
அ�ய�� நகரா�சி 
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அ�ய�� நகரா�சியி� நக�ம�ற சாதாரண���ட� 26.02.2021� ேததி ெவ�ளிகிழைம காைல 11.00மணி#$ 
தனிஅ&வல� அவ�களி� தைலைமயி' நைடெப*�. அ+ ெதாட�பான கீ-க.ட ெபா/�க� ப�சீலிைன#$ 

எ12+#ெகா�ள3பட4�ள+. 

26.02.2021 62 

ெபா�� எ�. 01 
 அ�ய�� நகரா�சி#$ ெசா5தமான வார6ச5ைதயி' க�டண� வ7' 
ெச89� உ�ம� இன2திைன 01.04.2021 =த' 31.03.2024 வைர உ�ள ?�* 
ஆ.1கA#$ $2தைக#$ வி1வதB$ 16.02.2021 அ�* ெபா+ ஏல� விட3ப�டதி' 
கீ-க.1�ள ஏலதார�க� கல5+ ெகா.1 ஏல#ேக�வி ெதாைகக� ேக�1�ளன�. 

வ. 
எ. 

ஏலதார� ெபய� மB*� =கவ� 
ெச&2த3ப�ட 

ஏலெபா*3D / F1த' 
ெபாற3D ெதாைக 

ேக�க3ப�ட ஏல 
ேக�வி2ெதாைக 

1. 
தி/.ம.மணிவ.ண�, 
85 =னிய3ப� ெத/, 
அ�ய�� 

J.1500000/- J.12,60,000/- 

2. 

தி/.த.மேகLவ�, 
க/ெப.தமிழரச�, 
43 க'ல#$M ெத/, 
அ�ய�� 

J.1500000/- J.12,65,000/- 

3 

தி/.ெர.சசி#$மா�, 
த/ெப.ெரNகராO, 
ைகலாசநாத� ேகாவி' ெத/, 
அ�ய�ர 

J.1500000/- J.12,70,000/- 

4 

தி/.த.ஆைசத�பி, 
த/ெப.தNகேவ', 
3/83               ெத/,  
அ�ய�� 

J.1500000/- J.12,52,000/- 

5 

தி/.ெஜ.அ.ணா+ைர, 
த/ெப.ெஜகநாத�, 
59A அழக3பா நக� 2வ+ ெத/, 
அ�ய�� 

J.1500000/- J.11,21,000/- 

 இ5த இன2திB$ ஒ3ப5த3D�ளி ஏ+� ெபற3படவி'ைல. 
ேமBக.1�ளவா*, ஏல2தி' கல5+ ெகா.டவ�களி', வ�ைச எ..03' காU� 
தி/.ெர.சசி#$மா�, அ�ய�� எ�பவ� J.12,70,000/- உய�5தப�ச ஏல#ேக�வி ெதாைக 
ேக�1�ளா�. இ5த ெதாைக கட5த ஆ.1 ஏல2ெதாைகைய#கா�M&� $ைறவாக 
உ�ள+. கட5த ?�* ஆ.1களி' சராச� ெதாைகைய#கா�M&� F1தலாக 
உ�ள+. எனேவ, ம�ற2தி� =M4#$ ைவ#க3ப1கிற+. 
அ�வலக� றி"#     
 உய�5தப�ச ஏல#ேக�வி ெதாைக J.12,70,000/-ஐ ேக�1�ள 
தி/.ெர.சசி#$மா�, அ�ய�� அவ�களி� ேக�வி ெதாைகயிைன ம�ற� ஏBகலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 

26.02.2021 63 

ெபா�� எ�. 02 
 அ�ய�� நகரா�சி#$ ெசா5தமான ேப/5+ நிைலய2தி' உ�ள 
ஒலிெப/#கி ?ல� ைவ2+ விள�பர� ெச89� உ�ம2திB$ 16.02.2021 அ�* 
ஒ3ப5த3D�ளி ெப*த', ஏல� நைடெபBற+. அ3ேபா+ கீ-க.1�ளவா* 
ஒ3ப5த3D�ளி மB*� ஏல2தி' கல5+ ெகா.டவ� விபர�. 

வ. எ. ஏலதார� ெபய� மB*� =கவ� 
ஒ3ப5த3D�ளி 
ெதாைக 

ஏல ேக�வி 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 



1. 

தி/மதி.ெப.ெபமிஷா, 
க/ெப.மணிக.ட�, 
31 பி�ைளயா� ேகாவி' ெத/, 
அ�ய�� 

- 
ஏல2தி' கல5+ 
ெகா�ளவி'ைல. 

2. 

தி/.ெப.மணி, 
த/ெப.ெப�யசாமி, 
36 சைடய3ப� ெத/, 
அ�ய�� 

- J.11,200/- 

3 

தி/.V.M.த�பி+ைர, 
த/ெப.=2+சாமி, 
50 ெப�ய அர.மைன2ெத/, 
அ�ய�ர 

- J.10,700/- 

4 

தி/.த.ெந3ேபாலிய�, 
த/ெப. த�பி+ைர, 
50 ெப�ய அர.மைன2ெத/, 
அ�ய�ர 

- J.11,000/- 

 ேமBக.1�ள நா�$ ஏல2தார�களி' ஒ3ப5த3D�ளி ெபற3படவி'ைல. 
ஏல#ேக�வி நா�$ ஏலதார�களி' இர.டாவ+ ஏலதாரராகிய தி/.ெப.மணி 
உய�5தப�ச ஏல ேக�வி J.11,200/- ேக�1�ளா�. இ5த ேக�வி ெதாைக கட5த 
ஆ.1 ஏல2ெதாைகைய கா�M&� கட5த ?�* ஆ.1களி' 
சராச�2ெதாைகைய# கா�M&� F1தலாக உ�ள+. எனேவ, தி/.ெப.மணி 
ேக�1�ள ேக�வி ெதாைகயிைன ம�ற� அNகீக�#கலா�. 
அ�வலக� றி"#     
 ம�ற� அNகீக�#கலா�. 

26.02.2021 64 

ெபா�� எ�. 03 
 அ�ய�� நகரா�சி#$ ெசா5தமான ஐய3ப� ஏ�யி' மீ� பிM2+#ெகா�A� 
உ�ம2திB$ 16.02.2021 அ�* ஒ3ப5த3D�ளி ெப*த', ஏல� நைடெபBற+. அ3ேபா+ 
கீ-க.1�ளவா* ஒ3ப5த3D�ளி மB*� ஏல2தி' கல5+ ெகா.டவ� விபர�. 

வ. 
எ. 

ஏலதார� ெபய� மB*� =கவ� 
ஒ3ப5த3D�ளி 
ெதாைக 

ஏல ேக�வி 

1. 

தி/.பி.ர\சி2, 
த/ெப.பி6ைச, 
26D சைடய3ப� ெத/, 
அ�ய�� 

- J.16,100/- 

2. 

தி/.ேகா.ராதாகி/Lண�, 
த/ெப.ேகாவி5தசாமி, 
36 சைடய3ப� ெத/, 
அ�ய�� 

- 
ஏல2தி' கல5+ 
ெகா�ளவி'ைல. 

3 

தி/.இ.ெஜயகா5த�, 
த/ெப. ப.இளNேகாவ�, 
சி5தாமணி ெத/,  
அ�ய�� 

- J.16,400/- 

4 

தி/.அ.$மா�, 
த/ெப.அ8யா4, 
14 சைடய3ப� ெத/, 
அ�ய�� 

- J.16,300/- 

5 
தி/.ர$பதி, 
க'ல#$M ெத/, 
அ�ய�� 

- J.16,500/- 

 ேமBக.1�ள ஐ5+ ஏல2தார�களி' ஒ3ப5த3D�ளி ெபற3படவி'ைல. 
ஏல#ேக�வி ஐ5+ ஏலதார�களி' ஐ5தாவ+ ஏலதாரராகிய தி/.ர$பதி உய�5தப�ச 
ஏல ேக�வி J.16,500/- ேக�1�ளா�. இ5த ேக�வி ெதாைக கட5த ஆ.1 
ஏல2ெதாைகைய கா�M&� கட5த ?�* ஆ.1களி' சராச�2ெதாைகைய# 
கா�M&� F1தலாக உ�ள+. எனேவ, தி/.ர$பதி ேக�1�ள ேக�வி ெதாைகயிைன 
ம�ற� அNகீக�#கலா�. 
அ�வலக� றி"#    
 ம�ற� அNகீக�#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 



26.02.2021 65 

ெபா�� எ�. 04 
 அ�ய�� நகரா�சி#$ ெசா5தமான ப�ளி ஏ�யி' மீ� பிM2+#ெகா�A� 
உ�ம2திB$ 16.02.2021 அ�* ஒ3ப5த3D�ளி ெப*த', ஏல� நைடெபBற+. அ3ேபா+ 
கீ-க.1�ளவா* ஒ3ப5த3D�ளி மB*� ஏல2தி' கல5+ ெகா.டவ� விபர�. 

வ. எ. ஏலதார� ெபய� மB*� =கவ� ஒ3ப5த3D�ளி ெதாைக ஏல ேக�வி 

1. 

தி/.பி.ர\சி2, 
த/ெப.பி6ைச, 
26D சைடய3ப� ெத/, 
அ�ய�� 

- J.16,100/- 

2. 

தி/.ந.^3ரமணிய�, 
த/ெப.நடராஜ�, 
59 வ.உ.சி ெத/, 
அ�ய�� 

- J.15,600/- 

3 

தி/.சரவணேவ&, 
த/ெப.ெரNகராO, 
G.H. பி�Dற�, 
அ�ய�� 

- J.16,500/- 

4 

தி/.இ.ெஜயகா5த�, 
த/ெப. ப.இளNேகாவ�, 
சி5தாமணி ெத/,  
அ�ய�� 

- 
ஏல2தி' கல5+ 
ெகா�ளவி'ைல. 

5 

தி/.ெஜ.அ.ணா+ைர, 
த/ெப.ெஜகநாத�, 
59 அழக3பா நக� 2வ+ ெத/, 
அ�ய�� 

- 
ஏல2தி' கல5+ 
ெகா�ளவி'ைல. 

6 

தி/.க.வி#ேனL, 
த/ெப.க/3ைபயா, 
20A சா#ேகா�ைட ெத/, 
அ�ய�� 

- J.16,200/- 

7 

தி/.ஆன52சி2த�, 
த/ெப.ெச'வராO, 
34B ேமலஅ#ரஹார� ெத/, 
அ�ய�� 

- 
ஏல2தி' கல5+ 
ெகா�ளவி'ைல. 

8 
தி/.S.மணிக.ட�, 
17A தா.டவராய� ெத/, 
அ�ய�� 

- J.16,300/- 

 ேமBக.1�ள எ�1 ஏல2தார�களி' ஒ3ப5த3D�ளி ெபற3படவி'ைல. 
ஏல#ேக�வி எ�1 ஏலதார�களி' ?�றாவ+ ஏலதாரராகிய தி/.சரவணேவ& உய�5தப�ச 
ஏல ேக�வி J.16,500/- ேக�1�ளா�. இ5த ேக�வி ெதாைக கட5த ஆ.1 ஏல2ெதாைகைய 
கா�M&� கட5த ?�* ஆ.1களி' சராச�2ெதாைகைய# கா�M&� F1தலாக 
உ�ள+. எனேவ, தி/.சரவணேவ& ேக�1�ள ேக�வி ெதாைகயிைன ம�ற� 
அNகீக�#கலா�. 
அ�வலக� றி"#     
 ம�ற� அNகீக�#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 

26.02.2021 66 

ெபா�� எ�. 05 
 அ�ய�� நகரா�சி#$ ெசா5தமான தினச� மா�#ெக�M' உ�ள தைல6^ைம 
^Nக� வ7' ெச89� உ�ம2திB$ 16.02.2021 அ�* ஒ3ப5த3D�ளி ெப*த', ஏல� 
நைடெபBற+. அ3ேபா+ கீ-க.1�ளவா* ஒ3ப5த3D�ளி மB*� ஏல2தி' கல5+ 
ெகா.டவ� விபர�. 

வ. எ. ஏலதார� ெபய� மB*� =கவ� 
ஒ3ப5த3D�ளி 
ெதாைக 

ஏல ேக�வி 

1. 

தி/.ந.^3ரமணிய�, 
த/ெப.நடராஜ�, 
59 வ.உ.சி ெத/, 
அ�ய�� 

- J.1,55,000/- 

2. 
தி/.க.=/க�, 
த/ெப.கேணச�, 
வ.உ.சி ெத/, 

- J.1,60,000/- 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 



அ�ய�� 

3 

தி/.ெர.க.ண�, 
த/ெப.ெரNகராO, 
காளிய�ம� ேகாவி' ெத/, 
அ�ய�� 

- J.1,64,500/- 

4 

தி/.ெப.மணி, 
த/ெப.ெப�யசாமி, 
36D சைடய3ப� ெத/, 
அ�ய�� 

- 
ஏல2தி' கல5+ 
ெகா�ளவி'ைல. 

5 

தி/.ப.ச#திேவ', 
த/ெப.பரமசிவ�, 
ேதா#காலி3பைடயா�சி ெத/, 
அ�ய�� 

- 
ஏல2தி' கல5+ 
ெகா�ளவி'ைல. 

6 

தி/.பா.கைலயரச�, 
த/ெப.பால^3ரமணிய�, 
க'ல#$M ெத/, 
அ�ய�� 

- 
ஏல2தி' கல5+ 
ெகா�ளவி'ைல. 

7 

தி/.க.வி#ேனL, 
த/ெப.க/3ைபயா, 
20A சா#ேகா�ைட ெத/, 
அ�ய�� 

- 
ஏல2தி' கல5+ 
ெகா�ளவி'ைல. 

8 

தி/.ேவ.க/3ைபய�, 
த/ெப.ேவ&சாமி,  
=னிய3ப� ெத/,  
அ�ய�� 

- 
ஏல2தி' கல5+ 
ெகா�ளவி'ைல. 

9 

தி/.ெஜ.அ.ணா+ைர, 
த/ெப.ெஜகநாத�, 
59 அழக3பா நக� 2வ+ ெத/, 
அ�ய�� 

- 
ஏல2தி' கல5+ 
ெகா�ளவி'ைல. 

 ேமBக.1�ள ஒ�ப+ ஏல2தார�களி' ஒ3ப5த3D�ளி ெபற3படவி'ைல. 
ஏல#ேக�வி ஒ�ப+ ஏலதார�களி' ?�றாவ+ ஏலதாரராகிய தி/.ெர.க.ண� 
உய�5தப�ச ஏல ேக�வி J.1,64,500/- ேக�1�ளா�. இ5த ேக�வி ெதாைக கட5த 
ஆ.1 ஏல2ெதாைகைய கா�M&� கட5த ?�* ஆ.1களி' 
சராச�2ெதாைகைய# கா�M&� F1தலாக உ�ள+. எனேவ, தி/.ெர.க.ண� 
ேக�1�ள ேக�வி ெதாைகயிைன ம�ற� அNகீக�#கலா�. 
அ�வலக� றி"#     
 ம�ற� அNகீக�#கலா�. 

26.02.2021 67 

ெபா�� எ�. 06 
 அ�ய�� நகரா�சி#$ ெசா5தமான ேப/5+ நிைலய2தி' உ�ள 
க�டண#கழிவைற வ7' ெச89� உ�ம2திB$ 16.02.2021 அ�* ஒ3ப5த3D�ளி 
ெப*த', ஏல� நைடெபBற+. அ3ேபா+ கீ-க.1�ளவா* ஒ3ப5த3D�ளி மB*� 
ஏல2தி' கல5+ ெகா.டவ� விபர�. 

வ. எ. ஏலதார� ெபய� மB*� =கவ� ஒ3ப5த3D�ளி ெதாைக ஏல ேக�வி 

1. 
தி/மதி.உ.சா5தி, 
ஒ3ப5தகார�, 
அ�ய�� 

- J.85,500/- 

2. 
தி/.உ.தமிழரச�, 
ேதா'கிடN$ ெத/, 
அ�ய�� 

- J.85,000/- 

 ேமBக.1�ள இர.1 ஏல2தார�களி' ஒ3ப5த3D�ளி ெபற3படவி'ைல. 
ஏல#ேக�வி இர.1 ஏலதார�களி' 1-வ+ ஏலதாரராகிய தி/மதி.உ.சா5தி 
உய�5தப�ச ஏல ேக�வி J.85,500/- ேக�1�ளா�. இ5த ேக�வி ெதாைக கட5த 
ஆ.1 ஏல2ெதாைகைய கா�M&� கட5த ?�* ஆ.1களி' 
சராச�2ெதாைகைய# கா�M&� F1தலாக உ�ள+. எனேவ, தி/மதி.உ.சா5தி 
ேக�1�ள ேக�வி ெதாைகயிைன ம�ற� அNகீக�#கலா�. 
அ�வலக� றி"# :    
 ம�ற� அNகீக�#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�. 07 
 அ�ய�� நகரா�சி#$ ெசா5தமான ேப/5+ நிைலய2தி' உ�ள 
க�டண#கழிவைற வ7' ெச89� உ�ம2திB$ 16.02.2021 அ�* ஒ3ப5த3D�ளி 
ெப*த', ஏல� நைடெபBற+. அ3ேபா+ கீ-க.1�ளவா* ஒ3ப5த3D�ளி மB*� 
ஏல2தி' கல5+ ெகா.டவ� விபர�. 

வ. எ. ஏலதார� ெபய� மB*� =கவ� 
ஒ3ப5த3D�ளி 
ெதாைக 

ஏல ேக�வி 

1. 
தி/.ம.மணிவ.ண�, 
85 =னிய3ப� ெத/, 
அ�ய�� 

- J.1,35,000/- 

2. 

தி/.ெப.மணி, 
த/ெப.ெப�யசாமி, 
36D சைடய3ப� ெத/, 
அ�ய�� 

- 
ஏல2தி' கல5+ 
ெகா�ளவி'ைல. 

3. 
தி/மதி.உ.சா5தி, 
ஒ3ப5தகார�, 
அ�ய�� 

- J.1,38,500/- 

4. 

தி/.ப.ச#திேவ', 
த/ெப.பரமசிவ�, 
ேதா#காளி பைடயா�சி ெத/, 
அ�ய�� 

- J.1,27,000/- 

5. 
தி/.உ.தமிழரச�, 
ேதா'கிடN$ ெத/, 
அ�ய�� 

- J.1,38,000/- 

6. 

தி/.ேவ.க/3ைபயா, 
த/ெப.ேவ&சாமி, 
=னிய3ப� ெத/, 
அ�ய�� 

- J.1,28,000/- 

 ேமBக.1�ள ஆ* ஏல2தார�களி' ஒ3ப5த3D�ளி ெபற3படவி'ைல. 
ஏல#ேக�வி ஆ* ஏலதார�களி' 3-வ+ ஏலதாரராகிய தி/மதி.உ.சா5தி உய�5தப�ச 
ஏல ேக�வி J.1,38,500/- ேக�1�ளா�. இ5த ேக�வி ெதாைக கட5த ஆ.1 
ஏல2ெதாைகைய கா�M&� கட5த ?�* ஆ.1களி' சராச�2ெதாைகைய# 
கா�M&� F1தலாக உ�ள+. எனேவ, தி/மதி.உ.சா5தி ேக�1�ள ேக�வி 
ெதாைகயிைன ம�ற� அNகீக�#கலா�. 
அ�வலக� றி"#     
 ம�ற� அNகீக�#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�. 08 
 அ�ய�� நகரா�சி#$ ெசா5தமான ேப/5+ நிைலய2தி' உ�ள 
ெதாைல#கா�சி ெப�M ைவ2+ விள�பர� ெச89� உ�ம2திB$ 16.02.2021 அ�* 
ஒ3ப5த3D�ளி ெப*த', ஏல� நைடெபBற+. அ3ேபா+ கீ-க.1�ளவா* 
ஒ3ப5த3D�ளி மB*� ஏல2தி' கல5+ ெகா.டவ� விபர�. 

வ. எ. ஏலதார� ெபய� மB*� =கவ� 
ஒ3ப5த3D�ளி 
ெதாைக 

ஏல ேக�வி 

1. 

தி/.^.க.ண�, 
த/ெப.^5தரராஜ�, 
3G/A த�டார2ெத/, 
அ�ய�� 

- J.40,000/- 

2. 

தி/.ரா.சNக�, 
த/ெப.ராமசாமி, 
25 காமராO நக�, 
அ�ய�� 

- J.39,500/- 

 ேமBக.1�ள இர.1 ஏல2தார�களி' ஒ3ப5த3D�ளி ெபற3படவி'ைல. 
ஏல#ேக�வி இர.1 ஏலதார�களி' ஒ�றாவ+ ஏலதாரராகிய தி/.^.க.ண� 
உய�5தப�ச ஏல ேக�வி J.40,000/- ேக�1�ளா�. இ5த ேக�வி ெதாைக கட5த 
ஆ.1 ஏல2ெதாைகைய கா�M&� கட5த ?�* ஆ.1களி' 
சராச�2ெதாைகைய# கா�M&� F1தலாக உ�ள+. எனேவ, தி/.^.க.ண� 
ேக�1�ள ேக�வி ெதாைகயிைன ம�ற� அNகீக�#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 



அ�வலக� றி"#     
 ம�ற� அNகீக�#கலா�. 
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ெபா�� எ�. 09 
 அ�ய�� நகரா�சி#$ ெசா5தமான ேப/5+ நிைலய2தி' உ�ள 
எைடமிஷ� ைவ2+ விள�பர� ெச89� உ�ம2திB$ 16.02.2021 அ�* 
ஒ3ப5த3D�ளி ெப*த', ஏல� நைடெபBற+. அ3ேபா+ கீ-க.1�ளவா* 
ஒ3ப5த3D�ளி மB*� ஏல2தி' கல5+ ெகா.டவ� விபர�. 

வ. எ. ஏலதார� ெபய� மB*� =கவ� 
ஒ3ப5த3D�ளி 
ெதாைக 

ஏல ேக�வி 

1. 

தி/.வி.அ/ணகி�நாத�, 
த/ெப.விமபி�ைள, 
ெப�யா� நக�, 
Dதிய மா�#ெக� ெத/, 
அ�ய�� 

- J.3,300/- 

2. 

தி/.க.ராஜா, 
த/ெப.க5தசாமி, 
ேமல2ெத/, 
அ�ய�� 

- J.3,200/- 

 ேமBக.1�ள இர.1 ஏல2தார�களி' ஒ3ப5த3D�ளி ெபற3படவி'ைல. 
ஏல#ேக�வி இர.1 ஏலதார�களி' ஒ�றாவ+ ஏலதாரராகிய 
தி/.வி.அ/ணகி�நாத� உய�5தப�ச ஏல ேக�வி J.3,300/- ேக�1�ளா�. இ5த 
ேக�வி ெதாைக கட5த ஆ.1 ஏல2ெதாைகைய கா�M&� கட5த ?�* 
ஆ.1களி' சராச�2ெதாைகைய# கா�M&� F1தலாக உ�ள+. எனேவ, 
தி/.வி.அ/ணகி�நாத� ேக�1�ள ேக�வி ெதாைகயிைன ம�ற� அNகீக�#கலா�. 
அ�வலக� றி"#     
 ம�ற� அNகீக�#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�. 10 
 அ�ய�� நகரா�சி#$ ெசா5தமான தினச� மா�#ெக�M' க�டண கழிவைற 
அ/கி' உ�ள அைற எ..01 உ�ம2திB$ 16.02.2021 அ�* ஒ3ப5த3D�ளி ெப*த', 
ஏல� நைடெபBற+. அ3ேபா+ கீ-க.1�ளவா* ஒ3ப5த3D�ளி மB*� ஏல2தி' 
கல5+ ெகா.டவ� விபர�. 

வ. எ. ஏலதார� ெபய� மB*� =கவ� 
ஒ3ப5த3D�ளி 
ெதாைக 

ஏல ேக�வி 

1. 
தி/.ச.மணிக.ட�, 
11A தா.டவராய�ெத/, 
அ�ய�� 

- J.2,650/- 

 ேமBக.1�ள ஒ�றாவ+ ஏல2தார�களி' ஒ3ப5த3D�ளி ெபற3படவி'ைல. 
ஏல#ேக�வி ஒ�றாவ+ ஏலதாரராகிய தி/.ச.மணிக.ட� உய�5தப�ச ஏல ேக�வி 
J.2,650/- ேக�1�ளா�. இ5த ேக�வி ெதாைக கட5த ஆ.1 ஏல2ெதாைகைய 
கா�M&� கட5த ?�* ஆ.1களி' சராச�2ெதாைகைய# கா�M&� F1தலாக 
உ�ள+. எனேவ, தி/.ச.மணிக.ட� ேக�1�ள ேக�வி ெதாைகயிைன ம�ற� 
அNகீக�#கலா�. 
அ�வலக� றி"#     
 ம�ற� அNகீக�#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�. 11 
 அ�ய�� நகரா�சி#$ ெசா5தமான ெச�M ஏ�யி' மீ�பிM2+#ெகா�A� 
உ�ம2திB$ 16.02.2021 அ�* ஒ3ப5த3D�ளி ெப*த', ஏல� நைடெபBற+. அ3ேபா+ 
கீ-க.1�ளவா* ஒ3ப5த3D�ளி மB*� ஏல2தி' கல5+ ெகா.டவ� விபர�. 
 
 
 
வ. எ. ஏலதார� ெபய� மB*� =கவ� ஒ3ப5த3D�ளி ெதாைக ஏல ேக�வி 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 



1. 

தி/.சி.நாகராஜ�, 
த/ெப.சிNகார�, 
36 ஒ3பி'லாத�ம� ேகாவி' 
ெத/, 
அ�ய�� 

- 
ஏல2தி' கல5+ 
ெகா�ளவி'ைல. 

2. 

தி/.இளNேகாவ�, 
த/ெப.விdவநாத�, 
சி5தாமணி ெத/, 
அ�ய�� 

- 
ஏல2தி' கல5+ 
ெகா�ளவி'ைல. 

3. 

தி/.ெஜ.அ.ணா+ைர, 
த/ெப.ெஜகநாத�, 
59A அழக3பா 2வ+ ெத/, 
அ�ய�� 

- J.21,500/- 

4. 

தி/.இளNேகாவ�, 
த/ெப.இர2தின�, 
16/90A ெதB$ ெப�ய ெத/, 
அ�ய�� 

- J.22,000/- 

 ேமBக.1�ள இர.1 ஏல2தார�களி' ஒ3ப5த3D�ளி ெபற3படவி'ைல. 
ஏல#ேக�வி நா�$ ஏலதார�களி' நா�$ ஏலதாரராகிய தி/.இளNேகாவ� 
உய�5தப�ச ஏல ேக�வி J.22,000/- ேக�1�ளா�. இ5த ேக�வி ெதாைக கட5த 
ஆ.1 ஏல2ெதாைகைய கா�M&� கட5த ?�* ஆ.1களி' 
சராச�2ெதாைகைய# கா�M&� F1தலாக உ�ள+. எனேவ, தி/.இளNேகாவ� 
ேக�1�ள ேக�வி ெதாைகயிைன ம�ற� அNகீக�#கலா�. 
அ�வலக� றி"#     
 ம�ற� அNகீக�#கலா�. 
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ெபா�� எ�. 12 
 இ5நகரா�சி ேப/5+ நிைலய கைட எ..02ஐ தி/.T.ராணி எ�பவரா' 
$2தைக எ12+ கைட நட2தி வர3ெபB*�ள+. ேமBபM, கைடயிைண என#$ 
உட'நிைல ச�யி'லாத காரண2தா' ெதாட�5+ நட2த இயலவி'ைல எ�*� 
தி/.H.அ3+' மாலி# எ�பவ/#$ அரசாைண3பM ெபய� மாBற� ெச8+ 
ெகா�ள4� வி.ண3ப� த5+�ளா�. அத�பM, தி/.H.அ3+' மாலி# எ�பவ/� 
தன+ ெபய�' கைடயிைன ெபய� மாBற� ெச8+ த/�பM வி.ண3ப� 
த5+�ளா�. எனேவ, ேமBக.1�ளபM, கைடயிைன ெபய� மாBற� ெச8வதB$ 
ம�ற2தி� அWமதி#$ ைவ#க3ப1கிற+. 
அ&வலக#$றி3D 
 அரசாைண (நிைல) எ..92 நா�.03.07.2007' ெத�வி2+�ளவா* அWமதியBற 
அWேபாகதார�க� ேந�வி' ஒ/=ைற ம�1ேம அளி#க3ப1� ச&ைக 
அM3பைடயி' $2தைக உ�ைமைய அவ�கAைடய ெபய�' மாBறி2தரலா� என 
ெத�வி#க3ப�1�ள+. அத�பM, ெபய�மாBற� ெச8ய ம�ற� அWமதி வழNகலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�. 13 
அ�மா மினி கிளினி# அைம3ப+ ெதாட�பாக மாவ� ஆ�சி2தைலவ�, 

அ�ய�� அவ�க� தைலைமயி' நைடெபBற ஆ84#F�ட2தி' வழNக3ப�ட 
அறி4ைரயி�பM, அ�ய�� நகரா�சி#$ ெசா5தமான ேப/5+ நிைலய2தி' ெபா+ 
^கதார3பி�வி' பிளிசிN ப4ட� இ/3D ைவ#க3ப�1�ள அைறயிைன அ�மா மினி 
கிளினி#காக அைம#க தயா�#க3ப�ட மதி3ப1ீ ெதாைக J.1,65,000/- ம�ற அWமதி 
ேவ.ட3ப1கிற+. 
அ&வலக#$றி3D : 
 ெபா+ ம#க� நல� சா�5த பணி எ�பதா' தனி அ&வல� அவ�களி� 
=�அWமதி ெபBற ேமBெகா�ள3ப�ட நடவM#ைககைள ம�ற� அWமதி#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�. 14 
அ�மா மினி கிளினி# அைம3ப+ ெதாட�பாக மாவ� ஆ�சி2தைலவ�, அ�ய�� 

அவ�க� தைலைமயி' நைடெபBற ஆ84#F�ட2தி' வழNக3ப�ட அறி4ைரயி�பM, 
அ�ய�� நகரா�சி#$ ெசா5தமான ேப/5+ நிைலய2தி' ெபா+ ^கதார3பி�வி' பிளிசிN 
ப4ட� இ/3D ைவ#க3ப�1�ள அைறயிைன அ�மா மினி கிளினி#காக அைம#க 18.02.2021 
அ�* ெபற3ப�ட ஒ3ப5த3D�ளிக� ம�ற2தி� பா�ைவ#$� =MவிB$�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 



வ. எ. ஒ3ப5தார�க� விபர� ஒ3ப5த3D�ளி விைல விகித� 

1 தி/.^தாக�, வி.ைககா�M 0.95% மதி3ப�ீைடவிட $ைற4 

2 தி/.ராமலிNக�, அ�ய�� 1.17% மதி3ப�ீைடவிட $ைற4 

அ�வலக� றி"# :    

1. வர3ெபBற இர.1 ஒ3ப5த3D�ளிகAேம மதி3ப�ீைட விட $ைறவாக 
ெகா12+�ளா�க�. இவ�களி' மதி3ப�ீைட விட 1.17% $ைறவாக ெகா12த 
தி/.ராமலிNக�, அ�ய�� எ�பவ�� ஒ3ப5த3D�ளிைய ஏBகலா�. 

2.  ம�ற� அWமதி#கலா�. 
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ெபா�� எ�. 15 
 அ�ய�� நகரா�சி#$�ப�ட வா�1 எ..11 ெப�ய ெத/வி' உ�ள கழிவைறயி' 
த.ண k� வசதி, கத4க� மB*� மி�வசதிக� மிக4� பlதைட5+ காண3ப1வதா', 
ெபா+ ம#க� நல� க/தி கழிவைறயி' Dணரைம3D பணிக� J.1.45 இல�ச2திB$ 
ேமBேகா�ள நக�ம�ற தk�மான� எ..48, நா�.12.02.2021' ஒ3Dத' ெபற3ப�1�ளதி�பM, 
19.02.2021 அ�* ெபற3ப�ட ஒ3ப5த3D�ளிக� ம�ற2தி� பா�ைவ#$� =MவிB$�. 

வ. எ. ஒ3ப5தார�க� விபர� ஒ3ப5த3D�ளி விைல விகித� 

1 தி/.=/க�, அ�ய�� 1.80% மதி3ப�ீைடவிட $ைற4  

2 தி/.ராமலிNக�, அ�ய�� 1.50% மதி3ப�ீைடவிட $ைற4 

அ�வலக� றி"# :    
1. வர3ெபBற இர.1 ஒ3ப5த3D�ளிகAேம மதி3ப�ீைட விட $ைறவாக 
ெகா12+�ளா�க�. இவ�களி' மதி3ப�ீைட விட 1.80% $ைறவாக ெகா12த 
தி/.=/க�, அ�ய�� எ�பவ�� ஒ3ப5த3D�ளிைய ஏBகலா�. 

2.  ம�ற� அWமதி#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�. 16 
இ5நகரா�சி ப$திகளி' உ�ள MCC, OCC, $3ைபக�, $3ைப ெதா�Mக�, அ�மா 

உணவகNக�, ெபா+ கழிவைறக� மB*� சா#கைடகளி' +�நாBற2ைத த12திட4�, ஈ, 
எ*�D, கர3பா� n6சி மB*� ெகா^#க� ஆகியைவக� தNகாம' ேநா8கைள 
க�13ப12த ேதைவயான Lemon cross Oil ம/5+ J.9.00 இல�ச2திB$ வாNகி பணிக� 
ேமBெகா�ள நக�ம�ற தk�மான� எ..46 நா�.12.02.2021 ஒ3Dத' ெபற3ப�1�ளதி�பM, 
22.02.2021 அ�* ெபற3ப�ட விைல3D�ளிக� ம�ற2தி� பா�ைவ#$� =MவிB$�.  

வ. 
எ. 

பணியி� விபர� 
Shree Plasto 
Tech, Chennai 

Sivasakthi Traders, 
Namakkal 

Trinity 
enterprises 
salem 

1 

MCC, OCC, $3ைபக�, $3ைப 
ெதா�Mக�, அ�மா உணவகNக�, 
ெபா+ கழிவைறக� மB*� 
சா#கைடகளி' +�நாBற2ைத 
த12திட4�, ஈ, எ*�D, கர3பா� 
n6சி மB*� ெகா^#க� 
ஆகியைவக� தNகாம' 
ேநா8கைள க�13ப12த 
ேதைவயான Lemon Cross Oil வாNகி 
பணிக� ேமBெகா�Aத' 

J.3000/-  
(ஒ/ லி�ட�)  

J.2900/-  
(ஒ/ லி�ட�) 

J.3100/-  
(ஒ/ 
லி�ட�) 

அ&வலக#$றி3D 
1. வர3ெபBற ?�* விைல3D�ளிகளி' $ைற5த விைல3D�ளி 
வழNகி9�ள சிவச#தி Mேரட�d, நாம#க' எ�ற நி*வன2தி� 
விைல3D�ளிைய ம�ற� ஏBகலா�.  

2. ெபா+ ம#க� நல� சா�5த பணி எ�பதா&�, ெபா+ ^காதார3பணி 
எ�பதா&� தனி அ&வல�அவ�களி� =�அWமதி ெபB* 
ேமBெகா�ள3ப�ட நடவM#ைககைள ம�ற� அWமதி#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�. 17 
அ�ய�� நகரா�சி#$�ப�ட அர^ ெபா+ ம/2+வமைன வளாக2தி' NULM 

தி�ட2தி� கீ- க�ட3ப�1 வ/� உ�Dற ேநாயாளிகளி� உடனி/3ேபா� தN$� 
வி1தியி' ^B*^வ� மB*� Gril Gate  அைம3பதB$ J.3.30 இல�ச2திB$ 
ேமBேகா�ள நக�ம�ற தk�மான� எ..49, நா�.12.02.2021' ஒ3Dத' 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 



ெபற3ப�1�ளதி�பM, 25.02.2021 அ�* ெபற3ப�ட ஒ3ப5த3D�ளிக� ம�ற2தி� 
பா�ைவ#$� =MவிB$�. 

வ. எ. ஒ3ப5தார�க� விபர� ஒ3ப5த3D�ளி விைல விகித� 

1 தி/.ராஜா, அ�ய�� 1.95% மதி3ப�ீைடவிட $ைற4  

2 தி/.^தாக�, V.ைககா�M 1.20% மதி3ப�ீைடவிட $ைற4 

அ�வலக� றி"# :    
1. வர3ெபBற இர.1 ஒ3ப5த3D�ளிகAேம மதி3ப�ீைட விட $ைறவாக 
ெகா12+�ளா�க�. இவ�களி' மதி3ப�ீைட விட 1.95% $ைறவாக 
ெகா12த தி/.ராஜா, அ�ய�� எ�பவ�� ஒ3ப5த3D�ளிைய ஏBகலா�. 

2.  ம�ற� அWமதி#கலா�. 
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ெபா�� எ�. 18 
 இ5நகரா�சி ப$திகளி' உ�ள MCC, OCC, $3ைபக�, $3ைப ெதா�Mக�, 
அ�மா உணவகNக�, ெபா+ கழிவைறக� மB*� சா#கைடகளி' +�நாBற2ைத 
த12திட4�, ஈ, எ*�D, கர3பா� n6சி மB*� ெகா^#க� ஆகியைவக� தNகாம' 
ேநா8கைள க�13ப12த ேதைவயான Readmix ம/5+ J.3.00 இல�ச2திB$ வாNகி 
பணிக� ேமBெகா�ள நக�ம�ற தk�மான� எ..52 நா�.12.02.2021 அ�* ஒ3Dத' 
ெபற3ப�டதி�பM, 22.02.2021 அ�* ெபற3ப�ட விைல3D�ளிக� ம�ற2தி� 
பா�ைவ#க� =MவிB$�. 

வ. 
எ. 

பணியி� விபர� 
Shree Plasto 
Tech, Chennai 

Sivasakthi 
Traders, 
Namakkal 

Trinity 
enterprises 
salem 

1 

இ5நகரா�சி ப$திகளி' உ�ள 
MCC, OCC, $3ைபக�, $3ைப 
ெதா�Mக�, அ�மா 
உணவகNக�, ெபா+ 
கழிவைறக� மB*� 
சா#கைடகளி' +�நாBற2ைத 
த12திட4�, ஈ, எ*�D, 
கர3பா� n6சி மB*� 
ெகா^#க� ஆகியைவக� 
தNகாம' ேநா8கைள 
க�13ப12த ேதைவயான 
Readmix ம/5+ வாNகி பணிக� 
ேமBெகா�Aத' 

J.1000/-  
(ஒ/ 
லி�ட�) 

J.950/-  
(ஒ/ 
லி�ட�) 

J.1100/-  
(ஒ/ 
லி�ட�) 

அ&வலக#$றி3D 
1. வர3ெபBற ?�* விைல3D�ளிகளி' $ைற5த விைல3D�ளி 
வழNகி9�ள சிவச#தி Mேரட�d, நாம#க' எ�ற நி*வன2தி� 
விைல3D�ளிைய ம�ற� ஏBகலா�.  

2. ம�ற� அWமதி#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�. 19 
அ�ய�� நகரா�சி ெபாறியிய' பி�வி' ேமBெகா�ள3ப1� ப'ேவ* 

தி�ட3பணிகைள க.காணி2திட4�, அ&வலக2தி' த�ட6^ பணிக� 
ேமBெகா�ள4� மB*� $Mநk� விநிேயாக அைம3பிைன தினச� இய#கிட4� 
ேபாதிய பணியாள�க� இ'லாத காரண2தினா', மாவ�ட ஆ�சி2தைலவ�, 
அ�ய�� அவ�களி� ஊதிய விகித அM3பைடயி' தனியா� ?ல� J.10.00 இல�ச� 
மதி3ப�ீM' பணிக� ேமBெகா�ள நக�ம�ற தk�மான� எ..53, நா�.12.02.2021�பM 
23.02.2021 அ�* ெபற3ப�ட ஒ3ப5த3D�ளிக� ம�ற2தி� பா�ைவ#$� =MவிB$�. 

வ. எ. ஒ3ப5தார�க� விபர� ஒ3ப5த3D�ளி விைல விகித� 

1 தி/.ராமலிNக�, அ�ய�� 1.20% மதி3ப�ீைடவிட $ைற4  

2 தி/.^தாக�, V.ைககா�M 1.60% மதி3ப�ீைடவிட $ைற4 

அ�வலக� றி"#     
1. வர3ெபBற இர.1 ஒ3ப5த3D�ளிகAேம மதி3ப�ீைட விட $ைறவாக 
ெகா12+�ளா�க�. இவ�களி' மதி3ப�ீைட விட 1.60% $ைறவாக 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 



ெகா12த தி/.^தாக�, V.ைககா�M எ�பவ�� ஒ3ப5த3D�ளிைய 
ஏBகலா�. 

2. ம�ற� அWமதி#கலா�. 

26.02.2021 81 

ெபா�� எ�. 20 
அ�ய�� நகரா�சி#$�ப�ட வா�1 எ..11 ெஜயNெகா.ட� சாைலயி' 

உ�ள வார6ச5ைத ேம1�, ப�ளமாக இ/3பதா' அதைன கிராவ' ெகா.1 
சம�ெச8ய4�, மி�விள#$ அைம#$� பணிக� J.5.00 இல�ச2திB$ ேமBெகா�ள 
நக�ம�ற தk�மான� எ..54, நா�.12.02.2021 ஒ3Dத' ெபற3ப�1�ளதி�பM, 25.02.2021 
அ�* ெபற3ப�ட ஒ3ப5த3D�ளிக� ம�ற2தி� பா�ைவ#$� =MவிB$�. 

வ. எ. விபர� ஒ3ப5த3D�ளி விைல விகித� 

1 தி/.சசி#$மா�, அ�ய�� 1.80% மதி3ப�ீைட விட $ைற4 

2 தி/.ராமலிNக�, அ�ய�� 1.40% மதி3ப�ீைட விட $ைற4 

அ�வலக� றி"#    
1. வர3ெபBற இர.1 ஒ3ப5த3D�ளிகAேம மதி3ப�ீைட விட $ைறவாக 
ெகா12+�ளா�க�. இவ�களி' மதி3ப�ீைட விட 1.80% $ைறவாக 
ெகா12த தி/.சசி#$மா�, அ�ய�� எ�பவ�� ஒ3ப5த3D�ளிைய 
ஏBகலா�. 
2. ம�ற� அWமதி#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�. 21 
அ�ய�� நகரா�சி Dதிய அ&வலக#க�டட2தி' கணினி வ� வ7' 

ைமய2தி' ெபா+ ம#க� நல� க/தி நிழB$ைட அைம#$� பணிக� J.2.50 
இல�ச2திB$ ேமBெகா�ள நக�ம�ற தk�மான� எ..55 நா�.12.02.2021 ஒ3Dத' 
ெபற3ப�1�ளதி�பM, 25.02.2021 அ�* ெபற3ப�ட விைல3D�ளிக� ம�ற2தி� 
பா�ைவ#$� =MவிB$�. 

வ. எ. விபர� ஒ3ப5த3D�ளி விைல விகித� 

1 தி/.ேகசவ�, ெபர�ப�� 1.95% மதி3ப�ீைட விட $ைற4 

2 தி/.^தாக�, V.ைககா�M 0.70% மதி3ப�ீைட விட $ைற4 

அ�வலக� றி"#    
1. வர3ெபBற இர.1 ஒ3ப5த3D�ளிகAேம மதி3ப�ீைட விட $ைறவாக 
ெகா12+�ளா�க�. இவ�களி' மதி3ப�ீைட விட 1.95% $ைறவாக 
ெகா12த தி/.ேகசவ�, ெபர�ப�� எ�பவ�� ஒ3ப5த3D�ளிைய 
ஏBகலா�. 

2. ம�ற� அWமதி#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�. 22 
இ5நகரா�சி ப$திகளி' உ�ள MCC, OCC, $3ைபக�, $3ைப ெதா�Mக�, 

அ�மா உணவகNக�, ெபா+ கழிவைறக� மB*� சா#கைடகளி' +�நாBற2ைத 
த12திட4�, ஈ, எ*�D, கர3பா� n6சி மB*� ெகா^#க� ஆகியைவக� தNகாம' 
ேநா8கைள க�13ப12த ேதைவயான EMI Solution ம/5+ J.6.00 இல�ச2திB$ 
வாNகி பணிக� ேமBெகா�ள நக�ம�ற தk�மான� எ..56, நா�.12.02.2021 ஒ3Dத' 
ெபற3ப�1�ளதி�பM, 22.02.2021 அ�* ெபற3ப�ட விைல3D�ளிக� ம�ற2தி� 
பா�ைவ#க� =MவிB$�. 

வ. 
எ. 

பணியி� விபர� 
Shree Plasto 
Tech, Chennai 

Sivasakthi 
Traders, 
Namakkal 

Trinity 
enterprises 
salem 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 



1 

இ5நகரா�சி ப$திகளி' உ�ள MCC, 

OCC, $3ைபக�, $3ைப ெதா�Mக�, 
அ�மா உணவகNக�, ெபா+ 
கழிவைறக� மB*� 
சா#கைடகளி' +�நாBற2ைத 
த12திட4�, ஈ, எ*�D, கர3பா� 
n6சி மB*� ெகா^#க� 
ஆகியைவக� தNகாம' ேநா8கைள 
க�13ப12த ேதைவயான EMI 

Solution ம/5+ வாNகி பணிக� 
ேமBெகா�Aத' 

J.1050/-  
(ஒ/ லி�ட�) 

J.950/-  
(ஒ/ லி�ட�) 

J.1250/-  
(ஒ/ லி�ட�) 

அ&வலக#$றி3D 
1. வர3ெபBற ?�* விைல3D�ளிகளி' $ைற5த விைல3D�ளி 
வழNகி9�ள சிவச#தி Mேரட�d, நாம#க' எ�ற நி*வன2தி� 
விைல3D�ளிைய ம�ற� ஏBகலா�.  

2. ம�ற� அWமதி#கலா�. 

26.02.2021 84 

ெபா�� எ�. 23 
தமி-நா1 ச�டம�ற ேத�த' 2021 அறிவி#க3பட4�ளைத ெதாட�5+, 

அறிவி3D ெவளியிட3ப�ட பி�D ேத�த' நட2ைத விதி=ைறகைள பி�பBறி 
அ�ய�� நகரா�சி#$�ப�ட ப$திகளி' உ�ள க�சி சா�5த விள�பரNகைள 
அ3Dற3ப12திட4�, ^வ� விள�பரNகைள அழி2த' மB*� இதர =�ேனBபா1 
பணிக� ேமBெகா�ள உ2ேதச ெசலவின� J.10.00 இல�ச2திB$ ம�ற அWமதி 
ேவ.ட3ப1கிற+.  
அ&வலக#$றி3D  
  ம�ற� அWமதி#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�. 24 
 அ�ய�� நகரா�சி� �ப�ட ப திகளி/ ேகாைட�கால 
23ென5ச��ைக நடவ�ைகயாக ெபா6 ம�க� அதிக� �8� இட:களி/ 
த;காலிக ப<த/, த;காலிக  >ந?� அைம"# ஆகியைவ ஏ;ப8Bதிட உBேதச 
ெசலவின� E.5.00 இல�சBதி;  ம3ற அFமதி ேவ�ட"ப8கிற6. 
அ�வலக� றி"#  

ம3ற� அFமதி�கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 

26.02.2021 86 

ெபா�� எ�.25  
 அ�ய�� நகரா�சியி3 #திய அ�வலக�க�டட� மா�#மி .தமிழக 
2த/வ� அவ�களி3 தி��கர:களா/ திற<6 ைவ�க"ப�8 பய3பா�>/ 
உ�ள6. இHவ�வலக க�டடBதி/ அ�வல�கI�கான ேமைஜ நா;காலிக� 
ெகா�2த/ ெசKதிட உBேதச ெசலவின� E.5.00 இல�சBதி;  ம3ற அFமதி 
ேவ�ட"ப8கிற6. 
அ�வலக� றி"#  
 ம3ற� அFமதி�கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�.26  
 அ�ய�� நகரா�சியி3 வ�வL/, கணினி பி�M ம;N� அைனB6 
அ�வல�கI� � ேதைவயான ேடான�, பி��ட� ம;N� இதர கணினி 
பய3பா�8 ெபா��க� ெகா�2த/ ெசKய ஏ;கனேவ ேவைல உBதரM 
வழ:க"ப�ட நிNவனமான GEEVEE SYSTEM, Ariyalur எ3ற நிNவனBதி3 ]ல� 
ெகா�2த/ ெசKய உBேதச ெசலவின� E.5.00 இல�சBதி;  ம3ற அFமதி 
ேவ�ட"ப8கிற6. 
அ�வலக� றி"#  
 ம3ற� அFமதி�கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�.27  
அ�ய�� நகரா�சி#$�ப�ட வா�1 எ..16' மைழநk� வMகா' அைம#$� 

பணிக� J.3.50 இல�ச2தி' ேமBெகா�ள நக�ம�ற தk�மான� எ..61 நா�.12.02.2021 
ஒ3Dத' ெபற3ப�1�ளதி�பM, 23.02.2021 அ�* ெபற3ப�ட விைல3D�ளிக� 
ம�ற2தி� பா�ைவ#$� =MவிB$�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 



வ. எ. விபர� ஒ3ப5த3D�ளி விைல விகித� 

1 தி/.ராமலிNக�, அ�ய�� 1.80% மதி3ப�ீைட விட $ைற4 

2 தி/.^தாக�, V.ைககா�M 0.95% மதி3ப�ீைட விட $ைற4 

அ�வலக� றி"#    
1. வர3ெபBற இர.1 ஒ3ப5த3D�ளிகAேம மதி3ப�ீைட விட $ைறவாக 
ெகா12+�ளா�க�. இவ�களி' மதி3ப�ீைட விட 1.80% $ைறவாக 
ெகா12த தி/.ராமலிNக�, அ�ய�� எ�பவ�� ஒ3ப5த3D�ளிைய 
ஏBகலா�. 

2. ம�ற� அWமதி#கலா�. 
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ெபா�� எ�.28 
 மாவ�ட ஆ�சி2தைலவ� மB*� மாவ�ட ஊரக வள�6சி =கைம தைலவ� 
அவ�களி� ெசய'=ைறக� கMத� ந.க.அ5/1681/2020, நா�.02.01.2021�பM ச�டம�ற 
உ*3பின� ெதா$தி ேம�பா�12தி�ட� 2020-21� கீ- அ�ய�� நகரா�சி#$�ப�ட 
ப$தியான வ.ணா�$�ைட எதி�' தா� சாைல ெத�Dற� Dதியதாக நியாயவிைல 
அNகாM க�டட� J.15.25 இல�ச� மதி3ப�ீM' க�1வதB$ நி�வாக அWமதி 
ெபற3ப�டதி�பM, 24.02.2021 அ�* ெபற3ப�ட ஒ3ப5த3D�ளிக� ம�ற2தி� 
பா�ைவ#$� =MவிB$�. 

வ. எ. விபர� ஒ3ப5த3D�ளி விைல விகித� 

1 தி/.ஹ�கி/Lண�, அ�ய�� 0.85% மதி3ப�ீைட விட $ைற4 

2 தி/.^தாக�, V.ைககா�M 1.25% மதி3பீ�ைட விட அதிக� 

அ�வலக� றி"#    
1. வர3ெபBற இர.1 ஒ3ப5த3D�ளிகAேம மதி3ப�ீைட விட $ைறவாக 
ெகா12+�ளா�க�. இவ�களி' மதி3ப�ீைட விட 0.85% $ைறவாக 
ெகா12த தி/.ஹ�கி/Lண�, அ�ய�� எ�பவ�� ஒ3ப5த3D�ளிைய 
ஏBகலா�. 

2. ம�ற� அWமதி#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�.29  
 மாவ�ட ஆ�சி2தைலவ� மB*� மாவ�ட ஊரக வள�6சி =கைம தைலவ� 
அவ�களி� ெசய'=ைறக� கMத� ந.க.அ5/1681/2020, நா�.02.01.2021�பM ச�டம�ற 
உ*3பின� ெதா$தி ேம�பா�12தி�ட� 2020-21� கீ- அ�ய�� நகரா�சி#$�ப�ட 
ப$தியான ஒ3பி'லாத�ம� ேகாவி' ெத/ ஒB*ைம திட' வடDற� Dதியதாக 
நியாயவிைல அNகாM க�டட� J.15.25 இல�ச� மதி3ப�ீM' க�1வதB$ நி�வாக 
அWமதி ெபற3ப�டதி�பM, 24.02.2021 அ�* ெபற3ப�ட ஒ3ப5த3D�ளிக� 
ம�ற2தி� பா�ைவ#$� =MவிB$�. 

வ. எ. விபர� ஒ3ப5த3D�ளி விைல விகித� 

1 தி/.ஹ�கி/Lண�, அ�ய�� 0.85% மதி3ப�ீைட விட $ைற4 

2 தி/.^தாக�, V.ைககா�M 1.25% மதி3பீ�ைட விட அதிக� 

அ�வலக� றி"#    
1. வர3ெபBற இர.1 ஒ3ப5த3D�ளிகAேம மதி3ப�ீைட விட $ைறவாக 
ெகா12+�ளா�க�. இவ�களி' மதி3ப�ீைட விட 0.85% $ைறவாக 
ெகா12த தி/.ஹ�கி/Lண�, அ�ய�� எ�பவ�� ஒ3ப5த3D�ளிைய 
ஏBகலா�. 

2. ம�ற� அWமதி#கலா�. 

அWமதி#க3 
ப�ட+ 
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ெபா�� எ�.30  
 மாவ�ட ஆ�சி2தைலவ� மB*� மாவ�ட ஊரக வள�6சி =கைம தைலவ� 
அவ�களி� ெசய'=ைறக� கMத� ந.க.அ5/1681/2020, நா�.02.01.2021�பM ச�டம�ற 
உ*3பின� ெதா$தி ேம�பா�12தி�ட� 2020-21� கீ- அ�ய�� நகரா�சி#$�ப�ட 
ப$தியான வா�1 எ..01 எ2+ராO நக� ேகாபாலகி/Lண� வ k1 அ/கி' சி*பால� 
J.1.70 இல�ச� மதி3ப�ீM' க�1வதB$ நி�வாக அWமதி ெபற3ப�டதி�பM, 
24.02.2021 அ�* ெபற3ப�ட ஒ3ப5த3D�ளிக� ம�ற2தி� பா�ைவ#$� =MவிB$�.  

வ. எ. விபர� ஒ3ப5த3D�ளி விைல விகித� 

1 தி/.ஹ�கி/Lண�, அ�ய�� 0.84% மதி3பீ�ைட விட $ைற4 

2 தி/.^தாக�, V.ைககா�M 1.22% மதி3பீ�ைட விட அதிக� 

அWமதி#க3 

ப�ட+ 



அ�வலக� றி"#    
1. வர3ெபBற இர.1 ஒ3ப5த3D�ளிகAேம மதி3ப�ீைட விட $ைறவாக 
ெகா12+�ளா�க�. இவ�களி' மதி3ப�ீைட விட 0.84% $ைறவாக 
ெகா12த தி/.ஹ�கி/Lண�, அ�ய�� எ�பவ�� ஒ3ப5த3D�ளிைய 
ஏBகலா�. 

2. ம�ற� அWமதி#கலா�. 
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ெபா�� எ�.31  
 அ�ய�� நகரா�சி ெபா+ ^காதார3பி�வி' �8ைம பணி#$ வ k1 வ kடாக 
$3ைபக� ேசக�#$� பணி#$ பய�ப12த3ப1� ேப�ட� வாகனNக� (BOV) 
பlதைட5த நிைலயி' இயNகாத நிைலயி' இ/#$� வாகனNகைள பl+ நk#க� 
ெச89� வ/டா5திர பராம�3D பணிக� J.9.50 இல�ச2திB$ ேமBெகா�ள 23.02.2021 
அ�* ெபற3ப�ட விைல3D�ளிக� ம�ற2தி� பா�ைவ#க� =MவிB$�. 

வ. 
எ. 

பணியி� விபர� 
DS 

Engineering, 
Erode 

Shree Bhairava 
Green Lines, 
Tiruppur 

Priyam Industries 
& Engineering Pvt 
Ltd., Chennai 

1 

ேப�ட� வாகன� (BOV) 
பl+ மB*� ஆ.1 
பராம�3D பணிக� 
ேமBெகா�Aத' 

J.9,40,000/-  J.9.43,500/- J.9,49,400/- 

அ&வலக#$றி3D 
1. வர3ெபBற ?�* விைல3D�ளிகளி' $ைற5த விைல3D�ளி 
வழNகி9�ள DS Engineering, Erode எ�ற நி*வன2தி� விைல3D�ளிைய 
ம�ற� ஏBகலா�.  

2. ம�ற� அWமதி#கலா�. 

அWமதி#க3 

ப�ட+ 
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ெபா�� எ�.32  
அ�ய�� நகரா�சி#$ ெசா5தமான வார6ச5ைதயி' அைம#க3ப�1 வ/� 

Dதிய நகரா�சி அ&வலக க�Mட2தி' nNகா அைம2த' மB*� மி�வசதிகA#$ 
உ.டான மி�சாதன ெபா/�க� ெகா�=த' J.9.90 இல�ச2திB$ பணிக� 
ேமBெகா�ள நக�ம�ற தk�மான� எ..395,   நா�.13.11.2020 ஒ3Dத' 
ெபற3ப�டதி�பM, 25.02.2021 அ�* ெபற3ப�ட ஒ3ப5த3D�ளிக� ம�ற2தி� 
பா�ைவ#$� =MவிB$�. 

வ. எ. ஒ3ப5தார�க� விபர� 
ஒ3ப5த3D�ளி விைல 

விகித� 

1 தி/.^தாக�, வி.ைககா�M 
1.40% மதி3ப�ீைடவிட 

$ைற4 

2 
தி/.விஜ8 க�d�ர#ச�, 
ெபர�ப�� 

1.85% மதி3ப�ீைடவிட 
$ைற4 

அ&வலக#$றி3D 
1. வர3ெபBற இர.1 ஒ3ப5த3D�ளிகAேம மதி3ப�ீைட விட $ைறவாக 
ெகா12+�ளா�க�. இவ�களி' மதி3ப�ீைட விட 1.85% $ைறவாக 
ெகா12த தி/.விஜ8 க�d�ர#ச�, ெபர�ப�� எ�பவ�� 
ஒ3ப5த3D�ளிைய ஏBகலா�. 

2. ம�ற� அWமதி#கலா�. 

அWமதி#க3 

ப�ட+ 
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மாவ�ட ஆ�சி2தைலவ�, அ�ய�� அவ�களி� ெசய'=ைறக� 
கMத�.அ11/3344/2016, நா�.05.05.2017�பM, அ�ய�� நகரா�சி#$�ப�ட ப$திகளி' 
உ�ள நாக�மா�சாவM, வாச� ஏ� மB*� ெகா�D#$ழி $�ைட ஆகிய நk� 
நிைலகைள ேம�ப12+� பணிக� ேமBெகா�ள நி�வாக அWமதி ெபற3ப�டதி�பM 
பணிக� ேமBெகா�ள3ப�ட பணிக� =M#க3ப�1�ள+. இ3பணிகளி' 
நாக�மா�சாவM ஏ� பணிகளி' இட2தி� த�ைம#ேகBப F1தலாக பணிக� 
ேமBெகா�ள3ப�டதிB$ வர3ெபB*�ள அதிக3பMயான ெதாைக J.20035/- ெபா+ 
நிதியிலி/5+ வழNகியதB$ பி�ேனBD வழNகி ம�ற அWமதி ேவ.ட3ப1கிற+. 
அ&வலக#$றி3D 

அWமதி#க3 

ப�ட+ 



 ெபா+ ம#க� நல� சா�5த பணி எ�பதா' தி�ட3பணியிைன விைர5+ 
=M#க அவசர அவசிய� க/தி ேமBெகா�ள3ப�ட பணியிைன9�, F1தலாக 
வழNக3ப�ட ெசலவின2திைன9� பி�ேனBD வழNகி ம�ற� அWமதி#கலா�. 
 

 


