
அவசர�அவசர�அவசர�அவசர���ட	��ட	��ட	��ட	    
��தாந�����தாந�����தாந�����தாந���    நகரா�சிய��நகரா�சிய��நகரா�சிய��நகரா�சிய��    2019201920192019				    ஆ��ஆ��ஆ��ஆ��    �ச	ப��ச	ப��ச	ப��ச	ப�    மாத	மாத	மாத	மாத	    22224444				    நா"நா"நா"நா"    ெச$வா%கிழைமெச$வா%கிழைமெச$வா%கிழைமெச$வா%கிழைம        காைலகாைலகாைலகாைல    11110000.30 .30 .30 .30     மண��,மண��,மண��,மண��,    நைடெப-றநைடெப-றநைடெப-றநைடெப-ற    அவசர���டஅவசர���டஅவசர���டஅவசர���ட    

நடவ��ைகக"நடவ��ைகக"நடவ��ைகக"நடவ��ைகக"    

ம�ற���ட	ம�ற���ட	ம�ற���ட	ம�ற���ட	    
நைடெப-றநைடெப-றநைடெப-றநைடெப-ற    

நா"நா"நா"நா"    

வ/ைசவ/ைசவ/ைசவ/ைச    எ�எ�எ�எ�    ம-1	ம-1	ம-1	ம-1	    ம�றம�றம�றம�ற    ��ட2ெபா3"��ட2ெபா3"��ட2ெபா3"��ட2ெபா3"    ம�ற�தி�ம�ற�தி�ம�ற�தி�ம�ற�தி�    த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    

24.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    1111    
��தாந��� நகரா�சி�,�ப�ட ெல�6மா7,� கிராம	, பைழய ச�ேவ எ� 117/3, வா�� 2, 
ப�ளா� 11, =திய நகரள> எ� 3/1� 4000 ச?ர ம@�ட� 0.99 ெச�� நில	, அரசி� ஒ2=த� 
ெபற2ப�ட ��தாந��� BCைம தி�ட�தி� வ�வசாய ப,தியாக உ"ள?.  ேம-ப� இட	 
வ�வாசய ப,தியாக உ"ளைத வண�க ப,தியாக நில2பய� மா-ற	 ெச%? அரசாைண ெப-1 
த3மா1 ேம-ப� இட�தி� உ/ைமயாளராகிய தி3.ஜாகி�உேச�, ப�கீ�மHதா� ெத3, 
Iதம7கல	 அவ�க" இJநகரா�சி�, வ��ண2ப��?"ளா�.  இத� ம@? ஆேலாசைன ம-1	 
ஆ�ேசபைன ெத/வ��க வ�3	=ேவா�, 30 நா�கK�," ��தாந��� உ"K� தி�ட ,Cம 
உ12ப�ன� ெசயல3�, (ஆைணய�, ��தாந���) எC�? Nலமாக ெத/வ��க ேக�� தமிO 
தினச/ நாளPதO ம-1	 ஆ7கில தினச/ நாளPதOகளP� கடJத 14.11.2019� வ�ள	பர ப�ர6ர	 
ெச%ய2ப�ட?.  எனேவ மQதார� வ��ண2ப��?"ளவா1 நில2பய�பா� மா-ற	 ேகா3	 
ேம�BைறயR� B�ெமாழி>கைள நக� ஊரைம2= இய�,ந� 807, அ�ணாசாைல ெச�ைன 
ம-1	 நக�ஊரைம2= ?ைண இய�,ந� தUசாV� அவ�க" வழியாக அர6 ெசயலாள� 
வ 4��வசதி ம-1	 நக�=ற வள�Wசி ?ைற ெச�ைன அவ�கKக, ப/J?ைர ெச%? 
அQ2ப�ட நக� ம�ற�தி� அQமதி ேவ�ட2ப�கிற?. 
அXவலக ,றி2=  
 ம�ற	 அQமதி வழ7கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1)  

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    623623623623    
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 

  



 

24/.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    2222    
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களP� க�த ந.க.எ�. 40032/2012/ஆ�1 நா" 
04.12.2019�ப� இJநகரா�சிய�� ெசா�?வ/ தி3�த	/ம1 அளவ 4� / உய�> ெச%ய2ப�ட? 
ெதாட�பாக ஆ�ேசபைன ெத/வ��? ெபா?ம�க", ப"ளPவாச� நி�வாக	 ம-1	 அரசிய� 
க�சிக" ஆகிேயா/டமி3J? ெபற2ப�ட ம1 அளவ 4�க" ெச%ய2ப�ட? ஆ�ேசபைண 
வ��ண2ப7க" -820, ம-1	 ம�டல வா/யாக உய�> ெச%த? ,றி�? வர2ெப-ற 
வ��ண2ப7க" – 464 வ��ண2ப7க" ம-1ம அத� இைண2=க" 6050 ப�க	 நக� 
எ��க2ப�� நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய�,ந� தUசாV� அXவலக�தி-, அQ2ப�ட 
ஏ?வாக ேம-க�ட வ��ண2ப7க" நக� எ�2பத-, ஆ,	 உ�ேதச ெசலவ�ன	 ^.10000/-�, 
ம�ற�தி� அQமதி ேவ�ட2ப�கிற?. 
அXவலக ,றி2=  
 ம�ற	 அQமதி�கலா	 
(ந.க.எ�.1105/2018/அ1)    

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    624624624624    
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 

 

 

             
                    ஆைணய� / தனP அXவல� 
                   ��தாந��� நகரா�சி 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

சாதாரணசாதாரணசாதாரணசாதாரண    ��ட	��ட	��ட	��ட	    
��தாந�����தாந�����தாந�����தாந���    நகரா�சிய��நகரா�சிய��நகரா�சிய��நகரா�சிய��    2019201920192019				    ஆ��ஆ��ஆ��ஆ��    �ச	ப��ச	ப��ச	ப��ச	ப�    மாத	மாத	மாத	மாத	    31313131				    நா"நா"நா"நா"    ெச$வா%கிழைமெச$வா%கிழைமெச$வா%கிழைமெச$வா%கிழைம    காைலகாைலகாைலகாைல    11.311.311.311.30 0 0 0 மண��,மண��,மண��,மண��,    நைடெப-றநைடெப-றநைடெப-றநைடெப-ற    சாதாரண�சாதாரண�சாதாரண�சாதாரண�    ��ட��ட��ட��ட    

நடவ��ைகக"நடவ��ைகக"நடவ��ைகக"நடவ��ைகக"    

ம�ற���ட	ம�ற���ட	ம�ற���ட	ம�ற���ட	    
நைடெப-றநைடெப-றநைடெப-றநைடெப-ற    

நா"நா"நா"நா"    

வ/ைசவ/ைசவ/ைசவ/ைச    எ�எ�எ�எ�    ம-1	ம-1	ம-1	ம-1	    ம�றம�றம�றம�ற    ��ட2ெபா3"��ட2ெபா3"��ட2ெபா3"��ட2ெபா3"    ம�ற�தி�ம�ற�தி�ம�ற�தி�ம�ற�தி�    த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    

31.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    1111 
 நகரா�சி ஆைணய� (B.�.ெபா) அவ�கள? நவ	ப� 2019 மாத நா�,றி2= 
ம�ற�தி� பா�ைவ�, ைவ�க2ப�கிற? 
அXவலக ,றி2= :-    பதி> ெச%யலா	 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    625 625 625 625 
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 

31.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    2222    
 நகரா�சி நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள? நவ	ப� 2019 மாத நா�,றி2= 
ம�ற�தி� பா�ைவ�, ைவ�க2ப�கிற? 
அXவலக ,றி2= :-    பதி> ெச%யலா	 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1)    

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    626 626 626 626 
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 

31.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    3333    
    ��தாந��� நகரா�சி ப,தி�, 42.04 கி.ம@ ெதாைலவ�-, சாைலக" அைம�க>	 

நகரா�சி ப,திய�� ேசதமைடJத ,�ந4� பகி�மான ,ழாய�ைன மா-றி =திய ,�ந4� ,ழா% 
அைம�க>	 அ2ப,திய�� 1 ல�ச	 ெகா"ளள> உ"ள ேம�நிைல ந4�ேத�க ெதா�� 
அைம�க>	 ^.32.00 இல�ச�தி-, இJநக� ம�ற	 தன? த4�மான எ� 376 நா" 06.09.2018� 
அQமதி அளP�?	, அத-கான BCைமயான ெதாைக எ?>	 வ��வ��க2படாத நிைலய��, 
நகரா�சி Nல	 5.40 கி.ம@ அளவ�-, சாைல அைம�க பண�க" எ��?� ெகா"ள2ப�ட?. 
அதி� ஐJ? சி2ப7களாக பண�க" எ��?� ெகா"ள2ப�� 3 சி2ப7க" 3.710 கி.ம@ 
ெதாைலவ�லான சாைலக" ம��ேம B��க2ப�ட?, த-ேபா? இJநகரா�சி தி3வா^� 
மாவ�ட�திX"ள நகரா�சிகளP� மிக>	 ப��த7கிய நகரா�சிகளP� ஒ�றா,	, வ�வசாய	 
ம-1	 ப�ற ெதாழி�க" இ�லாத நகரா�சியாக>	 உ"ளதா� ெபா? நிதிய�லி3J? ேம-ப� 
பண�கைள இ�தி�ட�திலி3J? ஈ� ெச%ய இயலாத நிைலய�� இ3Jத காரண�தா�, 
ேம-க�ட நக�ம�ற த4�மான�தி� நிைறேவ-றிa"ளப� எ��?� ெகா"ள2ப�ட அைன�? 

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    627 627 627 627 
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 



பண�கK�,	 ெதாைக ஏ?	 அரசிடமி3J? வ��வ��க2படாத நிைலய�� ெபா?நிதிய�� ஈ� 
ெச%ய B�யாத நிைலய�� இ32பதா� இ2பண�ய�ைன ேம-ெகா"ள B�யவ��ைல.  ேமX	 
இJநகரா�சிய�� தினச/ 90 LPCD அளவ�� காைல ம-1	 மாைல தினச/ இ3ேவைளகளP� 3 
மண� ேநர	 ,�ந4� வ�நிேயாக	 வழ7க2ப�� வ3வதா� நாக7,� ப,திய�� ,�ந4� 
வ�நிேயாக	 த7,தைடய��றி அைன�? வ 4�கK�,	 வழ7க2ப�� வ3கிற?.  எனேவ 
ேம-க�ட நாக7,� ந4�ேத�க ெதா�� ம-1	 அ2பண��, பகி�மான ,ழா% அைம�,	 
பண�ய�ைன த-காலிகமாக ைகவ�டலா	. ேமX	 ேம-க�ட பண�ய�ைன ர�? ெச%?	 இJத 
பண��கான ெடபாசி� ெதாைக ம-1	 ��த� ைவ2=� ெதாைக ^.64,000/-�ைத 
ஒ2பJததார3�, தி3	ப வழ7க>	 ம�ற�தி� அQமதி ேவ�ட2ப�கிற? 
அXவலக ,றி2=  
 ம�ற	 அQமதி�கலா	    

31.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    4444    
     இJநகரா�சி ப,திய�� உ"ள வா%�கா�கைள 6�த	 ெச%வத-, ஒ3  JCB  

இயJதிர	 வாடைக�, வழ7,	 பண��,  23.12.2019 ேததி அ�1 ேகார2ப�ட 
ஒ2பJத="ளPய�� கீOக�ட ஒ2பJததார�களPடமி3J? இர�� ஒ2பJத="ளPக" கீOக�டவா1 
வர2ெப-1"ள?. 

வ. 
எ� 

ஒ2பJததார� ெபய�  ஒ2பJத 
ெதாைக  

ஒ2பJத="ளP 
ெதாைக  

சதவ�கித	 

1 தி3.சா%ரா	 b 
ஆ�டா" எ�� Nவ�H  

49400 49348 0.11% மதி2பR�ைடவ�ட 
,ைற> 

2 தி3.வ�ஜ%,மா� 
எ��Nவ�H வடபாதி 

49400 51480 4.21% மதி2பR�ைடவ�ட 
அதிக	 

 ேம-க�டவா1 ெபற2ப�ட இர�� ஒ2பJத="ளPகளP� வ/ைச எ� 1� உ"ள 
தி3.சா%ரா	 b ஆ�டா" எ�� Nவ�H ஒ2பJததார� ெல�6மா7,� எ�பவ/டமி3J? 
வர2ெப-ற ஒ2பJத="ளP ெதாைக மதி2பR��ைன வ�ட  0.11% ,ைறவாக உ"ள?.  ம�ற�தி� 
பா�ைவ�,	 அQமதி�,	 ைவ�க2ப�கிற?. 
அXவலக ,றி2=  
 ,ைறவான ஒ2பJத="ளPய�ைன ம�ற	 ஏ-கலா	. 
(ந.க.எ�. 1029/2019/எW1) 

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    628 628 628 628 
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 

  



31.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    5555    
                    இJநகரா�சி ெபா?6காதார ப�/வ�-, ஒ3 �2ப� �ரா�ட� 15 தின7கK�, வாடைக�, 
வழ7,	 பண��,  23.12.2019 ேததி அ�1 ேகார2ப�ட ஒ2பJத="ளPய�� கீOக�ட 
ஒ2பJததார�களPடமி3J? இர�� ஒ2பJத="ளPக" கீOக�டவா1 வர2ெப-1"ள?. 

வ. 
எ� 

ஒ2பJததார� ெபய�  ஒ2பJத 
ெதாைக  

ஒ2பJத="ளP 
ெதாைக  

சதவ�கித	 

1 தி3.சா%ரா	 b 
ஆ�டா" எ�� 
Nவ�H  

46800 46680 0.26% மதி2பR�ைடவ�ட 
,ைற> 

2 தி3.வ�ஜ%,மா� 
எ��Nவ�H வடபாதி 

46800 48420 3.46% மதி2பR�ைடவ�ட 
அதிக	 

 ேம-க�டவா1 ெபற2ப�ட இர�� ஒ2பJத="ளPகளP� வ/ைச எ� 1� உ"ள 
தி3.சா%ரா	 b ஆ�டா" எ�� Nவ�H ஒ2பJததார� ெல�6மா7,� எ�பவ/டமி3J? 
வர2ெப-ற ஒ2பJத="ளP ெதாைக மதி2பR��ைன வ�ட  0.26% ,ைறவாக உ"ள?.  ம�ற�தி� 
பா�ைவ�,	 அQமதி�,	 ைவ�க2ப�கிற?. 
அXவலக ,றி2=  
 ,ைறவான ஒ2பJத="ளPய�ைன ம�ற	 ஏ-கலா	. 
(ந.க.எ�. 1030/2019/எW1)    

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    629 629 629 629 
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 

31.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    6666    
     இJநகரா�சி ப,திய�X"ள 24 வா��களPX	 ம�திய நக�=ற ேம	பா�� அைமWசக�தா� 
ெவளPய�ட2ப��"ள திறJதெவளP கழி2ப�டம-ற நகர�தி-கான வழிBைற ைகேய��� 
,றி2ப���"ளவா1 6ய உதவ��,C�க", ப"ளPக" ம-1	 ,�ம�க" ப�ரதிநிதிக" 
ஆகிேயா/ட	 திறJதெவளP கழி2ப�டம-ற நகரெமன 6ய அறிவ�2= ெபற2ப��"ள?.  எனேவ 
இJநகரா�சிய�ைன c%ைம இJதியா தி�ட�தி� கீO திறJதெவளP கழி2ப�டம-ற (ODF++) 

நகரமாக 6ய அறிவ�2= ெச%ய>	 ேம-ப� அறிவ�2ப�ைன தினச/ நாளPதழி� ெவளPய�ட>	 
ம-1	 இதர ெசலவ�ன7கK�காக>	 ஆ,	 உ�ேதச ெசலவ�ன	 ^.20,000/-�, ம�ற�தி� 
அQமதி ேவ�ட2ப�கிற?. 
அXவலக ,றி2=  
 ம�ற	 அQமதி�கலா	  
(ந.க.எ�. 1051/2015/எW1)    

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    630 630 630 630 
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 

  



31.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    7777    
     ��தாந��� நகரா�சி உர�கிட7கி� கச� கழி> ம-1	 கழி>ந4� ேமலா�ைம 
ைமய	 (FSTP) அைம�,	 பண��, ஒ2பJத="ளP 26.06.2019 அ�1 ேகார2ப�ட?.  ேம-ப� 
ஒ2பJத="ளPய�ைன ெச%தி ம�க" ெதாட�=?ைற ெச�ைன அXவலக�தி-, அQ2ப2ப�ட?.  
ேம-ப� ஒ2பJத="ளPய�ைன வ�ள	பர	 ெச%ய Mark Media Communication, Chennai எ�ற 
நி1வன�தி-, அQமதி வழ7க2ப�ட?.  அத�ப� 31.05.2019 அ�1 இர�� நாளPதOகளP� 
ஒ2பJத="ளP வ�ள	பர	 வர2ப�ட?.  அத-கான ப��ய� ெதாைக ^.24,780/-ஐ Mark Media 

Communication Chennai நி1வன�தி-, வழ7க ம�ற�தி� அQமதி ேவ�ட2ப�கிற?. 
அXவலக ,றி2=  

1. ம�ற	 அQமதி�கலா	  
2. ெபா? நிதிய�� ேம-ெகா"ளலா	. 

(ந.க.எ�. 1695/2018/இ1)    

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    631 631 631 631 
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 

31.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    8888    
     இJநகரா�சி�,�ப�ட ,�ந4� பகி�மான ,ழா%களP� அைம�க2ப�ட வா�> ெதா��க" 
ம-1	 சிலா2=கள பCதைடJ?"ளதா� ேபா�,வர�தி-,	 ,�ந4� வழ7,வத-,	 சிரமமாக 
உ"ளதா� அதைன சீ� ெச%திட ஆ,	 மதி2பR� ^.80,000/-�, ம�ற�தி� அQமதி 
ேவ�ட2ப�கிற? 
அXவலக ,றி2=  

1. ம�ற	 அQமதி�கலா	  
2. ,�ந4� நிதிய�� ேம-ெகா"ளலா	. 

(ந.க.எ�. 1108/2019/இ1) 

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    632 632 632 632 
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 

31.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    9999    
 இJநகரா�சி�, உ�ப�ட அXவலக ப	2 அைறய�� உ"ள 12.5 HP ேமா�டா� 7.5 

HP Submersible Motor, Standby யாக உ"ள 12.5 HP ேமா�டா� 200MM வா�> பC?, 
கீழபண7கா�டா7,� ேமா�டா�, ேகாைரயா1 ேமா�டா� ம-1	 மர�கைட சிவ� ேகாவ�� 
அ3கி� உ"ள 20 HP Submersible Motor  சீ� ெச%?	 காய�� க��a	 அைம2பத-, ஆ,	 
மதி2பR� ^.1,70,000/-�, ம�ற�தி� அQமதி ேவ�ட2ப�கிற?,  
அXவலக ,றி2=  

1. ம�ற	 அQமதி�கலா	  
2. ,�ந4� நிதிய�� ேம-ெகா"ளலா	. 

(ந.க.எ�. 1112/2019/இ1)    

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    633 633 633 633 
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 



31.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    10101010    
 இJநகரா�சி�, உ�ப�ட கமாலியா ெத3,சி�ன2ப"ளP ெத3 சJதி� உ"ள கா�கி/� 
பால	 பCதைடJ? ேபா�,வர�தி-, சிரமமாக உ"ளதா� அதைன 4 ம@�ட� ந4ள�தி-, 
உைட�? அ2=ற2ப��திவ��� =திதாக கா7கி/� பால	 அைம2பத-, ஆ,	 மதி2பR� 
^.15,000/-�, ம�ற�தி� அQமதி ேவ�ட2ப�கிற?,  
அXவலக ,றி2=  

1. ம�ற	 அQமதி�கலா	  
2. ெபா? நிதிய�� ேம-ெகா"ளலா	. 

(ந.க.எ�. 1109/2019/இ1)    

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    634 634 634 634 
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 

31.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    11111111    
 இJநகரா�சி பராம/2ப�� உ"ள அXவலக ஆய�� எUசி� 7.5 HP திற� ெகா�ட?.  
அதைன மைழ�கால7களP� இய�,வத-, ஏ?வாக சீ� ெச%? பய�பா��-, ெகா�� 
வர>	, =ளPய7,� 6காதார வளாக�தி� உ"ள 1.5 HP பCதைடJத Submersible Motor ைன சீ� 
ெச%ய>	 ஆ,	 மதி2பR� ர.55,000/-�, ம�ற�தி� அQமதி ேவ�ட2ப�கிற?. 
அXவலக ,றி2=  

1. ம�ற	 அQமதி�கலா	  
2. ,�ந4� நிதிய�� ேம-ெகா"ளலா	. 

(ந.க.எ�. 1109/2019/இ1)    

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    635 635 635 635 
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 

31.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    12121212    
 இJநகரா�சி�, உ�ப�ட =திய நகரா�சி அXவலக க��ட�தி-, =திதாக 
மி�மா-றி அைம�? B	Bைன மி�சார	 வழ7கிட ஏ?வாக மி� மா-றி�, அ��தள	 
ம-1	 6வ� அைம�திட ஆ,	 மதி2பR� ^.30,000/-�, ம�ற�தி� அQமதி ேவ�ட2ப�கிற?. 
அXவலக ,றி2=  

1. ம�ற	 அQமதி�கலா	  
2.2.2.2. ெபா?நிதிய�� ேம-ெகா"ளலா	.        

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    636 636 636 636 
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 

  



31.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    13131313    
 இJநகரா�சி�, உ�ப�ட 11வ? வா�� மர�கைட ெமய�� சாைலய�� அ3கி� உ"ள 
ம�சாைலய�னலா� மைழ�கால7களP� ,��	 ,ழிaமாக உ"ளதா� ேபா�,வர�தி-, 
மிக>	 சிரமமாக உ"ள?,  எனேவ அதைன கிராவ� சாைலயாக அைம�திட ஆ,	 மதி2பR� 
^.1,30,000/-�, ம�ற�தி� அQமதி ேவ�ட2ப�கிற?. 
அXவலக ,றி2=  

1. ம�ற	 அQமதி�கலா	  
2. ெபா?  நிதிய�� ேம-ெகா"ளலா	. 

(ந.க.எ�. 1106/2019/இ1)    

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    637 637 637 637 
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 

31.12.2019 ெபா3"ெபா3"ெபா3"ெபா3"    எ�எ�எ�எ�    14141414    
 இJநகரா�சி�, உ�ப�ட பாரதி நக�, சிHதி நக�, சி�தா�த7கைர, இJதிரா நக�, 
கைலஞ� காலனP, மர�கைட ெமய�� ேரா� ம-1	 இதர ப,திகளP� =திதாக ,�ந4� ,ழா% 
அைம�திட>	 அரசி� சிற2= தி�டமான Internal Plumbing தி�ட�திைன நக� BCவ?	 
ெசய�ப��திட>	 அத-கான மதி2பR� ^.2.00 இல�ச�தி-, ம�ற�தி� அQமதி 
ேவ�ட2ப�கிற?. 
அXவலக ,றி2=  

1. ம�ற	 அQமதி�கலா	  
2. ,�ந4� நிதிய�� ேம-ெகா"ளலா	. 

(ந.க.எ�. 1111/2019/இ1)    

த4�மான	த4�மான	த4�மான	த4�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    638 638 638 638 
அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட?அQமதி�க2ப�ட? 

 

 

               
           ஆைணய� / தனP அXவல� 
                  ��தாந��� நகரா�சி 
 


