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கா�சி�ர� ெப�நகரா�சி 
��ட எ�.17/2019-20    

 

2020-� ஆ�� மா�� மாத� 31-� ேததி ெச�வா� 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. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
# அைன�& ப
'(கள*+� ெபா& ம�க�, வண
க,க� ம-.� 

நகரா�சி பண
யாள,களா# நகரா�சி நி,வாக� ம/& ெசா�&வ', ெதாழி# வ', ��ந1, க�டண�, ��தைக 

இன3க� ம-.� ப#ேவ. இன3க� �றி�& வழ��க� ெதாடர6ப�கி�றன.  அ7வழ��கள*# 

நகரா�சி சா,பாக வாதாட நகரா�சி வழ�கறிஞ, ம-.� அர9 வழ�கறிஞ,க:�� வழ�� க�டண� 

((((Advocate Fees) வழ3க ேவ��;�ளதா# 2020202020202020----21212121 ஆ� ஆ��-� வழ�� க�டண� ெச+�த(�, 

அத-கான ெசலவ
ன�தி-�� ம�ற�தி� அ=மதி ேகார6ப�கிற&. 

 
அ)வலக*    +றி-� :- 

ம�ற� அ=மதி அள*�கலா�.      ( ந.க.எ�.  /2020/அ1) 

த1,மான� எ�.469 அ=மதி அள*�க6ப�ட&. 
 

2. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி அ+வலக நகரம�ற �ட�தி# உ�ள EB ெமய
� ேபா,� 

பJதைட�&�ளதா# சீரான மி�ச6ைள வ!வதி#ைல. எனேவ ேம-ப� �ட�தி# உ�ள EB 
ெமய
� ேபா,�ைன மா-றியைம�& இதர மி� பராம'6� பண
க� ேம-ெகா�ள(�, அத-கா�� 

உ�ேதச ெசலவ
ன� M.1.00 இல�ச�தி-� ம�ற�தி� அ=மதி ேகார6ப�கிற&. 

 
அ)வலக +றி-�::::---- 
    ம�ற� அ=மதி வழ3கலா�.           (ந.க.எ�.3695/2020/Ï1) 

 

த1,மான� எ�.470 அ=மதி அள*�க6ப�ட&. 
 

3. கா�சி�ர� நகர ெபா& ம�க:�� தினச' வழ3கி�� ��ந1ைர 9�திக'6� ெசR& 

பா&கா6�ட=� 9காதார�&ட=� வழ3கிட ேதைவயான கி!மி நாசின*யான ேசா�ய� ைஹ6ேபா 
�ேளாைர� திரவ பTள*சி3 ெசா+Uச� வ
நிேயாக� ெசR& இத� ேமா�டா,, ப�� இனண�த 
ைலய�க� பராம'6ப
ைன ேவகவதி ந1,பண
ய
ட� ம-.� பாலா. தைலைம ந1,பண
ய
ட� பண
க� 

எ6ர#-2020 இர�டா� வார� உட� ஐ�& மாதகால�தி-� ஆ�� ெசலவ
ன� M.9.90 இல�ச� 

ஆ��. 
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 ேம+ம த-ேபா& ெகாேரானா, ேகாவ
�-19 ைவரX பரவ
வ!� காலமாக இ!6பதா# அவசர 

அவசிய� க!தி த-ேபா& ம�ற�தா# அ=மதி�க6ப�ட வ
ைல வ
கித� M.14.00 லி�ட, (ம�ற 

த1,மான� எ�.242 நா�.31.10.2019) பராம'6� நி.வன� ெமச,X Yராஜ கணபதி எ�சின*ய'3 

ஓ,�X \ல� வ!� ஐ�& மா�தி-� ந1�6� ெசRதிட(� ம�ற ஒ6�த# ேவ�ட6ப�கி�ற&. 
அ)வலக* +றி-� ::::---- 

 ம�ற� அ=மதி அள*�கலா�.          (ந.க.எ�.03655/2019/இ3) 
 
த1,மான� எ�.471 அ=மதி அள*�க6ப�ட&. 
 
 

4. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
� எ#ைல���ப�ட சி�ைனய� �ள� ப�திய
# உ�ள 

ந�த6ேப�ைட ��� ��ந1, ந1ேர-. நிைலய�தி# அைம�&�ள திரவ �ேளா'� இய�திர� 
ெபா!�த6ப�� வ
நிேயாகி�க6ப�� ��ந1'# திரவ �ேளா'� கல�க6ப�கிற&.த-ெபாJ& திரவ 
�ேளா'� இ!6� �ைறவாக உ�ள&. ேம+� ெபா& ம�க� எதி,பாராத சமய�தி# வய
-.6 
ேபா�� ம-.� பா�^'யா தா��த+�� உ�ளாக ேந,வதா# திரவ �ேளா'� ��ந1'# கல�& 
வ
நிேயாகி�க ேவ��ய க�டாய _` நிைலய
# இ!6பதா# திரவ �ேளா'� வா3க ஓரா��-� 

உ�ேதச ெசலவ 1ன� M.3.50 இல�ச�தி-� மதி6பT� தயா'�க6ப�� ம�ற�தி� அ=மதி�� 

சம,6ப
�க6ப�கிற&. 
 
அ)வலக +றி-� :- 
 ம�ற� அ=மதி அள*�கலா�. 
த1,மான� எ�.472 அ=மதி அள*�க6ப�ட&. 
 

5. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி ெபா&9காதார6 ப
'வ
# திட�கழி( ேமலா�ைம தி�ட�தி� கீ` 

த-சமய� பய�பா��# உ�ள  கீ`க�ட வாகன3கைள  அத� பராம'6� நி.வனமான தி!வாள, 

கா�-அவ
டா எ�வ
ேரா எ�ஜின*ய,X (ப
) லி�, �ேன நி.வன� இ�நகரம�ற த1,மான எ�.435, 
நா�. 31.01.2012-�ப� கீ`க�ட வ
ைல வ
கித�தி# (வாகன� ஒ�.�� நா� ஒ�.�� ஆ�� 
எ'ெபா!�, வாகன ஓ��ந,, ஆபேர�ட, �லி ம-.� பராம'6� ெசல(க� உ�பட) 
பராம'�க6ப�� வ�த&.   
  

TN 21 AM 3216 : Mini Compactor 

TN 21 AM 3292 : Mini Compactor 

TN 21 AM 3294 : Big Compactor 

TN 21 BC 3727 : Mini Compactor 

TN 21 BC 3749 : Mini Compactor 

TN 21 BC 3261 : Mini Compactor 

TN 21 BC 3290 : Mini Compactor 

TN 21 AM 8082 : Hook Loader  
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   த-ேபா& ேம-ப� வாகன3கள*� பராம'6� கால�  நகரம�ற த1,மான� எ�.142/ 
01.01.2020-�ப� 29.03.2020 அ�.ட� b�வைடகிற&.  எனேவ இ7வாகன�ைத இய�க 

நகரா�சிய
# ேபாதிய நிர�த ஓ��ந,க� இ#லாத நிைலய
# ெபா&9காதார6 பண
க� 
தைடய
#லாம# நைடெபற(�, அவசர அவசிய� க!தி ஏ-கனேவ பராம'�& இய�கி வ!� 
நி.வனமான தி!வாள, கா�-அவ
டா எ�வ
ேரா எ�ஜின*ய,X (ப
) லி�, �ேன, எ�ற நி.வன�தா# 

ேம+� 30.03.2020 bத# 26.06.2020 வைர ஏ-கனேவ இய�கி பராம'��� வ
ைல வ 1த�திேலேய 

ம/��� இய�கி பராம'�க(� அத-கா�� ேதாராய ெசலவ
ன� M.24.75 இல�ச�தி-� 

ம�ற�தி� அ=மதி ேகார6ப�கிற&. 
 

அ)வலக* +றி-� ::::---- 
 

1. ம�ற� அ=மதி அள*�கலா�. 

2. ெபா&9காதார பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி இ6பண
ய
ைன ஏ-கனேவ பர'ம'�& 
   வ!� நி.வனமான தி!வாள, கா�-அவ
டா எ�வ
ேரா எ�ஜின*ய,X (ப
) லி�, �ேன  
   நி.வன�தி-� ஏ-கனேவ ஒ6�த# அள*�த வ
ைல வ
கித�தி� அ�6பைடய
#  
   பண
ைய ஒ6பைட6பத-�� ம�ற� ஒ6�த# வழ3கலா�. 

3. இ6பண
�கா�� ெதாைகய
ைன நகரா�சிய
� ெபா& நிதிய
லி!�& ெசல( ெசR& 
   ெகா�ள(� ம�ற� அ=மதி அள*�கலா�. 

 

  (ந.க.எ�.9316/2015/எd1) 
த1,மான� எ�.473 அ+வலக �றி6ப
�ப� ஒ6�த# அள*�க6ப�ட&. 
 
 

6. கா�சி�ர� நகரா�சி���ப�ட அைன�& வா,�கள*+� ெகாேரானா -19 ேநாR த�6� பண
க� 

�றி�& வ
ழி6�ண,( ம-.� அரசி� ெசய#பா�கைள ெபா& ம�க:�� ெத'வ
��� வ�ண� 5 

ஆ�ேடா�க� \ல� நக, bJவ&� ஒலிெப!�கி \ல� நா� ஒ�.�� வாடைக அ�6பைடய
# 

வ
ள�பர� ெசRய  24.03.2020 அ�. அறிவ
6� வழ3க ேகா'யதி# வர6ெப-ற \�. அறிவ
6�கள*� 

கீ`�க�ட வ
வர6ப� ெபற6ப���ளைத ம�ற�தி� பா,ைவ��� ஒ6�த+��� ைவ�க6ப�கிற&. 
 

   

வ....    

எ�    

வ'ைல-�1ள#    வழ3கிய    நி5வன3க1    ஆ�ேடா    வ'ள�பர�    �லி    
உ�பட    நா1    ஒ!5*+    

வாடைக) ) ) ) 9    

1 தி!. P. ப�ன 1,ெச#வ� M.2900/- 

2 தி!. S. �ணேசகர� M.2980/- 

3 தி!. A. b!க� M.3100/- 

 



4 

 

 

 ேம-க�ட வ
வர6ப� ெபற6ப�ட \�. வ
ைல6��ள*கள*# அைன�& இன3க:��� 

�ைற�த வ
ைல வ
கித� வழ3கி;�ள தி!. P. ப�ன 1,ெச#வ� அவ,கள*� வ
ைல6��ள*ய
ைன ஏ-.  

பண
 உ�தர( வழ3க ம�ற�தி� அ=மதி  ேகார6ப�கிற&. 

 

அ)வலக*    +றி-� ::::----    

 ம�ற� அ=மதி அள*�கலா�.                   (ந.க.எ�.3965/2020/எd1) 

 

த1,மான� எ�.474 அ+வலக �றி6ப
�ப� ஒ6�த# அள*�க6ப�ட& 
 

7. கா�சி�ர� நகரா�சி���ப�ட  மாவ�ட ஆ�சிய, அவ,கள*� ஆR( ��ட�தி# ெத'வ
�தவா.  

அைன�& வா,�கள*+� ெகாேரானா-19 ேநாR த�6�  பண
க:�காக ெபா& ம�கைள 

தன*ைம6ப��தப�டதி� ெபா& ம�க� அவரவ, வசி��� ப�திக:�� அ�தியாவசிய ெபா!�களான 

காRகறி வைகக� கிைட��� வைகய
#, TATA ACE மின*லா'  அ�6பைடய
#  17  TATA ACE 
மின*லா'  \ல� நா� ஒ�.�� வாடைக அ�6பைடய
# காRகறிக� எ��& ெச#ல அத-கா�� 

ேதாராய ெசலவ
ன� M.5.00 இல�ச� நகரா�சி ெபா& நிதிய
லி!�& ேம-ெகா�ள(�, வ
ைல6��ள* 
ெப-. நடவ��ைக எ��க(� ம�ற ஒ6�த# ேகார6ப�கிற&.   
 

அ)வலக*    +றி-� ::::----        

 

ம�ற� அ=மதி அள*�கலா�.                                    (ந.க.எ�.3965/2020/எd1) 

 

த1,மான� எ�.475 அ+வலக �றி6ப
�ப� ஒ6�த# அள*�க6ப�ட& 
 

8. கா�சி�ர� நகரா�சி���ப�ட அைன�& வா,�கள*+� ெகாேரானா-19 ேநாR த�6� பண
க� 

�றி�& வ
ழி6�ண,( ம-.� அரசி� ெசய#பா�கைள ெபா& ம�க:�� ெத'வ
��� வ�ண� 5 

ஆ�ேடா�க� \ல� நா� ஒ�.�� வாடைக அ�6பைடய
# வ
ள�பர� ெசRய(�, அத-கா�� ேதாராய 

ெசலவ
ன� M.5.00 இல�ச� நகரா�சி ெபா& நிதிய
லி!�& ேம-ெகா�ள(�, வ
ைல6��ள* ெப-. 

நடவ��ைக எ��க(� ம�ற ஒ6�த# ேகார6ப�கிற&.   

 

அ)வலக*    +றி-�                                ( ந.க.எ�.3965/2020/எd1) 

   ம�ற� அ=மதி அள*�கலா�. 

 

த1,மான� எ�.476 அ=மதி அள*�க6ப�ட& 

9. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி���ப�ட வா,� எ�.21-# உ�ள �6�சாமி நகரா�சி ெதாட�க6 

ப�ள*ய
# அைம�&�ள சைமய# அைறய
# சைமய# ேமைட (Kitchen Platform) அைம�த#, 
தைர�தள� ச' ெசRத# ம-.� வ�ண� sசி �&6ப
��மா. ேகார6ப�டைத ெதாட,�& ேம-ப� 

பண
ய
ைன ேம-ெகா�ள(�, அத-கா�� உ�ேதச ெசலவ
ன� M.2.50 இல�ச�தி-� ம�ற�தி� 

அ=மதி ேகார6ப�கிற&. 
 
அ)வலக +றி-� ::::---- 

 ம�ற� அ=மதி வழ3கலா�.          (ந.க.எ�.3695/2020/Ï1)    

த1,மான� எ�.477 அ=மதி அள*�க6ப�ட& 
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10. கா�சி�ர� நகரா�சிய
� ெபாறிய
ய# ப
'வ
# பய�ப��த6ப�� வ!� ��ந1, வாகன� 

எ�. TN 21G 0147-*+ பJ&க� பா,�& த�தி சா�. ெப-. த!த# 11.03.2020 அ�. 
ஒ6ப�த6��ள*க� ேகா'யதி# கீ`க�டவா. ஒ6ப�த6��ள*க� வர6ெப-.�ள& ம�ற�தி� 
பா,ைவ�� ைவ�க6ப�கிற&. 
 
வ. . . . 

எ
�    

ேவைலய'!    ெபய�க1    

    உ:ேதச    

மதி-ப;�<    

ெதாைக    9....    

வ'ைல-�1ள#    அள#:=1ள    

நி5வன:தி!    ெபய�    

((((தி�வாள�க1))))    

வ'ைல-�1
ள#    ெதாைக    

((((9பா�))))    

+ைற>    / / / / 

அதிக�        

1 

நகரா�சிய
� ��ந1, 

வாகன� எ�.TN 21 G 

0147-�� பJ&க� 

பா,�& த�தி சா�. 

ெப-. த!த# 

3,70,000/- 

M/s Sai Raghavendra 
Industries, Chennai-98 

3,61,080/- �ைற( 

M/s Ultrajet Cleaning System 
Pvt. Ltd., 

Maraimalai Nagar 
3,66,000/- அதிக� 

 
ேம-ப� ஒ6ப�த6��ள*கள*# �ைறவான ஒ6ப�த6��ள* அள*�&�ள நி.வன�தி� 

ஒ6ப�த6��ள*�� ம�ற�தி� அ=மதி ேவ�ட6ப�கிற&.  
 
அ)வலக +றி-� :- 

1.ம�ற� அ=மதி வழ3கலா�. 

2. பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி ம�ற அ=மதிய
ைன எதி,ேநா�கி தன* அ+வல'� 
  b� அ=மதி ெப-. பண
 உ�திர( வழ3கியைம��� ம�ற� அ=மதி வழ3கலா�. 

 

                                                        ((((ந.க.எ�.644/2020/இ2) 
த1,மான� எ�.478 அ+வலக �றி6ப
�ப� ஒ6�த# அள*�க6ப�ட& 
 

11.  கா�சி�ர� நகரா�சிய
� ெபாறிய
ய# ப
'வ
# பய�ப��த6ப�� வ!� கழி(ந1, உறி�9� 

வாகன� எ�. TN 21 G 0146 �� பJ&க� பா,�& த�தி சா�. ெப-. த!த# 06.03.2020 அ�. 
ஒ6ப�த6��ள*க� ேகா'யதி# கீ`க�டவா. ஒ6ப�த6��ள*க� வர6ெப-.�ள& ம�ற�தி� 
பா,ைவ�� ைவ�க6ப�கிற&. 
 
வ. . . . 

எ
�    

ேவைலய'!    ெபய�க1    

உ:ேதச    

மதி-ப;�<    

ெதாைக    9....    

வ'ைல-�1ள#    அள#:=1ள    

நி5வன:தி!    ெபய�    

((((தி�வாள�க1))))    

வ'ைல-�1
ள#    ெதாைக    

((((9பா�))))    

+ைற>    / / / / 

அதிக�    

1 

நகரா�சிய
� கழி(ந1, 

உறி�9� வாகன� எ�.  

TN 21G 0146 �� 

பJ&க� பா,�& த�தி 
சா�. ெப-. த!த#. 

4,55,000/- 

M/s Sai Raghavendra 
Industries, Chennai-98 

4,51,940/- +ைற> 

M/s Ultrajet Cleaning 
System Pvt. Ltd., 
Maraimalai Nagar 

4,60,200/- அதிக� 
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ேம-ப� ஒ6ப�த6��ள*கள*# �ைறவான ஒ6ப�த6��ள* அள*�&�ள நி.வன�தி� 
ஒ6ப�த6��ள*�� ம�ற�தி� அ=மதி ேவ�ட6ப�கிற&. 

 
அ)வலக +றி-� :- 

1. ம�ற� அ=மதி வழ3கலா�. 

2.  பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி ம�ற அ=மதிய
ைன எதி,ேநா�கி தன* அ+வல'�  
       b� அ=மதி ெப-. பண
 உ�திர( வழ3கியைம��� ம�ற� அ=மதி வழ3கலா�. 
 
                  (ந.க.எ�.10134/2020/இ2) 

த1,மான� எ�.479 அ+வலக �றி6ப
�ப� ஒ6�த# அள*�க6ப�ட& 
 
 

12. கா�சி�ர� நகரா�சி ெபா&9காதார6 ப
'வ
# இய3கி வ!� �6ப, லா' எ�. TN 21 BC 

6265-�� 2019-20� ஆ�� த�திdசா�. ெபற ேவ�� பJ&பா,6� பண
க� ேம-ெகா�ள 

05.03.2020 அ�. ஒ6ப�த6��ள*க� ேகார6ப�டதி# கீ`க�ட வ
வர6ப� இர�� 
நி.வன3கள*டமி!�& ஒ6ப�த6��ள*க� ெபற6ப���ள&.   
  

   
வ.எ�. நி5வன:தி! ெபய� ஒ-ப@த-�1ள# 

ெதாைக 9. 

1 Y ேஜாதிb!க� ேமா�டா, ஓ,�X, ேசல� 2,32,650.00 

2 இல�9மி ஆ�ேடா ^ச# ஓ,�X, ேம�u,, ேசல� 2,19,965.00 

 
ேம-க�ட வ
வர6ப� ெபற6ப�ட இர�� ஒ6ப�த6��ள*கள*# �ைற�த ஒ6ப�த6��ள* 

வழ3கி;�ள தி!வாள, இல�9மி ஆ�ேடா ^ச# ஓ,�X, ேம�u,, ேசல� நி.வன�தி� 
ஒ6ப�த6��ள*ய
ைன ஏ-.  பண
 உ�தர( வழ3க ம�ற�தி� அ=மதி  ேகார6ப�கிற&. 
 

அ)வலக* +றி-� ::::---- 

 ம�ற� அ=மதி அள*�கலா�.         (ந.க.எ�.12038/2019/எd1) 
 

த1,மான� எ�.480 அ+வலக �றி6ப
�ப� ஒ6�த# அள*�க6ப�ட& 
 

13.  கா�சி�ர� நகரா�சி  ெபா&9காதார6 ப
'வ
# இய3கி வ!� �6ப, லா' எ�. TN 21 BC 

5371-�� 2019-20-� ஆ�� த�திdசா�. ெபற ேவ�� பJ&பா,6� பண
க� ேம-ெகா�ள 

05.03.2020 அ�. ஒ6ப�த6��ள*க� ேகார6ப�டதி# கீ`க�ட வ
வர6ப� இர�� 
நி.வன3கள*டமி!�& ஒ6ப�த6��ள*க� ெபற6ப���ள&.        
 

வ.எ�
. 

நி5வன:தி! ெபய� ஒ-ப@த-�1ள# 
ெதாைக 9. 

1 Y ேஜாதிb!க� ேமா�டா, ஓ,�X, ேசல� 1,25,700 . 00 

2 இல�9மி ஆ�ேடா ^ச# ஓ,�X, ேம�u,, ேசல� 1,19,965 . 00 
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ேம-க�ட வ
வர6ப� ெபற6ப�ட இர�� ஒ6ப�த6��ள*கள*# �ைற�த ஒ6ப�த6��ள* 
வழ3கி;�ள தி!வாள, இல�9மி ஆ�ேடா ^ச# ஓ,�X, ேம�u,, ேசல� நி.வன�தி� 
ஒ6ப�த6��ள*ய
ைன ஏ-.  பண
 உ�தர( வழ3க ம�ற�தி� அ=மதி  ேகார6ப�கிற&. 
 
அ)வலக* +றி-� ::::---- 

 ம�ற� அ=மதி அள*�கலா�.         (ந.க.எ�.12493/2019/எd1) 
 

த1,மான� எ�.481 அ+வலக �றி6ப
�ப� ஒ6�த# அள*�க6ப�ட& 
 

14.  கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
# ேம-ெகா�ள6ப�ட வள,dசி6 பண
க� �றி�த வ
வர 

அறி�ைகய
ைன மாைல தமிழக� நாள*தழி# 01.02.2020 அ�. வ
ள�பர� ெசRதைம�� “MAALAI 
TAMIZHAGAM, Chennai-92”. அவ,கள*ட� இ!�& வர6ப���ள வ
ள�பர ெசலவ
ன6 ப��ய# 

(CGST&SGST வ'க� உ�பட) ெதாைக M.25,200/- (MபாR இ!ப�ைத�தாய
ர�& இ!{. ம���)  

ேம-ப� நி.ன�தி-� வழ3க ம�ற�தி� அ=மதி ேகார6ப�கிற&.  
          

அ)வலக* +றி-� ::::---- 

 ம�ற� அ=மதி அள*�கலா�.            (ந.க.எ�.6795/2019/இ1) 
 

த1,மான� எ�.482 அ=மதி அள*�க6ப�ட&. 
 

15. கா�சி�ர� நகரா�சி ச�&ண( ப
'வ
# கீ`க�ட ச�&ண( ைமய3க:�� எ'வா; இைண6� 

ம-.� அ�6�க� பJ&பா,��� பண
க� ேம-ெகா�ள வ
ைல6��ள*க� ேகார6ப�டதி# கீ`க�ட 

வ
வர6ப� \�. நி.வன3கள*டமி!�& வ
ைல6��ள*க� ெபற6ப���ளைத ம�ற�தி� ஒ6�த+�� 

ைவ�க6ப�கிற&. 

 

வ....    

எ�....    
நி5வன:தி!    ெபய�    

வ'ைல-�1ள#    
ெதாைக 9....    

1 
ேக.மதியழக�,ெந.28,2-வ& �.��ெத!,ர�னா நக,,பா�� 1000.00 

 

2 கலா� ேச#X & ச,வ 1X, ெந.246, ந��ெத!, வ
J6�ர� 1250.00 
 

3 அ#பா �ேரட,X, ெந.23,ப3காரெத!, கலைவ 1300.00 
              

அ)வலக*    +றி-� ::::---- 
  

ேம-க�டவா. ெபற6ப�ட \�. வ
ைல6��ள*கள*# �ைற�த வ
ைல6��ள* வழ3கி;�ள 

ேக.மதியழக�, பா�� நி.வன�தி� வ
ைல6��ள*ய
ைன ஏ-. பண
 உ�தர( வழ3க ம�ற� அ=மதி 
வழ3கலா�. 
 

(நக.எ�.4807/2015/சி3) 

த1,மான� எ�.483 அ+வலக �றி6ப
�ப� ஒ6�த# அள*�க6ப�ட& 



8 

 

16. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி அ+வலக�தி# மி� தைடக� ஏ-ப�� ேபா& தைடய
�றி 

பண
க� நைடெபற 62.5 ேக.வ
.ஏ ெஜனேர�ட, 3/2013-# நி.வ6ப�� பய�பா��# இ!�& 

வ!கி�ற&. 
 

 இத� பராம'6� பண
க� (AMC) அ3கீகார� ெப-ற ^ல, ெமச,X ச�ரபான* இ�சின*ய'3 

ஓ,�X கா�சி�ர� நி.வன�தா# ெசRய6ப�� வ!கி�ற&. பராம'6� கால� ப
6ரவ'-2019 உட� 
b�வைடகி�ற&. அ+வலக6பண
க� அவசிய� க!தி வ!� ஓரா��-� பராம'6� பண
க� 
ெசRதிட(�, ஆய
# ச,வ 1X ெசRதிட(� அ3கீகார� ெப-ற ேம-ப� நி.வன�திட� வ
ைல 

வ
வர� ெபற6ப�ட&. உ�ேதச ெசலவ
ன� M.15,000/- ஆ�� என ெத'வ
�க6ப�� உ�ள&.  
 
 ேம-ப� பண
க� அ3கீகார� ெப-ற ^ல'ட� ெசRதிட(� ெசலவ
ன�தி-�� ம�ற அ=மதி 
ேவ�ட6ப�கி�ற&. 
 
அ)வலக +றி-� :- 
 

 ம�ற� அ=மதி அள*�கலா�. 
 

த1,மான� எ�.484 அ=மதி அள*�க6ப�ட& 

 

17. 2020–� ஆ��-� இ7வ+வலக உபேயாக�தி-�� ேதைவயான எJ& ெபா!�க�, 

ப�வ3க�, ேக�� அறி6�க� ம-.� பதிேவ�க� ஆகியவ-ைற அdச��&� ெகா�ள(�, கண
ன* 

ம-.� த�டd9 ப
'வ
-�� ேதைவயான ெபா!�க� வா3கி� ெகா�ள(� 2020-2021-� ஆ��-� 

ெபா& நிதிய
லி!�& M.35.00 இல�சb�, ��ந1, வ�கால நிதிய
லி!�& M.5.00 இல�ச� 

மதி6ப
# அ7வ6ேபா& ேதைவ�ேக-ப, ேதைவ6ப�� சமய�தி# ���ற( ச3க3க� \ல� 
அdசி���, வா3கி� ெகா�ள(� ம�ற�தி� ஒ6�த# ேகார6ப�கிற&.  
 
அ)வலக +றி-� :- 
 

 ம�ற� அ=மதி அள*�கலா�          (ந.க.எ�.3870/2020/ப
6) 
 

த1,மான� எ�.485 அ=மதி அள*�க6ப�ட& 

 

18. இ�நகரா�சி�� உ�ப�ட தி!வ 1திப�ள� ப�திய
# கா,, ேவ�, பX நி.�&� க�டண� 

வ_# ெசR;� உ'ம� 2020-2021 ஆ� ஆ�� bத# \�. ஆ��க:�� ��தைக அ=பவ
�& 

ெகா�:� உ'ைம (அரசாைண எ�.181 நகரா�சி நி,வாக� ம-.� ��ந1, வழ3க# &ைற 

நா�.19.09.2008) இன�தி-� 20.03.2020 அ�. ம. ஏல� ம-.� ஒ6ப�த6��ள*க� 

ேகார6ப�ட&. ஏல�தி# கீ`க�ட 5 நப,க:� ஒ6ப�த6��ள* கீ` க�ட 1 நப!� கல�& 

ெகா�டன, ேகார6ப�ட ஏல�ெதாைக ம-.� வர6ெப-ற ஒ6ப�த6��ள*க� ஒ6�ேநா�� ப��ய# 
ம�ற�தி� பா,ைவ��� b�வ
-�� ைவ�க6ப�கிற&. 
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வ.
எ
� 

+:தைக வ'வர� 

ஏல:திW கல@= ெகா�டவ� 
ஒ-ப@த-�1ள#ய'W கல@=* 

ெகா�டவ�கள#! ெபய� 
மX5�  கவ% 

ேகா%ய ஏலெதாைக 
மX5� 

ஒ-ப@த-�1ள# 
ெதாைக 

1 

தி!வ 1திப�ள� ப�திய
# 
கா,, ேவ�, பX நி.�த� 
க�டண� வ_# ெசR;� 

உ'ம� 

ப
.ஹ'கி!�ண� 

S/O. R.T. ெப!மா�, 

1ப
/1 ராய3��ைட ெத!  
ெப'ய, கா�சி�ர�. 

ஏல�ேக�வ
 
ேகாரவ
#ைல, 

 எ�.ெஜயா, 

W/O, R. மண
 

27/B, ��ள6ப� ெத!, 
ெப'ய கா�சி�ர�. 

ஏல� ேக�வ
 
ேகாரவ
#ைல 

R.ேவ#b!க� 

S/O, ராb 

12 ேசஷா�தி'பாைளய�, 

கா�சி�ர�. 

M.8,10,000/- 
ஏல� ெதாைக 

வ
.கமல�க�ண�, 
த./ெப.ஜி.வரத�, 

71/27சி.எ�. அ�ணா&ைர ெத!, 
கா�சி�ர�. 

M.8,05,000/- 
ஏல� ெதாைக 

ஆ,. ெபா�ன�பல�, 

42எ, ஜ1ய,, நாராயணபாைளய� 
ெத!,கா�சி�ர�. 

M.8,15,000/- 
ஏல� ெதாைக 

எX.ெச#வ�, 
த/ெப.ஜி.சார3க�, 

148ப
, இ�திரா அவ
�U, அேசா� 
நக,, கா�சி�ர�. 

M.8,20,000/- 
ஏல� ெதாைக 

 
அ)வலக +றி-� :- 
 

 ேம-க�ட இன�தி-� இ!நப,க� ஏல�ெதாைக ேகாரவ
#ைல \�. நப,க� 
ேம-க�டவா. ஏல�ெதாைக ேகா'ன, ஒ! நப, ஒ6ப�த6��ள* அள*�&�ளா,. வர6ெப-ற 

ஒ6ப�த6��ள*ய
# M.8,20,000/-# ஒ6ப�த6��ள* ெகா��&�ள தி!.எX.ெச#வ� அவ,கள*� 

ஒ6ப�த6��ள*ைய ஊ,ஜ1த� ெசRயலா�. 
 

த1,மான� எ�.486 அ+வலக �றி6ப
�ப� ஒ6�த# அள*�க6ப�ட& 
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19. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி���ப�ட வா,� எ�.21 ேச��6ேப�ைட கவைர ெத!வ
# உ�ள 

சிெம�� சாைலயான& பJதைட�& ����, �ழியமாக உ�ளதாக வ�த ெபா&ம�கள*� �கா'� 

அ�6பைடய
# ேம-க�ட இட� ேநராR( ெசRததி#, பJதைட�த சிெம�� சாைலைய Patch 
Work ெசR& சீரைம�க உ�ேதச ெசலவ
ன� M.1.00 இல�ச�தி-�� ம�றதி� அ=மதி 

ேவ�ட6ப�கிற&. 
 
அ)வலக +றி-� :- 
 
 ம�ற� அ=மதி வழ3கலா�. 
 

த1,மான� எ�.487 அ=மதி அள*�க6ப�ட& 
 

20. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி எ#ைல���ப�ட பாலா. ந1, ப�ைகய
# இ�நிதியா��# 

வற�சிய
� காரணமாக ஏ-ப�� த�ண1, த��பா�ைட �ைற�க வா,� எ�.49, ெசவ
லிேம� 

ம-.� வா,� எ�.50, ெவ3கடா�ர� ப�திய
# �தியதாக மண#ேம� த�6பைணைய க�ட ஆ�� 

உ�ேதச ெசலவ
ன� M.1.00 இல�ச�தி-� ம�ற�தி� அ=மதி ேவ�� சம,6ப
�க6ப�கிற&. 

 
அ)வலக +றி-� :- 
 ம�ற� அ=மதி வழ3கலா�. 

 

த1,மான� எ�.488 அ=மதி அள*�க6ப�ட& 
 

21. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
# ெபா& நிதிய
�கீ` கீ`�கா�� பண
ய
ைன ேம-ெகா�ள 20.03.2020 

அ�. ஒ6ப�த6��ள*க� ேகா'யதி#, கீ`�க�ட வ
வர6ப� ஒ6ப�த6��ள*க� வரெப-.�ளைத 

ம�ற�தி� பா,ைவ��� ஒ6�த+��� ைவ�க6ப�கிற&. 

வ. 

எ
� 

ேவைலய'!    ெபய�        

மதி-ப;�<    

ெதாைக    

((((9....ல�ச:திW)))) 

ஒ-ப@ததார�க
1    ெபய�    தி�    / / / / 

தி�மதி    / / / / M/s    

ஒ-ப@த சதவ Zத� 

மதி-ப;�[X+ 

�<தW +ைற> 

1 

வா,� எ�.48, 43 உ�திரேமM, கீ`ேரா�, மிலிெட' 

ேரா� b�ய, வா,� எ�.48 காமா�சிய�ம� காலன*, 
வா,� எ�.32 வ
ள�க� ேகாய
# ெத!, வா,� எ�.31 

க!�கின*# அம,�தவ� ேகாய
# ெத!, வா,� எ�.32 

கெல�ட, ஆப
X (பால� அ!கி#) ேவகவதி ஆ. 

இைண6�, தாயா,�ள� (ேவகவதி கா#வாR அ!கி#), 

வா,� எ�.27 தி!�காலிேம� bத# �6ைப கிட3� 

வைர, வா,� எ�.40 தி!dேசாைல ெத! bத# �6ைப 

கிட3� வைர, வா,� எ�.39 அ�ணா&ைர ெத!, வா,� 

எ�.47 மிலிெட' ேரா� அ�ேப�கா, சிைல bத# 

சி�ைனய� �ள� வைர, வா,� எ�.30 மட� ெத!, 

அ�ணா பா,� ப�தி ஆகிய இட3கள*# சாைலகள*# 

ஓர� உ�ள ம�ைண JCB ம-.� �6ப, லா' ெகா�� 

அ6�ற6ப��&� பண
. 

3.00 
  

M.ேசக,
  

- 0.22% 

V. பா,�திப� 0.49 % - 
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2 

வா,� எ�.20, கdசேவXவர, ேகாய
# 9-றி+�, வா,� 

எ�.20 வண
க, வ 1தி இ!�றb�, வ 1ரமாகாள*ய�ம� 

ேகாய
# ெத!, வா,� எ�.19 மா��க�ண 1Xவர, 

ேகாய
# ெத!, ப#லவ, ேம�, வா,� எ�.41 

பdைசய6ப� க#�' சாைல (NCC ைமதான�), வா,� 

எ�.8, கி!�ண� ெத!, பைழய ரய
# நிைலய� 

அ!கி#, வா,� எ�.21 அ�ைன இ�திரா கா�தி சாைல, 

வா,� எ�.26, தி!�காலிேம�, b!க� ��ய
!6� 

ெப'யா, நக, ஆகிய இட3கள*# சாைலகள*# ஓர� 

உ�ள ம�ைண JCB ம-.� �6ப, லா' ெகா�� 

அ6�ற6ப��&� பண
. 

3.00 

M.ேசக, - 0.21% 

V. பா,�திப� 0.55 % - 

அ)வலக    +றி-� :- 

ேம-க�டவா. ெபற6ப�ட ஒ6ப�த6��ள*கள*# �ைறவான ஒ6ப�த6��ள* அள*�&�ள 

ஒ6ப�ததார'� ஒ6ப�த6��ள*�� ம�ற� அ=மதி வழ3கலா�. 

 

(ந.க.எ�.6904/2018/இ1) 

த1,மான� எ�.489 அ+வலக �றி6ப
�ப� ஒ6�த# அள*�க6ப�ட&. 
 

22.   இ�நகரா�சிய
# வண
க உபேயாக �ைத வ�கா# இைண6� ெப-. பய�ப��திவ�த கீ`க�ட 

பயனாள*க� த-ெபாJ& த3கள& க��ட3கைள வண
க பய�பா��லி!�& ��ய
!6பாக 

மா-றிவ
�டதாக ெத'வ
�&, 2020-21� ஆ�� bத# �ைத வ�கா# க�டண�ைத ��ய
!6� 

வைகபாடாக மா-றி வழ3�மா. வ
�ண6ப
�&�ளன,. 

 

வ. . . . 

எ�    

ெபய�     கவ%    �ைத    வ[காW    

இைண-� எ�    

1 G. கி!�ண� 21, பா�ராேப�ைட ெத! 008/23497 

2 96ப
ரமண
 ஷா 27, ப
.எX.ேக. ெத! 008/21386 

3 S. கி!�ணேவண
 34, ெர��6ேப�ைட ெத! 008/22126 

4 ம3கள�மா� 27A, &�பவன� அ!ணாdசல� ெத! 008/23447 

5 K. மகால�9மி 58E/8A1, காமராஜ, ெத! 008/73142 

6 T. ச�திரா 63/3, தி!ேவக�ப� ெத! 008/65105 

7 b�& நாக6ப� 14, வழ�க.�த1Xவர, ேகாய
# ெத! 008/24613 

8 S. ெச#வ� 16C, மாதன�பாைளய� ெத! 008/14636 

 
 ேம-ப� வ
�ண6பதார,க� ேகா'�ைகய
�ப� வ!வாR ப
'( அ+வல,க� ம-.� உதவ
 
ெபாறியாள,க� ேந'# ெச�. ஆR( ெசRததி# த-ெபாJ& ��ய
!6� க��டமாக இ!6ப& உ.தி 
ெசRய6ப�ட&. ேம+� மா,d 2020 வைர �ைத வ�கா# க�டண3கைள நி+ைவய
�றி 
ெச+�தி;�ளா,க�. எனேவ ேம-ப� �ைத வ�கா# இைண6�கைள வண
க உபேயாக�திலி!�& 

��ய
!6� உபேயாகமாக மா-றி கண
ன* ேக�ப
# தி!�த� ேம-ெகா�ள ம�ற�தி� அ=மதி 
ேகார6ப�கிற&. 

 

அ)வலக    +றி-�    
 

ம�ற� அ=மதி வழ3கலா�             (ந.க,எ�.2925/2020/இ5) 
த1,மான� எ�.490 அ=மதி அள*�க6ப�ட&. 
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23.  கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
# ெபா& நிதிய
�கீ` கீ`�கா�� பண
ய
ைன ேம-ெகா�ள 24.03.2020 

அ�. ஒ6ப�த6��ள*க� ேகா'யதி#, கீ`�க�ட வ
வர6ப� ஒ6ப�த6��ள*க� வரெப-.�ளைத 

ம�ற�தி� பா,ைவ��� ஒ6�த+��� ைவ�க6ப�கிற&. 

 

வ. 

எ
� 

ேவைலய'!    ெபய�    

மதி-ப;�< 

ெதாைக 

(9.ல�ச:திW) 

ஒ-ப@ததார�க1    

ெபய�    தி�    / / / / தி�மதி    / / / / 
ஆ////ள    

ஒ-ப@த சதவ Zத� 

மதி-ப;�[X+ 

�<தW +ைற> 

1 

29-வ& வா,� கா�தி ேரா� ம-.� 

வழ�க.�த1Xவர, ேகாய
# ெத!, 44-

வ& வா,� s�ேதா�ட� ஆகிய 

ப�திகள*# �தியதாக ��ந1, �ழாR 

மா-றியைம�த#. 

2.00 

A.V. 
எ�ட,ப
ைரசX - 0.12% 

K. ஆ.bக� 1.21% - 

2 

4-வ& வா,� ைவ��ட�ர� 

ெத!வ
# �தியதாக ��ந1, �ழாR 

மா-றியைம�த#. 

1.60 

A.V. 
எ�ட,ப
ைரசX - 0.11% 

K. ஆ.bக� 1.93% - 

 
அ)வலக    +றி-�    ::::----        

    

ேம-க�டவா. ெபற6ப�ட ஒ6ப�த6��ள*கள*# �ைறவான ஒ6ப�த6��ள* அள*�&�ள 

ஒ6ப�ததார'� ஒ6ப�த6��ள*�� ம�ற� அ=மதி வழ3கலா�. 

(ந.க.எ�.1143/2020/இ1)  

த1,மான� எ�.491 அ+வலக �றி6ப
�ப� ஒ6�த# அள*�க6ப�ட&. 
 

24.  கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
# ெபா& நிதிய
�கீ` கீ`�கா�� பண
கைள ேம-ெகா�ள 

27.02.2020 அ�. ஒ6ப�த6��ள*க� ேகா'யதி#, கீ`�க�ட வ
வர6ப� வரெப-.�ளைத ம�ற�தி� 
பா,ைவ��� ஒ6�த+��� ைவ�க6ப�கிற&. 
 

வ. 

எ
� 

ேவைலய'!    ெபய�    

மதி-ப;�< 

ெதாைக 

(9.ல�ச:திW) 

ஒ-ப@ததார�க1    

ெபய�    தி�    / / / / தி�மதி    / / / / 
M/s    

ஒ-ப@த சதவ Zத� 

மதி-ப;�[X+ 

�<தW +ைற> 

1 

வா,� எ�.42, 45, 46 ம-.� 47 
ஆகிய வா,�கள*� வ
'வா�க 
ப�திகள*# ��ந1, ப
ரதான ம-.� 
பகி,மான �ழாRக� பதி�த#. 

9.90 

K. பா��ய� 1.11% - 

V. பா,�திப� - 0.74% 

2 

வா,� எ�.28, 40 ம-.� 41 ஆகிய 
வா,�கள*� வ
'வா�க ப�திகள*# 
��ந1, ப
ரதான ம-.� பகி,மான 
�ழாRக� பதி�த#. 

9.90 

K. பா��ய� - 0.41% 

S. அbதா 1.91% - 

    

1) ேம-க�டவா. ெபற6ப�ட ஒ6ப�த6��ள*கள*# �ைறவான ஒ6ப�த6��ள*க� அள*�&�ள 

ஒ6ப�ததார'� ஒ6ப�த6��ள*�� ம�ற�தி� அ=மதி  ேகார6ப�கிற&- 
 

அ)வலக    +றி-�    ::::----        ம�ற� அ=மதி வழ3கலா�.                                                                                                                                            (ந.க.எ�.        /2020/இ1)  

        

த1,மான� எ�.492 அ+வலக �றி6ப
�ப� ஒ6�த# அள*�க6ப�ட&. 
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25.   இ�நகரா�சிய
# கீ`க�ட bகவ'ய
# உ�ள �ைத வ�கா# இைண6� ேக�� எJ6ப6ப�� 

நாள& வைர க�டண� நி+ைவயாக இ!�& வ!கிற&. இ�நிைலய
# ேம-ப� இட�தி� 

உ'ைமயாள,க� அ�த bகவ'ய
# எ7வ
த க��டb� இ#லாம# காலிய
டமாகேவ இ!�& 

வ!வதாக(�, �ைத வ�கா# இைண6� இ#ைல என(� ெத'வ
�& அ�த இட�தி-� நகரா�சியா# 

ேக�� எJ6ப6ப�ட �ைத வ�கா# இைண6ப
ைன ந1�க� ெசRய(�, அத-கான நி+ைவ ெதாைககைள 

ர�& ெசRய(� ேகா';�ளா,. அத�ப� இ�நகரா�சிய
� உதவ
 / இளநிைல ெபாறியாளரா# ேநராR( 

ெசRய6ப�டதி# அ�த bகவ'ய
# க��ட� ஏ&� இ#லாம# த-ெபாJ& காலிய
டமாக உ�ள&�, �ைத 

வ�கா# இைண6� இ#லாம# உ�ள&� உ.தி ெசRய6ப�ட&. எனேவ ேம-ப� �ைத வ�கா# 

இைண6�கைள 2020-21 � ஆ�� bத# ேக�� எழாதவா. நி.�தி ைவ�க(� ம�ற�தி� அ=மதி 
ேவ�ட6ப�கிற&. 

 

வ....எ�    ெபய�     கவ%    
�ைத    வ[காW    

இைண-�    எ�    

1 P.K. க�தசாமி சா 415, கா�தி ேரா� 008/029/00461 

2 S.R. ெமஹs6கா� 28A, &�பவன� அ!ணாdசல� ெத! 008/024/00562 

3 R. ச��தலா 109, கா�தி ேரா� 008/029/00166 

4 K. ம/னா�சி 13A/5-6, காமராஜ, ெத! 008/19023 
008/19024 

5 G. ேகாபாலகி!�ண� 16A, காமராஜ, ெத! 008/021/00031 

 

அ)வலக    +றி-�    

 

ம�ற� அ=மதி வழ3கலா�.                                                                      (ந.க.எ�.2951/2020/இ5) 

 

த1,மான� எ�.493 அ=மதி அள*�க6ப�ட&. 
 

26.   கா�சி�ர� நகரா�சி ெபா&9காதார6 ப
'வ
# இய3கி வ!� �6ப, லா' எ�. TN 21 BC 

6244-�� 2019-20-� ஆ�� த�திdசா�. ெபற ேவ�� பJ&பா,6� பண
க� ேம-ெகா�ள 

05.03.2020 அ�. ஒ6ப�த6��ள*க� ேகார6ப�டதி# கீ`க�ட வ
வர6ப� இர�� 

நி.வன3கள*டமி!�& ஒ6ப�த6��ள*க� ெபற6ப���ள&.   
வ. . . . 

எ�    
நி5வன:தி! ெபய�    

          
ஒ-ப@த-�1ள#    

1 Yேஜாதிb!க� ேமா�டா, ஓ,�X, ேசல� 2,10,300.00 

2 இல�9மி ஆ�ேடா ^ச# ஓ,�X, ேம�u,, ேசல� 1,99,965.00 

        
 ேம-க�ட வ
வர6ப� ெபற6ப�ட இர�� ஒ6ப�த6��ள*கள*# �ைற�த ஒ6ப�த6��ள* 
வழ3கி;�ள தி!வாள, இல�9மி ஆ�ேடா ^ச# ஓ,�X, ேம�u,, ேசல� நி.வன�தி� 
ஒ6ப�த6��ள*ய
ைன ஏ-.  பண
 உ�தர( வழ3க ம�ற�தி� அ=மதி  ேகார6ப�கிற&. 
 
அ)வலக* +றி-� ::::---- 

 ம�ற� அ=மதி அள*�கலா�.         (ந.க.எ�.11531/2019/எd1) 
த1,மான� எ�.494 அ+வலக �றி6ப
�ப�ஒ6�த#அள*�க6ப�ட& 
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27272727. கா�சி�ர� நகரா�சி ப�திய
# ெத! நாRக�, ப�றிக� ம-.� மா�க� 9-றி� தி'�& 

ெபா&ம�க:���, ேபா��வர�&��� இைடU. ஏ-ப��தி ெதா-. ேநாRக� பர(� வாR6�க� 

உ�ளதா# அைவகைள ப
��& அ6�ற6ப��த(�, 51 வா,� ப�திகள*+� உ�ள ெத! நாRகைள 
ப
��& அைவகள*� இன6ெப!�க�ைத தைட ெசRய ேவ�� அ.ைவ சிகிdைச ேம-ெகா�ள 
ஏ&வாக த�தியான நி.வன3கள*டமி!�& வ
ைல6��ள* ெப-. அதன�6பைடய
# 

ஒ6ப�த6��ள*க� ேகார(�, அத-கான ேதாராய ெசலவ
ன� M.9.00 இல�ச� நகரா�சி 

நிதிய
லி!�& ேம-ெகா�ள(� ம�ற�தி� அ=மதி�� ைவ�க6ப�கிற&. 
 

அ)வலக* +றி-� :- 

 ம�ற� அ=மதி அள*�கலா�.                (ந.க.எ�.11291/19/எd1) 
த1,மான� எ�.495 அ=மதி அள*�க6ப�ட& 
 
 

28282828. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி���ப�ட 1 bத# 51 வா,�கள*# ��ந1, இைண6� இர�ைட வ' 

வ
தி6� ம-.� ஏ-கனேவ &��6� ெசRய6ப�ட ��ந1, ,இைண6�க� கண
ன*ய
# வ!ட வ!ட� 

ேக�� எJ6ப6ப�� வ!கிற&. �றி6ப
�ட வ' வ
தி6� எ�கைள ேநராR( ெசRததி# M.5,58,428/- ஐ 

த�:ப� ெசRய(� ம-.� ேக�ப
ைன கண
ன*ய
# இ!�&  ந1�க� ெசRய(� ம�ற�தி� 

அ=மதி ேகார6ப�கிற&- 
    

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

k‹w« mDkÂ më¡fyh«.      (ந.க.எ�.2260 /2020/E4) 

த1,மான� எ�.496 அ=மதி அள*�க6ப�ட& 
 

 

29.29.29.29.    இ�நகரா�சிய
� ஆைணய, அவ,கள*� ஈ6� வாகன� எ� TN 21 AL 5848 – � �ள*6பதன6 

ெப�� (A/C) பJதைட�&�ளதா# அதைன மா-றியைம�திட உதவ
 ெபாறியாள, அவ,கள*� 

அள*�த �றி6ப
� ேப'# ஆ�� ேதாராய ெசலவ
ன� M.25,000/- �� ெபா& நிதிய
லி!�& 
ேம-ெகா�ள ம�ற�தி� அ=மதி ேவ�ட6ப�கிற&. 
 

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

1. k‹w« mDkÂ më¡fyh«.  

2. பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி நகர ம�ற�தி� தன* அ+வல'� b� அ=மதிைய 
ெப-.� �.கியகால வ
ைல6��ள* ேகார(� நடவ��ைக ேம-ெகா�ள(� ம�ற� 
அ=மதி அள*�கலா�.         

                  (ந.க.எ�.2601 /2020/E2) 

த1,மான� எ�.497 அ=மதி அள*�க6ப�ட& 



15 

 

 

30. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
� ஆைணய, பய�பா��+�ள ஈ6� வாகன� எ�.TN 21 AL 5848 

�ள*,பதன6ெப�� (A/c) பJ& ந1�கி மா-றியைம�திட வ
ைல6��ள* ேகார6ப�டதி#, கீ`க�டவா. 
\�. நி.வன3கள*டமி!�& வ
ைல6��ள* ெபற6ப���ள&. 
 

1. M/s Narayanamoorthy Auto Mobiles, Kancheepuram - Rs.23,300/- 
2. M/s A to Z Auto Air Condition, Kancheepuram  - Rs.23,400/- 
3. M/s Shiva Auto Air Condition, Kancheepuram  - Rs.22,650/- 
 

 ேம-ப� வர6ெப-ற வ
ைல6��ள*கள*# �ைற�த வ
ைல6��ள* அள*�&�ள M/s Shiva Auto 
Air Condition, Kancheepuram எ�ற நி.வன�தி-� பண
 உ�திர( வழ3கிட ம�ற� அ=மதி 
அள*�கலா�. 
அ)வலக +றி-� :- 

k‹w« mDkÂ më¡fyh«.              (ந.க.எ�.2601 /2020/E2) 

த1,மான� எ�.498 அ+வலக �றி6ப
�ப� ஒ6�த# அள*�க6ப�ட& 
 
 
 
நகரா�சி அ+வலக�.                                                              (ஓ�)  ரா. மேகXவ', 

கா�சி�ர�.                                                                                                                                      தன* அ+வல,, 

நா1::::----    31.03.2020.                                                                                                  கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி 
 

// உ�ைம நக# // 
 

 


