
அவசர� ��ட
 
��தாந��� நகரா�சிய�� 2020
 ஆ��  ப��ரவ�  மாத
 08  நா! தி"க�கிழைம %&பக� 11.30 மண��+ நைடெப&ற அவசர� ��ட 

நடவ.�ைகக! 
ம�ற���ட
 
நைடெப&ற 

நா! 

வ�ைச எ� ம&0
 ம�ற ��ட�ெபா1! ம�ற�தி� த2�மான
 

08.02.2021 ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� 1111    
    இ55நகரா�சி�+ ெசா5தமான அ�டவைணய�� க��!ள +�தைக இன"கள7� ஏல 
ப�.ய� 1� உ!ள இன"க;�+  31.03.2021� +�தைக உ�ம
 %.வைடகிற<.  ேம>
, ஏல 
இன ப�.ய� 2 ம&0
 3� உ!ள இன"க;�+ 1920 ஆ
 வ1ட�திய தமிAநா� மாவ�ட 
நகரா�சிகள7� ச�ட
 ம&0
 வ�திகள7�ப.B
, தி1�திய நைட%ைற அரசாைண (நிைல) எ� 
181, நகரா�சி நி�வாக
 ம&0
 +.ந2� வழ"க� <ைற நா! 19.09.2008 அரசாைணய��ப. 
அ�டவைணய�� உ!ள இன"கள7� ப�.ய� 1� உ!ள இன"க;�+ 01.04.2021 %த� 
கால�ெதா+�பாக F�றா��க;�+ ெபா< ஏல
 வ��வத&+
, ப�.ய� 2, 3� உ!ள 
இன"க;�+ 01.07.2021 %த� F�றா��க;�+ கால�ெதா+�பாக ஏல
 வ��வத&+
 
ம�ற�தி� அHமதி ேவ�ட�ப�கிற<.  

ஏல இன"கள7� ப�.ய� – 1 
01.04.2021 %த� 31.03.2024 %.ய உ!ள கால�தி&+ அHபவ��<� ெகா!;
 உ�ம
 

1 நகரா�சி ெச��ர� மா��ெக� மJ� அ"கா.ய�� ப�ரதி தின
 வK� ெசLB
 உ�ம
 
(கால�ெதா+�பாக F�0 ஆ��க;�+) 

2 நகரா�சி ெச��ர� மா��ெக� வளாக�தி� உ!ள ஆ� அ.�+
 ெதா�.ய�� ப�ரதி 
தின
 வK� ெசLB
 உ�ம
 (கால�ெதா+�பாக F�0 ஆ��க;�+) 

3 நகரா�சி ெச��ர� மா��ெக� வளாக�தி� உ!ள இைறMசி அ"கா.ய�� ப�ரதி தின
 
வK� ெசLB
 உ�ம
 (கால�ெதா+�பாக F�0 ஆ��க;�+) 

4 நகரா�சி ர
ஜா� மா��ெக� வளாக�தி� உ!ள மா� அ.�+
 ெதா�.ய�� உ!ள 
கைட எ� 1 %த� 5 வைர உ�ம
 அHபவ��+
 (கால�ெதா+�பாக F�0 
ஆ��க;�+) 

5 ர
ஜா� மா��ெக�.� மா�� இைறMசி அ"கா.ய�� ப�ரதி தின
 க�டண
 வK� 
ெசLB
 உ�ம
 (கால�ெதா+�பாக F�0 ஆ��க;�+) 

 
 
 
 

த2�மான
 எ�:- 828 
அHமதி�க�ப�ட< 



ஏல இன"க! ப�.ய� – II 

கீAக�டைவக! 01.07.2021 %த� 30.06.2024 %.ய உ!ள கால�தி&+ அHபவ��<� ெகா!;
 உ�ம
 
இன
 - 1 ேம�ெகா�டாழி மா�ய
ம� ேகாவ�� +ள
  
இன
 – 2 ேம�ெகா�டாழி ப�!ைளயா� ேகாவ�� +ள
 
இன
 – 3 ேதா�டMேச� +ள
  
இன
 – 4 ேதா�டMேச� வ�ைத வ�ைத�+
 +ள
  
இன
 – 5 பண"கா�டா"+. +ள
  
இன
 - 6 ெல�Sமா"+. க
ப� ெத1 +ள
  
இன
 – 7  ெல�Sமா"+. ப1�ப� +ள
  
இன
 – 8 Tள7ய"+. ெப�தா� +ள
  
இன
 – 9  +H�க. +ள
 
இன
 – 10  ப��த�+. ஆL +ள
  
இன
 – 11 ெல�Sமா"+. ேதா�ட�< +ள
  
இன
 . 12  ெல�Sமா"+. ேமல�ெத1 +ள
  
இன
 – 13 நாக"+. காத� பா�சா ெத1 +ள
  
இன
- 14 ப��த�+. வல�ெத1 +�ைட 

ஏல இன"க! ப�.ய� – III 

01.07.2021 %த� %த� %த� %த� 30.06.2024 30.06.2024 30.06.2024 30.06.2024 %.ய உ!ள கால�தி&+ அHபவ��<� ெகா!;
 உ�ம
 மர�பாசி %.ய உ!ள கால�தி&+ அHபவ��<� ெகா!;
 உ�ம
 மர�பாசி %.ய உ!ள கால�தி&+ அHபவ��<� ெகா!;
 உ�ம
 மர�பாசி %.ய உ!ள கால�தி&+ அHபவ��<� ெகா!;
 உ�ம
 மர�பாசி 
+�தைக +�தைக +�தைக +�தைக ((((கால�ெதா+�பாக கால�ெதா+�பாக கால�ெதா+�பாக கால�ெதா+�பாக 3 3 3 3 ஆ���+ஆ���+ஆ���+ஆ���+))))    

    
1 +
பேகாண
 – ெகாரடாMேச� மாU� ேரா� கி.மJ.30.0.36.08 Tள7-3, பைன-7, மாமர
-1 
2 ம�னா�+.- தி1வாV� சாைல கி.மJ.90/114.0 ெத�ைன மர"க! – 18, ஈMைச -5, நாவ�-1, பைன-

44 
3 41 ெல�Sமா"+. வ�ட�தி� ஊசி மர"க! பைன-24,(4.20), ஈMைச-35 (24-1) 
4 43 இராமநாத� ேகாவ�� வ�ட
 ஊசி மர"க! பைன 66, Tள7-2, ெத�ைன-14 
5 56 ப��த�+. வ�ட�தி� உ!ள ஊசி மர"க! ெத�ைன 15, Tள7-2 
6 ேகாைரயா0 இட< கைரய�� உ!ள ைம� 7/ஏ, 72/0 +.தா"கிMேச� ேகாைரயா0 பால�தி� 

இட< கைரய�� ெத�ைன மர"க! – 14 ஈMைச 
7 மர�கைட ேத� வட�+ ேத1வ�� உ!ள ெத�ைன மர"க! 0 காL�ப�� உ!ள<  
8 ெல�Sமா"+. க
ப� ெத1வ�� உ!ள ெத�ைன மர"க! 1 காL�ப�� உ!ள<  
9 நகரா�சி அ>வலக�ைத S&றிB!ள ெத�ைன மர"க! – 39 
10 மர�கைட ெத&+ ெத1வ�� உ!ள ெத�ைன மர"க! காL�ப�� உ!ள< -3, காL�ப�� 

இ�லா�<-1 
11 ேம�ெகா�டாழி வட�+ ப+திய�� உ!ள ெத�ைன மர"க! காL�ப�� உ!ள<- 16 
12 ேம�ெகா�டாழி ெத&+ ப+திய�� உ!ள ெத�ைன மர"க! காL�ப�� உ!ள< 



 ேம>
, ஏல இன� ப�.ய�-1� உ!ள இன"க;�+ 01.04.2021 %த� 31.03.2024 வைர 
F�0 ஆ��க;�+
 ம&0
 ஏல இன� ப�.ய� -2 ம&0
 3� உ!ள இன"க;�+ 
01.07.2021 %த� 31.06.2024 வைர F�றா��க;�+ கால�ெதா+�பாக அHமதி�<� ெகா!ள 
ெபா< ஏல
 நட�திடZ
, ஒ�ப5தT!ள7 ேகாரZ
,அறி�ைக தயா� ெசLயZ
 ம&0
 தினச� 
நாள7தழி� வ�ள
பர
 ெசLதிட ஆ+
 உ�ேதச ெசலவ�ன ெதாைக V.50,000/-�+ ம�ற�தி� 
அHமதி ேவ�ட�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T 
 ம�ற
 அHமதி�கலா
. 
(ந.க.எ�. 085/2021/சி1) 

08.02.2021 ெபா1! எ� 2 
 இ5நகரா�சி�+ 2021-2022
 நிதி ஆ�.&+ ேதைவயான எ\<ெபா1�க!, ப.வ"க!, 
பதிேவ�க! ஆகியவ&றிைன வா"கி வழ"கZ
 அத&கான  உ�ேதச ெசலவ�ன ெதாைகயான 
V.4.00 இல�ச�தி&+ ம�ற�தி� அHமதி ேவ�ட�ப�கிற<. 
 
அ>வலக +றி�T  

1. ம�ற
 அHமதி�கலா
. 
2. ெபா< நிதிய�� கீA ேம&ெகா!ளலா
. 

(ந.க.எ�. 1063/2018/ப�2) 

த2�மான
 எ�:- 829 
அHமதி�க�ப�ட< 

08.02.2021 ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� 3333    
இ5நகரா�சிய�� வடகிழ�+ ப1வமைழ 2020 ேப�ட� த��T %�ெனMச��ைக 

நடவ.�ைகயாக மைழந2� உைட�T ஏ&ப�
 இட"கைள க�டறி5< அதைன மண� 
F�ைடகைள ெகா�� ச�ெசLயZ
, ம&0
 அத&கான சிெம�� சா�+க!, சZ�+ மர 
ேபா]�கைள ச� ெசLB
 பண��+ 23.11.2020 ேததி அ�0 ேகார�ப�ட ஒ�ப5தT!ள7ய�� 
கீAக�ட ஒ�ப5ததார�கள7டமி15< இர�� ஒ�ப5தT!ள7க! கீAக�டவா0 வர�ெப&0!ள<. 

வ. 
எ� 

ஒ�ப5�தார� ெபய�  ஒ�ப5த 
ெதாைக 

ஒ�ப5தT!ள7 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி1.எ
.உதய+மா� ஒ�ப5ததார� 
மர�கைட ெமய�� ேரா� 

99.800 99,750.00 0.05 % மதி�ப^�ைடவ�ட 
+ைறZ 

2 தி1.வ 2.எழி�மாற� ஒ�ப5ததார� 
ெகாரடாMேச� ேரா� 

99,800 99,900.00 0.10 % மதி�ப^�ைடவ�ட 
அதிக
 

 
 
 

த2�மான
 எ�:- 830  
ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட< 



ேம&க�டவா0 ெபற�ப�ட இர�� ஒ�ப5தT!ள7கள7� வ�ைச எ� 1� உ!ள 
தி1.எ
.உதய+மா� ஒ�ப5ததார� மர�கைட ெமய�� ேரா� எ�பவ�டமி15< வர�ெப&ற 
ஒ�ப5தT!ள7 ெதாைக மதி�ப^�.ைன வ�ட 0.05% +ைறவாக உ!ள<.  ம�ற�தி� பா�ைவ�+
 
அHமதி�+
 ைவ�க�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T  

1. +ைறவான ஒ�ப5தT!ள7ய�ைன ம�ற
 ஏ&கலா
. 
2. ேம&ப. பண�ய�ைன ேப�ட� ேமலா�ைம நிதிய�� ஈ� ெசL< ெகா!ளலா
. 

(ந.க.எ�.1341/2018/இ1) 
08.02.2021 இ5நகரா�சி�+�ப�ட ப+திகள7� 15th CFC தி�ட
 2020-2021� கீA நகரா�சிய�� Tதிதாக 

சி�தா�த"கைர, பாரதி நக�, சி]தி நக�, +�வ�� நக�, மர�கைட, அLய� ேதா�டMேச� ஆகிய 
இட"கள7� +.ந2� பகி�மான +ழாL அைம�+
 பண��+ 01.02.20215 ேததி அ�0 ேகார�ப�ட 
ஒ�ப5தT!ள7ய�� கீAக�ட ஒ�ப5ததார�கள7டமி15< இர�� ஒ�ப5தT!ள7க! கீAக�டவா0 
வர�ெப&0!ள<. 
 

வ. 
எ� 

ஒ�ப5�தார� ெபய�  ஒ�ப5த 
ெதாைக 

ஒ�ப5தT!ள7 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி1.எ
.உதய+மா� 
ஒ�ப5ததார� மர�கைட 
ெமய�� ேரா� 

3,00,000 2,39,369.50 0.28 % மதி�ப^�ைடவ�ட 
+ைறZ 

2 தி1.வ 2.எழி�மாற� 
ஒ�ப5ததார� ெகாரடாMேச� 
ேரா� 

3,00,000 2,41,180.00 0.47 % மதி�ப^�ைடவ�ட 
அதிக
 

 
ேம&க�டவா0 ெபற�ப�ட இர�� ஒ�ப5தT!ள7கள7� வ�ைச எ� 1� உ!ள 

தி1.எ
.உதய+மா� ஒ�ப5ததார� மர�கைட ெமய�� ேரா� எ�பவ�டமி15<  வர�ெப&ற 
ஒ�ப5தT!ள7 ெதாைக மதி�ப�̂.ைன வ�ட  0.28% +ைறவாக உ!ள<.  ம�ற�தி� பா�ைவ�+
 
அHமதி�+
 ைவ�க�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T  
 +ைறவான ஒ�ப5தT!ள7ய�ைன ம�ற
 ஏ&கலா
. 
(ந.க.எ�.    2020/இ1) 

த2�மான
 எ�:- 831 
ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட< 

  



08.02.2021 ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� 5555    
இ5நகரா�சி�+�ப�ட ப+திகள7� 15th CFC தி�ட
 2020-2021� கீA ேம�ெகா�டாழி +.ந2� 

ேம�நிைல ெதா�. அ1கி� ஒ1 சிறிய உர ெசயலா�க ைமய
 (OCC) அைம�+
 பண��+ 
01.02.20215 ேததி அ�0 ேகார�ப�ட ஒ�ப5தT!ள7ய�� கீAக�ட ஒ�ப5ததார�கள7டமி15< 
இர�� ஒ�ப5தT!ள7க! கீAக�டவா0 வர�ெப&0!ள<. 

வ. 
எ� 

ஒ�ப5�தார� ெபய�  ஒ�ப5த 
ெதாைக  

ஒ�ப5தT!ள7 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி1.எ
.உதய+மா� 
ஒ�ப5�தார� மர�கைட 
ெமய�� ேரா� 

8,00,000 6,94,199,43 0.02 % மதி�ப^�ைடவ�ட 
+ைறZ 

2 தி1.வ 2.எழி�மாற� 
ஒ�ப5�தார� 
ெகாரடாMேச� ேரா� 

8,00,000 6,94,884,73 0.07 % மதி�ப^�ைடவ�ட 
அதிக
 

ேம&க�டவா0 ெபற�ப�ட இர�� ஒ�ப5தT!ள7கள7� வ�ைச எ� 1� உ!ள 
தி1.எ
.உதய+மா� ஒ�ப5�தா�� மர�கைட ெமய�� ேரா� எ�பவ�டமி15<  வர�ெப&ற 
ஒ�ப5தT!ள7 ெதாைக மதி�ப�̂.ைன வ�ட  0.02% +ைறவாக உ!ள<.  ம�ற�தி� பா�ைவ�+
 
அHமதி�+
 ைவ�க�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T  
 +ைறவான ஒ�ப5தT!ள7ய�ைன ம�ற
 ஏ&கலா
. 
(ந.க.எ�.    2020/இ1) 

த2�மான
 எ�:- 832 
ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட< 

 ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� 6666    
                        இ5நகரா�சி�+�ப�ட ப+திகள7� 15th CFC தி�ட
 2020-2021� கீA பைழய நகரா�சி 
அ>வலக க�.ட�தி� உ!ேள உ!ள ேம�நிைல ந2�ேத�க ெதா�. மராம�<, 20 HP ேமா�டா� 
ப
T ெச� வா"+த� ம&0
 ேம�ெகா�டாழி ந2� ேத�க ெதா�. மராம�< பண�க! ம&0
 
Tதிய 20 HP    மி� ேமா�டா� வா"கி ெபா1�<
 பண� ம&0
 பராம��T ெசLB
 பண��+ 
01.02.202101.02.202101.02.202101.02.20215    ேததி அ�0 ேகார�ப�ட ஒ�ப5தT!ள7ய�� கீAக�ட ஒ�ப5ததார�கள7டமி15< 
இர�� ஒ�ப5தT!ள7க! கீAக�டவா0 வர�ெப&0!ள<. 
 
 
 
 
 
 

த2�மான
 எ�:- 833 
ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட< 



வ. 
எ� 

ஒ�ப5�தார� ெபய�  ஒ�ப5த 
ெதாைக  

ஒ�ப5தT!ள7 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி1.எ
.உதய+மா� 
ஒ�ப5ததார� மர�கைட 
ெமய�� ேரா� 

10,00,000 8,48,786.05 0.11 % மதி�ப^�ைடவ�ட 
+ைறZ 

2 தி1.வ 2.எழி�மாற� 
ஒ�ப5ததார� ெகாரடாMேச� 
ேரா� 

10,00,000 8,51,857.55 0.26 % மதி�ப^�ைடவ�ட 
அதிக
 

ேம&க�டவா0 ெபற�ப�ட இர�� ஒ�ப5தT!ள7கள7� வ�ைச எ� 1� உ!ள 
தி1.எ
.உதய+மா� ஒ�ப5ததார� மர�கைட ெமய�� ேரா� எ�பவ�டமி15<  வர�ெப&ற 
ஒ�ப5தT!ள7 ெதாைக மதி�ப�̂.ைன வ�ட  0.11% +ைறவாக உ!ள<.  ம�ற�தி� பா�ைவ�+
 
அHமதி�+
 ைவ�க�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T  +ைறவான ஒ�ப5தT!ள7ய�ைன ம�ற
 ஏ&கலா
. 
(ந.க.எ�.    2020/இ1)    

                
 
                ஆைணய� / தன7 அ>வல� 
                  ��தாந��� நகரா�சி 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



சாதாரண� ��ட
 
��தாந��� நகரா�சிய�� 2020
 ஆ��  ப��ரவ�  மாத
 26  நா! ெவ!ள7�கிழைம காைல 11.00 மண��+ நைடெப&ற சாதாரண� ��ட 

நடவ.�ைகக! 
ம�ற���ட
 

நைடெப&ற நா! 
வ�ைச எ� ம&0
 ம�ற ��ட�ெபா1! ம�ற�தி� த2�மான
 

26.02.2021 ெபா1! எ� 1 
நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள< ஜனவ� 2021 மாத நா�+றி�T ம�ற�தி� 

பா�ைவ�+ ைவ�க�ப�கிற< 
அ>வலக +றி�T :-    பதிZ ெசLயலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

த2�மான
 எ�:- 834  
பதிZ ெசLய�ப�ட< 

26.02.2021 ெபா1! எ� 2 
 நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள< ஜனவ� 2021 மாத நா�+றி�T ம�ற�தி� 
பா�ைவ�+ ைவ�க�ப�கிற< 
அ>வலக +றி�T :-    பதிZ ெசLயலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

த2�மான
 எ�:- 835 
பதிZ ெசLய�ப�ட< 

26.02.2021 ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� 3333  
இ5நகரா�சி�+�ப�ட ப+திகள7� 15th CFC தி�ட
 2020-2021� கீA Cholorination Plant 3 மின7 

பவ� ெதா�. உ!ள இட"கள7� அைம�+
 பண��+ 12.02.20215 ேததி அ�0 ேகார�ப�ட 
ஒ�ப5தT!ள7ய�� கீAக�ட ஒ�ப5ததார�கள7டமி15< இர�� ஒ�ப5தT!ள7க! கீAக�டவா0 
வர�ெப&0!ள<. 

வ. 
எ� 

நி0வன�தி� ெபய�  ஒ�ப5த 
ெதாைக  

ஒ�ப5தT!ள7 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 பகவதி ஏெஜ�சீ] 
ம�னா�+.  

10,00,000 8,43,900 0.18 % மதி�ப^�ைடவ�ட 
+ைறZ 

2 காcயா எ�ட�ப�ைரச] 
ம�னா�+. 

10,00,000 8,73,900 3.37 % மதி�ப^�ைடவ�ட 
அதிக
 

ேம&க�டவா0 ெபற�ப�ட இர�� ஒ�ப5தT!ள7கள7� வ�ைச எ� 1� உ!ள பகவதி 
ஏெஜ�சீ] ம�னா�+. எ�ற நி0வன�திடமி15<  வர�ெப&ற ஒ�ப5தT!ள7 ெதாைக 
மதி�ப�̂.ைன வ�ட  0.18% +ைறவாக உ!ள<.  ம�ற�தி� பா�ைவ�+
 அHமதி�+
 
ைவ�க�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T  

1. +ைறவான ஒ�ப5தT!ள7ய�ைன ம�ற
 ஏ&கலா
. 
2. +.ந2� பண�ய�� அவசர அவசிய
 க1தி தன7 அ>வல� அவ�கள7� %� அHமதி 

ெப&0 ேவைல உ�தரZ வழ"கியைத  அ"கீக��கலா
 

த2�மான
 எ�:- 836 
ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட< 



26.02.2021 ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� 4444    
 இ5நகரா�சி�+�ப�ட ப+திகள7� 15th CFC தி�ட
 2020-2021� கீA Shredder Machine  வா"+
 
பண��+ 17.02.20215 ேததி அ�0 ேகார�ப�ட ஒ�ப5தT!ள7ய�� கீAக�ட 
ஒ�ப5ததார�கள7டமி15< இர�� ஒ�ப5தT!ள7க! கீAக�டவா0 வர�ெப&0!ள<. 

வ. 
எ� 

நி0வன�தி� ெபய�  ஒ�ப5த 
ெதாைக  

ஒ�ப5தT!ள7 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 காcயா எ�ட�ப�ைரச] 
ம�னா�+. 

7,11,500 7,11,100 0.07 % மதி�ப^�ைடவ�ட 
+ைறZ 

2 பகவதி ஏெஜ�சீ] 
ப�ைரேவ� லிமிெட� 
ம�னா�+.  

7,11,500 7,12,000  0.07 % மதி�ப�̂ைடவ�ட 
அதிக
 

 
ேம&க�டவா0 ெபற�ப�ட இர�� ஒ�ப5தT!ள7கள7� வ�ைச எ� 1� உ!ள காcயா 

எ�ட�ப�ைரச] ம�னா�+. எ�ற நி0வன�திடமி15<  வர�ெப&ற ஒ�ப5தT!ள7 ெதாைக 
மதி�ப�̂.ைன வ�ட  0.07% +ைறவாக உ!ள<.  ம�ற�தி� பா�ைவ�+
 அHமதி�+
 
ைவ�க�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T  
 +ைறவான ஒ�ப5தT!ள7ய�ைன ம�ற
 ஏ&கலா
. 
(ந.க.எ�.    2020/இ1) 

த2�மான
 எ�:- 837  
ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட< 

26.02.2021 ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� 5555    
    இ5நகரா�சி�+ ெசா5தமான ெச��ர� மா��ெக� மJ� அ"கா.ய�� ப�ரதி தின
 
வK� ெசLB
 +�தைக உ�ைம�+ 01.04.2021 01.04.2021 01.04.2021 01.04.2021 %த� 31.03.2024 31.03.2024 31.03.2024 31.03.2024 வைர F�0 ஆ��க;�+ 
அரசாைண (நிைல) எ�.181 181 181 181 நகரா�சி நி�வாக
 ம&0
 +.ந2� வழ"க� (ந.நி.4) 4) 4) 4) <ைற 
நா!.19.09.200819.09.200819.09.200819.09.2008� நிப5தைனகள7� ப. +�தைக ெதாைகய�� இர�டா
 ஆ�.&+ 5555% +�தைக 
உய�Z
, , , , F�றா
 ஆ�.&+ %5ைதய ஆ�.� ெதாைகய�� 5555%    +�தைக உய�Z
 ெசL< 
அHபவ��<�ெகா!;
 உ�ம�தி&+ நக� ம�ற த2�மான எ�.828  828  828  828  நா!.08.02.202108.02.202108.02.202108.02.2021� ப. அHமதி 
வழ"கியத� ேப�� 25.02.202125.02.202125.02.202125.02.2021ஆ
 ேததி அ�0 நகரா�சி அ>வலக�தி� பகிர"கமாக 
நைடெப&ற ெபா< ஏல�தி� கீAகாm
 நப�க! கல5< ெகா�� ஏல�ேக!வ�க! 
ேக��!ளா�க!.                                            

    

    

    

    

    

த2�மான
 எ�:- 838 
அHமதி�க�ப�ட< 



வ. 
எ� 

ஏலதார� ெபய� ம&0
 
%கவ� 

+�தைக இன
 ஏல�ெதாைக 

1 தி1.எ].%ஹ
ம< 
ைமத2�, 26, ேம�ெகா�டாழி 
தமிழ� ெத1. 

ெச��ர� மா��ெக� மJ� 
அ"கா.ய�� ப�ரதி தின
 
வK� ெசLB
 உ�ம
 

V.1,18,000/- 

2 தி1.எ
.S�Tராய�, 34, 

ேம�ெகா�டாழி தமிழ� 
ெத1. 

ெச��ர� மா��ெக� மJ� 
அ"கா.ய�� ப�ரதி தின
 
வK� ெசLB
 உ�ம
 

V.1,19,000/- 

    

    ேம&காm
 ஏல�ேக!வ�கள7� உய�5தப�ச ஏல�ேக!வ� ேக��!ள வ�ைச 
எ�.2222� உ!ள தி1.எ
.S�Tராய� எ�பவர< ஏல�ேக!வ�ைய ஏ&0 ேம&காm
 
அரசாைணய��ப. ஏல உ�ம�திைன அHபவ��<�ெகா!ள ம�ற�தி� அHமதி 
ேவ�ட�ப�கிற<.    
அ>வலக +றி�T:-    
                                            ம�ற
 அHமதி�கலா
.    (ந.க.எ�.085/2021/085/2021/085/2021/085/2021/சி1)1)1)1) 

26.02.2021 ெபா1! எ� 6      

  இ5நகரா�சி�+ ெசா5தமான ெச��ர� மா��ெக� ஆ� அ0�+
 ெதா�.ய��  
ப�ரதி தின
 வK� ெசLB
 +�தைக உ�ைம�+ 01.04.2021 %த� 31.03.2024 வைர F�0 
ஆ��க;�+ அரசாைண (நிைல) எ�.181 நகரா�சி நி�வாக
 ம&0
 +.ந2� வழ"க� (ந.நி.4) 

<ைற நா!.19.09.2008� நிப5தைனகள7� ப. +�தைக ெதாைகய�� இர�டா
 ஆ�.&+ 5% 
+�தைக உய�Z
, F�றா
 ஆ�.&+ %5ைதய ஆ�.� ெதாைகய�� 5% +�தைக உய�Z
 
ெசL< அHபவ��<� ெகா!;
 உ�ம�தி&+ நக� ம�ற த2�மான எ�.828  நா!.08.02.2021� ப. 
அHமதி வழ"கியத� ேப�� 25.02.2021ஆ
 ேததி அ�0 நகரா�சி அ>வலக�தி� பகிர"கமாக 
நைடெப&ற ெபா< ஏல�தி� கீAகாm
 நப�க! கல5< ெகா�� ஏல�ேக!வ�க! 
ேக��!ளா�க!. 
வ.எ� ஏலதார� ெபய� 

ம&0
 %கவ� 
+�தைக இன
 ஏல�ெதாைக 

1 தி1.ேஷ� 
அ�<�காத�, 41ஏ, 

க
ப� ெத1. 

ெச��ர� மா��ெக� ஆ� 
அ.�+
 ெதா�.ய�� ப�ரதி 
தின
 வK� ெசLB
 உ�ம
 

V.1,55,000/- 

2 தி1.ஜி.ரவ�Mச5திர�, 

+.யானவ� ெத1, 

ஓைகேபைரr�. 

ெச��ர� மா��ெக� ஆ� 
அ.�+
 ெதா�.ய�� ப�ரதி 
தின
 வK� ெசLB
 உ�ம
 

V.1,60,000/- 

த2�மான
 எ�:- 839 
அHமதி�க�ப�ட< 



   

ேம&காm
 ஏல�ேக!வ�கள7� உய�5தப�ச ஏல�ேக!வ� ேக��!ள வ�ைச எ�.2� 
உ!ள தி1.ஜி.ரவ�Mச5திர� எ�பவர< ஏல�ேக!வ�ைய ஏ&0 ேம&காm
 
அரசாைணய��ப. ஏல உ�ம�திைன அHபவ��<�ெகா!ள ம�ற�தி� அHமதி 
ேவ�ட�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T:-         ம�ற
 அHமதி�கலா
.     (ந.க.எ�.085/2021/சி1) 

26.02.2021 ெபா1! எ� 7 

       இ5நகரா�சி�+ ெசா5தமான ெச��ர� மா��ெக� இைறMசி அ"கா.ய��  ப�ரதி தின
 
வK� ெசLB
 +�தைக உ�ைம�+ 01.04.2021 %த� 31.03.2024 வைர F�0 ஆ��க;�+ 
அரசாைண (நிைல) எ�.181 நகரா�சி நி�வாக
 ம&0
 +.ந2� வழ"க� (ந.நி.4) <ைற 
நா!.19.09.2008� நிப5தைனகள7� ப. +�தைக ெதாைகய�� இர�டா
 ஆ�.&+ 5%  
+�தைக உய�Z
, F�றா
 ஆ�.&+ %5ைதய ஆ�.� ெதாைகய�� 5%   +�தைக 
உய�Z
 ெசL< அHபவ��<� ெகா!;
 உ�ம�தி&+ நக� ம�ற த2�மான எ�.828  

நா!.08.02.2021� ப. அHமதி வழ"கியத� ேப�� 25.02.2021ஆ
 ேததி அ�0 நகரா�சி 
அ>வலக�தி� பகிர"கமாக நைடெப&ற ெபா< ஏல�தி� கீAகாm
 நப�க! கல5< 
ெகா�� ஏல�ேக!வ�க! ேக��!ளா�க!. 

வ. 
எ� 

ஏலதார� ெபய� ம&0
 
%கவ� 

+�தைக இன
 ஏல�ெதாைக 

1 தி1.ேஷ� அ�<�காத�, 

41ஏ, க
ப� ெத1. 
ெச��ர� மா��ெக� இைறMசி 
அ"கா.ய��  ப�ரதி தின
 வK� 
ெசLB
 உ�ம
 

V.84,000/- 

2 தி1.ஜி.ரவ�Mச5திர�, 

+.யானவ� ெத1, 

ஓைகேபைரr�. 

ெச��ர� மா��ெக� இைறMசி 
அ"கா.ய��  ப�ரதி தின
 வK� 
ெசLB
 உ�ம
 

V.85,000/- 

 ேம&காm
 ஏல�ேக!வ�கள7� உய�5தப�ச ஏல�ேக!வ� ேக��!ள வ�ைச 
எ�.2� உ!ள தி1.ஜி.ரவ�Mச5திர� எ�பவர< ஏல�ேக!வ�ைய ஏ&0 ேம&காm
 
அரசாைணய��ப. ஏல உ�ம�திைன அHபவ��<�ெகா!ள ம�ற�தி� அHமதி 
ேவ�ட�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T:- 
       ம�ற
 அHமதி�கலா
.     (ந.க.எ�.085/2021/சி1) 

த2�மான
 எ�:- 840 
அHமதி�க�ப�ட< 

  



26.02.2021 ெபா1! எ� 8 

          இ5நகரா�சி�+ ெசா5தமான ேதா�டMேச� +ள
 மJ�பாசி +�தைக உ�ைம�+ 
01.07.2021 %த� 30.06.2024 வைர F�0 ஆ��க;�+ அரசாைண (நிைல) எ�.181 நகரா�சி 
நி�வாக
  ம&0
 +.ந2� வழ"க� (ந.நி.4) <ைற நா!.19.09.2008� நிப5தைனகள7� ப. 
+�தைக ெதாைகய�� இர�டா
 ஆ�.&+ 5% +�தைக உய�Z
, F�றா
 ஆ�.&+ 
%5ைதய ஆ�.� ெதாைகய�� 5% +�தைக உய�Z
 ெசL< அHபவ��<�ெகா!;
 
உ�ம�தி&+ நக� ம�ற த2�மான எ�.828  நா!.08.02.2021� ப. அHமதி வழ"கியத� 
ேப�� 25.02.2021ஆ
 ேததி அ�0 நகரா�சி அ>வலக�தி� பகிர"கமாக நைடெப&ற ெபா< 
ஏல�தி� கீAகாm
 நப�க! கல5< ெகா�� ஏல�ேக!வ�க! ேக��!ளா�க!..  
 

வ. 
எ� 

ஏலதார� ெபய� ம&0
 %கவ� +�தைக இன
 ஏல�ெதாைக 

1 தி1.%1ேகச�,  104, தமிழ� ெத1,  

ேதா�டMேச� 
ேதா�டMேச� +ள
 V.7,300/- 

2 தி1.காள7தாச�,31, தமிழ� ெத1, 

ப��த�+. 
ேதா�டMேச� +ள
 V.7,200/- 

 

 ேம&காm
 ஏல�ேக!வ�கள7� உய�5தப�ச ஏல�ேக!வ� ேக��!ள வ�ைச 
எ�.1� உ!ள தி1.%1ேகச� எ�பவர< ஏல�ேக!வ�ைய ஏ&0 ேம&காm
 
அரசாைணய��ப. ஏல உ�ம�திைன அHபவ��<�ெகா!ள ம�ற�தி� அHமதி 
ேவ�ட�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T:- 
            ம�ற
 அHமதி�கலா
. 
(ந.க.எ�.085/2021/சி1) 

த2�மான
 எ�:- 841 
அHமதி�க�ப�ட< 

26.02.2021 ெபா1! எ� 9 

 இ5நகரா�சி�+ ெசா5தமான ெல�Sமா"+. க
ப� ெத1 +ள
 மJ�பாசி +�தைக 
உ�ைம�+ 01.07.2021 %த� 30.06.2024 வைர F�0 ஆ��க;�+ அரசாைண (நிைல) எ�.181 

நகரா�சி நி�வாக
  ம&0
 +.ந2� வழ"க� (ந.நி.4) <ைற நா!.19.09.2008� நிப5தைனகள7� ப. 
+�தைக ெதாைகய�� இர�டா
 ஆ�.&+ 5% +�தைக உய�Z
, F�றா
 ஆ�.&+ 
%5ைதய ஆ�.� ெதாைகய�� 5% +�தைக உய�Z
 ெசL< அHபவ��<�ெகா!;
 
உ�ம�தி&+ நக� ம�ற த2�மான எ�.828  நா!.08.02.2021� ப. அHமதி வழ"கியத� ேப�� 
25.02.2021ஆ
 ேததி அ�0 நகரா�சி அ>வலக�தி� பகிர"கமாக நைடெப&ற ெபா< ஏல�தி� 
கீAகாm
 நப�க! கல5< ெகா�� ஏல�ேக!வ�க! ேக��!ளா�க!. 
 

த2�மான
 எ�:- 842  
அHமதி�க�ப�ட< 



வ. 
எ� 

ஏலதார� ெபய� ம&0
 %கவ� +�தைக இன
 ஏல�ெதாைக 

1 தி1.வ 2.ஆ0%க
, 26/1ப�, க
ப� 
ெத1,   ெல�Sமா"+. 

ெல�Sமா"+. க
ப� 
ெத1 +ள
 

V.15,600/- 

2 தி1.எ]. ேசக�, 104/1, கைலஞ� 
காலண�, ெகாரடாMேச� 

ெல�Sமா"+. க
ப� 
ெத1 +ள
 

V.15,700/- 

 

 ேம&காm
 ஏல�ேக!வ�கள7� உய�5தப�ச ஏல�ேக!வ� ேக��!ள வ�ைச 
எ�.2� உ!ள தி1.எ].ேசக� எ�பவர< ஏல�ேக!வ�ைய ஏ&0 ேம&காm
 
அரசாைணய��ப. ஏல உ�ம�திைன அHபவ��<�ெகா!ள ம�ற�தி� அHமதி 
ேவ�ட�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T:- 
           ம�ற
 அHமதி�கலா
. 
(ந.க.எ�.085/2021/சி1) 

26.02.2021 ெபா1! எ� 10101010    

                                    இ5நகரா�சி�+ ெசா5தமான Tள7ய"+. ெப�தா�Tள7ய"+. ெப�தா�Tள7ய"+. ெப�தா�Tள7ய"+. ெப�தா�    +ள
 மJ�பாசி +�தைக உ�ைம�+ 
01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 %த� 30.06.2024 30.06.2024 30.06.2024 30.06.2024 வைர F�0 ஆ��க;�+ அரசாைண (நிைல) எ�.181 181 181 181 நகரா�சி 
நி�வாக
  ம&0
 +.ந2� வழ"க� (ந.நி.4) 4) 4) 4) <ைற நா!.19.09.200819.09.200819.09.200819.09.2008� நிப5தைனகள7� ப. +�தைக 
ெதாைகய�� இர�டா
 ஆ�.&+ 5555%    +�தைக உய�Z
, , , , F�றா
 ஆ�.&+ %5ைதய 
ஆ�.� ெதாைகய�� 5555% +�தைக உய�Z
 ெசL< அHபவ��<�ெகா!;
 உ�ம�தி&+ நக� 
ம�ற த2�மான எ�.828  828  828  828  நா!.08.02.202108.02.202108.02.202108.02.2021� ப. அHமதி வழ"கியத� ேப�� 25.02.202125.02.202125.02.202125.02.2021ஆ
 ேததி 
அ�0 நகரா�சி அ>வலக�தி� பகிர"கமாக நைடெப&ற ெபா< ஏல�தி� கீAகாm
 நப�க! 
கல5< ெகா�� ஏல�ேக!வ�க! ேக��!ளா�க!.    
    

வ. 
எ� 

ஏலதார� ெபய� ம&0
 %கவ� +�தைக இன
 ஏல�ெதாைக 

1 தி1.ப�.மிதாச�தி1.ப�.மிதாச�தி1.ப�.மிதாச�தி1.ப�.மிதாச�, 11, கீழ�ெத1 கீழ�ெத1 கீழ�ெத1 கீழ�ெத1 
Tள7ய"+Tள7ய"+Tள7ய"+Tள7ய"+  

Tள7ய"+. Tள7ய"+. Tள7ய"+. Tள7ய"+. 
ெப�தா� +ள
ெப�தா� +ள
ெப�தா� +ள
ெப�தா� +ள
  

V....13,300/- 

2 தி1.எ�.ராஜாதி1.எ�.ராஜாதி1.எ�.ராஜாதி1.எ�.ராஜா, 6, கீழ�ெத1 கீழ�ெத1 கீழ�ெத1 கீழ�ெத1 
Tள7ய"+.Tள7ய"+.Tள7ய"+.Tள7ய"+.  

Tள7ய"+. Tள7ய"+. Tள7ய"+. Tள7ய"+. 
ெப�தா� +ள
ெப�தா� +ள
ெப�தா� +ள
ெப�தா� +ள
  

V.13,200/- 

    

    

    

    

த2�மான
 எ�:- 843 
அHமதி�க�ப�ட< 



    ேம&காm
 ஏல�ேக!வ�கள7� உய�5தப�ச ஏல�ேக!வ� ேக��!ள வ�ைச 
எ�.2222� உ!ள தி1.ப�.மிதாச�தி1.ப�.மிதாச�தி1.ப�.மிதாச�தி1.ப�.மிதாச�    எ�பவர< ஏல�ேக!வ�ைய ஏ&0 ேம&காm
 
அரசாைணய��ப. ஏல உ�ம�திைன அHபவ��<�ெகா!ள ம�ற�தி� அHமதி 
ேவ�ட�ப�கிற<.    
அ>வலக +றி�T:-    
                                            ம�ற
 அHமதி�கலா
.    
((((ந.க.எ�.085/2021/085/2021/085/2021/085/2021/சி1)1)1)1) 

26.02.2021 ெபா1! எ� 11 

          இ5நகரா�சி�+ ெசா5தமான ப��த�+. ஆL +ள
 மJ�பாசி +�தைக உ�ைம�+ 
01.07.2021 %த� 30.06.2024 வைர F�0 ஆ��க;�+ அரசாைண (நிைல) எ�.181 நகரா�சி 
நி�வாக
  ம&0
 +.ந2� வழ"க� (ந.நி.4) <ைற நா!.19.09.2008� நிப5தைனகள7� ப. 
+�தைக ெதாைகய�� இர�டா
 ஆ�.&+ 5% +�தைக உய�Z
, F�றா
 ஆ�.&+ 
%5ைதய ஆ�.� ெதாைகய�� 5% +�தைக உய�Z
 ெசL< அHபவ��<�ெகா!;
 
உ�ம�தி&+ நக� ம�ற த2�மான எ�.828  நா!.08.02.2021� ப. அHமதி வழ"கியத� ேப�� 
25.02.2021ஆ
 ேததி அ�0 நகரா�சி அ>வலக�தி� பகிர"கமாக நைடெப&ற ெபா< ஏல�தி� 
கீAகாm
 நப�க! கல5< ெகா�� ஏல�ேக!வ�க! ேக��!ளா�க!. 
 

வ. 
எ� 

 ஏலதார� ெபய� ம&0
 
%கவ� 

+�தைக இன
 ஏல�ெதாைக 

1 தி1.அ�<� ஹமJ<, 2, காத� 
பா�சா ெத1,  நாக"+. 

ப��த�+. ஆL 
+ள
 

V.5,600/- 

2 தி1.ஜாஹ2� உேச�,1/21, காத� 
பா�சா ெத1, நாக"+. 

ப��த�+. ஆL 
+ள
 

V.5,400/- 

  

 ேம&காm
 ஏல�ேக!வ�கள7� உய�5தப�ச ஏல�ேக!வ� ேக��!ள வ�ைச 
எ�.2� உ!ள தி1.ஜாஹ2�உேச� எ�பவர< ஏல�ேக!வ�ைய ஏ&0 ேம&காm
 
அரசாைணய��ப. ஏல உ�ம�திைன அHபவ��<�ெகா!ள ம�ற�தி� அHமதி 
ேவ�ட�ப�கிற<. 
 

அ>வலக +றி�T:- 
 ம�ற
 அHமதி�கலா
. (ந.க.எ�.085/2021/சி1 

த2�மான
 எ�:- 844 
அHமதி�க�ப�ட< 



26.02.2021 ெபா1! எ� 12 

       இ5நகரா�சி�+ ெசா5தமான நாக"+. காத� பா�சா ெத1 +ள
 மJ�பாசி +�தைக 
உ�ைம�+ 01.07.2021 %த� 30.06.2024 வைர F�0 ஆ��க;�+ அரசாைண (நிைல) எ�.181 

நகரா�சி நி�வாக
  ம&0
 +.ந2� வழ"க� (ந.நி.4) <ைற நா!.19.09.2008� நிப5தைனகள7� 
ப. +�தைக ெதாைகய�� இர�டா
 ஆ�.&+ 5%  +�தைக உய�Z
, F�றா
 
ஆ�.&+ %5ைதய ஆ�.� ெதாைகய�� 5% +�தைக உய�Z
 ெசL< 
அHபவ��<�ெகா!;
 உ�ம�தி&+ நக� ம�ற த2�மான எ�.828  நா!.08.02.2021� ப. 
அHமதி வழ"கியத� ேப�� 25.02.2021ஆ
 ேததி அ�0 நகரா�சி அ>வலக�தி� 
பகிர"கமாக நைடெப&ற ெபா< ஏல�தி� கீAகாm
 நப�க! கல5< ெகா�� 
ஏல�ேக!வ�க! ேக��!ளா�க!. 

வ. 
எ� 

 ஏலதார� ெபய� ம&0
 %கவ�  +�தைக இன
 ஏல�ெதாைக 

1 தி1.ஜாஹ2� உேச�, 1/21, காத� 
பா�சா ெத1,  நாக"+. 

நாக"+. காத� 
பா�சா ெத1 +ள
  

V.4,000/- 

2 தி1.அ�<� ஹமJ<, 2, காத� பா�சா 
ெத1,  நாக"+. 

நாக"+. காத� 
பா�சா ெத1 +ள
  

V.3,850/- 

 ேம&காm
 ஏல�ேக!வ�கள7� உய�5தப�ச ஏல�ேக!வ� ேக��!ள வ�ைச 
எ�.1� உ!ள தி1.ஜாஹ2�உேச� எ�பவர< ஏல�ேக!வ�ைய ஏ&0 ேம&காm
 
அரசாைணய��ப. ஏல உ�ம�திைன அHபவ��<�ெகா!ள ம�ற�தி� அHமதி 
ேவ�ட�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T:- 
           ம�ற
 அHமதி�கலா
. 
(ந.க.எ�.085/2021/சி1) 

த2�மான
 எ�:- 845 
அHமதி�க�ப�ட< 

26.02.2021 ெபா1! எ� 13 

         இ5நகரா�சி�+ ெசா5தமான நகரா�சி அ>வலக�ைத S&றிB!ள ெத�ைன மர"க! 
மர�பாசி +�தைக உ�ைம�+ 01.07.2021 %த� 30.06.2024 வைர F�0 ஆ��க;�+ 
அரசாைண (நிைல) எ�.181 நகரா�சி நி�வாக
 ம&0
 +.ந2� வழ"க� (ந.நி.4) <ைற 
நா!.19.09.2008� நிப5தைனகள7� ப. +�தைக ெதாைகய�� இர�டா
 ஆ�.&+ 5% 
+�தைக உய�Z
, F�றா
 ஆ�.&+ %5ைதய ஆ�.� ெதாைகய�� 5% +�தைக 
உய�Z
 ெசL< அHபவ��<�ெகா!;
 உ�ம�தி&+ நக� ம�ற த2�மான எ�.828  

நா!.08.02.2021� ப. அHமதி வழ"கியத� ேப�� 25.02.2021ஆ
 ேததி அ�0 நகரா�சி 
அ>வலக�தி� பகிர"கமாக நைடெப&ற ெபா< ஏல�தி� கீAகாm
 நப�க! கல5< 
ெகா�� ஏல�ேக!வ�க! ேக��!ளா�க!. 

த2�மான
 எ�:- 846 
அHமதி�க�ப�ட< 



வ. 
எ� 

ஏலதார� ெபய� ம&0
 %கவ� +�தைக இன
 ஏல�ெதாைக 

1 தி1.எ].ரேமt, 0/0ஏ1, அ�வா�ய 
ெத1, ப��த�+. 

நகரா�சி அ>வலக�ைத 
S&றிB!ள ெத�ைன 
மர"க! 

V.7,400/- 

2 தி1.ஏ.%ஹ
ம< rS�, 33ஜி, 
ரuமான7யா ெத1, ��தாந�>h�  

நகரா�சி அ>வலக�ைத 
S&றிB!ள ெத�ைன 
மர"க! 

V.7,300/- 

 ேம&காm
 ஏல�ேக!வ�கள7� உய�5தப�ச ஏல�ேக!வ� ேக��!ள வ�ைச 
எ�.1� உ!ள தி1.எ].ரேமt எ�பவர< ஏல�ேக!வ�ைய ஏ&0 ேம&காm
 
அரசாைணய��ப. ஏல உ�ம�திைன அHபவ��<�ெகா!ள ம�ற�தி� அHமதி 
ேவ�ட�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T:- 
          ம�ற
 அHமதி�கலா
.  (ந.க.எ�.085/2021/சி1) 

26.02.2021 ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� 14141414    

     இ5நகரா�சிய�� ப�.யலி� க��!ள ப+திகள7� உ!ள ெத1வ�ள�+�கான மி�க
ப
 
ம&0
 மி�வய�க! இ�லாம� உ!ள< என ெபா<ம�க!, ம&0
 சFக ெதா�� 
நி0வன"க!, %�னா! நக� ம�ற உ0�ப�ன�க! ம&0
 நக�� ப�ேவ0 அைம�Tக!  Tகா� 
மH ெத�வ��க�ப�டதி�ப.B
, மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� அவ�கள7� தைலைமய�� 
நைடெப&ற தமிAநா� மி�சார வா�ய
 ��ட நடவ.�ைககள7�ேபா< ெத�வ��க�ப�டதி� 
அ.�பைடய�>
 இ5நகரா�சி இளநிைல ெபாறியாள� ேநராLZ ெசL< கீAக�ட ப+திகள7� 
ெத1வ�ள�+க;�கான மி�க
ப
 ம&0
  ]பா�க
ப�க! அைம�க நடவ.�ைக எ��கலா
 
என அறி�ைக அள7�<!ளா�. 
1 சி�ன�ப!ள7 ெத1  1 க
ப
 – வய� – 50 மJ�ட�  
2 ெசௗ�க�தலி ெத1  2 ]பா� க
ப� ம��
 – 70 மJ�ட�  
3 மwஜிதியா ெத1  2 ]பா� க
ப� ம��
 – 60 மJ�ட�  
4 மwஜிதியா ெத1 2 ]பா� க
ப� ம��
 – 70 மJ�ட� 
5 மwஜிதியா ெத1 1 ]பா� க
ப� ம��
 – 40 மJ�ட�  
6 ஜமாலியா ெத1  3 ]பா� க
ப� ம��
 – 75 மJ�ட�  
7 ஜமாலியா ெத1  2 ]பா� க
ப� ம��
 – 80 மJ�ட�  
8 ஜமாலியா ெத1  2 ]பா� க
ப� ம��
 – 60 மJ�ட� 
9 Tள7ய"+. கீழ�ெத1  1 ]பா� க
ப� ம��
 – 50 மJ�ட� 
10 Tள7ய"+. DT ப�க
  1 ஸபா� க
ப� ம��
 – 40 மJ�ட�  

த2�மான
 எ�:- 847 
அHமதி�க�ப�ட< 



11 மர�கைட ேத�வட�+ ெத1  2 க
ப
 – 4 ]பா� – 120 மJ�ட�  
12 மர�கைட ேத�வட�+ ெத1  2 ]பா� – 70 மJ�ட�  
13 RGST ெத1 ஆ�த"கைர  40 மJ�ட�  க
ப� ம��
 – 1 ]பா� க
ப�  
14 அLய� ேதா�டMேச� DT ப�க
 1 க
ப
 – 35 மJ�ட� – 1 ]பா� க
ப�  
15 அLய� ேதா�டMேச� DT ப�க
 1 க
ப
 – 35 மJ�ட� – 1 ]பா� க
ப�  
16 உ�திராபதி நக�  8 ]பா� க
ப� ம��
 – 270 மJ�ட�  

 
     எனேவ ேம&க�ட ப+திகள7� Tதிய மி�க
ப
 அைம�கZ
 ]பா� க
ப�க! 
அைம�கZ
 தமிAநா� மி�சார வா�ய
 ��தாந��� Fலமாக மதி�ப�̂க! ெப&0 பண�க! 
ேம&ெகா!ள ஆ+
 உ�ேதச ெசலவ�ன
 V.1,35,000/-�+ ம�ற�தி� அHமதி ேவ�ட�ப�கிறத.   
அ>வலக +றி�T  

1. ம�ற
 அHமதி�கலா
 
2. ெபா< நிதிய�� ேம&ெகா!ளலா
. 

(ந.க.எ�.582/20/இ1) 
26.02.2021 ெபா1! எ� 15 

 இ5நகரா�சி வ�வ�தி�பாள�கள7டமி15< 2020-2021 ஆ
 ஆ�� வ� ம&0
 வ�ய��லா 
இன"கள7� %த� ம&0
 இர�டா
 அைரயா�� நட�T ம&0
 நி>ைவ ெதாைக ெச>�த 
ேகா� ஆ�ேடா Fல
 வ�ள
பர
 ெசLவத&+ 15.02.2021 ேததி அ�0 வ�ைல�T!ள7 
ேகார�ப�டதி� கீAக�டவா0 F�0 நி0வன"கள7டமி15< வ�ைல�T!ள7க! வர�ெப&ற<. 
வ. 
எ�. 

நி0வன
 ஆ�ேடா Fல
 
வ�ள
பர
 ெசLய ஒ1 
நா! வாடைக 

1 சி5<ஜா ப�ள7சி�., கமலா சZ�� 
ச�வ 2*] ம�னா�+.  

3000 

2 Sமதி ஒலி, ஒள7 அைம�பக
, 
ம�னா�+. 

3200 

3 எ].எ] அ� ேகா, சேனாப�, ெப�ய 
ெத1 ��தாந��� 

3400 

 ேம&க�ட வ�பர�ப. வர�ெப&ற F�0 வ�ைல�T!ள7கள7� +ைற5த வ�ைல�T!ள7 
வழ"கிய!ள வ�ைச எ� 01� உ!ள சி5<ஜா ப�ள7சி�., கமலா சZ�� ச�வ 2] 
நி0வன�தி� வ�ைல�T!ள7ைய ம�ற
 ஏ&கலா
.  

அ>வலக +றி�T  
 ம�ற
 அHமதி�கலா
.   (ந.க.எ�. 053/2021/அ1)  

த2�மான
 எ�:- 848 
அHமதி�க�ப�ட< 



26.02.2021 ெபா1! எ� 16 
இ5நகரா�சி ப+திய�� திட�கழிZ ேமலா�ைம பண�க;�+ ஒ�ப5த நி0வன�தி� 

அHமதி கால
 28.02.2021 உட� %.வைடகிற<.  இ5நிைலய�� ேம>
 3 மாத கால�தி&+ 
ஒ�ப5த அ.�பைடய�� zLைம பண�யாள�கைள ெகா�� zLைம பண�க! ேம&ெகா!வத&+ 
த&ேபா< அதிக�ப.யாக ேதைவ�ப�
 15 நப�க! ேச��< மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� தி1வாV� 
அவ�கள7� தின��லி அ.�பைடய�� ஒ�ப5த%ைறய�� பண�யம��தி� ெகா!வத&+ 
ம�ற�தி� த2�மான எ� 755 நா! 31.07.2020 அHமதி ெபற�ப�ட %�ெமாழிZகள7� சில 
தி1�த"க! ேம&ெகா!ள�ப�� தி1�ப� அH�ப�ப��!ள<.  இMKAநிைலய�� ஏ&கனேவ 
திட�கழிZ ேமலா�ைம பண�க;�+ ெபா< Sகாதார அவசர அவசிய
 க1தி 01.12.2020 %த� 
28.02.2021 வைர 3 மாத கால�தி&+ ெசய�ப�� த&ேபா< ஒ�ப5த நி0வன�தி� அHமதி கால
 
28.02.2021 உட� %.வைடகிற<.  எனேவ ேம&ப. திட�கழிZ ேமலா�ைம பண�கைள 
ேம&ெகா!வத&+ 01.03.2021 %த� 31.05.2021 %.ய 3 மாத"க;�+ பைழய ஒ�ப5த 
வ�கி��திேலேய பண�கைள ேம&ெகா!ள உ�ேதச ெசலவ�ன ெதாைக V.25,11,951/-�+ ம�ற�தி� 
அHமதி�+ ைவ�க�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T  

1. ம�ற
 அHமதி�கலா
 
2. அவசர அவசிய
 க1தி ெபா< Sகாதார நல� க1திB
 ேம&ப. ஒ�ப5ததார�ட
 

அேத ஒ�ப5தT!ள7ய��ப. 01.03.2021 %த� 31.05.2021 %.ய ந2�.�க ம�ற
 
அHமதி�கலா
 

(ந.க.எ�.445/2019/எM1) 

த2�மான
 எ�:- 849 
அHமதி�க�ப�ட< 

26.02.2021 ெபா1! எ� 17 
இ5நகரா�சி�+ உ�ப�ட Tதிய அ>வலக க�.ட�தி� ஆைணய� அைற, ெபாறியாள� 

அைற ம&0
 இதர ப��Zகள7� ேமைஜ க�ணா., ஜ�ன� திைரக!, எ�லா ப��Zக;�+
 
ெபய� பலைக, அ>வல�கள7� பதவ�, ெபய� பலைக கதZகள7� Plywood ஒ��
 பண�, Door Lock 
அைன�< கதZக;�+
, கதZகள7� க�ணா. அைம�+
 பண�, அறிவ��T ெப�. ஆகிய 
பண�க! ெசLB
 பண��+  23.02.20215 ேததி அ�0 ேகார�ப�ட ஒ�ப5தT!ள7ய�� கீAக�ட 
ஒ�ப5ததார�கள7டமி15< இர�� ஒ�ப5தT!ள7க! கீAக�டவா0 வர�ெப&0!ள<. 

வ. 
எ� 

ஒ�ப5ததார� ெபய�  ஒ�ப5த 
ெதாைக 

ஒ�ப5தT!ள7 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 காcயா எ�ட�ப�ைரச] 
ம�னா�+. 

84,960 84,460 0.59 % மதி�ப^�ைடவ�ட 
+ைறZ 

2 பகவதி ஏெஜ�சீ] இ�.யா 
ப�ைரேவ� லிமிெட� ம�னா�+. 

84,960 85,960 1.18 % மதி�ப^�ைடவ�ட 
அதிக
 

த2�மான
 எ�:- 850 
ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட< 



ேம&க�டவா0 ெபற�ப�ட இர�� ஒ�ப5தT!ள7கள7� வ�ைச எ� 1� உ!ள காcயா 
எ�ட�ப�ைரச] ம�னா�+. எ�ற நி0வன�திடமி15< வர�ெப&ற ஒ�ப5தT!ள7 ெதாைக 
மதி�ப�̂.ைன வ�ட  0.59% +ைறவாக உ!ள<.  ம�ற�தி� பா�ைவ�+
 அHமதி�+
 
ைவ�க�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T  
 +ைற5த ஒ�ப5தT!ள7ய�ைன ஏ&கலா
 

26.02.2021 ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� 18181818    
இ5நகரா�சி அ>வலக�தி� இய"கி வ1
 5 KVA UPS-�கான 12 எ�ண
 Tதிய ேப�ட� 

வா"+த�, Laser Priniter-1005, வா"+த�, Web Camera வா"+த� ம&0
 16 கண�ண�க!, 10 
ப���ட�க! ப\<க! ந2�க
 ெசLத� ம&0
 அைன�< கண�ண� ச
ம5த�ப�ட 
ெம�ெபா1�க! ஒ1 வ1ட�தி&+ பராம��T பண�க! Antivirus-12A, 88A Brother Doner Refilling, 

UPS Service ம&0
 இதர கண�ண��கான  உபகரண"க! வா"+
 பண��+     24.02.202124.02.202124.02.202124.02.20215    ேததி 
அ�0 ேகார�ப�ட ஒ�ப5தT!ள7ய�� கீAக�ட ஒ�ப5ததார�கள7டமி15< இர�� 
ஒ�ப5தT!ள7க! கீAக�டவா0 வர�ெப&0!ள<. 

வ. 
எ� 

ஒ�ப5ததார� ெபய�  ஒ�ப5த 
ெதாைக  

ஒ�ப5தT!ள7 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 கா]மி� பாய��� 
க
r�ட�], த�சாU�  

2,65,000 2,62,042.00 0.38    % மதி�ப�̂ைடவ�ட +ைறZ 

2 ஓப� சி]ட
, த�சாU�  2,65,000 2,63,650.00 0.23    % மதி�ப�̂ைடவ�ட அதிக
 
 
ேம&க�டவா0 ெபற�ப�ட இர�� ஒ�ப5தT!ள7கள7� வ�ைச எ� 1� உ!ள கா]மி� 

பாய��� க
r�ட�], த�சாU� எ�ற நி0வன�திடமி15< வர�ெப&ற ஒ�ப5தT!ள7 ெதாைக 
மதி�ப�̂.ைன வ�ட 0.38% +ைறவாக உ!ள<.  ம�ற�தி� பா�ைவ�+
 அHமதி�+
 
ைவ�க�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T  
 +ைற5த ஒ�ப5தT!ள7ய�ைன ஏ&கலா
 

த2�மான
 எ�:- 851 
ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட<ஏ&க�ப�ட< 

26.02.2021 ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� 19191919    
சிற�T சாைல தி�ட
 (SRP) 2020-2021� கீA இ5நகரா�சி�+�ப�ட ப+திகள7� 

தா�சாைலக! ம&0
 சிெம�� சாைல பண�கைள சி�ப
 1- V.100.00 இல�ச
, சி�ப
 -2 
V.100.00 இல�ச
 சி�ப
 3- V.126.00 இல�ச
 ஆக ��த� ெதாைக V.326.00 இல�ச�தி&+ 
21.12.2020 அ�0 இய�+ந�, ம�க! ெசLதி ெதாட�T <ைற தைலைமM ெசயலக
 ெச�ைன 9 
Fல
 ஒ�ப5தT!ள7 ேகார�ப�ட<.  ேம&ப. ஒ�ப5தT!ள7ய�ைன Flame Advertising Co-PVt. Ltd 

ெச�ைன அ>வலக
 Fல
 (மாைல%ரS, இ5திய� எ�]ப�ர]) நாள7தழி� வ�ள
பர
 

த2�மான
 எ�:- 852 
அHமதி�க�ப�ட< 



ெசLய�ப�ட<.  ேம&ப. வ�ள
பர�தி&கான ெதாைக V.72,188/- �+ ப�.ய� வர�ெப&றைத 
ம�ற�தி� அHமதி�+ ைவ�க�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T 
 ம�ற
 அHமதி�கலா
 
(ந.க.எ�. 958/2020/இ1) 

26.02.2021 ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� 20202020    
இ5நகரா�சி ெபா< Sகாதார ப��வ�� பராம��க�ப�� வ1
 மின7 .�ப� லா� TN 50 AY 

2770 எ�ற வாகன�தி&+ ப\<க! ந2�க
 ெசL< வ�டார ேபா�+வர�< அ>வல�டமி15< 
தைடய��ைம சா�0 ெப0வத&+ இ5நக� ம�ற த2�மான எ� 739 நா! 30.06.2020 ம&0
 
இ5நக� ம�ற த2�மான எ� 752 நா! 31.07.2020� V.20,000/-�தி&+ அHமதி ெபற�ப�� பண� 
%.�க�ப��!ள<.  இ5நிைலய�� ேம&ப. வாகன�தி&+ வ�டார ேபா�+வர�< அ>வல� 
அவ�கள7� உ�தரவ��ப. ேவக�க���பா�� க1வ� ம&0
 எதிெராள7�+
 ].�க� ஆகியைவ 
ஏ.ஆன5தராw ஆ�ேடா �ச� ஒ��] எ�ற நி0வன�தா� ��தலாக ேம&ெகா!ள�ப��!ள<.  
ேம&ெகா�� ��தலாக ேம&ெகா!ள�ப�ட ெசலவ�ன
 V.9100/-ைய ஏ.ஆன5தராw ஆ�ேடா 
�ச� ஒ��] எ�ற நி0வன
 ெச>�தி உ!ள<.  எனேவ ேம&ப. ��தலாக ெசலவ�ட�ப�ட 
ெதாைகயான V.9100/-ஐ      ஏ.ஆன5தராw ஆ�ேடா �ச� ஒ��] எ�ற நி0வன�தி&+ வழ"க 
ம�ற�தி� அHமதி ேவ�ட�ப�கிற<. 
அ>வலக +றி�T 
 ம�ற
 அHமதி�கலா
 
(ந.க.எ�. 319/2018/எM1) 

த2�மான
 எ�:- 853 
அHமதி�க�ப�ட< 

26.02.2021 ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� ெபா1! எ� 21212121 
இ5நகரா�சி�+�ப�ட ெமா�த
 உ!ள 22 ந2� நிைலகைளB
 ஆராL5<
, அத� 

தர�திைனB
 அதி� உ!ள ந2�� த�ைமய�ைனB
 தர�ப�ேசாதைன�+ உ�ப��தி ஆLZ 
ெசLய தி1��� நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய�+ந�, அவ�க! 20.03.2020 அ�0 ேநராLZ 
ெசL< �றிய அறிZைரய��ப.B
, இ5நகரா�சி�+ உ�ப�ட +ள"கள7� ந2�ைன 
கீAக�டவா0 ந2�ப+�பாLZ ெசLயலா
. 

1. க
ப� ெத1 +ள
 
2. Tள7ய"+. ந��ெத1 +ள
 
3. Tள7ய"+. கீழ�ெத1 +ள
 
4. +H�க. +ள
 
5. ெல�Sமா"+. கீழ�ெத1 +ள
 
6. பண"கா�டா"+. +ள
 
7. அ�லி�ேகண� +ள
 

த2�மான
 எ�:- 854 
அHமதி�க�ப�ட< 



8. ைச�தா� ேகண� +ள
 
9. தி1வாச� +ள
 
10. ேதா�டMேச� ச�திர
 +ள
 
11. ரuமான7யா ெத1 +ள
 
12. அரS +ள
 
13. ப��த�+. +ள
 
14. ெப�ய +ள
 
15. ப��த�+. ந�த�கன7 ெத1 +ள
 
16. அ�வா�யா ெத1 +ள
 
17. ெச"கேம���ெத1 +ள
 
18. நாக"+. ெத1 +ள
 
19. தாமைர�+ள
 நாக"+. 
20. ேம�ெகா�டாழி மா�ய
ம� ேகாவ�� ெத1 +ள
 
21. வ�நாயக� ேகாவ�� +ள
 
22. கா5தி நக� +ள
 

     ேம&க�ட ந2� நிைலகள7� ந2�ைன ப�ேசாதைன ெசLய ம�டல ெபா< Sகாதார ந2� 
ப+�பாLZ ைமய
, +.ந2� வ.கா� வா�ய
 தி1Mசி -20 Fல
 தர�ப�ேசாதைனகளான PH, 

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

Faecal Coli form ப�ேசாதைனகைள ெசLதிட  TWAD Board Trichy, ய�ட
 இ15த ெபற�ப�ட ெசலவ�ன 
ெதாைகயான V.77,880/- ம�ற�தி� அHமதி ேவ�ட�ப�கிற<.  
அ>வலக +றி�T  

1. ம�ற
 அHமதி�கலா
 
2. +.ந2� நிதிய�� ேம&ெகா!ளலா
. 

(ந.க.எ�.439/2020/இ1) 
              
 
                ஆைணய� / தன7 அ>வல� 
                  ��தாந��� நகரா�சி 
 
 
 
 
 


