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நகரம�ற�, 
�யா�த�      நா� : 23.04.2020 

அறிவ��� 

       2020-� ஆ�  ஏ�ர" மாத� 24-� ேததி ெவ�ள&'கிழைம *+பக" 12.00 

மண�'
 நகரா/சி அ1வலக�தி" உ�ள நகரா/சி தன& அ1வல5 அவ5க� அைறய�" 

நிக67சி நிரலி" க� �ள ெபா8�கைள *�9 ெச:ய நகரம�ற�தி� சாதாரண' 

;/ட� நைடெப=�. 

 

 

 

 

*�ன&ைல : தி8.எ7.இரேம@,ப�.எ"., நகரம�ற தன& அ1வல5 
 

 

;/ட நிர" 

1. இ�நகரா
சிய�� பராம��க�ப
� வ�� காேவ� �
� ��ந�� தி
ட� 
ம!"� ப#மா$%� உ'(� ந�� ஆதார$திலி��+ வ�ன-ேயாகி�க�ப�� ��ந��� திரவ 
�ேளா�/ கல�+ ��ந�� வ�ன-ேயாக� ெச1ய தயா� ெச1ய�ப
ட மதி�ப2� 
3.25,00,000/-�� ம/ற$தி/ நி�வாக அ<மதி ேவ=� ம/ற$தி/ >/ ெபா�' 
ைவ�க�ப�கிற+. 
அ@வலக �றி�A :  
1) ம/ற� அ<மதி வழEகலா�. 
2) ம/ற அ<மதிைய எதி�ேநா�கி தன- அ@வல� >/ அ<மதி ெப!" >/ 
நடவ��ைக ேம!ெகா=டைத ம/ற� அ<மதி�கலா�.   (ந.க.எ=.இ1/2078/2019) 
 
 2. இ�நகரா
சி வா�� எ=.12 ஆ�.எK.நக�� உ'ள நகரா
சி�� ெசா�தமான 
ஆL+ைள கிண!றி� உ'ள ந�� NLகி மி/ேமா
டா� பOதாகி ��ந�� வ�ன-ேயாக� 
பாதி�க�ப
டதா� உடன�யாக Aதிய ந��NLகி மி/ேமா
டா� வாEகி ெபா�$தி 
இய�க கீLகாQ� ஒ�ப�ததார�ட� இ��+ ெபற�ப
ட வ�ைல�A'ள-கள-/ 
அ��பைடய�� �ைறவான வ�ைல�A'ள- வழEகிய எK.>�க/ நகரா
சி 
ஒ�ப�ததார� அவ�கS�� பண� உ$தரT வழEகி பண� >��க�ப
டத!� ஆன 
ெசலவ�ன� 3.22,620/- �� ம/ற$தி/ தகவ@��� பதிவ�!�� ெபா�' 
ைவ�க�ப�கி/ற+. 
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வ. 
எ� 

பண�ய�� ெபய5 அள9 எA.*8க� 
B  அ�ம� 
கா�/ரா'ட

5A 

எA.சிவ'

மா5 

1 Aதிய 15 lpm x 60m 

மி/ேமா
டா� ெகா'>த� 
ச�ெச1V� பண� GST உ'பட 

1 Nos 20820.00 20850.00 20870.00 

2 ேபா�� இ��+ பைழய 
மி/ேமா
டாைர கழ!றி 
Aதிய மி/ேமா
டா� 
ெபா�$+த� பண� 

1 Nos 1800.00 1850.00 1850.00 

 ெமா�த�  22620.00 22700.00 22720.00 
அ@வலக �றி�A :  
1) ம/ற� பதிT ெச1யலா�. 
2) பண�ய�/ அவசர அவசிய� க�தி மாவ
ட நகரா
சிகள-/ ச
ட� 1920 ப��T 15-/ 
கீL பண� ேம!ெகா=� >�$தைம��� ம/ற� அ<மதி�கலா�. 
(ந.க.எ=.இ1/2078/2019) 
 
 3. இ�நகரா
சி வா�� எ=.15 ெச+�கைர ெப�மா' ேகாவ�� ெத� ப�/Aற� 
உ'ள நகரா
சி�� ெசா�தமான ெபா+� கழி�ப�ட$தி� இ���� ஆL+ைள கிண!றி� 
உ'ள ந��NLகி மி/ேமா
டா� பOதாகி ெபா+� கழி�ப�ட� பய/ப�$த இயலாத 
நிைல ஏ!ப
� உ'ள+.  ��ந�� வ�ன-ேயாக� பாதி�க�ப
டதா� ெபா+ ம�கள-/ 
பய/பா� க�தி Aதிய ந�� NLகி ேமா
டா� வாEகி ெபா�$தி இய�க கீLகாQ� 
நி"வன� ம!"� ஒ�ப�ததார�ட� இ��+ வர�ெப!ற வ�ைல�A'ள-கள-/ 
அ��பைடய�� �ைறவான வ�ைல�A'ள- ெதாைக வழEகிய Y ெச�லிய�ம/ 
ஹா��ேவ� (ம) எல�
��க�K, ��யா$த� அவ�கS�� பண� உ$தரT வழEகி 
பண� >��க�ப
டத!� ஆன ெசலT ெதாைக 3.21,829/-�� ம/ற$தி/ தகவ@��� 
பதிவ�!�� ெபா�' ைவ�க�ப�கிற+. 
 

வ. 
எ� 

பண�ய�� ெபய5 அள9 

B 
ெச"லிய�ம� 
ஹா5 ேவ5 (ம) 
எல'/F'க"A 

Gேர@ 
க�A/ர' 

ஷ� 

DCN 

க�A/ர' 
ஷ� 

1 Aதிய 15 lpm x 40m 

மி/ேமா
டா� ெகா'>த� 
ெச1V� பண� GST உ'பட 

1 Nos 20029.00 20050.00 20075.00 

2 ேபா�� இ��+ பைழய 
மி/ேமா
டாைர கழ!றி 
Aதிய மி/ேமா
டா� 
ெபா�$+த� பண� 

1 Nos 1800.00 1850.00 1875.00 

 ெமா�த�  21829.00 21900.00 21950.00 
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அ@வலக �றி�A :  
1) ம/ற� பதிT ெச1யலா�. 
2) பண�ய�/ அவசர அவசிய� க�தி மாவ
ட நகரா
சிகள-/ ச
ட� 1920 ப��T 15-/ 
கீL பண� ேம!ெகா=� >�$தைம��� ெசலவ�ன$ ெதாைக 3.21,829/-ஐ Y 
ெச�லிய�ம/ ஹா��ேவ� (ம) எல�
��க�K அவ�கS�� வழEகியைம��� 
ம/ற� அ<மதி�கலா�. 
 
 4. ��யா$த� நகரா
சி %1ைம இ�தியா தி
ட$தி/ கீL நக�ப�திய�� 
ேசக��க�ப�� ப�ளாK�� ��ைபகைள அ�
ராெட� சிெம=
 க�ெபன- தி�]சி. 
வாடைக வ=�ய�� ஏ!"மதி ெச1V� பண��� வ�ைல�A'ள- வர�ெப!றதி/ ேப�� 
ஒ�Aேநா�� ப
�ய� தயா� ெச1+ ம/ற$தி/ அ<மதி�� சம��ப��க�ப�கிற+. 
 

வ. 
எ� 

பண�ய�� ெபய5 அள9 
G.M.S. 

Transport Gym 

Vanakkam 
Transport 

Agency, Gym 

A.Babu, Lorry 
Booking 

Office, Gym 
1 ��யா$த� நகரா
சி %1ைம 

இ�தியா தி
ட$தி/ கீL நக� 
ப�திய�� ேசக��க�ப�� 
ப�ளாK�� ��ைபகைள 
அ�
ராெட� சிெம=
 க�ெபன-, 
தி�]சி ஏ!"மதி ெச1ய வ=� 
வாடைக ம!"� இதர 
ெசலவ�ன� உ'பட 

1 Nos 21600.00 22700.00 23800.00 

 ெமா�த�  21600.00 22700.00 23800.00 
 வர�ெப!ற N/" வ�ைல�A'ள-கள-� �ைறவான வ�ைலA'ள-�� ம/ற� 
அ<மதி வழEகலா�. 
அ@வலக �றி�A :  
1) ம/ற� அ<மதி�கலா�. 
2)  பண�ய�/ அவசர அவசிய� க�தி தன- அ@வல� >/ அ<மதி ெப!" >/ 
நடவ��ைக ேம!ெகா=டைத ம/ற� அ<மதி�கலா�. 
(ந.க.எ=.1337/2017/எ]1) 
 
 5.  இ�நகரா
சி ெபா+ #காதார ப��வ�� %1ைம இ�தியா தி
ட$தி/ கீL 
$ைட ெச1ய�ப
ட ப�ளாK�� அபராத� ப�� A$தக�, D & O ப�� A$தக�, 
��யா$த� நகர� %1ைமயாக ைவ�க ��ைபக' ெகா
டாத��க' �றி$த 
வ�ழி�Aண�T ேபன�க' அ]ச��பத!கான பண�க' ேம!ெகா'ள 21.03.2020 அ/" 
வ�ைல�A'ள- ேகார�ப
டைம�� கீLக=�'ள வ�ைல�A'ள-க' வர�ப
�'ள+. 
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வ. 
எ� 

பண�ய�� ெபய5 அள9 
S.S.Offset 

Printers, Gym 

Shankar Digital 
Banner Offset 

& Book 
Binding, Gym 

Prabhu Offset 
Computer, 

Gym 

1 D & O ப�� A$தக� 20 Nos 6800.00 6600.00 7000.00 
2 தைட ெச1ய�ப
ட ப�ளாK�� 

அபராத� ப��A$தக� 
20 Nos 6800.00 6600.00 7000.00 

3 இய!ைக உர� ப�� A$தக� 20 Nos 4800.00 4600.00 5000.00 
4 D&O வ�வa�, அ�
ராெட� 

சிெம=
 SBM, SWM வ
டEக' 
ேபன�க' 

10 Nos 3700.00 3600.00 3800.00 

5 ��யா$த� நகர� %1ைமயாக 
ைவ�க ��ைபக' �றி$த 
வ�ழி�Aண�T ேபன�க' 

100 Nos 11000.00 10000.00 12000.00 

 ெமா�த�  33100.00 31400.00 34800.00 
 
 வர�ெப!ற Nன" வ�ைல�A'ள-கள-� �ைறவான வ�ைல�A'ள- வழEகிV'ள 
Shankar Digital Banner Offset & Book Binding, Gym அவ5கள&� வ�ைல���ள&ய�ைன 
அkமதி'கலா�. 
அ1லவக 
றி�� : 

1.  ம�ற� அkமதி'கலா�. 
2. பண�ய�� அவசர அவசிய� க8தி தன& அ1வல5 *� அkமதி ெப+= *� 

நடவ�'ைக ேம+ெகா�டைத ம�ற� அkமதி'கலா�. 
(ந.க.எ�.1338/2017/எ71) 
 
 

 

                                      தன& அ1வல5/ஆைணயாள5 
  
�யா�த� நகரா/சி 
   

 


