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அ�ய�� நகரா�சியி� சாதாரண���ட� நிக�� ���கி வ�ட� 16.07.2021� ேததி ெவ#ளிகிழைம காைல 
11.00 மணி�* தனிஅ,வல� அவகளி� தைலைமயி- நைடெப/�. அ� ெதாட�பான கீ1க2ட ெபா�#க# 

ப�சலீிைன�* எ45��ெகா#ள6பட7#ள�. 

16.07.2021 95 

ெபா�# எ2. 01    
மாவ�ட ேத�த- அ,வல� ம8/� மாவ�ட ஆ�சி5தைலவ�, அ�ய�� 

அவ�களி� ந.க.ஈ3/4585/2020, நா#.22.03.2021�கAத5தி�பA, தமி1நா4 ச�டம�ற 
ேத�த- 2021 ��னி�4 வா�களி�க வ�� அைன5� மா8/5திறனாளி 
வா�காள�கC� எDவித சிரமEகC� இ�றி வா�களி�க ஏ�வாக அைன5� 
வா�*HசாவA ைமயEகளி- I�/ ச�கர நா8காலிக# 20 எ2ணி�ைக 
ெகா#�த- ெசJய6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக K.1,29,000/- ம�ற அNமதி 
ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வல�*றி6O 
 ேத�த- பணி எ�பதா- ேம8காP� நி�வன5தி� Iல� ெகா#�த- 
ெசJய6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக K.1,29,000/- வழEக ம�ற� 
அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

16.07.2021 96 

ெபா�# எ2. 02    
அ�ய�� நகரா�சி6ப*திகளி- ெடE* காJHச- த46O நடவA�ைகக#, 

திட�கழி7 ேமலா2ைம ம8/� ெகாேரானா விழி6Oண�7 ேபா�றவ8ைற 
ெபா�ம�க# அறிQ� வ2ண� ேப�R� நிைலய� ம8/� நக�� ��கிய 
ப*திகளி- விழி6Oண�7 நாடகEக# நட5த உ5ேதச ெசலவின� K.1,00,000/- 
ம�ற அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6O 
 ெபா�ம�க# நல� சா�Rத பணி எ�பதா- தனி அ,வல� அவ�களி� 
��அNமதி ெப8/ ேம8ெகா#ள6ப�ட நடவA�ைககைள ம�ற� 
அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

16.07.2021 97 

ெபா�# எ2. 03    
அ�ய�� நகரா�சி6ப*திகளி- ெபா�ம�க# அறிQ� வ2ண� ேப�R� 

நிைலய� ம8/� நக�� ��கிய ப*திகளி- ெடE* காJHச- த46O 
நடவA�ைகக#, திட�கழி7 ேமலா2ைம ம8/� ெகாேரானா விழி6Oண�7 
ேபா�ற நாடகEக# நட5த 08.02.2021 அ�/ ெபற6ப�ட விைல6O#ளிக# 
ம�ற5தி� பா�ைவ�*� �Aவி8*�. 

வ. 
எ2    

பணியி� விபர�    

ெத�னக5� 
கைல5ெத�ற-, 

 கிராமிய 
கைல�*�, 
தTசாU� 

O�ைக 
சEகம�, 

O��ேகா�ைட  

நிV 
இRதிய� 

கைல�*�, 
தTசாU� 

1. 

அ�ய�� நகரா�சி6ப*திகளி- 
ெபா�ம�க# அறிQ� வ2ண� 
ேப�R� நிைலய� ம8/� 
நக�� ��கிய ப*திகளி- 
ெடE* காJHச- த46O 
நடவA�ைகக#, திட�கழி7 
ேமலா2ைம ம8/� 
ெகாேரானா விழி6Oண�7 
நாடகEக# நட5�த-  

K.8,000/-  
(நிக1Hசி 
ஒ�றி8*) 

K.8,500/-  
(நிக1Hசி 
ஒ�றி8*) 

K.9,500/-  
(நிக1Hசி 
ஒ�றி8*) 

 
 

அNமதி�க6 
ப�ட� 



 
அ,வலக�*றி6O    

1. *ைறRத விைல6O#ளி வழEகிய தி�.A.சRதானகி�Zண�, 
ெத�னக5� கைல5ெத�ற-, கிராமிய கைல�*�, தTசாU� 
எ�பவ�� விைல6O#ளிைய ஏ8கலா�.  

2. ெபா� [காதார6பணி எ�பதா,�, ெபா�ம�க# நல� சா�Rத பணி 
எ�பதா,� தனி அ,வல� அவ�களி� ��அNமதி ெப8/ 
ேம8ெகா#ள6ப�ட நடவA�ைககைள ம�ற� அNமதி�கலா�. 
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ெபா�# எ2. 04    
மாவ�ட ேத�த- அ,வல� ம8/� மாவ�ட ஆ�சி5தைலவ�, அ�ய�� 

அவ�களி� ந.க.ஈ3/4959/2020, நா#.19.03.2021�கAத5தி�பA, தமி1நா4 ச�டம�ற 
ேத�த- 2021 ��னி�4 வா�*HசாவAகளி- ேதைவயான அA6பைட வசதிகைள 
(*Aந\� வசதி, கழி6பைற வசதி, Furniture, மி�வசதி ம8/� பிற ேதைவ6ப4� 
வசதி) நகரா�சி விதி15� கீ1 ேம8ெகா#ள6ப�டைத ம�ற5தி� பா�ைவ�*� 
பதிவி8*�.  
அ,வல�*றி6O 
 ேத�த- பணி எ�பதா,�, த8ேபா� ேகாைட�கால� எ�பதா,� ெபா� 
ம�க# நல� சா�Rத பணி எ�பதா,� பணியிைன ேபா�கால அA6பைடயி- 
நகரா�சிக# விதி 15� கீ1 பணிக# ேம8ெகா#ள6ப�4 �A�க6ப�டத8கான 
ப�Aய- ெதாைக K.1,94,000/-ைன dெவEகேடeவரா ச6ைளய�e, அ�ய�� 
எ�ற நி�வன5தி8* வழEகியைத ம�ற� பா�ைவயி�4 பதி7 ெசJயலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

16.07.2021 99 

ெபா�# எ2. 05    
மாவ�ட ேத�த- அ,வல� ம8/� மாவ�ட ஆ�சி5தைலவ�, அ�ய�� 

அவ�களி� ந.க.எ2.34/2019/உ.ேத, நா#.17.03.2021�கAத5தி�பA, உ#ளா�சி ேத�த- 
பAவEக#, ேத�த- ைகேய4க#, உைறக# ம8/� ேத�த- ெபா��க# 
�ைறயாக பராம��க7�, அ4�கி ைவ6பத8*� ேதைவயான Furniture ம8/� பிற 
ேதைவ6ப4� வசதிக# நகரா�சி விதி15� கீ1 ேம8ெகா#ள6ப�டைத ம�ற5தி� 
பா�ைவ�*� பதிவி8*�.  
அ,வல�*றி6O 
 ேத�த- பணி எ�பதா,�, உ#ளா�சி ேத�த- ெபா��கள �ைறயாக 
பராம��க7� ேபா�கால அA6பைடயி- நகரா�சிக# விதி 15� கீ1 ெபா��க# 
ெகா#�த- ெசJய6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக K.4,47,220/-ைன அர[ 
அEகீகார� ெப8ற நி/வனமான அ�ய�� ஆதிதிராவிட� தH[ ெகா-, 
ெதாழிலாள�க# ெதாழி8��4ற7 சEக�., இ2�. எ2.343., அ�ய,� எ�ற 
நி�வன5தி8* வழEகியைத ம�ற� பா�ைவயி�4 பதி7 ெசJயலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

16.07.2021 100 

ெபா�# எ2. 06    
mçaÿ® efuh£Á¡F brhªjkhd ngUªJãiya¤Âš cŸs filfŸ 

k‰W« Âdrç kh®¡bf£ filfë‹ F¤jif¡ fhy« 31.03.2021M« M©Ll‹ 
Kotil»‹wJ. mjid 2021-22M« M©L Kjš 2023-24 Koa nkY« _‹W 
M©LfS¡F, V‰fdnt mDgé¤J tU« F¤jifjhu®fS¡F fhy Ú£o¥ò 
brŒJ òJ¥Ã¤J¡ bfhL¥gj‰F VJthf, eilKiwfis nk‰bfhŸtj‰F 
k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F.  

1. ngUªJãiya¤Âš cŸs filfŸ 1 Kjš 52 filfŸ. 
2. ngUªJãiya Ñœòw filfŸ 1 Kjš 5 filfŸ 
3. ngUªJãiya nkšòw filfŸ 1 Kjš 5 filfŸ 
4. ngUªJãiya giHa filfŸ 1 Kjš 5 filfŸ 
5. ngUªJ ãiya k©o filfŸ 1 Kjš 10 filfŸ  
6. Âdrç kh®¡bf£ filfŸ 1 Kjš 46 filfŸ 

mYtyf¡ F¿¥ò :mYtyf¡ F¿¥ò :mYtyf¡ F¿¥ò :mYtyf¡ F¿¥ò :    
  murhiz ãiy v©. 92 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš 
(eã4) Jiw ehŸ. 03.07.2007-š bjçé¤JŸs têfh£o be¿KiwfS¡»z§f, 
efuh£Á¡F brhªjkhd ngUªJãiya¤Âš cŸs filfŸ k‰W« Âdrç 
kh®¡bf£ filfë‹ F¤jif cçikia _‹wh©LfS¡F xUKiw 

அNமதி�க6 
ப�ட� 



V‰fdnt cŸs khj thlif bjhifæš 15 rjÅj« ca®¤Â Ã‹tU« 
ãgªjidfS¡F£g£L Û©L« _‹wh©L fhy¤Â‰F F¤jif cçk¤Âid 
òJ¥Ã¤J¡ bfhL¥gj‰F bjçé¡f¥g£LŸsJ.  

1. efuh£Á¡ filfŸ, Xnu neu¤Âš _‹wh©L fhy¤Â‰F¡ F¤jif¡F 
él¥glyh«. _‹W M©Lfis¡ bfh©l xU bjhF¥ò fhy msÎ 
Kotiltj‹ ngçš, m¡F¤jif (Automatically) j‹åašghfnt 
òJ¥Ã¡f¥gL«. Ï›thwhf x‹gJ M©LfŸ tiuæš òJ¥Ã¡f¥gL«. 
_‹wh©LfS¡F xUKiw F¤jif¤ bjhif 15 (gÂidªJ) rjéj« 
ca®¤j¥gL«. (Ïªãgªjid j‰nghJ F¤jifia mDgé¤J tU« 
F¤jifjhu®fS¡F bghUªJ«) 

2. m›thW tH§f¥g£l òÂa Ïd¤Â‰F, mL¤j _‹wh©LfS¡fhd 
F¤jif bjhifæid (khjhªÂu thlif) Kªija F¤jif bjhif¡F 
nkš 15 éG¡fh£o‰F Fiwahkš mªj¥ gFÂfëš ãyé tU« rªij 
thlif kÂ¥Ã‰nf‰g ca®Î brŒa¥gl nt©L«. 

3. mçaÿ® efuh£Á¡F brhªjkhd nk‰f©l F¤jif Ïd§fis 
V‰fdnt fil el¤Â tUgt®fS¡F, murhiz¡»z‡f, nkY« 
_‹wh©LfS¡F òJ¥Ã¤J¡ fhy Ú£o¥ò brŒJ bfhL¡f 
mDkÂ¡fyh«.  

16.07.2021 101 

ெபா�# எ2. 07    
இRநகரா�சி நகரைம6O பி�7 சா�Rத வழ�* எ2க#. 24/2020, 253/2013 

ம8/� டா�ட� சரவண� எ�பவ� க�Aட உ�ம� வழEக6ப�டைத *றி5த 
விபர� சம�பி�க6ப�ட� ஆகிவ8றி8காக அர[ �4த- வழ�கறிஞ� 
தி�.P.இராமேகாவிRதராஜ� அவ�கC�* வழ�கா4 க�டண� K.20,000/- வழEக 
ம�ற அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6O 
 தனி அ,வல� ��அNமதி ெப8/ ேம8ெகா#ள6ப�ட 
நடவA�ைககைள ம�ற� அNமதி�கலா� 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

16.07.2021 102 

ெபா�# எ2. 08    
அரசாைண நிைல எ2.88 ம�க# ந-வா17 ம8/� *4�ப நல5�ைற, 

நா#.24.02.2021� பA ெகாேரானா ைவரe ெதா8/ பரவி வ�வைத த46பத8* 
அைன5� �ைறக# எ4�க ேவ2Aய ��ெனHச��ைக பணிகளி- 
�த�ைமயான சIக விலகைள கைட6பிA5திட ஏ�வாக ெபா�ம�க# அதிக� 
�4� இடEக# ம8/� ெத��களி- த46Oக# அைம5திட7�, ேம,�, 
ெகாேரானா ேநாJ ெதா8/ ஏ8ப�ட நப� உ#ள ப*தியிைன (Quarantine Area) 

த46Oக# (Barricading) அைம5� தனிைம6ப45த6ப�ட ப*தியாக அைம5தி4� 
பணிகளான த8காலிக த46Oக# பணிகளான த8காலிக த46Oக# 1920 ஆ24 
தமி1நா4 மாவ�ட நகரா�சிக# விதி 15 ம8/� 1998ஆ� ஆ24 தமி1நா4 
ெவளி6பைடயான ஒ6பRத6O#ளி விதி16(A)� பAQ� ேம8ெகா#ள6ப�4 
அத8கான ப�Aய- ெதாைகயிைன K.3,36,000/-ைன தி�.A.[தாக� வி.ைககா�A 
எ�பவ��* வழEக6ப�4#ளைத ம�ற5தி� பா�ைவ�*� பதிவி8*�. 
அ,வலக *றி6O 

ெகாேரானா ேநாJ ��ெனHச��ைக பணி எ�பதா,� ெபா� ம�க# 
நல� சா�Rத பணி எ�பதா,� நகரா�சி விதி15� கீ1 பணிகளி� 
ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக K.3,36,000/- வழEகியைத ம�ற� 
அNமதி5� பதி7 ெசJயலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 09 
அரசாைண நிைல எ2.88 ம�க# ந-வா17 ம8/� *4�ப நல5�ைற, 

நா#.24.02.2021� பA அ�ய�� நகரா�சி�*�ப�ட ப*திகளி- ெகாேரானா ைவரe 
ெதா8/ பாதி�க6ப�4#ள நப�க# தEக ைவ�க6ப�4#ள �கா�க#, ேப�R� 
நிைலய5தி- I�/ இடEகளி,� ம8/� அ�மா மினி கிளினி� த2ண\� வசதி 
இ-லாததா-,  தினச� லா�க# Iல� *Aந\� விநிேயாக� நகரா�சி விதி 15� 
கீ1 ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான மா�H 2021 ம8/� ஏ6ர- 2021 மாத5தி8* 
ப�Aய- ெதாைக �.1,80,000/-ைன தி�.A.[தாக�, வி.ைககா�A எ�பவ��* 

அNமதி�க6 
ப�ட� 



வழEகியைத ம�ற5தி� பா�ைவ�*� பதிவி8*�. 
அ,வலக�*றி6O 
ெகாேரானா ைவரe ��ெனHச��ைக பணி எ�பதா,�, ெபா� ம�க# நல� 
சா�Rத பணி எ�பதா,� நகரா�சி விதி15� கீ1 பணிக# 
ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக வழEகியைத ம�ற� அNமதி5� 
பதி7 ெசJயலா�. 
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ெபா�# எ2. 10 
 மாவ�ட ஆ�சி5தைலவ�, அ�ய�� அவ�களி� அறி7ைரயி�பA, 
அ�ய�� நகரா�சி�*�ப�ட ப*திகளி- ெகாேரானா ைவரe த46O 
நடவA�ைகயாக ெகாேரானா த46jசி விழி6Oண�7 ஏ8ப45�த- ம8/� 
க�46ப45த6ப�ட ப*திகளி- விள�பர பதாைகக# அைம�க ெபற6ப�ட 
விைல6O#ளிக# ம�ற5தி� பா�ைவ�*� �Aவி8*�. 

வ. 
எ2 

விபர� 
Vinayaga 

Flex Printing. 
Ariyalur 

Pathma Offset 
Printing, 
Ariyalur 

Sabari 
Advertisement, 

Ariyalur 

1 

அ�ய�� நகரா�சி�*�ப�ட 
ப*திகளி- ெகாேரானா த46O 
நடவA�ைகயாக ெகாேரானா 
த46jசி விழி6Oண�7 
ஏ8ப45�த- ம8/� 
க�46ப45த6ப�ட ப*திகளி- 
விள�பர பதாைகக# விள�பர 
பதாைகக# அைம5த- 

  
 

 அள7 10x8 1600 1750 1500 

 அள7 15x 10 2450 2600 2250 

 அள7 8x3 630 680 550 

 அள7 12x8 1950 2100 1800 

 அள7 10x5 850 900 800 

 அள7 4x3 400 400 350 

அ,வலக�*றி6O 
1. *ைறவான விைல6O#ளி வழEகிய Sabari Advertisement, Ariyalur எ�ற 

நி/வன5தி� விைல6O#ளியிைன ஏ8கலா�. 
2. ெபா� [காதார6பணி எ�பதா,�, ெபா�ம�க# நல� சா�Rத பணி 

எ�பதா,� தனி அ,வல� அவ�களி� ��அNமதி ெப8/ 
ேம8ெகா#ள6ப�ட நடவA�ைககைள ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 11 
மாவ�ட ேத�த- அ,வல� ம8/� மாவ�ட ஆ�சி5தைலவ�, அ�ய�� 

அவ�க# நகரா�சி�*�ப�ட ப*திகளி- உ#ள வா�*HசாவAகைள ஆJ7 ெசJத 
ேபா� வா�4 எ2.01 அ�ேப5கா� ெத�வி- உ#ள அ�ைன ெதரசா 
�வ�க6ப#ளியி� [8/H[வ� உ#ள zைழ7 வாயி- மிக7� */கியதாக 
உ#ளதா-, *ழRைதக# ம8/� ேத�த- வா�* சாவA�* பய�ப45த6ப�4 
வ�� வாகனEக# ெச�/ வ�வதி- சிரம� ஏ8பப4� எ�பதா-, ப#ளியி� 
zைழ7 வாயிைல வாகனEக# ெச-,� அள7�* மா8றி அைம�க 
வழEக6ப�ட அறி7ைரயி�பA, ேம8பA பணிகைள நகரா�சி விதி15� கீ1 
ேம8ெகா#ள6ப�டைத ம�ற5தி� பா�ைவ�*� பதிவி8*�.  
அ,வல�*றி6O 
 ேத�த- பணி எ�பதா,�, ப#ளி *ழRைதக# நல� சா�Rத பணி 
எ�பதா,� பணியிைன ேபா�கால அA6பைடயி- நகரா�சிக# விதி 15� கீ1 
பணிக# ேம8ெகா#ள6ப�4 �A�க6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக K.3,30,000/-
ைன தி�.A.[தாக� வி.ைககா�A எ�பவ��* வழEகியைத ம�ற� பா�ைவயி�4 
பதி7 ெசJயலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 12 
அ�ய�� நகரா�சி�*�ப�ட வா�4 எ2.13 ெப�ய அர2மைன5ெத� 

ம8/� வா�4 எ2.15 ேமல அ�ரஹார� ெத�வி- உ#ள சி/பால� உைடR� 

அNமதி�க6 
ப�ட� 



ெபா� ம�கC�*� ேபா�*வர5தி8*� மிக7� சிரமமாக இ�Rததா-, அதைன 
உட� ச� ெசJய7�, Oதிய பால� அைம�க7� தயா��க6ப�ட மதி6பீ4 K.2.60 
இல�ச5தி8* ம�ற அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6O 
  ெபா� [காதார� ம8/� ெபா�ம�க# நல� சா�Rத பணி எ�பதா,� 
தனி அ,வல� அவ�களி� ��அNமதி ெப8/ ேம8ெகா#ள6ப�ட 
நடவA�ைககைள ம�ற� அNமதி�கலா�. 
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ெபா�# எ2. 13 
அ�ய�� நகரா�சி�*�ப�ட வா�4 எ2.13 ெப�ய அர2மைன5ெத� 

ம8/� வா�4 எ2.15 ேமல அ�ரஹார� ெத�வி- உ#ள சி/பால� உைடR� 
ெபா� ம�கC�*� ேபா�*வர5தி8*� மிக7� சிரமமாக இ�Rததா-, அதைன 
உட� ச� ெசJய7�, Oதிய பால� அைம�க7� 23.06.2021 அ�/ ெபற6ப�ட 
ஒ6பRத6O#ளிக# ம�ற5தி� பா�ைவ�*� �Aவி8*�. 

வ. எ2 ஒ6பRதார�க# விபர� ஒ6பRத6O#ளி விைல விகித� 

1 தி�.S.ராஜா, அ�ய�� 0.86% மதி6பீ�ைடவிட *ைற7 

2 தி�.A.[தாக�, வி.ைககா�A 3.07% மதி6பீ�ைடவிட அதிக� 

அ,வலக�*றி6O     
1. வர6ெப8ற இர24 ஒ6பRத6O#ளிகளி- மதி6பீ�ைட விட 0.86% 

*ைறவாக ெகா45த தி�.S.ராஜா, அ�ய�� எ�பவ�� 
ஒ6பRத6O#ளிைய ஏ8கலா�. 

2. ெபா� [காதார� ம8/� ெபா�ம�க# நல� சா�Rத பணி 
எ�பதா,� தனி அ,வல�  அவ�களி� ��அNமதி ெப8/ 
ேம8ெகா#ள6ப�ட நடவA�ைககைள ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 14 
அ�ய�� நகரா�சி�* *Aந\� விநிேயாகி�*� ெசJQ� தி�மா~� 

தைலைம ந\ேர8/ நிைலய5திலி�R� அ�ய�� வைர உ#ள பிரதான 
*ழாJகளி- ஏ8ப4� உைட6Oகைள ச� ெசJய 2021-22� ஆ2A8கான 
பராம�6பி8* தயா��க6ப�ட மதி6பீ4 ெதாைக K.8.70 இல�ச5தி8* ம�ற 
அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6O 
  *Aந\� பணி எ�பதா,�, ெபா�ம�க# நல� சா�Rத பணி எ�பதா,� 
தனி அ,வல� அவ�களி� ��அNமதி ெப8/ ேம8ெகா#ள6ப�ட 
நடவA�ைககைள ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 15 
அ�ய�� நகரா�சி�*�ப�ட ப*திகளி- *Aந\� விநிேயாகி�*� 

பகி�மான *ழாJக#, தி�மா~� தைலைம ந\ேர8/ நிைலய5திலி�R� 
அ�ய�� வைர உ#ள பிரதான *ழாJகளி- ஏ8ப4� உைட6Oகைள 
ஓரா2A8* ச� ெசJQ� பணிக# ேம8ெகா#ள 29.06.2021 அ�/ ெபற6ப�ட 
ஒ6பRத6O#ளிக# ம�ற5தி� பா�ைவ�*� �Aவி8*�. 

வ. எ2 ஒ6பRதார�க# விபர� ஒ6பRத6O#ளி விைல விகித� 

1 தி�.A.[தாக�, வி.ைககா�A 0.91% மதி6பீ�ைடவிட *ைற7 

2 தி�.R.[தாக�, ெபர�ப�� 4.43% மதி6பீ�ைடவிட அதிக� 

அ,வலக�*றி6O     
1. வர6ெப8ற இர24 ஒ6பRத6O#ளிகளி- மதி6பீ�ைட விட 0.91% 

*ைறவாக ெகா45த தி�.A.[தாக�, வி.ைககா�A எ�பவ�� 
ஒ6பRத6O#ளிைய ஏ8கலா�. 

2. *Aந\� விநிேயாக6பணி எ�பதா,� ெபா�ம�க# நல� சா�Rத பணி 
எ�பதா,� தனி அ,வல� அவ�களி� ��அNமதி ெப8/ 
ேம8ெகா#ள6ப�ட நடவA�ைககைள ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 16 
அ�ய�� நகரா�சி�* ெசாRதமான நவ \ன எ�வாQ தகன ேமைட க�டட� 

ெபர�ப�� சாைலயி- ஊ�� ஒ��* Oறமாக உ#ள�. அர[ மாவ�ட தைலைம 
ம�R�வமைனயி- தினச� ெகாேரானா ெதா8றினா- சராச�யாக 10 
எ2ணி�ைகயிலான மரணEக# நிக1வதா-, நவ \ன எ�வாQ தகன ேமைட 
ெதாட� பய�பா�A- உ#ள�. ேம,�, ஊ��* ஒ��* Oறமாக உ#ளதா- இர7 
ேநரEகளி- ச�க விேராதிக# தகாத ெசயலி- ஈ4ப4வதாக ெத�யவ�கிற�.  
எனேவ, ேம8க2ட க�டட5திைன க2காணி�க ஏ�வாக க2காணி6O ேகமரா 
ெபா�5�� பணிக# 1920 ஆ24 தமி1நா4 மாவ�ட நகரா�சிக# விதி 15 ம8/� 
1998ஆ� ஆ24 தமி1நா4 ெவளி6பைடயான ஒ6பRத6O#ளி விதி16(A)� பAQ� 
ேம8ெகா#ள6ப�4 அத8கான ப�Aய- ெதாைகயிைன K.80,900/-ைன KPS 
Technologies உ�ைமயாள� தி�.M.பிரபாகர� எ�பவ��* வழEக6ப�4#ளைத 
ம�ற5தி� பா�ைவ�*� பதிவி8*�. 
அ,வலக *றி6O 

ெகாேரானா ேநாJ ��ெனHச��ைக பணி எ�பதா,� ெபா� ம�க# 
நல� சா�Rத பணி எ�பதா,� நகரா�சி விதி15� கீ1 பணிகளி� 
ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக K.80,900/- வழEகியைத ம�ற� 
அNமதி5� பதி7 ெசJயலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

16.07.2021 111 

ெபா�# எ2. 17 
அ�ய�� நகரா�சி Oதிய அ,வலக க�டட� ம8/� நவ \ன எ�வாQ 

தகன ேமைட க�டட� ஆகிவ8றிைன மா2Oமி*.தமிழக �த-வ� அவ�க# 
திற6பத8* வ�ைக O�வைத ��னி�4 மாவ�ட ஆ�சி5தைலவ�, அ�ய�� 
அவ�க# ஆJ7���ட5தி- வழEக6ப�ட அறி7ைரயி�பA நக�� ��கிய 
ப*திகளி- ெபா� ம�க# �4� இடEகளி- த8காலிக *Aந\� வசதி ம8/� 
த8காலிக கழி6பிடEக# அைம�*� பணிக# 1920 ஆ24 தமி1நா4 மாவ�ட 
நகரா�சிக# விதி 15 ம8/� 1998ஆ� ஆ24 தமி1நா4 ெவளி6பைடயான 
ஒ6பRத6O#ளி விதி16(A)� பAQ� ேம8ெகா#ள6ப�4 அத8கான ப�Aய- 
ெதாைக K.3,00,000/-ைன தி�.P.இராமலிEக�, அ�ய�� எ�பவ��* 
வழEக6ப�4#ளைத ம�ற5தி� பா�ைவ�*� பதிவி8*�. 
அ,வலக *றி6O 

ெபா� [காதார பணி எ�பதா,�, அர[ நிக1Hசி எ�பதா,� நகரா�சி 
விதி15� கீ1 பணிகளி� ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக K.3,00,000/- 
வழEகியைத ம�ற� அNமதி5� பதி7 ெசJயலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 18 
COVID - 19 இர2டவ� அைலயி� காரணமாக ெகாேரானா ைவரe 

ெதா8/ பாதி�க6ப�4#ள நப�கைள தEக ைவ5� ம�5�வ சிகிHைச அளி�க 
ஏ�வாக அர[ கைல ம8/� அறிவிய- க-��யி- அைம�*மா/ மாவ�ட 
ஆ�சி5தைலவ�, அ�ய�� அவ�களி� ஆJ7���ட5தி- வழEக6ப�ட 
அறி7ைரயி�பA, நகரா�சி விதி 15� கீ1 அர[ கைல ம8/� அறிவிய- 
க-��யி- ெகாேரானா ைவரe ெதா8/ பாதி�க6ப�4#ள நப�கC�காக 
*ளியலைறயிைன அ,மினிய� Partition ெகா24 அைம�க7�, Oதிய அ,வலக 
க�டட5தி- வ�- ெசJQ� அைறயிைன ெகாேரானா ேநாJ க�46பா�4 
அைறயாக Aluminium Partition ெகா24 அைம�க 1920 ஆ24 தமி1நா4 மாவ�ட 
நகரா�சிக# விதி 15� கீ1 ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைகயிைன 
K.8,00,000/-ைன தி�.A.[தாக�, அ�ய�� எ�பவ��* வழEக6ப�4#ளைத 
ம�ற5தி� பா�ைவ�*� பதிவி8*�. 
அ,வலக *றி6O 

ெகாேரானா ேநாJ ��ெனHச��ைக பணி எ�பதா,� ெபா� ம�க# 
நல� சா�Rத பணி எ�பதா,� நகரா�சி விதி15� கீ1 பணிகளி� 
ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக K.8,00,000/- வழEகியைத ம�ற� 
அNமதி5� பதி7 ெசJயலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 19 
COVID - 19 இர2டவ� அைலயி� காரணமாக ெகாேரானா ைவரe 

ெதா8/ அதிக�5� வ�வதா- ெபா� ம�க# நல� க�தி அைன5� ப*தியி,� 
கப�ர�*Aந\� விநிேயாக� ெசJய ஏ�வாக கப�ர�*Aந\� �ரண� ெகா#�த- 
ெசJய 1920 ஆ24 தமி1நா4 மாவ�ட நகரா�சிக# விதி 15� கீ1 
ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைகயிைன K.2,83,500/-ைன M/s.Herbosiddh 
Lifecare Pvt.ltd (GMP Company No.1414), Dindigul-624005 எ�ற நி/வன5தி8* 
வழEக6ப�4#ளைத ம�ற5தி� பா�ைவ�*� பதிவி8*�. 
அ,வலக *றி6O 

ெகாேரானா ேநாJ ��ெனHச��ைக பணி எ�பதா,� ெபா� ம�க# 
நல� சா�Rத பணி எ�பதா,� நகரா�சி விதி15� கீ1 பணிகளி� 
ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக K.2,83,500/- வழEகியைத ம�ற� 
அNமதி5� பதி7 ெசJயலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 20 
அரசாைண நிைல எ2.88 ம�க# ந-வா17 ம8/� *4�ப நல5�ைற, 

நா#.24.02.2021� பA ெகாேரானா ைவரe ெதா8/ பரவி வ�வைத த46பத8* 
அைன5� �ைறக# எ4�க ேவ2Aய ��ெனHச��ைக பணிகளி- 
�த�ைமயான சIக விலகைள கைட6பிA5திட ஏ�வாக ெபா�ம�க# அதிக� 
�4� இடEக# ம8/� ெத��களி- த46Oக# அைம5திட7�, ேம,�, 
ெகாேரானா ேநாJ ெதா8/ ஏ8ப�ட நப� உ#ள ப*தியிைன (Quarantine Area) 

த46Oக# (Barricading) அைம5� தனிைம6ப45த6ப�ட ப*தியாக அைம5தி4� 
பணிகளான த8காலிக த46Oக# பணிகளான த8காலிக த46Oக# 1920 ஆ24 
தமி1நா4 மாவ�ட நகரா�சிக# விதி 15 ம8/� 1998ஆ� ஆ24 தமி1நா4 
ெவளி6பைடயான ஒ6பRத6O#ளி விதி16(A)� பAQ� ேம8ெகா#ள6ப�4 
அத8கான ப�Aய- ெதாைகயிைன K.2,52,000/-ைன தி�.A.[தாக�, அ�ய�� 
எ�பவ��* வழEக6ப�4#ளைத ம�ற5தி� பா�ைவ�*� பதிவி8*�. 
அ,வலக *றி6O 

ெகாேரானா ேநாJ ��ெனHச��ைக பணி எ�பதா,� ெபா� ம�க# 
நல� சா�Rத பணி எ�பதா,� நகரா�சி விதி15� கீ1 பணிகளி� 
ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக K.2,52,000/- வழEகியைத ம�ற� 
அNமதி5� பதி7 ெசJயலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 21 
COVID - 19 இர2டவ� அைலயி� காரணமாக ெகாேரானா ைவரe 

ெதா8/ பாதி�க6ப�4#ள நப�கைள தEக ைவ5� ம�5�வ சிகிHைச அளி�க 
ஏ�வாக அர[ கைல ம8/� அறிவிய- க-��யி- அைம�*மா/ மாவ�ட 
ஆ�சி5தைலவ�, அ�ய�� அவ�களி� ஆJ7���ட5தி- வழEக6ப�ட 
அறி7ைரயி�பA, நகரா�சி விதி 15� கீ1 அர[ கைல ம8/� அறிவிய- 
க-��யி- ெகாேரானா ைவரe ெதா8/ பாதி�க6ப�4#ள நப�க# ெவளிேய 
வராத வ2ண� GI தக4களினா- த46O அைம�*மா/�, அர[ 
ேம-நிைல6ப#ளியி- த8காலிக தினச� காJகறி கைடக# அைம5� 
ெபா�ம�க# சIக இைடெவளி பி�ப8ற ஏ�வாக ச7�* க�ைடயினா- ஆன 
த46Oக# அைம�க 1920 ஆ24 தமி1நா4 மாவ�ட நகரா�சிக# விதி 15� கீ1 
ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைகயிைன K.3,70,000/-ைன தி�.A.[தாக�, 
அ�ய�� எ�பவ��* வழEக6ப�4#ளைத ம�ற5தி� பா�ைவ�*� 
பதிவி8*�. 
அ,வலக *றி6O 

ெகாேரானா ேநாJ ��ெனHச��ைக பணி எ�பதா,� ெபா� ம�க# 
நல� சா�Rத பணி எ�பதா,� நகரா�சி விதி15� கீ1 பணிகளி� 
ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக K.3,70,000/- வழEகியைத ம�ற� 
அNமதி5� பதி7 ெசJயலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 22 
அ�ய�� நகரா�சி பைழய அ,வலக5தி- உ#ள நக�ம�ற 

��டரEகி� அைறயி- உ#ள ேடபி# ம8/� நக�ம�ற தைலவ� அம�� 
ேமைஜயிைன பழ� ம8/� பராம�6O பணிக# ேம8ெகா24 Oதிய அ,வலக 

அNமதி�க6 
ப�ட� 



நகரா�சி நக�ம�ற ��டரEகி- மா8ற� ெசJQ� பணிகைள நகரா�சி விதி15� 
கீ1 ேம8ெகா#ள6ப�டைத ம�ற5தி� பா�ைவ�*� பதிவி8*�.  
அ,வல�*றி6O 
 அ,வலக6பணி எ�பதா- நகரா�சிக# விதி 15� கீ1 பணிக# 
ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக K.2,60,000/-ைன தி�.A.[தாக�, 
வி.ைககா�A எ�பவ��* வழEகியைத ம�ற� பா�ைவயி�4 பதி7 ெசJயலா�. 

16.07.2021 117 

ெபா�# எ2. 23 
அரசாைண நிைல எ2.88 ம�க# ந-வா17 ம8/� *4�ப நல5�ைற, 

நா#.24.02.2021� பA ெகாேரானா ைவரe ெதா8/ பரவி வ�வைத த46பத8* 
அைன5� �ைறக# எ4�க ேவ2Aய ��ெனHச��ைக பணிகளி- 
�த�ைமயான சIக விலகைள கைட6பிA5திட ஏ�வாக ெபா�ம�க# அதிக� 
�4� இடEக# ம8/� ெத��களி- த46Oக# அைம5திட7�, ேம,�, 
ெகாேரானா ேநாJ ெதா8/ ஏ8ப�ட நப� உ#ள ப*தியிைன (Quarantine Area) 

த46Oக# (Barricading) அைம5� தனிைம6ப45த6ப�ட ப*தியாக அைம5தி4� 
பணிகளான த8காலிக த46Oக# பணிகளான த8காலிக த46Oக# 1920 ஆ24 
தமி1நா4 மாவ�ட நகரா�சிக# விதி 15 ம8/� 1998ஆ� ஆ24 தமி1நா4 
ெவளி6பைடயான ஒ6பRத6O#ளி விதி16(A)� பAQ� ேம8ெகா#ள6ப�4 
அத8கான ப�Aய- ெதாைகயிைன K.3,36,000/-ைன தி�.A.[தாக�, அ�ய�� 
எ�பவ��* வழEக6ப�4#ளைத ம�ற5தி� பா�ைவ�*� பதிவி8*�. 
அ,வலக *றி6O 

ெகாேரானா ேநாJ ��ெனHச��ைக பணி எ�பதா,� ெபா� ம�க# 
நல� சா�Rத பணி எ�பதா,� நகரா�சி விதி15� கீ1 பணிகளி� 
ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக K.3,36,000/- வழEகியைத ம�ற� 
அNமதி5� பதி7 ெசJயலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 24 
மாவ�ட ஆ�சி5தைலவ�, அ�ய�� அவ�க# 10.05.2021 அ�/ மாவ�ட 

தைலைம ம�5�வமைன வளாக5தி� ெகாேரானா சிற6O வா�4கைள ஆJ7 
ெசJத ேபா�, ம�5�வமைன வளாக5தி� ெவளிேய கழி7 ந\� வாJ�கா-களி- 
அைட6O ஏ8ப�4 ெபா� [காதார ச�ீேக4 ஏ8ப4� நிைலயி- உ#ளதா-, 
அதைன ச� ெசJய வழEக6ப�ட அறி7ைரயி�பA, அர[ தைலைம 
ம�5�வமைன zைழ7 வாயி- ப�தைடR�#ள சி/பால5ைத அக8றி 450mm 

வி�ட� ெகா2ட RCC ைப6 ெகா24 சி/பால� அைம5திட 1920 ஆ24 
தமி1நா4 மாவ�ட நகரா�சிக# விதி 15 ம8/� 1998ஆ� ஆ24 தமி1நா4 
ெவளி6பைடயான ஒ6பRத6O#ளி விதி16(A)� பAQ� ேம8ெகா#ள6ப�4 
அத8கான ப�Aய- ெதாைகயிைன K.1,00,000/-ைன தி�.P.இராமலிEக�, அ�ய�� 
எ�பவ��* வழEக6ப�4#ளைத ம�ற5தி� பா�ைவ�*� பதிவி8*�. 
அ,வலக *றி6O 

ெபா� ம�க# நல� சா�Rத பணி எ�பதா,� ம8/� ெபா� 
[காதார6பணி எ�பதா,� நகரா�சி விதி15� கீ1 பணிகளி� 
ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக K.1,00,000/- வழEகியைத ம�ற� 
அNமதி5� பதி7 ெசJயலா� 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

16.07.2021 119 

ெபா�# எ2. 25 
அ�ய�� நகரா�சி�*�ப�ட அ�ேப5கா� ெத�, கீழ5ெத�, ெப�ய ெத�, 

இ�[�*�ைட, க-ல*A ெத�, வ.உ.சி.ெத�, இராஜாஜி நக� 3வ� ெத�, 
இராஜாஜி நக� 4வ� ெத�, காமரா� நக� 3வ� */�* ெத�, சிEகார5 ெத�, 
eேடAய� �த- ச5யா நக� வைர, மா�ய�ம� ேகாவி- சாைல ம8/� 
இரயி-ேவ eேடச� சாைலயி- உ#ள �8ெசாAக# ம8/� ேப�R� நிைலய 
ஆ�கிரமி6Oகைள 1920 ஆ24 தமி1நா4 மாவ�ட நகரா�சிக# விதி 15 ம8/� 
1998ஆ� ஆ24 தமி1நா4 ெவளி6பைடயான ஒ6பRத6O#ளி விதி16(A)� பAQ� 
JCB வாகன� Iல� பணிக# ேம8ெகா#ள6ப�4 அத8கான ப�Aய- 
ெதாைகயிைன K.40,000/-ைன தி�.S.மேனாகர�, dம�ைரவ \ர [வாமி லா� 
ச�வ \e, ெபர�ப�� எ�பவ��* வழEக6ப�4#ளைத ம�ற5தி� பா�ைவ�*� 
பதிவி8*�. 
அ,வலக *றி6O 

அNமதி�க6 
ப�ட� 



ேம8காP� பணியிைன ெபா� நிதியி- ேம8ெகா#ளெபா� ம�க# 
நல� சா�Rத பணி எ�பதா,� ம8/� ெபா� [காதார6பணி எ�பதா,� 
நகரா�சி விதி15� கீ1 பணிகளி� ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- ெதாைக 
K.40,000/- வழEகியைத ம�ற� அNமதி5� பதி7 ெசJயலா�. 
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ெபா�# எ2. 26 
அ�ய�� நகரா�சி ெபாறியிய- பி�7 வா�4 எ2.03 ப*தி�*�ப�ட 

எ5�ரா� நக�- உ#ள கழிவைறயி- கத7க#, த2ண\� வசதி ம8/� மி� 
வசதிக# இ-லாம- மிக7� ப�தைடR�#ளதா-, ேம8க2ட கழிவைறைய 
பராம�6O பணிக# ேம8ெகா#ள தயா��க6ப�ட மதி6பீ4 K.2,00,000/- ம�ற 
அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக *றி6O 

1. ேம8காP� பணியிைன ெபா� நிதியி- ேம8ெகா#ளலா�. 
2. ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

16.07.2021 121 

ெபா�# எ2. 27 
அ�ய�� நகரா�சி ெபாறியிய- பி�7 வா�4 எ2.03 இரயி-ேவ 

eேடச� சாைலயி� ஓர6ப*தியி- உ#ள சி/ விைச6ப�O (MPP) 

அைம�க6ப�4#ள�. த8ேபா� ஆ1*ழாJ கிண8றி- உ#ள நில5தA ந\� ம�ட� 
*ைறவாக உ#ளதா- ெபா� ம�கC�* ேபா�மான *Aந\� வழEக 
இயலவி-ைல. எனேவ, ேம8க2ட சி/விைச ப�பி- உ#ள ஆ1*ழாJ 
கிண8ைற Oதியதாக அைம�*� பணிக# ேம8ெகா#ள தயா��க6ப�ட மதி6பீ4 
K.5,20,000/- ம�ற அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக *றி6O 

1. ேம8காP� பணியிைன ெபா� நிதியி- ேம8ெகா#ளலா�. 
2. ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

16.07.2021 122 

ெபா�# எ2. 28 
அ�ய�� நகரா�சி�* *Aந\� வழE*� தி�மா~� தைலைம ந\ேர8/ 

நிைலய5திலி�R� வ�� பிரதான *Aந\� *ழாயி� Iல� வழிேயார 
கிராமEகளான சா5தமEகள�, கீழ6ப�U�, வாரணவாசி, த75தாJ*ள� ம8/� 
அ�மா*ள� ஆகிய ப*திகC�* தினச� *Aந\� வழEக6ப�4 வ�கிற�. 
இ6ப*தியி- வழEக6ப4� *Aந\�� அள7 அதிகமாக ெபற6ப4வதாக ெத�ய 
வ�கிற�. இதனா- இRநகரா�சி�* ெபற6ப4� *Aந\� *ைறவாக 
ெபற6ப4கிற�. எனேவ, ேம8க2ட அ�மா*ள�, சா5தமEகள� ம8/� 
கீழ6ப�U� ப*திகளி- *Aந\�� அளைவ கண�கீ4 ெசJQ� வைகயி- *Aந\� 
அளவ \4மானி ெபா�5�வத8* தயா��க6ப�ட மதி6பீ4 K.1,00,000/- ம�ற அNமதி 
ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக *றி6O 

1. ேம8காP� பணியிைன ெபா� நிதியி- ேம8ெகா#ளலா�. 
2. ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 
ப�ட� 

16.07.2021 123 

ெபா�# எ2. 29 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களி� ெசய-�ைறக# 

உ5திர7 கAத� ந.க.எ2.31441/2016/WS3, நா#.28.11.2016�பA, டா�ெச� வள�Hசி 
தி�ட5தி� கீ1 வாச� ஏ� ம8/� ெகா�O*ழி�*�ைட ேபா�ற ந\� நிைலகளி- 
மர� ந4த-, கசி7 ந\��*�ைட ம8/� மைழந\� க�டைம6O பணிக# நாக�மா# 
சாவA ஏ� ந\�நிைலயிைன ேம�ப45�வத8கான பணிக# ேம8ெகா#ள K.16.74 
இல�ச� மதி6பீ�A8* நி�வாக அNமதி ெபற6ப�4, உ�ய நைட�ைறகளி� பA 
ஒ6பRத6O#ளி ெபற6ப�4, 28.07.2017 அ�/ தி�.ெவ.ஹ�கி�Zண�, எ�பவ��* 
ேவைல உ5திர7 வழEக6ப�ட�. 

ஆனா-, 3 வ�டEக# கடR��, ஒ6பRததார� பணியிைன விைரR� 
�A�காம- காலதாமத� ெசJ� வ�� ெசயலான�, ஒ6பRத6O#ளி 
விதி�ைறக# ம8/� நிபRதைனகைள மீறிய ெசயலா*�. ஒ6பRததார�ட� 
பல�ைற ேவைலைய ஆர�பி�க ேகா� ெத�வி5த ேபா�� தி�ட6பணிகைள 
நிைறேவ8றாம- ெமா5தன ேபா�*ட� ெசய-ப4வதா-, தி�ட6பணிக# 
நிைறேவ8/வதி- காலதாமத� ஏ8ப�4#ளதா-, ஒ6பRததார�� ேவைல 

அNமதி�க6 
ப�ட� 



உ5திர7 ர5� ெசJய6ப4கிற� எ�/�, அத8கான இழ6பீ�4 ெதாைக 
ஒ6பRததார� ைவ6O5ெதாைகயிலி�R� ஈ4 ெசJய6ப4� எ�/ 08.07.2021� ேததி 
ர5� அறிவி6O வழEக6ப�4� நாள� ேததி வைர எDவித விள�க�� 
அளி�க6படவி-ைல. எனேவ, தி�.ெவ.ஹ�கி�Zண�, அ�ய�� எ�பவ�� 
ஒ6பRத6O#ளிைய ர5� ெசJதிட7�, அத8கான இழ6பீ4 ெதாைகயிைன 
தி�.ெவ.ஹ�கி�Zண�, அ�ய�� அவ�களி� ைவ6O5ெதாைகயிலி�R� ஈ4 
ெசJதிட7� ம�ற5தி� அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�.  
அ,வலக *றி6O 

ம�ற� அNமதி�கலா�. 
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ெபா�# எ2. 30 
 அ�ய�� நகரா�சி�* தி�மா~� தைலைம ந\ேர8/ நிைலய5திலி�R� 
ெகா#ளிட� ��4 *Aந\� தி�ட5தி� கீ1 விநிேயாக� ெசJய6ப4� *Aந\ரான 
சா5தமEகள�, கீழ6ப�U�, வாரணவாசி, த75தாJ*ள� ம8/� அ�மா*ள� 
ஆகிய வழிேயார கிராமEகC�* வழEக6ப�4 வ�கிற�. இவ8/#, 
சா5தமEகள�, கீழ6ப�U� ம8/� அ�மா*ள� ஆகிய வழிேயார கிராமEகளி- 
வழEக6ப4� *Aந\�� அளைவ கண�கி4வத8* க�46பா�4 மீ�ட� 
(electromagnetic water meter) ெபா�5�� பணிக# 15வ� நிதி�*� தி�ட5தி� கீ1 
ேம8ெகா#ள தயா��க6ப�4#ள தி�ட மதி6பீ4 K.10.00 இல�ச5தி8* ம�ற 
அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6O 
 ெபா� ம�க# நல� சா�Rத பணி எ�பதா,�, *Aந\� விநிேயாக6பணி 
எ�பதா,� பணியிைன உட� ேம8ெகா#ள ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 

ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 31 
 அ�ய�� நகரா�சி�* *Aந\� வழE*� தி�மா~� தைலைம ந\ேர8/ 
நிைலய5தி- பைழய ம8/� Oதிய ��4 *Aந\� தி�ட5தி- ெசய-ப4� 50HP 

மி�ேமா�டா� அA�கA ப�� ஏ8ப4வதா,�, அதைன ச� ெசJQ� ேநரEகளி- 
*Aந\� விநிேயாக� ெசJவதி- ெதாJ7 ஏ8ப4வைத ச� ெசJதிட Oதிய 50HP மி� 
ேமா�டா�ைன 15வ� நிதி�*� தி�ட5தி� கீ1 ெகா#�த- ெசJதிட K.10.00 
இல�ச5தி8* ம�ற அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6O 
 ெபா� ம�க# நல� சா�Rத பணி எ�பதா,�, *Aந\� விநிேயாக6பணி 
எ�பதா,� பணியிைன உட� ேம8ெகா#ள ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 

ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 32 
 அ�ய�� நகரா�சி�* *Aந\� வழE*� தி�மா~� தைலைம ந\ேர8/ 
நிைலய5தி- பைழய ம8/� Oதிய ��4 *Aந\� தி�ட5தி- ெசய-ப4� 7.50HP, 10HP & 
15HP மி�ேமா�டா� அA�கA ப�� ஏ8ப4வதா,�, அதைன ச� ெசJQ� ேநரEகளி- 
*Aந\� விநிேயாக� ெசJவதி- ெதாJ7 ஏ8ப4வைத ச� ெசJதிட Oதிய 7.50HP, 10HP & 
15HP மி� ேமா�டா�ைன 15வ� நிதி�*� தி�ட5தி� கீ1 ெகா#�த- ெசJதிட K.10.00 
இல�ச5தி8* ம�ற அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6O 
 ெபா� ம�க# நல� சா�Rத பணி எ�பதா,�, *Aந\� விநிேயாக6பணி 
எ�பதா,� பணியிைன உட� ேம8ெகா#ள ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 

ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 33 
 அ�ய�� நகரா�சி பைழய அ,வலக வளாக5தி- உ#ள ேம-நிைல 
ந\�5ேத�க5ெதா�Aயி� [8/H[வ� இAR� வி�டதா-, Oதிய [8/H[வ� ம8/� Paver 
Block பதி�*� பணிக# 15வ� நிதி�*� தி�ட5தி� கீ1 அைம�க தயா��க6ப�4#ள 
தி�டமதி6பீ4 K.4.99 இல�ச5தி8* ம�ற அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6O 
 ெபா� ம�க# நல� சா�Rத பணி எ�பதா,�, *Aந\� விநிேயாக6பணி 
எ�பதா,� பணியிைன உட� ேம8ெகா#ள ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 

ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 34 
 அ�ய�� நகரா�சி�*�ப�ட ப*தியி- உ#ள அர[ கைல ம8/� க-�� 
வளாக5தி- உ#ள ேம-நிைல ந\�5ேத�க5ெதா�A [8றி,� Paver Block பதி5த-, 
இ��O பAக�4 (MS staircase) அைம5த- ம8/� *��ப�சாவA பராம�6O பணிக# 
15வ� நிதி�*� தி�ட5தி� ேம8ெகா#ள தயா��க6ப�4#ள தி�டமதி6பீ4 K.6.00 
இல�ச5தி8* ம�ற அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 

அNமதி�க6 

ப�ட� 



அ,வலக�*றி6O 
 ெபா� ம�க# நல� சா�Rத பணி எ�பதா,�, *Aந\� விநிேயாக6பணி 
எ�பதா,� பணியிைன உட� ேம8ெகா#ள ம�ற� அNமதி�கலா�. 
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ெபா�# எ2. 35 
அ�ய�� நகரா�சி�* ெசாRதமான ேப�R� நிைலய5தி- உ#ள கைட 

எ2.05ஐ நட5தி வ�� தி�.ேகாவிRதரா� எ�பவ� ெபய�- உ#ள�. *5தைகதார� 
கடRத 03.02.2020 அ�/ இறR�வி�டதா-, அ�னார� வா�[தார��, மகNமான 
தி�.ேகா.ெப�யசாமி எ�பவ� *5தைக உ�ைமயிைன அ�னார� ெபய� மா8ற� 
ெசJ� தர�ேகா� வி2ண6பி5�#ளா�. கால� ெச�ற தி�.ேகாவிRதரா� 
*5தைகதார� இதர வா�[தார�க# *5தைக உ�ம5திைன ெபய� மா8ற� ெசJ� தர 
ச�மத� கAத� ெத�வி5�#ளன�. எனேவ, அரசாைண(நிைல) எ2.92, 
நா#.03.07.2007�பA ெபய� மா8ற� ெசJய ம�ற5தி� அNமதி�*� பா�ைவ�*� 
ைவ�க6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6O 
 தி�.ெப�யசாமி எ�பவ� *5தைக உ�ம5திைன நைட�ைறயி�பA, *5தைக 
அரசாைணகளி�பA, நிபRதைனகC�* உ�ப�4 ெபய� மா8ற� ெசJயலா�. 

அNமதி�க6 

ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 36 
அ�ய�� நகரா�சி�* ெசாRதமான ேப�R� நிைலய5தி- உ#ள கைட 

எ2.34 ம8/� 41ஐ நட5தி வ�� தி�.�ைரக2P எ�பவ� ெபய�- உ#ள�. 
*5தைகதார� கடRத 09.08.2014 அ�/ இறR�வி�டதா-, அ�னார� வா�[தார��, 
மகNமான தி�.�.மணிக2ட� எ�பவ� *5தைக உ�ைமயிைன அ�னார� ெபய� 
மா8ற� ெசJ� தர�ேகா� வி2ண6பி5�#ளா�. கால� ெச�ற தி�.�ைரக2P 
*5தைகதார� இதர வா�[தார�க# *5தைக உ�ம5திைன ெபய� மா8ற� ெசJ� தர 
ச�மத� கAத� ெத�வி5�#ளன�. எனேவ, அரசாைண(நிைல) எ2.92, 
நா#.03.07.2007�பA தி�.�.மணிக2ட� ெபய��* ேம8பA கைடயிைன ெபய� மா8ற� 
ெசJய ம�ற5தி� அNமதி�*� பா�ைவ�*� ைவ�க6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6O 
 ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 

ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 37 
அரசாைண (4D) எ2.2 நகரா�சி நி�வாக� ம8/� *Aந\� வழEக- �ைற 

நா#.26.02.02021�பA, அ�மா உணவக [ய உதவி*� பணியாள�கC�* தினச� �லி 
K.250/-லி�R� K.325/- என உய�5தி வழEகி அரசாைண ம�ற5தி� பா�ைவ�*� 
பதிவி8*�. 
அ,வலக�*றி6O 
 ம�ற� பதி7 ெசJயலா�. 

அNமதி�க6 

ப�ட� 
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ெபா�# எ2. 37 
COVID - 19 இர2டவ� அைலயி� காரணமாக ெகாேரானா ைவரe ெதா8/ 

அதிக�5� வ�வதா- ெபா� ம�க# நல� க�தி அைன5� ப*தியி,� கப�ர�*Aந\� 
விநிேயாக� ெசJய ஏ�வாக கப�ர�*Aந\� �ரண� ெகா#�த- ெசJய 1920 ஆ24 
தமி1நா4 மாவ�ட நகரா�சிக# விதி 15� கீ1 ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான ப�Aய- 
ெதாைகயிைன K.3,30,750/-ைன M/s.Herbosiddh Lifecare Pvt.ltd (GMP Company No.1414), Dindigul-624005 
எ�ற நி/வன5தி8* வழEக6ப�4#ளைத ம�ற5தி� பா�ைவ�*� பதிவி8*�. 
அ,வலக *றி6O 

ெகாேரானா ேநாJ ��ெனHச��ைக பணி எ�பதா,� ெபா� ம�க# நல� 
சா�Rத பணி எ�பதா,� நகரா�சி விதி15� கீ1 பணிகளி� ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான 
ப�Aய- ெதாைக K.3,30,750/- வழEகியைத ம�ற� அNமதி5� பதி7 ெசJயலா�. 

அNமதி�க6 

ப�ட� 
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நவ \ன எ�வாQ தகன ேமைடயி- இறRதவ�களி� உட-க# மர�க�ைடக# ெகா24 
எ��க6ப�4 வRத நிைலயி-, ெகாேரானா கால5தி- ெகாேரானாவா- பாதி�க6ப�4 
இறRதவ�களி� எ2ணி�ைக அதிக�5தா- நவ \ன எ�வாQ தகன ேமைடயி- 
இறRதவ�களி� உட-கைள எ�6பத8* காலதாமத� ஆனதா-, மர�க�ைட�* 
மா8றாக சிலி2ட� (Gas) ெகா24 எ�6பத8கான க�டைம6O பணிக# ேம8ெகா#ள 
தயா��க6ப�ட மதி6பீ4 ெதாைக K.2.00 இல�ச5தி8* ம�ற அNமதி 
ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6O 
 ம�ற� அNமதி�கலா�. 

அNமதி�க6 

ப�ட� 
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நவ \ன எ�வாQ தகன ேமைடயி- மர�க�ைட�* மா8றாக சிலி2ட� (Gas) 

ெகா24 எ�6பத8கான க�டைம6O பணிக# ேம8ெகா#ள 14.07.2021 அ�/ ெபற6ப�ட 
ஒ6பRத6O#ளிக# ம�ற5தி� பா�ைவ�*� �Aவி8*�. 

வ. 
எ2 

விபர� ஒ6பRத6O#ளி விைல விகித� 

1 M/s.M.H.T Engineering, Chennai 1.82%  மதி6பீ�ைட விட *ைற7 

2 M/s.Yes Yes Jee Engineering, Chennai 0.70%  மதி6பீ�ைட விட *ைற7 

ேம8காP� ஒ6பRத6O#ளிகளி- மதி6பீ�ைடவிட *ைறவாக ெகா45த M/s.M.H.T 

Engineering, Chennai எ�ற நி/வன5தி� ஒ6பRத6O#ளியிைன ஏ8கலா�. 
அ,வலக�*றி6O 

ம�ற� அNமதி�கலா� 

அNமதி�க6 

ப�ட� 
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மாவ�ட ஆ�சி5தைலவ�, அ�ய�� அவ�களி� அறி7ைரயி�பA, நகரா�சி 
எ-ைல�*�ப�ட ப*திகளி- ெகாேரானா த46O நடவA�ைகயாக காJHச- 
க2டறிRதவ�க#, ெகாேரானா அறி*றி உ#ளவ�க#, த46jசி ேபாடாதவ�கைள 
ப8றிய விபர� ேசக�5த-, காJHச- ம8/� அறி*றிக# க2டறிRதவ�கைள 
�கா�கC�* அN6பி ைவ5த- ேபா�ற பணிகைள ேம8ெகா#ள 100 வ \4கC�* 
ஒ� நப� என கண�ெக46பாள�கைள நியமி5� பணி ேம8ெகா#ள7�, இ6பணியிைன 
கவி�*யி- ெப2க# [யஉதவி�*�வி� Iல� பணிக# ேம8ெகா#ள7� உ5ேதச 
ெசலவின� K.7.00 இல�ச� ம�ற அNமதி ேவ2ட6ப4கிற�. 
அ,வலக�*றி6O 
 ம�ற� அNமதி�கலா�. 
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அரசாைண நிைல எ2.88 ம�க# ந-வா17 ம8/� *4�ப நல5�ைற, 
நா#.24.02.2021� பA ெகாேரானா ைவரe ெதா8/ பரவி வ�வைத த46பத8* 
அைன5� �ைறக# எ4�க ேவ2Aய ��ெனHச��ைக பணிகளி- ெகாேரானா 
ேநாJெதா8றி� காரணமாக இறRதவ�களி� உட-கைள அ�ய�� நகரா�சி�* 
ெசாRதமான நவ \ன எ�வாQ தகன ேமைடயி- அட�க� ெசJய அ�ய�� மாவ�ட 
ஆ�சி5தைலவ�, அ�ய�� அவ�களா- அறி7/5த6ப�டதி� அA6பைடயி- 
த8காலிய கா5தி�6ேபா� �ட� அைம�க 1920 ஆ24 தமி1நா4 மாவ�ட நகரா�சிக# 
விதி 15 ம8/� 1998ஆ� ஆ24 தமி1நா4 ெவளி6பைடயான ஒ6பRத6O#ளி 
விதி16(A)� பAQ� ேம8ெகா#ள6ப�4 அத8கான ப�Aய- ெதாைகயிைன K.3,36,000/-
ைன தி�.A.[தாக�, அ�ய�� எ�பவ��* வழEக6ப�4#ளைத ம�ற5தி� 
பா�ைவ�*� பதிவி8*�. 
அ,வலக *றி6O 

ெகாேரானா ேநாJ ��ெனHச��ைக பணி எ�பதா,� ெபா� ம�க# நல� 
சா�Rத பணி எ�பதா,� நகரா�சி விதி15� கீ1 பணிகளி� ேம8ெகா#ள6ப�டத8கான 
ப�Aய- ெதாைக K.3,36,000/- வழEகியைத ம�ற� அNமதி5� பதி7 ெசJயலா�. 
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