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2470) bghŸsh¢Á efuh£Áæš xU§»idªj FHªijfŸ ts®¢Á¤Â£l« (ICDS)       2019-
20-‹ Ñœ  efuh£Á¡F brhªjkhd efuh£Á M©fŸ nkšãiy¥gŸë tshf¤ÂYŸs m§f‹ 
tho ika¤Âš kuhk¤J brŒjš gâ¡F %.2.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£o‰F 25.09.2020 M« njÂæš 
x¥gªj¥òŸë nfhçaÂš tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfis¡ bfh©L x¥ò neh¡F g£oaš jah® 
brŒa¥g£l égu« Ã‹tUkhW. 

1. 
M/S: j©lghâ m‹ nfh, 
bghŸsh¢Á. 

kÂ¥Õ£L   éiy   é»j¤ij   él   0.33…  
FiwÎ. 

2. ÂU:M®.R¥ukâa«, bghŸsh¢Á. 
kÂ¥Õ£L   éiy   é»j¤ij   él   2.87…  
mÂf«. 

 
tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£L éiy é»j¤ij él 0.33… 

FiwthdjhfÎ«, k‰wij él FiwthdjhfÎ« x¥gªj¥òŸë më¤JŸs x¥gªjjhu® M/S: 

j©lghâ m‹ nfh, bghŸsh¢Á mt®fë‹ x¥gªj¥òŸëia V‰f, k‹w mDkÂ 
nfhu¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò: 

1. Kjš miH¥ghf tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš 0.33… Fiwthdjhf 
x¥gªj¥òŸë më¤JŸs x¥gªjjhu® M/S: j©lghâ m‹ nfh, bghŸsh¢Á 
mt®fë‹ x¥gªj¥òŸëia k‹w« V‰fyh«. 

2. nk‰fh© gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W, 
x¥gªj¥òŸë nfhç elto¡iffŸ nk‰bfh©lijÍ« k‰W« gâ c¤ÂuÎ 
tH§»aijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©e.f.v©e.f.v©e.f.v©:    0132/2020/Ï10132/2020/Ï10132/2020/Ï10132/2020/Ï1    
 

2471) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� ெத�வ�ள�� பராம��ப�� ப�ரதான ��கிய சாைல 
ச�தி��கள � உய"மி� ேகா�ர வ�ள��க�, கீ&க'ட இட*கள � +மா" 12 
ஆ'/க0�� �� அைம�க�ப/, ெதாட"�2 இய*கி வ�கிற2. இதி� 400W MH 
வ�ள��க� ெபா�:திக� அைம�க�ப/�ள2. 

வ.எ
' 

இட< 
ெபா�:திகள 

� 
எ'ண��ைக 

வ�ள�� 
திற� 

ெமா:த 
திற� 

1. கா�தி சிைல ச�தி�� 6 2 X 400W 4800 W 

2. 
ப�லட< ேரா/ மAB< New 
Scheme ேரா/ ச�தி�� 

6 2 X 400W 4800 W 

 
ேமAகா' உய"மி� ேகா�ர வ�ள��கள � ெபா�:த�ப/�ள ெபா�:திக� 

(Fittings) 400W MH மிகR< பSதைட�2 (Body damaged) பய�ப/:த இயலாத நிைலய�� 
உ�ள2. +மா" 12 ஆ'/க� ெவய��ற பய�பாY� உ�ளதா�, இத� Body  
வZவ�S�2�ளதா�, மைழந\" உ���2 அY�கY Short Circuit ஆகி ெமா:த 
வ�ள��க0< ஒள ராத நிைல ஏAப/கிற2. ��கிய ப�ரதான சாைல ச�தி��கள � 
வ�ள��க� அY�கY ஒள ராம� இ��பதா�, இ�� b&�2 காண�ப/கிற2. இதனா� 



ெபா2ம�க� பய�பாYA�< மAB< ேபா��வர:திA�< மிகR< சிரம�ப/கி�றன". 
ேமZ< வ�ப:2க� அY�கY ஏAப/கிற2. எனேவ ெபா�:திகைள �2�ப��க 
ேவ'Yc�ள2. 

ெபா2ம�க� நல� க�திc<, மி� ேசமி�� ஏAப/:திடR<, ேமAகா' 
உய"மி� ேகா�ர வ�ள��கள � உ�ள 400W MH வ�ள��க� ெபா�:திக0�� பதி� 
150W LED Flood light வ�ள��கைள ெபா�:தலா<. ேமAகா' உய"மி� ேகா�ர 
வ�ள��கள � 150W LED Flood ெபா�:திக� ெகா'/ �2�ப��கR<, இதAகான உ:ேதச 
ெசலவ�ன< i.3.00 இலச:திA�< ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி�கலா<. 
 

2472) ெபா�ளா�சி நகராசி�� ெசா�தமாக எ<.ஜி.ஆ" நக�� ெபா2�கழி�ப�ட< 
ெசய�ப/ வ�கிற2. 

இ�கழி�ப�ட< கட�ப/ பல வ�ட*க� ஆனதாZ<, மைழ�கால*கள � 
ெபnத மைழந\ராZ<, ேமAoைரக� பSதைட�2< ெபய"�த நிைலய�Z�ள2. 

ேமZ<, கதRக� 2��ப�Y:தத� காரணமாக கதRகள � ஆ*கா*ேக 
ஓைடக� வ�S�ததா�, பய�ப/:2< ெப'க� சிரம:திA��ளாகிறா"க�. 

ேமAகாq< கழி�ப�ட:ைத ெபா2ம�க� பய�ப/:2< வ�தமாக, 
மராம:2�பண�க� ேமAெகா'/ �2�ப��க ேவ'Yc�ள2. 

எனேவ, ேமAகாq< கழி�ப�ட:தி� மராம:2�பண� ேமAெகா'/ �2�ப��க    
i.4.50 இலச:திA� மதி�பr/ தயா" ெசnய�ப/�ள2. 

தயா" ெசnய�பட மதி�பrYA� ம�ற:தி� அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 

2. ேமAகாq< மதி�பrYைன ெபா2நிதிய�� ேமAெகா�ள ம�ற< அkமதி 
வழ*கலா<. 

2473) ெபா�ளா�சி நகராசி நகராசி�� ெசா�தமான இராமகி�sணா நக�� 
நகராசி ந/நிைல�ப�ள  ெசய�ப/ வ�கிற2. 

பய�Z< �ழ�ைதக� நல�க�திc<, அதிகமாக பய�Z< �ழ�ைதகள � 
எ'ண��ைக காரணமாகR<, �த� தள:தி� வ��பைறக� ம/< கY தர�ப/, 
பய��B வ�கிறா"க�.  

கY �Y�க�பட �த� கYட:திZ�ள வ��பைறக0�� வ"ண< t+த� 
மAB< இதர மராம:2�பண� ேமAெகா�ள ேவ'Yc�ள2. 

ேமAகாq< பண�ைய ேமAெகா�ள i.4.40 இலச:திA� மதி�பr/ தயா" 
ெசnய�ப/�ள2. 

தயா" ெசnய�பட மதி�பr/: ெதாைக�� ம�ற:தி� அkமதி 
ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 

2. ேமAகாq< தயா" ெசnய�பட மதி�பr/: ெதாைகய�ைன க�வ� நிதிய�� 
ேமAெகா�ள ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 



2474) efuh£Á všiy¡F£g£l 7-tJ th®L fzgÂ ef® gFÂæš XL« gŸs¤Â‹ mUnf 
jL¥ò¢ Rt® cŸsJ. Ï¤jL¥ò¢ Rt® mik¡f¥g£L gy tUl§fŸ MdjhY«, 
kiH¡fhy§fëš bgŒÍ« mÂf kiHæ‹ fhuzkhfÎ«, jL¥ò¢Rt® nrjkilªJ ÑnH éG« 
ãiyæš cŸsJ. 

jL¥ò¢ Rt® cilªJ é£lhš, kiHÚ® btŸs« mU»YŸs ÅLfS¡F« bršy 
thŒ¥òŸsJ. Ïjdhš ÅLfëš tÁ¡F« bghJk¡fŸ äfÎ« Áwk¤Â‰FŸshth®fŸ. 

bghJk¡fŸ ey‹fUÂ gGjilªj jL¥ò¢ Rt‰¿id mf‰¿é£L òÂajhfÎ«, nkY«, 
nuh£o‹ FW¡nf fêÎ Ú® flªJ bršy ÁWghyK« mik¡f nt©oÍŸsJ. 

vdnt, nk‰fhQ« gâfis nk‰bfhŸs %.11.00 Ïy£r¤Â‰F kÂ¥ÕL jah® 
brŒa¥g£LŸsJ. 

jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£o‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò:    

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

2. nk‰fQ« jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£oid �Yந\" ãÂæš nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ 
tH§fyh«. 
 

2475) ெபா�ளா�சி நகராசி அ<மா உணவக:தி� உ�ள பாnல��� (Steam Boiler) 
ெச�Z< �ழாnகள � கசிRக� ஏAப/ ந\ராவ� ெவள ேயBகிற2. இதனா� அ�சி 
மAB< ப��� ேபா�றைவ ேவக ைவ�பதA� ேநர< அதிகமாவ2ட� எ�வாcR< 
o/தலாக ெசலவாகிற2. எனேவ, ேமAகா' பS2கைள ச�ெசnவதA� i.15,000/- 
(iபாn பதிைன�தாய�ர< ம/<) மதி�பr/ தயா" ெசnய�ப/�ள2. ேமAகா' தயா" 
ெசnய�ப/�ள மதி�பrYA� ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. ேமZ<, பண�ய�� 
அவசர அவசிய< க�தி, ஒ�பைட�� பண�யாக M/S.Chandran Equipments ேகாைவ அவ"க� 
yல< ேமAெகா�வதA�< ம�ற:தி� அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2.  
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 

2. மதி�பr/ ெதாைகய�ைன ெபா2 நிதிய�� ேமAெகா�ள ம�ற< அkமதி 
வழ*கலா<. 

3. பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி M/S.Chandran Equipments ேகாைவ அவ"க� yல< 
ஒ�பைட�� பண�யாக ேமAெகா�வதA�< ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 

ந.க.எ': 3798/2020/இ1 
 

2476) ெபா�ளா�சி நகராசி��பட 9-வ2 வா"/ அறிெவாள  நக" ப�திய��, 
ெபா2ம�க� பய�ெபB< வைகய�� 5000 லிட" ெகா�ளளR ெகா'ட (சி�ெட�|) 
�Yந\" ெதாY அைம:2, நகராசி வாகன< yல< த'ண\" நிர�ப�ப/, 
பய�பாY� இ��2 வ�த  நிைலய��, ேமAகாq< �Yந\" ெதாYய�� வ��ச� 
ஏAப/, த'ண\" வ \ணாவ2ட� ெபா2ம�க0< பய�ப/:த இயலாத நிைல 
ஏAப/�ள2. எனேவ, ேமAகq< இட:தி�, ெபா2ம�கள � பய�பாYAகாக 
�திதாக 5000 லிட" ெகா�ளளR ெகா'ட, (சி�ெட�|) �Yந\" ெதாY அைம�பதA� 
i.50,000/-�� தயா" ெசnய�ப/�ள மதி�பrYA� ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
ேமZ< ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி, நகராசி பதிRெபAற 
ஒ�ப�ததார�ட< ஒ�பைட�� பண�யாக ேமAெகா�வதA�< ம�ற:தி� அkமதி 
ேவ'ட�ப/கிற2.  
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 



2. மதி�பr/ ெதாைகய�ைன �Yந\" நிதிய�� ேமAெகா�ள ம�ற< அkமதி 
வழ*கலா<. 

3. பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி ஒ�ப�ததார" M/S.S.K.க�|ர�ச�| 
அவ"க� yல< ஒ�பைட�� பண�யாக ேமAெகா�வதA�< ம�ற< அkமதி 
வழ*கலா<. 

ந.க.எ': 4254/2020/இ1 
 

2477) efuh£Á¡F brhªjkhd நகராசி� ெபாறியாள" FoæU¥ò tshf« R¥g«khŸ ny 
mÎ£oš mikªJŸsJ. 

Ï¡f£ol« f£l¥g£L Rkh® 50 tUl§fŸ nkš M»wJ. 
f£l¥g£L 50 tUl§fŸ Mtjhš, nk‰gu¥òfŸ gGjhd ãiyæš cŸsjhš, 

kiH¡fhy§fëš bgŒÍ« kiH Ú®, gGjilªj nkšgu¥Ã‹ têna CLUé g¡f¢Rt®fë‹ 
têna c£gFÂ eilghijfëš nj§F»wJ. nkY« g¡f¢Rt®fë‹ têna brštjhš 
g¡f¢Rt®fŸ éçªj ãiyæš cŸsd. 

nkY«, f£ol¤Âš V‰fdnt cŸs ku#‹dšfŸ,fjÎfŸ fiuah‹ mç¥ghš mo¡fo 
gGjh» Âw¡f k‰W« _lKoahj ãiyæš cŸsd. 

பல�ைற guhkç¥ò¥ gâ nk‰bfh©L òJ¥Ã¤jhY« Û©L« giHaãiyænyna 
ÏU¥gjhš Û©L« Û©L« guhkç¥ò gâ nk‰bfhŸs Ïayhj ãiy V‰g£LŸsJ. 

nkY« guhkç¥ò¥ gâ nk‰bfhŸS«nghJ gGjhd bghU£fis mf‰W« nghJ, 
<u¤j‹ikÍl‹ g¡f Rt®fŸ cŸsjhš mÂf gu¥Ãyhd msÎfŸ nrjkil»wJ. 

Ïjdhš guhkç¥ò gâ nk‰bfhŸs TLjš bryÎfŸ V‰gL»wJ. 
Ïjid jé®¡F« bghU£L«, f£ol¤Â‹ °Âu¤j‹ik tGéHªJ fhz¥gLtjhY« 

Ï›tshf¤Âš j§Ftj‰F m¢r¥gL»wh®fŸ. 
Ï¥Ãu¢ridia Ô®¡F« bghU£L«, tshf¤ÂYŸs gGjhd f£ol§fis Ïo¤J 

m¥òw¥gL¤j k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. nk‰fhQ« gGjhd f£ol¤ij Ïo¤J m¥òw¥gL¤j, efuh£Áfë‹ k©ly 

நி"வாக Ïa¡Fd® mt®fël« mDkÂ bgw elto¡if nk‰bfhŸsÎ«, k‹w« 
mDkÂ tH§fyh«. 

 
2478) efuh£Á¡F brhªjkhd efuik¥ò mYty® FoæU¥ò tshf« R¥g«khŸ ny 

mÎ£oš mikªJŸsJ. Ï¡f£ol« f£l¥g£L Rkh® 50 tUl§fŸ nkš M»wJ. 
f£l¥g£L 50 tUl§fŸ Mtjhš, nk‰gu¥òfŸ gGjhd ãiyæš cŸsjhš, 
kiH¡fhy§fëš bgŒÍ« kiH Ú®, gGjilªj nkšgu¥Ã‹ têna CLUé 
g¡f¢Rt®fë‹ têna c£gFÂ eilghijfëš nj§F»wJ. nkY« g¡f¢Rt®fë‹ 
têna brštjhš g¡f¢Rt®fŸ éçªj ãiyæš cŸsd. 

nkY«, f£ol¤Âš V‰fdnt cŸs ku#‹dšfŸ,fjÎfŸ fiuah‹ mç¥ghš 
mo¡fo gGjh» Âw¡f k‰W« _lKoahj ãiyæš cŸsd. பல�ைற guhkç¥ò¥ gâ 
nk‰bfh©L òJ¥Ã¤jhY« Û©L« giHaãiyænyna ÏU¥gjhš Û©L« Û©L« 
guhkç¥ò gâ nk‰bfhŸs Ïayhj ãiy V‰g£LŸsJ. nkY« guhkç¥ò¥ gâ 
nk‰bfhŸS«nghJ gGjhd bghU£fis mf‰W« nghJ, <u¤j‹ikÍl‹ g¡f 
Rt®fŸ cŸsjhš mÂf gu¥Ãyhd msÎfŸ nrjkil»wJ. Ïjdhš guhkç¥ò gâ 
nk‰bfhŸs TLjš bryÎfŸ V‰gL»wJ. 

Ïjid jé®¡F« bghU£L«, f£ol¤Â‹ °Âu¤j‹ik tGéHªJ 
fhz¥gLtjhY« Ï›tshf¤Âš j§Ftj‰F m¢r¥gL»wh®fŸ. Ï¥Ãu¢ridia 



Ô®¡F« bghU£L«, tshf¤ÂYŸs gGjhd f£ol§fis Ïo¤J m¥òw¥gL¤j 
k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. nk‰fhQ« gGjhd f£ol¤ij Ïo¤J m¥òw¥gL¤j, efuh£Áfë‹ k©ly 

நி"வாக Ïa¡Fd® mt®fël« mDkÂ bgw elto¡if nk‰bfhŸsÎ«, 
k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

2479) bghŸsh¢Á efuh£Á muR brayhs® e.ã.k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw, Mizahs® 
k‰W« efuh£Á bgh¿ahsU¡F vÂuhf ÂUkÂ.A.S.°t¥dh v‹gt® W.P.No.15103/2020,          

ehŸ-05.10.2020š tH¡F bjhl®ªJŸsh®. Ï›tH¡»š Kiwna bghŸsh¢Á efuh£Á 
Mizahs® k‰W« efuh£Á bgh¿ahs® M»nah® 2-tJ k‰w« 3-tJ ÃuÂthÂahf 
nr®¡f¥g£LŸsd®. 

Ï›tH¡»š efuh£Á rh®ghf ÚÂk‹w¤Âš M#uh» thjhoa, ÂU.E.ghyKUf‹, 
br‹id ca®ÚÂk‹w Áw¥ò tH¡f¿PU¡F tH§f nt©oa tH¡f¿P® f£lz¤Â‰fhd 
c¤njr bryéd¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò:  mYtyf¡F¿¥ò:  mYtyf¡F¿¥ò:  mYtyf¡F¿¥ò:      

kd¦w« mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©:4571/2020/e.f.v©:4571/2020/e.f.v©:4571/2020/e.f.v©:4571/2020/ÏÏÏÏ1111    

2480) efuh£Áæš ef® ey mYty® ga‹gh£o‰Fça thfd v©: TN41M1616 bghènuh <¥ò 
thfd¤Âš V‰¥g£LŸs gGJfŸ rçbrŒa %.22000/- MF«. 

bghènuh thfd« jahç¡F« knfªÂuh k‰W« knfªÂuh ãWtd¤Â‹ 
m§Ñfç¡f¥g£l r®Å° Oy® (Service Dealer) CAI INDUSTRIES PVT LTD, bghŸsh¢Á 
ãWtd¤Â‹ _y« gâfis nk‰bfhŸs gâ c¤ÂuÎ tH§fÎ«, k‰W« c¤njr 
bryéd¤Â‰F« k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò:    

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W bjhl® elto¡if 

nk‰bfh©lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©e.f.v©e.f.v©e.f.v©:4153/2020/Ï24153/2020/Ï24153/2020/Ï24153/2020/Ï2    

 
2481) efuh£Áæš efuh£Á Mizahs® ga‹gh£o‰Fça thfd v©: TN41AA7544 

bghènuh <¥ò thfd¤Âš V‰¥g£LŸs gGJfŸ rçbrŒa %.35000/- MF«. 
bghènuh thfd« jahç¡F« knfªÂuh k‰W« knfªÂuh ãWtd¤Â‹ 

m§Ñfç¡f¥g£l r®Å° Oy® (Service Dealer) CAI INDUSTRIES PVT LTD, bghŸsh¢Á 
ãWtd¤Â‹ _y« gâfis nk‰bfhŸs gâ c¤ÂuÎ tH§fÎ«, k‰W« c¤njr 
bryéd¤Â‰F« k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò:    

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W bjhl® elto¡if 

nk‰bfh©lijÍ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©e.f.v©e.f.v©e.f.v©:4079/2020/Ï24079/2020/Ï24079/2020/Ï24079/2020/Ï2    

 
2482) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� ~nைம இ�தியா இய�க:தி� திட�கழிR 

ேமலா'ைம திட:தி� கீ& ம:திய அரசி� MOUD 2ைறய�ன" STAR RATING ஒ�ெவா� 
உ�ளாசி அைம��க0��<வழ*கி வ�கி�றன". ெபா�ளா�சி நகராசிய�� 
ேசகரமா�< திட�கழிRகைள திட�கழிR ேமலா'ைம வ�திகள �பY �ைறேய 



தர<ப��:2 ைகயாள�ப/வ�கிற2. ெபா�ளா�சி நகராசிய�ைன ��ைபய��லா 
நகராசியாகR< (Garbage Free City) |டா" ேரY*கி� y�B நச:திர அ*கீகார< 
(Three Star Rating) ெபற +ய உBதிெமாழி�� (Self declaration) 
ம�ற:தி�அ*கீகார:திA�<அkமதி��<ைவ�க�ப/கிற2 

ேமZ< ெபா2 ம�க� இ�நகராசி�� STAR RATING சா�B ெபBவ2 
ெதாட"பாக ெபா2ம�க� த*கள � ஆேசபைணக� மAB< க�:2�க� இ��ப�� 
ஆைணயாள" ெபா�ளா�சி நகராசி அவ"க0�� எS:2 வாய�லாக  15 
தின*க0��� ெத�வ���மாB ேகா� நாள தழி� வ�ள<பர< ெசnய அkமதி��< 
இதA� ஆ�< ெசலவ�ன:திA� நக"ம�ற அkமதிc< ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக�றி��: 

1.ம�ற<அkமதிவழ*கலா<. 
ந.க.எ'4351/15/எ�2 

2483)    ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா2 +காதார�ப��வ�� திட�கழிR ேமலா'ைம 
பண�க0�� இய�க�ப/< 8 எ'ண��ைகய�லான இல�ரக வாகன*க0�� (TATA 
ACE) டய" �திதாக மாAற< ெசnய ஆ�< உ:ேதச ெசலவ�ன< i.2,00,000/-:திA�< 
ேமZ< ெபா2+காதாரப��வ�� அவசர அவசிய< க�தி �� அkமதி ெபAB 
ஒ�ப�த���ள ேகா� பண�க� ேமAெகா�ளR< ம�ற:தி� 
அkமதிேவ'ட�ப/கிற2.     
அZவலக�றி��:- 

1. ம�ற<அkமதி�கலா<. 
2. ெபா2 +காதார ப��வ�� அவசர அவசிய< க�தி �� அkமதி ெபAB 

ஒ�ப�த���ள  ேகா� பண�க� ேமAெகா�ள ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 
ந.க.எ'-4131/2020/எ�2 

2484) efuh£Á ã®thf k©ly Ïa¡Fe® ÂU¥ó® mYtyf R‰w¿¡ifæ‹go bghŸsh¢Á 
efuh£Áæš gâòçÍ«  gâahs®fS¡F  òif¥gl¤Jl‹ Toa milahs m£ilia 
jahç¤J tH§Ftj‰fhd éiy¥òŸë nfhu¥g£lJ. Ïj‹go Ñœ¡f©lthW 3 
éiy¥òŸëfŸ tu¥bg‰WŸsd. 

 
t.v©t.v©t.v©t.v©    ãWtd¤Â‹bga® k‰W« KftçãWtd¤Â‹bga® k‰W« KftçãWtd¤Â‹bga® k‰W« KftçãWtd¤Â‹bga® k‰W« Kftç    milahs m£il 1¡fhd milahs m£il 1¡fhd milahs m£il 1¡fhd milahs m£il 1¡fhd 

bjhifbjhifbjhifbjhif    
%.%.%.%.    

1. Digital Creative Graphics 

42, Lakshmipuram, 

Pollachi. 

160/- 

2. New City Cards 

58, 10
th
 Street Cross Cut road, 

Covai. 

170/- 

3. I Smart ID Cards Printers 

58, 10
th
 Kumaran Complex 

Rajamill Road, 

Pollachi. 

180/- 

 
nk‰f©l 3 éiy¥òŸëfëš tçir v©.1š cŸs Digital Creative Graphics, Pollachi 
ãWtd¤Âd® milahs m£il 1¡F %.160/.vd Fiwªj éiy¥òŸë tH§»ÍŸŸd®. vdnt 
Fiwªj éiy¥òŸë tH§»a Digital Creative Graphics, Pollachi ãWtd¤Â‰F òif¥gl¤Jl‹ 



Toa milahs m£ilia jahç¤J tH§F« gâia nk‰bfhŸs Miza® k‰W« jå 
mYtyç‹ mDkÂ nfhu¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh« 
2. mtru mtÁa« fUÂ ef®k‹w¤Â‹ mDkÂia vÂ®neh¡» Miza® k‰W« jå 

mYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W òif¥gl milahs m£il jahç¡F« gâfis 
nk‰bfh©lijÍ« k‹w« m§Ñfç¡fyh«. 

e.f.v©.3821/2020/Á1e.f.v©.3821/2020/Á1e.f.v©.3821/2020/Á1e.f.v©.3821/2020/Á1    
 
 

 
2485) ெபா�ளா�சி நகராசியான ~nைம இ�தியா திட:தி� கீ& திற�த ெவள ய�� 

மல< கழி:தலAற நகராசியாக அறிவ��க�/ (ODF) ெதாட"�2 அ:தைகய நிைலைய 

கைட�ப�Y�க�ப/ வ�கிற2. தAேபா2 அத� அ/:த நிைலயான (ODF+) சா�B 

bgBவதA� நகராசி ப�ேவB நடவY�ைககைள ேமAெகா'/ வ�கிற2. அத� 

ஒ� ப�தியாக நகராசி ப�திய�� திற�த ெவள ய�� மல< கழி:தலAற நிைல 

ெதாட"�2 பராம��க�ப/ வ�கிற2 எ�ற +ய உBதிெமாழி�� (Self  Declaration) 

ம�ற:தி� அ*கீகார:திA�< அkமதி��< ைவ�க�ப/கிற2. 

ேமZ<ெபா2ம�க�இ�நகராசி�� (ODF+) சா�B ெபBவ2 ெதாட"பான 

த*கள � ஆேசபைணக� மAB< க�:2�க� இ��ப�� ஆைணயாள" ெபா�ளா�சி 

நகராசி அவ"க0�� எS:2 வாய�லாக  15 தின*க0��� ெத�வ���மாB ேகா� 

நாள தழி� வ�ள<பர< ெசnய அkமதி��< இதA� ஆ�< ெசலவ�ன:திA� நக"ம�ற 

அkமதிc< ேவ'ட�ப/கிற2. 

அZவலக�றி��: 

1. ம�ற<அkமதிவழ*கலா<. 

ந.க.எ'4351/15/எ�2 
2486) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா2 +காதாரப��வ�� திட�கழிR ேமலா'ைம 

பண�க0�� இய�க�ப/ வ�< வாகன< எ'TN 41 T4279 (JCB) வாகன:திA� 
பS2ந\�க< ெசn2 த�தி�சா�B ெபB< பண��� ஆ�< உ:ேதச ெசலவ�ன<i. 
2,60,000/- திA�< ஒ�ப�த��ள  ேகாரR< ம�ற:தி� அkமதிேவ'ட�ப/கிற2.     
அZவலக�றி��:- 

1. ம�ற<அkமதி�கலா<. 
2. ெபா2 +காதாரப��வ�� அவசர அவசிய< க�தி �� அkமதி ெபAB பண�க� 

ேமAெகா�ள ம�ற<அkமதிவழ*கலா<. 
ந.க.எ'- 3107/2020/எ�2 

2487) jäœœhL efçaš gæ‰Á ãWtd« nfhit, mt®fë‹ foj« e.f.v©.276/2020/m2,             
ehŸ 18.08.2020š 2020-2021M«  ãÂah©o‰fhd tUlhªÂu g§fë¥ò¤ bjhif %.150000/- 
(xU Ïy£r¤J I«gJ Mæu« k£L«) brY¤j¡ nfhç foj« tu¥bg‰WŸsJ. nk‰go 
bjhifæid brY¤j 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 jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W bjhif brY¤jaij k‹w« 

m§Ñfç¡fyh«. 



e.f.v©.569/2016/Ã1e.f.v©.569/2016/Ã1e.f.v©.569/2016/Ã1e.f.v©.569/2016/Ã1 

2488) bghŸsh¢Á efuh£Áæ‹ òÂa mytyf¡ f£ol¤Âš mik¡f¥g£L Ïa§» tU« 
ä‹ö¡»æ‹ (Lift) cçkfhy« 10.01.2019cl‹ KoªJ é£lJ vdÎ«, Ïiza¤Â‹ thæyhf 
é©z¥Ã¤J cçk òJ¥Ã¤jš k‰W« MŒÎ f£lz§fŸ brY¤j, ä‹ MŒths®, nfhit 
(bj‰F) mt®fŸ f.v©.1439/ä.m/nfhit(bj) ä.ö/2020, ehŸ 17.07.20 foj¤Âš 
bjçé¤JŸsh®. Ïj‹go njitahd étu§fŸ Ïiza¤Âš gÂnt‰w« brŒa¥g£lÂš, cçk 
òJ¥Ã¤jš k‰W« MŒÎ¡ f£lzkhf %.17000/- k‰W« fh¥ò¤ bjhif %.500/- brY¤j 
nt©oÍŸsJ. nk‰fh© bjhiffis brY¤Jtj‰F k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W nk‰bfhŸS« elto¡iffS¡F 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2489) bghŸsh¢Á efuh£Á všiy¡F£g£l r¡Â éehaf® nfhéš bjUéš cŸs ÁWghy« 

MdJ, mik¡f¥g£L gy tUl§fŸ MdjhY«, ngh¡Ftu¤J fhuzkhfÎ«, g¡f¢Rt®fŸ 
gGjilªj fhuz¤Âdhš, nk‰gu¥ò ÁjykilªJŸsJ. Ïjdhš, thfd X£ofŸ k‰W« 
bghJk¡fŸ Ï¥ghy¤Âid fl¡f Áuk¥gL»wh®fŸ. vdnt, bghJk¡fŸ k‰W« thfd 
X£ofŸ ey‹ fUÂ gGjilªj ÁWghy¤Âid mf‰¿é£L òÂajhf ÁWghy« mik¡f %.1.75 
Ïy£r¤Â‰F kÂ¥ÕL jah® brŒa¥g£LŸsJ. 

jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£o‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò:    

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. nk‰fQ« jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£oid FoÚ® ãÂæš nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ 

tH§fyh«. 
 

2490) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� வா"/1-��பட, வ/கபாைளய< அ<ேப:க" வ \தி 
(இரய�� பாைத கிழ�ற<) இைண�� சாைல �தியதாக அைம�க�பட உ�ளதா�, 
ேமAகா' சாைலய�� ந/வ�� இைட�றாக உ�ள y�B உய" அS:த 
மி�க<ப*கைள சாைலய�� ஓர:தி� மாAறி அைம�கR<, அதA��ய 
கடண*கைள தமி&நா/ மி�உAப:தி மAB< பகிAபாைன கழக:திA� ெசZ:தR<. 
ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக �றி�� 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 
2. பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல" அவ"கள � �� அkமதி 

ெபAB மி� கழக:திA� ெதாைக ெசZ:தியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா< 

ந.க.எ'.1143/இ2/2020 

2491) ெபா�ளா�சி நகராசி ப�திய�� ~nைம இ�தியா திட:தி� கீ& நகராசி 
ப�திகள � திற�த ெவள ய�� மல< கழி:த�, திட�கழிRகைள �ைற:தி/த�, 
கழிRகைள மB+ழAசி ெசnத� மAB< கழிRகைள உAப:தியா�< இட:திேலேய 
உர< தயா" ெசnத� ேபா�றைவக� �றி:2 ெபா2ம�கள ைடேய வ�ழி��ண"R 
ஏAப/:2< பண�க0�� ெவள �ெகாண"R yல< பண�யம":த�பட 9 
பர��ைரயாள"க� மAB< 2 ேமAபா"ைவயாள"கள � ஒ�ப�தகால< 30.06.2020-Rட� 
�Yவைட�த2. ேமAபY அவ"க0�கான �திய ஒ�ப�த< நகராசி நி"வாக ம'டல 



இய��ந" அவ"களா� ேமAெகா�ள�ப/ பண�யாைண வழ*க�ப/�ள2. ேமAபY 
பண�யாைணய�� ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��பட ~nைம பாரத திட:தி� 
கீ& IEC பண�கைள ேமAெகா�ள தி�வாள".சத"� சாலி ேவ| ேமேன�ெம' 
ச"வ \| அவ"க0�� ஆBமாத கால:திA� ஒ�ப�த< வழ*க�ப/ அ�நிBவன< 
yல< 9 பர��ைரயாள"க� மAB< 2 ேமAபா"ைவயாள"கைள பண�யம":த� 
ப/�ளன" எனேவ பண�யாள"கைள 16/10/2020 �த� 31/03/2021  வைர ஆBமாத 
கால:திA� பண�யம":தR< அவ"க0�கான ஊதிய: ெதாைகய�ைன நகராசி ெபா2 
நிதிய�லி��2 வழ*கிடR<, அரசிடமி��2 நிதி ெபAறRட� ஈ/ெசn2 ெகா�ளR< 
நகரம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2.   
அZவல��றி��:- 

1. ம�ற<அkமதி�கலா<. 
2. ெபா2 +காதார�ப��வ�� அவசர  அவசிய< க�தி �� அkமதி ெபAB 

பண�க� ேமAெகா�ள ம�ற< அkமதி�கலா<. 
ந.க.எ'- 4351/2015/எ�2 

2492) நகராசி�� ெசா�தமான கா�தி மா"�ெக 01-12 ப��வ�� உ�ள நிர�தரமAற 
ேமAoைர ெகா'ட ெவ*காய கைடகைள தன :தன  கைடகளாக ஏல< வ�/வதA� 
நக" ம�ற:தா� த\"மான �க�ப/ அ�கைடக0�� ச�ைத மதி�ப��பY ச2ரY 1�� 
i.4/- ஆக நி"ணய< ெசn2 �:தைக�� வ�ட�ப/�ள2. 
          நிர�தரமAற ேமAoைர ெகா'ட ெவ*காய கைடக� ெதாட"�சியாக 
அைமய�ெபAற ப�திய�� ெபேரா� ப*� அ�கி� 60X60 காலிய�ட< �:தைக�� 
வ�ட�ப/ லா��ேபைட கைடக� க/< ெபா�/ �:தைக உ�ம< ர:2 ெசn2 
���ற:தி� லா��ேபைட கைடக� கட�ப/�ள2.  இ�கைடய�� ப���ற:தி� 
தAகாலிகமாக நிர�தரமAற ேமAoைர ெகா'ட 32X24=768 ச2ரY அளவ�லான கைட 
அைம�க�ப/ லா��ேபைட �ைழR +*க இன:தி� உ�ள2 
க'டறிய�ப/�ளதாகR<, அ�கைடயைன நகராசிய�� வ�வாைய ெப���< 
வைகய�� ஏல</ஒ�ப�த���ள  ேகாரR< அதAகான ஒ�ப�த���ள  அறிவ��ப�ைன 
தினச� ெசnதிதாள � ெவள ய�டR< அதAகான அைன:2 ெசலவ�ன*க� 
ேமAெகா�ளR< ம�ற அkமதி�காக ைவ�க�ப/கிற2. 
அZவலக �றி��: 

1) ம�ற< அkமதி�கலா< 
2) ச�ைத மதி�ப��பY ச2ரY 1�� i.6/- ஆக நி"ணய< ெசn2<, ைவ��:ெதாைக 

i.15,000/- o/த� ைவ��:ெதாைக i.75,000/- ஆக நி"ணய< ெசn2 
ஏல</ஒ�ப�த���ள  ேகாரR< தன  அZவல�� �� அkமதி ெபAB 
நடவY�ைக ேமAெகா'டைத ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ'.3547/2020/அ6 
 
 

2493)           நகராசி�� ெசா�தமான காலியாக உ�ள கைடக0�� 19.11.2020-� மB 
ஏல< / மB ஒ�ப�த���ள  ேகார�படதி� கீ&க'ட கைடக0�� ம/< 
ஒ�ப�த���ள க� வர�ெபAB�ள2. 

வ.எ' கைடய�� வ�பர< ெபய" 
மாத வாடைக 

i. 
1 அ'ணா o/த� தி�.வ�.ெப�மா�சாமி, 1850 



ேப��2 நிைலய 
�த� தள கைட 
எ'.01 

2/84 வ�நாயக" ேகாவ�� வ \தி, 
வ�க<பாைளய<, 
க��ப<பாைளய< (அ), 
ெபா�ளா�சி 

2 
பஜா" வண�க 
வளாக கைட எ'.07 

தி�மதி.வ�ேனாதின , 
க/ெப � ரா< �மர�, 
6/87 ெச�லா'Y கR'ட� �~", 
ேதவ<பா� ெபா�ளா�சி 

7500 

 
          ேமAகா' ஒ�ப�த���ள  ம�ற:தி� பா"ைவ��< �Yவ�A�< 
ைவ�க�ப/கிற2. 
அZவலக �றி��:  

1) வ.எண.1-� �றி�ப�/ளள கைடயான2 கட�தா'/ ெதாைக i.1,610/- ஐ வ�ட 
o/தலான ெதாைக i.1850/- �� தி�.வ�.ெப�மா�சாமி எ�பவ" சம"ப�:2�ள 
ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< ஏAகலா<. 

2) வ.எ'.2-� �றி�ப�/�ள கைடயான2 கட�தா'/ ெதாைக i.6500/- ஐ வ�ட 
o/தலாக ெதாைக i.7500/- �� வர�ெபAற தி�மதி.வ�ேனாதின  எ�பவ�� 
ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< ஏAகலா<. 

ந.க.எ'.1131/2020/அ6 
 

2494) நகராசி�� ெசா�தமான கீ&காq< கைடக� பல �ைற ஏல</ஒ�ப�த���ள  
ேகார�ப/< யா�< �� வரவ��ைல எ�பதா� அ�கைடக0�� நி"ணய< 
ெசnய�ப/�ள ைவ��:ெதாைக, o/த� ைவ��:ெதாைக மAB< வாடைக 
ெதாைகய�ைன �ைற:2 நி"ணய< ெசn2 ஏல நடவY�ைகக� ேமAெகா�ள 
ெத�வ�:2 01.12.2020-� ச�ைத க'காண��பாள" �றி�� வழ*கிc�ளா". 
 

வ. 
எ' 

கைடய�� 
வ�பர< 

நி"ணய< ெசnய�பட 
ெதாைக 

ஏல< / 
ஒ�ப�த� 
��ள  

ேகார�ப
ட 

�ைறக� 
 

�றி�� 
ைவ��: 
ெதாைக 

o/த� 
ைவ��: 
ெதாைக 

1 

அ'ணா 
ம:திய ேப��2 
நிைலய< கைட 

எ'.2 

i.1,50,000/- i.2,50,000/- 
+மா" 20 
�ைறக� 

9 ஆ'/ 
�YRAB வாடைக 
ெதாைக i.29,571/- 

� 25% உய"R 
ெசn2 i.36,964/- 
ஆக நி"ணய< 

ெசnய�/�ள2. 
 

2 
அ'ணா 

ம:திய ேப��2 
நிைலய< கைட 

i.1,50,000/- i.2,50,000/- 
9 ஆ'/ 

�YRAB வாடைக 
ெதாைக i.35,284/-� 



எ'.22 25% உய"R ெசn2 
i.44,105/- ஆக 

நி"ணய< 
ெசnய�ப/�ள2 

 

3 

அ'ணா 
ம:திய ேப��2 
நிைலய< கைட 

எ'.26 

i.1,50,000/- i.2,50,000/- 

9 ஆ'/ 
�YRAB வாடைக 
ெதாைக i.36,168/-� 
25% உய"R ெசn2 

i.45,210/- ஆக 
நி"ணய< 

ெசnய�ப/�ள2 
 

4 

அ'ணா 
ம:திய ேப��2 
நிைலய< கைட 

எ'.17 

i.1,50,000/- i.2,50,000/- 
+மா" 17 
�ைறக� 

9 ஆ'/ 
�YRAB வாடைக 
ெதாைக i.17,656/-� 
25% உய"R ெசn2 

i.22,070/- ஆக 
நி"ணய< 

ெசnய�ப/�ள2. 
 

5 

அ'ண ம:திய 
ேப��2 

நிைலய< கைட 
எ'.18 

i.1,50,000/- i.2,50,000/- 
+மா" 12 
�ைறக� 

9 ஆ'/ 
�YRAB வாடைக 
ெதாைக i.13,475/-� 
25% உய"R ெசn2 

i.16,769/- ஆக 
நி"ணய< 

ெசnய�ப/�ள2. 
 

 

6 

o/த� 
ேப��2 

நிைலய< கைட 
எ'.05 

i.1,50,000/- i.2,50,000/- 
+மா" 12 
�ைறக� 

9 ஆ'/ �YRAB 
வாடைக ெதாைக 
i.19,265/-� இ��2 

i.22,155/- ஆக 
வாடைக மB 

நி"ணய< 
ெசnய�ப/�ள2 

 
         ேமAகா' கைடக0�� ைவ�ப:ெதாைக, o/த� ைவ��:ெதாைக மAB< 
வாடைக ெதாைகய�ைன �ைற:2 நி"ணய< ெசnதிட ம�ற அkமதி�காக 
சம"�ப��க�ப/கிற2. 
அZவலக �றி��: 
         அ'ணா ம:திய ேப��2 நிைலய கைட எ'.2,17,18,22,26 மAB< o/த� 
ேப��2 நிைலய< தைர:தள கைட எ'.05 ஆகிய கைடக0�� ைவ��:ெதாைக 



i.1,00,000/- மAB< o/த� ைவ�ப:ெதாைக i.1,50,000/- ஆக �ைற:2 நி"ணய< 
ெசn2 ஏல</ஒ�ப�த���ள  ேகாரR<, ஒ�ப�த���ள  அறிவ��ப�ைன தினச� ெசnதி 
தாள � ெவள ய�டR< அதAகான அைன:2 ெசலவ�ன*க� ேமAெகா�ளR< ம�ற< 
அkமதி�கலா<. 
ந.க.எ'.1131/2020/அ6 

2495) இ�நகராசி அZவலக:திA� அZவலக உபேயாக:திAகாக அவசர அவசிய< க�தி, 
ேகாைவ மாவட அ�சக ேசைவ ெதாழி�o/றR ச*க< நிBவன:திட��2 
கீ&�க'ட ெபா�க� ேதைவ�ப/கிற2. 

1. த� பதிேவ/ - 30 Nos 
2. ஜ�தி ேநா�| - 10,000 Nos 
3. ம�ற� ெபா�� தா� - 10 Pad 

 
 ேமAக'ட ெபா�க� ேகாைவ மாவட அ�சக ேசைவ ெதாழிA o/றR 
ச*க< நிBவன:திடமி��2 வா*�வதA�<, அதA�'டான உ:ேதச ெசலவ�ன< 
i.90,000/- (ெதா'�B ஆய�ர< ம/<) ம�ற:தி� அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக� �றி��: 

1. ம�ற< அkமதி�கலா<. 
2. அவசர அவசிய:ைத ��ன / தன  அZவல" அவ"கள � �� அkமதி 

ெபAB நடவY�ைக ேமAெகா'டைத ம�ற< அ*கீக��கலா<. 
2496) ெபா�ளா�சி நகராசி �Yந\" நிதிய�� கீ& நகராசி�� ெசா�தமான 

அ<பரா<பாைளய< தைலைம ந\ேரAB நிைலய< மAB< மா"ெக ந\��2 நிைலய< 
ஆகியவAறி� பராம��� பண�க� ேமAெகா�ள ேதைவயான உபகரண*க� (Tools) 
வா*�த� பண��� i.0.70 இலச< மதி�பrYA� 09.10.2020 ஆ< ேததிய�� 
ஒ�ப�த���ள  ேகா�யதி� வர�ெபAற ஒ�ப�த���ள கைள� ெகா'/ ஒ��ேநா�� 
பYய� தயா" ெசnத2 கீ&க'டவாB. 

1. 
M/S.KPS Engineering Constructions, 
Metturdam. 

மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 0.15% 
�ைறR. 

2. 
M/S.Ramu Rewinding Works, Udumalpet. மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 2.68% 

அதிக<. 
 

வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 
0.15% �ைறவானதாகR< மAறைத வ�ட �ைறவானதாகR< ஒ�ப�த���ள  
அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.KPS Engineering Constructions, Metturdam அவ"கள � 
ஒ�ப�த���ள ைய ஏAக ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ேமAபY பண��� நி"வாக அkமதி ெபற ம�ற:திA� ெபா�� 
ைவ�க�ப/�ள2. 

2. �த� அைழ�பாக வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � 0.15% 
�ைறவானதாக ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.KPS Engineering 
Constructions, Metturdam அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< ஏAகலா<. 

3. ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி 
ெபAB ஒ�ப�த���ள  ேகா� நடவY�ைகக� ேமAெகா'டைதc< மAB< 
பண� உ:திரR வழ*கியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா<. 



ந.க.எ':4168/2020/இ1 

2497) ெபா�ளா�சி நகராசி �Yந\" நிதிய�� கீ& நகராசி�� ெசா�தமான மா"ெக 
ேரா/ தைரபட ந\":ேத�க:ெதாY (3.00 இலச< லிட" ெகா�ளளR) மராம:2 
ெசnத� பண��� i.0.35 இலச< மதி�பrYA� 15.10.2020 ஆ< ேததிய�� 
ஒ�ப�த���ள  ேகா�யதி� வர�ெபAற ஒ�ப�த���ள கைள� ெகா'/ ஒ��ேநா�� 
பYய� தயா" ெசnத2 கீ&க'டவாB. 

1. தி�:ஆ".+�ரமண�ய<, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 
0.07% �ைறR. 

2. 
M/S:த'டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 
0.10% அதிக<. 

 
வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 

0.07% �ைறவானதாகR< மAறைத வ�ட �ைறவானதாகR< ஒ�ப�த���ள  
அள :2�ள ஒ�ப�ததார" தி�:ஆ".+�ரமண�ய<, ெபா�ளா�சி அவ"கள � 
ஒ�ப�த���ள ைய ஏAக ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ேமAபY பண��� நி"வாக அkமதி ெபற ம�ற:திA� ெபா�� 
ைவ�க�ப/�ள2. 

2. �த� அைழ�பாக வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � 0.07% 
�ைறவானதாக ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" 
தி�:ஆ".+�ரமண�ய<, ெபா�ளா�சி அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< 
ஏAகலா<. 

3. ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி 
ெபAB ஒ�ப�த���ள  ேகா� நடவY�ைகக� ேமAெகா'டைதc< மAB< 
பண� உ:திரR வழ*கியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ':4167/2020/இ1 

2498) ெபா�ளா�சி நகராசி �Yந\" நிதிய�� கீ& நகராசி�� ெசா�தமான மா"ெக 
ேரா/ ந\" உ�2 நிைலய:தி� உ�ள 215 HP மி�ேமாடா�� பSதைட�த 
உதி�பாக*கைள �திதாக மாAறி இய��த� பண��� i.0.85 இலச< மதி�பrYA� 
23.10.2020 ஆ< ேததிய�� ஒ�ப�த���ள  ேகா�யதி� வர�ெபAற ஒ�ப�த���ள கைள� 
ெகா'/ ஒ��ேநா�� பYய� தயா" ெசnத2 கீ&க'டவாB. 

1. 
M/S.KPS Engineering Constructions, 

Metturdam. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 0.10% 
�ைறR. 

2. 
M/S.Ramu Rewinding Works, Udumalpet. மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 2.95% 

அதிக<. 
வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 

0.10% �ைறவானதாகR< மAறைத வ�ட �ைறவானதாகR< ஒ�ப�த���ள  
அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.KPS Engineering Constructions, Metturdam அவ"கள � 
ஒ�ப�த���ள ைய ஏAக ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 



அZவலக��றி��: 

1. ேமAபY பண��� நி"வாக அkமதி ெபற ம�ற:திA� ெபா�� 
ைவ�க�ப/�ள2. 

2. �த� அைழ�பாக வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � 0.10% 
�ைறவானதாக ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.KPS Engineering 
Constructions, Metturdam அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< ஏAகலா<. 

3. ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி 
ெபAB ஒ�ப�த���ள  ேகா� நடவY�ைகக� ேமAெகா'டைதc< மAB< 
பண� உ:திரR வழ*கியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ': 3518/2020/இ1 

2499) ெபா�ளா�சி நகராசி �Yந\" நிதிய�� கீ& நகராசி�� ெசா�தமான மா"ெக 
ேரா/ ந\" உ�2 நிைலய< 100 HP மி�ேமாடா" ப<� UNIT-I, II ஆகியவAறி� மி� 
உபகரண*க� பSதானைத அகAறி �திதாக மாABத� மAB< பராம��� ெசnத� 
பண��� i.1.00 இலச< மதி�பrYA� 15.10.2020 ஆ< ேததிய�� ஒ�ப�த���ள  
ேகா�யதி� வர�ெபAற ஒ�ப�த���ள கைள� ெகா'/ ஒ��ேநா�� பYய� தயா" 
ெசnத2 கீ&க'டவாB. 

1. தி�.A.சத\|�மா", ெபா�ளா�சி. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 0.20% 
�ைறR. 

2. தி�.G.வ��ேனs, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 3.42% 
அதிக<. 

 
வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 

0.20% �ைறவானதாகR< மAறைத வ�ட �ைறவானதாகR< ஒ�ப�த���ள  
அள :2�ள ஒ�ப�ததார" தி�.A.சத\|�மா", ெபா�ளா�சி அவ"கள � 
ஒ�ப�த���ள ைய ஏAக ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ேமAபY பண��� நி"வாக அkமதி ெபற ம�ற:திA� ெபா�� 
ைவ�க�ப/�ள2. 

2. �த� அைழ�பாக வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � 0.20% 
�ைறவானதாக ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" தி�.A.சத\|�மா", 
ெபா�ளா�சி அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< ஏAகலா<. 

3. ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி 
ெபAB ஒ�ப�த���ள  ேகா� நடவY�ைகக� ேமAெகா'டைதc< மAB< 
பண� உ:திரR வழ*கியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ':4166/2020/இ1 

 
2500) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� திட�கழிR ேமலா'ைம� பண�ய�� +த"ச� நக", 

வ/கபாைளய<, |டா" பா"� மAB< அழகா�� வ \தி ஆகிய நா�� இட*கள � 
��ைபகைள அைர:2 உரமா�க� பய�ப/:த�ப/< இய�திர*க� (Shredding Machine) 
பSதானைத ச�ெசnய உ��" வ�ைல���ள  ெபAB பண�ய�ைன ேமAெகா�ள 

05.10.2020-� தன  அZவல" அவ"கள � அkமதி ெபற�பட2. அத�பY 



ேமA��றி�ப�ட இட*கள � உ�ள இய�திர*கைள பS2பா"�கR<, பராம��� 
ெசnயR< ெபற�ெபAற வ�ைல���ளகள � வ�பர< ப��வ�மாB. 

வ�ைல���ள  
ெபற�பட 

பண�மைன ெபய" 
மAB< பண� 

வ�பர< 

ெதாைக 
iபாய�� 

வ�ைல���ள  
ெபற�பட 

பண�மைன ெபய" 
மAB< பண� 

வ�பர< 

ெதாைக 
iபாய�� 

வ�ைல���ள  
ெபற�பட 

பண�மைன ெபய" 
மAB< பண� 

வ�பர< 

ெதாைக 
iபாய�� 

ANAND MOTOR 
REWINDING POLLACHI 

 ANJANEYA 
REWINDING WORKS 

POLLACHI 
 

HARI MOTOR 
REWINDING WORKS 

POLLACHI 

 

Sudharsan nagar      
1) Bearing 8-No 8000 Bearing 8-No 8000 Bearing 8-No 9000 
2) Oil seal  1600 Oil seal  2000 Oil seal  2000 
3) Gear wheel 

charge  
2500 Gear wheel charge  3000 Gear wheel charge  2500 

4) Motor 
Rewinding 

10000 Motor Rewinding 11000 Motor Rewinding 12000 

5) Labour charge 2500 Labour charge 2500 Labour charge 2000 
 24600  26000  26500 
Vadugapalayam      

1) Roller Cutter 4500 Roller Cutter 5000 Roller Cutter 5000 
2) Blow Bearing 

2-No 
3000 Blow Bearing 2-No 3000 Blow Bearing 2-No 3000 

3) Starter Change 2500 Starter Change 2500 Starter Change 3000 
4) Belt/Chair/Whee

l 
2500 Belt/Chair/Wheel 3500 Belt/Chair/Wheel 3000 

5) Labour charge  3000 Labour charge 3000 Labour charge 2000 
 15500  17000  16000 

Star Park      
1) Gear Box Oil 3000 Gear Box Oil 4000 Gear Box Oil 3000 
2) Gear Wheel 2-

No 
2000 Gear Wheel 2-No 2000 Gear Wheel 2-No 2000 

3) Shoft Welding 2500 Shoft Welding 3000 Shoft Welding 2500 
4) Oil seal 8-No 1800 Oil seal 8-No 1800 Oil seal 8-No 2500 
5) Labour Charger  2500 Labour Charger 2500 Labour Charger 2500 

 11800  13500  12500 
Alagapuri Street      

1) Buster teeth 
charge  

3500 Buster teeth charge 4000 Buster teeth charge 4000 

2) Blow Bearing 
2-No 

3000 Blow Bearing 2-No 3000 Blow Bearing 2-No 3000 

3) Conveyance 
Blow  

2000 Conveyance Blow 2000 Conveyance Blow 2000 

4) Soft Welding 2000 Soft Welding 2500 Soft Welding 2000 
5) Leg Balance 

Welding 
2000 Leg Balance Welding 3000 Leg Balance Welding 2000 

6) Labour charges  2500 Labour charges 2500 Labour charges 2500 
 15000  17000  15500 



Grand Total 66900  73500  70500 

 
ேமAகா' வர�ெபAற இ�பண��கான வ�ைல���ள கள � �ைறவான 

வ�ைல���ள யாக i.66900/- ெகா/:2�ள M/S.Anand Motor Rewinding Pollachi 
அவ"கள � வ�ைல���ள ய�ைன ஏAகR<, திட�கழிR ேமலா'ைம� பண�ய�� 
அவசிய< க�தி இ�பண��கான ேம�நடவY�ைக ெதாடரR<, தன  அZவல" 
அவ"கள � அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2.  
அZவலக��றி��: 

ம�ற< அkமதி�கலா< 
 

2501) bghŸsh¢Á efuh£Áæ‹ FoÚ® éãnahf¤Âš m«guh«ghisa« jiyik Únu‰W 
ãiya¤Âš, M‰¿èUªJ vL¡f¥gL« Ú® 6 v©â¡ifæyhd tobjh£ofŸ _y« Rapid sand 

Kiwæš R¤Âfç¡f¥g£L, Únu‰w« brŒa¥gL»wJ. tobjh£ofëš nrfukhF« fêÎfis, 
ÂdK« Back Wash Kiwæš Ú®bfh©L mf‰w¥gL»wJ. Back Wash¡F njitahd Ú®, 3 
y£r« bfhŸssÎ  bfh©l ca®k£l Ú®¤ nj¡f bjh£o¡F ÂdK« Únu‰w« brŒa¥ ga‹gL« 
ä‹nkh£lh® g«ò, 1994š mik¡f¥g£L bjhl®ªJ Ïa§» tU»wJ. j‰nghJ Ïªj ä‹ g«Ã‹ 
c£gFÂfŸ K‰¿Y« njŒkhd« milªJ ga‹gL¤j Ïayhj ãiyæš cŸsJ. Ïj‰F gÂš 
òÂa Ú®_œ» ä‹nkh£lh® g«Ãid bghU¤jyh«. nkY« 6 v©â¡ifæyhd 
tobjh£ofëš c£òw« Ú® bršY« 400mm CL thšÎfëš fÁÎfŸ V‰gLtjhš, mid¤J 
thšÎfis kh‰Wtj‰F gÂyhf, xU 300mm DI thšéid ca®k£l Ú®¤nj¡f 
bjh£oæèUªJ btënW« FHhæš Control thšthf mik¡fyh«. vdnt nk‰fh© 
gGjilªJŸs ä‹nkh£lh® g«ò k‰W« thšéid òJ¥Ã¤J Ïa¡f nt©oÍŸsJ. 
Ï¥gâæid nk‰bfhŸtj‰F«, Ïj‰fhd kÂ¥ÕL %.2.30 Ïy£r¤Â‰F« k‹w mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W nk‰bfhŸS« elto¡iffS¡F 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2502) ெபா�ளா�சி நகராசி �Yந\" நிதிய�� கீ& தைலைம ந\ேரAB நிைலய:திலி��2 வ�< 

300mm CI �Yந\" �ழாn சி*காந��" இரய��ேவ கடவ�A� இைட�றாக உ�ளதா� அதைன 
அகAறி �திதாக 300mm DI �ழாயாக மாABத� பண��� i.10.00 இலச< மதி�பrYA� 01.10.2020 
ஆ< ேததிய�� ஒ�ப�த���ள  ேகா�யதி� வர�ெபAற ஒ�ப�த���ள கைள� ெகா'/ 
ஒ��ேநா�� பYய� தயா" ெசnத2 கீ&க'டவாB. 

1. 
M/S. Classic Enginering Enterprises, 

Coimbatore. 

மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 0.09% 
�ைறR. 

2. M/S.KPS Engineering Constructions, Metturdam. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 3.18% 
அதிக<. 

வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 0.09% 
�ைறவானதாகR< மAறைத வ�ட �ைறவானதாகR< ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" 
M/S. Classic Enginering Enterprises,Coimbatore அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ஏAக ம�ற அkமதி 
ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ேமAபY பண��� நி"வாக அkமதி ெபற ம�ற:திA� ெபா�� ைவ�க�ப/�ள2. 
2. �த� அைழ�பாக வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � 0.09% �ைறவானதாக 

ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.Classic Enginering Enterprises, Coimbatore அவ"கள � 
ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< ஏAகலா<. 

3. ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி ெபAB 



ஒ�ப�த���ள  ேகா� நடவY�ைகக� ேமAெகா'டைதc< மAB< பண� உ:திரR 
வழ*கியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ':5875/2020/இ1 

2503) ெபா�ளா�சி நகராசி க�வ� நிதிய�� கீ& நகராசி�� ெசா�தமான ேநதாஜி 
சாைலய�� உ�ள அரசின" ெப'க� ேம�நிைல�ப�ள  �த� அ*க�வாY ைமய< 
வைர க<ப�ேவலி அைம:த� மAB< க�வ� அZவல" சாைலய�� தா"தள< 

அைம:த� பண��� i.11.50 இலச< மதி�பrYA� 06.10.2020 ஆ< ேததிய�� 
ஒ�ப�த���ள  ேகா�யதி� வர�ெபAற ஒ�ப�த���ள கைள� ெகா'/ ஒ��ேநா�� 
பYய� தயா" ெசnத2 கீ&க'டவாB. 

1. தி�:ஆ".+�ரமண�ய<, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 

0.16% �ைறR. 

2. M/S:த'டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 

3.28% அதிக<. 
 

வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 

0.16% �ைறவானதாகR< மAறைத வ�ட �ைறவானதாகR< ஒ�ப�த���ள  
அள :2�ள ஒ�ப�ததார" தி�:ஆ".+�ரமண�ய<, ெபா�ளா�சி அவ"கள � 
ஒ�ப�த���ள ைய ஏAக ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ேமAபY பண��� நி"வாக அkமதி ெபற ம�ற:திA� ெபா�� 
ைவ�க�ப/�ள2. 

2. �த� அைழ�பாக வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � 0.16% 
�ைறவானதாக ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" 
தி�:ஆ".+�ரமண�ய<, ெபா�ளா�சி அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< 
ஏAகலா<. 

3. ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி 
ெபAB ஒ�ப�த���ள  ேகா� நடவY�ைகக� ேமAெகா'டைதc< மAB< 
பண� உ:திரR வழ*கியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ':3954/2020/இ1 
 

2504) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா2 நிதிய�� கீ& நகராசி�� ெசா�தமான +காதார� 
ப��வ�� திட�கழிR ேமலா'ைம�� ேபட�யா� இய*�< 12 வாகன*கள � 
ேபட�க� பSதானைத அகAறி �திய 12 ேபட�க� வா*கி வ�நிேயாகி:த� பண��� 
i.6.00 இலச< மதி�பrYA� 09.10.2020 ஆ< ேததிய�� ஒ�ப�த���ள  ேகா�யதி� 
வர�ெபAற ஒ�ப�த���ள கைள� ெகா'/ ஒ��ேநா�� பYய� தயா" ெசnத2 
கீ&க'டவாB. 

1. M/S.Taark Equipments Private Ltd, Pollachi. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 
0.18% �ைறR. 

2. M/S.Shasta Toolings and Solutions, Palladam. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 
0.08% அதிக<. 

 



வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 
0.18% �ைறவானதாகR< மAறைத வ�ட �ைறவானதாகR< ஒ�ப�த���ள  
அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.Taark Equipments Private Ltd, Pollachi அவ"கள � 
ஒ�ப�த���ள ைய ஏAக ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. �த� அைழ�பாக வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � 0.18% 
�ைறவானதாக ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.Taark Equipments Private 

Ltd, Pollachi அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< ஏAகலா<. 

2. ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி 
ெபAB ஒ�ப�த���ள  ேகா� நடவY�ைகக� ேமAெகா'டைதc< மAB< 
பண� உ:திரR வழ*கியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ':6800/2019/இ1 

2505) bghŸsh¢Á  efuh£Áæ‹ FoÚ® éãnahf¤Âš kh®¡bf£ nuhl Ú®cªJ ãiya¤Âš 
mik¡f¥g£LŸs 215HP ä‹nkh£lh® g«Ã‹ unit-II, bjhl® Ïa¡f¤Âš, Bushes, Sleeves, 

Bearing,Water ring k‰W« Impeller njŒkhd« milªJ, Ïa¡f Ïayhj ãiyæš cŸsJ. 
Ïjdhš Óuhd FoÚ® éãnahf« ghÂ¥gil»wJ. vdnt nk‰fh© g«Ãš gGjileJŸs 
cÂçghf§fis òJ¥Ã¤J, Balancing brŒJ, bghU¤Â Ïa¡f nt©oÍŸsJ. Ï¥gâæid 
nk‰bfhŸtj‰F«, Ïj‰fhd kÂ¥ÕL %.85,000/- k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W nk‰bfhŸS« elto¡iffS¡F 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2506) bghŸsh¢Á efuh£Á¡F brhªjkhd th®L 6š, MWKf« ef® tl¡»š cŸs, A.K.ghâ 

fh®l‹° gFÂæš, j‰nghJ cŸs IªJ ä‹ f«g§fëš, bjU és¡F ä‹ f«Ã mik¤J 
és¡FfŸ (20W LED) bghU¤jÎ«, mj‰fhF« f£lz bjhiffis jäœehL ä‹ c‰g¤Â 
g»®khd fHf¤Â‰F brY¤jÎ« k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©.1143/2020/Ï2e.f.v©.1143/2020/Ï2e.f.v©.1143/2020/Ï2e.f.v©.1143/2020/Ï2    

2507) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமான ைடம' சிYய�� நகராசி��� 
ெசா�தமான t*கா திறவ�ட�ப�தி உ�ள2. இ:திறவ�ட�ப�திய�� இட:திைன� 
பா2கா��< ெபா�/, இட:திைன +AறிZ< நகராசி yலமாக க<ப�ேவலி 
அைம�க�ப/�ள2. தAேபா2 இ:திரவ�ட�ப�திய�� ெபா2ம�க� நல� க�தி, 
சி�ெட�| ெதாY அைம:2 ெசா/ ந\" பாசன< yலமாக மர< ெசYக� அைம�க 
ேவ'Yc�ள2. ேமAகாq< பண�ைய ேமAெகா�ள i.5.00 இலச:திA� மதி�பr/ 
தயா" ெசnய�ப/�ள2. தயா" ெசnய�பட மதி�பrYA� ம�ற அkமதி 
ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 
 

2508) நகராசி எ�ைல��பட வ/கபாைளய< ஆர<ப+காதார நிைலய< அ�கி� 
நியாய வ�ைல�கைட உ�ள2. நியாயவ�ைல�கைட அைம�2�ள இட< திற�த 
ெவள ய�டமாக உ�ளதா�, இரR ேநர*கள � சyக வ�ேராதிக� த*�< ப�தியாக 
மாறி உ�ள2. ேமZ<, நியாயவ�ைல� கைடய�� உ�ேள ைவ�க�ப/< உணR 



தான ய*க� தி�/�ேபாகR< வாn���ள2. இதைன த/��< ெபா�/<, உணR 
தான ய*க� பா2கா��� க�திc<, நியாயவ�ைல�கைட +Aறி +AB�+வ" அைம:2, 
���ற< இ�<� கி�� ேக அைம�கலா< மAB< உப�திய�� ெபா2ம�க� 
வசதி�காக ேபவ"ப�ளா��ட� oYய நைடபாைத அைம�கலா<. ேமAகாq< 

பண�கைள ேமAெகா�ள i.7.30 இலச:திA� மதி�பr/ தயா" ெசnய�ப/�ள2. 
தயா" ெசnய�பட மதி�பrYA� ம�ற:தி� அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 

2. ேமAகாq< மதி�பrYைன ெபா2நிதிய�� ேமAெகா�ள ம�ற< அkமதி 
வழ*கலா<. 
 

2509) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமான அ�னtரண� அ<மா� ேல அRY� 
நகராசி��� ெசா�தமான t*கா திறவ�ட�ப�தி உ�ள2. இ:திறவ�ட�ப�தி 
இட:திைன� பா2கா��< ெபா�/, இட:திைன +AறிZ< நகராசி yலமாக 
க<ப�ேவலி அைம�க�ப/�ள2. தAேபா2 t*கா திறவ�ட�ப�திய��, நைடபய�Aசி 
ெச�Z< ெபா2ம�க� பய�பாYAகாக “ேபவ" ப�ளா��ட�” நைடபாைத, 
�தியவ"க� இைள�பாற இ��ைகக� மAB< மி� வ�ள�� அைம�க 
ேவ'Yc�ள2. ெபா2ம�க� நல�க�தி, ேமAகாq< பண�கைள ேமAெகா�ள 

i.5.00 இலச:திA� மதி�பr/ தயா" ெசnய�ப/�ள2. 
தயா" ெசnய�பட மதி�பrYA� ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 

அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 
 

2510) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமான ல+மி �ர:தி�, நகராசி��� 
ெசா�தமான t*கா திறவ�ட�ப�தி உ�ள2. இ:திறவ�ட�ப�தி இட:திைன� 
பா2கா��< ெபா�/, இட:திைன +AறிZ< நகராசி yலமாக க<ப�ேவலி 
அைம�க�ப/�ள2. தAேபா2 t*கா திறவ�ட�ப�திய��, நைடபய�Aசி ெச�Z< 
ெபா2ம�க� பய�பாYAகாக, “ேபவ" ப�ளா��ட�” நைடபாைத, �தியவ"க� 
இைள�பாற இ��ைகக� மAB< மி� வ�ள�� அைம�க ேவ'Yc�ள2. 

ெபா2ம�க� நல�க�தி, ேமAகாq< பண�கைள ேமAெகா�ள i.5.00 இலச:திA� 
மதி�பr/ தயா" ெசnய�ப/�ள2.தயா" ெசnய�பட மதி�பrYA� ம�ற அkமதி 
ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 
 

2511) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமாக சம:~" இராம அnய*கா" ஆ'க� 
ேம�நிைல�ப�ள  ெசய�ப/ வ�கிற2. இ�ப�ள ய�� ைமதான:தி� ஒ��ற:தி� 
“|ேகY*“ ைமதான< அைம�க�ப/�ள2. |ேகY* ைமதான:ைத 
பய�பாYA� ெகா'/ வ�< வைகய��, |ேகY* ைமதான:ைத�+AறிZ<, 

ஓ/தள:தி� ஓ/பவ"க� பா2கா�� க�தி, S.S.-� த/�� ேவலி அைம�க 
ேவ'Yc�ள2. ேமZ<, ஓ/தள:தி� அதிகாைல ேநர< மAB< மாைல ேநர:தி� 
பய�Aசி ேமAெகா�0பவ"க0�காக மி� வ�ள�� வசதிக� ஏAப/:த 



ேவ'Yc�ள2. ேமAகாq< பண�கைள ேமAெகா�ள i.19.00 இலச:திA� 
மதி�பr/ தயா" ெசnய�ப/�ள2. தயா" ெசnய�பட மதி�பrYA� ம�ற அkமதி 
ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 

2. தயா" ெசnய�பட மதி�பrYைன க�வ� நிதிய�� ேமAெகா�ள ம�ற< 
அkமதி வழ*கலா<. 

 
2512) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமாக சம:~" இராம அnய*கா" ஆ'க� 

ேம�நிைல�ப�ள  ெசய�ப/ வ�கிற2. இ�ப�ள ய�� ைமதான:தி� ஒ��ற:தி� 
“|ேகY*“ ைமதான< அைம�க�ப/�ள2. |ேகY* ைமதான:ைத 
பய�பாYA� ெகா'/ வ�< வைகய��, ைமதான:தி� ெவள �ற< மAB< உ�ற< 
“|ேகY*“ ஓ/தள�பாைதகள � Acrylic Synthetic Flooring  அைம�க 
ேவ'Yc�ள2. ேமAகாq< ைமதான:ைத பய�பாYA� ெகா'/ வ�< 

வைகய�� Acrylic Synthetic Flooring  அைம�க i.20.10 இலச:திA� மதி�பr/ தயா" 
ெசnய�ப/�ள2. தயா" ெசnய�பட மதி�பrYA� ம�ற அkமதி 
ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 

2. தயா" ெசnய�பட மதி�பrYைன க�வ� நிதிய�� ேமAெகா�ள ம�ற< 
அkமதி வழ*கலா<. 
 

2513) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமாக சம:~" இராம அnய*கா" ஆ'க� 
ேம�நிைல�ப�ள  ெசய�ப/ வ�கிற2. இ�ப�ள ய�� ைமதான:தி� ஒ��ற:தி� 
“|ேகY*“ ைமதான< அைம�க�ப/�ள2. அைம�க�பட “|ேகY*“ 
ைமதான:ைத பய�பாYA� ெகா'/ வ�வதA� ஏ2வாக, ைமதான:தி� பய�Aசி 
ேமAெகா�0< நப"கைள க'காண��க, அZவலக அைற மAB< பய�Aசி 
ேமAெகா�0பவ"க0�� உைட மாAB< அைறc< அைம�க ேவ'Yc�ள2. 
ேமZ<, இரR ேநர*கள � அைம�க�பட ைமதான:திA�� உ�ேள ���2, 
த\'டதகாத ெசய�கள � ஈ/படாம� இ��க, அ�கிZ�ள ப�ள ��<, 
ைமதான:திA�< இைடய�� க<ப�ேவலிcட� oYய த/�� ேவலிc<, மAB< பைழய 
+AB�+வAைற இY:2, ைமதான:ைத தன ைம�ப/:2< வ�தமாகR<, பய�Aசி 
ேமAெகா�0பவ"க0�� ஏ2வாகR<, �க�ப�� தன  வழி ஏAப/:த இ�<� கி�� 

அைம�கேவ'Yc�ள2. ேமAகாq< பண�கைள ேமAெகா�ள i.11.00 
இலச:திA� மதி�பr/ தயா" ெசnய�ப/�ள2. தயா" ெசnய�பட மதி�பrYA� 
ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 

2. தயா" ெசnய�பட மதி�பrYைன க�வ� நிதிய�� ேமAெகா�ள ம�ற< 
அkமதி வழ*கலா<. 
 

2514) நகராசி�� ெசா�தமான பால�கா/ சாைலய�� நகராசி ஆ'க� ேம� 



நிைல�ப�ள  ெசய�ப/ வ�கிற2. இ�பண� வளாக:தி� ப���ற< |ேகY* 
பய�Aசி ேமAெகா�0பவ"க0�காக  “|ேகY*” ைமதான< அைம�க�ப/�ள2. 
|ேகY* ைமதான< அ/:2 கா� ப�2 ைமதான�<, இத� அ�கி� oைட�ப�2 
ைமதான�< உ�ள2. இ�த |ேகY* ைமதான:ைத தன ைம�ப/:2< வ�தமாக, 
பா2கா�� க�திc< தன யாக +AB�+வ" மAB< க<ப�ேவலிcட� oYய த/�� 
ேவலி அைம:2, இ�<� கி�� ேக அைம�கலா<. 

ேமZ<, ப�ள ய�� ேம�தள:தி� Weathering Course �� ேம� Pressed Tiles 
அைம�க�ப/�ள2. இ2 அைம�க�ப/ +மா" 50 வ�ட*க0�� ேம� 
ஆவதாZ<, அதிக�பYயான மைழ மAB< ெவ�ப:தாZ<, ெபய"�2< உைட�த 
நிைலய�Z�ள2. இதனா� ேமAபர�ப�� ெபnc< மைழ ந\" வ��பைறக0��� 
வ�Sகிற2. இதனா� பய�Z< மாணவ"க� ெப�2< சிரம�ப�ப/வேதா/, 
ப�க�+வ"கள � பல< வSவ�Z��< நிைல ஏAபட வாn���ள2. இதைன: த/��< 

ெபா�/, ேமAபர�ப�� பSதைட�த Pressed Tiles உட� Weathering Course-ைய 
அகAறிவ�/ �தியதாக அைம�க ேவ'Yc�ள2. ேமAகாq< பண�கைள 

ேமAெகா�ள i.11.50 இலச:திA� மதி�பr/ தயா" ெசnய�ப/�ள2. தயா" 
ெசnய�பட மதி�பrYA� ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 

2. தயா" ெசnய�பட மதி�பrYைன க�வ� நிதிய�� ேமAெகா�ள ம�ற< 
அkமதி வழ*கலா<. 

2515) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� வா"/ எ':23-� அைம�2�ள வ��ஜியா" ேவலி 
மAB< �மர� நக" ��கிய சாைல இைணc< ப�திய��, அைம�2�ள சிBபால< 
கட�ப/ பல ஆ'/க0�� ேம� ஆகிc�ள2. ேமZ<, பாதாள சா�கைட� 
பண��காக �ழாn பதி:2 சிBபால:தி� �B�ேக எ/:2� ெச�Z< ேபா2 
ேசதமைட�2வ�ட2. இதனா� தAேபா2 மிகR< ேசதமைட�2 கனரக வாகன*க� 
ெச�ல இயலாத b&நிைலc< ேமZ<, ெபா2ம�க0�� ஆப:2 வ�ைளவ���< 
வைகய�Z< உ�ள2. எனேவ, பைழய சிBபால:திைன அகAறிவ�/ �திய சிBபால< 

அைம�பதA� i.3.50 இலச:திA� மதி�பr/ தயா" ெசnய�ப/�ள2. தயா" 
ெசnய�பட மதி�பrYA� ம�ற:தி� அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 

2. ேமAகா' ெசலவ�ன:ைத நகராசிய�� �Yந\" நிதிய�� ேமAெகா�ள ம�ற< 
அkமதி வழ*கலா<.  
 

2516) bghŸsh¢Á efuh£Á¡F brhªjkhf Û‹fiu nuhL, m©zh fhyâæš 
bghJ¡fê¥Ãl« cŸsJ. Ï¡fê¥Ãl« f£l¥g£L gy tUl§fŸ MdjhY«, kiH¡fhy§fëš 
bgŒj kiH Úçdhš, nk‰gu¥ò gGjilªJ cŸsJ. nk‰gu¥ò gGjhdjhš, kiHÚ® 
g¡f¢Rt®fë‹ têna cŸns éGtjhš, g¡f¢Rt®fŸ gGjilªJ bga®ªj ãiyæYŸsJ. 

g¡f¢Rt®fŸ bga®ªjjhš, g¡f¢Rt®fëš x£l¥g£l ilš°fŸ k‰W« jiu¤js 
ilš°fŸ cilªj ãiyæš cŸsJ. Ïjdhš fê¥Ãl¤ij ga‹gL¤J« bghJk¡fŸ bgçJ« 
Áuk¤Â‰FŸsh»wh®fŸ. எனேவ,bghJk¡fŸ ey‹ fUÂ, fê¥Ãl¤ij ga‹gL¤J« éjkhf 
fê¥Ãl¤Âš kuhk¤J¥gâ nk‰bfh©L, òJ¥Ã¡f nt©oÍŸsJ. fê¥Ãl¤Âš kuhk¤J¥ 
gâ nk‰bfh©L òJ¥Ã¡f %.3.50 Ïy£r¤Â‰F kÂ¥ÕL jah® brŒa¥g£LŸsJ. 



jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£o‰F k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò:    

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£oid bghJãÂæš nk‰bfhŸs, k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

 
2517) bghŸsh¢Á efuh£Á¡F brhªjkhd bghJ¡»zW Fku‹ ef® u§frhä ny mÎ£oš 

mikªJŸsJ.  Ï¡»z‰¿‹ g¡f¢Rt‰¿‹ cau« Fiwé‹ fhuzkhfÎ«, cŸgFÂæš ku« 
bro bfhofŸ ts®ªjjhY«, ml®ªj ku¤Â‹ »isæèUªJ éG« Ïiy, jiHfŸ éGªjÂ‹ 
fhuzkhfÎ«, j©Ù® khR milªJ fhz¥gL»wJ. g¡fth£L Rt‰¿‹ cau« Fiwé‹ 
fhuzkhf, mU»š tÁ¡F« bghJk¡fŸ F¥igfis »z‰¿š ÅRtjhY«, »z‰WÚ® 
khRg£L bfh©LŸsJ. 

nkY«, Ïiy jiHfŸ j©Ù® ÏG¡F« nkh£lhç‹ cŸ gFÂfS¡FŸ br‹W 
éLtjhš, nkh£lhç‹ Ïa¡f« jilgLtnjhL, FoÚ® éãnahf« jilgL»wJ. Ïjdhš 
bghJk¡fŸ bgçJ« Áuk¤Â‰FŸsh»wh®fŸ. vdnt, nk‰fhQ« Ãu¢ridfis jé®¡F« 
bghU£L«, bghJk¡fŸ ey‹ fUÂÍ«, »z‰¿YŸs Ïiy, jiHfis mf‰¿ vL¤J, khR 
gl®ªj giHa j©Ùiu ö®thç, »z‰iw¢R‰¿Y« kiw¥ò V‰gL¤j nt©oÍŸsJ. 
nk‰fhQ« gâfis nk‰bfhŸs %.9.70 Ïy£r¤Â‰F kÂ¥ÕL jah® brŒa¥g£LŸsJ. 

jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£o‰F, k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtymYtymYtymYtyf¡F¿¥òf¡F¿¥òf¡F¿¥òf¡F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. nk‰fhQ« kÂ¥Õ£oid FoÚ® ãÂæš nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

 
2518) bghŸsh¢Á efuh£Á¡F¢ brhªjkhf V.S.R.A gŸë brašg£L tU»wJ. 

Ï¡f£ol« f£l¥g£L Rkh® 40 tUl§fS¡F nkš M»wJ, kiH¡fhy§fëš bgŒÍ«, 
kiHÚ® fhuzkhf, g¡f¢Rt®fŸ k‰W« nk‰gu¥ò bga®ªJ«, cilªj ãiyæš cŸsij 
kuhk¤J¥gâ nk‰bfh©L òJ¥Ã¡fÎ«, nkY« gŸëæ‹ Ã‹òw« eilghij trÂ¡fhf 
ngt® Ãsh¡ mik¡fÎ«, khzt khzéa®fŸ ga‹gL¤J« fê¥Ãl§fëš kuhk¤J¥gâ 
brŒJ« k‰W« kÂa czÎ¡Tl¤Â‰F mU»š cŸs, giHa f£ol¤ij Ïo¤J m¥òw¥gL¤Â 
é£L khzt, khzéa®fŸ ga‹gL¤J« ir¡»Ÿfis ãW¤j ir¡»Ÿ °nl‹L mik¤J 
k‰W« tshf¤ÂYŸs f£ol§fëš t®z« óÁ bghèÎ V‰gL¤j nt©oÍŸsJ.  gæY« 
khzt khzéa®fŸ ey‹ fUÂ, nk‰fhQ« gŸë¡Tl¤Âš kuhk¤J¥gâ nk‰bfh©L 
òJ¥Ã¡f nt©oÍŸsJ. vdnt, kuhk¤J¥gâ nk‰bfh©L òJ¥Ã¡f %.9.30 Ïy£r¤Â‰F 
kÂ¥ÕL jah® brŒa¥g£LŸsJ. jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£o‰F k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò:    

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. nk‰fhQ« jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£L¤ bjhifæid fšé ãÂæš nk‰bfhŸs 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2519) bghŸsh¢Á efuh£Áæ‹ FoÚ® éãnahf¤Âš Ñœ¡f©l ca®k£l Ú®¤nj¡f 

bjh£ofëèUªJ, éãnahf g»®khd FHhŒfS¡F, FoÚ® éãnah»¡f VJthf Ú®¤nj¡f 
bjh£ofëš mik¡f¥g£LŸs Delivery Valve fë‹ c£gFÂæš njŒkhd« milªJ, gGJ 
V‰g£LŸsJ. Ïjid rçbrŒa Ïayhj ãiyæš cŸsJ. Ïjdhš mÂf¥goahd Ú®¡fÁÎ 
V‰g£L tUtjhš, Óuhd éãnahf« brŒtÂš jil V‰gL»wJ. 

1. nf.M®.Ã.í ef® OHT – 300mm – 1 No 
2. Rj®r‹ ef® OHT        – 300mm – 1 No 
3. kfhè§fòu« OHT      – 300mm – 1 No 

      vdnt gGjilªj thšÎfS¡F gÂš òÂa 300mm DI thšÎfŸ mik¡fyh«. 
Ï¥gâæid nk‰bfhŸtj‰F«, Ïj‰fhd kÂ¥ÕL %.2.80 Ïy£r¤Â‰F« k‹w mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 



mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W nk‰bfhŸS« elto¡iffS¡F 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
 

2520) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா2 நிதிய�� கீ& நகராசி�� ெசா�தமான அ<மா 
உணவக< ச�தி��, தி�வ�0வ" திட� ச�தி�� ஆகிய இட*கள Z�ள பைழய 400W 
MH ெபா�:திகைள அகAறி �திதாக150W Flood Light LED ெபா�:திகைள அைம:த� 
பண��� i.3.00 இலச< மதி�பrYA� 20.10.2020 ஆ< ேததிய�� ஒ�ப�த���ள  
ேகா�யதி� வர�ெபAற ஒ�ப�த���ள கைள� ெகா'/ ஒ��ேநா�� பYய� தயா" 
ெசnத2 கீ&க'டவாB. 

1. M/S.Schnell Energy Equipments, 

Coimbatore. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 0.08% 
�ைறR. 

2. M/S.Micro Instruments Ltd. Coimbatore. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 0.16% 
அதிக<. 

 
வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 

0.08% �ைறவானதாகR< மAறைத வ�ட �ைறவானதாகR< ஒ�ப�த���ள  
அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.Schnell Energy Equipments, Coimbatore அவ"கள � 
ஒ�ப�த���ள ைய ஏAக ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. �த� அைழ�பாக வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � 0.08% 
�ைறவானதாக ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.Schnell Energy 

Equipments, Coimbatore அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< ஏAகலா<. 

2. ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி 
ெபAB ஒ�ப�த���ள  ேகா� நடவY�ைகக� ேமAெகா'டைதc< மAB< 
பண� உ:திரR வழ*கியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ':3518/2020/இ1 

2521) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா2 நிதிய�� கீ& நகராசி�� ெசா�தமான கா�தி 
சிைல ச�தி�� மAB< ப�லட< ேரா/ மAB< �திய திடசாைல ச�தி��கள � உ�ள 
பைழய 400W MH வ�ள�� ெபா�:திகைள அகAறி �திதாக 150W Flood Light LED 
ெபா�:திகைள அைம:த� பண��� i.3.00 இலச< மதி�பrYA� 20.10.2020 ஆ< 
ேததிய�� ஒ�ப�த���ள  ேகா�யதி� வர�ெபAற ஒ�ப�த���ள கைள� ெகா'/ 
ஒ��ேநா�� பYய� தயா" ெசnத2 கீ&க'டவாB. 

1. M/S.Schnell Energy Equipments, Coimbatore. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 
0.08% �ைறR. 

2. M/S.Micro Instruments Ltd, Coimbatore.  
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 
0.16% அதிக<. 

 
வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 

0.08% �ைறவானதாகR< மAறைத வ�ட �ைறவானதாகR< ஒ�ப�த���ள  
அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.Schnell Energy Equipments, Coimbatore அவ"கள � 
ஒ�ப�த���ள ைய ஏAக ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 



1. �த� அைழ�பாக வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � 0.08% 
�ைறவானதாக ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.Schnell Energy 

Equipments, Coimbatore அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< ஏAகலா<. 

2. ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி 
ெபAB ஒ�ப�த���ள  ேகா� நடவY�ைகக� ேமAெகா'டைதc< மAB< 
பண� உ:திரR வழ*கியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ':3518/2020/இ1 
2522) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா2 நிதிய�� கீ& நகராசி�� ெசா�தமான ேப��2 

நிைல ச�தி�� ப�லட< ேரா/ மAB< உ/மைல ேத"நிைல ச�தி��கள � உ�ள 

பைழய 400W MH வ�ள�� ெபா�:திகைள அகAறி �திதாக150W LED ெபா�:திகைள 

அைம:த� பண��� i.3.90 இலச< மதி�பrYA� 20.10.2020 ஆ< ேததிய�� 
ஒ�ப�த���ள  ேகா�யதி� வர�ெபAற ஒ�ப�த���ள கைள� ெகா'/ ஒ��ேநா�� 
பYய� தயா" ெசnத2 கீ&க'டவாB. 

1. M/S.Schnell Energy Equipments, 

Coimbatore. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத 

வ�ட 0.06% �ைறR. 

2. M/S.Micro Instruments Ltd, Coimbatore. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத 

வ�ட 0.91% அதிக<. 
 

வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 

0.06% �ைறவானதாகR< மAறைத வ�ட �ைறவானதாகR< ஒ�ப�த���ள  
அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.Schnell Energy Equipments, Coimbatore அவ"கள � 
ஒ�ப�த���ள ைய ஏAக ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. �த� அைழ�பாக வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � 0.06% 
�ைறவானதாக ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.Schnell Energy 

Equipments, Coimbatore அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< ஏAகலா<. 

2. ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி 
ெபAB ஒ�ப�த���ள  ேகா� நடவY�ைகக� ேமAெகா'டைதc< மAB< 
பண� உ:திரR வழ*கியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ':3518/2020/இ1 
 

2523) ெபா�ளா�சி நகராசி 5-வ2 வா"/ LIG காலன  சி�தியா கிள ன � ���ற< 
உ�ள கழிRந\", சாைலய�� �B�ேக உ�ள சிBபால< வழியாக ெச�B மB�ற< 
உ�ள கழிRந\" கா�வாய�� இைணகிற2. பாதாள சா�கைட பண�க� 
ேமAெகா�0<ேபா2 சிBபாலமான2 ேசதமைட�ததா� கழிRந\" மAB< மைழ 
ந\ரான2 வY�2 ெச�வதA� வழிய��லாம� ேத*கி நிAகிற2. எனேவ, ேமAகாq< 
இட:தி� ஏAகனேவ உ�ள பSதைட�த சிBபால:திைன அகAறிவ�/ �திதாக 
சிBபால< அைம�பதA� i.1.40 இலச:தி� மதி�பr/ தயா" ெசnய�ப/�ள2. தயா" 
ெசnய�ப/�ள மதி�பrYA� ம�ற:தி� அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 

2. மதி�பr/ ெதாைகய�ைன �Yந\" மAB< வYகா� நிதிய�� ேமAெகா�ள 



ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 
ந.க.எ': 3966/2020/H2 
 
 

2524) ெபா�ளா�சி நகராசி �Yந\" நிதிய�� கீ& நகராசி�� ெசா�தமான 
ெவ*கரமண� ெத� ச�தி�� �த� மா"ெக சாைலய�� ரய��ேவ |ேடச� 
சாைல வைரய�� உ�ள �Yந\" வ�நிேயாக��ழாn மAB< பகி"மான �ழாnக� 
�திதாக அைம��< பண���    i.24.90 இலச< மதி�பrYA� 20.10.2020 ஆ< ேததிய�� 
ஒ�ப�த���ள  ேகா�யதி� வர�ெபAற ஒ�ப�த���ள கைள� ெகா'/ ஒ��ேநா�� 
பYய� தயா" ெசnத2 கீ&க'டவாB. 

1. M/S. Classic Enginering Enterprises, 

Coimbatore. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 
0.07% �ைறR. 

2. M/S.KPS Engineering Constructions, Metturdam. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 
3.50% அதிக<. 

வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 
0.07% �ைறவானதாகR< மAறைத வ�ட �ைறவானதாகR< ஒ�ப�த���ள  
அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S. Classic Enginering Enterprises,Coimbatore அவ"கள � 
ஒ�ப�த���ள ைய ஏAக ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ேமAபY பண��� நி"வாக அkமதி ெபற ம�ற:திA� ெபா�� 
ைவ�க�ப/�ள2. 

2. �த� அைழ�பாக வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � 0.07% 
�ைறவானதாக ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.Classic Enginering 

Enterprises, Coimbatore அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< ஏAகலா<. 

3. ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி 
ெபAB ஒ�ப�த���ள  ேகா� நடவY�ைகக� ேமAெகா'டைதc< மAB< 
பண� உ:திரR வழ*கியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ':4067/2020/இ1 

2525) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��பட ேசாம+�தரா�ர:தி� ஒ� ேவ�ப மர<, 
உழவ" ச�ைத ���ற< ஒ� ேவ�ப மர<, ெஷ�� காலன  ���ற< மAB< ப���ற< 
இர'/ அரச மர<, தாcமானவ" வ \திய�� ஒ� ேவ�பமர<, சி.Y.சி Y�ேபா ேகாைவ 
சாைலய�� இர'/ ~*�வாைக மர<, ேநதாஜி ேராY� ஒ� ~*�வாைக மர< 
(கிைளக� ம/<), ஏ.ப�.Y ேராY� ஒ� ேவ�பமர< (கிைளக� ம/<), கீேழ வ�S< 
த�வாய�� உ�ளதா�, அ«ku¤Âid ெவY எ/:2 ெகா�0< பண��� 21.10.2020 
அ�B ெபா2 ஏல< நைடெபAறதி� கல�2 ெகா'ட _‹W ஏலதார"கள � உய"�த 
பச ஏல ேக�வ�க� ம�ற:தி� பா"ைவ��< �Yவ�A�< ைவ�கலா<. 
வ.எ'

. 
ஏலதார" ெபய" மAB< �கவ� உய"�த பச ஏல ேக�வ� 

1 

P.R.S.r©KfRªju«, 

த/ெப.R¥ukâa«, 
89/35,ku¥ng£il ÅÂ 
ெபா�ளா�சி. 

i.31600/- 

2 v°.ént¡. i.31300/- 



j/bg.r©Kf Rªju«. 
108/19, fçfhëa«k‹ nfhéš ÅÂ. 
bghŸsh¢Á 

3 

M®.சிவரா� 
த/ெப.ராமசாமி, 
68,ெபா/ேம/, 
உ/மைல ேரா/, 
ெபா�ளா�சி. 

i.31500/- 

அZவலக� �றி�� : 
1. nk‰fhQ« _‹W Vy¡nfŸéfëš mÂfg£r Vy¡nfŸé nf£f¥g£LŸs        

P.R.S.r©KfRªju« ,bghŸsh¢Á mt®fë‹ Vy¡nfŸéia k‹w« V‰fyh«. 
2. ca®ªjg£r Vyjhu® P.R.S.r©KfRªju«, bghŸsh¢Á mt®fë‹ Vy¤bjhif 

%.31600/- மAB< GST வ�:ெதாைக ��.3792 efuh£Á fUñyf¤Âš brY¤Â 
cŸsh®.  (br.Ó.v©.076 / PMC/11 /20-21 /0002586, ehŸ- 21.10.2020) 

3. ngh¡Ftu¤J k‰W« bghJ k¡fë‹ ghJfh¥ò ey‹ fUÂ Vy« él¥g£LŸs ku§fis 
cldoahf bt£o vL¤J¡ bfhŸs Mizahs® k‰W« jå mYty® mt®fël« K‹ 
mDkÂ bg‰W c¤ÂuÎ tH§»aj‰F« k‹w« x¥òjš tH§fyh«. 

e.f.v©.6687/2019/Ï2e.f.v©.6687/2019/Ï2e.f.v©.6687/2019/Ï2e.f.v©.6687/2019/Ï2    
 

2526) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� எ�ைல��� பால�கா/ ெச�Z< மாநில 
ெந/¡சாைலய�� வ/கபாைளய< ப��R அ�ேக உ�ள இரய��ேவ கடவ�� 
ேம<பால< அைம��< பண� நைடெபAB வ�வதா� பால�கா/ ெச�Z< 
ேபா��வர:2 CTC ேம/�சாைல மAB< வ/கபாைளய< வழியாக இய*கி 
வ�கிற2. இதனா� இல�, கனரக மAB< அைன:2 வாகன ேபா��வர:2<, CTC 
ேம/�சாைல மAB< வ/கபாைளய< வழியாக, இரR பக� ெதாட"�2 
ேபா��வர:2 ெசய�ப/ வ�வதா�, ேமAகா' சாைல இரRேநர:தி� ேபாதிய 
ெவள �ச< இ�றி ேபா��வர:திA� இைட�ராகR<, வ�ப:2க� ஏAப/< வைகய�� 
உ�ள2. 

எனேவ, ேகாைவ சாைல இைண�ப�லி��2, CTC ேம/�சாைல மAB< 
வ/கபாைளய< அ<ேப:க" வ \தி வைர ஏAகனேவ உ�ள 28 எ'ண< ெத�வ�ள�� 
மி� க<ப*கள � 20W LED வ�ள��க0�� பதிலாக, அதிக ஒள  உமி& 90W LED 
வ�ள��க� அைம:திடR<, இதAகான மதி�பr/ i.4.00 இலச:திA� ம�ற அkமதி 
ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி�கலா<. 

2. பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி �� அkமதி ெபAB ேமAெகா�0< 
நடவY�ைகக0�� ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ':4451/2020/இ2 

2527) ெபா�ளா�சி நகராசி �Yந\" நிதிய�� கீ& நகராசி�� ெசா�தமான 
கிழ���ப�திய�Z�ள 18 வா"/கள � ஏAப/< �Yந\" கசிR உைட��க� கிணAB ந\" 
�ழாn கசிR மAB< �Yந\" வ�நிேயாக வா�R கசிRக� ஆகிய பராம��� ெசnத� 
பண��� i.10.00 இலச< மதி�பrYA� 20.10.2020 ஆ< ேததிய�� ஒ�ப�த���ள  
ேகா�யதி� வர�ெபAற ஒ�ப�த���ள கைள� ெகா'/ ஒ��ேநா�� பYய� தயா" 
ெசnத2 கீ&க'டவாB. 



 
 
 

1. M/S.SK Constructions,Madurai. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 0.10% 
�ைறR. 

2. Thiru.R.Subramaniam, Pollachi. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 0.42% 
அதிக<. 

 
வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 

0.10% �ைறவானதாகR< மAறைத வ�ட �ைறவானதாகR< ஒ�ப�த���ள  
அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.SK Constructions, Madurai அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ஏAக 
ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ேமAபY பண��� நி"வாக அkமதி ெபற ம�ற:திA� ெபா�� 
ைவ�க�ப/�ள2. 

2. �த� அைழ�பாக வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � 0.10% 
�ைறவானதாக ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S.SK Construction, 

Madurai அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< ஏAகலா<. 

3. ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி 
ெபAB ஒ�ப�த���ள  ேகா� நடவY�ைகக� ேமAெகா'டைதc< மAB< 
பண� உ:திரR வழ*கியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ':4336/2020/இ1 

2528) ெபா�ளா�சி நகராசி �Yந\" நிதிய�� கீ& நகராசி�� ெசா�தமான வா"/ 
எ':17, மா�ய�ப� வ \திய�� 3000 லிட" ெகா�ளளR ெகா'ட ப�ளா|Y� ெதாY 
பSதைட�2�ளதைன �திதாக மாAறி அைம:த� பண��� i.0.30 இலச< 
மதி�பrYA� 01.10.2020 ஆ< ேததிய�� ஒ�ப�த���ள  ேகா�யதி� வர�ெபAற 
ஒ�ப�த���ள கைள� ெகா'/ ஒ��ேநா�� பYய� தயா" ெசnத2 கீ&க'டவாB. 

1. தி�.A.சத\|�மா", ெபா�ளா�சி. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 0.13% 
�ைறR. 

2. தி�.G.வ��ேனs, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 1.57% 
அதிக<. 

வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 
0.13% �ைறவானதாகR< மAறைத வ�ட �ைறவானதாகR< ஒ�ப�த���ள  
அள :2�ள ஒ�ப�ததார" தி�.A.சத\|�மா", ெபா�ளா�சி அவ"கள � 
ஒ�ப�த���ள ைய ஏAக ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ேமAபY பண��� நி"வாக அkமதி ெபற ம�ற:திA� ெபா�� 
ைவ�க�ப/�ள2. 

2. �த� அைழ�பாக வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � 0.13% 
�ைறவானதாக ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" தி�.A.சத\|�மா", 
ெபா�ளா�சி அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< ஏAகலா<. 

3. ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி 



ெபAB ஒ�ப�த���ள  ேகா� நடவY�ைகக� ேமAெகா'டைதc< மAB< 
பண� உ:திரR வழ*கியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ':2084/2020/இ1 

2529) ெபா�ளா�சி நகராசி �Yந\" நிதிய�� கீ& நகராசி�� ெசா�தமான 
ேமA��ப�திய�Z�ள 18 வா"/கள � ஏAப/< �Yந\" கசிR உைட��க� கிணAB ந\" 
�ழாn கசிR மAB< �Yந\" வ�நிேயாக வா�R கசிRக� ஆகிய பராம��� ெசnத� 
பண��� i.10.00 இலச< மதி�பrYA� 20.10.2020 ஆ< ேததிய�� ஒ�ப�த���ள  
ேகா�யதி� வர�ெபAற ஒ�ப�த���ள கைள� ெகா'/ ஒ��ேநா�� பYய� தயா" 
ெசnத2 கீ&க'டவாB. 

1. தி�.A.சத\|�மா", ெபா�ளா�சி. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 0.12% 
�ைறR. 

2. தி�.G.வ��ேனs, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 3.11% 
அதிக<. 

 
வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 

0.12% �ைறவானதாகR< மAறைத வ�ட �ைறவானதாகR< ஒ�ப�த���ள  
அள :2�ள ஒ�ப�ததார" தி�.A.சத\|�மா", ெபா�ளா�சி அவ"கள � 
ஒ�ப�த���ள ைய ஏAக ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ேமAபY பண��� நி"வாக அkமதி ெபற ம�ற:திA� ெபா�� 
ைவ�க�ப/�ள2. 

2. �த� அைழ�பாக வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � 0.12% 
�ைறவானதாக ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" தி�.A.சத\|�மா", 
ெபா�ளா�சி அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< ஏAகலா<. 

3. ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி 
ெபAB ஒ�ப�த���ள  ேகா� நடவY�ைகக� ேமAெகா'டைதc< மAB< 
பண� உ:திரR வழ*கியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ':4336/2020/இ1 

2530) ெபா�ளா�சி நகராசி சடம�ற உB�ப�ன" ெதா�தி ேம<பா/ 14-வ2 
ேசமி�� நிதி 2019-20-� கீ& நகராசி�� ெசா�தமான வா"/ எ':18 ஜ\�ள  கிணB 
வ \திய�� ப�ேநா�� ைமய< க/த� பண��� i.7.00 இலச< மதி�பrYA� 20.10.2020 
ஆ< ேததிய�� ஒ�ப�த���ள  ேகா�யதி� வர�ெபAற ஒ�ப�த���ள கைள� ெகா'/ 
ஒ��ேநா�� பYய� தயா" ெசnத2 கீ&க'டவாB. 

1. 
M/S:த'டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 
0.16% �ைறR. 

2. தி�:ஆ".+�ரமண�ய<, ெபா�ளா�சி. 
மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 
2.69% அதிக<. 

 
வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � மதி�பr/ வ�ைல வ�கித:ைத வ�ட 

0.16% �ைறவானதாகR< மAறைத வ�ட �ைறவானதாகR< ஒ�ப�த���ள  
அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S:த'டபாண� அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ"கள � 
ஒ�ப�த���ள ைய ஏAக ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 



அZவலக��றி��: 

1. �த� அைழ�பாக வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � 0.16% 
�ைறவானதாக ஒ�ப�த���ள  அள :2�ள ஒ�ப�ததார" M/S:த'டபாண� அ� 
ேகா, ெபா�ளா�சி அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய ம�ற< ஏAகலா<. 

2. ேமAகா' பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி 
ெபAB ஒ�ப�த���ள  ேகா� நடவY�ைகக� ேமAெகா'டைதc< மAB< 
பண� உ:திரR வழ*கியைதc< ம�ற< அkமதி�கலா<. 

ந.க.எ':3252/2020/இ1 
 

2531) bghŸsh¢Á efuh£Áæš r£lk‹w cW¥Ãd® bjhFÂ nk«gh£L Â£l« 14tJ 
r£l¥nguit nrä¥ò ãÂæ‹ Ñœ th®L 18 #]¥ë »zW ÅÂæš gšneh¡F ika« f£Ljš 
gâ¡F, nk‰fhQ« gh®itæš cŸsthW %.7.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£o‰F ã®thf mDkÂ 
tH§f¥g£LŸsJ. tu¥bg‰w foj efš k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, gÂé‰F« it¡f, k‹w¤Â‹ 
mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò: 

1. k‹w« gÂÎ brŒayh«. 
e.f.v©.3252/2020/Ï1e.f.v©.3252/2020/Ï1e.f.v©.3252/2020/Ï1e.f.v©.3252/2020/Ï1    

2532) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� பண� ஆnவாளராக பண����2 வ�< 
தி�.A.ச�திேவ�, எ�பவ" W.P.NO.13256/2020, நா�:17.09.2020-� நகராசி�� எதிரான 
வழ�� ெதாட"�2�ளா". இ�வழ�கி� ெபா�ளா�சி நகராசி ஆைணயாள" 3-வ2 
ப�ரதிவாதியாக ேச"�க�ப/�ளா". இ�வழ�கி� நகராசி சா"பாக ந\திம�ற:தி� 
ஆஜராகி வழ�கிைன நட:திட, தி�.ப�.ஆன�:, ெச�ைன உய"ந\திம�ற அர+ 
வழ�கறிஞ" அவ"கைள நியமி�கR<, வா&�கின:திA� ஆ�< உ:ேதச 
ெசலவ�ன:திA�< ம�ற:தி� அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 

ந.க.எ': 4274/2020/இ1 
 

2533)    ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��பட ப�திகள � வBைம� ேகாYA� கீ& 
வாS< �/<ப*க0�� �ரசி:தைலவ� அ<மா வ��வான வ�ப:2 மAB< ஆc� 
கா�பr/: திட:தி�கீ& ெசய�ப/:2வதA� உ�ய பYவ*கள � வ�பர*கைள 
ேசகர< ெசncமாB இ�நகராசி�ப�திய�� உ�ள 36 வா"/கள � 10105 
�/<ப*கள � வ�பர*க0ட� அட*கிய பYவ*க� இைணயதள< வழியாக அர+ 
ஆைண (நிைல) எ'.170, ஊரக வள"�சி (மAB<) ஊராசி: (ம.அதி.3)2ைற, 
நா�.27.10.2020-� ெத�வ��க�ப/ வ�பர*க0ட� பYவ*க� வர�ெபAB�ள2.  
அத�ேப��, பYவ*க� அ�சி/ ப�ரதிகளாக எ/�கR<, அதி� ேகா�c�ள o/த� 
வ�பர*க� கள ஆnR ெசn2 அைவகள � வ�பர*கைள கண�ன ய�� பதிேவAற< 
ெசnயR< ஆ�< உ:ேதச ெசலவ�ன< i.1,50,000/-�� (iபாn ஒ� லச:2 
ஐ<பதாய�ர< ம/<) ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. பண�ய�� அவசர அவசிய< க�தி பண� ேமAெகா'டதA� ம�ற< அkமதி 
வழ*கலா<. 

ந.க.எ'.4905/2020/ஜி1 

 



 
 

 
2534) ெபா�ளா�சி நகராசி�� உபட ப�திகள � +ழAசி �ைறய�� 86 

நப"கைள� ெகா'/ ெகா+, ெகா+��S ஒழி�� பண�க� மAB< திட�கழிR 
ேமலா'ைம பண�யாள"க0�� நா� oலி 2019-2020< ஆ'/�கான மாவட 
ஆசிய" நி"ணய< ெசnத நா� oலி அY�பைடய�� oலி வழ*க�பட2.  

தAேபா2 2020-21< ஆ'/�கான மாவட ஆசிய" அவ"கள � ெசய��ைற 
கYத< ந.க.எ': 7457/2020/இ3 நா�:25.09.2020-� oலி உய"R ெசn2 கYத< 
ெபற�ப/�ள2. ேமAபY கYத:தி� அY�பைடய�� ஒ�ப�ததார" மாவட ஆசிய" 
நி"ணய< ெசnத oலிைய வழ*�மாB வ�'ண�ப< ெசn2�ளதி� அY�பைடய�� 
கீ&�க'டவாB oலி மாAற< ெசnய ம�ற:தி� �� அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
வ.எ' 2019-20< ஆ'/ oலி 2020-2021< 

ஆ'/ oலி 
வ�:தியாச< 

1 2��ரR 
பண�யாள" 

i.350/- i.400/- i.50/- 

 
எனேவ ெபா2 +காதார� ப��வ�� அவசர அவசிய< க�திc<, 2��ரR� 

பண�யாள"கள � வா&வாதார:ைத க�:தி� ெகா'/<, oலிய�ைன நவ<ப" மாத< 
�த� உய"R ெசn2 வழ*கR< அதAகான ெசலவ�ன< i.8,00,000/-��<                 
(01.10.2020 - 28.02.2021) ம�ற:தி� �� அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக �றி��:- 

1. �� அkமதி ெபAB பண�க� ேமAெகா�ள ம�ற< அkமதி�கலா<. 
2. ேகாைவ மாவட ஆசி:தைலவ" அவ"கள � ெசய��ைற� கYத<     

ந.க.எ': 7457/2020/இ3 நா�:25.09.2020-� பY 2��ரR பண�யாள"க0�� i.350/-� 
இ��2 i.400/- ஆக உய"R ெசn2 வழ*கR<, அதAகான o/த� 
ெசலவ�ன:திA�< ம�ற< �� அkமதி�கலா<.  

ந.க.எ'- 2476/2020/ எ�3 

2535) ெபா�ளா�சி நகராசி�� உபட ப�திகள � +ழAசி �ைறய�� 76 
நப"கைள� ெகா'/ திட�கழிR ேமலா'ைம பண�யாள"க0�� நா� oலி 2019-20< 
ஆ'/�கான மாவட ஆசிய" நி"ணய< ெசnத நா� oலி அY�பைடய�� oலி 
வழ*க�பட2.  

தAேபா2 2020-2021 < ஆ'/�கான மாவட ஆசிய" அவ"கள � ெசய��ைற 
கYத< ந.க.எ':7457/2020/இ3 நா�:25.09.2020-� oலி உய"R ெசn2 கYத< 
ெபற�ப/�ள2. ேமAபY கYத:தி� அY�பைடய�� ஒ�ப�ததார" மாவட ஆசிய" 
நி"ணய< ெசnத oலிைய வழ*�மாB வ�'ண�ப< ெசn2�ளதி� அY�பைடய�� 
கீ&�க'டவாB oலி மாAற< ெசnய ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
வ.எ' 2019-20< ஆ'/ oலி 2020-21< ஆ'/ 

oலி 
வ�:தியாச< 

1 2��ரR 
பண�யாள" 

i.400/- i.450/- i.50/- 

 
எனேவ ெபா2 +காதார� ப��வ�� அவசர அவசிய< க�திc<, 2��ரR� 



பண�யாள"கள � வா&வாதார:ைத க�:தி� ெகா'/<, oலிய�ைன நவ<ப" மாத< 
�த� உய"R ெசn2 வழ*கR< அதAகான த ெசலவ�ன< i.14,00,000/-��< (01.10.2020 - 
31.08.2021) ம�ற:தி� �� அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக �றி��:- 

1. ம�ற< அkமதி�கலா<. 
2. ேகாைவ மாவட ஆசி:தைலவ" அவ"கள � ெசய��ைற� கYத<     

ந.க.எ': 7457/2020/இ3 நா� :25.09.2020-� பY 2��ரR பண�யாள"க0�� i.400/-� 
இ��2 i.450/- ஆக உய"R ெசn2 வழ*கR<, அதAகான o/த� 
ெசலவ�ன:திA�< ம�ற< அkமதி�கலா<.  

ந.க.எ'- எ�3/2477/2020 
 

2536) bghŸsh¢Á efuh£Á¡F c£g£l 17 muR k‰W« efuh£Á gŸë¡Tl§fëš 32 
gâahs®fis¡ bfh©L Âl¡fêÎ nkyh©ik gâahs®fS¡fhd ehŸ Tè 2019-20« 
M©L kht£l M£Áa® ã®za« brŒj ehŸ Tè mo¥gilæš Tè tH§f¥g£L tU»wJ. 

தAேபா2 2020-2021 < ஆ'/�கான மாவட ஆசிய" அவ"கள � ெசய��ைற 
கYத< ந.க.எ':7457/2020/இ3 நா�:25.09.2020-� oலி உய"R ெசn2 கYத< 
ெபற�ப/�ள2. ேமAபY கYத:தி� அY�பைடய�� ஒ�ப�ததார" மாவட ஆசிய" 
நி"ணய< ெசnத oலிைய வழ*�மாB வ�'ண�ப< ெசn2�ளதி� அY�பைடய�� 
கீ&�க'டவாB oலி மாAற< ெசnய ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 

வ.எ' 2019-2020< ஆ'/ oலி 2020-2021< 
ஆ'/ oலி 

வ�:தியாச< 

1 2��ரR 
பண�யாள" 

i.400/- i.450/- i.50/- 

2 bgU¡Fd® i.350/- i.400/- i.30/- 
 
vdnt bghJ Rfhjhu¥Ãçé‹ mtru mtÁa« fUÂÍ«, J¥òuÎ gâahs®fë‹ 

thœthjhu¤ij fU¤Âš bfh©L«, Tèæid et«g® 2020 Kjš ca®Î brŒJ tH§fÎ« 
mj‰fhd bryéd« %.7,00,000/-¡F« k‹w¤Â‹ K‹ mDKÂ nt©l¥gL»wJ. 

 
அZவலக �றி��:- 

1.1.1.1. k‹w« mDkÂ¡fyh«.    
2.2.2.2. nfhit kht£l M£Á¤ jiyt® mt®fë‹ brašKiw¡ foj« e.f.v©.7457/2020/Ï3, 

ehŸ-25.09.2020‹go J¥òuÎ gâahs®fS¡F %.400/-y ÏUªJ %.450/- MfÎ«, 
%.350èUªJ %.400/- MfÎ« ca®Î brŒJ tH§fÎ«, mj‰fhd TLjš 
bryéd¤Â‰F« k‹w« mDkÂ¡fyh«.    

e.f.v©. 4627/2019/v¢3e.f.v©. 4627/2019/v¢3e.f.v©. 4627/2019/v¢3e.f.v©. 4627/2019/v¢3    
 

2537) bghŸsh¢Á efuh£Á¡F c£g£l 36 th®Lfëš k‰W« òÂa, giHa ngUªJ 
ãiya§fëš x¥gªj mo¥gilæš 191 eg®fis¡ bfh©L Âl¡fêÎ nkyh©ik 
gâahs®fS¡fhd ehŸ Tè 2019-20« M©L kht£l M£Áa® ã®za« brŒj ehŸ Tè 
mo¥gilæš Tè tH§f¥g£L tU»wJ. 

தAேபா2 2020-2021 < ஆ'/�கான மாவட ஆசிய" அவ"கள � ெசய��ைற 
கYத< ந.க.எ':7457/2020/இ3 நா�:25.09.2020-� oலி உய"R ெசn2 கYத< 
ெபற�ப/�ள2. ேமAபY கYத:தி� அY�பைடய�� ஒ�ப�ததார" மாவட ஆசிய" 
நி"ணய< ெசnத oலிைய வழ*�மாB வ�'ண�ப< ெசn2�ளதி� அY�பைடய�� 
கீ&�க'டவாB oலி மாAற< ெசnய ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 



 
 
 
 

வ.எ' 2019-20< ஆ'/ oலி 2020-21< ஆ'/ 
oலி 

வ�:தியாச< 

1 2��ரR 
பண�யாள" 

i.400/- i.450/- i.50/- 

 
எனேவ ெபா2 +காதார� ப��வ�� அவசர அவசிய< க�திc<, 2��ரR� 

பண�யாள"கள � வா&வாதார:ைத க�:தி� ெகா'/<, oலிய�ைன நவ<ப" மாத< 
�த� உய"R ெசn2 வழ*கR< அதAகான ெசலவ�ன< i.50,00,000/-��< ம�ற:தி� 
�� அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக �றி��:- 

1. ம�ற< அkமதி�கலா<. 
 

2. ேகாைவ மாவட ஆசி:தைலவ" அவ"கள � ெசய��ைற� கYத<              
ந.க.எ':7457/2020/இ3 நா� :25.09.2020-� பY 2��ரR பண�யாள"க0�� i.400/-� 
இ��2 i.450/- ஆக உய"R ெசn2 வழ*கR<, அதAகான o/த� 
ெசலவ�ன:திA�< ம�ற< அkமதி�கலா<.  

ந.க.எ'- 4627/2020/ எ�3 

 
2538)     ெச�ைன உய"ந\திம�ற< வழ�� wp எ'.16287/2020–� தி�.ெஜயப�ரகாs மAB< 

14 நப"க� ஆைணய", ெபா�ளா�சி நகராசி அவ"கைள 1-< ப�ரதிவாதியாகR<, அர+ 
�த�ைம ெசயல" நகராசி நி"வாக< மAB< �Yந\" வழ*க� 2ைற அவ"கைள 2-< 
ப��திவாதியாக ேச":2 ேப��2 நிைலய:தி� �:தைக�� வ�ட�ப/�ள 
கைடக0�� 01.06.2020 �த� 30.09.2020 வைரய�லான ெகாேரானா ேநாn ெதாAB 
ஊரட*� கால:தி� வாடைக ெதாைகய�ைன த�0பY ெசnதிடR<, 
அ�கால:திAகான வாடைக ெதாைகய�ைன வbலி�பதA� தைட வ�தி�க ேகா�c< 
வழ�� ெதாட"�2�ளா".  இ�வழ�கிைன தி�.இ.பால��க�, சிற�� அர+ 
வழ�கறிஞ", yல< 1 மAB< 2-< ப�ரதிவாதிக� சா"பாக ந\திம�ற:தி� ஆஜராகி 
வழ�கிைன நட:திடR< அதAகான அைன:2 ெசலவ�ன:திA�< ம�ற< 
அkமதி�காக ைவ�க�ப/கிற2. 
அZவலக �றி��: 

1. அவசர அவசிய< க�தி தன  அZவல�� �� அkமதி ெபAB 
நடவY�ைக ேமAெகா'டைத ம�ற< அkமதி�கலா< 

ந.க.எ'.5127/2020/அ6 
 

2539) ெச�ைன உய"ந\திம�ற< வழ�� WP எ'.15466/2020-� தி�.எ�.பரேம|வர�, த/ெப 
ந¡ச�ப� எ�பவ" நகராசி ஆைணயாளைர ப�ரதிவாதியாக ேச":2 வழ�� 
ெதாட"�2�ளா".  ேமAகா' வழ�கிைன அர+ வழ�கறிஞ" தி�.ப�.ஆன�: அவ"க� 
yல< நட:திட நடவY�ைக ேமAெகா�ளR<, அதAகா�<  அைன:2 
ெசலவ�ன*க0��< ம�ற:தி� அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக �றி��: 



         ம�ற< அkமதி�கலா< 
ந.க.எ'.5037/2020/அ1 

 
2540) bghŸsh¢Á  efuh£Á bghJ  Rfhjhu¥ Ãçéš Âl¡fêÎ nkyh©ik  gâfS¡F  

Ïa¡f¥gL«  8 v©â¡ifæyhd ÏyFuf thfd§fS¡F (TATA ACE) la® òÂjhf kh‰w« 
brŒa MF« c¤njr bryéd« %.2,00,000/-¤Â‰F« nkY« bghJ Rfhjhu Ãçé‹ mtru 
mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W x¥gªj¥òŸë nfhç gâfŸ nk‰bfhŸsÎ« k‹w¤Â‹ 
mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2. bghJ Rfhjhu¥ Ãçé‹ mtru mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W x¥gªj¥òŸë nfhç 

gâfŸ nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©.4131/2020/v¢2e.f.v©.4131/2020/v¢2e.f.v©.4131/2020/v¢2e.f.v©.4131/2020/v¢2    

2541) நகராசி வ�ய��லா இன*கள � உ�ள �:தைக இன*க0�� ேசைவவ� 01.04.2015 
�த� 30.06.2017 வைரய�லான கால:திA� ேசைவவ� �ைறவாக ெசZ:த�படதாக 
ெத�வ�:2 சர�� மAB< ேசைவவ� 2ைற அZவலக< (தண��ைக), ேகாைவ 
அவ"களா� காரண< ேகா�< அறிவ��� வழ*க�ப/�ள2.  வb� ெசnய�ப/�ள 
ேசைவவ� ெதாைக ேசைவவ� 2ைற அZவலக:திA� ெசZ:த�ப/�ளதா� இ2 
�றி:2 தி�.2ைரரா�, வழ�கறிஞ"(The Indian tax advisior) yல< சட ¤தியான பதி� 
வைரR தயா" ெசn2 வழ*கிடR<, நகராசிய�� சா"பாக ேசைவவ� 2ைற 
அZவலக:தி� ஆைணய:தி� ஆஜரகி வ�பர< வழ*கிட ெத�வ�:2<, ேமZ< இதர 
சட ¤தியான நடவY�ைக ேமAெகா�ளR< அதAகான அைன:2 ெசலவ�ன*க� 
ேமAெகா�ளR< ம�ற அkமதி�காக ைவ�க�ப/கிற2. 
அZவலக �றி��: 
      ம�ற< அkமதி�கலா< 
ந.க.எ'.672/2020/அ6 

 



2542) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��பட  ப�திகள � உ�ள 17 அர+ மAB< 
நகராசி ப�ள �oட*கள � திட�கழிR ேமலா'ைம பண�கைள ேமAெகா�ள  
01.12.2019 �த� ஒ�ப�த��ள க� ேகார�ப/ 2��ரR பண�க� ெவள  ஆெகாண"R 
yல< (out sourcing) 20 2��ரR பண�யாள"க� மAB< 12 ெப���ன"கைள ெகா'/ 
நைடெபAB வ�கிற2.  இவ"கள �  ஒ�ப�த பண�கால< 30.11.2020 உட� �Yவைடய 
உ�ள2. ேமAகா' திட�கழிR ேமலா'ைம பண�கைள ேமAெகா�0< தன யா" 
நிBவனமான சத"� சாலி ேவ| ேமேன�ெம� நிBவன< த*கள2 ஒ�ப�த 
��ள ய�ைன ெசய�பா/கள �(Performance) அY�பைடய�� பண�ந\Y�� ெசn2 தர 
வ�'ண�ப< சம"�ப�:2�ள2. ேமZ< ெபா�ளா�சி நகராசி ஒ�ப�த நிப�தைனக� 
வ�ைச எ'.40-� பY ஒ�ப�ததார�� பண�கால< �YR ெபAற ப�� அவ" 
ேமAெகா'ட பண�க� நகராசி�� தி��தி ஏAப/< பச:தி� அ�பண� ந\Y�� 
ெசnயலா< எ�ற நிப�தைனய�� பY தAேபா2 நக" ப�திய�� உ�ள 17 
ப�ள �oட*கள � திட�கழிR ேமலா'ைம பண�கைள ேமAெகா'/ வ�< தன யா" 
நிBவனமான தி�வாள" சத"� சாலி ேவ| ேமேன�ெம� ச"வ \|  
நிBவன:தி� பண�திற� மAB< ெசய�பா/க� தி��தி அள ��< வைகய�� 
உ�ளதாக 2��ரR ஆnவாள"க� மAB< நக" அZவல" சா�B வழ*கிc�ளத� 
ேப��  ஒ�ப�த கால:திைன ஏAகனேவ வ�தி�க�பட  நகராசி ஒ�ப�த 
நிப�தைனக0�� உப/ ஒ�வ�ட கால:திA� (01.12.2020 �த� 30.11.2021 வைர 
ந\Y�� ெசnதிடR< அதAகான ெசலவ�ன:திA�< ெபா2 +காதார�ப��வ�� அவசர 
அவசிய< க�தி �� அkமதி ெபAB பண�க� ேமAெகா�ள ம�ற:தி� அkமதி 
ேவ'ட�ப/கிற2.   
அZவலக �றி��:- 

1. ெபா2 +காதார:தி� அவசிய< க�தி தAேபா2 திட�கழிR ேமலா'ைம 
பண�கைள ேமAெகா'/ வ�< தி�வாள"க�.சத"� சாலி ேவ| 
ேமேன�ெம� ச"வ \| நிBவன:திA� பண��கால ந\Y�� ெசn2 ம�ற< 
அkமதி�கலா<.  

ந.க.எ'- 4627/2019/எ�3 

2543) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��பட 36 வா"/ ப�திகள Z< மAB< 
நகராசி பைழய மAB< �திய ேப��2 நிைலய*கள � திட�கழிR ேமலா'ைம 
பண�கைள ேமAெகா�ள  01.12.2019 �த� ஒ�ப�த��ள க� ேகார�ப/ 2��ரR 
பண�க� ெவள  ஆெகாண"R yல< (out sourcing)  191 ஒ�ப�த  ~nைம 
பண�யாள"கைள ெகா'/ நைடெபAB வ�கிற2.  இவ"கள �  ஒ�ப�த பண�கால< 
30.11.2020 உட� �Yவைடய உ�ள2. ேமAகா' திட�கழிR ேமலா'ைம பண�கைள 
ேமAெகா�0< தன யா" நிBவனமான சத"� சாலி ேவ| ேமேன�ெம� 
நிBவன< த*கள2 ஒ�ப�த ��ள ய�ைன ெசய�பா/கள �(Performance) அY�பைடய�� 
பண�ந\Y�� ெசn2 தர வ�'ண�ப< சம"�ப�:2�ள2. ேமZ< ெபா�ளா�சி நகராசி 
ஒ�ப�த நிப�தைனக� வ�ைச எ'.46-� பY ஒ�ப�ததார�� பண�கால< �YR 
ெபAற ப�� அவ" ேமAெகா'ட பண�க� நகராசி தி��தி ஏAப/< பச:தி� 
அ�பண� ந\Y�� ெசnயலா< எ�ற நிப�தைனய�� பY தAேபா2 நக" ப�திய�� 
திட�கழிR ேமலா'ைம பண�கைள ேமAெகா'/ வ�< தன யா" நிBவனமான 
தி�வாள" சத"� சாலி ேவ| ேமேன�ெம� ச"வ \|  நிBவன:தி� பண�திற� 
மAB< ெசய�பா/க� தி��தி அள ��< வைகய�� உ�ளதாக 2��ரR 
ஆnவாள"க� மAB< நக" அZவல" சா�B வழ*கிc�ளத� ேப��  ஒ�ப�த 



கால:திைன ஏAகனேவ வ�தி�க�பட  நகராசி ஒ�ப�த நிப�தைனக0�� உப/ 
ஒ�வ�ட கால:திA� (01.12.2020 �த� 30.11.2021 வைர ந\Y�� ெசnதிடR< அதAகான 
ெசலவ�ன:திA�< ெபா2 +காதார�ப��வ�� அவசர அவசிய< க�தி �� அkமதி 
ெபAB பண�க� ேமAெகா�ள ம�ற:தி� அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2.   
அZவலக �றி��:- 

1. ெபா2 +காதார:தி� அவசிய< க�தி தAேபா2 திட�கழிR ேமலா'ைம 
பண�கைள ேமAெகா'/ வ�< தி�வாள"க�.சத"� சாலி ேவ| 
ேமேன�ெம� ச"வ \| நிBவன:திA� பண��கால ந\Y�� ெசn2 ம�ற< 
அkமதி�கலா<.  

ந.க.எ'- 4627/2019/எ�3 

2544) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா2 +காதார�ப��வ�� திட�கழிR ேமலா'ைம பண��� 
இய�க�ப/< எ/(8) எ'ண��ைகய�லான இல�ரக (LCV) வாகன*க0�� டய" 
மAB< Y�� மாAற< ெசnc< பண��� 11.11.2020 அ�B நைடெபAற 
ஒ�ப�த���ள ய�� கீ&�காq< ஒ�ப�த���ள க� வர�ெபAறன. 

  ஒ�ப�த���ள கள � வ�பர< ப��வ�மாB, 
 

வ. 
எ' 

ெபய" மதி�பr/ 
ெதாைக 

1 M/s. ேஜ.Y அ� ேகா, 160, ேகாைவ ேரா/, 
ெபா�ளா�சி. 

i. 1,98,000/- 

2 எ| ேஜ ப� ஒ"�|/ Yேரட"|, 128/1, சி.Y.சி காலன , 
ேகா¥" ேரா/, ெபா�ளா�சி 

i. 1,95,200/- 

 
   வர�ெபAற இர'/ ஒ�ப�த���ள கள � �ைறவான ஒ�ப�த���ள  

அள :2�ள எ|ேஜப� ஒ"�|/Yேரட"|, 128/1, சி.Y.சி காலன , ேகா¥" ேரா/, 
ெபா�ளா�சி அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ய�ைன ஏAக ம�ற:தி� பா"ைவ��< 
அkமதி��< ைவ�க�ப/கிற2  ேமZ< ெபா2 +காதார ப��வ�� அவசர அவசிய< 
க�தி �� அkமதி ெபAB பண�க� ேமAெகா�ள ம�ற:தி� அkமதி 
ேவ'ட�ப/கிற2.    .   

அZவலக �றி�� 
1. �ைறவான ஒ�ப�த���ள  வழ*கிய எ| ேஜ ப� ஒ"�|/ Yேரட"|, 128/1, 

சி.Y.சி காலன , ேகா¥" ேரா/, ெபா�ளா�சி அவ"கள � ஒ�ப�த���ள ைய 
ம�ற< ஏAகலா< 

2545) ÂUths® RuÃ e®rç, <nuhL v‹»‹w x¥gªjjhu® Ïªefuh£Áæš 2012-2013 Kjš 2013-2014 
M« M©L tiu eilbg‰w x¥gªj¥ òŸëæš fyªJ bfhŸs K‹it¥ò¤ bjhifæid 
brY¤Â Ñœ¡f©lthW gâ »il¡f¥bg‰W gâ Ko¡f¥g£Lssh®. m‹dh® r«kªj¥g£l 
gâ¡fhf Ão¤j« brŒa¥g£l K‹it¥ò¤ bjhif k‰W« Ãiza¤ bjhifæid ÂU«g 
tH§f é©z¥Ã¤JŸsh®. m‹dhç‹ bjhif %.472780/-id fhy§flªj it¥òãÂ 
fz¡»š cŸsJ. vdnt nk‰f©l x¥gªjjhuU¡F nk‰go bjhif %.472780/- ÂU«g tH§f 
k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
ÂU«g tH§f nt©oa it¥ò¤ bjhifæ‹ étu«.ÂU«g tH§f nt©oa it¥ò¤ bjhifæ‹ étu«.ÂU«g tH§f nt©oa it¥ò¤ bjhifæ‹ étu«.ÂU«g tH§f nt©oa it¥ò¤ bjhifæ‹ étu«.    



 
 

S.NO Name Of Work    Amount 

Revenue 
Fund DP 
Reg P.G 

No 

1 Providing park at Majalakshmi nager 

EMD 9000 33 
ASD 9779 47 
WITH 
HELD 

46948 47 

2 Providing park at Rathinam nager 
EMD 9000 34 
WITH 
HELD 

46948 49 

3 
Providing Lawn,plants and Extra Works 
Mahalakshmi nager and Rathinam nagar park 

EMD 9100 52 

ASD 9100 58 
WITH 
HELD 

45500 58 

4 
Providing Electrification arrangments and drilling 
of borewell Mahalakshni nagar and Rathinam 
nagar park 

EMD 6400 48 
ASD 6400 58 
WITH 
HELD 

32000 58 

5 Providing park at Rathina Sabapathi nager park 
ASD 7500 92 

WITH 
HELD 

37500 92 

6 
construction of SWD at ward no 10 from 
marriammal layout to krishnasamy layout 

EMD 8700 61 

ASD 8700 57 
WITH 
HELD 

42805 57 

7 
Renovation and improvement to the park at 
Sunnamal layout 

ASD 9300 25 

WITH 
HELD 

46500 25 

8 
providing park at sbapathi nagar park additional 
work 

ASD 13600 24 
WITH 
HELD 

68000 25 

 
Total 472780 

mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
e.f.v©.3912/2020/Ã4e.f.v©.3912/2020/Ã4e.f.v©.3912/2020/Ã4e.f.v©.3912/2020/Ã4    

 



2546) ÂUths® RuÃ e®rç, <nuhL v‹»‹w x¥gªjjhu® Ïªefuh£Áæš 2012-2013 Kjš 2013-2014 
M« M©L tiu eilbg‰w x¥gªj¥ òŸëæš fyªJ bfhŸs K‹it¥ò¤ bjhifæid 
brY¤Â Ñœ¡f©lthW gâ »il¡f¥bg‰W gâ Ko¡f¥g£Lssh®. m‹dh® r«kªj¥g£l 
gâ¡fhf Ão¤j« brŒa¥g£l K‹it¥ò¤ bjhif k‰W« Ãiza¤ bjhifæid ÂU«g 
tH§f é©z¥Ã¤JŸsh®. m‹dhç‹ bjhif %.117700/-id fhy§flªj it¥òãÂ 
fz¡»š cŸsJ.  vdnt nk‰f©l x¥gªjjhuU¡F nk‰go bjhif %.117700/- ÂU«g tH§f 
k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
 
ÂU«g tH§f nt©oa it¥ò¤ bjhifæ‹ étu«.ÂU«g tH§f nt©oa it¥ò¤ bjhifæ‹ étu«.ÂU«g tH§f nt©oa it¥ò¤ bjhifæ‹ étu«.ÂU«g tH§f nt©oa it¥ò¤ bjhifæ‹ étu«.    
 

S.NO Name Of Work    Amount 
Revenue Fund DP 

Reg P.G No 
1 Providing Park at Anbu Nagar EMD 9000 41 

ASD 9000 83 

WITH HELD 45000 83 

2 Providing park at sundaram Layout EMD 9000 41 

ASD 6100 83 

WITH HELD 30500 83 

3 Providing Electrification arrangments 
and Drilling of bore well Anbunagar 
and sundram layout 

EMD 6100 48 

ASD 9500 57 

WITH HELD 47500 57 

Total 171700 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò    
              kd¦w«  mDkÂ¡fyh«.  
e.f.v©.Ã4/3910/2020e.f.v©.Ã4/3910/2020e.f.v©.Ã4/3910/2020e.f.v©.Ã4/3910/2020 

2547) bghŸsh¢Á 123 r£lk‹w bjhFÂ th¡fhs® g£oaèš efuh£Á¡F c£g£l gFÂfëš òÂa 
th¡fhs®fis nr®¤jš, Ú¡fš, ÂU¤j« k‰W« bjhFÂ¡FŸ Ïlkh‰w« r«kªjkhf Áw¥ò 
Kfh«fëš bgw¥gL« got§fis M‹iyåš gÂnt‰w« brŒa¥gl nt©o cŸsJ. vdnt 
nk‰F¿¥Ã£l got§fis jåah® fâå ika« mšyJ jåah® fâå M¥nu£l®fŸ 
_ykhf M‹iyåš gÂnt‰w« brŒaÎ« mj‰fhf MF« c¤njr bryéd« %.75,000/-¡F 
k‹w mDkÂ nfhu¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©.5117/2020/Á3e.f.v©.5117/2020/Á3e.f.v©.5117/2020/Á3e.f.v©.5117/2020/Á3    

2548) ெபா�ளா�சி நகராசி��� ெசா�தமான சாைலகள � ஓர:தி� உய���ள 
மர*க� அைம�2�ளன. சாைலகள � ஓர*கள � அைம�2�ள மர*கள � 
எ'ண��ைக அறிc< ெபா�/ எ'க� எSதேவ'Yc�ள2. 

மர*கள � எ'க� எS2வதA� i.1.60 இலச:திA� மதி�பr/ தயா" 
ெசnய�ப/�ள2. 

தயா" ெசnய�பட மதி�பrYA� ம�ற:தி� அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 



அZவலக��றி��:  

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 
 

2549) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல��பட கைலவாண" வ \தி உ�ள2. 
இ�வ \தியான2 ஏைழம�க� வசி��< �Bகிய ச�2 ப�தி ஆ�<. இ�வ \திய�� 
கா�கி� தள< அைம�க�ப/ பல வ�ட*க� ஆனதா�, ம�க� பய�பா/, �ழாn 
அைட��க� ஏAப/<ேபா2, அைட��கைள ச� ெசnய �ழி ேதா'ட�படதா�, 
கா�கி� சாைல ெபய"�2< உைட�த நிைலய�� காண�ப/கிற2. ேமZ<. 
வYகா�கள � ப�க�+வ"க� உைட�த நிைலய�� இ��பதா�, வYகாலி� ெச�Z< 
கழிR ந\" ஆ*கா*ேக ேத*கிய நிைலய�� காண�ப/கிற2. ேமZ<, இதனா� 
சாைலய�� உ�ள ெபா2ம�க� மAB< �திேயா"க� சாைலைய கட�க �Yயாம� 
திணறிவ�கி�றன". ெபா2ம�க� மAB< �திேயா" நல�க�தி உைட�2, ெபய"�த 
நிைலய�Z�ள கா�கி�தள:திைன அகAறிவ�/ வYகாலி� ப�க�+வ" அைம:2, 
�தியதாக கா�கி� தள< அைம�க ேவ'Yc�ள2. ேமAகாq< பண�ய�ைன 
ேமAெகா�ள i.21.50 இலச:திA� மதி�பr/ தயா" ெசnய�ப/�ள2. தயா" 
ெசnய�பட மதி�பrYA� ம�ற அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக��றி��: 

1. ம�ற< அkமதி வழ*கலா<. 
 

2550) இ�நகராசிய�� 2018-2019< ஆ'YA��ய தண��ைக �YRAற வ�வாn நிதி, 
�Yந\" நிதி மAB< உ��" திட��Sம< நிதிக0���ய தண��ைக அறி�ைக 
பாக< 2 மAB< �றி�� நக�க� ைப'Y* ெசnவதA� ஆ�< உ:ேதச ெசலவ�ன< 
i.4000/- ஆ�<. இ�ெசலவ�ன:ைத இ�நகராசி ெபா2 நிதிய�லி��2 ேமAெகா�ள 
ம�ற:தி� அkமதி ேவ'ட�ப/கிற2. 
அZவலக� �றி��: 

1. ம�ற< அkமதி�கலா<. 
ந.க.எ'.2613/2020/ப�4 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


