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அ�ய�� நகரா�சியி� நக�ம�ற சாதாரண���ட� 25.01.2021� ேததி தி�க�கிழைம காைல 11.00மணி�# 
தனிஅ&வல� அவ�களி� தைலைமயி) நைடெப,�. அ- ெதாட�பான கீ/க0ட ெபா1�க� ப�சலீிைன�# 

எ34-�ெகா�ள5பட6�ள-. 

25.01.2021 22 

ெபா1� எ0. 01 
அ�ய�� நகரா�சி�# #7ந8� வழ�#� 9�, ேம)நிைல ந8�4ேத�க 

ெதா�7க� ம:,� #1�ப�சாவ7 #7ந8� விநிேயாக அைம5;களி) 
ெபா14த5ப�3�ள spot chlorination injector and actuator எ�ற ேகா�பா�7�ப7 Dosage 

ேமா�டா� ப�;க�, =டா��ட�க� ம:,� Spring actuated flow sensor and dry run sensor storage 

tank braided hose and tubing connector அைம5;க>�# ேதைவயான ேசா7ய� #ேளாைர� 
திரவ4திைன ெகா�?த) ெச@திட A.9.80 இல�ச4தி:#� ம�ற அEமதி 
ேவ0ட5ப3கிற-. 
அ&வலக�#றி5; : 
1. ம�ற� அEமதி�கலா�. 
2. #7ந8� பணி எ�பதா&� ெபா- ம�க� நல� சாGத பணி எ�பதா&� 

பணியி� அவசர� அவசிய� க1தி தனி அ&வல�� ?�அEமதி ெப:, 
ேம:ெகா�ள5ப�டைத ம�ற� அEமதி�கலா�. 

அEமதி�க5 
ப�ட- 

25.01.2021 23 

ெபா1� எ0. 02 
அ�ய�� நகரா�சியி� 9ல� மாவ�ட விைளய�3 அர�கி) 26.01.2021 அ�, 

ெகா0டாட5பட6�ள #7யரI தினவிழா ெகா0டடா�ட நிக/Jசி�கான 
?�ேன:பா�3 பணிகளான மர�க�, ந3த), KGெதா�7 ைவ4த), சிவ5; க�பள� 
வி�5;, ைம�ெச�, தளவாட சாமா�க�, சாமியானா, #7ந8� விநிேயாக�, கழிவைற 
வசதி, வரேவ:; ேபன�, விழா5ேபன� ைவ4த) ம:,� சமாதான5;றா பற�க வி3த) 
ஆகிய பணிக� ேம:ெகா�ள 18.01.2021 அ�, ெபற5ப�ட ஒ5பGத5;�ளிக� ம�ற4தி� 
பா�ைவ�#� ?7வி:#�. 

வ. எ0 ஒ5பGதார�க� விபர� ஒ5பGத5;�ளி விைல விகித� 

1 தி1.Iதாக�, வி.ைககா�7 1.45% மதி5பீ�ைடவிட #ைற6 

2 தி1.இராமலி�க�, அ�ய�� 1.67% மதி5பீ�ைடவிட #ைற6 

அ&வலக�#றி5;     
1. வர5ெப:ற இர03 ஒ5பGத5;�ளிகளி) மதி5பீ�ைட விட 1.67% #ைறவாக 
ெகா34த தி1.இராமலி�க�, அ�ய�� எ�பவ�� ஒ5பGத5;�ளிைய 
ஏ:கலா�. 

2. அரI நிக/Jசி எ�பதா) தனி அ&வல� அவ�களி� ?�அEமதி ெப:, 
ேம:ெகா�ள5ப�ட நடவ7�ைககைள ம�ற� அEமதி�கலா�. 

அEமதி�க5 
ப�ட- 

25.01.2021 24 

ெபா1� எ0. 03 
அ�ய�� மாவ�ட ஆ�சி4தைலவ� ம:,� மாவ�ட ஊரக வள�Jசி ?கைம 

தைலவ� அவ�களி� ெசய)?ைறக� க7த� ந.க.எ0.அ4/5212/2019, நா�.28.02.2020�ப7 
அ�ய�� நகரா�சி�#�ப�ட வா�3 எ0.07 சி�கார4ெத1வி) உ�ள அ�க�வா7 
ைமய4தி) ஏ:ப�ட பW-கைள ச� ெச@ய A.2.00 இல�ச4தி:# நி�வாக அEமதி 
வழ�க5ப�டதி�ப7 22.01.2021 அ�, ெபற5ப�ட ஒ5பGத5;�ளிக� ம�ற4தி� 
பா�ைவ�#� ?7வி:#�. 

வ. எ0 ஒ5பGதார�க� விபர� ஒ5பGத5;�ளி விைல விகித� 

1 தி1.Iதாக�, வி.ைககா�7 1.36% மதி5பீ�ைடவிட #ைற6 

2 தி1.இராமலி�க�, அ�ய�� 1.80% மதி5பீ�ைடவிட #ைற6 

அ&வலக�#றி5;     
வர5ெப:ற இர03 ஒ5பGத5;�ளிகளி) மதி5பீ�ைட விட 1.80% #ைறவாக 

ெகா34த தி1.இராமலி�க�, அ�ய�� எ�பவ�� ஒ5பGத5;�ளிைய ஏ:கலா�. 

அEமதி�க5 
ப�ட- 



 


