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வ+ைச எ� ம#-
 ம�ற ��ட.ெபா/�வ+ைச எ� ம#-
 ம�ற ��ட.ெபா/�வ+ைச எ� ம#-
 ம�ற ��ட.ெபா/�வ+ைச எ� ம#-
 ம�ற ��ட.ெபா/�    ம�ற�தி� ம�ற�தி� ம�ற�தி� ம�ற�தி� 
த0�மான
த0�மான
த0�மான
த0�மான
    

29.10.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 1 
 ��தாந�� நகரா�சி ப&திய� கட3த வ/ட4கள6 ஏ#ப�ட இய#ைக இட�பா�க� ��தாந�� நகரா�சி ப&திய� கட3த வ/ட4கள6 ஏ#ப�ட இய#ைக இட�பா�க� ��தாந�� நகரா�சி ப&திய� கட3த வ/ட4கள6 ஏ#ப�ட இய#ைக இட�பா�க� ��தாந�� நகரா�சி ப&திய� கட3த வ/ட4கள6 ஏ#ப�ட இய#ைக இட�பா�க� 
ம#-
 மைழ கால4கள6 ேசத
 ஏ#ப���ள ப;தைட3த சாைலகைள சீரைம &
 பண�க� ம#-
 மைழ கால4கள6 ேசத
 ஏ#ப���ள ப;தைட3த சாைலகைள சீரைம &
 பண�க� ம#-
 மைழ கால4கள6 ேசத
 ஏ#ப���ள ப;தைட3த சாைலகைள சீரைம &
 பண�க� ம#-
 மைழ கால4கள6 ேசத
 ஏ#ப���ள ப;தைட3த சாைலகைள சீரைம &
 பண�க� 
ேம#ெகா�ள =ேம#ெகா�ள =ேம#ெகா�ள =ேம#ெகா�ள =.350.00 இல�ச�தி#& ?�- சி.ப4களாக ேத�@ ெசAய.ப�� சிஇல�ச�தி#& ?�- சி.ப4களாக ேத�@ ெசAய.ப�� சிஇல�ச�தி#& ?�- சி.ப4களாக ேத�@ ெசAய.ப�� சிஇல�ச�தி#& ?�- சி.ப4களாக ேத�@ ெசAய.ப�� சிற.B சாைலக� ற.B சாைலக� ற.B சாைலக� ற.B சாைலக� 
(SRP)-2020-2021 தி�ட�தி� கீC "; மா�யமாக ெப#- கீCக�ட பண�க� ேம#ெகா�ள தி�ட�தி� கீC "; மா�யமாக ெப#- கீCக�ட பண�க� ேம#ெகா�ள தி�ட�தி� கீC "; மா�யமாக ெப#- கீCக�ட பண�க� ேம#ெகா�ள தி�ட�தி� கீC "; மா�யமாக ெப#- கீCக�ட பண�க� ேம#ெகா�ள 
மதி.பD�க� தயா� ெசAய.ப���ளEமதி.பD�க� தயா� ெசAய.ப���ளEமதி.பD�க� தயா� ெசAய.ப���ளEமதி.பD�க� தயா� ெசAய.ப���ளE. 

வவவவ....    
எ�எ�எ�எ�    

வா��வா��வா��வா��    
எ�எ�எ�எ�    

பண�ய�� வ�பர
 பண�ய�� வ�பர
 பண�ய�� வ�பர
 பண�ய�� வ�பர
 ((((தா�சாைல ம#-
 தா�சாைல ம#-
 தா�சாைல ம#-
 தா�சாைல ம#-
 
சிெம�� சாைலபண�க�சிெம�� சாைலபண�க�சிெம�� சாைலபண�க�சிெம�� சாைலபண�க�))))    

ந0ள
 ந0ள
 ந0ள
 ந0ள
 ((((மHமHமHமH))))    அகல
 அகல
 அகல
 அகல
 ((((மHமHமHமH))))    மதி.பD�� மதி.பD�� மதி.பD�� மதி.பD�� 
ெதாைக ெதாைக ெதாைக ெதாைக 

((((====....இல�ச�திஇல�ச�திஇல�ச�திஇல�ச�தி))))    
A     சி.ப
 சி.ப
 சி.ப
 சி.ப
 ----    1111                

1 11 
ெசவ� நக� ெத/வ� ேபவ� ெசவ� நக� ெத/வ� ேபவ� ெசவ� நக� ெத/வ� ேபவ� ெசவ� நக� ெத/வ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�  

200.00 4.00 

100.00 

2 5 
ஷா ஆலி
 நக� ெத/வ� ேபவ� ஷா ஆலி
 நக� ெத/வ� ேபவ� ஷா ஆலி
 நக� ெத/வ� ேபவ� ஷா ஆலி
 நக� ெத/வ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� 

280.00 4.00 

3 5 
ஆய�ஷாஆய�ஷாஆய�ஷாஆய�ஷா    நக� ெத/வ� ேபவ� நக� ெத/வ� ேபவ� நக� ெத/வ� ேபவ� நக� ெத/வ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� 

200.00 4.00 

4 13 
மர கைட ெத#& &- &மர கைட ெத#& &- &மர கைட ெத#& &- &மர கைட ெத#& &- &    ெத/வ� ெத/வ� ெத/வ� ெத/வ� 
ேபவ� இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல ேபவ� இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல ேபவ� இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல ேபவ� இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� 

200.00 4.00 

5 4 
ஜ�ன�ஜ�ன�ஜ�ன�ஜ�ன�    நக� ெத/வ� ேபவ� நக� ெத/வ� ேபவ� நக� ெத/வ� ேபவ� நக� ெத/வ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� 

280.00 4.00 

6 7 
"க
மதியா "க
மதியா "க
மதியா "க
மதியா ெத/வ� ேபவ� ெத/வ� ேபவ� ெத/வ� ேபவ� ெத/வ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி அப�வ�/�தி அப�வ�/�தி அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�ெசAJ
 பண�ெசAJ
 பண�ெசAJ
 பண� 

250.00 4.00 

7 12 ஔைவ காலன6ஔைவ காலன6ஔைவ காலன6ஔைவ காலன6    ெத/வ� ேபவ� ெத/வ� ேபவ� ெத/வ� ேபவ� ெத/வ� ேபவ� 300.00 4.00 

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    
784784784784    ஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டE 



இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� 

8 5 
அ அமH� நக�அ அமH� நக�அ அமH� நக�அ அமH� நக�    ெத/வ� ேபவ� ெத/வ� ேபவ� ெத/வ� ேபவ� ெத/வ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� 

200.00 4.00 

        Total    1910.001910.001910.001910.00            
 

B     சி.ப
 சி.ப
 சி.ப
 சி.ப
 ––––    2222                

9 6 
&S க* ேரா�* &S க* ேரா�* &S க* ேரா�* &S க* ேரா�* ேபவ� இய3திர
 ேபவ� இய3திர
 ேபவ� இய3திர
 ேபவ� இய3திர
 
ெகா�� தா�சாைல அப�வ�/�தி ெகா�� தா�சாைல அப�வ�/�தி ெகா�� தா�சாைல அப�வ�/�தி ெகா�� தா�சாைல அப�வ�/�தி 
ெசAJ
 பண�ெசAJ
 பண�ெசAJ
 பண�ெசAJ
 பண� 

700.00 4.00 

100.00100.00100.00100.00    

10 12 
வ�Tவ� காலன6 ெத/வ� வ�Tவ� காலன6 ெத/வ� வ�Tவ� காலன6 ெத/வ� வ�Tவ� காலன6 ெத/வ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� 

200.00 4.00 

11 24 
அ கைர BE�ெத/வ� அ கைர BE�ெத/வ� அ கைர BE�ெத/வ� அ கைர BE�ெத/வ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� 

200.00 4.00 

12 3 
ேதா�டUேச+ ெத/வ� ேதா�டUேச+ ெத/வ� ேதா�டUேச+ ெத/வ� ேதா�டUேச+ ெத/வ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� இய3திர
 ெகா�� இய3திர
 ெகா�� இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல தா�சாைல தா�சாைல தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� 

200.00 4.00 

13 4 
மாதா ேகாவ� ெத/வ� மாதா ேகாவ� ெத/வ� மாதா ேகாவ� ெத/வ� மாதா ேகாவ� ெத/வ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� 

200.00 4.00 

14 23 
கா�ெவ�* ெத/வ� கா�ெவ�* ெத/வ� கா�ெவ�* ெத/வ� கா�ெவ�* ெத/வ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� 

400.00 4.00 

     Total 1900.001900.001900.001900.00            
C     சி.ப
 சி.ப
 சி.ப
 சி.ப
 ––––    3333                

15 1111    
வவவவ.உஉஉஉ.சி காலன6 ெத/வ� சி காலன6 ெத/வ� சி காலன6 ெத/வ� சி காலன6 ெத/வ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�    

200.00200.00200.00200.00    4.00    

150150150150    
16 23232323    

நாக4&* அ
ம� ேகாவ� ெத/வ� நாக4&* அ
ம� ேகாவ� ெத/வ� நாக4&* அ
ம� ேகாவ� ெத/வ� நாக4&* அ
ம� ேகாவ� ெத/வ� 
ேபவ� இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல ேபவ� இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல ேபவ� இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல ேபவ� இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�    

350.00350.00350.00350.00    4.00    

17 5555    
ேமலபண4கா�டா4&*ய� ேமலபண4கா�டா4&*ய� ேமலபண4கா�டா4&*ய� ேமலபண4கா�டா4&*ய� ேபவ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 

200.00200.00200.00200.00    4.00    



அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�    

18 11111111    
பைழய ேபாWX ெத/வ� பைழய ேபாWX ெத/வ� பைழய ேபாWX ெத/வ� பைழய ேபாWX ெத/வ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�    

150.00150.00150.00150.00    4.00    

19 4444    

தி/வா=� ெமய�� ேரா� அ/கி தி/வா=� ெமய�� ேரா� அ/கி தி/வா=� ெமய�� ேரா� அ/கி தி/வா=� ெமய�� ேரா� அ/கி 
ெப�ேரா பா4& ச3தி ெப�ேரா பா4& ச3தி ெப�ேரா பா4& ச3தி ெப�ேரா பா4& ச3தி ேபவ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�    

100.00100.00100.00100.00    4.00    

20 8888    
பஜைன மட
 ெத/வ� பஜைன மட
 ெத/வ� பஜைன மட
 ெத/வ� பஜைன மட
 ெத/வ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�    

150.00150.00150.00150.00    4.00    

21 5555    
ெல�Yமா4&* கீழ�ெத/வ� ெல�Yமா4&* கீழ�ெத/வ� ெல�Yமா4&* கீழ�ெத/வ� ெல�Yமா4&* கீழ�ெத/வ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� 

150.00150.00150.00150.00    4.00    

22 9999    
அ.E ர&மா� அ.E ர&மா� அ.E ர&மா� அ.E ர&மா� ெத/வ� ெத/வ� ெத/வ� ெத/வ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� ேபவ� 
இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல இய3திர
 ெகா�� தா�சாைல 
அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண�அப�வ�/�தி ெசAJ
 பண� 

900.00900.00900.00900.00    4.00    

23 6666    
Bள6ய4&* Bள6ய4&* Bள6ய4&* Bள6ய4&* ெத/வ� ெத/வ� ெத/வ� ெத/வ� சிெம�� சிெம�� சிெம�� சிெம�� 
சாைல அைம &
 பண� சாைல அைம &
 பண� சாைல அைம &
 பண� சாைல அைம &
 பண�  

200.00200.00200.00200.00    3.003.003.003.00    
    

24 12121212    
சி�தா�த4கைர ெத/வ� சிெம�� சி�தா�த4கைர ெத/வ� சிெம�� சி�தா�த4கைர ெத/வ� சிெம�� சி�தா�த4கைர ெத/வ� சிெம�� 
சாைல அைம &
 பண� சாைல அைம &
 பண� சாைல அைம &
 பண� சாைல அைம &
 பண�  

100.00100.00100.00100.00    3.003.003.003.00    
    

25 14141414    
சி�ன ேமெகா�டாழி ெத/வ� சி�ன ேமெகா�டாழி ெத/வ� சி�ன ேமெகா�டாழி ெத/வ� சி�ன ேமெகா�டாழி ெத/வ� 
சிெம�� சாைல அைம &
 பண� சிெம�� சாைல அைம &
 பண� சிெம�� சாைல அைம &
 பண� சிெம�� சாைல அைம &
 பண�  

200.00200.00200.00200.00    3.003.003.003.00    
    

26 22222222    
அ�வா+யா &- & ெத/வ� அ�வா+யா &- & ெத/வ� அ�வா+யா &- & ெத/வ� அ�வா+யா &- & ெத/வ� 
சிெம�� சாைல அைம &
 பண� சிெம�� சாைல அைம &
 பண� சிெம�� சாைல அைம &
 பண� சிெம�� சாைல அைம &
 பண�  

100.00100.00100.00100.00    3.003.003.003.00    
    

27 2222    
ராஜேகாபாலசாமி ேதா�ட
 &- & ராஜேகாபாலசாமி ேதா�ட
 &- & ராஜேகாபாலசாமி ேதா�ட
 &- & ராஜேகாபாலசாமி ேதா�ட
 &- & 
ெத/வ� சிெம�� சாைல ெத/வ� சிெம�� சாைல ெத/வ� சிெம�� சாைல ெத/வ� சிெம�� சாைல 
அைம &
 பண� அைம &
 பண� அைம &
 பண� அைம &
 பண�  

100.00100.00100.00100.00    3.003.003.003.00    
    

28 1111    
ேகாைரயா- ந��ெத/வ� சிெம�� ேகாைரயா- ந��ெத/வ� சிெம�� ேகாைரயா- ந��ெத/வ� சிெம�� ேகாைரயா- ந��ெத/வ� சிெம�� 
சாைல அைம &
 பண� சாைல அைம &
 பண� சாைல அைம &
 பண� சாைல அைம &
 பண�  

200.00200.00200.00200.00    3.003.003.003.00    
    

29 11111111    
அ.E ஹமHE ெத/வ� சிெம�� அ.E ஹமHE ெத/வ� சிெம�� அ.E ஹமHE ெத/வ� சிெம�� அ.E ஹமHE ெத/வ� சிெம�� 
சாைல அைம &
 பண� சாைல அைம &
 பண� சாைல அைம &
 பண� சாைல அைம &
 பண�  

100.00100.00100.00100.00    3.003.003.003.00    
    

     Total 3200.003200.003200.003200.00        150.00150.00150.00150.00    
 

அ[வலக &றி.B  



1. அ�டவைணய� க���ள சாைலக� "�S+ைம அ*.பைடய� எ��E  ெகா�ள 

ம�ற
 அSமதி கலா
. 

2. இ3நகரா�சி ப&திய� இய#ைக இட�பா�களா பாதி க.ப�ட 7.010 கிேலா மH�ட� ந0ள
 

உ�ள நகரா�சி தா�சாைலக� சீரைம.B ெசAவத#&
 சிெம�� சாைலக� 

அைம.பத#&
 தயா� ெசAய.ப�ட தி�ட மதி.பD� =.350.00 இல�ச�தி#& ?�- 

சி.ப4களாக ேத�@ ெசAய.ப�� சிற.B சாைலக� (SRP)-2020-2021 தி�ட�தி� கீC தி�ட�தி� கீC தி�ட�தி� கீC தி�ட�தி� கீC 

ெசயப��த நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள6� ?ல
 அரசிட
 "; ெசயப��த நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள6� ?ல
 அரசிட
 "; ெசயப��த நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள6� ?ல
 அரசிட
 "; ெசயப��த நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள6� ?ல
 அரசிட
 "; 

மா�யமாக ெப#- பண�க� ேம#ெகா�ள ம�ற
 அSமதி வழ4கலா
மா�யமாக ெப#- பண�க� ேம#ெகா�ள ம�ற
 அSமதி வழ4கலா
மா�யமாக ெப#- பண�க� ேம#ெகா�ள ம�ற
 அSமதி வழ4கலா
மா�யமாக ெப#- பண�க� ேம#ெகா�ள ம�ற
 அSமதி வழ4கலா
. 

(ந.க.எ�. 958/2020/இ1) 

                     
                ஆைணய� / தன6 அ[வல� 
                  ��தாந�� நகரா�சி 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    

சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
    
��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� 2020202020202020
 ஆ��
 ஆ��
 ஆ��
 ஆ��        நவ
ப�நவ
ப�நவ
ப�நவ
ப�    மாத
மாத
மாத
மாத
 18
 நா� 
 நா� 
 நா� 
 நா� Bத�கிழைமBத�கிழைமBத�கிழைமBத�கிழைம    "#பக"#பக"#பக"#பக    11110000.00.00.00.00 மண� & நைடெப#ற மண� & நைடெப#ற மண� & நைடெப#ற மண� & நைடெப#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#ற நைடெப#ற நைடெப#ற நைடெப#ற 

நா�நா�நா�நா�    

வ+ைச எ� ம#-
 ம�ற ��ட.ெபா/�வ+ைச எ� ம#-
 ம�ற ��ட.ெபா/�வ+ைச எ� ம#-
 ம�ற ��ட.ெபா/�வ+ைச எ� ம#-
 ம�ற ��ட.ெபா/�    ம�ற�தி� த0�மான
ம�ற�தி� த0�மான
ம�ற�தி� த0�மான
ம�ற�தி� த0�மான
    

18.11.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 1111    
    நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள6� ெசய"ைற ந.க.எ�. 26888/UGSS-

2/2018-28 நா� 29.01.2019இ�ப* நி�வாக அSமதி வழ4க.ப���ள ��தாந�� நகரா�சிய� 
20 KLD ெகா�ளள@ ெகா�ட IUDM-2018-2019 இ� கீC Fecal Sludge Treatment Plant (FSTP)  

அைம�திட ெத+வ� க.ப�� ��தாந�� நகர அளைவ வா�� D ப�ளா  – 13, நகர அளைவ 
எ� 5/10 ��தாந�� நகரா�சி வா�� எ� 6 &S க*ய� அைம3E�ள Compost Yard இ� 
ெத#& ப&திய� இட
 ேத�@ ெசAய.ப�� ேம#ப* பண� காக தயா� ெசAய.ப�ட 
வ�+வான தி�ட மதி.பD�  =.285.00  இல�ச�தி#& ெதாழி ^�ப அSமதி ெபற.ப�� 
ஒ.ப3த அ*.பைடய� பண� வழ4க.ப�� பண� நைடெப#- வ/கிறE. த#ேபாE பண� 50%  
"* க.ப���ளE. ேம[
 மா�U 2021 மாத�தி#&� ";வEமாக பண� 
"*வைடய@�ளதா[
, வ�ைரவ� Fecal Sludge Treatment Plant (FSTP)  இய க.பட@�ளதா[
, 
அத#கான கச� கழி@ ேமலா�ைம உபவ�திக� ஏ#ப��தி அSமதி ெபற நகரா�சி நி�வாக 
ஆைணய� ெச�ைன அவ�கT & அS.ப�ட@
, அSமதி ெப#ற@ட� நாள6தC ம#-
 
அரசிதழி வ�ள
பர
 ெசAதிட@
 அத#கான ெசலவ�ன�ைத நகரா�சி ெபாE நிதிய�லி/3E 
ேம#ெகா�ள@
 ம�ற�தி� அSமதி ேவ�ட.ப�கிறE. 
அ[வலக &றி.B  
 ம�ற
 அSமதி கலா
 
(ந.க.எ�. 1695/2018/இ1) 

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    787878785555    
அSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டE 

 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 2222    
    மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� தி/வா=� அவ�கள6� மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� தி/வா=� அவ�கள6� மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� தி/வா=� அவ�கள6� மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� தி/வா=� அவ�கள6� 60/ெசெசெசெச.மமமம.ெதாெதாெதாெதா.அஅஅஅ/2020 நா�நா�நா�நா� 
07.09.2020�ப* இ3நகரா�சிய� நைடெப#- வ/
 வள�Uசி பண�கைள தின�த3தி நாள6தC �ப* இ3நகரா�சிய� நைடெப#- வ/
 வள�Uசி பண�கைள தின�த3தி நாள6தC �ப* இ3நகரா�சிய� நைடெப#- வ/
 வள�Uசி பண�கைள தின�த3தி நாள6தC �ப* இ3நகரா�சிய� நைடெப#- வ/
 வள�Uசி பண�கைள தின�த3தி நாள6தC 
ெதாழி மல� ெதாழி மல� ெதாழி மல� ெதாழி மல� 2020, சிறிய அளவ� வ�ள
பர
 ெசAய ேம#ப* நாள6த; & உ�திர@ சிறிய அளவ� வ�ள
பர
 ெசAய ேம#ப* நாள6த; & உ�திர@ சிறிய அளவ� வ�ள
பர
 ெசAய ேம#ப* நாள6த; & உ�திர@ சிறிய அளவ� வ�ள
பர
 ெசAய ேம#ப* நாள6த; & உ�திர@ 
வழ4க@
வழ4க@
வழ4க@
வழ4க@
, வ�ள
பர�தி#கான உ�ேதவ�ள
பர�தி#கான உ�ேதவ�ள
பர�தி#கான உ�ேதவ�ள
பர�தி#கான உ�ேதச ெசலவ�ன
 =ச ெசலவ�ன
 =ச ெசலவ�ன
 =ச ெசலவ�ன
 =.50,000/- ேம#ெகா�ள@
 ம�ற�தி� ேம#ெகா�ள@
 ம�ற�தி� ேம#ெகா�ள@
 ம�ற�தி� ேம#ெகா�ள@
 ம�ற�தி� 
அSமதி ேவ�ட.ப�கிறEஅSமதி ேவ�ட.ப�கிறEஅSமதி ேவ�ட.ப�கிறEஅSமதி ேவ�ட.ப�கிறE. 
அ[வலக &றி.B அ[வலக &றி.B அ[வலக &றி.B அ[வலக &றி.B  

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    786786786786    
அSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டE    



1. ம�ற
 அSமதி வழ4கலா
ம�ற
 அSமதி வழ4கலா
ம�ற
 அSமதி வழ4கலா
ம�ற
 அSமதி வழ4கலா
 
2.2.2.2. ெபாEநிதிய�� கீC ேம#ெகா�ளலா
ெபாEநிதிய�� கீC ேம#ெகா�ளலா
ெபாEநிதிய�� கீC ேம#ெகா�ளலா
ெபாEநிதிய�� கீC ேம#ெகா�ளலா
.   (நநநந.கககக.எ�எ�எ�எ�. 604/2019/இஇஇஇ1)    

 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 3333    
 நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள6� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள6� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள6� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள6� 28.08.20203 ேததிய க*த 3 ேததிய க*த 3 ேததிய க*த 3 ேததிய க*த 
நநநந.கககக.எ�எ�எ�எ�. 12635/2020/JJJJ.ப�ப�ப�ப�.ஏஏஏஏ-2-1, எ�ற க*த�தி நகராசி ப&திய�[�ள வ-ைம  ேகா�*#& கீC எ�ற க*த�தி நகராசி ப&திய�[�ள வ-ைம  ேகா�*#& கீC எ�ற க*த�தி நகராசி ப&திய�[�ள வ-ைம  ேகா�*#& கீC எ�ற க*த�தி நகராசி ப&திய�[�ள வ-ைம  ேகா�*#& கீC 
உ�ள ம கT & Bர�சி�தைலவ� அ
மா வ�+வான வ�ப�E ம#-
 ஆJ� கா.பD�� தி�ட
 உ�ள ம கT & Bர�சி�தைலவ� அ
மா வ�+வான வ�ப�E ம#-
 ஆJ� கா.பD�� தி�ட
 உ�ள ம கT & Bர�சி�தைலவ� அ
மா வ�+வான வ�ப�E ம#-
 ஆJ� கா.பD�� தி�ட
 உ�ள ம கT & Bர�சி�தைலவ� அ
மா வ�+வான வ�ப�E ம#-
 ஆJ� கா.பD�� தி�ட
 
?ல
 அைன�E?ல
 அைன�E?ல
 அைன�E?ல
 அைன�E வ-ைம  ேகா�*#& கீC உ�ள ம கT & வ�ப�E கா.பD� ேபாட.பட  வ-ைம  ேகா�*#& கீC உ�ள ம கT & வ�ப�E கா.பD� ேபாட.பட  வ-ைம  ேகா�*#& கீC உ�ள ம கT & வ�ப�E கா.பD� ேபாட.பட  வ-ைம  ேகா�*#& கீC உ�ள ம கT & வ�ப�E கா.பD� ேபாட.பட 
உ�ளதா நகரா�சியா பராம+ க.ப�� வ/
 வ-ைம  ேகா�*#& கீC உ�ளவ�கள6� உ�ளதா நகரா�சியா பராம+ க.ப�� வ/
 வ-ைம  ேகா�*#& கீC உ�ளவ�கள6� உ�ளதா நகரா�சியா பராம+ க.ப�� வ/
 வ-ைம  ேகா�*#& கீC உ�ளவ�கள6� உ�ளதா நகரா�சியா பராம+ க.ப�� வ/
 வ-ைம  ேகா�*#& கீC உ�ளவ�கள6� 
வ�பர4கள6 ��த வ�பர4களான வ/வாA ஈ��பவ+� வ�பர4க�வ�பர4கள6 ��த வ�பர4களான வ/வாA ஈ��பவ+� வ�பர4க�வ�பர4கள6 ��த வ�பர4களான வ/வாA ஈ��பவ+� வ�பர4க�வ�பர4கள6 ��த வ�பர4களான வ/வாA ஈ��பவ+� வ�பர4க�, 
ப+3Eைர க.ப�டவ+� வ�பர4க� ஆகியைவ ப+3Eைர க.ப�டவ+� வ�பர4க� ஆகியைவ ப+3Eைர க.ப�டவ+� வ�பர4க� ஆகியைவ ப+3Eைர க.ப�டவ+� வ�பர4க� ஆகியைவ 15 திதிதிதின4கள6 கண ெக� க.ப�� ன4கள6 கண ெக� க.ப�� ன4கள6 கண ெக� க.ப�� ன4கள6 கண ெக� க.ப�� 
கண�ண�ய� பதி@ ெசAய.பட ேவ��
 என ெத+வ� க.ப���ளEகண�ண�ய� பதி@ ெசAய.பட ேவ��
 என ெத+வ� க.ப���ளEகண�ண�ய� பதி@ ெசAய.பட ேவ��
 என ெத+வ� க.ப���ளEகண�ண�ய� பதி@ ெசAய.பட ேவ��
 என ெத+வ� க.ப���ளE.  ேம#ப* பண�ய� ேம#ப* பண�ய� ேம#ப* பண�ய� ேம#ப* பண�ய� 
ஈ�ப��த.ப�
 கண ெக�.பாள�க� ம#-
 கண�ண�ய� பதிேவ#ற
 ெசAபவ�கT & ஈ�ப��த.ப�
 கண ெக�.பாள�க� ம#-
 கண�ண�ய� பதிேவ#ற
 ெசAபவ�கT & ஈ�ப��த.ப�
 கண ெக�.பாள�க� ம#-
 கண�ண�ய� பதிேவ#ற
 ெசAபவ�கT & ஈ�ப��த.ப�
 கண ெக�.பாள�க� ம#-
 கண�ண�ய� பதிேவ#ற
 ெசAபவ�கT & 
அரY நி�ணய
 ெசAய.ப���ள ெதாைகய�ைன ெபாEநிதிய�லி/3E வழ4கலா
 அரY நி�ணய
 ெசAய.ப���ள ெதாைகய�ைன ெபாEநிதிய�லி/3E வழ4கலா
 அரY நி�ணய
 ெசAய.ப���ள ெதாைகய�ைன ெபாEநிதிய�லி/3E வழ4கலா
 அரY நி�ணய
 ெசAய.ப���ள ெதாைகய�ைன ெபாEநிதிய�லி/3E வழ4கலா
 என என என என 
ெத+வ� க.ப���ளEெத+வ� க.ப���ளEெத+வ� க.ப���ளEெத+வ� க.ப���ளE.  ஊரக வள�Uசி ம#-
 ஊரா�சி�Eைறய�� அரY ஆைண எ� ஊரக வள�Uசி ம#-
 ஊரா�சி�Eைறய�� அரY ஆைண எ� ஊரக வள�Uசி ம#-
 ஊரா�சி�Eைறய�� அரY ஆைண எ� ஊரக வள�Uசி ம#-
 ஊரா�சி�Eைறய�� அரY ஆைண எ� 170 
நா� நா� நா� நா� 27.10.2020�ப* ஒ/ &�
ப�தி#& ப*வ
 அUசி�த பண� & =�ப* ஒ/ &�
ப�தி#& ப*வ
 அUசி�த பண� & =�ப* ஒ/ &�
ப�தி#& ப*வ
 அUசி�த பண� & =�ப* ஒ/ &�
ப�தி#& ப*வ
 அUசி�த பண� & =.5, தகவ ேசக+ &
 தகவ ேசக+ &
 தகவ ேசக+ &
 தகவ ேசக+ &
 
பண� =பண� =பண� =பண� =.5, தகவகைள இைணயதள�தி பதிேவ#ற
 ெசAJ
 பண� & =தகவகைள இைணயதள�தி பதிேவ#ற
 ெசAJ
 பண� & =தகவகைள இைணயதள�தி பதிேவ#ற
 ெசAJ
 பண� & =தகவகைள இைணயதள�தி பதிேவ#ற
 ெசAJ
 பண� & =.5 என ஆக என ஆக என ஆக என ஆக 
ெமா�த
 ஒ/ெமா�த
 ஒ/ெமா�த
 ஒ/ெமா�த
 ஒ/    &�
ப�தி#& =&�
ப�தி#& =&�
ப�தி#& =&�
ப�தி#& =.15 நி�ணய
 ெசAய.ப���ளEநி�ணய
 ெசAய.ப���ளEநி�ணய
 ெசAய.ப���ளEநி�ணய
 ெசAய.ப���ளE.  எனேவ இ3நகரா�சி எனேவ இ3நகரா�சி எனேவ இ3நகரா�சி எனேவ இ3நகரா�சி 
ப&திய�[�ள ப&திய�[�ள ப&திய�[�ள ப&திய�[�ள 2677 வ-ைம  ேகா�*#& கீC உ�ள &�
ப4கT & ேம#ப* பண�ய�ைன வ-ைம  ேகா�*#& கீC உ�ள &�
ப4கT & ேம#ப* பண�ய�ைன வ-ைம  ேகா�*#& கீC உ�ள &�
ப4கT & ேம#ப* பண�ய�ைன வ-ைம  ேகா�*#& கீC உ�ள &�
ப4கT & ேம#ப* பண�ய�ைன 
ெசAய ஆ&
 ெசலவ�ன
 =ெசAய ஆ&
 ெசலவ�ன
 =ெசAய ஆ&
 ெசலவ�ன
 =ெசAய ஆ&
 ெசலவ�ன
 =.40155/- &
 &
 &
 &
, ேம#ப* பண�ய�� அவசர அவசிய
 க/தி நக� ேம#ப* பண�ய�� அவசர அவசிய
 க/தி நக� ேம#ப* பண�ய�� அவசர அவசிய
 க/தி நக� ேம#ப* பண�ய�� அவசர அவசிய
 க/தி நக� 
ப&திய�[�ள ஏேதS
 அரY சாப&திய�[�ள ஏேதS
 அரY சாப&திய�[�ள ஏேதS
 அரY சாப&திய�[�ள ஏேதS
 அரY சாரா அைம.B அலE �ரX� ?ல
 ேம#ப* பண�ய�ைன ரா அைம.B அலE �ரX� ?ல
 ேம#ப* பண�ய�ைன ரா அைம.B அலE �ரX� ?ல
 ேம#ப* பண�ய�ைன ரா அைம.B அலE �ரX� ?ல
 ேம#ப* பண�ய�ைன 
ேம#ெகா�வத#&
 ம�ற�தி� அSமதி ேவ�ட.ப�கிறEேம#ெகா�வத#&
 ம�ற�தி� அSமதி ேவ�ட.ப�கிறEேம#ெகா�வத#&
 ம�ற�தி� அSமதி ேவ�ட.ப�கிறEேம#ெகா�வத#&
 ம�ற�தி� அSமதி ேவ�ட.ப�கிறE. 
அ[வலக &றி.B  

1. ம�ற
 அSமதி கலா
ம�ற
 அSமதி கலா
ம�ற
 அSமதி கலா
ம�ற
 அSமதி கலா
. 
2. ெபாEநிதிய�� கீC ேம#ப* ெசலவ�ன�ைத ேம#ெகா�ளலா
ெபாEநிதிய�� கீC ேம#ப* ெசலவ�ன�ைத ேம#ெகா�ளலா
ெபாEநிதிய�� கீC ேம#ப* ெசலவ�ன�ைத ேம#ெகா�ளலா
ெபாEநிதிய�� கீC ேம#ப* ெசலவ�ன�ைத ேம#ெகா�ளலா
. 

(நநநந.கககக.எ�எ�எ�எ�. 134/2019/எUஎUஎUஎU1)    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    787787787787    
அSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டE    

 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 4444    
இ3நகரா�சி ெபாE.ப�+வ� இய4கி வ/
 TN 50-U-2453 ஈ.B வாகன�தி#& Bதிய 

நா�& டய�க� ச.ைள ம#-
 இதர ெசலவ�ன4க� ேம#ெகா�T
 பண� & 12.11.2020 அ�- 
ேகார.ப�ட வ�ைல.B�ள6ய� கீCக�டவா- ?�- அ4கீக+ க.ப�ட 
நி-வன4கள6டமி/3E வ�ைல.B�ள6க� வர.ெப#-�ளE. 

 

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    788788788788    
அSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டE    



 
வ. 
எ� 

வ�ைல.B�ள6தார� ெபய� வ�ைல.B�ள6  ெதாைக 

1 Wheel World and Tyres Tiruvaur  33550 

2 Krishna Tyres Tiruvuar  34000 

3 Lakshmi Tyres Tiruvarur  34250 

  
ேம#க�டவா- ெபற.ப�ட ?�- வ�ைல.B�ள6கள6 வ+ைச எ� 1 உ�ள Wheel 

World and Tyres Tiruvaur எ�ற நி-வன�திடமி/3E வர.ெப#ற வ�ைல.B�ள6 ெதாைக &ைறவாக 
உ�ளE. ம�ற�தி� பா�ைவ &
 அSமதி &
 ைவ க.ப�கிறE. 
அ[வலக &றி.B  
 &ைறவான வ�ைல.B�ள6ய�ைன ம�ற
 ஏ#கலா
.    (ந.க.எ�. 964/2020/இ1)    

 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 5555    
 இ3நகரா�சி &�ப�ட Bதிய நகரா�சி அ[வலக க�*ட�தி ெபாறிய�ய ப�+@, 
நகரைம.B ப�+@, Yகாதார ப�+@ ம#-
 ெபாE.ப�+வ� &ள6�சாதன ெப�* ெபா/�Eவத#& 
ேதைவயான மி� உதி+பாக4க� வா4&
 பண� & 23.09.2020 ேததி அ�- ேகார.ப�ட 
ஒ.ப3தB�ள6ய� கீCக�ட ஒ.ப3ததார�கள6டமி/3E இர�� ஒ.ப3தB�ள6க� 
கீCக�டவா- வர.ெப#-�ளE. 
 

வ. 
எ� 

ஒ.ப3ததார� ெபய�  மதி.பD� 
ெதாைக  

ஒ.ப3தB�ள6 
ெதாைக  

சதவ�கித
 

1 இ3தியா எல �+ கX ைப. 
கா�.பேரஷ� தி/வா=� 
ெமய�� ேரா� ெல�Yமா4&* 

65,000 61,125 0.45 % மதி.பD�ைடவ�ட 
&ைற@ 

2 பார� ஏெஜ�சீX 95, 
ேமல கைட�ெத/ ��தாந��  

65,000 61,680 0.46 % மதி.பD�ைடவ�ட 
அதிக
 

ேம#க�டவா- ெபற.ப�ட இர�� ஒ.ப3தB�ள6கள6 வ+ைச எ� 1 உ�ள 
இ3தியா எல �+ கX ைப. கா�.பேரஷ� தி/வா=� ெமய�� ேரா� ெல�Yமா4&* 
நி-வன�திடமி/3E வர.ெப#ற ஒ.ப3தB�ள6 ெதாைக மதி.பD�*ைன வ�ட  0.45% &ைறவாக 
உ�ளE.  ம�ற�தி� பா�ைவ &
 அSமதி &
 ைவ க.ப�கிறE. 
அ[வலக &றி.B  
 &ைறவான ஒ.ப3தB�ள6ய�ைன ம�ற
 ஏ#கலா
. 
(ந.க.எ�. 715/2020/இ1) 

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    789789789789    
அSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டE    



    

 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 6666    
இ3நகரா�சி &�ப�ட பைழய நகரா�சி அ[வலக�தி உ�ள பைழய &ள6=��
 

நா�& சாதன4கைள எ��E Bதிய நகரா�சி அ[வலக�தி ெபா/�த@
 ம#-
 பைழய 
&ள6=��
 சாதன�தி உ�ள ப;திைன சீ� ெசAJ
 பண� & 23.09.2020 ேததி அ�- 
ேகார.ப�ட ஒ.ப3தB�ள6ய� கீCக�ட ஒ.ப3ததார�கள6டமி/3E இர�� ஒ.ப3தB�ள6க� 
கீCக�டவா- வர.ெப#-�ளE. 

வ. 
எ� 

ஒ.ப3ததார� ெபய� ஒ.ப3த 
ெதாைக 

ஒ.ப3தB�ள6 
ெதாைக 

சதவ�கித
 

1 தி/.வ� எழிமாற� 
ஒ.ப3ததார� ெகாரடாUேச+ 
ேரா� ெல�Yமா4&*  

25000 24950 0.20 % மதி.பD�ைடவ�ட 
&ைற@ 

2 தி/.ப�.ெச3திநாத� 
ஒ.ப3ததார�  
மர கைட ெத#& ெத/  
ெல�Yமா4&* 

25000 25100 0.40 % மதி.பD�ைடவ�ட 
அதிக
 

ேம#க�டவா- ெபற.ப�ட இர�� ஒ.ப3தB�ள6கள6 வ+ைச எ� 1 உ�ள 
தி/.வ�.எழிமாற� ஒ.ப3ததார� ெகாரடாUேச+ ேரா� ெல�Yமா4&* எ�பவ+டமி/3E 
வர.ெப#ற ஒ.ப3தB�ள6 ெதாைக மதி.பD�*ைன வ�ட 0.20% &ைறவாக உ�ளE.  ம�ற�தி� 
பா�ைவ &
 அSமதி &
 ைவ க.ப�கிறE. 
அ[வலக &றி.B  
 &ைறவான ஒ.ப3தB�ள6ய�ைன ம�ற
 ஏ#கலா
. 
(ந.க.எ�. 715/2020/இ1)    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    790790790790    
அSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டE    

  



 

 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 7777    
 இ3நகரா�சிய� வடகிழ & ப/வமைழ 2020 ேப+ட� த�.B "�ெனUச+ ைக 
நடவ* ைகயாக மைழந0� உைட.B எ#ப�
 இட4கைள க�டறி3E அதைன மண 
?�ைடகைள ெகா�� ச+ ெசAய@
 ம#-
 அத#கான சிெம�� சா &க�, ச@ & மர 
Post கைள ெகா�� ச+ ெசAய@
 ஆைணய� அவ�கள6� ஆA@ ��ட�தி 
அறி@-�த.ப���ளதா அதைன உடேன வா4கிட@
 இ3நகரா�சிய� பதி@ ெப#ற 
ஒ.ப3ததார� ?ல
 பண�ய�ைன ெசAதிட@
 ஆ&
 மதி.பD� =.1,00,000/- & ம�ற�தி� 
அSமதி ேவ�ட.ப�கிறE.  ேம[
 இ.பண�ய�ைன உட� Eவ க ேவ�*J�ளதா தன6 
அ[வல+� "� அSமதி ெப#- ஒ.ப3தB�ள6 ேகா+ &ைற3த ஒ.ப3தB�ள6ைய ஏ#- 
பண� ேம#ெகா�ள@
 அSமதி ேவ�ட.ப�கிறE. 
 
அ[வலக &றி.B  

1. ம�ற
 அSமதி கலா
 
2. ெபாE நிதிய�ேலா அலE ேப+ட� ேமலா�ைம தி�ட�திேலா ேம#ெகா�ளலா
. 

    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    791791791791    
அSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டEஅSமதி க.ப�டE    

                   
 
                ஆைணய� / தன6 அ[வல� 
                  ��தாந�� நகரா�சி 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
சாதாரண ��ட
    
��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� ��தாந�� நகரா�சிய�� 2020202020202020
 ஆ��
 ஆ��
 ஆ��
 ஆ��        நவ
ப�நவ
ப�நவ
ப�நவ
ப�    மாத
மாத
மாத
மாத
 30303030
 நா� 
 நா� 
 நா� 
 நா� தி4க�கிழைமதி4க�கிழைமதி4க�கிழைமதி4க�கிழைம "#பக"#பக"#பக"#பக    11111111.00.00.00.00 மண� & நைடெப#ற மண� & நைடெப#ற மண� & நைடெப#ற மண� & நைடெப#ற சாதாரண  சாதாரண  சாதாரண  சாதாரண  ��������டடடட    

நடவ* ைகக�நடவ* ைகக�நடவ* ைகக�நடவ* ைகக�    
ம�ற ��ட
 ம�ற ��ட
 ம�ற ��ட
 ம�ற ��ட
 

நைடெப#ற நா�நைடெப#ற நா�நைடெப#ற நா�நைடெப#ற நா�    
வ+ைச எ� ம#-
 ம�ற ��ட.ெபா/�வ+ைச எ� ம#-
 ம�ற ��ட.ெபா/�வ+ைச எ� ம#-
 ம�ற ��ட.ெபா/�வ+ைச எ� ம#-
 ம�ற ��ட.ெபா/�    ம�ற�தி� த0�மான
ம�ற�தி� த0�மான
ம�ற�தி� த0�மான
ம�ற�தி� த0�மான
    

29.10.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 1111    
நகரா�சி ஆைணய� அவ�களE நகரா�சி ஆைணய� அவ�களE நகரா�சி ஆைணய� அவ�களE நகரா�சி ஆைணய� அவ�களE அ ேடாப�அ ேடாப�அ ேடாப�அ ேடாப� 2020    மாத நா�&றி.B ம�ற�தி�மாத நா�&றி.B ம�ற�தி�மாத நா�&றி.B ம�ற�தி�மாத நா�&றி.B ம�ற�தி� 

பா�ைவ & ைவ க.ப�கிறEபா�ைவ & ைவ க.ப�கிறEபா�ைவ & ைவ க.ப�கிறEபா�ைவ & ைவ க.ப�கிறE 
அ[வலக &றி.Bஅ[வலக &றி.Bஅ[வலக &றி.Bஅ[வலக &றி.B :-    பதி@ ெசAயலா
 பதி@ ெசAயலா
 பதி@ ெசAயலா
 பதி@ ெசAயலா
 (நநநந.கககக.எ�எ�எ�எ�. 2105/2011/சிசிசிசி1) 

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    797979792222    
ஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டE 

29.10.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 2222    
    நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�களE நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�களE நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�களE நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�களE அ ேடாப�அ ேடாப�அ ேடாப�அ ேடாப� 2020    மாத நா�&றி.B ம�ற�தி� மாத நா�&றி.B ம�ற�தி� மாத நா�&றி.B ம�ற�தி� மாத நா�&றி.B ம�ற�தி� 
பா�ைவ & ைவ க.ப�கிறEபா�ைவ & ைவ க.ப�கிறEபா�ைவ & ைவ க.ப�கிறEபா�ைவ & ைவ க.ப�கிறE 
அ[வலக &றி.Bஅ[வலக &றி.Bஅ[வலக &றி.Bஅ[வலக &றி.B :-    பதி@ ெசAயலா
 பதி@ ெசAயலா
 பதி@ ெசAயலா
 பதி@ ெசAயலா
 (நநநந.கககக.எ�எ�எ�எ�. 2105/2011/சிசிசிசி1)       

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    777793939393    
ஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டE 

29.10.2020 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 3333    
நகரா�சி நி�வாக ஆைணயரக நநகரா�சி நி�வாக ஆைணயரக நநகரா�சி நி�வாக ஆைணயரக நநகரா�சி நி�வாக ஆைணயரக ந.கககக.எ�எ�எ�எ�. 7366/2016/JJJJ.ப�ப�ப�ப�.ஏ நா� ஏ நா� ஏ நா� ஏ நா� 18.12.2019    

அறி@-�தியப* ��தாந�� நகரா�சி எைல &�ப�ட ப&திய� கண ெக�.B அறி@-�தியப* ��தாந�� நகரா�சி எைல &�ப�ட ப&திய� கண ெக�.B அறி@-�தியப* ��தாந�� நகரா�சி எைல &�ப�ட ப&திய� கண ெக�.B அறி@-�தியப* ��தாந�� நகரா�சி எைல &�ப�ட ப&திய� கண ெக�.B 
ெசAய.ப�� அைடயாள அ�ைட வழ4க.ப�ட சாைலேயார வ�யாபா+கT & ெசAய.ப�� அைடயாள அ�ைட வழ4க.ப�ட சாைலேயார வ�யாபா+கT & ெசAய.ப�� அைடயாள அ�ைட வழ4க.ப�ட சாைலேயார வ�யாபா+கT & ெசAய.ப�� அைடயாள அ�ைட வழ4க.ப�ட சாைலேயார வ�யாபா+கT & Vending 

Certificate Multi colour Washable Scratch Free Certificate தயா� ெசAE வழ4க கட3த தயா� ெசAE வழ4க கட3த தயா� ெசAE வழ4க கட3த தயா� ெசAE வழ4க கட3த 13.03.20    
வ�ைல.B�ள6 ேகார.ப�டEவ�ைல.B�ள6 ேகார.ப�டEவ�ைல.B�ள6 ேகார.ப�டEவ�ைல.B�ள6 ேகார.ப�டE.  அத�ப* அத�ப* அத�ப* அத�ப* 16.03.20 ெபற.ப�ட வ�ைல.B�ள6கள6 &ைற3த  ெபற.ப�ட வ�ைல.B�ள6கள6 &ைற3த  ெபற.ப�ட வ�ைல.B�ள6கள6 &ைற3த  ெபற.ப�ட வ�ைல.B�ள6கள6 &ைற3த 
வ�ைல.B�ள6 வழ4கிய வ�ைல.B�ள6 வழ4கிய வ�ைல.B�ள6 வழ4கிய வ�ைல.B�ள6 வழ4கிய Sri Mangadu Kamatchiamman Business Corporation, Chennai  எ�கிற எ�கிற எ�கிற எ�கிற 
நி-வன�தி� வ�ைல.B�ள6 ஏ# க.ப�� பண�ய�� அவசர நி-வன�தி� வ�ைல.B�ள6 ஏ# க.ப�� பண�ய�� அவசர நி-வன�தி� வ�ைல.B�ள6 ஏ# க.ப�� பண�ய�� அவசர நி-வன�தி� வ�ைல.B�ள6 ஏ# க.ப�� பண�ய�� அவசர அவசிய
 க/தி அவசிய
 க/தி அவசிய
 க/தி அவசிய
 க/தி 26.03.20 தன6  தன6  தன6  தன6 
அ[வல� "� அSமதி ெப#- அ[வல� "� அSமதி ெப#- அ[வல� "� அSமதி ெப#- அ[வல� "� அSமதி ெப#- 27.03.20 பண� உ�தர@ வழ4க.ப�டE பண� உ�தர@ வழ4க.ப�டE பண� உ�தர@ வழ4க.ப�டE பண� உ�தர@ வழ4க.ப�டE.  த#ேபாE த#ேபாE த#ேபாE த#ேபாE 
ேம#ப* நி-வன
 ேம#ப* நி-வன
 ேம#ப* நி-வன
 ேம#ப* நி-வன
 103 எ�ண� ைக எ�ண� ைக எ�ண� ைக எ�ண� ைக  Vending Certificate தயா� ெசAE அS.ப�J
 அத#கான தயா� ெசAE அS.ப�J
 அத#கான தயா� ெசAE அS.ப�J
 அத#கான தயா� ெசAE அS.ப�J
 அத#கான 
ெதாைக =ெதாைக =ெதாைக =ெதாைக =.20054 வழ4க ேவ�*J
 ப� ப�*ய சம�.ப��E�ளன�வழ4க ேவ�*J
 ப� ப�*ய சம�.ப��E�ளன�வழ4க ேவ�*J
 ப� ப�*ய சம�.ப��E�ளன�வழ4க ேவ�*J
 ப� ப�*ய சம�.ப��E�ளன�.  ஏ#ஏ#ஏ#ஏ#கனேவகனேவகனேவகனேவ, தன6 தன6 தன6 தன6 
அ[வல� "� அSமதி ெப#- வ�ைல.B�ள6 ஏ#-அ[வல� "� அSமதி ெப#- வ�ைல.B�ள6 ஏ#-அ[வல� "� அSமதி ெப#- வ�ைல.B�ள6 ஏ#-அ[வல� "� அSமதி ெப#- வ�ைல.B�ள6 ஏ#-, பண� உ�தர@ வழ4கியைம &
பண� உ�தர@ வழ4கியைம &
பண� உ�தர@ வழ4கியைம &
பண� உ�தர@ வழ4கியைம &
, 
பண� உ�தரவ� அSமதி க.ப�டவா- பண� உ�தரவ� அSமதி க.ப�டவா- பண� உ�தரவ� அSமதி க.ப�டவா- பண� உ�தரவ� அSமதி க.ப�டவா- 103 சா�றிதCகT &சா�றிதCகT &சா�றிதCகT &சா�றிதCகT &, சா�றிதC ஒ�- & சா�றிதC ஒ�- & சா�றிதC ஒ�- & சா�றிதC ஒ�- & 
====.165+GST வ 0த
 வ 0த
 வ 0த
 வ 0த
 Sri Mangadu Kamatchiamman Business Corporation, Chennai எ�கிற நி-வன�தி#&எ�கிற நி-வன�தி#&எ�கிற நி-வன�தி#&எ�கிற நி-வன�தி#&    
ெதாைக =ெதாைக =ெதாைக =ெதாைக =.20054 வழ4கிட@
வழ4கிட@
வழ4கிட@
வழ4கிட@
, ெசலவ�ன�ைத ேம#ப* தி�ட நிதிய�லி/3E ெசலவ�ன�ைத ேம#ப* தி�ட நிதிய�லி/3E ெசலவ�ன�ைத ேம#ப* தி�ட நிதிய�லி/3E ெசலவ�ன�ைத ேம#ப* தி�ட நிதிய�லி/3E 
ேம#ெகா�ள@
 ம�ற�தி� அSமதி ேவ�ட.ப�கிறEேம#ெகா�ள@
 ம�ற�தி� அSமதி ேவ�ட.ப�கிறEேம#ெகா�ள@
 ம�ற�தி� அSமதி ேவ�ட.ப�கிறEேம#ெகா�ள@
 ம�ற�தி� அSமதி ேவ�ட.ப�கிறE. 
அ[வலக &றி.Bஅ[வலக &றி.Bஅ[வலக &றி.Bஅ[வலக &றி.B 

1. "� அSமதி ெப#- பண� உ�தர@ வழ4கியைத ம�ற
 அSமதி கலா
. 
2. தி�ட நிதிய�லி/நE ெசலவ�ன
 ேம#ெகா�ள அSமதி கலா
. 

(ந.க.எ�.1887/2014/எ.1)    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    777799994444    
ஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டE 



 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 4444    
 இ3நகரா�சி ப&திய� உ�ள வ-ைம ேகா�*#& கீC உ�ள ம கT & 
Bர�சி�தைலவ� அ
மா வ�+வான வ�ப�E ம#-
 ஆJ�கா.ப���� தி�ட
 ?ல
 
அைன�E வ-ைம  ேகா�*#& கீC உ�ள ம கT & வ�ப�E கா.பD� ேபாட.பட 
உ�ளதா நகரா�சியா பராம+ க.ப�� வ/
 வ-ைம  ேகா�*#& கீC உ�ளவ�கள6� 
வ�பர4கள6 ��த வ�பர4களாக வ/வாய ஈ��பவ+� வ�பர4க�, 
ப+3Eைர க.ப�டவ+� வ�பர4க� ஆகியவ#ைற கண ெக� &
 பண� & த0-கர� 
ேசாசிய ச�வ 0X ெச�ட� எ�ற நி-வன
 வ�/.ப
 ெத+வ��E�ளதா ேம#ப* 
நி-வன�தி#& அSமதி வழ4க ம�ற�தி� அSமதி ேவ�ட.ப�கிறE. 
 
அ[வலக &றி.B  

1. ம�ற
 அSமதி கலா
 
2. அவசர அவசிய
 க/தி தன6 அ[வல� அவ�கள6� 25.11.2020 "� அSமதி 

ெப#- பண� ேம#ெகா�டைத ம�ற
 ஏ#கலா
. 
(ந.க.எ�. 134/2019/எU1) 
    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    795795795795    
ஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டE 

 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 5555    
 நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள6� 09.07.20203 ேததிய க*த எ� 
7220/2020/ப�3 எ�ற க*த�தி நகரா�சியா பராம+ க.ப�
 ேப�ட+யா இய4க�*ய 
வாகன4கைள நல"ைறய� பராம+ க.பட ேவ��
 என@
, எ3த வாகன"
 
இய4காம நி-�தி ைவ க �டாE என@
 ெத+வ� க.ப���ளE.  இ3நகரா�சி ெபாE 
Yகாதார ப�+வ� ெமா�த
 உ�ள 12 வாகன4கள6 7 வாகன4க� இய4காம[
, 5 
வாகன4கள6 ப;EகT
 உ�ளன. இதனா இ3நகரா�சி ப&திய� "த நிைல 
&.ைபக� ேசக+.B பண�க� ";ைமயாக ேம#ெகா�ள.பட "*யாம மிக@
 சிரமமாக 
உ�ளE. எனேவ அவசர அவசிய
 க/தி ேம#ப* வாகன4கைள ப;E ந0 க
 ெசAய ஆ&
 
உ�ேதச ெசலவ�ன
 =.2,10,000/- & ம�ற�தி� அSமதி ேவ�ட.ப�கிறE. 
 
அ[வலக &றி.B  

1. ம�ற
 அSமதி கலா
 
2. அவசர அவசிய
 க/தி தன6 அ[வல� அவ�கள6ட
 16.11.2020 அ�- "� 

அSமதி ெப#- பண� ேம#ெகா�டைத  ம�ற
 ஏ#கலா
. 
(ந.க.எ�. 664/2020/எU1) 
    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    796796796796    
ஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டE 



 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 6666    
  நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள6� 27.10.20203 ேததிய 
ெதாைலேபசி ெசAதிய� fAைம இ3தியா தி�ட
 -2 15வE ம�திய நிதி &;வ� நிதி 
ெப#றிட திற3தெவள6 கழி.ப�ட
+ம#-
 &.ைப இலா நகர
 எ�ற இல கிைன 
அைட3திடேவ��
 எ�- ெத+வ� க.ப���ளE.  அத�ப* இ3நகரா�சி த#ேபாE 
திற3தெவள6 கழி.ப�ட
 எ�ற நிைலய� உ�ளE.  ேம#ப* திற3தெவள6 கழி.ப�ட
 எ�ற 
நிைலய� உ�ள நகரா�சிகள6 உ�ள ெபாE கழி.ப�ட
, க�டண கழி.ப�ட
, தன6 நப� 
கழி.ப�ட4க� ம#-
 ெபாE இட4க� ஆகியவ#றிைன ம�திய அரY ேநர*யாக எ3தவ�த 
"�னறிவ�.Bமி�றி ஆA@ ெசAய.ப�� வ/கிறE.  எனேவ இ3நக� ப&திய� உ�ள 
மர கைட, Bள6ய4&*, அ கைரBE�ெத/, சி�ன ��தாந��, வஉசி காலன6, 
ேகாைரயா- ம#-
 கா�ெவ�*�ெத/ ெபாE கழி.ப�ட4க� ஆகியவ#றிைன வ�ண
 gசி 
Yவ�கள6� fAைம இ3தியா தி�ட
 &றி�த வ�ழி.Bண�@ வ�ள
பர4கைள வைரJ
 
பண� & ெபற.ப�ட ?�- வ�ைல.B�ள6க� கீCக�டவா- 
 

வ.எ�. வ�ைல.B�ள6தார� ெபய�  &றி.ப�ட.ப���ள 
ெதாைக (=பாய�) 

1 தி/.ஜி.ரவ�Uச3திர� ஒ.ப3ததார� 
ஓைகேபைரi�  

1,94,500 

2 தி/.வ 0.எழிமாற� ஒ.ப3ததார� 
ெல�Yமா4&*  

1,96,000 

3 தி/.எ
.உதய&மா� ஒ.ப3�தார� 
��தாந��  

1,95,000 

 
 ேம#ப* வர.ெப#ற ?�- வ�ைல.B�ள6கள6 வ+ைச எ� 1 உ�ள 
தி/.ஜி.ரவ�Uச3திர� ஒ.ப3�தார� அவ�கள6� &ைற3த வ�ைல.B�ள6 ஏ#க.ப�� பண�ய�� 
அவசர அவசிய
 க/தி தமிCநா� மாவ�ட நகரா�சிகள6� ச�ட
 1920 ப�+@ 15-� கீC பண� 
ேம#ெகா�டைத ம�ற�தி� பா�ைவ & ைவ க.ப�கிறE. 
 
அ[வலக &றி.B  

1. ேம#ப* பண�ய�� அவசர அவசிய
 க/தி தமிCநா� மாவ�ட நகரா�சிகள6� 
ச�ட
 1920 ப�+@ 15-� கீC பண� ேம#ெகா�டைத ம�ற
 அ4கீக+ கலா
. 

(ந.க.எ�. 1051/2015/எU1) 
    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    797797797797    
ஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டE 



 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 7777    
 மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� தி/வா=� அவ�கள6� 19.10.20203 ேததிய ெகாேரானா த�.B 
பண�க� &றி�த ஆA@ ��ட�தி ெகாேரானா ப#றிய வ�ழி.Bண�@, ெகாேரானா எjவா- 
பர@கிறE, அத#கான த�.B  "ைறக�, ம#-
 ெகாேரானா &றி�த ெசAதிகைள 
ெத/ேவார நாடக4க� ?ல
 வ�ழி.Bண�@ ஏ#ப��த ேவ��
 என ஆA@ ��ட�தி 
ெத+வ� க.ப���ளE,  எனேவ இ3நகரா�சி ப&திய� ெபாE ம க� அதிக
 ��
 
இட4களான வடபாதிம4கல
 ேரா� அ கைர BE�ெத/ ம#-
 பாA கார� ெத/ பால
 
ஆகிய இர�� இட4கள6 நாடக கைல ?ல
 வ�ழி.Bண�@ ஏ#ப��த ேவ��
.  
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள6� 02.04.20203ேததிய க*த ந.க.எ�. 
3336/ெஜ2/2020-9  ெகாேரானா ைவரX த�.B நடவ* ைக கான எ3த ஒ/ பண� &
 
ஒ.ப3த வழி"ைறய�ைன ப��ப#றாம ேநர*யாக பண� ேம#ெகா�ளலா
 என அSமதி 
அள6 க.ப���ளE,  எனேவ இ3நகரா�சிய� ஏ#கனேவ திட கழி@ ேமலா�ைம, ெட4& 
காAUச த�.B பண� ேபா�றைவ &றி�E நாடக
 நட�திய அ�ைன க
சைல கவ� 
அற க�டைள தkசாl� எ�ற நாடக  &;வ�� ?ல
 இர�� இட4கள6 நாடக
 
நட�திட ஆ&
 உ�ேதச ெசலவ�ன
 =. 18,000/- & ம�ற�தி� அSமதி ேவ�ட.ப�கிறE. 
 
அ[வலக &றி.B  

1. ம�ற
 அSமதி கலா
 
2. அவசர அவசிய
 க/தி தன6 அ[வல� அவ�கள6ட
 20.10.2020 அ�- "� 

அSமதி ெப#- பண� ேம#ெகா�டைத  ம�ற
 ஏ#கலா
. 
(ந.க.எ�. 335/2020/எU1) 
    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    798798798798    
ஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டE 

 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 8888    
 இ3நகரா�சி ப&திய� திட கழி@ ேமலா�ைம பண�கT கான ஒ.ப3த 
நி-வன�தி� அSமதி  கால
 30.11.2020 உட� "*வைடகிறE.  இ3நிைலய ேம[
 
?�றா�� கால�தி#& ஒ.ப3த அ*.பைடய� fAைம பண�யாள�க� ெகா�� fAைம 
பண�க� ேம#ெகா�வத#&
 த#ேபாE அதிக.ப*யாக ேதைவ.ப�
 15 நப�கT & ேச��E 
ெமா�த
 67 fAைம பண�யாள�கைள மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� தி/வா=� அவ�கள6� 
தின �லி வ�ைல வ�கித அ*.பைடய� ஒ.ப3த "ைறய� பண�யம��தி  ெகா�ள 
ம�ற�தி� த0�மான எ� 755  நா� 31.07.2020 ெபற.ப�� "� ெமாழி@கள6 சில 
தி/�த4க� ேம#ெகா�ள.ப�� தி/.ப� அS.ப.ப���ளE.  இ3நிைலய� ஏ#கனேவ 
திட கழி@ ேமலா�ைம பண�கT & ெபாE Yகாதார அவசர அவசிய
 க/தி 01.09.2020 
"த 30.11.2020 வைர ?�- மாத கால�தி#& ெசயப�� த#ேபாE ஒ.ப3த 

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    799799799799    
ஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டE 



நி-வன�தி� அSமதி கால
 30.11.2020 உட� "*வைட3E வ��டE.  தறேபாE உ�ள 
mCநிைலய� உ�ள ெகாேரானா கால ைவரX த�.B நடவ* ைகக� ேம#ெகா�ள@
, 
ேம[
 மைழகாலமாக@
 உ�ளதா Bதிதாக ஒ.ப3தB�ள6 ேகார இயலாததா[
 பண�க� 
த4&
 தைடய��றி ேம#ெகா�ள திட கழி@ ேமலா�ைம 52 fAைம பண�யாள�கைள 
வழ4கி வ/
 அேத நி-வன�தி#& பைழய ஒ.ப3தB�ள6 வ�கித�திேலேய பண�கைள 
01.12.2020 "த 28.02.2021 வைர ேம[
 ?�- மாத கால�தி#& ேம#ெகா�ள ஆ&
 
உ�ேதச ெசலவ�னமான =.18,54,768/- & ம�ற�தி� அSமதி ேவ�ட.ப�கிறE. 
 
அ[வலக &றி.B  

1. ம�ற
 அSமதி கலா
 
2. அவசர அவசிய
 க/திJ
 ெபாE Yகாதார நல� க/திJ
 ேம#ப* 

ஒ.ப3�தார+ட
 அேத ஒ.ப3தB�ள6ய��ப* 01.12.2020 "த 28.02.2021 "*ய 
ந0* க ம�ற
 அSமதி கலா
. 

    
 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 9999    

இ3நகரா�சி ெபாE Yகாதார.ப�+வ�  இய4கி வ/
 Battery Operating Vehicle (12 Nos) 

ப;E ந0 &
 பண� & 30.11.2020 அ�- ேகார.ப�ட ஒ.ப3தB�ள6ய� கீCக�டவா- 
இர�� அ4கீக+ க.ப�ட நி-வன4கள6டமி/3E ஒ.ப3தB�ள6க� வர.ெப#-�ளE. 

வ. 
எ� 

ஒ.ப3ததார� ெபய�  ஒ.ப3தB�ள6 
ெதாைக 
(=பாய�) 

ஒ.ப3ததாரரா 
&றி.ப�ட.ப�ட ெதாைக 
(=பாய�) 

1 
ஆன3தராn ஆ�ேடா oச 
ஒ� X ம�னா�&* 

2,10,000 
2,09,776 

2 
கணபதி ஆ�ேடா oச 
ஒ� X ம�னா�&* 

2,17,149 

 
 ேம#க�டவா- ெபற.ப�ட இர�� ஒ.ப3தB�ள6கள6 வ+ைச எ� 1 உ�ள 
ஆன3தராn ஆ�ேடா oச ஒ� X ம�னா�&* எ�பவ+டமி/3E வர.ெப#ற ஒ.ப3தB�ள6 
ெதாைக மதி.பD�*ைன வ�ட &ைறவாக உ�ளE. ம�ற�தி� பா�ைவ &
 அSமதி &
 
ைவ க.ப�கிறE. 
அ[வலக &றி.B  
 &ைறவான ஒ.ப3தB�ள6ய�ைன ம�ற
 ஏ#கலா
.   (ந.க.எ�. 664/2020/எU1) 
    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    800800800800    
ஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டE 



 ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� ெபா/� எ� 10101010    
 இ3நகரா�சி ெபாE Yகாதார ப�+வ� த#ேபாE இய4கி வ/
 ட
ப� ப�ேளச� 
வாகன
 எ� TN 50 U 0518 வாகன�தி#கான  த&திU சா�- 11.11.2020 "*வைட3த 
காரண�தா, அத#கான த&திUசா�- ெப-வத#&
, ேம#ப* வாகன�ைத ப;E ந0 க
 
ெசAE BE.ப� க@
, ெபாE Yகாதார பண�ய�� அவசரஅவசிய
 க/தி, ேம#ப* 
கால�தி#கான பராம+.B பண� காக ஆ&
 உ�ேதச ெசலவ�ன
 =.1,20,000/- & இ3நகரா�சி 
ஆைணய� (ம) தன6 அ[வல+� "� அSமதி ெபற.ப�டதி� அ*.பைடய� இ.பண� & 
12.11.2020 அ�- ஒ.ப3தB�ள6 ேகார.ப�டE.  இ.பண� & கீCக�ட இர�� ஆ�ேடா oச 
ஒ� X நி-வன�திடமி/3E ஒ.ப3தB�ள6க� வர.ப�டE. 
 
வ.எ�. நி-வன�தி� ெபய� உ�ேதச 

மதி.பD��� 
ெதாைக 

ஒ.ப3தB�ள6 
ெதாைக 

சதவ 0த
 

1 ஆன3தராn ஆ�ேடா oச 
ஒ� X ம�னா�&*  

1,20,000 1,19,700 0.25% &ைற.B  

2 கணபதி ஆ�ேடா oச ஒ� X 
ம�னா�&*  

1,20,000 1,20,105 0.09% ��த  

 
 இ.பண� & ெபற.ப�ட இர�� ஒ.ப3தB�ள6கள6 வ+ைச எ� (1) உ�ள 
ஆன3தராn ஆ�ேடா oச ஒ� X, ம�னா�&* எ�கிற நி-வன�திடமி/3E வர.ப�ட 
ஒ.ப3தB�ள6 ெதாைக மதி.பD�*ைனவ�ட 0.25% &ைறவாக உ�ளE.  ம�ற�தி� 
பா�ைவ &
 அSமதி &
 ைவ க.ப�கிறE. 
அ[வலக &றி.B 
 &ைறவான ஒ.ப3தB�ள6ய�ைன ம�ற
 ஏ#கலா
 
(ந.க.எ�. 329/2018/எU1) 
    

த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�த0�மான
 எ�:-    801801801801    
ஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டEஏ#க.ப�டE 

 
                     
                ஆைணய� / தன6 அ[வல� 
                  ��தாந�� நகரா�சி 
 
 


