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அ�ய�� நகரா�சியி� சாதாரண���ட� நிக�� ���கி வ�ட� 28.08.2020� ேததி ெவ!ளிகிழைம 
காைல 11.00 மணி�) தனிஅ+வல� அவகளி� தைலைமயி, நைடெப.�. அ� ெதாட�பான கீ0க1ட 

ெபா�!க! ப�சலீிைன�) எ34��ெகா!ள5பட6!ள�. 

28.08.2020 328 

ெபா�! எ1. 01 
அ�ய�� நகரா�சியி� 7ல� மாவ�ட விைளய�3 அர8கி, 

15.08.2020 அ�. ெகா1டாட5பட6!ள :த;திர தினவிழா 
ெகா1டடா�ட நிக0<சி�கான ��ேன=பா�3 பணிகளான 
மர�க�. ந3த,, ?;ெதா�@ ைவ4த,, சிவ5A க�பள� வி�5A, 
ைம�ெச�, தளவாட சாமா�க!, சாமியானா, )@நB� விநிேயாக�, 
கழிவைற வசதி, வரேவ=A ேபன�, விழா5ேபன� ைவ4த, ம=.� 
சமாதான5Aறா பற�க வி3த, ஆகிய பணிக! ேம=ெகா!ள 
தயா��க5ப�ட உ4ேதச மதி5பீ3 G.2.50 இல�ச4தி=) ம�ற அIமதி 
ேவ1ட5ப3கிற�. 
அ+வலக�)றி5A 

அர: நிக0<சி எ�பதா, தனி அ+வல�  அவ�களி� 
��அIமதி ெப=. ேம=ெகா!ள5ப�ட நடவ@�ைககைள ம�ற� 
அIமதி�கலா�. 

 

 

 

அIமதி�க5ப�ட� 

28.08.2020 329 

ெபா�! எ1. 02 
அ�ய�� நகரா�சி�)�ப�ட ப)திகளி, )@நB� விநிேயாகி�)� 

பகி�மான )ழாJக!, தி�மாK� தைலைம நBேர=. 
நிைலய4திலி�;� அ�ய�� வைர உ!ள பிரதான )ழாJகளி, 
ஏ=ப3� உைட5Aகைள ச� ெசJய வ�டா;திர ெசலவினமாக 
தயா��க5ப�ட மதி5பீ3 ெதாைக G.10.00 இல�ச4தி=) ம�ற 
அIமதி ேவ1ட5ப3கிற�. 
அ+வலக�)றி5A 

)@நB� பணி எ�பதா+�, ெபா�ம�க! நல� சா�;த பணி 

எ�பதா+� தனி அ+வல� அவ�களி� ��அIமதி ெப=. 

ேம=ெகா!ள5ப�ட நடவ@�ைககைள ம�ற� அIமதி�கலா�. 

அIமதி�க5ப�ட� 

28.08.2020 330 

ெபா�! எ1. 03 
அ�ய�� நகரா�சி�)�ப�ட வா�3 எ1.10,12�)�ப�ட 

ப)திகளி, உ!ள சாைலயி, உ!ள மைழநB� வ@கா, ப�தைட;�  
சா�கைட நB� வழி;� சாைலயி� ).�ேக ெச,வதா,, :மா� 15 மீ 
நBள4தி=) மைழநB� வ@கா, க�ட6�, ேம+� அ5ப)தியி, உ!ள 
ெபா� கிண. �@ அைம5பத=)�, அ5ப)தியி, ெபா� 
கழி5பிட4தி, த1ணB� வசதி இ,லாததா, ெபா� ம�க! 
கழி5பிட4ைத உபேயாகி�க மிக6� சிரம5ப3கிறா�க!. எனேவ, 
அ�கி! உ!ள ஆ0)ழாJ கிண=றிலி�;� த1ணB� வசதி ெசJ� 
தர6� தயா��க5ப�ட மதி5பீ3 G.1.60 இல�ச4தி=) ம�ற அIமதி 
ேவ1ட5ப3கிற�. 
அ+வலக�)றி5A 

ம�ற� அIமதி�கலா�. 

அIமதி�க5ப�ட� 



28.08.2020 331 

ெபா�! எ1. 04 
அ�ய�� நகரா�சியி� 7ல� மாவ�ட விைளய�3 அர8கி, 

15.08.2020 அ�. ெகா1டாட5பட6!ள :த;திர தினவிழா 
ெகா1டடா�ட நிக0<சி�கான ��ேன=பா�3 பணிகளான 
மர�க�. ந3த,, ?;ெதா�@ ைவ4த,, சிவ5A க�பள� வி�5A, 
ைம�ெச�, தளவாட சாமா�க!, சாமியானா, )@நB� விநிேயாக�, 
கழிவைற வசதி, வரேவ=A ேபன�, விழா5ேபன� ைவ4த, ம=.� 
சமாதான5Aறா பற�க வி3த, ஆகிய பணிக! ேம=ெகா!ள 11.08.2020 
அ�. ெபற5ப�ட ஒ5ப;த5A!ளிக! ம�ற4தி� பா�ைவ�)� 
�@வி=)�. 

வ. 
எ1 

ஒ5ப;தார�க! விபர� 
ஒ5ப;த5A!ளி 
விைல விகித� 

1 தி�.ெவ.ஹ�கி�Sண�, அ�ய�� 
1.87% மதி5பீ�ைடவிட 

)ைற6 

2 
தி�.பிேர�)மா�, 
ெவ8கடரமணAர� 

1.27% மதி5பீ�ைடவிட 
அதிக� 

அ+வலக�)றி5A 
1. வர5ெப=ற இர13 ஒ5ப;த5A!ளிகளி, மதி5பீ�ைட விட 

1.87% )ைறவாக ெகா34த தி�.ெவ.ஹ�கி�Sண�, 
அ�ய�� எ�பவ�� ஒ5ப;த5A!ளிைய ஏ=கலா�. 

2.  அர: நிக0<சி எ�பதா, தனி அ+வல� அவ�களி� 
��அIமதி ெப=. ேம=ெகா!ள5ப�ட நடவ@�ைககைள 
ம�ற� அIமதி�கலா�. 

அIமதி�க5ப�ட� 

28.08.2020 332 

ெபா�! எ1. 05 
அ�ய�� நகரா�சி�)�ப�ட ப)திகளி, )@நB� விநிேயாகி�)� 

பகி�மான )ழாJக!, தி�மாK� தைலைம நBேர=. 
நிைலய4திலி�;� அ�ய�� வைர உ!ள பிரதான )ழாJகளி, 
ஏ=ப3� உைட5Aகைள ஓரா1@=) ச� ெசJW� பணிக! 
ேம=ெகா!ள 14.08.2020 அ�. ெபற5ப�ட ஒ5ப;த5A!ளிக! 
ம�ற4தி� பா�ைவ�)� �@வி=)�. 

வ. 
எ1 

ஒ5ப;தார�க! விபர� 
ஒ5ப;த5A!ளி விைல 

விகித� 

1 தி�.A.:தாக�, வி.ைககா�@ 
0.52% மதி5பீ�ைடவிட 

)ைற6 

2 தி�.R.P.அழக5ப�, ெபர�ப�� 
0.78% மதி5பீ�ைடவிட 

அதிக� 

அ+வலக�)றி5A 
1. வர5ெப=ற இர13 ஒ5ப;த5A!ளிகளி, மதி5பீ�ைட விட 

0.52% )ைறவாக ெகா34த தி�.A.:தாக�, வி.ைககா�@ 
எ�பவ�� ஒ5ப;த5A!ளிைய ஏ=கலா�. 

2.  )@நB� விநிேயாக5பணி எ�பதா+� ெபா�ம�க! நல� 
சா�;த பணி எ�பதா+� தனி அ+வல�  அவ�களி� 
��அIமதி ெப=. ேம=ெகா!ள5ப�ட நடவ@�ைககைள 
ம�ற� அIமதி�கலா�. 

அIமதி�க5ப�ட� 



28.08.2020 333 

ெபா�! எ1. 06 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன ம=.� மாவ�ட 

ஆ�சிய�, அ�ய+� அவ�களி� அறி6.4த,களி�ப@, இ;நகரா�சி 
எ,ைல�)�ப�ட ப)திகளி, ெட8) காJ<ச, பர6தைல 
க�35ப34�� ெபா��3�, மைழ�கால ��ென<ச��ைக 
நடவ@�ைகயாக6�, இ;நகரா�சி எ,ைல�)�ப�ட ப)திகளி, 
�தி�ெகா:�கைள அழி�)� பணி�) (Adult Control) பய�ப34த5ப3� 
Aைகம�;� அ@5பா�கைள ப�� நB�க� பணிக! ேம=ெகா!ள  
G.2.00 இல�ச4தி=) நக�ம�ற தB�மான� எ1.316, நா!.25.06.2020 
அ�. ஒ5Aத, ெபற5ப�டதி�ப@ 16.08‘.2020 அ�. ெபற5ப�ட 
விைல5A!ளிக! ம�ற4தி� பா�ைவ�)� �@வி=)�. 

வ. 
எ1 

பணியி� விபர� 

Sri Sudarshana 
Traders, 
Perambalur 

Sri Priya 
Electricals, 
Perambalur  

Sri Krishna 
Electricals, 
Perambalur 

1. 

அ�ய�� நகரா�சி�) 
ெசா;தமான 
Aைகம�;� 
அ@5பா�க! பs� 
நB�க� ெசJW� 
பணிக! 
ேம=ெகா!tத, 

Aைகம�;� 
அ@5பா�  
சிறய� . 
G.6750/- 
ெப�ய� 
G.22100/- 

Aைகம�;� 
அ@5பா�  
சிறய� . 
G.6900/- 
ெப�ய� 
G.22500/- 

Aைகம�;� 
அ@5பா�  
சிறய� . 
G.6700/- 
ெப�ய� 
G.22000/- 

அ+வலக�)றி5A 
1. )ைற;த விைல5A!ளி வழ8கிய Sri Krishna Electricals, Perambalur 

எ�ற நி.வன4தி� விைல5A!ளிைய ஏ=கலா�. 
2. ெபா� :காதார5பணி எ�பதா+�, ெபா�ம�க! நல� 

சா�;த பணி எ�பதா+� தனி அ+வல� அவ�களி� 
��அIமதி ெப=. ேம=ெகா!ள5ப�ட நடவ@�ைககைள 
ம�ற� அIமதி�கலா�. 

அIமதி�க5ப�ட� 

 

 

 

 
 


