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

ேவதார�ய� நகரா�சிய�� 2020 � ஆ��  ஜ�� மாத�  5 � 
 நா�  ெவ�ள��கிழைம மாைல  04.00 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;    

    

05.06.2020 
 

            ேவதார�ய� நகரா�சிய�- தமி.நா� நக,/0ற சாைலக� அப�வ�12தி தி�ட� (TURIP) 2020-21 ஆ� ஆ�� 

நிதிய�� கீ. சாைல ேம�பா� பண�க:�� ;.500.00 இல�ச2தி- 3 சி/ப?களாக தயா, ெச@ய/ப���ள 

மதி/பA�க:�� நி,வாக அBமதி வழ?கிட நகரா�சி நி,வாக ஆைணய, அவ,க:�� அB/ப�ட ேத,C ெச@ய/ப��  

ம�ற2தி� ஒ/0த+�� ைவ�க/ப�கிறE. 

வ....எ    வா��    

எ�    

பண�ய��    ெபய�    சாைலய��    

த�ைம    

சாைலய��    

ந�ள     

கி....மி"ட$%    

அகல     மதி&ப'�    (((((. . . . 

இல"ச*தி%))))    

சி&ப     1111 

த��மான எ� 85 
அ-மதி.க&ப"ட/. 
 



1 

1, 4, 3 

8, 13, 
16. 20, 
2, 13 
3 & 4 

ஹ2த�/ெத1 சாைல தா,சாைல 

யா��த-, ஆHகா��2Eைற 

வட��2 ெத1 சாைல 

தா,சாைலயா��த-,  

ஆHகா��2Eைற பாரதியா, ெத1 

சாைல தா,சாைலயா��த-,  

0E2ெத1 Iத- நJ���� 

இைண/0 சாைல ம"H� 

க"பகநாத�ள2ெத1 சKE 

தா,சாைலயா��த-, 

ைகலவன�ேப�ைட மி- Iத- 
0Lகரண� இைண/0 சாைல 
தா,சாைல யா��த-, MவMதி� 
நக, சாைல தா,சாைலயா��த-, 
ம�ன/ைபய� க�டைள சாைல 
தா,சாைலயா��த-, 
அJயப��ைளேதா/0 சாைல 
தா,சாைல யா��த-, N ஊ,�ள 
மாJய�ம� ேகாய�- சாைல 
தா,சாைலயா��த-, ம"H� 
வட��2ெத1 வடபாக�, ேபாM� 
ஆபAM சாைல, பன?கா��2ெத1 
சாைல தா,சாைலயா��த- 

 
 
 

தா,சாைல 
 

5.48 4.10 200.00 

சி&ப  2 

2. 6, 7, 21 

0ன�த அKேதாண�ய, ப�ள� Iத- 
நாைக ெமய��ேரா� வைர 
தா,சாைலயா��த-, 
ச�னதிகட"கைர சாைல 
தா,சாைலயா��த- ம"H� 

ெப1மா� ேகாய�- ெத1 சாைல 
தா,சாைலயா��த- 

 
 
 

தா,சாைல 
 

1.370 4.10 100.00 

 

சி&ப  3 



3. 

5  & 6 
14, 21, 
7, 8, 9 
19, 21, 
6 & 7 

ெபா�வ�ழா நக, சாைல ம"H� அரP 
ம12Eவமைன Iத- ெதாட�க 
ேவளா�ைம %��றC வ?கி வைர 
தா,சாைலயா��த-, கீழப�ண��ேந, 
ெமாழியா�0ரம சாைல தா,சாைல 

யா��த-,திெரௗபதிய�ம� ேகாய�- 
Iத- ெத2ேதJ இைண/0 சாைல 
தா,சாைலயா��த-, கீழேசEரMதா 
சாைல தா,சாைலயா��த-, 
நKதவன��ள2ெத1 Iத- 
ேசEரMதா இைண/0 சாைல 
தா,சாைலயா��த-, 
அகMதிய�ப�ள� ரய�-ேவ 
Mேடஷ� சாைல 
தா,சாைலயா��த-, தி1வாச� �ள� 
Iத- ம�ன/ைபய� க�டைள 
இைண/0 சாைல தா,சாைலயா��த-, 
ந-ல2தா�கா� Iத-  ெத2ேதJ 
இைண/0 சாைல தா,சாைலயா��த-, 
ம"H� மர2ெத1, கீழஅர�மைன2 
ேதா�ட� சாைல, கீழஅர�மைன2 
ேதா�ட� Iத- வட�� 
வட�ேபா�கி2ெத1 இைண/0 சாைல, 
வட�� வட�ேபா�கி2ெத1 Iத- 
ச�னதி கட"கைர இைண/0 சாைல 
தா,ைலயா��த- 

 
 
 

தா,சாைல 
 

5.320 4.10 200.00 

%�த-  12.170  500.00 
 

அ+வலக �றி/0   ம�ற� அBமதி�கலா�.                        ந.க.எ�.781/2020/இ1 
 

05.06.2020 ெபா1� எ�.2 
 

      நகரா�சி/ெபாறியாள,  பய�பா�&- உ�ள ேமைச மிகC� பXதைடKE பய�பா�&"� சிரமமான நிைலய�- 

உ�ளதா- 0தியதாக ேமைச Executive Type ஒ�H வா?கியத"��  ெபாறியாள, அைறய�� க�ணா& த�/0கள�- 

Sticker ஒ�&யத"�Jய ெசலவ�ன2தி"�� ம�ற2தி� ஒ/0த+��  ைவ�க/ப�கிறE. 
 

1. ம-லிகா ப,ன�fச,  & 

எல��ரான��M, தி1வா;, 
Office Table  ;. 21800 

2. திவாஹா ப�ள�M ப�J�ட,M, 
ேவதார�ய� 

Sticker  ஒ�&யE ;. 11100 

த��மான எ� 86 
அ-மதி.க&ப"ட/. 
 



 

                             

அ+வலக �றி/0 அBமதி�கலா�. ெகாேரானா ெதா"H த�/0 நடவ&�ைக ஆ@Cக:�� 
மா�0மி� அைமfச, ம"H� மாவ�ட ஆ�சி2தைலவ,க� அgவ/ேபாE 

வ1ைக த1வதா- ேடப�� ம"H� Sticker ஒ��வE மிகC� அவசிய� 

எ�பதா- TTA Act 16A � ப& வ�ைல/0�ள�க� ெப"H ெபா1�க� 
வா?கியைதj� ெசலவ�ன?க� நகரா�சி நிதிய�- ேம"ெகா�டத"�� 
ஒ/0த- அள��கலா�. 
 

    

05.06.2020 ெபா1� எ�.3 
 

        நகரா�சி/ெபாறியாள,  (ம) நகரா�சி ஆைணய, அவ,கள�� தினசJ நா��றி/0 ஜனவJ 2020 

Iத- ேம 2020 I&ய ம�ற2தி� பா,ைவ���, பதிவ�"�� ைவ�க/ப�கிறE. 
 

அ+வலக �றி/0 ம�ற� பதிC ெச@யலா�. 
 

த��மான எ� 87 
பதி4 
ெச5ய&ப"ட/ 

05.06.2020 ெபா1� எ�.4 
 

             ச�டம�ற உH/ப�ன, ெதா�தி ேம�பா��2தி�ட� 2018-19  � கீ. ேவதார�ய� 

நகரா�சி���ப�ட ெபJய �ள2தி� ெத�கைரய�- த�/0fPவ, க���பண� ெச@திட ;. 50.00 இல�ச2தி"� 

பண� ேம"ெகா�வE ெதாட,பான ெட�ட, வ�ள�பர� 22.04.2020 அ�ைறய தினமண� நாள�தழி- ப�ரPர� 

ெச@ய/ப�டத"கான (Invoice No. CHE/19-20/120/ date: 31.03.2020) வ�ள�பர�க�டண� ;. 1159/- ஐ “ 

MAA Communications,  ெச�ைன நிHவன2தி"� வழ?கிட ம�ற2தி� ஒ/0த- ேவ�ட/ப�கிறE.  

                             

அ+வலக �றி/0 .ம�ற� அBமதி�கலா�. இfெசலவ�ன2திைன நகரா�சி 
ெபாEநிதிய�லி1KE ேம"ெகா�ளC� ம�ற� அBமதி�கலா�. 

((((ந....க....1416/20191416/20191416/20191416/2019////இ1111))))    

த��மான எ� 88 
அ6கீக$.க&ப"ட/. 

05.06.2020 ெபா1� எ�.5 
 

            ெபாEPகாதார &/ப,லாJ TN51 C 7941 வாகன2தி� ேப�டJ பXதைடKE வாகன� இய�கிட 
இயலாத நிைலய�- உ�ளதா- 0தியதாக ேப�டJ வா?கிட வர/ெப"ற வ�ைல/0�ள�க� ம�ற2தி� 
பா,ைவ���, ஒ/0த+��� ைவ�க/ப�கிறE. 
 

t.v நிHவன2தி� ெபய, வ�ைல வ�கித� (;) 

1 A. மாJய/ப� 

லிேயா ஆ�ேடா எல��Jக-M, 
;. 6800 

த��மான எ� 89 
அ-மதி.க&ப"ட/. 



 
 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ேவதார�ய� 

2 ராதா பவ, பா@��, 
ப���ேகா�ைட 

;. 6950 

3 அ?க/ப� ேப�டJ ெச�ட,, 
ப���ேகா�ைட 

;. 6900 

 
அ+வலக �றி/0 வர/ெப"ற வ�ைல/0�ள�ய�- �ைறKத வ�ைலவ�கித� ேகாJj�ள . . 

மாJய/ப�, லிேயா ஆ�ேடா எல��Jக-M நிHவன வ�ைலய�ைன 

ஏ"கலா�. ெசலவ�ன� நகரா�சி நிதிய�- ேம"ெகா�ள 

அBமதி�கலா�. 

(779/2020/(779/2020/(779/2020/(779/2020/எ91)1)1)1)    



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

ேவதார�ய� நகரா�சிய�� 2020 � ஆ��  ஜ�� மாத�  17 � 
 நா�  0த�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;    

    

17.06.2020 bghUs; vz;.1bghUs; vz;.1bghUs; vz;.1bghUs; vz;.1    
      ேவதார�ய� நகரா�சிய�- உ�ள இர�� எ�ண��ைக ந�,நிைலக� மH சீரைம/0 ெச@தி�� பண�க:�� 

;.160.00 இல�ச2தி- தயா, ெச@ய/ப���ள மதி/பA�க:�� நி,வாக அBமதி வழ?கிட ஏEவாக நகரா�சி நி,வாக 

ஆைணய,, ெச�ைன 28 அவ,க:�� I�ெமாழிCக� அB/ப�ட ஏEவாக கீ.க�ட பண�க� ேத,C ெச@ய/ப�� 

ம�ற2தி� ஒ/0த+�� ைவ�க/ப�கிறE. 

வ.எ வா,� எ� ந�,நிைலய�� ெபய, மதி/பA�                     
;. இல�ச2தி- 

1. 11 அகMதிய,ேகாய�- �ள� 80.00 

2. 2 வனE,�ைகய�ம� ேகாய�- �ள� 80.00 

%�த- 160.00 
     

அ+வலக �றி/0 ம�ற� அBமதி�கலா�. ேம"க�ட நிதிய�ைன IX அரP 
மான�யமாக ஒE�க� ெச@திட ேகாJ  நகரா�சி நி,வாக ஆைணய,, 
ெச�ைன அவ,க:�� I� ெமாழிCக� அB/ப�டC� ம�றம 
அBமதி�கலா�. 

 

(ந.க.எ�.818/2020 இ1) 
        

த��மான எ� 90  
அ-மதி.க&ப"ட/. 
 

17.06.2020 ெபா1� எ�.2 
 

     அ�மா உணவக பய�பா�&"� Cash Billing Printer ஒ�H வா?கிட வர/ெப"ற வ�ைல/0�ள�க� 

த��மான எ� 91 
அ-மதி.க&ப"ட/. 



 
 

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

ம�ற2தி� பா,ைவ���, ஒ/0த+��� ைல�க/ப�கிறE. 
 

ெபா1� வ�வர� 

வ�ைல வ�கித� 

FFF Electronics, 
ேதா&�*/ைற 

Sri JEE Electronics, 

Trichy 

NAAZ I.T. 

Solutions, 

Thanjavur 

TVS PT 3124 Printer with 
Cash drawer including 
installation charges 

35100 38000 40000 

  

அ+வலக �றி/0 அ�மா உணவக2தி- இ�லி, தய�,சாத�, சா�பா, சாத� ஆகியைவக:�� 

ேடா�க� வழ?�வத"� பதிலாக Cash Billing Printer பய�ப�2EவE தினசJ 

வ�"பைனய�ைன கண�கி�வத"� சJயாக இ1���  எ�பதா- Cash Billing 

Printer வா?கிட வர/ெப"ற வ�ைல/0�ள�கள�- �ைறKத வ�ைல வ�கித� 

ேகாJj�ள FFF Electronics, ேதா&�*/ைற நி<வன வ�ைலய�ைன 

ஏ>கலா . ெசலவ�ன  நகரா"சி நிதிய�% ேம>ெகா?ள4  
அ-மதி.கலா . 

    

 

17.06.2020 bghUs; vz;.3bghUs; vz;.3bghUs; vz;.3bghUs; vz;.3    
      ெகாேரானா ெதா"H த�/0 நடவ&�ைகயாக நக, IXவE�  BHEL MISTER DISINFESTION SPRAYER  ெபா12தி 
கி1மி நாசின� ெதள�2திட தினசJ வாடைக�� லாJ வழ?கிட வர/ெப"ற வ�ைல/0�ள�க� ம�ற2தி� 
பா,ைவ���,ஒ/0த+��� ைவ�க/ப�கிறE. 

நி<வன*தி� ெபய� வ�ைல வ�கித  
(நா? ஒ�<.B வாடைக) 

1. எM. க1ணாநிதி லாJ & &ரா�ட, 
ச,வ �M, ேவதார�ய� ;.1500 

2. Nஅ�பா� &ரா�Mேபா,�, 
ேவதார�ய� ;. 1800 

3. NSK  லாJ ச,வ �M, ேவதார�ய� 
 ;. 2100 

 

அ+வலக �றி/0 வர/ெப"ற வ�ைல/0�ள�கள�- �ைறKத வ�ைல வ�கித� ேகாJj�ள 
தி1 எM. க1ணாநிதி எ�பவரE வ�ைலவ�கித2திைன ஏ"கலா�. 
ேபJட, கால பண� எ�பதா- தமி.நா� மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட� 
1920 வ�தி 15 � கீ. ெசலவ�ன?க� ேம"ெகா�டைதj� 
அBமதி�கலா�. 

 

த��மான எ� 92  
அ-மதி.க&ப"ட/  



 
 
 
 

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

ேவதார�ய� நகரா�சிய�� 2020 � ஆ��  ஜ�� மாத�  30 � 
 நா�  brt;tha;f;fpHik khiy 4.00 kzpf;Fbrt;tha;f;fpHik khiy 4.00 kzpf;Fbrt;tha;f;fpHik khiy 4.00 kzpf;Fbrt;tha;f;fpHik khiy 4.00 kzpf;F நைடெப"ற  rhjhuzfrhjhuzfrhjhuzfrhjhuzf; %�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;    

    

30.06.2020 bghUs; vz;.1bghUs; vz;.1bghUs; vz;.1bghUs; vz;.1    
            ெகாேரானா ெதா"H த�/0 நடவ&�ைகயாக ெபாEம�க:�� வ�ழி/0ண,C ஏ"ப�2Eவத"காக 
நக,ப�திகள�- ைம�ெச� ைவ2E வ�ள�பர� ெச@திட வர/ெப"ற வ�ைல/0�ள�க� ம�ற2தி� பா,ைவ���, 
ஒ/0த+��� ைவ�க/ப�கிறE. 
 

வ.எ நிHவன2தி� ெபய, 
வ�ைல வ�கித� 

நா� ஒ�றி"� ஒ1 ெச�&"�  
வாடைக  (;) 

1 மி�சார ந�ப,க�, ேதா/02Eைற 500 

2 
ேதவ� சC�� ச,வ �M, 
ேவதார�ய� 800 

3 
ஓ�ச�தி ஆ&ேயாM,     
ேவதார�யம 900 

 

                             

அ+வலக �றி/0 வர/ெப"ற வ�ைல/0�ள�கள�- �ைறவான வ�ைலவ�கித� வழ?கிj�ள 

மி�சார ந�ப,க�, ேதா/02Eைற எ�பவரE வ�ைலய�ைன ஏ"H 25.03.2020 
Iத- 30.05.2020 I&ய  ேதா/02Eைற ம"H�   ஆHIகசKதி/0 
ப�திகள�- வ�ள�பர� ெச@தைதj� அத"கான ெசலவ�ன� தமி.நா� 

மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட� 1920 ப�JC 15 � கீ. நகரா�சி நிதிய�- 
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ேம"ெகா�டைதj� அ?கீகJ�கலா�.         

30.06.2020 ெபா1� எ�.2 
 

     ேவதார�ய� நகரா�சி/ப�திய�- ெபாEநிதி 2019-20 � கீ. கீ.க�ட பண� ேம"ெகா�ள 27.05.2020 அ�H 

வர/ெப"ற ஒ/பKத/0�ள�க� ம�ற2தி� பா,ைவ���, அBமதி��� ைவ�க/ப�கிறE. 
 

வ.எ பண�ய�� ெபய, மதி/பA� 
(1. 

ல�ச2தி-) 

ஒ/பKதகார, ெபய, 
(தி1வாள,க�) 

ஒ/பKத 
வ�கித� 

1. 
ச,வக�டைள சIதாய�%ட�  
சைமயலைற அைம��� பண� 

2.55 

ப�. அ�ப�காதாM, 
ேவதார�ய� 

0.07% 
�ைறC 

எM.எ�. எழிலரP, 
ேதா/02Eைற 

0.06%  
அதிக� 

 

                             

அ+வலக �றி/0 வர/ெப"ற ஒ/பKத/0�ள�கள�- மதி/பA�ைடவ�ட �ைறவவாக ஒ/பKத/0�ள� 
வழ?கிj�ள தி1 ப�. அ�ப�காதாM, ேவதார�ய� எ�ற ஒ/பKத�காரJ� 
ஒ/பKத/0�ள�ய�ைன ம�ற� ஏ"கலா�. 

((((ந....க....1021102110211021/2019/2019/2019/2019////இ1111    
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30.06.2020 ெபா1� எ�.3 
 

     ேவதார�ய� நகரா�சி/ப�திய�- ெபாEநிதி 2019-20 � கீ. கீ.க�ட பண� ேம"ெகா�ள 27.05.2020 அ�H 

வர/ெப"ற ஒ/பKத/0�ள�க� ம�ற2தி� பா,ைவ���, அBமதி��� ைவ�க/ப�கிறE. 
 

வ.எ பண�ய�� ெபய, மதி/பA� 
(1. 

ல�ச2தி-) 

ஒ/பKதகார, ெபய, 
(தி1வாள,க�) 

ஒ/பKத 
வ�கித� 

1. 

நாைக சாைலய�- உ�ள 
நகரா�சி�� ெசாKதமான 
கா-நைட/ப�& பராமJ/0 
ெச@j� பண� 

1.40 

வ. சாKதி,  
ேவதார�ய� 

0.13% 
�ைறC 

சி. PKதரராச�, 
ேத2தா��& ெத"� 

0.03%  
அதிக� 

                              

அ+வலக �றி/0 வர/ெப"ற ஒ/பKத/0�ள�கள�- மதி/பA�ைடவ�ட �ைறவவாக ஒ/பKத/0�ள� 
வழ?கிj�ள தி1மதி வ. சாKதி, ேவதார�ய� எ�ற ஒ/பKத�காரJ� 
ஒ/பKத/0�ள�ய�ைன ம�ற� ஏ"கலா�. 

((((ந....க....1021102110211021/2019/2019/2019/2019////இ1111))))    
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     ேவதார�ய� நகரா�சி/ப�திய�- ெபாEநிதி 2019-20 � கீ. கீ.க�ட பண� ேம"ெகா�ள 27.05.2020 அ�H 

வர/ெப"ற ஒ/பKத/0�ள�க� ம�ற2தி� பா,ைவ���, அBமதி��� ைவ�க/ப�கிறE. 
 

வ.எ பண�ய�� ெபய, மதி/பA� 
(1. 

ல�ச2தி-) 

ஒ/பKதகார, ெபய, 
(தி1வாள,க�) 

ஒ/பKத 
வ�கித� 

1. 
ந�ம டா@ெல� பராமJ/0 
ெச@j� பண� 

0.50 

வ. சாKதி,  
ேவதார�ய� 

0.14% 
�ைறC 

சி. PKதரராச�, 
ேத2தா��& ெத"� 

0.06%  
அதிக� 

                              

அ+வலக �றி/0 வர/ெப"ற ஒ/பKத/0�ள�கள�- மதி/பA�ைடவ�ட �ைறவவாக ஒ/பKத/0�ள� 
வழ?கிj�ள தி1மதி வ. சாKதி, ேவதார�ய� எ�ற ஒ/பKத�காரJ� 
ஒ/பKத/0�ள�ய�ைன ம�ற� ஏ"கலா�. 

((((ந....க....1021102110211021/2019/2019/2019/2019////இ1111))))    

அ-மதி.க&ப"ட/ 

30.06.2020 ெபா1� எ�.5 
 

     ேவதார�ய� நகரா�சி/ப�திய�- ெபாEநிதி 2019-20 � கீ. கீ.க�ட பண� ேம"ெகா�ள 27.05.2020 அ�H 

வர/ெப"ற ஒ/பKத/0�ள�க� ம�ற2தி� பா,ைவ���, அBமதி��� ைவ�க/ப�கிறE. 
 

வ.எ பண�ய�� ெபய, மதி/பA� 
(1. 

ல�ச2தி-) 

ஒ/பKதகார, ெபய, 
(தி1வாள,க�) 

ஒ/பKத 
வ�கித� 

1. 

நகரா�சி Pகாதார/ப�JC 
ெபா1�க� ம"H� �&ந�, பண� 
ெதாட,பான ெபா1�க� 
ைவ/பத"� ம|� மா,�ெக�&- 
உ�ள ஒ1 பைழய 
க�&ட2திைன பராமJ/0 ெச@E 
ைவ/பைறயாக மா"H� பண� 

2.25 

ப�. அ�ப�காதாM, 
ேவதார�ய� 

0.07% 
�ைறC 

எM.எ�. எழிலரP, 
ேதா/02Eைற 

0.06%  
அதிக� 

 

                             

அ+வலக �றி/0 வர/ெப"ற ஒ/பKத/0�ள�கள�- மதி/பA�ைடவ�ட �ைறவவாக ஒ/பKத/0�ள� 
வழ?கிj�ள தி1 ப�. அ�ப�காதாM, ேவதார�ய� எ�ற ஒ/பKத�காரJ� 
ஒ/பKத/0�ள�ய�ைன ம�ற� ஏ"கலா�.. 

((((ந....க....1021102110211021/2019/2019/2019/2019////இ1111))))    
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     ேவதார�ய� நகரா�சி/ப�திய�- ெபாEநிதி 2019-20 � கீ. கீ.க�ட பண� ேம"ெகா�ள 27.05.2020 அ�H 

வர/ெப"ற ஒ/பKத/0�ள�க� ம�ற2தி� பா,ைவ���, அBமதி��� ைவ�க/ப�கிறE. 
 

வ.எ பண�ய�� ெபய, மதி/பA� 
(1. 

ல�ச2தி-) 

ஒ/பKதகார, ெபய, 
(தி1வாள,க�) 

ஒ/பKத 
வ�கித� 

1. 

நகரா�சி ேப1KE நிைலய2தி- 
ெபய, பலைக ைவ2த-, 
தா@மா,க� பா}��� அைற 
பராமJ/0 ெச@த- ம"H� 
நகரா�சி அ+வலக2தி- 
அ+மின�ய த�/0 அைம2த- 

1.00 

ப�. அ�ப�காதாM, 
ேவதார�ய� 

0.09% 
�ைறC 

எM.எ�. எழிலரP, 
ேதா/02Eைற 

1.26%  
அதிக� 

 

                             

அ+வலக �றி/0 வர/ெப"ற ஒ/பKத/0�ள�கள�- மதி/பA�ைடவ�ட �ைறவவாக ஒ/பKத/0�ள� 
வழ?கிj�ள தி1 ப�. அ�ப�காதாM, ேவதார�ய� எ�ற ஒ/பKத�காரJ� 
ஒ/பKத/0�ள�ய�ைன ம�ற� ஏ"கலா�.. 

((((ந....க....1021102110211021/2019/2019/2019/2019////இ1111))))    

அ-மதி.க&ப"ட/ 

30.06.2020 ெபா1� எ�.7 
 

            அ�மா உணவக பய�பா�&"� கிைர�ட, ஒ�H தினசJ வாடைக�� வழ?கிட  வர/ெப"ற 
வ�ைல/0�ள�க� ம�ற2தி� பா,ைவ���, ஒ/0த+��� ைவ�க/ப�கிறE. 
 

வ.எ நிHவன2தி� ெபய, 
வ�ைல வ�கித� 

நா� ஒ�றி"� ஒ1 
கிைர�ட1��  வாடைக  (;) 

1 ேதவ� சC�� ச,வ �M 280 

2 ஓ�ச�தி ஆ&ேயாM 250 

3 சாKதி சC�� ச,வ �M 225 
 

                             

அ+வலக �றி/0 அ�மா உணவக பய�பா�&- இ1Kத கிைர�ட, பXE"H இய�க இயலாத 
நிைலய�- அவ"ைற பXEந��க� ெச@யலா�. பXE ந���� வைர 
வாடைக�� கிைர�ட, வழ?கிட வர/ெப"ற  வ�ைல/0�ள�ய�- �ைறKத 
வ�ைல ேகாJj�ள சாKதி சC�� ச,வ �M நிHவன வ�ைலய�ைன ஏ"கலா�. 
ெசலவ�ன� நகரா�சி நிதிய�- ேம"ெகா�ளC� அBமதி�கலா�.    
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30.06.2020 ெபா1� எ�.8 
 

            ேவதார�ய� நகரா�சிய�- ெகாேரானா ெதா"H த�/0 நடவ&�ைக பண�ய�� அவசர அவசிய2திைன 

க12தி- ெகா�� கீ.�க�ட பண�க� தமி.நா� மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட� 1920 ப�JC 15 � கீ. 
ேம"ெகா�ள/ப���ளE. ம�ற2தி� பா,ைவ���, பதிவ�"�� ைவ�க/ப�கிறE. 
 
வ.எ நிதி ேகா/0 

எ� 

பண�ய�� ெபய, பண� ேம"ெகா�ட 

நிHவன� 

ெதாைக ; 

1. 
ெபாEநிதி 
2020-21 

660/2020 

எf1 

ெபாEம�க:�� வ ��க� ேதாH� ெச�H 

கா@கறிக� வ�"பைன ெச@வத"� 

ஏEவாக ெபாEPகாதார ப�JC வாகன2தி� 

ப��0ற2தி- நிழ"பKத- M Steel  சEர 
�ழா@ ெபா12தி சJெச@j� பண� 

�:Kதா� 

ெஜனர- 

இ�ஜின�யJ?, 

ேவதார�ய� 

;.3500/- 

2. 
ெபாEநிதி 
2020-21 

660/2020 

எf1 

ேவதார�ய� நகரா�சி ப�திய�- 

ெபாEம�க� அதிக அளவ�- %��  

இட?களான வட��வ �தி, ேதா/02Eைற, 

ஆHIகfசKதி/0, ேப1KE நிைலய� 

ஆகிய இட?கள�- ைக கXC� ேகா/ைப 
அைம/பத"� தா?கி ப�&��� M Steel  

ஆ?கி� ெபா12E� பண�  

�:Kதா� 

ெஜனர- 

இ�ஜின�யJ?, 

ேவதார�ய�,  

;.1800/- 

3. ெபாEநிதி 
2020-21 

660/2020 

எf1 

நகரா�சி ப�திய�- உ�ள ெபாE �&ந�, 
�ழா@கள�- பXதைடKத �ழா@கைள 

உ�ள இ1�0 �ழா@கைள மா"றி 
0தியதாக ெபா12E� பண� 

�:Kதா� 

ெஜனர- 

இ�ஜின�யJ?, 

ேவதார�ய� 

;.12880/- 

4. ெபாEநிதி 
2020-21 

660/2020 

எf1 

நகரா�சி ப�திய�- ெபாEம�க� வKE 

ெச-+� ேப1KE நிைலய� ம"H� 

நகரா�சி அ+வலக2தி� உ�0ற� ஆகிய 

இட?கள�- கா-க� ~ல� இய�க/ப��  

Wash basin அைம/0 ம"H� ேப1KE 

நிைலய2தி� I�0 தான�ய?கி கி1மி 
நாசின� வழ?�� ெப�&�� இ1�0 
தக�&னா- ேம- உைற அைம��� பண� 

�:Kதா� 

ெஜனர- 

இ�ஜின�யJ?, 

ேவதார�ய� 

;.7900/- 

5. ெபாEநிதி 
2020-21 

660/2020 

எf1 

ெபாE Pகாதார ப�Jவ�- இய?கி வ1� 

Eicher TN-51-7991  வாகன2தி� 

ப��ப�திய�- உ�ள  M Steel இ1�0 
ஆ?கி� மிகC� பXதைடKE�ளதா- 

அதைன சJெச@E 0தியதாக M-Steel 

Angle  ெபா12E� பண� 

�:Kதா� 

ெஜனர- 

இ�ஜின�யJ?, 

ேவதார�ய� 

;.1400/- 
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Mizah;/jdp mYtyh;, 
Btjhuz;ak; efuhl;rp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ெபாEநிதி 
2020-21 

660/2020 

எf1 

ெபாE Pகாதார ப�Jவ�- இய?கி வ1� 

Eicher TN-51-7697  வாகன2தி� 

ப��ப�திய�- உ�ள  M Steel இ1�0 
ஆ?கி� மிகC� பXதைடKE�ளதா- 

அதைன சJெச@E 0தியதாக M-Steel 

Angle ெபா12E� பண� 

�:Kதா� 

ெஜனர- 

இ�ஜின�யJ?, 

ேவதார�ய� 

;.6700/- 

7. ெபாEநிதி 
2020-21 

660/2020 

எf1 

நகரா�சி அ+வலக கழிவைறகள�- 

இர�� எ�ண��ைக கழிவைறகள�� 

கதCக� மிகC� ேசதமைடKத   

தா- அதைன மா"றி ப�வ�சி கதCக� 

மா"றியைம��� பண� 

�:Kதா� 

ெஜனர- 

இ�ஜின�யJ?, 

ேவதார�ய� 

;.7500/- 

bkhj;jk;bkhj;jk;bkhj;jk;bkhj;jk;    ;.41680 
 

அGவலக    Bறி&�            : : : :     ம�ற     பா�ைவய�"�    பதி4    ெச5யலா ....    

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


