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    ஆ��ஆ��ஆ��ஆ��    ஜனவ�ஜனவ�ஜனவ�ஜனவ�    மாத
மாத
மாத
மாத
    6666



    நா நா நா நா     தி!க�கிழைமதி!க�கிழைமதி!க�கிழைமதி!க�கிழைம    காகாகாகாைலைலைலைல    11.011.011.011.00000    மண�'(மண�'(மண�'(மண�'(    நைடெப+றநைடெப+றநைடெப+றநைடெப+ற    அவசர'அவசர'அவசர'அவசர'    ��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+0
ம+0
ம+0
ம+0
    ம�றம�றம�றம�ற    ��ட1ெபா2 ��ட1ெபா2 ��ட1ெபா2 ��ட1ெபா2     ம�ற�தி�ம�ற�தி�ம�ற�தி�ம�ற�தி�    
த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    

06.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    1111    
 14வ5 ம�திய நிதி ஆைணய
 2019-2020� கீ9 தா�சாைல பண�கள 1920 ம;�ட� 
ந3ள�தி+( <.100.00 இல�ச
 மதி1ப>ட., 10 எ�ண�'ைகய�லான தா�சாைல1 பண�க  
கீ9க�டவா0 

வ.எ�. பண�கள@� வ�பர
  ந3ள
  அகல
  மதி1ப>� 
இல�ச�தி  

1 (�வ� நக� தா�சாைல அைம'(
 பண�  195.00 4.00 10.00 
2 Bள@ய!(. தா�சாைல அைம'(
 பண�  190.00 4.00 10.00 
3 சிDதிநக� தா�சாைல அைம'(
 பண�  195.00 4.00 10.00 
4 வ Eவ� காலன@ Fத ெத2 தா�சாைல 

அைம'(
 பண�  
195.00 4.00 10.00 

5 வ Eவ� காலன@ இர�டா
 ெத2 
தா�சாைல அைம'(
 பண�  

195.00 4.00 10.00 

6 ேத�வட'( ெத2 தா�சாைல அைம'(
 
பண�  

190.00 4.00 10.00 

7 சி�ன1ப ள@ ெத2 ம+0
 
அ�ணாகாலன@ தா�சாைல அைம'(
 
பண� 

190.00 4.00 10.00 

8 ெத�ற நக� தா�சாைல அைம'(
 பண�  190.00 4.00 10.00 
9 பாரதி நக� தா�சாைல அைம'(
 பண�  190.00 4.00 10.00 
10 உம� ஒலி நக� தா�சாைல அைம'(
 

பண�  
190.00 4.00 10.00 

    ��த��த��த��த    1920192019201920    40404040,00,00,00,00    100100100100.00.00.00.00    
 
 

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    639639639639    
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 



 ேம+ப. பண�'கான மதி1ப>�க  ம+0
 ப�ேரரைணக  நகரா�சி நி�வாக 
ஆைணய2க( அL1ப� ைவ'க1ப�� ம�ற�தி� அLமதி ேவ�ட1ப�கிற5. 
 
அMவலக (றி1B 
 ம�ற
 அLமதி'கலா
 
(ந.க.எ�.1067/2015/இ1) 

              
 
           ஆைணய� / தன@ அMவல� 
                  ��தாந�� நகரா�சி 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

சாதாரணசாதாரணசாதாரணசாதாரண    ��ட
��ட
��ட
��ட
    
��தாந����தாந����தாந����தாந��    நகரா�சிய��நகரா�சிய��நகரா�சிய��நகரா�சிய��    2020202020202020



    ஆ��ஆ��ஆ��ஆ��    ஜனவ�ஜனவ�ஜனவ�ஜனவ�    மாத
மாத
மாத
மாத
    31313131



    நா நா நா நா     ெவ ள@'கிழெவ ள@'கிழெவ ள@'கிழெவ ள@'கிழைமைமைமைம    காகாகாகாைலைலைலைல    11.311.311.311.30000    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+0
ம+0
ம+0
ம+0
    ம�றம�றம�றம�ற    ��ட1ெபா2 ��ட1ெபா2 ��ட1ெபா2 ��ட1ெபா2     ம�ற�தி�ம�ற�தி�ம�ற�தி�ம�ற�தி�    
த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    1111    
 நகரா�சி ஆைணய� (F.�.ெபா) ம+0
 நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள5 .ச
ப� 2019 மாத 
நா�(றி1B ம�ற�தி� பா�ைவ'( ைவ'க1ப�கிற5 
அMவலக (றி1B :-    பதிQ ெசRயலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    640640640640    
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    2222    
 சாைலேயார வ�யாபா�க  (வா9வாதார பா5கா1B ம+0
 வ�+பைன ஒS!(Fைற) ச�ட
, 
2014 (ம�திய ச�ட
 எ� 7/2014) 37வ5 ப��வ�� கீ9 வழ!க1ப�� ள அதிகார!க  ம+0
 தமி9நா� 
சாைலேயார வ�யாபா�க  (வா9வாதார பா5கா1B ம+0
 வ�+பைன ஒS!(Fைற) வ�திக , 2015 ம+0ம 
தமி9நா� சாைலேயார வ�யாபா�க  (வா9வாதார பா5கா1B, வ�+பைன ஒS!(Fைற ம+0
 உ�ம
 
வழ!(த) தி�ட
, 2015-� கீ9 ஏ+ப��த1ப�� ள வ�திகள@� கீ9 ��தாந�� நகரா�சி'கான 
சாைலேயார வ�யாபா�க  (வா9வாதார பா5கா1B ம+0
 வ�+பைன ஒS!(Fைற) 5ைண வ�திக , 2020 
கீ9க�டவா0 ஏ+ப��தQ
, ெபா5ம'க  அறிய ஏ5வாக தினச� நாள@த9க  ம+0
 மாவ�ட அரசிதழி 
ெவள@ய�டQ
 நடவ.'ைக ேம+ெகா ளQ
 அத+கான ெசலவ�ன�தி+(
 ம�ற�தி� அLமதி 
ேவ�ட1ப�கிற5. 

��தாந����தாந����தாந����தாந��    நகரா�சிநகரா�சிநகரா�சிநகரா�சி        
சாைலேயாரசாைலேயாரசாைலேயாரசாைலேயார    வ�யாபா�க வ�யாபா�க வ�யாபா�க வ�யாபா�க     ((((வா9வாதாரவா9வாதாரவா9வாதாரவா9வாதார    பா5கா1Bபா5கா1Bபா5கா1Bபா5கா1B    ம+0
ம+0
ம+0
ம+0
    வ�+பைனவ�+பைனவ�+பைனவ�+பைன    ஒS!(FைறஒS!(FைறஒS!(FைறஒS!(Fைற) ) ) ) 5ைண5ைண5ைண5ைண    வ�திக வ�திக வ�திக வ�திக     ,2020,2020,2020,2020----

02020202----18181818    
 சாைலேயார வ�யாபா�க  (வா9வாதார பா5கா1B ம+0
 வ�+பைன ஒS!(Fைற) ச�ட
, 
2014 (ம�திய ச�ட
 எ� 7/2014) 37வ5 ப��வ�� கீ9 வழ!க1ப�� ள அதிகார!க  ம+0
 தமி9நா� 
சாைலேயார வ�யாபா�க  (வா9வாதார பா5கா1B ம+0
 வ�+பைன ஒS!(Fைற) வ�திக , 2015 ம+0ம 
தமி9நா� சாைலேயார வ�யாபா�க  (வா9வாதார பா5கா1B, வ�+பைன ஒS!(Fைற ம+0
 உ�ம
 
வழ!(த) தி�ட
, 2015-� கீ9 ஏ+ப��த1ப�� ள வ�திகள@� கீ9 ��தாந�� நகரா�சி'கான 
சாைலேயார வ�யாபா�க  (வா9வாதார பா5கா1B ம+0
 வ�+பைன ஒS!(Fைற) 5ைண வ�திக , 2020 
கீ9க�டவா0 ஏ+ப��த1ப�கி�ற5. தமி9நா� மாவ�ட நகரா�சிக  ச�ட
, 1920 அ�தியாய
 14 
ப��Q 306 ம+0
 அத� உ�ப��Qகள@ வழ!க1ப�� ள அதிகார!கள@�ப.U
, அவ+றி+( 
ஏ+ப��த1ப�
 தி2�த!கE'( உ�ப��
, ம+0
 சாைலேயார வ�+பைனய�ைன ஒS!(ப��தQ
, 

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    641 641 641 641 
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 



��தாந�� நகரா�சி'கான சாைலேயார வ�யாபா�க  (வா9வாதார பா5கா1B மற0
 வ�+பைன 
ஒS!(Fைற) 5ைண வ�திக , 2020 ஏ+ப��த1ப�கி�ற5. 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
    ----1111    
Fதன@ைலFதன@ைலFதன@ைலFதன@ைல    

1. (0Vதைல1B ம+0
 ெதாட'க
(0Vதைல1B ம+0
 ெதாட'க
(0Vதைல1B ம+0
 ெதாட'க
(0Vதைல1B ம+0
 ெதாட'க
:- இVத 5ைண வ�திக  ��தாந�� நகரா�சி'கான சாைலேயார 
வ�யாபா�க  (வா9வாதார பா5கா1B ம+0
 வ�+பைன ஒS!(Fைற) 5ைண வ�திக  ,2020 
எ�றைழ'க1ப�
. 

2. இVத 5ைண வ�திகளான5 ெவள@ய�ட1ப�
 நா  Fத அFM'( வ2
. 
ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     வைரயைறக வைரயைறக வைரயைறக வைரயைறக :- இVத 5ைண வ�திகள@ உபேயாக1ப�
 வா��ைதகE'கான ெபா2  வைரயைற 

(i) “ ச�ட
“  எ�ப5 சாைலேயார வ�யாபா�க  (வா9வாதார பா5கா1B ம+0
 வ�+பைன 
ஒS!(Fைற) ச�ட
, 2014 (ம�திய ச�ட
 எ� 7/2014) எ�0 ெபா2 ப�
. 

(ii) “வ�+பைன தி�ட
“  எ�ப5 ச�ட�தி� 21 ஆ
 ப��வ�� கீ9 தயா�'க1ப�ட வ�+பைன தி�ட 
வைர1பட
 எ�0 ெபா2 ப�
. 

(iii) “வ�திக “  எ�ப5 தமி9நா� சாைலேயார வ�யாபா�க  (வா9வாதார பா5கா1B ம+0
 
வ�+பைன ஒS!(Fைற) வ�திக , 2015 எ�0 ெபா2 ப�
. 

(iv) “தி�ட
“  எ�ப5 ச�ட�தி� 38வ5 ப��வ�� கீ9 க�டைம'க1ப�ட தமி9நா� சாைலேயார 
வ�யாபா�க  (வா9வாதார பா5கா1B, வ�+பைன ஒS!(Fைற ம+0
 உ�ம
 வழ!(த) 
தி�ட
, 2015 எ�0 ெபா2 ப�
. 

(v) “நகர வ�+பைன (S“  எ�ப5 வ�திகள@� கீ9 அைம'க1ப�ட ஒ2 நகர வ�+பைன (S எ�0 
ெபா2 ப�
. 

ச�ட
, வ�திக  அல5 தி�ட
 ஆகியவ+றி வைரய0'க1ப�ட வா��ைதகE
, ெவள@பா�கE
 இVத 
5ைண வ�திகள@ பய�ப��த1ப�கி�றன.  அைவ Fைறேய ச�ட
, வ�திக  அல5 தி�ட
 
ஆகியவ+றி ெகா�� ள அேத ெபா2 ப�
. 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
    ----2222    
வ�+பைனவ�+பைனவ�+பைனவ�+பைன    ம�டல�திம�டல�திம�டல�திம�டல�தி    வ�+பைனவ�+பைனவ�+பைனவ�+பைன    ெசRU
ெசRU
ெசRU
ெசRU
    வ�த
வ�த
வ�த
வ�த
    ம+0
ம+0
ம+0
ம+0
    ஒS!(ஒS!(ஒS!(ஒS!(    Fைறக Fைறக Fைறக Fைறக     

(1) பாதசா�கள@� நடமா�ட
 (foot ball) ம+0
 சாைலய�� அகல
, வாகன
, ம+0
 பாத 
சா�கE'கான சீரான இய'க
 ஆகியவ+றி� த�ைமைய க2�தி ெகா�� வ�+பைன 
ம�டல!கைள நகர வ�+பைன (S F.Q ெசRU
. 

(2) ஒ2 இட�தி� ெகா திறL'ேக+ப சாைலேயார வ�யாபா�கள@� எ�ண�'ைக வைரய0'க 
ேவ��
.  ஒ2 (றி1ப��ட இட�தி நகர வ�+பைன' (Sவா நி�ணய�'க1ப�டவா0 
நடமா�
 வ�+பைனயாள�கள@� எ�ண�'ைக வர
ைப ம;றாம இ21ப5 (றி�5 
��தாந�� நகரா�சியா அ!கீக�'க1ப�ட அMவலரா ச�பா�'க1பட ேவ��
. 

(3) சாைலய�� அகல�ைத' ெகா��
, சாைல வ�வ�1B (றி�தான கீ9காW
 வ�வர!கைள' 
ெகா��
 இ�தி�ட�தி க��1ப��த1ப�ட வ�+பைன ம�டல!கைள வ�வ�'க1பட 
ேவ��
. 



 
 

(i) இ2வழி ேபா'(வர�5 ெகா�ட 6 ம;�ட� அகல
 ெகா�ட சிறிய சாைலகள@ 
நிைலயான சாைலேயார வ�+பைன அLமதி'க1படமா�டா5.  இ21ப�L
, அ�தைகய 
சாைலகள@ எVதவ�த ேநர�திM
 வாகன!க  அLமதி'க1படாத சாைலயாக 
அறிவ�'க1ப�டா அXசாைலகள@ சாைலேயார வ�+பைன அLமதி'க1படலா
. 

(ii) 3 ம;�ட� Fத 5 ம;�ட� வைர அகலமான சிறிய சாைலகள@ சாைலேயார வ�+பைன 
அLமதி'க1படமா�டா5.  இ21ப�L
 அ�தைகய சாைலக  ஒ2 வழி வாகன சாைல 
என அறிவ�'க1ப�.2Vதா சாைலேயார வ�+பைன அLமதி'க1படலா
. 

(iii) 5 ம;�ட� Fத 6 ம;�ட� வைர அகலமான சாைலகள@ சாைலய�� ஒ2 Bற�தி 
சாைலேயார வ�+பைன அLமதி'க1படலா
 

(iv) 10 ம;�ட� ம+0
 அத+( ேம அகலமான ெப�ய சாைலகள@ சாைலய�� இ2BறF
 
சாைலேயார வ�+பைன அLமதி'க1படலா
. 

(v) ஒ2 சாைலய� வ�+பைன அLமதி'க1ப�ட இட�தி அத� ெகா திறL'ேக+ப 
சாைலேயார வ�+பைனயாள�கள@� எ�ண�'ைக நி�ணய
 ெசRய1பட ேவ��
. 

(vi) சீரான ேபா'(வர�5 ம+0
 பாதசா�கள@� நடமா�ட
 (றி�5 காவ5ைறய�� 
அLமதி ெபற1ப�ட ப��ன� தா� நிைலயான சாைலேயார வ�+பைன அLமதி'க1பட 
ேவ��
.  ேதைவ1ப�டா அVத இட�தி வாகன நி0�த
 தைட ெசRயRபபட 
ேவ��
 

(vii) வாகன ேபா'(வர�5 ம+0
 பாதசா�கள@� நடமா�ட
 ஆகியவ+றிைன 
க2�திெகா��தா� சாைலகள@ நடமா�
 சாைலேயார வ�+பைன அLமதி'க1பட 
ேவ��
. 

(viii) சாைல வ.வைம1B (றி�தான அறிQைரக , இVத 5ைன வ�திகEட� 
இைண'க1ப�� ள இைண1ப� (றி1ப�ட1ப�� ள5. 

 

(4)(4)(4)(4) சாைலேயார வ�+பைன தைட�ெசRய1ப�ட ம�டல!கள@�சாைலேயார வ�+பைன தைட�ெசRய1ப�ட ம�டல!கள@�சாைலேயார வ�+பைன தைட�ெசRய1ப�ட ம�டல!கள@�சாைலேயார வ�+பைன தைட�ெசRய1ப�ட ம�டல!கள@�,,,,    
(i) அரY க�.ட!க , ந3திம�ற!க  நகரா�சி அMவலக!க , த3யைண1B நிைலய!க  

ஆகியவ+றி� ZைழQ வாய� ம+0
 ெவள@ேய0
 வாய�லி2V5 10 ம;�ட� 
ந3ள�தி+(
 

(ii) ேப2V5 நிைலய!கள@� ZைழQ வாய� ம+0
 ெவள@ேய0
 வாய�லி2V5 50 ம;�ட� 
ந3ள�தி+( 

(iii) ப�ைடய நிைனQXசி�ன!க  ம+0
 ெதாெபா2ள@ய தள!க  ம+0
 அக9Q'ள 
ச�ட
, 2010� கீ9 அறிவ�'க1ப�ட இட!கள@ பா5கா1B க2தி சாைலேயார வ�+பைன 
அLமதி'க1படமா�டா5. 

(iv) மரB�ைம ெசா�5 கா1B வ�திகள@ தைட ெசRய1ப�ட ப(திக   



(v) இர�� அல5 அதிகமான சாைலக  (றி1ப��ட இட!கள@ அைன�5 ப'க!கள@ 
30 ம;�ட� ந3ள�தி+( 

(vi) எVத ஒ2 கவ� நி0வன�தின ZைழQ வாய� ம+0
 ெவள@ேய0
 வாய�லி2V5 30 
ம;�ட� ந3ள�தி+( 

(vii) பா5கா1B ேகாண�தி தைட ெசRய1ப�ட எVத ப(திய�M
 

(viii) நகர வ�+பைன' (Sவ�� ஒ1Bத ெப+0 நக�� எVத ஒ2 ப(திய�M
 சாைலேயார 
வ�+பைன தைட ெசRவ5 (றி�5 உ ளா�சி அைம1B F.Q ெசR5 அ�தைகய 
இட!கள@ சாைலேயார வ�+பைன தைட ெசRய1பட ேவ��
. 
 

(றி1B :- கண'ெக�1ப��ேபா5 அறிய1ப�ட எVத ஒ2 அ!கா.ையேயா அல5 இய+ைகயாக அைமய 
ெப+ற அ!கா.ையேயா வ�+பைன தைட ெசRய1பட ேவ��
. 
 
4 சாைலேயார வ�+பைனயாள�கE'கான க��1பா�:-  எVத ஒ2 வ�+பைன ம�டல�திM
, வ�+பைன 
ெசRய சா�0 ெப+ற சாைலேயார வ�+பைனயாள�க , 

(i) வாகன ேபா'(வர�5 மிதிவ�. ம+0
 பாதசா� நடமா+ற�தி+( தட!க அல5 
இைட[0 ெசRய'�டா5 

(ii) கதQ, ZைழQ வாய�, த3யைண1B கதQக  அல5 அவசரகால ெவள@ேய0
 பாைத 
ஆகியவ+றி+( F��ெகா��5 தட!க அல5 இைட[0 ெசRய'�டா5. 

(iii) (.ந3� வழ!க, கழிQந3�, ெதாைலேபசி, மி�சார
 அல5 இேத மாதி�யான 
அைம1Bக  ேபா�ற எVதெவா2 பய�பா�.+(
 தட!க அல5 இைட[0 
ெசRய'�டா5. 

(iv) சாைலய� அல5 அத� ப'க�தி உ ள எVத க�டைம1BகE'ேகா வழிகா�� 
பலைகக  அறிவ�1B பலைகக  நகர ேவைலக  அல5 நடவ.'ைககE'ேகா 
தட!க அல5 இைட[0 ெசRய' �டா5. 

(v) ஆ�ேசபைன'(�ய ேசைவகைளேயா அல5 ெபா2�கைளேயா வ�+பைன ெசRவேதா 
�டா5. 

(vi) நகர வ�+பைன' (Sவா ஒ5'கீ� ெசRய1ப�ட இட�ைத கா�.M
 அதிகமான 
இட�ைத ஆ'கிரமி1B ெசRய' �டா5. 

(vii) நகர வ�+பைன (Sவா (றி1ப�ட1ப�ட ேநர�தி+( ப�� ேசைவகைளேயா அல5 
ெபா2�கைள வண�க
 ெசRவேதா �டா5. 

(viii) உ ளா�சி அைம1பா அைடயாள
 காண1ப�ட இட!கைள தவ�ர இதர இட!கள@ 
திட'கழிQகைள ெகா�ட'�டா5. 

(ix) வ�+பைன சா�றித9 காலாவதியாகிய ப��ன� ெபா2�கைளேயா அல5 
ேசைவகைளேயா அல5 வ�+பைனேயா ெசRய'�டா5. 

(x) ஒலி ெப2'கிக , ெமகா ேபா�க , ஒலி அைம1Bக  அல5 ப�ற ஒலி ெபா2'க 



உபகரண!க  ம+0
 ப�ரதிபலி1B வ�ள
பர!க  ஆகியவ+றிைன பய�ப��த'�டா5. 
 
 
 
 
 

5 சாைலேயார வ�யாபா�கள@� ெபா01B :- சாைலேயார வ�யாபா�க  அல5 அவர5 (�
ப உ01ப�ன�க  
அல5 பண�யாள�� கடைமக  
  

(i) வ�+பைன சா�றிதழி (றி1ப�ட1ப�� ள அைன�5 நிபVதைனகE'(
 க��1பட 
ேவ��
 

(ii) வ�+பைன சா�றிதழி (றி1ப�ட1ப�� ள இட�தி ம��
 வ�+பைன ெசRய1பட 
ேவ��
. 

(iii) வ�+பைன ெசRU
 இட�தி வ�+பைன சா�றித9 கா�சி'( எ1ெபாS5
 ைவ'க1பட 
ேவ��
. 

(iv) வ�+பைன சா�றிதழி (றி1ப�ட1ப�� ள சாைலேயார வ�+பைனயா� அல5 அவர5 
(�
ப உ01ப�ன� அல5 அவ�� பண�யாள� வ�+பைன இட�தி வ�+பைன 
ெசRU
ேபா5 இ2'க ேவ��
. 

(v) எபெபாS5
 வ�+பைன இட�திைன பா5கா1பாகQ
 நல நிைலய� ைவ�தி2'க 
ேவ��
 

(vi) உ ளா�சி அைம1ப�� ேதைவ'ேக+ப பா5கா1B ம+0
 Yகாதார வ�திகைள 
கைட1ப�.'க ேவ��
. 

(vii) உணQ மாYப�த த�1B ச�ட
 1954 அல5 இதர வ�திகைள கைட1ப�.'க 
ேவ��
. 

(viii) நகரா�சி திட'கழிQ ேமலா�ைம வ�திக  2016 ஐ கைடப�.'க ேவ��
. 
(ix) ெநகிழி கழிQ ேமலா�ைம வ�திக  2016 ஐ கைடப�.'க ேவ��
 

(x) த(திUைடய அMவல� ேகா2
ேபா5 வ�+பைன சா�றித9 கா�ப�'க ேவ��
. 
(xi) இVத 5ைண வ�திகள@ (றி1ப�ட1ப�� ள அைன�5 வ�திகைளU
 ப��ப+ற 

ேவ��
. 
 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
    ----3333    
க�டண!க க�டண!க க�டண!க க�டண!க , , , , வ�க வ�க வ�க வ�க     ம+0
ம+0
ம+0
ம+0
    அபராத!க அபராத!க அபராத!க அபராத!க     

6. 6. 6. 6. வ�+பைனவ�+பைனவ�+பைனவ�+பைன    க�டண
க�டண
க�டண
க�டண
    ––––    (1) (1) (1) (1)  சாைலேயார வ�யாபா�க  உ ளா�சி அைம1ப�+( வ�+பைன க�டண
 
ெசM�த ேவ��
 
2 உப வ�தி (1)�ப.யான வ�+பைன க�டண
 கீ9காW
 ப�.யலி�ப.யா(
. 
 
 



 
 
 
 
 

வவவவ....    
எ�எ�எ�எ�....    

சாைலேயாரசாைலேயாரசாைலேயாரசாைலேயார    
வ�+பைனயாள��வ�+பைனயாள��வ�+பைனயாள��வ�+பைனயாள��    

வைகவைகவைகவைக    

பர1பளQபர1பளQபர1பளQபர1பளQ    வ�+பைனவ�+பைனவ�+பைனவ�+பைன    க�டண
க�டண
க�டண
க�டண
    

1 நிைலயான 
வ�+பைனயாள� (FS 
ேநர
) 

10 ச5ர அ.க  
வைர  

வழிகா�. மதி1ப� 1 சதவ 3த
 – 
வ2ட�தி+( <.750/-'( (ைறயாம  

10 Fத 25 ச5ர 
அ.க  வைர 

வழிகா�. மதி1ப� 2 சதவ 3த
 – 
வ2ட�தி+( < 1500/-'( (ைறயாம  

25 ச5ர 
அ.கE'( ேம 

வழிகா�. மதி1ப� 3 சதவ 3த
 – 
வ2ட�தி+( <.3000/-'( (ைறயாம  

2 நிைலயான 
வ�+பைனயாள� (ப(தி 
ேநர
 அல5 ேநர 
பகி�Q) 

10 ச5ர அ.க  
வைர  

வழிகா�. மதி1ப� 0.5 சதவ 3த
 – 
வ2ட�தி+( <.375/-'( (ைறயாம  

10 Fத 25 ச5ர 
அ.க  வைர 

வழிகா�. மதி1ப� 1 சதவ 3த
 – 
வ2ட�தி+( < 750//-'( (ைறயாம  

25 ச5ர 
அ.கE'( ேம 

வழிகா�. மதி1ப� 1.5 சதவ 3த
 – 
வ2ட�தி+( <.1500/-'( (ைறயாம  

3 நடமா�
 
வ�+பைனயாள� 
(ேமா�டா� 
ெபா2�த1ப�ட 
வ�.Uட�) 

10 ச5ர அ.க  
வைர  

வ2ட�தி+( <.750/- 

10 Fத 25 ச5ர 
அ.க  வைர 

வ2ட�தி+( <.1500/- 

25 ச5ர 
அ.கE'( ேம 

வ2ட�தி+( <.3000/- 

3 நடமா�
 
வ�+பைனயாள� 
(ேமா�டா� 
ெபா2�த1படாத 
வ�.Uட�) 

10 ச5ர அ.க  
வைர  

வ2ட�தி+( <.375/- 

10 Fத 25 ச5ர 
அ.க  வைர 

வ2ட�தி+( <.750/- 

25 ச5ர 
அ.கE'( ேம 

வ2ட�தி+( <.1500/. 

5 நடமா�
 
வ�+பைனயாள� 
(தைலYைம) 

- வ2ட�தி+( <. 250/- 



 
3) ^�0 வ2ட!கE'( ஒ2Fைற வ�+பைன க�டண
 மா+றியைம'க1ப�� உ ளா�சி அைம1ப�� 
வ�ள
பர பலைகய� அறிவ�1B ெவள@ய�ட1ப�
. 
7. பராம�1Bபராம�1Bபராம�1Bபராம�1B    க�டண
க�டண
க�டண
க�டண
 :-  (1) சாைலேயார வ�+பைனயாள�� வைக ம+0
 அ!கா.ய�� த(திய�� 
அ.1பைடய� உ ளா�சி அைம1பா ெசRய1ப�� ள (.ைம நல�க  ம+0
 வசதிகE'காக 
மாதாVதிர பராம�1B க�டண
 ெசM�த1பட ேவ��
.  சாைலேயார வ�+பைனயாள�க  ம+0
 அ!கா. 
வைகக  நகர வ�+பைன' (Sவா நி�ணய�'க1ப�
. 
(2) உப வ�தி (1) ய� (றி1ப�ட1ப�� ள பராம�1B க�டண
 மாத�தி+( 100/-'( (ைறயாமM
, <.300/-'( 
மிகாமM
 இ2'க ேவ��
 
(3) பராம�1B க�டண
 ஒ_ெவா2 ஆ��
 (ைறVதப�ச
 5 சதவ 3த
 உய��த1பட ேவ��
. 
8. 8. 8. 8. அபராத
அபராத
அபராத
அபராத
    வ�தி�தவ�தி�தவ�தி�தவ�தி�த :-  எVதெவா2 சாைலேயார வ�+பைனயாள2
, 
(i)  வ�+பைன சா�றித9ப., மா+0 இட�தி+( ெசல அல காலி ெசRய தவ0
 ப�ச�தி, அல5 
(ii)  வ�+பைன சா�றித9 இலாம வ�+பைன ெசயலி ஈ�ப�டாேலா வ�+பைன சா�0 ம+0
 
சாைலேயார வ�யாபார
 ஒS!(Fைற ச�ட ப��Qக  ம+0
 அவ+றி� கீ9 ஏ+ப��த1ப�ட வ�திக  
ம+0
 தி�ட�தி உ ள வ�திFைறக  ம+0
 நிபVதைனகைள ம;0
ேபா5, 
மாதாVதிர க�டண�தி (^�0) மட!காக அபராத
 ெசM�த1பட ேவ��
 
(2) வ�+பைன சா�றிதழி (றி1ப�ட1ப�� ள நிபVதைனகைள சாைலேயார வ�+பைனயா� ^�0 
Fைறக  ம;றினா அவ�� வ�+பைன சா�0 இைடந3'க
 ெசRய1ப�
.  நா�காவ5 Fைறயாக 
வ�திFைறகைள ம;றினா அவ�� வ�+பைன சா�0 ர�5 ெசRய1ப�
. 

அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
அ�தியாய
    ----4444    
பலவைகபலவைகபலவைகபலவைக    

9. வ�+பைனவ�+பைனவ�+பைனவ�+பைன    ம�டல�திம�டல�திம�டல�திம�டல�தி    ேபா'(வர�திைனேபா'(வர�திைனேபா'(வர�திைனேபா'(வர�திைன    ஒS!(FைறஒS!(FைறஒS!(FைறஒS!(Fைற    ப��5தப��5தப��5தப��5த:-  (1) நகர வ�+பைன (Sவா 
அறிவ�'க1ப�ட வ�+பைன ம�டல!கள@, ஒ2 வழி வாகன ேபா'(வர�5, ேவக க��1பா� வாகன 
நி0�த
, கனரக வாகன!க  இய'க
 ம+ற
 இ5 (றி�த இதர ெபா2 'ள (றி�5 ேபா'(வர�5 
காவ5ைறயா F.Q ெசRய1பட ேவ��
.  ஒ2 (றி1ப��ட இட�தி வ�+பைன ம�டல
 
அைம1ப5 (றி�5 ேபா'(வர�5 காவ5ைறயா அ!கீக�'க1படவ�ைலெயன@ அVத வ�+பைன 
ம�டல�திைன மா+றியைம1ப5 (றி�ேதா அல5 வ�+பைன ம�டல�திைன ர�5 ெசRவ5 (றி�ேதா 
நகர வ�+பைன'(S ப�சீலைன ெசRய ேவ��
. 
 (2) வ�+பைன ம�டல�தி, வ�+பைன ப(தி நைடபாைத ம+0
 வ�. பாைத ஆகியவ+றிைன 
உ ளா�சி அைம1பா ெதள@வாக ெதள@Qப��த ேவ��
. 
10. வ�+பைனவ�+பைனவ�+பைனவ�+பைன    ம�டல�திம�டல�திம�டல�திம�டல�தி    ெபா5ெபா5ெபா5ெபா5    ம'கE'(ம'கE'(ம'கE'(ம'கE'(    வழ!க1ப�
வழ!க1ப�
வழ!க1ப�
வழ!க1ப�
    ெபா2�க ெபா2�க ெபா2�க ெபா2�க     ம+0
ம+0
ம+0
ம+0
    ேசைவகள@�ேசைவகள@�ேசைவகள@�ேசைவகள@�    தர�திைனதர�திைனதர�திைனதர�திைன    
ஒS!(ப��5தஒS!(ப��5தஒS!(ப��5தஒS!(ப��5த:- எVத ஒ2 வ�+பைனயாள2
, தயா� ெசRய1ப�ட அல5 அVத இட�தி தயா��5 
வ�+பைன ெசRU
 உணQ ெபா2�க  (றி�5 உணQ மாYப�த த�1B ச�ட
, 1954 (றி1ப�ட1ப�� ள 
அைன�5 வ�திFைறகைளU
 ப��ப+ற ேவ��
.  தவ0
 ப�ச�தி, ேம+ப. ச�ட�தி 
(றி1ப��� ளவா0 ச
பVத1ப�ட அதிகார
 ெப+ற அMவலரா த�டைன'(�ய நடவ.'ைகக  



எ�'க1பட ேவ��
 ம+0ம த(திவாRVத ந3திம�ற�தா த�டைன வழ!க1பட ேவ��
.  நகர 
வ�+பைன (Sவா அVத சாைலேயார வ�யாபா�ய�� வ�+பைன சா�றிைன உடன.யாக ர�5 ெசRய1பட 
ேவ��
. 
 
11.11.11.11.    வ�+பைனவ�+பைனவ�+பைனவ�+பைன    ம�டல!கள@ம�டல!கள@ம�டல!கள@ம�டல!கள@    (.ைம(.ைம(.ைம(.ைம    ேசைவகைளேசைவகைளேசைவகைளேசைவகைள    ஒS!(ப��5தஒS!(ப��5தஒS!(ப��5தஒS!(ப��5த    :- வ�+பைன ம�டல!கள@, ெபா5 
கழி1ப�ட
 ம+0
 (.ந3� வசதிகைள உ ளா�சி அைம1பா ஏ+ப��த ேவ��
. 
(2) உ ளா�சி அைம1பா திட'கழிQகைள ச�யான Fைறய� ேசக�'க1பட ேவ��
. 
(3) சாைலேயார வ�யாபா�க  தன@நப� ேதைவ'( மி� ெச�a��
 சாதன
 (Rechargeable Lamps) அல5 
Yயமான மி� உ+ப�தி ெசRU
 சாதன!க  உபேயாகப��5த ேவ��
 
(4) வ�+பைன ம�டல!கள@ தன@ நப� மி�சார இைண1B ம+0
 (.ந3� இைண1B வழ!க'�டா5. 
(5) மி�சார க
ப!கள@லி2V5 Fைறய+ற மி� உபேயாக�ைத த�'க1ப�
 
அMவலக (றி1B  
 ம�ற
 அLமதி வழ!கலா
 
(ந.க.எ�. 1889/2014/எப1)    

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    3333    
 இVநகரா�சி ெபா5 Yகாதார ப��வ� இய!கி வ2
 TN 50 U – 0518 ட
ப� ப�ேளச� 
வாகன�தி+( Bதிய EXIDE BATTERY (HEAVY DUTY) 12 V 100 AH BATTERY FULL ACID CHARGES 

(18+18) Bதிதாக வா!(வத+( ஓ��ன� தி2.ஏ.ஆேரா'கியதாD 23.01.2020 அ�0 க.த�தி� 
வாய�லாக ெத�வ��5 ளா�. எனேவ ேம+ப. வாகன�தி+( Bதியதாக ேப�ட� வா!(வத+( 
உ�ேதச ெசலவ�ன
 <.10,100/-'( ம�ற�தி� அLமதி ேவ�ட1ப�கிற5. 
அMவலக (றி1B  
 ம�ற
 அLமதி'கலா
 
(ந.க.எ�. 329//2020/இ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-642        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    4444    
இVநகரா�சி 51BரQ பண�யாள�கE'( 2018-19
 ஆ��'(�ய சீ2ைடக  வழ!(வத+( 

இVநக� ம�ற த3�மான எ� 419 நா  31.12.2018 அLமதி வழ!க1ப�� 26.03.2019 அ�0 
பண�யாள�கE'( Fத+க�டமாக சீ2ைடக  வழ!க1ப�ட5. , த+ேபா5 2019
 ஆ�� த3பாவள@ 
ம+0
 2020
 ஆ�� ெபா!க வ�ழா'கE'( வழ!க1பட ேவ�.ய சீ2ைடக  நிMைவய� 
உ ள5.  த+ேபா5 பண�யாள�க  மைழ'கால!க  ம+0
 ேவ0 நகரா�சி, மாநகரா�சிகள@ 
நைடெப0
 சிற1B பண�கE'( ெச�0 பண�B�ய ேவ�.ய நிைலய� உ ளா�க .  எனேவ 
Bதிய சீ2ைடக  வழ!(மா0
 ேம+ப. பண�யாள�க  ேகா�'ைக ைவ�த வ�ண
 உ ளன�.  
எனேவ 2019-2020 ஆ
 ஆ��'(�ய சீ2ைடக  நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன 
அவ�கள@� க.த ந.க.எ�. 25480/ெஜ2/2015 நா  13.06.2016�ப. தமி9நா� ெட'DைடD 

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    643 643 643 643 
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 



கா�1பேரஷ� ேகாய
B�d� எ�ற நி0வன�திடமி2V5 வா!கி'ெகா ளQ
 அத+கான 
ைதய�லி ம+0
 இதர ெசலவ�ன!கE'(
 ஆ(
 உ�ேதச ெசலவ�ன
  <.60,000/-'( 
ம�ற�தி� அLமதி ேவ�ட1ப�கிற5. 
அMவலக (றி1B  
 ம�ற
 அLமதி'கலா
 
(ந.க.எ�. 2514/2017/எX1)    

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    5555    
 இVநகரா�சிய� YதVதிர தினவ�ழாவ�ைன F�ன@�� அல!கார வ�ள'(க  ம+0
 
ைம'ெச� ம+0
 வாகன வாடைக பண�'( ேகார1ப�ட வ�ைல1B ள@ய� கீ9க�ட 
வ�ைல1B ள@தார�கள@டமி2V5 ^�0 வ�ைல1B ள@க  கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 ள5. 
 

வ. 
எ� 

வ�ைல1B ள@தார� ெபய�  வ�ைல1B ள@  
ெதாைக  

1 தி2.வ 3.எழிமாற� வ�ைலB ள@தார� 
ெல�Yமா!(. 

4900 

2 தி2.எ
.உதய(மா� ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெல�Yமா!(. 

5100 

3 தி2.ப�.ெசVதிநாத� ஒ1பVததார� 
ெல�Yமா!(. 

5250 

 ேம+க�டவா0 ெபற1ப�ட ^�0 வ�ைல1B ள@கள@ வ�ைச எ� 1 உ ள தி2. 
வ�.எழிமாற� வ�ைல1B ள@தார� ெல�Yமா!(. எ�பவ�டமி2V5 வர1ெப+ற வ�ைல1B ள@ 
ெதாைக (ைறவாக உ ள5.  ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற5. 
அMவலக (றி1B  
 (ைறவான வ�ைல1B ள@ய�ைன ம�ற
 ஏ+கலா
. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-644        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

  



31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    6666    
 இVநகரா�சி'(�ப�ட பாரதி நக�, சிDதி நக�, சி�தா�த!கைர, இVதிரா நக�, கைலஞ� 
காலன@ , மர'கைட ெமய�� ேரா� ம+0
 இதர ப(திகள@ Bதிய (.ந3� (ழாR அைம'(
 
பண�'( 28.01.2020 ேததி அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1பVதB ள@ய� கீ9க�ட ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 
இர�� ஒ1பVதB ள@க  கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 ள5. 

வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2.எ
.உதய(மா� 
ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய�� ேரா�  

198668 198168 0.25 % மதி1ப>�ைடவ�ட 
(ைறQ 

2 தி2.வ� எழிமாற� 
ஒ1பVததார� 
ெகாரடாXேச� ேரா�   

198668 199800 0.57 % மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

 ேம+க�டவா0 ெபற1ப�ட இர�� ஒ1பVதB ள@கள@ வ�ைச எ� 1 உ ள 
தி2.எ
.உதய(மா� ஒ1பVததார� மர'கைட ெமய�� ேரா� எ�பவ�டமி2V5 வர1ெப+ற 
ஒ1பVதB ள@ ெதாைக மதி1ப>�.ைன வ�ட  0.25% (ைறவாக உ ள5.  ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 
அLமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற5. 
அMவலக (றி1B  
 (ைறவான ஒ1பVதB ள@ய�ைன ம�ற
 ஏ+கலா
. 
(ந.க.எ�. 1111/2019/இ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-645        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

  



31.01.2020     
ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    7777    
 இVநகரா�சி'(�ப�ட மர'கைட ெமய�� சாைல அ2கி உ ள ம�சாைலய�ைன 
கிராவ சாைலயாக மா+0
 பண�'(   28.01.2020 ேததி அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1பVதB ள@ய� 
கீ9க�ட ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 ள5. 
 

வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2.எ
.உதய(மா� 
ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய�� ேரா�  

123269 123200 0.06 % மதி1ப>�ைடவ�ட 
(ைறQ 

2 தி2.வ� எழிமாற� 
ஒ1பVததார� 
ெகாரடாXேச� ேரா�   

123269 123360 0.07 % மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

 
 ேம+க�டவா0 ெபற1ப�ட இர�� ஒ1பVதB ள@கள@ வ�ைச எ� 1 உ ள 
தி2.எ
.உதய(மா� ஒ1பVததார� மர'கைட ெமய�� ேரா� எ�பவ�டமி2V5 வர1ெப+ற 
ஒ1பVதB ள@ ெதாைக மதி1ப>�.ைன வ�ட  0.06% (ைறவாக உ ள5.  ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 
அLமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற5. 
அMவலக (றி1B  
 (ைறவான ஒ1பVதB ள@ய�ைன ம�ற
 ஏ+கலா
. 
(ந.க.எ�. 1106/2019/இ1)        

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    646646646646    
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

  



31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    8888    
 இVநகரா�சி'(�ப�ட (.ந3� பகி�மான (ழாRகள@ அைம'க1ப�ட வாQக  ம+0
 
சிலா1Bக  ச� ெசRU
 பண�'(  28.01.2020 ேததி அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1பVதB ள@ய� கீ9க�ட 
ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 ள5. 

வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2ஜி. ரவ�XசVதிர� 
ஒ1பVததார� வடபாதி   

77314 77177 0.18 % மதி1ப>�ைடவ�ட 
(ைறQ 

2 தி2.ப�. ெசVதிநாத� 
ஒ1பVததார� 
ெல�Yமா!(.   

77314 77439 0.16 % மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

 ேம+க�டவா0 ெபற1ப�ட இர�� ஒ1பVதB ள@கள@ வ�ைச எ� 1 உ ள 
தி2.ஜி.ரவ�XசVதிர� ஒ1பVததார� வடபாதி  எ�பவ�டமி2V5 வர1ெப+ற ஒ1பVதB ள@ ெதாைக 
மதி1ப>�.ைன வ�ட  0.18% (ைறவாக உ ள5.  ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 
ைவ'க1ப�கிற5. 
அMவலக (றி1B  
 (ைறவான ஒ1பVதB ள@ய�ைன ம�ற
 ஏ+கலா
. 
(ந.க.எ�. 1107/2019/இ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-647        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    9999    
 இVநகரா�சி'(�ப�ட Bதிய நகரா�சி அMவலக க�.ட�தி+( Bதிதாக மி�மா+றி ம+0
 
F
Fைன மி�சார
 அைம'க ேமைடதள
 அைம'(
 பண�'( 28.01.2020 ேததி அ�0 
ேகார1ப�ட ஒ1பVதB ள@ய� கீ9க�ட ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  
கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 ள5. 
 

வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2ஜி. ரவ�XசVதிர� 
ஒ1பVததார� வடபாதி   

26731 26728 0.01 % மதி1ப>�ைடவ�ட 
(ைறQ 

2 தி2.ப�. ெசVதிநாத� 
ஒ1பVததார� 
ெல�Yமா!(.   

26731 26741 0.04 % மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-648        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 



 ேம+க�டவா0 ெபற1ப�ட இர�� ஒ1பVதB ள@கள@ வ�ைச எ� 1 உ ள 
தி2.ஜி.ரவ�XசVதிர� ஒ1பVததார� வடபாதி  எ�பவ�டமி2V5 வர1ெப+ற ஒ1பVதB ள@ ெதாைக 
மதி1ப>�.ைன வ�ட  0.01% (ைறவாக உ ள5.  ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 
ைவ'க1ப�கிற5. 
அMவலக (றி1B  
 (ைறவான ஒ1பVதB ள@ய�ைன ம�ற
 ஏ+கலா
. 
(ந.க.எ�. 1107/2019/இ1)    

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    10101010    
 இVநகரா�சி பராம�1ப� உ ள ஆய� எfசி�, Bள@ய!(. 1.5 HP submersible Motor சீ� 
ெசRU
 பண�'( 28.01.2020 ேததி அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1பVதB ள@ய� கீ9க�ட 
ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 ள5. 
 

வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2.வ� எழிமாற� 
ஒ1பVததார� 
ெகாரடாXேச� ேரா�   

54840 54660 0.33 % மதி1ப>�ைடவ�ட 
(ைறQ 

2 தி2.ப�. ெசVதிநாத� 
ஒ1பVததார� 
ெல�Yமா!(.   

54840 55360 0.95 % மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

 ேம+க�டவா0 ெபற1ப�ட இர�� ஒ1பVதB ள@கள@ வ�ைச எ� 1 உ ள 
தி2.வ 3.எழிமாற� ஒ1பVததார� ெகாரடாXேச� ேரா� எ�பவ�டமி2V5 வர1ெப+ற 
ஒ1பVதB ள@ ெதாைக மதி1ப>�.ைன வ�ட  0.33% (ைறவாக உ ள5.  ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 
அLமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற5. 
அMவலக (றி1B  
 (ைறவான ஒ1பVதB ள@ய�ைன ம�ற
 ஏ+கலா
. 
(ந.க.எ�. 1107/2019/இ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-649649649649    
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

  



31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    11111111    
 இVநகரா�சி'(�ப�ட அMவலக ப
1 அைறய� உ ள 12.5 HP Motor, 7.5 Submersible 

Motor, Standby 12.5 HP Motor, 200 MM Valve சீ� ெசRU
 பண�. கீ9 பண!கா�டா!(. 
ேமா�டா�,ேகாைரயா0 ேமா�டா� ம+0
 மர'கைட சிவ� ேகாவ� அ2கி உ ள 20 HP 

Submersible Motor பS5 ந3'(
 பண�'( 28.01.2020 ேததி அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1பVதB ள@ய� 
கீ9க�ட ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 ள5. 
 

வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2ஜி. ரவ�XசVதிர� 
ஒ1பVததார� வடபாதி   

169710 169610 0.06 % மதி1ப>�ைடவ�ட 
(ைறQ 

2 தி2.ப�. ெசVதிநாத� 
ஒ1பVததார� 
ெல�Yமா!(.   

169710 173747 2.38 % மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

 ேம+க�டவா0 ெபற1ப�ட இர�� ஒ1பVதB ள@கள@ வ�ைச எ� 1 உ ள 
தி2.ஜி.ரவ�XசVதிர� ஒ1பVததார� வடபாதி  எ�பவ�டமி2V5 வர1ெப+ற ஒ1பVதB ள@ ெதாைக 
மதி1ப>�.ைன வ�ட  0.06% (ைறவாக உ ள5.  ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 
ைவ'க1ப�கிற5. 
 
அMவலக (றி1B  
 (ைறவான ஒ1பVதB ள@ய�ைன ம�ற
 ஏ+கலா
. 
(ந.க.எ�. 1107/2019/இ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-650        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    12121212    
 14வ5 ம�திய நிதி  ஆைணய
 2019-20
 தி�ட�தி� கீ9 சாைலக  ம0 சீரைம1B பண�க  
ேம+'ெகா E
 ெபா2�� இVநகரா�சி ப(திய� உ ள (�வ� நக� ப(திய� Paver Machine 

ெகா�� தா�சாைல அைம'(
 பண�'( 28.01.2020 அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1பVதB ள@ய� 
கீ9க�ட ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 
ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற5 
 
 
 

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-651        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 



வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2.எ
.உதய(மா� 
ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய�� ேரா�  

884569 927910 4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

2 தி2.வ� எழிமாற� 
ஒ1பVததார� 
ெகாரடாXேச� ேரா�   

884569 928824 5.00% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

 
அMவலக (றி1B  
 ேம+ப. பண�'( வர1ப�ட ஒ1பVதB ள@கள@ தி2.எ
.உதய(மா� ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய��ேரா� எ�பவர5   4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட ��தலான ஒ1பVதB ள@ைய ம�ற
 ஏ+கலா
  
(ந.க.எ�. 1067/2019/இ1)    

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    13131313    
 14வ5 ம�திய நிதி  ஆைணய
 2019-20
 தி�ட�தி� கீ9 சாைலக  ம0 சீரைம1B பண�க  
ேம+'ெகா E
 ெபா2�� இVநகரா�சி ப(திய� உ ள Bள@ய!(. ெத2 ப(திய� Paver 

Machine ெகா�� தா�சாைல அைம'(
 பண�'( 28.01.2020 அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1பVதB ள@ய� 
கீ9க�ட ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 
ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற5. 
 

வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2.எ
.உதய(மா� 
ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய�� ேரா�  

861888 904117 4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

2 தி2.வ� எழிமாற� 
ஒ1பVததார� 
ெகாரடாXேச� ேரா�   

861888 905008 5.00% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

  
 
 

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-652        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 



அMவலக (றி1B  
 ேம+ப. பண�'( வர1ப�ட ஒ1பVதB ள@கள@ தி2.எ
.உதய(மா� ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய��ேரா� எ�பவர5   4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட ��தலான ஒ1பVதB ள@ைய ம�ற
 ஏ+கலா
  
(ந.க.எ�. 1067/2019/இ1)    

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    14141414 
 14வ5 ம�திய நிதி  ஆைணய
 2019-20
 தி�ட�தி� கீ9 சாைலக  ம0 சீரைம1B பண�க  
ேம+'ெகா E
 ெபா2�� இVநகரா�சி ப(திய� உ ள சிDதி நக� ப(திய� Paver Machine 

ெகா�� தா�சாைல அைம'(
 பண�'( 28.01.2020 அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1பVதB ள@ய� 
கீ9க�ட ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 
ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற5 
 

வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2.எ
.உதய(மா� 
ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய�� ேரா�  

884569 927910 4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

2 தி2.வ� எழிமாற� 
ஒ1பVததார� 
ெகாரடாXேச� ேரா�   

884569 928824 5.00% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

அMவலக (றி1B  
 ேம+ப. பண�'( வர1ப�ட ஒ1பVதB ள@கள@ தி2.எ
.உதய(மா� ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய��ேரா� எ�பவர5   4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட ��தலான ஒ1பVதB ள@ைய ம�ற
 ஏ+கலா
  
(ந.க.எ�. 1067/2019/இ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    653653653653    
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    15151515 
 14வ5 ம�திய நிதி  ஆைணய
 2019-20
 தி�ட�தி� கீ9 சாைலக  ம0 சீரைம1B பண�க  
ேம+'ெகா E
 ெபா2�� இVநகரா�சி ப(திய� உ ள வ Eவ� காலன@ Fத ெத2 
ப(திய� Paver Machine ெகா�� தா�சாைல அைம'(
 பண�'( 28.01.2020 அ�0 ேகார1ப�ட 
ஒ1பVதB ள@ய� கீ9க�ட ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  கீ9க�டவா0 
வர1ெப+0 ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற5 
 
 

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-654        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 



வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2.எ
.உதய(மா� 
ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய�� ேரா�  

884569 927910 4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

2 தி2.வ� எழிமாற� 
ஒ1பVததார� 
ெகாரடாXேச� ேரா�   

884569 928824 5.00% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

 
அMவலக (றி1B  
 ேம+ப. பண�'( வர1ப�ட ஒ1பVதB ள@கள@ தி2.எ
.உதய(மா� ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய��ேரா� எ�பவர5   4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட ��தலான ஒ1பVதB ள@ைய ம�ற
 ஏ+கலா
  
(ந.க.எ�. 1067/2019/இ1)    

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    16161616 
 14வ5 ம�திய நிதி  ஆைணய
 2019-20
 தி�ட�தி� கீ9 சாைலக  ம0 சீரைம1B பண�க  
ேம+'ெகா E
 ெபா2�� இVநகரா�சி ப(திய� உ ள வ Eவ� காலன@ இர�டாவ5 ெத2 
ப(திய� Paver Machine ெகா�� தா�சாைல அைம'(
 பண�'( 28.01.2020 அ�0 ேகார1ப�ட 
ஒ1பVதB ள@ய� கீ9க�ட ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  கீ9க�டவா0 
வர1ெப+0 ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற5 
 

வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2.எ
.உதய(மா� 
ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய�� ேரா�  

884569 927910 4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

2 தி2.வ� எழிமாற� 
ஒ1பVததார� 
ெகாரடாXேச� ேரா�   

884569 928824 5.00% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

 
 
 

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-655        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 



அMவலக (றி1B  
 ேம+ப. பண�'( வர1ப�ட ஒ1பVதB ள@கள@ தி2.எ
.உதய(மா� ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய��ேரா� எ�பவர5   4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட ��தலான ஒ1பVதB ள@ைய ம�ற
 ஏ+கலா
  
(ந.க.எ�. 1067/2019/இ1)    

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    17171717    
 14வ5 ம�திய நிதி  ஆைணய
 2019-20
 தி�ட�தி� கீ9 சாைலக  ம0 சீரைம1B பண�க  
ேம+'ெகா E
 ெபா2�� இVநகரா�சி ப(திய� உ ள ேத� வட'( ெத2 ப(திய� Paver 

Machine ெகா�� தா�சாைல அைம'(
 பண�'( 28.01.2020 அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1பVதB ள@ய� 
கீ9க�ட ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 
ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற5. 
 

வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2.எ
.உதய(மா� 
ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய�� ேரா�  

861888 904117 4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

2 தி2.வ� எழிமாற� 
ஒ1பVததார� 
ெகாரடாXேச� ேரா�   

861888 905008 5.00% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

 
அMவலக (றி1B  
 ேம+ப. பண�'( வர1ப�ட ஒ1பVதB ள@கள@ தி2.எ
.உதய(மா� ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய��ேரா� எ�பவர5   4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட ��தலான ஒ1பVதB ள@ைய ம�ற
 ஏ+கலா
  
(ந.க.எ�. 1067/2019/இ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-656        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    18181818 
 14வ5 ம�திய நிதி  ஆைணய
 2019-20
 தி�ட�தி� கீ9 சாைலக  ம0 சீரைம1B பண�க  
ேம+'ெகா E
 ெபா2�� இVநகரா�சி ப(திய� உ ள சி�ன1ப ள@ ெத2 ம+0
 அ�ணா 
காலன@ ெத2 ப(திய� Paver Machine ெகா�� தா�சாைல அைம'(
 பண�'( 28.01.2020 அ�0 
ேகார1ப�ட ஒ1பVதB ள@ய� கீ9க�ட ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  
கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற5 
 

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-657        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 



வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2.எ
.உதய(மா� 
ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய�� ேரா�  

861888 904117 4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

2 தி2.வ� எழிமாற� 
ஒ1பVததார� 
ெகாரடாXேச� ேரா�   

861888 905008 5.00% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

 
அMவலக (றி1B  
 ேம+ப. பண�'( வர1ப�ட ஒ1பVதB ள@கள@ தி2.எ
.உதய(மா� ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய��ேரா� எ�பவர5  4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட ��தலான ஒ1பVதB ள@ைய ம�ற
 ஏ+கலா
  
(ந.க.எ�. 1067/2019/இ1)    

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    19191919    
 14வ5 ம�திய நிதி  ஆைணய
 2019-20
 தி�ட�தி� கீ9 சாைலக  ம0 சீரைம1B பண�க  
ேம+'ெகா E
 ெபா2�� இVநகரா�சி ப(திய� உ ள ெத�ற நக� ப(திய� Paver Machine 

ெகா�� தா�சாைல அைம'(
 பண�'( 28.01.2020 அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1பVதB ள@ய� 
கீ9க�ட ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 
ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற5 
 

வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2.எ
.உதய(மா� 
ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய�� ேரா�  

861888 904117 4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

2 தி2.வ� எழிமாற� 
ஒ1பVததார� 
ெகாரடாXேச� ேரா�   

861888 905008 5.00% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

 
 
 

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-658        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 



அMவலக (றி1B  
 ேம+ப. பண�'( வர1ப�ட ஒ1பVதB ள@கள@ தி2.எ
.உதய(மா� ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய��ேரா� எ�பவர5 4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட ��தலான ஒ1பVதB ள@ைய ம�ற
 ஏ+கலா
  
(ந.க.எ�. 1067/2019/இ1)        

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    20202020 
 14வ5 ம�திய நிதி  ஆைணய
 2019-20
 தி�ட�தி� கீ9 சாைலக  ம0 சீரைம1B பண�க  
ேம+'ெகா E
 ெபா2�� இVநகரா�சி ப(திய� உ ள பாரதி நக� ப(திய� Paver Machine 

ெகா�� தா�சாைல அைம'(
 பண�'( 28.01.2020 அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1பVதB ள@ய� 
கீ9க�ட ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 
ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற5 
 

வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2.எ
.உதய(மா� 
ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய�� ேரா�  

861888 904117 4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

2 தி2.வ� எழிமாற� 
ஒ1பVததார� 
ெகாரடாXேச� ேரா�   

861888 905008 5.00% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

 
அMவலக (றி1B  
 ேம+ப. பண�'( வர1ப�ட ஒ1பVதB ள@கள@ தி2.எ
.உதய(மா� ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய��ேரா� எ�பவர5 4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட ��தலான ஒ1பVதB ள@ைய ம�ற
 ஏ+கலா
  
(ந.க.எ�. 1067/2019/இ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-659        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    21212121    
 14வ5 ம�திய நிதி  ஆைணய
 2019-20
 தி�ட�தி� கீ9 சாைலக  ம0 சீரைம1B பண�க  
ேம+'ெகா E
 ெபா2�� இVநகரா�சி ப(திய� உ ள உம� ஒலி நக� ப(திய� Paver Machine 

ெகா�� தா�சாைல அைம'(
 பண�'( 28.01.2020 அ�0 ேகார1ப�ட ஒ1பVதB ள@ய� 
கீ9க�ட ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 
ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற5 
 

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:    660660660660    
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 



வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி2.எ
.உதய(மா� 
ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய�� ேரா�  

861888 904117 4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

2 தி2.வ� எழிமாற� 
ஒ1பVததார� 
ெகாரடாXேச� ேரா�   

861888 905008 5.00% மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

 
அMவலக (றி1B  
 ேம+ப. பண�'( வர1ப�ட ஒ1பVதB ள@கள@ தி2.எ
.உதய(மா� ஒ1பVததார� மர'கைட 
ெமய��ேரா� எ�பவர5 4.90% மதி1ப>�ைடவ�ட ��தலான ஒ1பVதB ள@ைய ம�ற
 ஏ+கலா
  
(ந.க.எ�. 1067/2019/இ1)    

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    22222222    
இVநகரா�சி'(�ப�ட 4வ5 வா�� காமராஜ� காலன@ய� உ ள அ.ப
B 

பSதைடV5 ள5.  அதைன Bதிதாக இVதியா மா�' II அ.ப
பாக  அைம�5 கா!கி�� தள
 
அைம1பத+(
 ஆ(
 மதி1ப>� <.27,500/-'( ம�ற�தி� அLமதி ேவ�ட1ப�கிற5. 
 
அMவலக (றி1B  
 ம�ற
 அLமதி'கலா
 
(ந.க.எ�.211/2020/இ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-661        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    23232323    
 இVநகரா�சி'(�ப�ட 1வ5 வா�� அRய� ேதா�டXேச�ய� உ ள இVதியா மா�' II 

அ.ப
B ேம பாக
 FSவ5
 பSதைடV5 ெபா5ம'க  உபேயாகப��த F.யாத நிைலய� 
உ ள5.  அதைன Bதிதாக மா+றி கா!கி�� தள
 அைம�திட ஆ(
 மதி1ப>� <.27,500/-'( 
ம�ற�தி� அLமதி ேவ�ட1ப�கிற5. 
 
அMவலக (றி1B  
 ம�ற
 அLமதி'கலா
 
(ந.க.எ�.     /2020/இ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-662        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 



31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    24242424    
 இVநகரா�சி'( உ�ப�ட 12வ5 வா�� சி�தா�த!கைரய� உ ள  இVதியா மா�' II 

அ.ப
B பSதைடV5 ள5.  அதைன அக+றிவ���  Bதிதாக இVதியா மா�' II  அைம�திடQ
, 
தள
 அைம�திடQ
 ஆ(
 மதி1ப>� <.29,000/-'( ம�ற�தி� அLமதி ேவ�ட1ப�கிற5. 
 
அMவலக (றி1B  
 ம�ற
 அLமதி'கலா
 
(ந.க.எ�.       /2020/இ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    663663663663    
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    25252525    
இVநகரா�சி'(�ப�ட 8வ5 வா�� பஜைன மட�ெத2வ� உ ள இVதியா மா�' II 

அ.ப
B FSவ5
 பSதைடV5 ள5.  அதைன Bதிதாக மா+றிடQ
, தள
 அைம�திடQ
 
ஆ(
 மதி1ப>� <.29,000/-'( ம�ற�தி� அLமதி ேவ�ட1ப�கிற5.    
 
அMவலக (றி1B  
 ம�ற
 அLமதி'கலா
 
(ந.க.எ�.    /2020/இ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    664664664664    
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    26262626    
 இVநகரா�சி'( உ�ப�ட 1வ5 வா�� ேகாைரயா0 வட'( ெத2வ� உ ள இVதியா 
மா�' II அ.ப
B ேமபாக
 பSதைடV5 ள5.  அதைன Bதிதாக மா+றி தள
 அைம�திட 
ஆ(
 மதி1ப>� <.29,000/-'( ம�ற�தி� அLமதி ேவ�ட1ப�கிற5. 
அMவலக (றி1B  
 ம�ற
 அLமதி'கலா
     (ந.க.எ�.       /2020/இ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    665665665665    
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    27272727    
 இVநகரா�சி'( உ�ப�ட நகரா�சி அMவலக�தி ஆைணய� அைற, ெபாறியாள� அைற, 
கண�ன@ வt ைமய
 ம+0
 ெபா51ப��Q, நகரைம1B நக� ம�ற �ட
, நக� ம�ற தைலவ� 
ம+0
 Yகாதார அைறய� D.'க� அைம'கQ
 ஜ�ன Screen கதQ அவ+றிைன க�ணா. 
ம+0
 Lous ெபா2�திட ஆ(
 உ�ேதச ெதாைக <.45,000/-'( ம�ற�தி� அLமதி 
ேவ�ட1ப�கிற5. 
 
அMவலக (றி1B  
 அLமதி'கலா
.    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-666        
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 



31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    28282828 
இVநகரா�சி ெபா5 Yகாதார ப��வ�+( ேதைவயான அபாயகரமான கழிQகைள அழி'(
 

Bதிய இயVதிர எ�ெதா�. (Incinerator) வா!(
 பண�'( 24.01.2020 ேததி அ�0 ேகார1ப�ட 
ஒ1பVதB ள@ய� கீ9க�ட ஒ1பVததார�கள@டமி2V5 இர�� ஒ1பVதB ள@க  கீ9க�டவா0 
வர1ெப+0 ள5. 
 

வ. 
எ� 

ஒ1பVததார� ெபய�  ஒ1பVத 
ெதாைக  

ஒ1பVதB ள@ 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 ஞான
 
எ�வ�ரா�ெம�� 
ச�வ 3ஸD தfசாa� 

 
 

1,40,000 
1,35,000 

3.57 % மதி1ப>�ைடவ�ட 
(ைறQ 

2 கிv� அ'ேரா 
எ�வ�ரா�ெம�� 
ச�வ 3ஸD காfசிBர
 

1,40,500 
0.35 % மதி1ப>�ைடவ�ட 
அதிக
 

     ேம+க�டவா0 ெபற1ப�ட இர�� ஒ1பVதB ள@கள@ வ�ைச எ� 1 உ ள ஞான
 
எ�வ�ரா�ெம�� ச�வ 3ஸD தfசாa� எ�பவ�டமி2V5 வர1ெப+ற ஒ1பVதB ள@ ெதாைக 
மதி1ப>�.ைன வ�ட  3.57% (ைறவாக உ ள5.  ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 
ைவ'க1ப�கிற5. 
 
அMவலக (றி1B  
 (ைறவான ஒ1பVதB ள@ய�ைன ம�ற
 ஏ+கலா
. 
(ந.க.எ�. 1032/2019/எX1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    667667667667    
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

  



31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    29292929 
இVநகரா�சி'(�ப�ட கமாலியா ெத2, சி�ன1ப ள@ ெத2வ� சி0பால
 அைம'(
 

பண�'( ேகார1ப�ட வ�ைல1B ள@ய� கீ9க�டவா0 ^�0 வ�ைல1B ள@க  
வர1ெப+0 ள5. 
 

வ. 
எ� 

வ�ைல1B ள@தார� ெபய�  வ�ைல1B ள@  
ெதாைக  

1 தி2.எ
.உதய(மா� மர'கைட ெமய�� ேரா� 
ெல�Yமா!(. 

14,900 

2 தி2.வ 3.எழிமாற� ெகாரடாXேச� ேரா� 
ெல�Yமா!(. 

15,000 

3 தி2.ப�.ெசVதிநாத� மர'கைட ெத+( ெத2 
ெல�Yமா!(. 

15,500 

  
ேம+க�டவா0 ெபற1ப�ட ^�0 வ�ைல1B ள@கள@ வ�ைச எ� 1 உ ள 

தி2.எ
.உதய(மா� வ�ைல1B ள@தார� மர'கைட ெமய�� ேரா� எ�பவ�டமி2V5 வர1ெப+ற 
வ�ைல1B ள@ ெதாைக (ைறவாக உ ள5.  ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 
ைவ'க1ப�கிற5. 
 
அMவலக (றி1B  
 (ைறவான வ�ைல1B ள@ய�ைன ம�ற
 ஏ+கலா
. 
(ந.க.எ�. 1109/2019/இ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    668668668668    
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

  



31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    30303030    
    இVநகரா�சிய� ெசா�5வ� தி2�த
 /ம0 அளவ 3� ெசRய1ப�டத+கான ஆ�ேசபைன 
மL'க  ெஜரா'D எ�'(
  பண�'( ேகார1ப�ட வ�ைல1B ள@ய� ^�0 வ�ைல1B ள@க  
கீ9க�டவா0 வர1ெப+0 ள5. 

வ. 
எ� 

வ�ைல1B ள@தார� ெபய� 
வ�ைல1B ள@ ெதாைக 

(நக ஒ�0'() 

1 
அL ெஜரா'D 16., சாVத1பா கா
1ள'D 
ெல�Yமா!(. 

1.65 

2 
வ�Dவா ெஜரா'D & ேலமிேனஷ� தாM'கா 
ஆப�D எதி�Bற
 ��தாந�� 

1.70 

3 
ேகல'சி ெஜரா'D தாM'கா ஆப�D எதி�Bற
 
��தாந�� 

1.75 

 ேம+க�டவா0 ெபற1ப�ட ^�0 வ�ைல1B ள@கள@ வ�ைச எ� 1 உ ள அL 
ெஜரா'D ெல�Yமா!(. எ�பவ�டமி2V5 வர1ெப+ற வ�ைல1B ள@ (நக ஒ�0'( <.1.65) 
(ைறவாக உ ள5.  ம�ற�தி� பா�ைவ'(
 அLமதி'(
 ைவ'க1ப�கிற5. 
அMவலக (றி1B  
 (ைறவான வ�ைல1B ள@ய�ைன ம�ற
 ஏ+கலா
. 
(ந.க.எ�. 1105/2018/அ1)    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-    669669669669    
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

31.01.2020 ெபா2 ெபா2 ெபா2 ெபா2     எ�எ�எ�எ�    31313131    
 இVநகரா�சி'( உ�ப�ட 24 வா��கள@M
 அ.'க. ஏ+ப�
 பS5கைள ச� ெசRய 
நகரா�சிய� ேபா5மான உபகரண!க  இலாததா அதைன சீ� ெசRய சிரம
 ஏ+ப�கிற5.  
(.ந3� அவசர அவசிய
 க2தி (.ந3� உபகரண!க  வா!கிட <.1,20,000/-'( ம�ற�தி� அLமதி 
ேவ�ட1ப�கிற5. 
 
அMவலக (றி1B 
 ம�ற
 அLமதி'கலா
.    

த3�மான
த3�மான
த3�மான
த3�மான
    எ�எ�எ�எ�:-670670670670    
அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5அLமதி'க1ப�ட5 

              
 
           ஆைணய� / தன@ அMவல� 
                  ��தாந�� நகரா�சி 
 


