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அ�ய�� நகரா�சியி� சாதாரண���ட� நிக�� ���கி வ�ட� 17.07.2020� ேததி ெவ"ளிகிழைம 
காைல 11.00 மணி�) தனிஅ+வல� அவகளி� தைலைமயி, நைடெப.�. அ� ெதாட�பான கீ0க1ட 

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

17.07.2020 320 

ெபா�" எ1. 01 
அ�ய�� நகரா�சி ேப�7� நிைலய� ம8.� மா��ெக� கைடயி�  

ெபய� மா8ற� ெச:� தர�ேகா� கீ0க1ட )4தைகதார�க" 
வி1ண5பி4�"ளா�க". 

வ. 
எ1 

கைடயி� 
விபர� 

வ�விதி5; 
எ1 

த8ேபா�"ள 
)4தைகதார� 
ெபய� 

ெபய� மா8ற� ெச:ய 
ேவ1<ய ெபய� 

1 
ேப�7� 
நிைலய ேம8;ற 
கைட எ1.01 

090/151 காேவ� 

A.நாகராஜ�, 
த/ெப.ஆ.�க�, 
B/187 ராஜCD நக�, 
வாலாஜநகர�, 
அ�ய�� 

2 
ேப�7� 
நிைலய கைட 
எ1.35 

090/129 ெஜயெல�Fமி 

அேசாக�, 
த/ெப.கேணச�, 
13 G�கார4ெத�, 
அ�ய�� 

3 
ேப�7� 
நிைலய கைட 
எ1.37 

090/131 ஜானகி 

அேசாக�, 
த/ெப.கேணச�, 
13 G�கார4ெத�, 
அ�ய�� 

4 

ேப�7� 
நிைலய உண6 
வி3தி  கைட 
எ1.03 

090/158 ராேஜ7திர� 

அதியமா�, 
பி"ைளயா� ேகாவி, 
ெத�, 
ேகா�� பி�;ற�, 
அ�ய�� 

5 

ேப�7� 
நிைலய உண6 
வி3தி கைட 
எ1.02 

090/157 F5பராய� 

R.சரவண�, 
த/ெப.ராஜலிKக�, 
26B3 சி7தாமணி ெத�, 
அ�ய�� 

6 
ேப�7� 
நிைலய கைட 
எ1.22 

090/116 த.ராணி 

A.ஹாஜாைமதC�, 
3/744 ;� மா��ெக� 
ெத�, 
அ�ய�� 

ேமேல க13"ள கைட )4தைகதார�க" ெபய� மா8ற� ெச:ய 
ெத�வி�க5ப�3"ளவா. அரசாைன எ1. 92 நா".03.07.2007-� ப< 
)4தைகதார�களி� வா�Fதார�க" அைன4� பா�கி ெதாைகையO� 
ெச+4�வத� ெபய�+� நக�;ர உ"ளா�சி ம�ற� அDவேபா� 
நி�ைனயி�)� )4தைக ெதாைகைய ெச+4த ஒ5;�ெகா"Q� 
நிப7தைன�) உ�ப�3� அவ�களி� ெபய�, )4தைக உ�ைமைய 
ெபய� மா8ற� ெபற உ�ைம உைடயவ� ச�ட5ப<யான வா�Fதார�க" 
ம�ற4தி� பா�ைவ�)� �<வி8)�. 
அ+வலக�)றி5; 
ம�ற� அRமதி�கலா�. 

 

அRமதி�க5ப�ட� 



17.07.2020 321 

ெபா�" எ1. 02 
இ7நகரா�சி ெபா� Fகாதார5பி�வி, T:ைம பணி�) 

பய�ப34த5ப�3 வாகனமாக Eicher Mini lorry ப�� நC�க� ெச:� 
FC�) அR5பி ைவ�க5பட ேவ1<O"ளதா,, அதைன பb� நC�க� 
ெச:தவ8கான உ4ேதச ெசலவின� c.1,75,000/- ம�ற அRமதி 
ேவ1ட5ப3கிற�. 
அ+வலக�)றி5; 
ெபா� Fகாதார5பணி எ�பதா+�, ெபா�ம�க" நல� சா�7த பணி 

எ�பதா+� தனி அ+வல� அவ�களி� ��அRமதி ெப8. 

ேம8ெகா"ள5ப�ட நடவ<�ைககைள ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க5ப�ட� 

17.07.2020 322 

ெபா�" எ1. 03 
அ�ய�� நகரா�சி�)�ப�ட வாரச7ைத ப)தியி, ;திதாக 

க�ட5ப�3 வ�� ;திய நகரா�சி அ+வலக க�<ட4தி� அd) 
சாைல அைமய உ"ளத8) இைடeறாக உ"ள நகரா�சி�) 
ெசா7தமான வணிக வளாக�க�<ட4தி� ஒ�ப)திைய இ<4� 
அ5;ற5ப34திட நக�ம�ற தC�மான� எ1.298, நா".29.05.2020 ஒ5;த, 
ெபற5ப�டதி�ப< 25.06.2020 அ�. ெபற5ப�ட ஒ5ப7த5;"ளிக" 
ம�ற4தி� பா�ைவ�)� �<வி8)�. 
வ. 
எ1 

ஒ5ப7தார�க" விபர� 
ஒ5ப7த5;"ளி 
விைல விகித� 

1 தி�.ெவ.ஹ�கி�fண�, அ�ய�� 
0.530.530.530.53% மதி5பீ�ைடவிட 
)ைற6 

2 தி�.பிேர�)மா�, ெவKகடரமண;ர� 
0.500.500.500.50% மதி5பீ�ைடவிட 
அதிக�    

அ+வலக�)றி5; 
வர5ெப8ற இர13 ஒ5ப7த5;"ளிகளி, மதி5பீ�ைட விட 0.54% 

)ைறவாக ெகா34த தி�.ெவ.ஹ�கி�fண�, அ�ய�� எ�பவ�� 
ஒ5ப7த5;"ளிைய ஏ8கலா�. 

அRமதி�க5ப�ட� 

17.07.2020 323 

ெபா�" எ1. 04 
அ�ய�� நகரா�சி�) c.150.00 இல�ச� மதி5பீ�<, இைடெவளி 

நிர5;� தி�ட4தி� கீ0 ;திய அ+வலக�க�<ட� க�3� பணிக" 
யா6� �<வைட7� அ+வலக5பய�பா�<8) தயா� நிைலயி, 
உ"ளதா,, ;திய அ+வலக4தி, அைன4� பி�6கQ�)�, வ� வj, 
ைமய�, ஆைணய�, ெபாறியாள�, ேமலாள� ம8.� நக�ம�ற 
தைலவ� அைற�) என தனி4தனியாக ெதாைலேபசி இைண5; ம8.� 
கணினி பய�பா�<8காக இைணவழி ேகபி"க" ;தியதாக 
அைம5பத8) 30.06.2020 அ�. ெபற5ப�ட ஒ5ப7த5;"ளிக" 
ம�ற4தி� பா�ைவ�)� �<வி8)�. 

வ. எ1 ஒ5ப7தார�க" விபர� 
ஒ5ப7த5;"ளி விைல 
விகித� 

1 M/s.GEEVEE System, Ariyalur 
0.820.820.820.82% மதி5பீ�ைடவிட 
)ைற6 

2 M/s.Network ststem, Ariyalur 
0.250.250.250.25% மதி5பீ�ைடவிட 
அதிக�    

அ+வலக�)றி5; 
1. வர5ெப8ற இர13 ஒ5ப7த5;"ளிகளி, மதி5பீ�ைட விட 0.82% 

)ைறவாக ெகா34த M/s.GEEVEE System, Ariyalur எ�பவ�� 
ஒ5ப7த5;"ளிைய ஏ8கலா�. 

1. அ+வலக5பணி எ�பதா, தனி அ+வல� அவ�களி� 

��அRமதி ெப8. ேம8ெகா"ள5ப�ட நடவ<�ைககைள 

ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க5ப�ட� 



17.07.2020 324 

ெபா�" எ1. 05 
தைலைம ெசயலாள�, ெச�ைன அவ�களி� க<த� எ1.01/CS/2020, 

நா".15.03.2020 ெகாேரானா ைவரw ெதா8. பரவி வ�வைத த35பத8) 
அைன4� �ைறக" எ3�க ேவ1<ய ��ெனxச��ைக பணிகளி, 
�த�ைமயான சyக விலகைள கைட5பி<4திட ஏ�வாக ெபா�ம�க" 
அதிக� �3� இடKக" ம8.� ெத��களி, த35;க" 
அைம4திட6�, ேம+�, ெகாேரானா ேநா: ெதா8. ஏ8ப�ட நப� உ"ள 
ப)தியிைன (Quarantine Area) த35;க" (Barricading) அைம4� 
தனிைம5ப34த5ப�ட ப)தியாக அைம4தி3� பணிகளான த8காலிக 
த35;க" பணிகளான த8காலிக த35;க" 1920 ஆ13 தமி0நா3 
மாவ�ட நகரா�சிக" விதி 15 ம8.� 1998ஆ� ஆ13 தமி0நா3 
ெவளி5பைடயான ஒ5ப7த5;"ளி விதி16(A)� ப<O� ேம8ெகா"ள5ப�3 
அத8கான ப�<ய, ெதாைகயிைன c.347278-ைன தி�.பி.ராமலிKக�, 
அ�ய�� எ�பவ��) வழKக5ப�3"ளைத ம�ற4தி� பா�ைவ�)� 
பதிவி8)�. 
அ+வலக )றி5; 
ெகாேரானா ேநா: ��ெனxச��ைக பணி எ�பதா+� ெபா� 

ம�க" நல� சா�7த பணி எ�பதா+� நகரா�சி விதி15� கீ0 
பணிகளி� ேம8ெகா"ள5ப�டத8கான ப�<ய, ெதாைக c.347278/- 
வழKகியைத ம�ற� அRமதி4� பதி6 ெச:யலா�. 

அRமதி�க5ப�ட� 

17.07.2020 325 

ெபா�" எ1. 06 
இ7நகரா�சி�)�ப�ட ப)திகளி, உ"ள F4திக��க5ப�ட )<நC� 

அைம5பிைன தினச� காைல மாைல இ�ேவைலகQ� ெபா�ம�க" 
பய�ப34�வத8) ஏ�வாக ஆ5ேர� ெச:வத8) இ7நகரா�சியி, 
ேபா�மான பணியாளக" இ,லாததா, தனியா� Fயஉதவி�)� yல� 
மாவ�ட ஆ�சி4தைலவ�, அ�ய�� அவ�க" நி�ணயி4�"ள 
ஊதிய4தி�ப< த8காலிகமாக ேம8காd� பணியிைன ேம8ெகா"ள 
c.9.75 இல�ச4தி8) ம�ற அRமதி ேவ1ட5ப3கிற�. 
அ+வலக�)றி5; 
ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க5ப�ட� 

17.07.2020 
326 

 

ெபா�" எ1. 07 
இ7நகரா�சி ெபா� Fகாதார5பி�வி, T:ைம பணி�) வணிக 

நி.வனKகளி, ம�காத கழி6க" ேசக��க5பய�ப34த5ப3� Etcher 
வாகன� FC�) அR5பி ைவ�க5ப3வதா,, )5ைபக" ேசக��)� 
பணி ம8.� ெகாேரானா த35; பணி, தனிைம5ப34த5ப3� 
ப)திகளி, )5ைபக" ேசக��)� பணிகள ேத�க� அைடO� நிைல 
ஏ8படாம, தவி��)� ெபா��3 தனியா� வாகன4திைன வாடைக�) 
எ34� பய�ப34தி�ெகா"ள நக�ம�ற தC�மான� எ1.318, 
நா".25.05.2020 ஒ5;த, ெபற5ப�டதி�ப<, 29.06.2020 அ�. ெபற5ப�ட 
விைல5;"ளிக" ம�ற4தி� பா�ைவ�)� �<வி8)�. 

வ. 
எ1 

பணியி� விபர� 
தி�.R.ெச,வரா}, 

R.S. Transport, 
Eruthukkaranpatti 

தி�.ெவKகட 
கி�fண� 
V.G.S.Transport, 

Ariyalur 

தி�.R.ெச,வ�, 
M.R.S.Transport, 

Venkatakrishnapuram 

1. 

அ�ய�� நகரா�சி�) 
உ�ப�ட ப)திகளி, 
ேசகரமா)� 
)5ைபகைள 
த8காலிகமாக 
தனியா� வாகன4தி� 
yல� )5ைபகைள 
ேசகர� ெச:� �1 
உர��ட4தி8) 
எ34� ெச,+� 
பணிக" 
ேம8ெகா"Qத, 

c.3,000/- 
(நா" ஒ�.�)) 

c.3,200/- 
(நா" 
ஒ�.�)) 

c.3,400/- 
(நா" ஒ�.�)) 

 

அRமதி�க5ப�ட� 



  

அ+வலக�)றி5; 
1. )ைறவான விைல5;"ளி வழKகிய R.S. Transport, Eruthukkaranpatti 

உ�ைமயாள� தி�.ெச,வரா} எ�பவ�� நி.வன4தி� 
விைல5;"ளியிைன ஏ8கலா�. 

2. ெபா� Fகாதார5பணி எ�பதா+�, ெபா�ம�க" நல� சா�7த 
பணி எ�பதா+� தனி அ+வல� அவ�களி� ��அRமதி 
ெப8. ேம8ெகா"ள5ப�ட நடவ<�ைககைள ம�ற� 
அRமதி�கலா�. 

 

17.07.2020 327 

ெபா�" எ1. 08 
இ7நகரா�சி ெபா� Fகாதார5பி�வி, T:ைம பணி�) வ C3 வ Cடாக 

)5ைபக" ேசக��)� பணி�) பய�ப34த5ப3� ேப�ட� வாகனKக" 
(BOV) ப�தைட7த நிைலயி, இயKகாத நிைலயி, இ��)� 
வாகனKகைள ப�� நC�க� ெச:O� பணிக" ேம8ெகா"ள c.2.00 
இல�ச4தி8) நக�ம�ற தC�மான� எ1.315, நா".25.06.2020 அ�. 
ஒ5;த, ெபற5ப�டதி�ப< 16.07.2020 அ�. ெபற5ப�ட 
விைல5;"ளிக" ம�ற4தி� பா�ைவ�)� �<வி8)�. 

வ. 
எ1 

பணியி� விபர� 

Priyam Industries and 
Engineering Private 
Limited, Chennai 

Star 
Engineering, 
Thiruppur 

1 

அ�ய�� நகரா�சி 
ெபா� Fகாதார5பி�வி, 
T:ைம பணியி, 
ஈ3ப34த5ப�3 வ�� 
ேப�ட� வாகன4தி� 
ப��கைள பb� நC�க� 
ெச:O� பணிக" 
ேம8ெகா"Qத, 

c.1,90,526/- c.1,62,426/-. 

அ+வலக�)றி5; 
1. )ைற7த விைல5;"ளி வழKகிய Star Engineering, Thiruppur எ�ற 

நி.வன4தி� விைல5;"ளிைய ஏ8கலா�. 
2. ெபா� Fகாதார� ம8.� ெபா�ம�களி� நல�க�தC, y�. 

மாத கால4தி8) கால நC�<5; ெச:� உ4திர6 வழKகி 
அத8கான ெதாைக வழKக6� அRமதி�கலா�. 

3. ெபா� Fகாதார� ம8.� ெபா� ம�களி� நல� சா�7த பணி 

எ�பதா, தனி அ+வல� அவ�களி� ��அRமதி ெப8. 

ேம8ெகா"ள5ப�ட நடவ<�ைககைள ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க5ப�ட� 

 

 

 
                 ஆைணய�,  

                 அ�ய�� நகரா�சி. 

 


