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கா�சி�ர	 ெப�நகரா�சி 

 

��ட எ�. 8 / 2020-21 
 

 

2020-� ஆ�� ஆக�� மாத� 31-	 ேததி தி�க� 

கிழைம மாைல 4.00 மண
�� நட�த சாதாரண� ��ட�தி� 
நடவ��ைகக�. 

 

 !ன#ைல  

தி�மதி.ரா. மேக�வ%, ப'.கா	.,  

தன# அ)வல* 
    
    

1.      fhŠÁòu« bgUefuh£Á¡F£g£l gFÂæš cŸs mUŸäF $ njtuh# Rthä   mUŸäF 

m¤Âtuj® Rthä itgt ÂUéHhé‰F bghJ k¡fŸ ey‹ fUÂ nk‰bfhŸs¥g£l mo¥gil 

trÂfS¡fhd bryéd§fS¡fhf nfhu¥g£l ãÂ xJ¡ÑL nfhç¡if Ãnuuizæ‹ 

bjhl®¢Áahf, murhizæ‹ (ãiy) v©.83, efuh£Á ã®thf k‰W« FoÚ® tH§fŸ (e.ã.3) 

Jiw, ehŸ.12.08.2020–š Ï¤ÂUéHhé‰fhf rhiy k‰W« ngh®btš nghl¥g£l bryédkhd 

%.3,73,80,000/-I Ïa¡f _yjdkhåa« k‰W« guhkç¥ò ãÂ¥g‰wh¡Fiwia <LbrŒtj‰fhd 

ãÂæèUªJ (CGF O&M Filling Fund) nk‰bfhŸsÎ«, j‰fhèf thfd§fŸ ãW¤J« 

Ïl§fëš ãW¤j¥g£l thfd§fS¡fhf efuh£Áahš tNè¡f¥g£l f£lz« %.17,37,600/- 

nghf vŠÁa bjhif %.17,45,78,000/-I Áw¥ò ãÂahf tH§f mDkÂ¤J Ãw¥Ã¡f¥g£l 

murhiண k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ. 

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

k‹w« gÂÎ brŒayh«. 
 

(e.f.v©.4829/2019/Ï1) 
 
 

த+*மான எ�:- 136 பதி0 ெச1ய3ப�ட4. 
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2. மாவ�ட ஆ�சிய�, கா�சி ர� அவ�கள#� க�த� ந.க.எ�.11081/2020/ஒ& நா�.03.08.2020-' 

15.08.2020 அ�( நைடெபற,�ள -த�திர தின வ
ழாவ
ைன  (15.08.2020) 0�ன#�� அ1வ
ழாவ
2� 

வ3ைகத3� ெபா4ம�க5�� ேதைவயான அ�7பைட வசதிக� ஏ2ப��4� ெபா3��, மாவ�ட 

ஆ�சிய� அ9வலக வளாக�தி;� த2காலிக கழி7பைறக� (Mobile Toilet) 4 எ�ண
�ைக அைம�க 

அறி,(�தியதி� ேப<' இ7பண
�காக ெபற7ப�ட வ
ைல7 �ள#க� வ
வர� ப
�வ(மா(. 

 
வ. 

எ� 
பண'ய'! வ'வர	 

வ'ைல3��ள# தார* 

ெபய* ெதாைக 7. 

1 

மாவ�ட ஆ�சிய� 
வளாக�தி;� த2காலிக 
கழி7பைறக� 4 Nos. 

அைம��� பண
 

SK SANITAZ 
Chennai – 56. 

21,240/- 

( ேபா��வர�4 ம2(� GST உ�பட) 
GLOBAL SANITAS SERVICES, 
Chennai – 77.  

23,600/- 

( ேபா��வர�4 ம2(� GST உ�பட) 
LEO Polymers Enter Prises, 
Chennai – 56. 

22,420/- 

(ேபா��வர�4 ம2(� GST உ�பட) 
 

  

ேம2ப� வ
ைல7 �ள#கள#' �ைறவான வ
ைல7 �ள# அள#�4�ள “M/s.SKSANITAZ, 

Chennai – 056” நி(வன�தி� வ
ைல7 �ள#ய
ைன ஏ2க,�, அத2கா�� ெசலவ
ன�தி2�� 
ம�ற�தி� அ;மதி ேகார7ப�கிற4. 
 

அ9வலக �றி7  :- 
 
 அ) ம�ற� அ;மதி வழGகலா�. 
 ஆ)பண
ய
� அவசர அவசிய� க3தி தன# அ9வல<� 0� அ;மதி ெப2( நடவ��ைக  
     ேம2ெகா�டைம��� ம�ற� அ;மதி வழGகலா�. 
                 (ந.க.எ�.7084/2020/இ1) 

த+*மான எ�:- 137 அ;மதி அள#�க7ப�ட4. 

 

3. கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
� ெபாறிய
' ப
<வ
' இயGகிவ3� ஆைணயாள� 

பய�பா��9�ள ஈ7  வாகன� பதி, எ�.TN21 AL 5848-� ேப�ட< (Battery) ப[தைட�4 

வ
�டதா'  தியதாக ேப�ட< (Battery) வாGகி ெபா3�திட ஆ�� ேதாராய ெசலவ
ன� \.8000/-
�� ம�ற�தி� அ;மதி ேகார7ப�கிற4. 
 

அ)வலக 9றி3� :-   

 

1. ம�ற� அ;மதி அள#�கலா�. 
2. வாகன பய�பா��� அவசர அவசிய� க3தி நகர ம�ற அ;மதிய
ைன எதி� ேநா�கி 

தன# அ9வல� அவ�கள#� 0� அ;மதி ெப2( ேம' நடவ��ைக 
ேம2ெகா�டத2�� ம�ற� அ;மதி அள#�கலா�. 

(ந.க.எ�.7731/2020/இ4) 
த+*மான எ�:- 138 அ<மதி அள#=க3ப�ட4. 



3 

 

4. கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
� ஆைணயாள� அவ�கள#� பய�பா��9�ள ஈ7  வாகன� 

பதி, எ�.TN21 AL5848–� ேப�ட< (Battery)  தியதாக வாGகி ெபா3�திட வ
ைல7 �ள# 
ேகா<யதி' கீ_க�ட வ
வர7ப� வ
ைல7 �ள#க� வர7ெப2(�ளன. 

வ. 
எ� 

நி>வன?தி! ெபய* 
 

பண'ய'! வ'வர	 ெதாைக. 7 

1 
Nithya Agencies, Nelukara Sttreet, 
Kancheepuram  

ேப�ட% (Battery) �திய4 
வ'நிேயாக	 ெச14 

ெபா�?4தH 

7300/- 

2 
Sri Ragavendira Automobiles  
81A, Nellukara Street, Kancheepuram 

7400/- 

3 
Sri Sathiya Ganesh Agencies 
6B, Nellukara Street, Kancheepuram 

7600/- 

 ேம2க�டவா( வர7ெப2ற வ
ைல7 �ள#கள#' �ைற�த வ
ைல7 �ள# அள#�4�ள M/S 
Nithya Agencies எ�ற நி(வன�தி2� பண
 உ�திர, வழGகிட,�, ப��ய' ெதாைக 
வழGகிட,� ம�ற�தி� அ;மதி ேகார7ப�கிற4. 
அ)வலக 9றி3�:-   

ம�ற� அ;மதி வழGகலா�. 

   (ந.க.எ�.7731/2020/இ4) 

த+*மான எ�:- 139  அ)வலக 9றி3ப'!பN ஒ3�தH அள#=க3ப�ட4. 
 

5. கா�சி ர� நகரா�சி���ப�ட ப�திகள#' ெபா4 இடGகள#' -2றி தி<s� ப�றிகைள 

ப
��4 அ7 ற7ப��4� பண
�� 14.08.2020 அ�( ஒ7ப�த7 �ள# ேகா<யதி' கீ_க�டவா( 

ஒ7ப�த7 �ள#க� ெபற7ப���ள4.   ம�ற�தி� பா�ைவ��� 0�வ
2�� ைவ�க7ப�கிற4. 
 

வ....எ�    
வ'ைல3��ள#    வழ�கிய    

நி>வன�க�    

ப!றி ஒ!றிP9 
வ'ைல வ'கித	 

7.    

1 தி3. த. வ
ஜய�மா� 
200.00 

 

2 தி3. ச. மேனாகர� 
450.00 

 

 ேம2க�ட வ
வர7ப� ெபற7ப�ட இர�� ஒ7ப�த7 �ள#கள#' அைன�4 இனGக5��� 

�ைற�த வ
ைல வ
கித� வழGகிs�ள தி3. த.வ
ஜய�மா�, 10/56-D, ராமாபாைளய� ெத3, 

ெசGக'ப��,  அவ�கள#� ஒ7ப�த7 �ள#ய
ைன ஏ2(  பண
 உ�தர, வழGக ம�ற�தி� அ;மதி  
ேகார7ப�கிற4. 

அ)வலக=    9றி3�:-    
 1.  ம�ற� அ;மதி அள#�கலா�.  

. 2. ெபா4 -காதார பண
ய
� அவசர அவசிய� க3தி, தன# அ9வல� 0� அ;மதி  ெப2(   

தி3. த. வ
ஜய�மா�, 10/56-D, ராமாபாைளய� ெத3, ெசGக'ப��, அவ�க5�� 

பண
உ�தர, வழG�வத2�� அத2கான ெசலவ
ன�தி2�� ம�ற� அ;மதி 
அள#�கலா�.   

(ந.க.எ�.5207/2020/எu1) 

த+*மான எ�:- 140 அ)வலக 9றி3ப'!பN ஒ3�தH அள#=க3ப�ட4 
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6. கா�சி ர� ெப3நகரா�சி ெபா4 -காதார� ெகாேரானா ைவரv கி3மி கா�சி ர� 

ெப3நகரா�சி���ப�ட 51 வா��கள#9� உ�ள ெபா4ம�க� ��மிடGகளான 
ம3�4வமைனக�, ப�ள#�டGக�, க'w<க�, கா&கறி ச�ைதக�, உணவகGக�, வண
க 
வளாக7 ப�திகள#' ைலசா' கி3மி நாசின# ெதள#�4 இ�ேநா& பரவாம' ைவரv தா��தலி' 

இ3�4 த2கா�4 ெகா�ள,� -காதார பண
க5�காக,� Lysol - 2700 லி�ட� 12.05.2020 அ�( 

ஒ7ப�த �ள# ேகார7ப�ட4.  அதி' �ைற�த வ
ைல வ
கிதமாக ஒ3 லி�ட� \.280/- + GST 
(18%) வழGகிய z பாலாஜி மா��ெக��G ஏ2(மதியாள� (ம) வ
2பைனயாள�,  தி���க'   
அவ�க5��  ெகாேரானா ைவரv த�7  நடவ��ைகக� நைடெப2( வ3வதா' பண
ய
� 

அவசர அவசிய� க3தி ம�ற த{�மான� எ� 30/29.05.2020 ெப2(  பண
க� ேம2ெகா�ள7ப�� 
வ3கிற4.  
 
 

ேம2ப� வாGக7ப�ட கி3மி நாசின# ம3�4  ப2றா��ைறயாக உ�ள4 என,� ம2(� 
ெகாேரானா ைவரv ெதா2( ேவகமாக பரவ
 வ3வதா' மாவ�ட க�காண
7  அ9வல�, 
மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� அவ�க� கா�சி ர� ஆகிேயா� ஆ&,��டGகள#' ெகாேரானா 

ைவரv ேநா& ெதா2( ஏ2ப�ட ப�திகள#' நா� ஒ�(�� 5 0ைற ைலசா' ெதள#�க 

அறி,(�தியதி� அ�7பைடய
' வாGகி வழGக 47 ர, ஆ&வாள� தம4 06.07.2020-� ேததிய 

�றி7ப
' ேக���ளைத க3தி   ேம9�  2700 லி�ட� Lysol  - வாGகி�  ெகா�ள,�,  

ஏ2கனேவ ஒ7ப�த �ள# ேகா< �ைற�த வ
ைல வ
கித� \. 280/- + GST (18%)  வழGகிய  
தி3வாள�. z பாலாஜி மா��ெக��G ஏ2(மதியாள� (ம) வ
2பைனயாள�,  தி���க' எ�ற 
நி(வன�திடேம வாGகி� ெகா�ள  பண
 உ�தர, வழGக,�,  அத2கான ேதாராய ெசலவ
ன� 

\.9.00 இல�ச� நகரா�சி ெபா4நிதிய
லி3�4 ேம2ெகா�ள,� ம�ற�தி� ஒ7 த' 
ேகார7ப�கிற4. 

 
அ)வலக= 9றி3�:-  
 
 பண
ய
� அவசர அவசிய� க3தி, தன# அ9வல� 0� அ;மதி ெப2( தி3வாள�.        

z பாலாஜி மா��ெக��G ஏ2(மதியாள� (ம) வ
2பைனயாள�, தி���க' எ�ற நி(வன�தி2� 

பண
  உ�தர, வழG�வத2�� அத2கான ெசலவ
ன�தி2�� ம�ற� அ;மதி அள#�கலா�.   

 

(ந.க.எ�.4110/2020/எu1) 
 

த+*மான எ�:- 141 அ)வலக 9றி3ப'!பN ஒ3�தH அள#=க3ப�ட4 
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7. கா�சி ர� ெப3நகரா�சி ெபா4 -காதார7 ப
<வ
' ெகாேரானா ைவரv ெதா2( ேநா& 

பரவாம' த��க,�, இ�நகரா�சி���ப�ட வா�� ப�திகள#' ெகாேரானா ெதா2( ஏ2ப���ள 
வ {�க� அைம�4�ள ப�திகள#' பண
 <s� }&ைம பண
யாள�க5�� தினச< 0[ உட' 
பா4கா7  உைட (PPE) வாGகி� ெகா�ள நகர ம�ற த{�மான ஒ7 த' ெபற7ப�� 

அதன�7பைடய
' 17.07.2020 அ�( ஒ7ப�த7 �ள#க� ேகார7ப�ட4.  அதி' �ைற�த வ
ைல 

வ
கிதமாக  0[ உட' பா4கா7  உைட (PPE) ஒ�றி� வ
ைல \. 350/- + GST (5%) தன#   
வழGகிய z பாலாஜி மா��ெக��G ஏ2(மதியாள� (ம) வ
2பைனயாள�,  தி���க'   
அவ�க5��  ெகாேரானா ைவரv த�7  நடவ��ைகக� நைடெப2( வ3வதா' பண
ய
� 

அவசர அவசிய� க3தி ம�ற த{�மான� எ�. 8/30.04.2020 ெப2(  பண
க� ேம2ெகா�ள7ப�� 
வ3கிற4. 
  
 

ேம2ப� வாGக7ப�ட 0[ உட' பா4கா7  உைட (PPE)  ப2றா��ைறயாக உ�ள4 
என,� ம2(� ெகாேரானா ைவரv ேநா& ெதா2( ஏ2ப�ட ப�திகள#' வ {�க� அைம�4�ள 
ப�திகள#' பண
 <s� }&ைம பண
யாள�க5�� தினச< ெகாேரானா ைவரv ெதா2( 

ேவகமாக பரவ
 வ3வதா'  வாGகி வழGக 47 ர, ஆ&வாள� தம4 30.07.2020-� ேததிய 

�றி7ப
' ேக���ளைத க3தி   ேம9�  ��தலாக 1000 எ�ண
�ைகய
' வாGகி�  

ெகா�ள,�,  ஏ2கனேவ ஒ7ப�த �ள# ேகா< �ைற�த வ
ைல வ
கித� \. 350/- + GST (5%) 
வழGகிய  தி3வாள�. z பாலாஜி மா��ெக��G ஏ2(மதியாள� (ம) வ
2பைனயாள�,  
தி���க' எ�ற நி(வன�திடேம வாGகி� ெகா�ள  பண
 உ�தர, வழGக,�,  அத2கான 

ேதாராய ெசலவ
ன� \.4.00 இல�ச� நகரா�சி ெபா4நிதிய
லி3�4 ேம2ெகா�ள,� ம�ற�தி� 
ஒ7 த' ேகார7ப�கிற4. 

 
அ)வலக= 9றி3�:- 

 

ெபா4 -காதார பண
ய
� அவசர அவசிய� க3தி, தன# அ9வல� 0� அ;மதி ெப2( 

தி3வாள�. z பாலாஜி மா��ெக��G ஏ2(மதியாள� (ம) வ
2பைனயாள�, தி���க' 

எ�ற நி(வன�தி2� பண
  உ�தர, வழG�வத2�� அத2கான ெசலவ
ன�தி2�� 

ம�ற� அ;மதி அள#�கலா�.   

(ந.க.எ�.4110/2020/எu1) 
 
 
 

த+*மான எ�:- 142 அ)வலக 9றி3ப'!பN ஒ3�தH அள#=க3ப�ட4 
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8. கா�சி ர� ெப3நகரா�சி ெபா4 -காதார7 ப
<வ
' ெகாேரானா ைவரv ெதா2( ேநா& 

பரவாம' த��க இ�நகரா�சிய
' பண
 <s� 47 ர, பண
யாள�க5�� பண
 <s� ேநர�தி' 
ைகsைற ெபா3�தி ெகா�� ம2(� 0க கவச� அண
�4 ெகா�� பண
 <ய ேவ��  
இ�ேநா& பரவாம' ைவரv தா��தலி' இ3�4 த2கா�4 ெகா�ள,� ம���� ம���� 

பய�ப��த���ய ைகsைறக� ம2(� 0க கவசGக� 12.05.2020 அ�( ஒ7ப�த �ள# 

ேகார7ப�ட4.  அதி' �ைற�த வ
ைல வ
கிதமாக ைகsைற \.280/- + GST (18%) ம2(� 0க 

கவச� \.220/- + GST (18%)  750 எ�ண
�ைக வாGகி வழGக z பாலாஜி மா��ெக��G 
ஏ2(மதியாள� (ம) வ
2பைனயாள�,  தி���க'   அவ�க5��  ெகாேரானா ைவரv த�7  
நடவ��ைகக� நைடெப2( வ3வதா' பண
ய
� அவசர அவசிய� க3தி ம�ற த{�மான� 

எ�.32/29.05.2020 ஒ7 த' ெப2(  பண
க� ேம2ெகா�ள7ப�� வ3கிற4. 
 

ேம2ப� வாGக7ப�ட ைகsைற ம2(� 0ககவசGக� ப2றா��ைறயாக உ�ள4 என,�, 

வாGகி வழGக 47 ர, ஆ&வாள� தம4 03.08.2020-� ேததிய �றி7ப
' ேக���ளைத க3தி   

ேம9� ைகsைற 1000 எ�ண
�ைக ம2(� 1000 எ�ண
�ைக 0ககவசGக� வாGகி�  

ெகா�ள,�,  ஏ2கனேவ ஒ7ப�த �ள# ேகா< �ைற�த வ
ைல வ
கித� \. 280/- + GST (18%) 
ைகsைற \.280/- + GST (18%) ம2(� 0க கவச� \.220/- + GST (18%) 750 எ�ண
�ைக 
வழGகிய  தி3வாள�. z பாலாஜி மா��ெக��G ஏ2(மதியாள� (ம) வ
2பைனயாள�,  
தி���க' எ�ற நி(வன�திடேம வாGகி� ெகா�ள  பண
 உ�தர, வழGக,�,  அத2கான 

ேதாராய ெசலவ
ன� \.6.00 இல�ச� நகரா�சி ெபா4நிதிய
லி3�4 ேம2ெகா�ள,� ம�ற�தி� 
ஒ7 த' ேகார7ப�கிற4. 
 
அ)வலக= 9றி3� 
 

ெபா4 -காதார பண
ய
� அவசர அவசிய� க3தி, தன# அ9வல� 0� அ;மதி ெப2( 

தி3வாள�. z பாலாஜி மா��ெக��G ஏ2(மதியாள� (ம) வ
2பைனயாள�,  தி���க' எ�ற 

நி(வன�தி2� பண
  உ�தர, வழG�வத2�� அத2கான ெசலவ
ன�தி2�� ம�ற� அ;மதி 

அள#�கலா�. 

(ந.க.எ�.4109/2020/எu1) 
 
 
 

த+*மான எ�:- 143 அ)வலக 9றி3ப'!பN ஒ3�தH அள#=க3ப�ட4 
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9. fhŠÁòu« efuh£Áய
' உ�ள 51 வா��கள#9� 11728 ெத3 வ
ள��க� உ�ளன. 

ெத3வ
ள�� பராம<7  பண
கைள V.K.கா��ர�ட�v எ�ற தன#யா� நி(வன� �ல� கட�த 
��( ஆ��களாக பராம<7  பண
க� ேம2�ெகா�ள7ப�� வ3கி�ற4. ஓரா��2� 

ெசலவ {ன�.\.146.83 இல�ச� ஆ��. இ�நிைலய
' வ3� 18.09.2020-,ட� இ�நி(வன�தி� 
பராம<7  கால� 0�வைடய,�ள4. நக<' உ�ள ெத3 வ
ள��கைள மாைலய
' 
ஒள#\�ட,�, காைலய
' நி(�த� ெச&s� பண
s� அ�நி(வன�தா' ேம2ெகா�ள7ப�� 
வ3கி�ற4. 
 
 
 வ3� ��றா��க5�� தன#யா� �ல� ெத3வ
ள�� பராம<7  பண
க� ேம2ெகா�ள 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள#� அ;மதி ெப2( உ<ய கால அவகாச� 
வழGகி ஒ7ப�த7 �ள# ேகா< பண
 ஆைண வழGகி பண
 ேம2ெகா�ள உ�ேதசமாக ��( மாத 
கால� ஆ��. எனேவ இ�த இைட7ப�ட கால�தி2� ெத3வ
ள��க� ஒள#ரைவ�க நி(�த� 
ெச&4 பராம<��� பண
கைள த2ேபா4 ெத3வ
ள��க� பராம<7  பண
கைள கவன#�4 வ3� 

V.K.கா��ர�ட�v நி(வன�தினைர ஏ2கனேவ கட�த ஆ�� ம�ற�தா' அ;மதி 

அள#�க7ப�ட வ
ைல வ {த�திேலேய ��( மாத�தி2� (19.09.2020 0த' 18.12.2020 வைர) 

ந{��7  ெச&4 ெகா�வத2�� ம2(� அத2கா�� மாத ெசலவ {ன�.\.12,22,300/- வ {த� ��( 

மாதGக5�� \.36,66,900/- �� ம�ற�தி� அ;மதி ேகார7ப�கி�ற4. 

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

 
  k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

(ந.க.எ�.5073/2017/E3) 

 

த+*மான எ�:- 144 அ<மதி அள#=க3ப�ட4 
 

10. கா�சி ர� ெப3நகரா�சி PSK-' உ�ள ப
ரதான HT கழி, ந{ேர2(� நிைலய� நக<� 18 

வா��கள#' இ3�4 வர7ெப(� கழி, ந{ைர இGகி3�4 ந{ேர2ற� ெச&4 கழி,ந{� -�திக<7  

நிைலய� அ;7ப7ப�கிற4. இG� 75 HP - ப�  1-� க�ேரா' ஆ�ேடா �ரா�vபா�ம� 

vடா�ட� ம2(� 40HB-� க��ேரா' ேபா�� ப[தாகி பய�ப��த இயலாத நிைலய
' உ�ள4. 

இவ2ைற  தியதாக ெபா3�தி இய�கேவ��s�ள4. ம2(� 11 KV HT �ரா�vபா�ம� 

vடGச� காம� AV  -வ
�- ஆபேர� ெச&ய இயலாத நிைலய
' உ�ளைத  47ப
���, பவ� 
ேப�ட� அதிக<�க  திய ேகபாசிட� ெபா3�த,� ேவ��s�ள4. இ7பண
க5�கான ேதாராய 

மதி7ப��.\.5.00 இல�ச� ஆ��. இ7பண
கைள ேம2ெகா�ள,� இத2கான ெதாைக��� ம�ற 
அ;மதி ேவ�ட7ப�கிற4. 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò:- 

  k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
(ந.க.எ�.7348/2020/E3) 

த+*மான எ�:- 145 அ)வலக 9றி3ப'!பN ஒ3�தH அள#=க3ப�ட4 
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11. இ�நகரா�சி பாலா( ஓ<�ைக, தி37பா2கட' ��ந{� தி�டGகள#' இ3�4 ெபற7ப�� 

��ந{ைர -�திக<7  ெச&ய பய�ப��த7ப�� ேசா�ய� ைஹ7ேபா �ேளாைர� திரவ� வ3� 
ஐ�4 மாதGக5�� வ
நிேயாக� ெச&திட,�, இைண�த இத� ேமா�டா� ப�  பராம<7  

பண
க� ெச&திட,� ஆ�� ெசலவ {ன�.\.9.90 இல�ச�தி2� ம�ற� தன4 த{�மான� எ�. 90 
நா�, 31.07.2020-' அ;மதி அள#�4�ள4. இத� ேப<' 21.08.2020-' ஒ7ப�த7 �ள# 
ேகார7ப�டதி' இர�� ஒ7ப�த  �ள#க� வர7ெப2(�ள4. இத� வ
வர� வ3மா(. 
 

வ.எ� ேவைலய'! ெபய* அள0க� 
 

1 

zராஜகணபதி இ�ஜின#ய<G 

ஒ��v,No.47 5-வ4 ெத3, 
சரvவதி நக�, ஆவ�, ெச�ைன 

1 லி�ட� பராம<7  பண
க5ட� 

\.14.10 GST    வ< தன# 0.00 

Above   

2 
z சப< இ�ஜின#ய<G, 17,AGD 
நக�, 2-வ4 ெத3, ஆவ�, 
ெச�ைன 

\.14.00 GST வ< தன# -0.71 Less 

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

1. �ைற�த ஒ7ப�த7 �ள# ெகா��4�ள z சப< இ�ஜின#ய<G நி(வன�ைத ஏ2( 

அ;மதி�கலா�. 

2. ��ந{� -�திக<7  பண
 அவசிய� க3தி தன# அ9வல<� 0� அ;மதி ெப2( பண
  
ஆைண வழGகிட நடவ��ைக ேம2�ெகா�டைம��� ம�ற� அ;மதி அள#�கலா�. 
    

(ந.க.எ�.5073/2017/E3) 
 

த+*மான எ�:- 146 அ)வலக 9றி3ப'!பN ஒ3�தH அள#=க3ப�ட4 
 

12. கா�சி ர� ெப3நகரா�சி ம��ேத� உய
< எ<வாs உ2ப�தி ெச&4 மி�சார� 

தயா<�க7ப�� அங��ள ேமா�டா�க�, வ
ள��க� இய�க7பய�ப��த7ப�� வ�4�ள4. 
ம��ேத� தயா<��� �ட�தி' உ�ள அைரைவ இய�திர� மி�v� ஆ�கான#� ேவv� 
�<�ெம�� ப
ளா�� இய��வத2கான சிேவ� ேமா�டா�க� ம2(� அத� க��ேரா' ேபன' 
02றி9� ப[தைட�4�ள4. எனேவ இைவகைள ப[4 ந{�க� ெச&ய,�,  47ப
�க,� 
ேவ��s�ள4. எனேவ ம��ேத� உய
< எ<வாs உ2ப�தி ெச&4 மி�சார� தயா<��� பண
க� 

ேம2ெகா�ள ேவ��s�ள4. இ7பண
க5�கான ேதாராய ெசலவ
ன� \.2.75 இல�ச� ஆ�� 
இ7பண
கைள ேம2ெகா�ள,� இத2கான ெதாைக��� ம�ற அ;மதி ேவ�ட7ப�கிற4. 
 

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

 
  k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

(ந.க.எ�.8049/2020/E3) 

த+*மான எ�:- 147 அ<மதி அள#=க3ப�ட4 
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13. கா�சி ர� ெப3நகரா�சி பாலா( தைலைம ந{ேர2(� நிைலய�தி' உ�ள 45 HP 

ெவ���க' ட�ைப� ப�  II அதிக அதி�, ம2(� இைரuச' ஏ2பப�� இய�க இயலாத நிைல 

ஏ2ப���ள4. இைவ ெபா3�த7ப�� 15 ஆ��க� ஆ��. ட�ைப� ப�  ெச� II –ைவ கழ�� 

ேமேல எ��4 அத� கால� ைப7 15mm Dia ட ' ப
ளா��, கால� ைப7  vைபட�  v 
�vசா�� ேகசிG க� ெமட'  v, ப,' க� ெமட'  v, ப�  சா7� SS சிலி1, ப�  சா7� � 
அைல�ெம�� , ேபா'�, ந� ம2(� வாச� மா2றி வ�ண� �சி ப�  அச�ப' ெச&4 

ேமா�டா�,ட� இைண�4 இய�க ேவ���. ேம9ம ப�  - II ம2(� ப�  - III -� ேபv 
ப[தைட�4�ளதா' ேப7<ேகச� ெச&4 ெபா3�தி ேமா�டா� ப�  இய�க ேவ���. 

இ7பண
�கான ேதாராய மதி7ப�� \.3.60 இல�ச� ஆ�� ேம2ப� பண
��� ெசலவ
ன�தி2�� 
ம�ற அ;மதி ேவ�ட7ப�கிற4. 
 
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò:- 

 
1. ��ந{� பண
ய
� அவசர அவசிய� க3தி ம�ற� அ;மதி அள#�கலா�. 
2. நகர ம�ற அ;மதி எதி�ேநா�கி தன# அ9வல<� 0� அ;மதி ெப2( 

நடவ��ைக ேம2ெகா�டைம��� ம�ற� அ;மதி அள#�கலா�. 
 

(ந.க.எ�.7349/2020/E3) 

த+*மான எ�:- 148 அ<மதி  அள#=க3ப�ட4 
 
 

14. கா�சி ர� நகரா�சி ெபா4-காதார7 ப
<வ
' திட�கழி, ேமலா�ைம தி�ட�தி� கீ_ 

பய�பா��' வாகனGக5�� ேபாதிய நிர�தர ஓ��ந� பண
ய
டGக� இ'லாைமயா' 
த2காலிகமாக தன#யா� நி(வன�தி� �ல� ஒ7ப�த அ�7பைடய
' ஓ��ந�கைள 

பண
யம��தி�ெகா�ள 06.08.2017 -' ஒ7ப�த7 �ள#க� ேகார7ப�ட4. 
 

 அதன�7பைடய
' �ைற�த வ
ைல7 �ள# அள#�4�ள தி3வாள�. Saffari Association, 
Kancheepuram நி(வன�தி2� 7 எ�ண
�ைக ஓ��ந�கைள ஒ7ப�த அ�7பைடய
' அ;7ப 
பண
யாைன வழGக7ப�� நைட0ைற7ப��த7ப�ட4. ேம2ப� நி(வன�தி� ஒ7ப�த கால� 

08.08.2020 உட� 0�வைடகிற4. எனேவ பைழய ஒ7ப�த7 �ள# வ
ைல வ
கித�திேலேய 7 
ஓ��ந�கைள ைவ�4�ெகா�ள 09.08.2020 0த' ெதாட��4 89 நா�க5�� காலந{��7  

வழGக,� அத2கா�� ேதாராய ெசலவ
ன� \.4.50 இல�ச� ெபா4நிதிய
லி3�4 
ேம2ெகா�ள,� ம�ற�தி� ஒ7 த' ேகார7ப�கிற4. 
 
அ)வலக=9றி3�:- 

 

 ம�ற� ஒ7 த' அள#�கலா�.              (ந.க.எ�.3127/2017/எu1) 
 

 
த+*மான எ�:- 149 அ<மதி அள#=க3ப�ட4 
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15. கா�சி ர�  நகரா�சி���ப�ட ப�திய
' ெகாேரானா ைவரv (COVID-19) ேநா& த�7  

0�ெனuச<�ைக  நடவ��ைகயாக, நகரா�சி7 ப�திைய ஒ��s�ள ைவயா�<' 
அைம�க7ப���ள த2காலிக கா&கறி கைடக5�� ேதைவயான அ�7பைட வசதிக�, பண
யாள� 

அவசர அவசிய�  க3தி தமி_நா� மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட� 1920 ப
<,. 15-� கீ_ 
ேம2ெகா�ள7ப�ட பண
�கான ெசலவ
ன வ
வர� ம�ற�தி� பா�ைவ��� பதிவ
2�� 
ைவ�க7ப�கிற4. 

வ. 
எ�    

பண'யாள* வ'வர	    ஒ3பTததார* 
ெபய*    

ெசலவ +ன	      
7.    

ெச.ச.ீஎ�. 
நா�    

1111    

ைவயா�� த2காலிக கா&கறி 
மா��ெக�, ேந3 மா��ெக�, ஓ<�ைக 
மா��ெக� ம2(� நக<� 0�கிய 
இடGகள#'ெபா4 ம�க� ைககைள 
அல�ப த�ண{� வசதி ெச&த' 
ம2(� த2காலிக கழி7ப
டGக5�� 
த�ண{� வசதி ெச&த'.    

M/s  AVN 

எ�ட�ப
ைரசv    4,00,000/-    
348/ 

25.08.2020    

அ9வலக� �றி7 :- 
  ம�ற� பதி, ெச&யலா�. 

  (ந.க.எ�.3982/2020/இ1) 

த+*மான எ�:- 150 பதி0 ெச1ய3ப�ட4. 
 

16.    கா�சி ர� ெப3நகரா�சி���ப�ட ப�திய
', வடகிழ�� ப3வ மைழ – 2020 இய2ைக 

இட2பா�கள#னா' ஏ2பட���ய பாதி7 க� த���� வ
தமாக எ��க7பட ேவ��ய 
0�ெனuசறி�ைக நடவ��ைகயாக கீ_�றி7ப
ட7ப�ட பண
க� ேம2ெகா�ள ேவ�� உ�ள4. 
எனேவ இ7பண
கைள ேம2ெகா�ள,� அத2கா�� ெசலவ
ன�தி2�� ம�ற�தி� அ;மதி 
ேகார7ப�கிற4.   

வ.எ� பண'ய'! வ'வர	  
மதி3பV� 

7.இல�ச?திH 

1111    
வா�� எ�. 10த' 13 வைர ம2(� 21, 35, 48 0த' 51 வைரய
லான 
ப�திகள#' உ�ள கா'வா&கைள JCB  ம2(� ெபா�ைல� இய�திர� 
�ல� ö®thç -�த7ப��4த'. 

5.00 

2222    

வா�� எ�.1 0த' 13 வைர ம2(� 21, 35, 48 0த' 51 வைரய
லான 
ப�திகள#' ப3வ மைழ�காலGகள#' தா_வான ப�திக� ம2(ம 
பாதி�க7பட� ��ய ப�திகள#' ெபா4ம�க� ேபா��வர�4�� 
இைட�றி�றி மைழந{� ேதGகாத வ�ண� �ச' இ�ஜ{� (Diesel Engine) 

�ல� மைழ ந{ைர அக2ற,�, ேதைவயான அளவ
2� மண' ��ைடக� 
ம2(� ச,�� மரGகைள தயா�நிைலய
' ைவ��� பண
க� 
ேம2ெகா�5த'. 

4.00 

அ)வலக 9றி3� ::::---- 
1. ம�ற� அ;மதி வழஙகலா�. 

2. பண
ய
� அவசர அவசிய� க3தி தன# அ9வல<� 0� அ;மதி ெப2( நடவ��ைக 

ேம2ெகா�டைம��� ம�ற� அ;மதி வழGகலா�. 

    (ந.க.எ�.6746/2020/இ1) 

த+*மான எ�:- 151 அ)வலக 9றி3ப'!பN ஒ3�தH அள#=க3ப�ட4. 
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17. கா�சி ர� ெப3நகரா�சி���ப�ட ப�திய
' அைம�4�ள இராஜாஜி மா��ெக�ைட 

 தியதாக இய2ைக அழ�ட� ��ய நவ {ன வசதிக� ம2(� வ�வைம7 ட� ��ய 0க7  
ேதா2ற�தி' வ
<வான தி�ட அறி�ைக Detailed Project Report), வைரபடGக� (Architectural 

Elevation), ெதாழி'��ப வ�வைம7  (Structural Design), மதி7ப��க� (Estimate) தயா� 
ெச&த', மதி7ப��க5�� ெதாழி��ப அ;மதி ெப2( பண
 0�s� வைரய
' அ1வ7ெபா[4 
ஆ&, ெச&4 த�க ஆேலாசைனக� வழGகி தி�ட�திைன 0[ைமயான வைகய
' 
ெசய'ப��4த' பண
�� த�தி வா&�த ெதாழி'��ப ஆேலாசக� (Technical Consultants) 

அைம�4� ெகா�ள,�, அத2கா�� உ�ேதச ெசலவ
ன� \.11.00 இல�ச�தி2� ம�ற�தி� 
அ;மதி ேகார7ப�கிற4. 

அ)வலக 9றி3� ::::---- 
1. ம�ற� அ;மதி வழGகலா�. 

2. பண
ய
� அவசர அவசிய� க3தி தன# அ9வல<� 0� அ;மதி ெப2( 

நடவ��ைக ேம2ெகா�டைம��� ம�ற� அ;மதி வழGகலா�. 

                (ந.க.எ�.5006/2020/இ1) 

த+*மான எ�:- 152 அ)வலக 9றி3ப'!பN ஒ3�தH அள#=க3ப�ட4. 
 

18. கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
� ேவகவதி ந{ேர2( நிைலய� (S.No. 099094100130)–�� 0� 

ைவ7 � ெதாைக \.1,34,840/-ஐ ெச9�4மா( மி�வா<ய�திட� இ3�4 ேக�  வர7ெப2(�ள4. 
எனேவ ேம2ப� ெதாைகய
ைன ெச9�த ம�ற�தி� அ;மதி ேகார7ப�கிற4. 
 அ)வலக 9றி3� ::::---- 

1. ம�ற� அ;மதி வழGகலா�. 

2. பண
ய
� அவசர அவசிய� க3தி தன# அ9வல<� 0� அ;மதி ெப2( 
நடவ��ைக ேம2ெகா�டைம��� ம�ற� அ;மதி வழGகலா� 

(ந.க.எ�.7086/2020/இ3) 
 

த+*மான எ�:- 153 அ<மதி அள#=க3ப�ட4. 
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19. கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
' ெபா4 நிதி 2020-21–� கீ_ கீ_�காண� பண
கைள ேம2ெகா�ள 

28.08.2020 அ�( ஒ7ப�த7 �ள#க� ேகா<யதி', கீ_�க�ட வ
வர7ப� வரெப2(�ளைத 
ம�ற�தி� பா�ைவ��� ஒ7 த9��� ைவ�க7ப�கிற4. 

 

  ேம2க�டவா( ெபற7ப�ட ஒ7ப�த7 �ள#கள#' �ைறவான ஒ7ப�த7 �ள# அள#�4�ள 
ஒ7ப�த�ரா<� ஒ7ப�த7 �ள#�� ம�ற� அ;மதி அள#�கலா�. 

(ந.க.எ�.1143/2020/இ1) 

த+*மான எ�:- 154 அ)வலக 9றி3ப'!பN ஒ3�தH அள#=க3ப�ட4. 
 

20.  கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
� ெபாறிய
ய' ப
<வ
' இயGகிவ3� வாகன� (TATA ACE) 

பதி, எ� : TN21 – AF 1054 – � ப[4க� ச<ெச&4 த�திuசா�(  47ப
�திட (FC)  பண
�� 
த�தி வா&�த அர- அGகீகார� ெப2ற நி(வனGகள#டமி3�4 வர7ெப2ற வ
ைல7 �ள#ய
� 

அ�7பைடய
' ேம2க�ட பண
�� ஆ�� ேதாராய ெசலவ
ன� \.2,50,000/- �� ம�ற�தி� 
அ;மதி ேவ�ட7ப�கிற4. 
 

அ9வலக �றி7  :- 
 

 ம�ற� அ;மதி வழGகலா�.     (ந.க.எ�:4150/2020/இ4) 
 

த+*மான எ�:- 155 அ<மதி அள#=க3ப�ட4. 

வ. 
எ
� 

ேவைலய'! ெபய* மதி3பV� 
ெதாைக 

(7. 
இல�ச?திH) 

ஒ3பTததார*க
� ெபய* 

தி�/தி�மதி / 
M/s 

ஒ3பTத சதவ +த	 
மதி3பV�NP9 

��தH 9ைற0 

1 

கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
' 
வா�� எ� 38 -�ணா� �கார� 
ெத3வ
' ஆ_4ைள��ழா& 
கிண( ம2(� சி(மி�வ
ைச 
ப� ட� ��ய HDPE ெதா�� 
அைம��� பண
. 

8.00 

K. கா��திேகய�  0.07% 

M.இளGேகா 
 0.59 %  

 
 
 
 
2 
 

கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
' 

வா�� எ� 27 தி3�காலிேம�, 
ெசரளா��ரா ெத3வ
' 
ஆ_4ைள��ழா& கிண( ம2(� 
சி(மி�வ
ைச ப� ட� ��ய  
HDPE  ெதா�� அைம��� பண
. 

8.00 

K. கா��திேகய�  0.07% 

M.இளGேகா 0.59 %  

3 

கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
' 

எ�.27 தி3�காலிேம�, 
எ�.ஜி..ச�ரபாண
� ெத3வ
' 
ஆ_தைள��ழா& கிண( ம2(� 
சி(மி�வ
ைச ப� ட� ��ய 
HDPE  ெதா�� அைம��� பண
. 

8.00 

K. கா��திேகய�  0.07% 

M.இளGேகா 
 

0.59 %  
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21. கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
' ெபா4 நிதி 2020–21� கீ_ கீ_�கா�� பண
கைள 

ேம2ெகா�ள 25.08.2020 அ�( ஒ7ப�த7 �ள# ேகா<யதி', கீ_�க�ட வ
வர7ப� 
வரெப2(�ளைத ம�ற�தி� பா�ைவ��� ஒ7 த9��� ைவ�க7ப�கிற4. 
 
 
 

வ. 
எ� 

ேவைலய'! ெபய* 
 

மதி3பV�� 
ெதாைக 

(7.ல�ச?திH) 

ஒ3பTததார*க� 
ெபய* 

தி�/ தி�மதி/M/s 

ஒ3பTத சதவ +த	 
மதி3பV�NP9 

��தH 9ைற0 

1 

கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
' வா�� எ�.1 
0த' 13 வைர ம2(� 21,35,48 0த' 51 
வைரய
லான ப�திகள#' உ�ள 

கா'வா&கைள JCB ம2(� ெபா�ைல� 
இய�திர� �ல� 4�வா< -�த7ப��4த'. 
 

5.00 

M.ேசக�  0.20% 

V.பா��திப� 2.46%  

2 

கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
' வா�� எ�.1 
0த' 13 வைர ம2(� 21,35,48 0த' 51 
வைரய
லான ப�திகள#' ப3வ 
மைழ�காலGகள#' தா_வான ப�திக� 
ம2(� பாதி�க7பட� ��ய ப�திகள#' 
ெபா4ம�க� ேபா��வர�4�� 
இைட�றி�றி மைழந{� ேதGகா வ�ண� 
�ச' இ�ஜ{� (Diesel Engine) �ல� 
மைழந{ைர அக2ற,�, ேதைவயான 
அளவ
2� மண' ��ைடக� ம2(� 
ச,�� மரGகைள தயா�நிைலய
' 
ைவ��� பண
க� ேம2ெகா�5த'. 
 

4.00 

B.ந{லக�ட�  0.11% 

P.வ
ஜயர�நாத� 1.12%  

3 

கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
' வா�� 

எ�.22 0த' 26 வைர, ம2(� 43 0த' 

44 வைரய
லான ப�திகள#' உ�ள 

கா'வா&கைள JCB ம2(� ெபா�ைல� 
இய�திர� �ல� 4�வா< -�த7ப��4த'. 
 
 

 
9.90 

A.ெச'வ�மா�  0.15% 

M.ேசக� 2.33%  
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4 

கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
' வா�� எ�.22 
0த' 28 வைர ம2(� 43 0த' 44 
வைரய
லான ப�திகள#' ப3வ 
மைழ�காலGகள#' தா_வான ப�திக� 
ம2(� பாதி�க7பட� ��ய ப�திகள#' 
ெபா4ம�க� ேபா��வர�4�� இைட�றி�றி 
மைழந{� ேதGகா வ�ண� �ச' இ�ஜ{� 

(Diesel Engine) �ல� மைழந{ைர அக2ற,�, 
ேதைவயான அளவ
2� மண' ��ைடக� 
ம2(� ச,�� மரGகைள தாய�நிைலய
' 
ைவ��� பண
க� ேம2ெகா�5த'. 

 
6.00 

A.ெச'வ�மா�  
 

0.14% 

M.ேசக� 1.57%  

5 

கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
' வா�� எ�.14 
0த' 20 வைர ம2(� 42,45,46 0தல 47 
வைரய
லான ப�திகள#' உ�ள 

கா'வா&கைள JCB ம2(� ெபா�ைல� 
இய�திர� �ல� 4�வா< -�த7ப��4த'. 

9.90 

K.ர�நாத�  0,19% 

V.0��த� 1.23%  

6 

கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
' வா�� எ�.14 

0த' 20 வைர ம2(� 42,45,46, 47 
வைரய
லான ப�திகள#' ப3வ 
மைழ�காலGகள#' தா_வான ப�திக� 
ம2(� பாதி�க7பட� ��ய ப�திகள#' 
ெபா4ம�க� ேபா��வர�4�� இைட�றி�றி 
மைழந{� ேதGகா வ�ண� �ச' இ�ஜ{� 

(Diesel Engine) �ல� மைழந{ைர அக2ற,�, 
ேதைவயான அளவ
2� மண' ��ைடக� 
ம2(� ச,�� மரGகைள தயா�நிைலய
' 
ைவ��� பண
க� ேம2ெகா�5த'. 

5.20 

B.ந{லக�ட�  0.11% 

P.வ
ஜயர�நாத� 1.70%  

 
 

அ)வலக 9றி3� :- 
 
 

 ேம2க�டவா( ெபற7ப�ட ஒ7ப�த7 �ள#கள#' �ைறவான ஒ7ப�த7 �ள# அள#�4�ள 
ஒ7ப�ததார<� ஒ7ப�த7 �ள#�� ம�ற� அ;மதி அள#�கலா�. 

(ந,க.எ�.1143/2020/இ1) 

 

த+*மான எ�:- 156 அ)வலக 9றி3ப'!பN ஒ3�தH அள#=க3ப�ட4. 
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22. கா�சிர ர� நகரா�சி���ப�ட 4�பவன� நகரா�சி ெதாட�க7ப�ள#ய
� ப[தைட�த 

மதி'-வைர  47ப
�க,� ம2(� சமயலைற ப�திைய  47ப
�க,�, இ7பண
�� 

தயா<�க7ப�ட உ�ேதச மதி7ப��� ெசலவ
ன� \.4.70 இல�ச�தி2� ம�ற�தி� அ;மதி 
ேகார7ப�கிற4. 
 

அ)வலக 9றி3� :- 
 

 ம�ற� அ;மதி வழGகலா�.        (ந.க.எ�.5745/2020/இ1) 
 

த+*மான எ�:- 157 அ)வலக 9றி3ப'!பN ஒ3�தH அள#=க3ப�ட4 

 

23.  காவ' ஆ&வாள�, ப
1 சிவகா�சி காவ' நிைலய�, கா�சி ர� அவ�கள#� 06.08.2020-� 

ேததிய க�த�தி' தமி_நா��' ஆGகாGேக நி(வ7ப���ள தைலவ�கள#� சிைலக5�� ச�க 

வ
ேராதிகளா' அவமதி7  ம2(� சிைலகைள ேசத7ப��4த' ேபா�ற அச�பாவ
தGகளா' ச�ட� 

ஒ[G� ப
ரuசைனகள#� காரணமாக, சிைலகள#� பா4கா7ப
ைன உ(தி7ப��4� வ
தமாக அ9வலக 

வளாக�தி' உ�ள அறிஞ� அ�ணா சிைல, மகா�மா கா�தி சிைல, காமராஜ� சிைல ம2(� அ�ணா 

அரGக�தி;� உ�ள அறிஞ� அ�ணா சிைலக5�� இ3�  க�ப
யாலான த�7  ேவலி அைம�க 

அறி,(�த7ப���ள4. எனேவ இ7பண
�� தயா<�க7ப�ட உ�ேதச ெசலவ
ன�                            

\.3.00 இல�ச�தி2� ம�ற�தி� அ;மதி ேகார7ப�கிற4. 

அ)வலக    9றி3� : -   

ம�ற� அ;மதி வழGகலா�.                   (ந.க.எ�. 6918/2020/இ1) 
த+*மான எ�:- 158 அ)வலக 9றி3ப'!பN ஒ3�தH அள#=க3ப�ட4 
 

24. கா�சி ர� நகரா�சி எ'ைல���ப�ட ப�திய
' தமி_ நா� நக� ற சாைல ேம�பா� தி�ட� 

2020-21-� கீ_ ேம2ெகா�ள7பட,�ள தா� சாைல பண
க5�கான ஒ7ப�த7 �ள# வ
ள�பர 

அறிவ
7ப
ைன மாநில அளவ
' தமி_ ம2(� ஆGகில நாள#த_கள#' 26.07.2020 அ�( வ
ள�பர� 

ெச&தைம�� ஐ�யா ப
ரா�� ெசா9ஷ�v, (Eyedea Brand Solutions) ெச�ைன - 34 அ�( 

வ
ள�பர� ெச&தைம�� அவ�கள#ட� இ3�4 வர7ப���ள வ
ள�பர ெசலவ
ன7 ப��ய' (CGST & 

SGST வ<க� உ�பட) ெதாைக \.1,68,315/- (\பா& ஒ3 இல�ச�4 அ(ப�4 எ�� ஆய
ர�4 

0��2( பதிைன�4 ம���)-ஐ ேம2ப� நி(வன�தி2� வழGக ம�ற�தி� அ;மதி 
ேகார7ப�கிற4. 

அ)வலக    9றி3�:-   

       ம�ற� அ;மதி வழGகலா�.                         (ந.க.எ�.5071/2020/இ1) 
 

த+*மான எ�:- 159 அ)வலக 9றி3ப'!பN ஒ3�தH அள#=க3ப�ட4 
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25. fhŠÁòu« efuh£Á¡F£g£l mUŸäF $ njtuh# Rthä mUŸäF m¤Âtuj® itgt 

ÂUéHhé‰fhf bghJk¡fŸ ey‹fUÂ njitahd mo¥gil trÂfS¡fhf efuh£Á _y« 
nk‰bfhŸs¥g£l gâfS¡fhd bryéd§fS¡fhf Áw¥ò ãÂ xJ¡ÑL brŒa¡ nfhç Kjš f£l ãÂ 
Ãnuuiz %.685.60 Ïy£r§fŸ k‰W« Ïu©lh« f£l ãÂ Ãnuuiz %.1451.35 Ïy£r§fŸ Mf 
bkh¤j« %.2136.95 Ïy£r§fS¡F Áw¥ò ãÂ xJ¡ÑL brŒa¡ nfhç muR¡F fU¤JU mD¥Ã 
it¡f¥g£lJ. 
 

mj‹ngçš efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš (e.ã.3) Jiw (ãiy) v©.83 ehŸ.12.08.2020 
g¤Â v©.4-š fhŠÁòu« mUŸäF $ njtuh# Rthä mUŸäF m¤Âtuj® Rthä itgt 
ÂUéHhé‰fhf nk‰bfhŸs¥g£l rhiyfŸ k‰W« ngh®btš nghl¥g£l gâfS¡fhf 
nk‰bfhŸs¥g£l bryéd§fS¡fhd bjhif %.373.80 Ïy£r§fis Ïa¡f _yjd khåa« k‰W« 
guhkç¥ò ãÂ¥ g‰wh¡Fiwia <LbrŒtj‰fhd ãÂæèUªJ (CGF O&M Filling Fund) 
nk‰bfhŸSkhW c¤Âuél¥g£L cŸsJ. 

 
vdnt fhŠÁòu« mUŸäF m¤Âtuj® itgt ÂUéHhé‰fhf nk‰bfhŸs¥g£l 

bryéd§fS¡fhd Kjš f£l« k‰W« Ïu©lh« f£l Ãnuuizæ‹go rhiy k‰W« ngh®btš 
gâfS¡fhd étu§fŸ Ã‹tWkhW. 

gâ étu«gâ étu«gâ étu«gâ étu«    

t.v©t.v©t.v©t.v©    gâfŸgâfŸgâfŸgâfŸ    
kÂ¥ÕL                kÂ¥ÕL                kÂ¥ÕL                kÂ¥ÕL                

%. Ïy£r¤Âš%. Ïy£r¤Âš%. Ïy£r¤Âš%. Ïy£r¤Âš    

I Kjš f£l¥ gâfŸ (Kjš f£l¥ gâfŸ (Kjš f£l¥ gâfŸ (Kjš f£l¥ gâfŸ (Phase I)  

1 rhiy¥ gâfŸ 107.70 

II Ïu©lh« f£l¥ gâfŸ (Ïu©lh« f£l¥ gâfŸ (Ïu©lh« f£l¥ gâfŸ (Ïu©lh« f£l¥ gâfŸ (Phase II)  

1 ngh®btš gâfŸ 97.95 

2 rhiy¥ gâfŸ 168.15 

 bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«    373.80 
 
nk‰go rhiy k‰W« ngh®btš gâfS¡fhd bjhif %.373.80 Ïy£r§fis murhizæš 

bjçé¤JŸsthW Ïa¡f _yjd khåa« k‰W« guhkç¥ò ãÂ g‰wh¡Fiwia <L brŒtj‰fhd 
ãÂæèUªJ (CGF O&M Filling Fund) ãÂ xJ¡ÑL brŒJ ãÂæid Ïªefuh£Á¡F éLé¡f¡ nfhç 
efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id -28 mt®fS¡F fU¤JUéid mD¥Ãit¡f k‹w¤Â‹ 
mDkÂ nfhu¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò:mYtyf F¿¥ò:mYtyf F¿¥ò:mYtyf F¿¥ò:----   

k‹w« mDkÂ tH§fyh«.               (e.f.v©.4829/2019/Ï1) 
 

த+*மான எ�:- 160 அ<மதி அள#=க3ப�ட4  
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26.  கா�சி ர� ெப3நகரா�சி சிற7  நிைல நகரா�சியாக இ37பதா9�, நகரா�சிய
' 

ப'ேவ( தி�ட7பண
க�,  ைதவ�கா' பண
க�, ��ந{� வ
நிேயாக7 பண
க�, பாலா( ஓ<�ைக 

தைலைம ந{ேர2( நிைலய� 5 கீ.ம�. }ர�தி9�, தி37பா2கட' தைலைம ந{ேர2( நிைலய� 35 
கி.ம�. }ர�தி9� இ37பைத அ9வல�க� ெச�( பா�ைவய
�த' ம2(� உய� அ9வல�கள#� 
ஆ&,� ��ட�தி' கல�4ெகா�வ4 ேபா�ற அ9வலக7 பண
க5�� ஏ2கனேவ இ�நகரா�சி 

பய�பா��' இ3�4வ3� (Bolero Jeep) ஈ7  வாகன� TN21 F 4647ஐ வாGகி -மா�                 

16 ஆ��க� 0��த நிைலய
' மிக,� ேமாசமான நிைலய
' இ37பதா', அ��க� ப[4க� 
ஏ2ப�� வாகன�ைத ச<வர இய�க 0�யாத நிைலய
' உ�ள4. எனேவ நகரா�சி பண
கள#� 

அவசிய�ைத க3தி உடன�யாக  திய SCORPIO வாகன� வாGக ேவ��ய4 அவசியமாகிற4. 

எனேவ TN21 F 4647 ஈ7  வாகன�ைத கழி, (Condemn) ெச&4,  திய ஈ7  வாகன� (SCORPIO) 
ஒ�( நகரா�சி ெபா4 நிதிய
லி3�4 நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள#� 

அ;மதி ெப2( வாGகிட,�, ேம9� அத2கான ேதாராய ெசலவ
ன� \.16.00 இல�ச�ைத 
நகரா�சி ெபா4 நிதிய
' இ3�4 ேம2ெகா�ள,� ம�ற�தி� அ;மதி ேகார7ப�கிற4. 
அ)வலக 9றி3� 
 
 ம�ற� அ;மதி வழGகலா�.      (e.f.v©.8888/2020/Ï4) 
 

த+*மான எ�:- 161 அ<மதி அள#=க3ப�ட4  
 
 
27. fhŠÁòu« efuh£Áæš jäœehL ef®¥òw rhiy nk«gh£L Â£l« 2020-21-‹ Ñœ 

ÑœF¿¥Ã£LŸs bjU¡fS¡F (Á¥g« III) th®L v©.3 è§f¥g‹ bjU, Vfh«guòu« bjU th®L v©.3, 
r®tÔ®¤j bj‹fiu bjU th®L v©.3, kJuhªnjh£l« bjU th®L v©.21, uhfntªÂuh ef® th®L 
v©.51, tŸssh® ef® th®L v©.51, ÂU¥ó® Fku‹ rhiy th®L v©.51, bréènkL kU¤Jtkid 
nuhL th®L v©.50, gŸë¡Tl¤j‹ bjU th®L v©.50, v°.Ã. mYtyf« nuhL th®L v©.48, 
Á‹dŒa‹ ef® th®L v©.49, tuj¥g‹ Ã‹ bjU th®L v©.1, c¥ngçFs« bjU th®L v©.13, 
m§fhs«k‹ nfhæš bjU th®L v©.4  M»a gFÂæš jh® rhiy mik¤jš.  

 

nk‰go gFÂfS¡F jh® rhiy mik¤jš gâ¡F %.200.00 Ïy£r¤Âš rhiyfŸ 
mik¥gj‰F efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ brašKiwfŸ e.f.v©.9052/2019/Ï3, 
ehŸ.17.07.2020-‹go ã®thf mDkÂ tH§f¥g£LŸsJ. nk‰go           Á¥g« III -¡fhd Ïu©L ciw 
Kiwæš (Two cover system) 14.08.2020 m‹W x¥gªj¥òŸëfŸ nfhçaÂš tu¥bg‰w 
x¥gªj¥òŸëfis 14.08.2020  m‹W  3.30 kâaséš Ïizajs« _y« k‰W« Ïizajs« 
mšyhj tifæš bgw¥g£l x¥gªj¥òŸëfë‹ étu« Ñœf©lthW 
 

1) ÂU.V.C. Phdnrfu‹, be.5, K.T.S. kâ bjU, khkšy‹ ef®, fhŠÁòu«. 
2) ÂU. D. rªÂughò, No.18, V.V. Koil Street, Walajabad. 
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Ït‰¿š nk‰f©LŸs x¥gªjjhu®fë‹ x¥gªj¥òŸëfis bjhêšE£g jFÂ fz¡»£L 

fyªjhŒÎ FGé‹ Koé‰F rk®¥Ã¡f¥g£L nk‰f©lt‰¿š t.v© 1, 2-š f©LŸs 
x¥gªjjhu®fë‹ bjhêšE£g jFÂfŸ cŸsjhf gçÓè¡f¥g£lÂid bjhl®ªJ nk‰f©l gâ¡F 
25.08.2020 m‹W éiy é»j« (Price Bid) Âw¡f¥g£L x¥ò neh¡F g£oaš jahç¡f¥g£lj‹ étu« 
Ñœ¡f©lthW. 

 
 
 

t.t.t.t.    
v©.v©.v©.v©.    

x¥gªjjhu® bga®x¥gªjjhu® bga®x¥gªjjhu® bga®x¥gªjjhu® bga®    kÂ¥ÕL kÂ¥ÕL kÂ¥ÕL kÂ¥ÕL bjhif¡Fbjhif¡Fbjhif¡Fbjhif¡F    
TLjš / FiwÎTLjš / FiwÎTLjš / FiwÎTLjš / FiwÎ    

1. ÂU.V.C. Phdnrfu‹, be.5, K.T.S. kâ bjU, 
khkšy‹ ef®, fhŠÁòu«. 

4.97% rjé»j« TLjš 

2 ÂU. D. rªÂughò, No.18, V.V. Koil Street, 

Walajabad. 
7.08% rjé»j« TLjš 

 
 
 

nk‰f©lthW tu¥bg‰WŸs ÏU x¥gªj¥òŸëfëš ÂU.V.C. Phdnrfu‹ mt®fŸ Fiwthf 
bfhL¤JŸs éiy é»j« kÂ¥Õ£il él 4.97% rjé»j« TLjyhfÎ« cŸsij Û©L« gçÓè¤J 
éiyé»j¤Âid ÏWÂ brŒa nfhç (Negotiation) x¥gªjuU¡F 25.08.2020 m‹W foj« 
mD¥g¥g£lJ. nkY« x¥gªjjhu® jdJ foj¤Âš bghU£fë‹ éiyna‰w« k‰W« bjhêshs®fë‹ 
CÂa (Labour) ca®Î fhuzkhf Fiw¡f ÏayhJ vd bjçé¤JŸsh®. 

 
 

vdnt ÂU.V.C. Phdnrfu‹ mt®fŸ bfhL¤JŸs éiyé»j« kÂ¥Õ£il él 4.97% 

TLjyhfÎ« cŸsij V‰f k‹w¤Â‹ mDkÂ nfhu¥gL»wJ. 
 
 

mYtyf¡ F¿¥ò.mYtyf¡ F¿¥ò.mYtyf¡ F¿¥ò.mYtyf¡ F¿¥ò.    
    
    
    

1) tu¥bg‰WŸs x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w x¥òjš tu«Ã‰F c£g£ljhf ÏU¥gjhY«, Ï¥gâ 
muÁ‹ Áw¥ò Â£l gâahfÎ«, F¿¥Ã£l fhy¡ bfLé‰FŸ Ko¡f¥gl nt©oa 
gâahdjhY« Áw¥Ãdkhf fUÂ nk‰go x¥gªjjhu®fëš  ÂU.V.C. Phdnrfu‹ mt®fŸ 
Fiwthf bfhL¤JŸs éiy é»j« kÂ¥Õ£il él 4.97% rjé»j« TLjyhfÎ« 
cŸsij k‹w« V‰W mDkÂ tH§fyh«. 
 
 

 
 

2) kÂ¥Õ£oid él TLjyhF« bjhifæid bghJãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ 
tH§fyh«. 

(e.f.v©.5071/2020/Ï1) 

த+*மான எ�:- 162 mYtyf F¿¥Ã‹go x¥òjš    அள#=க3ப�ட4 
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28. கா�சி ர� நகரா�சிய
' தமி_நா� நக�7 ற சாைல ேம�பா�� தி�ட� 2020-21-� கீ_ 

கீ_�றி7ப
���ள ெத3�க5�� (சி7ப� I) வா�� எ�.46 தா�டவராய� நக�, வா�� எ�.46 
சி�னய��ள�, வா�� எ�.46 அ�ணா ��ய
37 , வா�� எ�.47 ஓ<�ைக ெமய
� ேரா� ப
� ெத3, 
வா�� எ�.47 �ேபர� நக�, தனேசகர� ெத3, ஓ<�ைக சிவ ர�, வா�� எ�.47 ேவள#Gக7ப�டைர அரசமர 

ெத3, வா�� எ�.42 வ
�� நக�, வா�� எ�.42 0�தால�ம� நக� ம2(� வா�� எ�.32 
எ�.எ�.அெவ�� சாைல 0த' ஏ.ேக.ஜி தி3மண ம�டப� வைர ஆகிய ப�திய
' தா� சாைல அைம�த'. 
 

ேம2ப� ப�திக5�� தா� சாைல அைம�த' பண
�� \.200.00 இல�ச�தி' சாைலக� 

அைம7பத2� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள#� ெசய'0ைறக� ந.க.எ�.9052/2019/இ3, 
நா�.17.07.2020-�ப� நி�வாக அ;மதி வழGக7ப���ள4. ேம2ப� சி7ப� ஐ-�கான இர�� உைற 

0ைறய
' (Two Cover System) 14.08.2020 அ�( ஒ7ப�த7 �ள#க� ேகா<யதி' வர7ெப2ற 

ஒ7ப�த7 �ள#கைள 14.08.2020 அ�( 3.30 மண
யளவ
' இைணயதள� �ல� ம2(� இைணயதள� 
அ'லாத வைகய
' ெபற7ப�ட ஒ7ப�த7 �ள#கள#� வ
வர� கீ_க�டவா(  

 

1. தி3.D.4�வாச9, No.1 J–Block 12th Street, அ�ணா நக� ேம2�, ெச�ைன. 
2. தி3.S.நாகராஜ�, ேத�ப�ள# கிராம� அ�ச', ேவ9� மாவ�ட�. 

 
 இவ2றி' ேம2க���ள ஒ7ப�ததார�கள#� ஒ7ப�த7 �ள#கைள ெதாழி'��ப த�தி கண�கி�� 
கல�தா&, �[வ
� 0�வ
2� சம�7ப
�க7ப�� ேம2க�டவ2றி' வ.எ� 1,2-' க���ள 
ஒ7ப�ததார�கள#� ெதாழி'��ப த�திக� உ�ளதாக ப<சீலி�க7ப�டதிைன ெதாட��4 ேம2க�ட பண
�� 

25.08.2020 அ�( வ
ைல வ
கித� (Price Bid) திற�க7ப�� ஒ7  ேநா�� ப��ய' தயா<�க7ப�டத� வ
வர� 
கீ_�க�டவா(. 

வ. 
எ� 

ஒ3பTததார* ெபய* 
மதி3பV� ெதாைக=9 
��தH / 9ைற0 

1 தி3.D.4�வாச9, No.1 J–Block 12th Street, அ�ணா நக� ேம2�, 
ெச�ைன. 
 

7.15% சதவ
கித� 
��த' 

2 தி3.S.நாகராஜ�, ேத�ப�ள# கிராம� அ�ச', ேவ9� மாவ�ட�. 4.99% சதவ
கித� 
��த' 

ேம2க�டவா( வர7ெப2(�ள இ3 ஒ7ப�த7 �ள#கள#' தி3.5. நாகராஜ� அவ�க� �ைறவாக 

ெகா��4�ள வ
ைல வ
கித� மதி7ப��ைட வ
ட 4.99% சதவ
கித� ��தலாக,� உ�ளைத ம���� 

ப<சீலி�4 வ
ைலவ
கித�திைன இ(தி ெச&ய ேகா< (Negotiation) ஒ7ப�தர3�� 25.08.2020 அ�( க�த� 

அ;7ப7ப�ட4. ேம9� ஒ7ப�ததார� தன4 க�த�தி' ெபா3�கள#� வ
ைலேய2ற� ம2(� 

ெதாழிளாள�கள#� ஊதிய (Labour) உய�, காரணமாக �ைற�க இயலா4 என ெத<வ
�4�ளா�. 
 

எனேவ தி3.S.நாகராஜ� அவ�க� ெகா��4�ள வ
ைலவ
கித� மதி7ப��ைட வ
ட 4.99% 
��தலாக,� உ�ளைத ஏ2க ம�ற�தி� அ;மதி ேகார7ப�கிற4. 

 
அ)வலக= 9றி3� :- 

1) வர7ெப2(�ள ஒ7ப�த7 �ள#க� ம�ற ஒ7 த' வர�ப
2� உ�ப�டதாக இ37பதா9�, இ7பண
 
அரசி� சிற7  தி�ட பண
யாக,�, �றி7ப
�ட கால� ெக�வ
2�� 0��க7பட ேவ��ய 
பண
யானதா9� சிற7ப
னமாக க3தி ேம2ப� ஒ7ப�ததார�கள#' தி3.S.நாகராஜ� அவ�க� 

�ைறவாக ெகா��4�ள வ
ைல வ
கித� மதி7ப��ைட வ
ட 4.99% சதவ
கித� ��தலாக,� 
உ�ளைத ம�ற� ஏ2( அ;மதி வழGகலா�. 

2) மதி7ப���ைன வ
ட ��தலா�� ெதாைகய
ைன ெபா4நிதிய
' ேம2ெகா�ள,� ம�ற� அ;மதி 
வழGகலா�. 

த+*மான எ�:- 163 mYtyf F¿¥Ã‹go x¥òjš    அள#=க3ப�ட4 
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29. fhŠÁòu« efuh£Áæš jäœehL ef®¥òw rhiy nk«gh£L Â£l« 2020-21-‹ Ñœ 

ÑœF¿¥Ã£LŸs bjU¡fS¡F (Á¥g« II) th®L v©.24, bu£o¥ng£il, th®L v©.41 T.V Ïu¤Âd« 
ef®, th®L v©.43 thHKDrhä bjU, th®L v©.27 mUªjÂghisa«, th®L v©.43 ÂUtŸSt® 
ef®, th®L v©.41 Ïuhí› fhªÂ ef®, th®L v©.41 bgçah® ef® nfhéªjuh#‹ bjU, th®L v©.41 
e¤j¥ng£il KUf‹ ef®, th®L v©.41 e¤j¥ng£il Fku‹ ef®, th®L v©.41 e¤jng£il 
khça«k‹ nfhæš bjU, th®L v©.41 M©lhŸ ef® k‰W« f‰gf« mbt‹ô, th®L v©.41 
e¤j¥ng£il fyhš MÃ° Kjš kfhè§f« ef® tiu gFÂfëš jh® rhiy mik¤jš. 

 
 

nk‰go gFÂfS¡F jh® rhiy mik¤jš gâ¡F %.200.00 Ïy£r¤Âš rhiyfŸ 
mik¥gj‰F efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ brašKiwfŸ e.f.v©.9052/2019/Ï3, 
ehŸ.17.07.2020-‹go ã®thf mDkÂ tH§f¥g£LŸsJ. nk‰go              Á¥g« II-¡fhd Ïu©L ciw 
Kiwæš (Two cover system) 14.08.2020 m‹W x¥gªj¥òŸëfŸ nfhçaÂš tu¥bg‰w 
x¥gªj¥òŸëfis 14.08.2020  m‹W  3.30 kâaséš Ïizajs« _y« k‰W« Ïizajs« 
mšyhj tifæš bgw¥g£l x¥gªj¥òŸëfë‹ étu« Ñœf©lthW 
 

1) ÂU. N. eluh#‹, No.69B/5, »UZz‹ bjU, ÃŸisah® ghisa«, fhŠÁòu«. 

2) M/s. MRP Infra Tech Pvt Ltd., No.4/26 A, ÃŸisah® nfhæš bjU, nrhk§fy«. 
 

 

Ït‰¿š nk‰f©LŸs x¥gªjjhu®fë‹ x¥gªj¥òŸëfis bjhêšE£g jFÂ fz¡»£L 
fyªjhŒÎ FGé‹ Koé‰F rk®¥Ã¡f¥g£L nk‰f©lt‰¿š t.v© 1, 2-š f©LŸs 
x¥gªjjhu®fë‹ bjhêšE£g jFÂfŸ cŸsjhf gçÓè¡f¥g£lÂid bjhl®ªJ nk‰f©l gâ¡F 
25.08.2020 m‹W éiy é»j« (Price Bid) Âw¡f¥g£L x¥ò neh¡F g£oaš jahç¡f¥g£lj‹ étu« 
Ñœ¡f©lthW. 

 

t.t.t.t.    
v©.v©.v©.v©.    

x¥gªjjhu® bga®x¥gªjjhu® bga®x¥gªjjhu® bga®x¥gªjjhu® bga®    kÂ¥ÕL bjhif¡FkÂ¥ÕL bjhif¡FkÂ¥ÕL bjhif¡FkÂ¥ÕL bjhif¡F    
TLjš / FiwÎTLjš / FiwÎTLjš / FiwÎTLjš / FiwÎ    

1. ÂU. N. eluh#‹, No.69B/5, »UZz‹ bjU, 

ÃŸisah® ghisa«, fhŠÁòu«. 
4.98% rjé»j« TLjš 

2 M/s. MRP Infra Tech Pvt Ltd., No.4/26 A, 

ÃŸisah® nfhæš bjU, nrhk§fy«. 
9.99% rjé»j« TLjš 

 

nk‰f©lthW tu¥bg‰WŸs ÏU x¥gªj¥òŸëfëš ÂU.N. eluh#‹ mt®fŸ Fiwthf 
bfhL¤JŸs éiy é»j« kÂ¥Õ£il él 4.98% rjé»j« TLjyhfÎ« cŸsij Û©L« gçÓè¤J 
éiyé»j¤Âid ÏWÂ brŒa nfhç (Negotiation) x¥gªjuU¡F 25.08.2020 m‹W foj« 
mD¥g¥g£lJ. nkY« x¥gªjjhu® jdJ foj¤Âš bghU£fë‹ éiyna‰w« k‰W« bjhêshs®fë‹ 
CÂa (Labour) ca®Î fhuzkhf Fiw¡f ÏayhJ vd bjçé¤JŸsh®. 

 

vdnt ÂU.N. eluh#‹ mt®fŸ bfhL¤JŸs éiyé»j« kÂ¥Õ£il él 4.98% 

TLjyhfÎ« cŸsij V‰f k‹w¤Â‹ mDkÂ nfhu¥gL»wJ. 

mYtyf¡ F¿¥ò.mYtyf¡ F¿¥ò.mYtyf¡ F¿¥ò.mYtyf¡ F¿¥ò.    
    

1) tu¥bg‰WŸs x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w x¥òjš tu«Ã‰F c£g£ljhf ÏU¥gjhY«, Ï¥gâ 
muÁ‹ Áw¥ò Â£l gâahfÎ«, F¿¥Ã£l fhy¡ bfLé‰FŸ Ko¡f¥gl nt©oa 
gâahdjhY« Áw¥Ãdkhf fUÂ nk‰go x¥gªjjhu®fëš ÂU.N.eluh#‹ mt®fŸ 
Fiwthf bfhL¤JŸs éiy é»j« kÂ¥Õ£il él 4.98% rjé»j« TLjyhfÎ« 
cŸsij k‹w« V‰W mDkÂ tH§fyh«. 
 
 

2) kÂ¥Õ£oid él TLjyhF« bjhifæid bghJãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ 
tH§fyh«. 

 (e.f.v©.5071/2020/Ï1) 

த+*மான எ�:- 164 mYtyf F¿¥Ã‹go x¥òjš    அள#=க3ப�ட4 
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30. கா�சி ர� நகரா�சிய
' தமி_நா� நக�7 ற சாைல ேம�பா�� தி�ட� 2020-21-� கீ_ 

கீ_�றி7ப
���ள ெத3�க5�� (சி7ப� IV) வா�� எ�.21 அ�ணா ேப3�4 நிைலய� உ� ற�, 

ெவள# ற� ெச'9� சாைல ம2(� ேப3�4க� நி2�� ப�திகள#' தா� சாைல அைம�த'. 
 

ேம2ப� ப�திக5�� தா� சாைல அைம�த' பண
�� \.49.50 இல�ச�தி' சாைலக� 

அைம7பத2� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள#� ெசய'0ைறக� 

ந.க.எ�.9052/2019/இ3, நா�.17.07.2020-�ப� நி�வாக அ;மதி வழGக7ப���ள4. ேம2ப� சி7ப� IV-

�கான இர�� உைற 0ைறய
' (Two cover system) 14.08.2020 அ�( ஒ7ப�த7 �ள#க� 

ேகா<யதி' வர7ெப2ற ஒ7ப�த7 �ள#கைள 14.08.2020 அ�( 3.30 மண
யளவ
' இைணயதள� 

�ல� ம2(� இைணயதள� அ'லாத வைகய
' ெபற7ப�ட ஒ7ப�த7 �ள#கள#� வ
வர� 

கீ_க�டவா(  
 

1) தி3.K. -ட�மண
, No.26A, C.S.M ெத3, ப
�ைளயா�பாைளய�, கா�சி ர�. 
2) தி3.R. பா  No.18 A, V.V. ேகாய
' ெத3, வாலாஜாபா� 
 

 

இவ2றி' ேம2க���ள ஒ7ப�ததார�கள#� ஒ7ப�த7 �ள#கைள ெதாழி'��ப த�தி 
கண�கி�� கல�தா&, �[வ
� 0�வ
2� சம�7ப
�க7ப�� ேம2க�டவ2றி' வ.எ�.1, 2-' 

க���ள ஒ7ப�ததார�கள#� ெதாழி'��ப த�திக� உ�ளதாக ப<சீலி�க7ப�டதிைன ெதாட��4 

ேம2க�ட பண
�� 25.08.2020 அ�( வ
ைல வ
கித� (Price Bid) திற�க7ப�� ஒ7  ேநா�� ப��ய' 

தயா<�க7ப�டத� வ
வர� கீ_�க�டவா(. 
வ. 

எ� 
ஒ3பTததார* ெபய* 

மதி3பV� ெதாைக=9 
��தH / 9ைற0 

1 தி3.K. -ட�மண
, No.26A, C.S.M ெத3, ப
�ைளயா�பாைளய�, 
கா�சி ர� 

4.98% சதவ
கித� 
��த' 

2 தி3.R. பா  No.18 A, V.V. ேகாய
' ெத3, வாலாஜாபா� 4.96% சதவ
கித� 
��த' 

ேம2க�டவா( வர7ெப2(�ள இ3 ஒ7ப�த7 �ள#கள#' தி3.R.... பா  அவ�க� �ைறவாக 

ெகா��4�ள வ
ைல வ
கித� மதி7ப��ைட வ
ட 4.96% சதவ
கித� ��தலாக,� உ�ளைத ம���� 

ப<சீலி�4 வ
ைலவ
கித�திைன இ(தி ெச&ய ேகா< (Negotiation) ஒ7ப�தர3�� 25.08.2020 அ�( 

க�த� அ;7ப7ப�ட4. ேம9� ஒ7ப�ததார� தன4 க�த�தி' ெபா3�கள#� வ
ைலேய2ற� ம2(� 

ெதாழிளாள�கள#� ஊதிய (Labour) உய�, காரணமாக �ைற�க இயலா4 என ெத<வ
�4�ளா�. 

எனேவ தி3.R.... பா  அவ�க� ெகா��4�ள வ
ைலவ
கித� மதி7ப��ைட வ
ட 4.96% 

��தலாக,� உ�ளைத ஏ2க ம�ற�தி� அ;மதி ேகார7ப�கிற4. 

அ)வலக=    9றி3�....    

1) வர7ெப2(�ள ஒ7ப�த7 �ள#க� ம�ற ஒ7 த' வர�ப
2� உ�ப�டதாக 

இ37பதா9�, இ7பண
 அரசி� சிற7  தி�ட பண
யாக,�, �றி7ப
�ட கால� 

ெக�வ
2�� 0��க7பட ேவ��ய பண
யானதா9� சிற7ப
னமாக க3தி ேம2ப� 

ஒ7ப�ததார�கள#'   தி3.R.... பா  அவ�க� �ைறவாக ெகா��4�ள வ
ைல வ
கித� 

மதி7ப��ைட வ
ட 4.96% சதவ
கித� ��தலாக,� உ�ளைத ம�ற� ஏ2( அ;மதி 
வழGகலா�.  

2) மதி7ப���ைன வ
ட ��தலா�� ெதாைகய
ைன ெபா4நிதிய
' ேம2ெகா�ள,� 

ம�ற� அ;மதி வழGகலா�. 
(e.f.v©.5071/2020/Ï1) 

த+*மான எ�:- 165 mYtyf F¿¥Ã‹go x¥òjš    அள#=க3ப�ட4 
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31. இ�நகரா�சி பதி,ெப2ற ஒ7ப�ததார�க� இ�நகரா�சிய
� ஒ7ப�த7 �ள#ய
' கல�4 

ெகா��, பண
 கிைட�காததா' தாGக� ெச9�திய 0� ைவ7 � ெதாைகய
ைன (EMD) 

ப��யலி' ப
��த� ெச&த 5% கா7 � ெதாைக (FSD) ய
ைன தி3�ப வழG�மா( ம; 
ெச&4�ளா�க�.  ேம2ப� ெதாைகக� கால� கட�த ைவ7  நிதிய
' ேச��4�ளதா', 

ஒ7ப�ததார�கள#� 0� ைவ7  ம2(� 5% கா7 � ெதாைகய
ைன (EMD & FSD) ச�ம�த7ப�ட 
ஒ7ப�ததார�க5�� கீ_�றி7ப
���ள வ
வர7ப� தி37ப
 வழGகி ம�ற�தி� அ;மதி 
ேகார7ப�கிற4. 

t.t.t.t.    
v©v©v©v©    

gâæ‹ bga®gâæ‹ bga®gâæ‹ bga®gâæ‹ bga®    x¥gªjjhu® bga®x¥gªjjhu® bga®x¥gªjjhu® bga®x¥gªjjhu® bga®    EMD & FSD 
%.%.%.%.    

1 

 
   Hook Loader and Bins r¥is brŒjš (FSD ) TVS Sundram Iyengar 

& Sons Private Ltd. 

26,000/- 
22,200/- 
48,200/- 

2 
ஆ�வா� பGகளா சிெம�� ெச&த' அைம�த' 
(FSD 5%) M.G.ேச4ராம� 22,500/- 

3 
ெசG��த� நக� ப�திய
' ஆ_4ைள கிண( 
அைம��� பண
 G.ஞான0�4 5,500/- 

4 
வா�� எ�.48 -த�ச� ெத3 தா� சாைல 
அைம�த' 

V.0��த� 8,000/- 

5 
41-வ4 வா�� 03க� ��ய
37  ெபா4 கழி7ப
ட� 
க��த' S.அ0தா 8,500/- 

6 2014-15 பராம<7  பண
 G.ல�-மி 22,000/- 

7 
வா�� எ�.51, ராமசாமி நக� �(�� ெத3 தா� 
சாைல அைம�த' 

N.M.ராம���தி 6,000/- 

8 
ந�தேப�ைட உரகிடGகி' Paver Block அைம�த'  

V. கேழ�தி 5,500/- 

9 ஏ[மைல நக� �Gகா ேம�பா� ெச&த'  V.C.ஞானேசகர�  40,500/- 

10 கி3�ண� ெத3 ெத�ேகா� ேபா� அைம�த' 
T.ஆ(0க� 2,000/- 

11 
யாகசாைல ம�டப� ப�ள# ச�4ண, பராம<7  
பண
 T.ஆ(0க� 3,000/- 

12 
 �ண
ய ேகா��vவர� ேகாய
' ெத3 
 ைதவ�கா' அைம��� பண
 K.ஆ(0க� 1,000/- 

13 36-வ4 வா�� ஆ_4ைள கிண( அைம�த' 
K.ஆ(0க� 6,000/- 

14 

ந�த7ேப�ைட திட�கழி, ேமலா�ைம உர�கிடG� 
வளாக�தி' ஏ2கனேவ உ�ள உ�க�டைம7  
க��ட�தி' ப[தைட�4�ள சிெம�� தக�கைள 
மா2றி  திய நவ {ன தக�க� அைம��� பண
 

K.-ட�மண
 7,600/- 

15 

ந�த7ேப�ைட �7ைப கிடG� வளாக�தி' உ�ள 
எைடேமைட காவல� அைற  47ப
�த'  K.-ட�மண
 1,900/- 
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16 
SRP – 2015-16 Package No – II (FSD 1%) 

P.பாலாஜி 2,00,000/- 

17 
SRP – 2015-16 Package No - II 

P.பாலாஜி 2,00,000/- 

18 
ம�ச� ந{� கா'வாய
ைன ெபா�கிலி� இய�திர� 
�ல� -�த� ெச&த' (FSD 1%) 

NPG. ப
ரத�v 5,000/- 

19 

ம�ச� ந{� கா'வாய
� தி3�காலிேம� 
ெபா�கிலி� இய�திர� �ல� -�த� ெச&த' (FSD 

1%) 
NPG. ப
ரத�v 2,000/- 

20 
4 Wheeler Tipper (13 Nos) ச7ைள ெச&த' 
(SBM 2015-16) Susi Industries 1,04,000/- 

21 Stainless Steel Tipper Body (2 Nos) ச7ைள ெச&த' (SBM 

2015-16) 
Susi Industries 48,000/- 

22 

ஐய7ப� நக<' அைம�4�ள கதி�ேவ' ெத3வ
' 
தா� சாைல அைம��� பண
 (FSD 1%) N.நடராஜ� 22,500/- 

23 
SRP 2010-11 – Package II தா� சாைல அைம��� பண
 
(FSD 1%) N.நடராஜ� 97,250/- 

24 
SRP 2010-11 – Package III தா� சாைல அைம��� பண
 

N.நடராஜ� 1,23,790/- 

25 
SRP 2010-11 – Package II தா� சாைல அைம��� பண
 

N.நடராஜ� 97,250/- 

26 
வா�� எ�.22, சG�சா ேப�ைட சி(பால� க��த' 
பண
 N.நடராஜ� 

12,000/- 
4,000/- 
16,000/- 

27 

ஒ3Gகிைண�த நக� ற வள�uசி தி�ட� 2013-2014 
கீ_ மாவ�ட ஆ�சிய� அ9வலக வளாக�தி' நவ {ன 
வசதிக5ட� ��ய ெபா4 கழி7ப
ட� க��த'. 

N.நடராஜ� 15,000/- 

28 
தாமைர ப�ள� ெத3 அGக�வா� க��ட� 
க��த' 

K.S.மண
 
எல�<�க'v 

5,000/- 

29 
வா�� எ�.3-' நியாய வ
ைல கைட க��த' K.S.மண
 

எல�<�க'v 
5,000/- 

30 
IUDM உர�கிடGகி2� மி�சார வசதி ெச&த'  K.S.மண
 

எல�<�க'v 
50,000/- 

31 
 
4 Wheeler Tipper (13 Nos) Sakthi Body Works 1,04,000/- 

32 தாயா� �ள� ப�திய
' ெபா4 கழி7ப
ட� க��த' 
(FSD 1%) 

S.ஏ[மைல 8,500/- 

33 
ம4ரா ேமா��� ப�திய
' ெபா4 கழி7ப
ட� 
க��த'  S.ஏ[மைல 8,500/- 

34 

வா�� எ�.25, ெவGகேடசபாைளய� 4�பவன� 
ெத3 சிெம�� சாைல அைம�த' S. ேதவராஜ� 1,300/- 

35 

வா�� எ�.19, ப'லவ�ேம� மய
ல� நக� 
ப�திய
' (2. No) ஆ_தைள �ழா& கிண( ம2(� 
த�ண{� ெதா�� அைம�த' 

S. ேதவராஜ� 4,000/- 
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36 

வா�� எ�.21. Dr.P.S.சீன#வாச� 
ேம'நிைல7ப�ள#ய
'  தியதாக ஆ_தைள கிண( 
ம2(� சி�ெட�v 

S. ேதவராஜ� 4,500/- 

37 
கா�கைர ெத3 சிெம�� சாைல அைம�த' பண
 
(FSD 5%) V. பா��திப� 15,855/- 

38 
வா�� எ�.15, தி3ேம2றி�vவர� ேகாய
' 
ெத3வ
'  ஆ_4ைள கிண( அைம�த' V. பா��திப� 18,485/- 

39 
வா�� எ�.1, ஒலி0கம4 ேப�ைட நகரா�சி ஆர�ப 
ப�ள# பராம<7  பண
 V. பா��திப� 18,500/- 

40 
வா�� எ�.42, ேதன�பா�க� ப�திய
'  திய 
கழி7ப
ட� க��த' பண
 

V. பா��திப� 18,500/- 

41 
வா�� எ�.45, காமா�சி அெவ��வ
' ேபா�ெவ' 
ம2(� சி�ெட�v அைம�த' A. ெச'வ��மா� 2,000/- 

42 

வா�� எ�.45, தாயா� �ள� ேம��' ேபா�ெவ' 
ம2(� சி�ெட�v ேடG� அைம�த' A. ெச'வ��மா� 2,000/- 

43 

வா�� எ�.45, வ
ேவகான�த� நக<' ேபா�ெவ' 
ம2(� சி�ெட�v ேடG� அைம�த' A. ெச'வ��மா� 2,000/- 

44 
வா�� எ�.49, சி�ைனய
� நக� தா� 
சாைலஅைம�த' 

A. ெச'வ��மா� 16,500/- 

45 
வா�� எ�.9, PTVS ப�ள#�� ��த' இர�� 
வ�7பைறக� க��த' 

A. ெச'வ��மா� 6,000/- 

46 
வா�� எ�.45, ேந3 நக<' ேபா�ெவ' ம2(� 
சி�ெட�v ேடG� அைம�த' 

A.தசரத� 2,000/- 

47 

வா�� எ�.45, ச�தியா நக� 4வ4 ெத3வ
' 
ேபா�ெவ' ம2(� சி�ெட�v ேடG� அைம�த' A.தசரத� 2,000/- 
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48 
வா�� எ�.45, வ�ேவ' நக<' ேபா�ெவ' 
ம2(� சி�ெட�v ேடG� அைம�த' 

A.தசரத� 2,000/- 

49 

வா�� எ�.45, மாவ�ட ஆ�சிய� வளாக�தி' 
ேபா�ெவ' ம2(� சி�ெட�v ேடG� 
அைம�த' 

A.தசரத� 2,000/- 

50 
வா�� எ�.45, அ�ணா நக<' ேபா�ெவ' 
ம2(� சி�ெட�v ேடG� அைம�த' 

A.தசரத� 2,000/- 

51 
வா�� எ�.45, 4�பவன�தி' ேபா�ெவ' 
ம2(� சி�ெட�v ேடG� அைம�த' A.தசரத� 2,000/- 

52 

வா�� எ�.45, சதாவர� இ3ள� காலன#ய
' 
ேபா�ெவ' ம2(� சி�ெட�v ேடG� 
அைம�த' 

A.தசரத� 2,000/- 

53 

வா�� எ�.45, காமா�சி அ�ம� அெவ�� 
வ
�ப�ட ப�திய
' சிெம�� சாைல 
அைம��� பண
 

A.தசரத� 6,000/- 

54 

வா�� எ�.1, வரத7ப� ெத3வ
'  தியதாக 
ஆ_4ைள �ழா& கிண( ம2(� 
சி(மி�வ
ைச ப�  அைம�த' 

A.சரவண� 2,400/- 

55 

வா�� எ�.1, ெந�ேட< சாைலய
'  தியதாக 
ஆ_4ைள �ழா& கிண( ம2(� 
சி(மி�வ
ைச ப�  அைம�த' 

A.சரவண� 2,400/- 

56 
வா�� எ�.3-' ஆ_4ைள �ழா& கிண( 
ம2(� சி(மி�வ
ைச ப�  அைம�த' 

P.R.�3���தி 3,000/- 

57 

வா�� எ�.43, அvதிகி< ெத3வ
'  திய 
ஆ_4ைள �ழா& கிண( ம2(� 
சி(மி�வ
ைச ப�  அைம�த' 

P.R.�3���தி 3,500/- 

58 

வா�� எ�.24, ெர��7ேப�ைட ஒ�தவாைட� 
ெத3வ
'  ஆ_4ைள �ழா& கிண( ம2(� 
சி(மி�வ
ைச ப�  அைம�த' 

S. சேராஜா 1,200/- 

59 
வா�� எ�.21, கா�சி ர� ேப3�4 நிைலய� 
�ைழ, வாய
'அைம�த' பண
 

M. zநா� 24,250/- 

60 
வா�� எ�.30 தாயா��ள� எ�.ஜி.ஆ� நக� 
ப�திய
' சி(மி�வ
ைச ப�  அைம�த' S.K.ேலாகநாத� 1,300/- 

61 
45-வ4 வா�� வ�ேவ' நக<' கா'வா& 
அைம�த' 

S.K.ேலாகநாத� 3,000/- 

62 

A.K.T நகரா�சி 4வ�க7ப�ள#ய
' 
சைமயலைறsட� ��ய இ37பைற க��ட� 
க��த'. 

S.K.ேலாகநாத� 2,500/- 

63 
42-வ4 வா�� ேதன�பா�க� நகரா�சி 
ெதாட�க7ப�ள#�� கழி7பைற அைம�த'  S.K.ேலாகநாத� 3,000/- 

64 

வா�� எ�.51-' தமி_நா� வ {�� வசதி வா<ய 
��ய
37  ப�திய
' PVC Syntex Tank அைம�4 
த�ண{� வசதி ெச&த' 

S.K.ேலாகநாத� 400/- 
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65 

38-வ4 வா�� C.S.ெச�� ெத3வ
'  தியதாக 
ஆ_4ைள �ழா& கிண( ம2(� சி( 
மி�வ
ைச ப� ட� ��ய த�ண{� ெதா�� 
அைம�த' 

S.K.ேலாகநாத� 2,260/- 

66 

47-வ4 வா�� சிவ ர� உ�திரேம\� 
சாைலய
' ஏ2கனேவ அைம�4�ள 
அ�ப�ப
ைன அக2றி  திதாக சி(மி� வ
ைச 
ப� ட� ��ய த�ண{� ெதா�� அைம�த' 

S.K.ேலாகநாத� 1,200/- 

67 

49-வ4 வா�� ெசவ
லிேம� ேம'நிைல ந{� 
ேத�க� ெதா���� ��ந{� வழG�� பாலா2( 
கிண2றிலி3�4 ேம�� காலண
 ப�தி 
ேம'நிைல ந{� ேத�க ெதா���� இைண7  
மா2றி அைம�த' 

S.K.ேலாகநாத� 1,000/- 

68 
34-வ4 வா�� AKT நகரா�சி 
ெதாட�க7ப�ள#�� கழி7ப
ட வசதி அைம�த' S.K.ேலாகநாத� 3,000/- 

69 

16-வ4 வா�� CSM ேதா7  ேம�� ப�தி 
ெபா4� கழி7ப
ட� மராம�4 பண
க� ெச&த' S.K.ேலாகநாத� 2,000/- 

70 
ேச4ராய� ெத3, தி3uேசாைல ெத3 சிெம�� 
சாைல அைம�த' 

S.K.ேலாகநாத� 3,600/- 

71 

48-வ4 வா�� எ'ல7பா நக� 0த' ெத3 
ம2(� காமா�சிய�ம� காலண
 K.S 

பா��தசாரதி ெத3வ
' சி(மி� வ
ைச 
ப� ட� ��ய த�ண{� ெதா�� வசதி 
ெச&த' 

S.K.ேலாகநாத� 2,600/- 

72 

47-வ4 வா�� ராஜ� நக�, அ7பா, நக�, 
ேபராசிய�நக�, 0'ைல நக�, தயாள� நக�, 
ச�ேவாதயா நக�, க�ண
கி ர. ப�திகள#' 
��ந{� வ
நிேயாக� ப[தைட�த PVC 
�ழா&கைள மா2றியைம�த' 

S.K.ேலாகநாத� 4,000/- 

73 

13-வ4 வா�� உ7n<�ள� ப�திய
'  தியதாக 
ஆ_4ைள �ழா& கிண( ம2(� சி( 
மி�வ
ைச ப� ட� ��ய த�ண{� ெதா�� 
அைம�த' 

S.K.ேலாகநாத� 2,250/- 

74 

12-வ4 வா�� z ச�தெவள#ய�ம� ேகாய
' 
ப
� ற�  தியதாக ஆ_4ைள �ழா& கிண( 
ம2(� சி( மி� வ
ைச ப� ட� ��ய 
த�ண{� ெதா�� அைம�த'  

B.ந{லக�ட� 2,250/- 

75 

41-வ4 வா�� 03க� ��ய
37   4நக� 
ப�திய
'  தியதாக ஆ_4ைள �ழா& கிண( 
ம2(� சி( மி� ேமா�டா� ெபா3�தி ��ந{� 
வசதி ஏ2ப��4த' 

B.ந{லக�ட� 5,000/- 
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76 

17-வ4 வா�� ம�டப� ெத3 ந{� ேத�க� 
ெதா���� கிழ�� ர� மட� ெத3 ச�தி7  
0த' ேசைல ராமசாமி ெத3 ச�தி7  வைர 
சிெம�� சாைல அைம�த' 

B.ந{லக�ட� 3,000/- 

77 

ேவகவதி ந{ேர2( நிைலய�தி' அைம�4�ள 
நகரா�சி பண
யாள� ��ய
37 கள#' 
மராம�4 பண
க� ெச&த'  B.ந{லக�ட� 

780/- 
4900/- 
20/- 

8800/- 
9,500/- 

78 

31-வ4 வா�� அ�ைன சாரதா அெவ���� 
 ைத வ�கா' ம2(� சாைலவசதி ெச&த'
  

B.ந{லக�ட� 6,000/- 

79 

46-வ4 வா�� சி�ன ஐயG�ள� ப�திய
' 
இர�� எ�ண
�ைக  தியதாக 
ஆ_4ைள�ழா& கிண( ம2(� சி( 
மி�வ
ைச ப� ட� ��ய த�ண{� ெதா�� 
அைம�த' 

B.ந{லக�ட� 5,000/- 

80 
31-வ4 வா�� பா கா� ேதா�ட� வ
�ப�ட 
ப�தி�� சிெம�� சாைல அைம�த' 

B.ந{லக�ட� 7,000/- 

81 

அ�ணா அரGக வளாக�தி' உண,�ட�தி' 
உ�ள ப[தைட�த மி� வ
சிறிக� ம2(� 
மி� வ
ள��க� மா2றியைம�த', 
அறGக0� ற� உ�ள வாகன 
நி(�4மிட�தி2� தைர தள� ம2(� 
ேம2�ைர அைம�த' 

B.ந{லக�ட� 5,000/- 

82 

நகரா�சி ேப3�4 நிைலய�தி' 
தா&மா�க5�கான பா9��� அைற 
அைம�த' கழி7பைறவசதி ம2(� மி�வசதி 
ஏ2ப��4த' 

B.ந{லக�ட� 2,500/- 

83 

36-வ4 வா�����ப�ட ப�திய
' சாைலக� 
ச�தி7ப
� ஓரGகள#' மைழந{� ேசக<7  
அைம7  ஏ2ப��4த' 

B.ந{லக�ட� 4,250/- 

84 

35-வ4 வா�� நாக9�4 ம�தெவள# ேகாய
' 
ெத3வ
' சி(மி� வ
ைச ப� ட� ��ய 
த�ண{� ெதா�� வசதி ெச&த'  

B.ந{லக�ட� 

2,250/- 
 250/- 

2,500/- 

85 
ேப3�4 நிைலய சிெம�� தள� ம2(� தா� 
தள� ெச7பன#�த' பண
 

B.ந{லக�ட� 7,000/- 

86 
47-வ4 வா�� ேபராசி<ய� நக� - 2 ப�திய
' 
கிராவ' நிர7ப
 சாைல சீ� ெச&த' 

B.ந{லக�ட� 500/- 

87 

34-வ4 வா�� பாவாேப�ைட டப� ெத3வ
' 
உ�ள ெபா4 கழி7ப
ட�தி' பராம<7  பண
க� 
ெச&த' 

B.ந{லக�ட� 1,500/- 
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88 
34-வ4 வா�� சிGகெப3மா� ேகாய
' ெத2க 
மாட வ {திய
'  திய ஆ_4ைள �ழா& கிண( B.ந{லக�ட� 2,250/- 

89 

36-வ4 வா�� 0'லாபாைளய� ெத3வ
' 
சி( மி� வ
ைச ப� ட� ��ய த�ண{� 
ெதா�� வசதி ெச&த' 

B.ந{லக�ட� 2,250/- 

 
mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò :- 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«.        (e.f.v©. 1143/2020/Ï1) 
 

த+*மான எ�:- 166 அ;மதி அள#=க3ப�ட4 

 

32. கா�சி ர� ெப3நகரா�சி வர, ெசல, தி�ட� ெபா4 -காதார7 ப
<, ஆ�� வர, ெசல, 

ப��யலி' ெசல, கண�� தைல7 க� கண�� தைல7  எ�.2305302 வாகன பராம<7  ெசல,�� 

இத� தைல7 �� 2020-21-�கான வர, ெசல,� தி�ட�தி� கீ_ ெசலவ
ன�தி2� ஏ2கனேவ 

ேதாராயமாக 3000000/- நிதி ஒ4�கீ� ெச&ய7ப���ள4.   

 

  ேம9� ஏ2கனேவ நிதி ஒ4�கீ� ெச&4 வாகன ச�ம�த7ப�ட ெசலவ
ன�தி2� 

ெசலவ
ட7ப�ட4.  ேம9� ��தலாக \.5000000/- (\பா& ஐ�ப4 இல�ச� ம���) நிதி ஒ4�கீ� 

ெச&ய ம�ற�தி� அ;மதி ேகார7ப�கிற4.  

 
அ)வலக= 9றி3�.    ::::----    
    

 ம�ற� ஒ7 த' அள#�கலா� 
 

த+*மான எ�:- 167 அ;மதி அள#=க3ப�ட4 

 

33.   கா�சி ர� நகரா�சி���ப�ட ப�திய
' ெகாேரானா ைவரv ெதா2( ேநா& பரவாம' 

த���� வ
தமாக,� ெபா4 ம�க� அதிக� ��வைத த��த', ச�க இைடெவள# 

கைடப
��த' ெதாட�பாக ைவயா�� ப�திய
' த2காலிக கைடக� அைம�த' 

க��7ப��த7ப�ட ப�திக�, க��7ப��த7ப�ட வ {�க5�� த�7 க� அைம�த' ேபா�ற 

பண
க5�காக ெபாறிய
ய' ப
<வ
� �ல� ேம2ெகா�ள���ய பண
�க5�கான ெசலவ
னGக� 

ேம2ெகா�வத2�� ம2(� இuெசலவ
னGக5�காக  திய கண�� 0ைறய
' ஒ4�க7ப���ள 

கீ_ �றி7ப
ட7ப�ட ெசலவ
ன  தைல7ப
� கீ_ 2020-21-� ஆ�� ப�ெஜ��' நிதி ஒ4�கீ� 

ெச&4 ம�ற�தி� அ;மதி�� ைவ�க7ப�கிற4 
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வ.எ� கண=9 எ� கண=9 தைல3� ெதாைக 7. 

1 2502004 
Health Disaster Relief 
Programme 

2,00,00,000/- 

    
mYtyf F¿mYtyf F¿mYtyf F¿mYtyf F¿¥ò¥ò¥ò¥ò    
    

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
(e.f.v©.3982/2020/Ï1) 

 

த+*மான எ�:- 168 அ;மதி அள#=க3ப�ட4 
 

34. கா�சி ர� ெப3நகரா�சி ெபா4 -காதார� ெகாேரானா ைவரv கி3மி கா�சி ர� 

ெப3நகரா�சி���ப�ட 51 வா��கள#9� உ�ள ெபா4ம�க� ��மிடGகளான 

ம3�4வமைனக�, ப�ள#�டGக�, க'9<க�, கா&கறி ச�ைதக�, உணவகGக�, வண
க 

வளாக7 ப�திகள#' ைலசா' கி3மி நாசின# ெதள#�4 இ�ேநா& பரவாம' ைவரv தா��தலி' 

இ3�4 த2கா�4 ெகா�ள,� -காதார பண
க5�ககாக,� Lyson–2700 லி�ட� 12.05.2020 அ�( 

ஒ7ப�த7 �ள# ேகார7ப�ட4. அதி' �ைற�த வ
ைல வ
கிதமாக ஒ3 லி�ட� \.280/- + GST 

(18%) வழGகிய z பாலாஜி மா��ெக��G ஏ2(மதியாள� (ம) வ
2பைனயாள�, தி���க' 

அவ�க5�� ெகாேரானா ைவரv த�7  நடவ��ைகக� நைடெப2( வ3வதா' பண
ய
� 

அவசர அவசிய� க3தி ம�ற அ;மதி எ� 30/29.05.2020 ெப2( பண
க� ேம2ெகா�ள7ப�� 

வ3கிற4. 

 
 ேம2ப� வாGக7ப�ட கி3மி நாசின# ம3�4 ப2றா��ைறயாக உ�ள4 என,� ம2(� 

ெகாேரானா ைவரv ெதா2( ேவகமாக பரவ
 வ3வதா' மாவ�ட க�காண
7  அ9வல�, 

மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� அவ�க� கா�சி ர� ஆகிேயா� ஆ&,��டGகள#' ெகாேரானா 

ைவரv ேநா& ெதா2( ஏ2ப�ட ப�திகள#' நா� ஒ�(�� 5 0ைற ைலசா' ெதள#�க 

அறி,(�தியதி� அ�7பைடய
' வாGகி வழGக 47 ர, ஆ&வாள� தம4 13.08.2020-� ேததிய 

�றி7ப
' ேக���ளைத க3தி ேம9� 2700 லி�ட� – வாGகி� ெகா�ள,�, ஏ2கனேவ 

ஒ7ப�த7 �ள# ேகா< �ைற�த வ
ைல வ
கித� \.280/- + GST (18%) வழGகிய தி3வாள�, z 

பாலாஜி மா��ெக��G ஏ2(மதியாள� (ம) வ
2பைனயாள�, தி���க' எ�ற நி(வன�திடேம 
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வாGகி� ெகா�ள பண
 உ�தர, வழGக,�, அத2கான ேதாராய ெசலவ
ன� \.9.00 இல�ச� 

நகரா�சி ெபா4நிதிய
லி3�4 ேம2ெகா�ள,� ம�ற�தி� அ;மதி ேவ�ட7ப�கிற4. 

 
அ)வலக 9றி3� :- 
 

பண
ய
� அவசர அவசிய� க3தி தன# அ9வல� 0� அ;மதி ெப2( தி3வாள�        
z பாலாஜி மா��ெக��G ஏ2(மதியாள� (ம) வ
2பைனயாள�, தி���க' எ�ற 
நி(வன�தி2� பண
 உ�தர, வழG�வத2�� அத2கான ெசலவ
ன�தி2�� ம�ற� 
அ;மதி அள#�கலா�. 

 (ந.க.எ�.4110/2020/எu1) 
 

த+*மான	 எ�.169  அ9வலக �றி7ப
�ப� ஒ7 த' அள#�க7ப�ட4. 

 

35. கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
' ெபா4 நிதிய
�கீ_ கீ_�காண� பண
கைள ேம2ெகா�ள 

30.06.2020 அ�( ஒ7ப�த7 �ள#க� ேகா<யதி', கீ_�க�ட வ
வர7ப� ஒ7ப�த7 �ள#க� 
வரெப2(�ளைத ம�ற�தி� பா�ைவ��� ஒ7 த9��� ைவ�க7ப�கிற4. 

 
அ)வலக 9றி3� :- 
 

ேம2க�டவா( ெபற7ப�ட ஒ7ப�த7 �ள#கள#' �ைறவான ஒ7ப�த7 �ள# அள#�4�ள  

M/s A.V. Enterprises நி(வன�தி� ஒ7ப�த7 �ள#�� ம�ற� அ;மதி வழGகலா�. 

(ந.க.எ�.1143/2020/இ1) 

த+*மான	 எ�.170  அ9வலக �றி7ப
�ப� ஒ7 த' அள#�க7ப�ட4. 
 

36. கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
' ெபா4 நிதிய
�கீ_ கீ_�காண� பண
கைள ேம2ெகா�ள 

12.06.2020 அ�( ஒ7ப�த7 �ள#க� ேகா<யதி', கீ_�க�ட வ
வர7ப� ஒ7ப�த7 �ள#க� 
வரெப2(�ளைத ம�ற�தி� பா�ைவ��� ஒ7 த9��� ைவ�க7ப�கிற4. 

வ. 
எ� 

ேவைலய'! ெபய* மதி3பV� 
ெதாைக (7.) 
இல�ச?திH) 

ஒ3பTததார*க� 
ெபய* தி�/தி�மதி / 

M/s 

ஒ3பTத சதவ +த	 
மதி3பV�NP9 

��தH 9ைற0 

1 

51-வ4 வா�� SMG நக� ப�தி�� 

 தியதாக 3” & 4” PVC ��ந{� 
�ழா&க� அைம�த' பண
 

8.00 
K. ஆ(0க� 2.06% - 

M/s A.V. Enterprises - 0.13 % 

வ. 
எ� 

ேவைலய'! ெபய* 
மதி3பV� 

ெதாைக (7.) 
இல�ச?திH) 

ஒ3பTததார*க� 
ெபய* தி�/தி�மதி / 

M/s 

ஒ3பTத சதவ +த	 
மதி3பV�NP9 

��தH 9ைற0 
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அ)வலக 9றி3� :- 
 

ேம2க�டவா( ெபற7ப�ட ஒ7ப�த7 �ள#கள#' �ைறவான ஒ7ப�த7 �ள# அள#�4�ள  

M/s A.V. Enterprises நி(வன�தி� ஒ7ப�த7 �ள#�� ம�ற� அ;மதி வழGகலா�. 

(ந.க.எ�.1143/2020/இ1) 

த+*மான	 எ�.171  அ9வலக �றி7ப
�ப� ஒ7 த' அள#�க7ப�ட4. 

37. கா�சி ர� ெப3நகரா�சி ெபா4 -காதார7 ப
<வ
' திட�கழி, தி�ட பண
கள#' நகர7 

ப�திகள#' உ3வா�� ம��� திட�கழி,கைள ந�த7ேப�ைட ப-ைம உர���லி9�, 
ெசவ
லிேம� ப-ைம உர���லி9� உரமா��� பண
 ேம2ெகா�ள7ப�� வ3கிற4. அதி' 
பண
 <s� 26 DBC பண
யாள�க� பண
 <�4 வ3� பண
யாள�க5�� பா4கா7  
உபகரணGகைளs�, 47 ர, பண
�� ேதைவயான தளவாட7 ெபா3�கைள வாGகி� ெகா�ள 

நகர ம�ற த{�மான ஒ7 த' ெபற7ப�� அதன�7பைடய
' 17.07.2020 அ�( ஒ7ப�த7 �ள#க� 
ேகா< வர7ெப2ற ஒ7ப�த7 �ள#க� கீ_�க�ட வ
வர7ப� ெபற7ப���ள4. 
வ.
எ
� தளவாட7 ெபா3�கள#� 

வ
வர� 

ஒ7ப�த7 �ள# வழGகிய நி(வனGக� 

zெப3� 4� 
எ[4ெபா3�, அuச�7  
ெதாழி' ���ற, சGக� 
லி�, (GST 18%) தன# 

கா�சி ர� எ[4ெபா3�, 
அuச�7  ெதாழி' 
���ற, சGக� லி� 

1 ப
�கா- 500.00 750.00 
2 ச,' 450.00 550.00 
3 அ�ன��ைட அ9மின#ய� 390.00 455.00 
4 ைகsைற 70.00 90.00 
5 0ககவச� 4.00 10.00 
6 ெத�ன�4ட7ப� 40.00 50.00 
7 ம�ெவ�� 370.00 500.00 
8 மலார� 400.00 400.00 
9 ம�த�5� தக� 50.00 60.00 
10 ஒள#3� ேமலGகி 300.00 400.00 
11 ப
ளாv�� �7ைப கல� 1100.00 1250.00 

 
 
 
 
 
 
 

1 

வா�� எ�.51, வ
ேவகான�தா 
நக� ப�திய
' அைம�4�ள 
�Gகாவ
ைன -�த� ெச&4, 
-2(-வ� ம2(� ேபவ� ப
ளா� 
ெகா�� நைடபாைத அைம�த'. 

6.00 

K. ஆ(0க� 3.17% - 

M/s A.V. Enterprises - 0.03 % 
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ேம2க�ட வ
வர7ப� ெபற7ப�ட இர�� ஒ7ப�த7 �ள#கள#' �ைற�த வ
ைல வ
கித� 
வழGகிs�ள தி3வாள�. zெப3� 4� எ[4ெபா3� அuச�7  ெதாழி' ���ற, சGக� லி� 
எ�ற நி(வன�தி� ஒ7ப�த7 �ள#ய
ைன ஏ2( பண
 உ�தர, வழGக ம�ற�தி� அ;மதி 
ேகார7ப�கிற4. 
அ)வலக 9றி3� :- 

பண
 உ�தர, வழGக,� அத2கான ெசலவ
ன�தி2�� ம�ற� அ;மதி அள#�கலா�.  
           

      ந.க.எ�.4330/2020/எu1 

த+*மான	 எ�.172  அ9வலக �றி7ப
�ப� ஒ7 த' அள#�க7ப�ட4. 
 

38. கா�சி ர� ெப3நகரா�சிய
' ெகாேரானா ைவரv ெதா2( ேநா& பரவாம' த��க 

0�ெனuச<�ைக நடவ��ைக ேம2ெகா�ள நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களா' 
UTIS  திய கண�� தைல7  எ�.2502004 உ3வா�க7ப�� (Health Disaster Relief) இத� தைல7 �� 
2020 -21 – �கான வர, ெசல,� தி�ட�தி�கீ_ ெகாேரானா ச�ம�த7ப�ட ெசலவ
ன�தி2� 

ஏ2கனேவ ேதாராயமாக 2,00,00,000/- நிதி ஒ4�கீ� ெச&ய ம�ற�தி� அ;மதி ெபற7ப���ள4. 

(ந.ம.த{.எ�க�.1/30.04.2020, 26/29.05.2020) 

 

ேம9� ஏ2கனேவ நிதி ஒ4�கீ� ெச&4 ெகாேரானா ச�ம�த7ப�ட ெசலவ
ன�தி2� 

ெசலவ
ட7ப�ட4. ேம9� ��தலாக \.2,00,00,000/- (\பா& இர�� ேகா� ம���) நிதி 
ஒ4�கீ� ெச&ய ம�ற�தி� அ;மதி ேகார7ப�கிற4. 

அ)வலக 9றி3� :- 

 ம�ற� ஒ7 த' அள#�கலா�.        (ந.க.எ�.4016/2020/எu1) 
 
த+*மான	 எ�.173  அ;மதி அள#�க7ப�ட4. 
 
 

39.     கா�சி ர� நகரா�சி���ப�ட 51-வ4 வா�� ராமசாமி நக� ம2(� எ�.ஜி.ஓ. நக� 

பாரதியா� ெத3வ
� 0க7ப
' அைம�க7ப���ள ைக7ப�ப
ைன அக2றி அதி' மி� ேமா�டா� 
ெபா3�தி த�ண {� வசதி ஏ2ப��தி த3மா(�, இராமசாமி நக<' மைழந{� வ�கா'வா& வசதி 
ெச&4 த3மா(� அ7ப�தி ம�க� ேகா<�ைகய
�ேப<', ேம2ப� ைக7ப�ப
ைன அக2றி அதி' 
மி� ேமா�டா� ெபா3�தி த�ண {� வசதி ஏ2ப��த,� ம2(� அ7ப�திய
' மைழந{� 

வ�கா'வா& அைம��� பண
கைள ேம2ெகா�ள,�, அத2கா�� மதி7ப��� ெதாைக \.4.00 
இல�ச�தி2�� ம�ற�தி� அ;மதி ேகார7ப�கிற4. 
    
அ)வலக 9றி3� 
    ம!ற	 அ<மதி வழ�கலா	          (e.f.v©.1143/2020/Ï1) 
 

த+*மான	 எ�.174  அ;மதி அள#�க7ப�ட4  
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40.      கா�சி ர� ெப3நகரா�சி ெபாறிய
ய' ப
<வ
' பராம<�க7ப�� வ3� ஆைணயாள� 

அவ�கள#� பய�பா��9�ள ஈ7  வாகன� பதி, எ�. TN 21 AL5848 எ�ற வாகன�தி' 
ஏ2ப���ள ப[4கைள ந{�க� ெச&4  47ப
�க ேவ��ய4 அவசியமாகிற4. எேனவ ேம2ப� 

பண
கைள ெச&வத2��, அத2காக ஆ�� உ�ேதச மதி7ப�� ெதாைக \.60,000/-�� ம�ற�தி� 
அ;மதி ேவ�ட7ப�கிற4. 
அ)வலக 9றி3� 
 

1.    ம�ற� அ;மதி வழGகலா�           

2.   ம�ற�தி� அ;மதிய
ைன எதி�ேநா�கி தன# அ9வல<� 0� அ;மதி  

  ெப2( பண
க� ேம2ெகா�டைம��� ம�ற� அ;மதி வழGகலா�.  
                               

த+*மான	 எ�.175  அ;மதி அள#�க7ப�ட4  
 
 
 
 

 

நகரா�சி அ9வலக�.                                   (X�)    ரா. மேகvவ<, 

கா�சி ர�.                                                                                                                                       தன# அ9வல�, 

நா�::::----    33331.08.2020.                                                                                                          கா�சி ர� ெப3நகரா�சி 
 
 
 

//உ�ைம நக'// 
 
 

ஆைணயாள� 
கா�சி ர� ெப3நகரா�சி. 


