
ெசப்டம்பர-்2020 ம் மாத மன்றப்ெபா�ள்  
k‹wப்bghUŸ : 1 

 
 fhašg£lz« efuh£Á mYtyf ga‹gh£o‰F njitahd vGJ bghU£fŸ 
mtru mtÁa« fUÂ 2020-2021 « m©o‰F th§Ftj‰F«, mj‰fhd c¤njr bryÎ 
bjhif %.6.00 Ïy£r« k£L« bghJ ãÂæš  ÏUªJ bryÎ brŒÂlÎ« k‹w mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
 

mYtyf F¿¥ò- 

mDkÂ tH§fyh«. 

e.f. v©.997/2015/m1 

Ô®khd v© 2050      mDkÂ¡f¥g£lJÔ®khd v© 2050      mDkÂ¡f¥g£lJÔ®khd v© 2050      mDkÂ¡f¥g£lJÔ®khd v© 2050      mDkÂ¡f¥g£lJ    

 

மன்றப்ெபா�ள்:2 

 காயல்பட்டணம் நகராட்� ��ய ேப�ந்� நிைலயம் அ� ல் 
இயங் வ�ம் அம்மா உணவகத்�ல் உண% &ைல பட்'யல் 
இயந்�ரம் ப(�ஆ  சரி ெசய்ய இயலாத நிைல*ல் உள்ளதால் 
அதற்+ ப�லாக ��யதாக ஒ� ேடாக்கன் வழங்+ம் இயந்�ரம் வாங்க 
உத்ேத� ம�ப்� ெதாைக ..28,000/- வழங்க ஆைணயர ் அவரக்ளின் 
மன்ற அ3ம�க்+ 

காயல்பட்டணம் நகராட்� ப+�*ல் ேகா&ட் 19 த6ப்� 

நடவ'க்ைகயாக 7ககவசம் அணியாமல் இ�த்தல், ச8கஇைடேவளி 

கைட9'க்காமல் இ�த்தல் மற்:ம் ெபா� இடங்களில் எச�்ல் �ப்�தல் 

ேபான்ற நடவ'க்ைகக<க்+ அபாரதத் &�ப்ப� ெதாடரப்ாக 

நகரப்+�களில் &ளம்பர பதாைககள் ைவப்பதற்:ம்  ேபான்றைவகள் பற்= 

&ழப்�ணர%் ஏற்ப6த்த ?காதார ஆய்வாளரின் அ=க்ைக ப' நகராட்� 

ப+�*ல் 22 எண்ணம்  &ளம்பர பாதைககள் ைவப்பதற்+ம் +ைறந்த 

&ைலப்�ள்ளி வழங் ய சாந்தா '@ட்டல் ஆ:7கேநரி நி:வனத்�ற்+ 

&நிேயாக உத்தர% வழங்க%ம்  ெசல%த்ெதாைக ..30,000/- ைன ெபா� 

நி�*ல் இ�ந்� வழங் ட%ம் அ3ம� ேவண்டப்ப6 ற�. 

ந.க.எண்.369/2020/அ4 

�ர்மான எண் 2051 அ�ம�க்கப்பட்ட� 

 

 

 

 

 

 

 



மன்றப்ெபா�ள்:3 

 காயல்பட்டணம் நகராட்� �டக்கD% ேமலாண்ைம �ட்டத்�ன் Eழ் 

அைமக்கப்பட்6ள்ள Fண்உரமாக்கல் ைமயம் மற்:ம் ஆன்ைசட் உரைமயம் 

ஆ ய இடங்களில் உரமாக்கல் ெசயல்7ைறபற்=Gம் அதன் ெதாடரப்ான 

நடவ'க்ைககள் அடங் ய &ளம்பர பாதைககள் (14எண்ணங்கள்) 

ைவத்�ட%ம் +ைறந்த &ைலப்�ள்ளி வழங் ய சாந்தா '@ட்டல் 

ஆ:7கேநரி நி:வனத்�ற்+ &நிேயாக உத்தர% வழங்க%ம்  

ெசல%த்ெதாைக ..11,400/- ைன ெபா� நி�*ல் இ�ந்� வழங் ட%ம் 

அ3ம� ேவண்டப்ப6 ற�. 

 ந.க.எண்.956/2019/அ4 

�ர்மான எண் 2052 அ�ம�க்கப்பட்ட� 

 

மன்றெபா�ள்:4 

 காயல்பட்டணம் நகராட்� வர% ெசல% கணக்+ 2019-2020 ஆண்'ற்+ 

தனியார ்கணக்கர ்8லம் (Accounts) கணினி*ல் கணக்.+கைள சரிெசய்�ட 

8ன்: &ைலப்�ள்ளிகள் ெபறப்பட்ட�ல் +ைறந்த &ைலப்�ள்ளி வழங் ய  

��.நீலசச்ந்�ரன் என்பவ�க்+ ெதாைக ..30000/- வழங் ட மன்றத்�ன் 

ஒப்�தSக்+  

 

�ர்மான எண் 2053 அ�ம�க்கப்பட்ட� 

 

  



k‹w¥bghUŸ:5 

fhašg£lz« efuh£Áæš éÂ v©. 15‹ Ñœ mtru mtÁa« fUÂ br¥l«g® 
2020« khj¤Â‰F bryéd§fŸ nk‰bfh©lj‰F«, mj‰fhd gÂntL k‹w¤Â‹ 
gh®it¡F it¡f¥gL»wJ. 
 

mYtyf F¿¥ò- 

k‹w« gh®itæ£L m§Ñfç¡fyh«. 

Ô®khd v© 205Ô®khd v© 205Ô®khd v© 205Ô®khd v© 2054444                        mDkÂ¡f¥g£lJmDkÂ¡f¥g£lJmDkÂ¡f¥g£lJmDkÂ¡f¥g£lJ    

 

k‹w bghUŸ:6 

fhašg£lz« efuh£Áæš bgh¿æaš Ãéš cŸs ov‹.92v 6369 v‹w 
thfd¤Âš V‰g£LŸs gGJfis Mizaç‹ K‹ mDÂ bg‰W, mtru mtÁa« 
fUÂ 3 cŸq® éiy¥òŸëfŸ bg‰W Fwªj éiy¥òŸë tH§»a  ãô°lh® 
M£nlhkhigš°, ÂUbešntè v‹w ãWtd¤Â‹ _y« ntiy brŒj tif¡F 
bryÎ bjhifahf %88,500/- id (v‹g¤Â v£lhæu¤J IüW k£L«)bghJ ãÂæš 
ÏUªJ tH§»aijÍ« k‹w«  m§Ñf¡fyh«. 
 
mYtyf F¿¥ò- 

mtru mtÁa« fUÂ bjhif tH§»aij k‹w«  m§Ñfç¡fyh«. 

e.f.v©.81/2017/m3 

Ô®khd v© 205Ô®khd v© 205Ô®khd v© 205Ô®khd v© 2055555                        mDkÂ¡f¥g£lJmDkÂ¡f¥g£lJmDkÂ¡f¥g£lJmDkÂ¡f¥g£lJ    

 

k‹w¥bghUŸ:7 

fhašg£lz« efuh£Áæš ÏªÂa muÁ‹ Å£L trÂ k‰W« ef®¥òu ts®¢Á 
Jiw k‰W« kåjts nk«gh£L Jiw M»a ÏU mik¢rf§fsl‹ ÏªÂ bjhçš 
E£g fšé¡FGk¤jl‹ ÏizªJ cŸsh£Á mik¥òfëš Jè¥ gæ‰Á Â£lÂ‹ Ñœ  
Ïs« g£ljhçfS¡F gæ‰Á më¡f c¤njÁ¡f¥g£L mj‹ bghU£L m¿é¡if 
x‹W Âdkâ g¤Âç¡ifæš 05.09.2020 m‹W és«gu« brŒj tif¡F bjhif 
%.4358/-id tH§Ftj‰F k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

mYtyfF¿¥ò- 

k‹w« mDkÂ¡fyh«.  

e.f.v©. 1142/2019/Ï1 

 

Ô®khd v© 205Ô®khd v© 205Ô®khd v© 205Ô®khd v© 2056666                        mDkÂ¡f¥g£lJmDkÂ¡f¥g£lJmDkÂ¡f¥g£lJmDkÂ¡f¥g£lJ    

 

 

 



k‹w¥bghUŸ:8 

fhašg£lz« efuh£Á¡F£g£l k§fstho »uhk«, r®nt v© 481/1A2 v‹w 
Ïl¤Âš cŸs j©Ù® thšÎ bjh£ofis mf‰WtJ bjhl®ghf ÂU.K¤J¡Fkh® 
v‹gt® kJiu »isæš (br‹id ca®ÚÂk‹w«) tH¡F v©. WP (M.D) 

No.11476/2020 bjhl®ªJŸsh®.  nk‰go tH¡»š efuh£Á rh®ghf muR tH¡f¿P® 
ÂU.nf.».»UZzjh° v‹gt® M#uh»a tif¡F, tH¡f¿P® f£lzkhf %.9500/- 
k£L«  tH§f k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyfF¿¥ò- 

k‹w« mDkÂ tH§fyh« 

e.f.v©. 850/2020/m4 

Ô®khd v© 205Ô®khd v© 205Ô®khd v© 205Ô®khd v© 2057777                        mDkÂ¡f¥g£lJmDkÂ¡f¥g£lJmDkÂ¡f¥g£lJmDkÂ¡f¥g£lJ    

மன்றப் ெபா�ள்: 9 

 காயல்பட்டணம் நகராட�் ெபா=*யர ் 9ரி&ல் உள்ள TN 69 U 9148 எண். 
ெகாண்ட ஈப்� வாகனத்�ல் ெபா=யாளர ் மற்:ம் ஆைணயாளர ் ஆ யாரின் 
வாய்ெமாD உத்தர&ன்ப', அவ�யம் க�� +ளிர ்சாதன வச� ெசய்�ட, +ைறந்த 
&ைலப்�ள்ளி வழங் ய நிXஸ்டார ் ஆடே்டா ெமாைபல்ஸ், ��ெநல்ேவZ என்ற 
நி:வனம் 8லம் ெபா�த�் ேவைல உத்தர% வழங்+வதற்+ம், அதற்கான உத்ேதச 
ெசல% ெதாைக ..75,000/- ைன (என்பதா*ரம் மட6்ம்)  இந்நகராட்� வ�வாய் (ம) 
8லதன நி�*ல் இ�ந்� வழங் ட  மன்ற அ3ம� ேவண்டப்ப6 ற�. 

அSவலக +=ப்�- 

மன்றம் அ3ம� வழங்கலாம். 

ேகாப்� எண். 344/2011/அ4 

�ர்மான எண் 2058  அ�ம�க்கப்பட்ட� 
 
k‹w¥bghUŸ:10 

fhašg£lz« efuh£Á gFÂæš bl§F fhŒ¢rš jL¥ò gâ¡fhf kht£l 
M£Á¤ jiyt® mt®fë‹ foj« v©.158/98/2014‹go ÅL Ålhf br‹W mng£ 
kUªJ bjë¥gj‰F« k‰W« bl§F jL¥ò elto¡if¡fhf 40 j‰fhèf gâahs®fŸ 
kht£l M£Á¤ jiyt® mt®fë‹ brašKiw Mizæš bjçé¡f¥g£LŸs CÂa 
ã®za«go nk‰go gâfŸ nk‰bfhŸs¥g£L tU»‹wJ.  j‰rka«  nk‰go gâfis 
efuh£Á ã®thf Mizahs®, br‹id mt®fë‹ foj«. e.f.v©. 13433/2018/n#1 
ehŸ 17.09.2018 ‹go, x¥gªj mo¥gilæš brŒÂlÎ«, mj‰fhd x¥gªj òŸë 
nfhu¥g£L mj‹ eilKiwfŸ KoÎ‰W gâfŸ bjhl§f¥gL« tiu cŸs 
fhy¤Â‰F, nk‰go bl§F xê¥ò gâfis, V‰fdnt Ïªefuh£Áæš Âl¡fêÎ 
nkyh‹ikæš, cŸs jåah® J¥òuÎ gâfis nk‰bfh©L tU»‹w 
bk°[®°.nf.M®.f‹°£u¡õ‹, ãWtd« _y« brŒÂlÎ«, nk‰go bl§F xê¥ò 
gâahs®fS¡fhd CÂa« tH§»l V‰gL« bryéd§fisÍ« bghJ ãÂæš 
ÏUªJ bryÎ brŒÂl k‹w mDkÂ bgw¥g£oUªjJ.  j‰nghj nk‰go eilKiwfŸ 
vL¡f fhy mtfhr« njit¥gLtjhš nkY« 3 khj fhy¤Â‰F j‰nghija 
elto¡iffisÍ« bryéd§fisÍ« nk‰bfh©L bjhlu mDkÂ  
nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò- mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©.720/2014/m1 
    

Ô®khd v© 205Ô®khd v© 205Ô®khd v© 205Ô®khd v© 2059999                        mDkÂ¡f¥g£lJmDkÂ¡f¥g£lJmDkÂ¡f¥g£lJmDkÂ¡f¥g£lJ    

 

 



மன்றப்ெபா�ள்: 11 
 காயல்பட்டணம் நகராட்�*ல் அSவலக பயன்பாட்'ல் உள்ள 
Lan Connection and Intercom, Copier சரf்ஸ் மற்:ம் ��தாக நி:&ட%ம், 
Anti Virus, ஆப்ேரட்'ங் ெமன்ெபா�ள் மற்:ம் ெபா=*யல் 9ரி%க்+ 
Auto Card ெமன்ெபா�ள் நி:&ட%ம், கணினி, 9ரிண்டர ் உ�ரி 
பாகங்கள் வாங் ட%ம் உத்ேதச ெசல%த்ெதாைக ..1.00 இலடச்ம் 
மட6்ம் ெபா� நி�*ல் இ�ந்த ெசல% ெசய்�ட%ம் மன்ற அ3ம� 
ேவண்டப்ப6 ற�. 
 
 
அSவலக +=ப்�: அ3ம� வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.997/2015/�2 
 
�ர்மான எண் 2060  அ�ம�க்கப்பட்ட� 
                  

மன்றப்ெபா�ள்:12 

 காயல்பட்டணம் நகராட்� அைனத்� 9ரி%க<க்+ம் 

கணினிகள் மற்:ம் 9ரிண்டரக்ள் ஓராண்6 காலம் தனியார ்

நி:வனம் 8லம் பராமரிப்� ெசய்�ட, உள்iர ் &ைலப்�ள்ளிகள் 

ெபற்=ட%ம், +ைறந்த &ைலப்�ள்ளி வழங்+ம் நி:வனத்�ன் 

ெதாைக*ைன அ3ம�த்� அந்நி:வனத்�ற்+ ேவைல உத்தர% 

வழங் ட%ம் மன்ற அ3ம� ேவண்டப்ப6 ற�. 

அSவலக +=ப்�: அ3ம� வழங்கலாம் 

ந.க.எண்.1013/2016/�2 

 

�ர்மான எண் 2061  அ�ம�க்கப்பட்ட� 
                                                                                               

 

 

தனி அSவலர ்(ம) ஆைணயாளர ்(ெபா) 

                                                                               காயல்பட்டணம் நகராட்� 

 


