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சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
    
��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� 2020202020202020
 ஆ��
 ஆ��
 ஆ��
 ஆ��        ஆக�� மாத
ஆக�� மாத
ஆக�� மாத
ஆக�� மாத
 31313131
 நா� 
 நா� 
 நா� 
 நா� தி�க�கிழைமதி�க�கிழைமதி�க�கிழைமதி�க�கிழைம    "#பக"#பக"#பக"#பக    11.3011.3011.3011.30 மண�&' நைடெப#ற மண�&' நைடெப#ற மண�&' நைடெப#ற மண�&' நைடெப#ற சாதாரண& சாதாரண& சாதாரண& சாதாரண& 

நடவ+&ைகக�நடவ+&ைகக�நடவ+&ைகக�நடவ+&ைகக�    
ம�ற&��ட
 ம�ற&��ட
 ம�ற&��ட
 ம�ற&��ட
 
நைடெப#ற நைடெப#ற நைடெப#ற நைடெப#ற 

நா�நா�நா�நா�    

வ,ைச எ� ம#.
 ம�ற ��ட/ெபா0�வ,ைச எ� ம#.
 ம�ற ��ட/ெபா0�வ,ைச எ� ம#.
 ம�ற ��ட/ெபா0�வ,ைச எ� ம#.
 ம�ற ��ட/ெபா0�    ம�ற�தி� த1�மான
ம�ற�தி� த1�மான
ம�ற�தி� த1�மான
ம�ற�தி� த1�மான
    

31.08.2020 ெபா0� எ� ெபா0� எ� ெபா0� எ� ெபா0� எ� 1111  
     நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள6 ஜ1ைல 2020 மாத நா�'றி/9 ம�ற�தி� பா�ைவ&' 
ைவ&க/ப�கிற6 
அ:வலக 'றி/9 :-    பதி; ெச<யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�:-756 756 756 756 
ஏ#கலா
ஏ#கலா
ஏ#கலா
ஏ#கலா
 

31.08.2020 ெபா0� எ� ெபா0� எ� ெபா0� எ� ெபா0� எ� 2222    
நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள6 ஜ1ைல 2020 மாத நா�'றி/9 ம�ற�தி� பா�ைவ&' 
ைவ&க/ப�கிற6 
அ:வலக 'றி/9 :-    பதி; ெச<யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1)    

த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�:-    757 757 757 757 
ஏ#கலா
ஏ#கலா
ஏ#கலா
ஏ#கலா
 

31.08.2020 ெபா0� எ� ெபா0� எ� ெபா0� எ� ெபா0� எ� 3333  
       இEநகரா�சி&' உ�ப�ட பைழய நகரா�சி அ:வலக�தி உ�ள பைழய 
'ளGH��
 நா�' சாதன�கைள எ��6 9திய நகரா�சி அ:வலக�தி ெபா0�த;
 
ம#.
 பைழய 'ளGH��
 சாதன�தி உ�ள பIதிைன சீ� ெச<ய;
, Gas-fill Up 

ெச<ய;
 14 எ�ண�&ைக AC ச�வ 1� ெச<ய;
 ஆ'
 உ�ேதச ெதாைக H.25,000/-&' 
அOமதி ேவ�ட/ப�கிற6. 
அ:வலக 'றி/9  

1. ம�ற
 அOமதி&கலா
 
2. ெபா6நிதிய�� கீP ேம#ெகா�ளலா
. 

(ந.க.எ�. 0714/2020/இ1)    

த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�:-        758 758 758 758 
அOமதி&க/ப�ட6அOமதி&க/ப�ட6அOமதி&க/ப�ட6அOமதி&க/ப�ட6 

31.08.2020 ெபா0� எ� ெபா0� எ� ெபா0� எ� ெபா0� எ� 4444    
 இEநகரா�சி&' உ�ப�ட 9திய நகரா�சி அ:வலக க�+ட�தி ெபாறியாள� 
ப�,;, நகரைம/9 ப�,;, ெபா6 Qகாதார ப�,; ம#.
 ெபா6/ப�,வ� 'ளG�சாதன ெப�+ 
ெபா0�6வத#' ேதைவயான மி� உதி,பாக�க� வா�கிட ஆ'
 உ�ேதச ெதாைக 
H.65,000/-&' அOமதி ேவ�ட/ப�கிற6. 
அ:வலக 'றி/9  

1. ம�ற
 அOமதி&கலா
 
2. ெபா6நிதிய�� கீP ேம#ெகா�ளலா
. 

(ந.க.எ�. 0715/2020/இ1)    

த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�:-    759759759759    
அOமதி&க/ப�ட6அOமதி&க/ப�ட6அOமதி&க/ப�ட6அOமதி&க/ப�ட6 



31.08.2020 ெபா0� எ� ெபா0� எ� ெபா0� எ� ெபா0� எ� 5555 
இEநகரா�சிய� ெட�' கா<Sச த�/9 பண�கT&காக ஏ#கனேவ 23 பண�யாள�க� 

தனGயா,டமி0E6 ஒ/பEத
 ெபற/ப�� ெட�' த�/9 நடவ+&ைக பண�க� நைடெப#. 
வ0கிற6.  இEநிைலய� ஏ#கனேவ இ/பண�&காக இEநக� ம�ற த1�மான எ� 475 நா� 
30.05.2019 H.30,50,000/- ("/ப6 ல�ச�6 ஐ
பதாய�ர�தி#')  மாவ�ட ஆ�சிய� தி0வாH� 
அவ�களG� தின&�லி வ�ைல வ�கித அ+/பைடய� ேம#ப+ 23 பண�யாள�கைள பண� 
அம��தி பண� ேம#ெகா�ள த1�மானG&க/ப�� த1.கர� சWக ெதா�� நி.வன
 Wல
 
01.07.2019 "த 30.06.2020 வைர பண� ேம#ெகா�ள/ப�� வ0கிற6.  ேம:
 இEநக� ம�ற 
த1�மான எ� 744 நா� 30.06.2020E ேததிய ம�ற அOமதிய��ப+ 01.07.2020 "த 31.08.2020 
வைர ேம#ப+ நி.வன�தி#' ந1�+/9 ெச<ய/ப�� ெட�' பண�க� நைடெப#. 
வ0கிற6.  இEநிைலய� எதி�வ0
 கால
 மைழ&காலமாக இ0/பதா:
, த#ேபா6 
ெகாேரானா த�/9 பண�க� நைடெப#. வ0வதா:
, ேம#ப+ பண�ய�ைன 01.09.2020 "த 
31.10.2020 வைர த1-கர� சWக ெதா�� நி.வன
 ஒ/பEததார� Wலமாகேவ ஏ#கனேவ 
வழ�க/ப���ள ஒ/பEத9�ளG வ�ைல வ�கித�திேலேய ெட�' பண�கைள ேம#ெகா�ள 
உ�ேதச ெசல;� ெதாைக H.5,10,000/-&' ம�ற�தி� அOமதி ேவ�ட/ப�கிற6. 
‘அ:வலக 'றி/9  

1. ம�ற
 அOமதி&கலா
 
2. அவசர அவசிய
 க0தி ெபா6 Qகாதார நல� க0திY
 ேம#ப+ ஒ/பEததார,ட
 

அேத ஒ/பEத9�ளGய��ப+ 01.09.2020 "த 31.10.2020 "+ய ந1�+&க ம�ற
 
அOமதி&கலா
. 

(ந.க.எ�. 454/2019/எS1)    

த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�:-    760 760 760 760 
அOமதி&க/ப�ட6அOமதி&க/ப�ட6அOமதி&க/ப�ட6அOமதி&க/ப�ட6 

31.08.2020 ெபா0� எ� ெபா0� எ� ெபா0� எ� ெபா0� எ� 6666    
இEநகரா�சி ப'திய� திட&கழி; ேமலா�ைம பண�&காக 52 ஒ/பEத Z<ைம 

பண�யாள�கைள ெகா�� '/ைபகைள தர
 ப�,�6 வா�'
 பண� ச"தாய 
உர&கிட�'க� அைம�6 உர
 தயா,&'
 பண�க� ேம#ெகா�ள/ப�கிற6. இ/பண�&காக 
01.07.2020 "த 31.08.2020 வைர இர�� மாத கால
 பண�&காக இEநக� ம�ற த1�மான எ� 
743 நா� 30.06.2020 H. 11,30,000/-&' (பதிேனா0 ல�ச�6 "/பதாய�ர
 Hபா< ம��
) 
அOமதி ெபற/ப�� பண�க� நைடெப#. வ0கிற6.  நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� 
ெச�ைன அவ�களG� ெசய"ைறகளG 52 Z<ைம பண�யாள�கைள ஒ/பEத 
அ+/பைடய� ெப#. Qகாதார பண�க� நட�திட அOமதி&க/ப�ட W�றா�� கால
 
31.08.2020 உட� "+வைடE6 உ�ள6.  எனேவ ேம#ப+ பண�&' W�றா�� கால 
அOமதிய�ைன ந1�+�6 வழ�க;
, ��த பண�யாள�கT&கான அOமதி ேகா,Y
, 
ம�ற�தி� அOமதி ெப#. நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கT&' 

த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�:-    761 761 761 761 
அOமதி&க/ப�ட6அOமதி&க/ப�ட6அOமதி&க/ப�ட6அOமதி&க/ப�ட6 



"�ெமாழி;க� அO/ப/பட;�ள6.  ேம:
 த#ேபா6 திட&கழி; ேமலா�ைம பண�க� 
பா��6 வ0
 நி.வன�தி� அOமதி கால
 31.08.2020 உடன "+வைடE6 உ�ள6. 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களG� அOமதி ெப#றா ம��ேம 9திதாக 
ஒ/பEத9�ளG ேகார இய:
.  எனேவ த#ேபா6 உ�ள [Pநிைலய� ெகாேரானா ைவர� 
த�/9 நடவ+&ைகக� ேம#ெகா�ள;
, ெபா6 Qகாதார அவசர அவசிய
 க0திY
 
01.09.2020 "த 30.11.2020 வைர W�. மாத கால�தி#' ம��
 ஏ#கனேவ திட&கழி; 
ேமலா�ைம பண�கT&' 52 Z<ைம பண�யாள�கைள வழ�கி வ0
 அேத நி.வன�தி#' 
பைழய ஒ/பEத9�ளG வ�கித�திேலேய பண�கைள ேம#ெகா�ள உ�ேதச ெசலவ�ன ெதாைக 
H.20,35,320/-க' ம�ற�தி� அOமதி&' ைவ&க/ப�கிற6. 
அ:வலக 'றி/9  

1. ம�ற
 அOமதி&கலா
 
2.2.2.2. அவசர அவசிய
 க0தி ெபா6 Qகாதார நல� க0திY
 ேம#ப+ ஒ/பEததார,ட
 

அேத ஒ/பEத9�ளGய��ப+ 01.09.2020 "த 30.11.2020 "+ய ந1�+&க ம�ற
 
அOமதி&கலா
.    

  



 

31.08.2020 ெபா0� எ� ெபா0� எ� ெபா0� எ� ெபா0� எ� 7777    
    இEநகரா�சி ப'திகளG ெகாேரானா ைவர� த�/9 பண�கT&காக அவசர 
அவசிய
 க0தி கீP'றி/ப����ள ெசலவ�ன�க� 6/9ர; ஆ<வாளரா 
ெசலவ�ட/ப���ள6.  எனேவ அ�ெதாைகய�ைன வழ�கிட ேகா,Y�ளா�....    
வவவவ....எ�எ�எ�எ�....    நா�நா�நா�நா�    ெசலவ�ன வ�பர
ெசலவ�ன வ�பர
ெசலவ�ன வ�பர
ெசலவ�ன வ�பர
    ெதாைகெதாைகெதாைகெதாைக    
1 30.05.2020 6/9ர; பண�யாள�கT&கான ம0�6வ "கா
  8725 
2 23.06.2020 "க&கவச�தி#கான அபராத ரசீ6 9�தக
 10 

எ�ண
  
1100 

3 11.07.2020 ம0E6 ெதளG/பான இயEதிர
 பI6 ந1&க
  9540 
        ெமா�த
 ெமா�த
 ெமா�த
 ெமா�த
     19365193651936519365    

நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களG� க+த�தி ெகாேரானா த�/9 
நடவ+&ைக&காக எEத ஒ0 பண�&'
 ஒ/பEத வழி"ைறய�ைன ப��ப#றாம பண� 
ேம#ெகா�ளலா
 என அOமதி அளG&க/ப���ள6.  ேம#ப+ க+த�தி� அ+/பைடய� 
ேம#ப+ 'றி/ப��ட ெசலவ�ன�க� அைன�6
 6/9ர; ஆ<வாளரா 
ேம#ெகா�ள/ப���ள6.  எனேவ ேம#ப+ ெதாைக H.19365/-ஐ 6/9ர; ஆ<வாள0&' 
வழ�க;
 ேம:
 இனGவ0
 கால�களG ெச<ய/ப�
 இதர ெசலவ�ன�கT&காக;
 
ெமா�த
 H.50,000/-&' ம�ற�தி� அOமதி ேவ�ட/ப�கிற6. 
 
அ:வலக 'றி/9  

1. ம�ற
 அOமதி&கலா
 
(ந.க.எ�, 335/2020/எS1) 
    

த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�த1�மான
 எ�:-    762 762 762 762 
அOமதி&க/ப�ட6அOமதி&க/ப�ட6அOமதி&க/ப�ட6அOமதி&க/ப�ட6 

            
 
 
                ஆைணய� / தனG அ:வல� 
                  ��தாந�� நகரா�சி 
 


