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 ம�ற ��ட2ெபா3 வ�ைச எ� ம'1
 ம�ற ��ட2ெபா3 வ�ைச எ� ம'1
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22.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 1111    
சிற25 சாைல� தி�ட
 2020-2021�  கீ8 சி2ப
 1-� ��தாந��� நகரா�சி ப-திய��  

ெச�வ� நக�, ஷா ஆல
 நக�, ஆய�ஷா நக�, மர�கைட ெத'- -1�- ெத3, ஜ�ன� நக�, 

&கமதியா ெத3, அ:ைவ காலன# ெத3, அ� அம;� நக� ெத3வ�� ேபவ� இய>திர
 ெகா�� 
தா�சாைலகைள அப�வ�3�தி ெச?@
 பண��- A.100.00 இல�ச�தி'-     அBமதி 
அள#�க2ப�� ளC.  ேம'ப/ பண��- 11.01.2021 அ�1 ஒ2ப>த5 ள# ேகார2ப�டதி� ெபற2ப�ட 
கீ8காE
 இர�� ஒ2ப>த5 ள#க  ம�ற�தி� பFசீலைன�-
 &/வ�'-
 ைவ�க2ப�கிறC. 

 

வ. 
எ�. 

ஒ2ப>ததார� ெபய� 
ம'1
 &கவ�  

ஒ2ப>த5 ள# 
ேகா�ய 
ெதாைக  

ஒ2ப>ததாரர� 
ஒ2ப>த 
ெதாைக  

ஒ2ப>ததார�� ஒ2ப>த 
சதவ 4த
 

1 R.G.K. Infrastrucuture 
Mannargudi  

100.00 88,35,185.89 4.49 சதவ�கித
 மதி2பG�ைடவ�ட 
அதிக
 (L1) 

2 Shree Infrastructure 
Mannargudi  

100.00 88,88,729.00 5.12 சதவ�கித
 மதி2பG�ைடவ�ட 
அதிக
 (L2) 

 

அIவலக -றி25  

1. நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களா� அJகீக��க2ப�ட நி�வாக 
அBமதிய�� வழJக2ப�� ள நிப>தைனகள#� அ/2பைடய�� தா�சாைலகைள உட� 
Cவ�கி@
 அைன�C சாைலகைள@
 ேவைல உ�தரவ�'கிணJக எதி�வ3
 
26.04.2021�-  &/�க2பட ேவ��
 என கால நி�ணய
 ெச?ய2ப�� ளC. 

2. 2. நகரா�சி ெபாறிய�ய� ைகேய� (Engineering Manual) ெதா-தி 1 ப-தி 2 ப��L 2.7.2� 
பண�ய�� &�கிய�Cவ
 ம'1
 அவசர
 க3தி &த� அைழ2ப�ேலேய  (First Call) 

மதி2பG�ைடவ�ட 5 சதவ�கித
 வைர ��தலாக உ ள ஒ2ப>த5 ள#கைள நக�ம�ற
 
அJகீக��கலா
 என உ ளC. 13.01.2021> ேததிய நகரா�சி ெபாறியாள� 4.49% 

சதவ�கித�ைத ஏ'கலா
 என அறி�ைக சம�ப��C ளா�. 
3. த'ேபாC ேம'ப/ சாைலபண�கN�- வர2ப�ட இர�� ஒ2ப>த5 ள#கள#� 

மதி2பG�ைடவ�ட ��தலாக வ�ைல வ�கித
 ெகா��C ள L1 ஒ2ப>ததாரரான R.G.K. 

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    810 810 810 810 
அBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டC 



Infrastrucuture   ம�னா�-/ அவ�கள#ட
 இ:வIவலக க/த ந.க.எ�. 958/2020/இ1 நா  
12.01.2021 ேகா�யதி� ேம'ப/ நி1வன
 தJகளC    13.01.2021> ேததிய க/த�தி� தா� 
ஏ'கனேவ ஒ2ப>த5 ள#ய�� அள#�C ள மதி2பG�ைடவ�ட 4.98 சதவ�கித
 ��தலாக 
ெகா��C ள வ�ைல வ�கித�திைன 4.49 சதவ�கிதமாக -ைற�C இ2பண�ய�ைன 
&/�C தர ச
மதி�கிேற� என  ெத�வ��C ளா�. 

4. மதி2பG�ைடவ�ட அதிகமா-
 4.49 சதவ 4த ெதாைகைய மதி2பG�/� உ ள -�C மதி25 
ெதாைக (LS) அ�லC நகரா�சி ெபாCநிதிய�லி3>C ஈ� ெச?யலா
. 

அIவலக -றி25  

                 1 &த� 4 வைர உ ள வ�பரJகைள ம�ற
 பFசீலைன ெச?C வர2ப�ட         

                      ஒ2ப>தப ள#ய�ைன &/L ெச?யலா
. 
(ந.க.எ�. 958/2020/இ1) 

22.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 2222 

சிற25 சாைல� தி�ட
 2020-2021�  கீ8 சி2ப
 -2� ��தாந��� நகரா�சி ப-திய��  
-B�க/ ேரா�,  வ Nவ� காலன# ெத3, அ�கைர 5C�ெத3, ேதா�டRேச� ெத3, மாதா ேகாவ�� 
ெத3, கா�ெவ�/� ெத3வ�� ேபவ� இய>திர
 ெகா�� தா�சாைலகைள அப�வ�3�தி ெச?@
 
பண��- A.100.00 இல�ச�தி'- அBமதி அள#�க2ப�� ளC.  ேம'ப/ பண��- 11.01.2021 அ�1 
ஒ2ப>த5 ள# ேகார2ப�டதி� ெபற2ப�ட கீ8காE
 இர�� ஒ2ப>த5 ள#க  ம�ற�தி� 
பFசீலைன�-
 &/வ�'-
 ைவ�க2ப�கிறC.. 

 

வ.எ�. ஒ2ப>ததார� ெபய� 
ம'1
 &கவ�  

ஒ2ப>த5 ள# 
ேகா�ய 
ெதாைக  

ஒ2ப>ததாரர� 
ஒ2ப>த 
ெதாைக  

ஒ2ப>ததார�� ஒ2ப>த 
சதவ 4த
 

1 Shree Infrastructure 
Mannargudi  

100.00 87,90,971.50 4.49 சதவ�கித
 
மதி2பG�ைடவ�ட அதிக
 
(L1) 

2 R.G.K. Infrastrucuture 
Mannargudi  

100.00 88,44,509.00 5.12 சதவ�கித
 
மதி2பG�ைடவ�ட அதிக
 
(L2) 

அIவலக -றி25  

1. நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களா� அJகீக��க2ப�ட நி�வாக 
அBமதிய�� வழJக2ப�� ள நிப>தைனகள#� அ/2பைடய�� தா�சாைலகைள உட� 
Cவ�கி@
 அைன�C சாைலகைள@
 ேவைல உ�தரவ�'கிணJக எதி�வ3
 
26.04.2021�-  &/�க2பட ேவ��
 என கால நி�ணய
 ெச?ய2ப�� ளC.. 

 

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    811811811811    
அBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டC    



2. நகரா�சி ெபாறிய�ய� ைகேய� (Engineering Manual) ெதா-தி 1 ப-தி 2 ப��L 2.7. 2� 
பண�ய�� &�கிய�Cவ
 ம'1
 அவசர
 க3தி &த� அைழ2ப�ேலேய (First Call) 

மதி2பG�ைடவ�ட 5 சதவ�கித
 வைர ��தலாக உ ள ஒ2ப>த5 ள#கைள நக�ம�ற
 
அJகீக��கலா
 என உ ளC. 13.01.2021> ேததிய நகரா�சி ெபாறியாள� 4.49% 
சதவ�கித�ைத ஏ'கலா
 என அறி�ைக சம�ப��C ளா�. 

3. த'ேபாC ேம'ப/ சாைலபண�கN�- வர2ப�ட இர�� ஒ2ப>த5 ள#கள#� 
மதி2பG�ைடவ�ட ��தலாக  வ�ைல வ�கித
 ெகா��C ள L1 ஒ2ப>ததாரரான Shree 

Infrastructure ம�னா�-/ அவ�கள#ட
 இ:வIவலக க/த ந.க.எ�. 958/2020/இ1 நா  
12.01.2021 ேகா�யதி� ேம'ப/ நி1வன
 தJகளC    13.01.2021> ேததிய க/த�தி� தா� 
ஏ'கனேவ ஒ2ப>த5 ள#ய�� அள#�C ள மதி2பG�ைடவ�ட 4.98  சதவ�கித
 ��தலாக 
ெகா��C ள வ�ைல வ�கித�திைன 4.49 சதவ�கிதமாக -ைற�C இ2பண�ய�ைன 
&/�C தர ச
மதி�கிேற� என ெத�வ��C ளா�.  

4. மதி2பG�ைடவ�ட அதிகமா-
 4.49 சதவ 4த ெதாைகைய மதி2பG�/� உ ள -�C மதி25 
ெதாைக  (LS) அ�லC நகரா�சி ெபாCநிதிய�லி3>C ஈ� ெச?யலா
.  

அIவலக -றி25  

                 1    &த� 4 வைர உ ள வ�பரJகைள ம�ற
 பFசீலைன ெச?C வர2ப�ட   

                       ஒ2ப>தப ள#ய�ைன &/L ெச?யலா
. 
(ந.க.எ�. 958/2020/இ1)    

22.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 3333 

சிற25 சாைல� தி�ட
 2020-2021�  கீ8 சி2ப
 -3� வ.உ.சி காலன#, நாகJ-/ அ
ம� 
ேகாவ�� ெத3, ேமலபணJகா�டாJ-/, பைழய ேபாST ெத3, தி3வாA� ெமய�� ேரா� 
அ3கி� ெப�ேரா� பJ� ச>C, பஜைன மட�ெத3, ெல�UமாJ-/ கீழ�ெத3, அ2C� ர-மா� 
ெத3�கள#� ேபவ� இய>திர
 ெகா��  தா�சாைல அப�வ�3�தி ெச?@
 பண� ம'1
 
5ள#யJ-/ ெத3, சி�தா�தJகைர சாைல, சி�ன ேம�ெகா�டாழி ஆகிய சாைலகைள சிெம�� 
சாைலகளாக அைம�-
 பண��-  A.126.00 இல�ச�தி'- அBமதி அள#�க2ப�� ளC.  
ேம'ப/ பண��- 11.01.2021 அ�1 ஒ2ப>த5 ள# ேகார2ப�டதி� ெபற2ப�ட கீ8காE
 இர�� 
ஒ2ப>த5 ள#க  ம�ற�தி� பFசீலைன�-
 &/வ�'-
 ைவ�க2ப�கிறC. 

 

வ.எ�. ஒ2ப>ததார� ெபய� 
ம'1
 &கவ�  

ஒ2ப>த5 ள# 
ேகா�ய 
ெதாைக  

ஒ2ப>ததாரர� 
ஒ2ப>த 
ெதாைக  

ஒ2ப>ததார�� ஒ2ப>த 
சதவ 4த
 

1 Shree Infrastructure 
Mannargudi  

126.00 114,89,629.52 4.49 சதவ�கித
 
மதி2பG�ைடவ�ட அதிக
 
(L1) 

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    812812812812    
அBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டC    



2 R.G.K. Infrastrucuture 
Mannargudi  

126.00 115,58,340.00 5.12 சதவ�கித
 
மதி2பG�ைடவ�ட அதிக
 
(L2) 

 

அIவலக -றி25  

1. நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களா� அJகீக��க2ப�ட நி�வாக 
அBமதிய�� வழJக2ப�� ள நிப>தைனகள#� அ/2பைடய�� தா�சாைலகைள உட� 
Cவ�கி@
 அைன�C சாைலகைள@
 ேவைல உ�தரவ�'கிணJக எதி�வ3
 
26.04.2021�-  &/�க2பட ேவ��
 என கால நி�ணய
 ெச?ய2ப�� ளC 

2. நகரா�சி ெபாறிய�ய� ைகேய� (Engineering Manual) ெதா-தி 1 ப-தி 2 ப��L 2.7. 2� 
பண�ய�� &�கிய�Cவ
 ம'1
 அவசர
 க3தி &த� அைழ2ப�ேலேய (First Call) 

மதி2பG�ைடவ�ட 5 சதவ�கித
 வைர ��தலாக உ ள ஒ2ப>த5 ள#கைள நக�ம�ற
 
அJகீக��கலா
 என உ ளC. 13.01.2021> ேததிய நகரா�சி ெபாறியாள� 4.49% 
சதவ�கித�ைத ஏ'கலா
 என அறி�ைக சம�ப��C ளா�. 

3. த'ேபாC ேம'ப/ சாைலபண�கN�- வர2ப�ட இர�� ஒ2ப>த5 ள#கள#� 
மதி2பG�ைடவ�ட ��தலாக  வ�ைல வ�கித
 ெகா��C ள L1 ஒ2ப>ததாரரான Shree 

Infrastructure ம�னா�-/ அவ�கள#ட
 இ:வIவலக க/த ந.க.எ�. 958/2020/இ1 நா  
12.01.2021 ேகா�யதி� ேம'ப/ நி1வன
 தJகளC    13.01.2021> ேததிய க/த�தி� தா� 
ஏ'கனேவ ஒ2ப>த5 ள#ய�� அள#�C ள மதி2பG�ைடவ�ட 4.98  சதவ�கித
 ��தலாக 
ெகா��C ள வ�ைல வ�கித�திைன 4.49 சதவ�கிதமாக -ைற�C இ2பண�ய�ைன 
&/�C தர ச
மதி�கிேற� என ெத�வ��C ளா�.  

4. மதி2பG�ைடவ�ட அதிகமா-
 4.49 சதவ 4த ெதாைகைய மதி2பG�/� உ ள -�C மதி25 
ெதாைக  (LS) அ�லC நகரா�சி ெபாCநிதிய�லி3>C ஈ� ெச?யலா
.  

அIவலக -றி25  

                 1    &த� 4 வைர உ ள வ�பரJகைள ம�ற
 பFசீலைன ெச?C வர2ப�ட   

                       ஒ2ப>தப ள#ய�ைன &/L ெச?யலா
. 
(ந.க.எ�. 958/2020/இ1    

                
 
                ஆைணய� / தன# அIவல� 
                  ��தாந��� நகரா�சி 
 
 
 



 
 

சாதாரண�    ��ட
��ட
��ட
��ட
    
��தாந��� நகரா�சிய�� ��தாந��� நகரா�சிய�� ��தாந��� நகரா�சிய�� ��தாந��� நகரா�சிய�� 2020202020202020
 ஆ��
 ஆ��
 ஆ��
 ஆ��        ஜனவ�ஜனவ�ஜனவ�ஜனவ�        மாத
மாத
மாத
மாத
 29     நா  நா  நா  நா  ெவ ள#�கிழைமெவ ள#�கிழைமெவ ள#�கிழைமெவ ள#�கிழைம    &'பக�&'பக�&'பக�&'பக�    11110.000.000.000.00 மண��- நைடெப'ற மண��- நைடெப'ற மண��- நைடெப'ற மண��- நைடெப'ற 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'ற நைடெப'ற நைடெப'ற நைடெப'ற 

நா நா நா நா     

வ�ைச எ� ம'1
 ம�ற ��ட2ெபா3 வ�ைச எ� ம'1
 ம�ற ��ட2ெபா3 வ�ைச எ� ம'1
 ம�ற ��ட2ெபா3 வ�ைச எ� ம'1
 ம�ற ��ட2ெபா3     ம�ற�தி� த4�மான
ம�ற�தி� த4�மான
ம�ற�தி� த4�மான
ம�ற�தி� த4�மான
    

29.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 1111    
நகரா�சி ஆைணய� அவ�களC /ச
ப�நகரா�சி ஆைணய� அவ�களC /ச
ப�நகரா�சி ஆைணய� அவ�களC /ச
ப�நகரா�சி ஆைணய� அவ�களC /ச
ப� 2020    மாத நா�-றி25 ம�ற�தி�மாத நா�-றி25 ம�ற�தி�மாத நா�-றி25 ம�ற�தி�மாத நா�-றி25 ம�ற�தி� 

பா�ைவ�- ைவ�க2ப�கிறCபா�ைவ�- ைவ�க2ப�கிறCபா�ைவ�- ைவ�க2ப�கிறCபா�ைவ�- ைவ�க2ப�கிறC 
அIவலக -றி25அIவலக -றி25அIவலக -றி25அIவலக -றி25 :-    பதிL ெச?யலா
 பதிL ெச?யலா
 பதிL ெச?யலா
 பதிL ெச?யலா
 (நநநந.கககக.எ�எ�எ�எ�. 2105/2011/சிசிசிசி1) 

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    813813813813    
பதிL ெச?ய2ப�டCபதிL ெச?ய2ப�டCபதிL ெச?ய2ப�டCபதிL ெச?ய2ப�டC     

29.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 2222    
    நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�களC /ச
ப�நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�களC /ச
ப�நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�களC /ச
ப�நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�களC /ச
ப� 2020    மாத நா�-றி25 ம�ற�தி� மாத நா�-றி25 ம�ற�தி� மாத நா�-றி25 ம�ற�தி� மாத நா�-றி25 ம�ற�தி� 
பா�ைவ�- ைவ�க2ப�கிறCபா�ைவ�- ைவ�க2ப�கிறCபா�ைவ�- ைவ�க2ப�கிறCபா�ைவ�- ைவ�க2ப�கிறC 
அIவலக -றி25அIவலக -றி25அIவலக -றி25அIவலக -றி25 :-    பதிL ெச?யலா
 பதிL ெச?யலா
 பதிL ெச?யலா
 பதிL ெச?யலா
 (நநநந.கககக.எ�எ�எ�எ�. 2105/2011/சிசிசிசி1)    

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    814 814 814 814 
பதிL ெச?ய2ப�டCபதிL ெச?ய2ப�டCபதிL ெச?ய2ப�டCபதிL ெச?ய2ப�டC    

29.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 3333    
 இ>நகரா�சி ப-திய�I ள இ>நகரா�சி ப-திய�I ள இ>நகரா�சி ப-திய�I ள இ>நகரா�சி ப-திய�I ள 24 வா��கள#I
 ம�திய நக�5ற ேம
பா�� வா��கள#I
 ம�திய நக�5ற ேம
பா�� வா��கள#I
 ம�திய நக�5ற ேம
பா�� வா��கள#I
 ம�திய நக�5ற ேம
பா�� 
அைமRசக�தா� ெவள#ய�ட2ப�� ள திற>தெவள# கழி2ப�டம'ற நகர�தி'கான வழி&ைற அைமRசக�தா� ெவள#ய�ட2ப�� ள திற>தெவள# கழி2ப�டம'ற நகர�தி'கான வழி&ைற அைமRசக�தா� ெவள#ய�ட2ப�� ள திற>தெவள# கழி2ப�டம'ற நகர�தி'கான வழி&ைற அைமRசக�தா� ெவள#ய�ட2ப�� ள திற>தெவள# கழி2ப�டம'ற நகர�தி'கான வழி&ைற 
ைகேய�/� -றி2ப��� ளவா1 Uய உதவ��-[�க ைகேய�/� -றி2ப��� ளவா1 Uய உதவ��-[�க ைகேய�/� -றி2ப��� ளவா1 Uய உதவ��-[�க ைகேய�/� -றி2ப��� ளவா1 Uய உதவ��-[�க , ப ள#க  ம'1
 -/ம�க  ப ள#க  ம'1
 -/ம�க  ப ள#க  ம'1
 -/ம�க  ப ள#க  ம'1
 -/ம�க  
ப�ரதிநிதிக  ஆகிேயா�ட
 திற>தெவப�ரதிநிதிக  ஆகிேயா�ட
 திற>தெவப�ரதிநிதிக  ஆகிேயா�ட
 திற>தெவப�ரதிநிதிக  ஆகிேயா�ட
 திற>தெவள# கழி2ப�டம'ற நகரெமன Uய அறிவ�25 ள# கழி2ப�டம'ற நகரெமன Uய அறிவ�25 ள# கழி2ப�டம'ற நகரெமன Uய அறிவ�25 ள# கழி2ப�டம'ற நகரெமன Uய அறிவ�25 
ெபற2ப�� ளCெபற2ப�� ளCெபற2ப�� ளCெபற2ப�� ளC.  எனேவ இ>நகரா�சிய�ைன ]?ைம இ>தியா தி�ட�தி� கீ8 திற>தெவள# எனேவ இ>நகரா�சிய�ைன ]?ைம இ>தியா தி�ட�தி� கீ8 திற>தெவள# எனேவ இ>நகரா�சிய�ைன ]?ைம இ>தியா தி�ட�தி� கீ8 திற>தெவள# எனேவ இ>நகரா�சிய�ைன ]?ைம இ>தியா தி�ட�தி� கீ8 திற>தெவள# 
கழி2ப�டம'ற த'ேபாC கழி2ப�டம'ற த'ேபாC கழி2ப�டம'ற த'ேபாC கழி2ப�டம'ற த'ேபாC (ODF+)     நகரமாக Uய அறிவ�25 ெச?யL
 ேம'ப/ அறிவ�2ப�ைன நகரமாக Uய அறிவ�25 ெச?யL
 ேம'ப/ அறிவ�2ப�ைன நகரமாக Uய அறிவ�25 ெச?யL
 ேம'ப/ அறிவ�2ப�ைன நகரமாக Uய அறிவ�25 ெச?யL
 ேம'ப/ அறிவ�2ப�ைன 
தினச� நாள#தழி� ெவள#ய�டL
 ம'1
 இதர ெசலவ�னJகN�காதினச� நாள#தழி� ெவள#ய�டL
 ம'1
 இதர ெசலவ�னJகN�காதினச� நாள#தழி� ெவள#ய�டL
 ம'1
 இதர ெசலவ�னJகN�காதினச� நாள#தழி� ெவள#ய�டL
 ம'1
 இதர ெசலவ�னJகN�காகL
 ஆ-
 உ�ேதச கL
 ஆ-
 உ�ேதச கL
 ஆ-
 உ�ேதச கL
 ஆ-
 உ�ேதச 
ெசலவ�ன
 Aெசலவ�ன
 Aெசலவ�ன
 Aெசலவ�ன
 A.20,000/-�- ம�ற�தி� அBமதி ேவ�ட2ப�கிறC�- ம�ற�தி� அBமதி ேவ�ட2ப�கிறC�- ம�ற�தி� அBமதி ேவ�ட2ப�கிறC�- ம�ற�தி� அBமதி ேவ�ட2ப�கிறC. 
அIவலக -றி25 அIவலக -றி25 அIவலக -றி25 அIவலக -றி25  
 ம�ற
 அBமதி�கலா
ம�ற
 அBமதி�கலா
ம�ற
 அBமதி�கலா
ம�ற
 அBமதி�கலா
 
(நநநந.கககக.எ�எ�எ�எ�. 1051/2015/எ2எ2எ2எ21)    

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    815815815815    
அBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டC    

29.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 4444    
��தாந��� நகரா�சிய�� ெகாேரானா த�25 பண�கN�- ேதைவயான ம;��
 

பய�ப��த��/ய 25 எ�ண��ைக PPE Kit வாJ-
 பண��- 25.01.2021  அ�1 ேகார2ப�ட 
வ�ைல25 ள#ய�� கீ8க�டவா1 அJகீக��க2ப�ட நி1வனJகள#டமி3>C வ�ைல25 ள#க  
வர2ெப'1 ளC. 

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    816816816816    
ஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டC    



 
 

வ. 
எ� 

வ�ைல25 ள#தார� ெபய� வ�ைல25 ள#  
ெதாைக     

1 யாழி -A2 5C�ேகா�ைட  1041 

அ3வ� எ�ட�ப�ைரசT ெச�ைன  1145 

_ன#கா� ேலபர�டFT ேம�`� ேட
 1272 

 ேம'க�டவா1 ெபற2ப�ட a�1 வ�ைல25 ள#கள#� வ�ைச எ� 1� உ ள யாழி 
-A2 5C�ேகா�ைட எ�ற நி1வன�திடமி3>C வர2ெப'ற வ�ைல25 ள# ெதாைக -ைறவாக 
உ ளC. ம�ற�தி� பா�ைவ�-
 அBமதி�-
 ைவ�க2ப�கிறC.  
அIவலக -றி25  
 1.. ம�ற
 ஏ'கலா
.  
 2. பண�ய�� அவசர அவசிய
 க3தி உ�ேதச ெசலவ�ன
  
        A.30,000/-�- தன# அIவல� அவ�கள#� 23.01.2021>  
       ேததிய�� &� அBமதி ெப'றைத ம�ற
 ஏ'கலா
. 
(ந.க.எ�. 335/2020/எR1)    

29.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 5555    
 இ>நகரா�சி ெபாC2ப��வ�'- நிவ� 5யலிைன எதி�ெகா N
 ெபா3�� 19.11.2020 

அ�1 ேகார2ப�ட வ�ைல25 ள#ய�� கீ8க�டவா1 அJகீக��க2ப�ட நி1வனJகள#டமி3>C 
வ�ைல25 ள#க  வர2ெப'1 ளC. 

வவவவ....    
எ�எ�எ�எ�    

இனJக இனJக இனJக இனJக     வ�ைல25 ள#தார� வ�ைல25 ள#தார� வ�ைல25 ள#தார� வ�ைல25 ள#தார�     
ெபய�ெபய�ெபய�ெபய�    

வ�ைல25 ள#  ெதாைகவ�ைல25 ள#  ெதாைகவ�ைல25 ள#  ெதாைகவ�ைல25 ள#  ெதாைக    

1111    ப�ள#RசீJ பLட�, 
U�ணா
5 
ச2ைள ெச?@
 
பண�    

பகவதி ஏெஜ�சீT 
ம�னா�-/    

1 .ப�ள#RசிJ பLட� கிேலா ஒ�1�- – 
68.44 (வ�க  உ�பட) 

2. U�ணா
5 ]  கிேலா ஒ�1�- – 
11.56 (வ�க  உ�பட) 

2222    c வா� /ேர/J 
தி3�Cைறd�/  

    

1 .ப�ள#RசிJ பLட� கிேலா ஒ�1�- – 
70.80 (வ�க  உ�பட) 

2. U�ணா
5 ]  கிேலா ஒ�1�- – 
13.65 (வ�க  உ�பட) 

3333    கா:யா 
எ�ட�ப�ைரசT 
ம�னா�-/    

1 .ப�ள#RசிJ பLட� கிேலா ஒ�1�- – 
69.62 (வ�க  உ�பட) 

2. U�ணா
5 ]  கிேலா ஒ�1�- – 

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    817817817817    
ஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டC    



12.60 (வ�க  உ�பட) 
  
ேம'க�டவா1 ெபற2ப�ட a�1 வ�ைல25 ள#கள#� வ�ைச எ� 1� உ ள பகவதி 
ஏெஜ�சீT ம�னா�-/ எ�ற நி1வன�திடமி3>C வர2ெப'ற வ�ைல25 ள# ெதாைக 
-ைறவாக உ ளC. பண�ய�� அவசர அவசிய
 க3தி தமி8நா� மாவ�ட நகரா�சிக  ச�ட
 
ப��L (15)� கீ8 பண� ேம'ெகா�டைத ம�ற�தி� பா�ைவ�- ைவ�க2ப�கிறC. 
அIவலக -றி25  
 1.. ம�ற
 ஏ'கலா
.  
 2. ேம'க�ட ெசலவ�ன�ைத ெபாCநிதிய�ேலா (அ) எதி�வ3
 காலJகள#�  
    ெபற2ப�
 ேப�ட� ேமலா�ைம நிதிய�லி3>ேதா ேம'ெகா ளலா
. 
(ந.க.எ�. 1341/2018/எR1)    

29.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 6666    
இ>நகரா�சி ெபாC2ப��வ�'- நிவ� 5யலிைன எதி�ெகா N
 ெபா3�� தளவாட 

ெபா3�க  ச2ைள ெச?@
 பண��- 19.11.2020 அ�1 ேகார2ப�ட வ�ைல25 ள#ய�� 
கீ8க�டவா1 அJகீக��க2ப�ட நி1வனJகள#டமி3>C வ�ைல25 ள#க  வர2ெப'1 ளC. 
 

வ. 
எ� 

இனJக  வ�ைல25 ள#தார� ெபய� வ�ைல25 ள#  
ெதாைக 

1 தளவாட 
ெபா3�க  
ச2ைள 
ெச?@
 பண�  

கா:யா எ�ட�ப�ைரசT ம�னா�-/  1,62,814.50 

c வா� /ேர/J தி3�Cைறd�/  1,79,389.50 

பகவதி ஏெஜ�சீT இ>தியா ப�ைரேவ� 
லிமிெட� ம�னா�-/  

1.65.959.70 

  
ேம'க�டவா1 ெபற2ப�ட a�1 வ�ைல25 ள#கள#� வ�ைச எ� 1� உ ள கா:யா 

எ�ட�ப�ைரசT ம�னா�-/ எ�ற நி1வன�திடமி3>C வர2ெப'ற வ�ைல25 ள# ெதாைக 
-ைறவாக உ ளC. பண�ய�� அவசர அவசிய
 க3தி தமி8நா� மாவ�ட நகரா�சிக  ச�ட
 
ப��L (15)� கீ8 பண� ேம'ெகா�டைத ம�ற�தி� பா�ைவ�- ைவ�க2ப�கிறC. 
 
அIவலக -றி25  
 1.. ம�ற
 ஏ'கலா
.  
 2. ேம'ப/ ெசலவ�ன�ைத ெபாC நிதிய�ேலா அ�லC  
    ேப�ட� ேமலா�ைம நிதிய�ேலா ேம'ெகா ளலா
. 
(ந.க.எ�. 1341/2018/எR1) 

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    818818818818    
ஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டC    



    

29.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 7777    
இ>நகரா�சி ப-திய�� நிவ� 5யலிைன எதி�ெகா N
 ெபா3�� இர�� மர
 

அ1�-
 இய>திர
 வாJ-
 பண� ம'1
 ஒ3 மர
 அ1�-
 இய>திர
 ப[C ந4�-
 
பண��- 20.11.2020  அ�1 ேகார2ப�ட வ�ைல25 ள#ய�� கீ8க�டவா1 அJகீக��க2ப�ட 
நி1வனJகள#டமி3>C வ�ைல25 ள#க  வர2ெப'1 ளC. 
 

வ. 
எ� 

இனJக  வ�ைல25 ள#தார� ெபய� வ�ைல25 ள#  
ெதாைக     

1 இர�� மர
 அ1�-
 
இய>திர
 வாJ-
 
பண� ம'1
 ஒ3 மர
 
அ1�-
 இய>திர
 
ப[C ந4�-
 பண� 

பகவதி ஏெஜ�சீT 
ம�னா�-/ 

46,000 

கா:யா எ�ட�ப�ைரசT 
ம�னா�-/ 

47,300 

c வா� /ேர/J ம�னா�-/ 48,650 

  
ேம'க�டவா1 ெபற2ப�ட a�1 வ�ைல25 ள#கள#� வ�ைச எ� 1� உ ள பகவதி 

ஏெஜ�சீT ம�னா�-/ எ�ற நி1வன�திடமி3>C வர2ெப'ற வ�ைல25 ள# ெதாைக 
-ைறவாக உ ளC. பண�ய�� அவசர அவசிய
 க3தி தமி8நா� மாவ�ட நகரா�சிக  ச�ட
 
ப��L (15)� கீ8 பண� ேம'ெகா�டைத ம�ற�தி� பா�ைவ�- ைவ�க2ப�கிறC. 
அIவலக -றி25  
 1.. ம�ற
 ஏ'கலா
.  
 2. ேம'ப/ ெசலவ�ன�ைத ெபாC நிதிய�ேலா அ�லC  
        ேப�ட� ேமலா�ைம நிதிய�ேலா ேம'ெகா ளலா
. 
(ந.க.எ�. 1341/2018/இ1)    

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    819819819819        
ஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டC    

29.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 8888    
 இ>நகரா�சிய�� திட�கழிL ேமலா�ைம பண�கN�காக 52 ]?ைம பண�யாள�கைள 

பண�யம��தி�
 பண��- இ>நக� ம�ற த4�மான எ� 518 நா  28.06.2019� த4-கர� சaக ெதா�� 
நி1வன
 எ�ற நி1வன�தி'- நா  ஒ�1�- நப� ஒ3வ3�- A.359.50 எ�ற வ�ைல வ�கித�தி� 
அBமதி�க2ப�� த'ேபாC வைர ெதாைக வழJக2ப�� வ3கிறC. இ>நிைலய�� ஊரக வள�Rசி ம'1
 
உ ளா�சி�Cைற ஊழிய�க  ச
ேமளன
 மாநில தைலவ� அவ�கள#� 26.12.2020> ேததிய க/த�தி� 
“மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� அவ�க  நி�ணய
 ெச?@
 -ைற>தப�ச �லி எ�பC தின��லி நி�ணய
 

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    820820820820    
அBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டC    



ெச?ய ெதாழிலாள� ம'1
 ேவைலவா?25�Cைறயா� ெவள#ய�ட2ப�ட அரசாைண (அரசாைண எ� 
(2/) 62 ெதாழிலாள� ம'1
 ேவைலவா?25�Cைற நா  11.10.217 அரசாைணய�� வழJக2ப�� ள 
ெநறி&ைறகள#� அ/2பைடய�I
 ம'1
 gக�ேவா� வ�ைலவாசி -றியG�� எ� (Consumer Price Index) 

ம'1
 ெதாழிலாள� உதவ� ஆைணய� அறி�ைக அ/2பைடய�� கண�கீ�க  ேம'ெகா ள2ப�� 

அதன/2பைடய�� பண�யாள�க  பண�5�@
 மாவ�ட
, பண�ய�ட
 அைம>C ள ப-திகள#� நிலவ� வ3
 

வ�ைலவாசி ம'1
 வா8வாதார�தி'கான அ/2பைட ேதைவக  ஆகியவ'ைற கண�கி� ெகா�� 5 ள#ய� 

Cைண இய�-ன� தி3வாA� ந.க.எ�. 1109/ஆ3/2020 நா  15.06.2020 அறி�ைகய��ப/ தமிழக அரசி� 

நிதி�Cைற அரசாைண எ� 191, நிதி (CF) Cைற நா  29.04.1998 வழிகா��த�ப/ ெதாட�5ைடய 
ஆவணJக  கவன�தி� ெகா ள2ப�� மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� அவ�கள#� தின��லி அறி�ைக 
ெவள#ய�ட2ப�கிறC. தி3வாA� மாவ�ட�தி� மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� அவ�கள#� ெசய�&ைறக  
ந.க.எ�. 2418/2020/ஈ/நா  22.07.2020 அ/2பைடய�� ]?ைம2பண�யாள�கN�- நாெளா�1�- 
தின��லியாக A.385/- நி�ணய
 ெச?ய2ப�� 01.04.2020 &த� அ&I�- வ>C ளC.  பண�யாள�க  
01.04.2020 &த� பண2பய� ெபற த-தி@ைடயவ�க  என ேம'ப/ உ�தரவ�� அறிவ��க2ப�/3>C
, 
��தாந��� நகரா�சிய�� இCவைர அ>த உ�தரL அ&�ப��த2படவ��ைல. எனேவ உடன/யாக 
ேம'ப/ உ�தரைவ அ&�ப��Cவேதா� தின��லி A.385/- உய��தி வழJ-
ப/@
 கட>த 01.04.2020 
&த� வழJக2படேவ�/ய நிIைவ� ெதாைகைய@
 உடன/யாக ெபாJக� ப�/ைக�-  வழJகிட 
நடவ/�ைக எ��-
ப/ ேகார2ப�� ளC”.  த'ேபாC ]?ைம பண�யாள�கைள வழJகி வ3
 த4-கர� 
சaக ெதா�� நி1வன&
 ச
பள வ�கித�திைன மா'றி வழJ-மா1 க/த
 ெகா��C ளன�.  
இ>நிைலய�� ம�னா�-/ நகரா�சிய�� /ச
ப� 2020-
 மாத
 &த� 5திய ச
பள வ�கித
 மா'ற
 
ெச?ய2ப�� பண�யாள�கN�- ஊதிய
 வழJக2ப�� வ3கிறC. எனேவ மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� 
தி3வாA� அவ�கள#� ெசய�&ைறக  ந.க.எ�. 2418/2020/இ1 நா  22.07.2020 �ப/ ஒ3நா  ஊதிய
 
ம'1
 பண�யாள� வ3Jகால ைவ25 நிதி@
 ேச��C  நா  ஒ�1�- நப� ஒ3வ3�- A. 483.50/- 
ம'1
 10 சதவ�கித
 நி�வாக ெசலவ�ன
 ேச��C ஊதிய�திைன மா'றி அைம�கL
 ேமI
 
அத'-�டான ��த� ெசலவ�ன� ெதாைக A.5,00,000/-�-
 ம�ற�தி� அBமதி ேவ�ட2ப�கிறC. 
அIவலக -றி25  

1. ம�ற
 அBமதி�கலா
. 
(ந.க.எ�. 445/2019/எR1)    

29.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 9999    
 இ>நகரா�சி வ�வ�தி2பாள�கள#டமி3>C 2020-2021 &த� ம'1
 இர�டா
 அைரயா�� வைர 
இ>நகரா�சி�- ெசI�த ேவ�/ய ெசா�Cவ�, -/ந4� க�டண
, ெதாழி�வ�, காலிமைனவ� ம'1
 
வ�ய��லா இனJகள#� க�டணJக , நிIைவ ம'1
 நட25 வ��ெதாைகைய ெசI�த ேகா� ஆ�ேடா 
aல
 வ�ள
பர
 ெச?வத'- ஆ-
 உ�ேதச ெசலவ�ன ெதாைகயாக A.50,000/-�- ம�ற�தி� அBமதி 
ேவ�ட2ப�கிறC. 
 
அIவலக -றி25 

1. ம�ற
 அBமதி�கலா
 
2. ெசலவ�ன� ெதாைகய�ைன ெபாCநிதிய�லி3>C ேம'ெகா ளலா
. 

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    821821821821    
அBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டC    



(ந.க.எ�. 053/2021/அ1)    

29.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 10101010    
 ��தாந��� நகரா�சி ப-திய�� &/ தி3�C
 நிைலய
, அழ- நிைலய
, Tபா 
ம'1
 மசாh பா�ல� ஆகிய வண�க நி1வனJகைள நட�தி வ3
 உ�ைமயாள�க  தமி8நா� 
மாவ�ட நகரா�சிக  ச�ட
 1920 ப��L 249-� கீ8 உ�ம
 ெபற2பட ேவ��
 எ�பC  
க�டாயமா-
.  ெச�ைன உய�ந4தி ம�ற
 ேம'ப/ உ�ம
 ெப1வC -றி�C ெவள#ய�ட2ப�ட 
அறிவ�2பாைணைய ெவள#ய��வத'-
 வண�க நி1வனJகN�- ெத�ய2ப��தி 
வ�ள
பர2ப��திடL
 தினச� தமி8 ம11
 ஆJகில நாள#த8 aல
 வ�ள
பர2ப��தL
 
ம'1
 இதர ெசலவ�னJகN�-
 ஆ-
 அத'- ஆ-
 உ�ேதச ெசலவ�ன
 A.20000/-�-
 
ம�ற�தி� அBமதி ேவ�ட2ப�கிறC. 
அIவலக -றி25  

1. ம�ற
 அBமதி�கலா
. 
2. அவசர அவசிய
 க3தி தன# அIவல� அவ�கள#� 18.12.2020 ஆ
 ேததிய�� &� 

அBமதி ெப'1 பண� ேம'ெகா�டைத ம�ற
 ஏ'கலா
. 
(ந.க.எ�. 1082/2020/எR1)    

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    822822822822        
அBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டC    

29.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 11111111    
 இ>நகரா�சி�- உ�ப�ட ேகாைரயா1 கைட�ெத3வ�� இயJகிவ3
 50,000 லி�ட� 
ெகா ளளL ெகா�ட Mini Water Tank, ேதா�டRேச�ய�� உ ள 10,000 லி�ட� ெகா ளளL 
ெகா�ட Mini Water Tank, ம'1
 நாகJ-/ய�� உ ள 10,000 லி�ட� ெகா ளளL ெகா�ட Mini 

Water Tank ஆகிய இடJகள#� உ ள 3 Water Tank கள#I
 இ3>C
 அதி� உ ள ஆ8Cைள 
கிண1க  aலமாக -/ந4� ஏ'ற2ப�� அ2ப-தி ம�கள#� ெபாC�-ழா? ம'1
 -/ந4� 
வ 4�/ைண25க  Uமா� 100 எ�ண��ைகய�� வழJக2ப�� தினச� -/ந4� வழJக2ப�� 
வ3கிறC.த'ேபாC ேம'ப/ 3 -/ந4� ேடJ-க  aல
 இCவைர -ேளா�� பLட� கல>C 
கைரச� ஊ'ற2ப�� அ2பண��- பாCகா�க2ப�ட -/ந4� வழJக2ப�� வ>தC.  இ>நிைலய�� 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள#� உ�தரவ��ப/ அைன�C ப-திகN�-
 
பாCகா�க2ப�ட -/ந4� வழJகL
, திரவ -ேளா�� பய�ப��Cமா1
 அவசிய
 ம'1
 
பாCகா2பானC என அறிLைர வழJகியதி� அ/2பைடய�� ேம'ப/ 3 -/ந4� Mini Water Tank 

கள#I
 திரவ Liquid Chlorine System ெபா3�திட ஆ-
 உ�ேதச ெசலவ�ன
 A.7.50 
இல�ச�தி'- தன# அIவல�� &� அBமதி ெப'1 பண� ேம'ெகா ள ம�ற�தி� அBமதி 
ேவ�ட2ப�கிறC. 

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    823823823823        
அBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டC    



அIவலக -றி25  
1. ம�ற
  அBமதி�கலா
 
2.2.2.2. -/ந4� நிதிய�லி3>C ேம'ெகா ளலா
.  தன# அIவல�� &� அBமதி ெப'1 

ஒ2ப>த5 ள# ேகார உ ளைத ஏ'கலா
.     (ந.க.எ�.     /2020/இ1)    
29.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 12121212 

இ>நகரா�சி�-�ப�ட ப-திகள#� உ ள தா�சாைலகைள Batch Wok  ெச?த� ம'1
 
சி1பாலJக  மராம�C ெச?@
 பண��- 22.12.202022.12.202022.12.202022.12.2020>>>>    ேததி அ�1 ேகார2ப�ட 
ஒ2ப>த5 ள#ய�� கீ8க�ட ஒ2ப>ததார�கள#டமி3>C இர�� ஒ2ப>த5 ள#க  கீ8க�டவா1 
வர2ெப'1 ளC. 

வ. 
எ� 

ஒ2ப>�தார� ெபய�  ஒ2ப>த 
ெதாைக  

ஒ2ப>த5 ள# 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 தி3.எ
.உதய-மா� 
ஒ2ப>ததார� மர�கைட 
ெமய�� ேரா� 

3,83,060 3,82,737.77 0.08 % மதி2பG�ைடவ�ட 
-ைறL 

2 தி3.வ 4.எழி�மாற� 
ஒ2ப>ததார� 
ெகாரடாRேச� ேரா� 

3,83,060 3,83,513.96 0.12 % மதி2பG�ைடவ�ட 
அதிக
 

ேம'க�டவா1 ெபற2ப�ட இர�� ஒ2ப>த5 ள#கள#� வ�ைச எ� 1� உ ள 
தி3.எ
.உதய-மா� ஒ2ப>�தார� மர�கைட ெமய�� ேரா� எ�பவ�டமி3>C  வர2ெப'ற 
ஒ2ப>த5 ள# ெதாைக மதி2பG�/ைன வ�ட  0.08% -ைறவாக உ ளC.  ம�ற�தி� பா�ைவ�-
 
அBமதி�-
 ைவ�க2ப�கிறC. 
அIவலக -றி25  
 -ைறவான ஒ2ப>த5 ள#ய�ைன ம�ற
 ஏ'கலா
. 
(ந.க.எ�.    2020/இ1)    

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    824824824824    
ஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டC    

29.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 13131313 
இ>நகரா�சி�- உ�ப�ட ப-திகள#� Cholorinaton Plant 3 மின#பவ� ெதா�/ உ ள 

இடJகள#� அைம�-
 பண��-  30.12.2020>     ேததி அ�1 ேகார2ப�ட ஒ2ப>த5 ள#ய�� 
கீ8க�ட ஒ2ப>ததார�கள#டமி3>C இர�� ஒ2ப>த5 ள#க  கீ8க�டவா1 வர2ெப'1 ளC. 

வ. 
எ� 

ஒ2ப>�தார� ெபய�  ஒ2ப>த 
ெதாைக 

ஒ2ப>த5 ள# 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 பகவதி ஏெஜ�சீT இ>தியா 
ப�ைரேவ� லிமிெட� ம�னா�-/ 

6,24,600 6,24,450 0.02 % மதி2பG�ைடவ�ட 
-ைறL 

1 கா:யா எ�ட�ப�ைரசT 6,24,600 6,24,825 0.04 % மதி2பG�ைடவ�ட 

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    825825825825    
ஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டCஏ'க2ப�டC    



ம�னா�-/ அதிக
 
ேம'க�டவா1 ெபற2ப�ட இர�� ஒ2ப>த5 ள#கள#� வ�ைச எ� 1� உ ள பகவதி 

ஏெஜ�சீT ம�னா�-/ எ�ற நி1வன�திடமி3>C வர2ெப'ற ஒ2ப>த5 ள# ெதாைக 
மதி2பG�/ைன வ�ட  0.02% -ைறவாக உ ளC.  ம�ற�தி� பா�ைவ�-
 அBமதி�-
 
ைவ�க2ப�கிறC. 
 
அIவலக -றி25  

1. -ைறவான ஒ2ப>த5 ள#ய�ைன ம�ற
 ஏ'கலா
. 
2. இ2பண� -/ந4� ெபாC நிதிய�லி3நC ேம'ெகா வதற- ேபாதிய நிதி ஆதார
 

இ�லாததா� இ2பண�ய�ைன த'ேபாC வர2ெப'ற 2020-2021 15வC மாநில நிதி�-[ 
தி�ட�தி� கீ8 ேம'ெகா ளL
, இ2பண��- -/ந4� ெபாC நிதிய�லி3>C ெபற2ப�ட 
இர�� ஒ2ப>த5 ள#கைள@
 ம�ற
 ர�C ெச?C ெடபாசி� ெதாைகைய@
 
தி3
ப வழJகலா
. 

(ந.க.எ�.    2020/இ1)    
29.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 14141414    

 இ>நகரா�சி�- உ�ப�ட 5திய அIவலக க�/ட�தி� உ ள ஆைணய� அைற, 
ெபாறியாள� அைற ம'1
 இதர ப��Lகள#� பண�களான ேமைஜ க�ணா/, ஜ�ன� திைரக  
எ�லா ப��LகN�-
 ெபய� பலைக, அIவல�கள#� பதவ� ெபய� பலைக கதLகள#� Plywood 

ஒ��
 பண�, Door Lock அைன�C கதLகN�-
, கதLகள#� க�ணா/ மதி� திைரசீைல 
அைம�-
 பண�, அறிவ�25 ெப�/ ஆகிய பண�க  ேம'ெகா ள ஆ-
 உ�ேதச ெசலவ�ன
 
A.85,000/-�- ம�ற�தி� அBமதி ேவ�ட2ப�கிறC. 
அIவலக -றி25 

1. ம�ற
 அBமதி�கலா
 
2.2.2.2. ெபாC நிதிய�� கீ8 ேம'ெகா ளலா
.    

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    826826826826        
அBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டC    

29.01.2021 ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� ெபா3  எ� 15151515    
 இ>நகரா�சி அIவலக�தி� இயJகி வ3
 5 KVA UPS-�கான 12 எ�ண
 5திய 
ேப�ட� வாJ-த�, Laser Printer -1005, வாJ-த�, Web Camera வாJ-த� ம'1
 16 
கண�ண�க , 10 ப���ட�க  ப[Cக  ந4�க
 ெச?த� ம'1
 அைன�C கண�ண� 
ச
ம>த2ப�ட ெம�ெபா3�க  ஒ3 வ3ட�தி'- பராம�25, ம'1
 Antivirus- 12A, 88A, Brother 
Doner Refilling, UPS Service ம'1
 இதர கண�ண��கான உபகரணJக  வாJக ஆ-
 உ�ேதச 
ெசலவ�ன
 A.2,65,000/- ம�ற�தி� அBமதி ேவ�ட2ப�கிறC. 
அIவலக -றி25 

1. ம�ற
 அBமதி�கலா
 

த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�த4�மான
 எ�:-    827827827827    
அBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டCஅBமதி�க2ப�டC    



2.2.2.2. ெபாC நிதிய�� கீ8 ேம'ெகா ளலா
..    

                
                ஆைணய� / தன# அIவல� 
                  ��தாந��� நகரா�சி 
 


