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த2�மான
த2�மான
த2�மான
த2�மான
    

28.02.2020 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    1111    
 நகரா�சி ஆைணய� (5.�.ெபா) அவ�கள8 ஜனவ� 2020 மாத நா�+றி�: ம�ற�தி� 
பா�ைவ$+ ைவ$க�ப�கிற8 
அ;வலக +றி�: :-    பதி< ெச=யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

த2�மான
த2�மான
த2�மான
த2�மான
    எ�எ�எ�எ�:-671        
அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8 

28.02.2020 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    2222    
    நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள8 ஜனவ� 2020 மாத நா�+றி�: ம�ற�தி� 
பா�ைவ$+ ைவ$க�ப�கிற8 
அ;வலக +றி�: :-    பதி< ெச=யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1)    

த2�மான
த2�மான
த2�மான
த2�மான
    எ�எ�எ�எ�:-672        
அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8 

28.02.2020 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    3333    
 இBநகரா�சி ெபா8 Cகாதார ப��வ� இயDகி வ1
 TN 50 U 0518 ட
ப� ப�ேளச� 
வாகன�தி,+ :திய EXIDE BATTERY (HEAVY DUTY) 12 V 100 AH BATTERY FULL ACID CHARGES 

(18+18) வாD+
 பண�$+ இBநக� ம�ற த2�மான எ� 642 நா  31.01.2020�ப. 07.02.2020 ஆ
 ேததி 
அ�0 ேகார�ப�ட வ�ைல�: ள#ய� கீJக�ட நி0வனDகள#டமி1B8 கீJக�டவா0 
ெபற�ப�� ள8. 

வ.எ� நி0வன�தி� ெபய�  +றி�ப�ட�ப�� ள ெதாைக  
1 அ�: ேப�ட� ஒ�$L ெல�CமாD+. 10,100 
2 N ெரDகா ேப�ட�L ம�னா�+. 10,250 
3 சாமி ேப�ட� ஒ�$L ம�னா�+. 10,200 

ேம,க�டவா0 ெபற�ப�ட O�0 வ�ைல�: ள#கள# வ�ைச எ� 1 உ ள அ�: 
ேப�ட� ஒ�$L ெல�CமாD+. நி0வன�தி� வ�ைல�: ள# +ைறவாக உ ள8.  ம�ற�தி� 
பா�ைவ$+
 அ@மதி$+
 ைவ$க�ப�கிற8. 
அ;வலக +றி�:  
 +ைறBத வ�ைல�: ள#யான அ�: ேப�ட� ஒ�$L ெல�CமாD+. அவ�கள8 
வ�ைல�: ள#ைய ஏ,கலா
 
(ந.க.எ�. 329/2018/எS1)    

த2�மான
த2�மான
த2�மான
த2�மான
    எ�எ�எ�எ�:-673        
அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8 



28.02.2020 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    4444    
இBநகரா�சி$+�ப�ட 8வ8 வா�� பஜைன மட�ெத1வ� :திய இBதியா மா�$ II  ப
� 

:திதாக மா,றி தள
 அைம$+
 பண�$+ 18.02.2020  ேததி அ�0 ேகார�ப�ட ஒ�பBத: ள#ய� 
கீJக�ட ஒ�பBததார�கள#டமி1B8 இர�� ஒ�பBத: ள#க  கீJக�டவா0 வர�ெப,0 ள8. 

வ. 
எ� 

ஒ�பBததார� ெபய�  ஒ�பBத 
ெதாைக  

ஒ�பBத: ள# 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி1.ஜி. ரவ�SசBதிர� 
ஒ�பBததார� ஓைக�ேபைரV� 
வடபாதிமDகல
 

28982 28935 0.16% மதி�பW�ைடவ�ட 
+ைற< 

2 தி1.வ� எழிமாற� 
ஒ�பBததார� ெகாரடாSேச� 
ேரா�  ெல�CமாD+. 

28982 29055 0.25 % 

மதி�பW�ைடவ�ட 
அதிக
 

 ேம,க�டவா0 ெபற�ப�ட இர�� ஒ�பBத: ள#கள# வ�ைச எ� 1 உ ள தி1.ஜி. 
ரவ�SசBதிர� ஒ�பBததார� ஓைக�ேபைரV� எ�பவ�டமி1B8 வர�ெப,ற ஒ�பBத: ள# ெதாைக 
மதி�பW�.ைன வ�ட 0.16% +ைறவாக உ ள8.  ம�ற�தி� பா�ைவ$+
 அ@மதி$+
 
ைவ$க�ப�கிற8. 
அ;வலக +றி�:  
 +ைறவான ஒ�பBத: ள#ய�ைன ம�ற
 ஏ,கலா
. 
(ந.க.எ�. 214/2020/இ1)    

த2�மான
த2�மான
த2�மான
த2�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    674674674674    
அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8 

28.02.2020 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    5555    
இBநகரா�சி$+�ப�ட 1வ8 வா�� அ=ய� ேதா�டSேச�ய� :திய இBதியா மா�$ II 

ப
� :திதாக மா,றி தள
 அைம$+
 பண�$+ 18.02.2020  ேததி அ�0 ேகார�ப�ட 
ஒ�பBத: ள#ய� கீJக�ட ஒ�பBததார�கள#டமி1B8 இர�� ஒ�பBத: ள#க  கீJக�டவா0 
வர�ெப,0 ள8. 
வ. 
எ� 

ஒ�பBததார� ெபய�  ஒ�பBத 
ெதாைக  

ஒ�பBத: ள# 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி1.ஜி. ரவ�SசBதிர� ஒ�பBததார� 
ஓைக�ேபைரV� வடபாதிமDகல
 

27299 27270 0.11% மதி�பW�ைடவ�ட 
+ைற< 

2 தி1.வ� எழிமாற� ஒ�பBததார� 
ெகாரடாSேச� ேரா�   
ெல�CமாD+. 

27299 27345 0.17 % மதி�பW�ைடவ�ட 
அதிக
 

 

த2�மான
த2�மான
த2�மான
த2�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    675675675675    
அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8 



ேம,க�டவா0 ெபற�ப�ட இர�� ஒ�பBத: ள#கள# வ�ைச எ� 1 உ ள தி1.ஜி. 
ரவ�SசBதிர� ஒ�பBததார� ஓைக�ேபைரV� எ�பவ�டமி1B8 வர�ெப,ற ஒ�பBத: ள# ெதாைக 
மதி�பW�.ைன வ�ட 0.11% +ைறவாக உ ள8.  ம�ற�தி� பா�ைவ$+
 அ@மதி$+
 
ைவ$க�ப�கிற8. 
அ;வலக +றி�:  
 +ைறவான ஒ�பBத: ள#ய�ைன ம�ற
 ஏ,கலா
. 
(ந.க.எ�.212/2020/இ1)    

28.02.2020 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    6666    
 இBநகரா�சி$+�ப�ட 12வ8 வா�� சி�தா�தDகைரய�  :திய இBதியா மா�$ II  ப
� 
:திதாக மா,றி தள
 அைம$+
 பண�$+ 18.02.2020  ேததி அ�0 ேகார�ப�ட ஒ�பBத: ள#ய� 
கீJக�ட ஒ�பBததார�கள#டமி1B8 இர�� ஒ�பBத: ள#க  கீJக�டவா0 வர�ெப,0 ள8. 
வ. 
எ� 

ஒ�பBததார� ெபய�  ஒ�பBத 
ெதாைக  

ஒ�பBத: ள# 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி1.ஜி. ரவ�SசBதிர� ஒ�பBததார� 
ஓைக�ேபைரV� வடபாதிமDகல
 

28982 28935 0.16% மதி�பW�ைடவ�ட 
+ைற< 

2 தி1.வ� எழிமாற� ஒ�பBததார� 
ெகாரடாSேச� ேரா�   
ெல�CமாD+. 

28982 29055 0.25 % 

மதி�பW�ைடவ�ட 
அதிக
 

 ேம,க�டவா0 ெபற�ப�ட இர�� ஒ�பBத: ள#கள# வ�ைச எ� 1 உ ள தி1.ஜி. 
ரவ�SசBதிர� ஒ�பBததார� ஓைக�ேபைரV� எ�பவ�டமி1B8 வர�ெப,ற ஒ�பBத: ள# ெதாைக 
மதி�பW�.ைன வ�ட  0.16%  +ைறவாக உ ள8.  ம�ற�தி� பா�ைவ$+
 அ@மதி$+
 
ைவ$க�ப�கிற8. 
அ;வலக +றி�:  
 +ைறவான ஒ�பBத: ள#ய�ைன ம�ற
 ஏ,கலா
. 
(ந.க.எ�. 213/2020/இ1    

த2�மான
த2�மான
த2�மான
த2�மான
    எ�எ�எ�எ�:-676        
அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8 

  



28.02.2020 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    7777    
 இBநகரா�சி$+�ப�ட 1வ8 வா�� ேகாைரயா0 வட$+ ெத1வ�  :திய இBதியா மா�$ II 
ப
� :திதாக மா,றி தள
 அைம$+
 பண�$+ 18.02.2020 ேததி அ�0 ேகார�ப�ட 
ஒ�பBத: ள#ய� கீJக�ட ஒ�பBததார�கள#டமி1B8 இர�� ஒ�பBத: ள#க  கீJக�டவா0 
வர�ெப,0 ள8. 

வ. 
எ� 

ஒ�பBததார� ெபய�  ஒ�பBத 
ெதாைக 

ஒ�பBத: ள# 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி1.ஜி. ரவ�SசBதிர� 
ஒ�பBததார� ஓைக�ேபைரV� 
வடபாதிமDகல
 

28982 28935 0.16 % 

மதி�பW�ைடவ�ட 
+ைற< 

2 தி1.வ� எழிமாற� 
ஒ�பBததார� ெகாரடாSேச� 
ேரா�  ெல�CமாD+. 

28982 29055 0.25 % 

மதி�பW�ைடவ�ட 
அதிக
 

ேம,க�டவா0 ெபற�ப�ட இர�� ஒ�பBத: ள#கள# வ�ைச எ� 1 உ ள தி1.ஜி. 
ரவ�SசBதிர� ஒ�பBததார� ஓைக�ேபைரV� எ�பவ�டமி1B8 வர�ெப,ற ஒ�பBத: ள# ெதாைக 
மதி�பW�.ைன வ�ட  0.16% +ைறவாக உ ள8.  ம�ற�தி� பா�ைவ$+
 அ@மதி$+
 
ைவ$க�ப�கிற8. 
அ;வலக +றி�:  
 +ைறவான ஒ�பBத: ள#ய�ைன ம�ற
 ஏ,கலா
. 
(ந.க.எ�. 215/2020/இ1)    

த2�மான
த2�மான
த2�மான
த2�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    677677677677    
அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8 

28.02.2020 ெபா1 ெபா1 ெபா1 ெபா1     எ�எ�எ�எ�    8888    
இBநகரா�சி$+�ப�ட 4வ8 வா�� காமராஜ� காலன#ய� :திய இBதியா மா�$ II  ப
� 

:திதாக மா,றி தள
 அைம$+
 பண�$+ 18.02.2020  ேததி அ�0 ேகார�ப�ட ஒ�பBத: ள#ய� 
கீJக�ட ஒ�பBததார�கள#டமி1B8 இர�� ஒ�பBத: ள#க  கீJக�டவா0 வர�ெப,0 ள8. 
வ. 
எ� 

ஒ�பBததார� ெபய�  ஒ�பBத 
ெதாைக  

ஒ�பBத: ள# 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி1.ஜி. ரவ�SசBதிர� ஒ�பBததார� 
ஓைக�ேபைரV� வடபாதிமDகல
 

27557 27270 1.04 % மதி�பW�ைடவ�ட 
+ைற< 

2 தி1.வ� எழிமாற� ஒ�பBததார� 
ெகாரடாSேச� ேரா�   
ெல�CமாD+. 

27557 27345 0.77 % மதி�பW�ைடவ�ட 
அதிக
 

  

த2�மான
த2�மான
த2�மான
த2�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    678678678678    
அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8அ@மதி$க�ப�ட8 



ேம,க�டவா0 ெபற�ப�ட இர�� ஒ�பBத: ள#கள# வ�ைச எ� 1 உ ள தி1.ஜி. 
ரவ�SசBதிர� ஒ�பBததார� ஓைக�ேபைரV� எ�பவ�டமி1B8 வர�ெப,ற ஒ�பBத: ள# ெதாைக 
மதி�பW�.ைன வ�ட  0.16% +ைறவாக உ ள8.  ம�ற�தி� பா�ைவ$+
 அ@மதி$+
 
ைவ$க�ப�கிற8. 
அ;வலக +றி�:  
 +ைறவான ஒ�பBத: ள#ய�ைன ம�ற
 ஏ,கலா
. 
(ந.க.எ�. 211/2020/இ1)    

              

 
           ஆைணய� / தன# அ;வல� 
                  ��தாந�� நகரா�சி 


