
அவசரf;Tl;lkf;Tl;lkf;Tl;lkf;Tl;lk ;;;;    
    

ேவதார�ய� நகரா�சிய�� 2020 � ஆ�� ஏ�ர� மாத�  18 � 
 நா�  சன��கிழைம காைல  11.00 மண��� நைடெப#ற அவசர� &�ட நடவ'�ைகக� 

 

��ன�ைல  தி ப.ப�ரதா�பா� M.E., 
தன�அ+வல, 

 

kd;w kd;w kd;w kd;w 
Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; 

eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w 
ehs;ehs;ehs;ehs;    

thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;    
kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;    

    

18.04.2020 ெபா-� எ�.1 

தமிழக அரசா� அறிவ��க�ப�ட ெதா#/ ேநா0 வ1ைசய�� ேச,�க�ப�ட ெகாேரானா (Covid 19) 
ெதா#/ேநா0 பரவைல த�3தி�� வ�தமாக அர4 ஆைண எ�.193 வ-வா0 (ம)ேப1ட, 
ேமலா�ைம39ைற, நா�. 15.04.2020 � அறிவ�39�ள 144 ஊரட=� தைட>ச�ட3தி� ப'?�, தமி@நா� 
மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட� 1920 ப�1A 298 ம#/� 308- � ப'?� ம#/� தமி@நா� 
ெபா94காதார>ச�ட� 1939 ப�1A 62-74 ப�1A 81 ம#/� 129-� ப'?� 03.05.2020 வைர  ஒ-வ-� 
அநாவசியமாக ெபா9 இட=கள�� ம#/� ெத-�கள�� 4#/வைத தவ�,39  ெகாேரானா ெதா#/ பரவ� 
த��E நடவ'�ைக எ��க�ப���ள9. ேம+� ெபா9ம�க� அைனவ-� 4காதார� பா9கா�EடF� 
சGக இைடெவள�ைய� கைடப�'39 அ3தியாவசிய� ெபா-�கைள வா=கி�ெகா�H� வ�தமாக ஒ- 
வ I�'#� ஒ- அFமதி அ�ைட எ�ற வைகய�� G�/ வ�ண=கள�� அFமதி அ�ைட நகரா�சியா� 

வழ=க�ப���ள9. இJத அFமதி அ�ைடைய� பய�ப�3தி வ I�'#� ஒ-வ, ம��� (15-60 
வய9���ப�டவ,க�) வார3தி� இர�� நா�க� வ I�ைட வ��� ெவள�ய�� வJ9 
அ3தியாவசிய�ெபா-�க� வா=கி�ெகா�ளலா�. அNவா/ ெவள�ய�� வ-�ேபா9 கீ@காP� 
நிபJதைனகைள� க�'�பாக கைடப�'�கA� அறிA/3த�ப���ள9. 
 
நிபJதைனக� 

1. அFமதி சீ�� காைல 6.00 மண� Qத� 1.00 மண� வைர ம��ேம ெச�ல3த�க9. 
 

2. அFமதி சீ�� தி=க� ம#/� வ�யாழ� கிழைமகள�� நIலநிற அ�ைட?�, ெசNவா0 ம#/� 
ெவ�ள��கிழைமகள��  ப>ைச நிற அ�ைட?�, Eத� ம#/� சன��கிழைமகள�� வயல� நிற 

(Violet)  அ�ைட?�  ம��ேம ெச�+�. 
 

த��மான எ� 56 
அ�மதி�க�ப ட". 
 



 
 

Mizah;/jdp mYtyh;, 
Btjhuz;ak; efuhl;rp. 

 

3. ம-39வ அவசர சிகி>ைச ம#/� ம-Jதக3தி#�� ெச�வத#� வ�திவ�ல�� அள��க�ப��, 
 

4. அFமதி அ�ைட ைவ39�ள வ I�'� 15 Qத� 60 வய9���ப�ட ஒ-வ, ம��ேம �றி�ப��ட 
நாள�� வ I�ைட வ��� ெவள�ேய வர அFமதி அள��க�ப�வ,. 

 

5. நட���ேபா9�, வாகன3தி� ெச�+�ேபா9�, வாகன� நி/39மி�3தி+� ெபா-�க� 
வா=��ேபா9� க�'�பாக Qக�கவச� அண�Jதி-�ப9ட�,  சGக இைடெவள�ைய கைடப�'�க 
ேவ���. 
 

6. க�'�பாக ெவள�வ-� நப, அவர9 ஏேதF� ஒ- அைடயாள அ�ைடைய உட� எ�39 வர 
ேவ���, 

        அFமதி அ�ைடைய தவறாக�பய�ப�3தினா+�, அFமதி அ�ைட இ�லாம� ஊரட=� 
ேநர=கள�� ெவள�ய�� ெபா9  இட=கள�� 4#றினா+� அJத நப, ெகாேரானா ெதா#/ 
பரவ+���காரணமானவ, என�க-தி ேம#ப' ச�ட=கள��ப' Y.200/- அபராத� வ�தி�க�ப�வ9ட� 
அFமதி அ�ைட பறிQத� ெச09 அரசா� அறிவ��க�ப�ட 144 ஊரட=� உ3தரA அFமதி?�  தைட 
ெச0ய�ப��. இJத அபராத ெதாைகைய வ]லி39 நகரா�சி கண�கி� ேச,��� பண�ய�� 9�EரA 
ஆ0வாள,, வ-வா0 ஆ0வாள,, நகரைம�E ஆ0வாள,, வ-வா0 உதவ�யாள, ம#/� 9�EரA 
ேம#பா,ைவயாள, பதவ�ய�� இ-�பவ,க� ஈ�ப�3த�ப�வா,க� ேம#ப' ெசய� தி�ட=கH�� ம�ற 
அFமதி ேவ�ட�ப�கிற9. 
 

அ+வலக �றி�E ம�ற� அFமதி வழ=கலா�. 

(ந.க.எ�.665/2020/எ>1) 
        



சாதாரணf;Tl;lkf;Tl;lkf;Tl;lkf;Tl;lk ;;;;    
    

ேவதார�ய� நகரா�சிய�� 2020 � ஆ�� ஏ�ர� மாத�  30 � 
 நா�  வ�யாழ�கிழைம மாைல  04.00 மண��� நைடெப!ற சாதாரண� #�ட நடவ$�ைகக� 

 

��ன	ைல  தி ப.ப�ரதா�பா� M.E., 
தன)அ+வல, 

 

  

kd;w kd;w kd;w kd;w 
Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; 

eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w 
ehs;ehs;ehs;ehs;    

thpir vz; kw;Wk; kd;w thpir vz; kw;Wk; kd;w thpir vz; kw;Wk; kd;w thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;Tl;lg;bghUs;Tl;lg;bghUs;Tl;lg;bghUs;    
kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;    

    

30.04.2020 bghUs; vz;. 1bghUs; vz;. 1bghUs; vz;. 1bghUs; vz;. 1    
          ெகாேரானா ைவர- த��. நடவ$�ைகயாக த!ேபா/ நில0� 144 தைட உ4தர0 கால4தி� ம�க� 
வ 5�ைட வ��� ெவள)ேய வர7$யாத நிைல ஏ!ப���ள/. இ9நிைலய�� ம�கள)� அ4தியாவசிய 
ேதைவகைள :,4தி ெச;<� ேநா�கி� ேவதார�ய� நகரா�சி சா,பாக ஏ!பா� ெச;ய�ப���ள 
தான)ய=கி ேசைவ ைமய� ெதாட,பான ெசய� வ�ள�க /�� ப�ர>ர=க� அ?சி�வத!� கீAகாB� 
C�D நிDவன=கள)டமிE9/ வ�ைல�.�ள)க� வர�ெப!D�ளன. அவ!றி� �ைற9த வ�ைல�.�ள) 
வழ=கி<�ள நிDவன4தி� /�� ப�ர>ர=க� அ?ச$4திட0� அத!கான ெசலவ�ன=க� நகரா�சி 
நிதிய�� ேம!ெகா�ள0� ஒ�.த+�� ைவ�க�ப�கிற/. 
 

வ.எ நிDவன4தி� ெபய, வ�ைல�.�ள) 
1. ரா� ஆ�ெச�, ெச=காதைல ேரா� 8350 

2. ந5லா ஆ�ெச�, ேமலவ 5தி 9000 

3. ஆ,.எ-. ஆ�ெச�, ேமலவ 5தி 9250 

 
அ+வலக �றி�. �ைற9த வ�ைல�.�ள) வழ=கிய ரா� ஆ�ெச�, ெச=காதைல 

ேரா� எ�ற நிDவன4தி� /�� ப�ர>ர=க� அ?ச$4தத!��, 
அத!கான ெசலவ�ன� நகரா�சி நிதிய�� ேம!ெகா�டத!�� 
ஒ�.த� அள)�கலா�. 

(ந.க.எ�.665/2020/எ?1) 
 

த��மான எ� 57 
ஒ��த� 
அள	 க�ப"ட$. 
 



30.04.2020 bghUs; vz;. 2bghUs; vz;. 2bghUs; vz;. 2bghUs; vz;. 2    
           ெகாேரானா ைவர- த��. நடவ$�ைகயாக த!ேபா/ நில0� 144 தைட உ4தர0 கால4தி� ம�க� 
வ 5�ைட வ��� ெவள)ேய வராம� இE��� வ�ண�, ம�கQ�� வ�ழி�.ண,0 ஏ!ப�4திட 
ேவதார�ய� நகரா�சி சா,பாக வ�ழி�.ண,0  �D�பட� தயா, ெச;ய கீAகாB� 
நிDவன=கள)டமிE9/ வர�ெப!ற வ�ைல�.�ள)கள)� �ைற9த வ�ைல�.�ள) வழ=கிய நிDவன4தி� 
�D�பட� எ�4திட0� அத!கான ெசலவ�ன=க� நகரா�சி நிதிய�� ேம!ெகா�ள0� ஒ�.த+�� 
ைவ�க�ப�கிற/. 
 

வ.எ நிDவன4தி� ெபய, வ�ைல�.�ள) 
1. அ;ய� மR$யா வ�ஷ�, ேமலவட�ேபா�கி4 

ெதE, ேவதார�ய� 
5500 

2. அெப�- கிராப��- -�$ேயா-, வட��வ 5தி, 
ேவதார�ய� 

6500 

3. சாமி -�$ேயா-, ேமல4ெதE, ேவதார�ய� 6800 

 
அ+வலக �றி�. �ைற9த வ�ைல�.�ள) வழ=கிய அ;ய� மR$யா வ�ஷ�, 

ேமலவட�ேபா�கி4 ெதE, ேவதார�ய� எ�ற நிDவன4தி� 
�D�பட� தயா, ெச;தைத<�, அத!கான ெசலவ�ன� நகரா�சி 
நிதிய�� ேம!ெகா�டத!�� ஒ�.த� அள)�கலா�. 

(ந.க.எ�.665/2020/எ?1) 

 

த��மான எ� 58 
ஒ��த� 
அள	 க�ப"ட$. 
 

30.04.2020 
    

bghUs; vz;. 3bghUs; vz;. 3bghUs; vz;. 3bghUs; vz;. 3    

           ெகாேரானா ைவர-  ெதா!D பரவ� த��. நடவ$�ைகயாக த!ேபா/ நில0� 144 தைட உ4தர0 
கால4தி� நக,.ற ம�க� நடமா�ட4ைத க���ப�4த0�, ெவள) நப,க� நடமா�ட4ைத க�காண�4திட 
நகரா�சிய�� C�D வைர0 ப�திகள)� ேசாதைன சாவ$க� அைம4/ க�காண��க�ப�� வEகிற/. 
இ9நிைலய�� ேம+� ேசாதைனகைள ேம�ப�4/� ேநா�கி� ேம!க�ட C�D ேசாதைன 

சாவ$கள)+� 24 மண� ேநர video Camera Cல� க�காண��. ெச;திட மாவ�ட ஆ�சிய, ம!D� 

ெதாட,. அ+வல,களா� (nodel Officer) அறி0D4த�ப���ளதா�   கீA�றி�ப��ட 
நிDவன=கள)டமிE9/ வ�ைல�.�ள)க� வர�ெப!றதி�  �ைற9த வ�ைல�.�ள) வழ=கிய 
நிDவன4தி!� வைர0 உ4தர0 வழ=கிட0�, அத!கான ெசலவ�ன=க� நகரா�சி நிதிய�� 
ேம!ெகா�ள0� ஒ�.த+�� ைவ�க�ப�கிற/. 
 
 
 

த��மான எ� 59 
அ'மதி க�ப"ட$. 
 



வ.எ நிDவன4தி� ெபய, வ�ைல�.�ள) 
1. அ;ய� மR$யா வ�ஷ�, ேமலவட�ேபா�கி4 

ெதE, ேவதார�ய� 
9000 

2. அெப�- கிராப��- -�$ேயா-, வட��வ 5தி, 
ேவதார�ய� 

11,100 

3. சாமி -�$ேயா-, ேமல4ெதE, ேவதார�ய� 10,500 

 
அ+வலக �றி�. �ைற9த வ�ைல�.�ள) வழ=கிய அ;ய� மR$யா வ�ஷ�, 

ேமலவட�ேபா�கி4 ெதE, ேவதார�ய� எ�ற நிDவன4தி� 
வ�ைல�.�ள)ைய ஏ!D உ4தர0 வழ=கியைத<�, அத!கான 
ெசலவ�ன� நகரா�சி நிதிய�� ேம!ெகா�ள0� அbமதி�கலா�. 

(ந.க.எ�.665/2020/எ?1) 
    

30.04.2020 bghUs; vz;. 4bghUs; vz;. 4bghUs; vz;. 4bghUs; vz;. 4    

           ேபcட, ேமலா�ைம  Covid-19 - ெகாேரானா ைவர-  ெதா!D த��. நடவ$�ைகயாக நக,ப�தி 

7fவ/� கிEமிநாசின) ெதள)4திட BHEL நிDவன4தி� BHEL Mister – Disinfectant Sprayer (2HP) 
ஒ�D வா=கிட0� அத!கான ெசலவ�ன� r.35.400  நகரா�சி நிதிய�� ேம!ெகா�ள0� ஒ�.த+�� 
ைவ�க�ப�கிற/. 
 
அ+வலக �றி�. அவசர நிைலய�� sழ� ம!D� ெதா!Dேநா; த��. பண�ய�� 

அவசிய� கEதி வ�தி 15 � கீA இய9திர� வா=கிட ெசலவ�ன� 
ேம!ெகா�ள0� அbமதி�கலா�. 

(ந.க.எ�.665/2020/எ?1) 
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அ'மதி க�ப"ட$. 
 

30.04.2020 bghUs; vz;. 5bghUs; vz;. 5bghUs; vz;. 5bghUs; vz;. 5    

                 ேவதார�ய� நகரா�சி ெபா/�ப�cவ�� இய=கிவE� TN-51AH-8239  ஈ�. வாகன� ெகாெரானா 
ைவர- ெதா!D பரவ� த��. நடவ$�ைக ெதாட, பண�ய�� பய�ப�4த�ப�� வEவதா� ேப�டc 

(Battery)  பfதாகி<�ள/. இ9நிைலய�� ேம!ப$ பண�ய�� அவசிய� கEதி .திய ேப�டc வா=க 

ேவ�$ய/ மிக0� அவசியமாகிற/. எனேவ இ�பண��கான உ4ேதச ெசலவ�ன� r. 7000/- � 
ேம!ெகா�ள ம�ற� அbமதி�கலா�.  ேம+�,  இ�பண��காக கீAகாB� நிDவன=கள)டமிE9/ 
வ�ைல�.�ள)  வர�ெப!D�ளன. அவ!றி� �ைறவான வ�ைல�.�ள) ெகா�ட நிDவன4தி� 
ெகா�7த� ெச;ய ம�ற� அbமதி�கலா�. 
 

த��மான எ� 61 
அ'மதி க�ப"ட$ 



 

  

12V- 70AH- SF SONIC BATTERY ஒ�; ம"<=. 
 

1. லிேயா ஆ"ேடா எல "Aக�B, C.C.ப�.ேரா<, 
ேவதார�ய= 

- . 6800 

2. இராதா பவ� பாய��", �$ ேகா"ைட -  6850 
3. அGக�பா ேப"டA ெச�ட�, �$ ேகா"ைட -  6900 

 
அ+வலக �றி�. ேம!ப$ பண�ய�� அவசிய� கEதி �ைற9த வ�ைல�.�ள) த9த 

நிDவன� லிேயா ஆ"ேடா எல "Aக�B, C.C.ப�.ேரா<, 
ேவதார�ய= எ�ற நிDவன4தி� ேப�டc ெகா�7த� ெச;ய 
ம�ற� ஒ�.த� வழ=கலா�. அவசர அவசிய� கEதி வ�தி          

15 � கீA ெசலவ�ன=க� ேம!ெகா�டைத<� அbமதி�கலா�. 

(ந.க.எ�.665/2020/எ?1) 
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                 தமிழக அரசினா� ெகாேரானா ெதா!D ேபcடராக அறிவ��க�ப�� அவசரகால sAநிைலய�ைன 

அறிவ�4/ 144 தைட உ4தர0 ப�ற�ப��க�ப�� மிக அ4தியாவசிய� தவ�,4/ ெபா/ம�க� ெவள)ய�� 
வEவைத தவ�,4திட அறிவ��க�ப���ள/. எனேவ, நகரா�சிய�� ெபா/ம�க� அ4தியாவசிய 
ேதைவகளான பா�, �$ந5,, மள)ைக, கா;கறிக� ம!D� மE9/ ெபாE�க� ெபா/ம�கள)� வ 5�கQ�ேக 
ெச�D வழ=கி�� வைகய�+�, �$ந5, ெதEமி�வ�ள�� ம!D� ெபா/ >காதார ேதைவக� 
அைன4தி!�� தான)ய=கி .கா, ம!D� ேசைவ ைமய� ஏ!ப�4திட0�, தான)ய=கி  .கா, ம!D� 

ேசைவ ைமய4தி!� SMS  ெச;திட 56161 எ�ற எ�ண�!��, Missed Call ெச;வத!� 9999719565 
எ�ற எ�B� ெபDவத!� நடவ$�ைகக� ேம!ெகா�ள ேவ�$ய/ அவசியமாகிற/. எனேவ, 
அத!கான ெசலவ�ன=க� ேம!ெகா�வத!� ம�ற4தி� அbமதி�� ைவ�க�ப�கிற/. 
 

 
அ+வலக �றி�. .ஒ�.த� அள)�கலா�. ெசலவ�ன=க� நகரா�சி நிதிய�� 

ேம!ெகா�ள0� அbமதி�கலா�. 

(ந.க.எ�.724/2020/இ1)                                                                      
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                   நாக�ப�$ன� மாவ�ட நக,�.ற� ம!D� ஊரக ப�திகள)� ெகாேரானா ைவர- (COVID-19) 
பர0வைத க���ப�4/� வைகய�� ப�ேவD நடவ$�ைகக� ேம!ெகா�ள�ப�� வEகிற/. ேம!ப$ 

ெகாேரானா ைவர- பரவாம� த��பத!� வ�!பைன ச9ைத ம!D� கைடகள)�  Social Distancing 
Maintain ெச;வத!காக0� Contaminate Protocol அம� ெச;வத!காக0� தின�#லி அ$�பைடய�� 

த!காலிக ம-~,க� 30 பண�யாள,க� நியமி4/�ெகா�ள அbமதி வழ=கி வர�ெப!ற மாவ�ட 

ஆ�சி4தைலவ,, நாக�ப�$ன� அவ,கள)� 30.03.2020 ேததிய ெச.7.ந.க.2656/அ2/2018 பா,ைவ��� 
ஒ�.த+��� ைவ�க�ப�கிற/. 
அ+வலக �றி�. .மாவ�ட ஆ�சி4தைலவ, அவ,கள)� அbமதி உ4தரவ�� ேபc� 

தின�#லி அ$�பைடய�� மாவ�ட ஆ�சி4தைலவc� நி,ணய 

வ�ைல வ�கித4தி� வ�ேவகான9த, >ய உதவ���f Cலமாக 30 
நப,க� ெகாெரானா ைவர- ெதா!D த��. நடவ$�ைகக� 
7$<� வைர பண�யம,4தி�ெகா�ள0�, அத!கான 
ெசலவ�ன=க� நகரா�சி நிதிய�� ேம!ெகா�ள0� அbமதி�கலா�. 

(665/2020/எ?1) 
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                   ெகாேரானா ெதா!D த��. நடவ$�ைகயாக ேவதார�ய� நக,ப�திய�� அைம9/�ள 
ெபா/ம�க� அதிக� #�� இட=களாகிய வண�க வளாக=க�/ வ=கிக�/ 
மE4/வமைனக�/அ+வலக=க� வ9/ ெச�+� ெபா/ம�க� ைக கfவ  ஏ/வாக ைக கf0� 

ெதா�$க� அைம4திட, மாதிc ைககf0� ெதா�$க� 20 எ�ண��ைக த�சா�,, சீதா இ�ஜின)யc= 

நிDவன4தி� வா=கிட0� அத!கான ெசலவ�ன=க� r.56000/- நகரா�சி நிதிய�� ேம!ெகா�ள0� 
ம�ற ஒ�.த+�� ைவ�க�ப�கிற/. 
 
அ+வலக �றி�. .ெகாேரானா ெதா!D த��. நடவ$�ைகயாக ைககf0� ெதா�$ 

ைவ4/ ம�கQ�� வ�ழி�.ண,0 ஏ!ப�4த ேவ�$ய/ 
அ4தியாவசிய� எ�பதா+�, அரசினரா� இதைன 
வலி<D4/வதா+� மாதிc ெதா�$க� அைம4திட ேபcட, 
எம,ெஜ�ஸி எ�பதா� தமிAநா� மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட� 

1920 வ�தி 15 �கீA நகரா�சி நிதிய�� ெசலவ�ன=க� 
ேம!ெகா�ளலா�. 
 

        மாதிc ெதா�$க� அைம4/ அைன4/ வண�க 
நிDவன=க�, வ=கிக�. தன)யா, நிDவன=க�, அ�சலக=கள)� 

த��மான எ� 64 
ஒ��த� 
அள	 க�ப"ட$. 
 



ைககf0� ெதா�$க� க�டாய� ைவ4திட0� ைவ�காத 

நிDவன=கள)ட� அபராத க�டண� r.3000/- வsலி4திட0� 
ஒ�.த� அள)�கலா�. 

(665/2020/எ?1) 
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                   அ+வலக உபேயாக4தி!� Executive Chair ம!D� கண�ண� பய�பா�$!�cய 

நா!காலிக� வா=�வத!� வர�ெப!ற வ�ைல�.�ள)க� ம�ற4தி� பா,ைவ���, ஒ�.த+��� 
ைவ�க�ப�கிற/. 

நிDவன� Executive Chair Computer Chair 
ச�திப�cயா ெமகா மா,� 3700 2700 

ச9திரா எல��ரான)�- & ப,ன)?ச, 3900 2800 

     வர�ெப!ற வ�ைல�.�ள)கள)� �ைற9த வ�ைல�.�ள) வழ=கி<�ள ச�திப�cயா ெமகா மா,� 
நிDவன வ�ைல வ�கித4திைன ஏ!D ெபாE�க� வா=கி ெதாைக வழ=கிட ஒ�.த+�� 
ைவ�க�ப�கிற/. 
அ+வலக �றி�. .�ைற9த வ�ைல�.�ள) வர�ெப!ற ச�திப�cயா ெமகா மா,�-

ய�டமிE9/  ெபாE�க� வா=க�ப�� ெதாைக வழ=கியைத 
ஒ�.த� அள)�கலா�. 
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                    ேவதார�ய� நகரா�சி வாகன=கQ��cய  Log Book அ?ச$�பத!� ேவதார�ய� 

ப�திய�� இய=�கி�ற ரா� ஆ�ெச�, ஆ,.எ-, ஆ�ெச�, ந5லா ஆ�ெச� ஆகிய 
நிDவன=கள)டமிE9/, வ�ைல�.�ள)க� கீAகாB� வ�பர�ப$ வர�ெப!ற/. 

 வ�ைல வ�கித= 
நி;வன ெபய� ெபAய அளU ஏ4 சிறிய$ 1: 8 

ரா� ஆ�ெச� 360 95 
ஆ,.எ-.ஆ�ெச� 380 105 
ந5லா ஆ�ெச� 380 115 

      

             
ேம!ப$ நிDவன=கள)டமிE9/, வர�ெப!ற வ�ைல�.�ள)கள)� �ைறவான வ�ைல�.�ள) 

த��மான எ� 66 
ஒ��த� 
அள	 க�ப"ட$. 
 



வழ=கி<�ள ரா� ஆ�ெச�, ேவதார�ய� எ�ற நிDவன4தி� log Book அ?ச$4திட0� அத!கான 
ெசலவ�ன=க� நகரா�சி நிதிய�� ேம!ெகா�ள0� ஒ�.த+�� ைவ�க�ப�கிற/. 
அ+வலக �றி�. ஒ�.த� வழ=கிடலா�. 

(660/18ப�1) 
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                    ேவதார�ய� நகரா�சி ப�திய�� உ�ள கா9தி :=கா >மா, 10 ஆ��கQ�� 7�னா� 
அைம�க�ப�� ெபா/ம�கQ���, சிDவ,கQ��� மிக0� சிற�பானதாக ெபாf/ேபா��� வ�த4தி� 
ந5E!Dக�, நைடபாைதக� ஊ�ச�க� ம!D� வ�ைளயா�� சாதன=க�, அல=கார வ�ள��க� 
அைம�க�ப�ட/. ேம+� ந5�ட நா�களாக பராமc�. ெச;யாம� உ�ளதா� இ9த  :=காைவ 
பராமc�. ெச;/ ெபா/ம�கQ�� பய�பா�$!� ெகா�� வEவ/ மக0� அவசியமாகிற/. இ9த 
ப�திய�� நைட பய�!சி ேம!ெகா�Q� ெபா/ம�க� :=காவ�� நைடபய�!சி  ேம!ெகா�ட ப�ற� 
தியான� ெச;வத!� ஒE தியான ம�டப�  அைம4/�ெகா�4தா� மிக0� சிற�பானதாக  

இE���. எனேவ, ெபா/ம�க� நல� கEதி இ�பண� ெச;திட தயாc�க�ப�ட  மதி�ப�� ’E. 10.00 
இல�ச4தி!� ம�ற4தி� அbமதி ேவ�ட�ப�கிற/. 
அ+வலக �றி�. ம�ற� அbமதி�கலா�. இ?ெசலவ�ன4திைன நகரா�சி             

2020-21 � ஆ�� ெபா/நிதிய�� கீA ேம!ெகா�ளலா�. ேம+�,  
இ�பண�ய�ைன ேம!ெகா�ள தன) அ+வல, அவ,கள)� 7� 
அbமதி ெப!D ஒ�ப9த�.�ள) ேகாcய அ+வலக 
நடவ$�ைகய�ைன  ம�ற� அ=கீகc�கலா�. 

((((e.f.730/2020/n1)e.f.730/2020/n1)e.f.730/2020/n1)e.f.730/2020/n1)    
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                    நகரா�சி ப�திய�� பாராQம�ற உD�ப�ன, உ�Qடா ப�தி ேம�பா��4தி�ட� 2019-20/� கீA 
கீAக�ட பண�க� ேம!ெகா�ள 28.04.2020 அ�D வர�ெப!ற ஒ�ப9த�.�ள)க� ம�ற4தி� 
பா,ைவ���, அbமதி��� ைவ�க�ப�கிற/. 

வ.எ பண�ய�� ெபய, மதி�ப��              
(r 

ல�ச4தி�) 

ஒ�ப9த�கார, ெபய, 
(திEவாள,க�) 

ஒ�ப9த 
வ�கித� 

1. ேவதார�ய� நகரா�சி நாைக 
சாைல ேகா,� வளாக4தி!� 
அEகி� உய, ேகா.ர மி�வ�ள�� 

அைம4த� (9 metrs x 100 Watts 
3.80 

எ�ஸ�, மய�லா�/ைற 0.05%  
�ைற0 

வ�ஜயெல�>மி  & ேகா,         
மய�லா�/ைற 

0.10%  
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x 5 LED)  �ைற0 

2. ேவதார�ய� நகரா�சி நாைக 
சாைல ேதா�.4/ைற 
ந�லத�ண5, �ள4தி!� எதிc� 
உய, ேகா.ர மி�வ�ள�� 

அைம4த� (9 metrs x 100 Watts 
x 5 LED)  

3.80 

எ�ஸ�, மய�லா�/ைற 0.05%  
�ைற0 

வ�ஜயெல�>மி  & ேகா,         
மய�லா�/ைற 

0.10%  
�ைற0 

3. 
 

ேவதார�ய� நகரா�சி 
ஆDகா��4/ைற மR� ஏல�#ட� 
அEகி� உய, ேகா.ர மி�வ�ள�� 

அைம4த� (9 metrs x 100 Watts 
x 5 LED) 

3.80 

எ�ஸ�, மய�லா�/ைற 0.05%  
�ைற0 

 வ�ஜயெல�>மி  & ேகா,         
மய�லா�/ைற 

0.10%  
�ைற0 

4, ேவதார�ய� >னாமி 
நிைன0�#�உய, ேகா.ர 

மி�வ�ள�� அைம4த� (9 metrs 
x 100 Watts x 5 LED) 

3.80 

எ�ஸ�, மய�லா�/ைற 0.05%  
�ைற0 

வ�ஜயெல�>மி  & ேகா,         
மய�லா�/ைற 

0.10%  
�ைற0 

    

அ+வலக �றி�. 

  

1. வர�ெப!ற ஒ�ப9த�.�ள)கள)� மதி�ப��$ைன வ�ட �ைறவாக 
ஒ�ப9த�.�ள) வழ=கி<�ள நிDவனமான வ�ஜயெல�>மி  & 
ேகா, மய�லா�/ைற எ�ற நிDவன4தின ஒ�ப9த�.�ள)ய�ைன 
ம�ற� ஏ!கலா�. 

2. ேம+� பண�ய�� அவசர அவசிய4திைன கE4தி� ெகா�� 
தன) அ+வல, 7� அbமதி ெப!D ேவைல உ4தர0 
வழ=கிய அ+வலக நடவ$�ைகய�ைன<� ம�ற� 
அ=கீகc�கலா�. 

(ந.க.எ�.217/2020/இ1) 
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                    நகரா�சி ப�திய�� ேகாேரானா ெதா!D த��. நடவ$�ைகக� ேம!ெகா�Q� ~;ைம 
பண�யாள,க�, கள�பண�யாள,க� அைனவE��� அைடயாள அ�ைட வழ=கிட வர�ெப!ற 
வ�ைல�.�ள)க� ம�ற4தி� பா,ைவ���, ஒ�.த+��� ைவ�க�ப�கிற/. 
 
 

த��மான எ� 69 
அ'மதி க�ப"ட$ 



நி;வன]தி� ெபய� அைடயாள அ"ைட ஒனறி^_ 
வ�ைல வ�கித= ` 

 வ� கா,�-, வட�� வ 5தி, 
ேவதார�ய� 

33 

வ�நாயகா க�ப���ட,-, 
ேவதார�ய� 

32 

Apex Computers, Vedaranyam 30 

    

அ+வலக �றி�. வர�ெப!ற வ�ைல�.�ள)ய�� �ைற9த வ�ைல வ�கித� ேகாcய 
Apex Computers நிDவன4தி� வ�ைலய�ைன ஏ!D பண�க� 

ேம!ெகா�டைத<�, அத!கான உ4ேதச ெசலவ�ன=க� r.4500/- 
நகரா�சி நிதிய�� ேம!ெகா�ள0� ம�ற� அbமதி�கலா�. 

    

30.04.2020 bghUs; vz;. 14bghUs; vz;. 14bghUs; vz;. 14bghUs; vz;. 14    

                    ேபcட, ேமலா�ைமய�� கீA ெகாேரானா (Covid 19)  பரவைல4த���� வ�தமாக 

அரசாைண எ� 193 வEவா; ம!D� ேபcட, ேமலா�ைம4/ைற  நா� 15.04.2020 � 

அறிவ�4/�ள, 144 ஊரட=� தைட?ச�ட4தி� ப$<�, தமிAநா� மாநில ச�ட� 1920 ப�c0  298 & 
308-� ப$<� ம!D� தமிAநா� ெபா/>காதார?ச�ட� 1939 ப�c0 62-74 � ப$<� 
நகரா�சி���ப�ட அைன4/ ப�திகள)+�, கிEமி நாசின) ெதள)4திட வழ=க�ப�ட அறி0D4த�கள)� 
ப$<�, அைன4/  ெதE�கள)� ப�திகQ���, அைன4/ அர> அ+வலக=க�, வண�க நிDவன=க� 

வ=கிக�, ATM ைமய=க� ஆகிய இட=கQ�� கிEமி நாசின) ெபEமள0 ெதள)4திட Mobijjet Petrol 
(Engine Driver) கEவ� 2 எ�ண��ைக ேகாய�.4~,  Whale Enterprises Private Limited – 
நிDவன4திடமிE9/ வா=கிட0� ெசலவ�ன4தி!�� ஒ�.த+�� ைவ�க�ப�கிற/. 
 
அ+வலக �றி�. ெகாேரானா ேநா; ெதா!D த��. பண�ய�� அவசர அவசிய� 

கE4தி� ெகா�� Tender Transparency Act Rule 16A-� கீA 

வ�ல�கள)�க�ப�டைத4 ெதாட,9/ Mobijet தயாc�. நிDவனமான  

Whale Enterprises நிDவன=கள)டமிE9/ வ�ைல�.�ள)க� 
ெப!D பண�ய�� அவசர அவசிய� கEதி<�, தமிAநா� மாவ�ட 
நகரா�சிக� ச�ட� 1920 வ�தி 15� கீA ெசலவ�ன=க� 
ேம!ெகா�ள�ப�டைத<� அ=கீகc�கலா�. 

    

த��மான எ� 70 
அGகீகA க�ப"ட$ 
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                    ேபcட, ேமலா�ைமய�� கீA ெகாேரானா (Covid 19)  பரவைல4த���� வ�தமாக 

அரசாைண எ� 193 வEவா; ம!D� ேபcட, ேமலா�ைம4/ைற  நா� 15.04.2020 � 

அறிவ�4/�ள, 144 ஊரட=� தைட?ச�ட4தி� ப$<�, தமிAநா� மாநில ச�ட� 1920 ப�c0  298 & 
308-� ப$<� ம!D� தமிAநா� ெபா/>காதார?ச�ட� 1939 ப�c0 62-74 � ப$<� ெபா/ம�க� 
அ4தியாவசிய ேதைவகQ�காக ம���  வ 5�ைட வ��� ெவள)ேய வர0�, ேதைவகள)�றி ெபா/ 
ம�க� ெவள)ேய >!Dவைத4 தவ�,4தி�� ெபாE�� உcய நிப9தைனகQட� C�D வ�ண 
அ�ைடக� அ?ச$4/ ெபா/ம�கQ��  வழ=கிட0�, அத!��டான ெசலவ�ன=கQ�� ஒ�.த+�� 
ைவ�க�ப�கிற/. 
 
அ+வலக �றி�. ெகாேரானா ேநா; ெதா!D த��. நடவ$�ைகயாக மாவ�ட 

ஆ�சி4தைலவ, ம!D� மாவ�ட க�காண��. அ+வல,கள)� 
ஆ;0#�ட அறி0ைர�ப$ அ4தியாவசிய ேதைவகQ�� ம��� 
ெபா/ம�க� வார4தி!� இE நா�க� ம��� ஒE நப, வ 5�$லிE9/ 
ெவள)ேய ெச�D வE� வ�தமாக வ 5�$!� ஒE அ�ைட வ 5த� ந5ல�, 
ெமE�, ப?ைச என Cவ�ண=கள)� (3000+3000+3000) என 9000 
எ�ண��ைகய�லான அ�ைடக� அ?ச$4/ வழ=கிட ெசலவ�ன� தமிAநா� 
மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட� 1920 வ�தி 15� கீA ேம!ெகா�ள�ப�டைத<� 
ஒ�.த� அள)�கலா�. 

    

ஒ��த� 
அள	 க�ப"ட$ 

30.04.2020 bghUs; vz;. 16bghUs; vz;. 16bghUs; vz;. 16bghUs; vz;. 16    

                    ேபcட, ேமலா�ைமய�� கீA ெகாேரானா (Covid 19)  பரவைல4த���� வ�தமாக 

அரசாைண எ� 193 வEவா; ம!D� ேபcட, ேமலா�ைம4/ைற  நா� 15.04.2020 � 

அறிவ�4/�ள, 144 ஊரட=� தைட?ச�ட4தி� ப$<�, ெகாேரானா ைவர-  ேநா; ெதா!றிைன 
க���ப�4திட வழிகா��த�க� ம!D� ேபcட,  ேமலா�ைம?ச�ட� 2005 � கீA தர�ப�ட 
அறி0D4த�க�ப$<� ேவதார�ய� நகரா�சிய�� ெகாேரானா ேநா; த��. நடவ$�ைககள)� 
7fைமயாக ஈ�ப�� வE� அைன4/ ~;ைம�பண�யாள,க�, ெட=� பண�யாள,க�, 

>காதார�பண�யாள,க� ம!D� அைன4/ கள�பண�யாள,க� (Animaters) உ�பட0� ம!D� 
அ+வலக4தி!�� வE� ெபா/ம�க�, ேசாதைன சாவ$கQ�� வEபவ,கQ��� அைனவE��� 

உட� ெவ�பநிைல ஆ;0 ெச;ய0�  Thermo Scanner கEவ�-3, SR Enterprises, Chennai- 
நிDவன4தி� வா=கிட0� அத!கான ெசலவ�ன4தி!�� ம�ற ஒ�.த+�� ைவ�க�ப�கிற/. 
அ+வலக �றி�. தமிழக அரசா� மாநில� 7fவ/� 7f ஊரட=� 22.03.2020  7த� 

31.05.2020 வைர 144 தைட உ4தர0 ப�ற�ப��க�ப�ட நிைலய�� ெகாேரானா 
ேநா; ெதா!D  த��. நடவ$�ைக அதித5வ�ரமாக த���� ெபாE��, 
அைன4/ பண�யாள,கQ� அ+வலக� ம!D� ெச�ேபா-� ப�திகள)� 

த��மான எ� 72 
ஒ��த� 
அள	 க�ப"ட$ 



 
 

Mizah;/jdp mYtyh;, 
Btjhuz;ak; efuhl;rp. 

 

வE� ெபா/ம�கQ��� ெவ�பநிைல அறி9திட  Thermo Scanner 
வா=கி பய�ப�4திட மாவ�ட ஆ�சி4தைலவ,  ம!D� க�காண��. 
அ+வல,களா� அறி0D4த�ப�டைத கE4தி� ெகா�� எ=�� 
கைடகள)� / வண�க நிDவன=க� / மE9தக=கள)� கிைட�காத 
நிைலய�+�, வ�ைல�.�ள)க� ெப!D ஒ�ப��� பா,�காத இயலாத  
நிைலய�+�, ேவதார�ய� வ�டார மE4/வ அ+வல, பc9/ைரய��ப$,  

SR Enterprises, Chennai- நிDவன4திடமிE9/ 3 Thermo Scanner 
வா=கியைத தமிAநா� மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட� 1920 வ�தி 15� கீA 
ெசலவ�ன=க� ேம!ெகா�டைத<�  ஒ�.த� வழ=கலா�. 
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                    ேபcட, ேமலா�ைமய�� கீA ெகாேரானா (Covid 19)  பரவைல4த���� வ�தமாக அரசாைண 
எ� 193 வEவா; ம!D� ேபcட, ேமலா�ைம4/ைற  நா� 15.04.2020 � அறிவ�4/�ள, 144 ஊரட=� 
தைட?ச�ட4தி� ப$<�, தமிAநா� மாநில ச�ட� 1920 ப�c0  298 & 308-� ப$<� ம!D� தமிAநா� 
ெபா/>காதார?ச�ட� 1939 ப�c0 62-74 � ப$<�, நகரா�சி���ப�ட அைன4/ ப�திகள)+�, கிEமி 
நாசின) ெதள)4திட வழ=க�ப�ட அறி0D4த�கள)�ப$<� அைன4/ ெதE�கள)� ப�திகQ���, 
அைன4/ அர> அ+வலக=க�, வ=கிக�, ATM  ைமய=க�, வண�க நிDவன=கள)� ெதள)4திட கிEமி 
நாசின) அதிக அளவ�� ேதைவ�ப�வதா�, சி9/ எல��cக�- த�சா�,, ெஜயரா� $ேரட,-, 
ஈேரா� எb� இE நிDவன=கள)டமிE9/ வ�ைல�.�ள)க� ெபற�ப�டதி�, ெஜயரா� $ேரட,- 
எb� நிDவன4திடமிE9/ �ைற9த வ�ைல�.�ள) ெபற�ப�டதா�, ெஜயரா� $ேரட,-,  ஈேரா� 
எb� நிDவன4திடமிE9/ கிEமி நாசின) (Lizol) வழ=க�ப�டத!கான ெசலவ�ன=கQ�� ஒ�.த� 
ேகாc ெபாE� ைவ�க�ப�கிற/. 
 
அ+வலக �றி�. ெகாேரானா ேநா; ெதா!D த��. பண�ய�� அவசர அவசிய� கE4தி� ெகா�� 

Tender Transparency Act Rule 16A-� கீA வ�ல�கள)�க�ப�டைத4 ெதாட,9/ 
ஈேரா�, ெஜயரா� $ேரட,ஸிடமிE9/ கிEமி நாசின) வா=கியைத<� அத!கான 
ெசலவ�ன�  தமிAநா� மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட� 1920 வ�தி 15� கீA 
ேம!ெகா�ள�ப�டைத<� அ=கீகc�கலா�. 

(665/2020/(665/2020/(665/2020/(665/2020/எa1) 
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அGகீகA க�ப"ட$ 


