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அ�ய�� நகரா�சியி� நக�ம�ற சாதாரண���ட� 13.01.2021� ேததி �த�கிழைம காைல 11.00மணி�" 
தனிஅ%வல� அவ�களி� தைலைமயி( நைடெப+�. அ, ெதாட�பான கீ.க/ட ெபா01க1 ப�சலீிைன�" 

எ34,�ெகா1ள5பட61ள,. 

13.01.2021 01 

ெபா01 எ/. 01 
நகரா�சியி� கீ.கா7� ப�8யலி( க/31ள ஆ/3 "4தைக இன;கைள 

01.04.2021 =த( 31.03.2024 வைர >�றா/3க?�" ஒ5பAத5�1ளி மB+� ெபா, ஏ%� 
ேகா0வதB" ம�ற4தி� அDமதி�" ைவ�க5ப3கிற,. 

வ. 
எ/ 

ஏல இன4தி� விபர� 
 

ஒ5பAத5�1ளி 
மB+� 

ஏல5ெபா+5� 
ெதாைக தனி4 
தனியாக. 

ெசா4, 
மதி5� 
சா�றித. 
01.01.2021�" 
பி�ன� 
ெபBறதாக 
இ0�க 
ேவ/3� 

ெசா4, மதி5� 
சா�றித. 

இ(லாதவ�க1 
ெச%4த 
ேவ/8ய 
�3த( 
ெபா+5� 
ெதாைக 

1 2 3 4 5 

1 
ேப0A, நிைலய4திB" வA, 
ெச(%� ேப0A,க?�" க�டண� 
வF( ெசGH� உ�ம� 

J.5,00,000/- J.10,00,000/- J.5,00,000/- 

2 
ேப0A, நிைலய4தி( உ1ள க�டண 
கழிவைறயி( க�டண� வF( 
ெசGH� உ�ம� 

J.1,00,000/- J.2,00,000/- J.1,00,000/- 

3 

ேப0A, நிைலய4தி( ெதB"5�ற� 
�திதாக க�ட5ப�31ள க�டண 
கழி5பிட4தி( க�டண� வF( 
ெசGH� உ�ம� 

J.1,00,000/- J.2,00,000/- J.1,00,000/- 

4 

வாரNசAைதயி( க�டண� வF( 
ெசGH� உ�ம� (ஆ3, மா3க1 
ம�3�) வாரNசAைதயி� உ��ற 
கைடக1 உ�பட (ெவளி�கைடக1 1 
=த( 13 நQ;கலாக) 

J.10,00,000/- J.20,00,000/- J.5,00,000/- 

5 
தினச� மா��ெக�8( தைலNRைம 
R;க� வF( ெசGHம உ�ம� 

J.1,00,000/- J.2,00,000/- J.1,00,000/- 

6 
ப1ளி ஏ�யி( மீ�பி84,� ெகா1?� 
உ�ம� 

J.30,000/- J.1,00,000/- J.30,000/- 

7 
ஐய5ப� ஏ�யி( மீ�பி84,� 
ெகா1?� உ�ம�  

J.30,000/- J.1,00,000/- J.30,000/- 

8 
ெச�8 ஏ�யி( மீ�பி84,� ெகா1?� 
உ�ம� 

J.30,000/- J.1,00,000/- J.30,000/- 

9 
ேப0A, நிைலய4தி( 
ெதாைல�கா�சி5ெப�8 ைவ4, 
விள�பர� ெசGH� உ�ம� 

J.50,000/- J.1,00,000/- J.50,000/- 

10 
ேப0A, நிைலய4தி( ஒலிெப0�கி 
>ல� விள�பர� ெசGH� உ�ம� 

J.5,000/- J.50,000/- J.5,000/- 

11 
ேப0A, நிைலய4தி( எைட மிஷி� 
ைவ4,�ெகா1?� உ�ம� 

J.5,000/- J.50,000/- J.5,000/- 

12 
அ�ய�� நகர எ(ைல�"1 ZைழH� 
சர�" வாகன;க?�" க�டண� 
வF( ெசGH� உ�ம�  

J.10,00,000/- J.10,00,000/- J.5,00,000/- 

13 
தினச� மா��ெக�8( உ1ள 
க�டண�கழிவைற வF( ெசGH� 
உ�ம� 

J.1,00,000/- J.2,00,000/- J.1,00,000/- 

14 
தினச� காAதி மா��ெக�8( க�டண 
கழிவைற அ0கி( உ1ள அைற எ/.01 

J.25,000/- J.50,000/- J.25,000/- 

15 
தினச� காAதி மா��ெக�8( �தியதாக 
க�ட5ப�31ள கைட எ/.04 

J.25,000/- J.1,00,000/- J.25,000/- 

அDமதி�க5 
ப�ட, 



அ%வலக�"றி5� 
1. ஒ5பAத5�1ளி மB+� ெபா, ஏல� வி3வதB" ம�ற� அDமதி�கலா�. 
2. ெபா, நிபAதைனக1 மB+� சிற5� நிபAதைனக1 ம�ற� அDமதி�கலா�. 
3. ேமBக/31ள "4தைக இன;க1 ெபா, ஏல4தி( வி3வதB" தினச� நாளிதழி( 

ஒ0 நா1 விள�பர� ெசGவதB"�, அதBகான ெசலவின4ைத ம�ற� 
அDமதி�கலா�. 

ேமBக/ட "4தைக இன;க1 ெதாட�பாக "4தைக இன;க1 ஏல விபர� ெபா, 
நிபAதைனக1 மB+� சிற5� நிபAதைனக1 பBறிய அறி�ைகயிைன 150 எ/ணி�ைகயி( 
அNச84, தயா� ெசGவதB" ஆ"� ெசலவின4ைத ம�ற� அDமதி�கலா�. 

13.01.2021 02 

ெபா01 எ/. 02 
அ�ய�� நகரா�சி�"�ப�ட ப"திகளி( வடகிழ�" =�ெனNச��ைக 

நடவ8�ைகயாக [Gைம பணியாள�க?�" மைழ அ;கிக1, ைகHைறக1, 
க�\�] மB+� =க�கவச;க1 ஆகியைவ அரR அ;கீகார� ெபBற 
நி+வனமான SIDCO நி+வன� >ல� ெகா1=த( ெசGய5ப�டதBகான ப�8ய( 
ெதாைக J.3,85,980/-ைன கா�4திகா எ/ட�பிைரச], ெச�ைன எ�ற 
நி+வன4திB" வழ;க ம�ற அDமதி ேவ/ட5ப3கிற,.   
அ%வலக�"றி5� : 
1. ேமBகா7� ப�8ய( ெதாைகயிைன நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, 
ெச�ைன அவ�களி� நிவ� �ய( நிதியிலி0A, வழ;கலா�. 

2. ம�ற� அDமதி�கலா�. 

அDமதி�க5 
ப�ட, 

13.01.2021 03 

ெபா01 எ/. 03 
அ�ய�� நகரா�சி உ�ப�ட �ர�சி4தைலவி அ�மா வி�வான விப4, 

மB+� ஆH1 கா5பீ�34தி�ட� ஊரக� மB+� நக��ற ப"திகளி( 
வ+ைம�ேகா�8B" கீ. வாf� "3�ப;களி� �3த( விவர;கைள 
கண�ெக35பதB" உ�ய வழிகா�3 ெநறி=ைறக1 அரசாைண எ/.170, 
நா1.27.10.2020 மB+� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� க8த� 
ந.க.எ/.12635/2020/UPA3-1, நா1.28,08,2020�ப8 கண�ெக35� பணியி( 
ேமBெகா1ள5ப�3 வ0கிற,. அரசாைணயி( அறிவி4,1ள5ப8 ஒ0 
வி/ண5ப4திB" J.5/- வ Qத� 2846 வி/ண5ப4திB" 14220/- கவி�"யி( எ�ற Rய 
நிதி "fவிB" வழ;க ம�ற4தி� அDமதி�" ைவ�க5ப3கிற,. 
அ%வலக�"றி5� 
 பணியி� அவசிய� அவசர� க0தி தனி அ%வல� அவ�களி� 
=�அDமதி ெபB+ ெதாைக வழ;கியைத ம�ற� அDமதி�கலா�. 

அDமதி�க5 
ப�ட, 

13.01.2021 04 

ெபா01 எ/. 04 
அ�ய�� நகரா�சி�" ெசாAதமான ேப0A, நிைலய4தி( 

வ%விழA,1ள க�8ட5ப"தி இ8�க5ப�டதா(, ெபா, ம�க1 நல� க0தி 
ேப0A, நிைலய4தி� வட�" ப"தியி( தBகாலிக கா4தி05� �ட� J.5.00 
இல�ச4திB" அைம�க இAநக�ம�ற தQ�மான� எ/.385, நா1.13.11.2020 அ�+ 
ஒ5�த( ெபற5ப�31ளதி�ப8, 21.12.2020 அ�+ ெபற5ப�ட ஒ5பAத5�1ளிக1 
ம�ற4தி� பா�ைவ�"� =8விB"�. 
வ. 
எ/ 

விபர� 
ஒ5பAத5�1ளி விைல 

விகித� 

1 தி0.பிேர�"மா�, ெவ;கடராம�ர� 1.26% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

2 தி0.கேணச�, ெவ;கடராம�ர� 0.95% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

அ%வலக�"றி5� 

1. வர5ெபBற இர/3 ஒ5பAத5�1ளிகளி( மதி5பீ�ைட விட 1.26% 

"ைறவாக ெகா34த தி0.பிேர�"மா�, ெவ;கடராம�ர� எ�பவ�� 
ஒ5பAத5�1ளிைய ஏBகலா�. 

2. ெபா, ம�க1 நல� சா�Aத பணி எ�பதா( தனி அ%வல�� 
=�அDமதி ெபB+ ேமBெகா1ள5ப�டைத ம�ற� 
அDமதி�கலா�.  

அDமதி�க5 
ப�ட,  



13.01.2021 05 

ெபா01 எ/. 05 
அ�ய�� நகரா�சி�" ெசாAதமான ேப0A, நிைலய4தி( 

வ%விழA,1ள க�8ட5ப"தி இ8�க5ப�டதா(, ெபா, ம�க1 நல� க0தி 
ேப0A, நிைலய4தி� ெதB" ப"தியி( தBகாலிக கா4தி05� �ட� J.10.00 
இல�ச4திB" அைம�க இAநக�ம�ற தQ�மான� எ/.386, நா1.13.11.2020 அ�+ 
ஒ5�த( ெபற5ப�31ளதி�ப8, 21.12.2020 அ�+ ெபற5ப�ட ஒ5பAத5�1ளிக1 
ம�ற4தி� பா�ைவ�"� =8விB"�. 

வ. எ/ விபர� 
ஒ5பAத5�1ளி விைல 

விகித� 

1 தி0.பிேர�"மா�, ெவ;கடராம�ர� 1.70% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

2 தி0.கேணச�, ெவ;கடராம�ர� 1.25% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

அ%வலக�"றி5�    
1. வர5ெபBற இர/3 ஒ5பAத5�1ளிகளி( மதி5பீ�ைட விட 1.70% 

"ைறவாக ெகா34த தி0.பிேர�"மா�, ெவ;கடராம�ர� எ�பவ�� 
ஒ5பAத5�1ளிைய ஏBகலா�. 

2. ெபா, ம�க1 நல� சா�Aத பணி எ�பதா( தனி அ%வல�� 
=�அDமதி ெபB+ ேமBெகா1ள5ப�டைத ம�ற� அDமதி�கலா�. 

அDமதி�க5 
ப�ட, 

13.01.2021 06 

ெபா01 எ/. 06 
அ�ய�� நகரா�சி�"�ப�ட வா�3 எ/.03 ெபர�ப�� சாைலயி( 

க�ட5ப�31ள நவ Qன எ�வாH தகன ேமைடயி( அ7" சாைல வசதி 
இ(லாததா(, WMM கிராவ( ெகா/3 அ7" சாைல J.6.00 இல�ச4திB" 
அைம�க இAநக�ம�ற தQ�மான� எ/.391, நா1.13.11.2020 அ�+ ஒ5�த( 
ெபற5ப�31ளதி�ப8, 21.12.2020 அ�+ ெபற5ப�ட ஒ5பAத5�1ளிக1 ம�ற4தி� 
பா�ைவ�"� =8விB"�. 

வ. 
எ/ 

விபர� 
ஒ5பAத5�1ளி விைல 

விகித� 

1 தி0.பிேர�"மா�, ெவ;கடராம�ர� 1.62% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

2 தி0.கேணச�, ெவ;கடராம�ர� 1.00% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

அ%வலக�"றி5�    
வர5ெபBற இர/3 ஒ5பAத5�1ளிகளி( மதி5பீ�ைட விட 1.62% 

"ைறவாக ெகா34த தி0.பிேர�"மா�, ெவ;கடராம�ர� எ�பவ�� 
ஒ5பAத5�1ளிைய ஏBகலா�. 

அDமதி�க5 
ப�ட, 

13.01.2021 07 

ெபா01 எ/. 07 
அ�ய�� நகரா�சி�" ெசாAதமான ேப0A, நிைலய4தி� பயணிக1 

நிB"� இடமான க�8ட ப"தி மிக6� பfதைடA,1ளைத, 11.10.2020 அ�+ 
இ84, அ5�ற5ப34த5ப�ட,. ெபா,ம�க1 நல� க0தி தBகாலிகமாக இர/3 
இட;களி( நிழB"ைடக1 வாடைக அ85பைடயி( J.9.00 இல�ச4திB" 
அைம�க இAநக�ம�ற தQ�மான� எ/.393, நா1.13.11.2020 அ�+ ஒ5�த( 
ெபற5ப�31ளதி�ப8, 21.12.2020 அ�+ ெபற5ப�ட ஒ5பAத5�1ளிக1 ம�ற4தி� 
பா�ைவ�"� =8விB"�. 

வ. எ/ விபர� 
ஒ5பAத5�1ளி விைல 

விகித� 

1 தி0.பிேர�"மா�, ெவ;கடராம�ர� 1.81% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

2 தி0.கேணச�, ெவ;கடராம�ர� 0.90% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

அ%வலக�"றி5�    
வர5ெபBற இர/3 ஒ5பAத5�1ளிகளி( மதி5பீ�ைட விட 1.81% "ைறவாக 

ெகா34த தி0.பிேர�"மா�, ெவ;கடராம�ர� எ�பவ�� ஒ5பAத5�1ளிைய 
ஏBகலா�. 

அDமதி�க5 
ப�ட, 



13.01.2021 08 

ெபா01 எ/. 08 
அ�ய�� நகரா�சி�" "8நQ� வழ;"� தி0மாl� தைலைம நQேரB+ 

நிைலய4தி( உ1ள ேமா�டா�க1 பf, ஏBப�31ளதா(, அதைன J.9.90 
இல�ச4திB" ச� ெசGய இAநக�ம�ற தQ�மான� எ/.381, நா1.13.11.2020 அ�+ 
ஒ5�த( ெபற5ப�31ளதி�ப8, 24.12.2020 அ�+ ெபற5ப�ட ஒ5பAத5�1ளிக1 
ம�ற4தி� பா�ைவ�"� =8விB"�. 
வ. எ/ விபர� ஒ5பAத5�1ளி விைல விகித� 

1 தி0.Rதாக�, வி.ைககா�8 1.33% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

2 தி0.இராமலி;க�, அ�ய�� 4.58% மதி5பீ�ைட விட அதிக� 

அ%வலக�"றி5�    
வர5ெபBற இர/3 ஒ5பAத5�1ளிகளி( மதி5பீ�ைட விட 1.33% 

"ைறவாக ெகா34த தி0.Rதாக�, வி.ைககா�8 எ�பவ�� ஒ5பAத5�1ளிைய 
ஏBகலா�. 

அDமதி�க5 
ப�ட, 

13.01.2021 09 

ெபா01 எ/. 09 
அ�ய�� நகரா�சி�"�ப�ட வா�3 எ/.01 அ�ேப4கா� ெத0வி( உ1ள 

கழிவைறயி( �ணரைம5� பணிக1 J.1.75 இல�ச4திB" ச� ெசGய இAநக�ம�ற 
தQ�மான� எ/.388, நா1.13.11.2020 அ�+ ஒ5�த( ெபற5ப�31ளதி�ப8, 24.12.2020 
அ�+ ெபற5ப�ட ஒ5பAத5�1ளிக1 ம�ற4தி� பா�ைவ�"� =8விB"�. 

வ. 
எ/ 

விபர� ஒ5பAத5�1ளி விைல விகித� 

1 தி0.Rதாக�, வி.ைககா�8 0.55% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

2 தி0.இராமலி;க�, அ�ய�� 1.30% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

அ%வலக�"றி5�    
வர5ெபBற இர/3 ஒ5பAத5�1ளிகளி( மதி5பீ�ைட விட 1.30% 

"ைறவாக ெகா34த தி0.இராமலி;க�, அ�ய�� எ�பவ�� ஒ5பAத5�1ளிைய 
ஏBகலா�. 

அDமதி�க5 
ப�ட, 

13.01.2021 10 

ெபா01 எ/. 10 
அ�ய�� நகரா�சி �திய அ%வலக க�8ட4திB" "8நQ� வசதி மB+� 

பாதாள சா�கைட இைண5� மB+� �திதாக க�ட5ப�31ள நவ Qன எ�வாH தகன 
ேமைட க�8ட4திB" "8நQ� வசதி மB+� மி�வசதிக1 J.6.00 இல�ச4திB" 
ேமBெகா1ள இAநக�ம�ற தQ�மான� எ/.392, நா1.13.11.2020 அ�+ ஒ5�த( 
ெபற5ப�31ளதி�ப8, 24.12.2020 அ�+ ெபற5ப�ட ஒ5பAத5�1ளிக1 ம�ற4தி� 
பா�ைவ�"� =8விB"�. 

வ. 
எ/ 

விபர� ஒ5பAத5�1ளி விைல விகித� 

1 தி0.Rதாக�, வி.ைககா�8 1.45% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

2 தி0.இராமலி;க�, அ�ய�� 0.25% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

அ%வலக�"றி5�    
வர5ெபBற இர/3 ஒ5பAத5�1ளிகளி( மதி5பீ�ைட விட 1.45% 

"ைறவாக ெகா34த தி0.Rதாக�, வி.ைககா�8 எ�பவ�� ஒ5பAத5�1ளிைய 
ஏBகலா�. 

அDமதி�க5 
ப�ட, 

13.01.2021 11 

ெபா01 எ/. 11 
அ�ய�� நகரா�சி�"�ப�ட ப"திகளி( "8நQ� விநிேயாகி�"� 

தி0மாl� தைலைம நQேரB+ நிைலய4திலி0A, வ0� பிரதான "ழாGகளி( 
ஏBப3� உைட5�கைள J.9.90 இல�ச4திB" ச� ெசGய இAநக�ம�ற தQ�மான� 
எ/.394, நா1.13.11.2020 அ�+ ஒ5�த( ெபற5ப�31ளதி�ப8, 24.12.2020 அ�+ 
ெபற5ப�ட ஒ5பAத5�1ளிக1 ம�ற4தி� பா�ைவ�"� =8விB"�. 

வ. எ/ விபர� ஒ5பAத5�1ளி விைல விகித� 

1 தி0.Rதாக�, வி.ைககா�8 1.14% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

2 தி0.இராமலி;க�, அ�ய�� 4.15% மதி5பீ�ைட விட அதிக� 

அDமதி�க5 
ப�ட, 



அ%வலக�"றி5�    
வர5ெபBற இர/3 ஒ5பAத5�1ளிகளி( மதி5பீ�ைட விட 1.14% "ைறவாக 

ெகா34த தி0.Rதாக�, வி.ைககா�8 எ�பவ�� ஒ5பAத5�1ளிைய ஏBகலா�. 

13.01.2021 12 

ெபா01 எ/. 12 
அ�ய�� நகரா�சி�"�ப�ட ப"திகளி( உ1ள கழி5பிட4தி( உ1ள 

ஆ."ழாG ேமா�டா�க1 மB+� சி+மி� விைச5ப�� ஆ."ழாG ேமா�டா� 
மB+� அ%வலக ேமா�டா� ஆகிய ேமா�டா� மB+� ப��க1 பfதைடவதா( 
அவBைற J.10.00 இல�ச4திB" உட� ச� ெசGH� பணிக1 ேமBெகா1ள 
இAநக�ம�ற தQ�மான� எ/.397, நா1.13.11.2020 அ�+ ஒ5�த( 
ெபற5ப�31ளதி�ப8, 24.12.2020 அ�+ ெபற5ப�ட ஒ5பAத5�1ளிக1 ம�ற4தி� 
பா�ைவ�"� =8விB"�. 
வ. எ/ விபர� ஒ5பAத5�1ளி விைல விகித� 

1 தி0.Rதாக�, வி.ைககா�8 4.08% மதி5பீ�ைட விட அதிக� 

2 தி0.இராமலி;க�, அ�ய�� 1.11% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

அ%வலக�"றி5�    
வர5ெபBற இர/3 ஒ5பAத5�1ளிகளி( மதி5பீ�ைட விட 1.11% "ைறவாக 

ெகா34த தி0.இராமலி;க�, அ�ய�� எ�பவ�� ஒ5பAத5�1ளிைய ஏBகலா�. 

அDமதி�க5 
ப�ட, 

13.01.2021 13 

ெபா01 எ/. 13 
அ�ய�� நகரா�சியி� >ல� மாவ�ட விைளயா�3 அர;கி( 26.01.2021 

அ�+ ெகா/டாட5பட61ள "8யரR தினவிழா ெகா/டா�ட நிக.Nசி�கான 
=�ேனBபா�3 பணிகளான மர�க�+ ந3த(, \Aெதா�8 ைவ4த(, சிவ5� 
க�பள� வி�5�, ைம�ெச�, தளவாட சாமா�க1, சாமியானா, "8நQ� விநிேயாக�, 
கழிவைற வசதி, வரேவB� ேபன�, விழா5ேபன� ைவ4த( மB+� சமாதான5�றா 
பற�க வி3த( ஆகிய பணிக1 ேமBெகா1ள தயா��க5ப�ட உ4ேதச மதி5பீ3 
J.2.50 இல�ச4திB" ம�ற அDமதி ேவ/ட5ப3கிற,. 
அ%வலக�"றி5� 
  ம�ற� அDமதி�கலா�. 

அDமதி�க5 
ப�ட, 

13.01.2021 14 

ெபா01 எ/. 14 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� க8த� 

ந.க.எ/.21976/2020/இ2, நா1.10.12.2020� நி�வாக அDமதியி�ப8 அ�ய�� 
நகரா�சி�"�ப�ட ப"திகளி( நிவ� �ய( மB+� மைழயினா( தா� சாைலக1 
மB+� சிெம/� சாைலகளி( ேசதமைடA, "/3 "ழிHமாக உ1ள 
சாைலகைள மாநில ேப�ட� ேமலா/ைம நிதி 2020-21� கீ. வா�3 எ/.03, 04, 05, 
06, 07, 09, 10, 12, 15, 16 மB+� 17 ஆகிய வா�3களி( உ1ள ெத0�களி( 
பfதைடAத சாைலகைள சிெம/� கா�கிm� >ல� மராம4, பணிக1 
ேமBெகா1ள  30.12.2020 அ�+ ெபற5ப�ட ஒ5பAத5�1ளிக1 ம�ற4தி� 
பா�ைவ�"� =8விB"�. 

வ. எ/ விபர� 
ஒ5பAத5�1ளி விைல 

விகித� 

1 தி0.வி.ஹ�கி0oண�, அ�ய�� 1.02% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

2 தி0.A.Rதாக�, அ�ய�� 4.46% மதி5பீ�ைட விட அதிக� 

அ%வலக�"றி5�    
வர5ெபBற இர/3 ஒ5பAத5�1ளிகளி( மதி5பீ�ைட விட 1.02% 

"ைறவாக ெகா34த தி0.வி.ஹ�கி0oண�, அ�ய�� எ�பவ�� 
ஒ5பAத5�1ளிைய ஏBகலா�. 

அDமதி�க5 
ப�ட, 

13.01.2021 15 

ெபா01 எ/. 15 
அ�ய�� நகரா�சி�" "8நQ� விநிேயாக� ெசGH� தி0மாl� தைலைம 

நQேரB+ நிைலய4திலி0A, இAநகரா�சி வைரH1ள "8நQ� விநிேயாக பிரதான 
"ழாயி( ெபா04த5பப�31ள ஏ�வா(6, ]க�6 வா(6 ேவைல ெசGயாததா( 
பிரதான "ழாயி( உைட5� ஏBப3� சமய� "8நQைர ெவளிேயBறிய பிற" தா� 
பணி ெசGய ேவ/8H1ள,. அpவா+ இய�க5ப3� ேபா, ேமBக/ட 

அDமதி�க5 
ப�ட, 



வா(6க1 பfதைடA,1ளதா( உைட5� ச� ெசGவதி( ெதாG6 ஏBப3கிற,. 
எனேவ, ேமBக/ட ஏ� வா(6, ]க�6 வா(6�, வழிேயாக கிராம;களி( 
வழ;க5ப3� "8நQ�� அளைவ கண�கி3வதB" க�35பா�3 மீ�ட� 
ஆகியைவகைள ெகா1=த( ெசGய6�, அ/ணாசிைல =த( உழவ� சAைத 
மB+� MGR நக� வைர "8நQ� பகி�மான "ழாG பதி�"� பணிக1 15வ, 
நிதி�"f தி�ட4தி� கீ. J.10.00 இல�ச� மதி5பீ�8( பணிக1 ேமBெகா1ள 
நக�ம�ற தQ�மான� எ/.404, நா1.11.12.2020 அ�+ ஒ5�த( ெபற5ப�டதி�ப8 
05.01.2021 அ�+ ெபற5ப�ட ஒ5பAத5�1ளிக1 ம�ற4தி� பா�ைவ�" 
ைவ�க5ப3கிற,. 
வ. எ/ விபர� ஒ5பAத5�1ளி விைல விகித� 

1 M/s. SPT & CO, Contractor, Perambalur 4.81% மதி5பீ�ைட விட அதிக� 

2 Thiru.Ramkumar, Contractor, Perambalur 6.90% மதி5பீ�ைட விட அதிக� 

அ%வலக�"றி5�    
1. வர5ெபBற இர/3 ஒ5பAத5�1ளிகளி( M/s. SPT & CO, Contractor, 
Perambalur எ�ற நி+வன� மதி5பீ�ைட விட 4.81% அதிகமாக6�, 
Thiru.Ramkumar, Contractor, Chennai எ�ற நி+வன� மதி5பீ�ைட விட 6.90% 
அதிகமாக6� ெகா34,1ளன�.  எனேவ, "ைறவாக ெகா34,1ள 
ஒ5பAத நி+வன4திB" ஒ5பAத5�1ளி "ைற4, ெகா3�க 
இAநகரா�சியி� >ல� விைல�"றி5� க8த� அD5ப5ப�ட,. 
ஆனா(, �லி ஆ�க1 ஊதிய உய�வா%�, க�3மான5ெபா0�களி� 
விைல உய�வா%� M/s. SPT & CO, Contractor, Perambalur எ�ற நி+வன� 
4.81% (அதிக�) கீ. ஒ5பAத5�1ளி விைல விகித4திைன "ைற4, 
ெகா3�க இயலா, என க8த� >ல� ெத�வி4,1ளா�க1. 

2. ேம%�, ெபா, ம�க1 நல� சா�Aத பணி எ�பதா%� ம+ 
ஒ5பAத5�1ளி ேகா0வதா( ஏBப3� காலவிரய� மB+� �3த( 
ெசலவின4ைத தவி�4திட6�, �3த( ெசலவின4திைன ெபா, 
நிதியிலி0A, ேமBெகா1ள ம�ற� அDமதி�கலா�. 

3. M/s. SPT & CO, Contractor, Perambalur எ�ற நி+வன� 4.82% 
ஒ5பAத5�1ளிைய ஏBகலா�. 

13.01.2021 16 

ெபா01 எ/. 16 
அ�ய�� நகரா�சி�" ெசாAதமான க(�� வளாக4தி( உ1ள 

ேம(நிைல நQ�4ேத�க4ெதா�8யி� RB+NRவ� இ8A, வி�டதா(, �திய 
RB+NRவ� 15வ, நிதி�"f தி�ட4தி� கீ. J.10.00 இல�ச� மதி5பீ�8( 
பணிக1 ேமBெகா1ள நக�ம�ற தQ�மான� எ/.405, நா1.11.12.2020 அ�+ ஒ5�த( 
ெபற5ப�டதி�ப8 05.01.2021 அ�+ ெபற5ப�ட ஒ5பAத5�1ளிக1 ம�ற4தி� 
பா�ைவ�" ைவ�க5ப3கிற,. 
வ. 
எ/ 

விபர� ஒ5பAத5�1ளி விைல விகித� 

1 தி0.வி.ஹ�கி0oண�, அ�ய�� 4.56% மதி5பீ�ைட விட அதிக� 

2 தி0.A.Rதாக�, அ�ய�� 6.45% மதி5பீ�ைட விட அதிக� 

அ%வலக�"றி5�    
1. வர5ெபBற இர/3 ஒ5பAத5�1ளிகளி( தி0.வி.ஹ�கி0oண�, 
அ�ய�� எ�பவ� மதி5பீ�ைட விட 4.56% அதிகமாக6�, 
தி0.A.Rதாக�, அ�ய�� எ�பவ� மதி5பீ�ைட விட 6.90% அதிகமாக6� 
ெகா34,1ளன�.  எனேவ, "ைறவாக ெகா34,1ள ஒ5பAத 
நி+வன4திB" ஒ5பAத5�1ளி "ைற4, ெகா3�க இAநகரா�சியி� 
>ல� விைல�"றி5� க8த� அD5ப5ப�ட,. ஆனா(, �லி ஆ�க1 
ஊதிய உய�வா%�, க�3மான5ெபா0�களி� விைல உய�வா%� 
தி0.வி.ஹ�கி0oண�, அ�ய�� எ�பவ� 4.56% (அதிக�) கீ. 
ஒ5பAத5�1ளி விைல விகித4திைன "ைற4, ெகா3�க இயலா, 
என க8த� >ல� ெத�வி4,1ளா�க1. 

2. ேம%�, ெபா, ம�க1 நல� சா�Aத பணி எ�பதா%� ம+ 
ஒ5பAத5�1ளி ேகா0வதா( ஏBப3� காலவிரய� மB+� �3த( 

அDமதி�க5 
ப�ட, 



ெசலவின4ைத தவி�4திட6�, �3த( ெசலவின4திைன ெபா, 
நிதியிலி0A, ேமBெகா1ள ம�ற� அDமதி�கலா�. 

3. தி0.வி.ஹ�கி0oண�, அ�ய�� எ�ற நி+வன� 4.56% 
ஒ5பAத5�1ளிைய ஏBகலா�. 

13.01.2021 17 

ெபா01 எ/. 17 
அ�ய�� நகரா�சி�" "8நQ� வழ;"� தி0மாl� தைலைம நQேரB+ 

நிைலய4தி( பைழய மB+� �திய ��3 "8நQ� தி�ட4தி( ெசய(ப3� 50HP 

மி�ேமா�டா� அ8�க8 பf, ஏBப3வதா%�, அதைன ச� ெசGH� ேநர;களி( 
"8நQ� விநிேயாக� ெசGவதி( ெதாG6 ஏBப3வைத ச� ெசGதிட �திய 50HP மி� 
ேமா�டா�ைன 15வ, நிதி�"f தி�ட4தி� கீ. J.10.00 இல�ச� மதி5பீ�8( 
பணிக1 ேமBெகா1ள நக�ம�ற தQ�மான� எ/.406, நா1.11.12.2020 அ�+ ஒ5�த( 
ெபற5ப�டதி�ப8 05.01.2021 அ�+ ெபற5ப�ட ஒ5பAத5�1ளிக1 ம�ற4தி� 
பா�ைவ�" ைவ�க5ப3கிற,. 
வ. எ/ விபர� ஒ5பAத5�1ளி விைல விகித� 

1 தி0.Rதாக�, வி.ைககா�8 4.95% மதி5பீ�ைட விட அதிக� 

2 தி0.இராமலி;க�, அ�ய�� 7.90% மதி5பீ�ைட விட அதிக� 

அ%வலக�"றி5�    
1. வர5ெபBற இர/3 ஒ5பAத5�1ளிகளி( தி0.இராமலி;க�, 
அ�ய�� எ�பவ� மதி5பீ�ைட விட 7.90% அதிகமாக6�, 
தி0.A.Rதாக�, அ�ய�� எ�பவ� மதி5பீ�ைட விட 4.95% அதிகமாக6� 
ெகா34,1ளன�.  எனேவ, "ைறவாக ெகா34,1ள ஒ5பAத 
நி+வன4திB" ஒ5பAத5�1ளி "ைற4, ெகா3�க இAநகரா�சியி� 
>ல� விைல�"றி5� க8த� அD5ப5ப�ட,. ஆனா(, �லி ஆ�க1 
ஊதிய உய�வா%�, க�3மான5ெபா0�களி� விைல உய�வா%� 
தி0.A.Rதாக�, அ�ய�� எ�பவ� 4.95% (அதிக�) கீ. ஒ5பAத5�1ளி 
விைல விகித4திைன "ைற4, ெகா3�க இயலா, என க8த� >ல� 
ெத�வி4,1ளா�க1. 

2. ேம%�, ெபா, ம�க1 நல� சா�Aத பணி எ�பதா%� ம+ 
ஒ5பAத5�1ளி ேகா0வதா( ஏBப3� காலவிரய� மB+� �3த( 
ெசலவின4ைத தவி�4திட6�, �3த( ெசலவின4திைன ெபா, 
நிதியிலி0A, ேமBெகா1ள ம�ற� அDமதி�கலா�. 

3. தி0.A.Rதாக�, அ�ய�� எ�பவ� 4.95% ஒ5பAத5�1ளிைய ஏBகலா�. 

அDமதி�க5 
ப�ட, 
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ெபா01 எ/. 18 
அ�ய�� நகரா�சி�" "8நQ� வழ;"� தி0மாl� தைலைம நQேரB+ 

நிைலய4தி( 200KVA 8ரா�]பா�ம� 2012� ஆ/3 ெபா04த5ப�31ள,. 
தBேபா, �3த( மி�Rைம பய�ப34த5ப3வதா( 200KVA 8ரா�]பா�ம0�" 
மாBறாக 250KVA 8ரா�]பா�ம� 15வ, நிதி�"f தி�ட4தி� கீ. J.10.00 இல�ச� 
மதி5பீ�8( பணிக1 ேமBெகா1ள நக�ம�ற தQ�மான� எ/.407, நா1.11.12.2020 
அ�+ ஒ5�த( ெபற5ப�டதி�ப8 05.01.2021 அ�+ ெபற5ப�ட ஒ5பAத5�1ளிக1 
ம�ற4தி� பா�ைவ�" ைவ�க5ப3கிற,. 

வ. எ/ விபர� ஒ5பAத5�1ளி விைல விகித� 

1 தி0.Rதாக�, வி.ைககா�8 4.70% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

2 தி0.இராமலி;க�, அ�ய�� 5.90% மதி5பீ�ைட விட "ைற6 

அ%வலக�"றி5�    
1. வர5ெபBற இர/3 ஒ5பAத5�1ளிகளி( தி0.இராமலி;க�, 
அ�ய�� எ�பவ� மதி5பீ�ைட விட 5.90% அதிகமாக6�, 
தி0.A.Rதாக�, அ�ய�� எ�பவ� மதி5பீ�ைட விட 4.70% அதிகமாக6� 
ெகா34,1ளன�.  எனேவ, "ைறவாக ெகா34,1ள ஒ5பAத 
நி+வன4திB" ஒ5பAத5�1ளி "ைற4, ெகா3�க இAநகரா�சியி� 
>ல� விைல�"றி5� க8த� அD5ப5ப�ட,. ஆனா(, �லி ஆ�க1 
ஊதிய உய�வா%�, க�3மான5ெபா0�களி� விைல உய�வா%� 
தி0.A.Rதாக�, அ�ய�� எ�பவ� 4.70% (அதிக�) கீ. ஒ5பAத5�1ளி 

அDமதி�க5 
ப�ட, 



விைல விகித4திைன "ைற4, ெகா3�க இயலா, என க8த� >ல� 
ெத�வி4,1ளா�க1. 

2. ேம%�, ெபா, ம�க1 நல� சா�Aத பணி எ�பதா%� ம+ 
ஒ5பAத5�1ளி ேகா0வதா( ஏBப3� காலவிரய� மB+� �3த( 
ெசலவின4ைத தவி�4திட6�, �3த( ெசலவின4திைன ெபா, 
நிதியிலி0A, ேமBெகா1ள ம�ற� அDமதி�கலா�. 

3. தி0.A.Rதாக�, அ�ய�� எ�பவ� 4.70% ஒ5பAத5�1ளிைய ஏBகலா�. 
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ெபா01 எ/. 19 
இAநகரா�சி ேப0A, நிைலய கைட எ/.22ஐ தி0மதி.த.ராணி எ�பவரா( 

"4தைக எ34, கைட நட4தி வர5ெபB+1ள,. ேமBப8, கைடயிைன தன�" 
உட(நிைல ச�யி(லாத காரண4தா( ெதாட�A, நட4த இயலவி(ைல எ�+� 
தி0.அ.ஹாஜாைமதQ� எ�பவ0�" அரசாைண5ப8 ெபய� மாBற� ெசG, 
ெகா1ள6� வி/ண5ப� தA,1ளா�. அத�ப8, தி0.அ.ஹாஜாைமதQ� எ�பவ0� 
தன, ெபய�( கைடயிைன ெபய�மாBற� ெசG, த0�ப8 வி/ண5ப� 
தA,1ளா�. எனேவ, ேமBக/31ள கைடயிைன ெபய�மாBற� ெசGவதB" 
ம�ற4தி� அDமதி�" ைவ�க5ப3கிற,. 
அ%வலக�"றி5� 
 அரசாைண (நிைல) எ/.92, நா1.03.07.2007( ெத�வி4,1ளவா+ 
அDமதியBற அDேபாகதார�களி� ேந�வி( ஒ0=ைற ம�3ேம அளி�க5ப3� 
ச%ைக அ85பைடயி( "4தைக உ�ைமைய அவ�க?ைடய ெபய�( 
மாBறி4தரலா� என ெத�வி�க5ப�31ள,. அத�ப8 ெபய�மாBற� ெசGய 
ம�ற� அDமதி வழ;கலா�. 

அDமதி�க5 
ப�ட, 
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ெபா01 எ/. 20 
இAநகரா�சி ேப0A, நிைலய கைட எ/.03ஐ தி0.ராேஜAதிர� 

எ�பவரா( "4தைக எ34, கைட நட4தி வர5ெபB+1ள,. ேமBப8, 
கைடயிைன தி0.ராேஜAதிர� எ�பவ� இறA,வி�டா� காரண4தா( ேமBப8 
கைடயிைன தி0.க.அதியமா� எ�பவ0� தன, ெபய�( கைடயிைன மாBற� 
ெசG, த0�ப8 வி/ண5ப� தA,1ளா�. எனேவ, ேமBக/31ள5ப8 
கைடயிைன ெபய� மாBற� ெசGவதB" ம�ற4தி� அDமதி�" 
ைவ�க5ப3கிற,. 
அ%வலக�"றி5� 
 அரசாைண (நிைல) எ/.92, நா1.03.07.2007( ெத�வி4,1ளவா+ 
அDமதியBற அDேபாகதார�களி� ேந�வி( ஒ0=ைற ம�3ேம அளி�க5ப3� 
ச%ைக அ85பைடயி( "4தைக உ�ைமைய அவ�க?ைடய ெபய�( 
மாBறி4தரலா� என ெத�வி�க5ப�31ள,. அத�ப8 ெபய�மாBற� ெசGய 
ம�ற� அDமதி வழ;கலா�. 

அDமதி�க5 
ப�ட, 
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ெபா01 எ/. 21 
இAநகரா�சி ேப0A, நிைலய கைட எ/.02ஐ தி0.S.R5�ராய% 

எ�பவரா( "4தைக எ34, கைட நட4தி வர5ெபB+1ள,. ேமBப8, 
கைடயிைன என�" உட(நிைல ச�யி(லாத காரண4தா( ெதாட�A, நட4த 
இயலவி(ைல எ�+�, தி0.R.சரவண� எ�பவ0�" அரசாைண5ப8 ெபய� 
மாBற� ெசG, ெகா1ள6� வி/ண5ப� தA,1ளா�. அத�ப8, தி0.S.சரவண� 
எ�பவ0� தன, ெபய�( கைடயிைன ெபய� மாBற� ெசG, த0�ப8 
வி/ண5ப� தA,1ளா�. எனேவ, ேமBக/31ள5ப8 கைடயிைன ெபய� மாBற� 
ெசGவதB" ம�ற4தி� அDமதி�" ைவ�க5ப3கிற,. 
அ%வலக�"றி5� 
 அரசாைண (நிைல) எ/.92, நா1.03.07.2007( ெத�வி4,1ளவா+ 
அDமதியBற அDேபாகதார�களி� ேந�வி( ஒ0=ைற ம�3ேம அளி�க5ப3� 
ச%ைக அ85பைடயி( "4தைக உ�ைமைய அவ�க?ைடய ெபய�( 
மாBறி4தரலா� என ெத�வி�க5ப�31ள,. அத�ப8 ெபய�மாBற� ெசGய 
ம�ற� அDமதி வழ;கலா�. 

அDமதி�க5 
ப�ட, 

 


