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17.03.2020 ெபா-� எ�.1   

        ேவதார�ய� நகரா�சி���ப�ட ப�திகள+0 கீ2�க�டவா3 ேத�4 ெச�ய5ப�ட 4 

எ�ண��ைக பண�க7�� ஒ-9கிைண:த நக�5;ற ேம�பா��<தி�ட� (IUDM) 2019-20 � கீ2 நிதி 
ஒG�கீ� ெச�திட தயா� ெச�ய5ப���ள மதி5பH�க7�� நி�வாக அIமதி வழ9கிட J�ெமாழி4க� 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� அவ�க7�� அI5ப�ட ம�ற<தி� அIமதி ேவ�ட5ப�கிறG. 

வ.எ ேத�� ெச�ய�ப�ட பண�ய�� ெபய� மதி�ப ! ". 
இல�ச$தி% 

1. 
ேவதாமி�த ஏL கீ2கைரய�0 த�5;�Mவ� ம"3� N9கா 
அைம<த0 

650.00 

2. 
ச�னதி கட"கைர ப�திய�0 N9கா அ-கி0 த�பண ம�டப� 
ம"3� த�5;�Mவ� அைம��� பண� 

69.00 

3. 
ேவதார�ய� நகரா�சி ப�திய�0 10 எ�ண��ைக நP�நிைலக� 
ேம�பா� ெச�Q� பண� 

500.00 

4. 
ேவதார�ய� நகரா�சி ப�திய�0 ;தியதாக 8562 மU�ட� மைழநP� 

வ&கா0 ம"3� 77 எ�ண��ைக சி3பால9க� அைம��� பண� 
500.00 

 

அ,வலக �றி5;: ம�ற� அIமதி�கலா�. ேம,� இ5பண��� தயா� ெச�ய5ப�ட 
மதி5பH�க7�� JY அரM மான+யமாக வழ9கிட ேகாL நகரா�சி 
நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�க7�� J�ெமாழி4க� அI5ப�ட 
ம�ற� அIமதி�கலா�. 

 

த&�மான எ' 40 
அ+மதி,க�ப�ட.. 
 

17.03.2020   ெபா-� எ�.2  த&�மான எ' 41 



        ேவதார�ய� நகரா�சி���ப�ட ப�திகள+0 கீ2�க�டவா3 ேத�4 ெச�ய5ப�ட 3 

எ�ண��ைக பண�க7�� [லதனமான+ய தி�ட� (CGF) 2019-20 � கீ2 நிதி ஒG�கீ� ெச�திட தயா� 
ெச�ய5ப���ள மதி5பH�க7�� நி�வாக அIமதி வழ9கிட J�ெமாழி4க� நகரா�சி நி�வாக 
ஆைணய� அவ�க7�� அI5ப�ட ம�ற<தி� அIமதி ேவ�ட5ப�கிறG. 

வ.எ ேத�� ெச�ய�ப�ட பண�ய�� ெபய� மதி�ப ! ". 
இல�ச$தி% 

1. 
ேவதார�ய� நகரா�சி���ப�ட ச�னதி கட"கைரய�� ஒ- ப�திய�0 
மU�வள<Gைறய�� வழிகா��தலி�ப& க-9க0லா0 ஆன த�5;�Mவ� 
Mமா� 200 மU�ட� நPள<தி"� அைம��� பண� 

200.00 

2. 

ேவதார�ய� நகரா�சி���ப�ட ெகா�ள+<தP4 பால� Jத0 
ஆ3கா��<Gைற வைர ெச0,� பால� வைர சாைலய�� 
இ-;ற<தி,� ம"3� ஆ3கா��<Gைற Mனாமி நக� இைண5; 
பால<தி� அண�சாைலய�� இ-;ற<தி,� த�5;�Mவ� அைம��� பண� 

400.00 

3. 

ேவதார�ய� நகரா�சி ப�திய�0 உ�ள ேவ�ப ேதவ�கா�, 
அக`திய�ப�ள+, ஆ3கா��<Gைற ம"3� மண�ய� தP4 ஆகிய 
ப�திகள+0 தன+யாக ேம0நிைல நP�<ேத�க ெதா�&, �&நP� நPேர"3� 
�ழா�க� ம"3� �&நP� வ�நிேயாக �ழா�க� பதி��� பண� 

300.00 

 

அ,வலக �றி5;: ம�ற� அIமதி�கலா�. ேம,� இ5பண��� தயா� ெச�ய5ப�ட 
மதி5பH�க7�� JY அரM மான+யமாக வழ9கிட ேகாL நகரா�சி 
நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�க7�� J�ெமாழி4க� அI5ப�ட 
ம�ற� அIமதி�கலா�. 

(347/2020/இ1) 

அ+மதி,க�ப�ட.. 
 

17.03.2020   ெபா-� எ�.3  

       தமி2நா� நக�;ற க�டைம5; ேம�பா�� தி�ட� (TURIP) 2019-20 � கீ2 சாைல ேம�பா� 

பண�க7�� e.10.00 ேகா& தி�ட மதி5பH� நி�வாக அIமதி வழ9கிட நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� 
அவ�க7�� அI5ப�ட பண�க� ேத�4 ெச�ய5ப�� ம�ற<தி� ஒ5;த,�� ைவ�க5ப�கிறG.  
வ.எ வா�� 

எ� 
சாைலய�� ெபய� சாைலய�� 

த�ைம 
சாைலய�� 

நPள� 
மU�டL0 

அகல� மதி5பH� 
(e 

ல�ச<தி0) 

1 5&6 

ெகா�ள+<தP4, நாக<ேதா5; சாைல, 
ெபா�வ�ழா நக� சாைல ம"3� அரM 
ம-<Gவமைன எதி�;ற� ெதாட�க 
ேவளா�ைம %��ற4 வ9கி வைர 
ெச0,� சாைலய�ைன தா�சாைல 
அப�வ�-<தி ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 1.00 4.10 44.20 

த&�மான எ' 42 
அ1கீக3,க�ப�ட.. 
 



2 7 
ேமா�டா�&<ேதா5;, ெபா�னா9 ெகா0ைல  
தா�சாைல அப�வ�-<தி ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.90 4.10 35.50 

3 9 
அக`திய�ப�ள+ மயான சாைல தா�சாைல 
அப�வ�-<தி ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 1.15 4.10 43.50 

4 13 

ைகலவன�ேப�ைட Jத0 J<G5ேப�ைட 
சாைல இைண5;சாைல ம�சாைலய�ைன 
தா�சாைலயாக அப�வ�-<தி ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.50 4.10 37.70 

5 15 

�மர�கா� மயான சாைல 
ம�சாைலய�ைன தா�சாைலயாக 
அப�வ�-<தி ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 1.00 4.10 72.00 

6 17&18 

&.&.ப� சாைல Jத0 உ�ச�க�டைள , 
&.&.ப� சாைல Jத0 ச�வக�டைள ம"3� 
கீழ ஆ3Jக க�டைள இைண5; சாைல 
ம�சாைலய�ைன தா�சாைலயாக 
அப�வ�-<தி ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.60 4.10 44.90 

7 18 

ரா4<த��ள� Jத0 ேமலச<திர�க�டைள 
சாைல ம�சாைலய�ைன தா�சாைலயாக 
அப�வ�-<தி ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.60 4.10 44.90 

8 20 

Jதலியா�ேதா5; Jத0 ந0ல<தா�கா� 
இைண5; சாைல ம�சாைலய�ைன 
தா�சாைலயாக அப�வ�-<தி ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.60 4.10 52.00 

9, 6 

;ன+த அ:ேதாண�யா� ப�ள+ Jத0 நாைக 
ெமய��ேரா� வைரQ�ள சாைலய�ைன 
தா�சாைல அப�வ�-<தி ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.35 4.10 18.00 

10. 7 
ச�னதி கட"கைர சாைல  தா�சாைலயாக 
அப�வ�-<தி ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.63 5.00 66.40 

 

11. 21 

ெப-மா�ேகாவ�0 ெத-வ�0 உ�ள 
சாைலய�ைன தா�சாைலயாக அப�வ�-<தி 
ெச�Q� பண� தா�சாைல அப�வ�-<தி 
ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.30 4.10 22.20 

12. 1 
ஹ<தP5 ெத-வ�0 உ�ள சாைலய�ைன 
தா�சாைல அப�வ�-<தி ெச�Q� பண�  

தா�சாைல 0.40 4.10 20.40 

13. 1 

இல:ைதய&ர`தா ;Gமைன< ெத-வ�0 
உ�ள ம�சாைலய�ைன தா�சாைலயாக 
அப�வ�-<தி ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.20 4.10 18.00 

14, 4 

ஆ3கா��<Gைற வட��<ெத-வ�0 உ�ள 
சாைலய�ைன தா�சாைல அப�வ�-<தி 
ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.40. 4.10 20.50 



15. 3 

ஆ3கா��<Gைற வட��<ெத- Jத0 
ேநவ� ேக�5 வைர உ�ள சாைலய�ைன 
தா�சாைல அப�வ�-<தி ெச�Q� பண�  

தா�சாைல 0.60 4.10 44.70 

16. 8 

;G<ெத- Jத0 நL���� இைண5; 
சாைலய�ைன தா�சாைல அப�வ�-<தி 
ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.60 4.10 30.70 

17. 14 

கீழப�ண��ேந�ெமாழியா�;ர� 
சாைலய�ைன தா�சாைல அப�வ�-<தி 
ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.40 4.10 29.70 

18. 14 

ப�ண��ேந�ெமாழியா�;ர� ம� 
சாைலய�ைன தா�சாைலயாக அப�வ�-<தி 
ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.20 4.10 19.30 

19. 13 

ைகலவன�ேப�ைட Jத0 ;gகரண� 
இைண5; சாைலய�ைன தா�சாைலயாக  
அப�வ�-<தி ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 1.50 4.10 76.75 

20. 17 

ெச9காதைல சாைல (h�&�கார� 
ேகாய�0 Jத0 மி�சாரவாLய அ,வலக� 
வைர) Jத0 &.&.ப� சாைல வைர உ�ள 
ம�சாைலய�ைன தா�சாைலயாக 
அைம��� பண� 

தா�சாைல 1.50 4.10 144.75 

21. 21 

மாLய�ம�ேகாய�0 Jத0 ெத<ேதL 
இைண5; சாைலய�ைன தா�சாைலயாக 
அப�வ�-<தி ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.50 4.10 25.55 

22. 20 

வ�ள+ய�ைம சாைல வட��<ெத- �3�� 
சாைல ம�சாைலய�ைன தா�சாைலயாக  
அப�வ�-<தி ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.50 4.10 44.00 

23. 20 

Jதலியா�ேதா5; கிழ��ப�க� 
மாLய�ம�ேகாய�0 Jதல ந0ல<தா�கா� 
ப�ள+�� எதி�;ற� உ�ள ம�சாைலய�ைன 
தா�சாைலயாக அப�வ�-<தி ெச�Q� பண� 

தா�சாைல 0.50 4.10 44.35 

%�த0 14.930  1000.00 
 

அ,வலக �றி5;: மதி5பH�க7�� நி�வாக அIமதி ேவ�& நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, 

அவ�க7�� மதி5பH� e.10.00 ேகா&�� பண�க� வ�வர� அI5ப�ட4� JY 
அரM மா�ய� வழ9கிட4� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கைள 
ேக���ெகா�ள4� அ9கீகL�கலா�. 

 

17.03.2020 ெபா-� எ�.4 

        ேவதார�ய� நகரா�சி ப�திய�0 உ�ள ப�ரசி<தி ெப"ற அ-�மி� ேவதார�ேய`வர� தி-�ேகாய�0 
ேதேரா�ட� 06.03.2020 அ�3 நைடெபற இ-5பதா0 ேதேரா�� நா�� வ Pதிய�0 [�3 வ Pதிக� நகரா�சி�� 

த&�மான எ' 43 
அ1கீக3,க�ப�ட.. 



ெசா:தமானதா��. அதி0 உ�ள Patch ம"3� அ�ேப<கா� சிைல எதி�;ற� ம�சாைலய�0 ேத� இய�க 
ேவ�&ய�-5பதா0 அ5ப�திய�0 சாைல அைம�க காவ0Gைற Gைண க�காண�5பாள� %றியைதய�<G  
வ�டா�சிய� அவ�க� பண�க� ேம"ெகா�ள அறி43<தியதா0 Mமா� 1000 ச.மU பர5பளவ�0 சாைல அைம�க 
ேவ�&யG அவசியமாகிறG. 

1. இ5பண��� தயாL�க5ப���ள மதி5ப�� e.10.00 இல�ச<திைன நகரா�சி ெபாGநிதி 2019-20 � கீ2 
ேம"ெகா�வத"� ம�ற<தி� அIமதி ேவ�ட5ப�கிறG. 
 

2. ேம,�, கீ2க�ட பண� ேம"ெகா�ள 03.03.2020 அ�3 வர5ெப"ற இர�� ஒ5ப:த5;�ள+க� ம�ற<தி� 
பா�ைவ��� அIமதி��� ைவ�க5ப�கிறG. 

 

வ.எ பண�ய�� ெபய� மதி�ப !           
(". 

ல�ச$தி%) 

ஒ�ப8தகார� ெபய� 
(தி	வாள�க:) 

ஒ�ப8த 
வ�கித; 

1. ேவதார�ய� நகரா�சி ேதேரா�� 
வ Pதிகளான வட�� வ Pதி ம"3� கீழ 
வ Pதிகள+0 சாைலய�ைன அகல5ப�<தி 
ம3சீரைம5; பண� ெச�த0 

10.00 

எ�.J<G��மர�, 
தைலஞாய�3 

 0.44% அதிக� 

அ. அ�பழக�, 
நாக�ைடயா� 

0.02% �ைற4 

 
அ,வலக �றி5;  1. ம�ற� அIமதி�கலா�. இ5பண��கா�� ெசலவ�ன<திைன நகரா�சி 

ெபாGநிதிய�-:G ேம"ெகா�ள4�, ம�ற� அIமதி�கலா�. ேம,� 
பண�ய�� அவசர அவசிய<திைன க-<தி0ெகா�� தன+ அ,வல� 
அவ�கள+� J� அIமதி ெப"3 ஒ5ப:த5;�ள+ ேகாLய அ,வலக 
நடவ&�ைகய�ைன ம�ற� அ9கீகL�கலா�. 
 

 2. வர5ெப"ற ஒ5ப:த5;�ள+கள+0 மதி5பH�ைட வ�ட �ைறவாக 
ஒ5ப:த5;�ள+ வழ9கிQ�ள தி- அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�ற 
ஒ5ப:த�காரL� ஒ5ப:த5;�ள+ய�ைன ம�ற� ஏ"கலா�. 
 

 3. ேம,�. பண�ய�� அவசர அவசிய<திைன க-<தி0ெகா�� தன+ அ,வல� 
அவ�கள+� J� அIமதி ெப"3 ேவைல உ<தர4 வழ9கிய அ,வலக 
நடவ&�ைகய�ைனQ� ம�ற� அ9கீகL�கலா�. 

(ந.க.எ�.313/2020/இ1) 
 

 

   ெபா-� எ�.5 

       ெகாேரானா ைவர` ேநா�  உலகளாவ�ய ெபாG Mகாதார அவசர நிைலயாக அறிவ��க5ப�ட நிைலய�0 உலக 
Mகாதார நி3வன� இதைன த"ேபாG உலகளாவ�ய ேநா�<ெதா"றாக (Pandemic)  அறிவ�<G�ளைத ெதாட�:G, 
தமி2நா�&0 ெகாேரானா ைவர` ேநா� த�5; நடவ&�ைகக� �றி<G  மா�;மி� தமி2நா� Jதலைம�ச� 
அவ�கள+�  15.03.2020 ேததிய ெச�தி ெவள+யH� எ�.213 0 J�ென�சL�ைக நடவ&�ைகக� எ��க மா�;மி� 

த&�மான எ' 44 
அ+மதி,க�ப�ட.. 
 



 
 

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

Jதலைம�ச� அவ�க� உ<திரவ����ளைத ெதாட�:G, ெகாேரானா ைவர` த�5; நடவ&�ைகக� ேம"ெகா�ள 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள+� 15.03.2020 ேததிய ந.க.5437/2020/ெஜ1 எ� M"றறி�ைகய�0 ெதL:G�ள 
அறி4ைரகள+�ப& ேநா� ெதா"3 த�5; நடவ&�ைகக� வ�ழி5;ண�4 நடவ&�ைகக� ேம"ெகா�ள4� அத"கான 
ெசலவ�ன9க� நகரா�சி நிதிய�0 ேம"ெகா�ள4� ஒ5;த,�� ைவ�க5ப�கிறG. 
 

அ,வலக �றி5; ெகாேரானா ைவர` ேநா� த�5; நடவ&�ைகக�  ேம"ெகா�ள 
ேதைவயான கி-மி நாசின+க�, ெதள+5பா�க�, ைகQைற, Jக உைற., Reflect 
Jocket,  JY கவச உைடக�, வ�ழி5;ண�4 ப�ரMர9க�, ேபன�க�,  Flex 
ம"3� அ<தியாவசிய ேநா� த�5; ேதைவ�கான உபகரண9க� ேநா� 
ெதா"3 அவசர நிைலய��   (Epedemc Urgent)  அவசர� க-தி,  ேதசிய 
ேபLடL� அவசர�  க-திQ� தமி2நா� மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட� 1920 
வ�தி 15 � கீ2 ெசலவ�ன9க� ேம"ெகா�ள4�  அIமதி�கலா�. 

(665/2020/எ�1) 



rhjhuzrhjhuzrhjhuzrhjhuzf;Tl;lk;f;Tl;lk;f;Tl;lk;f;Tl;lk;    
    

ேவதார�ய� நகரா�சிய�� 2020 � ஆ�� மா�� மாத�  31 � 
 நா�  ெச�வா��கிழைம மாைல  4.00 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;    

    

31.03.2020 ெபா-� எ�.1 

      தமி/நா�%0 ெகாேரானா ைவர1 ேநா� த�23 நடவ%�ைகக� �றி45 மா�3மி� தமி/நா� 
6தலைம�ச� அவ�கள*� ப4தி8�ைக ெச�தி ம"9� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள*� 
:"றறி�ைகய��ப% ேவதார�ய� நகரா�சி  ப�திகள*0  ெதா"9 ேநா� பர;தைல த���� ெபா-�� 
ேப-<5 நிைலய�, அ,வலக>க�,  வழிபா�� தல>க� ேபா�ற ெபா5 இட>கள*0 ேநா� ெதா"9 

ம-<5கைள ெதள*4திட ைக ெதள*2பா� (Sprayer) வா>கிட உ4ேதச ெசலவ�ன� I.4800/-�� 
ம�ற4தி� ஒ23த,��. 
அ,வலக �றி23 ெகாேரானா ைவர1ேநா� த�23 நடவ%�ைகய�� அவசர அவசிய� க-தி 

உ�P� நி9வன� Qெவ>கடாஜலபதி ஏெஜ�சீ1, வட�� வ Uதி, 
ேவதார�ய� எ�ற நி9வன4தி0 இர�� எ�ண��ைகய�லான 
ைக4ெதள*2பா�க� ((Sprayer) வா>கியைதV� அத"கான ெசலவ�ன� 

I.4800/-ஐ ெபா5 நிதிய�லி-<5 வழ>கியைதV� ம�ற� அXமதி 
வழ>கலா�. 

(665/2020.எ�1) 
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31.03.2020 ெபா-� எ�.2 
 

      ேவதார�ய� நகரா�சிய�0 2017-18 6த0 2019-2020 � ஆ�� வைர ேம"ெகா�ள2ப�� வ-� 
பண�க� வ�வர4திைன நாக2ப�%ன� மாவ�ட ஆ�சி4தைலவ� அவ�கள*� அறி;ைரகைள ப��ப"றி 
கீ/�க�ட நாள*த/கள*� 2019 � ஆ�� ெதாழி0மல� ம"9� நாள*த/ ெதாழி0 மல80 
ெவள*ய�ட2ப�ட5. அ<த வ�ள�பர4தி"கான வ�ள�பர�க�டண� கீ/க�டவா9 ப�%ய0 
வர2ெப"9�ள5.   
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அ�மதி�க�ப�ட  



வ.எ ெதாழி0 மல� ப�%ய0 எ�/நா� வ�ள�பர� 
க�டண� I. 

1. மாைல 6ர: AD03079/07.03.2020 13125.00 
2. தினமல� TRY 22241/07.03.2020   27300.00 
3. தினமண� NGTTN100009379/11.03.2020 19320.00 
40 தின4<தி TNJ1920-0015212/07.03.2020 58905.00 

 

          ேம"க�டவா9 வ�ள�பர�க�டண4திைன ேம"க�ட நி9வன>க`�� ெச,45வத"a 
ம�ற4தி� அXமதி ேவ�ட2ப�கிற5. 
அ,வலக �றி23 ம�ற� அXமதி�கலா�. இ4ெதாைகய�ைன நகரா�சி 

ெபா5நிதிய�லி-<5 வழ>கியைதV� ம�ற� அXமதி�கலா�. 
 

31.03.2020 ெபா-� எ�.3 
 

      ேவதார�ய� நகரா�சி நாைக சாைலய�0  உ�ள கா0நைட2ெப�% இ>� வ Uசிய கஜா 3யலினா0 
மிக;� பாதி�க2ப�� பய�ப�4த 6%யாத நிைலய�0 உ�ள5.  ேம,�, இ>��ள ப�ரதான வ Uதிகள*0 
கா0நைடக� :"றி4தி8வதா0 ெபா5ம�க`���, வாகன ஓ�%க`� மிக;� சிரம4தி"� ஆளாகி 
வ-கி�றன�, இ<த கா0நைடகைள  ப�%45 அைட���  கா0நைட2ெப�% கஜா 3ய,�� ப�ற� 
பராம82ப�0லாம0 உ�ளதா0 கா0நைடகைள ப�%45 அைட�க 6%யாம0 உ�ள5. ெபா5ம�க`�  
ெபா5 நல அைம23க� ம"9� காவ0 5ைறய�ன-� இ5 �றி45 நடவ%�ைகக� ேம"ெகா�`மா9 
$றி வ-கி�றன�. இதனா0 உடன%யாக பa5நU�க� ெச�ய ேவ�%ய அவசிய� ஏ"ப���ள5.  
இத"காக தயா8�க2ப���ள மதி2பc� I.1.40 இல�ச4தி"� ஆைணய� அவ�கள*� அXமதி 
ேவ�ட2ப�கிற5. 
அ,வலக �றி23 ம�ற� அXமதி�கலா�. இ�ெசலவ�ன4திைன நகரா�சி  

ெபா5நிதிய�லி-<5 ேம"ெகா�ள;� ம�ற� அXமதி�கலா�. 
ேம,�,  இ2பண�ய�� அவசர அவசிய4திைன க-4தி0 ெகா�� 
ஒ2ப<த23�ள* ேகா8ய அ,வலக நடவ%�ைகய�ைன ம�ற� 
அXமதி�கலா� 

(1029/19/இ1) 
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31.03.2020 ெபா-� எ�.4 
 

      ேவதார�ய� நகரா�சி ச�வக�டைள ப�திய�0 ச6தாய நல�$ட� ஒ�9 உ�ள5. இ<த 
ச6தாய நல�$ட4தி0 இத� :"923ற ப�திய�0 உ�ள ெபா5ம�க� த>க� இ0ல>கள*0 
நைடெப9� நிக/�சிக`�� இதைன பய�ப�4த வ-கிறா�க�. த"ேபா5 இ<த ச6தாய நல�$ட4தி0 
ப��3ற� உ�ள சைமயலைறய�� ேம"$ைரக� கஜா 3யலினா0 ேசதமைட<5 பய�ப�4த 6%யாத 
நிைல உ�ள5.  இதைன க-4தி0 ெகா�� சைமயலைற ப�திகள*0 மd��� ேம"$ைரக� அைம45 

த��மான எ� 48 
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ச8ெச�ய;� பைழய க�%ட4தி� உ�3ற� ம"9� ெவள*23ற� ெபய��%> பண� ெச�ய;� 
பaதைட<5�ள மி�வ�ள��க� பராம823 பண� ெச�ய ேவ�%ய5� அவசியமாகிற5. இதைன ெச�5 
ெகா�4தா0 அ2ப�திய�,�ள ஏைழ, எள*ய ம�க`�� மிக;� பயX�ளதாக இ-���. ெபா5ம�க� 

நல� க-தி  இத"காக தயா8�க2ப���ள மதி2பc� I.2.55 இல�ச4தி"� ஆைணய� அவ�கள*� 
அXமதி ேவ�ட2ப�கிற5. 
 

அ,வலக �றி23 ம�ற� அXமதி�கலா�. இ�ெசலவ�ன4திைன நகரா�சி  
ெபா5நிதிய�லி-<5 ேம"ெகா�ள;� ம�ற� அXமதி�கலா�. 
ேம,�,  இ2பண�ய�� அவசர அவசிய4திைன க-4தி0 ெகா�� 
ஒ2ப<த23�ள* ேகா8ய அ,வலக நடவ%�ைகய�ைன ம�ற� 
அXமதி�கலா�. 

(1029/19/இ1) 
 

31.03.2020 ெபா-� எ�.5 
 

      ேவதார�ய� நகரா�சி கீழவ Uதிய�0 உ�ள “ந�ம டா�ெல�” கழி2ப�ட4ைத ெபா5ம�க� ந0ல 
6ைறய�0 பய�ப�4தி வ-கி�றன�. இ<த கழி2ப�ட4தி� ேம"$ைர அைன45� கஜா 3யலினா0 
மிக;� ேசதமைட<5 வ Uசிய ெப-� கா"றினா0 g�கி வ Uச2ப���ள5.  இதனா0 கழி2ப�ட4தி� 
ேம"$ைரய�ைன உடன%யாக அைம�க ேவ�%ய5 மிக;� அவசியமாகிற5. இத"காக 

தயா8�க2ப���ள மதி2பc� I.50,000/- �� ஆைணய� அவ�கள*� அXமதி ேவ�ட2ப�கிற5. 
அ,வலக �றி23 ம�ற� அXமதி�கலா�. இ�ெசலவ�ன4திைன நகரா�சி  

ெபா5நிதிய�லி-<5 ேம"ெகா�ள;� ம�ற� அXமதி�கலா�. 
ேம,�,  இ2பண�ய�� அவசர அவசிய4திைன க-4தி0 ெகா�� 
ஒ2ப<த23�ள* ேகா8ய அ,வலக நடவ%�ைகய�ைன ம�ற� 
அ>கீக8�கலா�. 

(1029/19/இ1) 
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31.03.2020 ெபா-� எ�.6 
       ேவதார�ய� நகரா�சி�� ெசா<தமான ேவதார�ய� ேப-<5 நிைலய4தி"� வ<5 ெச0,� 

ேப-<5க`�� க�டண� வh0 ெச�V� �4தைக உ8ம�  31.03.2020 உட� 6%வைடய உ�ளைத4 ெதாட�<5 

ேம"ப% ஏல இன4தி"�  25.02.2020, 14.03.2020 ம"9� 31.03.2020 ஆகிய ேததிகள*0 ஏல�/ஒ2ப<த23�ள*க� 

ேகார2ப�ட5. ஆனா0 ஒ-வ-� ஏல� ேகா8ட 6� வராத நிைலய�0 01.04.2020 6த0 5ைற iலமாக வh0 

ேம"ெகா�ள;� அத"�8ய இரசீ5க� அ�ச%4திட;� ஆ�� ெசலவ�ன>க`��� ம"9� இதர 

ெசலவ�ன>க`��� ஒ23த,�� ைவ�க2ப�கிற5. 
 

அ,வலக �றி23 ெதாட�<5 பல6ைற ஏல�/ஒ2ப<த23�ள* ேகா8V� யா-� ஏல� ேகா8ட 

6�வராத நிைலய�0 5ைற வh0 ேம"ெகா�ள ஒ23த0 அள*4திடலா�. 

ெசலவ�ன>க� நகரா�சி நிதிய�0 ேம"ெகா�ள;� அXமதி�கலா�. 
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(57/2018/அ1) 
31.03.2020 ெபா-� எ�.7 

      அ,வக பண�்�� out sourcing iலமாக பண�யாள�க� அம�4தி�ெகா�ள 12.02.2020 அ�9 

ஒ2ப<த23�ள*க� ேகார2ப�டதி0 வர2ெப"ற ஒ2ப<த23�ள*க� ம�ற4தி� பா�ைவ��� ஒ23த,��� 
ைவ�க2ப�கிற5. 

வ,எ நி/வன0தி� ெபய� 

out Sourcing  ஒ�ப=த ஊதிய? + கா�பAB EPF  
 மF/? இதர நி�வாக ெசலவ�ன%கI 
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1, அ�மா :ய உதவ���a 

470 

+ 

113 

545 

+ 

131 

470 

+ 

113 

470          

+           

113 

390 

+    

94 

470  

+ 

113 

545 

+ 

131 

390 

+   

94 

2. வ�ேவகான<த� :ய 
உதவ���a 

462 

+ 

111 

538 

+ 

129 

462 

+ 

111 

462       

+        

111 

385     

+       

92 

462 

+ 

111 

538 

+ 

129 

385 

+   

92 

   

அ,வலக �றி23  

 
 
 

வர2ெப"ற  இர�� ஒ2ப<த23�ள*கள*0  �ைற<த வ�ைல வ�கிதி� 
ேகா8V�ள வ�ேவகான<த� :ய உதவ���a ஒ-நா� ஊதிய� 
மாவ�ட ஆ�சி4தைலவ� அவ�கள*� ஊதிய நி�ணய4திைன ஒ45 
உ�ளதா,� வ�ேவகான<த� :ய உதவ���a வ�ைல வ�கித4திைன 
ஏ"கலா�. 

(121/2020/ப�1) 

த��மான எ� 51 
அ%கீக'�க�ப�ட  

31.03.2020 ெபா-� எ�.8 

      நகரா�சி2ப�திய�0 ச�டம�ற உ92ப�ன� ெதா�தி ேம�பா��4தி�ட� 2019-20 � கீ/ கீ/க�ட பண� 
ேம"ெகா�ள 05.03.2020 அ�ற வர2ெப"ற ஒ2ப<த23�ள*க� ம�ற4தி� பா�ைவ���, அXமதி��� 
ைவ�க2ப�கிற5. 
 

த��மான எ� 52 
அ%கீக'�க�ப�ட  



வ.எ பண�ய�� ெபய� மதி�பAB              
(K. 

ல�ச0திL) 

ஒ�ப=தகார� ெபய� 
(தி	வாள�கI) 

ஒ�ப=த 
வ�கித? 

1. நாைகர1தா  சி�ன சாைல 
(வன5��ைகய�ம� ேகாய�0) 
இைண23 சாைல தா�சாைல 
அைம��� பண� (214 x 3.00) 

9.90 
எ�. 645��மர�, 

தைலஞாய�9 4.12% 
அ. அ�பழக�, 
நாக��ைடயா� 3.53 % 

அ,வலக �றி23 1. வர2ெபறற ஒ2ப<த23�ள*கள*0 மதி2பc�ைடவ�ட �ைறவாக 
ஒ2ப<த23�ள* வழ>கிV�ள தி- அ. அ�பழக�, நாக��ைடயா� எ�ற 
ஒ2ப<ததார8� ஒ2ப<த23�ள*ய�ைன ம�ற� ஏ"கலா�. 
 

2. ேம,� பண�ய�� அவசர, அவசிய4திைன க-4தி0 ெகா�� தன* 
அ,வல� அவ�கள*� 6�அXமதி ெப"9 ேவைல உ4தர; வழ>கிய 
அ,வலக நடவ%�ைகய�ைனV� ம�ற� அ>கீக8�கலா�. 

 

31.03.2020 ெபா-� எ�.9 

         திட�கழி; ேமலா�ைம4தி�ட4தி� கீ/ 2020-2021 � ஆ�%"� ெபா5:காதார2ப�8; 523ர; 

பண� ேம"ெகா�ள out sourcing iலமாக 523ர;2பண�யாள�க� அம�4தி�ெகா�ள 12.02.2020 
அ�9 ஒ2ப<த23�ள*க� ேகார2ப�டதி0 வர2ெப"ற ஒ2ப<த23�ள*க� ம�ற4தி� பா�ைவ���, 
ஒ23த,��� ைவ�க2ப�கிற5. 
நி9வன4தி� ெபய� ஒ-நா� 

ஊதிய�              
(I) 

EPF,  கா2பc�,  
சீ-ைட இதர  

நி�வாக 
ெசலவ�ன>க� 

$�த0 (I) 

1. அ�மா :ய உதவ���a 385 92 477 

2. வ�ேவகான<த� :ய உதவ���a 390 94 484 

 
அ,வலக �றி23  

 
 
 

வர2ெப"ற  இர�� ஒ2ப<த23�ள*கள*0  �ைற<த வ�ைல வ�கிதி� 
ேகா8V�ள அ�மா :ய உதவ���a ஒ-நா� ஊதிய� மாவ�ட 
ஆ�சி4தைலவ� அவ�கள*� ஊதிய நி�ணய4திைன ஒ45 
உ�ளதா,� வ�ேவகான<த� :ய உதவ���a வ�ைல வ�கித4திைன 
ஏ"கலா�. 

(115/2020/எ�1) 

த��மான எ� 53 
ஒ��தL 
அள��க�ப�ட  



31.03.2020 ெபா-� எ�.10 

         ேவதார�ய� நகரா�சி���ப�ட ப�தி வட�� வட�ேபா�கி4ெத-வ�0 க�ட2ப�� 21.11.19 
ப�"பக0 மா�3மி� ைக4தறி ம"9� 5ண�y05ைற அைம�ச� அவ�களா0 திற23 வ�ழா ெச�ய2ப�ட 
ேவதார�ய�, ேதா2345ைற மd� அ>கா%க� ம"9� ேவதார�ய� ஆ� வைத�$ட� ஆகியைவ 

22.11.19 லி-<5 நகரா�சி பண�யாள�க� ெகா�� 31.03.2020 வைர 5ைற வh0 ேம"ெகா�ள2ப�ட5.              

11.03.2020 � ேததிய�0  ேம"ப% இன>க`�கான ம9 ஏல�/ஒ2ப<த23�ள* ேகார2ப�டதி0 
கீ/�றி2ப��டவா9 வர2ெப"ற ஒ2ப<த23�ள*க� ம�ற4தி� பா�ைவ���, ஒ23த,��� 
ைவ�க2ப�கிற5. 
இன4தி� ெபய� எ�. மதி6-க�              

ஒ2ப<த23�ள* 
A. பழன*6-க� 

ஒ2ப<த23�ள* 
ேவதார�ய� மd� அ>கா% 20000 19000 
ேதா2345ைற மd� அ>கா% 17000 16000 
ேவதார�ய� ஆ� வைத�$ட� 5000 4000 

 

அ,வலக �றி23  

 
 
 

1. வர2ெப"ற  ஒ2ப<த23�ள*கள*0  அதிக ப�ச ஒ2ப<த வ�ைல 
ேகா8V�ள தி- எ�. மதி6-க� எ�பவர5 ஒ2ப<த4திைன 
ஏ"கலா�. 
 

2. உ8ம இன4தி"�8ய ஓரா�� 6a ஏல4ெதாைகV� ெச,4திய 
ப��ன� உ4திர; வழ>கலா�. ஆ� வைத�$ட4தி"� 6� 
ைவ234ெதாைக ெச,4தாைமயா0 6a ஏல4ெதாைக ெப"9 
உ8ம� வழ>கலா�. 

 

 

3. மாநில அளவ�லான ெகாேரானா ெதா"9 த�23 
நடவ%�ைகக`�காக  ேப8ட� ேமலா�ைமய�� கீ/ தமிழக 
அரசா0 அறிவ��க2ப�ட  ெதாட� ஊரட>� தைடV4திர; 

24.03.2020 6த0 ப�ற2ப��க2ப�டைத4  ெதாட�<5 மd� 
கைடக�, இைற�சி�$ட>க� ஆகியைவ உ�ள*�ட வண�க 
நி9வன>க� திற�க2படாைமயா0 5ைற வh0 ெச�ய2ப�வ5� 
நி94தி ைவ�க2ப���ள5. 6a ஊரட>� தள�; ெச�ய2ப�ட 
ப��3 ஏல� / �4தைக ெபா92ப�"கான உ4திர; வழ>கிடலா�. 

(1908/19/அ1) 

த��மான எ� 54 
ஒ��தL 
அள��க�ப�ட  

 ெபா-� எ�.11 த��மான எ� 55 



 
 

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

 

         நகரா�சி�� ெசா<தமான ராஜாஜி{>கா வளாக4தி0 6த0 தள4தி0 அைம<5�ள த>��  
வ��திய�� அைறக� (1 6த0 7 6%ய) க�%ட� பa5"9 த>�வத"� இயலாத நிைலய�0 உ�ளதா0 
கட<த 3 ஆ��க`��� ேமலாக ஒ-வ-�  ஏல� ேகாராத நிைலய�0 அைவகைள ஏல இன4திலி-<5 
த�`ப% ெச�திட ம�ற ஒ23த,�� ைவ�க2ப�கிற5. 
 
அ,வலக �றி23  

 
 
 

த>�� வளாக க�%ட� 30 ஆ��க`�� 6�ன� க�ட2ப�ட 

பழைமயான க�%ட� எ�பதா,� நவ�ப� 2018 கஜா 3யலி� 

தா�க4தி0 க�%ட $ைரக� ேசத6"ற நிைலய�0 ேபாதிய 

அ%2பைட வசதிக� இ0லாைமயா0 கட<த 3 ஆ��க`� 
ஒ-வ-� ஏல� ேகார வர2ெபறாததா0 ஏல இன4திலி-<5 
த�`ப%  ெச�திட அXமதி�கலா�. 

 

அ�மதி�க�ப�ட . 


