
அ�ய�� நகரா�சி 
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the Council 

அ�ய�� நகரா�சியி� நக�ம�ற அவசர���ட� 13.11.2020� ேததி ெவ�ளிகிழைம காைல 11.00மணி�& 
தனிஅ(வல� அவ�களி� தைலைமயி) நைடெப+�. அ, ெதாட�பான கீ.க/ட ெபா0�க� ப�சலீிைன�& 

எ23,�ெகா�ள4பட5�ள,. 

13.11.2020 377 

ெபா0� எ/. 01 
அ�ய�� நகரா�சி�& ெசா6தமான ேப06, நிைலய3தி) அ�மா 

உணவக� அ0கி) 385.24 ச.அ; பர4பள5 உ�ள க�;ட3திைன மாத வாடைக 
ெதாைக அ;4பைடயி) ஒ4பைட�&� நா� =த) 31.03.2023 =;ய &3தைக�& 
வி2வத>& 13.11.2020 அ�+ காைல 11.00 மணி�& ெபா, ஏல� ம>+� 
அ�ைறய தின� 11.30 மணி�& @; =3திைரயிட4ப�ட ஒ4ப6த4A�ளிக� 
=ைறேய ேகார4ப�டதி) ெபா, ஏல3தி) எவ0� கல6, ெகா�ளவி)ைல. 
ஒ4ப6த4A�ளியி) கல6, ெகா/2 @; =3திைரயிட4ப�ட 
ஒ4ப6த4A�ளிக� ெகா23,�ள கீ.க/டவா+ &3தைகதார�களி� &3தைக 
ெதாைக விபரBக� ம�ற3தி� பா�ைவ�& ைவ�க4ப2கிற,. 

வ�ைச 
எ/ 

ஒ4ப6த4A�ளி 
ெகா23,�ளவ�களி� 
ெபய� / =கவ� 

ஒ4ப6த4A�ளி 
ெதாைக / மாத� 
ஒ�+�& 

ெச(3திய ைவ4A ெதாைக விபர� 

ஒ4ப6த4A�ளி 
ைவ4A3ெதாைக 

ெசா3, மதி4A 
சா�+�காக 

ெச(3திய �2த) 
ைவ4A3ெதாைக 

1 

ேக.ந)(சாமி 
ஏ/21, எE.எE.ேபலE, 
ெஜயBெகா/ட� ேரா2, 

அ�ய�� 

21000/- 
(IபாJ இ0ப3, 
ஓராயிர� ம�2�) 

I.50,000/- I.50,000/- 

2 

எ�.ெச)வராணி 
எ/.53, ஏவிஆ� நக�, 

அரநாைர, 
ெபர�ப�� 

20500/- 
(IபாJ 

இ0ப3தாயிர3, 
ஐP+ ம�2ம) 

I.50,000/- I.50,000/- 

 ேம>க/டவா+ வர4ெப>ற @; =3திைரயிட4ப�ட 
ஒ4ப6த4A�ளிகளி) வ�ைச எ/.01 க/2�ள தி0.ேக.ந)(சாமி, அ�ய�� 
எ�பவ� மாத வாடைக�& உQச ேக�வி ெதாைகயாக I.21,000/- ேக�2�ளைத 
ம�ற3தி� பா�ைவ�&�, =;வி>&� ைவ�க4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A 
 ேம>�க/2�ள வ�ைச எ/.01) க/2�ளப; உQச ேக�வி 
ெதாைகயாக மாத வாடைக I.21,000/-�& ஒ4ப6த4A�ளி ெகா23,�ள 
தி0.ேக.ந)(சாமி, அ�ய�� எ�பவ�� ஒ4ப6த4A�ளி ெதாைகயிைன 
ம�ற� ஏ>�கலா�. 

 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 378 

ெபா0� எ/. 02 
அ�ய�� நகரா�சி�& ெசா6தமான வாரQச6ைதயி) அைற எ/.01 

மாத வாடைக ெதாைக அ;4பைடயி) ஒ4பைட�&� நா� =த) 31.03.2023 
=;ய &3தைக�& வி2வத>& 13.11.2020 அ�+ காைல 11.00 மணி�& ெபா, 
ஏல� ம>+� அ�ைறய தின� 11.30 மணி�& @; =3திைரயிட4ப�ட 
ஒ4ப6த4A�ளிக� =ைறேய ேகார4ப�டதி) ெபா, ஏல3தி) எவ0� கல6, 
ெகா�ளவி)ைல. ஒ4ப6த4A�ளியி) கல6, ெகா/2 @; 
=3திைரயிட4ப�ட ஒ4ப6த4A�ளிக� ெகா23,�ள கீ.க/டவா+ 
&3தைகதார�களி� &3தைக ெதாைக விபரBக� ம�ற3தி� பா�ைவ�& 
ைவ�க4ப2கிற,. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 



வ�ைச 
எ/ 

ஒ4ப6த4A�ளி 
ெகா23,�ளவ�களி� 
ெபய� / =கவ� 

ஒ4ப6த4A�ளி 
ெதாைக / மாத� 
ஒ�+�& 

ெச(3திய ைவ4A ெதாைக விபர� 

ஒ4ப6த4A�ளி 
ைவ4A3ெதாைக 

ெசா3, மதி4A 
சா�+�காக 

ெச(3திய �2த) 
ைவ4A3ெதாைக 

1 
தி0.க.&மரச�, 
வ.உ.சி. ெத0 
அ�ய�� 

1550/- 
(IபாJ ஓராயிர3, 
ஐ6P>+ ஐ�ப, 

ம�2�) 

I.30,000/- I.10,000/- 

2 
தி0.ெச6தி)&மா�,  

மி�நக�, 
ெபர�ப�� 

1350/- 
(IபாJ ஓராயிர3, 
=�S>+ ஐ�ப, 

ம�2�) 

I.30,000/- I.10,000/- 

 ேம>க/டவா+ வர4ெப>ற @; =3திைரயிட4ப�ட 
ஒ4ப6த4A�ளிகளி) வ�ைச எ/.01 க/2�ள தி0.ேக.&மேரச�, அ�ய�� 
எ�பவ� மாத வாடைக�& உQச ேக�வி ெதாைகயாக I.1,550/- ேக�2�ளைத 
ம�ற3தி� பா�ைவ�&�, =;வி>&� ைவ�க4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A 
 ேம>�க/2�ள வ�ைச எ/.01) க/2�ளப; உQச ேக�வி 
ெதாைகயாக மாத வாடைக I.1,550/-�& ஒ4ப6த4A�ளி ெகா23,�ள 
தி0.ேக.&மேரச�, அ�ய�� எ�பவ�� ஒ4ப6த4A�ளி ெதாைகயிைன 
ம�ற� ஏ>�கலா�. 
 

13.11.2020 379 

ெபா0� எ/. 03 
அ�ய�� நகரா�சி�& ெசா6தமான வாரQச6ைதயி) அைற எ/.02 

மாத வாடைக ெதாைக அ;4பைடயி) ஒ4பைட�&� நா� =த) 31.03.2023 
=;ய &3தைக�& வி2வத>& 13.11.2020 அ�+ காைல 11.00 மணி�& ெபா, 
ஏல� ம>+� அ�ைறய தின� 11.30 மணி�& @; =3திைரயிட4ப�ட 
ஒ4ப6த4A�ளிக� =ைறேய ேகார4ப�டதி) ெபா, ஏல3தி) எவ0� கல6, 
ெகா�ளவி)ைல. ஒ4ப6த4A�ளியி) கல6, ெகா/2 @; 
=3திைரயிட4ப�ட ஒ4ப6த4A�ளிக� ெகா23,�ள கீ.க/டவா+ 
&3தைகதார�களி� &3தைக ெதாைக விபரBக� ம�ற3தி� பா�ைவ�& 
ைவ�க4ப2கிற,. 

வ�ைச 
எ/ 

ஒ4ப6த4A�ளி 
ெகா23,�ளவ�களி� 
ெபய� / =கவ� 

ஒ4ப6த4A�ளி 
ெதாைக / மாத� 
ஒ�+�& 

ெச(3திய ைவ4A ெதாைக விபர� 

ஒ4ப6த4A�ளி 
ைவ4A3ெதாைக 

ெசா3, மதி4A 
சா�+�காக 

ெச(3திய �2த) 
ைவ4A3ெதாைக 

1 
தி0.ஒ.பி.சBக�, 
காமராT நக�, 
அ�ய�� 

1250/- 
(IபாJ ஓராயிர3, 
இ0P>+ ஐ�ப, 

ம�2�) 

I.15,000/- I.10,000/- 

2 
தி0.வி.ஹ�கி0Vண�, 
க)ல�&; ெத0, 
அ�ய�� 

1150/- 
(IபாJ ஓராயிர3, 
P>+ ஐ�ப, 
ம�2�) 

I.15,000/- I.10,000/- 

 ேம>க/டவா+ வர4ெப>ற @; =3திைரயிட4ப�ட 
ஒ4ப6த4A�ளிகளி) வ�ைச எ/.01 க/2�ள தி0.ஒ.பி.சBக�, அ�ய�� 
எ�பவ� மாத வாடைக�& உQச ேக�வி ெதாைகயாக I.1250/- ேக�2�ளைத 
ம�ற3தி� பா�ைவ�&�, =;வி>&� ைவ�க4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A 
 ேம>�க/2�ள வ�ைச எ/.01) க/2�ளப; உQச ேக�வி 
ெதாைகயாக மாத வாடைக I.1,250/-�& ஒ4ப6த4A�ளி ெகா23,�ள 
தி0.ஒ.பி.சBக�, அ�ய�� எ�பவ�� ஒ4ப6த4A�ளி ெதாைகயிைன ம�ற� 
ஏ>�கலா�. 

 

அRமதி�க4 
ப�ட, 



13.11.2020 380 

ெபா0� எ/. 04 
அ�ய�� நகரா�சி�& ெசா6தமான வாரQச6ைதயி) அைம�க4ப�2 வ0� 

Aதிய நகரா�சி அ(வலக க�;ட3தி) �2த) பணிக� ேம>ெகா�ள 
தயா��க4ப�ட தி�டமதி4பீ2 I.10.00 இல�ச3தி>& ம�ற அRமதி 
ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A : 
 ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட,  

13.11.2020 381 

ெபா0� எ/. 05 
அ�ய�� நகரா�சி�& &;நY� வழB&� தி0மாS� தைலைம நYேர>+ 

நிைலய3தி) உ�ள ேமா�டா�க� பZ, ஏ>ப�2�ளதா), அதைன ச� ெசJவத>& 
தயா��க4ப�ட மதி4பீ23 ெதாைக I.9.90 இல�ச3தி>& ம�ற அRமதி 
ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A : 

ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 382 

அ�ய�� நகரா�சி4ப&திகளி) ெடB& காJQச) த24A 
நடவ;�ைகயாக இ6நகரா�சி�&�4ப�ட 18 வா�2களி(� வ Y2 வ Yடாக ெச�+ 
ெடB& ெகா\ உ>ப3தியா(� கல�கைள அளி3த) ெடBக ேநாJ 
ஏ>4ப�டவ�கைள ம03,வ =கா�க]�& அR4பிைவ3த), ெபா, 
ம�க]�& விழி4Aண�5 வழB&த) ம>+� ,/2 பிர\ரBக� விநிேயாக� 
ெசJத) ஆகிய பணிகைள நவ�ப� மாத� =த) தனியா� \யஉதவி&Z 
கண�ெக24பாளைர ெகா/2 பணி ேம>�ெகா�ள4ப�டத>&� ஏ4ர) 2021 
வைர ேம>ெகா�ள4பட உ�ளத>&மான உ3ேதச ெசலவின� I.15.00 
இல�ச3தி>& ம�ற அRமதி ேவ/டப2கிற,.   
அ(வலக�&றி4A 
 ெபா,ம�க� நல� சா�6த பணி எ�பதா) பணிைய உட� 
ேம>ெகா�ள வழBக4ப�ட அறி5ைரயி�ப; நவ�ப� ம>+� ;ச�ப� 2020�& 
பணிக� ேம>ெகா�ள4ப�டத>& பி�ேன>A வழBகி ம�ற� 
அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 383 

ெபா0� எ/. 07 
அ�ய�� நகரா�சி வளாக3தி) அைம6,�ள ேம)நிைல 

நY�3ேத�க3ெதா�;யி� \>+Q\வ� மைழயா) இ;6, விZ6,வி�டதா), 
Aதிதாக \>+Q\வ� அைம�க தயா��க4ப�ட மதி4பீ23 ெதாைக I.2.00 
இல�ச3தி>& ம�ற அRமதி ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A : 
 ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 384 

ெபா0� எ/. 08 
அ�ய�� நகரா�சி�& ெசா6தமான க)�� வளாக3தி) 

அைம6,�ள ேம)நிைல நY�3ேத�க3ெதா�;யி� \>+Q\வ� மைழயா) 
இ;6, விZ6,வி�டதா), Aதிதாக \>+Q\வ� அைம�க தயா��க4ப�ட 
மதி4பீ23 ெதாைக I.9.90 இல�ச3தி>& ம�ற அRமதி ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A : 
 ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 385 

ெபா0� எ/. 09 
அ�ய�� நகரா�சி�& ெசா6தமான ேப06, நிைலய3தி) 

வ(விழ6,�ள க�;ட4ப&தி இ;�க4ப�டதா), ெபா, ம�க� நல� க0தி 
ேப06, நிைலய3தி� வட�& ப&தியி) த>காலிக கா3தி04A �ட� 
அைம�க தயா��க4ப�ட மதி4பீ23 ெதாைக I.5.00 இல�ச3தி>& ம�ற 
அRமதி ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A : 
 ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 



13.11.2020 386 

ெபா0� எ/. 10 
அ�ய�� நகரா�சி�& ெசா6தமான ேப06, நிைலய3தி) 

வ(விழ6,�ள க�;ட4ப&தி இ;�க4ப�டதா), ெபா, ம�க� நல� க0தி 
ேப06, நிைலய3தி� ெத>& ப&தியி) த>காலிக கா3தி04A �ட� 
அைம�க தயா��க4ப�ட மதி4பீ23 ெதாைக I.10.00 இல�ச3தி>& ம�ற 
அRமதி ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A : 
 ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 387 

ெபா0� எ/. 11 
அ�ய�� நகரா�சி�&�ப�ட வா�2 எ/.05 ேக ேக காலணியி) 

(ச=தாய கழிவைற அ0கி)) Aதியதாக சி+பால3,ட� �;ய வ;கா) 
அைம�க தயா��க4ப�ட மதி4பீ23 ெதாைக I.1.50 இல�ச3தி>& ம�ற 
அRமதி ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A : 
 ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 388 

ெபா0� எ/. 12 
அ�ய�� நகரா�சி�&�ப�ட வா�2 எ/.01 அ�ேப3கா� ெத0வி) 

உ�ள கழிவைறயி) Aணரைம4A பணிக� ேம>ெகா�ள தயா��க4ப�ட 
மதி4பீ23 ெதாைக I.1,75,000/-3தி>& ம�ற அRமதி ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A : 
 ம�ற� அRமதி�கலா�. 
 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 389 

ெபா0� எ/. 13 
அ�ய�� நகரா�சியி� @ல� அர\ தைலைம ம03,வமைன 

வளா3தி) ேதசிய நக�Aற வா.வாதார இய�க3தி� கீ. க�ட4ப�2 வ0� 
ேநாயாளிக� உட� வ0ேவா�க� தB&� வி2தி�& �2த) பணிகளான 
ஜ�ன) ம>+� கத5க� ெபா03,வத>& தயா��க4ப�ட தி�டமதி4பீ2 
I.10.00 இல�ச3தி>& ம�ற அRமதி ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A : 
 ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 390 

ெபா0� எ/. 14 
அ�ய�� நகரா�சி�&�ப�ட ப&திகளி) உ�ள நY�நிைலகளி� 

வாJகா) வர3,கைள JCB வாகன� @ல� \3த� ெசJதிட தயா��க4ப�ட 
மதி4பீ�23ெதாைக I.6.00 இல�ச3தி>& ம�ற அRமதி ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A : 
 ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 391 

ெபா0� எ/. 15 
அ�ய�� நகரா�சி�&�ப�ட வா�2 எ/.03 ெபர�ப�� சாைலயி) 

க�ட4ப�2�ள நவ Yன எ�வாc தகன ேமைடயி) அd& சாைல வசதி 
இ)லாததா), WMM கிராவ) ெகா/2 அd& சாைல அைம3திட 
தயா��க4ப�ட மதி4பீ�23ெதாைக I.5.00 இல�ச3தி>& ம�ற அRமதி 
ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A : 
 ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 392 

ெபா0� எ/. 16 
அ�ய�� நகரா�சி Aதிய அ(வலக க�;ட3தி>& &;நY� வசதி 

ம>+� பாதாள சா�கைட இைண4A ம>+� Aதிதாக க�ட4ப�2�ள நவ Yன 
எ�வாc தகன ேமைட க�;ட3தி>& &;நY� வசதி ம>+� மி�வசதிக� 
ஏ>ப23திட தயா��க4ப�ட மதி4பீ2 I.6.00 இல�ச3தி>& ம�ற அRமதி 
ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A : 
 ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 
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ெபா0� எ/. 17 
அ�ய�� நகரா�சி�& ெசா6தமான ேப06, நிைலய3தி� பயணிக� 

நி>&� இடமான க�;ட ப&தி மிக5� பZதைட6,�ளைத, 11.10.2020 அ�+ 
இ;3, அ4Aற4ப23த4ப�ட,. ெபா,ம�க� நல� க0தி த>காலிக 
நிழ>&ைடக� வாடைக அ;4பைடயி) அைம3,�ெகா�ள தயா��க4ப�ட 
மதி4பீ2 I.9.00 இல�ச3தி>& ம�ற அRமதி ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A : 
 ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 394 

 
ெபா0� எ/. 18 

அ�ய�� நகரா�சி�&�ப�ட ப&திகளி) &;நY� விநிேயாகி�&� 
பிரதான &;நY� &ழாJகளி) ஏ>ப2� உைட4Aகைள உடR�&ட� ச� 
ெசJதிட ஏ,வாக தயா��க4ப�ட மதி4பீ2 ெதாைக I.9.90 இல�ச3தி>& 
ம�ற அRமதி ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A 
  ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 395 

ெபா0� எ/. 19 
அ�ய�� நகரா�சி�& ெசா6தமான வாரQச6ைதயி) அைம�க4ப�2 

வ0� Aதிய நகரா�சி அ(வலக க�;ட3தி) gBகா அைம3த) ம>+� 
மி�வசதிக]�& உ/டான மி�சாதன ெபா0�க� ெகா�=த) ெசJய 
தயா��க4ப�ட தி�டமதி4பீ2 I.9.90 இல�ச3தி>& ம�ற அRமதி 
ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A : 
 ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 396 

ெபா0� எ/. 20 
அ�ய�� நகரா�சி�& &;நY� வழB&� தி0மாS� தைலைம 

நYேர>+ நிைலய3தி) உ6, &ழாJகளி) ெப03த4ப�2�ள ஏ� வா)5 
ம>+� Eக�5 வா)5 பZதைட6,�ளதா), Aதிதாக மா>றி அைம3திட 
தயா��க4ப�ட மதி4பீ�23ெதாைக I.5.00 இல�ச3தி>& ம�ற அRமதி 
ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A : 
 ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 397 

ெபா0� எ/. 21 
அ�ய�� நகரா�சி�&�ப�ட ப&திகளி) உ�ள கழி4பிட3தி) உ�ள 

ஆ.&ழாJ ேமா�டா�க� ம>+� சி+மி� விைச4ப�A ஆ.&ழாJ ேமா�டா� 
ம>+� அ(வலக ேமா�டா� ஆகிய ேமா�டா� ம>+� ப�Aக� 
பZதைடவதா) அவ>ைற &;நY� அ3தியாவசிய3ைத உட� ச� ெசJதிட 2020-
21� ஆ/;>கான பராம�4A மதி4பீ2 I.10.00 இல�ச3தி>& ம�ற அRமதி 
ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A 
 ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 398 

ெபா0� எ/. 22 
அ�ய�� நகரா�சி�&�ப�ட ப&திகளி) &;நY� விநிேயாகி�&� 

பகி�மான &ழாJகளி) ஏ>ப2� உைட4Aகைள ச� ெசJய 2020-21� 
ஆ/;>கான வ0டா6திர ெசலவினமாக தயா��க4ப�ட மதி4பீ2 ெதாைக 
I.9.80 இல�ச3தி>& ம�ற அRமதி ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A 
  ம�ற� அRமதி�கலா�. 

அRமதி�க4 
ப�ட, 

13.11.2020 399 

ெபா0� எ/. 23 
அ�ய�� நகரா�சி�&�ப�ட ப&திகளி) உ�ள நகரா�சி 

க�24பா�;) உ�ள கழிவைறக� ம>+� க�;டBக]�& பாதாள சா�கைட 
இைண4A வழB&வத>& தயா��க4ப�ட மதி4பீ2 ெதாைக I.3.00 
இல�ச3தி>& ம�ற அRமதி ேவ/ட4ப2கிற,. 
அ(வலக�&றி4A 

அRமதி�க4 
ப�ட, 



  ம�ற� அRமதி�கலா�. 

 
 


