
rhjhuzf;Tl;lk;rhjhuzf;Tl;lk;rhjhuzf;Tl;lk;rhjhuzf;Tl;lk;    
    

Btjhuz;ak; efuhl;rpapd;  2020-k; Mz;L gpg;uthp khjk; 28 k; ehs;     ெவ�ள��கிழைம        மாைல    3333.00 .00 .00 .00 

kzpf;F eilbgw;w kzpf;F eilbgw;w kzpf;F eilbgw;w kzpf;F eilbgw;w சாதாரண    Tl;l eltof;iffs;Tl;l eltof;iffs;Tl;l eltof;iffs;Tl;l eltof;iffs;    
    

Kd;dpiy: jpU. Kd;dpiy: jpU. Kd;dpiy: jpU. Kd;dpiy: jpU. g.gpujhd;ghg[ g.gpujhd;ghg[ g.gpujhd;ghg[ g.gpujhd;ghg[ M.E., 

jdp mYtyh;.jdp mYtyh;.jdp mYtyh;.jdp mYtyh;.    
 

kd;w kd;w kd;w kd;w 
Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; Tl;lk; 

eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w eilbgw;w 
ehs;ehs;ehs;ehs;    

thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;thpir vz; kw;Wk; kd;w Tl;lg;bghUs;    
kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;kd;wj;jpd; jPh;khdk;    

    

28.02.2020  ெபா�� எ
.1   

        நகரா�சிய�� ெபா� �காதார�பய�பா���� ேதைவயான கி�மி நாசின!க� ம�"# 

தளவாட ெபா��க� வா&கிட 12.02.2020 அ�" வர�ெப�ற ஒ�ப,த�-�ள!கள ம�ற.தி� 
பா/ைவ0�#, ஒ�-த20�# . 

வ.எ வ�வர� சரவணா ஹா��ேவ�� ஆ�. வ�ஜய�மா� 

Rate per Rate in Rs. Rate per Rate in Rs. 
1.  ந</.த �
ணா#- 1 9.00 1 9.00 

2.  ப�ள <>சி& ப?ட/ 1 40.80 1 41.50 

3.  க��- ப�னாய�@ 1 85.00 1 57.00 

4.  ெடமிபாA 1 1872.00 1 1900.00 

5.  ைபர.திBய# 1 2420.00 1 2490.00 

6.  ேபாகி& சிலி
ட/ 1 310.00 1 320.00 

7.  ெத�னவா�ேகா@ 1 35.00 1 40.00 

8.  அ�னDைட 1 330.00 1 335.00 

9.  E�கர
� 1 350.00 1 360.00 

10.  ம�ைட ப�ரA 1 400.00 1 420.00 
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11.  ம
ெவ�� 1 490.00 1 495.00 

12.  கட�பாைற 1 750.00 1 760.00 

13.  ர�ப/ ைகFைற 1 99.00 1 101.00 

14.  1 ½  அ� ெபBய அ�வா�   1 600.00 1 610.00 

15.  H&கி@  ஜா� 1 510.00 1 520.00 

16.  ப�0காA 1 300.00 1 310.00 

17.  த�J Dைட 1 170.00 1 190.00 

18.  வ�கா@ �.த# ெசKF# 
கர
� 

1 520.00 1 620.00 

 

அ2வலக �றி�- வர�ெப�ற ஒ�ப,த�-�ள!கள!@ �ைற,த வ�ைல வ�கித# ேகாBF�ள 
L சரவணா ஹா/Jேவ/A நி"வன ஒ�ப,த�-�ள!ய�ைன ஏ�கலா#. 

 
 

28.02.2020 ெபா�� எ
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       ேவதார
ய# நகரா�சிய�@ சிற�- சாைலக� தி�ட#  2015-16 � கீS இர
J 
சி�ப&களாக தா/சாைல�பண� ேம�ெகா�ள�ப�ட�. அ�பண� ெசKத ஒ�ப,ததார/              தி� 
ஆ/. எழி@மாற�, நாக�ப��ன# எ�பவ/ தன0� ஒ�ப,த�பண� கிைட0க�ெப�ற ேபா� சி�ப# 1 

ம�"# 2 �� ெச2.திய 1%  ெட
ட/ ெடபாசி� ெதாைக ம�"# 1% Security Deposit 
ெதாைக0காக  சம/ப�.த  CUB Bank Guarantee- கைள வ�Jவ�.திட0ேகாBF�ளா/.  

அ�பண�0காக ஒ�ப,ததாரரா@ ெச2.த�ப�ட 1%  ெட
ட/ ெடபாசி� ெதாைக (சி�ப#-1 �� 

ெச2.த�ப�ட ெடபாசி� ெதாைக d.2,00,000/-0கான பfசா� ேநஷன@ வ&கி, வ&கி 

வைரேவாைல எ
. 522747/ நா� 15.10.2015)  ம�"#  சி�ப#-2 �� ெச2.த�ப�ட ெடபாசி� 

ெதாைக           d.2,00,000/-0கான பfசா� ேநஷன@ வ&கி, வ&கி வைரேவால எ
. 522746/ 
நா� 15.10.2015)கால&கட,த E�ைவ�-.ெதாைகயாக உ�ளதா@, அ.ெதாைகய�ைன 
ஒ�ப,த0கார/  தி� ஆ/. எழி@மாற�, நாக�ப��ன# எ�பவ�0� வழ&கிட ம�ற.தி� அlமதி 
ேவ
ட�பJகிற�. 
              அ2வலக �றி�-   :  ம�ற# அlமதி0கலா#. 

( ந.க.2189/2015/இ1) 
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ெபா�� எ
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      ேவதார
ய# நகரா�சி வா/J எ
.2, 3 ம�"# 4 ஆகிய ப�திகள!@ மி�ேமா�டா/ ைவ.� 

��ந</ �ழாய�@ ச�ட வ�ேராதமாக த
ண <ைர உறிfசி எJ.த காரண.தினா2#, ��ய���- 

பpதைட,� வ��டதா@ அ&� ெகாJ0க�ப�ட ��ந</ இைண�- பய�பJ.த�படாம@ 

இ�,ததா2# கீSக
ட ��ந</ இைண�-க� நிர,தரமாக �
�0க�ப�J வ��ட�. எனேவ 

�
�0க�ப�ட இைண�-கq0கான ��ந</ வBவ�தி�- எ
கைள Online-@ நிர,தரமாக �
��- 

ெசKதிட ம�ற.தி� அlமதி ேவ
ட�பJகிற�. 

வ.எ
 

��ந</ 

இைண�- 

எ
 

ெபய/ ம�"# EகவB 

1, 100/689 ஏ. ஆBயமாலா, மகாராஜ-ர# கீSபாதி 

2, 100/1169 க�பக# ப�ர-, 29 மகாராஜ-ர# கீSபாதி 

3, 100/54 �. மண�ய�, 35 வட0�.ெத� வடபாக# 

4, 100/61 எA.ேக. ப0கிBசாமி, 155 வட0�.ெத� வடபாக# 

5. 100/457 எA.வ <ராசாமி, 91 வட0�.ெத� வடபாக# 

6, 100/547 ஏ. ெபா�lசாமி, 157 பன&கா�J.ெத� 

7, 100/175 ஏ. ெச@வ#, 129 பன&கா�J.ெத� 

8, 100/530 ஆ/. காசிநாத�, 41 பன&கா�J.ெத� 

9, 100/906 எA.பழன!ேவ@, ேமல.ெத� 

10, 100/939 ஏ. ெச@வ�மா/, 46 ேமல.ெத� 

11, 100/239 தன0ேகா�, ேவ#பேதவ�காJ 

12, 100/012/00142 ப�. க�ணாநிதி, ேவ#பேதவ�காJ 
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13, 100/772 ேகாவ�,தசாமி, H/.திய�காJ 

14, 100/332 ஏ. மதியழக�, H/.திய�காJ 

15, 100/221 ப�. ேவதலி&க#, ைகலவன#ேப�ைட ெச��ய0காJ 

16, 100/313 ப�. வ <ைரய�, ைகலவன#ேப�ைட ெச��ய0காJ 

17, 100/888 ேக. ��ப�ரமண�ய�, ைகலவன#ேப�ைட ெச��ய0காJ 

18, 100/740 ஆ/.வ�. ெஜயராம�, ேமலவ <தி 

19, 100/470 ப�. ரவ�,  ெவ��ய0காJ 
 

 

          அ2வலக �றி�-  - ம�ற# அlமதி0கலா#. 

(ந.க.எ
.509/2020 இ1) 

28.02.2020 ெபா�� எ
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ேவதார
ய# நகரா�சி ப�திய�@ தமிSநாJ ��ைச மா�" வாBய.தி� Hல# வ <ட�ற நக/�-ற 

ஏைழகq0� வ <Jக��0ெகாJ0�# தி�ட.திைன ெசய@பJ.திட 28.01.2020 அ�" நகரா�சி 
அ2வலக.தி@ மா
-மி� ைக.தறி ம�"# �ண�t@�ைற அைம>ச/ அவ/கள!� தைலைமய�@ 
நைடெபற இ�,த�. அ2வலக.தி@ ேபாதிய இடவசதி இ@லாத காரண.தினா@ இ� �றி.த 
D�ட# ேவதார
ய# ஒ�றிய அ2வலக.தி@ நைடெப�ற�.  இதி@ ெதாட/-ைடய பயனாள!க� 
ம�"# ஒ�ப,த0கார/க� கல,� ெகா
டன/. இவ/கள!ட# ஆேலாசைன நைடெப�ற�. இதி@ 
பயனாள!க� ம�"# ஒ�ப,ததார/கqட� க��ட# அைமய உ�ள ப�திகள!@ ஓ/ ஆேலாசைன 
D�ட# நட.தி அத�Hல# அ.தி�ட.திைன வ�ைர,� ெசய;@பJ.த மா
-மி� அைம>ச/ 
அவ/க� உ.திரவ��டா/. இ� ெதாட/பாக அகAதிய�ப�ள! கா,தி அர� உதவ� ெதாட0க�ப�ள!, 
மைறஞாயந@x/ ஆன,தரா� உதவ� ெப"# நJநிைல�ப�ள! ம�"# ச/வக�டைள சEதாய 
நல0Dட# ஆகிய H�"  இட&கள!@ வ <Jகq0கான மாதிB வைரப�# ப�ள0 ைவ.� (3 

இட&க�) ம�"# ஆ�ேயா, ைம0ெச�,  �y� ைல� ஒலி�ெப�0கி, ேச/ ேடப�� ஆகியவ�ைற 

வாடைக அ��பைடய�@ ெசK� ெகாJ.த வைகய�@ ஆ�# ெமா.த  ெதாைக d.13800/- ஐ 
வழ&�வத�� ம�ற.தி� அlமதி ேவ
ட�பJகிற�. 

அ2வலக �றி�- 

  

ம�ற# அlமதி0கலா#.  இ.ெதாைகய�ைன நகரா�சி 
ெபா�நிதிய�லி�,� வழ&கிட?# ம�ற# அlமதி0கலா#. 
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       ேவதார
ய# நகரா�சி வட0� வட#ேபா0கி.ெத�வ�@ -தியதாக ம{� அ&கா� 
க�ட�ப�J உ�ளதா@, ஏ�கனேவ பைழய க��ட.தி@ ம{� அ&கா� ைவ.தி�,தவ/க� -திய 
க��ட.தி@ கைட நட.தி வ�கி�றன/. நகரா�சிய�� �காதார ப�B? ம�"# ெபாறிய�ய@ ப�Bவ�@  

��ந</ பண� ச#ம,த�ப�ட ெபா��க� ைவ�பத��Bய ைவ�பைற (Stock Room) இ@லாம@ 

உ�ளதா@, இ,த பைழய ம{� அ&கா� க��ட.திைன பராமB�- ெசK� ேம�க
ட ப�Bவ�@ 

உ�ள ெபா��கைள ைவ.� பா�கா0�# ெபா��J  இத�காக தயாB0க�ப�ட மதி�ப}J d.2.25 
இல�ச.தி�� ஆைணய/ அவ/கள!� அlமதி ேவ
ட�பJகிற�. 

அ2வலக �றி�- 

  

ம�ற# அlமதி0கலா#.  இ>ெசலவ�ன.திைன நகரா�சி 
ெபா�நிதிய�லி�,�  ேம�ெகா�ள?# ம�ற# 

அlமதி0கலா#. ேம2#, இ�பண�ய�� அவசர, 
அவசிய.திைன க�.தி@ ெகா
J தன! அ2வல/ 
அவ/கள!� E� அlமதி ெப�" ஒ�ப,த�-�ள! ேகாBய 
அ2வலக நடவ�0ைகய�ைன ம�ற# அlமதி0கலா#. 

(ந.க.எ".1021/2019/இ1) 
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       ேவதார
ய# நகரா�சி ேப�,� நிைலய.தி@ பயண�க� ெவள!y/ ெச@2# ேப�,�க� 
�றி.த தகவ@ பலைகக� ஏ�#, ெவள!ய�@ ெதBF# வ
ண# இ@லாத காரண.தினா@ 
ேப�,�க� சBயாக அைடயாள# காண E�வதி@ைல என ெபா�ம0க� தர�ப�@ -கா/க� 
வ,��ளதாக தமிSநாJ அர� ேபா0�வர.� கழக பண�யாளBடமி�,� ேகாB0ைக 
வர�ெப�"�ள�. எனேவ, ேப�,� நிைலய.தி@ தகவ@ பலைகக� அைம0�# பண�, தாKமா/க� 
பாx�J# அைற பராமB�- பண�, நகரா�சி ��ந</ ைவ�பைறய�@ அ2மின!ய#  ம�"# 
ப�ைள?� இைண.த தJ�- அைம0�# பண� ஆகிய பண�க�  ேம�ெகா�ள ேவ
�ய� 

அவசியமாகிற�. இத�காக தயாB0க�ப�ட மதி�ப}J d.1.00 இல�ச.தி�� ஆைணய/ அவ/கள!� 

அlமதி ேவ
ட�பJகிற�. 
 

அ2வலக �றி�- 

  

ம�ற# அlமதி0கலா#.  இ>ெசலவ�ன.திைன நகரா�சி 
ெபா�நிதிய�லி�,�  ேம�ெகா�ள?# ம�ற# அlமதி0கலா#. 

ேம2#, இ�பண�ய�� அவசர, அவசிய.திைன க�.தி@ ெகா
J 
தன! அ2வல/ அவ/கள!� E� அlமதி ெப�" ஒ�ப,த�-�ள! 
ேகாBய அ2வலக நடவ�0ைகய�ைன ம�ற# அlமதி0கலா#. 

(ந.க.எ".1021/2019/இ1) 
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       ேவதார
ய# நகரா�சிய�� அ2வலக பண�0� ஒ�ப,த அ��பைடய�@              
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2020-2021 # ஆ
��� கீS�றி�ப��ட பண�யாள/ (Out sourcing Hல#) அம/.தி0ெகா�ள?# 
அத�கான ெசலவ�ன&க� நகரா�சி நிதிய�@ ேம�ெகா�ள?# ம�ற ஒ�-த20� ைவ0க�பJகிற�. 

பண�ய�ட# வ�பர# 
கண�ண� இய0�ந/  -  1 

-�ள! வ�பர �றி�பாள/ - 1 

ஓ�Jந/க�   - 4 

OHT PumP Operator  - 4 

UGD Pump Operator  - 1 

எp.த/   - 3 
ெதாழி@ ��ப உதவ�யாள/ - 1 

அ2வலக உதவ�யாள/ - 2 
 

அ2வலக �றி�- 

  

மாவ�ட ஆ�சி.தைலவ/, நாக�ப��ன# அவ/க� நி/ணய�.��ள 
தின0Dலி வ�கித.�ட�, ெதாழிலாள/ வ�&கால ைவ�- நிதி, 

ஆF� கா�ப}J ம�"#  Service Provider நி/வாக 

ெசலவ�ன&கq0காக 24% ேச/,� உ.ேதச ெசலவ�ன# d.20.00 

ல�ச# நகரா�சி நிதிய�@ ேம�ெகா�ள?#  Out sourcing Hல# 
ஒ�ப,த அ��பைடய�@ பண�யாள/க� அம/.தி0ெகா�ள?# 
அlமதி0கலா#. 

(121/2020/C1) 

 

அள��க&ப+ட- 

28.02.2020 ெபா�� எ
.8 

       நகரா�சி ப�திய�@ ெபா�நிதி 2019-20 � கீS கீSக
ட பண� ேம�ெகா�ள 13.11.2019 
அ�" வர�ெப�ற ஒ�ப,த�-�ள!க� ம�ற.தி� பா/ைவ0�#, ஒ�-த20�# ைவ0க�பJகிற�. 
 
 
 
 

வ.எ பண�ய�� ெபய/ மதி�ப}J d  
இல�ச.தி@ 

ஒ�ப,த0கார/ 
ெபய/ 

(தி�வாள/க�) 

ஒ�ப,த 
வ�கித# 
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Mizah;/jdp mYtyh;, 
Btjhuz;ak; efuhl;rp. 

 

1 2 3 4 5 

1. 

நகரா�சி ேப�,� நிைலய.தி@ உ�ள 

உய/ ேகா-ர மி� வ�ள0கி@ SS Rope 
ேமா�டா/ Pully set 2.55 Sqmm 
மி�சார ேகப�� ஆகியைவ மிக?# 
பpதைட,��ளதா@ அதைன -தியதாக 

மா�ற?# பpதைட,��ள 150 Watts 
LED வ�ள0�கq0� மா�றாக  200 
Watts LED வ�ள0�க� 6 எ
ண�0ைக 
-தியதாக மா�"# பண� 

2.80 

Star Engineering, 
Sambangi Street, 

Trichy 

0.03%  
�ைற? 

Balajee 
Electriclas, 6 A 

OHM Sakthi 
Garden, Trichy 

0.04 %  
அதிக# 

 
அ2வலக �றி�- 

  

1. வர�ெப�ற ஒ�ப,த�-�ள!கள!@ மதி�ப}��ைன வ�ட �ைறவாக 
ஒ�ப,த�-�ள! வழ&கிF�ள Star Engineering, Sambangi Street, 

Trichy எ�ற ஒ�ப,த0காரB� ஒ�ப,த�-�ள!ய�ைன ம�ற# 
ஏ�கலா#. 

2. ேம2# பண�ய�� அவசர அவசிய.திைன க�.தி@ ெகா
J 
தன! அ2வல/ E� அlமதி ெப�" ேவைல உ.தர? 
வழ&கிய அ2வலக நடவ�0ைகய�ைனF# ம�ற# 
அ&கீகB0கலா#. 

(ந.க.எ".1511/2019/இ1 
 ெபா�� எ
.9 

      நகரா�சிய�� 2019-20 # ஆ
�� தி�.திய மதி�ப}J ம�"# 2020-21 # ஆ
�� தி�ட 

மதி�ப}J பா/ைவ0�#, ஒ�-த20�# ைவ0க�பJகிற�. 

 அ2வலக �றி�-  ம�ற# அlமதி0கலா#. 
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