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ப� பக!4.30 மண�%& நகரா'சி அ)வலக+தி! தன� அ)வல- ம .� ஆைணய-(ெபா) அவ-களா! நக-ம2ற 

ெபா�� ம45 ேம ெகா�ள	ப'ட சாதாரண%7'ட நடவ8%ைகக�  

                                                                 92ன�ைல:தி�.5. தமய:தி,  

                                                                                                                                                       தன� அ)வல- 
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வ�ைச எ� ம�� ம�ற ��ட ெபா�� 
    

ம�ற�தி� 
த��மான�    

28.02.2020 01 நகரா'சி%& ெசா:தமான பைழய நகரா'சி அ)வலக+தி! இ� ச%கர 
வாகன� நி.+தி% ெகா�வத கான &+தைக உ�ம� 20.02.2020� ேததிய�! 
ஏல� ம .� ஒ	ப:த	?�ள� நட+த	ப'ட5. இ@ இன+தி & 
ஒ	ப:த	?�ள�க� ஏ5� ெபற	படவ�!ைல.இ@ இன+தி! 4 ஏலதார-க� 
கீ�%காB� வ�பர	ப8 கல:5ெகாCD ஏல% ேக�வ� ேக'D�ளா-க�.  இதி! 
தி�.எF.மண�கCட2 அவ-க� உய-:தப'ச ஏல% ேக�வ�யாக G.204000/- 
ேக'D�ளா-. இ+ ெதாைகயான5 ெச2ற ஆCD &+தைக+ ெதாைக 
G.1,99,553/- கா'8)� உய-வாகM� ம .� 3 ஆCD சராச� G.1,90,201 
கா'8)� உய-வாகM� ஏல ேக�வ� ேக'க	ப'D�ள5.  உய-:தப'ச ஏல% 
ேக�வ� ேக'D�ள தி�.எF. மண�கCட2 5ைறN- அவ-கO%& ேம கCட 
&+தைக இன+ைத 01.04.2020 9த! 31.03.2021 98யM�, 01.04.2021 9த! 
31.03.2023 98ய ேம காB� &+தைக ெதாைக G.2,04,000/- +தி! 5 சதவ�கித� 
G.10,200/- 7Dதலாக G.2,14,200/- நி-ணய� ெசP5 வQ! ெசP5%ெகா�ளM�, 

தR-மான 
எC:341 
அTமதி%
க	ப'ட5. 
    
    
    
    



01.04.2022 9த! 31.03.2023 98ய G.2,14,200/-! 5 சதவ�கித� G.10,710/- 7Dதலாக 
G.2,24,910/- நி-ணய� ெசPயM� ம .� 3 ஆCDகO%& வ�மானவ� ம .� 
அரV%& ெச)+த ேவC8ய வ�ய�ன� ெச)+த அTமதி+5� ஒ	பைட	? 
ெசPய ம2ற+தி2 அTமதி%& ெபா�� ைவ%க	பDகிற5. 

வ.எC. ஏலதார- ெபய-  ஏல ேக�வ� வ�பர� 
1 ெச.9+5சாமி G.2,03,750/- 
2 எF. மண�கCட2 G.2,04,000/- 
3 8.இ:திரஜி+ G.2,03,000/- 
4 ஜி.வ�.வ-மா G.2,02,600/- 

         (ந.க.எC.380/2020/அ1) 
அ�வலக !றி"#: ஒ	?த! வழXகலா� 

28.02.2020 02     நகரா'சி%& ெசா:தமான Vவாமிநாத2 தினச� மா-%ெக' கைட எC 
14 ஏல� ம .� ஒ	ப:த	?�ள� 20.02.2020 நைடெப றதி! தி�.8.காஜாைமதி2 
எ2பவ- ஒ�வ- ம'Dேம ஏல+தி! ெபா.	?+ெதாைக ெச)+திY�ளா-.  
இதனா! இ@வ�ன� உ.தி ெசPய இயலவ�!ைல.  இ@வ�ன+ைத ம.ப8Y� 
27.02.2020� ேததிய�! நைடெப ற ஏல+தி! கீ�%கCட இ� நப-க� ஏல+தி! 
கல:5ெகாCD ஏல% ேக�வ� ேக'D�ளா-க�.  அத2 வ�பர�. 

வ.எC. ஏலதார- ெபய- உய-:தப'ச மாத வாடைக 
ஏல ேக�வ� 

1 8.காஜாைமதR2 G.2300/- 
2 எ�. ெச!வ&மா- G.2290/- 

 ேம காB� ஏல+தி! ஒ	ப:த	?�ள� ஏ5� ெபற	படவ�!ைல.  ேம ப8 
ஏல+தி! தி�.8.காஜாைமதR2 எ2பவ- உய-:தப'ச மாத வாடைகயாக G.2300/- 
ேக'D�ளா-. அ2னா- ேக'D�ள மாத வாடைகயான5 இத & 92 உ�ள 
மாத வாடைக G.1800/- %& ேம! உ�ளதா! தி�.8. காஜாைமதR2 எ2பவர5 
உய-:தப'ச மாத வாடைக ேக�வ�ைய ஊ-ஜித� ெசPயலா� ம2ற+தி2 

தR-மான 
எC:342 
அTமதி%
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அTமதி%& ைவ%க	பDகிற5. (ந.க.எC.380/2020/அ1) 
அ�வலக !றி"#: ம2ற� அTமதி%கலா�. 

28.02.2020 03 நகரா'சி%& ெசா:தமான Vவாமிநாத2 தினச� மா-%ெக' கைட எC 7 
ஏல� ம .� ஒ	ப:த	?�ள� 20.02.2020 நைடெப றதி! தி�.எ.சரவண2 
எ2பவ- ஒ�வ- ம'Dேம ஏல ெபா.	?+ெதாைக ெச)+திY�ளா-.  இதனா! 
இ@வ�ன� உ.தி ெசPய இயலவ�!ைல.  இ@வ�ன+ைத ம.ப8Y� 27.02.2020� 
ேததிய�! நைடெப ற ஏல+தி! கீ�%கCட இ� நப-க� ஏல+தி! 
கல:5ெகாCD ஏல% ேக�வ� ேக'D�ளா-க�.  அத2 வ�பர�. 

வ.எC. ஏலதார- ெபய- உய-:தப'ச மாத வாடைக 
ஏல ேக�வ� 

1 எ.சரவண2 G.1725/- 
2 எ�.கி�[ண\-+தி G.1750/- 

 ேம காB� ஏல+தி! ஒ	ப:த	?�ள� ஏ5� ெபறவ�!ைல.  ேம ப8 ஏல+தி! 
தி�.எ�.கி�[ண\-+தி எ2பவ- உய-:தப'ச மாத வாடைகயாக G.1750/- 
ேக'D�ளா-. அ2னா- ேக'D�ள மாத வாடைகயான5 இத & 92 உ�ள 
மாத வாடைக G.1600/- %& ேம! உ�ளதா! தி�. எ�.கி�[ண\-+தி 
எ2பவர5 உய-:தப'ச மாத வாடைக ேக�வ�ைய ஊ-ஜித� ெசPயலா� 
ம2ற+தி2 அTமதி%& ைவ%க	பDகிற5. (ந.க.எC.380/2020/அ1) 
அ�வலக !றி"#: ம2ற� அTமதி%கலா�. 

தR-மான 
எC:343 
அTமதி%
க	ப'ட5 

28.02.2020 04 இ:நகரா'சி%& ெசா:தமான கீ�%கCட &+தைக உ�ம� ஏல� ம .� 
ஒ	ப:த	?�ள� 27.02.2020� ேததி ேகார	ப'ட5.  வ�ைச எC.1! கCD�ள 
இன+தி & யா�� ஏல	ெபா.	?+ெதாைக ெச)+தவ�!ைல.  இதனா! ஏல� 
நட+த	படவ�!ைல.  வைச எC.2,3 (கைட எC.7 ம .� 14 நRXகலாக) 4 
ம .� 5! கCD�ள கைடகO%& யா�� ஏல	ெபா.	?+ெதாைக 
ெச)+த	படவ�!ைல. இதனா! ஏல� நட+த	படவ�!ைல.  ேம)� இ@ 

தR-மான 
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இன+தி! கCட வ�ைச எC.2,3,4 ம .� 5! கCD�ள &+தைக இன� 
ம .� கைடக� நகரா'சி ெபா.	ப�! இ�:ததா! இ@வ�ன+தி & ேக'? 
இ!ைல.  ேம)� ேம காB� இனXகO%& ம. ஏல� ேகார ம2ற+தி2 
ஒ	?த)%& ைவ%க	பDகிற5. 
வ. 
எC 

&+தைக இன� வ�பர� 

1 5ைறN- நகரா'சி ேப�:5 நிைலய+தி! வ:5 ெச!)� 
ேப�:5கO%& தினச� க'டண� வQ! ெசP5ெகா�O� 
உ�ம�. 

2 நகரா'சி ஆDவைத ெசPY� இட+தி! க'டண� வQ! 
ெசP5ெகா�O� &+தைக உ�ம�. 

3 5ைறN- நகரா'சி Vவாமிநாத2 தினச� மா-%ெக' கைடக� 
7,14,15,16,17,18,34,42,43,44 ம .� 45-%கான &+தைக உ�ம� 
(ஒ@ெவா� கைட%&� தன�+தன�யாக வ�Cண	ப�%க ேவCD�) 

4 வார]ச:ைதய�! உ�ள ஆ'8ைற]சி கைடக� 
2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ம .� 17 (ஒ@ெவா� கைட%&� 
தன�+தன�யாக வ�Cண	ப�%க ேவCD�) 

5 5ைறN- நகரா'சி%& ெசா:தமான அCணா ேப�:5 நிைலய� 
பைழய நகரா'சி அ)வலக வளாக ?திய கைட எC.2,4,5,9,10 
ம .� 18 (ஒ@ெவா� கைட%&� தன�+தன�யாக வ�Cண	ப�%க 
ேவCD�.) 

(ந.க.எC.380/2020/அ1)  
அ�வலக !றி"# :  

ேம காB� &+தைக இனXக� 2,3,4,5 ஆகியவ றி! கCD�ள 
இனXக� நகரா'சி ெபா.	ப�! உ�ளதா! ேக'? இ!ைல எ2பைத ம2ற� 
பதிM ெசPயலா�.  ேம)� வ�ைச எC.1,2,3,4,5! கCD�ள இனXக� ம. 



ஏல� வ�ட ம2ற� அTமதி%கலா�. 

28.02.2020 05 இ:நகரா'சி%& ெசா:தமான கீ�%கCட &+தைக உம� ஏல� ம .� 
ஒ	ப:த	?�ள� 27.02.2020� ேததி ேகார	ப'ட5.  வ�ைச எC.1! கCD�ள 
இன+தி & யா�� ஏல	ெபா.	?+ெதாைக ெச)+தவ�!ைல.  இதனா! ஏல� 
நட+த	படவ�!ைல.  வைச எC.2,3 (கைட எC.7 ம .� 14 நRXகலாக) 4 
ம .� 5! கCD�ள கைடகO%& யா�� ஏல	ெபா.	?+ெதாைக 
ெச)+த	படவ�!ைல.  இதனா! ஏல� நட+த	படவ�!ைல.  ேம)� இ@ 
இன+தி! கCட வ�ைச எC.2,3,4 ம .� 5! கCD�ள &+தைக இன� 
ம .� கைடக� நகரா'சி ெபா.	ப�! இ�:ததா! இ@வ�ன+தி & ேக'? 
இ!ைல.  ேம)� ேம காB� இனXகO%& ம. ஏல� ேகார ம2ற+தி2 
ஒ	?த)%& ைவ%க	பDகிற5. 
வ. 
எC 

&+தைக இன� வ�பர� 

1 5ைறN- நகரா'சி ேப�:5 நிைலய+தி! வ:5 ெச!)� 
ேப�:5கO%& தினச� க'டண� வQ! ெசP5ெகா�O� 
உ�ம�. 

2 நகரா'சி ஆDவைத ெசPY� இட+தி! க'டண� வQ! 
ெசP5ெகா�O� &+தைக உ�ம�. 

3 5ைறN- நகரா'சி Vவாமிநாத2 தினச� மா-%ெக' கைடக� 
7,14,15,16,17,18,34,42,43,44 ம .� 45-%கான &+தைக உ�ம� 
(ஒ@ெவா� கைட%&� தன�+தன�யாக வ�Cண	ப�%க ேவCD�) 

4 வார]ச:ைதய�! உ�ள ஆ'8ைற]சி கைடக� 
2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ம .� 17 (ஒ@ெவா� கைட%&� 
தன�+தன�யாக வ�Cண	ப�%க ேவCD�) 

தR-மான 
எC:345 
அTமதி%
க	ப'ட5 
 



5 5ைறN- நகரா'சி%& ெசா:தமான அCணா ேப�:5 நிைலய� 
பைழய நகரா'சி அ)வலக வளாக ?திய கைட எC.2,3,4,5,9,10 
ம .� 18 (ஒ@ெவா� கைட%&� தன�+தன�யாக வ�Cண	ப�%க 
ேவCD�.) 

    ந.க.எC.380/2020/அ1        
 அ�வலக !றி"# :  

ேம காB� &+தைக இனXக� 2,4,5,6 ஆகியவ றி! கCD�ள 
இனXக� நகரா'சி ெபா.	ப�! உ�ளதா! ேக'? இ!ைல எ2பைத ம2ற� 
பதிM ெசPயலா�.  ேம)� வ�ைச எC.1,2,4,5,6! கCD�ள இனXக� ம. 
ஏல� வ�ட ம2ற� அTமதி%கலா�. 

28.02.2020 06 5ைறN- நகரா'சி அ)வலக பய2பா'8! உ�ள கண�ன�க� இய%&வத & 
பய2பD+த	ப'D வ�� UPS ேப'ட�க� பaதைட:5�ளதா! அதைன மா றி 
12 எCண�%ைகய�! ?திய ேப'ட�க� (12 Volt /28AH SMF Battery) அைம%&� 
பண�%& உ�o- நி.வனXகள�டமி�:5 வ�ைல	?�ள� ேகார	ப'டதி! 
கீ�கCட வ�பர	ப8 \2. வ�ைல	?�ள�க� 19.02.2020 அ2. ெபற	ப'ட5.  
அத2 வ�பர�. 

வ.எ
C 

நி.வன+தி2 ெபய- வ�ைல வ�கித� 

1 
KUMAR SYSTEMS, 
67,SRS Nagar, Bus stand, 
Thuraiyur – 621 010. 

G.41,472/- 

2 

NOVATEUR ELECTRICAL & DIGITAL 
SYSTEMS PVT LIMITED, 
No.6, 7th Main Road, 
Srinivasa Nagar, Trichy - 620 017. 

G.35,328/- 

3 POWERCOM TECHNOLOGIES, G.47,616/- 

தR-மான 
எC:346 
அTமதி%
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No.D7, 11th C Cross, Thillai Nagar, 
Trichy – 620 018. 

ேம கCட  \2. வ�ைல	?�ள�கள�! வ.எC.2-! உ�ள NOVATEUR ELECTRICAL 
& DIGITAL SYSTEMS PVT LIMITED, Trichy  எ2ற நி.வன� வழXகிய வ�ைல	?�ள� 
வ�ைலவ�கித� &ைறவாக உ�ள5 ஏ ப5 &றி+5 ம2ற+தி2 அTமதி%& 
ைவ%க	பDகிற5.(ந.க.எC.168/2020/இ1)  
அ�வலக !றி"# : ம2ற� அTமதி%கலா� 

28.02.2020 07 5ைறN- நகரா'சிய�! தமி�நாD &8நR- வ8கா! வா�ய� \ல� 
காவ�� 7'D%&8நR- தி'ட+தி2 கீ� ெபற	பD� &8நRரான5 அ@வ	ேபா5 
ஏ பD� மி2தைடகள�னா)�, ெமய�2 &ழாய�ன�! அைட	? ம .� உைட	? 
ஏ பD� த�வாய�! ெபா5ம%கO%& அைன+5 ப&திகO%&� சீரான &8நR- 
வழXக இயலவ�!ைல.  ேம)� த ேபா5 வற'சி நிலவ� வ�வதா! நில+த8 
நR-ம'ட� ெவ&வாக &ைற:5 வ�வதா)� ெபா5ம%கO%& &8நR- 
வ�நிேயாக� ெசPய ேபா5மான அளM &8நR- கிைட%கவ�!ைல.  எனேவ, 
ெபா5ம%கள�டமி�:5 ?கா-க� வ:த வCண� உ�ளதா! &8நR- 
ப�ர]சைனைய தR-%க லா� \ல� ெபா5ம%கO%& &8நR- வழXக மதி	ப�D 
G.10.00 இல'ச+தி & தயா- ெசPய	ப'D ம2ற+தி2 அTமதி%& 
ைவ%க	பDகிற5.( ந.க.எC.633/2020/இ1)  
அ�வலக !றி"# :  

1. ம2ற� அTமதி%கலா�. 
2. ேம ப8 ெசலவ�ன� &8நR- நிதிய�! ேம ெகா�ள ம2ற� 

அTமதி%கலா�. 

தR-மான 
எC:347 
அTமதி%
க	ப'ட5 
 

28.02.2020 08 5ைறN- நகரா'சிய�!, வா-D எC.1 வட%& ரத வ Rதிய�! ?திய காவ�� &8நR- 
பகி-மான &ழாP பதி%&� பண�%& மதி	ப�D G.1.50 இல'ச+தி & 
இ:நக-ம2ற தR-மான எC.331 நா�. 31.1.2020! ஒ	?த! வழXகியைத 
ெதாட-:5 27.02.2020 அ2. ஒ	ப:த	?�ள� ேகார	ப'டதி! கீ�கCட வ�பர	ப8 

தR-மான 
எC:348 
அTமதி%
க	ப'ட5 



ஒ	ப:த	?�ள� வர	ெப ற5. 
வ. 
எC 

ஒ	ப:ததார- ெபய- ஒ	ப:த	?�ள�ய�! சதவ Rத� 

1 
தி�.T.இ:திரஜி+, 
ஒ	ப:ததார-, 5ைறN- 

மதி	ப�'ைட வ�ட 0.17% &ைறM 

2 
தி�.K.சரவண2, 
ஒ	ப:ததார-, 5ைறN- 

மதி	ப�'ைட வ�ட 0.25% அதிக� 

ேம கCட ஒ	ப:த	?�ள�ய�! வ.எC.1-! உ�ள தி�.T.இ:திரஜி+, 
ஒ	ப:ததார-, 5ைறN- அவ-கள�2 ஒ	ப:த	?�ள� மதி	ப�'ைட வ�ட 0.17% 
&ைறவாக உ�ள5 ஏ ப5 &றி+5 ம2ற+தி2 98வ� & ைவ%க	பDகிற5. 
(ந.க.எC174/2020/இ1)  
அ�வலக !றி"# : ம2ற� அTமதி%கலா�. 

 

28.02.2020 09 5ைறN- நகரா'சிய�!, வா-D எC.7 ச:ைத ேராD ப&திய�! பaதைட:5�ள 
பகி-மான &ழாPகைள ச�ெசPத! பண�%& மதி	ப�D G.1.50 இல'ச+தி & 
இ:நக-ம2ற தR-மான எC.332 நா�.31.1.2020! ஒ	?த! வழXகியைத ெதாட-:5 
27.02.2020 அ2. ஒ	ப:த	?�ள� ேகார	ப'டதி! கீ�கCட வ�பர	ப8 
ஒ	ப:த	?�ள� வர	ெப ற5. 

வ. 
எC 

ஒ	ப:ததார- ெபய- ஒ	ப:த	?�ள�ய�! சதவ Rத� 

1 
தி�.T.இ:திரஜி+, 
ஒ	ப:ததார-, 5ைறN- 

மதி	ப�'ைட வ�ட 0.22% &ைறM 

2 
தி�.K.சரவண2, 
ஒ	ப:ததார-, 5ைறN- 

மதி	ப�'ைட வ�ட 0.35% அதிக� 

ேம கCட ஒ	ப:த	?�ள�ய�! வ.எC.1-! உ�ள தி�.T.இ:திரஜி+, 
ஒ	ப:ததார-, 5ைறN- அவ-கள�2 ஒ	ப:த	?�ள� மதி	ப�'ைட வ�ட 0.22% 
&ைறவாக உ�ள5 ஏ ப5 &றி+5 ம2ற+தி2 98வ� & ைவ%க	பDகிற5.( 

தR-மான 
எC :349 
அTமதி%
க	ப'ட5 
 



ந.க.எC.174/2020/இ1) 
அ�வலக !றி"# : ம2ற� அTமதி%கலா� 

 
28.02.2020 10 5ைறN- நகரா'சிய�!, வா-D எC.21 தியாகி சிXகாரேவல- ெத� பைழய 

நகரா'சி அ)வலக� 9த! SLR Tower 98ய ?திய காவ�� &8நR- ெமய�2 
&ழாP பதி%&� பண�%& மதி	ப�D G.5.00 இல'ச+தி & இ:நக-ம2ற தR-மான 
எC.333நா�.31.1.2020! ஒ	?த! வழXகியைத ெதாட-:5 27.02.2020 அ2. 
ஒ	ப:த	?�ள� ேகார	ப'டதி! கீ�கCட வ�பர	ப8 ஒ	ப:த	?�ள� 
வர	ெப ற5. 

வ. 
எC 

ஒ	ப:ததார- ெபய- ஒ	ப:த	?�ள�ய�! சதவ Rத� 

1 
தி�.T.இ:திரஜி+, 
ஒ	ப:ததார-, 5ைறN- 

மதி	ப�'ைட வ�ட 0.15% &ைறM 

2 
தி�.K.சரவண2, 
ஒ	ப:ததார-, 5ைறN- 

மதி	ப�'ைட வ�ட 0.22% அதிக� 

ேம கCட ஒ	ப:த	?�ள�ய�! வ.எC.1-! உ�ள தி�.T.இ:திரஜி+, 
ஒ	ப:ததார-, 5ைறN- அவ-கள�2 ஒ	ப:த	?�ள� மதி	ப�'ைட வ�ட 0.15% 
&ைறவாக உ�ள5 ஏ ப5 &றி+5 ம2ற+தி2 98வ� & 
ைவ%க	பDகிற5.(ந.க.எC.174/2020/இ1) 
அ�வலக !றி"# : ம2ற� அTமதி%கலா� 

தR-மான 
எC:350  
அTமதி%
க	ப'ட5 
 

28.02.2020 11 ேதசிய நக-	?ற வா�வாதார இய%க� (NULM) தி'ட+தி2 கீ� 5ைறN- அரV 
ம�+5வமைன சிகி]ைச%& ேநாயாள�கOட2 வ�� உறவ�ன-க� 
தX&வத & ஏ5வாக ம�+5வமைன வளாக+தி! சிற	? உைறவ�ட� க'8ட� 
(Special Shelter) அைம	பத & மதி	ப�D G.50.00 இல'ச+தி & தயா- ெசPய	ப'D 
ம2ற+தி2 அTமதி ேவCட	பDகிற5. (ந.க.எC.2585/2019/இ1)  
அ�வலக !றி"# :  

தR-மான 
எC:351  
அTமதி%
க	ப'ட5 
 



1. ம2ற� அTமதி%கலா�. 
2. ேம ப8 பண� ேதசிய நக-	?ற வா�வாதார இய%க� (NULM) தி'ட+தி2 

கீ� நிதி ஒ5%கீD (ம+திய அரV மா2ய நிதி 60% ம .� மாநில அரV 
மா2ய நிதி 40%) வழXக ேகா�, தன� அ)வல- ம .� ஆைணய- 
அவ-கள�2 92 அTமதி ெப . நகரா'சி நி-வாக ஆைணய-, ெச2ைன 
அவ-கO%& க�+5� அT	ப�யத &� ம2ற� அTமதி%கலா�. 

28.02.2020 12 5ைறN- நகரா'சிய�! வ�ய�னXக�, இ:நகரா'சி ?திய அ)வலக 
க'8ட+தி! அைம%க	ப'D�ள ஒ� கண�ன� வ�வQ! ைமய+தி2  \ல� 
வQ! பண�யான5 ேம ெகா�ள	ப'D வ�கிற5. ேம ப8 வ�வQ! ைமய� 
நக- ப&திய�லி�:5 ெதாைலவ�! அைம:5�ளதா! ெபா5 ம%க� 
வ�ய�னXக� ெச)+த இயலாத நிைல ஏ பDகிற5. எனேவ, வ�வQ! 
பண�ய�ைன 5�தபD+தM�, ெபா5ம%க� வ� ெச)+த ஏ5வாக ேப�:5 
நிைலய� அ�கி! பைழய நகரா'சி அ)வலக க'8ட+தி! வ�வQ! ைமய� 
அைம	பத & மதி	ப�D G.1.00 இல'ச+தி & தயா- ெசPய	ப'D ம2ற+தி2 
அTமதி%& ைவ%க	பDகிற5. ேம)� வQ! பண�ய�2 அவசர அவசிய� க�தி 
ேம ப8 பண�ய�ைன நகரா'சி பதிMெப ற ஒ	ப:ததார- தி�.T.இ:திரஜி+ 
எ2பவ- \ல� தமி�நாD நகரா'சிக� ச'ட� 1920 ப��M 152 கீ� பண� 
ேம ெகாCடைதY� ம2ற+தி2 பா-ைவ%&� பதிவ� &� 
ைவ%க	பDகிற5.(ந.க.எC. 642/2020/இ1) 
அ�வலக !றி"# :  

வQ! பண�ய�2 அவசர அவசிய� க�தி ேம ப8 பண�ய�ைன 
நகரா'சி பதிMெப ற ஒ	ப:ததார- தி�.T.இ:திரஜி+ எ2பவ- \ல� 
தமி�நாD நகரா'சிக� ச'ட� 1920 ப��M 152 கீ� பண� 
ேம ெகாCடைதY� ம2ற� பா-ைவய�'D பதியலா�. 

தR-மான 
எC: 352  
பதிM 
ெசPய	ப
'ட5 



28.02.2020 13 5ைறN- நகரா'சிய�! தமி�நாD நக-?ற சாைலக� அப�வ��+தி தி'ட� 
(TURIP 2019-20)-2 கீ� தா-சாைலக� அைம%&� பண�%& ஒ	ப:த	?�ள� 
அறிவ�	? மாநில ஒ	ப:த	?�ள� ெசPதி மல�)� ம .� மாநில அளவ�! 
தமி� ம .� ஆXகில ெசPதி+தாள�! வ�ள�பர� ெசPதைம%& ெதாைக 
G.53340/- ம'D� Accord Advertising Agencies, Chennai நி.வன+தி & வழXக 
ம2ற+தி2 அTமதி%க ைவ%க	பDகிற5. (ந.க.எC.2657/2019/இ1)                   
அ�வலக !றி"#: ம2ற� அTமதி%கலா�. 

தR-மான 
எC:353  
அTமதி%
க	ப'ட5 
 

28.02.2020 14 5ைறN- நகரா'சிய�! ஒ�Xகிைண:த நக-	?ற வள-]சி தி'ட� (IUDM) 2018-
192 கீ� ெவXகேடச?ர+தி! உ�ள உர%கிடXகி! (ச-ேவ எC.85/2) 20 KLD 
ெகா�ளளM ெகாCட கசD கழிM நR- V+திக�	? நிைலய� (Feacal Sludge 
Treatment Plant) அைம%&� பண� நைடெப . வ�கிற5.  இ:நகரா'சி இேத 
எCண�'ட 16.11.2018 ேததிய க8த+தி2 ப8 ேம ப8 பண�%&  Structural Design 
தயா- ெசP5 வழXகியத &, அCணா ப!கைல%கழக� திCD%கலிடமி�:5  
க'டண+ெதைக G.100000/- & GST (18%) G.18000/- 7Dத! G.118000/- ெச)+த 
ேகா� ேக'? வர	ெப .�ள5. எனேவ ேம &றி	ப�'ட க'டண+ெதாைக 
G.118000/- ய�ைன வXகி வைரேவாைலயாக The Director, Centre for Technology 
Development and Transfer (CTDT), Anna University, Chennai-600 025-%& ெச)+5வத & 
ம2ற+தி2   அTமதி ேவCட	பDகிற5. (ந.க.எC.3899/2018/இ1) 
அ�வலக !றி"# : ம2ற� அTமதி%கலா�. 

தR-மான 
எC:354  
அTமதி%
க	ப'ட5 
 
 

 

ஒ�/-5.தமய:தி 
தன� அ)வல- 
 

 /உCைம நக! / 

 

                                                                                                     ஆைணய-(ெபா), 
                                               5ைறN-  நகரா'சி     

 


