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 bghŸsh¢Á efuh£ÁbghŸsh¢Á efuh£ÁbghŸsh¢Á efuh£ÁbghŸsh¢Á efuh£Á    

27.01.2021 m‹W eilbg‰w m‹W eilbg‰w m‹W eilbg‰w m‹W eilbg‰w rhjhuz¡rhjhuz¡rhjhuz¡rhjhuz¡    T£lT£lT£lT£l¤Âš ¤Âš ¤Âš ¤Âš     
ãiwnt‰w¥g£l ãiwnt‰w¥g£l ãiwnt‰w¥g£l ãiwnt‰w¥g£l     Ô®khdÔ®khdÔ®khdÔ®khd§fŸ§fŸ§fŸ§fŸ    

Ô®khd v©.2681  Kjš 2717 tiuÔ®khd v©.2681  Kjš 2717 tiuÔ®khd v©.2681  Kjš 2717 tiuÔ®khd v©.2681  Kjš 2717 tiu    
    

 

2681) bghŸsh¢Á efuh£Á bghJ Rfhjhu Ãçéš öŒik gâæš 85 ãuªju gâahs®fŸ k‰W« 
btë¡bfhz®Î Kiwæš 299 gâahs®fŸ vd bkh¤j« 384 gâahs®fS¡F öŒik 
gâ¡F njitahd ÓkhW, Til, Ã¡fh°, mçthŸ, k©bt£o, bfh¤J, fl¥ghiw ngh‹w 
bghU£fŸ Ô®ªJ«, njŒkhd« milªJ é£ljhš òÂa jsthl¥ bghU£fŸ bfhŸKjš brŒJ 
tH§f MF« c¤njr bryéd« %.10,00,000/- ¤Â‰F« x¥gªj¥òŸë nfhç gâfŸ 
nk‰bfhŸsÎ« kdw¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. nkY«  bghJ Rfhjhu¥ Ãçé‹ mtru 
mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W gâfŸ nkwbfhŸs 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¥ gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W gâfŸ nkwbfhŸs 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©.5013/2020/v¢2e.f.v©.5013/2020/v¢2e.f.v©.5013/2020/v¢2e.f.v©.5013/2020/v¢2    
    

2682)            நகரா�சி	
 ெசா�தமான கா�தி மா�	ெக� தினச� கா�கறி வ�யாபார 
ச�ைதய�� உ�ள சி�லைற வ�யாபார� ம� � ெமா!த வ�யாபார கைடகள#$ 
%$றா&' 
!தைக உ�ம� கால� 30.11.2020 உட$ -.வைட�த/ உ�ம� 
0/1ப�	க1படாததா�, 01.12.2020 -த� கீ4	க&ட கைடயான/ 5�. நகரா�சி வச� 
ெபா 1ேப�க1ப�டதாக ச�ைத க&காண�1பாள� 
றி10 வழ9கி:�ளா�. 

வ.எ& 
 

கைடய�$ வ�பர� 
 

கைட எ&. 

1 ெமா!த வ�யாபார கைடக� 32 

2 சி�லைற வ�யாபார கைடக� 
18,28,55,56,58,64,106 ம� � 118 

 
 
            ேம�கா& கைடகள#$ 
!தைக உ�ம!திைன 01.12.2020 -த� ர!/ ெச�/ 
ேக�ப�� இA�/ நB	க� ெச�திடC�, இ	கைடகD	
 ஏல�/ஒ1ப�த10�ள# ேகாரC�, 
ஒ1ப�த10�ள# அறிவ�1ப�ைன தினச� ெச�திதாள#� ெவள#ய�டC� அத�கான அைன!/ 
ெசலவ�ன9க� ேம�ெகா�ளC� ம$ற அIமதி	காக ைவ	க1ப'கிற/. 
அJவலக 
றி10: 

1) ம$ற� அIமதி	கலா� 
2) அவசர அவசிய� கAதி தன# அJவல�$ -$ அIமதி ெப�  

ஏல�/ஒ1ப�த10�ள# ேகார நடவ.	ைக ேம�ெகா�ள1ப�டைத ம$ற� 
அIமதி	கலா�. 

ந.க.எ&.3606/2020/அ6 
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2683) bghs¦sh¢Á efuh£Á òÂa mYtyf f£ol¤Ây¦ ehd¦F js§fs¦ bfh©l f£olkhf 
f£l¥g£Ls¦sJ. gy¦ntW gâfS¡fhf tU« bghJk¡fs¦, kw¦W« efuh£Á mYty® M»nah® 
ehd¦F js§fS¡F brd¦W tUtjw¦F VJthf äd¦ö¡» (Lift) mik¡f¥g£L cs¦sJ. 
äd¦ö¡»ia jahç¥ghsnu flªj Xuh©lhf guhkç¥ò gâia nk‰bfh©L tU»‹wd®. 
j‰bghGJ tU« #dtç 2021 khj¤Jl‹ Kotil»wJ. j‰nghJ Ã¥utç 2021 Kjš guhkç¥ò 
gâia nkw¦bfhs¦s nt©oÍs¦sJ. jahç¥ghsuhd M/s.Johnson Lifts P.ltd, Coimbatore 
ãWtd¤jh® Xuh©L guhkç¥ò gâ nkw¦bfhs¦sÎ«, Ïj‰fhd c¤njr bryéd« %.0.90 
Ïy£r¤Â‰F kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  
 mmmmYtyf¡F¿¥òYtyf¡F¿¥òYtyf¡F¿¥òYtyf¡F¿¥ò: 

1. kd¦w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W gâ Miz tH§» nk‰bfh©l 

elto¡iffS¡F k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
3. Ï¥gâæid bghJ  ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2684) ெபா�ளாMசி நகரா�சி ெபா/ நிதிய�$ கீ4 நகரா�சி அJவலக!தி� அைன!/1 ப��Cகள#� 
பய$பா�.� உ�ள கண�ன#கைள இய	க பய$ப'!த1ப�' வA� UPS ம� � ேப�ட�கைள 
ஓரா&.�
 பராம�10 ெச�த� பண�	
 R.3.15 இல�ச� மதி1பS�.�
 07.01.2021 ஆ� ேததிய�� 
ஒ1ப�த10�ள# ேகா�யதி� வர1ெப�ற ஒ1ப�த10�ள#கைள	 ெகா&' ஒ10ேநா	
 ப�.ய� 
தயா� ெச�த/ கீ4க&டவா . 

 
1. M/s.Syscon Systems, Coimbatore. மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 0.20% 
ைறC. 
2. M/s.Sagar Electronics, Pollachi மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 2.60% அதிக�. 

 
வர1ெப�ற இர&' ஒ1ப�த10�ள#கள#� மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 0.20% 


ைறவானதாகC� ம�றைத வ�ட 
ைறவானதாகC� ஒ1ப�த10�ள# அள#!/�ள ஒ1ப�ததார� 
M/s.Syscon Systems, Coimbatore அவ�கள#$ ஒ1ப�த10�ள#ைய ஏ�க ம$ற அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	
றி10: 

1. ேம�ப. பண�	
 நி�வாக அIமதி ெபற ம$ற!தி�
 ெபாA� ைவ	க1ப�'�ள/. 

2. -த� அைழ1பாக வர1ெப�ற இர&' ஒ1ப�த10�ள#கள#� 0.20% 
ைறவானதாக 
ஒ1ப�த10�ள# அள#!/�ள ஒ1ப�ததார� M/s.Syscon Systems, Coimbatore அவ�கள#$ 
ஒ1ப�த10�ள#ைய ம$ற� ஏ�கலா�. 

3. ேம�கா& பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி தன# அJவல�$ -$ அIமதி ெப�  
ஒ1ப�த10�ள# ேகா� நடவ.	ைகக� ேம�ெகா&டைத:� ம� � பண� உ!திரC 
வழ9கியைத:� ம$ற� அIமதி	கலா�. 

ந.க.எ&:5690/2020/இ1 

2685) ெபா�ளாMசி நகரா�சி	
M ெசா�தமான ச9கபாைளய� கிராம!திJ�ள இட!திைனM 
V�றி க�ப� ேவலி அைம1பத�
 R.6.00 இல�ச!தி�
 மதி1பS' தயா� 
ெச�ய1ப�'�ள/. தயா� ெச�ய1ப�ட மதி1பS.�
 ம$ற!தி$ அIமதி 
ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	
றி10: 

1. ம$ற� அIமதி வழ9கலா�. 

2. ேம�காW� பண�ய�$ மதி1பS�'! ெதாைகய�ைன ெபா/ நிதிய�� 
ேம�ெகா�Dவத�
� ம� � பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி தன# அலவல�  
அவ�கள#$ -$ அIமதி ெப�  ேம�நடவ.	ைக எ'1பத�
� ம$ற� 
அIமதி வழ9கலா�. 

ந.க.எ&: 304/2021/இ1 
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2686) bghŸsh¢Á efuh£Áæ‹ FoÚ® éãnahf¤Âš m«guh«ghisa«, jiyik Únu‰W ãiya¤Âš 

mik¡f¥g£LŸs 100HP ä‹nkh£lh® g«Ã‹  Unit-II, bjhl® Ïa¡f¤Ây, Bushes, Sleeves, 

Bearings, water rings, shaft k‰W« Impeller njŒkhd« milªJ, Ïa¡f Ïayhj ãiyæš cŸsJ. 
Ïjdhš Óuhd FoÚ® éãnahf« ghÂ¥gil»wJ. vdnt nk‰fh© g«Ãš gGjilªJŸs 
cÂçghf§fis òJ¥Ã¤J. Balancing brŒJ, bghU¤Â Ïa¡f nt©oÍŸsJ. Ï¥gâæid 
nk‰bfhŸtj‰F«, Ïj‰fhd kÂ¥ÕL %.80,000/- 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«. 
3. Ï¥gâæid FoÚ® ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 
2687) ெபா�ளாMசி நகரா�சி	
�ப�ட 9-வ/ வா�' ப
திய�� 0தியதாக பழநியா$டவ�    

ேல-அC� உAவா	க1ப�'�ள/. இ1ப
திய�� ஏற!தாழ 20 வ B'கD	
� ேம� 
உAவாகி:�ள/. எனேவ, பழநியா&டவ� ேல-அC� ப
தி	
� அ&ணா 
அெவ$Y	
� இைட1ப�ட Zர!தி� 
.நB� பகி�மான 
ழா�க� இ�லாததா� 
பழநியா&டவ� ேல அC� ப
தி	
 
.நB� வழ9க இயலாத நிைல உ�ள/. எனேவ 
ேம�க&ட ப
திய�� 
.நB� பகி�மான 
ழா�க� அைம1பத�
 R.0.70 இல�ச!தி�
 
மதி1பS' தயா� ெச�ய1ப�'�ள/. தயா� ெச�ய1ப�'�ள மதி1பS�.�
 ம$ற!தி$ 
அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	
றி10: 

1. ம$ற� அIமதி வழ9கலா�. 

2. ேம�காW� பண�ய�$ மதி1பS�'! ெதாைகய�ைன 
.நB� நிதிய�� 
ேம�ெகா�Dவத�
� ம� � பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி தன# அலவல�  
ம� � ஆைணயாள� அவ�கள#$ -$ அIமதி ெப�  ேம�நடவ.	ைக 
எ'1பத�
� ம$ற� அIமதி வழ9கலா�. 

ந.க.எ&: 5473/2020/இ1 
 

2688) ெபா�ளாMசி நகரா�சி	
M ெசா�தமான சம!Z� இராம ஐய9கா� நகரா�சி 
ஆ&க� ேம�நிைல1 ப�ள#ய�J�ள ச!/ணC	 ]ட!திJ�ள Flooring -�றிJமாக 
ேசதமைட�/ மாணவ�க� பய$ப'!த -.யாத நிைலய�J�ள/. எனேவ ேம�க&ட 
ச!/ணC	 ]ட!தி� 0தியதாக Flooring பண�கைள ேம�ெகா&' மராம!/1 பண�கைள 
ேம�ெகா�வத�
 R.1.30 இல�ச!தி�
 மதி1பS' தயா� ெச�ய1ப�'�ள/. தயா� 
ெச�ய1ப�ட மதி1பS�.�
 ம$ற!தி$ அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	
றி10: 

1. ம$ற� அIமதி வழ9கலா�. 

2. ேம�காW� பண�ய�$ மதி1பS�'! ெதாைகய�ைன க�வ� நிதிய�� 
ேம�ெகா�Dவத�
� ம� � பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி தன# அலவல�  
ம� � ஆைணயாள� அவ�கள#$ -$ அIமதி ெப�  ேம�நடவ.	ைக 
எ'1பத�
� ம$ற� அIமதி வழ9கலா�. 

ந.க.எ&: 0125/2021/இ1 
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2689) ெபா�ளாMசி நகரா�சி ெபா/ நிதிய�$ கீ4 நகரா�சி அJவலக!தி� அைன!/1 
ப��Cகள#� பய$பா�.� உ�ள கண�ன#கD	
 ெம$ெபாA� பா/கா1ப��கான Antivirus 
Software ெகா�-த� ெச�/ ெபாA!/த� பண�	
 R.1.50 இல�ச� மதி1பS�.�
 07.01.2021 

ஆ� ேததிய�� ஒ1ப�த10�ள# ேகா�யதி� வர1ெப�ற ஒ1ப�த10�ள#கைள	 ெகா&' 
ஒ10ேநா	
 ப�.ய� தயா� ெச�த/ கீ4க&டவா . 

1. M/s.Sagar Electronics, Pollachi. மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 0.21% 

ைறC. 

2. M/s.Syscon Systems, Coimbatore மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 2.44% 
அதிக�. 

 
வர1ெப�ற இர&' ஒ1ப�த10�ள#கள#� மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 0.21% 


ைறவானதாகC� ம�றைத வ�ட 
ைறவானதாகC� ஒ1ப�த10�ள# அள#!/�ள 
ஒ1ப�ததார� M/s.Sagar Electronics, Pollachi அவ�கள#$ ஒ1ப�த10�ள#ைய ஏ�க ம$ற 
அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	
றி10: 

1. ேம�ப. பண�	
 நி�வாக அIமதி ெபற ம$ற!தி�
 ெபாA� 
ைவ	க1ப�'�ள/. 

2. -த� அைழ1பாக வர1ெப�ற இர&' ஒ1ப�த10�ள#கள#� 0.21% 
ைறவானதாக 
ஒ1ப�த10�ள# அள#!/�ள ஒ1ப�ததார� M/s.Sagar Electronics, Pollachi அவ�கள#$ 
ஒ1ப�த10�ள#ைய ம$ற� ஏ�கலா�. 

3. ேம�கா& பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி தன# அJவல�$ -$ அIமதி 
ெப�  ஒ1ப�த10�ள# ேகா� நடவ.	ைகக� ேம�ெகா&டைத:� ம� � பண� 
உ!திரC வழ9கியைத:� ம$ற� அIமதி	கலா�. 

ந.க.எ&:5675/2020/இ1 
 

2690) ெபா�ளாMசி நகரா�சி	
�ப�ட T.ேகா�டா�ப�. நகரா�சி ப�ள#ய�� 
மா� !திறனாள#க� பய$ெப � வைகய�� கழி1பைற க�'த� ம� � சா�C தள� 

அைம1பத�
 R.1.00 இல�ச!தி�
 மதி1பS' தயா� ெச�ய1ப�'�ள/. தயா� 
ெச�ய1ப�'�ள மதி1பS�.�
 ம$ற!தி$ அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	 
றி10: 

1. ம$ற� அIமதி வழ9கலா�. 

2. ேம�காW� பண�	கான மதி1பS�'! ெதாைகய�ைன க�வ� நிதிய�� 
ேம�ெகா�Dவத�
� ம� � பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி தன# அலவல�  
ம� � ஆைணயாள� அவ�கள#$ -$ அIமதி ெப�  ேம�நடவ.	ைக 
எ'1பத�
� ம$ற� அIமதி வழ9கலா�.   
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2691) ெபா�ளாMசி நகரா�சிய�$ ேம�
 ப
திய�� உ�ள 18 வா�'கள#� 
.நB� 

வ�நிேயாக� ெச�ய1ப'� 
.நB� 
ழா�கள#� ஏ�ப'� 
.நB� கசிCகைள:�, 
.நB� 

வ�நிேயாக� ெச�ய பய$ப'� மத
கள#� (வா�C) ஏ�ப'� கசிCகைள:�, ெபா/	 


ழா�கள#� ஏ�ப'� கசிCகைள:�, ேமJ� 
.நB� 
ழா�கள#� ஏ�ப'� அைட10க�, 

ம� � கிண�  நB� 
ழா�கள#� ஏ�ப'� கசிCகைள:� -ைறேய பராம�10 ெச�ய 

ேவ&.:�ள/. இ1பண�ய�ைன ஒ1ப�த அ.1பைடய�� பண� ெச�திடC�, இத�கான 

மதி1பS' R.10.00 இல�ச!தி�
� ம$ற அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 

அJவலக	
றி10 

1. ம$ற� அIமதி	கலா�. 

2. பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி -$அIமதி ெப�  ேம�ெகா�D� 

நடவ.	ைககD	
 ம$ற� அIமதி	கலா�. 

3. இ1பண�ய�ைன 
.நB� நிதிய�லிA�/ ேம�ெகா�வத�
 ம$ற� அIமதி	கலா�.  

2692) ெபா�ளாMசி நகரா�சி ெபா/ நிதிய�$ கீ4 efuh£Á¡F brhªjkhd Vகாதார1 ப��வ�� 
திட	கழிC ேமலா&ைம	
 ேப�ட�யா� இய9
� 12 வாகன9கள#$ ேப�ட�க� 
பmதானைத அக�றி 0திய 12 ேப�ட�க� ம� � சா�ஜ�க� வழ9கி ெபாA!தி	 
ெகா'!த� பண�	
 R.6.00 இல�ச� மதி1பS�.�
 12.01.2021 ஆ� ேததிய�� 
ஒ1ப�த10�ள# ேகா�யதி� வர1ெப�ற ஒ1ப�த10�ள#கைள	 ெகா&' ஒ10ேநா	
 
ப�.ய� தயா� ெச�த/ கீ4க&டவா . 

1. M/S.Taark Equipments Private Ltd, Pollachi. மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 
0.18% 
ைறC. 

2. M/S.Shasta Toolings and Solutions, Palladam. 
மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 
0.08% அதிக�. 

 
வர1ெப�ற இர&' ஒ1ப�த10�ள#கள#� மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 0.18% 


ைறவானதாகC� ம�றைத வ�ட 
ைறவானதாகC� ஒ1ப�த10�ள# அள#!/�ள 
ஒ1ப�ததார� M/S.Taark Equipments Private Ltd, Pollachi அவ�கள#$ ஒ1ப�த10�ள#ைய ஏ�க 
ம$ற அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	
றி10: 

1. -த� அைழ1பாக வர1ெப�ற இர&' ஒ1ப�த10�ள#கள#� 0.18% 
ைறவானதாக 
ஒ1ப�த10�ள# அள#!/�ள ஒ1ப�ததார� M/S.Taark Equipments Private Ltd, Pollachi 

அவ�கள#$ ஒ1ப�த10�ள#ைய ம$ற� ஏ�கலா�. 

2. ேம�கா& பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி தன# அJவல�$ -$ அIமதி 
ெப�  ஒ1ப�த10�ள# ேகா� நடவ.	ைகக� ேம�ெகா&டைத:� ம� � பண� 
உ!திரC வழ9கியைத:� ம$ற� அIமதி	கலா�. 

ந.க.எ&:5864/2021/இ1 
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2693) ெபா�ளாMசி நகரா�சிய�$ எ�ைல	
�ப�ட ப
திகள#� நகரா�சியா� 
பா/கா	க1ப�ட 
.நB� சரீான -ைறய�� வ�நிேயாக� ெச�ய1ப�' வAகிற/. இதி� 
ேகாய�0!Z�-ெபா�ளாMசி-தி&'	க�-திAMசி-தpசாq� நாக1ப�.ன� (NH83) 
ெந'pசாைல ப
திய�� சாைல அப�வ�A!தி ம� � சரீைம10 பண�க� நைடெப�  
வAவதா�, இைடYறான நகரா�சிய�$ 
.நB� 
ழா�கைள மா�றி அைம!/	 ெகா�ள, 
உதவ� ெபாறியாள�, ெந'pசாைல க.(ம).ப, ெபா�ளாMசி, அவ�கள#$ க.த� 
க.எ&124/2020-21/உ.ெபா/ நா� 06.01.2021 வாய�லாக ெத�வ�!/�ளா�. த�ேபா/ ேம�கா& 
சாைலய�� மர1ேப�ைட பால� அAகி� உ�ள தைரம�ட பால!திைன இ.!/, உய� 
ம�ட பால� அைம	
� பண� நைடெப�  வAகிற/. இ!தைரம�ட பால!தி$ அAகி� 
நகரா�சிய�$ ேசாமV�தரா0ர� உய�ம�ட நB�ேத	க ெதா�.	
 ெச�J� நBேர�  

ழா�, மர1ேப�ைட, ெபா�'ேம' ம� � உ'மைல சாைல ப
திகD	
 ெச�J� 

.நB� பகி�மான 
ழா� ம� � ேம�கா& ப
திகD	
 ெச�J� கிண�  நB� 
வ�நிேயாக 
ழா�கD� பாதி1பைடகிற/. ேம�பால� பண�க� நைடெப வதி� 
ேம�கா& 
ழா�க� /&.	க1ப�'�ளன. எனேவ இ1 ப
திகள#� வசி	
� 
ெபா/ம	க� பாதி1பைடயாதவா  மா�  
ழா�கைள உடன.யாக அைம!திட 
ேவ&.:�ள/. நBேர�  
ழா� ம� � பகி�மான 
ழா�கD	
 200mm GI 

ழா�கைள:�, கிண�  நB� வ�நிேயாக!தி�
 90mm PVC 
ழாய�ைன:� மா�  
பாைதய�� அைம!திடC�, இத�கான மதி1பS' R.17.60 இல�ச!தி�
� ம$ற அIமதி 
ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	
றி10: 

1. ம$ற� அIமதி	கலா�. 
2. பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி -$ அIமதி ெப�  ேம�ெகா�D� 

நடவ.	ைககD	
 ம$ற� அIமதி	கலா�. 
3. இ1பண�ய�ைன 
.நB� நிதிய�லிA�/ ேம�ெகா�ள ம$ற� அIமதி	கலா�. 

 

2694)    ெபா�ளாMசி நகரா�சி 
.நB� நிதிய�$ கீ4 நகரா�சி	
 ெசா�தமான வாசவ�நக�, 
CTC காலன# ஆகிய ப
தி	
 
.நB� வ�நிேயாக	 
ைறபா�ைட நB	க /ைண 
வ�நிேயாக	
ழா� அைம!த� பண�	
 R.0.75 இல�ச� மதி1பS�.�
 06.01.2021 ஆ� 
ேததிய�� ஒ1ப�த10�ள# ேகா�யதி� வர1ெப�ற ஒ1ப�த10�ள#கைள	 ெகா&' 
ஒ10ேநா	
 ப�.ய� தயா� ெச�த/ கீ4க&டவா . 

1. திA.A.சதBy
மா�, ெபா�ளாMசி. 
மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 0.13% 

ைறC. 

2. திA.G.வ�	ேனz, ெபா�ளாMசி. 
மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 2.88% 
அதிக�. 

 
வர1ெப�ற இர&' ஒ1ப�த10�ள#கள#� மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 0.13% 


ைறவானதாகC� ம�றைத வ�ட 
ைறவானதாகC� ஒ1ப�த10�ள# அள#!/�ள 
ஒ1ப�ததார� திA.A.சதBy
மா�, ெபா�ளாMசி அவ�கள#$ ஒ1ப�த10�ள#ைய ஏ�க ம$ற 
அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	
றி10: 

1. ேம�ப. பண�	
 நி�வாக அIமதி ெபற ம$ற!தி�
 ெபாA� 
ைவ	க1ப�'�ள/. 

2. -த� அைழ1பாக வர1ெப�ற இர&' ஒ1ப�த10�ள#கள#� 0.13% 
ைறவானதாக 
ஒ1ப�த10�ள# அள#!/�ள ஒ1ப�ததார� திA.A.சதBy
மா�, ெபா�ளாMசி 
அவ�கள#$ ஒ1ப�த10�ள#ைய ம$ற� ஏ�கலா�. 
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3. ேம�கா& பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி தன# அJவல�$ -$ அIமதி 
ெப�  ஒ1ப�த10�ள# ேகா� நடவ.	ைகக� ேம�ெகா&டைத:� ம� � பண� 
உ!திரC வழ9கியைத:� ம$ற� அIமதி	கலா�. 

ந.க.எ&:5502/2020/இ1 

2695) ெபா�ளாMசி நகரா�சி 
.நB� நிதிய�$ கீ4 நகரா�சி	
 ெசா�தமான மர1ேப�ைட 
வ Bதி	
 ேசாமV�தர� ேம�நிைல நB�!ேத	க ெதா�.ய�லிA�/ பகி�மான 
ழா� 
இைண!த� பண�	
 R.1.00 இல�ச� மதி1பS�.�
 06.01.2021 ஆ� ேததிய�� 
ஒ1ப�த10�ள# ேகா�யதி� வர1ெப�ற ஒ1ப�த10�ள#கைள	 ெகா&' ஒ10ேநா	
 
ப�.ய� தயா� ெச�த/ கீ4க&டவா . 

1. திA.A.சதBy
மா�, ெபா�ளாMசி. 
மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 0.07% 

ைறC. 

2. திA.G.வ�	ேனz, ெபா�ளாMசி. 
மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 2.58% 
அதிக�. 

 
வர1ெப�ற இர&' ஒ1ப�த10�ள#கள#� மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 0.07% 


ைறவானதாகC� ம�றைத வ�ட 
ைறவானதாகC� ஒ1ப�த10�ள# அள#!/�ள 
ஒ1ப�ததார� திA.A.சதBy
மா�, ெபா�ளாMசி அவ�கள#$ ஒ1ப�த10�ள#ைய ஏ�க ம$ற 
அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	
றி10: 

1. ேம�ப. பண�	
 நி�வாக அIமதி ெபற ம$ற!தி�
 ெபாA� 
ைவ	க1ப�'�ள/. 

2. -த� அைழ1பாக வர1ெப�ற இர&' ஒ1ப�த10�ள#கள#� 0.07% 
ைறவானதாக 
ஒ1ப�த10�ள# அள#!/�ள ஒ1ப�ததார� திA.A.சதBy
மா�, ெபா�ளாMசி 
அவ�கள#$ ஒ1ப�த10�ள#ைய ம$ற� ஏ�கலா�. 

3. ேம�கா& பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி தன# அJவல�$ -$ அIமதி 
ெப�  ஒ1ப�த10�ள# ேகா� நடவ.	ைகக� ேம�ெகா&டைத:� ம� � பண� 
உ!திரC வழ9கியைத:� ம$ற� அIமதி	கலா�. 

ந.க.எ&:5274/2020/இ1 

2696) bghŸsh¢Á efuh£Á  ga‹gh£oš cŸs TN 41 AA 7544  <®¥ò thfd¤Âš 
bghU¤j¥g£LŸs  ng£lç 3 tUl§fŸ g‹gL¤j¥g£L j‰nghJ gGJ V‰g£LŸsJ. òÂa ng£lç 
kh‰w« brŒjš gâ¡F Ñœ¡f©LŸsthW _‹W éiy¥òŸëfŸ tu¥bg‰WŸsd. 

1. M/S: J&D CO, bghŸsh¢Á. %.7750/- 

2. ÂUths®fŸ:Ã.Ã.bõç¥ M£nlh Orš, x®¡°, 
bghŸsh¢Á.  

%.8100/- 

3. M/S: Joseph Motor, Pollachi %.8200/- 

nk‰f©l éiy¥òŸëæš Fiwthd éiy é»j« më¤JŸs M/S: J&D CO, 
bghŸsh¢Á mt®fë‹ éiy¥òŸë  %.7750/- V‰f k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:    

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
2. Ï¢bryéd« %.7750/-I bghJ ãÂæèUªJ tH§fyh«. 

e.f.v©.5728/2020/Ï2e.f.v©.5728/2020/Ï2e.f.v©.5728/2020/Ï2e.f.v©.5728/2020/Ï2    
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2697) ேகாைவ மாவ�ட!தி� அவ�னாசி சாைலய�� ேகா��வ�$y -த� 
உ1ப�லிபாைளய� வைர உய�ம�ட சாைல அைம!/ ேகாைவ மாவ�ட� ம� � 
அைன!/ ெபா/ம	கD� பய$ெப � வைகய�� அைம:� இ1பால!தி�
 மா&0மி
 
தமி4நா' -தலைமMச� அவ�க� தைலைமய�� மா&0மி
 ம!திய உ�/ைற 
அைமMச� அவ�களா� 21.11.2020 அ$  அ.	க� நா�ட1ப�' இ1பண�ைய ெதாட9க 
03.12.2020-� மா&0மி
 நகரா�சி நி�வாக� ஊரகவள�Mசி ம� � சிற10!தி�ட9க� 
ெசயலா	க!/ைற அைமMச� திA.எy.ப�.ேவJமண� அவ�க�, மாவ�ட ஆ�சி!தைலவ� 
அவ�க�, ேகாைவ மாநகரா�சி அவ�க�/தன# அJவல� ம� � நடாDம$ற, ச�டம$ற 
உ 1ப�ன�க�  ஆகிேயா� கள�/ ெகா&'�ளன�. 

இ�த உய�ம�ட பால� அைமவத$ %ல� ேகாைவ மாவ�ட ெபா/ம	க� உ�பட 
அைன!/ ம	கD	
� ேபா	
வர!/ ெநA	க.யா� ஏ�ப'� காலதாமத!திைன 
தவ��	
� வ�தமாக அைம	க1படC�ள/. எனேவ இ�நிக4வ�ைன ெபா/ம	க� 
அறி�/ெகா�D� வைகய�� நாள#த4கள#� வ�ள�பர9கைள தி�ட இய	
ந� ஊரக 
வள�Mசி -கைம அவ�க� %லமாக ஒ/	கீ' ெச�ய1ப�ட நாள#தழி� அரV நி�ணய�!த 
வ�ைலய�� (DIPR RATE),  /ைறய�$ Vயநிதிய�லிA�/ 03.12.2020 அ$  ேகாைவ 
மாவ�ட அளவ�� ெவள#யா
� நாள#தழி� வ�ள�பர� ப�ரV�	க மாவ�ட 
ஆ�சி!தைலவ� அவ�கள#$ ந.க.எ&:878/ெச.ம.ேதா.அ/2020/01.12.2020-க.த!தி$ப. 
மாவ�ட ஆடசி!தைலவ� அவ�க� ஆைணய�� ெபா�ளாMசி நகரா�சி சா�ப�� 03.12.2020 
அ$  மாவ�ட அளவ�� தினமல� நாள#தழி� ½ ப	க அளவ�� வ�ள�பர� 
ப�ரV�	க1ப�ட/. வ�ள�பர� ப�ரV�	க1ப�டத�கான ப�.யலிைன சம�1ப�	
� கிராப�	 
ஆ��y இ&டy�|y (GRAPHIC ARTS INDUSTRIES) 641213 yவ�ணா�ப�கா ேல-அC�, 
ரா�நக�, ேகாய�0!Z� எ$ற நி வன!தி�
 ப�.ய� ெதாைகய�ைன ேந� ெச�திட 
மாவ�ட ஆ�சிய� அவ�க� அறிC !தி:�ளா�. 

எனேவ, ேம�காW� வ�ள�பர9க� (GRAPHIC ARTS INDUSTRIES) 
நி வன!தி�
 ப�.ய� ெதாைக R.1,49,998/- ஐ ெபா/நிதிய�லிA�/ வழ9கC� தன# 
அJவல� அவ�கள#$ அIமதி ேவ&. ம$ற1ெபாA� வைரC ஒ10தJ	
. 
அJவலக	
றி10: 

1. ம$ற� அIமதி வழ9கலா�. 
ந.க.எ&:74/2021/இ1 

 

2698) ெபா�ளாMசி நகரா�சி ெபா/ நிதிய�$ கீ4 நகரா�சி அJவலக!தி� அைன!/ 
ப��Cகள#� பய$பா�.� உ�ள கண�ன#க� ம� � சா�0 உபகரண9கைள ஓரா&.�
 
பராம�10 ெச�த� பண�	
 R.9.50 இல�ச� மதி1பS�.�
 07.01.2021 ஆ� ேததிய�� 
ஒ1ப�த10�ள# ேகா�யதி� வர1ெப�ற ஒ1ப�த10�ள#கைள	 ெகா&' ஒ10ேநா	
 
ப�.ய� தயா� ெச�த/ கீ4க&டவா . 

1. M/s.Syscon Systems, Coimbatore. மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 
0.26% 
ைறC. 

2. M/s.Sagar Electronics, Pollachi மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 
2.60% அதிக�. 

 
வர1ெப�ற இர&' ஒ1ப�த10�ள#கள#� மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 

0.26% 
ைறவானதாகC� ம�றைத வ�ட 
ைறவானதாகC� ஒ1ப�த10�ள# அள#!/�ள 
ஒ1ப�ததார� M/s.Syscon Systems, Coimbatore அவ�கள#$ ஒ1ப�த10�ள#ைய ஏ�க ம$ற 
அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	
றி10: 
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1. ேம�ப. பண�	
 நி�வாக அIமதி ெபற ம$ற!தி�
 ெபாA� 
ைவ	க1ப�'�ள/. 

2. -த� அைழ1பாக வர1ெப�ற இர&' ஒ1ப�த10�ள#கள#� 0.26% 

ைறவானதாக ஒ1ப�த10�ள# அள#!/�ள ஒ1ப�ததார� M/s.Syscon Systems, 

Coimbatore அவ�கள#$ ஒ1ப�த10�ள#ைய ம$ற� ஏ�கலா�. 

3. ேம�கா& பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி தன# அJவல�$ -$ அIமதி 
ெப�  ஒ1ப�த10�ள# ேகா� நடவ.	ைகக� ேம�ெகா&டைத:� ம� � பண� 
உ!திரC வழ9கியைத:� ம$ற� அIமதி	கலா�. 

ந.க.எ&:5689/2020/இ1 

 
2699) ெபா�ளாMசி நகரா�சிய�� அ.1பைட வசதிக� தி�ட!தி� (Basic Amenities 2020-21) 

கீ4	க&ட பண�கைள ேம�ெகா�ள மதி1பS'க� தயா� ெச�ய1ப�'�ள/. 
பண�க� வ�பர�: 

வ.எ
& 

ேவைலய�$ ெபய� 

மதி1பS�'!
ெதாைக 

(R.இல�ச!
தி�) 

1 
சம!Z� இராம அ�ய9கா� ேம�நிைல1ப�ள#ய�� ஏ�கனேவ 
உ�ள yேக�.9 ைமதான!ைத V�றிJ� V� 1பாைத 
அைம!த�. 

50.00 

2 
சம!Z� இராம அ�ய9கா� ேம�நிைல1ப�ள#ய�� ஏ�கனேவ 
உ�ள yேக�.9 ைமதான!ைத V�றிJ� மி$ வ�ள	
க� 
அைம!த�. 

25.00 

3 

சம!Z� இராம அ�ய9கா� ேம�நிைல1ப�ள#ய�� ஏ�கனேவ 
உ�ள yேக�.9 ைமதான!ைத தன#ைம1ப'!/� வ�தமாக 
பா/கா10 கAதி V�றிJ� V� MVவ� ட$ இA�0 கி�� 
அைம!த�. 

25.00 

4 
அ�பரா�பாைளய� தைலைம நBேர�  நிைலய!திJ�ள 
க�.ட9கள#� மராம!/1பண� ேம�ெகா�த�. 

50.00 

5 
அ�பரா�பாைளய� தைலைம நBேர�  நிைலய!திJ�ள மண� 
வ.க�'� (Filter media) அைம1ப�ைன 0னரைம!த�. 

36.00 

6 
அ�பரா�பாைளய� தைலைம நBேர�  நிைலய!தி� உ�ள 
Clariflocculator –கைள 0னரைம!த�. 

19.00 

 ெமா!த� 205.00 

 
ேம�காW� தயா� ெச�ய1ப�ட மதி1பS'கD	
 ம$ற!தி$ அIமதி 

ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	
றி10: 

1. ம$ற� அIமதி வழ9கலா�. 

2. ேம�காW� தயா� ெச�ய1ப�ட மதி1பS'கைள மாவ�ட ஆ�சி!தைலவ� 
%லமாக, தைலைமM ெசயலாள�, தைலவ� மாநில உய�ம�ட 
m, தைலைம 
ெசயலக� அவ�கD	
 ப��/ைர ெச�/, நிதி ம� � நி�வாக அIமதி ெப � 
ெபாA�' ேம�ெகா&ட நடவ.	ைககD	
� ம$ற� அIமதி வழ9கலா�. 
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2700) ெபா�ளாMசி நகரா�சி 
.நB� நிதிய�$ கீ4 நகரா�சி	
 ெசா�தமான ேகா�~� 

சாைல நகரா�சி ெப&க� ேம�நிைல1ப�ள#ய�� 0திதாக 30,000 லி�ட� ெகா�ளளC 

ெகா&ட ேம�நிைல நB�!ேத	க! ெதா�. க�'த� பண�	
 R.10.30 இல�ச� 

மதி1பS�.�
 19.01.2021 ஆ� ேததிய�� ஒ1ப�த10�ள# ேகா�யதி� வர1ெப�ற 
ஒ1ப�த10�ள#கைள	 ெகா&' ஒ10ேநா	
 ப�.ய� தயா� ெச�த/ கீ4க&டவா . 

1. M/S:த&டபாண� அ$ ேகா, 
ெபா�ளாMசி. 

மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 0.10% 

ைறC. 

2. திA:ஆ�.V1ரமண�ய�, ெபா�ளாMசி. மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 0.17% 
அதிக�. 

வர1ெப�ற இர&' ஒ1ப�த10�ள#கள#� மதி1பS�' வ�ைல வ�கித!ைத வ�ட 

0.10% 
ைறவானதாகC� ம�றைத வ�ட 
ைறவானதாகC� ஒ1ப�த10�ள# அள#!/�ள 

ஒ1ப�ததார� M/S:த&டபாண� அ$ ேகா, ெபா�ளாMசி அவ�கள#$ ஒ1ப�த10�ள#ைய 
ஏ�க ம$ற அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	
றி10: 

1. ேம�ப. பண�	
 நி�வாக அIமதி ெபற ம$ற!தி�
 ெபாA� 
ைவ	க1ப�'�ள/. 

2. -த� அைழ1பாக வர1ெப�ற இர&' ஒ1ப�த10�ள#கள#� 0.10% 

ைறவானதாக ஒ1ப�த10�ள# அள#!/�ள ஒ1ப�ததார� M/S:த&டபாண� அ$ 
ேகா, ெபா�ளாMசி அவ�கள#$ ஒ1ப�த10�ள#ைய ம$ற� ஏ�கலா�. 

3. ேம�கா& பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி தன# அJவல�$ -$ அIமதி 
ெப�  ஒ1ப�த10�ள# ேகா� நடவ.	ைகக� ேம�ெகா&டைத:� ம� � பண� 
உ!திரC வழ9கியைத:� ம$ற� அIமதி	கலா�. 

ந.க.எ&:5064/2020/இ1 
 

2701) ெபா�ளாMசி நகரா�சி ெபா/ Vகாதார1 ப��C CTC ேம�.� அைம�/�ள 
நகரா�சி	
 ெசா�தமான �&Wய�� உரமா	
� ைமய!தி� ம	
� 
1ைபகைள 
அைர	
� இய�திர!தி$ பmதிைன ச�ெச�த� பண�	
 உ��� வ�ைல10�ள# %ல� 
பண�ய�ைன ேம�ெகா�ள 17.11.2020-� ஆைணய� அவ�க� அIமதி ெபற1ப�'�ள/. 
அத$ப. உ��� வ�ைல10�ள# ேகார1ப�டதி� வர1ெப�ற வ�ைல10�ள#க� 
ஒ10ேநா	
1ப�.ய� கீ4	காW�ப. ம$ற!தி$ பா�ைவ	
 ைவ	க1ப'கிற/. 

 
வ. 

எ& 
வ�ைல10�ள#தார� 

ெபய� 
பண�ய�$ வ�பர� 

ெதாைக 
Rபாய�� 

1. 
ANAND MOTOR REWINDING 
MAHALINGAPURAM POLLACHI 

Bearing 2-No 
Oil seal 3-No 
Gear wheel change 2-No 
Motor Work 1-No 
Conveyer Belt 1-No 
 
G.S.T -12% 

12,000/- 
3,000/- 
24,000/- 
3,000/- 
2,200/- 

44,200/- 
5,304/- 

Total 49,504/- 
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2. 
MATHA ELECTRICALS 

NETHAJI ROAD, POLLACHI 

Bearing 2-No 
Oil seal 3-No 
Gear wheel change 2-No 
Motor Work 1-No 
Conveyer Belt 1-No 
G.S.T -12% 

12,600/- 
3,000/- 
24,600/- 
3,600/- 
2,200/- 
5,520/- 

Total 51,520/- 

3. 
HARI MOTORS S.V.NAIDU 

POLLACHI 

Bearing 2-No 
Oil seal 3-No 
Gear wheel change 2-No 
Motor Work 1-No 
Conveyer Belt 1-No 
G.S.T -12% 

12,500/- 
3,000/- 
25,000/- 
3,500/- 
2,400/- 
5,568/- 

  Total 51,968/- 
ேம�காW� பண�	
 வர1ெப�ற %$  வ�ைல10�ள#கள#� 
ைறவான 

வ�ைல10�ள#!ெதாைக R.49,504/-ஐ ெகா'!/�ள ANAND MOTOR REWINDING, 
MAHALINGAPURAM, POLLACHI அவ�கள#$ வ�ைல10�ள#ய�ைன ஏ�கC�, திட	கழிC 
ேமலா&ைம1பண�ய�$ அவசிய� கAதி இ1பண� ேம�ெகா�வத�கான ேம�நடவ.	ைக 
ெதாடரC� ம$ற அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	
றி10: 

1. ம$ற� அIமதி வழ9கலா�. 

2. இ1பண�	கான ெசலவ�ன� R.49,504/-ஐ ெபா/நிதிய�� வழ9கலா�. 

3. Vகாதார1 பண�ய�$ அவசிய� கAதி இ1பண�ய�ைன ேம�ெகா&டைம	
 -$ 
அIமதி வழ9கியைத:� ம$ற� அIமதி	கலா�.  

ந.க.எ&:4792/2020/இ1 

2702) நகரா�சி	
 ெசா�தமான கா�தி மா�	ெக� 01-12 ப��வ�� உ�ள நிர�தரம�ற ேம�]ைர 
ெகா&ட ெவ9காய கைடகைள தன#!தன# கைடகளாக ஏல� வ�'வத�
 நக� 
ம$ற!தா� தB�மான#	க1ப�' அ	கைடகD	
 ச�ைத மதி1ப�$ப. ச/ர. 1	
 R.4/- 
ஆக நி�ணய� ெச�/ 
!தைக	
 வ�ட1ப�'�ள/. 
          நிர�தரம�ற ேம�]ைர ெகா&ட ெவ9காய கைடகள#$ ெதாட�Mசியாக 
அைமய1ெப�ற ப
திய�� ெப�ேரா� ப9	 அAகி� 60X60 காலிய�ட� 
!தைக	
 
வ�ட1ப�' லா�1ேப�ைட கைடக� க�'� ெபாA�' 
!தைக உ�ம� ர!/ ெச�/ 
-$0ற!தி� லா�1ேப�ைட கைடக� க�ட1ப�'�ள/.  இ	கைடய�$ ப�$0ற!தி� 
த�காலிகமாக நிர�தரம�ற ேம�]ைர ெகா&ட 32X24=768 ச/ர. அளவ�லான கைட 
அைம	க1ப�' லா�1ேப�ைட �ைழC V9க இன!தி� உ�ள/ 
க&டறிய1ப�'�ளதாகC�, அ	கைடயைன நகரா�சிய�$ வAவாைய ெபA	
� 
வைகய�� ஏல�/ஒ1ப�த10�ள# ேகார நக� ம$ற!தா� ஏ�க1ப�' த�ேபா/ 16X24=384 
ச/ர. பர1பளவ�� ம�'� நிர�தரம�ற ேம�]ைர ெகா&ட கைட உ�ளதாக ச�ைத 
க&காண1பாளரா� 05.01.2021-� 
றி10 வழ9க1ப�'�ளத$ப. 16X24=384 ச/ர. ம�'� 
ஏல�/ஒ1ப�த10�ள# ேகார ம$ற அIமதி	காக ைவ	க1ப'கிற/. 
அJவலக 
றி10: 

1) ம$ற� அIமதி	கலா� 
2) ச�ைத மதி1ப�$ப. ச/ர. 1	
 R.6/- ஆக நி�ணய� ெச�/�, ைவ10!ெதாைக 

R.15,000/- ]'த� ைவ10!ெதாைக R.75,000/- ஆக நி�ணய� ெச�/ 
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ஏல�/ஒ1ப�த10�ள# ேகாரC� தன# அJவல�$ -$ அIமதி ெப�  
நடவ.	ைக ேம�ெகா&டைத ம$ற� அIமதி	கலா�. 

ந.க.எ&.3547/2020/அ6 
 

2703) நகரா�சி	
 ெசா�தமான கைடகD	
 30.12.2020-� ஏல�/ஒ1ப�த10�ள# ேகார1ப�டதி� 
கீ4	க&ட கைடகD	
 ம�'� ஒ1ப�த10�ள#க� வர1ெப�ற�ள/. 

வ.எ& 

!தைக இன� 

கைடய�$ வ�பர� 
ெபய�/-கவ� 

ஒ1ப�த10�ள# 
ெதாைக 

1 
அ&ணா ம!திய 

ேபA�/ நிைலய� 
கைட எ&.22 

..ெவ�ள#9கி� 
மாகாள#ய�ம$ ேகாவ�� வ Bதி 
ேபா.பாைளய�  
ஜம�$ ஊ!/	
ள# 

18500 

எy.சதBy நிஷா 
78 அ&ணா நக� 
..ேகா�டா�ப�. ெபா�ளாMசி 

21000 

2 
அ&ணா ம!திய 

ேபA�/ நிைலய� 
கைட எ&.26 

வ�.வ�ள#ய�மா� 
75/51 -!/ ேல அC� 
ஊ!/	கா' ேரா' ெபா�ளாMசி 

19100 

ெஜ.லதா ப��யா 
3/1 டா	ட� அ$சா� வ Bதி 
ெபா�ளாMசி 

18800 

3 
]'த� ேபA�/ 

நிைலய� தைர!தள 
கைட எ&.05 

எ�.திAஞான -!/ 
த/ெப -!/Mசாமி 
10/14-7 ெச�ல1ப	 கC&ட�வ Bதி 
நpேசகC&ட$ 0Z� ஜம�$ 
ஊ!/	
ள# ெபா�ளாMசி 

18000 

4 A ப�ளா	 கைட எ&.16 
எy.ப�ர0 
த/ெப ெச�வரா� 
3/35 லி9ைகய$ வ Bதி ெபா�ளாMசி 

9999 

5 
கா�தி மா�	ெக� 
ெமா!த வ�யாபர 

கைட எ&.32 

ஏ.அ1/ல ஹ	கி� 
3/134-47 ஏmமைல நக�  
ஊpசேவலா�ப�. ெபா�ளாMசி 

6500 

ஏ.க�� ர
மா$ 
த/ெப அ1/ல VஜB� 
137/116 
மர$ நக� ெபா�ளாMசி 

7250 

6 
கா�தி மா�	ெக� 
சி�லைற வ�யாபார 
கைட எ&.52 

ேக.Vதா 
க/ெப ஏ.கA10Mசாமி 
எ�.எ�.ஜி காலன# 
பால	கா' ேரா' ந��� 
ஜம�$ ஊ!/	
ள#(அ) ெபா�ளாMசி 

5700 
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        ேம�கா& ஒ1ப�த10�ள#க� ம$ற!தி$ பா�ைவ	
� -.வ��
� 
ைவ	க1ப'கிற/. 
அJவலக 
றி10: 

1) வ.எ&.4-� 
றி1ப��'�ள கா�தி மா�	ெக� A ப�ளா	 கைட எ&.16 திA.எy.ப�ர0 
எ$பவ� மாத வாைக ெதாைக R.9999/-	
 ஒ1ப�த10�ள# சம�1ப�!/�ளா�.  
இ	கைடயான/ 01.04.2017 -த� காலியாக உ�ள/.  இ	கைட	
 Vமா� 25 
-ைற	
 ேம� ஏல�/ஒ1ப�த10�ள# ேகார1ப�'� யாA� -$வரவ��ைல.  
நக� ம$ற தB�மான� எ&.565 நா�.29.08.2016-� ம  நி�ணய� ெச�ய1ப�'�ள 
வாடைக ெதாைக R.8000/- ஐ வ�ட R.1999/- ]'தலாகC� ஒ1ப�த10�ள# 
வர1ெப� �ளைத ம$ற� ஏ�கலா�. 

2) வ.எ&.5-� 
றி1ப��'�ள கா�தி மா�	ெக� தினச� கா�கறி வ�யாபார 
ச�ைதய�� உ�ள ெமா!த வ�யாபார கைட எ&.32-	
 திA.ஏ.க�� ர
மா$ 
எ$பவ� மாத வாடைக ெதாைக R.7250/-	
 சம�1ப�!/�ள ஒ1ப�த10�ள#யான/ 
திA.அ1/� ஹ	கி� எ$பவ� சம�1ப�!/�ள ஒ1ப�த10�ள# ெதாைகய�ைன வ�ட 
R.750/- ]'தலாகC� கட�தா&' 
!தைக ெதாைக R.6300/-ஐ வ�ட R.950/- 
]'தலாகC� ஒ1ப�த10�ள# வர1ெப �ளதா� திA.ஏ.க�� ர
மா$ 
எ$பவ�$ உய��தப�ச ஒ1ப�த10�ள#ைய ம$ற� ஏ�கலா�. 

3) வ.எ&.6-� 
றி1ப��'�ள கா�தி மா�	ெக� தினச� கா�கறி வ�யாபார ச�ைத 
வ�யாபார கைட எ&.52 திAமதி.ேக.Vதா எ$பவ� மாத வாடைக ெதாைக R.5700/- 
ஒ1ப�த10�ள# சம�1ப�!/�ளா�. இ	கைடயான/ 2017-� க�ட1ப�'�ள நா� 
-த� ஏல�/ஒ1ப�த10�ள# ேகார1ப�'� ஏல� ேகார யாA� -$வராம� கைட 
காலியாகேவ உ�ள/. இத$ அAகாைமய�� உ�ள கைடக� மாத வாடைக 
ெதாைக R.5500/-	
 
!தைக	
 வ�ட1ப�'�ளதா� திAமதி.ேக.Vதா எ$பவ�$ 
மாத வாடைக ெதாைக R.5700/-	கான ஒ1ப�த10�ள#ைய ம$ற� ஏ�கலா�. 

4) வ.எ&.1,2 ம� � 3-� 
றி1ப��'�ள அ&ணா ம!திய ேபA�/ நிைலய கைட 
எ&.22, 26 ம� � ]'த� ேபA�/ நிைலய தைர!தள கைட எ&.5-	
 ம  
ஏல�/ம  ஒ1ப�த10�ள# ேகார ம$ற� அIமதி	கலா�. 

ந.க.எ&.1131/2020/அ6 
 

2704) நகரா�சி	
 ெசா�தமான ஆ&' 
!தைக இன9கD	
 30.12.2020-� 
ஏல�/ஒ1ப�த10�ள# ேகார1ப�டதி� கீ4	க&ட இன9கD	
 ம�'� ஒ1ப�த10�ள# 
வர1ெப� �ள/. 

வ. 
எ& 


!தைக இன�  ெபய�/-கவ� 

!தைக 
ெதாைக 

1 
கா�தி மா�	ெக� தினச� 
கா�கறி வ�யாபார ச�ைத 

�ைழவாய�� V9க� வ�� 

காமா�சிV�தர� 
த/ெப -!/Mசாமி 
18/7 ரய��ேவ ைல$ ச�/ 
வ'கபாைளய� ெபா�ளாMசி 

17,55,000 
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ந.அழக1ப$ 
த/ெப நடரா� கC&ட� 
36 ராஜா ராம&ணா நக� 
பால	கா' ேரா' ெபா�ளாMசி 

17,50,000 

2 
ேத�நிைல தினச� வ�யாபார 

ச�ைத V9க வ�� 

ப�.ரவ�ச9க� 
27/62 எ$.வ�.எ� வ Bதி 
வ'கபாைளய� ெபா�ளாMசி 

26,70,000 

3 

5 மா�	ெக�.� 
வ��பைன	காக ெகா&' 
வர1ப'� 5	க� ம� � 

வ�யாபார� ெச�:� 
வ�யாபா�கள#ட� V9க வ�� 

வ�.ச�திர$ 
த/ெப ேவலா:த� 
39/1 ஊ!/	கா' ேரா' 
ெபா�ளாMசி 

7,96,000 

4 

அ&ணா ம!திய ேபA�/ 
நிைலய!தி� வA� 

ேபA�/கD	
 �ைழC 
க�டண� வ�� உ�ம� 

ஜி.ரவ�Mச�திர$ 
த/ெப ஆ�.ேகாவ��தரா� 
மைலய1பகC&ட� காலன# 
ஆ.ச9க�பாைளய� 
மகாலி9க0ர�(அ) 

6,19,999 

5 
அ&ணா ��றா&' ]'த� 
ேபA�/ நிைலய� க�டண 
கழி1ப�ட� வ�� உ�ம� 

ஆ�.பவ�$ 
ஆ.ச9க�பாைளய� 
மகாலி9க0ர�(அ) 
ெபா�ளாMசி 

6,00,009 

 
      ேம�கா& வர1ெப�ற ஒ1ப�த10�ள#க� ம$ற!தி$ பா�ைவ	
� -.வ��
� 
ைவ	க1ப'கிற/. 
 
அJவலக 
றி10: 

1) வ.எ&.1-� 
றி1ப��ட இன!தி�
 திA.காமா�சிV�தர� எ$பவ� சம�1ப�!/�ள 
ஒ1ப�த10�ள#ய�$ ஆ&' 
!தைக ெதாைக R.17,55,000/- கட�தா&' 
!தைக 
ெதாைக R.16,55,076/-ஐ வ�ட R.99,924/- ]'தலாகC�, திA.ந.அழக1ப$ எ$பவ� 
சம�1ப�!/�ள ஒ1ப�த10�ள# ெதாைக R.17,55,000/-ஐ வ�ட R.5,000/- ]'தலாகC� 
ஒ1ப�த10�ள# சம�1ப�!/�ளதா� அ$னா�$ ஒ1ப�த10�ள#ைய ம$ற� 
ஏ�கலா�. 

2) வ.எ&.2,3-� 
றி1ப��'�ள 
!தைக இன9கள#� கட�தா&' 
!தைக 
ெதாைகய�ைன வ�ட 
ைறவாக ஒ1ப�த10�ள# சம�1ப�	க1ப�'�ளதா� ம  
ஏல�/ம  ஒ1ப�த10�ள# ேகாரலா�. 

3) வ.எ&.4 ம� � 5-� 
றி1ப��'�ள 
!தைக இன9கள#� கட�தா&' 
!தைக 
ெதாைகய�ைன வ�ட 
ைறவாகC�, ைவ10!ெதாைக ம� � ]'த� 
ைவ10!ெதாைக ெசJ!தாம� ஒ1ப�த10�ள# ம�'� சம�1ப�!/�ளதா� 
வர1ெப�ற ஒ1ப�த10�ள# நிராக�!திடC�, ம  ஏல�/ம  ஒ1ப�த10�ள#ய�ைன 
ேகாரலா�. 

ந.க.எ&.5035/2020/அ6 
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2705)          நகரா�சி	
 ெசா�தமான கா�தி மா�	ெக� தினச� கா�கறி வ�யாபார ச�ைத 
ெமா!த வ�யாபார கைட எ&.07 திAமதி.காய!� எ$பவரா� மாத வாடைக ெதாைக 
R.6800/-	
 
!தைக	
 எ'	க1ப�' வாடைக ெதாைக ெசJ!த1படாததா� 11.01.2021-� 
கைடயான/ 5�. நகரா�சி வச� ெபா 1ேப�க1ப�'�ளதாக ச�ைத 
க&காண�1பாளரா� 
றி10 வழ9க1ப�'�ளத$ப., இ	கைடய�$ 
!தைக 
உ�ம!திைன 01.02.2021 -த� ர!/ ெச�/ ேக�0 நB	க� ெச�திடC�, அ$னா� 
ெசJ!த1பட ேவ&.ய வாடைக நிJைவ ெதாைகய�ைன ைவ10!ெதாைக கண	கி� 
இA�/ ஈ' ெச�/, ெபா/ ஏல நடவ.	ைகக� ேம�ெகா�ள ம$ற அIமதி	காக 
ைவ	க1ப'கிற/. 
அJவலக 
றி10: 
         ம$ற� அIமதி	கலா� 
ந.க.எ&.1131/2020/அ6 
 

2706) நகரா�சி	
 ெசா�தமான கா�தி மா�	ெக� . ப�ளா	 கைட எ&.08 திA.சிராஜுதB$ 
எ$பவரா� மாத வாடைக ெதாைக R.5200/-	
 
!தைக	
 எ'	க1ப�' வாடைக 
ெதாைக ெசJ!த1படாததா� 31.12.2020� கைடயான/ 5�. நகரா�சி வச� 
ெபா 1ேப�க1ப�'�ளதாக ச�ைத க&காண�1பாளரா� 
றி10 
வழ9க1ப�'�ளத$ப., இ	கைடய�$ 
!தைக உ�ம!திைன 01.01.2021 -த� ர!/ 
ெச�/ ேக�ப�� இA�/ நB	க� ெச�திடC�, அ$னா� ெசJ!த1பட ேவ&.ய வாடைக 
நிJைவ ெதாைகய�ைன ைவ10!ெதாைக கண	கி� இA�/ ஈ' ெச�/ ம�த 
ைவ10!ெதாைகய�ைன பறி-த� ெச�/ வAவா� நிதி கண	கி� மா�ற� ெச�/�, 
ெபா/ ஏல நடவ.	ைகக� ேம�ெகா�ள ம$ற அIமதி	காக ைவ	க1ப'கிற/. 
அJவலக 
றி10: 
         ம$ற� அIமதி	கலா� 
ந.க.எ&.1131/2020/அ6 
 
 

2707) நகரா�சி	
 ெசா�தமான லா�1ேப�ைட கைடக� ப�$0ற� காலியாக உ�ள இட!தி� 
16X24 அளC ெகா&ட 384 ச/ர. பர10 ெகா&ட நிர�தரம�ற ேம�]ைர ெகா&ட 
கைட	
 13.01.2021-� ஏல�/ஒ1ப�த10�ள# ேகார1ப�டதி� கீ4	க&ட ஒ1ப�த10�ள#க� 
ம�'� வர1ெப� �ள/. 

வ.எ& ெபய� / -கவ� 

 
மாத வாடைக 

ெதாைக 
  

1 

திA.ேக.ச�VதB$, 
த/ெப கம�தB$, 
1/91 ப�-2 � அப�ராமி நக�, 
சி$னா�பாைளய�,  
மா	கினா�ப�. ெபா�ளாMசி 
 

R.1500/- 

2 
திAமதி...கமல0zப�, 
6/8 ஆேரா	கியநாத� வ Bதி, 
ெபா�ளாMசசி 

R.2700/- 
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     ேம�கா& ஒ1ப�த10�ள#க� ம$ற!தி$ பா�ைவ	
� -.வ��
� 
ைவ	க1ப'கிற/. 
அJவலக 
றி10: 

1. திA.ேக.ச�VதB$ எ$பவ� ேக�'�ள ஒ1ப�த10�ள# ெதாைக R.1500/-ஐ வ�ட 
R.1200/- ]'தலாகC�, ச�ைத மதி1ப�$ப. ச/ர.	
 R.6/- ஆக நி�ணய� 
ெச�ய1ப�' 384 பர1பளC ெகா&ட ச/ர.	
 R.2304/- ஐ வ�ட R.396/- ]'தலாக 
வர1ெப�ற திAமதி...கமல0zப� எனபவ�$ மாத வாடைக ெதாைக     R.2700/- 
	கான ஒ1ப�த1ப�ள#ைய ம$ற� ஏ�கலா�. 

ந.க.எ&.3547/2020/அ6 
 

2708)       நகரா�சி	
 ெசா�தமான ஆ&' 
!தைக இன9கD	
 13.01.2021-� ம  ஏல� / 
ம  ஒ1ப�த10�ள# ேகார1ப�டதி� கீ4	க&ட இன9கD	
 ம� � 
ஒ1ப�த10�ள#க� வர1ெப� �ள/. 

வ.  
எ& 


!தைக இன� ெபய� 

ஆ&' 

!தைக 
ெதாைக 

R. 

1 

கா�தி வாரMச�ைதய�� ஆ'வைத 
]ட� க�டண� வ�� ெச�:� 
உ�ம� 
 

திA.கா�ேமக�, 
25/1 ேநதாஜி ேரா' 

ெபா�ளாMசி 
3,01,200/- 

2 

கைடவ Bதி /ைண வண�க 
வளாக!தி� உ�ள 62’X57’ அளC�ள 
நகரா�சி 5 மா�	ெக�.� 
வ��பைன	காக ெகா&' வர1ப'� 
5	கD	
 V9க வ�� ம� � 
ேம�ப. இட!தி� த�காலிகமாக 
சி�லைற வ�யாபார� ெச�:� 
வ�யாபா�கள#ட� உ�ம!ெதாைக 
வ�� ெச�:� உ�ம�  

திA.வ�.ச�திர$ 
த/ெப ேவலா:த� 
39/1 ஊ!/	கா' 

ேரா', 
ெபா�ளாMசி 

8,35,000/- 

 
         ேம�கா& ஒ1ப�த10�ள#க� ம$ற!தி$ பா�ைவ	
� -.வ��
� 
ைவ	க1ப'கிற/. 
அJவலக 
றி10: 

1) வ.எ&.1-� 
றி1ப��'�ள 
!தைக இனமான/ கட�தா&' 
!தைக ெதாைக 
R.2,85,192/-ஐ வ�ட R.16,008/- ]'தலாக திA.கா�ேமக� எ$பவ� சம�1ப�!/�ள 
ஒ1ப�த10�ள# ெதாைக R.3,01,200/- ஐ ம$ற� ஏ�கலா�. 

2) வ.எ&.2-� 
றி1ப��'�ள 
!தைக இனமான/ கட�தா&' 
!தைக ெதாைக 
R.7,94,904/- ஐ வ�ட R.40,096/- ]'தலாக திA.வ�.ச�திர$ எ$பவ� சம�1ப�!/�ள 
ஒ1ப�த10�ள# ெதாைக R.8,35,000/- ஐ ம$ற� ஏ�கலா� 

ந.க.எ&.5035/2020/அ6 

2709) bghŸsh¢Á  euh£Á¡F¢ brhªjkhd nfhit rhiyæš cŸs r§f«ghisa« »uhk« f.r.v©.142 
k‰W« 143-š bghŸsh¢Á ghuhSk‹w cW¥Ãd® bjhFÂ nk«gh£L Â£l¤Â‹ Ñœ %.75.00 
Ïy£r«  ãÂ xJ¡f¥g£L bghŸsh¢Á (tl¡F) Cuh£Á x‹¿a« _y« f£ol« f£o efuh£Á¡F 
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x¥gil¥ò brŒÍkhW ef® k‹w¤ Ô®khd v©.636, ehŸ-30.10.2015š Ô®khd« ãiwnt‰w¥g£L, 
Ïl« bghŸsh¢Á tl¡F Cuh£Á x‹¿a¤Â‰F x¥gil¡f¥g£lJ. j‰nghJ nk‰go Ïl¤Âš 
“m«kh ÂUkz k©lg«” f£o Ko¡f¥g£lJ. kht£l M£Á¤ jiyt®, nfhit mt®fë‹ foj« 
e.f.v©.3058/2020/m2, ehŸ-31.03.2020š nk‰go ÂUkz k©lg¤Â‰F R‰W¢Rt® f£L« 
gâ¡fhf bghŸsh¢Á (tl¡F) Cuh£Á x‹¿a bghJ ãÂæèUªJ bryéd¤ bjhif 
%.25,70,000/-I bryé£lij ÂU«g tH§FkhW«, bjhif tH§F« tiu ÂUkz k©lg« 
Cuh£Á x‹¿a¤Â‹ f£L¥gh£oš ÏU¡F« vdÎ bjçé¡f¥g£lJ. nk‰f©l ÏlkhdJ njÁa 
beLŠrhiy rhiyia x£o mikªJŸsjhY«, t©o thfd« ãW¤Jäl« mÂfkhf cŸs 
fhuz¤jhY«, ãykÂ¥ò mÂfkhf cŸsjhY«, nk‰go ÂUkz k©lg¤Âid cldoahf 
efuh£Á f£L¥gh£oš bfh©L tu nk‰f©l bjhif %.25,70,000/-I _‹W mšyJ eh‹F 
jtizfshf brY¤j k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©.4804/2015/í1 
 

2710) ெபா�ளாMசி நகரா�சி ெபா/ Vகாதார ப��வ�� திட	கழிC ேமலா&ைம 
பண�கD	
 இய	க1ப'� ெபா/ Vகாதார வாகன9கைள இய	க ஓ�'ந� ப�றா	
ைற 
உ�ளதா� ெவள#	ெகாண�C (Outsourcing)  %ல� 4 (நா$
) ஓ�'ந�கைள ஒ1ப�த 
அ.1பைடய�� 6 மாத கால!தி�
 (06.01.2021 -த� 30.06.2021 வைர) பண�யம�!/� 
ெபாA�' 05.01.2021 அ$  நைடெப�ற ஒ1ப�த10�ள#ய�� இர&' ஒ1ப�த0�ள#கள#$ 
உைறக� Offline -ைறய�� வர1ெப�றன. Online -ைறய�� ஒ1ப�த10�ள#க� ஏ/� 
வர1படவ��ைல. ஒ1ப�த10�ள#கள#$ வ�வர� கீ4	க&டவா  உ�ளைத ம$ற!தி$ 
பா�ைவ	
 ைவ	க1ப'கிற/. 
 

திAவாள�க�.சத�$ சாலி� ேவy� 
ேமேனyெம$� ச�வ By,  
18/182 சி, அ1ப�'வ�ைள,  
-ல
-', க$ன#யா
ம� - 629 167. 

R.820/-  
(நா� ஒ$ 	
 நப� ஒAவA	
) 

திAவாள�க�.y�வ�$ 
அேசாசிேய�y, 13/31ஏ, அ1ப�'வ�ைள,  
-ல
-', 
 க$ன#யா
ம� - 629 167. 

R.850/-   
(நா� ஒ$ 	
 நப� ஒAவA	
) 

 
 ேம�காW� இர&' ஒ1ப�த10�ள#கள#� திAவாள�க�. சத�$ சாலி� ேவy� 

ேமேன�ெம$� ச�வ By அவ�க� ேகாைவ மாவ�ட ஆ�சி! தைலவ� அவ�களா� 
நி�ணய� ெச�ய1ப�ட தின	]லி ம� � இதர ப.கDட$ ].ய ெதாைகய�ைன வ�ட 

ைறவான ெதாைகய�� R.820/- 	
 (நா� ஒ$ 	
 நப� ஒAவA	
) ஒ1ப�த10�ள# 
வழ9கி:�ளா�. எனேவ, திAவாள�க�.சத�$ சாலி� ேவy�ேமென�ெம$� ச�வ By 
அவ�கள#$ ஒ1ப�த10�ள#ய�ைன ஏ�க ம$ற!தி$ அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/.  
அJவலக 
றி10:- 

1. ம$ற� அIமதி	கலா�. 
2. திAவாள�க�.சத�$ சாலி� ேவy�ேமென�ெம$� ச�வ By அவ�கள#$ 

ஒ1ப�த10�ள#ய�ைன ம$ற� ஏ�கலா�. 
3. ெபா/ Vகாதார ப��வ�$ அவசர அவசிய� கAதி -$ அIமதி ெப�  பண�க� 

ேம�ெகா�ள ம$ற� அIமதி	கலா�. 
ந.க.எ&- 567/2017/எM2 
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2711) ெபா�ளாMசி நகரா�சி	
�ப�ட ப
திகள#� இய9கி வA� ச�$, ப�Y�. 
பா�ல�க�, yபா ம� � மசா� நிைலய9கD	
 நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� 
அவ�கள#$ க.த!தி� ந.க.எ&.19775/2000/ேஜ2/ நா�.15.12.2000-� எ&ண��ட க.த!தி� 
ெத�வ�	க1ப�டத$ ேப�� இ�நிைலய9கD	
 1920 ஆ&' நகரா�சிகள#$ ச�ட ப��C 
1920 ெஷ�.Yலி� V ேச�	க1ப�' ேம�க&ட இன9கD	
 உ�ம	க�டண� வ�லி	க 
தின!த�தி நாள#தழி� வ�ள�பர� ெச�தைம	
 வ�ள�பர க�டண� R.5794/- ெபா/ 
நிதிய�� இA�/ ெசJ!/வத�
 ம$ற!தி$ அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/.  
அJவலக 
றி10:- 

1) ம$ற� அIமதி	கலா�. 
 
 

2712) ெபா�ளாMசி  நகரா�சிய�� உர	கிட9கி� ெகா�ட1ப�'�ள Inert Meterial கழிCக� 
ம� � இதர கழிCக� அைன!ைத:� உர	கிட9கி$ ேம�
1 ப
தி ஓரமாக எ'!/ 
ெச�ல கனரக ம& அ�D� இய�திர� வழ9
த� ம� � இய	க� ேபா$றவ�றி�
 
19.01.2021 அ$  நைடெப�ற ஒ1ப�த0�ள#ய�� கீ4	க&ட ஒ1ப�ததார�ட� இA�/ 
ஒ1ப�த10�ள#க� ெபற1ப�டன.  
ஒ1ப�த10�ள#கள#$ வ�பர� ப�$வAமா :- 

வ. 
எ& 

ெபய� மதி1பS�' ெதாைக   
1 மண� ேநர 

இய	க!தி�
 
1 திA.ஆ�.V1ப�ரமண�ய�, 103, ந�லா1பா நக�, 

மகாலி9க0ர�, ெபா�ளாMசி. 
R. 1,900/- 

2 திAவாள�க�. எ�.எy த&டபாண� அ$ 
ேகா, 11/31, த�ைத ெப�யா� வ Bதி, 
மர1ேப�ைட, உ'மைல ேரா', ெபா�ளாMசி. 

R. 1,950/- 

 
வர1ெப�ற இர&' ஒ1�த10�ள#கள#� 
ைறவான ஒ1ப�த10�ள# அள#!/�ள 

திA.ஆ�.V1ப�ரமண�ய�, 103, ந�லா1பா நக�, மகாலி9க0ர�, ெபா�ளாMசி அவ�கள#$ 
ஒ1ப�த10�ள#ைய ஏ�  பண� உ!திரC வழ9க1ப�', ெபா/ Vகாதார ப��வ�$ அவசர 
அவசிய� கAதி -$ அIமதி ெப�  பண�க� ேம�ெகா�ள ம$ற!தி$ அIமதி 
ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக 
றி10:- 

1. ம$ற� அIமதி	கலா�. 
2. ெபா/ Vகாதார ப��வ�$ அவசர அவசிய� கAதி -$ அIமதி ெப�  

பண�க� ேம�ெகா�ள ம$ற� அIமதி வழ9கலா�.  
ந.க.எ&- 5845/2020/எM2 
 

2713) ெபா�ளாMசி நகரா�சி ப
திகள#� ெகாேரானா ேநா� த'10 நடவ.	ைக	 

றி!/� ெட9
 கா�Mச� 
றி!த வ�ழி10ண�C ஏ�ப'!திடC�, திட	கழிC 
ேமலா&ைமய�� ம	
� ம� � ம	காத 
1ைப	 
றி!/ ம� � மைழ	கால9கள#� 
ேம�ெகா�ள ேவ&.ய ந.வ.	ைகக� 
றி!/ வ�ழி10ண�C ஏ�ப'!திட வ�ள�பர 
ேநா��y அMச.!/ வழ9
�  பண�	
 20.01.2021 அ$  நைடெப�ற ஒ1ப�த0�ள#ய�� 
கீ4	க&ட ஒ1ப�ததார�ட� இA�/ ஒ1ப�த10�ள#க� ெபற1ப�டன.  
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ஒ1ப�த10�ள#கள#$ வ�பர� ப�$வAமா :- 
வ. 

எ& 
வ�பர� ேகாவ��ப�. 

yமா� yேக� 
இ$டy�|y 

ச�வ By 
இ$டy��ய� 
ேகா-ஆ1ேர�.  
ெசாைச�. லி� 

திAெந�ேவலி 
மாவ�ட� ம�. 
ப�ேபாy ச�வ By 
இ$டy��ய� 
ேகா-ஆ1ேர�.  
ெசாைச�. லி� 

 
 
 
1 


ள#� ம� � 
மைழ	கால9கள#�  
ேம�ெகா�ள ேவ&.ய 
நடவ.	ைகக�             (A4 
SIZE MULTICOLOUR STICKERS) 

 
 

R.15/- +GST 

 
 

R.16/- +GST 

 
 
2 

ெட9
 கா�Mச� 
வ�ழி10ண�C               
y.	க� (A4 SIZE MULTICOLOUR) 

 
R.15/- +GST 

 
R.16/- +GST 

 
 
 
3 

ெகாேரானா வ�ழி10ண�C, 
ச%க இைடெவள#ய�$ 
அவசிய� 
றி!த     
வ�ழி10ண�C y.	க� 
(A4 SIZE MULTICOLOUR) 

 
 
 

R.15/- +GST 
 
 

 
R.16/- +GST 

 
 
 
4 

திட	கழிC ேமலா&ைமய�� 
ம	
� ம� � ம	காத 

1ைப 
றி!த வ�ழி10ண�C 
y.	க�(A4 SIZE MULTICOLOUR) 

 
 

R.15/- +GST 

 
 

R.16/- +GST 

 
 
 
 
5 

ெட9
 கா�Mச� பரC� வ Bத� 
ம� �  த'10 நடவ.	ைக 

றி!த வ�ழி10ண�C 
ேநா��y     
(4 PAGES WITH MULTI COLOUR) 

 
 

R.7.50/- +GST 

 
 

R.8.10/- +GST 

  
  ேம�காW� ஒ1ப�த10�ள#கள#� 
ைறவான ஒ1ப�த10�ள# வழ9கிய  

ேகாவ��ப�. yமா� yேக� இ$டy�|y ச�வ By இ$டy��ய� ேகா-ஆ1ேர�.  
ெசாைச�. லி�, ேகாவ��ப�. அவ�கள#$ வ�ைல10�ள#ைய ஏ�  பண� உ!திரC 
வழ9க1ப�', ெபா/ Vகாதார ப��வ�$ அவசர அவசிய� கAதி -$ அIமதி ெப�  
பண�க� ேம�ெகா�ள ம$ற!தி$ அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக 
றி10:- 

1. ம$ற� அIமதி	கலா�. 
2. ெபா/ Vகாதார ப��வ�$ அவசர அவசிய� கAதி -$ அIமதி ெப�  

பண�க� ேம�ெகா�ள ம$ற� அIமதி வழ9கலா�.  
ந.க.எ&- 5768/2020/எM2 
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2714) ெபா�ளாMசி நகரா�சி ெபா/ Vகாதார ப��வ�� திட	கழிC ேமலா&ைம பண�	
 
இய	க1ப'� வாகன எ&  TN 41 AE 3843 (.1ப�) வாகன!தி$ Centre Joint removing 

stars,Yoke & teeth change, Flywheel ring change, Self motor overhauling and wornout parts 

change,Hydraulic PTO switch change and air leak arresting ஆகிய பm/க� ச�ெச�ய ஆ
� 
உ!ேதச ெசலவ�ன� R.27,500/-!தி�
�, ஒ1ப�த10�ள# ேகா� பண�க� ேம�ேகா�ளC� 
ம� � ெபா/ Vகாதார ப��வ�$ அவசர அவசிய� கAதி -$ அIமதி ெப�  பண�க� 
ேம�ெகா�ளC� ம$ற!தி$ அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/.     
அJவலக 
றி10:- 

1. ம$ற� அIமதி	கலா�. 
2. ெபா/ Vகாதார ப��வ�$ அவசர அவசிய� கAதி -$ அIமதி ெப�  பண�க� 

ேம�ெகா�ள ம$ற� அIமதி வழ9கலா�.   
ந.க.எ&- 6077/2020/எM2 
 

2715) 

ெபா�ளாMசி நகரா�சிய��  அ$றாட� ேசக�	க1ப'� 43ெம.ட$  திட	கழிCகள#லிA�/ 
ம�
� திட	கழிCக� ம�'� அ$றாட� ப��!ெத'	க1ப�' MCC ைமய9கள#� 
உரமா	க1ப'கிற/. ம Vழ�சி ெச�ய	].ய ெபாA�க� /10ரC பண�யாள�க� %ல� 
அ$றாட� ப��!/ வ��பைன ெச�ய1ப'கிற/. இைவ தவ�ர உரமா	க இயலாத, ம�காத, 
ம Vழ�சி ெச�ய இயலாத, எ�ெபாAD	
 அI1ப இயலாத கழிCக� ம�'� 
ப��!ெத'	க1ப�' அ$றாட� ேசக�	க1ப'கிற/. 

  இைவ அதிக அளவ�� பரவ� இA1பதனா� இடவசதி ப�றா	
ைற ஏ�ப�' 
ெதாட��/ ந��� உர	கிட9கி� இதர கழிCக� ெகா�ட1பட வா�1ப��லாம� 
உ�ள/. ேமJ�, இ	கழிCகள#� ஒ�	ஷா1கள#� இA�/ வA�  ஆய��ேவy�, /ண�	 
கழிCக�, பைழய /ண�க�, ம Vழ�சி ெச�ய இயலாத ப�ளாy.	 ம� �, 
ெத�ேமாேகா�, ெர	ஷி$, ஏ�கனேவ பய$ப'!திய ேபா� ெம!ைதக� (இதர கழிCக� - 
Inert-Materials) அதிக அளவ�� உ�ளதா� இைவ எள#தி� தB1ப�.!/ தB வ�ப!/க� ஏ�ப�' 
ப�ற உர	கிட9கி$ ப�ற ப
திகD	
 பரவ�'� அபாய� உ�ள/. Compost yard - II� உ�ள 
இய�திர9க� பாதி	
� வா�10க� உ�ள/. 

   இதைன தவ��	க உர	கிட9கி� ெகா�ட1ப�'�ள ேம�க&ட Inert-Materials  
கழிCக�, இதர கழிCக� அைன!ைத:� உர	கிட9கி$ ேம�
 ப
தி ஓரமாக எ'!/M 
ெச$  உர	கிட9கி� ேபாதிய  இடவசதி ஏ�ப'!த ேவ&.ய/ அவசியமாக உ�ள/. 
இத�
 கனரக ம& அ�D� இய�திர� (Hitachi Earth Mover) இய	க ேவ&.ய/ 
அவசியமாகிற/. ெவள#மா�	ெக�.� Hitachi Earth Mover வாடைக	 க�டண� எ�ெபாA�, 
ஓ�'ன� ]லி இதர ெசலவ�க� உ�பட ஒA மண� ேநர இய	க!தி�
 R.2000/- 
ெசலவாகி$ற/. இ1பண�க� ேம�ெகா�ள உ!ேதசமாக R.6,00,000/- ெசலவாகலா�. 
இ1பண� ேம�ெகா�ள ஒ1ப�த0�ள# ேகாரC�, இத�
�ய ெசலவ�ன!தி�
�, ெபா/ 
Vகாதார பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி -$ அIமதி ெப�  ேம�க&ட பண�க� 
ேம�ெகா�ள நக�ம$ற அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக 
றி10:- 

1. ெபா/ Vகாதார அ!தியாவசிய� கAதி ம$ற� அIமதி	கலா�. 

2. ெபா/ Vகாதார பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி -$ அIமதி ெப�  
பண�க� ேம�ெகா�ள ம$ற� அIமதி வழ9கலா�.   

ந.க.எ&-5845/2020/எM2 
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2716) ெபா�ளாMசி நகரா�சி	
�ப�ட வா�' எ& 31, -கம/ வ Bதிய�� த�சமய� 

.நB� பகி�மான 
ழாய�� (மர1ேப�ைட வழியாக) அதிகமான வ B�' இைண10க� 
வழ9க1ப�'�ளதா�, ேம�கா& வ Bதிய�� உ�ள அைன!/ இைண10கD	
� 
.நB� 
ேபாதிய அளC வ�நிேயாக� ெச�ய இயலாத நிைல உ�ள/. எனேவ, ேம�கா& வ Bதி	
 
]'தலாக பகி�மான 
ழா� அைம!தா� ம�'ேம, அைன!/ இைண10கD	
� சரீான 
வைகய�� 
.நB� வ�நிேயாக� ெச�ய இயJ�. ேமJ� நகரா�சி	
�ப�ட 
மகாலி9க0ர�, Vத�ச$ நக� ேம�நிைல நB�ேத	க ெதா�.கள#� உ�ள வா�Cக� 
அ.	க. பmதாகி வ�'கிற/. எனேவ ேம�காW� வா�Cகைள 0/1ப�	கC�, -கம/ 

வ Bதிய�� 
.நB� பகி�மான 
ழா�க� அைம1பத�
� R.9.20 இல�ச!தி�
 மதி1பS' 
தயா� ெச�ய1ப�'�ள/. தயா� ெச�ய1ப�'�ள மதி1பS�.�
 ம$ற!தி$ அIமதி 
ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	 
றி10: 

1. ம$ற� அIமதி வழ9கலா�. 

2. ேம�காW� பண�	கான மதி1பS�'! ெதாைகய�ைன 
.நB� நிதிய�� 
ேம�ெகா�Dவத�
� ம� � பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி தன# அலவல�  
ம� � ஆைணயாள� அவ�கள#$ -$ அIமதி ெப�  ேம�நடவ.	ைக 
எ'1பத�
� ம$ற� அIமதி வழ9கலா�. 

ந.க.எ&: 5345/2020/இ1 

 
2717) ெபா�ளாMசி நகரா�சிய�$ ெசய�பா�.�காக ெபாறிய�ய� ப��வ�$ கீ4 இய9
� 

வாகன9கள#$ வAட கா1பS�' (Insurance) 2021-� ஆ&.�
 0/1ப�!த� ெச�ய 
ெசJ!/�  க�டண!ெதாைககD	கான உ!ேதச ெசலவ�ன� ெதாைக R.2,00,000/- 	
 
ம$ற அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	
றி10 

1. ம$ற� அIமதி வழ9கலா�. 
2. பண�ய�$ அவசர அவசிய� கAதி தன# அJவல� அவ�கள#$ -$ அனமதி 

ெப�  ெதாைக ெசJ!திட ம$ற� அIமதி	கலா�. 
ந.க.எ&: 2138/2019/இ2 

 
2718) ெபா�ளாMசி நகரா�சிய�� தமி4நா' நB.!த நக�10ற வள�Mசி தி�ட� 2020-21 ஆ� 

ஆ&.� (TNSUDP) கீ4	க&ட சாைலகள#� தா�!தள� அைம	க R.1000.00 
இல�ச!தி�
 வ��வான தி�ட அறி	ைக தயா� ெச�ய1ப�' நி�வாக அIமதி ெப � 
ெபாA�', நகரா�சி நி�வாக ஆைணயரக அJவலக!தி� சம�1ப�	க1ப�ட/. 
பண�கள#$ வ�பர�: 

வ. 
எ
& 

ேவைலய�$ ெபய� 
வா�' 
எ& 

நBள� 
(கி.ம��ட 

��) 

மதி1பS�'! 
ெதாைக 

(R.இல�ச!
தி�) 

1. 

ஆ�.ப�. நக�, ெகா9
 நக�, ேநதாஜி ேரா' 
உய� ேகா0ர வ�ள	
 -த� பால	கா' 
சாைல வைர, -!/
மரசாமி ேலஅC�, 
ராமா!தா� ேல அC�,வ'கபாைளய� 

01,02,03, 

04,22,23, 

24,25,27 

6.83 400.00 
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இ�ேட� சாைல, வ'கபாைளய� இ�ேட� 

 	
 வ Bதிக�, ரய��ேவ ைல$ ச�/, 
க�த$ வ Bதி, ெச�ல
மார� வ Bதி ெதாட�Mசி, 
ப�.ேக.. ப�ள#	]ட சாைல, அப�ராமி 
ஆ&டா� நக� 
 	
 வ Bதிக�, 
மர$ 
நக�, 
மர$ நக� ப�ள#	]ட சாைல, 
ரய��ேவ yேடச$ ேரா', வ�ள#ய�மா� 
ேலஅC�, க&ண1ப$ நக�, நிY 
அலக1பா ேலஅC�, கிAzணசாமி 
ப�ள#	]ட சாைல, பழன#ய1ப$ வ Bதி 

 	
 வ Bதிக�, ரா� நக� ப�ரதான ம� � 

 	
 வ Bதிக�, வ�.ேக.வ� ேலஅC� 

 	
 வ Bதிக� ம� � அ$0 நக� ஆகிய 
வ Bதிகள#� தா�தள� அைம!த�. 

2. 

ெவ9கடாசல0ர� ப�ரதான ம� � 
 	
 

வ Bதிக�, LIG காலன#, �Mச�y காலன#, 

ேசாமV�தரா0ர� 1வ/,2வ/,3வ/ கிழேம� 
சாைலக�, ல�Vமி 0ர� ேட9	 கிழ	
0ற 
சாைல, பவான# ச9க� வ Bதி, மர1ேப�ைட 
ப�ள� இyலாமிய�க� மயான ப�$0ற 

சாைல, P.S ஆ -க� நக�, கிழ	
 
ேம�
 சாைல, ல�Vமி நக� மய��சாமி 
வ Bதி, -கம/ நக� ம� � V&ணா�0 
கா�வா� இ�ேட� சாைல ஆகிய 
வ Bதிகள#� தா�தள� அைம!த�. 

11,31,32, 

34,35,36 4.00 200.00 

3. 

ெவ9கடராம0ர� வ Bதி, V10மாட வ Bதி, 
டா	ட� -Iசாமி வ Bதி, வ�நாயக� ேகாய�� 
வ Bதி, வாண� மாட வ Bதி, ந�தனா� காலன#, 
ராேஜyவ� நக�, -�ைல நக�, yேட� 

பா9	 காலன#, LIG காலன# ப�ரதான 

சாைல, அ&ணா அெவ$Y, MGR நக� 
சாைல, ேச/பதி நக� ம� � ஆ -க� 
நக� ேம�
 சாைல ஆகிய வ Bதிகள#� 
தா�தள� அைம!த�. 

06,08,09, 

10,14 3.72 200.00 

 

4. 

வ�ஜயராகவ$ வ Bதி, V.O.C வ Bதி, அதியமா$ 
வ Bதி, அ�மணByவர$ ேகாய�� வ Bதி, பா� 
வ�ள� வ Bதி, திAவ�Dவ� வ Bதி, க�ப� வ Bதி, 
ஆ -க� நக� கிழ	
, நாMசி-!/ வ Bதி, 
க�யகாள#ய�ம$ ேகாய�� வ Bதி ம� � 
கணபதி நக� சாைலக� ஆகிய வ Bதிகள#� 
தா�தள� அைம!த�. 

05,06,07, 

08,35 
3.54 200.00

 ெமா!த�  18.09 1000.00
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சம�1ப�	க1ப�ட கA!/Aவ�ைன, தமி4நா' நக�10ற உ�க�டைம10 நிதி ேசைவ 

நி வன!தா� (TNUIFSL) ]��தா�C ெச�/, நிதி ஆதார� வழ9கிய/. 
நிதி ஆதார!தி�
 ம$ற!தி�
 ெபாA� ைவ	க1ப�' ஒ10த� ெபற1ப�'�ள/. 
நிதி ஆதார அ.1பைடய�� ேம�காW� மதி1பS�'! ெதாைக	
 நகரா�சி 

நி�வாக� ம� � 
.நB� வழ9க� /ைற நா�:07.01.2021-	
�ய அரசாைண எ&:02-� 
நி�வாக அIமதி வழ9க1ப�'�ள/. 

வர1ெப�ற நி�வாக அIமதிைய ம$ற!தி$ பா�ைவ	
� பதிவ��
� ைவ	க 
அIமதி ேவ&ட1ப'கிற/. 
அJவலக	
றி10: 

1. ம$ற� பதிC ெச�யலா�. 
  

 

 

 

 

 


