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ÂUt©zhkiy efuk‹w¡ T£l«ÂUt©zhkiy efuk‹w¡ T£l«ÂUt©zhkiy efuk‹w¡ T£l«ÂUt©zhkiy efuk‹w¡ T£l«    
rhjhuz¡  T£l m¿é¥òrhjhuz¡  T£l m¿é¥òrhjhuz¡  T£l m¿é¥òrhjhuz¡  T£l m¿é¥ò    

 31....00001111.201.201.201.2018888« njÂ « njÂ « njÂ « njÂ  �த� கிழைம khiy 4.00 kâ¡F eilkhiy 4.00 kâ¡F eilkhiy 4.00 kâ¡F eilkhiy 4.00 kâ¡F eilெபற�ள    

ÂUt©zhkiy efuk‹w ÂUt©zhkiy efuk‹w ÂUt©zhkiy efuk‹w ÂUt©zhkiy efuk‹w rhjhuz¡rhjhuz¡rhjhuz¡rhjhuz¡    T£l elto¡iffs¦T£l elto¡iffs¦T£l elto¡iffs¦T£l elto¡iffs¦----    

Kd¦åiy : Kd¦åiy : Kd¦åiy : Kd¦åiy : ÂUkÂ.ÂUkÂ.ÂUkÂ.ÂUkÂ. எ�. பா�ஜாத�, பி.பா��., எ�.பி.ஏ., mt®fs¦mt®fs¦mt®fs¦mt®fs¦    
jå mYty® kw¦W« efuh£Á Mizahs®, ÂUt©zhkiy efuh£Á.jå mYty® kw¦W« efuh£Á Mizahs®, ÂUt©zhkiy efuh£Á.jå mYty® kw¦W« efuh£Á Mizahs®, ÂUt©zhkiy efuh£Á.jå mYty® kw¦W« efuh£Á Mizahs®, ÂUt©zhkiy efuh£Á.    

bghU£fs¦bghU£fs¦bghU£fs¦bghU£fs¦    

FwŸ : FwŸ : FwŸ : FwŸ : ----    
kdªJha¦ik bra¦éid Jha¦ik Ïu©L«kdªJha¦ik bra¦éid Jha¦ik Ïu©L«kdªJha¦ik bra¦éid Jha¦ik Ïu©L«kdªJha¦ik bra¦éid Jha¦ik Ïu©L«    
    ÏdªJha¦ik Jhth tU«.ÏdªJha¦ik Jhth tU«.ÏdªJha¦ik Jhth tU«.ÏdªJha¦ik Jhth tU«.    
    

1. eh£F¿¥òfŸ: 1. eh£F¿¥òfŸ: 1. eh£F¿¥òfŸ: 1. eh£F¿¥òfŸ:     

(m) efuh£Á Mizahs® mt®fë‹  ஜனவ� - 2018 khj¡F¿¥ò 

(M) efuh£Á bgh¿ahs® mt®fë‹   ஜனவ� - 2018 khj¡F¿¥ò 

 (Ï) efu ey mYty® mt®fëd¦   ஜனவ� - 2018 khj¡F¿¥ò 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò : kd¦w« gÂÎbra¦ayh«. 

Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

2. இ�நகரா�சி த�ப�தி�விழா – 2017�� நகரா�சி நிர�தர கழி�பிட�க �� ெபா" 

ம�க$ ம%ற' ப�த(க$ பய*ப+�த ஏ"வாக த-ண �( வசதிக$ ஏ%ப+�த ப'பி� 
�ழா/களி2 இ��" இைண�4 ெப%5 நிர�தர த-ண �( வசதிக$ ெச/ய ஆ�' 

ேதாராய ெசலவின' 9.70,000/-�� ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  

1. அ�மதி வழ கலா� 
2. "#ந%� நிதியி� கீ( ெசலவிடலா�. 

Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

3333. . . .     கா(�திைக த�ப�தி�விழா – 2017 @*னி�+ வ�' ப�த(க �� அA�பைட 
வசதிக$ ெச/B' ெபா��+ த%காலிக ேப��" நிைலய' ம%5' 
கி�வல�பாைதயி2 உ$ள நகரா�சி�� ெசா�தமான கழி�பிட வளாக�களி2 நிர�தர 
�Aந�( வசதி ெச/B' பணி�� 29.12.2017 அ*5 விைல�4$ளி ேகார�ப�டதி2, 
ெபற�ப�+$ள விைல�4$ளியிைன ம*ற�தி* அ?மதி ேவ-A ெபா�$ 
ைவ�க�ப+கிற". 
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வ.எ+ 

 
நி,வன.தி� ெபய� 

 

மதி/பீ1 
(3.ல4ச�) 

ெகா1.6�ள 
விைல/��ளி 

விகித� 

1. அேசா9"மா� எல94�9க� 
ம:,� பிள�பி ேலப� ஒ�9க� 
தி<வ+ணாமைல 

0.70 

0.50 % "ைற 

2. தி<. பி . B காவன�, 
ேசC6கிண, ெத<, ேதனிமைல 
தி<வ+ணாமைல 

1.21% அதிக� 

3. ராஜேசகர� எல94�9கF� 
எ+.11 கனகராய� ெத<, 
தி<வ+ணாமைல – 606 601 

2.04.% அதிக� 

    
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  

1. �ைற�த விைல�4$ளி ெகா+�"$ள அேசா��மா( எல���ட�க2F, 
தி�வ-ணாமைல அவ(களி* விைல�4$ளிைய ம*ற' ஏ%கலா'. 

2. அவசர' அவசிய' க�தி தனி அGவல( அவ(களி* @* அ?மதி ெப%5 
ேவைல உ�திரH வழ�கியைதB' ஏ%கலா' 

 
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

4444. . . .     இ�நகரா�சியி2 பய*பா�A2 உ$ள TN25 AL 9353 ெஜ�ரா+ வாகன�தி* Jetting 

House 50 மீ�ட( பZ" ஏ%ப�+$ளதா2 பாதாள சா�கைட அைட�4 எ+�க 
@Aயவி2ைல எ*5' ேமG' வாகன' ெச2ல இயலாத சாைலகளி2 50 மீ�ட( 
House பய*ப+�த @Aயாததா2 120 மீ�ட( வா�கி வழ��மா5 இத* ஓ�+ந( 
ேகா�B$ளா(.  எனேவ பாதாள சா�கைட தி�ட� பணிக$ அ�தியாவசிய பணி 
எ*பதாG' நக�* @�கிய ப�தியி2 அைட�4 ஏ%ப�+ சாைலகளி2 கழிH ந�( 
ெச2ல ேந�+' எ*பதாG' ெபா" \காதார பணியி* அவசர' அவசிய' க�தி 
பZதான 50 மீ�ட( House மா%றி 4தியதாக ]+தலாக 120 மீ�ட( Jetting House வா�கி 

ெகா$ள ேதாராய ெசலவின' 9.4.03 ல�ச�தி%� ம*ற அ?மதி 

ேவ-ட�ப+கிற". 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  

1. அ?மதி வழ�கலா' 
2. �Aந�( நிதியி* கீ_ ெசலவிடலா'. 

 
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

5555.  .  .  .  இ�நகரா�சியி2 பய*பா�A2 உ$ள TN25 AL 9353 ெஜ�ரா+ வாகன�தி* 
பய*பா�A%� பாதாள சா�கைட அைட�4க$ எ+�க பய*ப+�த�ப+' Jetting House 
120 மீ�ட( 4தியதாக ச�ைள ெச/ய 05.01.20182 ெபற�ப�ட ஒ�ப�த�4$ளிக$ @AH 
ெச/ய ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 
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வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� ம:,� 

Jகவ� 
மதி/பீ1  

(3 ல4ச� ) 
ெகா1.6�ள 
ஒ/பCத/��ளி 

1. Sai Raghavendra, Industries  
111A, Sidco Industrial Estat 
Ambattur, Chennai – 98 

 
 

4.03 

3. 3,363/- 
(Per Meter) 

2. ULTRAJET  
1/73 EWH Kannadasan 1st Street 
Maraaimalai Nagar, Chennai 

3. 3511/- 
(Per Meter) 

3. Disha Fabrication, & Engg. works 
25A / 1 KK Salai  
Chennai - 98 

3. 3599/- 
(Per Meter) 

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  

1. ேம%பA ெபற�ப�ட ஒ�ப�த�4$ளிகளி2 வ.எ-.12 ெகா+�"$ள M/s. Sai 
Ragahavendra Industries, Chennai – 98 நி5வன�தி* ஒ�ப�த�4$ளி 

�ைறவாக உ$ளைத அ?மதி�கலா' 
2. இ�பணியி* அவசர அவசிய' க�தி தனி அGவல( அவ(களி* @* 

அ?மதி ெப%5 ேவைல உ�திரH வழ�கியைதB' அ?மதி�கலா'. 
ந.க.எ-. 5349 / 2017 / இ1 
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

6666.  .  .  .  இ�நகரா�சி வா(+ எ-. 01 @த2 39 வைர உ$ள ஒ� சில ப�தியி2 ெபா" 

ம�க �� �Aந�( விநிேயாக' ெச/B' சி*ெட� ெதா�Aயி* ேம2 mAக$ 
உைட�" திற�த நிைலயி2 உ$ளதா2 ெட�� 4Z உ�வாைத த+��' ெபா��+ 
4தியதாக 200 எ-க$ ேம2 mAக$ ச�ைள ெச/B' பணி�� 29.12.20172 
ெபற�ப�ட விைல�4$ளிக$ @AH ெச/ய ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 
 
வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� ம:,� Jகவ� ெகா1.6�ள ஒ/பCத/��ளி 

1. சிவ� ச�வ %� ெச�ட� 
32 ேக. CNJ கா�ல9�, 
ைபபா� ேரா1  
தி<வ+ணாமைல 

3. 250 / - (ஒ�றி� விைல) 
 

2. நிu4ட� எ+ட�பிைரச� 
ெந. 17 எ�.ஜி.ஆ�. நக� 

ேவw� – 07 

3. 290 / -  (ஒ�றி� விைல) 

3. பி. B காவன� 
எல94x9கF� & பிள�பி  ஒ�9க�, 

ேதனிமைல, தி<வ+ணாமைல  
 

3. 320 /- (ஒ�றி� விைல) 
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mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  

1. ேம%பA ெபற�ப�ட ஒ�ப�த�4$ளிகளி2 வ.எ-.12 ெகா+�"$ள M/s சிவ' 
ச(வ �F ெச*ட( தி�வ-ணாமைல எ*பவ�* விைல�4$ளி �ைறவாக 
உ$ளைத அ?மதி�கலா' 

ந.க.எ-. 6106 / 2017 / இ1 
    
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     
    

7777.  .  .  .  இ�நகரா�சி த�ப�தி�விழா – 2017�� த%காலிக ேப��" நிைலய�க$ ம%5' 

கா( நி5�"' இட�களி2 அைம�க�ப�+$ள கழிவைறக �� த-ண �( வசதி 
ெச/த2 ம%5' பA�க�+ அைம�த2 ஆகிய பணிக$ ேம%ெகா$ள ஆ�' 
ேதாராய ெசலவின' 9. 28,000/- �� ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற" 
 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  

1. அ?மதி வழ�கலா' 
2. �Aந�( நிதியி* கீ_ ெசலவிடலா' 

ந.க.எ-. 6263 / 2017 / இ1 
    
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

8888.  .  .  .  த�ப�தி�விழா – 2017 @*னி�+ வ�' ப�த(க �� த%காலிக ேப��" 

நிைலய�களி2 அைம�க�ப�A���' த%காலிக சி5ந�( கழி�பிட�க �� 
பA�க�+ க�+த2 ம%5' த-ண �( வசதி ெச/B' பணி�� 01.12.2017 அ*5 
விைல�4$ளி ேகார�ப�டதி2, ெபற�ப�+$ள விைல�4$ளியிைன ம*ற�தி* 
அ?மதி ேவ-A ெபா�$ ைவ�க�ப+கிற". 
வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� மதி/பீ1 ( 

3. ல4ச�) 

ெகா1.6�ள 

விைல/��ளி 
விகித� 

1.  தி�.பி. o�காவன' 
ேச�"கிண5 ெத�, 
ேதனிமைல, 
தி�வ-ணாமைல 

 
 
 

0.28 

0.43% "ைற 

2.  தி�.வி.எ*. பிரகாp 
நிமி�தகார� ெத�, 
தி�வ-ணாமைல 

1.06% அதிக� 

3.  தி�. ஆ(. மா�@�" 
க2லைர�பாA கிராம' 
ெச�க' தாG�கா, 
தி�வ-ணாமைல 

1.70% அதிக� 
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mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  
1. �ைற�த விைல�4$ளி ெகா+�"$ள தி�. பி. o�காவன', 

தி�வ-ணாமைல அவ(களி* விைல�4$ளிைய ம*ற' ஏ%கலா' 
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

9999. . . . இ�நகரா�சி ெபா" \காதார� பி�வி* பய*பா�A2 உ$ள TN25K 1240 எ*ற 

வாகன�தி2  
 

 
வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� ெமா.த ெசலவின. 

ெதாைக 

1.  ஜவஹ( ஆ�ேடா ஒ(�கF, 
77பி ம�தலா��ள� ெத�, 
தி�வ-ணாமைல 

3. 2,04,941/- 

2.  க-ண'மா$ ஆ�ேடா ஒ(�கF 
@�" விநாயக( ேகாயி2 ெத�, 
தி�வ-ணாமைல 

3. 212370/-  

 

    ேம%க-டவா5 வர�ெப%ற ஒ�ப�த�4$ளிகளி2 வ.எ-.12 உ$ள ஜவஹ( 
ஆ�ேடா ஒ(�கF தி�வ-ணாமைல அவ(களி* �ைற�த ஒ�ப�த�4$ளியிைன 
ம*ற அ�கீகார�தி%� ைவ�க�ப+கிற". 
mYtyf F¿¥ò :  ம*ற' அ?மதி�கலா'. 
    
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

10101010. . . . இ�நக�2 நைடெப%ற கா(�திைக த�ப� தி�விழா – 2017�� ெதா%5 ேநா/ 

த+�4 (ம) க�+�பா�+ பணிக$ ேம%ெகா$ள "ைண இய��ந( நல�பணிக$, 
தி�வ-ணாமைல அவ(களி* அGவலக�தா2 இ�நக��� பணி ேம%ெகா$ள 
வர�ெப%ற த%காலிக பணியாள(க �� 29.11.2017 ஆ' ேததி @த2 03.12.2017 ஆ' 
ேததி வைர \மா( 60 நப(க �� ஐ�" நா�க �� மாவ�ட ஆ�சி� தைலவ( 
தி�வ-ணாமைல அவ(களி* தின�]லி அA�பைடயிலான 9. 147/- வ �த' ெமா�த 
ெசலவின� ெதாைகயாக ேம%க-ட இைண இய��ந( அவ(க �� 9. 44,100/- ைய 
வழ�கிட ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 
 
mYtyf F¿¥ò :   

1. ம*ற' அ?மதி�கலா'. 
2. ெபா" \காதார' அவசர அவசிய' க�தி இvெசலவின� ெதாைக பAவ' -12 

ேச(க��ப�+$ளதா2, இ�பணியிைணB' இைவ�கான ெசலவின� 
ெதாைகயிைன @* அ?மதி ெப%5 வழ�கிட ேவ-ட�ப+கிற". 

ந.க.எ-. 5323/2017/எv1 
 
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     
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11111111. . . . இ�நகரா�சியி2 ெபா" \காதார� பி�வி2 பிற�4 ம%5' இற�4 சா*றித_கைள 

@�திைர�தாளி2 பvைச நிற காகித�தி2 அvசி�+ வழ�கிட \மா( 15 �' ச�ைள 
ெச/திட விைல�4$ளிக$ ேகார�ப�டதி2 கீ_�க-டவா5 இர-+ 
விைல�4$ளிக$ வர�ெப%றன அைவ ம*ற அ�கீகார�தி%� ைவ�க�ப+கிற". 
 
வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� பyைச J.திைர.தா� 

19கான விைல (GST 
தனிேய) 

1. ஜா(w டH* பலேநா�� ெதாழி2 
]�+றH ச�க', ெச*ைன – 79 

3. 2.00 

2. அ*ைன சிவகாமி மகளி( ெதாழி2 
]�+றH ச�க', ெச*ைன – 79 

3. 2.10 

 
 ேம%க-டவா5 இர-+ விைல�4$ளிக$ வர�ெப%றதி2 வ.எ-.12 உ$ள 
ஜா(w டH* பலேநா�� ெதாழி2 ]�+றH ச�க' ெச*ைன அவ(களி* �ைற�த 
விைல�4$ளியிைன ம*ற அ?மதி�� ேவ-ட�ப+கிற". 
mYtyf F¿¥ò :   

1. ம*ற' அ?மதி�கலா'. 
ந.க.எ-. 6236/2017/எv1 
 
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

11112222. . . . இ�நகரா�சி ப�திகளி2 மைழயி* காரணமாக �Aந�( விநிேயாக பகி(மான 

�ழா/களி* ேசதமைட�" �Aந�( கசிH ஏ%ப�+ சாைலக$ பZதைட�" உ$ள".  
எனேவ இ�கசிHகைள ச� ெச/யH' ேமG' பகி(மான �ழா/ 4தியதாக 
மா%றH' ேதாராய ெசலவின' 9.1.00 ல�ச�தி%� ம*ற அ?மதி 
ேவ-ட�ப+கிற". 
mYtyf F¿¥ò :   

1. அ?மதி வழ�கலா' 
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

11113333. . . . இ�நகரா�சி பய*பா�A2 உ$ள வ� வx2 விள'பர வாகன' TN 25C 0254 

பZ"க$ ஏ%ப�+$ளைத இ�பணியி* அசர அவசிய' க�தி பZ" ந��க' ெச/ய 
ேதாராய ெசலவின' 9.26100/- �� ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 
 
mYtyf F¿¥ò :   

1. அ?மதி வழ�கலா' 
2. இvெசலவின' வ�வா/ நிதியி* கீ_ ெசலவிடலா' 
3. இ�பணியி* அவசர அவசிய' க�தி தனி அலவல( அவ(களி* @* 

அ?மதி ெப%5 இ�ெதாைகைய ம*ற' ஏ%கலா'. 
ந.க.எ-. 7280 / 2017 / இ2 
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Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

11114444. . . . இ�நகரா�சி பய*பா�A2 உ$ள TN 25 C 0254 வாகன�தி* பZ"க$ ந��க' 

ெச/ய 08.01.2018 2 ெபற�ப�ட விைல�4$ளிக$ @AH ெச/ய ம*ற அ?மதி 
ேவ-ட�ப+கிற". 

வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� (ம) Jகவ� ெமா.த ெசலவின. 
ெதாைக 

1. ஜவஹ( ஆ�ேடா ஒ(�கF 
77B ம�தலா��ள� ெத�, 
தி�வ-ணாமைல 

3. 26100 

2. தி�மைல ெவ�கேடpவரா ஒ(�கF ஷா� 
கீ_நாvசி�ப�+, தி-Aவன' ேரா+, 
தி�வ-ணாமைல 

3. 26600 

3. க-ண'மா$ ஆ�ேடா (�கF 
18, @�" விநாயக( ேகாவி2 ெத�, 
தி�வ-ணாமைல 

3. 27300 

 
mYtyf F¿¥ò :   

1. ேம%பA ெபற�ப�ட விைல�4$ளிகளி2 வ.எ-.12 ெகா+�"$ள M/s. 
ஜவஹ( ஆ�ேடா ஒ(�கF தி�வ-ணாமைல நி5வன�தி* விைல�4$ளி 
�ைறவாக உ$ளைத ஏ%கலா' 

2. அவசர' அவசிய' க�தி தனி அGவல( அவ(களி* @* அ?மதி ெப%5 
ேவைல உ�திரH வழ�கியைத ஏ%கலா'. 

ந.க.எ-. 7280 / 2017 / இ2 
 
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     
    
    

11115555. . . . இ�நகரா�சி திப�தி�விழா – 2017�� த%காலிக ேப��" நிைலய�க �� 

த%காலிக சி5ந�( கழிவைறக$ அைம��மா5 மாவ�ட ஆ�சிய( தி�வ-ணாமைல 
அவ(களி* கள ஆ/வி2 ெத�வி�க�ப�ட".  இத*பA சி5ந�( கழிவைறக$ 
அைம�க ஆ�' ேதாராய ெசலவின' 9. 2.20 ல�ச�தி%� பAவ' -1 அறி�ைகயி2 
]+த2 பணியாக ேச(�க ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 
 
அGவவலக� �றி�4 – 

1. அ?மதி வழ�கலா' 
2. பAவ' – 1 அறி�ைகயி* ]+த2 ெசலவினமாக ேச(�கH' அ?மதி�கலா' 

ந.க.எ-. 6263 / 2017 / இ1 
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Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     
    

16161616. . . . த�ப�தி�விழா @*னி�+ வ�' ப�த(க �� த%காலிக ேப��" நிைலய�தி2, 

சி5ந�( கழிவைற அைம��' பணி�� 28.11.2017 அ*5 விைல�4$ளி 
ேகார�ப�டதி2, ெபற�ப�+$ள விைல�4$ளியிைன ம*ற�தி* அ?மதி ேவ-A 
ெபா�$ ைவ�க�ப+கிற". 
 
வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� மதி/பீ1                     

(3. ல4ச�) 

ெகா1.6�ள 

விைல/��ளி 
விகித� 

1.  தி�.வி.எ*. பிரகாp 
நிமி�தகார� ெத�, 
தி�வ-ணாமைல 

 
 

2.20 

0.08% "ைற 

2.  தி�.பி. o�காவன' 
ேச�"கிண5 ெத�, 
ேதனிமைல, தி�வ-ணாமைல 

1.09% அதிக� 

3.  அFவினி க*F�ர�p* 
எ-. 37, ேபேகா4ர' 10வ" ெத� 
தி�வ-ணாமைல 

1.78% அதிக� 

 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  
�ைற�த விைல�4$ளி ெகா+�"$ள தி�.வி.எ*. பிரகாp , தி�வ-ணாமைல 

அவ(களி* விைல�4$ளிைய ம*ற' ஏ%கலா' 

Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     
    

17171717. . . . இ�நகரா�சி த�ப�தி�விழா – 2017��, நகரா�சி நி(வாக ம-டல இய��ந(, 

ேவG( அவ(களி* கள ஆ/வி2 ெத�வி�க�ப�ட பணிகளான ெச�க' ேரா+ 
மா�+v ச�ைதயி2 ]+' ஆ+க$, மா+க$, ம%5' �திைர ஆகிய 
கா2நைடக �� த-ண �( வசதிக$ ஏ%ப+�த ஏ"வாக 1000 லி�ட( ெகா$ளளH 
ெகா-ட சி*ெட�F ேட�� ெபா5�தி கா2நைடக �� �Aந�( வசதிக$ ஏ%ப+�த 
ஆ�' ேதாராய ெசலவின' 9. 85,000/- ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 
அGவலக� �றி�4 – 

1. அ?மதி வழ�கலா' 
2. �Aந�( நிதியி* கீ_ ெசலவிடலா' 

ந.க.எ-. 6749 / 2017 / இ1 
 
 

Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     
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11118888. . . . த�ப�தி�விழா – 2017 @*னி�+ நைடெப5' மா�+v ச�ைத��                    

கா2 நைடக �� �Aந�( வசதி ெச/B' பணி�� 01.12.2017 அ*5 விைல�4$ளி 
ேகார�ப�டதி2, ெபற�ப�+$ள விைல�4$ளியிைன ம*ற�தி* அ?மதி ேவ-A 
ெபா�$ ைவ�க�ப+கிற". 
வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� மதி/பீ1                     

(3. ல4ச�) 
ெகா1.6�ள 
விைல/��ளி 

விகித� 

1.  தி�.பி. o�காவன' 
ேச�"கிண5 ெத�, 
ேதனிமைல, தி�வ-ணாமைல 

 
 

0.85 

0.19% "ைற 

2.  தி�.வி.எ*. பிரகாp 
நிமி�தகார� ெத�, 
தி�வ-ணாமைல 

0.69% அதிக� 

3.  தி�. ஆ(. மா�@�" 
க2லைர�பாA கிராம' 
ெச�க' தாG�கா, 
தி�வ-ணாமைல மாவ�ட' 

1.50% அதிக� 

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  
�ைற�த விைல�4$ளி ெகா+�"$ள தி�.பி. o�காவன' தி�வ-ணாமைல 
அவ(களி* விைல�4$ளிைய ம*ற' ஏ%கலா' 
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

11119999. . . . இ�நகரா�சியி2 ேவ�டவல' சாைல ம%5' ப-டரா��ள' கழிHந�( உ�" 

நிைலய�தி2 உ$ள வா2Hகளி* பZ"கைள ச�பா(��' பணி�� 28.12.2017 அ*5 
விைல�4$ளி ேகார�ப�ட".  ெபற�ப�ட விைல�4$ளிகைள ம*ற அ�கீகார�"�� 
ைவ�க�ப+கிற". 
வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� மதி/பீ1               

(3. ல4ச�) 
ெகா1.6�ள 

விைல/��ளி விகித� 

1.  தி�. ஆ(. மா�@�" 
க2லைர�பாA கிராம' 
ெச�க' தாG�கா, 
தி�வ-ணாமைல மாவ�ட' 

 
 

0.50 

1.64% "ைற 

2.  தி�.பி. o�காவன' 
ேச�"கிண5 ெத�, 
ேதனிமைல, தி�வ-ணாமைல 

1.14% அதிக� 

3.  அFவினி க*F�ர�ஷ* 
எ-. 37 ேபேகா4ர' 10வ" ெத� 
தி�வ-ணாமைல 

3.13% அதிக� 

    
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  
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�ைற�த விைல�4$ளி ெகா+�"$ள வ�ைச எ-.12 க-+$ள                  

தி�. ஆ(. மா�@�" தி�வ-ணாமைல அவ(களி* விைல�4$ளிைய ம*ற' 

ஏ%கலா'. 

 

Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     
    

20202020. . . . இ�நகரா�சி அGவலக கழிHந�( �ழா/ ம%5' கா�திநக( ைமதான�தி2 உ$ள 

SBM Toilet கழிHந�( �ழா/களி* பZ"க$ ச� ெச/" பாதாள சா�கைட ஆ$ 
இற��' �ழிBட* (Manhole) இைண��' பணிக$ ேம%ெகா$ள ஆ�' ேதாராய 
ெசலவின' 9. 60,000/-�� ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 
 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  -  

1. அ?மதி வழ�கலா' 
2. �Aந�( நிதியி* கீ_ ெசலவிடலா'. 

ந.க.எ-. 6730 / 2017 / இ1 
 
 
 
 

 

Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

22221111. . . .  நகரா�சி அGவலக பாதாள சாக�ைட கழிHந�( �ழா/ 4"�பி��' பணி, 

நகரம*ற தைலவ( அைறயிலி��" ஆ$ இற�� �ழி இைண��' பணி ம%5' 
கா�திநக( ைமதான�தி2 அைம�"$ள கழிவைறயிைன ஆ$ இற�� �ழிHட* 
இைண��' பணி�� 15.12.2017 அ*5 விைல�4$ளி ேகார�ப�ட".  ெபற�ப�ட 
விைல�4$ளிகைள ம*ற அ�கீகார�"�� ைவ�க�ப+கிற". 
 
வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� மதி/பீ1                     

(3. ல4ச�) 
ெகா1.6�ள 
விைல/��ளி 

விகித� 

1.  தி�. ஆ(. மா�@�" 
க2லைர�பாA கிராம' 
ெச�க' தாG�கா, 
தி�வ-ணாமைல மாவ�ட' 

 
 

0.60 

0.52% "ைற 

2.  தி�.பி. o�காவன' 
ேச�"கிண5 ெத�, 
ேதனிமைல, தி�வ-ணாமைல 

0.49% அதிக� 

3.  அFவினி க*F�ர�ஷ* 
எ-. 37 ேபேகா4ர' 10வ" ெத� 
தி�வ-ணாமைல 

3.57% அதிக� 
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mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  
�ைற�த விைல�4$ளி ெகா+�"$ள வ�ைச எ-.12 க-+$ள                  

தி�. ஆ(. மா�@�" தி�வ-ணாமைல அவ(களி* விைல�4$ளிைய ம*ற' 

ஏ%கலா'. 

 

Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

22222222. . . . இ�நக�2 நைடெப%ற கா(�திைக த�ப� தி�விழா – 2017 �� மாவ�ட 

நி(வாக�தா2 அர\� "ைறக$ பணி விள�க க-கா�சி அர\ ெப-க$ ேம2 
நிைலய' ப$ளியி2 "ைற ந�தியான @ைறயி2 நகரா�சி�� என க-கா�சி பி�H 
அைம�க�ப�+$ள".  இைவ�கான ெசலவின� ெதாைகயாக 9. 53,300/- (ஐ'ப�தி 
m*றாயிர�" @*?5 ம�+') இvெசலவின� ெதாைகயிைன இ|வGவலக 
"�4ரH ஆ/வாள( மத* �மா( எ*பவரா2 ேம%ெகா$ள�ப�டதா2 இvெசலவின� 
ெதாைகயிைன ேம%பAயாள��� வழ�கிட ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  
 

1. ம*ற' அ?மதி�கலா'  

2. ெபா" \காதார அவசர அவசிய' க�திB' அர\ "ைற க-கா�சி (ம) பணி 
விள�க' எ*பதா2 இ�பணியிைன தனி அGவல�* @* அ?மதி ெப%5 
இ�பணியிைன ேம%ெகா$ளH', இைத�கான ெசலவின� ெதாைகையB' 
ம*ற' அ?மதி�கலா'. 

ந.க.எ-. 5323/2017/எv1 
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

22223333. . . . தி�வ-ணாமைல நக�* எ2ைல���ப�ட 39 வா(+களிG' உ$ள 
கழி�பிட�க$ ஒ|ெவா� கழி�பிட�க ��' ஒ� அைடயாள எ- வழ�கிடH', 
ேமG' கழி�பிட�க$ உ$ள இட�கைள ெபா" ம�க$ ெத��தி+' வைகயிலான 
ேபன(க$ ைவ�திட ஏ"வாக உ$}( விைல�4$ளியிைன 26.12.2017 ஆ' ேததி 
ேகார�ப�டதி2 கீ_�க-டவா5 வர�ெப%றன.  அைவ ம*ற�தி* அ�கீகார�தி%� 
ைவ�க�ப+கிற".  அைவ 
 
வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� ெமா.த 

ெசலவின. 
ெதாைக 3. 

1. நி~ ச�தி ஆ�ெச� பி�-ட(F, 
ெந. 52, ேதரA� ெத�, தி�வ-ணாமைல 

3. 40,000/- 

2. � சரவணா பி�-�(F  
ெந. 23, உ-ணாமைல அ'ம* நிைலய', 
தி�வ-ணாமைல 

3. 40,225/- 
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    ேம%க-டவா5 இர-+ விைல�4$ளிக$ வரெப%றதி2 வ.எ-.12 உ$ள 
நி~ச�தி ஆ�ெச� பி�-ட(F தி�வ-ணாமைல அவ(களி* �ைற�த 
விைல�4$ளியிைன ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  

1. ம*ற' அ?மதி�கலா'  

2. ெபா" \காதார அவசர அவசிய' க�தி இ�பணி ேம%ெகா$ள�படாைதB' 
இைவ�கான ெசலவின� ெதாைகயிைனB' ம*ற' அ?மதி 
ேவ-ட�ப+கிற". 

ந.க.எ-. 7097/2017/எv1 
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

22224444. . . . இ�நகரா�சியி2 ெபா" \காதார� பி�வி* பய*பா�A2 உ$ள வாகன�க �� 

டய(க$ (ம) ேப�ட�க$ ச�ைள ெச/திட 07.11.2017 ஆ' ேததி விைல�4$ளிக$ 
ேகார�ப�டதி2 கீ_�க-டவா5 வர�ெப%ற" .  இைவகைள ம*ற அ�கீகார�தி%� 
ைவ�க�ப+கிற". 
 

வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� வாகன க{9" டய� ஒ< ெச4 
(இர+1) ெமா.த ெசலவின. 

ெதாைக 

1. � மகால�\மி டய(,  
199/77 ம�தலா��ள� ெத�, 
தி�வ-ணாமைல 

J�ப9க� டய�  
1ெச419"(இர+1) 

 
பி�ப9க டய�  
1 ெச419" 
(இர+1)  

3. 18,200/- 
 
 

3. 41,300/- 

59,500/- 

-------------------------- 
2. ச�தி டய(F, ெந.7/1 பி 

வாணிய'பாA ேரா+, தி��ப�"( 
J�ப9க� டய�  

1ெச419"(இர+1) 
 

பி�ப9க டய�  
1 ெச419" 
(இர+1)  

3. 18300/- 

 
 

3. 41,500/- 

59,800/- 
-------------------------- 

  வாகன ேப4ட�க� 

3. ஜவஹ( ஆ�ேடா ஒ(�F, 
தி�வ-ணாமைல 

1 ேப4ட�9" 3. 11,500 

4. m(�தி ஆ�ேடா ஒ(�கF  
கி�pணகி� ெமயி*ேரா+, 
த(ம4� – 2 

1 ேப4ட�9" 3. 12,000 
------------------------ 

23,500 
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    ேம%க-டவா5 வாகன�க �� ேதைவயான டய(க$ ச�ைள ெச/திட 
வர�ெப%ற விைல�4$ளிகளி2 வ.எ-.12 உ$ள � மகால�\மி டய( ஒ(�கF 
தி�வ-ணாமைல அவ(களி* �ைற�த விைல�4$ளியிைன ஏ%றிடH', 
ேப�ட�க$ ச�ைள ெச/திட விைல�4$ளிக$ ஆன வ.எ-. 32 உ$ள ஜவஹ( 
ஆ�ேடா ஒ(�கF தி�வ-ணாமைல அவ(களி* �ைற�த விைல�4$ளியிைன 
ம*ற அ�கீகார�தி%� ைவ�க�ப+கிற". 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  
 

1. ம*ற' அ?மதி�கலா'  

2. ெபா" \காதார அவசர அவசிய' க�தி இ�பணி ேம%ெகா$ள�படாைதB' 
இைவ�கான ெசலவின� ெதாைகயிைனB' ம*ற' அ?மதி 
ேவ-ட�ப+கிற". 

 

ந.க.எ-. 4045/2012/எv1 
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

 
22225555. . . . இ�நக�* அைன�" ப�திகளி2 ேசகரமா�' திட�கழிHகைள ஒ�ப�த 

அA�பைடயி2 "�4றH பணியாள(கைள ச�ைள ெச/தி+' வைகயிலான ஒ�ப�த 
ெச/தியிைன (16.02.2018��) ஒ� தமி_ நாளித_ (ம) ஒ� ஆ�கில நாளிதழி2 
விள'பர' ெச/திட Golden Advertising & Publicity ைமலா�o(, ெச*ைன – 04 எ*ற 
நி5வன�தார��� இத%கான ெசலவின� ெதாைக 9. 25306/- ைய வழ�கிட ம*ற 
அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 
    
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  
 

1. ம*ற' அ?மதி�கலா'  

2. ெபா" \காதார அவசர அவசிய' க�தி தனி அGவல�* @* அ?மதி 
ெப%5 இ�பணி ேம%ெகா$ள�ப�+ இைவ�கான ெசலவின� ெதாைகையB' 
ம*ற' அ?மதி�கலா'. 

ந.க.எ-. 3373/2016/எv1 
Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd«     

22226666. . . . இ�நகரா�சியி2 பணி4�B' அைன�" பி�H பணியாள(க �� அர\ விதி 

@ைறகளி*பAயான சீ�ைட ெபற த�திBைடய நப(க �� 2016 – 17 ஆ' 
ஆ-+க�ன சீ�ைடக$ 4தியதாக வா�கி வழ�கிட 02.01.2018 ஆ' ேததி அர\ 
அ�கீகார' ெப%ற நி5வன�க$ mல' ச�ைள ெச/திட விைல�4$ளிக$ 
ேகார�ப�டதி2 கீ_க�-டவா5 இர-+ விைல�4$ளிக$ ெபற�ப�ட" அைவ 
ம*ற அ�கீகார�தி%� ைவ�க�ப+கிற".  விவர' 
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வ.எ+ ேதைவயான ெபா<4க� 
(ச<ீைட 6ணி) 

நி,வன.தி� ெபய� / விைல 
தமி(நா1 }மாF இ�� 

(Sidco – ெச�ைன 

ேந~னF 

காதிபவ�  
தி<வ+ணாமைல 

1. ேப+4 1 மீ4ட<9" 3. 165 180 
2. ேசைல  5.50 மீ 3. 458 540 

3. ஜா9ெக4 0.90 ெச.மீ 3. 75 120 

4. ட�ப� கிளா. 1 மீ 3. 95 125 

5 ச�� 1.00 மீ 3. 104 140 

6. கல� ேப+4 1 மீ 3. 165 240 
7. ெப+ + ஆ+ டவF 1 

எ+ணி9ைக 
3.195 260 

8. Turkey Towel  3. 460 545 
    

((((இர+1 நி,வனேம GST 5 % ந% கலாக விைல) 

 
 ேம%க-டவா5 வர�ெப%றதி2 �ைற�த விைல�4$ளியிைன வழ�கிB$ள 
தமி_நா+ Fமா2 இ-டF��ய2 டவல�ெம-� , லி� ெச*ைன அவ(களி* 
விைல� 4$ளியிைன மன% அ�கீகார' ேவ-ட�ப+கிற". 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  
 

1. ம*ற' அ?மதி�கலா'  

2. ெபா" \காதார அவசர அவசிய' க�தி தனி அGவல�* @* அ?மதி 
ெப%5 இ�பணி ேம%ெகா$ள�ப�+ இைவ�கான ெசலவின� 
ெதாைகயிைனB' ம*ற' அ?மதி�கலா'. 

ந.க.எ-. 4802/2016/எv1 
 

த%�மான� 

27. இ�நகரா�சியி2 ெபா" சகாதார� பி�வி2 "�4ரH� பணியாளராக பணியா%றி 

வ�' தி�. ேமாக* த/ெப. ர� எ*பவ( தன" �+'ப x_நிைல காரணமாக 
வாணிய'பாA நகரா�சி�� பணியிைட மா5த2 ேகா�B$ள வி-ண�பி�திைன 
ம*ற அ?மதி�� ைவ�க�ப+கிற".  
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò :  
 

1. பணியிைட மா5த2 ம%5' அ?மதி�கலா'  

ந.க.எ-. 5314/2017/எv2 

 
த%�மான� 
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28. இ�நகரா�சியி2 ெபா" \காதார� பி�வி2 "�4ரH பணியாளராக பணியா%றி 

வ�' தி�மதி. ஆ(. பா(வதி க/ெப. ராமm(�தி எ*பவ( தன" �+'ப x_நிைல 
காரணமாக வாணிய'பாA நகரா�சி�� பணியிட மா5த2 ேகா�B$ள 
வி-ண�ப�திைன ம*ற அ?மதி�� ைவ�க�ப+கிற". 
mYtymYtymYtymYtyf F¿¥òf F¿¥òf F¿¥òf F¿¥ò :  
 

1. பணியிைட மா5த2 ம%5' அ?மதி�கலா'  

ந.க.எ-. 3210/2017/எv2 

த%�மான� 

29. தி�வ-ணாமைல நகரா�சி�� ெசா�தமான ஆ-+� ��தைக இன�க$         

2015 – 16 @த2 2017-18 ஆ-+வைர m*றா-+�கான ��தைக விட�ப�+ 
��தைக கால' 31.03.20182 @ைடவைடவதா2 2018-2019 @த2 2020-2021 ஆ-+ 
வைர m*றா-+க �கான ��தைக வி+வத%� ெபா" ஏல' ம%5' 
ஒ�ப�த�4$ளி அறிவி�ைக இர-+ தமி_ நாளிதழிகளி2 ெவளியிடH', ெபா" 
ஏல' ம%5' ஒ�ப�த�4$ளி ெபா" ம%5' சிற�4 க�+�பா+க$ அட�கிய 
அறிவி�கிைன 200 நக2க$ உ$}( அvசக�தி2 அvசA�"� ெகா$ளH', 
அத%கான ெசலவின�க ��' ம*ற அ?மதி ேகார�ப+கிற". 
 

அwவலக9 "றி/� – ம�ற� அ�மதி9கலா� 

ந.க.எ+. 235 / 2018 / அ1  

த%�மான� 

30. இ�நகரா�சியி* சிலப�திகளி2 �Aந�( பகி(மான �ழா/களி2 ஏ%ப+' �Aந�( 

கசிH ம%5' நகரா�சி ெப-க$ ேமநிைல�ப$ளியி2 4தியதாக �Aந�( ெதா�A 
ைவ��' பணி�� 29.12.2017 அ*5 விைல�4$ளி ேகார�ப�டதி2, ெபற�ப�+$ள 
விைல�4$ளியிைன ம*ற�தி* அ?மதி ேவ-A ெபா�$ ைவ�க�ப+கிற". 
வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� மதி/பீ1                     

(3. ல4ச�) 
ெகா1.6�ள 
விைல/��ளி 

விகித� 
1.  அேசா��மா( எல����க2F 

ம%5' பிள'பி� ேலப( 
ஒ(�கF, தி�வ-ணாமைல 

 
 

0.45 

0.28% "ைற 

2.  தி�.பி. o�காவன' 
ேச�"கிண5 ெத�, 
ேதனிமைல, தி�வ-ணாமைல 

2.11% அதிக� 

3.  ராஜேசகர* எல����க2F, 
எ-.11, கனகராய( ெத�, 
தி�வ-ணாமைல  - 606 601 

2.93% அதிக� 
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அwவலக9 "றி/� –  
1. "ைறCத விைல/��ளி ெகா1.6�ள அேசா9"மா� எல94�9கF�, 
தி<வ+ணாமைல அவ�களி� விைல/��ளிைய ம�ற� ஏ:கலா�. 

த%�மான� 

31. இ�நக�* அைன�" ப�திகளிG' ேசகரமா�' திட�கழிHகைள ஒ�ப�த 

அA�பைடயி2 மாவ�ட ஆ�சி� தைலவ( தி�வ-ணாமைல அவ(களி* 
தின�]லி அA�பைடயிலான ஊதிய விகித�தி2 த%காலிக "�4ரH 
பணியாள(கைள 301 நப(க �� மிகாம2, 200 நப(க �� �ைறயாம2, ஆ-க$ 
ம%5' ெப-க$ 2:1 விகித�தி2  ஒ�ப�த அA�பைடயி2 ச�ைள ெச/திட 16.02.2018 
அ*5 ஒ�ப�த�4$ளி ேகா�' தகவலிைன தினச� நாளித_ ஒ� தமி_ ம%ற' 
ஒ� ஆ�கில நாளிதழி2 விள'பர' ெச/திடH', இைவ�கா�' ெசலவின� 
ெதாைக�� ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 
அwவலக9 "றி/� –  

1. ம�ற� அ�மதிக9லா� 
2. ெபா" \காதார அவசர அவசிய' க�தி தனிஅGவல�* @* அ?மதி 

ெப%5 இ�பணியிைன ேம%ெகா$ள�ப�டைதB' இைவ�கான ெசலவின� 
ெதாைகயிைனB' ம*ற' அ?மதி�கலா'. 

ந.க.எ-. 3373 / 2016 / எv1 

த%�மான� 

32. இ�நகரா�சி அGவலக�தி%� 4தியதாக Laptop – Computer and Printer – 

4தியதாக அர\ சா( நி5வனமான ேமலா-ைம இய��ந( தமி_நா+ 
எல��ரானி�F கா(�பேரஷ* லி�, ெச*ைன – 32 (Elcot) எ*ற அர\ "ைற mலேம 
ெபற�பட ேவ-+' எ*பதா2 கீ_�க-டவாறான ெசலவின� ெதாைக விவர' 

1 33001 – OT  LAP Top – 1 �� 9. 32,000/- 
2. 33001 – OT Pre – Loaded  

wi th Windows  
9. 8350/- 

3. 32712 – OT G - Color Laser Printer 9. 46235.75 
4. 32717- OT  G – LJ -031B Laser Prineter 9. 9925 
  ெமா�த' 9 9. 96511 
 ச(வ �F ஜா(w  2.50 %  9. 2412.79 
 GST 18  (GST 9% 9. 434.30 
 Adverstisement Charge  :�. 241.28 
 GST @ 18% On the 

Ites On 1,2,3 (ம) 4�� 
 9. 17372.06 

  ெமா.த� 3. 1,16,972 

 ேம%க-டவாறான ெமா�த ெசலவின� ெதாைக 9.1,16,972/- �� ம*ற 
அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 
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அwவலக9 "றி/� –  ம�ற� அ�மதி9கலா� 

ந.க.எ-. 461 / 2017 / சி1 

த%�மான� 

33. இ�நகரா�சி ப�திகளி2 �Aந�( விநிேயாக �ழா/களி2 ஏ%ப+' கசிHகளி2 

கழிHந�( கல�பதாக 4கா(க$ வ�வதா2 ேபா(�கால அA�பைடயி2 �Aந�( 
கசிHக$ ச� ெச/யH' ேமG' பZதான �ழா/க$ மா%5த2 ஆகிய பணிக$ 

ேம%ெகா$ள ேதாராய ெசலவின' 9.1.00 ல�ச�தி%� ம*ற அ?மதி 

ேவ-ட�ப+கிற". 
அGவலக �றி�4 – அ?மதி வழ�கலா'. 
 

த%�மான� 

34. இ�நகரா�சி ப�திகளி2 �Aந�( விநிேயாக �ழா/களி2 ஏ%ப+' கசிHகைள 

ச� ெச/ய 10.10.2017 அ*5 ஒ�ப�த�4$ளி ேகார�ப�டதி2, ெபற�ப�+$ள 
ஒ�ப�த�4$ளியிைன ம*ற�தி* அ?மதி ேவ-A ெபா�$ ைவ�க�ப+கிற". 
வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� மதி/பீ1                     

(3. ல4ச�) 
ெகா1.6�ள 
ஒ/பCத/��ளி 

1.  அFவினி க*F�ர�ஷ* 
எ-. 37, ேபேகா4ர' 10வ" ெத� 
தி�வ-ணாமைல 

 
 

1.00 

0.30% "ைற 

2.  � த(ஷினி க*F�ர�ஷ*, 
ேவளvேச�, 
ெச*ைன - 42 

1.17% அதிக� 

 

அwவலக9 "றி/� –  

1. "ைறCத விைல/��ளி ெகா1.6�ள வ�ைச எ+.1F க+1�ள அ�வினி 
க��4ர9ஷ� தி<வ+ணாமைல அவ�களி� ஒ/பCத/��ளியிைன ம�ற� 
ஏ:கலா�. 
 

த%�மான� 

35. வ�தவாசி நகரா�சியி2 "�4ரH பணியாளராக பணி4�B' தி�. த�கேவG 

எ*பவ( தி�வ-ணாமைல நகரா�சியி2 காலியாக உ$ள "�4ரH பணியாள( 
பணியிட�தி%� பணி மா%ற' ெச/ய வி-ண�ப' mல' ேகா�B$ளா(.  
அ*னார" வி-ண�ப' நக2 ம%5' வ�தவாசி நகரா�சியி* ம*ற ஒ�4த2 
ெபற�ப�ட நக2 ஆகியன நகரா�சி நி(வாக ம-டல இய��ந(, ேவG( அவ(க$ 
mல' இ�நகரா�சி�� கAத' வர�ெப%ற". எனேவ ேம%க-ட "�4ரH 
பணியாளைர வ�தவாசி நகரா�சியிலி��" தி�வ-ணாமைல நகரா�சி பணி�� 
மா5தலி2 வர ம*ற அ?மதி�� ேவ-ட�ப+கிற". 
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அGவலக �றி�4 – ம*ற' அ?மதி�கலா' 
ந.க.எ-. 0234/2018/எv2 

த%�மான� 

36. இ�நக�2 நைடெப5' கா(�திைக த�ப� தி�விழா – 2017�� இ�நக�2 ெபா" 

\காதார� பணிக$ ேம%ெகா$ள வர�ெப%ற "�4ரH பணியாள(க$ ம%5' "�4ரH 
பணி ேம%பா(ைவயாள(க �� மைழ ேகா�+ 4தியதாக வா�கி வழ�கிட 
(நகரா�சி நி(வாக ம-டல இய��ந(, ேவG( அவ(களி* அறிHைரயி*பA) 
இைவ�கான ெசலவின� ெதாைக பAவ' -12 (உய( அGவல(களி* 
அறிHைரயிலான பணிக �� என ஒ"�க�ப�ட ெதாைககளி2 இ��" பணியிைன 
ேம%ெகா$ள ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 
அGவலக �றி�4 –  

1. ம*ற' அ?மதி�கலா' 
2. ெபா" \காதார' அவசர' அவசிய' க�தி அGவல�* @* அ?மதி 

ெப%5 இ�பணியிைன ேம%ெகா$ளH', இைவ�கான ெசலவின� 
ெதாைகயிைனB' ம*ற' அ?மதி�கலா'. 

ந.க.எ-. 5323/2017/எv1 

த%�மான� 

37. கா(�திைக த�ப� தி�விழா – 2017�� இ�நகரா�சி "�4ரH பணியாள(க$ (ம) 

பிற நகரா�சியி2 இ��த அயலிைட� பணிக$ ேம%ெகா$பவ(க �� மைழ 
ேகா�+ 4தியதாக வா�கி வழ�கிட                    ஆ' ேததி விைல�4$ளி 
ேகார�ப�டதி2 கீ_�க-டவா5 m*5 விைல�4$ளிக$ வர�ெப%றன.  அைவ 
ம*ற அ�கீகார�தி%� ைவ�க�ப+கிற". 

வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� 250 எ+ணி9ைகயிF ச/ைள 
ெச�திட ெமா.த ெசலவின. 

ெதாைக 3. 

1. AAG SAFFTY STSTEMS  
1202, ெத�றF நக�, 

ேவ கி9காF, 
தி<வ+ணாமைல 

3. 24750/- 
3. 4454/- 

--------------------------- 
292014/- 

2. Tech Info சி�ட ச�வ %� 

12, அ�ைன ச.தியா நக� 
அ<�பா9க�, 
ெச�ைன – 106 

3. 26250/- 

3. 4724/- 
--------------------------- 

3. 30974/- 

3 AARA ெட9னால�  
ெந. 19 பிரதிகீ�வர� காலணி 
4வ6 ெத<, ேகாட�பா9க�, 
ெச�ைன - 24 

3. 26750/- 
3. 48114/-  

----------------------------- 
3. 31564/- 
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 ேம%க-டவா5 வர�ெப%ற விைல�4$ளியி2 வ.எ-. 12 உ$ள AAG – 
SAFETY SYSTEMS  தி�வ-ணாமைல அவ(களி* �ைற�த விைல�4$ளியிைன 
ம*ற' அ?மதி�� ைவ�க�ப+கிற". 
அGவலக �றி�4 –  

1. ம*ற' அ?மதி�கலா' 
2. ெபா" \காதார' அவசர' அவசிய' க�தி அGவல�* @* அ?மதி 

ெப%5 இ�பணியிைன ேம%ெகா$ளH', இைவ�கான ெசலவின� 
ெதாைகயிைனB' ம*ற' அ?மதி�கலா'. 

ந.க.எ-. 5323/2017/எv1 
 

த%�மான� 

38. கா(�திைக த�ப�தி�விழா – 2017�� ெபா" \காதார� பி�வி* பய*பா�A2 

ேதைவயான கீ_�க-டவாறான வாகன�கைள ச�ைள ெச/திட 27.10.2017 ஆ' ேததி 
விைல�4$ளி ேகார�ப�டதி2 கீ_�க-டவா5 விைல�4$ளிக$ வர�ெப%றன 
அைவ. 
 

வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� 1 வாகன� 1 நா� / 1 மணி9" 
வாடைக9கான ெமா.த 

ெசலவின� 
1. ச�தி @�க* எ(�ேவ(F, ேவG( ேரா+ 

தி�வ-ணாமைல 
3. 6100/- 

2. சிவபால* எ(�ேவ(F 
ெந. 37/10 ேபா}( ேரா+ 5வ" ெத�, 
தி�வ-ணாமைல 

3. 6200//- 

3 � அ'ம* எ(�ேவ(F, 
ேவ�கி�கா2, தி�வ-ணாமைல 

3. 6300/- 

 
 ேம%க-டவா5 விைல�4$ளிக$ வர�ெப%றதி2 வ.எ-. 12 உ$ள ச�தி 
@�க* எ(�ேவ(F, தி�வ-ணாமைல நி5வன�ததா�* �ைற�த 
விைல�4$ளியிைன ம*ற அ�கீகார�தி%� ைவ�க�ப+கிற". 
 
அGவலக �றி�4 –  

1. ம*ற' அ?மதி�கலா' 
2. ெபா" \காதார' அவசர' அவசிய' க�தி அGவல�* @* அ?மதி 

ெப%5 இ�பணியிைன ேம%ெகா$ளH', இைவ�கான ெசலவின� 
ெதாைகயிைனB' ம*ற' அ?மதி�கலா'. 

ந.க.எ-. 5323/2017/எv1 
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த%�மான� 

39. தி�வ-ணாமைல நகரா�சியி* ச�டம*ற உ5�பின( ெதா�தி ேம'பா+ 

தி�ட' 2017 – 18 * வா(+ எ-. 39 ராமெஜய' நக�2 தா( சாைல ம%5' மைழந�( 
கா2வா/ அைம��' பணி�� 13.10.2017 அ*5 ஒ�ப�த�4$ளி ேகார�ப�டதி2, 
ெபற�ப�+$ள ஒ�ப�த�4$ளியிைன ம*ற�தி* அ?மதி ேவ-A ெபா�$ 
ைவ�க�ப+கிற". 
 
வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� மதி/பீ1                     

(3. ல4ச�) 
ெகா1.6�ள 
விைல/��ளி 

விகித� 

1.  TSR Builders 
50, ஆவார�கா�+� ெத�, 
தி�வ-ணாமைல 

 
 

20.00 

0.07% "ைற 

2.  ASR Construction 
ஆவரா�கா�+� ெத� 
தி�வ-ணாமைல 

0.50% அதிக� 

 
அGவலக �றி�4 –  

1. �ைற�த ஒ�ப�த�4$ளி ெகா+�"$ள வ�ைச எ-.12 க-+$ள TSR Builders, 
தி�வ-ணாமைல அவ(களி* ஒ�ப�த�4$ளிைய ம*ற' ஏ%கலா'. 

 

 
த%�மான� 

40. இ�நகரா�சி வா(+ எ-. 02 2 உ$ள நகரா�சி த��' வி+தியி* 

ேம%]ைரயி2 அைம�க�ப�+$ள த-ண �( ெதா�A பZதைட�" த-ண �( கசிH 
ஏ%ப�+ இதனா2 வி+தியி* அைறகளி2 த-ண �( கசிH ஏ%ப+வதா2 இதைன ச� 
ெச/ய ஆ�' ேதாராய மதி�பீ+ 9. 82,000/- �� ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 
 
அGவலக �றி�4 –  

1. அ?மதி வழ�கலா' 
2. வ�வா/ நிதிAயி* கீ_ ெசலவிடலா'  

 

த%�மான� 
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41. தி�வ-ணாமைல நகரா�சியி* @�" விநாயக( ேகாவி2 ெத�வி2 உ$ள 

நகரா�சி த��' வி+தியி2 ந�(�ேத�க ெதா�Aயிைன பZ" ம%5' பராம���' 

பணி�� 10.01.2018 அ*5 ஒ�ப�த�4$ளி ேகார�ப�டதி2, ெபற�ப�+$ள 

ஒ�ப�த�4$ளியிைன ம*ற�தி* அ?மதி ேவ-A ெபா�$ ைவ�க�ப+கிற". 
 
வ.எ+ நி,வன.தி� ெபய� மதி/பீ1                     

(3. ல4ச�) 
ெகா1.6�ள 
விைல/��ளி 

விகித� 

1.  தி�. ஆ(. ராமm(�தி 
ெந.2, க2நக(, 
தி�வ-ணாமைல 

 
0.82 

 
0.10% "ைற 

2.  தி�. எ'. கமலக�-ண*, 
26/38, அ�ணகி�4ர' 1வ" ெத�, 
தி�வ-ணாமைல 

0.71% அதிக� 

 
 
 
 

அGவலக �றி�4 –  
1. �ைற�த ஒ�ப�த�4$ளி ெகா+�"$ள வ�ைச எ- 12 க-+$ள 

தி�.ஆ(.ராமm(�தி அவ(களி* ஒ�ப�த�4$ளிைய ம*ற' ஏ%கலா'.  
 
 

த%�மான� 
 

42. இ�நகரா�சி�� தி��ேகாவிG( சாைல நகரா�சி ஆ-க$ ேமநிைல� ப$ளி 

வளாக�தி2 4திய நகரா�சி அGவலக� க�Aட' க�ட உ$க�டைம�4 நிதி 

ப%றா��ைறயிைன ஈ+ ெச/B' தி�ட' 2013 – 14 * கீ_ மதி�பீ+ 9.150.00 
ல�ச�தி%� (அர\ மானிய' 9.75.00 ல�ச') நகரா�சி நி(வாக ஆைணய(, 

ெச*ைன -5 அவ(களி* உ�திரH ந.க.எ-. 19229 / P2/ 2013 – 10 நா$ 

26.06.20132 நி(வாக அ?மதி வழ�க�ப�ட". அத*பA பணி உ�திரH 

வழ�க�ப�+ அைன�" பணிக ' @A�க�ப�+$ள".  இ�ெதாைகயி2 
தைர�தள' பணிக$ ம�+ேம ேம%ெகா$ள மதி�பீ�A2 வழிவைக ெச/ய�ப�+, 
த%ேபா" அ�பணி @Aவைட�"$ள". 

 ேமG', உ$ க�டைம�4 நிதி ப%றா��ைறயிைன ஈ+ ெச/B' தி�ட' 

ம%5' உ$ க�டைம�4 இய��தG' பராம��தG' தி�ட' 2016-17 * கீ_ 

9.150.00 ல�ச' (அர\ மானிய' 9. 80.00 ல�ச', நகரா�சி ப��� ெதாைக 

9.70.00 ல�ச') நிதி ஒ"�கீ+ ெச/ய�ப�+ நகரா�சி அGவலக�தி* @த2 தள' 
அைம�க நி(வாக அ?மதி ெபற�ப�+, பணி உ�திரH வழ�கி த%ேபா" பணி 
விைரவாக நைடெப%5 @AB' த�வாயி2 உ$ள". 



22 

 

 த%ேபா" நகரா�சி நி(வாக ஆைணய( ெச*ைன – 5 அவ(களி* ஆ/H 

]�ட அறிHைரயி2 4திய நகரா�சி அGவலக க�Aட� பணிக$ @A�க�ப�+  

4திய நகரா�சி அGவலக க�Aட�திைன பய*பா�A%� ெகா-+ வ�மா5 

அறிH5�த�ப�ட". இத*பA ேம%பA நிதியி2 க�Aட� பணிக$ ம�+ேம 

ேம%ெகா$ள வழிவைக ெச/ய�ப�+$ள". இதர பணிகைள மி* விள�� வசதிக$ 

மி* விசிறிக$, �ளி(சாதன ெப�Aக$, கணினி பய*ப+�"' மி* க�விக$ 

ம%5' இதர மி* சாதன�க$ ெபா5�த ஆ�' ேதாராய ெசலவின' 9.10.00 
ல�ச�தி%� ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 

அwவலக "றி/� – 
1. அ?மதி வழ�கலா' 
2. வ�வா/ நிதியி* கீ_ ெசலவிடலா'. 

 

த%�மான� 

43. இ�நகரா�சி�� தி��ேகாவிG( சாைல நகரா�சி ஆ-க$ ேமநிைல� ப$ளி 

வளாக�தி2 4திய நகரா�சி அGவலக� க�Aட' க�ட உ$க�டைம�4 நிதி 

ப%றா��ைறயிைன ஈ+ ெச/B' தி�ட' 2013 – 14 * கீ_ மதி�பீ+ 9.150.00 
ல�ச�தி%� (அர\ மானிய' 9.75.00 ல�ச') நகரா�சி நி(வாக ஆைணய(, 

ெச*ைன -5 அவ(களி* உ�திரH ந.க.எ-. 19229 / P2/2013 – 10 நா$ 26.06.20132 

நி(வாக அ?மதி வழ�க�ப�ட".  அத*பA பணி உ�திரH வழ�க�ப�+ அைன�" 
பணிக ' @A�க�ப�+$ள".  இ�ெதாைகயி2 தைர�தள' பணிக$ ம�+ேம 
ேம%ெகா$ள மதி�பீ�A2 வழிவைக ெச/ய�ப�+, த%ேபா" அ�பணி 
@Aவைட�"$ள". 

 ேமG', உ$ க�டைம�4 நிதி ப%றா��ைறயிைன ஈ+ ெச/B' தி�ட' 

ம%5' உ$ க�டைம�4 இய��தG' பராம��தG' தி�ட' 2016-17 * கீ_ 

9.150.00 ல�ச' (அர\ மானிய' 9. 80.00 ல�ச', நகரா�சி ப��� ெதாைக 

9.70.00 ல�ச') நிதி ஒ"�கீ+ ெச/ய�ப�+ நகரா�சி அGவலக�தி* @த2 தள' 

அைம�க நி(வாக அ?மதி ெபற�ப�+, பணி உ�திரH வழ�கி த%ேபா" பணி 
விைரவாக நைடெப%5 @AB' த�வாயி2 உ$ள". 

 த%ேபா" நகரா�சி நி(வாக ஆைணய( ெச*ைன – 5 அவ(களி* ஆ/H 

]�ட அறிHைரயி2 4திய நகரா�சி அGவலக க�Aட� பணிக$ @A�க�ப�+  

4திய நகரா�சி அGவலக க�Aட�திைன பய*பா�A%� ெகா-+ வ�மா5 
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அறிH5�த�ப�ட".  இத*பA ேம%பA நிதியி2 க�Aட� பணிக$ ம�+ேம 

ேம%ெகா$ள வழிவைக ெச/ய�ப�+$ள". இதர பணிகைள மி*சாதன ேகபி$ 

பதி�த2, மி* இைண�4க �கான ஒய(க$ பதி�த2 மி* இைண�4 ெப�Aக$ 

அைம�த2 ம%5' இதர மி* பணிக$ ேம%ெகா$ள ஆ�'.  ேதாராய ெசலவின' 

9. 10.00 ல�ச�தி2 ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற". 

அGவலக �றி�4 – 
1. அ?மதி வழ�கலா' 

வ�வா/ நிதியி* கீ_ ெசலவிடலா'  

 
 

 
த%�மான� 

44. இ�நகரா�சி�� தி��ேகாவிG( சாைல நகரா�சி ஆ-க$ ேமநிைல� ப$ளி 

வளாக�தி2 4திய நகரா�சி அGவலக� க�Aட' க�ட உ$க�டைம�4 நிதி 

ப%றா��ைறயிைன ஈ+ ெச/B' தி�ட' 2013 – 14 * கீ_ மதி�பீ+ 9.150.00 

ல�ச�தி%� (அர\ மானிய' 9.75.00 ல�ச') நகரா�சி நி(வாக ஆைணய(, 

ெச*ைன -5 அவ(களி* உ�திரH ந.க.எ-. 19229 / P2/ 2013 – 10 நா$ 

26.06.20132 நி(வாக அ?மதி வழ�க�ப�ட". அத*பA பணி உ�திரH 

வழ�க�ப�+ அைன�" பணிக ' @A�க�ப�+$ள". இ�ெதாைகயி2 

தைர�தள' பணிக$ ம�+ேம ேம%ெகா$ள மதி�பீ�A2 வழிவைக ெச/ய�ப�+, 

த%ேபா" அ�பணி @Aவைட�"$ள". 

 ேமG', உ$ க�டைம�4 நிதி ப%றா��ைறயிைன ஈ+ ெச/B' தி�ட' 

ம%5' உ$ க�டைம�4 இய��தG' பராம��தG' தி�ட' 2016-17 * கீ_ 

9.150.00 ல�ச' (அர\ மானிய' 9.80.00 ல�ச', நகரா�சி ப��� ெதாைக 9.70.00 
ல�ச') நிதி ஒ"�கீ+ ெச/ய�ப�+ நகரா�சி அGவலக�தி* @த2 தள' அைம�க 

நி(வாக அ?மதி ெபற�ப�+, பணி உ�திரH வழ�கி த%ேபா" பணி விைரவாக 

நைடெப%5 @AB' த�வாயி2 உ$ள". 
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 த%ேபா" நகரா�சி நி(வாக ஆைணய( ெச*ைன – 5 அவ(களி* ஆ/H 

]�ட அறிHைரயி2 4திய நகரா�சி அGவலக க�Aட� பணிக$ @A�க�ப�+  

4திய நகரா�சி அGவலக க�Aட�திைன பய*பா�A%� ெகா-+ வ�மா5 

அறிH5�த�ப�ட". இத*பA ேம%பA நிதியி2 க�Aட� பணிக$ ம�+ேம 

ேம%ெகா$ள வழிவைக ெச/ய�ப�+$ள". க�Aட�தி* @க�4 ேதா%ற' 

அைம�த2 ம%5' Fதபதி பணிக$ ேம%ெகா$ள ஆ�' ேதாராய ெசலவின' 

9.4.00 ல�ச�தி%� ம*ற அ?மதி ேவ-ட�ப+கிற".  

அwவலக "றி/� – 
1. அ?மதி வழ�கலா' 
2. வ�வா/ நிதியி* கீ_ ெசலவிடலா'. 

 
 
 
 
 
 
 

 

efuh£Á mYtyf«efuh£Á mYtyf«efuh£Á mYtyf«efuh£Á mYtyf«    

ehs¦  ehs¦  ehs¦  ehs¦  ----            31.31.31.31.    01.201801.201801.201801.2018    

jåmYty® kw¦W« Mizahs® 

       ÂUt©zhkiy efuh£Á. 

 


