
 

ÂUt©zhkiy efuk‹w¡ T£l«ÂUt©zhkiy efuk‹w¡ T£l«ÂUt©zhkiy efuk‹w¡ T£l«ÂUt©zhkiy efuk‹w¡ T£l«    
அவசர        T£l m¿é¥òT£l m¿é¥òT£l m¿é¥òT£l m¿é¥ò    

     

09090909.0.0.0.08888.2019« njÂ .2019« njÂ .2019« njÂ .2019« njÂ ெவ�ள�    »Hik»Hik»Hik»Hik khiy 5.00 kâ¡F eilkhiy 5.00 kâ¡F eilkhiy 5.00 kâ¡F eilkhiy 5.00 kâ¡F eilெபற��ள    
ÂUt©zhkiy efuk‹w ÂUt©zhkiy efuk‹w ÂUt©zhkiy efuk‹w ÂUt©zhkiy efuk‹w mtrumtrumtrumtru¡ ¡ ¡ ¡     T£l elto¡iffs¦T£l elto¡iffs¦T£l elto¡iffs¦T£l elto¡iffs¦----    

Kd¦åiy : ÂU.Kd¦åiy : ÂU.Kd¦åiy : ÂU.Kd¦åiy : ÂU. Y. RnuªÂud¦ RnuªÂud¦ RnuªÂud¦ RnuªÂud¦ BE.,.,.,., jå mYty® kw¦W« jå mYty® kw¦W« jå mYty® kw¦W« jå mYty® kw¦W«     
efuh£Á bgh¿ahs® (k) Mizahs® (bgh) ÂUt©zhkiy efuh£Á.efuh£Á bgh¿ahs® (k) Mizahs® (bgh) ÂUt©zhkiy efuh£Á.efuh£Á bgh¿ahs® (k) Mizahs® (bgh) ÂUt©zhkiy efuh£Á.efuh£Á bgh¿ahs® (k) Mizahs® (bgh) ÂUt©zhkiy efuh£Á.    

bghU£fs¦bghU£fs¦bghU£fs¦bghU£fs¦    
FwŸ : FwŸ : FwŸ : FwŸ : ----    
bts¦s¤ jida ky®Ú£l« khªj®j«bts¦s¤ jida ky®Ú£l« khªj®j«bts¦s¤ jida ky®Ú£l« khªj®j«bts¦s¤ jida ky®Ú£l« khªj®j«    
cs¦s¤ jidaJ ca®Îcs¦s¤ jidaJ ca®Îcs¦s¤ jidaJ ca®Îcs¦s¤ jidaJ ca®Î    

த�®khd«®khd«®khd«®khd« 

371.371.371.371.  ÂUt©zhkiy efuh£Áæy¦ ghjhs rh¡fil Â£l« kw¦W« FoÚ® mÃéU¤Â 

Â£l§¦fs¦ KoÎw¦W bghJ k¡fs¦ gad¦gh£oy¦ cs¦sJ.  Ï¤Â£l¤Âdhy¦ ÏªefçYs¦s 
rhiyfs¦ gGjilªJ F©L« FêÍkhf cs¦sJ.  Ïjdhy¦ bghJ k¡fs¦ 
ngh¡Ftu¤Âw¦F äfÎ« Áukkhf cs¦sJ.  vdnt, Ãd¦tU« gGjilªj rhiyfis 
br¥gâl %.1000.00 y£r¤Âw¦F kÂ¥ÕL jahç¡f¥g£Ls¦sJ.  nkw¦f©l kÂ¥Õ£L 
bjhifæid jäH¦ehL ef®¥òw rhiy mÃéU¤Â Â£l« 2019-20 (TURIP)d¦ ÑH¦ kÂ¥ÕL 
jahç¡f¥g£L, cça Ãnuuiz mD¥Ã it¡f kd¦w mDkÂ¡F bghUs¦ 
it¡f¥gL»wJ.  

t.v©. gâæd¦ bga® 
rhiyæd¦ Ús« 

(Û) 
kÂ¥ÕL bjhif 

(%.y£r¤Ây¦) 

1 Ïªefuh£Áæd¦ th®L v©.1y¦ <rhd¦a« rªÂ¥ò rhiy, 
»UZzh ef®, th®L v©.6, ngnfhòu« 9tJ bjU, 
ngnfhòu« bkæd¦ bjU¡fëy¦ jh® rhiy kw¦W« kiHÚ® 
fhy¦tha¦ mik¤jy¦ 

1.430 200.00 

2 Ïªefuh£Áæd¦ th®L v©.4y¦ òJthâa§¦Fs¤bjU, 
th®L v©.18y¦ ÑH¦eh¤ö® fhyå, nt£lty« FW¡F 
bjU, jtÁah®Fs«, th®L v©.19 fhªÂ ef® 8tJ bjU 
kw¦W« 10tJ bjU¡fëy¦ jh® rhiy kw¦W« kiHÚ® 
fhy¦tha¦ mik¤jy¦ 

1.525 200.00 

3 Ïªefuh£Áæd¦ th®L v©.28y¦ m©zh ef® 7tJ 
bjUéy¦, th®L v©.39y¦ njd¦gHå ef®, uhkb#a« 
ef®, Fd¦w¡Fo mofsh® efçy¦ jh® rhiy kw¦W« 
kiHÚ® fhy¦tha¦ mik¤jy¦ 

1.710 200.00 

4 Ïªefuh£Áæd¦ th®L v©.26y¦ kz¡Fs éehaf® 
nfhéy¦ bjU, th®L v©.36y¦ nfhÃ ef® 1 Kjy¦ 8 
bjU¡fs¦ kw¦W« ghuÂjhrd¦ efçy¦ jh® rhiy kw¦W« 
kiHÚ® fhy¦tha¦ mik¤jy¦ 

1.535 200.00 

5 Ïªefuh£Áæd¦ th®L v©.39y¦ fhkuh#® ef®, th®L 
v©.36y¦ fhçad¦br£o¤ bjU kw¦W« rnuhd¦ gFÂæy¦ 
jh® rhiy kw¦W« kiHÚ® fhy¦tha¦ mik¤jy¦ 

1.780 200.00 

bkh¤j« 7.980 1000.00 
 



mYtyf¡ F¿¥ò:   
1. kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 
2. nkw¦f©l gâfS¡F efuh£Á ã®thf Miza®, brd¦id mt®fS¡F cça 

Ãnuuiz mD¥g kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 
 

(e.f.v©. 3314 /2019/Ï1)  

    

த�®khd«®khd«®khd«®khd« 

373737372222....  murhiz v©.3(o) 21 (v«.V.3) ehs¦ 31.12.2006y¦ ÂUt©zhkiy efuh£Áæy¦ 

ghjhs rh¡fil¤ Â£l« bray¦gL¤Âl %.3787.00 y£r« kÂ¥Õ£ow¦F ã®thf mDkÂ 

tH§f¥g£L gâ Ko¡f¥g£Lé£lJ.  Ï¤Â£l« ASP vd¦w bjhêy¦E£g¤ij¢ rh®ªjJ. 

Ï¤Â£l¥gâ jäH¦ehL FoÚ® tofhy¦ thça¤jhy¦ nkw¦bfhs¦s¥g£lJ. Ï¥gâ 

Kjw¦f£lkhf 22 th®Lfëy¦ vL¤J¡bfhs¦s¥g£L, mid¤J gâfS« Ko¡f¥g£L, 

26.06.2014 md¦W Kjš Jt¡» bghJk¡fŸ ga‹gh£oy¦ cs¦sJ.  Ï¤Â£l¤Â‹ Ñœ 

48.728 ».Û Sewer mains k‰W« 6 v©â¡ifæyhd fêÎ Ú® Vw¦W ãiya§fŸ (Lifting 

Station) xU v©â¡ifæyhd fêÎ Ú® cªJ ãiya§fs¦ (Pumping Station), 1908 

v©â¡ifæyhd Ms¦ EiHÎ Fêfs¦ k‰W« xU v©â¡iæyhd fêÎÚ® R¤Âfç¥ò 

ãiya« (STP) mik¡f¥g£L cs¦sJ.   

 ghjhs rh¡fil Â£l« KotilªJ, jäH¦ehL FoÚ® tofhy¦ thça¤jhy¦ 

Iªjh©Lfs¦ fêÎÚ® R¤Âfç¥ò ãiya¤Âw¦F (STP) guhkç¥ò gâfs¦ 

nkw¦bfhs¦s¥g£L, jw¦nghJ KoÎW« jUthæy¦ cs¦sJ. vdnt, ghjhs rh¡fil 

Â£l¤Âd¦, Ãujhd ig¥iyd¦ (Sewer mains), Ms¦ EiHÎ Fêfs¦ (Manhole), fêÎÚ® 

cªJ ãiya«, fêÎ Únuw¦W ãiya«, R¤Âfç¥ò ãiya« kw¦W« ghjhs rh¡fil 

bjhl®ghd mid¤J gâfisÍ« Xuh©L¡F guhkç¡f %.155.75 y£r¤Ây¦ Ãnuuiz 

jahç¡f¥g£L kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F bghUs¦ it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf¡ F¿¥ò:   

1. kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 
2. efuh£Á ã®thf Miza®, brd¦id mt®fS¡F cça Ãnuuiz mD¥g kd¦w« 

mDkÂ¡fyh«. 
 

(e.f.v©. 3316 /2019/Ï1)  

 

efuh£Á mYtyf«efuh£Á mYtyf«efuh£Á mYtyf«efuh£Á mYtyf«    

ehs¦  ehs¦  ehs¦  ehs¦  ----        09090909. 08. 2019. 08. 2019. 08. 2019. 08. 2019    

jåmYty® kw¦W« Mizahs® (bgh) 

       ÂUt©zhkiy efuh£Á. 
 



 

ÂUt©zhkiy efuk‹w¡ T£l«ÂUt©zhkiy efuk‹w¡ T£l«ÂUt©zhkiy efuk‹w¡ T£l«ÂUt©zhkiy efuk‹w¡ T£l«    
rhjhuz¡  T£l m¿é¥òrhjhuz¡  T£l m¿é¥òrhjhuz¡  T£l m¿é¥òrhjhuz¡  T£l m¿é¥ò    

33330000.0.0.0.08888.2019« njÂ  .2019« njÂ  .2019« njÂ  .2019« njÂ  bts¦ë¡bts¦ë¡bts¦ë¡bts¦ë¡    »Hik»Hik»Hik»Hik khiy 5.00 kâ¡F eilkhiy 5.00 kâ¡F eilkhiy 5.00 kâ¡F eilkhiy 5.00 kâ¡F eilெபற��ள    
ÂUt©zhkiy efuk‹w ÂUt©zhkiy efuk‹w ÂUt©zhkiy efuk‹w ÂUt©zhkiy efuk‹w rhjhuz¡rhjhuz¡rhjhuz¡rhjhuz¡    T£l elto¡iffs¦T£l elto¡iffs¦T£l elto¡iffs¦T£l elto¡iffs¦----    

Kd¦åiy : ÂU.Kd¦åiy : ÂU.Kd¦åiy : ÂU.Kd¦åiy : ÂU. Y. RnuªÂud¦ RnuªÂud¦ RnuªÂud¦ RnuªÂud¦ BE.,.,.,., jå mYty® kw¦W« jå mYty® kw¦W« jå mYty® kw¦W« jå mYty® kw¦W«     
efuh£Á bgh¿ahs® (k) Mizahs® (bgh) ÂUt©zhkiy efuh£Á.efuh£Á bgh¿ahs® (k) Mizahs® (bgh) ÂUt©zhkiy efuh£Á.efuh£Á bgh¿ahs® (k) Mizahs® (bgh) ÂUt©zhkiy efuh£Á.efuh£Á bgh¿ahs® (k) Mizahs® (bgh) ÂUt©zhkiy efuh£Á.    

bghU£fs¦bghU£fs¦bghU£fs¦bghU£fs¦    
    

Fws¦Fws¦Fws¦Fws¦:----        
        Ú®Ïd¦W mikahJ cyFvåd¦ ah®ah®¡F«Ú®Ïd¦W mikahJ cyFvåd¦ ah®ah®¡F«Ú®Ïd¦W mikahJ cyFvåd¦ ah®ah®¡F«Ú®Ïd¦W mikahJ cyFvåd¦ ah®ah®¡F«    
thd¦Ïd¦W mikahJ xG¡F.thd¦Ïd¦W mikahJ xG¡F.thd¦Ïd¦W mikahJ xG¡F.thd¦Ïd¦W mikahJ xG¡F.    

    
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
373737373333. . . . தி�வ�ணாமைல நகரா�சிய�� ெபாறிய�ய� ப��வ��� ேதைவயான 
பதிேவ�க� இ� ! இ�ைல எ�பதா� அதனா� ப��வ�$ வ�வர ப% ப%வ&க� 
ேதைவ ப�கிற'. 

1.  Inventory Materil Indent   -- 100 Book 
2.   100 Page – M. Book   -- 100 Nos 
3.   50 Page – M. Book   --  100 Nos 
4.   25 Page – M. Book   -- 50 Nos 

5.   ைப� ேப�     -- 100 Nos 

6.   நகரம�ற *�ட ெபா�� பதிேவ� -- 10 Nos 

 
ேம�க�ட பதிேவ�க� M. Book, ைப� ேப�, தி�வ�ணாமைல மாவ�ட 

எ-' ெபா�� ம�.$ *��ற/, ச&க$ லி� அ0ச%1க ெசலவ�ன$ மதி ப2� 

ெதாைக 3.1,03,424/- ம�ற அ:மதி ேகார ப�கிற'.  
 
அ;வலக1 �றி ! 

1. ம�ற$ அ:மதி1கலா$ 

2. வ�வா< நிதிய�� கீ> ேம�ெகா�ளலா$ 
3.3.3.3. அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. 

ெதாைக வழ&கியைதD$ அ:மதி1கலா$.    
    
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    



374. 374. 374. 374. இEநகரா�சி1� 2019-2020 $ ஆ�%�� ெபா' ப��/, ெபாறிய�ய� ப��/, ெபா' 
Hகாதார  ப��/, நகரைம ! ப��/ ம�.$ வ�வா< ப��வ��� ேதைவயான 
ப%வ&க� சலா�க� எ-' ெபா��க� ம�.$ ேடானAக� வா&�வத�� ஆ�$ 
ேதாராய ெசலவ�ன$ 3. 20,00,000/- ம�ற அ:மதி வழ&கலா$. 

அ;வலக1 �றி ! 

1. ம�ற$ அ:மதி1கலா$ 
 ந.க.எ�. 2990 / 2019 / ப�4 

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
373737375555. . . .     தி�வ�ணாமைல நகரா�சி ��$ப நல IPPV தி�டLதி� கீ> நகரநல 
ெசவ�லியராக பண�!�D$ 10 பண�யாளAகM1� சீ�ைட 2015-16 Bத� 2016-17 வைர 
ஒ� நப�1� 3. 1000/- வ RதB$ ம�.$ 2017-18 Bத� 2018-19 வைர ஒ� நப�1� 
3.2000/- வ RதB$, ெமாLத ெசல/ ெதாைக 3.60000/- வழ&கிட ம�றLதி� 
அ:மதி1� ைவ1க ப�கிற'. 
அ;வலக1 �றி ! 

1. ம�ற$ அ:மதி1கலா$ 
 ந.க.எ�. 1262 / 2019 / எ�2 

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
373737376666....    இEநகரா�சிய�� ெபா' Hகாதார ப��/, தமிழக அரசி� ஒ� Bைற நிதிDதவ� 
ெதாைக வ.ைம1ேகா�%�� கீ> உ�ள வ�� ப�ட ��$ப&கள@� எ�ண�1ைக 

ெமாLத$ 14218 ஆ�$. இUவ�ரLதிைன (39 வாA�க� உ�பட) Online 
பதிேவ�றLதிைன ெச<ய (39 வாA�க� உ�பட) Online – � பதிேவ�ற$ ெச<ய 
இைணயதள ைமய&கள@லி�E' வ�ைல !�ள@ வர ெப�.�ள'.  அத� வ�வர$ 
ப��வ�மா. 

வ.எ� இைணயதள ைமய�தி� ெபய க� ெதாைக ". 
(ஒ% ப&வ�தி'() 

1 அ1ஷயா க$ _�டA`, 
ெந. 1525 !Lதா நகA, 3வ' ெத� 
காaசி ேரா�, ேவ&கி1கா� 
தி�வ�ணாமைல 

". 3.00/- 

2 அ�ணா0சேல`வரA க$ _�டA` 
ெந. 1585 மி� நகA, 5வ' ெத� 
ேவ&கி1கா�, தி�வ�ணாமைல 

". 4.00 / - 

3 R.C. ெஜரா1` & க$ _�டA`, 
ெந. 15, க�டெபா$ம� ெத� 
தி�வ�ணாமைல 

". 5.00/- 

  



 ேம�ப% வ�ைல !�ள@கள@� �ைறEத வ�ைல !�ள@ ெகா�L'�ள அ1ஷயா 
க$ _�டA`, தி�வ�ணாமைல அவAகைள அ&கீக�1க/$, பண� 
ேம�ெகா�ள/$ ம�.$ ெசலவ�னLதி��$, ம�றLதி� அ:மதி 
ேவ�ட ப�கிற'. 

அ;வலக1�றி ! 
1. ம�ற$ அ:மதி1கலா$ 
2.  அவசர அவசிய$ க�தி பதிேவ�%� பதிேவ�ற$ ெச<ய அ1ஷயா 
க$ _�டA` அவAகைள ெகா�� பண� ேம�ெகா�டைம1�$, அத�கான 
ெசலவ�னLதி��$ ம�ற$ அ:மதி1கலா$. 

ந.க.எ�. 3563/2019/எ01 
 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
373737377777....    இEநகரா�சிய�� ெபா' Hகாதார ப��/, தமிழக அரசி� ஒ� Bைற நிதிDதவ� 
ெதாைக வ.ைம1 ேகா�%�� கீ> உ�ள வ�� ப�ட ��$ப&கள@� எ�ண�1ைக 

ெமாLத$ 14218 ஆ�$ இUவரLதிைன (39 வாA�க� உ�பட) Online 
பதிேவ�றLதிைன ெச<ய (39 வாA�க� உ�பட) ஏ�ப�$ ேதாராய ெசலவ�ன$ 

3.1,00,000/-1�$, ேம;$ இUவ�ரLதிைன Online� பதிேவ�ற$ ெச<ய இைணயதள 
ைமய&கள@லி�E' வ�ைல !�ள@ ேகார/$ ம�றLதி� அ:மதி ேகார ப�கிற'. 
அ;வலக1�றி ! 

1. ம�ற$ அ:மதி1கலா$ 
ந.க.எ�. 3563/2019/எ01 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
373737378888....    இEநகரா�சி ப�திய�� உ�ள அ&க�வா% ைமயLதி� மைழநRA க�டைம ! 
அைம1�$ பண�1� 26.07.2019 அ�. ஒ பEத !�ள@ ேகார ப�டதி� ெபற ப���ள 
ஒ பEத !�ள@ய�ைன ம�றLதி� அ:மதி ேவ�% ெபா�� ைவ1க ப�கிற'. 

வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 
(". ல3ச�தி5) 

ெகா1�6�ள 
ஒ/ப7த/8�ள9 

1 தி�. வ�.எ�. ப�ரகாg 
க�கால� ெத� 
தி�வ�ணாமைல 3.25 

0.12 % (ைற� 

2 எ;. ந7தின9 
க<கால� ெத% 
தி%வ�ணாமைல 

0.77 % அதிக? 

 

அ;வலக1�றி ! 
1. �ைறEத ஒ பEத !�ள@ய�ைன ெகா�L'�ள வ�ைச எ�.1� க���ள 

தி�.வ�.எ�. ப�ரகாg, தி�வ�ணாமைல அவAகள@� ஒ பEத !�ள@ய�ைன 
ம�ற$ ஏ�கலா$ 



2. அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. 
பண� உLதிர/ வழ&கியைத ம�ற$ ஏ�கலா$. 

ந.க.எ�. 3563/2019/எ01 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
373737379999....    இEநகரா�சி தைலைம நRேர�. நிைலயLதி� தி�ட$ – II� உ�ள 120 HP 
ேமா�டாAக� ப$  ப-தாகி உ�ளதா� நRேர�.$ பண�க� பாதி ! ஏ�ப���ள'.  
எனேவ �%நRA வ�நிேயாக$ பண�ய�� அவசர அவசிய$ க�தி ேம�ப% ப$! ெச� 
ப-' நR1�த� ம�.$ இதர பண�க� ேம�ெகா�ள ஆ�$ ேதாராய ெசலவ�ன$ 
3.2.40 ல�ச$ (3பா< இர�� ல�சL' நா�பதாய�ர$) 1� ம�ற அ:மதி 
ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1�றி ! 

1. ம�ற$ அ:மதி1கலா$ 
2. �%நRA நிதிய�� கீ> ெசலவ�டலா$ 

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
333380808080....    இEநகரா�சி தைலைம நRேர�. நிைலயLதி� தி�ட$ – II� உ�ள 120HP மி� 
ேமா�டா�� ப$  ப-தாகி உ�ளைத ப-' நR1�த� ம�.$ இதர பண�க� 
ேம�ெகா�ள 20.06.2019� ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@க� B%/ ெச<ய ம�ற அ:மதி 
ேவ�ட ப�கிற'. 
 

வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 
(". ல3ச�தி5) 

ெகா1�6�ள 
வ�ைல/8�ள9 

1 i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& 
ஒA1`, ெந.64ப� க�ன@ேகாய�� ெத� 
தி�வ�ணாமைல 

உ�ைம – வ�. எ$. ஏ-மைல 

2.40 

". 2,37,400 

2 � !சாமி jைவ�%& ஒA1க` 
ெந. 90/2 kAயா நகA 
தி�வ�ணாமைல 

". 2,38,800 

3 ெஜயபா5 C ைவ�&D ஒ Eக; 
ெந. 59 ராஜராஜ� ெத% 
தி%வ�ணாமைல 

". 2,38,100 

 

அ;வலக1�றி ! 
1. ேம�ப% ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@கள@� வ�ைச எ�.1� ெகா�L'�ள M/s. 

i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& ஒA1க` தி�வ�ணாமைல எ�பவ�� 
வ�ைல !�ள@ �ைறவாக உ�ளைத அ:மதி1கலா$. 

2. இ பண�ய�� அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� 
அ:மதி ெப�. ேவைல உLதிர/ வழ&கியைதD$ ேம;$ ெதாைக 
வழ&கியைதD$ அ:மதி1கலா$. 



 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    

333381818181....    இEநகரா�சி தைலைம நRேர�. நிைலயLதி� உ�ள Filter Bed � 350 mm 
வா�/ ரா�கள@� மைர ேத<E' உ�ளதா� தைர ெதா�% HLத$ ெச<ய இயலாத 
நிைல உ�ளதா� �%நRA HLதிக� ! பண�க� ெச<ய இயலாத நிைல உ�ள'.  
எனேவ ேம�ப% 350 mm ரா�க� ச� ெச<த� ம�.$ இதர பண�க� ேம�ெகா�ள 

ஆ�$ ேதாராய ெசலவ�ன$ 3.1.00 ல�ச$ (3பா< ஒ� ல�ச$) 1� ம�ற 
அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1�றி ! 

1. ம�ற$ அ:மதி1கலா$ 
2. �%நRA நிதிய�� கீ> ெசலவ�டலா$ 

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
333388882222....    இEநகரா�சி தைலைம நRேர�. நிைலயLதி�  உ�ள Filter Bed � 350 MM 
வா�/ ரா�கள@� ம�.$ ேத<E' உ�ளைத !தியதாக மைர ேபா�த� ம�.$ 
இதர பண�க� ேம�ெகா�ள 28.06.2019 � ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@க� B%/ ெச<ய 
ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
 

வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 
(". ல3ச�தி5) 

ெகா1�6�ள 
வ�ைல/8�ள9 

1 i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& 
ஒA1`, ெந.64ப� க�ன@ேகாய�� ெத� 
தி�வ�ணாமைல 

உ�ைம – வ�. எ$. ஏ-மைல 

1.00 

". 98,850 

2 � !சாமி jைவ�%& ஒA1க` 
ெந. 90/2 kAயா நகA 
தி�வ�ணாமைல 

". 1,00,425 

3 ெஜயபா5 C ைவ�&D ஒ Eக; 
ெந. 59 ராஜராஜ� ெத% 
தி%வ�ணாமைல 

". 1,00,850 

 

அ;வலக1�றி ! 
1. ேம�ப% ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@கள@� வ�ைச எ�.1� ெகா�L'�ள M/s. 

i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& ஒA1க` தி�வ�ணாமைல எ�பவ�� 
வ�ைல !�ள@ �ைறவாக உ�ளைத அ:மதி1கலா$. 

2. இ பண�ய�� அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� 
அ:மதி ெப�. ேவைல உLதிர/ வழ&கியைதD$ ேம;$ ெதாைக 
வழ&கியைதD$ அ:மதி1கலா$. 

 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    



333383838383....    இEநகரா�சி ேசாமவார�ள$ நRேர�. நிைலயLதி� உ�ள 75 HP மி� 
ேமா�டாA ப-தாகிD$ இத� ப$  ப-' ஏ�ப��$ இய&காம� உ�ள'.  
இதனா� �%நRA வ�நிேயாக  பண�க� பாதி ! ஏ�ப���ள'. ேம;$ 24 மண� 
ேநரB$ இய&கி வ�வதா� அ%1க% ப-' ஏ�ப�கிற'.எனேவ �%நRA வ�நிேயாக  
பண�ய�� அவசர அவசிய$ க�தி ப-' நR1க$ ெச<ய ஆ�$ ேதாராய ெசலவ�ன$ 

3.1.35 ல�ச$ (ஒ� ல�சL' B பL' ஐEதாய�ர$) 1� ம�ற அ:மதி 
ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1�றி ! 

1. ம�ற$ அ:மதி1கலா$ 
2. �%நRA நிதிய�� கீ> ெசலவ�டலா$ 

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
383838384444. . . . இEநகரா�சி ேசாமவார�ள$ நRேர�. நிைலயLதி� உ�ள 75 HP மி� 
ேமா�டாA ம�.$ இத� ப$  ப-தாகி உ�ளைத ப-' நR1�$ பண�க� 
ேம�ெகா�ள 16.05.2019 அ�. ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@க� B%/ ெச<ய ம�ற 
அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
 

வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 
(". ல3ச�தி5) 

ெகா1�6�ள 
வ�ைல/8�ள9 

1 i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& 
ஒA1`, ெந.64ப� க�ன@ேகாய�� ெத� 
தி�வ�ணாமைல 

உ�ைம – வ�. எ$. ஏ-மைல 

1.35 

". 1,34,500 

2 � !சாமி jைவ�%& ஒA1க` 
ெந. 90/2 kAயா நகA 
தி�வ�ணாமைல 

". 1,36,030 

3 ெஜயபா5 C ைவ�&D ஒ Eக; 
ெந. 59 ராஜராஜ� ெத% 
தி%வ�ணாமைல 

". 1,35,430 

 

அ;வலக1�றி ! 
1. ேம�ப% ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@கள@� வ�ைச எ�.1� ெகா�L'�ள M/s. 

i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& ஒA1க` தி�வ�ணாமைல எ�பவ�� 
வ�ைல !�ள@ �ைறவாக உ�ளைத அ:மதி1கலா$. 

2. இ பண�ய�� அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� 
அ:மதி ெப�. ேவைல உLதிர/ வழ&கியைதD$ ேம;$ ெதாைக 
வழ&கியைதD$ அ:மதி1கலா$. 

 



Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
383838385555. . . . இEநகரா�சி ேசாமவார�ள$ நRேர�. நிைலயLதி� உ�ள 75 HP மி� 
ேமா�டாA ம�.$ இத� ப$  ப-தாகி உ�ளைத ப-' நR1�$ பண�க� 
ேம�ெகா�ள 16.05.2019 அ�. ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@க� B%/ ெச<ய ம�ற 
அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
 

வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 
(". ல3ச�தி5) 

ெகா1�6�ள 
வ�ைல/8�ள9 

1 i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& 
ஒA1`, ெந.64ப� க�ன@ேகாய�� ெத� 
தி�வ�ணாமைல 

உ�ைம – வ�. எ$. ஏ-மைல 

0.75 

". 73,800 

2 � !சாமி jைவ�%& ஒA1க` 
ெந. 90/2 kAயா நகA 
தி�வ�ணாமைல 

". 74,260 

3 ெஜயபா5 C ைவ�&D ஒ Eக; 
ெந. 59 ராஜராஜ� ெத% 
தி%வ�ணாமைல 

". 74,690 

 

அ;வலக1�றி ! 
1. ேம�ப% ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@கள@� வ�ைச எ�.1� ெகா�L'�ள M/s. 

i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& ஒA1க` தி�வ�ணாமைல எ�பவ�� 
வ�ைல !�ள@ �ைறவாக உ�ளைத அ:மதி1கலா$. 

2. இ பண�ய�� அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� 
அ:மதி ெப�. ேவைல உLதிர/ வழ&கியைதD$ ேம;$ ெதாைக 
வழ&கியைதD$ அ:மதி1கலா$. 

 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
383838386666. . . .     இEநகரா�சி உலகலா பா% தைலைம நRேர�. நிைலயLதி� உ�ள RAW Water 
� உ�ள 30HP மி� ேமா�டாA 2 எ�க� ப-தாகி உ�ளதா� �%நRA HLதிக� ! 
பண�க� பாதி ! ஏ�ப�� உ�ளதா� ேம�ப% ேமா�டாAக� ப-' நR1க$ ெச<ய 

ஆ�$ ேதாராய ெசலவ�ன$ 3. 1.20 ல�ச$ (ஒ� ல�சL' இ�பதாய�ர$ 
ம��$)1� ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1 �றி ! 

1. அGமதி வழDகலா? 
2. (&நI  நிதிய�� கீK ெசலவ�டலா?. 

 
 
 



Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
383838387777. . . . இEநகரா�சி உலகலா பா% தைலைம நRேர�. நிைலயLதி� உ�ள RAW Water 
உ�ள 30HP மி� ேமா�டாA – 2 எ�க� ப-தாகி உ�ளைத ப-' நR1�த� பண�க� 
ேம�ெகா�ள 10.07.2019� ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@க� B%/ ெச<ய ம�ற அ:மதி 
ேவ�ட ப�கிற'. 
 

வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 
(". ல3ச�தி5) 

ெகா1�6�ள 
வ�ைல/8�ள9 

1 i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& 
ஒA1`, ெந.64ப� க�ன@ேகாய�� ெத� 
தி�வ�ணாமைல 

உ�ைம – வ�. எ$. ஏ-மைல 

1.20 

". 1,18,500 

2 � !சாமி jைவ�%& ஒA1க` 
ெந. 90/2 kAயா நகA 
தி�வ�ணாமைல 

". 1,19,500 

3 ெஜயபா5 C ைவ�&D ஒ Eக; 
ெந. 59 ராஜராஜ� ெத% 
தி%வ�ணாமைல 

". 1,19,560 

 

அ;வலக1�றி ! 

1. ேம�ப% ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@கள@� வ�ைச எ�.1� ெகா�L'�ள M/s. 
i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& ஒA1க` தி�வ�ணாமைல எ�பவ�� 
வ�ைல !�ள@ �ைறவாக உ�ளைத அ:மதி1கலா$. 

2. இ பண�ய�� அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� 
அ:மதி ெப�. ேவைல உLதிர/ வழ&கியைதD$ ேம;$ ெதாைக 
வழ&கியைதD$ அ:மதி1கலா$. 

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    

383838388888. . . .     இEநகரா�சிய�� நைடெப.$ சிLரா ெபௗAணமி – 20191� Hகாதாரமான �%நRA 
வழ&�வைத ேம$ப�L'$ ெபா��� நகரா�சி க�� பா�%� உ�ள அைனL' 
ேம�நிைல நRALேத1க ெதா�%க� ம�.$ தைரம�ட ெதா�%க� HLத$ ெச<ய 

ேவ�%D�ள'. இ பண�ைய தின1*லி அ% பைடய�� (Daily wages) பண�யாளA 

அமALதி பண� ேம�ெகா�ள ேதாராய ெசலவ�ன$ 3.72000/-1� ம�ற அ:மதி 
ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1 �றி ! 

1. அGமதி வழDகலா? 
2. (&நI  பண�ய�� அவசர? அவசிய? க%தி பண� ேம'ெகா�ள ம�ற? 

ஏ'கலா?. 
ேகா/8 எ�. 2310/2019/இ2 



Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
383838389. 9. 9. 9. Á¤uh bgs®zäia Kd¦å£L tU« g¡j®fS¡F mo¥gil trÂfs¦ bra¦a 
VJthf, Ïªefuh£Áæy¦ cs¦s nky¦ãiy Ú®¤nj¡f bjh£ofs¦ kw¦W« jiuk£l Ú®¤nj¡f 
bjh£ofis R¤j« bra¦Í« gâ¡F 15.04.2019 md¦W éiy¥òs¦ë nfhu¥g£lÂy¦, 
bgw¥g£Ls¦s éiy¥òs¦ëæid kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©o bghUs¦ it¡f¥gL»wJ.  

t.v©. ãWtd¤Âd¦ bga® 
kÂ¥ÕL  

(%.y£r«) 

bfhL¤Js¦s 
éiy¥òs¦ë 

é»j« 
1 ÂU.M®.khçK¤J 

fy¦yiu¥gho »uhk« 
br§¦f« jhY¡fh, 
ÂUt©zhkiy kht£l«. 

0.72 

0.15 % FiwÎ 

2 ÂU.é.vd¦.ÃufhZ 
ãäªjfhu¤ bjU 
ÂUt©zhkiy. 

1.30 % mÂf« 

3 ÂU.nf.uhk_®¤Â, fy¦ ef®, 
ÂUt©zhkiy 

2.80 % mÂf« 

mYtyf¡F¿¥ò 
1. Fiwªj éiy¥òs¦ë bfhL¤Js¦s ÂU.M®.khçK¤J, ÂUt©zhkiy 

mt®fëd¦ éiy¥òs¦ëia kd¦w« Vw¦fyh«. 
2. mtru mtÁa« fUÂ jå mYty®, ÂUt©zhkiy mt®fëd¦ Kd¦ mDkÂ 

bgw¦W gâ c¤ÂuÎ tH§»aij kd¦w« Vw¦fyh«.  
 

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
333390.90.90.90.    இEநகரா�சிய�� �%நRA வ�நிேயாக$ ேம�நிைல நRALேத1க ெதா�%க�, 
தைரம�ட ெதா�%க� (G1 Sumps) LWL கீ> ப%E'�ள பாைசக� ம�.$ கச�கைள 
அக�.$ பண� ேம�ெகா�� HLத$ ெச<ய தைலைம நRேர�. நிைலயLதி� 
கிைட1�$ ஆதார நRA (RAW Water) சிறி' ப0ைச வ�ண$ கலEததாக இ� பதா� 
இதைன தவ�A1க GAS chlorination ெச<ய ப�கிற'.  என@:$ ெதா�%கள@� அ%ய�� 
த&கிD�ள கச�கைள அக�ற ேவ��$ ெபா' ம1கM1� Hகாதாரமான �%நRA 

வழ&க பண� ேம�ெகா�ள ேதாராய ெசலவ�ன$ 3.72000/- 1� ம�ற அ:மதி 

ேவ�ட ப�கிற'.  
அ;வலக1 �றி ! 

1. அGமதி வழDகலா? 
2. (&நI  பண�ய�� அவசர? அவசிய? க%தி நகரா3சி ச3ட? 1920 ப�<� 15� 

கீK பண� ேம'ெகா�ள ம�ற? ஏ'கலா?. 
ேகா/8 எ�. 2552/2019/இ2 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
333391. 91. 91. 91. Ïªefuh£Áæy¦ cs¦s nky¦ãiy Ú®¤nj¡f bjh£ofs¦ kw¦W« jiuk£l Ú®¤nj¡f 
bjh£ofis R¤j« bra¦Í« gâ¡F 28.06.2019 md¦W éiy¥òs¦ë nfhu¥g£lÂy¦, 
bgw¥g£Ls¦s éiy¥òs¦ëæid kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©o bghUs¦ it¡f¥gL»wJ.  



t.v©. ãWtd¤Âd¦ bga® 
kÂ¥ÕL  

(%.y£r«) 

bfhL¤Js¦s 
éiy¥òs¦ë 

é»j« 
1 ÂU.M®.khçK¤J 

fy¦yiu¥gho »uhk« 
br§¦f« jhY¡fh, 
ÂUt©zhkiy kht£l«. 

0.72 

0.15 % FiwÎ 

2 ÂU.é.vd¦.ÃufhZ 
ãäªjfhu¤ bjU 
ÂUt©zhkiy. 

1.30 % mÂf« 

3 ÂU.nf.uhk_®¤Â 
fy¦ ef®, 
ÂUt©zhkiy 

2.80 % mÂf« 

mYtyf¡F¿¥ò 
1. Fiwªj éiy¥òs¦ë bfhL¤Js¦s ÂU.M®.khçK¤J, ÂUt©zhkiy 

mt®fëd¦ éiy¥òs¦ëia kd¦w« Vw¦fyh«. 
2. mtru mtÁa« fUÂ jå mYty®, ÂUt©zhkiy mt®fëd¦ Kd¦ mDkÂ 

bgw¦W gâ c¤ÂuÎ tH§»aij kd¦w« Vw¦fyh«.  

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
333392.92.92.92.    இEநகரா�சி �%நRA வ�நிேயாக$ மா�!மி� தமிழக Bத�வA, தமி>நா� 
அவAகள@� அறிவைரய��ப% ெபா'ம1கள@� ேவ��ேகாள@�ப% �%நR�� 
ேதைவைய �ALதி ெச<D$ வ�தமாக வாA� எ�.18 கீ>நாL'A காலண� தவசி�ள$ 
ப�திய�� ஆ>'ைள கிண. ம�.$ மின@பவA ப$  அைம1�$ பண� ேம�ெகா�ள 

ேதாராய ெசலவ�ன$ 3. 2.00 ல�சLதி�� ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
அXவலகE(றி/8 

1. அGமதி வழDகலா? 
2. (&நI<� பண� எ�பதா5 அவசர? அவசிய? க%தி பண� 

ேம'ெகா�ளலா? 
ந.க.எ�. 2672 / 2019 / இ2 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
333393.  93.  93.  93.       இEநகரா�சி �%நRA வ�நிேயாக$ உலகலா பா% தைலைம நRேர�. நிைலய$ 
ஆ�றி� கிைட1�$ ஆதார நRA (RAW waters ) பாசி (Algac) காரணமா< நிற$ மாறி 
பHைமயாக உ�ள'.  அதைன ச� ெச<ய தைலைம நRேர�. நிைலயLதி� GAS 
Chlorine Chliner பய�ப�Lதி Pre – Chlorination ெச<ய ப�� அத�ப�� உ�ய Bைறய�� 
HLத$ ெச<' நகரL'1� �%நR�� �% பத�� உகEததாக வ�நிேயாக$ ெச<ய 
ேவ�%யதி� அவசியLதி� ெபா��� Pre – Chlornation 1� ேதைவயான Chlornination 
சிலி�டAக� 10 ெமA�1 ட� வா&கி ெகா�டைம1�$ அத� ெசலவ�னL ெதாைக 
3.200000/-1�$ ம�றLதி� பதிவ��� ைவ1க ப���ள'. நகரா�சி ச�ட$ ப��/              
15 � கீ> பண� ேம�ெகா�டைதD$ ம�றLதி� தகவ;1� ைவ1க ப�கிற'. 
அ;வலக1 �றி ! 



1. அ:மதி வழ&கலா$ 

2. இ, பண� நகரா�சி ச�ட$ 1920 ப��/ (15) � கீ> பண� ேம�ெகா�ளலா$. 
ேகா ! எ�. 3395/2019/இ2 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
333394.   94.   94.   94.       Ïªefuh£Áæd¦ FoÚ® éãnahf¥ gâæy¦ Rfhjhu¤ij nk«gL¤J« bghU£L, 10 
bk£ç¡ ld¦ Fnshçd¦ nf[¦ Áè©l® r¥is bra¦Í« gâ¡F, efuh£Á r£l« 1920 ÃçÎ 
(15)d¦ ÑH¦ éiy¥òs¦ë nfhu¥g£lJ. bgw¥g£l éiy¥òs¦ëfis kd¦w¤Âd¦ jftY¡F 
it¡f¥gL»wJ.  

t.v©. gâæd¦ bga® ãWtd¤Âd¦ bga® 

bfhL¤Js¦s 
éiy¥òs¦ë 
(bk£ç¡ ld¦ 

xd¦W¡F) 
1 FoÚ® éãnahf¥ gâæy¦ 

Rfhjhu¤ij nk«gL¤J« 
bghU£L, 10 bk£ç¡ ld¦ 
Fnshçd¦ nf[¦ Áè©l® 
r¥is bra¦jy¦. 

Tamil Nadu chemicals 

Industries, Chennai-62 
%.20650/- 

Sruthi Alum Industry, 

Chennai-53 
%.22125/- 

Sree Sai Industries,  

Chennai-62. 
%.24650/- 

mYtyf¡F¿¥ò 
1. Fiwªj éiy¥òs¦ë bfhL¤Js¦s Tamil Nadu chemicals Industries, Chennai-62 

mt®fëd¦ éiy¥òs¦ëia m§Ñfç¤J, mt®fS¡F gâ c¤ÂuÎ tH§»aij 
kd¦w¤Âd¦ jftY¡F gÂa¥gL»wJ.   

 Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
333395. 95. 95. 95. இEநகரா�சி ப�திய�� பாதாள சா1கைட தி�ட$ நைடBைறய�� உ�ள 
ப�திய�� உ�ள சாைலகைள !' ப�1க ேவ�%D�ள' ம�.$ !' ப�1க ப�ட 
சாைலகள@� உ�ள ஆ>'ைள ெதா�%க� சாைலய�� ேம�ம�ட$ அளவ��� 
உயALத ேவ�%D�ள'.  இதனா� ஆ>'ைள ெதா�%கள@� உ�ேள உ�ள 
சகதிகைள அக�ற/$ ம�.$ ஆ>'ைள ெதா�%கள@� ஏ�ப�$ அைட !கைள 
நR1க$ ெச<ய ேவ�%D�ளதா� ஆ>தைள ெதா�%கைள உயALத மதி ப2� 3.2.50 
ல�சLதி�� ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'.    
அXவலகE(றி/8 

1. அGமதி வழDகலா? 
2. இ/பண�ய�� அவசர? அவசிய? க%தி தன9 அலவல  அவ கள9� Y� 

அGமதி ெப'- பண� ேம'ெகா�ள ம�ற? ஏ'கலா?. 
ந.க.எ�. 2755 / 2019 / இ2 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
333396. 96. 96. 96. இEநக�� ப-தான நிைலய�;�ள பாதாள சா1கைட ஆ� இற&� 
ெதா�%ய�ைன உயAL'$ (Manhole Raising) gâ¡F 17.07.2019 md¦W x¥gªj¥òs¦ë 
nfhu¥g£lÂy¦, bgw¥g£Ls¦s x¥gªj¥òs¦ëæid kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©o bghUs¦ 
it¡f¥gL»wJ.   



t.v©. ãWtd¤Âd¦ bga® 
kÂ¥ÕL 

(%.y£r¤Ây¦) 
bfhL¤Js¦s 
x¥gªj¥òs¦ë 

1 ÂU.M®.khçK¤J 
fy¦yu¥gho »uhk«, 
ÂUt©zhkiy kht£l«. 

2.50 

0.12 % FiwÎ 

2 ÂU.vd¦.MWKf« 
m«kâa«kd¦ nfhéy¦ bjU 
ÂUt©zhkiy. 

0.81 % mÂf« 

mYtyf¡F¿¥ò 
1. Fiwªj x¥gªj¥òs¦ëæid bfhL¤Js¦s tçir v©.1y¦ f©Ls¦s 

ÂU.M®.khçK¤J, ÂUt©zhkiy vd¦w ãWtd¤Âd¦ x¥gªj¥òs¦ëæid 
kd¦w« Vw¦fyh«. 

2. அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. பண� 
உLதிர/ வழ&கியைத ம�ற$ ஏ�கலா$.  

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
333397. 97. 97. 97. இEநகரா�சி �%நRA வ�நிேயாக  பண� நRAஉE' �ழா< ம�.$ பகிAமான 
�ழா<கள@� உ�ள C.I. SLUICE VALE / Value Pit ப-தைடE'$ Bைறயான உ� அைற 
இ�லாம;$ உ�ள'.  எனேவ இவ�ைற !திய Value Pit க�% ச� ெச<ய 
ேவ�%D�ள' இ பண� எ�� இட&கள@� �%நRA பண� ேம�ெகா�ள ேதாராய 

ெசலவ�ன$ 3. 2.00 ல�சLதி�� ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 

அXவலகE(றி/8 
1. அGமதி வழDகலா? 
2. (&நI  பண�ய�� அவசர? அவசிய? க%தி தன9 அXவல  அவ கள9� 

Y� அGமதி ெப'- பண� ேம'ெகா�ளலா?. 
ந.க.எ�. 2458/ 2019 / இ2 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
333398. 98. 98. 98.  இEநகரா�சி �%நRA வ�நிேயாக$ உலகலா பா% தைலைம நRேர�. நிைலய$ 
�%நRA HLதிக� ! பண�1காக பய�ப�Lத ப�$ ALUM       வ�$ ஆக`� – 2019 
Bத� நவ$பA – 2019 வைர காலLதி�� பய�ப�Lத ெப�1 ஆல$ ேதைவயாக 
உ�ள' �%நRA பண� அLதிவாசிய பண� எ�பதா� இ பண� ேம�ெகா�ள ேதாராய 
ெசலவ�ன$ 3. 3.80 ல�சLதி�� ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற' 

அXவலகE(றி/8 
1. அGமதி வழDகலா? 
2. (&நI  பண�ய�� அவசர? அவசிய? க%தி தன9 அXவல  அவ கள9� 

Y� அGமதி ெப'- பண� ேம'ெகா�ளலா?. 
ந.க.எ�. 2819/ 2019 / இ2 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    



333399. 99. 99. 99. Ïªefuh£Áæd¦ cyfyh¥gho jiyik Únuw¦W ãiya¤Âw¦F, FoÚ® éãnahf¥ 
gâ¡fhf, 21 bk£ç¡ ld¦ bgç¡ My« r¥is bra¦Í« gâ¡F 14.08.2019 md¦W 
x¥gªj¥òs¦ë nfhu¥g£lÂy¦, bgw¥g£Ls¦s x¥gªj¥òs¦ëæid kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©o bghUs¦ it¡f¥gL»wJ.   

t.v©. ãWtd¤Âd¦ bga® 
kÂ¥ÕL 

(%.y£r¤Ây¦) 
bfhL¤Js¦s 
x¥gªj¥òs¦ë 

1 
Tamil Nadu chemicals 

Industries, Chennai-62 
3.80 

0.06 % FiwÎ 

2 Sruthi Alum Industry,  

Chennai-53 
1.11 % mÂf« 

mYtyf¡F¿¥ò 
1. Fiwªj x¥gªj¥òs¦ëæid bfhL¤Js¦s tçir v©.1y¦ f©Ls¦s Tamil Nadu 

chemicals Industries, Chennai-62 mt®fëd¦ x¥gªj¥òs¦ëæid kd¦w« Vw¦fyh«. 
2. அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. பண� 

உLதிர/ வழ&கியைத ம�ற$ ஏ�கலா$.  

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 

400.400.400.400.    Ïªefuh£Áæd¦ K¡»a 8 Ïl§fëy¦ FoÚ® thy¦Î Ã£ mik¡F« gâ¡F 14.08.2019 
md¦W x¥gªj¥òs¦ë nfhu¥g£lÂy¦, bgw¥g£Ls¦s x¥gªj¥òs¦ëæid kd¦w¤Âd¦ 
mDkÂ nt©o bghUs¦ it¡f¥gL»wJ.   

t.v©. ãWtd¤Âd¦ bga® 
kÂ¥ÕL 

(%.y£r¤Ây¦) 
bfhL¤Js¦s 
x¥gªj¥òs¦ë 

1 ÂU.nf.uhk_®¤Â 
fy¦ ef®, 
ÂUt©zhkiy 

2.00 

0.17 % FiwÎ 

2 ÂU.v«.fky¡f©zd¦ 
26/38 mUz»çòu« bjU – 1 
ÂUt©zhkiy. 

1.22 % mÂf« 

mYtyf¡F¿¥ò 
1. Fiwªj x¥gªj¥òs¦ëæid bfhL¤Js¦s tçir v©.1y¦ f©Ls¦s 

ÂU.nf.uhk_®¤Â, ÂUt©zhkiy  mt®fëd¦ x¥gªj¥òs¦ëæid kd¦w« 
Vw¦fyh«. 

2. அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. பண� 
உLதிர/ வழ&கியைத ம�ற$ ஏ�கலா$.  
 

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 
    

401.401.401.401.    Ïªefuh£Áæd¦ th®L v©.6y¦ ngnfhòu« 2tJ bjU kw¦W« b#hdfu¥ghiw¤ 
bjUéy¦ Ábk©£ rhiy mik¤jy¦ kw¦W« gGjilªj rhiyfis br¥gâL« gâ¡F 
05.07.2019 md¦W x¥gªj¥òs¦ë nfhu¥g£lÂy¦, bgw¥g£Ls¦s x¥gªj¥òs¦ëæid 
kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©o bghUs¦ it¡f¥gL»wJ.   



 

t.v©. ãWtd¤Âd¦ bga® 
kÂ¥ÕL 

(%.y£r¤Ây¦) 
bfhL¤Js¦s 
x¥gªj¥òs¦ë 

1 
$ j®îå fd¦[¦£u¡õd¦[¦ 
nts¢nrç, brd¦id - 42. 

3.30 

0.11 % FiwÎ 

2 m[¦éå fd¦[¦£u¡õd¦ 
v©.37, ngnfhòu« 10tJ bjU, 
ÂUt©zhkiy. 

0.71 % mÂf« 

 
mYtyf¡F¿¥ò 

1. Fiwªj x¥gªj¥òs¦ëæid bfhL¤Js¦s tçir v©.1y¦ f©Ls¦s $ j®îå 
fd¦[¦£u¡õd¦, brd¦id-42 mt®fëd¦ x¥gªj¥òs¦ëæid kd¦w« Vw¦fyh«. 

2. அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. பண� 
உLதிர/ வழ&கியைத ம�ற$ ஏ�கலா$.  

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 

402. 402. 402. 402. இEநகரா�சி பய�பா�%� உ�ள �%நRA லா� TN25M 2863 ப-'க� 
ஏ�ப���ளைத �%நRA பண�ய�� அவசர$ அவசிய$ க�தி ப-' நR1க$ ெச<ய 

ேதாராய ெசலவ�ன$ 3. 20000/- 1� ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
 
அ;வலக1�றி !  

1. அ:மதி வழ&கலா$ 

2. இ0ெசலவ�ன$ �%நRA நிதிய�� கீ> ெசலவ�டலா$ 

3. �%நRA பண�ய�� அவசர$ அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� 
அ:மதி ெப�ற ெதாைகைய ம�ற$ ஏ�கலா$. 

ேகா ! எ�. 2817/2019/இ2 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 

403. 403. 403. 403. இEநகரா�சி பய�பா�%� உ�ள �%நRA லா� TN25M 2863 வாகனLதி� 
ப-'க� நR1க$ ெச<ய 22.07.2019� ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@கள@� B%/ ெச<ய 
ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
 

வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  ெகா1�6�ள 
வ�ைல/8�ள9 

1 ஜவஹA ஆ�ேடா ஒA1க` 
ெந. 77B மLதலா&�ளLெத� 
தி�வ�ணாமைல 

". 20000/- 

2 க�ண$மா� ஆ�ேடா ஒA1க` 
ெந.18 BL'வ�நாயகA ேகாய�� ெத� 
தி�வ�ணாமைல 

". 21500/- 

 



அ;வலக1�றி ! 
1. ேம�ப% ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@கள@� வ�ைச எ�.1� ெகா�L'�ள M/s 

ஜவஹA ஆ�ேடா ஒA1க` தி�வ�ணாமைல நி.வனLதி� வ�ைல !�ள@ 
�ைறவாக உ�ளைத ஏ�கலா$ 

2. �%நRA பண�ய�� அவசர$ அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� 
அ:மதி ெப�. ேவைல உLதிர/ வழ&கியைத ம�ற$ ஏ�கலா$. 

ேகா ! எ�. 2817/2019/இ2 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 

404.404.404.404.        Ïªefuh£Á vy¦iy¡F£g£l 39 th®Lfëy¦ kiHÚ® nrfç¥ò ò¿¤J bghJ 
k¡fëilna éê¥òz®Î ÅÂ ehlf« el¤j fiy ãfH¦¢Áfs¦ Vw¦gL¤Âl éiy¥òs¦ë 
nfhu¥g£lJ.  bgw¥g£l éiy¥òs¦ëfis kd¦w m§¦Ñfhu¤J¡F it¡f¥gL»wJ. 

t.v©t.v©t.v©t.v©    gâæd¦ bga®gâæd¦ bga®gâæd¦ bga®gâæd¦ bga®    xU xU xU xU ãfH¦¢Á¡FãfH¦¢Á¡FãfH¦¢Á¡FãfH¦¢Á¡F    Ïl§¦fëd¦ Ïl§¦fëd¦ Ïl§¦fëd¦ Ïl§¦fëd¦ 
v©â¡ifv©â¡ifv©â¡ifv©â¡if    

1 k©âd¦ ikªj® fiy¡FG 
xU ãfH¦¢Á¡F %.2000/- Åj« 

%. 2000/%. 2000/%. 2000/%. 2000/----    10101010    

2.2.2.2.    ru[¦tÂ fiy¡FG xU 
ãfH¦¢Á¡F %. 3500/- Åj« 

%. 3500/%. 3500/%. 3500/%. 3500/----    10101010    

3.3.3.3.    éoay¦ fiy¡FG xU 
ãfH¦¢Á¡F %. 3000/- Åj« 

%.3000/- 10 

அ;வலக1�றி ! 
1. �ைறEத வ�ைல !�ள@ ெகா�L'�ள வ�ைச எ�.1� க���ள ம�ண�� 

ைமEதA கைல1�- H. வாளெவ�% கிராம$, தி�வ�ணாமைல வ�ட$ 
ம�.$ மாவ�ட$ அவAகள@� வ�ைல !�ள@ைய ம�ற$ ஏ�கலா$.    

2. ம�ற அ:மதி எதிAேநா1கி எ�1க ப�ட நடவ%1ைக ம�ற$ 
அ:மதி1கலா$.    

ந.க.எ�. 4783/2016/எ/1 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 

405.405.405.405.     ÂUt©zhkiy efuh£Á vy¦iy¡F£g£l òJ¤ bjUéy¦ JGN vD« bgaçy¦ 
ÂUkz k©lg« cs¦sJ.  efuh£Á éÂfëd¦go mDkÂ  bgwhky¦ f£l¥g£Ls¦s 
ÂUkz k©lg«, bjhl®ghd tH¡F brd¦id ca®ÚÂkd¦w tH¡F Miz v©. 
W.P.No.22430/2019 tH¡F ÂU. KfkJ mè vd¦gt® bjhl®ªJs¦s tH¡»id brd¦id 
ca®ÚÂkd¦w tHf¡¿P® ÂU. b#aÃufhZ, ehuhazd¦ mt®fis ãaä¡fÎ«, tH¡»d¦ 
bryéd« bjhif %. 15000/- ¡F« kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò- 

1. ம�ற$ அ:மதி1கலா$ 

2. வ�வா< நிதிய�� 3. 15000/- ெசலவ�ன$ ேம�ெகா�ளலா$ 

3. ம�றLதி� அ:மதி எதிAேநா1கி எ�1க ப�ட நடவ%1ைக1� 
அ:மதி1கலா$. 

ந.க.எ�. 3266/2019/எ 1 



    

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 

406.406.406.406.        தி�வ�ணாமைல நகரா�சி எ�ைல1��ப�ட 39 வாA�கள@� அைமE'�ள 

மைழநRA ேசக� ! க�டைம ! ஏ�ப�Lத ப�ட வ�பர$ அறிய Sticker ஒ�ட 
ெத�வ�1க ப���ள'. அத�கான வ�ைல !�ள@ வ�பர$ வ�மா. 

ெபய  ;&Eக   
எ�ண�Eைக 

ெதாைக  
" 

அ�ணாமைலயனாA ப���டA` 10000 7000/- 
தRப$ ப����A` 10000 7150/- 
Hப$ ப����A` 10000 6400/- 

    ேம�ப% பண�ய�ைன ேம�ெகா�ள �ைறவாக வ�ைல !�ள@ அள@L'�ள Hப$ 
ப���டA` Sticker / 10000  Copy 3.6400/- ஐ வ�ைல !�ள@ ஏ�கலா$ ம�ற$ 
அ:மதி1காக ைவ1க ப�கிற'. 

அ;வலக1 �றி ! 

1. ம�ற$ அ:மதி1கலா$ 
2. இத�கான ெசலவ�ன$ வ�வா< நிதிய�� ஈ� ெச<யலா$ 
3. ம�ற அ:மதி எதிAேநா1கி தன@ அ;வலA B� அ:மதிDட� 

ேம�ெகா�ள ப�ட நடவ%1ைக1� ம�ற$ அ:மதி1கலா$. 
ந.க.எ�. 4783/2016/எ 1          
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 

407.407.407.407.    நகரா�சி நிAவாக ஆைணயA, ெச�ைன அவAகள@� க%த$ 

ந.க.எ�.4980/2018/ேஜ1  நா� 10.06.2019� இEநகரா�சிய�� 20 ஆ��க� மாச�ற 
Bைறய�� வ�பL'1க� இ�றி பண�!�Eத ஓ��நAகM1� தமிழக அரH 

த&க பத1க$ வழ&க அறி1ைக ேகார ப�ட'.  எனேவ 4 எ�ண�1ைகய��,                 

4 கிராம$ எைட ெகா�ட த&க  பத1கLதி� வ�ைல 3.72,200/- 1�$ ேம�ப% 
த&க  பத1கLதிைன தமி>நா� ைகவ�ைன  ெபா��க� *��ற/ ச&க$ 
லிமிெட� ெச�ைன அவAகள@டLதி� வா&கி1 ெகா�ள/$ ம�ற அ:மதி 
ேவ�ட ப�கிற'. 
அXவலகE (றி/8 

1. ம�ற$ அ:மதி1கலா$ 
2. அவரச$ அவசிய$ க�தி ம�ற அ:மதி எதிAேநா1கி தன@ அ;வல�� B� 

அ:மதி ெப�. ேம�ப% தமி>நா� ைகவ�ைன  ெபா��க� *��ற/ 
ச&க$ லிமிெட� ெச�ைன அவAகள@டLதி� வா&கியைம1�$ ெசலவ�ன$ 
ேம�ெகா�டைம1�$ ம�ற$ அ:மதி1கலா$. 

ந.க.எ�. 6673/2018/எ01 



    
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 

408.408.408.408.இEநகரா�சிய�� பய�பா�%� உ�ள அ�ணாநகA பைழய நRேர�. 

நிைலயLதி� உ�ள 300mm வா�/ ப-தாகி உ�ளதா� �%நRA வ�நிேயாக$ 
பண�க� பாதி ! ஏ�ப���ள'.  எனேவ ேம�க�ட வா�/ ப-' நR1க$ ெச<ய 

ஆ�$ ேதாராய ெசலவ�ன$ 3.60000/- 1� ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1 �றி ! –  

1. அ:மதி வழ&கலா$ 

2.  �%நRA நிதிய�� கீ> ெசலவ�டலா$ 

3. ம�ற அ:மதி எதிAேநா1கி தன@ அ;வலA B� அ:மதிDட� 
ேம�ெகா�ள ப�ட நடவ%1ைக1� ம�ற$ அ:மதி1கலா$. 
    
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    
409409409409....    இEநகரா�சிய�� பய�பா�%� உ�ள அ�ணாநகA பைழய நRேர�. 
நிைலயLதி� உ�ள 300 mm வா�/ ப-' நR1க$ ச<D$ பண�1� 19.06.2019� 
ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@க� B%/ ெச<ய ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
 

வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 
(". ல3ச�தி5) 

ெகா1�6�ள 
வ�ைல/8�ள9 

1 i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& 
ஒA1`, ெந.64ப� க�ன@ேகாய�� ெத� 
தி�வ�ணாமைல 

உ�ைம – வ�. எ$. ஏ-மைல 

60,000 

". 59,850 

2 � !சாமி jைவ�%& ஒA1க` 
ெந. 90/2 kAயா நகA, 
தி�வ�ணாமைல 

". 60,600 

3 ெஜயபா5 C ைவ�&D ஒ Eக; 
ெந. 59 ராஜராஜ� ெத% 
தி%வ�ணாமைல 

". 60,330 

 

அ;வலக1�றி ! 
1. ேம�ப% ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@கள@� வ�ைச எ�.1� ெகா�L'�ள M/s. 

i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& ஒA1க` தி�வ�ணாமைல எ�பவ�� 
வ�ைல !�ள@ �ைறவாக உ�ளைத அ:மதி1கலா$. 

2. இ பண�ய�� அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� 
அ:மதி ெப�. ேவைல உLதிர/ வழ&கியைதD$ ேம;$ ெதாைக 
வழ&கியைதD$ அ:மதி1கலா$. 

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 



410. 410. 410. 410. இEநகரா�சிய�� சBLதிர$ ஏ�ய�� இ�E' �%நRA வ�நிேயாக$ ெச<D$               

7.5 HP நRA �>கி மி� ேமா�டாA ப-தாகி உ�ளதா� �%நRA வ�நிேயாக$ தைட 
ஏ�ப���ள'.  எனேவ சீரான �%நRA வ�நிேயாக$ ெச<ய ேம�ப% ேமா�டாA ப-' 
நR1க$ ெச<ய ஆ�$ ேதாராய ெசலவ�ன$ 3.18,000/- 1� ம�ற அ:மதி 
ேவ�ட ப�கிற'.   
அ;வலக1 �றி ! –  

1. அ:மதி வழ&கலா$ 

2.  �%நRA நிதிய�� கீ> ெசலவ�டலா$ 

3. தன@ அ;வலA அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. நட%வ1ைக எதிAேநா1கி 
ேம�ெகா�ளலா$.    
 

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 

411. 411. 411. 411. இEநகரா�சி சBLதிர$ ஏ�ய�� உ�ள 7.5 HP நRA �>கி மி� ேமா�டாA 
.ப.-தாகி உ�ளைத ப-' நR1க$ ெச<D$ பண�க� ேம�ெகா�ள 17.06.2019 � 
ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@க� B%/ ெச<ய ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
 

வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 
(". ல3ச�தி5) 

ெகா1�6�ள 
வ�ைல/8�ள9 

1 i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& 
ஒA1`, ெந.64ப� க�ன@ேகாய�� ெத� 
தி�வ�ணாமைல 

உ�ைம – வ�. எ$. ஏ-மைல 

18,000 

". 17,955 

2 � !சாமி jைவ�%& ஒA1க` 
ெந. 90/2 kAயா நகA, 
தி�வ�ணாமைல 

". 18,017 

3 ெஜயபா5 C ைவ�&D ஒ Eக; 
ெந. 59 ராஜராஜ� ெத% 
தி%வ�ணாமைல 

". 18,075 

 

 
அ;வலக1�றி ! 

1. ேம�ப% ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@கள@� வ�ைச எ�.1� ெகா�L'�ள M/s. 
i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& ஒA1க` தி�வ�ணாமைல எ�பவ�� 
வ�ைல !�ள@ �ைறவாக உ�ளைத அ:மதி1கலா$. 

2. இ பண�ய�� அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� 
அ:மதி ெப�. ேவைல உLதிர/ வழ&கியைதD$ அ:மதி1கலா$. 

 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 



412. 412. 412. 412. இEநகரா�சி1� உ�ப�ட அ�ணாநகA 10வ' ெத�வ�� உ�ள 15HP மி� 
ேமா�டா�� �ல$ ேமடான ப�தி1� �%நRA வ�நிேயாக$ ெச<ய ப�கிற'.  
த�ேபா' ேம�ப% மி� ேமா�டாA ப-தாகி உ�ளதா� �%நRA வ�நிேயாக$ 
தைடப�வதா� ப-' நR1க$ ெச<ய ஆ�$ ேதாராய ெசலவ�ன$ 3. 25,000/- 1� 
ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1 �றி ! –  

1. அ:மதி வழ&கலா$ 

2.  �%நRA நிதிய�� கீ> ெசலவ�டலா$ 

3. தன@ அ;வலA அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. நட%வ1ைக எதிAேநா1கி 
ேம�ெகா�ளலா$.    
    
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 

414141413333....     இEநகரா�சி1� உ�ப�ட அ�ணாநகA 10வ' ெத�வ�� உ�ள 15HP மி� 
ேமா�டாA ப-' நR1க$ ெச<D$ பண�1� 17.06.2019� ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@க� 
B%/ ெச<ய ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
 

வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 
(". ல3ச�தி5) 

ெகா1�6�ள 
வ�ைல/8�ள9 

1 i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& 
ஒA1`, ெந.64ப� க�ன@ேகாய�� ெத� 
தி�வ�ணாமைல 

உ�ைம – வ�. எ$. ஏ-மைல 

25,000 

". 24,800 

2 � !சாமி jைவ�%& ஒA1க` 
ெந. 90/2 kAயா நகA, 
தி�வ�ணாமைல 

". 25,195 

3 ெஜயபா5 C ைவ�&D ஒ Eக; 
ெந. 59 ராஜராஜ� ெத% 
தி%வ�ணாமைல 

". 25,110 

 

அ;வலக1�றி ! 
1. ேம�ப% ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@கள@� வ�ைச எ�.1� ெகா�L'�ள M/s. 

i ஏ-மைலயா� j ைவ�%& ஒA1க` தி�வ�ணாமைல எ�பவ�� 
வ�ைல !�ள@ �ைறவாக உ�ளைத அ:மதி1கலா$. 

2. இ பண�ய�� அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� 
அ:மதி ெப�. ேவைல உLதிர/ வழ&கியைதD$ அ:மதி1கலா$. 

ந.க.எ�. 2669/2019/இ1 
 
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 



414. 414. 414. 414.  இEநகரா�சி !திய அ;வலக க�%டLதி�� ஆைணயாளA அைற ம�.$ 
ெபாறியாளA அைறய�� அ;வலக பண�க� ம�.$ ஆ</ *�ட வ�பர&கைள 

B� *�%ேய பதி/ ெச<ய ஏ'வாக Ceramic Coated writing Board ெப.Lத ஆ�$ 

ேதாராய ெசலவ�ன$ 3.16,000/- 1� ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1�றி ! 

1. அ:மதி வழ&கலா$ 
2. வ�வா< நிதிய�� கீ> ெசலவ�டலா$ 

    
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 

414141415555. . . .  இEநகரா�சி !திய அ;வலக க�%டLதி�� ஆைணயாளA அைற ம�.$ 
ெபாறியாளA அைறய�� அ;வலக பண�க� ம�.$ ஆ</ *�ட வ�பர&கைள 
B� *�%ேய பதி/ ெச<ய ஏ'வாக Cermaic Coated Writing Board ச ைள ெச<ய 
19.08.2019 � வ�ைல !�ள@க� ேகார ப�டதி� ெபற ப�டைவக� B%/ ெச<ய 
ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
 

வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 
(". ல3ச�தி5) 

ெகா1�6�ள 
வ�ைல/8�ள9 

1 Zenith Engineering, B 7/2 K.K. Nagar, Madurai 

16,000 

". 7840 
ஒ�றி� வ�ைல 

2 Hi-Tech , No. 684 KK Nagar, Madurai ". 9520 
ஒ�றி� வ�ைல 

3 Toyotech Automation System 
No. 25/36 SBO 2nd Colony, Madurai - 10 

". 10000 
ஒ�றி� வ�ைல 

 

 
அ;வலக1�றி ! 

1. ேம�ப% ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@கள@� வ�ைச எ�.1� ெகா�L'�ள M/s. 
Zenith Engineering, Madurai எ�பவ�� வ�ைல !�ள@ �ைறவாக உ�ளைத 
அ:மதி1கலா$. 

2. இ பண�ய�� அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� 
அ:மதி ெப�. ேவைல உLதிர/ வழ&கியைதD$ அ:மதி1கலா$. 

    
Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 

414141416666. . . . இEநகரா�சிய�� ச�டம�ற உ. ப�னA ெதா�தி ேம$பா��L தி�ட$ 2018-19 � 
கீ> ப��வ�$ பண� ேம�ெகா�ள 14.08.2019 அ�. ஒ பEத !�ள@ ேகார ப�டதி�, 
ெபற ப���ள ஒ பEத !�ள@ய�ைன ம�றLதி� அ:மதி ேவ�% ெபா�� 
ைவ1க ப�கிற'. 
 



வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 
(". 

ல3ச�தி5) 

ஒ/ப7ததார<� 
ெபய  

ஒ/ப7த/8�ள9 
வ�கித? 

1 தி�வ�ணாமைல நகரா�சி 
ெப�க� ேம� நிைல  
ப�ள@1� ேமைஜ நா�காலி 
வழ&�த�  

5.00 

M/d. Subbu 

Furnitutes 

Electrical 

Enterprises 

Villupuram 

1.01 % �ைற/  

Sakthi 

Furnitures and 

Electrical 

Enterprises 

Kallakurichi 

1.61 % அதிக$ 

 

அ;வலக1�றி ! 
1. ேம�க�ட பண�ய�� வ�ைச எ�.1� �ைறEத ஒ பEத !�ள@ ெகா�L'�ள 

M/s. Subbu Furnitures Electrical, Villupuram எ�ற நி.வனLதி� �ைறEத 
ஒ பEத !�ள@ைய ம�ற$ அ&கீக�1கலா$ 

2. அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அலவலA அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. 
பண� உLதிர/ வழ&கியைத ம�ற$ ஏ�கலா$. 

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd« 

414141417777. . . . தி�வ�ணாமைல நகரா�சிய�� ெபா' Hகாதார  ப��வ�� கடEத 21.07.2019 
அ�. நகரா�சி நிAவாக ம�டல இய1�நA, ேவ;A அவAகள@� தைலைமய�� 
இ$மாவ�ட ெமாLத கழி/ உ�பLதியாளAக� *�ட$ தி�மைல தி�மண 
ம�டபLதி� தி�வ�ணாமைல, ஆரண�, வEதவாசி ம�.$ தி�வLதி !ர$ 
நகரா�சி ஆைணயாளAக�, ' !ர/ ஆ<வாளAக�, அைனL' நகரா�சி பர !ைர 
ம�.$ பர !ைர ேம�பாAைவயாளAக� என HமாA 100 நபAக� கலE' ெகா�டனA.  
இ1க�%டLதி�� ம�டப B�!ற$ ம�.$ உ�!ற$ என இர�� %ஜி�ட� 
ேபனAக�, �, `நா1` ம�.$ ஒலிெப�1கி வசதி ஆகியவ�றி�� 3.5570/- ெசல/ 
ெச<ய ப�ட'.  அத�கான ெசலவ�ன ெதாைகய�ைன வழ&கிட ம�ற அ:மதி 
ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1�றி ! 

1. ம�ற$ அ:மதி1கலா$ 
2. ெபா' Hகாதார அவசர$ அவசிய$ க�தி ம�ற அ:மதி எதிAேநா1கி தன@ அ;வல�� B� 

அ:மதி ெப�. இ பண� ேம�ெகா�ள பட/$ இைவ1கான ெசலவ�னL ெதாைக 
ேம�ெகா�டைம1�$ ம�ற$ அ:மதி1கலா$. 

தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

414141418888. . . . இEநகரா�சிய�� �%நRA பராம� ! ம�.$ வ�நிேயாக  பண�க� ேம�ெகா�ள 
ேபா'மான நிரEதர  பண�யாளAக� இ�லாததா� �%நRA பண�ய�� அவசர அவசிய$ 
க�தி நகரம�ற தRAமான எ�.89 நா� 28.02.2019 �ப% 32 எ�ண�1ைக ஆ%வA �- 
நபAகைள ெகா�� ேம�ப% பண�க� ேம�ெகா�ள ப�கிற'.  த�ேபா' உதவ� 



ெபாறியாளA அவAகள@� �றி ப��ப% �%நRA வ R�� இைண !க� வழ&�$ பண�க� 
நைடெப�. வ�வதா;$ உலகலா பா% தைலைம நRேர�. நிைலயLதி� 
�ேளா�� பண�க� ெச<ய/$ ேம;$ வா�/ ஆ ேர�டAக� ேதைவ ப�வதா;$ 
*�தலாக 6 எ�ண�1ைக நபAகைள ஆடவA �-வ�� ேசAL' ெகா�ளலா$ என 
�றி ! வழ&கிD�ளாA.  எனேவ *�தலாக 6 நபAகைள ஆடவA �-வ�� 
ேசA1க/$ இத�� ஆ�$ ெசலவ�ன$ ஏ�க/$ ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1�றி ! 

1. ம�ற$ அ:மதி1கலா$ 
2. �%நRA நிதிய�� கீ> ெசலவ�டலா$. 

தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

414141419999.... jäH¦ehL ef®¥òw cs¦sh£Áfs¦ és«gu¥ gyiffS¡fhd cçk« f£lz§¦fs¦ 
éÂ¤jy¦ kw¦W« tNè¤jy¦ kw¦W« éÂfs¦ F¿¤J 2003y¦ nkw¦bfhs¦s¥g£Ls¦s 
ÂU¤j§¦fs¦ F¿¤J m¿é¥ò kw¦W« xG§¦FKiwfs¦ brayf Jiwæduhy¦ 31.01.2019ª 
njÂa muÁjH¦ v©. 39y¦ btëæl¥g£lJ.  kd¦w¤Âd¦ gh®it¡F« gÂéw¦F« 
it¡f¥gL»wJ.    
mYty¡F¿¥òmYty¡F¿¥òmYty¡F¿¥òmYty¡F¿¥ò: ----        
m.  m.  m.  m.  kd¦w« mDkÂ¡fyh« 
M. nkw¦go murhizæy¦ bjçé¤Js¦s f£lz§¦fs¦ égu¥go 1. é©z¥g f£lz« 
%.1000/- (2). mDkÂ f£lz«  (m). jkå¢rhiyfs¦ kw¦W« K¡»a¢ rhiyfs¦ xU 
rJuÛ£lU¡F %. 6000/-  (M). Ïju rhiyfs¦ xU rJu Û£lU¡F %. 4000/- (3). M©L 
thlif  (m). jkå¢rhiyfs¦ kw¦W« K¡»a¢rhiyfs¦ xU rJu Û£lU¡F %. 500/-              
(M). Ïju rhiyfs¦ xU rJuÛ£lU¡F %. 300/-  tNè¡fyh«. 
(Ï) nkw¦go Ïl« nj®Î bra¦J kht£l M£Á¤ jiyt® ÂUt©zhkiy mt®fëd¦ 
mDkÂ¡F mD¥Ã it¡fyh«. 
e.f.v©. 826/2013/v¥1 

தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

444420202020....        இEநகரா�சி எ�ைல1��ப�ட வாA� எ�.1 அ$ேபLகாA நகA ெத�வ�� 

அைமE'�ள ெபா' கழி ப�டLதி�� (Public Toilet) த�ண RA வசதிய��றி உ�ள'.  
இதனா� பராம� ! ெச<வ' சிரம$ எ�ப�� ம1க� பய�ப�Lத B%யாத 
நிைலய�� உ�ள'.  எனேவ ஆ>'ைள கிண.ட� *%ய மின@பவA ப$  ைவL' 

த�ணRA வசதி ெச<ய ேதாராய ெசலவ�ன$ 3. 1.60 ல�சLதி�� ம�ற அ:மதி 
ேவ�ட ப�கிற'. 
 
அ;வலக1 �றி ! – 

1. அ:மதி வழ&கலா$ 
2. ெபா' Hகாதார பண�ய�� அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� 

B� அ:மதி ெப�. பண� ேம�ெகா�ள ம�ற$ ஏ�கலா$. 
ேகா ! எ�. 2820 / 2019 / இ2 
 



 
தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

444421212121....        மாவ�ட ஆ�சிL தைலவA ம�.$ ெப�EதைலவA மாவ�ட ஊரக வளA0சி 
Bகைம தி�வ�ணாமைல அவAகள@� ெசய�Bைறக� ந.க.எ�. அ6 / 7173 / 2018 
நா� 20.02.2019 E ேததிய க%தLதி�ப% த�ன@ைற/ தி�டLதி� 2018-2019 � கீ> 
வாA� எ�.27 தாமைர நகA தாமைர1�ள$ அ�கி� �ழEைதக� �&கா 
அப�வ��Lதி பண�க� ேம�ெகா�ள 3.25.00 ல�ச$ ஒ'1கீ� ெச<' நிAவாக 
அ:மதி வழ&கி உLதிரவ�ட ப�ட'. ேம;$ நிபEதைனக� வ�ைச எ�.1� 
இ பண� 50% ெதாைக ெபா' ம1கள@� ப&கள@ !ட� ெசய�ப�வதா� தமி>நா� 
திறEதெவள@ 1998 வ�திBைறக� 2000�ப% ெசய�ப�Lதாம� ச$மEத ப�ட தR 
பார`� ேவ %ர`� அ�ணா0சலா பாA1 அரH கைல1 க�;�எதி�� ெச&க$ 
ேரா� தி�வ�ணாமைல எ�பவ�1� பண� உLதிர/ வழ&க ம�ற அ:மதி 
ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1 �றி ! – 

1. அ:மதி வழ&கலா$ 
2. வ�வா< நிதிய�� கீ> ெசலவ�டலா$. 

 
தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

444422222222. இ7நகரா3சிய�5 உ� க3டைம/8 இைட நிர/8? நிதி 2015-16 (Infra Gap filling 

Fund 2015-16 ) தி3ட�தி� கீK சYதாய சைமய5 rட? க31? பண�க� 
Ysைமயாக Y&Eக/பட ேவ�&t�ளதா5 இ/பண�ய�5 சYதாய rட? 
க31? பண�க� ம'-? இதர பண�க� ேம'ெகா�ள ஆ(? ேதாராய 
ெசலவ�ன? ". 10.00 ல3ச? (ப�6 ல3ச?)E( ம�ற அGமதி ேவ�ட/ப1கிற6. 
அ;வலக1 �றி ! – 

1. அ:மதி வழ&கலா$ 
2. வ�வா< நிதிய�� கீ> ெசலவ�டலா$. 

 
தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

444423232323. தி�வ�ணாமைல நகரா�சிய�� மண;A ேப�ைட சாைலய�� உ�ள Bio – 

Digester 1� சBதாய சைமய� *ட$ பண�1� 01.03.2019 அ�. ஒ பEத !�ள@ 
ேகார ப�டதி� ெபற ப���ள ஒ பEத !�ள@ய�ைன ம�றLதி� அ:மதி ேவ�% 
ெபா�� ைவ1க ப�கிற'. 
 
 
 



 
 
 
 
வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 (". 

ல3ச�தி5) 
ெகா1�6�ள 
ஒ/ப7த/8�ள9 

1 தி�. எ�. ஆ.Bக$ 
11 அ$மண� அ$ம� நகA 
கீ>நாL'A 
தி�வ�ணாமைல 

 
 
 

10.00 

0.12 % (ைற� 

2 தி�. எ$. கமல1க�ண� 
அ�ணகி�!ர$ 1வ' ெத� 
தி�வ�ணாமைல 

0.87 % அதிக? 

 
அ;வலக1 �றி ! – 

1.  �ைறEத ஒ பEத !�ள@ய�ைன ெகா�L'�ள வ�ைச எ�.1� க���ள 
தி�.எ�. ஆ.Bக$, தி�வ�ணாமைல அவAகள@� ஒ பEத !�ள@ய�ைன 
ம�ற$ ஏ�கலா$ 

2. அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. 
பண� உLதிர/ வழ&கியைத ம�ற$ ஏ�கலா$. 

 
தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

424242424444. இEநகரா�சிய�� பய�பா�%� உ�ள TN25 AL 9353 ெஜ�ரா� வாகனLதி� 

த�திகால$ 21.08.2019 அ�. B%வைடவதா� ேம;$ ஒ� ஆ�� த�தி1கால$ 
!' ப�1க வாகனLதி� ஏ�ப���ள ப-'கைள நR1க$ ெச<த� ெபய��%& 
பண�க� ம�.$ இதர பண�க� ேம�ெகா�ள ஆ�$ ேதாராய ெசலவ�ன$ 3.4.70 
ல�ச$ (நா�� ல�சL' எ-பதாய�ர$) 1� ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1 �றி ! – 

1. அ:மதி வழ&கலா$ 
2. வ�வா< நிதிய�� கீ> ெசலவ�டலா$. 

 
தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

424242425555. இEநகரா�சிய�� பய�பா�%� உ�ள TN25 AL 9353 ெஜ�ரா� வாகனLதி� 

த�தி கால$ !' ப�1க (FC) வாகனLதி� ஏ�ப���ள ப-'கைள நR1க$ ெச<த� 
ெபய��%& பண�க� ம�.$ இதர பண�க� ேம�ெகா�ள 26.08.2019� ெபற ப�ட 
ஒ பEத !�ள@க� B%/ ெச<ய ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 



வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 (". 
ல3ச�தி5) 

ெகா1�6�ள 
ஒ/ப7த/8�ள9 

1 i ராகேவEதிர இ��`�ய� 
ெந. 111A Sidco, அ$ேபLகாA  
ெச�ைன - 98 

 
 

4.70 

". 4,66,100/- 

2 அ�ராெஜ�, ப�.லி� 
ெந.1/7ப� மைறமைல நகA 
ெச�ைன – 10 

". 4,84,803 

3. Disha Fabricatier & Engg. works 
25A/1 KK salai , Chennai - 98 

". 4,86,868 

அ;வலக1 �றி ! – 
1.  ேம�ப% ெபற ப�ட ஒ பEத !�ள@கள@� வ.எ�.1� ெபா�L'�ள i 

ராகேவEதிரா இ��`�ய�, ெச�ைன- 98 எ�பவ�� ஒ பEத !�ள@ 
�ைறவாக உ�ளைத அ:மதி1கலா$ 

2. அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. 
பண� உLதிர/ வழ&கியைத ம�ற$ ஏ�கலா$. 

தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

424242426666. இEநகரா�சி வாA� எ�.2  BL' வ�நாயகA ேகாய�� ெத� ரய�� நிைலய$ 

Bத� மLதிய ேப�E' நிைலய$ வைர ேபாதிய மி� வசதிக� இ�லாததா� 
ெபா' ம1கM1�$ ேபா1�வரLதி��$ சிரம$ ஏ�ப�வ'ட� வழி பறி 

ெகா�ைளD$ நட பதா� ெபா' ம1கள@� நல� க�தி 20 மி� க$ப&கள@� 20 
எ�ண�1ைக LED ெத� வ�ள1� ெபா�Lத ஆ�$ ேதாராய ெசலவ�ன$ 3. 3.70 
ல�ச$ (��. ல�சL' எ-பதாய�ர$) 1� ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1 �றி ! – 

1. அ:மதி வழ&கலா$ 
2. வ�வா< நிதிய�� கீ> ெசலவ�டலா$. 

தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

424242427777. இEநகரா�சி வாA� எ�. 02 BL'வ�நாயகA ேகாய�� ெத� ரய�� நிைலய$ 

Bத� மLதிய ேப�E' நிைலய$ வைர உ�ள மி� க$ப&கள@� 20 எ�ண�1ைக 
LED ெத�வ�ள1� ெபா�L'த� ம�.$ இதர பண�க� ேம�ெகா�ள 17.09.2019� 
ெபற ப�ட ஒ பEத !�ள@க� B%/ ெச<ய ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 (". 

ல3ச�தி5) 
ெகா1�6�ள 
ஒ/ப7த/8�ள9 

1 HI-Tech Tronics, Chennai  

3.70 
0.09 % (ைற� 

2 Sri Balaji, Electricals, CHIENNAI 0.25 % அதிக? 



அ;வலக1 �றி ! – 
1. ேம�ப% ெபற ப�ட ஒ பEத !�ள@க� வ�ைச எ�.1� ெகா�L'�ள M/s Hi-

Tech Tronics ெச�ைன நி.வனLதி� ஒ பEத !�ள@ �ைறவாக உ�ளைத 
அ:மதி1கலா$. 

2. அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. 
பண� உLதிர/ வழ&கியைத ம�ற$ ஏ�கலா$. 

 

தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

424242428888. இEநகரா�சி !திய அ;வலக1 க�%டLதி� வ�வா< ப��/, ெபா' ப��/, 

Hகாதார ப��/, நகA நல ப��/ ஆதாA ைமய அ;வலக$ ம�.$ இதர ப��/ 
அ;வலகLதி� மி� வசதிக� ெச<ய ஏ'வாக மி� சாதன&க� அைமLத� 
ம�.$ இதர பண�க� ேம�ெகா�ள ஆ�$ ேதாராய ெசலவ�ன$ 3. 9.90 ல�ச$ 
(ஒ�ப' ல�சL' ெதா��. ஆய�ர$) 1� ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1 �றி ! – 

1. அ:மதி வழ&கலா$ 
2. வ�வா< நிதிய�� கீ> ெசலவ�டலா$ 

 

தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

424242429999    . இEநகரா�சி !திய அ;வலக க�%டLதி� வ�வா< ப��/ ெபா' ப��/ 

Hகாதார ப��/ நகA நல ப��/ ஆதாரA ைமய அ;வலக$ ம�.$ இதர ப��/ 
அ;வலகLதி� மி� வசதிக� ெச<த� ம�.$ இதர பண�க� ேம�ெகா�ள 
06.09.2019� ெபற ப�ட ஒ பEத !�ள@க� B%/ ெச<ய ம�ற அ:மதி 
ேவ�ட ப�கிற'. 
வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 (". 

ல3ச�தி5) 
ெகா1�6�ள 
ஒ/ப7த/8�ள9 

1 G.V. Construction 
Tiruvannamalai 

 

9.90 
0.14 % (ைற� 

2 K. Sivaji,  தி�வ�ணாமைல. 0.71 % அதிக? 

 
அ;வலக1 �றி ! – 

1. ேம�ப% ெபற ப�ட ஒ பEத !�ள@க� வ�ைச எ�.1� ெகா�L'�ள M/s G.V. 

Construction Tiruvannamalai நி.வனLதி� ஒ பEத !�ள@ �ைறவாக உ�ளைத 

அ:மதி1கலா$. 

2. அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. 
பண� உLதிர/ வழ&கியைத ம�ற$ ஏ�கலா$. 

ந.க.எ�. 3910 / 2019 /இ1 



தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

444430303030. ெதாழிலாளA வ�&கால ைவ ! நிதி ம�டல அ;வலA அவAகள@� க%த$ 

TB/VLR/9212/ ENF / 8F Division – VIII 2019-20 நா� 19.09.2019E ேததிய க%தLதி�ப% 2011 
Bத� 2013 வைர ஒ பEத பண�க� ெச<ய ஒ பEததாரAகள@� ப�%ய� 
ெதாைகய�� ெதாழிலாளAகM1� வழ&க ப�$ ஊதியLதி� 25.61% கண1கீ�� 
ெச<' EPF ப�%Lத$ ெதாைக 3.82,29,746/- ஐ நகரா�சி SBI (SFC) வ&கி கண1கி� 
ப�%Lத$ ெச<ய ப���ள'. 
 எனேவ 2011 Bத� 2013 வைர ஒ பEததாரAகள@� ப�%யலி� ப�%Lத$ 
ெச<யாத EPF ெதாைகய�ைன 2011 Bத� 2013 வைர உ�ள ச$மEத ப�ட 
ஒ பEதததாரAகள@� கால&கடEத ைவ ! நிதி கண1கி� ெதாைக 3. 3230361/- ஐ ஈ� 
ெச<' நகரா�சி ெபா' நிதிய�� வர/ ைவ1க ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1 �றி ! – 

1. அ:மதி வழ&கலா$ 

2. அவசர அவசிய$ க�தி ம�ற அ:மதி எதிAேநா1கி தன@ அலவலA 
அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. 2011 Bத� 2013 வைர உ�ள கால&கடEத 
ைவ !L ெதாைக 3. 3230361/-ஐ ஈ� ெச<தைதD$ அ:மதி1கலா$. 

தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

444431313131. இEநகரா�சி பய�பா�%� உ�ள பாதாள சா1கைட அைட ! கச�கைள 

அக�ற பய�ப�Lத ப�$ (Desiltings ) வாகன$ TN25AL 9356 ப-'க� ஏ�ப���ளைத 
இ பண�ய�� அவசர$ அவசிய$ க�தி ப-' நR1க$ ெச<ய ேதாராய ெசலவ�ன$ 
3. 78000/- 1� ம�ற அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
அ;வலக1 �றி ! – 

1. அ:மதி வழ&கலா$ 

2. இ பண�ய�� அவசர$ அவசிய$ க�தி தன@ அலவலA அவAகள@� B� 
அ:மதி ெப�. பண� ேம�ெகா�ள ம�ற$ ஏ�கலா$. 

தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

444432323232. இEநகரா�சி பய�பா�%� உ�ள பாதாள சா1கைட அைட ! கச�கைள 

அக�ற பய�ப�Lத ப�$ (Desiliting) வாகன$ TN25 AL 9356 வாகனLதி� ப-'க� 
நR1க$ ெச<ய 24.07.2019� ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@க� B%ய ெச<ய ம�ற 
அ:மதி ேவ�ட ப�கிற'. 
 
 
 
 
 
 
 



வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  ெகா1�6�ள 
ஒ/ப7த/8�ள9 

1 ஜவஹA ஆ�ேடா ஒA1க` 
77B மLதலா&�ளLெத�, தி�வ�ணாமைல 

". 77500/- 

2 க�ண$மா� ஆ�ேடா ஒA1க` 
18 BL'வ�நாயகA ேகாவ�� ெத� 

". 81960/- 

3. தி�மைல ெவ&கேடgவரா ஒA1க` ஷா  
கீ>நா0சி ப�� , தி�வ�ணாமைல 

". 83170/- 

அ;வலக1 �றி ! – 
1. ேம�ப% ெபற ப�ட வ�ைல !�ள@கள@� வ�ைச எ�.1� ெகா�L'�ள M/s 

ஜவஹA ஆ�ேடா ஒA1க` திரவ�ணாமைல நி.வனLதி� வ�ைல !�ள@ 
�ைறவாக உ�ளைத ஏ�கலா$ 

2. இ பண�ய�� அவசர$ அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� 
அ:மதி ெப�. ேவைல உLதிர/ வழ&கியைத ஏ�கலா$. 

தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

444433333333. இEநகரா�சிய�� பாதாள சா1கைட தி�டLதி� வ�� ப�ட ப�திகள@� 

வ R�%ைண !க� வழ&க ஏ'வாக கீ>1க�ட ப�திகள@� ப�ரதான ைப  ைல� 
ம�.$ ஆ</1�ழிக� அைம1�$ பண�1� 3. 27.30 ல�சLதி�� மதி ப2� 
தயா�1க ப���ள'. 
 

வ.எ� பண�ய�� ெபய  மதி/ப01 
(". ல3ச�தி5) 

1 வாA� எ�.7 ேபேகா!ர$ �.1�L ெத�, ேபேகா!ர$ 
3வ' ெத� ம�.$ ேபேகா!ர$ 3வ' �.1�L ெத� 
ஆகிய ப�திகள@� ஆ</ �ழிக� அைமLத� ம�.$ 
ப�ரதான ைப  ைல� அைமLத� 

9.90 

2 வாA� எ�. 36 & 25 ேவ� நகA ம�.$ வ.ஊ.சி. நகA 
11வ' ெத� ஆகிய ப�திகள@� ஆ</ �ழிக� 
அைமLத� ம�.$ ப�ரதான ைப  ைல� அைமLத� 

7.50 

3 நக�� B1கிய சாைலகள@� உ�ள பாதாள சா1கைட 
இைண !கள@� ஆ</ �ழிக� அைமLத� ம�.$ 
ப�ரதான ைப  ைல� அைமLத� 

9.90 

 ெமாLத$ 27.30 

 ேம�க�ட மதி ப2�ைட அ&கீக�1க/$ பண� ேம�ெகா�ள/$ ெதாடA 
நடவ%1ைக ேம�ெகா�ள/$ அ:மதி ேகார ப�கிற'. 
அ;வலக1 �றி ! – 

1.  ம�ற$ அ:மதி1கலா$ 
2. ேம�க�ட பண�ய�ைன வ�வா< நிதிய�� கீ> பண� ேம�ெகா�ளலா$ 



3. பண�ய�� அவசர அவசியLைத க�தி தன@ அ;வலA B� அ:மதி ெப�. 
ெதாடA நடவ%1ைக ேம�ெகா�டைதD$ அ:மதி1கலா$. 

தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

444434343434. தி�வ�ணாமைல நகரா�சிய�� வாA� எ�. 18 தவசி1�ள$ ப�திய�� 

ஆ>'ைள கிண.ட� *%ய மி� வ�ைச ப$! அைம1�$ பண�1� 06.08.2019 அ�. 
ஒ பEத !�ள@ ேகார ப�டதி�, ெபற ப���ள ஒ பEத !�ள@ய�ைன ம�றLதி� 
அ:மதி ேவ�% ெபா�� ைவ1க ப�கிற'. 
வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 (". 

ல3ச�தி5) 
ெகா1�6�ள 
ஒ/ப7த/8�ள9 

1 அப�நயா க�`�ர1ஷ� 
ெந. 836./47, ேவ�டவல$ ேரா� 

 

2.00 
0.17 % (ைற� 

2 தி�. எ$. கமல1க�ண� 
அ�ணகி�!ர$ 1 வ' ெத� 

0.82 % அதிக? 

அ;வலக1 �றி ! – 
1. �ைறEத ஒ பEத !�ள@ய�ைன ெகா�L'�ள வ�ைச எ�.1� க���ள அப�நயா 

க�`�ர1 ஷ� தி�வ�ணாமைல அவAகள@� ஒ பEத !�ள@ய�ைன ம�ற$ 
ஏ�கலா$ 

2. அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. பண� 
உLதிர/ வழ&கியைத ம�ற$ ஏ�கலா$. 

தI®khd«®khd«®khd«®khd« 

444435353535. இEநகரா�சிய�� வாA� எ�.1 டா1டA.அ$ேபLகாA ெத�வ�;�ள 

கழி ப�டLதி�� ஆ>'ைள கிண.ட� *%ய மி� வ�ைச ப$! அைம1�$ பண�1� 
27.08.2019 அ�. ஒ பEத !�ள@ ேகார ப�டதி�, ெபற ப���ள 
ஒ பEத !�ள@ய�ைன ம�றLதி� அ:மதி ேவ�% ெபா�� ைவ1க ப�கிற'. 
வ.எ� நி-வன�தி� ெபய  மதி/ப01 (". 

ல3ச�தி5) 
ெகா1�6�ள 
ஒ/ப7த/8�ள9 

1 தி�. வ�.எ�. ப�ரகாg 
க�கால� ெத�. தி�வ�ணாமைல 

 

1.60 
0.43 % (ைற� 

2 ெச�வ�. எ`. நEதின@ 
நிமிEதகாரLெத�, தி�வ�ணாமைல 

0.96 % அதிக? 

அ;வலக1 �றி ! – 
1. �ைறEத ஒ பEத !�ள@ய�ைன ெகா�L'�ள வ�ைச எ�.1� க���ள வ�.எ�.ப�ரகாg, 

தி�வ�ணாமைல அவAகள@� ஒ பEத !�ள@ய�ைன ம�ற$ ஏ�கலா$ 

2. அவசர அவசிய$ க�தி தன@ அ;வலA அவAகள@� B� அ:மதி ெப�. பண� உLதிர/ 

வழ&கியைத ம�ற$ ஏ�கலா$. 
 

efuh£Á mYtyf«efuh£Á mYtyf«efuh£Á mYtyf«efuh£Á mYtyf«    
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