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த0�மான
த0�மான
த0�மான
த0�மான
    

30.04.2020 ெபா/� ெபா/� ெபா/� ெபா/� எ� எ� எ� எ� 1111    
 நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள5 மா�6 2020 மாத நா�&றி�7 ம�ற�தி� 
பா�ைவ!& ைவ!க�ப�கிற5 
அ8வலக &றி�7 :-    பதி9 ெச:யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-700        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 

30.04.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 2222    
    நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள5 மா�6 2020 மாத நா�&றி�7 ம�ற�தி� 
பா�ைவ!& ைவ!க�ப�கிற5 
அ8வலக &றி�7 :-    பதி9 ெச:யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1)    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-701        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 

  



30.04.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 3333    
 இAநகரா�சி ெகாேரானா த��7 நடவ+!ைக!காக ெபா5 Cகாதார�ப�,வ�)& 
ேதைவயான ெபா/�க� வாD&வத)& 02.04.2020 அ�. வ�ைல�7�ளEக� ேகார�ப�டதி F�. 
நி.வனDகளEடமி/A5 கீHக�ட வ�பர�ப+ வ�ைல�7�ளEக� வர�ெப).�ளன.  அைவ 
ம�ற�தி� பா�ைவ!&
 அ?மதி!&
 ைவ!க�ப�கிற5. 

வவவவ....எ�எ�எ�எ�    நி.வன�தி� நி.வன�தி� நி.வன�தி� நி.வன�தி� ெபய�ெபய�ெபய�ெபய�    ெபா/�களE� வ�பர
ெபா/�களE� வ�பர
ெபா/�களE� வ�பர
ெபா/�களE� வ�பர
    ஒ/ ெபா/ளE� ஒ/ ெபா/ளE� ஒ/ ெபா/ளE� ஒ/ ெபா/ளE� 
வ�ைல Jவ�ைல Jவ�ைல Jவ�ைல J....    

1 Bagavathi Agencies 
Mannargudi 

C�ணா
7  - 1 கி 
ப�ளE6சீD ப9ட� – 1 கி 
ேசா+ய
 �ேரா&ேளாைர� – 1லி  
சி�ெட!M ேடD!  

9/- 
49/- 
14.95/- 
5000/- 

2 Sri Varee Creading 
Ashesam 

C�ணா
7  - 1 கி 
ப�ளE6சீD ப9ட� – 1 கி 
ேசா+ய
 �ேரா&ேளாைர� – 1லி  
சி�ெட!M ேடD! 

12/- 
52/- 
15.50/- 
5200/- 

3 Raja & Co, Mannargudi  C�ணா
7  - 1 கி 
ப�ளE6சீD ப9ட� – 1 கி 
ேசா+ய
 �ேரா&ேளாைர� – 1லி  
சி�ெட!M ேடD! 

11/- 
51/- 
16.00/- 
5100/- 

அ8வலக &றி�7 
1. வர�ெப)ற F�. நி.வனDகளE� வ�ைல�7�ளEகளE வ,ைச எ� 1- உ�ள 

நி.வன
 வழDகிQ�ள &ைறAத வ�ைல�7�ளEய�ைன ம�ற
 ஏ)கலா
. 
2. ெகாேரானா பண�ய�� அவசர அவசிய
 க/தி ம�ற�தி� அ?மதிைய 

எதி�ேநா!கி தனE அ8வல,� R� அ?மதி ெப). ேவைல உ�திர9 வழDகிய 
அ8வலக நடவ+!ைகைய ம�ற
 அDகீக,!கலா
. 

 
3. ேம)க�ட ெசலவ�ன�ைத அரசிடமி/A5 வர�ெப)ற ெகாேரானா மா�ய� 

ெதாைகய�லி/A5 வழDகிய அ8வலக நடவ+!ைகைய ம�ற
 ஏ)கலா
. 
(ந.க.எ�. 0335/2020/எ61)    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-702        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 

  



30.04.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 4444    
தி/வாJ� மாவ�ட ஆ�சிய� அவ�களE� 03.04.2020
 ேததிய ெதாைலேபசி ம).
 வா�M 

அ� ெச:திய� வாகன�தி ைவ�5 அ+!க!�+ய கி/மிநாசினE இயAதிரDக� F�. 
எ�ண�!ைக ��தாந�� நகரா�சி!& ஒ5!கீ� ெச:ய�ப��, அதைன TATA ACE வாகன�தி 
ைவ�5 அைன�5 ப&திகளE8
 கி/மிநாசினE ெதளE�திட மாவ�ட ஆ�சிய� 
அறி9.�த�ப�ட5.  எனேவ F�. டாடா ஏM வாகன
 எ��5 வர மாவ�ட ஆ�சிய� 
அ8வலக�தா அறி9.�த�ப�ட5.  த)ேபா5 இAநகரா�சிய� இர�� டாடா ஏM வாகன
 
ம��ேம பய�ப��த!�+ய நிைலய� இ/�பதா ஒ/ டாடா ஏM வாகன
 வாடைக!& 
எ�!க ேவ�+ உ�ள5.  நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களE� 02.04.2020
 ேததிய 
க+த எ� 3336/J2/2020-9 ெகாேரானா ைவரM த��7 நடவ+!ைக!கான எAத ஒ/ பண�!&
 
ஒ�பAத வழிRைறய�ைன ப��ப)றாம ேநர+யாக பண� ேம)ெகா�ளலா
 என அ?மதி 
அளE!க�ப���ள5.  எனேவ பண�ய�� அவசர அவசிய
 க/தி உ�U� நி.வனDகளEடமி/A5 
F�. வ�ைல�7�ளEக� ெபற�ப���ள5.  அத� வ�பர
 கீHக�டவா.. 
வ.எ�. நி.வன�தி� ெபய�  &றி�ப�ட�ப���ள ெதாைக 

(ஒ/ நா� வாடைக Vச 
இலாம) 

1 ஆ�.வ�ஜய&மா� எ�� Fவ�M, வடபாதி  2,000 
2 சா:ரா
 X ஆ�டா� �ரா�Mேபா��, 

மர!கைட  
2,550 

3 ஆ�.ஜி.எ�� Fவ�M ��தாந��  2,600 
 
 ேம)ப+ வர�ெப)ற F�. வ�ைல�7�ளEகளE &ைறAத வ�ைல�7�ளE அளE�5�ள 
ஆ�.வ�ஜய&மா� எ�� Fவ�M, வடபாதி எ�பவ� அளE�5�ள வ�ைல�7�ளEய�ைன ஏ)பத)&
, 
ேம8
, ேம)ப+ வாகன�தி)& ேதைவயான ெப�ேரா (ம) Vச ம).
 இர�� கி/மிநாசினE 
இயAதிர�தி)கான எ,ெபா/� பண�!& ஆ&
 உ�ேதச ெசலவ�னமான J.1,00,000/-!&
 
ம�ற�தி� பா�ைவ!&
 அ?மதி!&
 ேவ�ட�ப�கிற5. 
அ8வலக &றி�7  

1. ம�ற
 அ?மதி!கலா
 
2. அவசர அவசிய
 க/தி தனE அ8வல� அவ�களE� 03.04.2020 R� அ?மதி ெப)றைத 

ம�ற
 ஏ)கலா
. 
(ந.க.எ�. 0335/2020/எ61)    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-703        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 



30.04.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 5555    
 இAநகரா�சிய� பண�7,Q
 அ8வல�க� ம).
 Y:ைம பண�யாள�கU!& 
7ைக�பட�5ட� �+ய அைடயாள அ�ைட வழD&
 பண�!& 03.04.2020 அ�. F�. 
நி.வனDகளEடமி/A5 கீHக�ட வ�பர�ப+ வ�ைல�7�ளEக� வர�ெப).�ளன.  அைவ 
ம�ற�தி� பா�ைவ!&
 அ?மதி!&
 ைவ!க�ப�கிற5. 
 
வ.எ� நி.வன�தி� ெபய�  எ�ண
  ஒ/ ப�ளாM+! கா�+� வ�ைல 
1 National Studio Mannargudi  1 160 
2 Sri Vinayaga Studio Mannargudi 1 161 
3 Siva Studio & videos Mannargudi  1 162 
அ8வலக &றி�7 

1. வர�ெப)ற F�. நி.வனDகளE� வ�ைல�7�ளEகளE வ,ைச எ� 1- உ�ள 
நி.வன
 வழDகிQ�ள &ைறAத வ�ைல�7�ளEய�ைன ம�ற
 ஏ)கலா
. 

2. ெகாேரானா பண�ய�� அவசர அவசிய
 க/தி ம�ற�தி� அ?மதிைய 
எதி�ேநா!கி தனE அ8வல,� R� அ?மதி ெப). ேவைல உ�திர9 வழDகிய 
அ8வலக நடவ+!ைகைய ம�ற
 அDகீக,!கலா
. 

3. ேம)க�ட ெசலவ�ன�ைத அரசிடமி/A5 வர�ெப)ற ெகாேரானா மா�ய� 
ெதாைகய�லி/A5 வழDகிய அ8வலக நடவ+!ைகைய ம�ற
 ஏ)கலா
. 

(ந.க.எ�. 0335/2020/எ61)    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-704        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 

30.04.2020 ெபா/�  எ� ெபா/�  எ� ெபா/�  எ� ெபா/�  எ� 6666    
இAநகரா�சி!&�ப�ட 1 Rத 24 வா��க� வைர &+ந0� வ�நிேயாக
 சீரான Rைறய� 

ெசயப�� வ/கிற5.  பைழய நகரா�சிய� உ�ள 5.00 இல�ச
 ந0�ேத!க ெதா�+ ம).
 
50.000 லி�ட� ெகா�ளள9 ெகா�ட தைரம�ட ெதா�+ 12-HP Centrifugal Motor-2 Nos, 7-5 HP Submersible 

Motor -2 Nos, 5 HP Submersible Motor – 2 Nos, 15 HP Submersible Motor – 1 No, ம).
  250MM Sluice Valve – 1 No 

ேமெகா�டாழிய� உ�ள 8.00 இல�ச
 ந0�ேத!க ெதா�+ய� 20 HP Submersbile -2 Nos, 250MM Sluce  

Valve – 2 Nos, ம).
 10000 ெகா�ளள9 ெகா�ட ந0�ேத!க ெதா�+ 3 எ�ண�!ைகய�8
 அத)கான 
ேமா�டா� 3 HP Submersible – 1 No, 2 HP Submersible Motor, 1 No, 1-5 HP Submersible Motor – 1 No ம).
 சிறிய 
மி�வ�ைச ப
7க� – க
ப� ெத/, நாகD&+, அலி!ேகண� &ள
, ேகாைரயா. ஆகிய 
இடDகளE 1-5 HP Submersible Motor – 2 Nos, ம).
 Standby Motors, Fuse Carriers, Starter Genset  மி�சார 
வய�க�, ம).
 உதி,பாகDக�, ெல�CமாD&+ ெவ�ணா). பால
 அ/கி உ�ள Cகாதார 
வளாக
 2) அ!கைர 75�ெத/வ� உ�ள Cகாதார வளாக
 3) கா�ெவ�+�ெத/வ� உ�ள 
Cகாதார வளாக
 4) த0யைன�7 5ைற!& அ/கி உ�ள Cகாதார வளாக
 5) ேகாைரயா. 

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-705        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 



வட!& ெத/ அ/கி உ�ள Cகாதார வளாக
 6) ேகாைரயா)றி உ�ள Cகாதார வளாக
 7) 
அoைவ காலனEய� உ�ள Cகாதார வளாக
 8)சி�ன ��தாந�, உ�ள Cகாதார வளாக
 
ஆகிய இடDகளE 1-5 HP Submersible Motors ம).
 மி�சாதன ெபா/�க� பய�ப��த�ப�� 
வ/கிற5. இைவகளE அ+!க+ பt5க� ஏ)ப�வதா உடேன ச, ெச:வதி சிரம
 
ஏ)ப�கிற5.  எனேவ ெபா5ம!கU!& &+ந0� ெகா��பதி சிரம
 ஏ)படாத வைகய�8
, 
ம).
 இதர பய�பா�+)காக பய�ப��த�ப�
 ேமா�டா,ைன உடேன சீ� ெச:5 ம!கள 
பய�பா�+)& ெகா�� வர9
, பதி9 ெப)ற ஒ�பAததார� Fல
 ஒ/ வ/ட கால�தி)& 
பராம,�7 ெச:தி9
 அத)கான ெதாைக J.6.00 இல�ச�தி)& ம�ற�தி� அ?மதி 
ேவ�ட�ப�கிற5. 
அ8வலக &றி�7  

1. ம�ற
 அ?மதி!கலா
. 
2. &+ந0� நிதிய� ேம)ெகா�ளலா
. 

(ந.க.எ�.426/2020/இ1)    
30.04.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 7777    

 இAநகரா�சி ெகாேரானா த��7 நடவ+!ைக!காக ெபா5 Cகாதார�ப�,வ�)& 
ேதைவயான ெபா/�க� வாD&வத)& 08.04.2020 அ�. வ�ைல�7�ளEக� ேகார�ப�டதி F�. 
நி.வனDகளEடமி/A5 கீHக�ட வ�பர�ப+ வ�ைல�7�ளEக� வர�ெப).�ளன.  அைவ 
ம�ற�தி� பா�ைவ!&
 அ?மதி!&
 ைவ!க�ப�கிற5. 

வவவவ....எ�எ�எ�எ�    நி.வன�தி� நி.வன�தி� நி.வன�தி� நி.வன�தி� 
ெபய�ெபய�ெபய�ெபய�    

ெபா/�களE� வ�பர
ெபா/�களE� வ�பர
ெபா/�களE� வ�பர
ெபா/�களE� வ�பர
    ஒ/ ெபா/ளE� ஒ/ ெபா/ளE� ஒ/ ெபா/ளE� ஒ/ ெபா/ளE� 
வ�ைல Jவ�ைல Jவ�ைல Jவ�ைல J....    

1 Bagavathi Agencies 
Mannargudi 

Rக!கவச
 
ைககவச
  
ைலசா – 1லி 
ைக கt9
 திரவ
 – 1லி 
ைக ஒலிெப/!கி  

15/- 
170/- 
191/- 
1100/- 
4000/- 

2 Sri Varee Creading 
Ashesam 

Rக!கவச
 
ைககவச
  
ைலசா – 1லி 
ைக கt9
 திரவ
 – 1லி 
ைக ஒலிெப/!கி  

16/- 
180/- 
195/- 
1100/- 
4050/- 

3 Raja & Co, 
Mannargudi  

Rக!கவச
 
ைககவச
  

17/- 
180/- 

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-706        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 



ைலசா – 1லி 
ைக கt9
 திரவ
 – 1லி 
ைக ஒலிெப/!கி  

195/- 
1150/- 
4150/- 

அ8வலக &றி�7 
1. வர�ெப)ற F�. நி.வனDகளE� வ�ைல�7�ளEகளE வ,ைச எ� 1- உ�ள 

நி.வன
 வழDகிQ�ள &ைறAத வ�ைல�7�ளEய�ைன ம�ற
 ஏ)கலா
. 
2. ெகாேரானா பண�ய�� அவசர அவசிய
 க/தி ம�ற�தி� அ?மதிைய 

எதி�ேநா!கி தனE அ8வல,� R� அ?மதி ெப). ேவைல உ�திர9 வழDகிய 
அ8வலக நடவ+!ைகைய ம�ற
 அDகீக,!கலா
. 

3. ேம)க�ட ெசலவ�ன�ைத அரசிடமி/A5 வர�ெப)ற ெகாேரானா மா�ய� 
ெதாைகய�லி/A5 வழDகிய அ8வலக நடவ+!ைகைய ம�ற
 ஏ)கலா
. 

(ந.க.எ�. 0335/2020/எ61)    
30.04.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 8888    

    இAநகரா�சி!&�ப�ட பைழய நகரா�சி அ8வலக க�+ட�தி� ப��7ற�தி .5.00 இல�ச
 
ெகா�ளள9 ெகா�ட ேமநிைல ெதா�+, ேமெகா�டாழிய� 8.00 இல�ச
 ெகா�ளள9 
ெகா�ட ேமநிைல ெதா�+க� Fல
 இAநகரா�சி!& தினச, &+ந0� வ�நிேயாக
 ெச:ய�ப�� 
வ/கிற5. ேம)ப+ &+ந0� ெதா�+ய�லி/A5 &+ந0� பண�!& 2.00 கி.மu Pumping Pipe Line ம).
 
&+ந0� வ�நிேயாக
 40.04 கி.மu வைரய� Distribution Line Fலமாக &+ந0� ச�ைள ெச:ய�ப�� 
வ/கிற5. ேம8
 இAநகரா�சிய� 134 எ�ண�!ைக ெகா�ட இAதியா மா�! II அ+ப
7க� 
இயDகி வ/கிற5. த)ெபாt5 ேகாைடகாலமாக உ�ளதா ெபா5 ம!கU!& &+ந0� ேதைவ 
அதிகமாக இ/�பதா நகரா�சிய� ேபா5மான &+ந0� பண�!கான ைகப
7 ம).
 இதர 
உதி,ெபா/�க� இலாததா அவ)றிைன சீ� ெச:ய சிரம
 எ)ப�கிற5.  எனேவ &+ந0� 
பண�!& ேதைவயான உதி,ெபா/�க� வாDகிட9
 அத)கான உ�ேதச ெசல9� ெதாைக J.2.50 
இல�ச�தி)& ம�ற�தி� அ?மதி ேவ�ட�ப�கிற5. 
அ8வலக &றி�7  

1. ம�ற
 அ?மதி!கலா
 
2.2.2.2. &+ந0� நிதிய�லி/A5 ேம)ெகா�ளலா
     .(ந.க.எ�   /2020/இ1)    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-707        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 

30.04.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 9999    
    இAநகரா�சி!&�ப�ட ெமா�த
 உ�ள 22 ந0� நிைலகைளQ
 ஆரா:A5
, அத� 
தர�திைனQ
 அதி உ�ள ந0,� த�ைமய�ைனQ
 தர�ப,ேசாதைன!& உ�ப��தி ஆ:9 
ெச:ய தி/�v� நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய!&ந�, அவ�க� 20.03.2020 அ�. ேநரா:9 ெச:5 
�றிய அறி9ைரய��ப+Q
, இAநகரா�சி!& உ�ப�ட &ளDகளE� ந0,ைன கீHக�டவா. 

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-708        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 



ந0�ப&�பா:9 ெச:யலா
. 
1. க
ப� ெத/ &ள
 
2. 7ளEயD&+ ந��ெத/ &ள
 
3. 7ளEயD&+ கீழ�ெத/ &ள
 
4. &?!க+ &ள
 
5. ெல�CமாD&+ கீழ�ெத/ &ள
 
6. பணDகா�டாD&+ &ள
 
7. அலி!ேகண� &ள
 
8. ைச�தா� ேகண� &ள
 
9. தி/வாச &ள
 
10. ேதா�ட6ேச, ச�திர
 &ள
 
11. ரwமானEயா ெத/ &ள
 
12. அரC &ள
 
13. ப��த!&+ &ள
 
14. ெப,ய &ள
 
15. ப��த!&+ ந�த� கனE ெத/ &ள
 
16. அ�வா,யா ெத/ &ள
 
17. ெசDகேம���ெத/ &ள
 
18. நாகD&+ ெத/ &ள
 
19. தாமைர!&ள
 நாகD&+ 
20. ேமெகா�டாழி மா,ய
ம� ேகாவ� ெத/ &ள
 
21. வ�நாயக� ேகாவ� &ள
 
22. காAதி நக� &ள
 

 
     ேம)க�ட ந0� நிைலகளE ந0,ைன ப,ேசாதைன ெச:ய ம�டல ெபா5 Cகாதார ந0� 
ப&�பா:9 ைமய
, &+ந0� வ+கா வா,ய
 தி/6சி -20 Fல
 தர�ப,ேசாதைனகளான PH, 

temperature, Turbidity, BOD, COD, Da Suspended Nutrients Dissolved Organic Carbon Conductivity, Heavy Metals and 

Fuecal Coliform ப,ேசாதைனகைள ெச:திட ஆ&
 ெசலவ 0ன
 J.77,880/-!&
, ம).
 22 
&ளDகளE ந0� எ��5 ப,ேசாதைன ெச:5 வர ேபா!&வர�5 ெசல9 J.3300/- ஆக ெமா�த
 
J.81,180/-!& ம�ற�தி� அ?மதி ேவ�ட�ப�கிற5.  
 

அ8வலக &றி�7  
1. ம�ற
 அ?மதி!கலா
 



2. &+ந0� நிதிய� ேம)ெகா�ளலா
. 
(ந.க.எ�.     /2020/இ1)    

30.04.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 10101010    
    நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களE� 31.03.2020A ேததிய C)றறி!ைக 
எ� 5437/ெஜ2/2020-8 க���ப��த�ப���ள ப&திகளE &�ைபகைள ேசகர
 ெச:Q
 5�7ர9 
பண�யாள�கUக& Rt உட)கவக
 தினR
 7திதாக வழDக�ப�� &�ைபக� ேசகர
 
ெச:ய�ப�� R+Aத9ட� அAத &�ைபகUட� ேச��5 உட)கவச�ைதQ
 எ,�5வ�ட 
ேவ��
 எ�. அறி9.�த�ப���ள5.  அதைன ெதாட�A5 க�காண��7 ெபாறியாள� ம).
 
நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய!&ந�, தxசாy� அவ�களE� ெதாைலேபசி அறி9ைரய� ேம)ப+ 
Rt உட)கவச�திைன உடன+யாக ெகா�Rத ெச:ய உ�தரவ�ட�ப�ட5.  இAநகரா�சிய� 
த)ேபா5 45 எ�ண�!ைக ம��ேம Rt உட)கவச
 ைகய�/�ப� உ�ளதா, ேம8
 50 
எ�ண�!ைக Rt உட)கவக
 (க�ணா+ இலாம) உடன+யாக வாDக�பட ேவ�+ 
உ�ள5.  நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களE� 02.04.2020A ேததிய க+த எ� 
3336/ெஜ2/2020-9  ெகாேரானா ைவரM த��7 நடவ+!ைக!கான எAத ஒ/ பண�!&
 ஒ�பAத 
வழிRைறகைள ப��ப)றாம ேநர+யாக ெகா�Rத ெச:யலா
 என அ?மதி 
அளE!க�ப���ள5.  எனேவ ேம)ப+ பண�!& வ�ைல�7�ளE ேகார�ப�டதி கீHக�ட F�. 
நி.வனDகளEடமி/A5 வ�ைல�7�ளEக� வர�ெப).�ள5. அத� வ�பர
 கீHக�டவா.. 
 

வ.எ�. நி.வன�தி� ெபய�  எ�ண�!ைக  ெதாைக  
1 Reliant Global Green Energy & Co 1 J. 433 
2 Shine Traders 1 J. 437 
3 Radiaant Textile Proces  1 J. 440 

 
 
 
 ேம)ப+ ெபற�ப�ட F�. வ�ைல�7�ளEகளE வ,ைச எ� 1 உ�ள Reliant Global 

Green Energy & Co எ�ற நி.வன�தி� வ�ைல�7�ளE &ைறவாக உ�ளதா அதைன 
ஏ).!ெகா�ள9
 ேம)ப+ பண�!& ஆ&ம உ�ேதச ெசலவ�மான J.30,000/-!&
 ம�ற�தி� 
அ?மதி ேவ�ட�ப�கிற5. 
அ8வலக &றி�7  

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-709        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 



1. ம�ற
 அ?மதி!கலா
 
2. அவசர அவசிய
 க/தி தனE அ8வல� அவ�களE� 20.04.2020 அ�. R� அ?மதி 

ெப). பண� ேம)ெகா�டைத ம�ற
 ஏ)கலா
. 
(ந.க.எ�.335/2020/எ61)     

30.04.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 11111111    
 இAநகரா�சி ெகாேரானா த��7 நடவ+!ைக!காக 10 ெபா5ம!க� அதிக
 ��
 
இடDகளE ைக கt9
 ைமயDக� அைம!&
 பண�!& 20.04.2020 அ�. வ�ைல�7�ளEக� 
ேகார�ப�டதி F�. நி.வனDகளEடமி/A5 கீHக�ட வ�பர�ப+ வ�ைல�7�ளEக� 
வர�ெப).�ளன.  அைவ ம�ற�தி� பா�ைவ!&
 அ?மதி!&
 ைவ!க�ப�கிற5. 
 

வவவவ....எ�எ�எ�எ�    நி.வன�தி� நி.வன�தி� நி.வன�தி� நி.வன�தி� 
ெபய�ெபய�ெபய�ெபய�    

ெபா/�களE� வ�பர
ெபா/�களE� வ�பர
ெபா/�களE� வ�பர
ெபா/�களE� வ�பர
    ஒ/ ெபா/ளE� ஒ/ ெபா/ளE� ஒ/ ெபா/ளE� ஒ/ ெபா/ளE� 
வ�ைல Jவ�ைல Jவ�ைல Jவ�ைல J....    

1 Bharath Agency 
Koothanallur  

Single Bowl 1 Set  
Double Bowl  1 Set  

15,000/- 
18,000/- 

2 India Electricals 
Lakshmangudi  

Single Bowl 1 Set  
Double Bowl  1 Set  

16,150/- 
19,000/- 

3 Indian Agencies  
Koothanallur  

Single Bowl 1 Set  
Double Bowl  1 Set  

16,900/- 
20,400/- 

 
அ8வலக &றி�7 

1. வர�ெப)ற F�. நி.வனDகளE� வ�ைல�7�ளEகளE வ,ைச எ� 1- உ�ள 
நி.வன
 வழDகிQ�ள &ைறAத வ�ைல�7�ளEய�ைன ம�ற
 ஏ)கலா
. 

2. ெகாேரானா பண�ய�� அவசர அவசிய
 க/தி ம�ற�தி� அ?மதிைய 
எதி�ேநா!கி தனE அ8வல,� 20.04.2020 R� அ?மதி ெப). ேவைல உ�திர9 
வழDகிய அ8வலக நடவ+!ைகைய ம�ற
 அDகீக,!கலா
. 

 (ந.க.எ�. 0335/2020/எ61)    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-710        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 

30.04.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 12121212    
 இAநகரா�சி ெகாேரானா த��7 பண�கU!& கி/மிநாசினEக� ம).
 இதர 
ெபா/�க� வாD&
 பண�!& 20.04.2020 அ�. ேகார�ப�ட வ�ைல�7�ளEய� கீHக�ட 
நி.வனDகளEடமி/A5 F�. வ�ைல�7�ளEக� வர�ெப).�ள5.  அத� வ�பர
 கீHக�டவா. 

வ. 
எ� 

நி.வன�தி�  
ெபய� 

ெபா/�களE� வ�பர
  
&றி�ப�ட�ப���ள 

ெதாைக  

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-711        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 



1 
பகவதி 

ஏெஜ�சீM 
ம�னா�&+  

ப�ளE6சிD ப9ட� 1- கி  67.00 
C�ணா
7 – 1 கி 10.30 

ேசா+ய
 ைஹேபா&ேளாைர� திரவ
 – 1 லி 17.00 

ைக கt9
 திரவ
 (Soap Liquid) -1லி 140.00 
அபாயகரமான கழி9கைள ேசக,!&
 
மxச� ைப (15 லி�ட�) – 1 எ�ண�!ைக  

12.00 

அபாயகரமான கழி9கைள ேசக,!&
 
மxச� ைப (60 லி�ட�) – 1 எ�ண�!ைக 

36.00 

ெச�சா� ெத�மா மu�ட� -1 எ�ண�!ைக 10,000.00 
Rt உட)கவச
 – 1 எ�ண�!ைக 950.00 

2 
ராஜா அ� 

ேகா, 
ம�னா�&+ 

ப�ளE6சிD ப9ட� 1- கி  69.00 
C�ணா
7 – 1 கி 11.00 
ேசா+ய
 ைஹேபா&ேளாைர� திரவ
 – 1 லி 18.00 
ைக கt9
 திரவ
 (Soap Liquid) -1லி 160.00 
அபாயகரமான கழி9கைள ேசக,!&
 
மxச� ைப (15 லி�ட�) – 1 எ�ண�!ைக  

13.00 

அபாயகரமான கழி9கைள ேசக,!&
 
மxச� ைப (60 லி�ட�) – 1 எ�ண�!ைக 

38.00 

ெச�சா� ெத�மா மu�ட� -1 எ�ண�!ைக 10,500.00 
Rt உட)கவச
 – 1 எ�ண�!ைக 1,150.00 

3 
X வா, 
+ேர+D, 

ம�னா�&+  

ப�ளE6சிD ப9ட� 1- கி  71.00 
C�ணா
7 – 1 கி 13.00 
ேசா+ய
 ைஹேபா&ேளாைர� திரவ
 – 1 லி 23.00 
ைக கt9
 திரவ
 (Soap Liquid) -1லி 179.00 
அபாயகரமான கழி9கைள ேசக,!&
 
மxச� ைப (15 லி�ட�) – 1 எ�ண�!ைக  

15.00 

அபாயகரமான கழி9கைள ேசக,!&
 
மxச� ைப (60 லி�ட�) – 1 எ�ண�!ைக 

42.00 

ெச�சா� ெத�மா மu�ட� -1 எ�ண�!ைக 10,590.00 
Rt உட)கவச
 – 1 எ�ண�!ைக 1,190.00 

 



ேம)ப+ வர�ப�ட F�. வ�ைல�7�ளEகளE &ைறAத வ�ைல�7�ளE அளE�5�ள பகவதி 
ஏெஜ�சீM ம�னா�&+ எ�ற நி.வன�தி� &ைறAத வ�ைல�7�ளEய�ைன ஏ)கலா
.  
ம�ற�தி� அ?மதி ேவ�ட�ப�கிற5.   
அ8வலக &றி�7  

1. ம�ற
 அ?மதி!கலா
.    
2. அவசர அவசிய
 க/தி தனE அ8வல� அவ�களE� 20.04.2020 ம).
 21.04.2020 R� 

அ?மதி ெப)றைத ம�ற
 ஏ)கலா
.    
(ந.க.எ�. 0335/2020/எ61)    

30.04.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 13131313    
    இAநகரா�சிய�� ெபா5�ப�,வ� இயDகி வ/
 TN 50 U 2453 ஈ�7 வாகன
 30,000 கிேலா 
மu�ட/!& ேம ஓ+Q�ளதா8
, இxசி� ஆய� மா)ற
 ெச:5 ஆய� ச�வ 0M, வா�ட� 
ச�வ 0M ெச:ய�ப�டத)கான ெசலவ�ன
 J.2900/-!& ம�ற�தி� R� அ?மதி 
ேவ�ட�ப�கிற5. 
அ8வலக &றி�7  

1. ம�ற
 அ?மதி வழDகலா
 
2.2.2.2. ெபா5 நிதிய�� கீH ேம)ெகா�ளலா
.  பண�ய�� அவசர அவசிய
 க/தி தனE 

அ8வல,� R� அ?மதி ெப)றைத ஏ)கலா
.    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-712        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 

30.04.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 14141414    
    இAநகரா�சி!& 2020-2021
 நிதி ஆ�+)& ேதைவயான எt5ெபா/�க�, ப+வDக�, 
பதிேவ�க� ஆகியவ)ைற வாDகி வழDக9
, அத)கான உ�ேதச ெசலவ�ன ெதாைகயான J.5,00 
இல�ச�தி)& ம�ற�தி� அ?மதி ேவ�ட�ப�கிற5. 
அ8வலக &றி�7  
 ம�ற
 அ?மதி!கலா
. 
(ந.க.எ� 1063/2018/ப�2)    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-713        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 

30.04.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 15151515    
    இAநகரா�சி ப&திகளE ெகாேரானா ைவரM த��7 நடவ+!ைக!காக அவசர 

அவசிய
 க/தி கீH&றி�ப����ள ெசலவ�னDக� 5�7ர9 ஆ:வாளரா ெசலவ�ட�ப���ள5.  
எனேவ அ�ெதாைகய�ைன வழDகிட ேகா,Q�ளா�. 
 
வ.எ�. நா�  ெசலவ�ன வ�பர
  ெதாைக 
1 17.03.2020 100 எ�ண�!ைக ேபாMட� அ+!க�ப�ட5  1,500 
2 26.03.2020 வாடைக +ரா!ட� Fல
 கி/மிநாசினE அ+!க�ப�ட5  4,000 

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-714        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 



3 03.04.2020 வாடைக +ரா!ட� Fல
 கி/மிநாசினE அ+!க�ப�ட5  3,000 
4 04.04.2020 ஒ/ Rைற பய�ப��5
 ைகQைற வாDகிய5  600 
5 04.04.2020 ெகாேரானா வ�ழி�7ண�9 &றி�த ப�ள!M ேபா��  1,000 
6 09.04.2020 நடமா�
 கா:கறி வாகன
 ப�ள!M ேபா��  1,000 
7 10.04.2020 ஒ/ Rைற பய�ப��5
 ைகQைற வாDகிய5  500 
8 17.04.2020 ெகாேரானா வ�ழி�7ண�9 &றி�த 30X20 எ�ற அளவ� 

இர�� படDக�  
10,000 

9 18.04.2020 F�. வ�ண அ�ைடக�  10,810 
10 20.04.2020 ைக கt9
 ைமய
 ப�ள!M ேபா�� அ+!க�ப�ட5  1,800 
  ெமா�த
  34,210 
 
 நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களE� க+த�தி ெகாேரானா த��7 
நடவ+!ைக!காக எAத ஒ/ பண�!&
 ஒ�பAத வழிRைறய�ைன ப��ப)றாம பண� 
ேம)ெகா�ளலா
 என அ?மதி அளE!க�ப���ள5.  ேம)ப+ க+த�தி� அ+�பைடய� 
ேம)ப+ &றி�ப��ட ெசலவ�னDக� அைன�5
 5�7ர9 ஆ:வாளரா ேம)ெகா�ள�ப���ள5.  
 எனேவ ேம)ப+ ெதாைக J.34,210/-ஐ 5�7ர9 ஆ:வாள/!& வழDக9
, ேம8
 இனE வ/
 
காலDகளE ெச:ய�ப�
 இதர ெசலவ�னDகU!காக9
 ெமா�த
 J.50,000/-!& ம�ற�தி� 
அ?மதி ேவ�ட�ப�கிற5.  
அ8வலக &றி�7  

1. ம�ற
 அ?மதி!கலா
. 
(ந.க.எ�. 335/2020/எ61)    

30.04.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 16161616        
 இAநகரா�சி ெகாேரான த��7 பண�கU!& கி/மிநாசினEக� ம).
 இதர ெபா/�க� 
வாD&
 பண�!& 20.04.2020 தனE அ8வல,ட
 ெபற�ப�ட R� அ?மதிய� J.13,00,000/-!& 
அ?மதி ெப). பகவதி ஏெஜ�சீM, ம�னா�&+ எ�ற நி.வன�தி)& வ�நிேயாக உ�தர9 
வழDக�ப�ட5.  30.04.2020 வர�ெப)ற பகவதி ஏெஜ�சீM, ம�னா�&+ எ�ற நி.வன�தி� 
ப�+ய ெதாைக J.17,27,974/- ஆ&
.  20.04.2020 தனE அ8வல,ட
 ெபற�ப�ட R� 
அ?மதிய� J.13,00,000/-!& ம��ேம அ?மதி ெபற�ப���ள5.  எனேவ மuதி ெதாைகயான 
J.4,27,974/-ைன ேம)ப+ நி.வன�தி)& வழDக ம�ற�தி� அ?மதி ேவ�ட�ப�கிற5. 
அ8வலக &றி�7  
 ம�ற
 அ?மதி!கலா
. 
(ந.க.எ�. 0335/2020/எ61)    

த0�மான
 த0�மான
 த0�மான
 த0�மான
 எ�எ�எ�எ�:-715        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 



30.04.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 17171717    
 ெகாேரானா ைவரM த��7 பண�!காக9
, 144 தைட நைடRைறய� இ/A5 
வ/வதா8
 அ
மா உணவக
 Fலமாக ஆதரவ)ேறா�, Rதிேயா�, ெவளEமாநில�தவ�கU!& 
இலவச உண9க� வழD&வத)&
, அத)கான இதர ெசலவ�னDக� ேம)ெகா�ள9
, நகரா�சி 
நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களE� க+த ந.க.எ�. 18812/2017/MCA4 Dt 29.04.2020 �ப+ 
இAநகரா�சி!& நிதி ஒ5!கீ� J.6.00 இல�ச
 வர�ப�டைத ம�ற�தி� பா�ைவ!&
 
பதிவ�)&
 ைவ!க�ப�கிற5. 
அ8வலக &றி�7  

1. ம�ற
 அ?மதி!கலா
 
2. ேம)ப+ ெதாைகய�ைன அ
மா உணவக�தி� பண�!காக ேம)ெகா�ளலா
. 

(ந.க.எ�. 1324/2014/இ1)    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-716        
அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5அ?மதி!க�ப�ட5 

 
 
 
 
                ஆைணய� / தனE அ8வல� 
                  ��தாந�� நகரா�சி 
 


