
சாதாரண� ��ட	 

�
தாந�� நகரா�சியி� 2020	 ஆ��  ஆக��  மாத	 31  நா� ெச�வா�கிழைம !"பக� 11.30 மணி�$ நைடெப"ற சாதாரண� ��ட நடவ&�ைகக� 

ம�ற���ட	 

நைடெப"ற நா� 

வாிைச எ� ம"(	 ம�ற ��ட)ெபா*� ம�ற
தி� தீ�மான	 

31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 1 

     நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள/ ஜீைல 2021 மாத நா�$றி)0 ம�ற
தி� 

பா�ைவ�$ ைவ�க)ப�கிற/ 

அ1வலக $றி)0 :-    பதி3 ெச�யலா	 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

தீ�மான	 எ�:- 907 

பதி3 ெச�ய)ப�ட/ 

31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 2 

 நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள/ ஜீைல 2021 மாத நா�$றி)0 ம�ற
தி� பா�ைவ�$ ைவ�க)ப�கிற/ 

அ1வலக $றி)0 :-    பதி3 ெச�யலா	 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

தீ�மான	 எ�:- 908 

பதி3 ெச�ய)ப�ட/ 

31.08.2021 
ெபா�� எ�

ெபா�� எ�ெபா�� எ�

ெபா�� எ� 3 

 இ5நகரா�சி 2020-2021	 ஆ�� நி�வாக அறி�ைக ம�ற
தி� பா�ைவ�$	 பதிவி"$	 

ைவ�க)ப�கிற/. 

அ1வலக $றி)0 :-    பதி3 ெச�யலா	  

தீ�மான	 எ�:-909 

ஏ
க�பட�

ஏ
க�பட�ஏ
க�பட�

ஏ
க�பட� 

31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 4 

           இ5நகரா�சி�$ உ�ப�ட மாவ�ட ப$திகளி� ெத�ேம"$ ப*வமைழ ெதாட8க உ�ளதா� நகரா�சியி� 

மைழநீ� ேத8காவ�ண	 ெச�1	 பல ப$திகளி1�ள கா�வா�க�, வா��கா�க� 9� வாாி !� எ:சாி�ைக 

பணிக� ெசய�ப�
திட JCB இய5திர	 ;ல	 பணிைய /வ�கிட3	 $<�க& வா��கா�, ேந*ஜி வா��கா�, 

வ�>வ� காலனி வா��கா�, சி�ன �
தாந��, ஆயிஷா நக�, A.R. Road Channel ம"(	 இதர 

வா��கா�கைள@	 9�வாாி A
த	 ெச�ய ஆ$	 மதி)B� C.1,60,000/-�$ ம�ற
தி� அ<மதி 

ேவ�ட)ப�கிற/. 

அ1வலக $றி)0 :-     

1. ம�ற	 அ<மதி�கலா	 

2. ெபா/ நிதியி� கீD ேம"ெகா�ளலா	. எதி�வ*	 கால	 மைழ�கால	 எ�பதா� தனி அ1வல� !� 

அ<மதி ெப"( ஒ)ப5தப�ளி ேகாரலா	. 

(ந.க.எ�. 643/2021/இ1) 

தீ�மான	 எ�:- 910 

ஏ
க�பட�

ஏ
க�பட�ஏ
க�பட�

ஏ
க�பட� 

  



31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 5 

          இ5நகரா�சி ெபா/ Aகாதார பிாிவி� இய8கி வ*	 TN 50 AS 3522 (TATA ACE) வாகன
தி"$ த$தி 

சா�( ம"(	 பF/ நீ�க	 ெச�@	 பணி�$ 19.07.2021 அ�( ேகார)ப�ட ஒ)ப5த0�ளியி� கீDக�ட இர�� 

அ8கீகாி�க)ப�ட நி(வன8களிடமி*5/ ஒ)ப5த0�ளிக� வர)ெப"(�ள/. 

வ. 

எ�. 
ஒ)ப5ததார� ெபய� 

ஒ)ப5த0�ளி 

ெதாைக 

ஒ)ப5ததாரரா�  

$றி)பிட)ப�ட ெதாைக 

(Cபாயி�) 

1 
ஆன5தராG ஆ�ேடா Hச� ஒ��� ம�னா�$& 

C.1,10,000 
C.1,09,620/- 

2 
கணபதி ஆ�ேடா Hச� ஒ��� ம�னா�$& C.1,12,300/- 

 ேம"க�டவா( ெபற)ப�ட இர�� ஒ)ப5த0�ளிகளி� வாிைச எ� 1� உ�ள ஆன5தராG ஆ�ேடா 

Hச� ஒ��� ம�னா�$& நி(வன
திடமி*5/ வர)ெப"ற ஒ)ப5த0�ளி ெதாைக மதி)பி�&ைன விட $ைறவாக 

உ�ள/.  எனேவ ம�ற
தி� பா�ைவ�$	 அ<மதி�$	 ைவ�க)ப�கிற/. 

அ1வலக $றி)0 :-     

1. ம�ற	 அ<மதி�கலா	 

2. அவசர அவசிய	 க*தி தனி அ1வல� அவ�களிட	 09.08.2021� !� அ<மதி ெப"றைத ம�ற	 

ஏ"கலா	. 

தீ�மான	 எ�:- 911 

அ<மதி�க)ப�ட/ 

31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 6 

         இ5நகரா�சி ெபா/ Aகாதார பிாிவி� 12 ேப�டாிக� வாகன8களி� 5 வாகன
தி"$ 0தியதாக J
திய	 

ெபார� பா�ேப� ேப�டாி மா"ற	 ெச�ய3	 பF/க� நீ�க	 ெச�@	 பணி�$ 19.07.2021 அ�( ேகார)ப�ட 

ஒ)ப5த)0�ளியி� கீDக�ட இர�� அ8கீகாி�க)ப�ட நி(வன8களிடமி*5/ ஒ)ப5த0�ளிக� வர)ெப"(�ள/. 

வ.எ�. ஒ)ப5ததார� ெபய� 
ஒ)ப5த0�ளி 

ெதாைக 

ஒ)ப5
தாரரா�  

$றி)பிட)ப�ட ெதாைக 

(Cபாயி�) 

1 
K நL� 0ேராேமா�டா�� 

பிைரேவ� Jமிெட� 
C.3,50,000/- 

C.79,576/- 

2 
திரவிய	 இ�ஃேபா ெட� நி(வன	 C.69,288/- 

 
 
 

 ேம"க�டவா( ெபற)ப�ட இர�� ஒ)ப5த0�ளிகளி� வாிைச எ� 2� உ�ள இ�ஃேபாெட� 

நி(வன	 ம/ைர எ�பவாிடமி*5/ வர)ெப"ற ஒ)ப5த0�ளி ெதாைக மதி)பி�&ைன விட $ைறவாக உ�ள/.  

ம�ற
தி� பா�ைவ�$	 அ<மதி�$	 ைவ�க)ப�கிற/. 

அ1வலக $றி)0 :-     

1. ம�ற	 அ<மதி�கலா	 

2. அவசர அவசிய	 க*தி தனி அ1வல� அவ�களிட	 09.08.2021� !� அ<மதி ெப"றைத ம�ற	 

ஏ"கலா	. 

தீ�மான	 எ�:- 912 

அ<மதி�க)ப�ட/ 

31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 7 

           இ5நகரா�சி ெபா/ Aகாதார பிாிவி� இய8கி வ*	 TN 50 AS 3600 (TATA ACE) வாகன
தி"$ த$தி 

சா�( ம"(	 பF/ நீ�க	 ெச�@	 பணி�$ 19.07.2021 அ�( ேகார)ப�ட ஒ)ப5த0�ளியி� கீDக�ட இர�� 

அ8கீகாி�க)ப�ட நி(வன8களிடமி*5/ ஒ)ப5த0�ளிக� வர)ெப"(�ள/. 

வ. 

எ�. 
ஒ)ப5ததார� ெபய� 

ஒ)ப5த0�ளி 

ெதாைக 

ஒ)ப5ததாரரா�  

$றி)பிட)ப�ட ெதாைக 

தீ�மான	 எ�:- 913 

அ<மதி�க)ப�ட/ 



(Cபாயி�) 

1 
ஆன5தராG ஆ�ேடா Hச� ஒ��� ம�னா�$& 

C.1,10,000 
C.1,09,928/- 

2 
கணபதி ஆ�ேடா Hச� ஒ��� ம�னா�$& C.1,12,500/- 

 

 ேம"க�டவா( ெபற)ப�ட இர�� ஒ)ப5த0�ளிகளி� வாிைச எ� 1� உ�ள ஆன5தராG ஆ�ேடா 

Hச� ஒ��� ம�னா�$& நி(வன
திடமி*5/ வர)ெப"ற ஒ)ப5த0�ளி ெதாைக மதி)பி�&ைன விட $ைறவாக 

உ�ள/.  எனேவ ம�ற
தி� பா�ைவ�$	 அ<மதி�$	 ைவ�க)ப�கிற/. 

அ1வலக $றி)0 :-     

1. ம�ற	 அ<மதி�கலா	 

2. அவசர அவசிய	 க*தி தனி அ1வல� அவ�களிட	 09.08.2021� !� அ<மதி ெப"றைத ம�ற	 

ஏ"கலா	 

  



31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 8 

 இ5நகரா�சி ப$தியி� திட�கழி3 ேமலா�ைம பணிக>�கான ஒ)ப5த நி(வன
தி� அ<மதி கால	 

31.08.2021 உட� !&வைடய உ�ள/.   இ5நிைலயி� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�களி� 

அ<மதியிைன ெப"( ேம1	 ;�றா�� கால
தி"$ ஒ)ப5த அ&)பைடயி� 9�ைம பணியாள�கைள ெகா�� 

9�ைம பணிக� ேம"ெகா�வத"$	 த"ேபா/ ��தலாக ேதைவ)ப�	 15 நப�க>�$	 ேச�
/ 67 9�ைம 

பணியாள�கைள மாவ�ட ஆ�சி
தைலவ� தி*வாC� அவ�களி� தின��J விகித அ&)பைடயி� ஒ)ப5த!ைறயி� 

பணியம�
தி� ெகா�ள ம�ற
தி� தீ�மான எ� 755 நா� 31.07.2020� அ<மதி ெபற)ப�� அ	!�ெமாழிவான/ 

நகரா�சி நி�வாக ஆைணய*�$ அ<)ப)ப���ள/.  த"ேபா/ ெகாேரானா இர�டாவ/ அைலயி� தா�க	 

தீவிரமாக உ�ளதா� ெபா/ Aகாதார அவசர அவசிய	 க*தி திட�கழி3 ேமலா�ைம பணிக>�காக த"ேபா/ 

பய�ப�
த)ப�� வ*	 52 9�ைம பணியாள�களி� ஒ)ப5த கால	 !&வைடவதா� ேம"க�ட பணியாள�கைள 

வழ8கி வ*	 அேத நி(வன
தி"$ பைழய ஒ)ப5த0�ளி விகித
திேலேய 9�ைம பணியாள�கைள 01.09.2021 !த� 

30.11.2021 !&ய ;�( மாத8க>�$ வழ8கிட ஆ$	 உ
ேதச ெசலவின
 ெதாைக C.26,00,000/-�$ 

ம�ற
தி� அ<மதி�$ ைவ�க)ப�கிற/. 

அ1வலக $றி)0  

1. ம�ற	 அ<மதி�கலா	 

2. அவசர அவசிய	 க*தி@	, ெபா/ Aகாதார நல� க*தி@	 ேம"ப& ஒ)ப5
தாராிட	 அேத 

ஒ)ப5த0�ளியி�ப& 01.09.2021 !த� 30.11.2021 !&ய நீ�&�க ம�ற	 அ<மதி�கலா	. 

(ந.க.எ� 445/2020/எ:1) 

தீ�மான	 எ�:- 914 

அ<மதி�க)ப�ட/ 

  



31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 9 

 இ�நகரா�சி ெகாேரானா த�� நடவ��ைக�காக ெபா� �காதார�பிாிவி�� ேதைவயான ெபா��க� 

வா��வத�� 15.06.2021  அ�� விைல��ளிக� ேகார�ப�டதி" #�� நி�வன�களிடமி��� கீ'க(ட விபர�ப� 

விைல��ளிக� வர�ெப���ளன. அைவ ம�ற*தி� பா+ைவ��, அ-மதி��, ைவ�க�ப�கிற�.  

 
வ.எ( நி�வன*தி� ெபய+ ெபா��களி� விபர, ஒ� ெபா�ளி� விைல 

1.  

1 
பகவதி ஏெஜ�சி4 

இ�தியா பிைரேவ� 

5மிெட� 

பிளா4�� நா�கா5 2950 

ெச�சா+ ெத+மா மீ�ட+ 3990 

Pulse oxi meter 1470 

சானிைடச+ (100ml Bottle) 52.50 

ைக க67, திரவ, (100ml Bottle) 94.40 

ைலசா" (5 5�ட+ ேக�) 191.16 

ெவ�ைள பினாயி" 259.60 

ைக உைற (Cotton and Synthetic 

Mixed) 

70.80 

2  

�்ாீ வாாி �ேர�� 
பிளா4�� நா�கா5 2979.50 

ெச�சா+ ெத+மா மீ�ட+ 4029.90 

Pulse oxi meter 1484.70 

சானிைடச+ (100ml Bottle) 53.03 

ைக க67, திரவ, (100ml Bottle) 95.34 

ைலசா" (5 5�ட+ ேக�) 193.07 

ெவ�ைள பினாயி" 262.20 

ைக உைற (Cotton and Synthetic 

Mixed) 

71.51 

3 
காவியா எ(ட+பிைரச4 பிளா4�� நா�கா5 3009 

ெச�சா+ ெத+மா மீ�ட+ 4069.80 

Pulse oxi meter 1499.40 

சானிைடச+ (100ml Bottle) 53.55 

ைக க67, திரவ, (100ml Bottle) 96.29 

ைலசா" (5 5�ட+ ேக�) 194.98 

ெவ�ைள பினாயி" 264.79 

ைக உைற (Cotton and Synthetic 

Mixed) 

72.22 

 

அ8வலக �றி�:- 

1. வர�ெப�ற #�� விைல��ளிகளி" வாிைச எ( 1 " உ�ள பகவதி ஏெஜ�சி4 இ�தியா பிைரேவ� 

5மிெட� நி�வன*தி� �ைற�த விைல��ளியிைன ம�ற, ஏ�கலா,.  

2. ேம�க(ட ெசலவின*திைன அரசிடமி��� வர�ெப�ற ெகாேரானா மானிய* ெதாைகயி5��� ெசல7 

ெச:வத�� இ�நகரம�ற தீ+மான எ(‘.862.  

தீ�மான	 எ�:- 915 

அ<மதி�க)ப�ட/ 



நா�: 31.05.2021 " அ-மதி ெபற�ப���ள�.  

 ந.க.எ(:835/2020/எ;1 

31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 10 

இ5நகரா�சி ெகாேரானா த�)0 நடவ&�ைக�காக ெபா/ Aகாதார)பிாிவி"$ ேதைவயான ெபா*�க� 

வா8$வத"$ 19.08.2021  அ�( விைல)0�ளிக� ேகார)ப�டதி� ;�( நி(வன8களிடமி*5/ கீDக�ட 

விபர)ப& விைல)0�ளிக� வர)ெப"(�ளன. அைவ ம�ற
தி� பா�ைவ�$	 அ<மதி�$	 ைவ�க)ப�கிற/.  

 

வ.எ� நி(வன
தி� ெபய� ெபா*�களி� விபர	 ஒ* ெபா*ளி� விைல 

C.  

1 
காவியா 

எ�ட�பிைரச�  

!க�கவச	 (Disposable) 1 எ�ண	 4.21 

!க�கவச	 (Reusable ) 1 எ�ண	 20 

Antiviral N 95 Mask 1 No 21 

பிளி:சீ8 ப3ட� 1 கிேலா 69 

A�ணா	0 1 கிேலா 12 

2 
பகவதி ஏெஜ�சி� 

இ5தியா பிைரேவ� 

Jமிெட� 

!க�கவச	 (Disposable) 1 எ�ண	 4.50 

!க�கவச	 (Reusable ) 1 எ�ண	 25 

Antiviral N 95 Mask 1 No 28 

பிளி:சீ8 ப3ட� 1 கிேலா 75 

A�ணா	0 1 கிேலா 15 

3 
�்ாீ வாாி &ேர&8 !க�கவச	 (Disposable) 1 எ�ண	 5.00 

!க�கவச	 (Reusable ) 1 எ�ண	 32 

Antiviral N 95 Mask 1 No 28 

பிளி:சீ8 ப3ட� 1 கிேலா 78 

A�ணா	0 1 கிேலா 18 

 
 

அ1வலக $றி)0:- 

1. வர)ெப"ற ;�( விைல)0�ளிகளி� வாிைச எ� 1 � உ�ள காவியா எ�ட�பிைரச� 

நி(வன
தி� $ைற5த விைல)0�ளியிைன ம�ற	 ஏ"கலா	.  

2. ேம"க�ட ெசலவின
திைன அரசிடமி*5/ வர)ெப"ற ெகாேரானா மானிய
 ெதாைகயிJ*5/ ெசல3 

ெச�வத"$ இ5நக�ம�ற தீ�மான எ�‘.862.              நா�: 31.05.2021 � அ<மதி 

ெபற)ப���ள/. 

3. அவசர அவசிய	 க*தி தனி அ1வல� அவ�களி� 19.08.2021 அ�( !� அ<மதி ெப"( பணி 

ேம"ெகா�டைத ம�ற	 ஏ"கலா	. 

ந.க.எ�:835/2020/எ:1 

தீ�மான	 எ�:- 916 

அ<மதி�க)ப�ட/ 



31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 11 

 இ5நகரா�சி�$�ப�ட  ப$தியி� உ�ள $<�க& வா��கா�, ேந*ஜி வா��கா�, வ�>வ� காலனி 

வா��கா�, சி�ன �
தாந��, ஆயிஷா நக�, ஏ,ஆ�. ேரா� ேசன� ம"(	 இதர வா��கா�கைள 9� வாாி  

A
த	 ெச�@	 பணி�$ ேகார)ப�ட ஒ)ப5த0�ளியி� கீDக�டவா( இர��  ஒ)ப5த0�ளிக� வர)ெப"(�ள/. 

வ. 

எ� 

ஒ)ப5ததார� ெபய�  ஒ)ப5த 

ெதாைக  

ஒ)ப5த0�ளி 

ெதாைக  

சதவிகித	 

1 
சா�ரா	 K ஆ�டா� எ�
 

;வ�� ெல�Aமா8$& 

154000 152600 0.91 % மதி)B�ைடவிட 

$ைற3 

2 
சா� ைவNனவி எ�
 ;வ�� 

ெல�Aமா8$& 

154000 168000 0.09 % மதி)B�ைடவிட 

அதிக	 

 

ேம"க�டவா( ெபற)ப�ட இர�� ஒ)ப5த0�ளிகளி� வாிைச எ� 1� உ�ள சா�ரா	 K ஆ�டா� எ�
 

;வ�� ெல�Aமா8$& எ�பவாிடமி*5/ வர)ெப"ற ஒ)ப5த0�ளி ெதாைக  மதி)B�&ைன விட  0.91% $ைறவாக 

உ�ள/.  ம�ற
தி� பா�ைவ�$	 அ<மதி�$	 ைவ�க)ப�கிற/. 

 

அ1வலக $றி)0  

 $ைறவான ஒ)ப5த0�ளியிைன ம�ற	 ஏ"கலா	. 

(ந.க.எ�.    2020/இ1) 
 

தீ�மான	 எ�:- 917 

அ<மதி�க)ப�ட/ 

31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 12 

இ5நகரா�சி�$ 15வ/ நிதி�$F தி�ட
தி� கீD Shreeder machine வா8க)ப���ள/.  அதைன 

ெபா*
/வத"$ க�&ட	 அைம�$	 பணி�$  16.07.20215 ேததி அ�( ேகார)ப�ட ஒ)ப5த0�ளியி� கீDக�ட 

ஒ)ப5ததார�களிடமி*5/ இர�� ஒ)ப5த0�ளிக� கீDக�டவா( வர)ெப"(�ள/. 

 

வ. 

எ� 

நி(வன
தி� ெபய�  ஒ)ப5த 

ெதாைக  

ஒ)ப5த0�ளி 

ெதாைக  

சதவிகித	 

1 
பகவதி ஏெஜ�சீ� இ5தியா 

பிைரேவ� Jமிெட� 

ம�னா�$& 

441709 441463,74 0.06 % மதி)B�ைடவிட 

$ைற3 

2 
கா�யா எ�ட�பிைரச� 

ம�னா�$& 

441709 441997,74 0.07 % மதி)B�ைடவிட 

அதிக	 

 

ேம"க�டவா( ெபற)ப�ட இர�� ஒ)ப5த0�ளிகளி� வாிைச எ� 1� உ�ள பகவதி ஏெஜ�சீ� இ5தியா 

பிைரேவ� Jமிெட� ம�னா�$& நி(வன
திடமி*5/  வர)ெப"ற ஒ)ப5த0�ளி ெதாைக மதி)B�&ைன விட  0.06% 

$ைறவாக உ�ள/.  ம�ற
தி� பா�ைவ�$	 அ<மதி�$	 ைவ�க)ப�கிற/. 

 

அ1வலக $றி)0  

 $ைறவான ஒ)ப5த0�ளியிைன ம�ற	 ஏ"கலா	. 

(ந.க.எ�.    2020/இ1) 

 

தீ�மான	 எ�:- 918 

அ<மதி�க)ப�ட/ 

  



31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 13 

 இ5நகரா�சி�$�ப�ட  ப$தியி�  பைழய  நகரா�சி அ1வலக	 (ம) ேம�ெகா�டாழி ஆகிய இர�� 

ேம�நிைல நீ�ேத�க ெதா�&களி� ஒ* வ*ட கால
தி"$ திரவ $ேளாாி� நிர)0	 பணி�$ 19.08.2021 அ�( 

ேகார)ப�ட  ஒ)ப5த0�ளியி� கீDக�டவா( இர��  ஒ)ப5த0�ளிக� வர)ெப"(�ள/. 

வ. 

எ� 

ஒ)ப5ததார� ெபய�  ஒ)ப5த 

ெதாைக  

ஒ)ப5த0�ளி 

ெதாைக  

சதவிகித	 

1 
பகவதி  

ஏெஜ�சீ� இ5தியா பிைரேவ� 

Jமிெட� ம�னா�$&  

324000 323136 0.27 % மதி)B�ைடவிட 

$ைற3 

2 
கா�யா எ�ட�பிைரச� 

ம�னா�$& 

324000 328320 1.33 % மதி)B�ைடவிட 

அதிக	 

ேம"க�டவா( ெபற)ப�ட இர�� ஒ)ப5த0�ளிகளி� வாிைச எ� 1� உ�ள பகவதி ஏெஜ�சீ� இ5தியா 

பிைரேவ� Jமிெட� ம�னா�$& எ�பவாிடமி*5/ வர)ெப"ற ஒ)ப5த0�ளி ெதாைக  மதி)B�&ைன விட  0.27% 

$ைறவாக உ�ள/.  ம�ற
தி� பா�ைவ�$	 அ<மதி�$	 ைவ�க)ப�கிற/. 

 

அ1வலக $றி)0  

 $ைறவான ஒ)ப5த0�ளியிைன ம�ற	 ஏ"கலா	. 

(ந.க.எ�.382/2020/இ1) 

 

தீ�மான	 எ�:- 919 

அ<மதி�க)ப�ட/ 

  



31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 14 

இ5நகரா�சி�$ உ�ப�ட ெல�Aமா8$& பால	 ம"(	 ெபாிய ப�ளிவாச� அ*கி� உ�ள 400 Watts 

உய�மி� ேகா0ர விள�$கைள LED 150 Watts விள�$களாக மா"(	 பணி�$  19.08.2021 அ�( ேகார)ப�ட  

ஒ)ப5த0�ளியி� கீDக�டவா( இர�� ஒ)ப5த0�ளிக� வர)ெப"(�ள/. 

வ. 

எ� 

ஒ)ப5ததார� ெபய�  ஒ)ப5த 

ெதாைக  

ஒ)ப5த0�ளி 

ெதாைக  

சதவிகித	 

1 
பகவதி  

ஏெஜ�சீ� இ5தியா 

பிைரேவ� Jமிெட� 

ம�னா�$&  

277491.20 277474 0.01 % மதி)B�ைடவிட 

$ைற3 

2 
கா�யா எ�ட�பிைரச� 

ம�னா�$& 

277481.20 277520 0.01% மதி)B�ைடவிட அதிக	 

ேம"க�டவா( ெபற)ப�ட இர�� ஒ)ப5த0�ளிகளி� வாிைச எ� 1� உ�ள பகவதி ஏெஜ�சீ� இ5தியா 

பிைரேவ� Jமிெட� ம�னா�$& எ�பவாிடமி*5/ வர)ெப"ற ஒ)ப5த0�ளி ெதாைக  மதி)B�&ைன விட  0.01% 

$ைறவாக உ�ள/.  ம�ற
தி� பா�ைவ�$	 அ<மதி�$	 ைவ�க)ப�கிற/. 

 

அ1வலக $றி)0  

 $ைறவான ஒ)ப5த0�ளியிைன ம�ற	 ஏ"கலா	. 

(ந.க.எ�.383/2020/இ1) 

தீ�மான	 எ�:- 920 

அ<மதி�க)ப�ட/ 

  



31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 15 

இ5நகரா�சி ேகாைரயா( மினி ேட8�, ேதா�ட:ேசாி மினி ேட8�, நாக8$& மினி ேட8� ஆகிய 3 

இட8களி� ஒ* வ*ட
தி"$ திரவ $ேளாாி� வழ8$த� ம"(	 மி� ேமா�டா� பF/ பராமாி)0 ெச�@	  பணி�$ 

19.08.2021 அ�( ேகார)ப�ட  ஒ)ப5த0�ளியி� கீDக�டவா( இர��  ஒ)ப5த0�ளிக� வர)ெப"(�ள/. 

வ. 

எ� 

ஒ)ப5ததார� ெபய�  ஒ)ப5த 

ெதாைக  

ஒ)ப5த0�ளி 

ெதாைக  

சதவிகித	 

1 
பகவதி  

ஏெஜ�சீ� இ5தியா பிைரேவ� 

Jமிெட� ம�னா�$&  

71175 71065.50 0.15 % மதி)B�ைடவிட 

$ைற3 

2 
கா�யா எ�ட�பிைரச� 

ம�னா�$& 

71175 71722.50 0.77% மதி)B�ைடவிட 

அதிக	 

ேம"க�டவா( ெபற)ப�ட இர�� ஒ)ப5த0�ளிகளி� வாிைச எ� 1� உ�ள பகவதி ஏெஜ�சீ� இ5தியா 

பிைரேவ� Jமிெட� ம�னா�$& எ�பவாிடமி*5/ வர)ெப"ற ஒ)ப5த0�ளி ெதாைக  மதி)B�&ைன விட  0.15% 

$ைறவாக உ�ள/.  ம�ற
தி� பா�ைவ�$	 அ<மதி�$	 ைவ�க)ப�கிற/. 

 

அ1வலக $றி)0  

 $ைறவான ஒ)ப5த0�ளியிைன ம�ற	 ஏ"கலா	. 

(ந.க.எ�383/2020/இ1) 

 

தீ�மான	 எ�:- 921 

அ<மதி�க)ப�ட/ 

  



31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 16 

இ5நகரா�சி ப$திகளி� உ�ள இ5தியா மா�� II  ப	0கைள சாி ெச�ய 1 ¼ 45 “B ” Clab 12 MM 

Connection Rod, Chain with cubling, Honable Cylinder 0திதாக வா8$	 பணி�$ 19.08.2021 அ�( 

ேகார)ப�ட  ஒ)ப5த0�ளியி� கீDக�டவா( இர�� ஒ)ப5த0�ளிக� வர)ெப"(�ள/. 

வ. 

எ� 

ஒ)ப5ததார� ெபய�  ஒ)ப5த 

ெதாைக  

ஒ)ப5த0�ளி 

ெதாைக  

சதவிகித	 

1 
பகவதி  

ஏெஜ�சீ� இ5தியா பிைரேவ� 

Jமிெட� ம�னா�$&  

94925 94912.50 0.01 % மதி)B�ைடவிட 

$ைற3 

2 
கா�யா எ�ட�பிைரச� 

ம�னா�$& 

94925 95028.00 0.11% மதி)B�ைடவிட 

அதிக	 

 

ேம"க�டவா( ெபற)ப�ட இர�� ஒ)ப5த0�ளிகளி� வாிைச எ� 1� உ�ள பகவதி ஏெஜ�சீ� இ5தியா 

பிைரேவ� Jமிெட� ம�னா�$& எ�பவாிடமி*5/ வர)ெப"ற ஒ)ப5த0�ளி ெதாைக  மதி)B�&ைன விட  0.01% 

$ைறவாக உ�ள/.  ம�ற
தி� பா�ைவ�$	 அ<மதி�$	 ைவ�க)ப�கிற/. 

 

அ1வலக $றி)0  

 $ைறவான ஒ)ப5த0�ளியிைன ம�ற	 ஏ"கலா	. 

(ந.க.எ�.383/2020/இ1) 

 

தீ�மான	 எ�:- 922 

அ<மதி�க)ப�ட/ 

  



31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 17 

இ5நகரா�சி ப$தியி� உ�ள பைழய நகரா�சி ேம�நிைல ெதா�& ேம�ெகா�டாழி ேம�நிைல ெதா�& 

பய�ப�	 12 HP, 7.5 HP, 5 HP, 1.5 HP, மினி OHT � உ�ள 3 HP, 2 HP, 1.5 HP Aகாதார வளாக
தி� 

உ�ள 1.5 HP Submersible Motor பF/ நீ�$	 பணி�$  19.08.2021 அ�( ேகார)ப�ட  ஒ)ப5த0�ளியி� 

கீDக�டவா( இர�� ஒ)ப5த0�ளிக� வர)ெப"(�ள/. 

வ. 

எ� 

ஒ)ப5ததார� ெபய�  ஒ)ப5த 

ெதாைக  

ஒ)ப5த0�ளி 

ெதாைக  

சதவிகித	 

1 
பகவதி  

ஏெஜ�சீ� இ5தியா பிைரேவ� 

Jமிெட� ம�னா�$&  

489376 489117 0.05 % மதி)B�ைடவிட 

$ைற3 

2 
கா�யா எ�ட�பிைரச� 

ம�னா�$& 

489376 489560 0.04% மதி)B�ைடவிட 

அதிக	 

ேம"க�டவா( ெபற)ப�ட இர�� ஒ)ப5த0�ளிகளி� வாிைச எ� 1� உ�ள பகவதி ஏெஜ�சீ� இ5தியா 

பிைரேவ� Jமிெட� ம�னா�$& எ�பவாிடமி*5/ வர)ெப"ற ஒ)ப5த0�ளி ெதாைக  மதி)B�&ைன விட  0.05% 

$ைறவாக உ�ள/.  ம�ற
தி� பா�ைவ�$	 அ<மதி�$	 ைவ�க)ப�கிற/. 

 

அ1வலக $றி)0  

 $ைறவான ஒ)ப5த0�ளியிைன ம�ற	 ஏ"கலா	. 

(ந.க.எ�.383/2020/இ1) 

 

தீ�மான	 எ�:- 923 

அ<மதி�க)ப�ட/ 

  



31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 18 

இ5நகரா�சி 0திய அ1வலக க�&ட
தி� உ�ள $&நீ� பணி (ம) கழிவைற�$ ேதைவயான உதிாிபாக8க� 

ெகா�� சாி ெச�@	 பணி�$ 19.08.2021 அ�( ேகார)ப�ட  ஒ)ப5த0�ளியி� கீDக�டவா( இர�� 

ஒ)ப5த0�ளிக� வர)ெப"(�ள/. 

வ. 

எ� 

ஒ)ப5ததார� ெபய�  ஒ)ப5த 

ெதாைக  

ஒ)ப5த0�ளி 

ெதாைக  

சதவிகித	 

1 
பகவதி  

ஏெஜ�சீ� இ5தியா பிைரேவ� 

Jமிெட� ம�னா�$&  

15994.10 159916.40 0.04 

 % மதி)B�ைடவிட $ைற3 

2 
கா�யா எ�ட�பிைரச� 

ம�னா�$& 

159974.10 160154.00 0.11% மதி)B�ைடவிட 

அதிக	 

ேம"க�டவா( ெபற)ப�ட இர�� ஒ)ப5த0�ளிகளி� வாிைச எ� 1� உ�ள பகவதி ஏெஜ�சீ� இ5தியா 

பிைரேவ� Jமிெட� ம�னா�$& எ�பவாிடமி*5/ வர)ெப"ற ஒ)ப5த0�ளி ெதாைக  மதி)B�&ைன விட  0.04% 

$ைறவாக உ�ள/.  ம�ற
தி� பா�ைவ�$	 அ<மதி�$	 ைவ�க)ப�கிற/. 

 

அ1வலக $றி)0  

 $ைறவான ஒ)ப5த0�ளியிைன ம�ற	 ஏ"கலா	. 

(ந.க.எ�.382/2020/இ1) 

 
 

தீ�மான	 எ�:- 924 

அ<மதி�க)ப�ட/ 

  



 

 

31.08.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 19 

 இ5நகரா�சி�$�ப�ட வா�� எ� 1 !த� 24 வா��களி� உ�ள $&நீ� பிரதான $ழா�க� ம"(	 பகி�மான 

$ழா�களி� அ�வ)ேபா/ ஏ"ப�	 அைட)0க�, உைட)0க�, ம"(	 கசி3 பணிகைள பF/ நீ�க	 ெச�திட3	, 

2 ேம�நிைல நீ�ேத�க ெதா�&க� ம"(	 ;ன( எ�ணி�ைகயிலான சிறிய நீ�ேத�க ெதா�&க� A
த	 ெச�த�, 

ம"(	 பFதான வா�3க>�$ மா"றாக 0திய வா�3க� ெபா*
திட3	 இ5தியா மா�� II  ப	0க� பF/ நீ�க	 

ெச�திட3	 6 மாத கால
தி"$ (01.10.2021 !த� 31.03.2022 வைர) பF/ நீ�க	 ம"(	 பராமாி)0 பணிக� 

ேம"ெகா�ள ஆ$	 உ
ேதச ெசலவின	 C.5.00 இல�ச
தி"$ ம�ற
தி� அ<மதி ேவ�ட)ப�கிற/. 

 

அ1வலக $றி)0  

 ேம"ப& ெசலவின
ைத $&நீ� நிதியி� ேம"ெகா�ள ம�ற	 அ<மதி�கலா	. 

(ந.க.எ�. 496/2020/இ1) 

 
 

தீ�மான	 எ�:- 925 

அ<மதி�க)ப�ட/ 

          
 

                ஆைணய� / தனி அ1வல� 

                  �
தாந�� நகரா�சி 

 


