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          jå mYty® 

ெபா�� எ�.1 
 ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சிய��, உ�ளா	சி ேத�த��கான வா�  எ"#$ 

ைமய$, வா� �சாவ%க&�கான வழி'தட வைர(பட$ (Route Map) ம34$ ம"டல 

வைர(பட$ ஆகியைவ Autocadd 9ல$ வைர(பட$ தயா:'; அதைன A2 அளவ�லான 

கல� ப�:"	 ம34$ A3 அளவ�லான கல� ப�:"	 ஆகியைவ தயா� ெச@; வழ�க 

ேவ"% வ�ைல(A�ளBக� ேகா:யதி� 08.01.2020 ேததி வர(ெப3ற வ�ைல(A�ளBகைள 

மHற'திH பா�ைவ� $ I%வ�3 $ ைவ�க(பJகிற; 

  

வ. 

எ" 
பண�க� ெச@த வ�பர$ 

வ�ைல(A�ளB வழ�கியவ:H 

வ�வர$ 

ெதாைக 

L. 

1 
1.Counting Hall Auto Cadd 

Drawing Preparation 

2.Route Map 2 Nos. Auto Cadd 

Drawing Preparation 

3.Zonal Map 2 Nos. Auto Cadd 

Drawing Preparation 

4.Counting Hall Drawing A2 Size 

Colour Print 10Nos. 

5.Route Map Drawing A3 Size 

Colour Print 64 Nos. 

6.Zonal Map Drawing A3 Size 
Colour Print 64 Nos. 

S.S.Builders & Building 

Contractor, Nethaji Road, Ambur 
2.38,250/- 

2 

Kumar Builders, Building Plan, 

Estimation, Design &  

Contractor, Municipal Office 

Road, Ambur 

2.36,684/- 

3 

ABC Engineering, Engineering, 

Construction & Contractors, 

Tirupattur Main Road, 

Jolarpettai 

2.34,450/- 

 
அ=வலக AறிDE :- 

1. ேம3ப% வ�ைல(A�ளBகளB�  ைறMத வ�ைல(A�ளB வழ�கிN�ள 

வ.எ".3H வ�ைல(A�ளBய�ைன மHற$ ஏ3கலா$. 

2. மிக அவசர அவசிய$ கPதி தனB அ�வல� அவ�களBH IH அQமதி 
ெப34 ேம3க"ட பண�ய�ைன ேம3ெகா"டைம� $ மHற$ 
அQமதி�கலா$.  

 

ந.க.எ".443/2016/எ(1 
  



ெபா�� எ�.2 
 ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சிய��, உ�ளா	சி ேத�த� நட';வத3  ஏ;வாக 
Aதியதாக ப�:�க(ப	ட மாவ	ட�களB� Aதியதாக வா�J ம4வைரயைற பண� 

ேம3ெகா"J அறி�ைக அQ(ப ெத:வ��க(ப	டைத ெதாட�M; இMநகரா	சி� 	ப	ட 18 
வா�JகளB� வா�J ம4வைரயைற பண� ேம3ெகா"J நகர வைர(பட$ ம34$ வா�J 

வா:யான வைர(பட$ ஆகியைவ Autocadd 9ல$ தயா� ெச@; கல� ப�:"	 ம34$ 
A'தக வ%வ�� தயா� ெச@; வழ�க(ப	டைத மாநில ேத�த� ஆைணய$, ெசHைன, 
நகரா	சி நி�வாக ஆைணயரக$, ெசHைன, மாவ	ட ஆ	சி' தைலவ�, திP(ப'V� 
ம34$ நகரா	சி நி�வாக ம"டல இய� ந�, ேவW� ஆகிய அ�வலக�க&�  
அQ(ப(ப	ட;. ேம�$, வா� �சாவ% ைமய�க&�  வா� �சாவ% எ" எXத 

ஆகியைவ தயா� ெச@; வழ�க ேவ"% வ�ைல(A�ளBக� ேகா:யதி� 17.03.2020 ேததி 
வர(ெப3ற வ�ைல(A�ளBகைள மHற'திH பா�ைவ� $ I%வ�3 $ ைவ�க(பJகிற; 
  

வ. 

எ" 
பண�க� ெச@த வ�பர$ 

வ�ைல(A�ளB வழ�கியவ:H 

வ�வர$ 

ெதாைக 

L. 

1 1) Ward wise Map And Town Map  Auto 

Cadd Drawing Preparation Work   

2) 1 to 18 Wards Map 6 Set  A3 Size Color 

Print   108 Nos      

3) Town Map  A2 Size Color Print 06-Nos 

4) 1 to 18 Wards Map 6 Set  A3 Size Color 

Print 108Nos   

5) Town Map  A2 Size Color Print 06-Nos 

6) 1 to 18 Wards Map 6 Set  A3 Size Color 

Print  108Nos   

7) Town Map  A2 Size Color Print 06-Nos  

 

II. Booth No & Binding Work 

1.Polling Booth Numbers Painting With 

Lobour  Charge (26 Booth)    

2.Polling Booth Photo (26Booth)                                    

3. Ward Delimitation Booklet Binding 

Charge   (18 Set Book)                           

S.S.Builders & Building 

Contractor, Nethaji Road, 

Ambur 

2.77,830/- 

2 

 

 

ABC Engineering, 

Engineering, Construction & 

Contractors, Tirupattur Main 

Road, Jolarpettai 
 

2.67,745/- 

3 

Kumar Builders,  

Building Plan, Estimation, 

Design &  Contractor, 

Municipal Office Road, 

Ambur 

2.71,582/- 

 
அ=வலக AறிDE :- 

1. ேம3ப% வ�ைல(A�ளBகளB�  ைறMத வ�ைல(A�ளB வழ�கிN�ள 

வ.எ".2H வ�ைல(A�ளBய�ைன மHற$ ஏ3கலா$. 

2. மிக அவசர அவசிய$ கPதி தனB அ�வல� அவ�களBH IH அQமதி 
ெப34 ேம3க"ட பண�ய�ைன ேம3ெகா"டைம� $ மHற$ 
அQமதி�கலா$.  

 

ந.க.எ".443/2016/எ(1 
  



ெபா�� எ�.3 
 இMநகரா	சி�  வழ�க(ப%3 $ BSNL Bred Band இைண(A அ%�க% ;"%(A 

ஏ3பJவதா�$ ேபாதிய Speed இ�லாம� இP(பதா�$ பண�கைள வ�ைரவாக ெச@; 

I%�க Rail Net  இைண(A ெபறb$ அத3  ஆ $ வPடாMதிர ெசலb L.12000/-�  
மHற'தி� ெபாP� ைவ�க வைரb ஆைணய:H ஒ(Aத��  பண�M; 
சம�ப��க(பJகிற;. 
 

அ=வலக AறிDE :- 

1. மHற$ அQமதி வழ�கலா$. 

2. Rail Net  ேதாராய ெசலவ�ன'ைத வPவா@ நிதிய�லிPM; ேம3ெகா�ளலா$.  

ந.க.எ".249/2020/அ1 

ெபா�� எ�.4 
 இMநகரா	சி தைலைம அ�வலவக�க�, மாவ	ட ஆ	சிய� அ�வலக$ ம34$ 

வ	டா	சிய� அ�வலக�க&�  அQ(ப(பJ$ தபா�க� வானவ�� Font� Type ெச@; 

அQ(ப ேவ"%N�ளதா� 5 User(Multi) வானவ�� நி4வன'திடமிPM; வா� வ; 

 றி';$ அத3  ஆ $ ேதாராய ெசலவ�ன$ L.26550/-�  (Lபா@ இPப'; 
ஆறாராய�ர'; ஐMm34 ஐ$ப; ம	J$) மHற'திH அQமதி ேகார(பJகிற;. 
 

அ=வலக AறிDE :- 

1. மHற$ அQமதி வழ�கலா$. 

வானவ�� நி4வன'திடமிPM; வா�கிெகா�ள ஆ $ ேதாராய ெசலவ�ன'ைத வPவா@ 
நிதிய�லிPM; ேம3ெகா�ளலா$ 

ெபா�� எ�.5 
  ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சிய�H பய"பா	%� இPM; வP$ ஈ(A வாகன$ 

எ".TN23 BM4493H டய�க� மிகb$ பXதைடM; உ�ளதா�, உடன%யாக மா3றி 

அைம�க ஆ $ ேதாராய ெசலவ�ன$ ெதாைக L.25,000/-�  மHற'திH அQமதி�  
ைவ�க(பJகிற;.  
 
அ=வலக AறிDE :- 

1. மHற$ அQமதி வழ�கலா$. 
2. பண�ய�H அவசிய$ கPதி பண�ய�ைன உடH  ேம3ெகா�ள மHற$ அQமதி 

வழ�கலா$. 
 

ந.க.எ".1124/2016/எ�1 

ெபா�� எ�.6 
 ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சிய�� ேவW� o	J  %நp� தி	ட$ ெசய�பJ'திட 

அரசாைண (நிைல) எ".319இ நகரா	சி நி�வாக$ ம34$  %நp� வழ�க� ( வ1) 

நா�.31.12.2010� L.1295/- ேகா%�  நி�வாக$ அQமதியளB'; ஆைணய�ட(ப	J�ள;. 
இ�o	J  %நp� தி	ட$ தமிqநாJ  %நp� வ%கா� வா:ய$ 9ல$ ெசய�பJ'திட 

ேவW� மாநகரா	சி ம34$ ேவW� மாவ	ட'தி��ள 11 நகரா	சிக&� $, உ:ய 

தி	ட/மதி(பrJக� அ�கீக:�க(ப	J அத3கான வ�திய�Hப% இMநகரா	சி�  17.76 ேகா% 

மதி(பr	%� பண�க� ேம3ெகா�ள(ப	J I%�க(ப	J நகரா	சிய�H 18 வா�Jக&� $ 
 %நp� வ�நிேயாக$ ெச@ய(ப	J வPகிற;. 
 ேம3ப% தி	ட'திH கீq  %நp� ேவ"% I;நிைல ப தி ெபாறியாள� (பண�க�) 

ெதHனக இரய��ேவ, ேஜாலா�ேப	ைட ப�:b அவ�களBH க%த ந.க.எ".No agt/Works/1256 
நா�.27.03.2020 அவ�களBH க%த'தி� ேஜாலா�ேப	ைட இரய�� நிைலய$ ம34$ 



இரய��ேவ  %ய�P(Aக&�   %நp� வழ�க ேவ"% க%த$ அளB';�ளா�. ேம3ப% 

இரய��ேவ ;ைற�  ேதைவயான  %நp:ைன CWSS (o	J  %நp� தி	ட$) 9ல$ 

வழ�கb$, 1000 லி	டP�  L.80.00 எHற வ�ைல�  வழ�க மHற'திH பா�ைவ� $ 
ஒ(Aத�� $ ைவ�க(பJகிற;. 
 
அ=வலக AறிDE :- 

1. மHற$ அQமதி வழ�கலா$. 

2. இரய��ேவ ;ைற�   %நp:ைன 1000 லி	டP�  L.80.00 எHற வ�ைல�  
வழ�க மHற அQமதி வழ�கலா$.  

ந.க.எ".320/2020/இ1 

 

ெபா�� எ�.7 
 தமிழக அரசிH உ'தரவ�Hப% ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சிய�� 18 வா�JகளB�$ 

“ெகாேரானா ைவரy” ேநா@ தJ(A நடவ%�ைக ேம3ெகா�ள மாவ	ட ஆ	சி' தைலவ�, 

திP(ப'V� அவ�க� ம34$ நகரா	சி நி�வாக ம"டல இய� ந�, ேவW� அவ�களBH 

அறிbைரய�Hப% “ெகாேரானா ைவரy” பரவாம� தJ(ப;  றி'; ெபா;ம�க&�  

வ�ழி(Aண�b ஏ3பJ'தb$ ம34$ IHென�ச:�ைக வ�ள�க�க&டH o%ய 
ேநா	{y அ�ச%'; வ pJ வ pடாக வ�நிேயாக$ ெச@யb$ ம34$ இதர அரசிH 
அறிbைரக�  றி'த ேநா	{yக� அ�ச%�கb$ ஆ $ ேதாராய ெசலவ�ன$ ெதாைக 

L.1.50 இல	ச'தி3  (Lபா@ ஒP ல	ச'தி ஐ$ப; ஆய�ர$ ம	J$) மHற'திH 
அQமதி ேகார(பJகிற;. 

 
அ=வலக AறிDE :- 

1. மHற$ அQமதி வழ�கலா$ 
2. ேம3க"ட பண��கான ெசலவ�ன'ைத நகரா	சி ெபா;நிதிய�லிPM; 

ேம3ெகா�ளலா$. 
3. ேம3க"ட ெபா;|காதார பண�ய�H மிக அவசர அவசிய$ கPதி தனB 

அ�வல� அவ�களBH IH அQமதி ெப34 ேம3க"ட பண�ய�ைன அPகி� 
உ�ள உ�}� அ�சக$ 9ல$ உடன%யாக அ�ச%�க உ'தரb 
வழ�கியைம�  மHற$ அQமதி வழ�கலா$. 

 ந.க.எ".277/2020/எ�1 

ெபா�� எ�.8 
 ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சிய�H ெபா;|காதார(ப�:வ�H 9ல$ 18 வா�JகளB�$ 

“ெகாேரானா ைவரy” ேநா@ தJ(A நடவ%�ைக ேம3ெகா�ள மாவ	ட ஆ	சி' தைலவ�, 

திP(ப'V� ம34$ நகரா	சி நி�வாக ம"டல இய� ந�, ேவW� ஆகிேயா:H 

அறிbைரய�Hப% “ெகாேரானா ைவரy” பரவாம� தJ(ப; ம34$ IHென�ச:�ைக 

வ�ள�க�க&டH o%ய ேநா	{y அ�ச%'; ெபா;ம�க&�  வ�ழி(Aண�b ஏ3பJ'த 

வ pJ வ pடாக வ�நிேயாக$ ெச@ய ேவ"% வ�ைல(A�ளBக� ேகா:யதி� 17.03.2020 ேததி 
வர(ெப3ற வ�ைல(A�ளBகைள மHற'திH பா�ைவ� $ I%வ�3 $ ைவ�க(பJகிற; 
  

வ.எ" வ�ைல(A�ளB வழ�கியவ:H வ�வர$ 
15,000 எ"ண��ைக 

ேநா	{y அ�ச%�க ெதாைக  
L. 

1 
திPமைல  ப�:"ட�y, எ$.எ$.எ$.ெர	% 
ெதP, ேஜாலா�ேப	ைட L.38,750/- 

2 
திPமக� ப�:"ட�y, IனBசாமி நாNJ, 
ேஜாலா�ேப	ைட L.42,600/- 



3 
மாPதி ப�:"ட�y, பா�'தசாரதி ெதP, 
ேஜாலா�ேப	ைட L.34,750/- 

 
அ=வலக AறிDE :- 

3. ேம3ப% வ�ைல(A�ளBகளB�  ைறMத வ�ைல(A�ளB வழ�கிN�ள 

வ.எ".3H வ�ைல(A�ளBய�ைன மHற$ ஏ3கலா$. 
4. ெபா;|காதார பண�ய�H மிக அவசர அவசிய$ கPதி தனB அ�வல� அவ�களBH 

IH அQமதி ெப34 ேம3க"ட பண�ய�ைன ேம3ெகா"டைம� $ மHற$ 
அQமதி�கலா$.  

 

ந.க.எ".277/2020/எ�1 

ெபா�� எ�.9 
 ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சிய�H ெபா;|காதார(ப�:வ�H 9ல$ 18 வா�JகளB�$ 

“ெகாேரானா ைவரy” ேநா@ தJ(A நடவ%�ைக ேம3ெகா�ள மாவ	ட ஆ	சி' தைலவ�, 

திP(ப'V� ம34$ நகரா	சி நி�வாக ம"டல இய� ந�, ேவW� ஆகிேயா:H 

அறிbைரய�Hப% “ெகாேரானா ைவரy” பரவாம� தJ� $ ெபாP	J நகரா	சி 

ப திகளB� இய�கி வP$ வண�க கைடக�, இைற�சி கைடக� ம34$ கா@கறி கைடக� 
எMதMத ேநர�களB� எ~வா4 ெசய�பட ேவ"J$ என ேநா	{yக� அ�ச%'; 
ேம3க"ட கைடக&�  வ�நிேயாக$ ெச@ய ேவ"% வ�ைல(A�ளBக� ேகா:யதி� 

28.03.2020 ேததி வர(ெப3ற வ�ைல(A�ளBகைள மHற'திH பா�ைவ� $ I%வ�3 $ 
ைவ�க(பJகிற; 
  

வ.எ" வ�ைல(A�ளB வழ�கியவ:H வ�வர$ 

2,000 எ"ண��ைக 
ேநா	{y அ�ச%�க 

ெதாைக  
L. 

1 
மாPதி ப�:"ட�y, பா�'தசாரதி ெதP, 
ேஜாலா�ேப	ைட L.4,750/- 

2 
திPமக� ப�:"ட�y, IனBசாமி நாNJ, 
ேஜாலா�ேப	ைட L.5,800/- 

3 
திPமைல  ப�:"ட�y, எ$.எ$.எ$.ெர	% ெதP, 
ேஜாலா�ேப	ைட L.5,350/- 

 
அ=வலக AறிDE :- 

1. ேம3ப% வ�ைல(A�ளBகளB�  ைறMத வ�ைல(A�ளB வழ�கிN�ள 

வ.எ".1H வ�ைல(A�ளBய�ைன மHற$ ஏ3கலா$. 
2. ெபா;|காதார பண�ய�H மிக அவசர அவசிய$ கPதி தனB அ�வல� அவ�களBH 

IH அQமதி ெப34 ேம3க"ட பண�ய�ைன ேம3ெகா"டைம� $ மHற$ 
அQமதி�கலா$.  

 

ந.க.எ".277/2020/எ�1 

ெபா�� எ�.10 
 ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சிய�H ெபா;|காதார(ப�:வ�H 9ல$ 18 வா�JகளB�$ 

“ெகாேரானா ைவரy” ேநா@ தJ(A நடவ%�ைக ேம3ெகா�ள மாவ	ட ஆ	சி' தைலவ�, 

திP(ப'V� ம34$ நகரா	சி நி�வாக ம"டல இய� ந�, ேவW� ஆகிேயா:H 

அறிbைரய�Hப% “ெகாேரானா ைவரy” பரவாம� தJ� $ ெபாP	J நகரா	சி 

ப திகளB� ஒ~ெவாP வ p	%3 $ வ�ழி(Aண�b ஏ3பJ';$ ெபாP	J ேநா	{yக� 



அ�ச%'; வ�நிேயாக$ ெச@ய ேவ"% வ�ைல(A�ளBக� ேகா:யதி� 30.03.2020 ேததி 
வர(ெப3ற வ�ைல(A�ளBகைள மHற'திH பா�ைவ� $ I%வ�3 $ ைவ�க(பJகிற; 

 வ.எ" வ�ைல(A�ளB வழ�கியவ:H வ�வர$ 

10,000 எ"ண��ைக 
ேநா	{y அ�ச%�க 

ெதாைக  
L. 

1 திPமைல  ப�:"ட�y, எ$.எ$.எ$.ெர	% ெதP, 
ேஜாலா�ேப	ைட L.55,850/- 

2 
மாPதி ப�:"ட�y, பா�'தசாரதி ெதP, 
ேஜாலா�ேப	ைட L.49,350/- 

3 
திPமக� ப�:"ட�y, IனBசாமி நாNJ, 
ேஜாலா�ேப	ைட L.54,900/- 

 
அ=வலக AறிDE :- 

1. ேம3ப% வ�ைல(A�ளBகளB�  ைறMத வ�ைல(A�ளB வழ�கிN�ள 

வ.எ".2H வ�ைல(A�ளBய�ைன மHற$ ஏ3கலா$. 
2. ெபா;|காதார பண�ய�H மிக அவசர அவசிய$ கPதி தனB அ�வல� அவ�களBH 

IH அQமதி ெப34 ேம3க"ட பண�ய�ைன ேம3ெகா"டைம� $ மHற$ 
அQமதி�கலா$.  

 
ந.க.எ".277/2020/எ�1 

ெபா�� எ�.11 

 தமிழக அரசிH உ'தரவ�Hப% ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சிய�� “ெகாேரானா 

ைவரy” பரவாம� தJ� $ ெபாP	J நகரா	சி ப திகளB� 18 வா�JகளB�$ உ�ள 

ஒ~ெவாP வ p	%3 $ மளBைக ெபாP	கைள 13.04.2020 தி�க	கிழைம Iத� ேநர%யாக 
ெபா;ம�களBH வ p	%3ேக ெதாைல(ேபசி 9லமாக ெபற(பJ$ ஆ�ட:Hேப:� மளBைக 
ெபாP	கைள கைட�கார�களBH 9லமாக வ�நிேயாக$ ெச@ய ேநா	{y அ�ச%'; 

வ�நிேயாக$ ெச@ய ேவ"% வ�ைல(A�ளBக� ேகா:யதி� 11.04.2020 ேததி வர(ெப3ற 
வ�ைல(A�ளBகைள மHற'திH பா�ைவ� $ I%வ�3 $ ைவ�க(பJகிற; 
  

வ.எ" வ�ைல(A�ளB வழ�கியவ:H வ�வர$ 

10,000 எ"ண��ைக 
ேநா	{y அ�ச%�க 

ெதாைக  
L. 

1 
திPமைல  ப�:"ட�y, எ$.எ$.எ$.ெர	% ெதP, 
ேஜாலா�ேப	ைட L.29,350/- 

2 
மாPதி ப�:"ட�y, பா�'தசாரதி ெதP, 
ேஜாலா�ேப	ைட L.24,850/- 

3 
திPமக� ப�:"ட�y, IனBசாமி நாNJ, 
ேஜாலா�ேப	ைட L.27,600/- 

 
அ=வலக AறிDE :- 

1. ேம3ப% வ�ைல(A�ளBகளB�  ைறMத வ�ைல(A�ளB வழ�கிN�ள 

வ.எ".2H வ�ைல(A�ளBய�ைன மHற$ ஏ3கலா$. 
2. ெபா;|காதார பண�ய�H மிக அவசர அவசிய$ கPதி தனB அ�வல� அவ�களBH 

IH அQமதி ெப34 ேம3க"ட பண�ய�ைன ேம3ெகா"டைம� $ மHற$ 
அQமதி�கலா$.  

 

ந.க.எ".277/2020/எ�1 



ெபா�� எ�.12 

 ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சி� 	ப	ட ப திகளB� ெட� , திட�கழிb ேமலா"ைம 
ம34$ ேகாரனா வ�ழி(Aண�b ஏ3பJ'த வ.எ".1�  ஆைணயாள�ல ஈ(A வாகன'தி3  
20.03.2019 ம34$ வ.எ".2�  நகரா	சிய�H ெபா; |காதார வாகன�களB� Iத� 
ப தியாக ஒலிெபP�கி அைம(A அைம� $ பண��  27.03.2019 அH4 வ�ைல(A�ளB 
ேகா:யதி� வர(ெப3ற வ�ைல(A�ளBகளB� ஒ(Aேநா�  ப	%ய� கீqக"ட வ�வர(ப% 
தயா� ெச@; மHற'திH அQமதி�  ைவ�க(பJகிற;. 
 

வ.எ" பண�ய�H வ�வர$ 

M/S.கி:H 
ேசாசியலி	%, 

ேஜாலா�ேப	ைட 

M/S.Collective org 
for Rural Edu Trust 
ேஜாலா�ேப	ைட 

1 

நகரா	சி� 	ப	ட ப திகளB� 
ெட� , திட�கழிb ேமலா"ைம 
ம34$ ேகாரனா வ�ழி(Aண�b 
ஏ3பJ'த நகரா	சிய�H 
வாகன�களB� ஒலிெபP�கி 
அைம(A அைம�க ஏ3பJ';த� 
பண� (1 வாகன'தி3 ) 

L.5,850/- L.6,130/- 

2 

நகரா	சி ஆைணயாள� அவ�களBH 
ஈ(A வாகன'தி3  ெபா;ம�களBட$ 
வ�ழி(Aண�b ம34$ அறிவ�(Aக� 
ெச@திட ஒலிெபP�கி அைம(A 
ஏ3பJ';த� பண� 

L.7,750/- L.8,250/- 

  

அ=வலக AறிDE :- 

1. ேம3ப% பண��  வர(ெப3ற வ�ைல(A�ளBகளB� M/S.கி:H ேசாசியலி	%, 

ேஜாலா�ேப	ைட வழ�கிN�ள  ைறMத வ�ைல(A�ளBய�ைன மHற$ ஏ3கலா$. 

2. பண�ய�H அவசிய$ கPதி IH அQமதி ெப34 பண�b'திரb வழ�கியத3 $ 

பண�ேம3ெகா"டத3  மHற$ ப�Hேன3A வழ�கலா$. 

 ந.க.எ".174/2019/எ�1 

ெபா�� எ�.13 
 ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சிய�� ெகாேரானா ைவரy ேநா@ தJ(A நடவ%�ைகயாக 
நகரா	சி ப திகளB� தனBைம பJ'த(ப	J�ள நப�களB  %ய�P(AகளB� ேசக:�க(பJ$ 
கழிbகைள அறிவ�ய� Iைறப% அ(Aற(பJ'த நகரா	சி நி�வாக ம"டல இய� ந�, 

ேவW� அவ�களBH க%த ந.க.எ".1167/2020//A3 நா�.08.04.2020 Hப% ம�ச� நிற 

ைபகைள M/s.MEDISYS INC, ெசHைன அவ�களBடமிPM; வா�க மHற'திH அQமதி�  
ைவ�க(பJகிற;. 
  

அ=வலக AறிDE :- 

2. மHற$ அQமதி வழ�கலா$. 

3. பண�ய�H அவசர அவசிய$ கPதி பண�ேம3ெகா"டத3  மHற$ ப�H ஏ3A 

வழ�கலா$. 

ந.க.எ".277/2020/எ�1 

  



ெபா�� எ�.14 
 ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சிய�� ெகாரனா ைவரy ேநா@ தJ(A நடவ%�ைகக� 
ேம3ெகா�ள(ப	J வPகிற;. அ~வா4 தJ(A நடவ%�ைகய�� ஈJபJ'த(பJ$ 

|காதார( பண�யாள�க� (PPE) IX உட� கவச உைட வழ�க ேவ"J$ என நகரா	சி 
நி�வாக ம"டல இய� ந�, ேவW� அவ�களBH ஆ@b o	ட அறிbைரய�Hப% 

ஏ3ெகனேவ உ�ள (PPE)  IX உட3கவச உைட 20 எ"க� ேபாக oJதலாக 80 
எ"கள உடன%யாக வழ�க ேவ"% பண�ய�H அவசர அவசிய$ கPதி தனB அ�வல:H 

IH அQமதிைய ெப34 09.04.2020 அH4 வ�ைல(A�ளB ேகா:யதி� வர(ெப3ற 
வ�ைல(A�ளBகளBH ஒ(Aேந�  ப	%ய� கீqக"J�ளவா4 மHற'திH அQமதி�  
ைவ�க(பJகிற;. 
 

வ.எ". வ�வர$ 
நி4வன'திH 

வ�வர$ 
ெதாைக L 

1 

PPE  IX உட3கவச உைட 
ச(ைள ெச@த� பண� (ஒP 

எ"#� )+ Reflector Jacketக� 

SRI AKSHAYA 
TRADERS, TRICHEY 

L.1512.00 

2 
SRI ATHANUR 
AMMAN TRADERS, 
NAMAKKAL 

L.1430.00 
L.420.00 

3 

SRI KALIYAMMAN 
TRADING 
CORPORATION, 
NAMAKKAL 

L.1344.00 
L.372.00 

 
 ேம3ப% வர(ெப3ற வ�ைல(A�ளB  ைறMத வ�ைல(A�ளB வழ�கிய நி4வன'திH 
வ�(A�ளB ஏ3கலா$. 
அ=வலக AறிDE :- 

1. மHற$ அQமதி வழ�கலா$. 

2. வர(ெப3ற வ�ைல(A�ளBய��  ைறMத வ�ைல(A�ளB வழ�கிய m/s.SRI 
KALIYAMMAN TRADING CORPORATION, Namakkal  நி4வன'தி3  பண� 
உ'தரவ�3  மHற$ அQமதி�கலா$. 

 

ந.க.எ".277/2020/எ�1 

ெபா�� எ�.15 
 ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சிய�H ெபா;|காதார(ப�:வ�H 9லா$ 18 வா�JகளB� 

“ேகாேரானா ைவரy” தJ(A நடவ%�ைக ேம3ெகா�ள கீqக"ட வ�வர(ப% ெபாP	க� 

உடன%யாக ேதைவ(பJகிற;. ேம�$ தளவாட ெபாP	க&� "டான ேதாராய 

ெசலவ�ன$ L.5.00 இல	ச'தி3  மHற'திH அQமதி�  சம�ப��க(பJகிற;. 
 

வ.எ" ெபாP	களBH வ�வர$ அளb/எ"ண��ைக 

1 ைக ெதளB(பாH 4 எ"க� 

2 கிPமி நாசனB (ைலசா� 2.5) 500 லி	ட�க� 

3 Iக கவச$ 1000 எ"க� 

4 ைகNைற (மP';வ ைகNைற) 5000 எ"க� 

5 தைலNைற 1000 எ"க� 

6 ைக கXb$ திரவ$ (Sanitizer) 50 லி	ட�க� 

7 ேநா@ தJ(A கவச உைட (உட� 10 எ"க� 



IXைம� $) 
அ=வலக AறிDE :- 

1. அவசர அவசிய$ கPதி ேம3க"ட ெபாP	க� உடH வா�க மHற$ அQமதி 
வழ�கலா$ 

2. ெபா;|காதார அவசிய$ கPதி ெபா;நிதிய�லிPM; ேம3ெகா�ள  
மHற'திH அQமதி வழ�கலா$. 

ந.க.எ". 277/2020/எ�1 
 

ெபா�� எ�.16 
 ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சி ெகாேரானா ைவரy ேநா@ தJ(A பண�க&�  

ேதைவயான ெபா; |காதார ப�:வ�3  தளவாட ெபாP	கைள ச(ைள ெச@N$ பண��  

16.03.2020 அH4 உ�} வ�ைல(A�ளB ேகா:யதி� வர(ெப3ற வ�ைல(A�ளBகளBH 

ஒ(Aேநா�  ப	%ய� கீqக"டவா4 தயா� ெச@; மHற அQமதி�  ேகாPவ;  றி'; 

ஆைணய:H ஒ(Aத��  சம�ப��க(பJகிற;. 

            (வJைல வJகிதM எ�ணJOைக ஒQROA 2) 

வ.எ" ெபாP	களB� வ�வர$ 

நி4வன'திH வ�வர$ 

M/s.சி�ேகா ேகா 

ஆ(ேர	%~ ெசHட� 

லிமிேட	, திP(ப'V� 

M/s.திP(ப'V� ஆ�ேரா, 

இHஜினBய:� ச�வ�y 

& ேகா அ(ேர	%~ 

ெசHட� லிமிேட	, 

திP(ப'V� 

1 ைக ெதளB(பாH 5700/- 5500/- 

2 ைலசா� 2.5 (லி	ட� 1� ) 400/- 390/- 

3 Iக கவச$ 19/- 18/- 

4 ைகNைற 12/- 9/- 

5 தைலNைற 7/- 6/- 

6 
ைக கXb$ திரவ$ 

(லி	ட� 1� ) 
880/- 850/- 

7 ேநா@ தJ(A உைட (PPE) 2400/- 1900/- 

வர(ெப3ற வ�ைல(A�ளBகளB�  ைறவான வ�ைலவ�கித$ அளB';�ள 

M/s.திP(ப'V� ஆ�ேரா இHஜினBய:� ச�வ�y & ேகா அ(ேர	%~ ெசHட�, 

லிமிேட	, திP(ப'V� அவ�களBH வ�ைல(A�ளBய�ைன ஏ34 பண�b'திரb 

வழ�க மHற ெபாP� வைரb ஆைணய:H ஒ(Aத��  சம�ப��க(பJகிற;. 
அ=வலக AறிDE :- 

1. மHற அQமதி வழ�கலா$ 
2.  ைறMத வ�ைலவ�கித$ வழ�கிய நி4ன'திH வ�ைல(A�ளBைய  ஏ34 

பண�b'திரb வழ�கி பண�ேம3ெகா"டத3  மHற$ ப�H ஏ3A வழ�கலா$. 
 

 ந.க.எ". 277/2020/எ�1 
 

ெபா�� எ�.17 
 ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சிய�� கீqக"ட பண�ைய ேம3ெகா�ள 23.03.2020 அH4 
வ�ைல(A�ளB ேகா:யதி� வர(ெப3ற வ�ைல(A�ளBகளBH ஒ(Aேநா�  ப	%ய� 
கீqக"டவா4 தயா� ெச@; மHற'திH அQமதி�  ைவ�க(பJகிற;. 



வ.எ" பண�ய�H வ�வர$ 

M/S.சMதியா 
�ைவ"%� 

ஒ��y, 
திP(ப'V� 

M/S,MCK 
Plumbing Works, 
ேஜாலா�ேப	ைட 

M/S.அHA 
எல�ட:�க�

y, 
திP(ப'V� 

1 

ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சி 
Aதிய அ�வலக க	%ட 
வளாக'தி� ைககXb$ 
அைம(ைப ஏ3பJ';$ பண� 

L.19,450/- L.19,000/- L.19,350/- 

 வர(ெப3ற வ�ைல(A�ளBகளB�  ைறMத வ�ைலவ�கித$ வழ�கிN�ள 

M/S/.M.V.K.Plumbing Works, ேஜாலா�ேப	ைட அவ�களBH வ�ைல(A�ளBய�ைன ஏ3கலா$. 
 
அ=வலக AறிDE :- 

1. மHற$ அQமதி வழ�கலா$. 

4. பண�ய�H அவசர அவசிய$ கPதி உடH ேம3ெகா"டத3  மHற$ ப�Hேன3A 

வழ�கலா$. 

ந.க.எ".277/2012/இ1 

ெபா�� எ�.18 
 ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சிய�H ெபா;|காதார(ப�:வ�H 9லா$ 18 வா�JகளB�$ 

“ேகாேரானா ைவரy” ேநா@ தJ(A நடவ%�ைகக� கீqக"ட வ�வர(ப% oJதலாக 

ேதைவ(பJ$ ெபாP	க� உடன%யாக ேதைவ(பJகிற;. ேம�$, தளவாட 

ெபாP	க&� "டான ேதாராய ெசலவ�ன$ ெதாைக L.8.00 இல	ச'தி3  மHற'திH 
அQமதி�  ைவ�க(பJகிற;.  
 

வ.எ" ெபாP	களBH வ�வர$ 
அளb/ 

எ"ண��ைக 

1 ப�ளBசி� பbட� 2.5 டHக� 

2 ைல$ பbடH 5 டH 

3 கிPமி நாசனB (ைலசா� 2.5) 600 லி	ட�க� 

4 Iக கவச$ 2000 எ"க� 

5 ைகNைற (ர(ப� ைகNைற) 300 எ"க� 

6 Dettol 20 லி	ட�க� 

7 ைக கXb$ திரவ$ (ேசா( ஆய��) 150 லி	ட�க� 

8 
ேநா@ தJ(A கவச உைட 
(உட�IX� $) 

10 எ"க� 

9 ஐேபா  ேளாைரJ (Hypochlorite) 1000 லி	ட�க� 
அ=வலக AறிDE :- 

1. அவசர அவசிய$ கPதி ேம3க"ட ெபாP	க� உடH வா�க மHற$ அQமதி 
வழ�கலா$ 

2. ெபா;|காதார அவசிய$ கPதி ெபா;நிதிய�லிPM; ேம3ெகா�ள  
மHற'திH அQமதி வழ�கலா$. 

 ந.க.எ".277/2020/எ�1 
  



 

ெபா�� எ�.19 
 ேஜாலா�ேப	ைட நகரா	சி ெகாேரானா ைவரy ேநா@ தJ(A பண�க&�  

ேதைவயான ெபா; |காதார ப�:வ�3  தளவாட ெபாP	கைள ச(ைள ெச@N$ பண��  

26.03.2020 அH4 உ�} வ�ைல(A�ளB ேகா:யதி� வர(ெப3ற வ�ைல(A�ளBகளBH 

ஒ(Aேநா�  ப	%ய� கீqக"டவா4 தயா� ெச@; மHற அQமதி�  ேகாPவ;  றி'; 

ஆைணய:H ஒ(Aத��  சம�ப��க(பJகிற;. 

     (வJைல வJகிதM எ�ணJOைக ஒQROA 2. ைப) 

வ.எ" ெபாP	களB� வ�வர$ 

நி4வன'திH வ�வர$ 

M/s.ெரய�Hேபா 

எ"ட�ப�ைரசy 

திP(ப'V� 

M/s.திP(ப'V� ஆ�ேரா, 

இHஜினBய:� ச�வ�y 

& ேகா அ(ேர	%~ 

ெசHட� லிமிேட	, 

திP(ப'V� 

1 ப�ள pசி� பbட� 56/- 54/- 

2 ைல$ பbட� 12/- 11.80/- 

3 ைலசா� 2.5 (கிPமி நாசினB) 400/- 390/- 

4 Iக கவச$ 19/- 18/- 

5 ைகNைற (ர(ப� ைகNைற) 200/- 190/- 

6 Dettol 620/- 600/- 

7 
ேநா@ தJ(A கவச உைட (உட� 

IXைம� $) 
2400/- 1900/- 

8 ஐேபா  ேளாைரJ (Hypocholorite)   

வர(ெப3ற வ�ைல(A�ளBகளB�  ைறவான வ�ைலவ�கித$ அளB';�ள 

M/s.திP(ப'V� ஆ�ேரா இHஜினBய:� ச�வ�y & ேகா அ(ேர	%~ ெசHட�, 

லிமிேட	, திP(ப'V� அவ�களBH வ�ைல(A�ளBய�ைன ஏ34 பண�b'திரb 

வழ�க மHற ெபாP� வைரb ஆைணய:H ஒ(Aத��  சம�ப��க(பJகிற;. 
அ=வலக AறிDE :- 

1. மHற அQமதி வழ�கலா$ 
2.  ைறMத வ�ைலவ�கித$ வழ�கிய நி4ன'திH வ�ைல(A�ளBைய  ஏ34 

பண�b'திரb வழ�கி பண�ேம3ெகா"டத3  மHற$ ப�H ஏ3A வழ�கலா$. 
 

 ந.க.எ". 277/2020/எ�1 
 


