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அ�ய�� நகரா�சியி� சாதாரண���ட� நிக�� ���கி வ�ட� 25.06.2020� ேததி வியாழ�கிழைம 

காைல 11.00 மணி�& தனிஅ)வல� அவகளி� தைலைமயி+ நைடெப.�. அ� ெதாட�பான கீ0க1ட 

ெபா�2க2 ப�சலீிைன�& எ45��ெகா2ள6பட72ள�. 

25.06.2020 306 

ெபா�2 எ1. 01 
அ�ய�� நகரா�சி�&�ப�ட ப&திகளி+ உ2ள மைழ 

வ9கா+ அைம6:க2 ேசதமைட;�2ளதா+ மைழ கால<களி+ 
மைழ ந=� வ9யாம+ ேநா> ெதா?. ஏ?ப4� A0நிைல 
உ�வாகிB2ளதா+ அதைன ச�ெச>ய :திய மைழ ந=� வ9கா+ 
அைம6: ஏ?ப45திட தயா��க6ப�42ள தி�ட மதி6பீ4 D.1000.00 
இல�ச5தி?& நி�வாக அFமதி ேவ19 தயா��க6ப�ட தி�ட 
பிேரரனணைய நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� 
அ)வலக5தி?& அF6பிட ம�ற அFமதி ேவ1ட6ப4கிற�. 
அ)வலக�&றி6: 

ேம?காJ� மைழ ந=� வ9கா+ அைம6: பணியிைன 
ஒ�<கிைண;த நக�6:ற ேம�பா�45 தி�ட5தி� கீ0  
ேம?ெகா2ள7� இத?கான நிதியிைன இ;நகரா�சி�& �� 
மா�யமாக வழ<க ேவ19B� ேகா�ட ம�ற�  அFமதி�கலா�. 

அFமதி�க6ப�ட� 

25.06.2020 307 

ெபா�2 எ1. 02 
அ�ய�� நகரா�சி�& ெசா;தமான ெபா� Aகாதார6பி�வி+ 

பய�ப45த6ப�4 வ�� 9ரா�ட� வாகன5தி� (TN 61J 7354) 

��ப�க5தி+ உ2ள இர14 டய�க2 ம?.� 9M6 பய�ப45த 
�9யாத அள7�& ேசதமைட;�2ளைத :திதாக மா?ற� ெச>B� 
பணிக2 நகரா�சிக2 விதி15 ம?.� 1998� ஆ14 தமி0நா4 
ெவளி6பைடயான ஒ6ப;த6:2ளிக2 விதி 16(A)� 
கீ0ேம?ெகா2ள6ப�ட பணிகP�கான ப�9ய+ ெதாைக D.8,250/-
ைன Globla agencies, Tyres sales & Service, Ariyalur எ�ற நி.வன5தி?& 
வழ<க6ப�42ளைத ம�ற5தி� பா�ைவ�&� பதிவி?&�. 
அ)வலக�&றி6: 

ெகாேரானா ேநா> ��ெனSச��ைக பணி எ�பதா)�, ெபா� 
Aகாதார� ம?.� ெபா� ம�க2 நல� சா�;த பணி எ�பதா)� 
நகரா�சிக2 விதி 15� கீ0 பணிக2 ேம?ெகா2ள6ப�டத?கான 
ப�9ய+ ெதாைக வழ<கியைத ம�ற� அFமதி5� பதி7 
ெச>யலா�. 

அFமதி�க6ப�ட� 

25.06.2020 308 

ெபா�2 எ1. 03 
அ�ய�� நகரா�சி�& &9ந=� வழ<&� U�. ேம+நிைல 

ந=�5ேத�க ெதா�9க2 ம?.� &��ப�சாவ9 &9ந=� விநிேயாக 
அைம6:களி+ ெபா�5த6ப�42ள spot chlorination injector and 

actuator எ�ற ேகா�பா�9�ப9 Dosage ேமா�டா� ப�:க2, 
Vடா��ட�க2 ம?.� Spring actuated flow sensor and dry run sensor 

storage tank braided hose and tubing connector அைம6:கP�& 
ேதைவயான ேசா9ய� &ேளாைர� திரவ5திைன ெகா2�த+ 
29.05.2020 அ�. ெபற6ப�ட ஒ6ப;த6:2ளிக2 ம�ற5தி� 

அFமதி�க6ப�ட� 



பா�ைவ�&� �9வி?&�. 
வ. 
எ1 

விபர� 
ஒ6ப;த6:2ளி விைல 

விகித� 

1 
M/s.Tamilnadu Chemicals 

Industries, Chennai 

0.69% மதி6பீ�ைட விட 
&ைற7 

2 
M/s.Sruthi Alum Industry, 

Chennai 

1.38% மதி6பீ�ைட விட 
&ைற7  

அ)வலக�&றி6: 
1. வர6ெப?ற இர14 ஒ6ப;த6:2ளிகளி+ மதி6பீ�ைட விட 

0.69% &ைறவாக ெகா45த M/s.Tamilnadu Chemicals Industries, 

Chennai எ�பவ�� ஒ6ப;த6:2ளிைய ஏ?கலா�. 
2.  &9ந=� பணியி� அவசர� அவசிய� க�தி தனி 

அ)வல�� ��அFமதி ெப?. ேம?ெகா2ள6ப�டைத 
ம�ற� அFமதி�கலா�. 

25.06.2020 309 

ெபா�2 எ1. 04 
இ;நகரா�சி எ+ைல�&2 XைழB� சர�& வகன<கP�& 

தினச� க�டண� வY+ ெச>B� உ�ம� 1.04.2016 �த+ 31.3.2019 
வைர தி�.&மா� எ�பவரா+ ஏல� எ4�க6ப�4 01.04.2016 �த+ 
31.03.2017 வைர ம?.� 01.04.2017 �த+ 31.03.2018 வைர உ�ம 
ெதாைக ெச)5திB2ளா� 01.04.2018 �த+ 31.03.2019 வைரB2ள 
கால5தி?& உ�ம ெதாைக D.14,26,019/- ெச)5த�ேகா� 
இ[வ)வலக க9த ந.க.எ1.8160/16/அ1, நா2.15.11.2018      அறிவி6: 
அF6ப�ட�. அதைன ெதாட�;� பல அறிவி6:க2 
அF6ப6ப�4� &5தைகதார� தி�.ேகா.&மா� வா<க ம.5� 
தி�6பி அF6பி ைவ5�2ளா� எனேவ, &5தைகதார� 
தி�.ேகா.&மா� எ�பவ�டமி�;� &5தைக ெதாைகயிைன 
ச�ட6ப9 வY+ ெச>திட அ�னா�� மீ� வழ�& தா�க+ 
ெச>திட7�, அத?கான வழ�& ஆவண<க2 தயா� ெச>திட 
ஆ&� ெசலவின� D.85,000/-�& ம�ற5தி� அFமதி 
ேவ1ட6ப4கிற�. 
அ)வலக�&றி6: 

ம�ற� அFமதி�கலா�. 

அFமதி�க6ப�ட� 

25.06.2020 310 

ெபா�2 எ1. 05 
இ;நகரா�சியி+ பணி:�B� கீ0�க142ள பணியாள�க2 

அ)வலக பணி�& வ;� ெச+வத?காக இர14 ச�கர வாகன� 
வா<&வத?& வாகன ��பண� ேகா�B2ளன�. 
வ. 
எ1 

பணியாள� ெபய� (ம) பதவி 
ேகா�� 
��பண� 

1 R. &ணேசகர�, இளநிைல உதவியாள� D.50,000/- 
2 R. சி5ரா, அ)வலக உதவியாள� D.50,000/- 
3 R. சனீிவாச�, �6:ர7 பணியாள� D.50,000/- 
ேம?கா142ள பணியாள�கP�& ��பண� வழ<க 

ம�ற5தி� அFமதி�& ைவ�க6ப4கிற�. 
அ)வலக�&றி6: 

அரசாைண எ1.719 நிதி5�ைற நா2.13.10.1993�ப9 உ�ய வ�9 
விகித5�ட� பணியாள�� மாத ஊதிய5திலி�;� பி95த� 
ெச>ய ம�ற� அFமதி வழ<கலா�. 

அFமதி�க6ப�ட� 



25.06.2020 311 

ெபா�2 எ1. 06 
இ;நகரா�சியி+ பணி:�B� கீ0�க142ள பணியாள�க2 

ெசா;த பய�பா�9?காக கணினி ெகா2�த+ ெச>ய ��பண� 
ேகா�B2ளன�. 
வ. 
எ1 

பணியாள� ெபய� (ம) பதவி 
ேகா�� 
��பண� 

1 P இராேஜ;திர�, உதவியாள� D.50,000/- 
2 D. ெச;தி+&மா�, இளநிைல உதவியாள� D.50,000/- 
3 A. d�ஜஹா�, :2ளி விவர &றி6பாள� D.50,000/- 
ேம?கா142ள பணியாள�கP�& ��பண� வழ<க 

ம�ற5தி� அFமதி�& ைவ�க6ப4கிற�. 
அ)வலக�&றி6: 

அரசாைண எ1.719 நிதி5�ைற நா2.13.10.1993�ப9 உ�ய வ�9 
விகித5�ட� பணியாள�� மாத ஊதிய5திலி�;� பி95த� 
ெச>ய ம�ற� அFமதி வழ<கலா�. 

அFமதி�க6ப�ட� 

25.06.2020 312 

ெபா�2 எ1. 07 
அ�ய�� நகரா�சி�& ெசா;தமான ெபா� Aகாதார6பி�வி+ 

பய�ப45த6ப�4 வ�� 96ப� வாகன5தி� (TN 61 C 4681) 
பி�ப�க� டய�க2 ம?.� 9M6 பய�ப45த �9யாத அளவி?& 
ேசதமைட;�2ளதா+, :திய டய�க2 ம?.� 9M6க2 
விநிேயாக� ெச>B� பணிக2 ேம?ெகா2ள உ5ேதச ெசலவின� 
D.35,000/-  ம�ற அFமதி ேவ1ட6ப4கிற�. 
அ)வலக�&றி6: 

ெபா� Aகாதார6பணி எ�பதா)�, ெபா� ம�க2 நல� 
சா�;த பணி எ�பதா)� அFமதி�கலா�. 

அFமதி�க6ப�ட� 

25.06.2020 313 

ெபா�2 எ1. 08 
மாவ�ட ஆ�சி5தைலவ�, அ�ய�� அவகளி� க9த� 

ந.க.ஆ1.6979.2019, நா2.21.01.2020+ ெத�வி5�2ளவா., அ�ய�� 
மாவ�ட�, அ�ய�� வ�ட�, அ�ய�� நகரா�சி 
எ+ைல�&�ப�ட அ�ய�� ெத?& கிராம :ல எ1.250/7 ம?.� 
சில :ல<க2 தி�ட6பர6: 10.84.15 ெஹ�ட� நில� “அரA 
:ற�ேபா�& அரA கைல�க+��” என பதிவாகிB2ள நில5திைன 
அரA ம�5�வ�க+�� அைம�க ஏ�வாக Aகாதார5�ைற�& 
நில7�ைம மா?ற� ெச>ய நகரா�சி�& ஆ�ேசபைண ஏ�� 
இ+ைல எ�ற சா�. வழ<க ேகார6ப�ட க9த� ம�ற5தி� 
பா�ைவ�&� அFமதி�&�. 
அ)வலக�&றி6: 

ம�ற� பா�ைவயி�4 அFமதி�கலா�. 

அFமதி�க6ப�ட� 

25.06.2020 314 

ெபா�2 எ1. 09 
அ�ய�� நகரா�சி அ)வலக பணிக2 பய�பா�9+ உ2ள 

கணினிகளி+ ஏ?ப4� ப��கைள உடF�&ட� ச� ெச>ய7�, 
கணினியி+ ப�தைடB� உதி� பாக<கைள மா?ற� ெச>ய7� 
ம?.� பி�1ட�கP�& ேதைவயான ேடான�கைள ெகா2�த+ 
ெச>ய7� ஆ&� உ5ேதச ெசலவின� D.5.00 இல�ச5தி?& 
நக�ம�ற த=�மான� எ1.197, நா2.13.12.2019�ப9 ஏ?கனேவ 
அFமதி ெபற6ப�4 உ2k� விைல6:2ளிகளி�ப9 GEEVEE System, 
அ�ய�� எ�ற நி.வன5தி� Uல� வா<கி�ெகா2ள6ப�4 
வ�கிற�. த?ேபா�, �4தலாக ெபாறியிய+ பி�வி+ ப+ேவ. 
தி�ட6பணிக2 ேம?ெகா2ள6ப4� நிைலயி+ அத?கான 
தி�ட6பிேரரைணக2, மதி6பீ4க2, ெபா�6பி�7, வ�வா> பி�7 
ம?.� அைன5� பி�7 பணிகP�&� ேதைவ6ப4� உதி� 
பாக<க2 ம?.� ேடான�க2 வா<கி ெகா2வத?& �4தலாக 
ஆ&� D.5.00 இல�ச5தி?& ம�ற அFமதி ேவ1ட6ப4கிற�. 

அFமதி�க6ப�ட� 



அ)வலக�&றி6: 
அ)வலக6பணியி+ எ[வித ெதா>7� ஏ?படாம+ இ��க, 

ஏ?கனேவ ேவைல உ5திரவ வழ<க6ப�ட GEEVEE System, 
அ�ய�� எ�ற நி.வன5திடமி�;� ெகா2�த+ ெச>ய6ப�ட 
விைல விகித5தி�ப9, வா<கி ெகா2ள ஆ&� �4த+ 
ெசலவின� D.5.00 இல�ச5திைன ம�ற� அFமதி�கலா�. 

25.06.2020 315 

ெபா�2 எ1. 10 
இ;நகரா�சி ெபா� Aகாதார6பி�வி+ u>ைம பணி�& வ =4 

வ =டாக &6ைபக2 ேசக��&� பணி�& பய�ப45த6ப4� ேப�ட� 
வாகன<க2 (BOV) ப�தைட;த நிைலயி+ இய<காத நிைலயி+ 
இ��&� வாகன<கைள ப�� ந=�க� ெச>B� பணிக2 
ேம?ெகா2ள D.2.00 இல�ச� ம�ற அFமதி ேவ1ட6ப4கிற�. 
அ)வலக�&றி6: 

ம�ற� அFமதி�கலா�. 

அFமதி�க6ப�ட� 

25.06.2020 316 

ெபா�2 எ1. 11 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன ம?.� மாவ�ட 

ஆ�சிய�, அ�ய)� அவ�களி� அறி7.5த+களி�ப9, 
இ;நகரா�சி எ+ைல�&�ப�ட ப&திகளி+ ெட<& கா>Sச+ 
பர7தைல க�46ப45�� ெபா��4�, மைழ�கால 
��ெனSச��ைக நடவ9�ைகயாக7�, இ;நகரா�சி 
எ+ைல�&�ப�ட ப&திகளி+ �தி�ெகாA�கைள அழி�&� 
பணி�& (Adult Control) பய�ப45த6ப4� :ைகம�;� 
அ96பா�கைள ப�� ந=�க� பணிக2 ேம?ெகா2ள உ5ேதச 
ெசலவின� D.2.00 இல�ச� ம�ற அFமதி ேவ1ட6ப4கிற�. 
அ)வலக�&றி6: 

ம�ற� அFமதி�கலா�. 

அFமதி�க6ப�ட� 

25.06.2020 317 

ெபா�2 எ1. 12 
மாவ�ட ஆ�சி5தைலவ�, அ�ய�� அவ�களி� காெணாளி 

கல;தா>7���ட5தி+ வழ<க6ப�ட அறி7ைரயி�ப9, 
இ;நகரா�சி எ+ைல�&�ப�ட ப&திகளி+ 18 வா�4களி+ 
ெகாேரானா ைவரV ெதா?. ேநாைய க�46ப45�� 
க�46ப45த6ப�ட ப&திகளி+ ம?.� வணிக6ப&திகளி+ உ2ள 
ெபா�ம�களிட� உட+நிைல அறி&றிக2 ப?றிய விபர<கைள 
ேசக�5� ம�5�வ �கா�கP�& அF6பி ைவ5த+ ம?.� 
ெதா?. ேநா>க2, நா�ப�ட ேநாயாளிக2 ப?றிய விபர� 
ேசக�5த+ பணி�கP�& 18 வா�4கP�& கண�& எ46பாள�க2 
நியமன� ெச>ய ம�ற5தி� அFமதி ேவ1ட6ப4கிற�. 
அ)வலக�&றி6: 

ம�ற� அFமதி�கலா�. 

அFமதி�க6ப�ட� 
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ெபா�2 எ1. 13 
இ;நகரா�சி ெபா� Aகாதார6பி�வி+ u>ைம பணி�& 

வணிக நி.வன<களி+ ம�காத கழி7க2 
ேசக��க6பய�ப45த6ப4� Etcher வாகன� FC�& அF6பி 
ைவ�க6ப4வதா+, &6ைபக2 ேசக��&� பணி ம?.� 
ெகாேரானா த46: பணி, தனிைம6ப45த6ப4� ப&திகளி+ 
&6ைபக2 ேசக��&� பணிகள ேத�க� அைடB� நிைல 
ஏ?படாம+ தவி��&� ெபா��4 தனியா� வாகன5திைன 
வாடைக�& எ45� பய�ப45�வ?கான உ5ேதச ெசலவின� 
D.2.50 இல�ச5தி?& ம�ற5தி� அFமதி ேவ1ட6ப4கிற�. 
அ)வலக�&றி6: 

ம�ற� அFமதி�கலா�. 

அFமதி�க6ப�ட� 
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ெபா�2 எ1. 14 
அ�ய�� நகரா�சியி+ �6:ர7 பணி ேம?ெகா2வத?& 

ஏ?கனேவ நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� 
ந.க.எ1.1317/பி3/2016, நா2.02.06.2020�ப9 ேததிய ெசய+�ைற 
உ5திரவி�ப9, ஒ6ப;த அ96பைடயி+ 124 �6:ர7 
பணியாள�கைள பய�ப45தி, இ;நகரா�சி�&�ப�ட ப&திகளி+ 
வ�ட வா�யாக U�. ஆ14 கால5தி?& �6:ர7 பணி 
ேம?ெகா2ள உ5திர7 வழ<க6ப�42ள�. அரசாைண எ1.101 
நகரா�சி நி�வாக� ம?.� &9ந=� வழ<க+ �ைற, 
நா2.30.04.1997�ப9, �6:ர7 பணியாள�கைள 
பணியம�5தி�ெகா2ள நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன 
அவ�கP�&, நகரா�சி நி�வாக ம1டல இய�&ந�, த�சா�� 
அவ�க2 வாயிலாக, க�5�� அF6ப�4, ேகா6: நி)ைவயி+ 
உ2ளதா+, ெபா� Aகாதார அவசர அவசிய� க�தி, இ;நக�ம�ற 
த=�மான5தி� வாயிலாக அ<கீக��க6ப�4, பணியிைன 
ேம?ெகா2ள 23.09.2019 �த+ 22.03.2020 �9ய உ2ள ஆ.மாத 
கால5தி?& காலந=�96: ெச>ய6ப�ட�. அதைன5ெதாட�;� 
23.03.2020 �த+ 22.06.2020 �9ய U�. மாதகால5தி?& 
காலந=�96: ெச>� உ5திர7 வழ<க6ப�ட�. எதி�வ�� 22.06.2020 
உட� �9வைடய உ2ளதா)�, நி�வாக காரண<களினா)�, 
ேம?ப9க�5�� ேகா6: நடவ9�ைகயி+ உ2ள�. 

தமி0நா4 ��வ�� பரவி வ�� ெகாேரானா ைவரV 
அபாய5ைத எதி�ெகா2ள ேவ19B2ளதா)�, ெபா�ம�களி� 
நல� ம?.� ெபா� Aகாதார�, திட�கழி7 ேமலா1ைம 
பணியிைன ெதாட�;� திற�ப9 ெசய+�ைற6ப45திட ஏ�வாக, 
த?ேபா� �6:ர7 பணிைய ேம?ெகா14 வ�� Our Land 
Engineering Works Private ltd., Chennai எ�ற நி.வன5தி� இைச7 
க95திைன ஏ?., மாவ�ட ஆ�சி5தைலவ� அ�ய�� 
அவ�களா+ ெவளியிட6ப�ட :திய தின��லி அ96பைடயி+ 
23.06.2020 �த+ 22.09.2020 வைரயிலான U�. மாத கால5தி?& 
காலந=�96: ெச>� Our Land Engineering Works Private ltd., Chennai 
எ�ற நி.வன� �6:ர7 பணியிைன ேம?ேகா2ள7�, அத?கான 
ெதாைகயிைன வழ<&வத?&� ம�ற5தி� அFமதி ெபறலா�. 
ேம)�, அத?கான ெதாைகயிைன வழ<&வத?&� ம�ற5தி� 
அFமதி ெபறலா�. ேம)�, அத?கான ெசலவின<கைள 
திட�கழி7 ேமலா1ைம நிதியிலி�;� வழ<க ம�ற5தி� 
பா�ைவ�& ைவ�க6ப4கிற�. 
அ)வலக�&றி6: 

1. ெபா� Aகாதார� ம?.� ெபா�ம�களி� நல�க�தி, 
U�. மாத கால5தி?& கால ந=�96: ெச>� உ5திர7 
வழ<கி அத?கான ெதாைக வழ<க7� அFமதி�கலா�. 

2. ெபா� Aகாதார� ம?.� ெபா� ம�களி� நல� சா�;த 
பணி எ�பதா+ தனி அ)வல� அவ�களி� ��அFமதி 
ெப?. ேம?ெகா2ள6ப�ட நடவ9�ைககைள ம�ற� 
அFமதி�கலா�. 

அFமதி�க6ப�ட� 

 
          ஆைணய�,  

                 அ�ய�� நகரா�சி. 

 


