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அ�ய�� நகரா�சியி� சாதாரண���ட� நிக�� ���கி வ�ட� 29.05.2020� ேததி ெவ"ளி�கிழைம 
காைல 11.00 மணி�* தனிஅ,வல� அவகளி� தைலைமயி- நைடெப/�. அ� ெதாட�பான கீ1க2ட 

ெபா�"க" ப�சலீிைன�* எ45��ெகா"ள6பட7"ள� 

29.05.2020 297 

ெபா�" எ2. 01 
ஆைணய� அவ�களி� நா�*றி6: ம�ற5தி� பா�ைவ�* 
ைவ�க6ப4கிற�. 
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ெபா�" எ2. 02 
அ�ய�� நகரா�சி�* *;ந<� வழ=*� >�/ ேம-நிைல 

ந<�5ேத�க ெதா�;க" ம?/� *��ப�சாவ; *;ந<� விநிேயாக 
அைம6:களி- ெபா�5த6ப�4"ள spot chlorination injector and 

actuator எ�ற ேகா�பா�;�ப; Dosage ேமா�டா� ப�:க", 
Aடா��ட�க" ம?/� Spring actuated flow sensor and dry run 

sensor storage tank braided hose and tubing connector 
அைம6:கB�* ேதைவயான ேசா;ய� *ேளாைர� திரவ5திைன 
ெகா"�த- ெசCதிட D.9.80 இல�ச5தி?*� ம�ற அGமதி 
ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6: : 

1. ம�ற� அGமதி�கலா�. 
2. *;ந<� பணி எ�பதா,� ெபா� ம�க" நல� சாIத பணி 

எ�பதா,� பணியி� அவசர� அவசிய� க�தி தனி 
அ,வல�� ��அGமதி ெப?/ ேம?ெகா"ள6ப�டைத 
ம�ற� அGமதி�கலா�. 

அGமதி�க6ப�ட� 
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ெபா�" எ2. 03 
தைலைம ெசயலாள�, ெச�ைன அவ�களி� க;த� 

எ2.01.CS/2020. நா".15.03.2020�ப; ெகாேரானா ைவரA ெதா?/ பரவி 
வ�வைத த46பத?* அைன5� �ைறக" எ4�க ேவ2;ய 
��ெனKச��ைக நடவ;�ைகக" *றி5� வி�வாக7�, 
விள�கமாக7� அறி7ைர ம?/� ஆேலாசைனக" வழ=க6ப�ட�. 
அதி-, நகரா�சி நி�வாக� எ4�க ேவ2;ய நடவ;�ைகக" 
கீ1க2டவா/ ெத�வி�க6ப�ட�. 

1. நகரா�சி ப*திகளி- அைன5� ெத��க" ம?/� *;யி�6: 
ப*திக" ��வ�� கி�மி நாசினிக" ெகா24 ெதளி�க6பட 
ேவ24�. 

2. அைன5� ெபா�ம�கB� கி�மி அழி�*� திரவ� ெகா24 
ைககைள L5த� ெசCய6பட ேவ24� என ெபா�ம�கB�* 
விழி6:ண�7 ெசCய ேவ24�. 

3. ெபா�ம�க" அதிக� �4� இட=க", ெப�ய அ=கா;க", 
திைரயர=க� ம?/� சIைத ப*திக" ேபா�ற இட=களி- 
கி�மி நாசினிக" ெதளி�க6படேவ24�. 

4. ெபா� நி/வன=க", ேப�I� நிைலய=க", N=கா�க", 
வாகன=க" நி/5�� இட=க" ம?/� 
ெபா��கழி6பிட=க" ஆகிய இட=களி- 1%  ைஹ6ேபா 
*ேளாைர4 ம?/� ைலசா- ெகா24 L5த� ெசCய6பட 
ேவ24�. 

அGமதி�க6ப�ட� 



5. QCைம பணியாள�க" ம?/� அ,வலக6பணியாள�க" 
த�L5த� ேபRத- ெதாட�பாக விழி6:ண�7 அளி�க6பட 
ேவ24�. 

6. ேகாவி-க", மTதிக" ம?/� ேதவாலய=க" ஆகிய 
��கிய ஆ�மீக தள=களி- ெதாட�Kசியாக கி�மி 
நாசினிக" ெதளி6பத?* விழி6:ண�7 ஏ?ப45த6பட 
ேவ24�. 

அ2ைம�காலமாக இIத ெகாேரானா ைவரA ேநாC ெதா?றி� 
தா�க� உலகி� ப-ேவ/ நா4களி- க4ைமயான ெதா?/ ஏ?ப�4 
ெவ* ேவகமாக மனித�களிைடேய பரவி மரண5ைத ஏ?பட5தி அத� 
வாயிலாக மனித ச�தாய5தி?* மிக6ெப�ய பாதி6ைபX�, 
அKL/5தைலX� ஏ?ப45தி இ��கிற�. த?ேபா� இIதியாவி,�, 
தமி1நா�;,� இIத ேநாயி� தா�க� பரவி வ�கிற�. இதைன 
க�46ப45�வத?* மாவ�ட ஆ�சிய5தைலவ�, அ�ய�� 
அவ�களா- வழ=க6ப�ட அறி7ைரைய பி�ப?றி �த-க�டமாக 
கி�மி நாசினி ம?/� ம�I� ெதளி6பா�க", பணியாள�கB�கான 
பா�கா6: உபகரண=க", இயIதிர க�விக" ஆகியைவ நகரா�சி 
விதி 15� கீ1 ேம?ெகா"ள6ப�4 அத?கான ப�;ய- ெதாைக 
D.987667/-ைன   \Lத�ச� ;ேரட�A, ெபர�ப�� எ�ற 
நி/வன5தி?* வழ=க6ப�4"ளைத ம�ற5தி� பா�ைவ�*� 
பதிவி?*�. 
அ,வலக�*றி6: 

ம�ற� பதி7 ெசCயலா�. 
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ெபா�" எ2. 04 
அ�ய�� நகரா�சி�*�ப�ட வாரசIைத ப*தியி- :திதாக 

க�ட6ப�4 வ�� :திய நகரா�சி அ,வலக க�;ட5தி� அR* 
சாைல அைமய உ"ளத?* இைட]றாக உ"ள நகரா�சி�* 
ெசாIதமான வணிக வளாக�க�;ட5தி� ஒ�ப*திைய இ;5� 
அ6:ற6ப45திட தயா��க6ப�ட மதி6பீ4 ெதாைக D.3.80 
இல�ச5தி?* ம�ற அGமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6: 

அ,வல6பணி எ�பதா- ெபா� நிதியி- ேம?ெகா"ள ம�ற� 
அGமதி�கலா�. 

அGமதி�க6ப�ட� 
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ெபா�" எ2. 05 
அ�ய�� நகரா�சி�*�ப�ட வா�4 எ2.11 மி�நக� ப*தி�* 

நகரா�சி அ,வலக5தி- உ"ள ேம-நிைல ந<�5ேத�க 
ெதா�;யிலி�I� Lமா� 600மீ ந<ள5தி?* :திதாக *;ந<� பகி�மான 
*ழாC அைம6பத?கான தயா��க6ப�ட மதி6பீ�4 ெதாைக D.8.20 
இல�ச5தி?* ம�ற அGமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6: 

*;ந<� பணி எ�பதா,�, ெபா�ம�க" நல� சா�Iத பணி 
எ�பதா,� ேம?காR� பணியிைன *;ந<� நிதியி- 
ேம?ெகா"ளலா�. 

அGமதி�க6ப�ட� 
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ெபா�" எ2. 06 
அ�ய�� நகரா�சி�* ெசாIதமான வாரKசIைதயி- 

அைமI�"ள இட5தி- அ�ய�� நகரா�சி�*, :திய நகரா�சி 
அ,வலக� க�ட6ப�4 �;X� த�வாயி- உ"ளதா- :திய 
நகரா�சி க�;ட ��:ற� உ"ள ெமா5த� 13 கைடகளி- கைட 
எ2.07 �த- 12 வைர உ"ள கைடக" நகரா�சி அ,வலக5தி?* 
��:ற� உ"ளதா-, அ,வலக �க6: ப*தி அைம6பதி- 7 
கைடகB� இைட]றாக உ"ள�. எனேவ இIத கைடகைள 
இ;6பத?* ச�மIத6ப�ட *5தைகதார�கB�* ெதாட�Kசியாக 
நகரா�சியா- அறிவி6: ெசCய6ப�4 வIத நிைலயி- 

அGமதி�க6ப�ட� 



*5தைகதார�க" தா=களாகேவ ��வI� கைடைய காலிெசC� 
ெகா"வத?* ேம,� இைசவளி5�"ளன�. 

த?ேபா� ெகாேரானா ெதா?/ ேநாயினா- �� ஊரட=* 
பிற6பி�க6ப�டதா-, த=களி� வா1வாதார� பாதி�க6ப�டைத தனி 
அ,வல� க�5தி- ெகா24 ேப�I� நிைலய ேம?ப*தியி- 
மாவ�ட ைமய aலக க�;ட6ப*தியி� பி�:ற� காலியாக உ"ள 
இட5தி- தா=க" ெசாIத ெசலவி- த?காலிக இ��பினா- 
ெகா�ைடைகைய அைம5��ெகா"வத?*�, ஏ?கனேவ சIைத 
ப*தியி- ெக�; க�;ட5தி?* ெச,5தி வIத அேத வாடைக 
ெதாைகயிைன ெச,5�வதாக ெத�வி5� சம�6பி5�"ள மG 
ம�ற5தி� பா�ைவ�*� �;வி?*�. 
அ,வலக�*றி6: 

நி�வாக நல� க�தி :திய நகரா�சி அ,வலக5திைன திறI� 
பய�பா�4�* ெகா24 வரேவ2;ய அவசிய� ஏ?ப�4"ள� 
நகரா�சி�* நிதியிழ6: ஏ?படாதவா/ ேப�I� நிைலய 
ேம?ப*தியி- மாவ�ட ைமயaலக க�;ட5தி� பி�ப*தியி- 
நகரா�சி�* ெசாIதமான காலியாக உ"ள இட5தி- கைட எ2.07 
�த- 12 வைர உ"ள *5தைகதார�க" த=க" ெசாIத ெசலவி- 
த?காலிக இ��: ெகா�டைக அைம5��ெகா"ள7�, பைழய 
வாடைக ெதாைகைய ஏலநிபIதைனகB�* உ�ப�4 ெச,5த 
ம�ற� அGமதி�கலா�. 
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ெபா�" எ2. 07 
அ�ய�� நகரா�சி�* ெசாIதமான அரசின� கைல�க-�� 

வளாக5தி- அைமI�"ள ேம-நிைல ந<�5ேத�க ெதா�;யி� 
ப;க�4க" ப�தைடI�"ளதா-, ேம-நிைல 
ந<�ேத�க5ெதா�;யிைன L5த� ெசCவதி- சிரம� ஏ?ப4வதா-, 
ேம-நிைல ந<�5ேத�க5ெதா�;யி� ப;�க�4கைள இ��பிலான 
ப;க�4களாக :திதாக அைம�க தயா��க6ப�ட மதி6பீ�4 ெதாைக 
D.1.50 இல�ச5தி?* ம�ற அGமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6: 

*;ந<� பணி எ�பதா,�, ெபா�ம�க" நல� சா�Iத பணி 
எ�பதா,� ேம?காR� பணியிைன *;ந<� நிதியி- 
ேம?ெகா"ளலா�. 
 

அGமதி�க6ப�ட� 
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ெபா�" எ2. 08 
அ�ய�� நகரா�சி�* *;ந<� வழ=*� தி�மாb� தைலைம 

ந<ேர?/ நிைலய5திலி�I� வ�� பிரதான *ழாCக" >ல� 
வழிேயார கிராம=களான சா5தம=கள�, கீழ6ப�c�, வாரணவாசி 
த75தாC*ள� ம?/� அ�மா*ள� கிராம=கB�* ��4 *;ந<� 
தி�ட5தி� >ல� *;ந<� விநிேயாக� ெசCய6ப�4 வ�கிற�. 
ேம?க2ட தி�ட5தி� >ல� வழ=க6ப4� *;ந<� எ5தைன லி�ட� 

எ�/ க2டறிவத?கான water meter ெபா�5�வத?* 
தயா��க6ப�ட மதி6பீ�4 ெதாைக D.2.00/- இல�ச5தி?* ம�ற 
அGமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6: 

*;ந<� பணி எ�பதா,�, ெபா�ம�க" நல� சா�Iத பணி 

எ�பதா,� ேம?காR� பணியிைன *;ந<� நிதியி- 

ேம?ெகா"ளலா�. 

அGமதி�க6ப�ட� 
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ெபா�" எ2. 09 
அ�ய�� நகரா�சி�* D.150.00 இல�ச� மதி6பீ�;- இைடெவளி 

நிர6:� தி�ட5தி� கீ1 :திய அ,வலக�க�;ட� க�4� பணிக" 
யா7� �;வைடI� அ,வலக6பய�பா�;?* தயா� நிைலயி- 

அGமதி�க6ப�ட� 



உ"ளதா-, :திய அ,வலக5தி- அைன5� பி�7கB�*�, வ� 
வT- ைமய�, ஆைணய�, ெபாறியாள�, ேமலாள� ம?/� நக�ம�ற 
தைலவ� அைற�* என தனி5தனியாக ெதாைலேபசி இைண6: 
ம?/� கணினி பய�பா�;?காக இைணவழி ேகபி"க" :தியதாக 
அைம6பத?* தாய��க6ப�ட மதி6பீ�4 ெதாைக D.5.50 இல�ச� 
ம�ற அGமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6: 

அ,வல�க6பணி எ�பதா- ேம?காR� பணியிைன ெபா� 
நிதியி- ேம?ெகா"ளலா�. 

 

 

 
          ஆைணய�, 

                 அ�ய�� நகரா�சி. 


