
அவசர�Tl;lkTl;lkTl;lkTl;lk ;;;;    
    

ேவதார�ய� நகரா�சிய�� 2020 � ஆ��  brgbrgbrgbrg;;;;lk;gh;lk;gh;lk;gh;lk;gh;  மாத� 11 � 
 நா�    bts;spf;fpHik  fhiy    11111111.00 kzpf;F.00 kzpf;F.00 kzpf;F.00 kzpf;F 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 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;    

    

11.09.2020 
 

ெபா'� எ�.1 
 

            ஒ'*கிைண,த நக&-.ற ேம�பா�� தி�ட/தி� கீ1 2020-2021 � நிதி ஆ���6  நிதி ஒ7�கீ� 

ெச87 நி&வாக அ9மதி வழ*கி வர-ெப�;�ள அரசாைண எ�.(D) 303 நகரா�சி நி&வாக� ம�;� 6�நA& 

வழ*கB (MA.2) 7ைற  நா�. 09.09.2020 ம�ற/தி� பா&ைவ�6�, பதிவ��6� ைவ�க-ப�கிற7. 
 பண�ய�� ெபய� மதி-பF�� ெதாைக 

ஒ��கிைண�த 
நக��ற 

வள�!சி தி"ட 

மா�ய%  80% 
Tufidco  

)லமாக                   
(+. 

இல"ச-தி.) 

நகரா"சி 
ப�கள	0�   

20%                           
(+. 

இல"ச-தி.) 

 
 

ெமா-த%               
(+. 

இல"ச-தி.) 

1. ேவதாமி&த  ஏHய�� கீ1கைர 
ம�;� ேமBகைரய�B த�-. Iவ& 
ம�;� நைடபாைத J*கா 
அைம/தB 

520.00 130.00 650.00 

2. ச�னதி கட�கைர சாைலய�B த�-. 
Iவ& ம�;� த&-பண  ம�டப� 
அைம/தB 

55.20 13.80 69.00 

 ��தB 575.20 143.80 719.00 
 

 

அ$வலக 6றி-. 1. ம�ற� பதிK ெச8யலா�. நகரா�சி ப*கள#-. 20% அள#�க 
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Mizah;/jdp mYtyh;, 
Btjhuz;ak; efuhl;rp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அ9மதி�கலா�. 
 

2.  ேம$�, இ-பண�கM�6 ெதாழிBN�ப அ9மதி வழ*கிட�ேகாH 
நகரா�சி நி&வாக ஆைணய& ெச�ைன அவ&கM�6 
O�ெமாழிKக� அ9-ப�டK� ம�ற� அ9மதி�கலா�. 

ந....க....எ4    1782/20191782/20191782/20191782/2019இ1111    
    

 
 

      



 

சாதாரண�Tl;lkTl;lkTl;lkTl;lk ;;;;    
    

ேவதார�ய� நகரா�சிய�� 2020 � ஆ��  brgbrgbrgbrg;;;;lk;gh;lk;gh;lk;gh;lk;gh;  மாத� 28     � 
 நா�      jpA;fl;fpHik       khkhkhkhiyiyiyiy    3333.00 kzpf;F.00 kzpf;F.00 kzpf;F.00 kzpf;F 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; thpir vz; thpir vz; thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;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;    

    

28.09.2020 ெபா'� எ�.1 
       

            நாைக மாவ�ட/தி�6 மா�.மி6 தமிழக OதலைமQச& அவ&க� 27.08.2020 அ�; வ'ைக 

த,7, நகரா�சிய�� ச�னதி கட�கைர சாைல IUDM  தி�ட/திB U.500.00 ல�ச� மதி-பF��B 

அைம�க-ப���ளைதW� நகரா�சிய��  X8ைம பண�யாள&கM�6  CGF      2017-18 தி�ட/திB 

U.200.00 ல�ச� மதி-பF��B க�ட-ப���ள 18 அ��6மா� 6�ய�'-.கைளW� திற,7 ைவ/தா&க�. 

எனேவ, ேவதார�ய� நகரா�சிய�B  2017-18 OதB 2020-21 வைர கட,த நா�கா��களாக நைடெப�ற 

பண�க� ம�;� த�ேபா7 நைடெப�; வ'� பண�க� ெதாட&பான வ�ள�பர அறிவ�-. 27.08.2020 அ�ைறய 
தினசH நாள#தழிB வ�ள�பரம ெச8ய-ப�டத�கான வ�ள�பர�க�டண� வழ*கிட  ம�ற/தி� அ9மதி�6 
ைவ�க-ப�கிற7. 

1. தினமல& -. ½ ப�க� U. 50892/- 

2. தினகர� - ½ ப�க� U. 28560/- 
 

அ$வலக 6றி-. ம�ற� அ9மதி�கலா�. இQெசலவ�ன/திைன நகரா�சி 
ெபா7நிதிய�லி',7 ேம�ெகா�ளK� ம�ற� அ9மதி�கலா�. 

ந....க....எ4    1155/2020 1155/2020 1155/2020 1155/2020 இ1111    
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28.09.2020 ெபா�9 எ4.2 
 

     ேவதார�ய� நகரா�சி�6�ப�ட நாைகர_தா ஏH கீ1�கைரய�B அைம,7�ள அறிஞ& அ�ணா 

J*காவ�B உ�ள O�Oைன மி�இைண-ப�ைன (SC.No.980) ஏH ெத�கைர�6 மா�ற� ெச8ய ேவ��ய7 

மிகK� அவசியமாகிற7. எனேவ அத�கான Shifting Charge U.1482/- ெச$/திட�ேகாH இளமி� ெபாறியாள&, 
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தமி1நா� மி�உ�ப/தி ம�;� பகி&மான கழக� லி�., ேவதார�ய�  Lr.No.JE/O&M/F.App Tracking/E.No.230/20 
Dt.07.09.2020-� ப� U.1482/- ெச$/திட�ேகாH ேக�. வர-ெப�;�ள7. பண�ய�� அவசர அவசிய/திைன 
க'/திB ெகா�� அ/ெதாைகய�ைன இ,நகரா�சி மி� க�ப�யாள& தி' கா. ராஜA எ�பவ& ெச$/திW�ளா&, 

எனேவ ேக�./ெதாைக U.1482/-ஐ மி�க�ப�யாள& தி' கா. ராஜA எ�பவ'�6 வழ*கிட ம�ற/தி� அ9மதி 
ேவ�ட-ப�கிற7. 

அ$வலக 6றி-. ம�ற� அ9மதி�கலா�. இQெசலவ�ன/திைன நகரா�சி நிதிய�லி',7 
ேம�ெகா�ளK� ம�ற� அ9மதி�கலா�. 

ந....க....எ4    1782/2019/1782/2019/1782/2019/1782/2019/இ1111    

28.09.2020 ெபா'� எ�.3 
 

           ெபா7நிதி 2019-20 � கீ1, ேவதார�ய� நகரா�சி ப6திய�B N�ண�ய உர�கிட*6 ைமய/தி� ேம�6 

ப6திய�B  சாைல அைம�6� பண��காக த�-. Iவ& அைம�6� பண� U.9.90 இல�ச/திB ேம�ெகா�ள 31.07.2019 
, ேததிய சாதாரண���ட/தA&மான� எ�.68 �ப� அ9மதி அள#�க-ப�� 30.07.2019 அ�; ஒ-ப,த-.�ள# 

ேகார-ப�� வர-ெப�ற இர�� ஒ-ப,த.�ள#கள#B 30.08.2019 , ேததிய இயB. ��ட தA&மான எ� 89 �ப� 
6ைறவான ஒ-ப,த வ�கித� ெகா�/தி',த ஒ-ப,த�கார& தி'.சி. I,தரராச�, ேத/தா�6� ெத�6 எ�பவ'�6 பண� 

ேம�ெகா�ள ேவைல உ/தரK வழ*க அ9மதி அள#�க-ப�ட7. ஆனாB ேம�க�ட பண� MCC  தி�ட-பண�ய�B 
ெச87 O��க-ப���ள7. எனேவ ெபா7நிதிய�� கீ1 இ-பண� ெச8ய ேவ��ய அவசிய� இBலாததாB 
இ-பண�ைய ர/7 ெச87 ஒ-ப,த�கார& தி'.சி. I,தரராச�, ேத/தா�6� ெத�6 எ�பவர7 
O�ைவ-./ெதாைகய�ைன தி'�ப வழ*கிடK� ம�ற/தி� அ9மதி�6 ைவ�க-ப�கிற7. 

அ$வலக 6றி-. 1. இ-பண�ய�ைன ர/7 ெச8யலா�. 
2. ஒ-ப,ததார'�6 O�ைவ-./ெதாைகய�ைன தி'�ப வழ*க 

ம�ற� அ9மதி�கலா�. 
ந....க.1760/2018 .1760/2018 .1760/2018 .1760/2018 இ1111    
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28.09.2020 ெபா'� எ�.4 
 

           ெபா7நிதி 2019-20 � கீ1, ேவதார�ய� நகரா�சி ப6திய�B N�ண�ய உர�கிட*6 ைமய/தி�6 
ெசB$� ப�ரதான அy6சாைலய�B ஆ&.சி.சி 6ழா8 பால� அைம�6� பண� U.3.90 இல�ச/திB ேம�ெகா�ள 

31.07.2019 , ேததிய சாதாரண���ட/தA&மான� எ�.72 �ப� அ9மதி அள#�க-ப�� 22.08.2019 அ�; 

ஒ-ப,த-.�ள# ேகார-ப�� வர-ெப�ற இர�� ஒ-ப,த.�ள#கள#B 31.12.2019 , ேததிய இயB. ��ட தA&மான எ� 
150�ப� 6ைறவான ஒ-ப,த வ�கித� ெகா�/தி',த ஒ-ப,த�கார& தி'.சி. I,தரராச�, ேத/தா�6� ெத�6 

எ�பவ'�6 பண� ேம�ெகா�ள ேவைல உ/தரK வழ*க அ9மதி அள#�க-ப�ட7. ஆனாB ேம�க�ட பண� MCC  
தி�ட-பண�ய�B ெச87 O��க-ப���ள7. எனேவ ெபா7நிதிய�� கீ1 இ-பண� ெச8ய ேவ��ய அவசிய� 
இBலாததாB இ-பண�ைய ர/7 ெச87 ஒ-ப,த�கார&க� தி'.சி. I,தரராச�, ேத/தா�6� ெத�6  ம�;� தி' ஆ&. 
இராேஜ,திர�, ஆய�கார�.ல� ஆகிேயார7 O�ைவ-./ெதாைகய�ைன தி'�ப வழ*கிடK� ம�ற/தி� 
அ9மதி�6 ைவ�க-ப�கிற7. 

அ$வலக 6றி-. 1. இ-பண�ய�ைன ர/7 ெச8யலா�. 
2. ஒ-ப,ததார'�6 O�ைவ-./ெதாைகய�ைன தி'�ப வழ*க 

த2�மான எ4 136 
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ம�ற� அ9மதி�கலா�. 
ந....க.1760/2018 .1760/2018 .1760/2018 .1760/2018 இ1111    

 
28.09.2020 ெபா'� எ�.5 

 

           ெபா7நிதி 2019-20 � கீ1, ேவதார�ய� நகரா�சி ப6திய�B N�ண�ய உர�கிட*6 ைமய/தி�6 

ெசB$� அy6சாைலய�B ேபவ& ப�ளா� அைம�6� பண� U.2.20 இல�ச/திB ேம�ெகா�ள 31.07.2019 , ேததிய 

சாதாரண���ட/தA&மான� எ�.71 �ப� அ9மதி அள#�க-ப�� 22.08.2019 அ�; ஒ-ப,த-.�ள# ேகார-ப�� 

வர-ெப�ற இர�� ஒ-ப,த.�ள#கள#B 31.12.2019 , ேததிய இயB. ��ட தA&மான எ� 151�ப� 6ைறவான 
ஒ-ப,த வ�கித� ெகா�/தி',த ஒ-ப,த�கார& தி'.சி. I,தரராச�, ேத/தா�6� ெத�6 எ�பவ'�6 பண� 

ேம�ெகா�ள ேவைல உ/தரK வழ*க அ9மதி அள#�க-ப�ட7. ஆனாB ேம�க�ட பண� MCC  தி�ட-பண�ய�B 
ெச87 O��க-ப���ள7. எனேவ ெபா7நிதிய�� கீ1 இ-பண� ெச8ய ேவ��ய அவசிய� இBலாததாB 
இ-பண�ைய ர/7 ெச87 ஒ-ப,த�கார&க� தி'.சி. I,தரராச�, ேத/தா�6� ெத�6  ம�;� தி' ஆ&. 
இராேஜ,திர�, ஆய�கார�.ல� ஆகிேயார7 O�ைவ-./ெதாைகய�ைன தி'�ப வழ*கிடK� ம�ற/தி� 
அ9மதி�6 ைவ�க-ப�கிற7. 

அ$வலக 6றி-. 1. இ-பண�ய�ைன ர/7 ெச8யலா�. 
 

2. ஒ-ப,ததார'�6 O�ைவ-./ெதாைகய�ைன தி'�ப வழ*க 
ம�ற� அ9மதி�கலா�. 

ந....க.1760/2018 .1760/2018 .1760/2018 .1760/2018 இ1111    
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28.09.2020 ெபா'� எ�.6 
 

           ெபா7நிதி 2019-20 � கீ1, ேவதார�ய� நகரா�சி ப6திய�B N�ண�ய உர�கிட*6 ைமய/ைத I�றி 

ேபவ& ப�ளா� சாைல அைம�6� பண� U. 9.70 இல�ச/திB ேம�ெகா�ள 31.07.2019 , ேததிய 

சாதாரண���ட/தA&மான� எ�.70 �ப� அ9மதி அள#�க-ப�� 22.08.2019 அ�; ஒ-ப,த-.�ள# ேகார-ப�� 

வர-ெப�ற இர�� ஒ-ப,த.�ள#கள#B 31.12.2019 , ேததிய இயB. ��ட தA&மான எ� 152.�ப� 6ைறவான 
ஒ-ப,த வ�கித� ெகா�/தி',த ஒ-ப,த�கார& தி'.சி. I,தரராச�, ேத/தா�6� ெத�6 எ�பவ'�6 பண� 

ேம�ெகா�ள ேவைல உ/தரK வழ*க அ9மதி அள#�க-ப�ட7. ஆனாB ேம�க�ட பண� MCC  தி�ட-பண�ய�B 
ெச87 O��க-ப���ள7. எனேவ ெபா7நிதிய�� கீ1 இ-பண� ெச8ய ேவ��ய அவசிய� இBலாததாB 
இ-பண�ைய ர/7 ெச87 ஒ-ப,த�கார&க� தி'.சி. I,தரராச�, ேத/தா�6� ெத�6  ம�;� தி' ஆ&. 
இராேஜ,திர�, ஆய�கார�.ல� ஆகிேயார7 O�ைவ-./ெதாைகய�ைன தி'�ப வழ*கிடK� ம�ற/தி� 
அ9மதி�6 ைவ�க-ப�கிற7. 

அ$வலக 6றி-. 1. இ-பண�ய�ைன ர/7 ெச8யலா�. 
 

2. ஒ-ப,ததார'�6 O�ைவ-./ெதாைகய�ைன தி'�ப வழ*க 
ம�ற� அ9மதி�கலா�. 

ந....க.1760/2018 .1760/2018 .1760/2018 .1760/2018 இ1111    
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28.09.2020 ெபா'� எ�.7 

 

           ெபா7நிதி 2019-20 � கீ1, ேவதார�ய� நகரா�சி ப6திய�B N�ண�ய உர�கிட*6 ைமய/திB வட�6 
ம�;� ெத�6 ப6திய�B சாைல அைம-பத�காக த�-.Iவ& அைம�6� பண� U. 9.90 இல�ச/திB ேம�ெகா�ள 

31.07.2019 , ேததிய சாதாரண���ட/தA&மான� எ�.69 �ப� அ9மதி அள#�க-ப�� 22.08.2019 அ�; 

ஒ-ப,த-.�ள# ேகார-ப�� வர-ெப�ற இர�� ஒ-ப,த.�ள#கள#B 31.12.2019 , ேததிய இயB. ��ட தA&மான எ� 
153.�ப� 6ைறவான ஒ-ப,த வ�கித� ெகா�/தி',த ஒ-ப,த�கார& தி'.சி. I,தரராச�, ேத/தா�6� ெத�6 

எ�பவ'�6 பண� ேம�ெகா�ள ேவைல உ/தரK வழ*க அ9மதி அள#�க-ப�ட7. ஆனாB ேம�க�ட பண� MCC  
தி�ட-பண�ய�B ெச87 O��க-ப���ள7. எனேவ ெபா7நிதிய�� கீ1 இ-பண� ெச8ய ேவ��ய அவசிய� 
இBலாததாB இ-பண�ைய ர/7 ெச87 ஒ-ப,த�கார&க� தி'.சி. I,தரராச�, ேத/தா�6� ெத�6  ம�;� தி' ஆ&. 
இராேஜ,திர�, ஆய�கார�.ல� ஆகிேயார7 O�ைவ-./ெதாைகய�ைன தி'�ப வழ*கிடK� ம�ற/தி� 
அ9மதி�6 ைவ�க-ப�கிற7. 

அ$வலக 6றி-. 1. இ-பண�ய�ைன ர/7 ெச8யலா�. 
 

2. ஒ-ப,ததார'�6 O�ைவ-./ெதாைகய�ைன தி'�ப வழ*க 
ம�ற� அ9மதி�கலா�. 

ந....க.1760/2018 .1760/2018 .1760/2018 .1760/2018 இ1111    
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  ெபா'� எ�.8 

    

     ெபா7நிதி 2019-20 � கீ1, ேவதார�ய� நகரா�சி ப6திய�B N�ண�ய உர�கிட*6 ைமய/தி�6 ெசB$� 
அy6சாைலய�B சாைல அைம-பத�காக த�-.Iவ& அைம�6� பண�   U. 6.00 இல�ச/திB ேம�ெகா�ள 

31.07.2019 , ேததிய சாதாரண���ட/தA&மான� எ�.68 �ப� அ9மதி அள#�க-ப�� 30.07.2019 அ�; 

ஒ-ப,த-.�ள# ேகார-ப�� வர-ெப�ற இர�� ஒ-ப,த.�ள#கள#B 30.08.2019 , ேததிய இயB. ��ட தA&மான எ� 
91 �ப� 6ைறவான ஒ-ப,த வ�கித� ெகா�/தி',த ஒ-ப,த�கார& தி'.சி. I,தரராச�, ேத/தா�6� ெத�6 

எ�பவ'�6 பண� ேம�ெகா�ள ேவைல உ/தரK வழ*க அ9மதி அள#�க-ப�ட7. ஆனாB ேம�க�ட பண� MCC  
தி�ட-பண�ய�B ெச87 O��க-ப���ள7. எனேவ ெபா7நிதிய�� கீ1 இ-பண� ெச8ய ேவ��ய அவசிய� 
இBலாததாB இ-பண�ைய ர/7 ெச87 ஒ-ப,த�கார&க� தி'.சி. I,தரராச�, ேத/தா�6� ெத�6  எ�பவர7 
O�ைவ-./ெதாைகய�ைன தி'�ப வழ*கிடK� ம�ற/தி� அ9மதி�6 ைவ�க-ப�கிற7. 

அ$வலக 6றி-. 1. இ-பண�ய�ைன ர/7 ெச8யலா�. 
 

2. ஒ-ப,ததார'�6 O�ைவ-./ெதாைகய�ைன தி'�ப வழ*க 
ம�ற� அ9மதி�கலா�. 

ந....க.1760/2018 .1760/2018 .1760/2018 .1760/2018 இ1111    
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28.09.2020 

ெபா'� எ�.9 
 

           ேவதார�ய� நகரா�சி ேச7ர_தா சாைலய�B இ',7 அ'�மி6 zப�த&6ள மாHய�ம� ேகாய�B 

வைர ெசB$� சாைலய�B 4 இட*கள#B சிறிய அளவ�லான 6ழா8பால� நA�ட கால/தி�6 O�. 
அைம�க-ப���ள7. இ,த 6ழா8 பால*க� த�ேபா7 ப{தைட,7 மைழநA& வ�காலிB ெசBவத�6 மிகK� 
தைடயாக உ�ள7. இ,த ப6திய�B உ�ள வ�வசாய�க� ம�;� ெபா7நல� சா&,த அைம-.க� ேம�க�ட 

பால*கைள உடன�யாக சHெச8ய ேகாH�ைக வ��/7 வ'கி�றன&. இதைன ம;சீரைம-. ெச87 .தியதாக RCC 
Box Culvert அைம-பத�காக தயாH�க-ப���ள மதி-பF� U.8.60 இல�ச� ஆ6�.  இQெசலவ�ன� ேம�ெகா�ள 
ம�ற/தி� அ9மதி ேவ�ட-ப�கிற7. 

அ$வலக 6றி-. ம�ற� அ9மதி�கலா�. இQெசலவ�ன/திைன நகரா�சி நிதிய�லி',7 
ேம�ெகா�ளK� ம�ற� அ9மதி�கலா�. ேம$� பண�ய�� அவசர 
அவசிய/திைன க'/திB ெகா�� தன# அ$வல& அவ&கள#� O� 
அ9மதி ெப�; ஒ-ப,த-.�ள# ேகாHய அ$வலக 
நடவ��ைகய�ைனW� ம�ற� அ*கீகH�கலா�. 

ந....க.1072/2020 .1072/2020 .1072/2020 .1072/2020 இ1111    
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28.09.2020 ெபா'� எ�.10 
 

           ேவதார�ய� நகரா�சி வா&� எ�.17 கா,தி நக& ெமய�� சாைலய�B 6ழா8 பால� த�காலிகமாக 
அைம�க-ப���ள7. ப'வமைழ கால*கள#B மைழெபாழிK அதிக� ஏ�ப�வதி� காரணமாக கா,தி நக& ப6திய�� 
ைமய-ப6திய�B மைழநA& அதிக� ேத*கி அதிலி',7 ெவள#ேய;� மைழநA& இ,த சிறிய 6ழா8 பால/தி� வழிேய 
ெவள#ேய ெசBவ7 மிகK� தாமத� ஏ�ப�கிற7. இதனாB ெபா7ம�க�, த*க� வ A�கைளQI�றி மைழநA& 

ேத*6வதாB பா7கா-ப�BலாமB உ�ளன&. எனேவ இதைன சHெச8W� ெபா'�� ெபா7ம�க� நல� க'தி RCC 
Box Culvert அைம-ப7 மிகK� சHயான7 ஆ6�. எனேவ இ-பண� ேம�ெகா�ள தயாH�க-ப���ள மதி-பF� 

U.3.35 இல�ச� ஆ6�.  இQெசலவ�ன� ேம�ெகா�ள ம�ற/தி� அ9மதி ேவ�ட-ப�கிற7. 
அ$வலக 6றி-. ம�ற� அ9மதி�கலா�. இQெசலவ�ன/திைன நகரா�சி நிதிய�லி',7 

ேம�ெகா�ளK� ம�ற� அ9மதி�கலா�. ேம$� பண�ய�� அவசர 
அவசிய/திைன க'/திB ெகா�� தன# அ$வல& அவ&கள#� O� 
அ9மதி ெப�; ஒ-ப,த-.�ள# ேகாHய அ$வலக 
நடவ��ைகய�ைனW� ம�ற� அ*கீகH�கலா�. 

ந....க.1072/2020 .1072/2020 .1072/2020 .1072/2020 இ1111    
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28.09.2020 ெபா'� எ�.11 
 

           த�சா�& மாவ�ட பாB உ�ப/தியாள&க� ���றK ச*க/தி� சா&பாக மா�.மி6 தமிழக OதBவ& 

அவ&கள#� வ�தி 110 அறிவ�-ப��ப�, ேவதார�ய� நகரா�சி�6�ப�ட ப6தி வட�6வ Aதிய�B ஆவ�� பாலக� 
அைம/திட இட� ேத&K ெச87  அ9-ப�ட ெதHவ�/7 வர-ெப�ற  நாக-ப��ன� மாவ�ட ஆ�சி/தைலவ& 

அவ&கள#� க�த� பா&ைவ�6�,  15 x 15  ச7ர அ�ய�B இட� வழ*கிட ஒ-.த$�6� ைவ�க-ப�கிற7. 

த2�மான எ4 143 
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அ$வலக 6றி-. வட�6வ Aதி, ெச*காதைல ச,தி-ப�B உ�ள ேப',7 நி;/த� 

அ'கிB  15 x 15  ச7ர அ� வ�_தAரண/திB உ�ள இட/திB  

ெபா7-பண�/7ைற நி&ணய வாடைக மதி-பF��B மாதா,திர 6/தைக 
நி&ணய� ெச87, 6/தைக நிப,தைனகM�6�ப�� வழ*கிட 
ஒ-.தB அள#�கலா�. 

ந....க.1178.1178.1178.1178/2020 /2020 /2020 /2020 அ1111    

28.09.2020 ெபா'� எ�.12 
 

           அ$வலக ெபா7Iகாதார பயன�பா��B உ�ள  TATA ACE  வாகன� TN 51AK-8404 �6 ேப�டH 
மா�றிட வர-ெப�ற வ�ைல-.�ள#க� ம�ற/தி� பா&ைவ�6�, ஒ-.த$�6� ைவ�க-ப�கிற7. 

 நி;வன/தி� ெபய& வ�ைல வ�கித� 
 

1 லிேயா ஆ�ேடா எல��HகB_, ேவதார�ய� U.4000 
2 அ*க-ப� ேப�டH ெச�ட&,  

ப���ேகா�ைட 

U.4100 

3 ராதா பவ& பாய���, 

 ப���ேகா�ைட 

U.4150 

 
அ$வலக 6றி-. வர-ெப�ற வ�ைல-.�ள#கள#B 6ைற,த வ�ைல வ�கித� ேகாHW�ள 

லிேயா ஆ�ேடா எல��HகB_, ேவதார�ய� நி;வன வ�ைலய�ைன 

ஏ�; ேப�டH அைம/திடK�, பண�ய�� அவசர� க'தி ெசலவ�ன� 

ேம�ெகா�டைதW� ம�ற� அ9மதி�கலா�. 
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28.09.2020 ெபா'� எ�.13 

 

      ேகாவ�� 19 ெதா�; த�-.  நடவ��ைக காரணமாக 24.03.2020 OதB ெபா7 ஊரட*6 Oைற மாநில 

அரசாB அமBப�/த-ப�ட7. ெபா7 ஊரட*6 கால/திB ெசயBபடாத 6/தைக இன*கM�6 01.04.2020 OதB 

31.05.2020 வைர  கால/தி�கான கைடக�/வHய�Bலா இன*கள#� ேக�ப�ைன த�Mப� ெச8திட அரசாைண  

எ�.298 நகரா�சி நி&வாக� ம�;� 6�நA& வழ*கB 7ைற, நா�. 02.09.2020 ( G.O.(D) No.298, நா�.02.09.2020) நகரா�சி 

நி&வாக� ம�;� 6�நA& வழ*கB7ைற நா�. 02.09.2020 அரசாைண ெவள#ய�ட-ப�ட7 ம�ற/தி� பா&ைவ�6�, 
பதிவ��6� ைவ�க-ப�கிற7. 
 
 

அ$வலக 6றி-. பதிK ெச8திடலா�. 

ந.க.எ�.57/18/அ1 

த2�மான எ4 145 
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28.09.2020 ெபா'� எ�.14 

 

      உலகளாவ�ய ெகாெரானா ெதா�; த�-.  நடவ��ைக காரணமாக 24.03.2020 OதB O{ ஊரட*6 மாநில 

அரசாB அமBப�/த-ப�ட7. அதைன ெதாட&,7 அரசாைண எ�. 298 நகரா�சி நி&வாக� ம�;� 6�நA& வழ*கB 

7ைற, நா�. 02.09.2020  உ�ளா�சி அைம-.கள#� 6/தைக இன*கள#� ெசயB படாத 6/தைக இன*கM�6  

01.04.2020 OதB 31.05.2020 வைர  கால/தி�கான கைடக�/வHய�Bலா இன*கள#� ேக�ப�ைன த�Mப� ெச8திட 

அரசாைண  ெவள#ய�ட-ப�ட7. ேம�ப� அரசாைணய��ப� ேவதார�ய� நகரா�சிய�B உ�ள 6/தைக இன*க� 

ம�;� கைடகள#B O{ ஊரட*6 காலமான 01.04.2020 OதB 31.05.2020 வைர ெச8Bபடாத 6/தைக இன*கள#� 
த�Mப� ெச8ய ேவ��ய ஓரா�� ம�;� ��றா�� 6/தைக இன*கள#� வ�பர*க� ப��வ'மா;  

ஒரா4B C-தைக இன�க9 

வ.எ� ெசயBபடாத 6/தைக 

இன/தி� ெபய& 

வHவ�தி-. எ�. ஆ�� 

ேக�. 

ஒ' 

மாத/தி�கான 

ேக�. 

01.04.2020 

OதB 

31.05.2020 

வைர ேக�. 

1 இராஜாஜி J*கா 

க�டண கழிவைற 

100/BD01/00002 111384 9282 18564 

2 தினசH ச,ைத 100/BD01/00003 236256 19688 39376 

3 ேப',7 நிைலய 

க�டண கழிவைற 

100/BD01/00001 50400 4200 8400 

  DBத.   398040 33170 66340 
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)�றா4B C-தைக இன�க9 

வ.எ� ெசயBபடாத 6/தைக 

இன/தி� ெபய& 

வHவ�தி-. 

எ�. 

ஆ�� 

ேக�. 

ஒ' 

மாத/தி�கான 

ேக�. 

01.04.2020 

OதB 

31.05.2020 

வைர 

ேக�. 

1 ேப',7 நிைலய கைட 

எ�. 1 

100/146 8832 736 1472 

2 ேப',7 நிைலய கைட 

எ�. 2 

100/265 14076 1173 2346 

3 ேப',7 நிைலய கைட 

எ�. 3 

100/266 11520 960 1920 

4 ேப',7 நிைலய கைட 

எ�. 4 

100/267 16320 1360 2720 

5 ேப',7 நிைலய கைட 

எ�. 5 

100/268 9048 754 1508 

6 ேப',7 நிைலய கைட 

எ�. 6 

100/269 11760 980 1960 

7 ேப',7 நிைலய கைட 

எ�. 7 

100/270 11760 980 1960 

8 ேப',7 நிைலய கைட 

எ�. 8 

100/258 13392 1116 2232 

9 ேப',7 நிைலய கைட 

எ�. 9 

100/271 10980 915 1830 

10 ேப',7 நிைலய கைட 

எ�. 10 

100/272 13344 1112 2224 

11 ேப',7 நிைலய கைட 

எ�. 11 

100/273 5136 428 856 

12 ேப',7 நிைலய கைட 

எ�. 12 

100/274 6000 500 1000 



13 ேப',7 நிைலய கைட 

எ�. 13 

100/158 5604 467 934 

14 ேப',7 நிைலய கைட 

எ�. 14 

100/275 13188 1099 2198 

15 ேப',7 நிைலய கைட 

எ�. 15 

100/276 5736 478 956 

16 ேப',7 நிைலய 

உணவக� 

100/277 101988 8499 16998 

17 வண�க வளாக கைட எ� 

1 

100/250 32760 2730 5460 

18 வண�க வளாக கைட எ� 

2 

100/251 18636 1553 3106 

19 வண�க வளாக கைட எ� 

3 

100/199 18636 1553 3106 

20 வண�க வளாக கைட எ� 

4 

100/252 18804 1567 3134 

21 வண�க வளாக கைட எ� 

5 

100/303 18564 1547 3094 

22 வண�க வளாக கைட எ� 

6 

100/254 18636 1553 3106 

23 வண�க வளாக கைட எ� 

7 

100/255 18636 1553 3106 

24 வண�க வளாக கைட எ� 

8 

100/256 14388 1199 2398 

25 வண�க வளாக கைட எ� 

9 

100/257 15180 1265 2530 

26 வண�க வளாக கைட எ� 

10 

100/177 15180 1265 2530 

27 வண�க வளாக கைட எ� 

11 

100/178 14352 1196 2392 

28 வண�க வளாக கைட எ� 

12 

100/259 14388 1199 2398 



29 வண�க வளாக  த*6� 

அைற 8 

100/262 9600 800 1600 

30 வண�க வளாக  த*6� 

அைற 9 

100/263 9600 800 1600 

31 வண�க வளாக  த*6� 

அைற 10 

100/264 9600 800 1600 

32 ேமலமடவ�ளாக கைட 

எ�  1 

100/278 6420 535 1070 

33 ேமலமடவ�ளாக கைட 

எ�  2 

100/279 6420 535 1070 

34 ேமலமடவ�ளாக கைட 

எ�  3 

100/280 6420 535 1070 

35 ேமலமடவ�ளாக கைட 

எ�  4 

100/281 8796 733 1466 

36 ேமலமடவ�ளாக கைட 

எ�  5 

100/282 8796 733 1466 

37 ேமலமடவ�ளாக கைட 

எ�  6 

100/283 8796 733 1466 

  DBத.   551292 45941 91882 

 

           ேம�காy� ப��யலிB உ�ள 6/தைக இன*க� 01.04.2020 OதB 31.05.2020 வைர O{ ஊரட*6 
கால/திB ெசயலபடாத 6/தைக  இன*களாதலாB 2 மாத ேக�ப�ைன த�Mப� ெச8திட ஒ-.த$�6 
ைவ�க-�கிற7, 

அ$வலக 6றி-. ேம�6றி-ப��ட ெசயடலபடாத 6/தைக  இன*கள#� 01.04.2020 
OதB 31.05.2020 வைர உ�ள  இர�� மாத கால/தி�6Hய 
வாடைக /.6/தைக ெதா ெதாைகய�ைன த�Mப� ெச8திடலா�. 

ந.க.எ�.57/18/அ1 
28.09.2020 ெபா'� எ�.15 

 

           ேவதார�ய� மாவ�ட உHைமய�யB ம�;� 6�றவ�யB நAதிம�ற/திB ேவதார�ய� நகரா�சி�6 

எதிராக ெதாடர-ப�ட வழ�6 எ�. 72/2020 B வ�கால/7 தா�கB ெச8யK� எதி'ைர மற;ம எதி& வழ�6ைர 
தா�கB ெச8யK�  மற;� வழ�6 ஆவண*க� தா�கB ெச8யK� வழ�6 நட/தK� தA&-. ெப�;/தரK� 

வழ�கறிஞ& ஊதிய� ம�;� வழ�கறிஞ&  ெசலவ�ன*க� U. 5000/ (Uபா8 ஐ,தாய�ர� ) வழ*கிட ம�ற/தி� 

அ9மதி ேவ�ட-ப�கிற7. 

த2�மான எ4 147 
அ7மதி�க0ப"ட8.  
 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அ$வலக 6றி-. நகரா�சி�6�ப�ட ஆ_ப/திH ெத'வ�B .தியதாக X8ைம 
பண�யாள&கM�6 அ��6மா� 6�ய�'-.க� க�� O��க-ப�� 
மா�.மி6 தமிழக OதலைமQச& அவ&களாB 27.08.2020. அ�; 
திற,7 ைவ�க-ப���ள7. நகரா�சி�6 ெசா,தமான இட/திB 
ஆ�கிரமி-.க�  ெச8ய-ப�டைத 27.08.2020 அ�; நகரா�சி, 
காவB7ைற , மி�வாHய/தினராB அக�ற-ப�ட7.  ஆ�கிரமி-.க�  
அக�ற-ப�டைத எதி&/7 தி'மதி நாக�மா�, க.ெப. கி'�ண� 
எ�பவ& ேவதார�ய� நAதி/7ைற ந�வ& நAதிம�ற/திB வழ�6 
தா�கB ெச87�ளா&. நகரா�சி சா&பாக அரI வழ�கறிஞ& 
ஆஜராகK�,  வழ�6 ெசலவ�ன*க� நகரா�சி நிதிய�B 
ேம�ெகா�ளK� அ9மதி�கலா�. 

ந.க.1032/2018/எ-1 



அவசர�Tl;lkTl;lkTl;lkTl;lk ;;;;    
    

ேவதார�ய� நகரா�சிய�� 2020 � ஆ��  brgbrgbrgbrg;;;;lk;gh;lk;gh;lk;gh;lk;gh;  மாத� 25 � 
 நா�    ெவ�ள#�கிழைம  மாைல 3333.00 kzpf;F.00 kzpf;F.00 kzpf;F.00 kzpf;F 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 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;    

    

25.09.2020 ெபா'� எ�.1 
 

          ேவதார�ய� நகரா�சி�6�ப�ட வா&� எ� 2 B உ�ள வன7&�ைகய�ம� ேகாய�B 6ள/திைன 

U. 85.00 இல�ச� மதி-பF��B ம;சீரைம-. ெச8W� பண� ேம�ெகா�ள இல�ச/திB தயா& 
ெச8ய-ப���ள மதி-பF�கM�6 ஏதாவ7 ஒ' தி�ட நிதிய�� கீ1 நி&வாக அ9மதி வழ*கிட நகரா�சி 
நி&வாக ஆைணய& அவ&கM�6 அ9-ப�ட பண�க� ேத&K ெச8ய-ப�� ம�ற/தி� அ9மதி 
ேவ�ட-ப�கிற7. 

 

அ$வலக 6றி-. ம�ற� அ9மதி�கலா�. ேம$� இ-பண��6 தயா& ெச8ய-ப�ட 

மதி-பF� U. 85.00 இல�ச/திைன ஏதாவ7 ஒ' தி�ட நிதிய�� கீ1 
O{ அரI மான#யமாக வழ*கிட ேகாH நகரா�சி நி&வாக ஆைணய&, 
ெச�ைன அவ&கM�6 O�ெமாழிKக� அ9-ப�ய அ$வலக 
நடவ��ைகய�ைனW� ம�ற� அ9மதி�கலா�. 

 

த2�மான எ4  131  
அ7மதி�க0ப"ட8  

 

25.09.2020 ெபா'� எ�.2 
 

                   நக& ஊரைம-. இய�6ந&, ெச�ைன அவ&கள#� க�த ந.க. எ�.13884/2016//.திப� நா�. 03.02.2020 , 
ேததிய க�த/தி� ப� ேவதார�ய� நகரா�சி ப6திய�$�ள ேவதார�ேய_வர& தி'�ேகாவ�B  ச�னதி 
ெத'வ�லி',7 கட�கைர ெசB$� சாைலய�B த�கா-.QIவ&, சாைல-பண�, கழிவைறக�, 
உய&மி�ேகா.ரவ�ள�6 ம�;� வழிகா��� பலைகக� அைம�க U.432.00 இல�ச/தி�கான க'/7'வ�ைன 
நகரா�சி நி&வாக ஆைணய& வாய�லாக அ9-ப� ைவ�6மா; நக& ஊரைம-./7ைற இய�6ந& அவ&களாB 
ேக���ெகா�ள-ப�ட7. ேம�ப� பண�யான7 IUDM 2018-19 தி�ட/தி� கீ1  ேத&K ெச8ய-ப�� த�ேபா7 
பண�க� O�றி$மாக O��க-ப�� பய�பா��B உ�ள7. அ-பண��6 மாறாக ேவதார�ேய_வர& 
தி'�ேகாய�B தி'/ேதேரா�� நா�6 வ Aதிகைள மைழநA& வ�கா$ட� ��ய சிெம�� சாைலயாக 

அைம/திட U. 650.00 இல�ச/திB தயாH�க-ப�ட  தி�ட மதி-பF���6 Infrastructure and Amenities 

த2�மான எ4  132  
அ7மதி�க0ப"ட8  

 



 

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

 

 

நிதிய�லி',7 O{ அரI மா�யமாக வழ*கிட நக& ஊரைம-./7ைற இய�6ந&, ெச�ைன அவ&கM�6 
அ9-ப�ட பண�க� ேத&K ெச8ய-ப�� ம�ற/தி� அ9மதி ேவ�ட-ப�கிற7. 

 

அ$வலக 6றி-. ம�ற� அ9மதி�கலா�. ேம$� இ-பண��6 தயா& ெச8ய-ப�ட 

மதி-பF� U. 650.00 இல�ச/திைன O{ அரI மான#யமாக வழ*கிட 
ேகாH நக& ஊரைம-./7ைற இய�6ந&, ெச�ைன அவ&கM�6 
O�ெமாழிKக� அ9-ப�ய அ$வலக நடவ��ைகய�ைனW� ம�ற� 
அ9மதி�கலா�. 

    


