
                                                                                                   

     நகரா�சி அ
வலக, 
     �ள�ய���, 
     நா�.19.02.2021. 

சாதாரண ��ட 
  

           �ள�ய��� நகரா�சி ம!ற#தி! சாதாரண ��ட 2021- வ%ட 
ப'(ரவ) மாத 25.02.2021- ேததி வ'யாழ-கிழைம மாைல 4.00 மண'-� 
தன�அதிகா) அவ1க� தைலைமய'2 ம!ற ��ட அர�கி2 ைவ#3 
நைடெப5. 
 

                                                              தன�அ
வல1 (ம) ஆைணயாள1,  
          �ள�ய��� நகரா�சி                                                                               

 

Date of 
Council 

Decision No. Subject in Agenda Decision of Council 

25.02.2021 
 
 
 

1588 

ெபா%�.1 
           �ள�ய��� நகரா�சி அ
வலக#தி2 இய�கி வ% 
கண'ன� ம:5 ப');ட1க<-� ஆ;= பராம)(� பண'க� 
ேம:ெகா�ள இ>நக1ம!ற# த?1மான எ; 1483 நா� 14.09.2020 
! ப� ம!ற அCமதி ெப:5 அதன�(பய'2  25.11.2020-2 
வர(ெப:5�ள கீE-க;ட வ'பர(ப�யான 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன ம!ற#தி! பா1ைவ-� G�வ':� 
ைவ-க(ப=கிற3. 
                                மதி(பH�=# ெதாைக I.98,000/- 

வ. 
எ
; 

ஒ(ப>ததார1 ெபய1 
வ'ைல(��ள� 

வ'கித 

1 
KேரL சிMட, 
23,அம! ச!னதி, 
ச�கர!ேகாவ'2 

I.98,000/- 

2 

எ.ஆ1.வ'. இ!ேபாெட- 
இ>தியா ப'ைரேவ� லி�, 
69,வ�<வ1 ெரா=, 
அ%பா-க, ெச!ைன. 

I.99,000/- 
 

            ேம:ப� பண'-� வர(ெப:5�ள இ% 
வ'ைல(��ள�கள�2 �ைற>த வ'ைல(��ள�யான மதி(பH�=# 
ெதாைகயான I.98000/- என அள�#3�ள KேரL சிMட, 
ச�கர!ேகாவ'2   நி5வன#தி! வ'ைல(��ள�ைய 
அCமதி-கலா. (ந.க.எ;.2237/2020/இ1) 
 
            

அCமதி-க( 
ப�ட3 
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ெபா%�.2 
             வ'ளபர – �ள�ய��� நகரா�சி – இ>நகரா�சி 
ப�திய'2 2020-21 ஆ;= சிற(� சாைல#தி�ட#தி! கீE 
சாைல(பண'க� ேம:ெகா�வைத மாநில அளவ'லான தமிE 
(ம) ஆ�கில ஒ(ப>த(��ள� அறிவ'(� மல)2 வ'ளபர 
ெசQதைம-கான வ'ளபர- க�டண I.1,41,960/- Flame 
Advertising, Chennai நி5வன#தி! ப��ய2 எ;.P/301/Dec-20, 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



நா�.25.12.2020 eல வர(ெப:5�ள3. எனேவ வ'ளபர- 
க�டண I.1,41,960/-ைய நி5வன#தி:� வழ�க ம!ற 
அCமதி ேவ;ட(ப=கிற3. (ந.க.எ;.2888/2020/இ1) 

 1590 

ெபா%�.3 
           இfவ
வலக ெசய2Gைற ஆைண 
ந.க.எ;.658/2018/எg1-!ப� இ>நகரா�சி hQைம 
பண'யாள1கைள ெகா;= தன�யா1 3(�ரi பண'க� 
ேம:ெகா;ட நக1ப')i எ;.12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32 ெமா#த 16 எ;ண வா1=கள�2 பண'கைள 
ேம:ெகா�வ3 28.02.2021- ேததி G�வைடகிற3. ேம:க;ட 
நக1ப')iகள�2 தன�யா1 eல 3(�ரi பண'க� 
ேம:ெகா�ள e!றா;=க<-� அCமதி ேகா) ெச!ைன 
நகரா�சி நி1வாக ஆைணய1 அவ1க<-� இfவ
வலக 
க�த எ;.269/2021/எg1, நா�.22.02.2021-!ப� ப'ேரரைண 
அC(ப(ப�=�ள3. ேம:ப� நகரா�சி நி1வாக ஆைணய1, 
ெச!ைன அவ1கள�! அCமதி ெப:5 ஒ(ப>த(��ள� ேகா) 
பண' உ#திரi வழ�க காலதாமத ஏ:பட வாQ(��ள3. 
இ>நிைலய'2 இ>நகரா�சி நிர>தர 3(�ரi பண'யாள1க� 
eல இைட(ப�ட கால�கள�2 இ>நக)2 அைன#3 
வா1=கள�
 3(�ரi பண' ேம:ெகா�ள சா#திய- �5 
ஏ3 இ2ைல. 
             ேம:க;ட வா1=கள�2 தன�யா1 3(�ரi பண' 
ேம:ெகா;= வ% AVM ச1வ ?M பாய';�, 178சி1/1இ 
ப'ஏசிஆ1 ேரா=, இராஜபாைளய நி5வன பண' உ#திரi 
G�o நாளான 31.03.2021- ேததிய'லி%>3 �தியதாக 
ஒ(ப>த(��ள� ேகா) பண' உ#திரi வழ�� நா� வைர 
ஏ:கனேவ உ�ள பைழய ஒ(ப>த(��ள�ய'!ப� 
ஒ(ப>த(��ள� ெதாைகயான I.887158/--� சமத 
ெத)வ'#3 17.02.2021- ேததி க�த வழ�கிo�ளா1. 
             இ>நக1 ெபா3Kகாதார நல! க%தி ேம:க;ட 
வா1=கள�! தன�யா1 3(�ரi பண'ைய 01.04.2021- ேததி 
Gத2 �திய ஒ(ப>த(��ள� ேகா) பண' உ#தரi வழ�� 
வைரய'2 AVM ச1வ ?M பாய';�, இராஜபாைளய நி5வன 
eல 3(�ரi பண' ேம:ெகா�ளi, அத:கான 
ெதாைகைய நகரா�சி வ%வாQ ம:5 eலதன நிதிய'2 
ெசலவ'ட ம!ற அCமதி ேவ;ட(ப=கிற3. 
(ந.க.எ;.658/2018/எg1) 
 

அCமதி-க( 
ப�ட3 
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ெபா%�.4 
           �ள�ய��� நகரா�சி ெபா3Kகாதார(ப')i 36 
எ;ண BOV வாகன#தி2 பr3ந?-க ெசQo (வ%டா>திர 
பராம)(� AMC) பண'ைய ேம:ெகா�வத:� த�தி வாQ>த 
நி5வன�கள�டமி%>3 11.02.2021 அ!5 ஒ(ப>த(��ள� 
ேகார(ப�டதி2 கீE-க;ட இர;= ஒ(ப>த(��ள�க� 
வர(ெப:5�ளைத ம!ற#தி! பா1ைவ-�, G�வ':� 
ைவ-க(ப=கிற3. 

வ. 
எ; 

நி5வன#தி! ெபய1 
ம:5 Gகவ) 

ஒ(ப>த(��ள�ய'! வ'ைல 
வ'பர (I.) 

1 
Sharp Systems, 
Pothanur, Coimbatore. 

I.19,800/- 
(ஒ% BOV வாகன#தி:� 

ஒ% வ%ட#தி:�) 

2 
Selvaram Enterprises, 
Padmavathipuram, Tiruppur. 

I.20500/- 
(ஒ% BOV வாகன#தி:� 

ஒ% வ%ட#தி:�) 
         ேம:க;ட இர;= ஒ(ப>த(��ள�கள�2 வ)ைச 
எ;.1-2 உ�ள Sharp Systems, Pothanur, Coimbatore. நி5வன#தி! 
ஒ(ப>த(��ள� �ைறவாக உ�ளைத ம!ற 
அCமதி-கலா. (ந.க.எ;.0056/2021/எg1) 

அCமதி-க( 
ப=கிற3 

 1592 

ெபா%�.5 
             தி%.M.ந2ைலயா எ!பவ1 �ள�ய��� இ>திரா 
காலன� மைன(ப')i அ�கீகார ம:5 மைனகளா-�த2 
சம>தமாக �ள�ய��� நகரா�சி ஆைணயாளைர இர;டா 
ப'ரதிவாதியாக ேச1#3 ெச!ைன உய1ந?திம!ற ம3ைர 
கிைள வழ-� எ;.W.P(MD)No.14994/2020-!ப� வழ-� 
ெதாட1>3�ளா1. ேம:க;ட வழ-கி2 �ள�ய��� நகரா�சி 
ஆைணயாள1 சா1பாக தி%.ராஜராஜ!, அரK வழ-கறிஞ1 
ெச!ைன உய1ந?திம!ற ம3ைர கிைளய'2 வழ-� 
நட#திடi, வழ-கி:கான வழ-� க�டண I.10,000/- 
வழ�கிடi ம!ற#தி! அCமதி ேவ;ட(ப=கிற3. 
(ந.க.எ;.3010/2020/எ(1) 

அCமதி-க( 
ப�ட3 

 1593 

ெபா%�.6 
             தி%.M.K(ப'ரமண'ய! எ!பவ1 �ள�ய��� 
அ%>ததிய1 8வ3 ெத%வ'2 ஆ-கிரமி(� சம>தமாக 
�ள�ய��� நகரா�சி ஆைணயாளைர ப'ரதிவாதியாக ேச1#3 
ெச!ைன உய1ந?திம!ற ம3ைர கிைள வழ-� 
எ;.W.P(MD)No.2323/2021-!ப� வழ-� ெதாட1>3�ளா1. 
ேம:க;ட வழ-கி2 �ள�ய��� நகரா�சி ஆைணயாள1 
சா1பாக தி%.ராஜராஜ!, அரK வழ-கறிஞ1 ெச!ைன 
உய1ந?திம!ற ம3ைர கிைளய'2 வழ-� நட#திடi, 
வழ-கி:கான வழ-� க�டண I.10,000/- வழ�கிடi 
ம!ற#தி! அCமதி ேவ;ட(ப=கிற3. (ந.க.எ;.0742/2021/எ(1) 

அCமதி-க( 
ப�ட3 

 1594 

ெபா%�.7 
           இ>நகரா�சி-�( பா#திய(ப�ட �#தைக இனமான வா1= 
எ;.17, சிதபரேப) ஓைட# ெத%வ'2 உ�ள நவ ?ன க�டண கழி(ப'ட 
க�டண வ�2 �#தைக 01.04.2021 Gத2 31.03.2024 வைர 
e!றா;=-� �#தைக உ)ம#தி:� ெபா3 ஏல ம:5 
ஒ(ப>த(��ள� 18.02.2021 அ!5 ேகார(ப�டதி2 கீE-க;ட 

ஒ(�த2 
அள�-க( 
ப=கிற3. 



வ'பர(ப�யான 4 நப1க� ம�= ெபா3ஏல ம:5 
ஒ(ப>த(��ள�ய'2 கல>3 ெகா;= ேக�க(ப�ட கீE-க;ட 
வ'பர(ப�யான ஏல-ேக�வ'க� ம:5 ஒ(ப>த(��ள�க� 
ம!ற#தி! பா1ைவ-�, G�வ':� ைவ-க(ப=கிற3. 

வ. 
எ
;. 

ஏலதார1 ெபய1 / 
Gகவ) 

G>
ைதய 
ஆ;

= 
ஏல#
ெதா
ைக 
I. 

e!றா
;= 

சராச) 
ெதாைக 

I. 

த:ேபா
ைதய 

ஏல-ேக
�வ' / 

ஒ(ப>த
(��ள� 
ெதாைக 

I. 

த:
ேபா
ைதய 
ஒ(ப>
த(��

ள� 
ெதா
ைக 
I. 

1 

தி%.ப'.அ(ரான>த, 
5ப', பகவதி அம! 
ேகாவ'2 ெத%, 
�ள�ய���. 

11687 11139 

22000/- 
I.2290

0 

2 

தி%.ஜி.�Lபரா�, 
36/2, ப'gசா;� கீழ# 
ெத%, 
தி.நா.�3-��, 
�ள�ய���. 

23000/- - 

3 

தி%.ப'.கேணச!, 
23, பலேவச ெத%, 
தி.நா.�3-��, 
�ள�ய���. 

25000/- - 

4 
தி%.K.G#3-�மா1, 
8எ/15, ப�ள�-�ட# 
ெத%,�ள�ய���. 

24000/- 
I.3300

0/- 

     அ
வலக �றி(�: 
        வ.எ;.1-2 �றி(ப'ட(ப�=�ள  
        தி%.K.G#3-�மா1 எ!பவ)!  
        உய1>த ஒ(ப>த(��ள� ெதாைக I.33000/-  
        G>ைதய ஆ;= ஏல- ேக�வ'  
        ெதாைகயான I.11687/- ைய வ'ட I.21313/-  
        �=தலாகi e!றா;= சராச)  
        ெதாைக I.11139/-ைய வ'ட I.21861/-  
        �=தலாகi உ�ள3. எனேவ ேம:ப�  
        �#தைக இன#தி:� தி%.K.G#3-�மா1  
        எ!பவ)! உய1>த ஒ(ப>த(��ள� ெதைக  
        I.33000/-ைய ம!ற அCமதி-கலா.  

                        (ந.க.எ;.2591/2017/அ1) 
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ெபா%�.8 
            இ>நகரா�சி-�( பா#திய(ப�ட �#தைக இனமான நா!� 
ஊரண' ம�!பாசி (பா(பா ஊரண', வைலய1 ஊரண', ெகா-�ரண', 
ெவ��ரண') �#தைக 01.04.2021 Gத2 e!றா;=-� �#தைக 
உ)ம#தி:� ெபா3 ஏல ம:5 ஒ(ப>த(��ள� 18.02.2021 அ!5 
ேகார(ப�டதி2 ஒ(ப>த(��ள� எ3i வர(ெபறவ'2ைல. ேம
 
கீE-க;ட வ'பர(ப�யான 9 நப1க� ம�= ெபா3ஏல#தி2 கல>3 
ெகா;= ேக�க(ப�ட கீE-க;ட வ'பர(ப�யான ஏல-ேக�வ'க� 
ம!ற#தி! பா1ைவ-�, G�வ':� ைவ-க(ப=கிற3. 

வ. 
எ;

. 

ஏலதார1 ெபய1 / 
Gகவ) 

G>ைதய 
ஆ;= 

ஏல#ெதா

e!றா
;= 

சராச) 

த:ேபாைதய 
ஏல-ேக�வ' 

/ 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



ைக I. ெதாைக 
I. 

ஒ(ப>த(��
ள� ெதாைக 

I. 

1 
தி%.R.கதிரவ!, 
17, சிதபர வட-� 
ெத%, �ள�ய���. 

108376 103297 

122500/- 

2 
தி%.G#3-�மா1, 
8எ/15, ப�ள�-�ட# 
ெத%, �ள�ய���. 

109376/- 

3 
தி%.சி.மா)ய(ப!, 
43எ, பகழGைடயா! 
ெத%, �ள�ய���. 

ேக�வ' 
இ2ைல 

4 

தி%.G.ச>திரேமாக!
, 
42எ, ேமல# ெத%, 
G�ள�-�ள. 

108876/- 

5 

தி%.R.G%க!, 
92, ச�கர வ'நாயக1 
ேகாவ'2 ெத%, 
�ள�ய���. 

115500/- 

6 
தி%.P.சாGேவ2, 
43/எ, காலா� ந=# 
ெத%, �ள�ய���. 

125000/- 

7 

தி%.ெவ.அ(ரான>த
, 
5எ, பகவதி அம! 
ேகாவ'2 ெத%, 
�ள�ய���. 

ேக�வ' 
இ2ைல 

8 

தி%.சி.ஜா!ச!3ைர, 
43எ, காலா� 
ந=#ெத%, 
�ள�ய���. 

121500/- 

9 
தி%.ப'.கேணச!, 
23, பலேவச ெத%, 
�ள�ய���. 

124000/- 

அ
வலக �றி(�: 
வ.எ;.6-2 �றி(ப'ட(ப�=�ள தி%.P.சாGேவ2 எ!பவ)! உய1>த 
ஏல-ேக�வ'யான3 ெதாைக I.125000/- G>ைதய ஆ;= ஏல- 
ேக�வ' ெதாைகயான I108376/- ைய வ'ட I.16624/- �=தலாகi 
e!றா;= சராச) ெதாைக I.103297/-ைய வ'ட I.21703/- 
�=தலாகi உ�ள3 எனேவ ேம:ப� �#தைக இன#தி:� 
தி%.ப'.சாGேவ2 எ!பவ)! உய1>த ஏல-ேக�வ' ெதாைக I.125000/-
ைய ம!ற அCமதி-கலா. (ந.க.எ;.2591/2017/அ1) 
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ெபா%�.9 
             இ>நகரா�சி-�( பா#திய(ப�ட �#தைக இனமான 
�ள�ய��� ேப%>3 நிைலய#தி2 உ�ள வண'க வளாக கைட 
எ;.11--� �#தைக 01.04.2021 Gத2 31.03.2024 G�ய e!றா;=-� 
�#தைக உ)ம#தி:� ெபா3 ஏல ம:5 ஒ(ப>த(��ள� 18.02.2021 
அ!5 ேகார(ப�டதி2 ஒ(ப>த(��ள� எ3i வர(ெபறவ'2ைல. 
ேம
 கீE-க;ட வ'பர(ப�யான 1 நப1 ம�= ெபா3ஏல#தி2 
கல>3 ெகா;= ேக�க(ப�ட கீE-க;ட வ'பர(ப�யான 
ஏல-ேக�வ'க� ம!ற#தி! பா1ைவ-�, G�வ':� 
ைவ-க(ப=கிற3. 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



 

வ. 
எ;

. 

ஏலதார1 ெபய1 / 
Gகவ) 

G>ைதய 
ஆ;= 

ஏல#ெதா
ைக I. 

e!றா
;= 

சராச) 
ெதாைக 

I. 

த:ேபாைதய 
(மாத 

வாடைக) 
ஏல-ேக�வ' / 
ஒ(ப>த(��
ள� ெதாைக 

I. 

1 

தி%.ப'.ேவலாoத, 
12/1, ெமய'! ேரா=, 
உதய ெச2வ! 
ப��, வடகைர, 
ெச�ேகா�ைட. 

1382/- 1382/- 3250/- 

அ
வலக �றி(�: 
வ.எ;.1-2 �றி(ப'ட(ப�=�ள தி%.ப'ேவலாoத எ!பவ)! உய1>த 
ஏல-ேக�வ'யான3 ெதாைக I.3250/- G>ைதய ஆ;= மாத வாடைக 
ம:5 e!றா;= சராச) ெதாைகயான I.1382/-ைய வ'ட I.1868/- 
�=தலாகi உ�ளதா2 நகரா�சி நி1வாக ம:5 ��ந?1 
வழ�க2 3ைற அரசாைண எ;.181, நா�.19.09.2008–!ப� ேம:க;ட 
கைட-கான I.3250/- மாத வாடைகைய e!றா;=-� நி1ணய 
ெசQவத:� ம!ற அCமதி-கலா. (ந.க.எ;.2591/2017/அ1) 
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ெபா%�.10 
           இ>நகரா�சி-�( பா#திய(ப�ட �#தைக இனமான 
சி>தாமண' ேப%>3 நிைலய#தி2 உ�ள உணi வ'=தி-� �#தைக 
01.04.2021 Gத2 31.03.2024 G�ய  e!றா;=-� �#தைக 
உ)ம#தி:� ெபா3 ஏல ம:5 ஒ(ப>த(��ள� 18.02.2021 அ!5 
ேகார(ப�டதி2 ஒ(ப>த(��ள� எ3i வர(ெபறவ'2ைல. ேம
 
கீE-க;ட வ'பர(ப�யான 3 நப1க� ம�= ெபா3ஏல#தி2 கல>3 
ெகா;= ேக�க(ப�ட கீE-க;ட வ'பர(ப�யான ஏல-ேக�வ'க� 
ம!ற#தி! பா1ைவ-�, G�வ':� ைவ-க(ப=கிற3. 

வ. 
எ;. 

ஏலதார1 ெபய1 / 
Gகவ) 

G>ைதய 
ஆ;= 
ஏல# 

ெதாைக 
I. 

e!றா
;= 

சராச) 
ெதாைக 

I. 

த:ேபாைதய 
(மாத 

வாடைக) 
ஏல-ேக�வ' / 
ஒ(ப>த(��
ள� ெதாைக 

I. 

1 
தி%.ெஜ.ஆதிரா�, 
16, அர;மைன 
ெத%,அQயா�ர. 

3977 3977 

5500/- 

2 
தி%.M.ஆM, 
இ>திரா நக1, 
�ள�ய���. 

ேக�வ' 
இ2ைல 

3 

தி%.M.இச-கிG#3
, 
13, 6வ3 மற-�� 
ெத%, 
சி>தாமண', 
�ள�ய���. 

5000/- 

            
அ
வலக �றி(�: 
வ.எ;.1-2 �றி(ப'ட(ப�=�ள தி%.ெஜ.ஆதிரா� எ!பவ)! உய1>த 
ஏல-ேக�வ'யான3 ெதாைக I.4100/- G>ைதய ஆ;= மாத வாடைக 
ம:5 e!றா;= சராச) ெதாைகயான I.3977/-ைய வ'ட I.1523/- 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



�=தலாகi உ�ளதா2 நகரா�சி நி1வாக ம:5 ��ந?1 
வழ�க2 3ைற அரசாைண எ;.181, நா�.19.09.2008–!ப� ேம:க;ட 
கைட-கான I.5500/- மாத வாடைகைய e!றா;=-� நி1ணய 
ெசQவத:� ம!ற அCமதி-கலா. (ந.க.எ;.2591/2017/அ1)  
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ெபா%�.11 
              இ>நகரா�சி-�( பா#திய(ப�ட �#தைக இனமான 
சி>தாமண' ேப%>3 நிைலய#தி2 உ�ள கைட எ;.1--� �#தைக 
01.04.2021 Gத2 31.03.2024 G�ய e!றா;=-� �#தைக உ)ம#தி:� 
ெபா3 ஏல ம:5 ஒ(ப>த(��ள� 18.02.2021 அ!5 ேகார(ப�டதி2 
ஒ(ப>த(��ள� எ3i வர(ெபறவ'2ைல. ேம
 கீE-க;ட 
வ'பர(ப�யான 2 நப1க� ம�= ெபா3ஏல#தி2 கல>3 ெகா;= 
ேக�க(ப�ட கீE-க;ட வ'பர(ப�யான ஏல-ேக�வ'க� ம!ற#தி! 
பா1ைவ-�, G�வ':� ைவ-க(ப=கிற3. 

வ. 
எ;

. 

ஏலதார1 ெபய1 / 
Gகவ) 

G>ைதய 
ஆ;= 

ஏல#ெதா
ைக I. 

e!றா
;= 

சராச) 
ெதாைக    

I. 

த:ேபாைதய 
(மாத 

வாடைக) 
ஏல-ேக�வ' 

/ 
ஒ(ப>த(��
ள� ெதாைக 

I. 

1 

தி%.R.சவ)G#3, 
34E/1, சா!ேறா1 
ேதா�ட-கார1 ெத%, 
சி>தாமண', 
�ள�ய���. 1336 1336 

4200 

2 
தி%.G#3-�மா1, 
8எ/15, ப�ள�-�ட# 
ெத%,�ள�ய���. 

4100 

அ
வலக �றி(�: 
வ.எ;.1-2 �றி(ப'ட(ப�=�ள தி%.R.சவ)G#3 எ!பவ)! உய1>த 
ஏல-ேக�வ'யான3 ெதாைக I.4200/- G>ைதய ஆ;= மாத வாடைக 
ம:5 e!றா;= சராச) ெதாைகயான I.1336/-ைய வ'ட I.2864/- 
�=தலாகi உ�ளதா2 நகரா�சி நி1வாக ம:5 ��ந?1 
வழ�க2 3ைற அரசாைண எ;.181, நா�.19.09.2008–!ப� ேம:க;ட 
கைட-கான I.4200/- மாத வாடைகைய e!றா;=-� நி1ணய 
ெசQவத:� ம!ற அCமதி-கலா. (ந.க.எ;.2591/2017/அ1) 
 

அCமதி-க( 
ப�ட3 
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ெபா%�.12 
             இ>நகரா�சி-�( பா#திய(ப�ட �#தைக இனமான 
�ள�ய��� ேப%>3 நிைலய#தி2 உ�ள வண'க வளாக கைட 
எ;.13--� �#தைக 01.04.2021 Gத2 31.03.2024 G�ய e!றா;=-� 
�#தைக உ)ம#தி:� ெபா3 ஏல ம:5 ஒ(ப>த(��ள� 18.02.2021 
அ!5 ேகார(ப�டதி2 ஒ(ப>த(��ள� எ3i வர(ெபறவ'2ைல. 
ேம
 கீE-க;ட வ'பர(ப�யான 1 நப1 ம�= ெபா3ஏல#தி2 
கல>3 ெகா;= ேக�க(ப�ட கீE-க;ட வ'பர(ப�யான 
ஏல-ேக�வ'க� ம!ற#தி! பா1ைவ-�, G�வ':� 
ைவ-க(ப=கிற3. 

வ. 
எ;. 

ஏலதார1 ெபய1 / 
Gகவ) 

G>ைதய 
ஆ;= 

ஏல#ெதா

e!றா
;= 

சராச) 

த:ேபாைதய 
(மாத 

வாடைக) 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



ைக I. ெதாைக 
I. 

ஏல-ேக�வ' / 
ஒ(ப>த(��
ள� ெதாைக 

I. 

1 

தி%.சி.G#3gசா
மி 
6/163, ேமல# 
ெத%, 
ேம�=(ப��, 
�.ராமநாத�ர. 

957 957 4100 

 
 
அ
வலக �றி(�: 
                   வ.எ;.1-2 �றி(ப'ட(ப�=�ள தி%.சி.G#3gசாமி 
எ!பவ)! உய1>த ஏல-ேக�வ'யான3 ெதாைக I.4100/- G>ைதய 
ஆ;= மாத வாடைக ம:5 e!றா;= சராச) ெதாைகயான 
I.957/-ைய வ'ட I.3143/- �=தலாகi உ�ளதா2 நகரா�சி நி1வாக 
ம:5 ��ந?1 வழ�க2 3ைற அரசாைண எ;.181, நா�.19.09.2008–
!ப� ேம:க;ட கைட-கான I.4100/- மாத வாடைகைய 
e!றா;=-� நி1ணய ெசQவத:� ம!ற அCமதி-கலா. 
(ந.க.எ;.2591/2017/அ1) 
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ெபா%�.13 
             இ>நகரா�சி-�( பா#திய(ப�ட �#தைக இனமான 
�ள�ய��� ேப%>3 நிைலய#தி2 உ�ள வண'க வளாக கைட 
எ;.14--� �#தைக 01.04.2021 Gத2 31.03.2024 G�ய e!றா;=-� 
�#தைக உ)ம#தி:� ெபா3 ஏல ம:5 ஒ(ப>த(��ள� 18.02.2021 
அ!5 ேகார(ப�டதி2 ஒ(ப>த(��ள� எ3i வர(ெபறவ'2ைல. 
ேம
 கீE-க;ட வ'பர(ப�யான 1 நப1 ம�= ெபா3ஏல#தி2 
கல>3 ெகா;= ேக�க(ப�ட கீE-க;ட வ'பர(ப�யான 
ஏல-ேக�வ'க� ம!ற#தி! பா1ைவ-�, G�வ':� 
ைவ-க(ப=கிற3. 

வ. 
எ;. 

ஏலதார1 ெபய1 / 
Gகவ) 

G>ைதய 
ஆ;= 
ஏல# 
ெதாைக 
I. 

e!றா
;= 
சராச) 
ெதாைக 
I. 

த:ேபாைதய 
(மாத 
வாடைக) 
ஏல-ேக�வ' 
/ ஒ(ப>த( 
��ள� 
ெதாைக I. 

1 

தி%.ெச.G#3gசாமி, 
6/163, ேமல# ெத%, 
ேம�=(ப��, 
�.ராமநாத�ர. 

1045 1045 4250/- 

அ
வலக �றி(�: 
                   வ.எ;.1-2 �றி(ப'ட(ப�=�ள தி%.ெச.G#3gசாமி 
எ!பவ)! உய1>த ஏல-ேக�வ'யான3 ெதாைக I.4100/- G>ைதய 
ஆ;= மாத வாடைக ம:5 e!றா;= சராச) ெதாைகயான 
I.1045/-ைய வ'ட I.3205/- �=தலாகi உ�ளதா2 நகரா�சி 
நி1வாக ம:5 ��ந?1 வழ�க2 3ைற அரசாைண எ;.181, 
நா�.19.09.2008–!ப� ேம:க;ட கைட-கான I.4250/- மாத வாடைகைய 
e!றா;=-� நி1ணய ெசQவத:� ம!ற அCமதி-கலா. 
(ந.க.எ;.2591/2017/அ1) 

அCமதி-க( 
ப�ட3 

 1601 
ெபா%�.14 
             இ>நகரா�சி-�( பா#திய(ப�ட �#தைக இனமான 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



�ள�ய��� ேப%>3 நிைலய#தி2 உ�ள வண'க வளாக கைட 
எ;.16--� �#தைக 01.04.2021 Gத2 31.03.2024 G�ய e!றா;=-� 
�#தைக உ)ம#தி:� ெபா3 ஏல ம:5 ஒ(ப>த(��ள� 18.02.2021 
அ!5 ேகார(ப�டதி2 ஒ(ப>த(��ள� எ3i வர(ெபறவ'2ைல. 
ேம
 கீE-க;ட வ'பர(ப�யான 2 நப1க� ம�= ெபா3ஏல#தி2 
கல>3 ெகா;= ேக�க(ப�ட கீE-க;ட வ'பர(ப�யான 
ஏல-ேக�வ'க� ம!ற#தி! பா1ைவ-�, G�வ':� 
ைவ-க(ப=கிற3. 

வ. 
எ;

. 

ஏலதார1 ெபய1 / 
Gகவ) 

G>ைதய 
ஆ;= 
ஏல#ெதா
ைக I. 

e!றா
;= 
சராச) 
ெதாைக 
I. 

த:ேபாைதய 
(மாத 
வாடைக) 
ஏல-  
ேக�வ' / 
ஒ(ப>த( 
��ள� 
ெதாைக I. 

1 

தி%.R.ெஜயபால!, 
1/93, 
ப'�ைளயா1ேகாவ'2 
ெத%,தளவாQ�ர. 920 920 

4100/- 

2 
தி%.வ'.ச!னாசி, 
3எ, காலா� ந=#ெத%, 
�ள�ய���. 

4000/- 

அ
வலக �றி(�: 
                   வ.எ;.1-2 �றி(ப'ட(ப�=�ள தி%.R.ெஜயபால! 
எ!பவ)! உய1>த ஏல-ேக�வ'யான3 ெதாைக I.4100/- G>ைதய 
ஆ;= மாத வாடைக ம:5 e!றா;= சராச) ெதாைகயான 
I.920/-ைய வ'ட I.3180/- �=தலாகi உ�ளதா2 நகரா�சி நி1வாக 
ம:5 ��ந?1 வழ�க2 3ைற அரசாைண எ;.181, நா�.19.09.2008–
!ப� ேம:க;ட கைட-கான I.4100/- மாத வாடைகைய 
e!றா;=-� நி1ணய ெசQவத:� ம!ற அCமதி-கலா. 
(ந.க.எ;.2591/2017/அ1) 
 



 1602 

ெபா%�.15 
            இ>நகரா�சி-�( பா#திய(ப�ட �#தைக இனமான 
�ள�ய��� ேப%>3 நிைலய#தி2 உ�ள வண'க வளாக 
கைட எ;.17--� �#தைக 01.04.2021 Gத2 31.03.2024 G�ய 
e!றா;=-� �#தைக உ)ம#தி:� ெபா3 ஏல ம:5 
ஒ(ப>த(��ள� 18.02.2021 அ!5 ேகார(ப�டதி2 
ஒ(ப>த(��ள� எ3i வர(ெபறவ'2ைல. ேம
 கீE-க;ட 
வ'பர(ப�யான 1 நப1 ம�= ெபா3ஏல#தி2 கல>3 
ெகா;= ேக�க(ப�ட கீE-க;ட வ'பர(ப�யான 
ஏல-ேக�வ'க� ம!ற#தி! பா1ைவ-�, G�வ':� 
ைவ-க(ப=கிற3. 

வ. 
எ;

. 

ஏலதார1 ெபய1 / 
Gகவ) 

G>ைதய 
ஆ;= 

ஏல#ெதா
ைக I. 

e!றா
;= 

சராச) 
ெதாைக 

I. 

த:ேபாைதய 
(மாத 

வாடைக) 
ஏல-ேக�வ' / 
ஒ(ப>த(��
ள� ெதாைக 

I. 

1 

தி%.M.ச-திேவ2, 
35சி, ஈMவ) அம! 
ேகாவ'2 ெத%, 
தி.நா.�3-��, 
�ள�ய���. 

944 944 3500/- 

அ
வலக �றி(�: 
         வ.எ;.1-2 �றி(ப'ட(ப�=�ள தி%.M.ச-திேவ2 
எ!பவ)! உய1>த ஏல-ேக�வ'யான3 ெதாைக I.4100/- 
G>ைதய ஆ;= மாத வாடைக ம:5 e!றா;= சராச) 
ெதாைகயான I.944/-ைய வ'ட I.2556/- �=தலாகi 
உ�ளதா2 நகரா�சி நி1வாக ம:5 ��ந?1 வழ�க2 
3ைற அரசாைண எ;.181, நா�.19.09.2008–!ப� ேம:க;ட 
கைட-கான I.3500/- மாத வாடைகைய e!றா;=-� 
நி1ணய ெசQவத:� ம!ற அCமதி-கலா. 
(ந.க.எ;.2591/2017/அ1) 
 

அCமதி-க( 
ப�ட3 

 1603 

ெபா%�.16 
             இ>நகரா�சி-�( பா#திய(ப�ட �#தைக 
இனமான சி>தாமண' ேப%>3 நிைலய#தி2 உ�ள நவ ?ன 
க�டண கழி(ப'ட க�டண வ�2 �#தைக 01.04.2021 ேததி 
Gத2 31.03.2024 G�ய �#தைக உ)ம#தி:� ெபா3 ஏல 
ம:5 ஒ(ப>த(��ள� 18.02.2021 அ!5 ேகார(ப�டதி2 
ஒ(ப>த(��ள� எ3i வர(ெபறவ'2ைல. கீE-க;ட 
வ'பர(ப�யான 2 நப1க� ம�= ெபா3ஏல#தி2 கல>3 
ெகா;= ேக�க(ப�ட ஏல-ேக�வ'க� ம!ற#தி! 
பா1ைவ-�, G�வ':� ைவ-க(ப=கிற3. 

வ. 
எ;

. 

ஏலதார1 ெபய1 / 
Gகவ) 

G>ைதய 
ஆ;= 

ஏல#ெதா
ைக I. 

e!றா
;= 

சராச) 
ெதாைக 

I. 

த: ேபாைதய 
ஏல-ேக�வ' / 
ஒ(ப>த(��
ள� ெதாைக 

I. 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



1 
தி%.K.G#3-�மா1, 
8எ/15, ப�ள�-�ட# 
ெத%, �ள�ய���. 

110250 105083 

122000/- 

2 

தி%.ப'.அ(ரான>த, 
5ப', பகவதி அம! 
ேகாவ'2 ெத%, 
�ள�ய���. 

121000/- 

 
 அ
வலக �றி(�: 
              வ.எ;.1-2 �றி(ப'ட(ப�=�ள 
தி%.K.G#3-�மா1                   எ!பவ)! உய1>த 
ஏல-ேக�வ'யான3 ெதாைக I.122000/- G>ைதய ஆ;= 
ஏல- ேக�வ' ெதாைகயான I.110250/- ைய வ'ட I.11750/- 
�=தலாகi e!றா;= சராச) ெதாைக                 
I.105083/-ைய வ'ட I.16917/- �=தலாகi உ�ள3.               
எனேவ ேம:ப� �#தைக இன#தி:� தி%.K.G#3-�மா1 
எ!பவ)! உய1>த ஏல-ேக�வ' ெதாைக I.122000/-ைய 
ம!ற அCமதி-கலா. (ந.க.எ;.2591/2017/அ1) 
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ெபா%�.17 
             இ>நகரா�சி-�( பா#திய(ப�ட �#தைக 
இனமான வா1= எ;.32, 10வ3 ெத%வ'2 உ�ள நவ ?ன 
க�டண கழி(ப'ட க�டண வ�2 �#தைக 01.04.2021 Gத2 
31.03.2024 வைர e!றா;=-� �#தைக உ)ம#தி:� ெபா3 
ஏல ம:5 ஒ(ப>த(��ள� 18.02.2021 அ!5 ேகார(ப�டதி2 
ஒ(ப>த(��ள� எ3i வர(ெபறவ'2ைல. ேம
 கீE-க;ட 
வ'பர(ப�யான 2 நப1க� ம�= ெபா3ஏல#தி2 கல>3 
ெகா;= ேக�க(ப�ட கீE-க;ட வ'பர(ப�யான 
ஏல-ேக�வ'க� ம!ற#தி! பா1ைவ-�, G�வ':� 
ைவ-க(ப=கிற3. 

வ. 
எ
;. 

ஏலதார1 ெபய1 / Gகவ) 

G>ைதய 
ஆ;= 

ஏல#ெதா
ைக I. 

e!றா;=
சராச) 
ெதாைக 

I. 

1 
தி%.ஈMவர!, 
36C, ப'gசா;� கீழ# ெத%, 
தி.நா.�3-��, �ள�ய���. 

13230 12610 

2 
தி%.ப'.கேணச!, 
36/2, ப'gசா;� கீழ# ெத%, 
தி.நா.�3-��, �ள�ய���. 

அ
வலக �றி(�: 
              வ.எ;.1-2 �றி(ப'ட(ப�=�ள தி%.ஈMவர!                
எ!பவ)! உய1>த ஏல-ேக�வ'யான3 ெதாைக I.16500/- 
G>ைதய ஆ;= ஏல- ேக�வ' ெதாைகயான I.13230/-  ைய 
வ'ட I.3270/- �=தலாகi e!றா;= சராச) ெதாைக 
I.12610/-ைய வ'ட I.3890/- �=தலாகi உ�ள3.            
எனேவ ேம:ப� �#தைக இன#தி:� தி%.ஈMவர!                   
எ!பவ)! உய1>த ஏல-ேக�வ' ெதாைக I.16500/-ைய 
ம!ற அCமதி-கலா. (ந.க.எ;.2591/2017/அ1) 

அCமதி-க( 
ப�ட3 
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ெபா%�.18 
             ெச!ைன உய1ந?திம!ற ம3ைர கிைள வழ-� 
எ;.W.A(MD)No.326/2019 and CMD(MD)No.2564/2019-! 22.07.2019- 
ேததிய உ#திரவ'!ப� தி%.பரமசிவ! 3(�ரi பண'யாள%-� 
காலGைற ஊதிய நி1ணய ெசQயாத3 சம>தமாக 
வழ-கறிஞ1 தி%.ராேஜ>திர! எ!பவ1 தம3 05.01.2021 
ேததிய ந?திம!ற அவமதி(� வழ-� அறிவ'(� ெசQ3�ளா1. 
ேம:க;ட ந?திம!ற அவமதி(� அறிவ'(ப':� வழ-கறிஞ1 
தி%.S.S.ச#ய, தி%ெந2ேவலி eல பதி2 அறி-ைக தயா1 
ெசQத வைக-� வழ-கறிஞ1 க�டணமாக I.1500/- நகரா�சி 
ெபா3நிதிய'லி%>3 வழ�க ம!ற அCமதி 
ேவ;ட(ப=கிற3. (ந.க.எ;.4051/1999/சி1) 
 

அCமதி-க( 
ப�ட3 
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ெபா%�.19 
           �ள�ய��� நகரா�சி வா1= 17, 42/32, காலா� 
ந=#ெத%வ'2 தி%மதி.க.சரMவதி, க/ெப.க%(ைபயா 
எ!பவ%-� ெசா>தமான ந#த ச1ேவ எ;.309/2A1A--� நகர 
அளைவ எ;.4/9--� அள>3 த%மா5 ெச!ைன 
உய1ந?திம!ற ம3ைர கிைளய'2 வழ-� 
எ;.W.P(MD)No.1686/2021-!ப� �ள�ய��� நகரா�சி 
ஆைணயாளைர Gதலா ப'ரதிவாதியாக ேச1#3 வழ-� 
ெதாட1>3�ளா1. ேம:க;ட வழ-கி2 இ>நகரா�சி சா1பாக 
தி%.ராஜராஜ!, அரK வழ-கறிஞ1 ஆஜராகி அைன#3 
ந?திம!ற நடவ�-ைகக< ேம:ெகா�ள(ப�ட3. எனேவ 
ேம:க;ட வழ-கி2 ஆஜரான வைக-கான வழ-�ைரஞ1 
க�டண I.10000/- வ%வாQ நிதிய'லி%>3 ெசலவ'டi 
ம!ற அCமதி ேவ;ட(ப=கிற3. 
(ந.க.எ;.0289/2021/எ(1) 
 

அCமதி-க( 
ப�ட3 

 1607 

ெபா%�.20 
             இ>நகரா�சி-��ப�ட சி>தாமண' ேப%>3 
நிைலய#தி2 �தியதாக நிழ:�ைட அைம#த2, வா1= 11, 
இ>திரா காலன� ப�திய'2 அ�க!வா� க��ட க�=த2 
பண'கைள ேம:ெகா�ள வாKேதவந2�1 ச�டம!ற 
உ5(ப'ன1 தி%.அ.மேனாகர! அவ1க� ப)>3ைர 
ெசQய(ப�டத! அ�(பைடய'2 தி�ட இய-�ந1 மாவ�ட 
ஊரக வள1gசி Gகைம, ெத!காசி அவ1கள�! க�த 
ந.க.எ;.அ8/3193/2019, நா�.23.02.2021-!ப� நி1வாக அCமதி 
வழஙக(ப�=�ளைத ம!ற#தி! பா1ைவ-� 
ைவ-க(ப=கிற3. (ந.க.எ;.504/2021/இ1) 
 

ஒ(�த2 
அள�-க( 
ப=கிற3 
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ெபா%�.21 
             நகரா�சி நி1வாக இய-�ந1, ெச!ைன அவ1கள�! 
ெசய2Gைற ஆைண க�த ந.க.எ;.20557/2020/இ 3, 
நா�.14.12.2020–!ப� சிற(� சாைல தி�ட (SRP) 2020-2021-! கீE 
சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள இ>நக1ம!ற தன3 11.12.2020- 
ேததிய 1545 எ;ண'�ட த?1மான#தி2 நி1வாக அCமதி 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



வழ�கிo�ள3. நகரா�சி நி1வாக இய-�நரக தைலைம 
ெபாறியாள1, ெச!ைன அவ1கள�! ெசய2Gைற ஆைண 
க�த ந.க.எ;.23659/2020-31, நா�.22.12.2020-!ப� ேம:ப� 
பண'-� ெதாழி2��ப அCமதி வழ�க(ப�=�ளத! 
அ�(பைடய'2 சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள 19.01.2021- 
ேததிய'2 ஒ(ப>த(��ள� வர(ெப:5�ள3. வர(ெப:ற இ% 
ஒ(ப>த(��ள�க< ஒ(ப>தகார1கள�! ெதாழி2��ப த�தி 
வாQ>ததாக உ�ள3 என இ>நகரா�சி ெபாறியாள1 அறி-ைக 
சம1(ப'#3�ளா1. அதன�(பைடய'2 கீE-க;ட பண'-� 
வர(ெப:ற ஒ(ப>தகார1 தி%.ராஜாGகம3 எ!பவர3 
ஒ(ப>த(��ள� த�தி ெபறாததா2 ம�தG�ள ஒ% 
ஒ(ப>த(��ள�ய'! வ'பர கீE-க;டவா5  

வ. 

எ; 
பண'ய'! ெபய1 

மதி(பH�= 

ெதாைக 

இல�ச#

தி2 

ஒ(ப>த 

கார1 

ெபய1 

ஒ(ப>த(��

ள� சதவ ?த 

அதிக / 

�ைறi 

1 இ>நகரா�சி-��ப

�ட வா1= 14 - 

கா>திபஜா1, 

ஆ1.எM.ேக.ப'.ேரா

=, வா1= 13, ச�கர 

வ'நாயக1 ேகாவ'2 

ெத%,  வா1=-14 

சிதபர வட-� 

ெத%, வா1= - 22 

ஊரண' ெத!வட2 

ெத%, வா1= 19, 

நா�டா;ைம 

அ%ணாசல 

வ'நாயக1 ேகாவ'2 

ெத%, 

ெல(ைபசா�ர 

ெத% (ஊரண' 

ேம:� ப�தி) 

(சி(ப – 1) 

200.00 
K.ஆ5Gக

 

4.91.%            

அதிக 

  ேம:ப� த�தி ெப:ற ஒ% ஒ(ப>த(��ள� 
வழ�கிo�ள K.ஆ5Gக அவ1க<-� 29.01.2021 அ!5 
ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த 
அC(ப'யதி2 ேம:ப� ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�= ெதாைகைய 
வ'ட 4.84 சதவ ?த �=தலாக ெசQ3 ெகா=-க சமதி#3 
க�த வழ�கிo�ளா1. ேம
 30.01.2021 அ!5 
ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த 
அC(ப'யதி2 ேம:ப� ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய 
வ'ட 4.79 சதவ ?த �=தலாக ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 
க�த வழ�கிo�ளா1. ேம
 01.02.2021 அ!5 
ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த 
அC(ப'யதி2 ேம:ப� ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய 



வ'ட 4.74 சதவ ?த �=தலாக ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 
க�த வழ�கிo�ளா1. இ>நகரா�சி ெபாறியாள1 தன3 
அறி-ைகய'2 ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகா1 eல e!5 
Gைற வ'ைல- �ைற(� க�த ெபற(ப�=�ள3. ஆனா2 
த:ேபாைதய வ'ைலவாசி உய1i ம:5 ேவைலயா�கள�! 
�லி உய1i காரணமாக ேம
 �ைற#3 தர இயலா3 
எனi ெத)வ'#3�ளதா2 ேம:க;ட ஒ(ப>த 
அ�(பைடய'2 ேவைல ெசQo ேபா3 மதி(பH��:�� 
அட�� என ெத)வ'#3�ளத! அ�(பைடய'2 
இ>நக1ம!ற#தி! ஒ(�த
-� ைவ-க(ப=கிற3. 
         அ
வலக �றி(� 

1. ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகார1 
K.ஆ5Gக மதி(பH�=# 
ெதாைகைய வ'ட 4.74 சதவ ?த 
�=தலாக பண'ய'ைன ெசQ3 
ெகா=-க வழ�கிய e!றாவ3 
சமத- க�த#திைன ஏ:5 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன ம!ற 
அCமதி-கலா. 

2. ேம:ப� பண'-� 4.74 சதவ ?த 
�=த2 ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன 
மதி(பH�=# ெதாைக-�� 
பண'ய'ைன ெசQ3 G�-கi 
ம!ற அCமதி-கலா. 

3. ேம:ப� பண'ய'! அவசர 
அவசிய க%தி 
இ>நக1ம!ற#தி! அCமதிைய 
எதி1ேநா-கி பண'ய'ைன 
ேம:ெகா�ள ம!ற#தி! அCமதி 
ேவ;ட(ப=கிற3. 
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ெபா%�.22 
             நகரா�சி நி1வாக இய-�ந1, ெச!ைன அவ1கள�! 
ெசய2Gைற ஆைண க�த ந.க.எ;.20557/2020/இ 3, 
நா�.14.12.2020–!ப� சிற(� சாைல தி�ட (SRP) 2020-2021-! கீE 
சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள இ>நக1ம!ற தன3 11.12.2020- 
ேததிய 1545 எ;ண'�ட த?1மான#தி2 நி1வாக அCமதி 
வழ�கிo�ள3. நகரா�சி நி1வாக இய-�நரக தைலைம 
ெபாறியாள1, ெச!ைன அவ1கள�! ெசய2Gைற ஆைண 
க�த ந.க.எ;.23659/2020-31, நா�.22.12.2020-!ப� ேம:ப� 
பண'-� ெதாழி2��ப அCமதி வழ�க(ப�=�ளத! 
அ�(பைடய'2 சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள 19.01.2021- 
ேததிய'2 ஒ(ப>த(��ள� வர(ெப:5�ள3. வர(ெப:ற இ% 
ஒ(ப>த(��ள�க< ஒ(ப>தகார1கள�! ெதாழி2��ப த�தி 
வாQ>ததாக உ�ள3 என இ>நகரா�சி ெபாறியாள1 அறி-ைக 
சம1(ப'#3�ளா1. அதன�(பைடய'2 கீE-க;ட பண'-� 
வர(ெப:ற ஒ(ப>தகார1 தி%.சி!ன#தப' எ!பவர3 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



ஒ(ப>த(��ள� த�தி ெபறாததா2 ம�தG�ள ஒ% 
ஒ(ப>த(��ள�ய'! வ'பர கீE-க;டவா5  

 

வ. 

எ; 
பண'ய'! ெபய1 

மதி(பH�= 

ெதாைக 

இல�ச#தி2 

ஒ(ப>த 

கார1 

ெபய1 

ஒ(ப>த

(��ள� 

சதவ ?த 

அதிக / 

�ைறi 

1 இ>நகரா�சி-��
ப�ட வா1=-32 
பா�-ேகாவ'2 
ச>ைத ேரா= கீE 
ப�தி, வா1=-33 
அQயா�ர 
ெமய'!ேரா=, 
ஈMவர!ேகாவ'
2 ெத!வட2 
ெத%, 
மட#3#ெத%, 
ெச2லியம! 
ேகாவ'2 ெத%, 
ஈMவர! 
ேகாவ'2 ெத%, 
அ!ைன இ>திரா 
ெத%, 
அர;மைன 
ெத%-கள�2 
தா1சாைல 
அைம#த2 
(சி(ப -2) 

200.00 
N.ரவ'gச>தி

ர! 

4.90.%           

அதிக 

  ேம:ப� த�தி ெப:ற ஒ% ஒ(ப>த(��ள� வழ�கிo�ள 
N.ரவ'gச>திர! அவ1க<-� 29.01.2021 அ!5 ஒ(ப>த(��ள� 
சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த அC(ப'யதி2 ேம:ப� 
ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�= ெதாைகைய வ'ட 4.88 சதவ ?த �=தலாக 
ெசQ3 ெகா=-க சமதி#3 க�த வழ�கிo�ளா1. ேம
 30.01.2021 
அ!5 ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த 
அC(ப'யதி2 ேம:ப� ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய வ'ட 4.85 
சதவ ?த �=தலாக ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 க�த 
வழ�கிo�ளா1. ேம
 01.02.2021 அ!5 ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத 
�ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த அC(ப'யதி2 ேம:ப� 
ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய வ'ட 4.84 சதவ ?த �=தலாக 
ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 க�த வழ�கிo�ளா1. இ>நகரா�சி 
ெபாறியாள1 தன3 அறி-ைகய'2 ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகா1 
eல e!5 Gைற வ'ைல- �ைற(� க�த ெபற(ப�=�ள3. 
ஆனா2 த:ேபாைதய வ'ைலவாசி உய1i ம:5 ேவைலயா�கள�! 
�லி உய1i காரணமாக ேம
 �ைற#3 தர இயலா3 எனi 
ெத)வ'#3�ளதா2 ேம:க;ட ஒ(ப>த அ�(பைடய'2 ேவைல 
ெசQo ேபா3 மதி(பH��:�� அட�� என ெத)வ'#3�ளத! 
அ�(பைடய'2 இ>நக1ம!ற#தி! ஒ(�த
-� ைவ-க(ப=கிற3. 
         அ
வலக �றி(� 

1. ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகார1 
N.ரவ'gச>திர! மதி(பH�=# 



ெதாைகைய வ'ட 4.84 சதவ ?த 
�=தலாக பண'ய'ைன ெசQ3 
ெகா=-க வழ�கிய e!றாவ3 
சமத- க�த#திைன ஏ:5 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன ம!ற 
அCமதி-கலா. 

2. ேம:ப� பண'-� 4.84 சதவ ?த �=த2 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன மதி(பH�=# 
ெதாைக-�� பண'ய'ைன ெசQ3 
G�-கi ம!ற அCமதி-கலா. 

3. ேம:ப� பண'ய'! அவசர அவசிய 
க%தி இ>நக1ம!ற#தி! அCமதிைய 
எதி1ேநா-கி பண'ய'ைன ேம:ெகா�ள 
ம!ற#தி! அCமதி 
ேவ;ட(ப=கிற3. 
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ெபா%�.23 
              நகரா�சி நி1வாக இய-�ந1, ெச!ைன 
அவ1கள�! ெசய2Gைற ஆைண க�த ந.க.எ;.20557/2020/இ 
3, நா�.14.12.2020–!ப� சிற(� சாைல தி�ட (SRP) 2020-2021-! 
கீE சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள இ>நக1ம!ற தன3 
11.12.2020- ேததிய 1545 எ;ண'�ட த?1மான#தி2 நி1வாக 
அCமதி வழ�கிo�ள3. நகரா�சி நி1வாக இய-�நரக 
தைலைம ெபாறியாள1, ெச!ைன அவ1கள�! ெசய2Gைற 
ஆைண க�த ந.க.எ;.23659/2020-31, நா�.22.12.2020-!ப� 
ேம:ப� பண'-� ெதாழி2��ப அCமதி வழ�க(ப�=�ளத! 
அ�(பைடய'2 சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள 19.01.2021- 
ேததிய'2 ஒ(ப>த(��ள� வர(ெப:5�ள3. வர(ெப:ற இ% 
ஒ(ப>த(��ள�க< ஒ(ப>தகார1கள�! ெதாழி2��ப த�தி 
வாQ>ததாக உ�ள3 என இ>நகரா�சி ெபாறியாள1 அறி-ைக 
சம1(ப'#3�ளா1. அதன�(பைடய'2 கீE-க;ட பண'-� 
வர(ெப:ற ஒ(ப>தகார1 தி%.ஆ5Gக எ!பவர3 
ஒ(ப>த(��ள� த�தி ெபறாததா2 ம�தG�ள ஒ% 
ஒ(ப>த(��ள�ய'! வ'பர கீE-க;டவா5  

வ 

எ

; 

பண'ய'! ெபய1 

மதி(பH�

= 

ெதாைக 

இல�ச

#தி2 

ஒ(ப>

தகார1 

ெபய1 

ஒ(ப>த(��

ள� சதவ ?த 

அதிக / 

�ைறi 

1 இ>நகரா�சி-��ப�ட 
வா1= 4, சா!ேறா1 ந=# 
ெத%, வா1=-21, 
காய'ேதமி2ல# ேம:� 
ெத%, வா1= 30, 
மா)யம! ேகாவ'2 
ெத%, வா1= 21, 
காய'ேதமி2ல# 1, 2வ3 
ெத%-க�, வா1= 6, 
G(�டாதியம! 
ேகாவ'2 ெத%, வா1= 18, 
கீழ(ப�ள�வாச2 

200.00 

ராஜா

Gக

ம3 

4.95.%           

அதிக 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



ெத%-கள�2 தா1சாைல 
அைம#த2 (சி(ப-3) 

  ேம:ப� த�தி ெப:ற ஒ% ஒ(ப>த(��ள� வழ�கிo�ள 
தி%.ராஜாGகம3 அவ1க<-� 29.01.2021 அ!5 ஒ(ப>த(��ள� 
சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த அC(ப'யதி2 ேம:ப� 
ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�= ெதாைகைய வ'ட 4.89 சதவ ?த �=தலாக 
ெசQ3 ெகா=-க சமதி#3 க�த வழ�கிo�ளா1. ேம
 30.01.2021 
அ!5 ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த 
அC(ப'யதி2 ேம:ப� ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய வ'ட 4.82 
சதவ ?த �=தலாக ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 க�த 
வழ�கிo�ளா1. ேம
 01.02.2021 அ!5 ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத 
�ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த அC(ப'யதி2 ேம:ப� 
ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய வ'ட 4.76 சதவ ?த �=தலாக 
ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 க�த வழ�கிo�ளா1. இ>நகரா�சி 
ெபாறியாள1 தன3 அறி-ைகய'2 ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகா1 
eல e!5 Gைற வ'ைல- �ைற(� க�த ெபற(ப�=�ள3. 
ஆனா2 த:ேபாைதய வ'ைலவாசி உய1i ம:5 ேவைலயா�கள�! 
�லி உய1i காரணமாக ேம
 �ைற#3 தர இயலா3 எனi 
ெத)வ'#3�ளதா2 ேம:க;ட ஒ(ப>த அ�(பைடய'2 ேவைல 
ெசQo ேபா3 மதி(பH��:�� அட�� என ெத)வ'#3�ளத! 
அ�(பைடய'2 இ>நக1ம!ற#தி! ஒ(�த
-� ைவ-க(ப=கிற3. 
         அ
வலக �றி(� 

1. ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகார1 
ராஜாGகம3 மதி(பH�=# 
ெதாைகைய வ'ட 4.76 சதவ ?த 
�=தலாக பண'ய'ைன ெசQ3 
ெகா=-க வழ�கிய e!றாவ3 
சமத- க�த#திைன ஏ:5 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன ம!ற 
அCமதி-கலா. 

2. ேம:ப� பண'-� 4.76 சதவ ?த �=த2 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன மதி(பH�=# 
ெதாைக-�� பண'ய'ைன ெசQ3 
G�-கi ம!ற அCமதி-கலா. 

3. ேம:ப� பண'ய'! அவசர அவசிய 
க%தி இ>நக1ம!ற#தி! அCமதிைய 
எதி1ேநா-கி பண'ய'ைன ேம:ெகா�ள 
ம!ற#தி! அCமதி 
ேவ;ட(ப=கிற3. 
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ெபா%�.24 
           நகரா�சி நி1வாக இய-�ந1, ெச!ைன அவ1கள�! 
ெசய2Gைற ஆைண க�த ந.க.எ;.20557/2020/இ 3, 
நா�.14.12.2020–!ப� சிற(� சாைல தி�ட (SRP) 2020-2021-! கீE 
சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள இ>நக1ம!ற தன3 11.12.2020- 
ேததிய 1545 எ;ண'�ட த?1மான#தி2 நி1வாக அCமதி 
வழ�கிo�ள3. நகரா�சி நி1வாக இய-�நரக தைலைம 
ெபாறியாள1, ெச!ைன அவ1கள�! ெசய2Gைற ஆைண 
க�த ந.க.எ;.23659/2020-31, நா�.22.12.2020-!ப� ேம:ப� 
பண'-� ெதாழி2��ப அCமதி வழ�க(ப�=�ளத! 
அ�(பைடய'2 சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள 19.01.2021- 
ேததிய'2 ஒ(ப>த(��ள� வர(ெப:5�ள3. வர(ெப:ற இ% 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



ஒ(ப>த(��ள�க< ஒ(ப>தகார1கள�! ெதாழி2��ப த�தி 
வாQ>ததாக உ�ள3 என இ>நகரா�சி ெபாறியாள1 அறி-ைக 
சம1(ப'#3�ளா1. அதன�(பைடய'2 கீE-க;ட பண'-� 
வர(ெப:ற ஒ(ப>தகார1 தி%.ராஜாGகம3 எ!பவர3 
ஒ(ப>த(��ள� த�தி ெபறாததா2 ம�தG�ள ஒ% 
ஒ(ப>த(��ள�ய'! வ'பர கீE-க;டவா5  
 

வ. 
எ; 

பண'ய'! ெபய1 

மதி(பH�
= 

ெதாைக 
இல�ச
#தி2 

ஒ(ப>த 
கார1 
ெபய1 

ஒ(ப>த( 
��ள� 

சதவ ?த 
அதிக / 
�ைறi 

1 இ>நகரா�சி-��ப�ட 
வா1= 11, ேமலம>ைத 
ெத%,  
வாைழமைலயா5 
ேரா��! G!ப�தி, 
10வ3 ெத%, வா1= 5, 
சா!ேறா1 வட-� 
ெத%, வா1= 6, 
K>தரவ'நாயக1 
ேகாவ'2 ெத%, 
ெகா2லகபள#தா1 
�5-� ெத%, 
கா�=நாய-க! ெத%,  
ஓைட# ெத% 
(ச(பழ-கார1 ெத%),   
வா1= 28, 
பா�ேகாவ'2 ச>ைத 
ேரா��! 
G!ப�திய'2  
தா1சாைல ம:5 
ேபவ1ப'ளா- சாைல 
அைம#த2.  
(சி(ப-4) 

200.00 
K.ஆ5Gக

 
4.94.%           

அதிக 

  ேம:ப� த�தி ெப:ற ஒ% ஒ(ப>த(��ள� வழ�கிo�ள 
தி%.K.ஆ5Gக அவ1க<-� 29.01.2021 அ!5 ஒ(ப>த(��ள� 
சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த அC(ப'யதி2 ேம:ப� 
ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�= ெதாைகைய வ'ட 4.88 சதவ ?த �=தலாக 
ெசQ3 ெகா=-க சமதி#3 க�த வழ�கிo�ளா1. ேம
 30.01.2021 
அ!5 ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த 
அC(ப'யதி2 ேம:ப� ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய வ'ட 4.83 
சதவ ?த �=தலாக ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 க�த 
வழ�கிo�ளா1. ேம
 01.02.2021 அ!5 ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத 
�ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த அC(ப'யதி2 ேம:ப� 
ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய வ'ட 4.79 சதவ ?த �=தலாக 
ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 க�த வழ�கிo�ளா1. இ>நகரா�சி 
ெபாறியாள1 தன3 அறி-ைகய'2 ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகா1 
eல e!5 Gைற வ'ைல- �ைற(� க�த ெபற(ப�=�ள3. 
ஆனா2 த:ேபாைதய வ'ைலவாசி உய1i ம:5 ேவைலயா�கள�! 
�லி உய1i காரணமாக ேம
 �ைற#3 தர இயலா3 எனi 
ெத)வ'#3�ளதா2 ேம:க;ட ஒ(ப>த அ�(பைடய'2 ேவைல 
ெசQo ேபா3 மதி(பH��:�� அட�� என ெத)வ'#3�ளத! 
அ�(பைடய'2 இ>நக1ம!ற#தி! ஒ(�த
-� ைவ-க(ப=கிற3. 



         அ
வலக �றி(� 
1. ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகார1 

K.ஆ5Gக மதி(பH�=# ெதாைகைய 
வ'ட 4.79 சதவ ?த �=தலாக 
பண'ய'ைன ெசQ3 ெகா=-க 
வழ�கிய e!றாவ3 சமத- 
க�த#திைன ஏ:5 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன ம!ற 
அCமதி-கலா. 

2. ேம:ப� பண'-� 4.79 சதவ ?த �=த2 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன மதி(பH�=# 
ெதாைக-�� பண'ய'ைன ெசQ3 
G�-கi ம!ற அCமதி-கலா. 

3. ேம:ப� பண'ய'! அவசர அவசிய 
க%தி இ>நக1ம!ற#தி! அCமதிைய 
எதி1ேநா-கி பண'ய'ைன ேம:ெகா�ள 
ம!ற#தி! அCமதி 
ேவ;ட(ப=கிற3. 
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ெபா%�.25 
               நகரா�சி நி1வாக இய-�ந1, ெச!ைன 
அவ1கள�! ெசய2Gைற ஆைண க�த ந.க.எ;.20557/2020/இ 
3, நா�.14.12.2020–!ப� சிற(� சாைல தி�ட (SRP) 2020-2021-! 
கீE சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள இ>நக1ம!ற தன3 
11.12.2020- ேததிய 1545 எ;ண'�ட த?1மான#தி2 நி1வாக 
அCமதி வழ�கிo�ள3. நகரா�சி நி1வாக இய-�நரக 
தைலைம ெபாறியாள1, ெச!ைன அவ1கள�! ெசய2Gைற 
ஆைண க�த ந.க.எ;.23659/2020-31, நா�.22.12.2020-!ப� 
ேம:ப� பண'-� ெதாழி2��ப அCமதி வழ�க(ப�=�ளத! 
அ�(பைடய'2 சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள 19.01.2021- 
ேததிய'2 ஒ(ப>த(��ள� வர(ெப:5�ள3. வர(ெப:ற இ% 
ஒ(ப>த(��ள�க< ஒ(ப>தகார1கள�! ெதாழி2��ப த�தி 
வாQ>ததாக உ�ள3 என இ>நகரா�சி ெபாறியாள1 அறி-ைக 
சம1(ப'#3�ளா1. அதன�(பைடய'2 கீE-க;ட பண'-� 
வர(ெப:ற ஒ(ப>தகார1 தி%.K.ஆ5Gக எ!பவர3 
ஒ(ப>த(��ள� த�தி ெபறாததா2 ம�தG�ள ஒ% 
ஒ(ப>த(��ள�ய'! வ'பர கீE-க;டவா5  

 

வ. 

எ; 
பண'ய'! ெபய1 

மதி(பH�

= 

ெதாைக 

இல�ச

#தி2 

ஒ(ப>த

கார1 

ெபய1 

ஒ(ப>த

(��ள� 

சதவ ?த 

அதிக 

/ 

�ைறi 

1 இ>நகரா�சி-��ப�ட 

வா1= 6, நய'னா1 ெத%, 

வா1= 5, வ'.ேக.ஆ1.நக1 

1வ3 ெத%, வா1= 3, 

அேப#கா1 9வ3 ேமல# 

ெத%, அேப#கா1 9வ3 

141.00 
ராஜா 

Gகம3 

4.93.%        

அதிக 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



ெத%, அேப#கா1 3, 8வ3 

ெத%-க�, வா1= 18, 

�3மைன 1 ெத%, வா1= 

17, காலா� 

ந=#ெத%-கள�2 

(இமாCேவ2 நக1) 

தா1சாைல ம:5 

ேபவ1ப'ளா- சாைல 

அைம#த2 (சி(ப-5) 

  ேம:ப� த�தி ெப:ற ஒ% ஒ(ப>த(��ள� வழ�கிo�ள 
தி%.ராஜாGகம3 அவ1க<-� 29.01.2021 அ!5 ஒ(ப>த(��ள� 
சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த அC(ப'யதி2 ேம:ப� 
ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�= ெதாைகைய வ'ட 4.88 சதவ ?த �=தலாக 
ெசQ3 ெகா=-க சமதி#3 க�த வழ�கிo�ளா1. ேம
 30.01.2021 
அ!5 ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த 
அC(ப'யதி2 ேம:ப� ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய வ'ட 4.81 
சதவ ?த �=தலாக ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 க�த 
வழ�கிo�ளா1. ேம
 01.02.2021 அ!5 ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத 
�ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த அC(ப'யதி2 ேம:ப� 
ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய வ'ட 4.78 சதவ ?த �=தலாக 
ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 க�த வழ�கிo�ளா1. இ>நகரா�சி 
ெபாறியாள1 தன3 அறி-ைகய'2 ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகா1 
eல e!5 Gைற வ'ைல- �ைற(� க�த ெபற(ப�=�ள3. 
ஆனா2 த:ேபாைதய வ'ைலவாசி உய1i ம:5 ேவைலயா�கள�! 
�லி உய1i காரணமாக ேம
 �ைற#3 தர இயலா3 எனi 
ெத)வ'#3�ளதா2 ேம:க;ட ஒ(ப>த அ�(பைடய'2 ேவைல 
ெசQo ேபா3 மதி(பH��:�� அட�� என ெத)வ'#3�ளத! 
அ�(பைடய'2 இ>நக1ம!ற#தி! ஒ(�த
-� ைவ-க(ப=கிற3. 
         அ
வலக �றி(� 

1. ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகார1 
தி%.ராஜாGகம3 மதி(பH�=# 
ெதாைகைய வ'ட 4.78 சதவ ?த 
�=தலாக பண'ய'ைன ெசQ3 
ெகா=-க வழ�கிய e!றாவ3 
சமத- க�த#திைன ஏ:5 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன ம!ற 
அCமதி-கலா. 

2. ேம:ப� பண'-� 4.78 சதவ ?த �=த2 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன மதி(பH�=# 
ெதாைக-�� பண'ய'ைன ெசQ3 
G�-கi ம!ற அCமதி-கலா. 

3. ேம:ப� பண'ய'! அவசர அவசிய 
க%தி இ>நக1ம!ற#தி! அCமதிைய 
எதி1ேநா-கி பண'ய'ைன ேம:ெகா�ள 
ம!ற#தி! அCமதி 
ேவ;ட(ப=கிற3. 
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ெபா%�.26 
               நகரா�சி நி1வாக இய-�ந1, ெச!ைன 
அவ1கள�! ெசய2Gைற ஆைண க�த ந.க.எ;.20557/2020/இ 
3, நா�.14.12.2020–!ப� சிற(� சாைல தி�ட (SRP) 2020-2021-! 
கீE சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள இ>நக1ம!ற தன3 
11.12.2020- ேததிய 1545 எ;ண'�ட த?1மான#தி2 நி1வாக 
அCமதி வழ�கிo�ள3. நகரா�சி நி1வாக இய-�நரக 
தைலைம ெபாறியாள1, ெச!ைன அவ1கள�! ெசய2Gைற 
ஆைண க�த ந.க.எ;.23659/2020-31, நா�.22.12.2020-!ப� 
ேம:ப� பண'-� ெதாழி2��ப அCமதி வழ�க(ப�=�ளத! 
அ�(பைடய'2 சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள 19.01.2021- 
ேததிய'2 ஒ(ப>த(��ள� வர(ெப:5�ள3. வர(ெப:ற இ% 
ஒ(ப>த(��ள�க< ஒ(ப>தகார1கள�! ெதாழி2��ப த�தி 
வாQ>ததாக உ�ள3 என இ>நகரா�சி ெபாறியாள1 அறி-ைக 
சம1(ப'#3�ளா1. அதன�(பைடய'2 கீE-க;ட பண'-� 
வர(ெப:ற ஒ(ப>தகார1 தி%.சி!ன#தப' எ!பவர3 
ஒ(ப>த(��ள� த�தி ெபறாததா2 ம�தG�ள ஒ% 
ஒ(ப>த(��ள�ய'! வ'பர கீE-க;டவா5 
  

வ. 
எ; 

பண'ய'! ெபய1 

மதி(பH�= 
ெதாைக 
இல�ச#

தி2 

ஒ(ப>தகா
ர1 ெபய1 

ஒ(ப>த
(��ள� 
சதவ ?த 
அதிக 

/ 
�ைறi 

1 இ>நகரா�சி-��ப�
ட உர-கிட�� 
ெச2
 
சாைலய'2 
தா1சாைல ம:5 

த=(� Kவ1 
அைம#த2  (சி(ப-
6) 

200.00 
N.ரவ'gச>தி

ர! 
4.90.%           

அதிக 

  ேம:ப� த�தி ெப:ற ஒ% ஒ(ப>த(��ள� வழ�கிo�ள 
N.ரவ'gச>திர! அவ1க<-� 29.01.2021 அ!5 ஒ(ப>த(��ள� 
சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த அC(ப'யதி2 ேம:ப� 
ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�= ெதாைகைய வ'ட 4.88 சதவ ?த �=தலாக 
ெசQ3 ெகா=-க சமதி#3 க�த வழ�கிo�ளா1. ேம
 30.01.2021 
அ!5 ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த 
அC(ப'யதி2 ேம:ப� ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய வ'ட 4.85 
சதவ ?த �=தலாக ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 க�த 
வழ�கிo�ளா1. ேம
 01.02.2021 அ!5 ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத 
�ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த அC(ப'யதி2 ேம:ப� 
ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய வ'ட 4.84 சதவ ?த �=தலாக 
ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 க�த வழ�கிo�ளா1. இ>நகரா�சி 
ெபாறியாள1 தன3 அறி-ைகய'2 ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகா1 
eல e!5 Gைற வ'ைல- �ைற(� க�த ெபற(ப�=�ள3. 
ஆனா2 த:ேபாைதய வ'ைலவாசி உய1i ம:5 ேவைலயா�கள�! 
�லி உய1i காரணமாக ேம
 �ைற#3 தர இயலா3 எனi 
ெத)வ'#3�ளதா2 ேம:க;ட ஒ(ப>த அ�(பைடய'2 ேவைல 
ெசQo ேபா3 மதி(பH��:�� அட�� என ெத)வ'#3�ளத! 
அ�(பைடய'2 இ>நக1ம!ற#தி! ஒ(�த
-� ைவ-க(ப=கிற3. 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



 
         அ
வலக �றி(� 

1. ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகார1 
N.ரவ'gச>திர! மதி(பH�=# 
ெதாைகைய வ'ட 4.84 சதவ ?த 
�=தலாக பண'ய'ைன ெசQ3 
ெகா=-க வழ�கிய e!றாவ3 
சமத- க�த#திைன ஏ:5 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன ம!ற 
அCமதி-கலா. 

2. ேம:ப� பண'-� 4.84 சதவ ?த �=த2 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன மதி(பH�=# 
ெதாைக-�� பண'ய'ைன ெசQ3 
G�-கi ம!ற அCமதி-கலா. 

3. ேம:ப� பண'ய'! அவசர அவசிய 
க%தி இ>நக1ம!ற#தி! அCமதிைய 
எதி1ேநா-கி பண'ய'ைன ேம:ெகா�ள 
ம!ற#தி! அCமதி 
ேவ;ட(ப=கிற3. 
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ெபா%�.27 
                நகரா�சி நி1வாக இய-�ந1, ெச!ைன 
அவ1கள�! ெசய2Gைற ஆைண க�த ந.க.எ;.20557/2020/இ 
3, நா�.14.12.2020–!ப� சிற(� சாைல தி�ட (SRP) 2020-2021-! 
கீE சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள இ>நக1ம!ற தன3 
11.12.2020- ேததிய 1545 எ;ண'�ட த?1மான#தி2 நி1வாக 
அCமதி வழ�கிo�ள3. நகரா�சி நி1வாக இய-�நரக 
தைலைம ெபாறியாள1, ெச!ைன அவ1கள�! ெசய2Gைற 
ஆைண க�த ந.க.எ;.23659/2020-31, நா�.22.12.2020-!ப� 
ேம:ப� பண'-� ெதாழி2��ப அCமதி வழ�க(ப�=�ளத! 
அ�(பைடய'2 சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள 19.01.2021- 
ேததிய'2 ஒ(ப>த(��ள� வர(ெப:5�ள3. வர(ெப:ற இ% 
ஒ(ப>த(��ள�க< ஒ(ப>தகார1கள�! ெதாழி2��ப த�தி 
வாQ>ததாக உ�ள3 என இ>நகரா�சி ெபாறியாள1 அறி-ைக 
சம1(ப'#3�ளா1. அதன�(பைடய'2 கீE-க;ட பண'-� 
வர(ெப:ற ஒ(ப>தகார1 தி%.ராஜாGகம3   எ!பவர3 
ஒ(ப>த(��ள� த�தி ெபறாததா2 ம�தG�ள ஒ% 
ஒ(ப>த(��ள�ய'! வ'பர கீE-க;டவா5  

வ. 
எ
; 

பண'ய'! ெபய1 

மதி(பH�= 
ெதாைக 

இல�ச#தி
2 

ஒ(ப
>தகா
ர1 

ெபய
1 

ஒ(ப>த
(��ள� 
சதவ ?த 
அதிக / 
�ைறi 

1 இ>நகரா�சி-��ப
�ட 
வ;ணா>3ைற 
ப�தி-� ெச2
 
பாைதய'2 
தா1சாைல, 
த=(�gKவ1 
ம:5 

200.00 

K.ஆ
5G
க 

4.96.%           

அதிக 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



தைரவழி(பால 
அைம#த2 (சி(ப-
7) 

  ேம:ப� த�தி ெப:ற ஒ% ஒ(ப>த(��ள� வழ�கிo�ள 
தி%.K.ஆ5Gக அவ1க<-� 29.01.2021 அ!5 ஒ(ப>த(��ள� 
சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த அC(ப'யதி2 ேம:ப� 
ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�= ெதாைகைய வ'ட 4.91 சதவ ?த �=தலாக 
ெசQ3 ெகா=-க சமதி#3 க�த வழ�கிo�ளா1. ேம
 30.01.2021 
அ!5 ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த 
அC(ப'யதி2 ேம:ப� ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய வ'ட 4.86 
சதவ ?த �=தலாக ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 க�த 
வழ�கிo�ளா1. ேம
 01.02.2021 அ!5 ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத 
�ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த அC(ப'யதி2 ேம:ப� 
ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய வ'ட 4.81 சதவ ?த �=தலாக 
ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 க�த வழ�கிo�ளா1. இ>நகரா�சி 
ெபாறியாள1 தன3 அறி-ைகய'2 ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகா1 
eல e!5 Gைற வ'ைல- �ைற(� க�த ெபற(ப�=�ள3. 
ஆனா2 த:ேபாைதய வ'ைலவாசி உய1i ம:5 ேவைலயா�கள�! 
�லி உய1i காரணமாக ேம
 �ைற#3 தர இயலா3 எனi 
ெத)வ'#3�ளதா2 ேம:க;ட ஒ(ப>த அ�(பைடய'2 ேவைல 
ெசQo ேபா3 மதி(பH��:�� அட�� என ெத)வ'#3�ளத! 
அ�(பைடய'2 இ>நக1ம!ற#தி! ஒ(�த
-� ைவ-க(ப=கிற3. 
 
         அ
வலக �றி(� 

1. ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகார1 
K.ஆ5Gக மதி(பH�=# ெதாைகைய 
வ'ட 4.81 சதவ ?த �=தலாக 
பண'ய'ைன ெசQ3 ெகா=-க 
வழ�கிய e!றாவ3 சமத- 
க�த#திைன ஏ:5 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன ம!ற 
அCமதி-கலா. 

2. ேம:ப� பண'-� 4.81 சதவ ?த �=த2 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன மதி(பH�=# 
ெதாைக-�� பண'ய'ைன ெசQ3 
G�-கi ம!ற அCமதி-கலா. 

3. ேம:ப� பண'ய'! அவசர அவசிய 
க%தி இ>நக1ம!ற#தி! அCமதிைய 
எதி1ேநா-கி பண'ய'ைன ேம:ெகா�ள 
ம!ற#தி! அCமதி 
ேவ;ட(ப=கிற3. 
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ெபா%�.28 
              நகரா�சி நி1வாக இய-�ந1, ெச!ைன 
அவ1கள�! ெசய2Gைற ஆைண க�த ந.க.எ;.20557/2020/இ 
3, நா�.14.12.2020–!ப� சிற(� சாைல தி�ட (SRP) 2020-2021-! 
கீE சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள இ>நக1ம!ற தன3 
11.12.2020- ேததிய 1545 எ;ண'�ட த?1மான#தி2 நி1வாக 
அCமதி வழ�கிo�ள3. நகரா�சி நி1வாக இய-�நரக 
தைலைம ெபாறியாள1, ெச!ைன அவ1கள�! ெசய2Gைற 
ஆைண க�த ந.க.எ;.23659/2020-31, நா�.22.12.2020-!ப� 
ேம:ப� பண'-� ெதாழி2��ப அCமதி வழ�க(ப�=�ளத! 
அ�(பைடய'2 சாைல பண'க� ேம:ெகா�ள 19.01.2021- 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



ேததிய'2 ஒ(ப>த(��ள� வர(ெப:5�ள3. வர(ெப:ற இ% 
ஒ(ப>த(��ள�க< ஒ(ப>தகார1கள�! ெதாழி2��ப த�தி 
வாQ>ததாக உ�ள3 என இ>நகரா�சி ெபாறியாள1 அறி-ைக 
சம1(ப'#3�ளா1. அதன�(பைடய'2 கீE-க;ட பண'-� 
வர(ெப:ற ஒ(ப>தகார1 தி%.ராஜாGகம3 எ!பவர3 
ஒ(ப>த(��ள� த�தி ெபறாததா2 ம�தG�ள ஒ% 
ஒ(ப>த(��ள�ய'! வ'பர கீE-க;டவா5  

வ. 

எ

; 

பண'ய'! ெபய1 

மதி(பH�= 

ெதாைக 

இல�ச#

தி2 

ஒ(ப>த 

கார1 

ெபய1 

ஒ(ப>த( 

��ள� 

சதவ ?த 

அதிக / 

�ைறi 

1 

இ>நகரா�சி-��ப�ட 
வா1= 28, சிதபர 
வ'நாயக1 ேகாவ'2 
ெத!வட2 ெத%, 
வா1= 26, க:பகவ ?தி 
ெத%-க�, ர�ம# 
நக1, அ)ய 
ப�சம!னா1 �ள 
ெச2
 பாைத, 
வா1= 21, அ%>ததிய1 
ெத!வட2 ெத%, 
வா1= 13, 
ச;GகK>தர 
வ'நாயக1 ேகாவ'2 
ெத%-கள�2 
தா1சாைல அைம#த2  
(சி(ப-8) 

200.00 
K.ஆ5Gக

 

4.96.%           

அதிக 

      ேம:ப� த�தி ெப:ற ஒ% ஒ(ப>த(��ள� வழ�கிo�ள 
தி%.K.ஆ5Gக அவ1க<-� 29.01.2021 அ!5 ஒ(ப>த(��ள� 
சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த அC(ப'யதி2 ேம:ப� 
ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�= ெதாைகைய வ'ட 4.90 சதவ ?த �=தலாக 
ெசQ3 ெகா=-க சமதி#3 க�த வழ�கிo�ளா1. ேம
 30.01.2021 
அ!5 ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத �ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த 
அC(ப'யதி2 ேம:ப� ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய வ'ட 4.85 
சதவ ?த �=தலாக ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 க�த 
வழ�கிo�ளா1. ேம
 01.02.2021 அ!5 ஒ(ப>த(��ள� சதவ ?த#ைத 
�ைற#3 ெகா=-க ேக�= க�த அC(ப'யதி2 ேம:ப� 
ஒ(ப>தகார1 மதி(பH�=# ெதாைகைய வ'ட 4.78 சதவ ?த �=தலாக 
ெசQ3ெகா=-கi சமதி#3 க�த வழ�கிo�ளா1. இ>நகரா�சி 
ெபாறியாள1 தன3 அறி-ைகய'2 ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகா1 
eல e!5 Gைற வ'ைல- �ைற(� க�த ெபற(ப�=�ள3. 
ஆனா2 த:ேபாைதய வ'ைலவாசி உய1i ம:5 ேவைலயா�கள�! 
�லி உய1i காரணமாக ேம
 �ைற#3 தர இயலா3 எனi 
ெத)வ'#3�ளதா2 ேம:க;ட ஒ(ப>த அ�(பைடய'2 ேவைல 
ெசQo ேபா3 மதி(பH��:�� அட�� என ெத)வ'#3�ளத! 
அ�(பைடய'2 இ>நக1ம!ற#தி! ஒ(�த
-� ைவ-க(ப=கிற3. 
         அ
வலக �றி(� 

1. ேம:ப� பண'-� ஒ(ப>தகார1 
K.ஆ5Gக மதி(பH�=# ெதாைகைய 
வ'ட 4.78 சதவ ?த �=தலாக 
பண'ய'ைன ெசQ3 ெகா=-க 



வழ�கிய e!றாவ3 சமத- 
க�த#திைன ஏ:5 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன ம!ற 
அCமதி-கலா. 

2. ேம:ப� பண'-� 4.78 சதவ ?த �=த2 
ஒ(ப>த(��ள�ய'ைன மதி(பH�=# 
ெதாைக-�� பண'ய'ைன ெசQ3 
G�-கi ம!ற அCமதி-கலா. 

3. ேம:ப� பண'ய'! அவசர அவசிய 
க%தி இ>நக1ம!ற#தி! அCமதிைய 
எதி1ேநா-கி பண'ய'ைன ேம:ெகா�ள 
ம!ற#தி! அCமதி 
ேவ;ட(ப=கிற3. 
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ெபா%�.29 
              நாெட�கி
 ேகாவ'� 19 ெகாேரானா ைவரM 
ெதா:5 ேநாQ பரவ' வ%வதா2 தமிழக அரK ம:5 மாவ�ட 
நி1வாக#3ட! நகரா�சி நி1வாகG ேச1#3 ப2ேவ5 ேநாQ த=(� 
நடவ�-ைகய'ைன ேம:ெகா;= வ%கி!ற3. அத!ப� ேநாQ 
த=(ப'! ஒ% ப�தியாக அரசா2 ெபா3 ஊரட�� அG2ப=#த(ப�= 
நடவ�-ைக ேம:ெகா�ள(ப�= வ%கிற3. 
           இ>நிைலய'2 அரசாைண நிைல எ;.298, நகரா�சி 
நி1வாக ம:5 ��ந?1 வழ�க2 3ைற நா�.02.09.20202 ெபா3 
ஊரட�� காலமான 01.04.2020 Gத2 31.05.2020 G�ய உ�ள கால#தி2 
உ�ளா�சி அைம(�கள�2 ெசய2படாத கைடக� / வ)ய'2லா 
இன�க<-� வாடைக ெதாைகய'ைன ெச
#3வதிலி%>3 வ'ல-� 
அள�#3 உ#திரவ'ட(ப�=�ள3. நகரா�சி நி1வாக ஆைணய1, 
ெச!ைன அவ1கள�! க�த ந.க.எ;.8763/2020/ஆ1-2, நா�.29.09.20202 
ேம:க;ட அரசாைணய'2 ெத)வ'#3�ளப� ஊரட�� கால#தி2 
01.04.2020 Gத2 31.05.2020 வைரய'லான கால-க�ட#தி2 ெசய2படாத / 
வ)ய'2லா இன�க<-கான ேக�� ெதாைகoட! ��ய ப��ய2 
தயா1 ெசQய(பட ேவ;= எனi, அfவா5 தயா1 ெசQய(ப�ட 
ப��யலிைன உ)ய அ
வல1கைள ெகா;= �r அைம#3 அ-�r 
eல உ5தி ெசQய(பட ேவ;= என ெத)வ'-க(ப�=�ள3. 
          அத!ப� �ள�ய��� நகரா�சிய'2 01.04.2020 Gத2 31.05.2020 
வைரய'லான கால-க�ட�கள�2 ெசய2படாத �#தைக இன�க� 
�றி#3 தயா1 ெசQய(ப�ட ப��ய2 �ள�ய��� நக1ம!ற த?1மான 
எ;.1496 நா�.28.10.2020-!ப� 73 �#தைக இன�க<-� ேக��# 
ெதாைக I.5,49,604/- ஐ த�<ப� ெசQவத:� அரK-� ப'ேரரைண 
சம1(ப'-க(ப�ட3. இ>நிைலய'2 நகரா�சி நி1வாக ஆைணய1 
அவ1கள�! K:றறி-ைக ந.க.எ;.8763/2020/ஆ12, நா�.02.02.2021 ேததிய 

K:றறி-ைகய'2 ேம:க;ட �#தைக ெதாைகய'ைன கண'ன�ய'2 
த�<ப� ெசQவ3 �றி#3 ெம!ெபா%ள�2 உ)ய வழிவைக 
ெசQய(ப�=�ளதாக ெத)வ'-க(ப�=�ள3. ேம:க;ட 73 �#தைக 
இன�கள�! 01.04.2020 Gத2 31.05.2020 G�ய உ�ள கால#தி:கான 
�#தைக ெதாைகய'ைன ெம!ெபா%ள�2 த�<ப� ெசQததி2 
கீE-க;=�ள வ'பர(ப� �#தைக ெதாைகய'2 ேவ5பாடாக 
உ�ள3. 
 

வ. 
எ;

. 

வ) 
வ'தி(� 
எ; 

�#தைக 
இன#தி! 

ெபய1 

�#தைகதா
ர1 ெபய1 

நக1ம!ற 
த?1மான 
எ;.1496, 

நா�.28.10.2020 
அCமதி 

கண'
ன�ய'2 
உ�ள 
ேக��

# 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



அள�-க(ப�
ட ெதாைக 

ெதா
ைக 

1 142/10011 

�ள�ய��� 
ேப%>3 
நிைலய 
கைட 
எ;.11 

தி%.�.ஆன
>தரா�, 14, 
ேவலாoத
 ெத%, 
�ள�ய���
. 

2764 2902 138 

2 142/10013 

�ள�ய��� 
ேப%>3 
நிைலய 
கைட 
எ;.13 

தி%.ச.G#
3-�மர!, 
53, 
சா!ேறா1 
ேதா�ட-
கார1 
ெத%, 
சி>தாமண'
, 
�ள�ய���
. 

1914 2010 96 

3 142/10014 

�ள�ய��� 
ேப%>3 
நிைலய 
கைட 
எ;.14 

தி%.ச.G#
3-�மர!, 
53, 
சா!ேறா1 
ேதா�ட-
கார1 
ெத%, 
சி>தாமண'
, 
�ள�ய���
. 

2090 2194 104 

4 142/10016 

�ள�ய��� 
ேப%>3 
நிைலய 
கைட 
எ;.16 

தி%.சி.வ ?ர-
���,  3எ, 
காலா� 
ந=#ெத%, 
�ள�ய���
. 

1840 1932 92 

5 142/10017 

�ள�ய��� 
ேப%>3 
நிைலய 
கைட 
எ;.17 

தி%.சி.இரா
ேஜ>திர!, 
17, 
G(�டாதி 
அம! 
ேகாவ'2 
ெத%, 
�ள�ய���
. 

1888 1982 94 

6 142/11102 

Áªjhkâ 
ngUªJãi
ya czÎ 
éLÂ 

தி%.கேண
ச!,  
74, 
சா!ேறா1 
மட#3 
வட-� 
ெத%, 
சி>தாமண'
, 

7954 8352 398 



�ள�ய���
. 

7 142/10048 

Áªjhkâ 
ngUªJãi
ya fil 
v©.1 

தி%.R.சவ)
G#3, 
சா!ேறா1 
ேதா�ட-
கார1 
ெத%, 
சி>தாமண'
, 
�ள�ய���
. 

2672 2806 134 

8 142/10019 

�ள�ய��� 
ேப%>3 
நிைலய 
ேம:�ற 
கைட 
எ;.1 

தி%.ேகசவ 
மா)ய(ப!
,       25, 
பகவதிய
ம! 
ேகாவ'2 
ெத%, 
�ள�ய���
. 

2700 3106 406 

9 
142/BD01/ 
00041 

�ள�ய��� 
ேப%>3 
நிைலய 
ேம:�ற 
கைட 
எ;.2 

தி%.ேகசவ 
மா)ய(ப!
,       25, 
பகவதிய
ம! 
ேகாவ'2 
ெத%, 
�ள�ய���
. 

2466 3000 534 

10 
142/BD01

/ 00042 

�ள�ய��� 
ேப%>3 
நிைலய 
உணi 
வ'=தி 

தி%.அ.சிவ
-�மா1, 
வ'நாயக1 
ேகாவ'2 
ெத%, 
�ள�ய���
. 

98272 108000 9728 

bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«    124560124560124560124560    136284136284136284136284    11724117241172411724    
         ேம
 இfவா5 ேக��# ெதாைக ேவ5பாடாக 
உ�ளதா2 ேம:க;ட g¤J �#தைக இன�க<-�)ய ேக�ப'ைன 
த�<ப� ெசQய இயலாத நிைல ஏ:ப�=�ள3. ேம
 நக1ம!ற 
த?1மான எ;.1496, நா�.28,10,2020 !ப� �#தைக இன�க<-� 
ெதாைக . I.5,49,604/- -� ம�=ேம அCமதி ெபற(ப�=�ள3. 
ேம:க;ட ெதாைக வ'#தியாச ஏ:ப�=�ள 10 �#தைக 
இன�க<-கான 01.04.2020 Gத2 31.05.2020 G�ய உ�ள கால#தி:கான 
�#தைக ெதாைக I.11724/-ைய ந?-க ெசQய ம!ற அCமதி 
ேவ;ட(ப=கிற3. 
         அ
வலக �றி(� 
                           வ)ைச எ;.1 Gத2 10  
                           வைரய'லான கைடகள�!  I.11724/- �#தைக  
                           ெதாைகைய ம!ற அCமதி-கலா 
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ெபா%�.30 
          இ>நகரா�சி Kகாதார(ப')வ'! பய!பா��:� ேதைவயான 
MேடLன) ெபா%�க� வா��வத:� வ'ைல(��ள� 20.01.2021- 
ேததி ேகார(ப�டதி2 கீE-க;=�ள e!5 வ'ைல(��ள�க� 
ெபற(ப�=�ள3.  
 

 வ. 
எ;. 

ெபா%�கள�! 
வ'பர 

தமிEநா= 
ம2� 
ப1(பM 
இ!� - 
ேகா ச1f, 
தி%gசிரா(
ப�ள� 

TRICHY 
INDCO 
PRESS 
54D/1,WEST 
BOULEWAR
D ROAD 
TIRUCHIRA
PPALLI  

ச>திேரா
தய 
�ேரட1M 
ஜி17, 
தைர#தள
, சி#ரா 
கா(ள-
M 
ச#திர 
ேப%>3 
நிைலய
, 
தி%gசிரா
(ப�ள� 

1 ப'ற(� ப�வ - I 655 706 711 
2 இற(� ப�வ - II 655 706 711 

3 4 ஏ ம%#3வ 
சா!5 

364 381 386 

4 4 ம%#3வgசா!5 364 381 386 

5 இற>3 ப'ற>தைவ 
ப�வ 

655 706 711 

6 ேகா= ேபா�ட 
ேநா�= 

110 106 110 

7 ெப!சி2 84 86 88 

8 இ�- ேப= 112 116 117 

9 e=தா� 7 10 11 

10 Mேடப'ள1 142 146 149 

11 ஒய'�டன1 59 65 68 
12 �! ேட- 47 52 54 
13 க பா��2 77 81 85 

14 Mேடப'ள1 ப'! 
சிறிய3 

295 302 307 

15 Mேடப'ள1 ப'! 
ெப)ய3 

472 484 513 

16 க#த)ேகா2 153 159 165 

17 ைப2 ேப= 59 65 68 

18 ஏ 4 ைசM கா!க1 
ேப(ப1 

706 711 717 

19 ஏ 4 ைசM ேப(ப1 353 364 375 
20 ர(ப1 90 93 97 
21 Scale 91 93 97 

22 File Flap 71 74 79 
23 �க2 ைசM 

ேப(ப1 
409 412 416 

       ேமேல க;=�ள MேடLன) ெபா%�க� வ'நிேயாகி-க 
வர(ெப:ற e!5 வ'ைல(��ள�கள�2 தமிEநா= ம2� ப1(பM 
இ!� - ேகா ச1f, தி%gசிரா(ப�ள� எ!ற நி5வன#தி! 
வ'ைல(��ள� �ைறவாக உ�ளதா2 ேம:க;ட தமிEநா= ம2� 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



ப1(பM இ!� - ேகா ச1f, தி%gசிரா(ப�ள� அவ1கள�! வ'ைல-� 
ெபற ம!ற அCமதி-கலா. 
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ெபா%�.31 
            இ>நகரா�சிய'! 2020-2021 ஆ ஆ;= தி%#திய 
வரi ெசலi ம:5 2021-2020 ஆ ஆ;�:�)ய உ#ேதச 
வரi ெசலi (ப�ெஜ�) மதி(பH= வ'பர�க� ம!ற#தி! 
பா1ைவ-�, அCமதி-� ைவ-க(ப=கிற3. 
(ந.க.எ;.0011/2018/ப'1) 
            அ
வலக �றி(� : ம!ற அCமதி-கலா. 

அCமதி-க( 
ப�ட3 
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ெபா%�.32 
            �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய'2 உ�ள 
வ)வ'தி(�தார1க<-� �திய ��ந?1 �ழாQ இைண(� 
வழ��வத:� நகரா�சி நி1வாக ம:5 ��ந?1 வழ�க2 
3ைற அரசாைண (நிைல) எ;.97, நா�.12.07.2007-2 
ெத)வ'-க(ப�=�ளப�o, நகரா�சி நி1வாக இய-�ந1, 
ெச!ைன அவ1கள�! K:றறி-ைக க�த 
ந.க.எ;.748/2008/�வ2, நா�.21.09.2009-!ப�o ஒfெவா% 
வ%டG �ள�ய��� நகரா�சி-� ெச
#த(பட ேவ;�ய 
சாைல பராம)(� க�டண G>ைதய ஆ;�2 
வ�லி-க(ப= ெதாைககள�2 5 சதவ ?த உய1#தி 
வ�லி-க(பட ேவ;=. அதன�(பைடய'2 2020-2021 ஆ 
ஆ;= சாைல பராம)(� க�டண ெதாைகய'2 5 சதவ ?த 
உய1i ெசQ3 வ�லி-கi, ேம:ப� க�டண#3ட! 
ேம:பா1ைவ க�டண 3ைண வ'திகள�2 
ெத)வ'-க(ப�=�ளவா5 25 சதவ ?த ேச1#3 வ�லி-கi, 
அதன�(பைடய'2 கீE-க;டவா5 நி1ணய 
ெசQய(ப�=�ள சாைல பராம)(� க�டண�கைள �திய 
��ந?1 �ழாQ இைண(� வழ�� நிகEiகள�2 
வ�லி-கi ம:5 பதிi- க�டண I.200/- வ�2 
ெசQயi ம!ற#தி! அCமதி-� ைவ-க(ப=கிற3. 

வ. 
எ; 

சாைலய'! வ'பர 

2020-2021 ஆ ஆ;= 
வ�லி-க(ப�ட சாைல 

பராம)(� க�டண ெதாைக 

0-30 ம��ட1 
வைர 

30-90 ம��ட1 
வைர 

1 

தா1சாைல I.3847/- I.4871/- 

ேம:பா1ைவ க�டண  
(25 சதவ ?த) 

I.962/- I.1218/- 

2 

சிெம;� சாைல ம:5 
ேபவ1 ப'ளா- சாைல 

I.4446/- I.6018/- 

ேம:பா1ைவ க�டண  
(25 சதவ ?த) 

I.1112/- I.1505/- 

(ந.க.எ;.1080/2003/இ2) 
             அ
வலக �றி(�: ம!ற அCமதி-கலா. 
 

அCமதி-க( 
ப�ட3 
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ெபா%�.33 
            இ>நகரா�சி அ
வலக பய!பா��2 உ�ள 
ெஜனேர�ட1 இய>திர#தி:� ேதைவயான �திய ேப�ட) 
வ'நிேயாக ெசQத2 ம:5 ெபா%#3த2 பண'-� 
இfவ
வலக ந.க.எ;.0273/2021/இ2, நா�.02.02.2021-!ப� 
வ'ைல(��ள� ேகார(ப�= 18.02.2021 அ!5 ெபற(ப�ட இர;= 
வ'ைல(��ள�கைள பா1ைவய'�= �ைற>த 
வ'ைல(��ள�ய'ைன G�i ெசQய ம!ற#தி! அCமதி-� 
ேவ;ட(ப=கிற3. 
வ.                   
எ
;
. 

ஒ(ப>தகார1 வ'பர 
வ'ைல(
��ள� 

ெதாைக 

சதவ ?த 
மதி(பH�ைட 
வ'ட அதிக / 

�ைறi 

1 

Kக>தி ேப�ட) ஒ1-M, 
11, ெமய'! ேரா=, 
தி.நா.�3-��, 
�ள�ய���. 

I.9100/- �ைறi 

2 

மேனா��மா1 ேப�ட) & 
ஆ�ேடா எல-�)-க2M 
ஒ1- ஷா(, 
116ப', ெமய'! ேரா=, 
�ள�ய���. 

I.8800/- �ைறi 

      ேம:க;டவா5 உ�ள இ% வ'ைல(��ள�க< 
மதி(பH�=# ெதாைகைய வ'ட �ைறவாக உ�ளதா2 வ)ைச 
எ;.2-2 உ�ள மேனா��மா1 ேப�ட) & ஆ�ேடா 
எல-�)-க2M ஒ1- ஷா(, �ள�ய��� நி5வன#தி! 
�ைற>த வ'ைல(��ள�ய'ைன ம!ற அCமதி-கலா. 
 

அCமதி-க( 
ப�ட3 
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ெபா%�.34 
                      2020-2021 ஆ;=-� �ள�ய��� நகரா�சி-� 
ேதைவயான ப�வ�க�, பதிேவ=க�, எr3 ெபா%�க� 
17.06.2020- ேததி வ'ைல-� ெபற(ப�= அ
வலக 
உபேயாக#தி:� பய!ப=#த(ப�= வ%கி!றன. அதி2 
த:ேபா3 இ>நகரா�சி வ%வாQ ப')வ':� ேதைவயான வ) 
நி
ைவ ெச
#த ேகா% இ5தி அறிவ'(� இ%(ப'2 
இ2லாத காரண#தா2 தமிEநா= ம2� ப1(பM இ!� - ேகா 
ச1f, தி%gசிரா(ப�ள� eல 10000 எ;ண வ'ைல-� 
ெபறi அத:கான ெசலவ'ன#ைத நகரா�சி ெபா3 நிதிய'2 
ெசலவ'டi ம!ற அCமதி ேவ;ட(ப=கிற3.  
                               அ
வலக �றி(� : ம!ற அCமதி-கலா. 
                                  (ந.க.எ;.841/2021/ப'4) 

அCமதி-க( 
ப�ட3 
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ெபா%�.35 
              இ>நகரா�சி வ%வாQ ப')வ'! பய!பா��:� 
ேதைவயான 10000 எ;ண வ) நி
ைவ ெச
#த ேகா% 
இ5தி அறிவ'(� அgச�#3 வழ�க வ'ைல(��ள� 19.02.2021- 
ேததி ேகார(ப�டதி2 கீE-க;=�ள e!5 
வ'ைல(��ள�க� ெபற(ப�=�ள3.  
 

 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



 

வ
. 
எ
;
. 

ெபா%�
கள�! 
வ'பர 

தமிEநா= 
ம2� 

ப1(பM 
இ!� - 

ேகா ச1f, 
தி%gசிரா(
ப�ள� (100 
எ;ண#தி
:� வ) 
உ�பட) 

TRICHY INDCO 
PRESS 

54D/1,WEST 
BOULEWARD 

ROAD 
TIRUCHIRAPPALL

I 100 
எ;ண#தி:

� வ) 
உ�பட) 

ச>திேராதய 
�ேரட1M 

ஜி17, 
தைர#தள, 

சி#ரா 
கா(ள-M 

ச#திர 
ேப%>3 

நிைலய, 
தி%gசிரா(ப

�ள� 100 
எ;ண#தி:

� வ) 
உ�பட) 

1 

வ) 
ெச
#த 
ேகா% 
இ5தி 
அறிவ'(
� 

I.224/- I.232/- I.237/- 

            
ேமேல க;=�ள இ5தி அறிவ'(� அgச�#3 வழ�க 
வர(ெப:ற e!5 வ'ைல(��ள�கள�2 தமிEநா= ம2� 
ப1(பM இ!� - ேகா ச1f, தி%gசிரா(ப�ள� எ!ற 
நி5வன#தி! வ'ைல(��ள� �ைறவாக உ�ளதா2 
ேம:க;ட இ5தி அறிவ'(� தமிEநா= ம2� ப1(பM இ!� - 
ேகா ச1f, தி%gசிரா(ப�ள� அவ1கள�ட அgச�#3 ெபற 
ம!ற அCமதி-கலா. 
             அ
வலக �றி(� : ம!ற அCமதி-கலா. 
                                  (ந.க.எ;.841/2021/ப'4)  
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ெபா%�.36 
             ெச!ைன நகரா�சி நி1வாக ஆைணய1 
அவ1கள�! அறிiைரய'!ப�o, ெத!காசி மாவ�ட 
ஆ�சி#தைலவ1 அவ1கள�! அறிiைரய'!ப�o, 
தி%ெந2ேவலி நகரா�சி நி1வாக ம;டல இய-�ந1 
அவ1கள�! அறிiைரய'!ப�o, மாவ�ட மேல)யா 
அ
வல1 அவ1கள�! அறிiைரய'!ப�o ெட�� ைவரM 
காQgச2 த=(� நடவ�-ைகக� ேம:ெகா�ள(ப�= 
வ%கிற3. ேம
 ெட�� ைவரM காQgச2 பரவாம2 
த=-க Gதி1 ெகாK-கைள அழி-� நடவ�-ைக-காக �ைக 
ெதள�-� இய>திர eல Indoor, Outdoor Fogging Operation 
ெசQய(ப�= வ%கிற3. எனேவ இ(பண'-� ேதைவயான 
�ைக ெதள�-� இய>திர பrதைட>3�ளதா2 Indoor, Outdoor 
Machine-ைய பr3 ந?-க ெசQo பண' ேம:ெகா�ள உ#ேதச 
ெசலi# ெதாைக I.52,000/-ைய நகரா�சி ெபா3நிதிய'லி%>3 
ெசலவ'ட ம!ற#தி! அCமதி ேவ;ட(ப=கிற3. 
(ந.க.எ;.0853/2021/எg1) 

அCமதி-க( 
ப�ட3 
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ெபா%�.37 
           �ள�ய��� நகரா�சி ப�திய'2 த:ேபா3 
ெகாேரானா ம:5 ெட�� காQgச2 பரவ' வ%வதா2 த=(� 
G!ெனgச)-ைக ேம:ெகா�ளi, நக1ப�திய'2 33 
வா1=கள�2 உ�ள வ ?=க<-�, ெச!5 காQgச2, ISI, SARI 
Survey எ=-க ேவ;=ெமனi, மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ1, 
ெத!காசி அவ1கள�! ஆQi-��ட#தி2 ெத)வ'#3�ளதா2 
ஏ:கனேவ உ�ள DBC பண'யாள1கைள ெகா;= Dengue 
ம:5 Corona Disease Central Activities ேம:ெகா�ள இயலாத 
நிைலய'2 உ�ள3. எனேவ �=தலாக 30 DBC பண'யாள1க� 
மாவ�ட ஆ�சி#தைலவ1, ெத!காசி அவ1களா2 
அCமதி-க(ப�ட தின-�லி அ�(பைடய'2 பண'யாள1கைள 
90 நா�க<-� பய!ப=#தி- ெகா�ள உ#ேதச ெசலi# 
ெதாைக I.864000/-ைய ெபா3நிதிய'லி%>3 ெசலவ'ட 
ம!ற#தி! அCமதி ேவ;ட(ப=கிற3. (ந.க.எ;.884/2020/எg1) 
 

அCமதி-க( 
ப�ட3 
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ெபா%�.38 
            �ள�ய��� நகரா�சி-� உ�ப�ட 1 Gத2 33 
வா1=க<-� ��ந?1 வ'நிேயாக ெசQவத:� 
ஆ1.எM.ேக.ப'. ேம2நிைல ந?1#ேத-க# ெதா��, அரK 
ம%#3வமைன ந?1#ேத-க# ெதா��, க:பகவ ?தி ேம2நிைல 
ந?1#ேத-க# ெதா��, இ>திரா நக1 ேம2நிைல ந?1#ேத-க# 
ெதா�� ம:5 சி>தாமண' ேம2நிைல ந?1#ேத-க# 
ெதா��கள�2 உ�ள அளiேகா2க� G:றி
 ேசதமைட>3 
காண(ப=வதா2 ந?1#ேத-க# ெதா��கள�ல ந?)! 
அளiகைள க;டறிய G�யவ'2ைல. இதனா2 நக)2 உ�ள 
6 ந?1ேத-க# ெதா��கள�
 �தியதாக (LEVEL GAUGE) ெபா%#த 
ேவ;� இ%(பதா2 இ>நகரா�சி ெபா3(பண' 
ேம:பா1ைவயாள1 ம:5 நகரா�சி ெபாறியாள1 அவ1கள�! 
அறி-ைகய'! அ�(பைடய'2 ேம:ப� பண'ய'ைன 
ேம:ெகா�ளi, அத:கான மதி(பH�=# ெதாைக I.4,80,000/-
-�, ேம:ப� ��ந?1 நிதிய'! கீE ேம:ெகா�ளi 
ம!ற#தி! அCமதி ேவ;ட(ப=கிற3. (ந.க.எ;.0505/2021/இ2) 

அCமதி-க( 
ப�ட3 
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ெபா%�.39 
             �ள�ய��� நகரா�சி இர;டா நிைல நகரா�சி 
ஆ�. 55.166 ச3ரகிேலா ம��ட1 பர(பளi ெகா;ட 
இ>நகரா�சிய'2 33 வா1=க� அைம>3�ளன. ெமா#த 2580 
ெத%வ'ள-�க� உ�ள3. ேம:ப� ெத%வ'ள-�கைள 
பராம)-க ஒ% மி!கப'யாள1 ம:5 ஒ% மி!கப' 
உதவ'யாள1 பண'�)>3 வ%கி!றன1. ேம:ப� 2580 
ெத%வ'ள-�கைள பராம)(� பண' ேம:ெகா�ள 4 
மி!கப'யாள1 ம:5 4 மி!கப' உதவ'யாள1 
ேதைவ(ப=வதா
 நகரா�சி eல ெத%வ'ள-� பண' 
ேம:ெகா;டா2 அதிக ெசலவ'ன ஆவதா
, தன�யா1 
eல பராம)(� பண' ேம:ெகா�ள இ>நக1ம!ற த?1மான 
எ;.507, நா�.31.08.2012-2 அCமதி-க(ப�= ெச!ைன 
நகரா�சி நி1வாக ஆைணய1 அவ1க<-� ப'ேரரைண 
சம1(ப'-க(ப�= ெச!ைன நகரா�சி நி1வாக ஆைணய1 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



அவ1கள�! க�த ந.க.எ;.45490/2012/�.ஒ.1, நா�.27.08.2013-!ப� 
அCமதிo வழ�க(ப�=�ள3. இ>நக1ம!ற# த?1மான 
எ;.1556, நா�.16.12.2020-!ப� தி%ெந2ேவலி �க�கா 
எல-�)-க2M தன�யா1 நி5வன#தி! eல 16.12.2020 
Gத2 31.03.2021 வைர பண' ேம:ெகா�ள ேவைல உ#திரi 
16.12.2020-2 வழ�க(ப�= ெத%வ'ள-� இய-�த2 ம:5 
பராம)(� பண' ந2ல Gைறய'2 எfவ'தமான �கா% 
இ!றி ேம:ெகா�ள(ப�= வ%கி!ற3. ேம:ப� உ#திரi 
31.03.2021 உட! G�வைடகிற3. எனேவ ேம:ப� பண' 
ெபா3ம-கள�! அ#தியாவசியமான பண' எ!பதா2 
ெபா3ம-கள�! நல! க%தி 2014-20152 ெத%வ'ள-� 
இய-�த2 ம:5 பராம)(� பண' ஏ:கனேவ 
அCமதி-க(ப�ட வ'ைல வ'கித#தி! அ�(பைடய'2 01.04.2021 
Gத2 30.06.2021 வைர ேம:ெகா�ள ெதாட1>3 காலந?��(� 
ெசQதிடi ம:5 ESCO அரK தன�யா1 மய அG2ப=#3 
ப�ச#தி2 காலந?��(� ர#3 ெசQய(ப= எ!ற 
நிப>தைனக<-��ப�= ேம:ப� தி%ெந2ேவலி �க�கா 
எல-��)-க2M நி5வன#தி! eல பண'க� 
ேம:ெகா�ளi, அத:கான ெசலவ'ன#ைத நகரா�சி 
வ%வாQ நிதிய'லி%>3 ேம:ெகா�ளi ம!ற#தி! 
அCமதி ேவ;ட(ப=கிற3. (ந.க.எ;.1271/2020/இ2) 
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ெபா%�.40 
          �ள�ய��� நகரா�சி ெபா3Kகாதார(ப')i hQைம 
பண'யாள1க�, DBC பண'யாள1க�, ெகாேரானா ம:5 
ெட�� காQgச2 Survey பண'யாள1க� த�க<-� ஒ3-கீ= 
ெசQய(ப�ட ப�திக<-� ெச2
 ேபா3 ஒள�I�= 
ச�ைட அண'>3 பண'-� ெச2ல ேவ;=ெமன மாவ�ட 
ஆ�சி#தைலவ1, ெத!காசி அவ1கள�! ஆQi-��ட#தி2 
ெத)வ'-க(ப�ட3.  த:ேபா3 ஒள�I�= ச�ைட ேபாதிய 
அளi இ%(� இ2லாத காரண#தா2 �தியதாக 350 எ;ண 
ஒள�I�= ச�ைட வா�க உ#ேதச ெசலi#ெதாைக 
I.1,40,000/- (IபாQ ஒ% இல�ச#3 நா:பதாய'ர ம�=)-ைய 
ெபா3நிதிய'லி%>3 ெசலவ'ட ம!ற#தி! அCமதி 
ேவ;ட(ப=கிற3. (ந.க.எ;.884/2020/எg1) 

அCமதி-க( 
ப�ட3 
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ெபா%�.41            
          �ள�ய��� நகரா�சி ெபா3Kகாதார(ப')வ'2 
பண'�)o hQைம பண'யாள1க�, DBC பண'யாள1க�, 
ெகாேரானா ம:5 ெட�� காQgச2 ச1ேவ 
பண'யாள1க<-� ஒள�% ச�ைட வ'நிேயாக ெசQo 
பண'ைய ேம:ெகா�வத:� த�தி வாQ>த 
நி5வன�கள�டமி%>3 17.02.2021 அ!5 வ'ைல(��ள� 
ேகார(ப�டதி2 கீE-க;ட e!5 வ'ைல(��ள�க� 
வர(ெப:5�ளைத ம!ற#தி! பா1ைவ-�, G�வ':� 
ைவ-க(ப=கிற3. 
வ. 
எ
; 

நி5வன#தி! ெபய1 ம:5 
Gகவ) 

வ'ைல(��ள�ய'! 
வ'ைல வ'பர  (GST 

உ�பட) 
1 தமிEநா= ம2�ப1பM, 1 எ;ண – I.378 

அCமதி-க( 
ப�ட3 



                                         
   
                                            தன�அ
வல1 (ம) ஆைணயாள1, 
                                                   �ள�ய��� நகரா�சி. 

25A, K>தரதாM ேட�- ெத%, 
தி%gசி 

2 
ஐ�ய2 �# இ!�ேகா ச1f, 
14, ெரனா2�M ேரா=, 
தி%gசி. 

1 எ;ண – I.393.75 

3 

ச>திேராதய �ேரட1M, 
G-17, தைர#தள,  
ச#திர ேப%>3 நிைலய, 
தி%gசி. 

1 எ;ண – I.430.50 

     ேம:க;ட e!5 வ'ைல(��ள�கள�2 வ)ைச எ;.1-2 
உ�ள தமிEநா= ம2�ப1பM, தி%gசி நி5வன#தி! 
வ'ைல(��ள� �ைறவாக உ�ளைத ம!ற அCமதி-கலா. 
(ந.க.எ;.884/2020/எg1) 
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ெபா%�.42 
             �ள�ய��� நகரா�சி ெபா3Kகாதார(ப')i ெட�� 
ைவரM பர(� ெகாK-கைள அழி-� �ைக ெதள�-� 
இய>திர (Indoor, Outdoor Fogging Machine)  பr3ந?-க ெசQo 
பண'ைய ேம:ெகா�வத:� த�தி வாQ>த 
நி5வன�கள�டமி%>3 20.01.2021 அ!5 வ'ைல(��ள� 
ேகார(ப�டதி2 கீE-க;ட e!5 வ'ைல(��ள�க� 
வர(ெப:5�ளைத ம!ற#தி! பா1ைவ-�, G�வ':� 
ைவ-க(ப=கிற3. 

வ. 
எ; 

நி5வன#தி! 
ெபய1 ம:5 

Gகவ) 

வ'ைல(��ள�ய'! வ'ைல 
வ'பர (I.) 

1 
Systems Engineering, 
Ramapuram, Chennai. 

Mega Vehicle Mount Thermo Fogging 
Machine – Per Rs.22,500/- 
Portable Thermo Fogging Machine –
Per Rs.5,100/- 

2 
Vigneswari Industrial 
Products, 
K.K.Nagar, Chennai. 

Mega Vehicle Mount Thermo Fogging 
Machine – Per Rs.22,900/- 
Portable Thermo Fogging Machine – 
Per Rs.5,300/- 

3 
S.N.Enterprises, 
Valasaravakkam, 
Chennai. 

Mega Vehicle Mount Thermo Fogging 
Machine – Per Rs.22,800/- 
Portable Thermo Fogging Machine –  
Per Rs.5,200/- 

         ேம:க;ட e!5 வ'ைல(��ள�கள�2 வ)ைச எ;.1-
2 உ�ள Systems Engineering, Ramapuram, Chennai நி5வன#தி! 
வ'ைல(��ள� �ைறவாக உ�ளைத ம!ற அCமதி-கலா. 
(ந.க.எ;.0853/2021/எg1) 

அCமதி-க( 
ப�ட3 


