ12ைக ம'(� ெகாேரானா ெதா'( ேநாs 
பராவம$ இ�2க உ�ய நடவ12ைககB26 30 கள	பண�யாள�கைள 
01.04.2021 4த$ 30.06.2021 41ய நியமி#. ெகா�ளC� ேம'க0ட 
பண�யாள�கB26 மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ� தி�Fசிரா	ப�ள& அவ�கள. 
வ�ைலவ�கித#தி$ ெசலவ�ன� ெசs.கா�ளC� அத'கான உ#ேதச 
ெசலவ�ன�  a.9.00 ல�சதி'6  ம�ற� அnமதி வழDக ெபா�� 
ைவ2க	பEகிற.. (ந.க.எ0.2177/13/எF1)   
அ4வலக 7றி89: இ	பண�ய�� அ#தியாவசிய ேதைவய�ைன க�#தி$ 
ெகா0E 01.04.2021 4த$ 30.06.2021 41ய 3 மாதDகB26 உ���$ 
இயDகி வ�� தாைழமல� மகள&� 7ய உதவ�26�2கைள ெகா0E பண� 
ேம'ெகா�ளC� அத'கான ெசலவ�ன� வ�வாs நிதிய�$  
ெசs.2ெகா�ளC� ம�ற� அnமதி2கலா� 

26.02.2021 10 .ைறM� நகரா�சி உய�நிைல	ப�ள&ய�$ 2019-20� க$வ�யா01� 
ெதாட2க#தி$ 25 மாணவ�கேள இ�pதன� எ�(� த'ேபா. 2020-2021� 
க$வ�யா01$ 105 மாணவ�க� ேச�2க	ப�E உ�ளன� எ�(�, ப�ள&2 
க�1டDக�, வ6	பைறக� சிதலமைடp. உ�ளைத ச�ெசs. தர ேகா�w�, 
வ6	பைறய�� 4�ப6தி உைடpதைத ச�ெசs. த�மா(� ேம!� 
மா'(#திறனாள& மாணவ�க�, ஆசி�ய�க� ப1ய�$ ஏற சாsC �0க� 
அைம#. த��ப1w� ம'(� ேதைவயான எல2��2க$ பண� ெசs. 

த5�மான எ0:654 
அnமதி2க	ப�ட. 



த�மா(� நகரா�சி உய�நிைல	ப�ள& தைலைம ஆசி�ய� அவ�க� 
ேக�E2ெகா0டைத ெதாட�p. ப�ள&2க�1டDகள&$ ேநராsC ெசsததி$ 
அத'6 ஆ6� உ#ேதச ெசலவ�ன� a.10.00 இல�ச#தி'6 ம�ற#தி� 
அnமதி ேவ0ட	பEகிற.. 
அ.6: ேம'ப1 ெசலவ�ன� க$வ� நிதிய�$ ேம'ெகா�ள ம�ற� 
அnமதி2கலா�. 

26.02.2021 11 2020-21� ஆ0E நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன-5 அவ�கள. 
7''றி2ைக ந.க.எ0.5437/ெஜ1/2020 நா� 09.03.2020-$ நகரா�சி ப6திய�$ 
ெகாேரானா ைவர{ காsFச$ ெகா1ய ெதா'( ேநாs பரவாம$ இ�2க 
உ�ய நடவ12ைக ேம'ெகா�ள அறிCைர வழDக	ப�ட..  இத'கிணDக 
422 கவச�, ைலசா$, ேசா1ய� ைஹ�ேரா6ேளாைர� கைரச$, ப�ள&FசிD 
பCட�, ந5�#த 70ணா�l ந5�, ைகwைற, த'கா	l உைடக� ேபா�ற 
கி�மிநாசின&க� வாDகி பய�பE#த	ப�ட..  ேம!� ேகாவ�� 19 ஊரடD6 
காலDகள&$ அ�மா உணவகDகள&$ உணCக� தயா�2க	ப�E ேப�p. 
நிைலய�, ெப�மா� மரல அ1வார�, ம'(� சில இடDகள&$ தDகிw�ள 
ஆதரவ'ற ஏைழ எள&ய ம2கB26 vடான தரமான உணC வழDக	ப�E 
வpத.. 2020-21� ஆ0E இpநகரா�சிய�$ ெகாேரானா ைவர{ தE	l 
பண�26 a.25.00 இல�ச� ெசலவ�ன� ேம'ெகா�ள	ப�ட.. 

இேத ேபா$ 2021-22� ஆ0E .ைறM� நகரா�சி ெபா. 7காதார� 
ெகாேரானா தE	l நடவ12ைக ெதாட�பாக இpதியா 4�வ.� பல 
மாநிலDகள&$ ெதா'( தினச� அதிக�#.� ப�மடDகாக ேநாs ெதா'( 
அதிக�#. வ�வைத க�#தி$ ெகா0E�, தமி�நா�1!� தினச� ேநாs 
பரவ� வ�� vழைல2 க�#தி$ ெகா0E�, இpேநாs நகரா�ச ப�6திகள&$ 
ேநாs பரவாம$ தE2கC�, க�E	பE#தC�, தினச� ேப�p. நிைலய�, 
தினச� மா�2ெக�, அைன#. அர7 ம'(� நகரா�சி ப�ள&க�, ெபா. 
இடDக�, பாதி2க	ப�ட ெத�2கள&$ கி�மி நாசின& ெதள&#திடC�, 
பண�யாள�கB26 தினச� பய�பE#த 4க2கவச�, ைகwற ம'(� 
ெகாேரானா கவச உைடக� வாDகிடC� அவசர அவசிய#திைன க�திw�, 
ெபா. 7காதார� ெபா.ம2க� நல� க�திw�, கீ�2க0ட ெகாேரானா தE	l 
ம�p.க� வாDகி பய�பE#த ேவ01w�ள..  

1. 4க2கவச�, 2. ைலசா$, 3. ேசா1ய� ைஹ�ேரா 6ேளாைர� 
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கைரச$, 4. ப�ள&FசிD பCட�, 5. ந5�#த 70ணா�l ந5�, 6. ைகwைற, 
7.த'கா	l உைடக� ம'ற� ெகாேரானா தE	l 4�ெனFச�2ைக 
நடவ12ைகக� ேம'ெகா�ள ேம'கா�� கி�மிநாசின& ெபா��க� 
வாDகி2ெகா�ளC�, இதைன2 தவ�ர நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன 
அவ�க� வழD6� அறிCைர2கிணDக ெபா. 7காதார ெபா��க� 
வாDகி2ெகா�ளC� உ#ேதச ெசலவ�ன� a.30.00/-$ (aபாs 4	ப. 
இல�ச�) ெசலவ�ன� ேம'ெகா�ளC� ம�ற� அnமதி26 
ைவ2க	பEகிற..(ந.க.எ0.810/2020/எF1) 
அ!வலக 6றி	l:  

2021-2022� ஆ01'6 ெகாேரானா ைவர{ ெதா'(ேநாs நகரா�சி 
ப6திய�$ பரவாம$ இ�26� ெபா��E ெபா. 7காதார அவசர அவசிய� 
க�தி a.30.00 இல�ச� (aபாs 4	ப. இல�ச�) ெசலவ�ன� ெசs. 
ெகா�வத'6 ம�ற� அnமதி வழDகலா�. 

26.02.2021 12 .ைறM� நகரா�சிய�$ காேவ� 61ந5� தி�ட� தமி�நாE 61ந5� வ1கா$ 
வா�ய� uல� பைழய அ!வலக வளாக� அ�கி$ அைம2க	ப�E�ள 
தைரம�ட#ெதா�126 ந5ரள&	l வழDக	ப�E வ�வதி$, 
தைரம�ட#ெதா�1ய�$ ேக{ 6ேளா�ேனச� uல� 6ேளா�� ஏ'ற� 
ெசsவத'6 Out Sourcing அ1	பைடய�$ பண�யாள�க� 01.03.2021 4த$ 
ஓரா0E கால#தி'6 2 எ0ண�2ைக அம�#தி2ெகா�ள a.3.25 இல�ச#தி'6 
தன& அ!வல�� 4� அnமதி நா�.01.02.2021� ப�ரகார� அnமதி 
ெபற	ப�E 26.02.2021 ஒ	பpத	l�ள&க� ேகார	ப�டதி$ வர	ப�ட 
ஒ	பpத	l�ள&க� வ�பர� ப��வ�மா(. 

வ. 
எ0 

ஒ	பpததார� ெபய� ஒ	பpத	l�ள& வ�பர� 

1 
தி�.V.பா{க�, 
ஒ	பpததார�, .ைறM� 

மதி	ப�E வ�கித�  

2 
தி�.K.சரவண�, 
ஒ	பpததார�, .ைறM� 

மதி	ப��ைட வ�ட 2% அதிக� 

ேம'க0ட ஒ	பpத	l�ள&ய�$ வ.எ0.1-$ உ�ள தி�.V.பா{க�, 
ஒ	பpததார�, .ைறM� அவ�கள&� ஒ	பpத	l�ள& மதி	ப��E 
வ�ைலவ�கித#தி$ உ�ள..  6ைறவான ஒ	பpத	l�ள& எ�பதா$ இதைன 
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ஏ'ப. 6றி#. ம�ற#தி� 41வ�'6 ைவ2க	பEகிற.. 
அ4வலக 7றி89 :  

1. பண�ய�� அவசர அவசிய� க�தி தன& அ!வல� அவ�கள&� 4� 
அnமதி ெப'( ஒ	பpத	l�ள&க� ேகா�யைத ம�ற� 
அnமதி2கலா�. 

2. 6ைறவான ஒ	பpத	l�ள&ைய ஏ'கலா�. 
 

26.02.2021 13 நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள&� ெசய$4ைறக� ந.க.எ0.4840/2018/எF1 
நா�.21.02.2019 உ#திரவ�$ 6 LCV வாகனDக� 1 கா�பா2ட� வாகன#தி'6 Our 
Sourcing 4ைறய�$ 7 ஓ�Eன�கைள இர0E வ�டDகB26 H.M.S தன&யா� 
ஒ	பpத நி(வன#தி� uல� நியமி#. பண� உ#திரC வழDக	ப�E�ள..  
H.M.S நி(வன� ஏ	ர$ 2019 4த$ ஒ�Eன� பண�26 அC�ேசா�{ 
4ைறய�$ 7 ஓ�Eன�கைள வழDகிw�ள..  இxC#திரவ��ப1 01.04.2019 
4த$ 31.03.2021 41ய H.M.S நி(வன� 7 ஓ�Eந�கைள இpநகரா�சி26 
ச	ைள ெசs. வர ேம'கா�� ெசய$ 4ைற உ#திரவ�$ 
ெத�வ�2க	ப�E�ள.. 

இpநிைலய�$ தமி� நாE ச�டம�ற ெபா. ேத�த$ 2021 
அறிவ�2க	படC�ள ேத�த$ நட#ைத வ�தி 4ைறைய கைட ப�12க 
ேவ01ய v�நிைல உ�ளதா$ ெகாேரானா ைவர{ ெதா'( ேநாs பரவ� 
வ�வைத 4�ன&�E இpநகரா�சி 4�ெனFச�2ைக ேம'2ெகா�ள 
ேவ01ய v�நிைல உ�ளதா$ ேம!� ெபா. ம2க� ெபா. 7காதார#ைத 
ேபண�2கா26� ெபா��E� நி�வாக நல� க�திw� H.M.S நி(வன#தி� 
6ைறpத ப�ச ஒ	பpதl�ள& a.473.25/- தலா ஒ�வ�26 வ 5த� 7 
ஒ�Eன�கB26 01.04.2021 4த$ 30.06.2021 வைர பண� அம�#தி ெகா�ளC� 
இpத ஒ�Eன�கB26 உ#ேதச மதி	ப�E a.3.10 இல�ச� ெசலவ�ன� ெசs. 
ெகா�ள ம�ற#தி� அnமதி26 ைவ2க	பEகிற.. (ந.க.எ0.4840/2018/எF1) 
அ4வலக 7றி89: ம�ற� அnமதி வழDகலா�. 

த5�மான எ0:657 
அnமதி2க	ப�ட. 

26.02.2021 14 .ைறM� ச�டம�ற உ(	ப�ன� ெதா6தி ேம�பா�E தி�ட� 2019-20� கீ� 
பண� ேம'ெகா�ள மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ� / தைலவ� மாவ�ட ஊரக 
வள�Fசி 4கைம தி�Fசிரா	ப�ள& அவ�கள&� க1த� ந.க.எ0.3457/2019/அ3 
நா�.28.01.2021� ப1  .ைறM� நகரா�சி அ0ணா ேப�p. நிைலய கீ�lற� 

த5�மான எ0:658 
அnமதி2க	ப�ட. 



LED ெத�வ�ள26 அைம#த$ பண�26 மதி	ப�E a.3.00 இல�ச#தி'6 நி�வாக 
அnமதி வழDகி  உ#தரவ�ட	ப�E�ளைத ெதாட�p. 17.02.2021 அ�( 
ஒ	பpத	l�ள& ேகார	ப�டதி$ கீ�க0ட வ�பர	ப1 ஒ	பpத	l�ள&க� 
வர	ெப'ற.. 

வ. 
எ0 

ஒ	பpததார� ெபய� ஒ	பpத	l�ள& வ�பர� 

1 
M/S BALAJEE ELECTRICALS,  
TRICHY 

மதி	ப��ைட வ�ட 0.13% 6ைறC 

2 
M/S STAR ENGINEERING, 
TRICHY 

மதி	ப��ைட வ�ட 0.73% அதிக� 

 
ேம'க0ட ஒ	பpத	l�ள&ய�$ வ.எ0.1-$ உ�ள M/S BALAJEE ELECTRICALS, 
TRICHY அவ�கள&� ஒ	பpத	l�ள& மதி	ப��ைட வ�ட 0.13% 6ைறவாக உ�ள. 
ஏ'ப. 6றி#. ம�ற#தி� 41வ�'6 ைவ2க	பEகிற.. (ந.க.எ0.188/2021/இ1) 
அ4வலக 7றி89 :  

1. மதி	ப��ைட வ�ட 6ைறவான வ�ைலவ�கித� 6றி	ப��ட 
ஒ	பpத	l�ள&ைய ஏ'க ம�ற� அnமதி2கலா�. 

2. பண�ய�� அவசர அவசிய� க�தி தன& அ!வல�� 4� அnமதி 
ெப'( ேவைல உ#தரC வழDகியைம26� ம�ற� அnமதி2கலா�. 

 
26.02.2021 15 .ைறM� ச�டம�ற உ(	ப�ன� ெதா6தி ேம�பா�E தி�ட� 2020-21� கீ� 

பண� ேம'ெகா�ள மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ� / தைலவ� மாவ�ட ஊரக 
வள�Fசி 4கைம தி�Fசிரா	ப�ள& அவ�கள&� க1த� ந.க.எ0.3551/2020/அ3-2 
நா�.28.01.2021� ப1 .ைறM� நகரா�சி, ஆ#�� ேராE 4த$ ேகாவ�pதாlர� 
சpதி	l வைர LED ெத�வ�ள26க� அைம#த$ பண�26 மதி	ப�E a.9.50 
இல�ச#தி'6 நி�வாக அnமதி வழDகி  உ#தரவ�ட	ப�E�ளைத ெதாட�p. 
17.02.2021 அ�( ஒ	பpத	l�ள& ேகார	ப�டதி$ கீ�க0ட வ�பர	ப1 
ஒ	பpத	l�ள&க� வர	ெப'ற.. 

வ. 
எ0 

ஒ	பpததார� ெபய� ஒ	பpத	l�ள& வ�பர� 

1 M/S STAR ENGINEERING, மதி	ப��ைட வ�ட 0.19% 6ைறC  

த5�மான எ0:659 
அnமதி2க	ப�ட. 



TRICHY 

2 
M/S BALAJEE ELECTRICALS,  
TRICHY 

மதி	ப��ைட வ�ட 0.42% அதிக� 

 
ேம'க0ட ஒ	பpத	l�ள&ய�$ வ.எ0.1-$ உ�ள M/S STAR ENGINEERING, 
TRICHY அவ�கள&� ஒ	பpத	l�ள& மதி	ப��ைட வ�ட 0.19% 6ைறவாக உ�ள. 
ஏ'ப. 6றி#. ம�ற#தி� 41வ�'6 ைவ2க	பEகிற..  
(ந.க.எ0.189/2021/இ1) 
அ4வலக 7றி89 :  

1. மதி	ப��ைட வ�ட 6ைறவான வ�ைலவ�கித� 6றி	ப��ட 
ஒ	பpத	l�ள&ைய ஏ'க ம�ற� அnமதி2கலா�. 

2. பண�ய�� அவசர அவசிய� க�தி தன& அ!வல�� 4� அnமதி 
ெப'( ேவைல உ#தரC வழDகியைம26� ம�ற� அnமதி2கலா�. 

 
26.02.2021 16 .ைறM� ச�டம�ற உ(	ப�ன� ெதா6தி ேம�பா�E தி�ட� 2020-21� கீ� 

பண� ேம'ெகா�ள மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ� / தைலவ� மாவ�ட ஊரக 
வள�Fசி 4கைம தி�Fசிரா	ப�ள& அவ�கள&� க1த� ந.க.எ0.3551/2020/அ3-1 
நா�.04.02.2021� ப1 .ைறM� நகரா�சி, வா�E எ0.11 தியாகி 6மர� 
ெத�வ�$ மைழந5� வ1கா$ அைம#த$ பண�26 மதி	ப�E a.9.80 
இல�ச#தி'6 நி�வாக அnமதி வழDகி  உ#தரவ�ட	ப�E�ளைத ெதாட�p. 
25.02.2021 அ�( ஒ	பpத	l�ள& ேகார	ப�டதி$ கீ�க0ட வ�பர	ப1 
ஒ	பpத	l�ள&க� வர	ெப'ற.. 

வ. 
எ0 

ஒ	பpததார� ெபய� ஒ	பpத	l�ள& வ�பர� 

1 
தி�.T. இpதிரஜி#, 
ஒ	பpததார�, .ைறM� 

மதி	ப��ைட வ�ட 0.17% 6ைறC 

2 
தி�.K. சரவண�, 
ஒ	பpததார�, .ைறM� 

மதி	ப��ைட வ�ட 0.19% அதிக� 

ேம'க0ட ஒ	பpத	l�ள&ய�$ வ.எ0.1-$ உ�ள தி�.T. இpதிரஜி#, 
ஒ	பpததார�, .ைறM� அவ�கள&� ஒ	பpத	l�ள& மதி	ப��ைட வ�ட 0.17% 
6ைறவாக உ�ள. ஏ'ப. 6றி#. ம�ற#தி� 41வ�'6 ைவ2க	பEகிற..  

த5�மான எ0:660 
அnமதி2க	ப�ட. 



(ந.க.எ0.190/2021/இ1) 
அ4வலக 7றி89 :  

1. மதி	ப��ைட வ�ட 6ைறவான வ�ைலவ�கித� 6றி	ப��ட 
ஒ	பpத	l�ள&ைய ஏ'க ம�ற� அnமதி2கலா�. 

2. பண�ய�� அவசர அவசிய� க�தி தன& அ!வல�� 4� அnமதி 
ெப'( ேவைல உ#தரC வழDகியைம26� ம�ற� அnமதி2கலா�. 

26.02.2021 17                          இpநகரா�சி26 ெசாpதமான u�றா0E2கான உ�ம� ஏல� 
ம'(� ஒ	பpத	l�ள&க� ம'(� சிற	l நிபpதைனக� ப1 04.10.2018-� 
ேததிய த5�மான� எ0.468 ம'(� 469-$ அDகீகார� அள&2க	ப�E�ளத� 
ப1w� ம'(� நக�ம�ற த5�மானஎ0.310 நா�.07.01.2020-� ப1w� தன& 
அ!வல� 4� அnமதி நா�12.03.2020-� ப1w� அnபவ�#.2ெகா�B� 
உ�ம� ேப�p. நிைலய#தி$ வp. ெச$!� ேப�p.கB26 
தினச�க�டண� வv$ ெசs.ெகா�B� உ�ம�, நகரா�சி ஆEவைத 
ெசsw� இட#தி$ க�டண� வv$ ெசs.2ெகா�B� 6#தைக உ�ம�,  
அ0ணா ேப�p. நிரலய#தி$ உ�ள க�டணகழி	ப�ட� க�டண� வv$ 
ெசsw� 6#தைக உ�ம�, 7வாமிநாத� தினச�மா�ெக� தைரகைட 6#தைக 
உ�ம�, 7வாமிநாத� தினச� மா�ெக� கைடக� 15,16,17,34,42,43.44. ம�� 

45 2கான 6#தைக உ�ம� , வாரFசpைதய�$ உ�ள ஆ�1ைறFசி கைடக� 

2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, ம'(� 17 அ0ணா ேப�p. நிைலய� பைழய 

நகரா�சி அ!வலகவளாக lதிய கைட எ0 2,4,5, 9,10 ம'(� 18 கைடகB26�  

6#தைக உ�மDக� 2020-2021, 4த$ 2022-2023 41ய u�றா0E2கான 

உ�ம� ெபா.ஏல� ம'(� ஒ	பpத	l�ள&க� 11.02.2020-� ேததி நைடெப(� 
வ�பர#திைன கீ�க0ட தினச� நாள&தழி$ வ�ள�பர� ெசsய	ப�E�ள.. 

    வ. 
எ0    

வ�ள�பர�ெசsய	ப�ட 
நாள&த� ெபய�    

வ�ள�பர� 
ெசsய	ப�டநா�    

ெதாைக    

((((aபாs))))    

1111    தினதpதி, தி�Fசி பதி	l    26.01.2021 

 

a.8064/- 

 

                                                                    ேம'க0ட     நாள&த�கள&$  வ�ள�பர� ெசsய	ப�டத'6            Adwave 

Advertising Private Ltd., Chennai,                                நி(வன�         a.8064/-                    வழDக          

ேக�E2ேகா�E�ள..                .                .                .                ஆைகயா$  ெதாைக  வழDக  ம�ற  அnமதி  

த5�மான எ0:661 
அnமதி2க	ப�ட. 



ேவ0ட	பEகிற.. ந.க.எ0.4077/2020/அ1            

அ!வலக6றி	l: அ) அnமதி2கலா� 
                 ஆ) ெசலவ�ன#ைத நகரா�சி ெபா.நிதிலி�p. ெசலC   
                  ெசsயலா�. 

26.02.2021 18              ஆதிதிராவ�ட� / பழD61ய�ன�/ கி�#.வ மத� மாறிய ஆதிதிராவ�ட� 

இன#திவ�கள&� ஈமFசடDகி'6 ெதாைகைய a.2500/- லி�p. a.5000/- ஆக 

உய�#திw�ள அரசாைண (நிைல) எ0.105 ஆதிதிராவ�ட� ம'(� 

பழD61ய�ன� நல# (ெதாE.தE-2) .ைற நா�.19.10.2020 அரசாைண ம�ற#தி� 

பா�ைவ26� ம'(� ெச$பா�1'6� ைவ2க	பEகிற..(ந.க.எ0.1323/2020/அ1           

அ!வலக6றி	l: ம�ற� பா�ைவய��E� ெசsபா�1'6� அnமதி2கலா� 

த5�மான எ0:662 
அnமதி2க	ப�ட. 

26.02.2021 19 .ைறM� ச�டம�ற உ(	ப�ன� ெதா6தி ேம�பா�E தி�ட� 2019-20� கீ� 
பண� ேம'ெகா�ள மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ� / தைலவ� மாவ�ட ஊரக 
வள�Fசி 4கைம தி�Fசிரா	ப�ள& அவ�கள&� க1த� ந.க.எ0.3457/2019/அ3 
நா�.28.01.2021� ப1  .ைறM� நகரா�சி, வா�E எ0.10 உய�நிைல	ப�ள& 
சாைலய�$ LED ெத�வ�ள26 அைம#த$ பண�26 மதி	ப�E a.3.00 
இல�ச#தி'6 நி�வாக அnமதி வழDகி  உ#தரவ�ட	ப�E�ளைத ெதாட�p. 
17.02.2021 அ�( ஒ	பpத	l�ள& ேகார	ப�டதி$ கீ�க0ட வ�பர	ப1 
ஒ	பpத	l�ள&க� வர	ெப'ற.. 

வ. 
எ0 

ஒ	பpததார� ெபய� ஒ	பpத	l�ள& வ�பர� 

1 
M/S BALAJEE ELECTRICALS,  
TRICHY 

மதி	ப��ைட வ�ட 0.13% 6ைறC 

2 
M/S STAR ENGINEERING, 
TRICHY 

மதி	ப��ைட வ�ட 0.73% அதிக� 

 
ேம'க0ட ஒ	பpத	l�ள&ய�$ வ.எ0.1-$ உ�ள M/S BALAJEE ELECTRICALS, 
TRICHY அவ�கள&� ஒ	பpத	l�ள& மதி	ப��ைட வ�ட 0.13% 6ைறவாக உ�ள. 
ஏ'ப. 6றி#. ம�ற#தி� 41வ�'6 ைவ2க	பEகிற..  

த5�மான எ0:663 
அnமதி2க	ப�ட. 



(ந.க.எ0.188/2021/இ1) 
அ4வலக 7றி89 :  

1. மதி	ப��ைட வ�ட 6ைறவான வ�ைலவ�கித� 6றி	ப��ட 
ஒ	பpத	l�ள&ைய ஏ'க ம�ற� அnமதி2கலா�. 

2. பண�ய�� அவசர அவசிய� க�தி தன& அ!வல�� 4� அnமதி 
ெப'( ேவைல உ#தரC வழDகியைம26� ம�ற� அnமதி2கலா�. 

 

 ஒ�/-.அ.வ 5ர4#.26மா�     
      தன& அ!வல� 
 

/ /உ0ைம நக$ // 

 

                                                                                                     ஆைணய�, 
                                               .ைறM�  நகரா�சி     

 

 

 

 


