
 

ேகாவ��ப	
 நகரா	சி 

சாதாரண� �	ட� 

                 நிக�� வ�கா� வ�ட� �ர	டாசி தி�க� 14, 

நா�.30.09.2020� ேததி �த# கிழைம மாைல 4.00 மண�யளவ�� 

நகரா	சி அ+வலக,தி� ைவ,- சாதாரண �	ட� நைடெப/�. 

0#ன2ைல:- தி�.ஒ.ராஜாரா�,ப�.கா�., 

ேகாவ��ப	
 நகரா	சி     தன� அ�வல�, 

நா�: 30.09.2020        ேகாவ��ப	
 நகரா	சி 
ம�ற 

!	ட 

ேததி 

வரைச எ% ம&'( ம�ற)ெபா+� ம�ற, 

த-�மான( 

30.09.2020 ெபா�� எ8: 1 
                   இ0நகரா	சிய�� தமி2நா3 4
ந-� வ
கா� 

வா5ய,தி� 6ல( ெசய�ப3,த)ப	ட 4
ந-� அப�வ�+,தி 

ேம(பா	3, தி	ட,தி� கீ2 சீவல)ேப5ய�� அைம8க)ப	ட தைலைம 

ந-ேர&' நிைலய,தி� அைம8க)ப	ட மி�ேமா	டா� ெப	 

ப9தைட0: மி�ேமா	டா� இய8க இயலாததா� ;திதாக கா�கி<	 

ெப	 அைம)பத&4(, மி�ேமா	டா5� ெபா+,த)ப	3�ள HSC Pump 

Stuffing Box� வ�5ச� ஏ&ப	3 ெநா'Nகிவ�	டதா� ;தியதாக HSC 

Pump Stuffing Box வாNகி ெபா+,:வத&4(, ந-� உறிPQ கிண'க� 

அைம0:�ள ப4திய�� ஆ&றி� ந-�ம	ட( 4ைற0: ந-ேர&ற( 

ெசTவத&4 ேபாதிய ந-� கிைட8காததா� ேமா	டா5� 

ெபா+,த)ப	3�ள ைப)ப�� !3தலாக ைப) ெபா+,:வத&4(, ந-� 

உறிPQ கிண'கள�� மி�ேமா	டா�கைள  ச�வ -U ெசT: 

ெபா+,:வத&4( உ,ேதச மதி)ப�	3V ெசலவ�ன( W.4.00 

இல	ச,தி&4  ம�ற,தி� அYமதி ேவ%ட)ப3கிற:. 

அ+வலக� 9றி;� :-    
1) ம#ற� அ=மதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள? / தன2 அ+வல? அவ?கள2# 0# 

அ=மதி ெபA/ ஒ;பBத;��ள2 ேகா�யைத ம#ற� 
அ=மதி�கலா�.  

ந.க.எ%. 382/2020/இ1 

4115. அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 



 

 ெபா�� எ8: 2 
   இ0நகரா	சிய�� 4
ந-� அப�வ�+,தி ேம(பா	3, 
தி	ட,தி� கீ2 க	
 ]
8க)ப	ட பா�8 ^Uட� ந-ேர&' 
நிைலய,தி� ேம�நிைல ந-�,ேத8க, ெதா	
க_84 ப(ப�N 
ெசTவத&காக ேமா	டா�கள�� ெபா+,த)ப	3�ள ைப) :+)ப�
,: 
ப9தைட0: ப(ப�N ெசTய இயலாததா� ப9தைட0த ைப)ப�ைன 

அக&றிவ�	3 ;தியதாக HDPE        ெபா+,:வத&4(, 
வ -ரவாPசிநக5�  ;திதாக அைம8க)ப	ட ேம�நிைல ந-�,ேத8க, 
ெதா	
84 ந-ேர&ற( ெசTவத&காக கீ2நிைல ந-�,ேத8க, ெதா	
ய�� 
ெபா+,த)ப	3�ள மி�ேமா	டா� ப9தைட0:  ந-ேர&ற( ெசTய 

இயலாததா� ;தியதாக 2 எ%ண( 10HP ந-�62கி ேமா	டா� வாNகி 

ெபா+,:வத&4 உ,ேதச மதி)பb	3V ெசலவ�ன( W.2.60/- 
இல	ச,தி&4 ம�ற,தி� அYமதி ேவ%ட)ப3கிற:.   
அ+வலக� 9றி;� :-    

1) ம#ற� அ=மதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள? / தன2 அ+வல? அவ?கள2# 0# 

அ=மதி ெபA/ ஒ;பBத;��ள2 ேகா�யைத ம#ற� 
அ=மதி�கலா�.  

ந.க.எ%. 382/2020/இ1 

 
4116. 

அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 ெபா�� எ8: 3 
     இ0நகரா	சி திட8கழிf ேமலா%ைம பண�க_8காக 
வ -3, வ -டாகV ெச�' 4)ைபகைள ேசக584( பண�க_8காக 
]த&க	டமாக 23.04.2019 அ�' 25 மி�கல இயN4 வாகனNக� 
ெகா�]த�  ெசTய)ப	3 திட8கழிf ேமலா%ைம பண�க� 
ேம&ெகா�ள)ப	3 வர)ப3கிற:.  ேம&க%ட ]த&க	டமாக 
ெகா�]த� ெசTய)ப	ட 25 மி�கல இயN4 வாகனNக� ெகா�]த� 
ெசTய)ப	3 ஒ+ வ+ட,தி&4( ேம� ஆகிவ�	டதா� ெப+(பாலான 
வாகனNக� ப9:க� ஏ&ப	3 வாகனNகைள இய8க ]
யாம� 
உ�ள:.   இதனா� 4)ைபகைள தர( ப�5,: வாN4வதி� ெதாTf 
ஏ&ப	3�ள:.  எனேவ ெபா:Qகாதார பண�ய�� அவசர அவசிய( 
க+திh(  திட8கழிf ேமலா%ைம  பண�ய�� ]8கிய,:வ( 
க+திh( த4தி வாT0த நி'வனNக� 6ல( வ+டா0திர  பரா5); 

பண�க� (Annual Maintenance Contract) ேம&ெகா�வத&4( இத&கான 

உ,ேதச ெசலவ�ன, ெதாைக W.4.00 இல	ச,தி&4( (Approximately 10% 
of BOV Cost) வ�ைல);�ள�க� ெப&' பண� ேம&ெகா�ளf(, ம�ற( 
அNகீகார( ேவ%ட)ப3கிற:.   
அ+வலக� 9றி;�:-    

1. ம#ற� அ=மதி�கலா�. 
2. திட�கழிC ேமலா8ைம பண�ய�# அவசர, அவசிய� 

க�தி வ�ைல;��ள2க� ெபA/ பண� 
ேமAெகா�ளC� ம#ற� அ=மதி�கலா�.  

(ந.க.எ%. 2442/2020/எV1) 
 

4117.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 



 ெபா�� எ8: 4 
    தமி2நா3 அரசா� ஊரடN4 உ,தரf நா� 25.03.2020 
அ]லி� இ+0த நிைலய�� ெபா:ம8க� நல� க+தி அ(மா 
உணவக,தி� சிற); உணவாக மாைல ேநர,தி� ச)பா,தி தயா� 
ெசT: வழNகிட ஏ:வாக இய0திரNக� வாடைக எ3,த வைகய�� 

(01.04.2020 ]த� 31.05.2020 வைர) ெதாைக WபாT 6800/-ஐ அ)பா 

ேக	ரU & ேக	ட5N ச�வ -U84 பண�ய�� அவசர அவசிய( க+தி 
நக�ம�ற ஒ);தைல எதி�ேநா8கி தன� அ�வல� ]�அYமதி ெப&' 
ெதாைக வழNகியத&4 ம�ற அYமதி ேவ%ட)ப3கிற:. 

அ+வலக� 9றி;�:-   ம#ற� அ=மதி�கலா�. 

(ந.க.எ%. 7521/2014/அ1) 

4118.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 ெபா�� எ8: 5 
              நகரா	சி ஆைணயாள� (ெபா');) ெச�ைன 

அவ�கள�� க
த ந.க.எ%.12635/2020/UPA3-1 நா�:28.08.2020-� 
அறிf',திh�ளப
 ேகாவ��ப	
 நகரா	சி ப4திகள�� வசி84( 
வ'ைம8ேகா	
&4 கீ2 சிற); நிதி ெப'வத&காக வ�%ண)ப�,:�ள 
16,320 பயனாள�கைள (TNCDW         இைணயதள,தி� பதிேவ&ற( 
ெசTய)ப	3�ள ]� உ+வா8க)ப	ட ப
வNகள�� க%3�ளவா') 
;ர	சி,தைலவ� அ(மா வ�5வான வ�ப,: ம&'( ஆh� கா)பb	3, 
தி	ட,தி� ேச�)பத&காக 43(ப,தி&4( தன84( பண( 
ச(பாதி)பவ� ம&'( ஆh� கா)பb	3 தி	ட,தி� 

ப50:ைர8க)ப	ேடா� (Nominee of the BPL family) உ�ள�	ட 

வ�பரNகைள ேசக5,: ]� உ+வா8க)ப	ட ப
வ,திைன (TNCDW 
இைணயதள,தி� பதிேவ&ற( ெசTய)ப	3�ள) களஆTf ெசT: 
ச5யான வ�பரNகைள பதிf ெசTவத&4(, ேம&ப
 ச5யான 
வ�பரNகைள கண�ன�ய�� பதிேவ&ற( ெசTவத&4( 
அறிf',த)ப	3�ள:. இத&கான ெசலவ�ன,ைத நகரா	சி ெபா: 
நிதிய�லி+0: ேம&ெகா�ளf( அறிf',த)ப	3�ள:. ஆகேவ 
ேம&க%டவா' 16,320 பயனாள�கைள (TNCDW இைணயதள,தி� 
பதிேவ&ற( ெசTய)ப	3�ள) ;ர	சி,தைலவ� அ(மா வ�5வான 
வ�ப,: ம&'( ஆh� கா)பb	3, தி	ட,தி� ேச�)பத&4(, 
43(ப,தி&4( தன84( பண( ச(பாதி)பவ� ம&'( ஆh� கா)பb	3 

தி	ட,தி� ப50:ைர8க)ப	ேடா� (Nominee of the BPL family) 
உ�ள�	ட வ�பரNகைள பதிேவ&ற( ெசTவத&4(, கண8ெக3); 
பண�ய�� ஈ3ப3( பண�யாள�க_8கான ஊதிய( ம&'( கண�ன�ய�� 
பதிேவ&ற( ெசTய)ப3வத&கான ெசலவ�ன,தி&4(, ெபா: 
நிதிய�லி+0: பய�ப3,தி8ெகா�வத&4(, ம�ற அYமதி 
ேவ%ட)ப3கிற:. 

அ+வலக� 9றி;�:-    
1. ம#ற� அ=மதி�கலா�. 
2. 16,320 பயனாள2கைள (TNCDW  இைணயதள,தி� 

பதிேவAற� ெசFய;ப	G�ள 0# உ�வா�க;ப	ட 
ப
வ�கள2� க8G�ளவா/) �ர	சி,தைலவ� 

4119. அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 



அ�மா வ��வான வ�ப,- மA/� ஆI� கா;பJ	G, 
தி	ட,தி� ேச?;பதA9 அ=மதி வழ�கலா�. 

3. கண�ெகG;� பண�ய�� ஈGபG� 
பண�யாள?கL�கான ஊதிய� மA/� கண�ன2ய�� 
பதிேவAற�ெசFய;பGவதAகான ெசலவ�ன,திA9�, 
ெபா- நிதிய�லி�B- பய#பG,தி� ெகா�வதA9� 
அ=மதி வழ�கலா�. 

ந.க.எ8.4078/2019/எP1 
 ெபா�� எ8: 6 

              இ0நகரா	சி ெபா:Qகாதார)ப�5f வாகன( 
எ%.TN69AS2778                 வாகன,தி� உ�ள இ�ஞ�� ஆய��, 
ஆய��ப��ட�, �ச� ப��ட�, ஏ�ப��ட� மா&ற( ெசTவத&4 உ,ேதச 
ெசலவ�ன, ெதாைக W.5,000/-84(, ெபா: Qகாதார) ப�5வ�� அவசர 

அவசிய( க+தி RKV ேமா	டா�U, இனா( மண�யாVசி ேகாவ��ப	
 
நி'வன,தி&4 ேவைல உ,திரf வழNகf( ம�ற அYமதி8காக 
ேவ%ட)ப3கிற:. 
அ+வலக� 9றி;� :-   ம#ற� அ=மதி�கலா�. 
ந.க.எ8.3723/2020/எP1 

4120. அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 ெபா�� எ8: 7 
                 தமி2நா3 நக5ய� பய�&சி நி'வன இய84ந�, 

ேகாய(;,�� அவ�கள�� ந.கஎ%.272/2020/A2  நா�: 18.08.2020�ப
 

2020-2021( ஆ%
&4 ெச�,த ேவ%
ய நகரா	சி பN4, ெதாைக 

W.1,50,000/- (ஒ+ இல	ச,: ஐ(பதாய�ர() ெச�,த ேகா5 க
த( 

வர)ெப&'�ள:.  ஆைகயா� ேம&ப
 ெதாைகய�ைன தமி2நா3 

பய�&சி நி'வன,தி&4 ெச�,த ம�ற,தி� அYமதி 

ேவ%ட)ப3கிற:.  

அ+வலக� 9றி;� :-    
1) ம#ற� அ=மதி�கலா�. 
2) அவசர அவசிய� க�தி தன2 அ+வல? அவ?கள2# 

0# அ=மதி ெபA/ ெதாைக ெச+,தியதA9 
ம#ற� அ�கீக��கலா�.  

ந.க.எ%. 2915/2002/சி1 

4121.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 ெபா�� எ8: 8 
                       இ0நகரா	சி ;:ேரா	
� அைம0:�ள பைழய 
நகரா	சி க	
ட,ைத இ
,: அ);ற)ப3,தி ;திதாக தைரதள,தி� 
வNகி ம&'( ]த�தள,தி� அைறக� க	
ட( க	3வத&4 
�,:84
 மாவ	ட நக� ஊரைம); :ைற இய84நரக அ�வலக,தி� 

க	
ட--வ
வைம); வைரபட அYமதி (Type Design Approval) 
ெப'வத&4 மாதி5 வைரபட( ம&'( வ
வைம); வைரபட( தயா� 

ெசT: தர 31.08.2020( ேததிய�' வ�ைல);�ள� ேகார)ப	டதி� 
கீ2க%டவா' வர)ெப&ற வ�ைல);�ள�க� ம�ற,தி� பா�ைவ84( 
]
f84( ைவ8க)ப3கிற:.   

 
4122.  

அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 



வ. 
எ%. 

பதிf ெப&ற ெபாறியாள� 
நி'வன( வ�பர( 

ெதாைக W. 

1. Sathiya bama Builders 47500 
2. S.M. Builders 46500 
3. Laavanya Consultancy 45000 

அ+வலக� 9றி;� :-    
   வர)ெப&ற வ�ைல);�ள�கள�� வ5ைச எ%.3-� 

க%ட Laavanya  Consultancy  ேகாவ��ப	
 வ�ைல);�ள� 4ைறவாக 
உ�ளைத ம�ற( அNகீக58கலா(. பண�ய�� அவசர அவசிய( க+தி 
தன� அ�வல� அவ�கள: ]�அYமதி ெப&' ேவைல உ,தரf 
வழNகியைத ம�ற( அNகீக58கலா(. 

(ந.க.எ%.3897/2020/எ)1) 
 ெபா�� எ8: 9 

                  இ0நகரா	சி84	ப	ட வா�3 எ%.1]த�36 
வா�3கள���ள ெத+வ�ள84கைள இய84த� ம&'( பராம5); 

பண�க� ேம&ெகா�_( பண�84 W.54.00/-இல	ச( மதி)பb	
� 
ேம&ெகா�ள நகரா	சி நி�வாக இய84நரக ]த�ைம ெபாறியாள� 

ெச�ைன அவ�கள�� ெசய�]ைற ஆைண ந.க.எ%.29045/2019/DO2 
நா�:30.07.2020�ப
 நி�வாக அYமதி வழNக)ப	3�ள:. ேம&ப
 

பண�84 09.09.2020 அ�' ஒ)ப0த);�ள� ேகா5யதி� வர)ெப&'�ள 
இர%3 ஒ)ப0த);�ள�கள�� வ�பர(.  

1. � கNகா எல8	58க�U, 
தி+ெந�ேவலி 

0.15 % 4ைறf 

2. � ேஜாதிேவ� ஹா�3ேவ�U 
தி+ெந�ேவலி 

1.89 % அதிக( 

 
  வர)ெப&'�ள இர%3 ஒ)ப0த);�ள�கள�� 

மதி)பb	ைடவ�ட 0.15%  4ைறவாக வழNகிh�ள � கNகா 
எல8	58க�U, தி+ெந�ேவலி அவ�கள�� ஒ)ப0த);�ள�ைய ஏ&க 
ம�ற,தி� அYமதி84 ைவ8க)ப3கிற:. 
அ+வலக� 9றி;� :-    

1) ம#ற� அ=மதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள? / தன2 அ+வல? அவ?கள2# 0# 

அ=மதி ெபA/ ேவைல உ,திரC வழ�கியைத 
ம#ற� அ=மதி�கலா�.  

ந.க.எ%.1255/2020/இ1 
 

4123. அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 



 

 

 ெபா�� எ8: 10 
                       இ0நகரா	சி84 4
ந-� வ�நிேயாக( ெசTh( 

சீவல)ேப5 தைலைம ந-ேர&' நிைலய,தி��ள ;திய 4
ந-� தி	ட 

ேமா	டா�க� ம&'( சீவல)ேப5ய�லி+0: பா�8 ந-+0: நிைலய( 

வைரய�லான ந-ேர&'( 4ழாTக� ஆ%3 பராம5);8காக 

தயா58க)ப	ட உ,ேதச மதி)பb	3V ெசலவ�ன( W.25.00/-இல	ச,தி&4 

ம�ற,தி� அYமதி ேவ%ட)ப3கிற:. 

அ+வலக� 9றி;� :-   ம#ற� அ=மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.382/2020/இ1 

4124. 

அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 ெபா�� எ8: 11 
   இ0நகரா	சி பராம5)ப���ள பவ� 
�ல� வாகன( 

எ%.TAC 1007&4 த4திVசா�' ]
வைடவதா�  ;திய த4திVசா�' 

ெப'( ெபா+	3 ப9: பண�கைள ச5பா�84( பண�84 உ,ேதச 

மதி)பb	3V ெசலவ�ன( W.26,000/-84 ம�ற,தி� அYமதி 

ேவ%ட)ப3கிற:. 

அ+வலக� 9றி;� :-   ம#ற� அ=மதி�கலா�. 

ந.க.எ8. 6498/2020/இ1 

4125.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 ெபா�� எ8: 12 
             இ0நகரா	சி எ�ைல84	ப	ட ப4திகள�� தமி2நா3 

நக�);ற சாைலக� ேம(பா	3, தி	ட( 2019-2020� கீ2 

அைம8க)ப	ட ]8கிய சாைலகளான கதிேரச�ேகாவ�� சாைல, AKS 
திேய	ட� சாைல ம&'( ெவNகேட�நக�  ெமய�� சாைலய�� Hot 
Applied Thermo Plastic Marking               ெசTவத&4(, 

ேவக,தைட அைம)பத&4(, Reflective Road Stud       
ெபா+,:வத&4(, வ -ரவாPசிநக� வட84 ெமய�� ெத+வ�� 
�ைழவ�� தா�சாைல அைம)பத&4( உ,ேதச மதி)பb	3V ெசலவ�ன( 
W.4.60 இல	ச,தி&4 ம�ற,தி� அYமதி ேவ%ட)ப3கிற:.  

அ+வலக� 9றி;� :-  ம#ற� அ=மதி�கலா�. 
ந.க.எ8. 382/2020/இ1 

4126. 

அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 



 

 ெபா�� எ8: 13 
                          ேகாவ��ப	
 நகரா	சிய�� நகரா	சி நி�வாக 
ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள: ந.க.எ%.50977/2018/
ப�3 Q&றறி8ைக 

நா�.07.03.2019-� ெத5வ�,:�ளப
, தமி2நா3 ஒ+Nகிைண0த 

அப�வ�+,தி ம&'( க	
ட வ�திக� 2019-� உ�ள வ�தி 23-�ப
, 
1)நகரா	சி ஆைணயாள�-1, 2)நகரைம); அ�வல�-1, 3)நகரைம); 

ஆTவாள�-1 ஆகிேயா�கைள உ')ப�ன�களாக ெகா%3 (Screening 
Committee) ப5ேசாதைன 49 அைம,:8ெகா�ள உ,தரவ�	டதி�ப
, 

இ0நக�ம�ற த-�மான( எ%.3547, நா�.08.03.2019 அYமதி ெபற)ப	ட:.   

ேம�( ேம&ப
 49வ�� ப50:ைரய��ப
 இ0நகரா	சிய�� 2019-2020-
( ஆ%
� பதிf ெப&ற ெபாறியாள�கள�� (Register Engineers) வ�பர) 
ப	
ய� கீ28க%டவா' 

வ. 
எ%. 

ெதாழி� சா�0த வ��ந� 
ெபய� ம&'( ]கவ5 

பதிf ெப&ற ெதாழி�                       
சா�0த உ5ம( ம&'( தரவ5ைச 

1 ஆ�. ெசௗ0தரபா%
 
449-ஏ, ெமய��ேரா3 
ேகாவ��ப	
-628502. 
ேபா� ந(ப�.9443121868 

Engineers Grade III-RE 

2 எU. ேவ�Vசாமி 
7சி/12, ஆUரம(ெத+, 
ேக.ஆ�. கா()ள8U, 
ேகாவ��ப	
. 
ேபா� ந(ப�.9443204262 

Engineers Grade I-RE 

3 இ. கணபதி Q)ரமண�ய� 
157/9, 4மர� ப�ளாசா, 
மாதாNேகாவ��ெத+, 
ேகாவ��ப	
. 
ேபா� ந(ப�.9865077769 

Engineers Grade I-RE 

4 எU. Q); 
68, மாதாNேகாவ��ெத+, 
ேகாவ��ப	
. 
ேபா� ந(ப�.9443150565 

Engineers Grade I-RE 

5 எ�. ரேம�4மா� 
49--சி, ெத&4பஜா�, 
ேகாவ��ப	
. 
ேபா� ந(ப�.9443416160 

Engineers Grade II-RE 

6 ப�.மதிவாண� 
771/6, இ-ப�- காலண� 
சாUதி5நக� (ெத&4) 
ேகாவ��ப	
—628 501. 
ேபா� ந(ப�.9965525014, 
9865525014 

Engineers Grade III-RE 

7 ேக.பாலQ)ரமண�ய� 
116/6, ராஜ-�நக� 
6வ:ெத+,  
ேகாவ��ப	
-628501, 

Engineers Grade III-RE 

4127.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 



ேபா�ந(ப�.9486185909, 
7339274563 

8 எ(.மதிவாண� 
129, ெமய��ேரா3 
ேகாவ��ப	
-628 501, 
ேபா� ந(ப�.9443253229 

Engineers Grade I-RE 

9 
. ராகவ� 
பால(மா� இ�ல( 
1-4, பாரதிநக�ெத+-1 

ேகாவ��ப	
-628 501. 
ேபா� ந(ப�.9443144028 

Engineers Grade I-RE 

10 எ(.],:ரா� 
49/ஏ, Uடாலி�காலன�, 
2வ:ெத+, 
ேகாவ��ப	
-628 501. 
ேபா� ந(ப�.9500309904, 
9087011338 

Engineers Grade II-RE 

11 ஏ. ெச0தி�4மா� 

எ%.5/13, 
தி+)பதிகாலன�, 
பQவ0தைனேரா3, 
ேகாவ��ப	
-628 501. 
ேபா�ந(ப� 9443221282 

Engineers Grade I-RE 

12 ப�.மா5க%ண� 
83, வ.உ.சி.நக�, 
2வ:ெத+, 
ேகாவ��ப	
. 
ேபா�ந(ப� 9952202991 

Engineers Grade II-RE 

13 ேக. ராஜேகாபா� 
179/5, நி�ேரா3 

.எ(.ப�.மா
ய�� 

ேகாவ��ப	
-628 501 
ேபா�ந(ப� 9994256755 

Engineers Grade I-RE 

14 ேக. மா5க%ண� 

74ப�, 2வ:ெத+, 
வட84 ;:8கிராம(, 
ேகாவ��ப	
. 
ேபா�ந(ப�:7373746566, 
9788726566 

Engineers Grade III-RE 

 

 
 
 
 



15 ஜி.நாராயணசாமி 
595/3, ைபபாU கீ2;ர(, 
இனா(மண�யாVசி, 
ேகாவ��ப	
. 
ேபா� ந(ப�. 9443527368 

Engineers Grade I-RE 

16 
.காள�ரா� 
97-3/33-
, மகாராஜா கா()ள8U, 
]த�மா
, கி+�ண�ேகாவ�� 
வட84ெத+, ேகாவ��ப	
-628 502.   
ேபா� ந(ப� 9042538025 

Engineers Grade III-RE 

17 
. ரா(4மா� 
46/8, ேக.எ(.ஆ�.எU கா()ள8U, 
],தான0த;ர( 1வ:ெத+, 
ேகாவ��ப	
. 
ேபா� ந(ப�  9443160598 

Engineers Grade III-RE 

18 எ�. பா�வதிராஜா 
38/6-12, 5வ: பNகளாெத+ 
கடைல��ேரா3, 
ேகாவ��ப	
-628 501. 
ேபா� ந(ப�  9092900585 

Engineers Grade III-RE 

19 ப�. மா5ய)ப� 
110-சி, ெமய��ேரா3, 
ேராUவ -3, 
ேகாவ��ப	
-628501, 
ேபா� ந(ப�  9442522976 

Engineers Grade I-RE 

20 அ. ஆ%டன� அ+ளராப��ச� 
18, கடைல��ேரா3, பNகளாெத+, 
ேகாவ��ப	
-628501, 
ேபா� ந(ப�  9600759574 

Engineers Grade III-RE 

21 ஜி.மாலிகா அ)ேராU 
46/10-1,]கம:சாலிஹா;ர( 3வ:ெத+, 
ேகாவ��ப	
. 
ேபா�ந(ப� 7598576785 

Engineers Grade III-RE 

22 ].பாலாஜி 
687/1, 4வ:ெத+, ],:நக�, 
ேகாவ��ப	
. 
ேபா�ந(ப� 8903880088 

Engineers Grade II-RE 



 
 
 
                     ம�ற,தி� பா�ைவ84 ைவ8க)ப3கிற: 
அ+வலக� 9றி;� :-   ம#ற� பா?ைவய�	G பதிC ெசFயலா�. 

(ந.க.எ8. 2093/2019/எ;1) 
 
 
 

23 ர. �ப,மநாப�, 
60C, 1 பா�8 கிழ84ெத+, 
ேகாவ��ப	
 
ேபா� ந(ப�  9443472975 

Engineers Grade III-RE 

24 க. ெச�வ(, 
184/A12, 
நடராஜ;ர( ெத+ 6வ:ெத+, 
ேகாவ��ப	
. 
ேபா� ந(ப�  7418313105 

Engineers Grade II-RE 

25 ச. ராமகி+�ண�, 
431, ;திய காலன�, 
இனா(மண�யாVசி, ேகாவ��ப	
 
ேபா� ந(ப�: 9944087014 

Engineers Grade III-RE 

26 ச. ஆன0, 
111, ேஜாதிநக� ]த�ெத+, 
ேகாவ��ப	
. 
ேபா� ந(ப�: 96777138438 

Engineers Grade II-RE 

27 ரா.ெவNகேட�, 
ராஜேகாபா�, 
5/97B,  ம�னா	சிநக�, ஆல(ப	
, 
K.R. நக� அPச�, ேகாவ��ப	
.  
ேபா� ந(ப�: 9443358829 

Engineers Grade III-RE 

28 த.ராமச0திர� 
6/19, � க%ண�நக�, 
ம0திேதா);ேரா3, 
ேகாவ��ப	
. 
ேபா� ந(ப�: 8124269744 

Engineers Grade III-RE 

29 வ��ெச�	 ேஜாச)ரா�, 
1/130, SBM ெத+, 
நால	
�;�� 
ேகாவ��ப	
. 
ேபா� ந(ப�: 9750568844 

Engineers Grade III-RE 

30 ர.வ�ேனா,4மா� 
57/2A/C, 
ராைமயாநக�, 2வ:ெத+, 
ம0திேதா);ேரா3, ேகாவ��ப	
. 
ேபா� ந(ப�: 9171344884 

Engineers Grade III-RE 

31 ம. நாகராஜ�,  
22/8, 1வ:ேம	3ெத+, 
பாரதிநகர, ேகாவ��ப	
. 
ேபா� ந(ப�: 9790173052 

Engineers Grade II-RE 



 ெபா�� எ8: 14 
                       இ0நகரா	சிய��, இள(ெபாறிய�ய� 

ப	டதா5க_84  Internship Training பய�&சி ெபற வாT); வழN4வ: 

4றி,: நாள�த2கள�� வ�ள(பர( ெசTய)ப	3�ள:. வ�ள(பர( 

ெசTய)ப	ட ப,தி58ைக The Daily Thanthi  நாள�த984 ப	
ய� 

ெதாைக W.9,280/- வழNகிட ம�ற,தி� அYமதி ேவ%ட)ப3கிற:..  

அ+வலக� 9றி;� :-   ம#ற� அ=மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.3812/2020/இ1 
 

4128.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 ெபா�� எ8: 15 
                    இ0நகரா	சி84	ப	ட 1 ]த� 36 வா�3கள�� 

அைம0:�ள ெத+வ�ள84கைள இய84த� ம&'( பராம5); பண�க� 

ேம&ெகா�ள மதி)பb	3, ெதாைக W.54.00/- இல	ச,தி&4 

ஒ)ப0த);�ள� 09.09.2020 அ�' ேகார)ப	3�ள:. ேம&ப
 

ஒ)ப0த);�ள�ைய ெசTதி மல5� ெவள�ய�	டைம84 ப	
ய� 

ெதாைக W.72,188/-ைய EYEDEA BRAND SOLUTIONS, Chennai எ�ற 

நி'வன,தி&4 வழNகிட ம�ற,தி� அYமதி ேவ%ட)ப3கிற:..  

அ+வலக� 9றி;� :-   ம#ற� அ=மதி�கலா�. 

ந.க.எ8. 1255/2020/இ1 
 

4129.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 ெபா�� எ8: 16 
                          இ0நகரா	சி நவ -ன எ5வாh தகன ேமைட 
M/S Jwallaia equipment and consultants ம:ைர எ�ற நி'வன( 6ல( 

2007-2008( ஆ%3 ெதாடNக)ப	3 2013-2014ஆ( ஆ%3 பண�க� 
]
8க)ப	3�ள:.  அத�ேப5� நகரா	சி நி�வாக ஆைணய�, 
ெச�ைன அவ�கள�� க
த ந.க.எ%.30337/2019/P2 நா�: 24.01.2020�ப
 
ப	
யலி� ப�
,த( ெசTய)ப	ட ைவ);, ெதாைக W.113809/-ஐ 
வ�3வ�84மா' ெத5வ�8க)ப	3�ள:.  இ0நிைலய�� ேம&ப
 
ெதாைகய�ைன வழNகலா( என ெபாறியாள� ம&'( உதவ�) 
ெபாறியாளரா� 14.09.2020( ேததிய�� அறி8ைக சம�)ப�8க)ப	3�ள:.  
அத�ப
 கீ2க%ட வ�பர)ப
 ப	
யலி� ப�
,த( ெசTத ைவ);, 
ெதாைகைய ேம&ப
 நி'வன,தி&4 வழNக ம�ற,தி� அYமதி 
ேவ%ட)ப3கிற:. 
 

வ.
எ
%. 

வ�பர( ப	
யலி� 
ப�
,த( 

ெசTய)ப	ட 
ைவ); 

ெதாைக W. 

ப	
யலி� ேததி வ�பர( 

1. 1st 
Partbill 

42600 3103.2009 

4130.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 



2. 1st 
Partbill 

8108 31.03.2009 

3. IInd 
Partbill 

33101 14.12.2009 

4. IV 
Partbill 

30000 29.07.2011 

 ெமா,த
� 

113809  

 
அ+வலக� 9றி;� :-    

1) ம#ற� அ=மதி�கலா�. 
2) அவசர�, அவசிய� க�தி ம#ற� அ=மதி 

எதி?ேநா�கி தன2 அ+வல? அவ?கள2# 0# 
அ=மதி ெபA/ ெதாைக T.1,13,809/-வழ�கியைத 
ம#ற� அ�கீக��கலா�.  

ந.க.எ%.7331 /2006/ப�4 
 

 ெபா�� எ8: 17 

                          இ0நகரா	சி ெபா:Qகாதார) ப�5வ�� 

�Tைம) பண�யாளராக) பண�;50த தி+.வ -ர� / க+)ப� 30.09.2019-� 

வய: ]தி�வ�� காரணமாக ஓTf ெப&றா�.  அவ+84 வழNக)பட 

ேவ%
ய சிற); ேசமலநிதி ம&'( அரQ மான�ய, ெதாைக W.10,000/- 
வழNக ம�ற,தி� அYமதி ேவ%ட)ப3கிற:. 

அ+வலக� 9றி;� :-   அ=மதி�கலா�. 
(ந.க.எ8.2498/2020/எP1) 
 

4131.   

அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 ெபா�� எ8: 18 

                       இ0நகரா	சி84 கீ2க%ட வ�பர)ப
யான 
ப,தி58ைகக� கீ2க%ட வ�பர)ப
யான மாதNக_84 ப,தி58ைக 
வ�நிேயாக( ெசTதைம84 ெதாைக வழN4மா' ப	
ய� 
வழNகிh�ளா�க�.  எனேவ ப	
யலி� க%3�ளப
 ெதாைக வழNக 
ம�ற,தி� அYமதி ேவ%ட)ப3கிற:. 

வ.எ%. ப,தி58ைகய�� 

ெபய� 

வ�நிேயாக( ெசTத கால(  ெதாைக 

W. 

1. தின,த0தி 

நாள�த2 

ஜ-ைல 2018 ]த� ஜ-ைல 

2020 வைர 
37259/- 

2. தினமல� நாள�த2 ஜ-ைல 2018 ]த� ஜ-ைல 

2020 வைர 
35960/- 

3. த-8கதி� நாள�த2 ஏ)ர� 2019 ]த� ஏ)ர� 

2020 வைர  
12480/- 

4. தினமண� நாள�த2 ஜ-ைல 2018 ]த� ஜ-ைல 

2020 வைர 
31955/- 

4132.    

அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 



5. தினகர� நாள�த2 ஜ-ைல 2018 ]த� ஜ-ைல 

2020 வைர 
24160/- 

6. மாைல]ரQ 

நாள�த2 

ஜ-ைல 2018 ]த� ஜ-ைல 

2020 வைர 
29455/- 

அ+வலக� 9றி;� :-   
1. ம#ற� அ=மதி�கலா�. 
2. அவசர, அவசிய� க�தி ம#ற அ=மதி 

எதி?ேநா�கி தன2 அ+வல? அவ?கள2# 
0#அ=மதி ெபA/ ஜUைல 2020வைர ெதாைக 
வழ�கியைத ம#ற� அ�கீக��கலா�. 

3. ஆகVG 2020 0த� ஒWெவா� மாத0� 
வ�நிேயாக� ெசFத ப,தி��ைககL�9� 
ேம+� இன2 வ�நிேயாக� ெசFய;பG� 
ப,தி��ைககL�9  ெபற;பG� 
ப	
ய�கள2# அ
;பைடய�� ெதாைக வழ�க 
ம#ற� அ=மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.722/2020/ப�2 
 

 ெபா�� எ8: 19 

  இ0நகரா	சிய�� தமி2நா3 4
ந-� வ
கா� வா5ய,தி� 
6ல( ெசய�ப	3 வ0த 4
ந-� அப�வ�+,தி தி	ட,தி� கீ2 ]
f&ற 

தி	ட)பண�கைள நகரா	சி 6ல( தின]( 10 பண�யாள�கைள 

ெகா%3 ஒ+வ+ட கால,தி&4 இய84( பண�84 W.21.00 இல	ச( 
மதி)பb	
� ேம&ெகா�ள இ0நக�ம�ற தன� அ�வல� அவ�களா� 
31.08.2020� ம�ற எ%.4110 நி�வாக அYமதி வழNக)ப	3�ள:.  

அத�ப
 ேம&ப
 பண�84 25.09.2020 அ�' ஒ)ப0த);�ள� ேகா5யதி� 
வர)ெப&'�ள இர%3 ஒ)ப0த);�ள�கள�� வ�பர(. 

1)தி+.எV.]கம:இ)ராஹி( .. மதி)பb	ைடவ�ட (--) 0.00   4ைறf 
2)தி+.வ�.. ச,யசீல� .. மதி)பb	ைடவ�ட (+) 0.32   அதிக( 

   வர)ெப&'�ள 2 ஒ)ப0த);�ள�கள�� மதி)பb	ைடவ�ட (--
) 0.00 4ைறவாக வழNகிh�ள ஒ)ப0த8கார� தி+.எV.]கம:இ)ராஹி( 
அவ�கள�� ஒ)ப0த);�ள�ைய ஏ&க ம�ற,தி� அYமதி84 ைவ8க)ப3கிற:. 
அ+வலக� 9றி;� :-    

1) ம#ற� அ=மதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள?/தன2 அ+வல? அவ?கள2# 

0#அ=மதி ெபA/ ேவைல உ,திரC 
வழ�கியைத ம#ற� அ=மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.3812/2020/இ1  

 

4133.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 ெபா�� எ8: 20 
  �,:84
 மாவ	ட ஆ	சி,தைலவ� அவ�கள�� உ,தரf 
ந.க.எ%.ஊநி8/3666/2015 நா�:31.12.2019 ம&'( :ைண இய84ந�, 

Qகாதார)பண�க� ேகாவ��ப	
 அவ�கள�� க
த ந.க.எ%.792/அ3/2019                   

4134. 

அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 



நா�:01.10.2019 இ0நகரா	சி ப4திகள�� ெடN4 த3); நடவ
8ைக 
பண�கைள த-வ�ரமாக ேம&ெகா�_மா' அறிf',திh�ளதி� ேப5� 
ெடN4 த3); பண� அவசர அவசிய( க+தி 100 த&காலிக 
கள)பண�யாள�க� இ0நகரா	சி நி�வாக,தி� 6ல( ேநர
யாக ெடN4 
ம&'( ைவரU காTVச� த3); நடவ
8ைக பண�ய��  அவசர 
அவசிய( க+தி ேநர
யாக, 01.10.2020 ]த� 31.12.2020 வைர ெடN4 

பண�8காக த&காலிக கள)பண�யாள�கைள ேம�( 3 மாத,தி&4 

நியமி8கf(, இத&கான ஊதிய,திைன ECS ]ைறய�� மாத0ேதா'( 
வழN4வத&4( ம�ற அYமதி ேவ%ட)ப3கிற:. 
அ+வலக� 9றி;� :-    

1) ம#ற� அ=மதி�கலா�. 
2) அவசர�, அவசிய� க�தி  தன2 அ+வல? 

அவ?கள2# 0# அ=மதி ெபA/ 100 
பண�யாள?கைள ெட�9 பண��காக தAகாலிகமாக 
நியமி�க ம#ற� அ=மதி�கலா�.   

ந.க.எ%.4468/2015/எV1 
 

 ெபா�� எ8: 21 
   இ0நகரா	சி அ(மா உணவக,தி&4 ேதைவயான 
பலசர84 ம&'( இதர ெபா+	கைள வ�நிேயாக( ெசTவத&4 அரQ 
அNகீகார( ெப&ற நி'வனமான !	3றf நி'வனNகள�டமி+0: 
23.09.2020 வைர வ�ைல);�ள� ேகார)ப	ட:.  கீ28க%டவா' 
வர)ெப&ற வ�ைல);�ள� ம�ற,தி� பா�ைவ84(, ]
f84( 
ைவ8க)ப3கிற:. 
 

வ.          
எ%. 

ெபா+� வ�பர( 
அளf      
(Quantity) 

மண� 
],தா' 
ெப% 

காவல� 
ெதாழி&  
!	3றf  
ேசைவ 
சNக(               

(GST Extra) 

தி+     
ெந�ேவலி 
மாவ	ட 
ஒ)ப0த 

ெதாழிலாள� 
ெதாழி& 
!	3றf 

ேசைவ சNக(           
((GST Extra) 

சித( பரனா�
ஒ)ப0த 

ெதாழிலாள�
ெதாழி& !	
3றf ேசைவ

சNக(               
(GST Extra)

1. மPச�ெபா
  1 கிேலா 145 146 138 
2. காய)ெபா
  1 கிேலா 1005 1006 995 
3. சா(பா�ெபா
  1 கிேலா 300 302 290 
4. சபbனா ெபா
  1 கிேலா 30 31 25 
5. :வர(ப+);  1 கிேலா 108 110 103 
6. உ_0த(ப+);  1 கிேலா 120 121 117 
7. ெவ�ள)^3  1 கிேலா 145 148 137 
8. ெவ0ைதய(  1 கிேலா 92 93 88 
9. க34   1 கிேலா 80 81 76 
10. உ);   1 கிேலா 10 11 8 
11. சீரக(   1 கிேலா 220 222 216 

4135.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 



12. ;ள�  1 கிேலா 100 102 98 
13. சைமய� 

எ%ெணT  
1 லி	ட� 95 96 89 

14. வ,த�  1 கிேலா 143 145 140 
15. பாசிப+);  1 கிேலா 120 122 117 
16. மிள4  1 கிேலா 470 472 465 
17. கடைலப+); 1 கிேலா 75 77 70 
18. டா�டா  1 கிேலா 95 97 91 
19. வ,த�ெபா
  1 கிேலா 300 302 278 
20. ப�5யாண�ெபா
  1 கிேலா 575 576 545 
21. ேசா(; 1 கிேலா 200 202 183 
22. வ�(பா� 

(ெப5ய:) 
1 
எ%ண( 

13 14 12 

23. Steel 
Uகிர)ப�  

1 
எ%ண(  

9 10 8 

24. EXO Saferi 1 
எ%ண( 

7 8 6 

  ேம&க%ட வ�ைல);�ள�கள�� சித(பரனா� ஒ)ப0த 

ெதாழிலாள� ெதாழி&!	3றf ேசைவ சNக(, �,:84
 

ெகா3,:�ள வ�ைல);�ள� 4ைறவாக இ+)பதா� அதைன ஏ&க 

ம�ற,தி� அYமதி ேவ%ட)ப3கிற:.  

அ+வலக� 9றி;� :-    
1) ம#ற� அ=மதி�கலா�. 
2) அவசர�, அவசிய� க�தி  ம#ற� அ=மதிைய 

எதிேநா�கி தன2 அ+வல�# 0# அ=மதி ெபA/ 
வ�நிேயாக உ,திரC வழ�கியைத ம#ற� 
அ�கீக��கலா�.  

ந.க.எ%.7521/2014/அ1 

 
 

 ெபா�� எ8: 22 
               ேகாவ��ப	
 நகரா	சி அ�வலக( ெபாறிய�ய� 
ப�5வ�� ெபா+,த)ப	3�ள UPS ேப	ட5 ப9தைட0: UPS  இய8க 
இயலாத நிைலய�� உ�ளதா� ப9தைட0த ேப	ட5ைய அக&றிவ�	3 
;தியதாக 4 எ%ண( 12V42AH  ேப	ட5 வாNகி ெபா+,:வத&4 

உ,ேதச மதி)பb	3V ெசலவ�ன( W.30,000/-84  ம�ற,தி� அYமதி 
ேவ%ட)ப3கிற:. 
அ+வலக� 9றி;� :-      ம#ற� அ=மதி�கலா�. 

ந.க.எ8. 4456/2020/இ1 

 

.    

4136.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 ெபா�� எ8: 23 
    இ0நகரா	சி84	ப	ட  வா�3 எ%.4 � அைம0:�ள 
தினச5 ச0ைதய�� உ�ள வைளf ப9தைட0:�ளதா� அ0த வைளf 

4137.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 



இ
,:வ�	3 ;திதாக க	டf(, ேம�( சி'பால( 
ப9தைட0:�ளதா� அதைன அக&றிவ�	3 ;திய சி'பால( 
அைம8கf(, வ
காலி� உ�ள ேச'கைள அக&'( பண�h( 
அவசியமாகிற:.  ேம�(, பQ(ெபா� ],:ராமலிNக, ேதவ� தினச5 
ச0ைத சி'வ�யாபா5க� சNக( �ைழf வைளைவ  அகல)ப3,தி தர 
ேகா58ைக ைவ,:�ளதா� அத&காக தயா58க)ப	ட உ,ேதச 

மதி)பb	3V ெசலவ�ன( W.8.50 இல	ச,தி&4 ம�ற,தி� அYமதி 
ேவ%ட)ப3கிற:. 
அ+வலக� 9றி;� :-    

     ம#ற� அ=மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.382/2020/இ1  
 ெபா�� எ8: 24 

  இ0நகரா	சி84	ப	ட வா�3எ%.1 உ�ள இராமசாமி 
ெத+வ�&4 பகி�மான 4ழாT ம&'( ப�ரதான 4ழாைய இைண84(  

Feeder Main Pipe     இர%டாவ: இரய��ேவ இ+);)பாைத 
அைமவதா� 4
ந-� வழNக ேவ%
h�ளதா� கா0திநக5லி+0: 
ேம�நிைல ந-�,ேத8க, ெதா	
ய�லி+0: இராமசாமிெத+ வைர 
Feeder Main Pipe            அைம84( பண�84 உ,ேதச மதி)பb	3V 

ெசலவ�ன( W.2.35 இல	ச,தி&4 ம�ற,தி� அYமதி 
ேவ%ட)ப3கிற:.   
அ+வலக� 9றி;� :-    

1) ம#ற� இ;பண�ைய 9
நU? நிதிய�# கீX 
ெசFய அ=மதி�கலா�. 

2) நகரா	சி ச	ட வ�தி எ8.15# கீX ேவைல 
உ,திரC வழ�க;ப	டைத ம#ற� 
அ=மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.4167/2020/இ1  

4138.  

அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 ெபா�� எ8: 25 

                        இ0நகரா	சி84	ப	ட வா�3 எ%.33� 

பQவ0தைன சாைல பாரதிநக� கிழ84 6-வ:ெத+ வா�3 எ%.34, 
ேஜாதிநக� 3-வ:ெத+ ம&'( ேஜாதிநக� 2வ: ெத+வ�� ;திய 
ெத+வ�ள84க� அைம)பத&4 மி�சார வா5ய,தி� 6ல( 
ேம&ெகா�ள)பட ேவ%
ய பண�க� ேம&ெகா�ள)ப	3 
]
8க)ப	3�ளதா� ;தியதாக 21 எ%ண( 30W LED  
ெத+வ�ள84க� வாNகி ெபா+,:வத&4 உ,ேதச மதி)பb	3V 

ெசலவ�ன( W.1.00/- இல	ச,தி&4 ம�ற,தி� அYமதி 
ேவ%ட)ப3கிற:.  
அ+வலக� 9றி;� :-  ம#ற� அ=மதி�கலா�. 
ந.க.எ8.382/2020/இ1  

4139.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 ெபா�� எ8: 26 

              இ0நகரா	சிய�� கண�ன� ப�5வ�� பய�ப3,த)ப	3 

4140.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 



வ+( RICOH ெஜரா8U மிஷி� ப9தைட0:�ள:. ேம�(, 

ப9தைட0:�ள RICOH ெஜரா8U மிஷி� இய0திர,ைத ப9:க� 

ச5பா�84( பண�84 உ,ேதச மதி)பb	3V ெசலவ�ன( W.10,000/-84 
ம�ற,தி� அYமதி ேவ%ட)ப3கிற:. 
அ+வலக� 9றி;� :-    

1. ம#ற� அ=மதி�கலா�. 
2. நகரா	சி வ�தி எ8.15# கீX ேவைல உ,திரC 

வழ�க;ப	டைத ம#ற� அ=மதி�கலா�. 

ந.க.எ8. 4456/2020/இ1 
 ெபா�� எ8: 27 

   இ0நகரா	சி84 ெசா0தமான அ(மா உணவக,தி� 

மாைல ேநரNகள�� !3தலாக ச)பா,தி தயா� ெசT: 

ெபா:ம8க_84 வ�நிேயாக( ெசTதிட ஏ:வாக ச)பா,தி இய0திரNக� 

அ)பா ேக	ரU  ேக	ட5N ச�வ -U ேகாவ��ப	
 எ�ற 

நி'வன,திடமி+0: நா� 27.06.2020 ]த� 31.08.2020 வைர வாடைக84 

எ3,த வைகய�� ெதாைக W.6800/-ஐ ேம&ப
 நி'வன,தி&4 வழNகிட 

ம�ற அYமதி ேவ%ட)ப3கிற:. 

அ+வலக� 9றி;� :-    

ம#ற� அ=மதி�கலா�. 

ந.க.எ8. 7521/2014/அ1   

4141.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:.. 

 ெபா�� எ8: 28 

   இ0நகரா	சிய�� ெபா: ஊரடNகி�ேபா: 

ெசய�படாத 4,தைக இனNக_84 01.04.2020 ]த� 31.05.2020 வைர 

உ�ள கால,தி&கான நகரா	சி கைடக� ம&'( ஆ%3 4,தைக 

இனNக� த�_ப
 ெசTவத&காக வர)ெப&'�ள அரசாைண (
) 

எ%.298 நகரா	சி நி�வாக( ம&'( 4
ந-� வழNக� :ைற 

நா�.02.09.2020 ஐ ம�ற,தி� பா�ைவ84(, பதிவ�&4( 

ைவ8க)ப3கிற:. 

அ+வலக� 9றி;� :-   ம#ற� பா?ைவய�	G பதிC ெசFயலா�. 

ந.க.எ%. 4449/2020/அ3  

4142.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 

 ெபா�� எ8: 29 

   Ïªefuh£Á 2020-2021« M©o‰F njitahd vGJ 

bghU£fŸ, got§fŸ, gÂntLfŸ k‰W« fâå Ãç©lU¡F njitahd 

nlhd®fŸ M»ait éãnahf« brŒa muR m§Ñfhu« bg‰w T£LwÎ 

ãWtd§fëläUªJ 23.09.2020M« njÂ tiu bgw¥g£l éiy¥òŸë 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, KoÎ¡F« it¡f¥gL»wJ. 

    
t. 

v©. 

bghU£fŸ étu«  msÎ (Quan 

tity) 

ÂUbešntè 

kht£l 

x¥gªj 

bjhêyhs®f

nkyfu« 

Ãç©o§ 

bjhêyh

s®fŸ 

ÁtfhÁ 

Ãç©l®

° 

bjhê‰ 

4143.அ�வலக 

4றி);          

அNகீக58 

க)ப	ட:. 



Ÿ bjhê‰ 

T£LwÎ 

nrit r§f« 

(GST Extra) 

bjhê‰ 

T£LwÎ  

r§f« 

(GST 

Extra) 

T£Lw

Î nrit 

r§f« 

(GST 

Extra) 
1. A4 fh§f® ng¥g® (Green 

Paper) 

1 ß« 432 431 428 

2. bl§F mguhj f£lz 

uÓJ                              

(100 v©z« bfh©lJ) 

1 ò¡ 92 91 90 

3. Ãsh°o¡ mguhj 

f£lz uÓJ                        

(100 v©z« bfh©lJ) 

1 ò¡ 92 91 90 

4. Âl¡fêÎ nkyh©ik 

mguhj uÓJ        (100 

v©z« bfh©lJ) 

1 ò¡ 95 94 90 

5. MDR gÂntL 50 g¡f« 1 v©z« 652 650 648 

6. Vy gÂntL 50 g¡f« 1 v©z« 272 271 268 

7 x¥gªj¥òŸë gÂntL  1 v©z« 453 452 448 

8. bl§F 

nk‰gh®itahs®fŸ 

gÂntL 50 g¡f« 

1 v©z« 354 353 350 

9. bl§F  Identify  gÂntL  1 v©z« 354 353 350 

10. r«gs gÂntL 1 v©z« 990 989 895 

11. tH¡F gÂntL 1 v©z« 454 453 448 

12. CÂa ca®Î gÂntL 1 v©z« 274 273 268 

13. k‹w Ô®khd gÂntL 1 v©z« 3399 3398 3397 

14. Stock Register  1 v©z« 454 453 448 

15. j‰braš éL¥ò gÂntL 

50 g¡f«  

1 v©z« 274 273 268 

16. it¥ò¤ bjhif gÂntL 

(200 g¡f« bfh©lJ) 

1 v©z« 1505 1504 1500 

17. iu£o§ngL r‹ik¡fh 1 v©z« 305 304 300 

18. Chitta Register  1 v©z« 1803 1802 1798 

19. f« gh£oš (bgçaJ) 1 v©z« 100 99 95 

20. mYtyf  K‹gz 

gÂntL  

1 v©z« 453 452 448 

21. LIR  gÂntL 1 v©z« 453 452 448 

22. TVS PRINTER 

GATRIAGE 

1 v©z« 305 304 300 

23. 12A Toner 1 v©z« 5118 5117 5110 

24. RICHO XEROX TONER 1 v©z« 3518 3517 3510 



25. A4 Size paper 1 ß« 278 277 274 

26. FS Size Paper Legal 1 ß« 328 327 325 

27. Demand Notice 100 Nos 203 202 198 

28. Sanitary Worker 

Attendance Register  

1 v©z« 453 452 448 

29. f£ol mDkÂ kW¥ò 

c¤juÎ got«  (100g¡f« 

bfh©lJ) 

1 ò¡ 303 302 298 

30. x¥òjš m£il 100Nos 250 225 200 

31. mDkÂæ‹¿  

f£l¥gL« / f£l¥g£l 

f£ol¤ij bghW¤J 

neh£O° (1+1)           (100  

v©z« bfh©lJ) 

1 ò¡ 355 353 350 

32. M¡»uä¥ò m¿é¥ò 

neh£O° (1+1)  

100  v©z« bfh©lJ) 

1 ò¡ 355 353 350 

33. bg‹Áš gh¡° 1 v©z« 80 79 75 

34. Jâft®  ( SR ò¡ Legal 

ir°) 

1 v©z« 12 11.75 11 

35. jghš ngL  (òšft®) 1 v©z« 203 202 200 

36. f¤jçnfhš (bgçaJ) 1 v©z« 155 154 150 

37. Cheque Register 1 v©z« 453 452 448 

38. CD with Cover 1 Time  100Nos 1900 1850 1800 

39. Stamp Pad Big 1 v©z« 98 97 95 

40. Stamp Pad Small 1 v©z« 78 77 75 

41. Stamp Pad Ink 1 v©z« 43 42 40 

42. File Pad  (Special) 1 v©z« 53 52 49 

43. Wrapper Sheet 100Nos 700 699 698 

44. F©^Á  1 Box 33 32 30 

45. K¥g£il CÁ 1 v©z« 9 8.50 8 

46. ¥sh¥ (fy®)   1 v©z« 63 62 60 

47. Mo£ bg‹Áš 1 Box 91 90 80 

48. STAPLAR Pin Box     

(20 Nos)  Small 

1 v©z« 253 252 250 

49. STAPLAR Pin Box      

(10 Nos)   Big 

1 v©z« 178 177 175 

50. STAPLAR Pin  

MACHNE Small 

1 v©z« 78 77 75 

51. STAPLAR Pin 

MACHNE Big 

1 v©z« 453 452 448 

52. EAESAR  Box 1 v©z« 83 82 80 



53. STEEL SCALE  1 v©z« 17 16.50 15 

54. 1Q Ruled Long Size 

Note 

1 v©z« 177 176 174 

55. 2Q Ruled Long Size 

Note 

1 v©z« 353 352 338 

56. D & O got« 1 ò¡ 303 302 298 

57. Form 4 / 4A 1 ò¡ 328 327 323 

58. MCF 105 bršyh‹ 

çí°l® 

1 v©z« 453 452 448 

59. M.L. Register 1 v©z« 453 452 448 

60. Stores Priced  Ledger 1 v©z« 453 452 448 

61. Asset Register 1 v©z« 453 452 448 

62. P.F. Abstract Register 1 v©z« 653 652 648 

63. Property  Tax Demand 

5 Years  Lether  Bind 

1 v©z« 4298 4297 4295 

64. Mutation  Register 1 v©z« 1105 1104 1100 

65. o‹lh¡ 1 f£L 45 44 40 

66. P.F. Cash Book 1 v©z« 453 452 448 

67. T.A  Bill  ( 4 Page) 100Nos 503 502 495 

68. K‹gz¥gÂntL 1 v©z« 273 272 268 

69. Ï£è nlh¡f‹ (1200 

uÓJfŸ) 

1 ò¡ 165 164 162 

70. rh«gh® rhj« nlh¡f‹ 

(300 uÓJfŸ) 

1 ò¡ 49 48.50 45 

71. jæ® rhj« nlh¡f‹ (300 

uÓJfŸ) 

1 ò¡ 49 48.50 45 

72. fâå tç uÓJ (With 

Carbon 1+1)  

1000 uÓJfŸ 2530 2520 2480 

73. tUif gÂntL  1 v©z« 273 272 268 

74. M.Book  25 Page 1 v©z« 90 89 88 

75. M.Book  50 Page 1 v©z« 123 122 118 

76. M.Book  100 Page 1 v©z« 153 152 148 

77. Project  Ledger 1 v©z« 453 452 447 

78. Tabal Cover   (Big) 100 Nos 229 228 225 

79. Tabal Cover   (Small) 100 Nos 205 204 200 

80. Arrear Demand Register  

1 Years 

1 v©z« 903 902 898 

81. Personal Register 100 

Page 

1 v©z« 453 452 448 

82. Personal Register  50 

Page 

1 v©z« 205 204 200 



83. Log Book  ( 200 Page ) 1 v©z« 315 314 310 

84. Log Book  (100 Page) 1 v©z« 200 199 195 

85. Running Note 1 v©z« 273 272 268 

86. Reminder Diary 1 v©z« 273 272 268 

87. Ãw¥ò rh‹W nfhU« 
é©z¥g«  (100 Nos) 

1  ò¡ 278 277 275 

88. Ïw¥ò rh‹W nfhU« 
é©z¥g«  (100 Nos) 

1 ò¡ 278 277 275 

89. Despatch  Register 1 v©z« 353 352 345 

90. DR   (Tapal) 1 v©z« 305 304 300 

91. Tender Register 1 v©z« 273 272 268 

92. rhiynahu f£lz 
tNš uÓJ ò¤jf«   (xU 
ò¤jf« 100 v©z« 
bfh©lJ)   

1 ò¡ 99 98.50 95 

93. òÂa FoÚ® FHhŒ 
Ïiz¥ò é©z¥g 
got«  (100 Nos) 

1  ò¡ 273 272 268 

94. Ãw¥ò m¿¡if got« 
(got« v©.1)             (100 
v©z« bfh©lJ) 

1 ò¡ 598 597 583 

95. Ïw¥ò m¿¡if got« 
(got« v©.2)  
(100 v©z« bfh©lJ) 

1 ò¡ 598 597 583 

96. Ïw¥ò fhuz got« 
(got« v©.4) 
(100 v©z« bfh©lJ) 

1 ò¡ 328 327 323 

97. Ïw¥ò fhuz got« 
(got« v©.4A) 

(100 v©z« bfh©lJ) 

1 ò¡ 328 327 323 

98. Ãw¥ò ÂU¤j¥got« 
(100 v©z« bfh©lJ)  

1 ò¡ 253 252 248 

99. Ïw¥ò ÂU¤j¥got«  
(100 v©z« bfh©lJ) 

1 ò¡ 253 252 248 

100. D&O Register  1 ò¡ 453 
 

452 448 

101. Fever Case Surveillance 
Register 

1 ò¡ 453 
 

452 448 

102. DBC  Square Note  1 ò¡ 19 18.50 18 

103. Dengue Investigation 
Form  (100 Page) 

1 ò¡ 273 272 268 

104. Stock Entry Register  1 ò¡ 283 282 275 

105. öŒik ÏªÂah Â£l 
gÂntL (got« I. IV) 

1 ò¡ 683 682 675 

106. Rfhjhu¥ÃçÎ cu 
é‰gid gÂntL  

1 ò¡ 558 557 550 



107. Rfhjhu¥ÃçÎ cy®fêÎ 
é‰gid gÂntL 

1 ò¡ 558 557 550 

108. tuéd¥ gÂntL 
(Receipt book) 

1 ò¡ 453 452 448 

109. bryéd gÂntL  
(Payment book) 

1 ò¡ 453 452 448 

110. R¤jefš gÂntL 1 ò¡ 453 452 448 

111. ML mo rhiy f£lz uÓJ                                     
(100 v©z« bfh©lJ) 

1 ò¡ 99 98.50 95 

112. FoÚ® Ïiz¥ò bga® kh‰w« 
é©z¥g got«  (100 v©z« 
bfh©lJ) 

1 ò¡ 273 272 268 

113. brh¤Jtç bga® kh‰w« 
é©z¥g got«   (100 v©z« 
bfh©lJ) 

1 ò¡ 273 272 268 

114. tiugl efš é©z¥g got«                               
(100 v©z« bfh©lJ) 

1 ò¡  283 282 275 

115. Å£L Ïiz¥ò gÂntL                                     
(House Service Register)  

1 ò¡ 183 182 175 

    

            nk‰f©l éiy¥òŸëfëš ÁtfhÁ Ãç©l®°, 
bjhê‰T£LwÎ nrit r§f«, ÁtfhÁ bfhL¤JŸs éiy¥òŸë Fiwthf 
ÏU¥gjhš mjid V‰f k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò:-  

1) k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2) mtru, mtÁa« fUÂ k‹w mDkÂ vÂ®neh¡» 
jåmYty® mt®fë‹ K‹mDkÂ bg‰W  
éãnahf c¤juÎ tH§»aij k‹w« 
m§Ñfç¡fyh«. 

 

 


