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அ�ய�� நகரா�சியி� சாதாரண���ட� நிக�� ���கி வ�ட� 28.09.2021� ேததி ெச#வா$கிழைம காைல 11.00 
மணி�) தனிஅ,வல� அவகளி� தைலைமயி. நைடெப0�. அ� ெதாட�பான கீ2க3ட ெபா�4க4 

ப�சலீிைன�) எ67��ெகா4ள8பட94ள�. 

28.09.2021 151 

அ�ய�� நகரா�சி�)�ப�ட ப)திகளி. உ4ள வ ;6களி. ேசக��)� ம�)� 
ம<0� ம�காத )8ைபகைள அ�ய�� நகரா�சி) ெசா=தமான ேப�ட� >ல� 
இய@)� (BOV) வாகன� >ல� ெபற8ப�6 அ8Gற8ப67த8ப�6 வ�கிற�. 
ேம<காH� bov வாகன@களி. 11 எ3ணி�ைகயிலான வாகன@களி. ேப�ட� 
ப�� ஏ<ப�64ளதா,� ம<0� வாகன7தி. ஏ<ப�64ள ப��கைள ச� 
ெச$திட9� ஆ)� உ7ேதச ெசலவின� K.8.90 இல�ச7தி<) ம�ற அLமதி 
ேவ3ட8ப6கிற�. 
அ,வலக�)றி8G 
ெபா� Mகாதார8பணி எ�பதா,� ெபா�ம�க4 நல� சா�=த பணி எ�பதா,� 
ேம<காH� பணியிைன ெபா� நிதியிலி�=� ேம<ெகா4ள ம�ற� 
அLமதி�கலா� 

அLமதி�க8 
ப�ட� 

28.09.2021 152 

மாவ�ட ஆ�சி7தைலவ�, அ�ய�� அவ�களி� ெசய.�ைறக4 கOத� 
ந.க.எ3.அ4/4254/2021, நா4.31.07.2021�பO, அ�ய�ர மாவ�ட விைளயா�டர@கி. 
15.08.2021 அ�0 Mத=திர தின விழா-2021 ெகா3டா�ட7தி<கான ��ேன<பா6 
பணிக4 1920 ஆ36 தமி2நா6 மாவ�ட நகரா�சிக4 விதி 15 ம<0� 1998ஆ� 
ஆ36 தமி2நா6 ெவளி8பைடயான ஒ8ப=த8G4ளி விதி16(A)� பOX� 
ேம<ெகா4ள8ப�6 அத<கான ப�Oய. ெதாைகயிைன K.2,50,000/-ைன 
தி�.பி.இராமலி@க� எ�பவ��) வழ@க8ப�64ளைத ம�ற7தி� பா�ைவ�)� 
பதிவி<)�. 
அ,வலக )றி8G 
அரM நிக2Yசி எ�பதா. நகரா�சி விதி15� கீ2 பணிகளி� 
ேம<ெகா4ள8ப�டத<கான ப�Oய. ெதாைக K.2,50,000/-ைன தி�.பி.இராமலி@க� 
எ�பவ��) வழ@கியைத ம�ற� அLமதி7� பதி9 ெச$யலா�. 

அLமதி�க8 
ப�ட� 

28.09.2021 153 

அ�ய�� நகரா�சி ப)திகZ�) தி�மா[� தைலைம ந;ேர<0 நிைலய7திலி�=� 
உ=த8ப�6 தினச� )Oந;� வழ@க8ப�6 வ�கிற�. தி�மா[� \னிய� 
அ,வலக� அ�கி. உ4ள பால7தி. ேதசிய ெந6]சாைல அகல8ப67�� 
இட7தி. அைம=�4ள�. இ#உ=��)ழா$ தனியாக பால7தி. தா@)Mவ� 
இ.லாததா. உ=�)ழா$ உைட=� ெபா� ம�கZ�) )Oந;� வழ@க இயலாத 
^2நிைல ஏ<ப6வைத தவி��)� ெபா��6 உடேன கா�கி��Oனா. ஆனா தா@) 
Mவ� அைம�)� பணி 1920 ஆ36 தமி2நா6 மாவ�ட நகரா�சிக4 விதி 15 ம<0� 
1998ஆ� ஆ36 தமி2நா6 ெவளி8பைடயான ஒ8ப=த8G4ளி விதி16(A)� பOX� 
ேம<ெகா4ள8ப�6 அத<கான ப�Oய. ெதாைகயிைன K.1,30,000/-ைன தி�.S.ராஜா, 
ஒ8ப=ததார�, அ�னிம@கள� எ�பவ��) வழ@க8ப�64ளைத ம�ற7தி� 
பா�ைவ�)� பதிவி<)�. 
அ,வலக )றி8G 
)Oந;� பணி எ�பதா,� ெபா� ம�க4 நல� சா�=த பணி எ�பதா,� நகரா�சி 
விதி15� கீ2 பணிகளி� ேம<ெகா4ள8ப�டத<கான ப�Oய. ெதாைக K.1,30,000/- 
வழ@கியைத ம�ற� அLமதி7� பதி9 ெச$யலா�. 

அLமதி�க8 
ப�ட� 

28.09.2021 154 

அ�ய�� நகரா�சி�) ெசா=தமான ேப�=� நிைலய7தி. உ4ள கைட எ3.01ஐ 
நட7தி வ�� தி�மதி.A.காேவ� எ�பவ� ெபய�. உ4ள�. )7தைகதார� கட=த 
09.03.1996 அ�0 இற=�வி�டதா., அவர� வா�Mதார��, மகLமான 
தி�.A.நாகராஜ� எ�பவ� )7தைக உ�ைமயிைன அ�னார� ெபய� மா<ற� ெச$� 

அLமதி�க8 
ப�ட� 



தர�ேகா� வி3ண8பி7�4ளா�. கால� ெச�ற தி�மதி.A.காேவ� )7தைகதார� 
இதர வா�Mதார�க4 )7தைக உ�ம7திைன ெபய� மா<ற� ெச$� தர ச�மத� 
கOத� ெத�வி7�4ளன�. எனேவ, அரசாைண(நிைல) எ3.92, நா4.03.07.2007�பO 
தி�.A.நாகராஜ� ெபய��) ேம<பO கைடயிைன ெபய� மா<ற� ெச$ய ம�ற7தி� 
அLமதி�)� பா�ைவ�)� ைவ�க8ப6கிற�. 
அ,வலக�)றி8G 
ம�ற� அLமதி�கலா�. 

28.09.2021 155 

இ=நகரா�சி ெபா� Mகாதார8பி�வி. ெகாேரானா த68G நடவO�ைக�) 
பய�ப67த8ப6� கி�மி நாசினிக4 ேபா�மான இ�8G இ.லாத காரண7தினா. 
கி�மி நாசினிக4 ெகா4�த. ெச$ய உ7ேதச ெசலவின� K.4,00,000/- ம�ற அLமதி 
ேவ3ட8ப6கிற�. 
அ,வலக�)றி8G 
ம�ற� அLமதி�கலா�. 

அLமதி�க8 
ப�ட� 

28.09.2021 156 

தைலைம ெசயல�, ெச�ைன அவ�களி� காெணாளி கா�சி அறி9ைரக4 ம<0� 
மாவ�ட ஆ�சி7தைலவ� அ�ய�� அவ�களி� அறி907தலி�பO, அ�ய,� 
நகரா�சி எ.ைல�)�ப�ட ப)திகளி. ெகாேரானா த68cசி 100% இல�ைக எைடய 
ஆ@கா@ேக மாெப�� த68cசி �கா�க4 அைம7த. ம<0� விழி8Gண�9 (IEC) 
வழ@க ேதைவயான ��ெனYச��ைக நடவO�ைகக4 ேம<ெகா4ள உ7ேதச 
ெசலவின� K.80,000/-ம�ற அLமதி ேவ3ட8ப6கிற�. 
அ,வலக�)றி8G 
ம�ற� அLமதி�கலா�. 

அLமதி�க8 
ப�ட� 

28.09.2021 157 

.அ�ய�� நகரா�சி அ,வலக8பய�பா�O. உ4ள ஈ8G வாகன7தி� (TN 61 K 0911) 

ப�� ம<0� பராம�8G பணிக4 ேம<ெகா4ள உ7ேதச ெசலவின� K.20,000/- ம�ற 
அLமதி ேவ3ட8ப6கிற�.  
அ,வலக�)றி8G 
அ,வலக நி�வாக� சா�=த பணி எ�தா. தனி அ,வல�� ��அLமதி ெப<0 
ேம<ெகா4ள8ப�ட நடவO�ைககைள ம�ற� அLமதி�கலா� 

அLமதி�க8 
ப�ட� 

28.09.2021 158 

அ�ய�� நகரா�சி அ,வலக8பய�பா�O. உ4ள ஈ8G வாகன7தி� (TN 61 K 0911) 

ப�� ம<0� பராம�8G பணிக4 ேம<ெகா4ள  23.09.2021 அ�0 ெபற8ப�ட உ4i� 
விைல8G4ளிக4 விபர� பி�வ�மா0. 

வ. 
எ3 

விபர� 

அ@காள�ம� 
ஆ�ேடா jச. 

ஒ��k, 
அ�ய�� 

பாலாஜி 
ஆ�ேடா 

jச. ஒ��k, 
அ�ய�� 

நாகராஜ� 
ஆ�ேடா 

jச. ஒ��k, 
அ�ய�� 

1 

அ�ய�� நகரா�சி 
அ,வலக8பய�பா�O. 

உ4ள ஈ8G வாகன7தி� (TN 61 

K 0911) ப�� ம<0� 
பராம�8G பணிக4 
ேம<ெகா4Zத. 

K.17,640/- K.18,330/- K.19,285/- 

வர8ெப<ற விைல8G4ளிகளி. )ைறவான விைல8G4ளி வழ@கிய அ@காள�ம� 
ஆ�ேடா jச. ஒ��k, அ�ய�� எ�ற நி0வன7தி� விைல8G4ளிைய ஏ<கலா�. 
அ,வலக�)றி8G 

1. )ைற=த விைல8G4ளி ெகா67த அ@காள�ம� ஆ�ேடா jச. ஒ��k, 
அ�ய�� எ�ற நி0வன7தி� விைல8G4ளிைய ஏ<கலா�. 

2.  அ,வலக நி�வாக� சா�=த பணி எ�தா. தனி அ,வல�� ��அLமதி 
ெப<0 ேம<ெகா4ள8ப�ட நடவO�ைககைள ம�ற� அLமதி�கலா�. 

3. ேம<காH� பணியிைன ெபா� நிதியி. ேம<ெகா4ளலா�. 

அLமதி�க8 
ப�ட� 

28.09.2021 159 

அ�ய�� நகரா�சி அ,வலக8பய�பா�O. உ4ள ஈ8G வாகன7தி� (TN46D 

2893) ேப�ட� ப�தைட=�4ளைத ச� ெச$X� பணிக4 ேம<ெகா4ள உ7ேதச 
ெசலவின� K.8,000/- ம�ற அLமதி ேவ3ட8ப6கிற�.  
அ,வலக�)றி8G 

அ,வலக நி�வாக� சா�=த பணி எ�தா. தனி அ,வல�� ��அLமதி 
ெப<0 ேம<ெகா4ள8ப�ட நடவO�ைககைள ம�ற� அLமதி�கலா�. 

அLமதி�க8 
ப�ட� 



28.09.2021 160 

அ�ய�� நகரா�சி அ,வலக8பய�பா�O. உ4ள ஈ8G வாகன7தி� (TN46D 

2893)) ேப�ட� ப�தைட=�4ளைத ச� ெச$X� பணிக4 ேம<ெகா4ள 23.09.2021  
அ�0 ெபற8ப�ட உ4i� விைல8G4ளிக4 விபர� பி�வ�மா0. 

வ. 
எ3 

விபர� 
ச�தி ேப�ட� 

ஹ9k, 
அ�ய�� 

m ெல�Mமி 
ேப�ட� ஹ9k, 
த97தா$)ள� 

சிவ� 
ேப�ட�k, 
அ�ய�� 

1 

அ�ய�� நகரா�சி 
அ,வலக8பய�பா�O. உ4ள 
ஈ8G வாகன7தி� (TN46D 2893) ) 

ேப�ட� ப�தைட=�4ளைத ச� 
ெச$X� பணிக4 
ேம<ெகா4Zத. 

K.7,200/- K.7,300/- K.7,500/- 

வர8ெப<ற விைல8G4ளிகளி. )ைறவான விைல8G4ளி வழ@கிய ச�தி ேப�ட� 
ஹ9k, அ�ய�� எ�ற நி0வன7தி� விைல8G4ளிைய ஏ<கலா�. 
அ,வலக�)றி8G 
1. )ைற=த விைல8G4ளி ெகா67த ச�தி ேப�ட� ஹ9k, அ�ய�� எ�ற 

நி0வன7தி� விைல8G4ளிைய ஏ<கலா�. 
2.  அ,வலக நி�வாக� சா�=த பணி எ�தா. தனி அ,வல�� ��அLமதி 

ெப<0 ேம<ெகா4ள8ப�ட நடவO�ைககைள ம�ற� அLமதி�கலா�. 
3. ேம<காH� பணியிைன ெபா� நிதியி. ேம<ெகா4ளலா�. 

 

28.09.2021 161 

நகரா�சியி� கீ2காH� ப�Oயலி. க364ள ஆ36 )7தைக இன@கைள 
ஒ8பைட8G நா4 �த. 31.03.2024 வைர >�றா36கZ�) ஒ8ப=த8G4ளி ம<0� 
ெபா� ஏ,� ேகா�வத<) ம�ற7தி� அLமதி�) ைவ�க8ப6கிற�. 

வ. 
எ3 

ஏல இன7தி� விபர� 
 

ஒ8ப=த8G4ளி 
ம<0� 

ஏல8ெபா08G 
ெதாைக தனி7 

தனியாக. 

ெசா7� 
மதி8G 

சா�றித2 
01.01.2021�) 

பி�ன� 
ெப<றதாக 
இ��க 

ேவ36� 

ெசா7� மதி8G 
சா�றித2 

இ.லாதவ�க4 
ெச,7த 
ேவ3Oய 
�6த. 
ெபா08G 
ெதாைக 

1 2 3 4 5 

1 

அ�ய�� நகர எ.ைல�)4 
nைழX� சர�) 
வாகன@கZ�) க�டண� 
வ^. ெச$X� உ�ம�  

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

2 
தினச� மா��ெக�O. உ4ள 
க�டண�கழிவைற வ^. 
ெச$X� உ�ம� 

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

3 
தினச� கா=தி மா��ெக�O. 
க�டண கழிவைற அ�கி. 
உ4ள அைற எ3.01 

K.25,000/- K.50,000/- K.25,000/- 

4 
தினச� கா=தி மா��ெக�O. 
Gதியதாக க�ட8ப�64ள 
கைட எ3.04 

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

5 
தினச� கா=தி மா��ெக�O. 
Gதியதாக க�ட8ப�64ள 
கைட எ3.06 

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

அ,வலக�)றி8G 
1. ஒ8ப=த8G4ளி ம<0� ெபா� ஏல� வி6வத<) ம�ற� அLமதி�கலா�. 
2. ெபா� நிப=தைனக4 ம<0� சிற8G நிப=தைனக4 ம�ற� அLமதி�கலா�. 
3. ேம<க364ள )7தைக இன@க4 ெபா� ஏல7தி. வி6வத<) தினச� 

நாளிதழி. ஒ� நா4 விள�பர� ெச$வத<)�, அத<கான ெசலவின7ைத 
ம�ற� அLமதி�கலா�. 

அLமதி�க8 
ப�ட� 

28.09.2021 162 

அ�ய�� நகரா�சி�)�ப�ட வா�6 எ3.01 �த. 18வைர வி6ப�ட ம<0� 
விkத�8G ப)திகளி. Gதிதாக 20w, 40w ம<0� 90w LED ெத�மி�விள�)க4 
அைம�)� பணிக4 ேம<ெகா4ள தயா��க8ப�ட தி�டமதி8பீ6 K.28.00 

அLமதி�க8 
ப�ட� 



இல�ச7தி<) தி�ட8பிேரரைண தயா��க8ப�64ள�. ேம,�, ேம<காH� 
பணியிைன ஏேதL� தி�ட7தி� கீ2 ��மா�யமாக ஒ��கீ6 ெச$� பணி 
ேம<ெகா4ள நி�வாக அLமதி வழ@க ேவ3O நகரா�சி நி�வாக இய�)ந�, 
ெச�ைன அவ�களி� அ,வலக7தி<) தி�ட8பிேரரைண சம�8பி7திட ம�ற 
அLமதி ேவ3ட8ப6கிற�. 
அ,வலக�)றி8G 

ம�ற� அLமதி�கலா�. 
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அ�ய�� நகரா�சி�)�ப�ட வா�6 எ3.01 �த. 18வைர உ4ள ப)திகளி. 
ஏ<கனேவ உ4ள ேசாOய� ஆவி விள�கைளX� (SVL) ம<0� உய� ேகாGர 
விள�)களி. ெபா�7த8ப�64ள ெம�ட. ஹலா$6 (High Mast MHL) 
விள�)கைளX�  LED மி�விள�)களாக மா<றி அைம7திட தயா��க8ப�ட உ7ேதச 
தி�டமதி8பீ6 K.22.20 இல�ச7தி<) தி�ட8பிேரரைண தயா��க8ப�64ள�. ேம,�, 
ேம<காH� பணியிைன ஏேதL� தி�ட7தி� கீ2 ��மா�யமாக ஒ��கீ6 ெச$� 
பணி ேம<ெகா4ள நி�வாக அLமதி வழ@க ேவ3O நகரா�சி நி�வாக இய�)ந�, 
ெச�ைன அவ�களி� அ,வலக7தி<) தி�ட8பிேரரைண சம�8பி7திட ம�ற 
அLமதி ேவ3ட8ப6கிற�. 
அ,வலக�)றி8G 
 ம�ற� அLமதி�கலா�. 

அLமதி�க8 
ப�ட� 
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அ�ய�� நகரா�சி�)�ப�ட எ7�ரா{ நக� ம<0� சி@கார7ெத� ஆகிய 
ப)திகளி. உ4ள இர36 எ3ணி�ைகயிலான ச�தாய கழிவைறகZ�) 
பராம�8G ம<0� ப�� ந;�க� ெச$வத<கான மதி8பீ6 K.2.64 இல�ச�� ம<0� 
கா=தி மா��ெக�, அ$ய8ப� ஏ� ம<0� ச]சவீிராய� ேகாவி. ெத� ஆகிய 
ப)திகளி. உ4ள >�0 எ3ணி�ைகயிலனான ெபா� கழிவைறக4 பராம�8G 
ம<0� ப��ந;�க� பணிக4 ேம<ெகா4ள K.3.40 இல�ச7தி<) தி�டமதி8பீ6க4 
தயா��க8ப�64ள�. ேம,�, ேம<காH� பணியிைன ஏேதL� தி�ட7தி� கீ2 
��மா�யமாக ஒ��கீ6 ெச$� பணி ேம<ெகா4ள நி�வாக அLமதி வழ@க 
ேவ3O நகரா�சி நி�வாக இய�)ந�, ெச�ைன அவ�களி� அ,வலக7தி<) 
தி�ட8பிேரரைண சம�8பி7திட ம�ற அLமதி ேவ3ட8ப6கிற�. 
அ,வலக�)றி8G 
 ம�ற� அLமதி�கலா�. 

அLமதி�க8 
ப�ட� 
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அ�ய�� நகரா�சி Gதிய அ,வலக க�Oட7தி. தமி2 வா2க ெபய� பலைக 
ச� ெச$X� பணிக4 ேம<ெகா4ள உ7ேதச ெசலவின� K.40,000/-�) ம�ற அLமதி 
ேவ3ட8ப6கிற�. 
அ,வலக�)றி8G 

அ,வலக நி�வாக8பணி எ�பதா. தனி அ,வல� அவ�களி� ��அLமதி 
ெப<0 ேம<ெகா4ள8ப�ட நடவO�ைககைள ம�ற� அLமதி�கலா�. 

அLமதி�க8 
ப�ட� 

28.09.2021 166 

அ�ய�� நகரா�சி Gதிய அ,வலக க�Oட7தி. தமி2 வா2க ெபய� பலைக 
ச� ெச$X� பணிக4 ேம<ெகா4ள 15.09.2021 அ�0 ெபற8ப�ட விைல8G4ளிக4 
ம�ற7தி� பா�ைவ�) �Oவி<)�. 

வ. 
எ3    

பணியி� விபர�    
தி�.பி.ராமலி@க�, 

அ�ய�� 

mெப�மா4 
kj. 

கா�8பேரஷ�, 
அ�ய�� 

ரேம} 
Oேரட�k, 
அ�ய�� 

1. 

அ�ய�� நகரா�சி Gதிய 
அ,வலக க�Oட7தி. தமி2 
வா2க ெபய� பலைகைய ச� 
ெச$X� பணிக4 
ேம<ெகா4Zத. 

K..37,000/-  K.40,000/- K..39,000/- 

 )ைற=த விைல8G4ளி வழ@கிய தி�.பி.ராமலி@க�, அ�ய�� எ�பவ��) 
விைல8G4ளிைய ஏ<கலா�. 
அ,வலக�)றி8G 

1. )ைற=த விைல8G4ளி ெகா67த தி�.பி.ராமலி@க�, அ�ய�� எ�ற 
நி0வன7தி� விைல8G4ளிைய ஏ<கலா�. 

2. அ,வலக நி�வாக� சா�=த பணி எ�தா. தனி அ,வல�� 

அLமதி�க8 
ப�ட� 



��அLமதி ெப<0 ேம<ெகா4ள8ப�ட நடவO�ைககைள ம�ற� 
அLமதி�கலா�. 

3. ேம<காH� பணியிைன ெபா� நிதியி. ேம<ெகா4ளலா�. 
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COVID - 19 இர3டவ� அைலயி� காரணமாக ெகாேரானா ைவரk ெதா<0 
அதிக�7� வ�வதா. ெபா� ம�க4 நல� க�தி அைன7� ப)தியி,� 
கப^ர�)Oந;� விநிேயாக� ெச$ய ஏ�வாக கப^ர�)Oந;� ^ரண� ெகா4�த. 
ெச$ய 1920 ஆ36 தமி2நா6 மாவ�ட நகரா�சிக4 விதி 15� கீ2 
ேம<ெகா4ள8ப�டத<கான ப�Oய. ெதாைகயிைன K.3,30,750/-ைன M/s.Herbosiddh 
Lifecare Pvt.ltd (GMP Company No.1414), Dindigul-624005 எ�ற நி0வன7தி<) 
வழ@க8ப�64ளைத ம�ற7தி� பா�ைவ�)� பதிவி<)�. 
அ,வலக )றி8G 

ெகாேரானா ேநா$ ��ெனYச��ைக பணி எ�பதா,� ெபா� ம�க4 நல� 
சா�=த பணி எ�பதா,� நகரா�சி விதி15� கீ2 பணிகளி� 
ேம<ெகா4ள8ப�டத<கான ப�Oய. ெதாைக K.3,30,750/- வழ@கியைத ம�ற� 
அLமதி7� பதி9 ெச$யலா�. 

அLமதி�க8 
ப�ட� 
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அ�ய�� நகரா�சியி� வ�வ^., கணினி பி�9, அைன7� 
அ,வல�கZ�)� ம<0� நக�Gற உ4ளா�சி ேத�த. பணிகZ�)� ேதைவயான 
ேடான�, பி�3ட� ம<0� இதர கணினி பய�பா�6 ெபா��க4 ெகா4�த. ெச$ய 
உ7ேதச ெசலவின� K.5.00 இல�ச7தி<) ம�ற அLமதி ேவ3ட8ப6கிற�. 
அ,வலக�)றி8G  
 ம�ற� அLமதி�கலா�. 

அLமதி�க8 
ப�ட� 
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அ�ய�� நகரா�சி�) தி�மா[� தைலைம ந;ேர<0 நிைலய7திலி�=� 
ெகா4ளிட� ��6 )Oந;� தி�ட7தி� கீ2 விநிேயாக� ெச$ய8ப6� )Oந;ரான 
சா7தம@கள�, கீழ8ப���, வாரணவாசி, த97தா$)ள� ம<0� அ�மா)ள� 
ஆகிய வழிேயார கிராம@கZ�) வழ@க8ப�6 வ�கிற�. இவ<04, சா7தம@கள�, 
கீழ8ப��� ம<0� அ�மா)ள� ஆகிய வழிேயார கிராம@களி. வழ@க8ப6� 
)Oந;�� அளைவ கண�கி6வத<) க�68பா�6 மீ�ட� (electromagnetic water meter) 
ெபா�7�� பணிக4 15வ� நிதி�)� தி�ட7தி� கீ2 ேம<ெகா4ள நக�ம�ற 
த;�மான� எ3.124, நா4.16.07.2021 ஒ8Gத. ெபற8ப�64ளதி�பO, 25.08.2021 அ�0 
ெபற8ப�ட ஒ8ப=த8G4ளிக4 ம�ற7தி� பா�ைவ�)� �Oவி<)�. 

வ. எ3 ஒ8ப=ததார� ெபய� மதி8பீ6 

1 தி�.பி.ராமலி@க�, அ�ய�� மதி8பீ�ைட விட 0.61% அதிக� 

2 M�தி இ�ஜினிய�@, அ�ய�� மதி8பீ�ைட விட 2.19% )ைற9 

 ேம<காH� ஒ8ப=த8G4ளிகளி. மதி8பீ�ைட விட )ைறவாக ெகா67த 
M�தி இ�ஜினிய�@, அ�ய�� எ�ற நி0வன7தி� ஒ88நத8G4ளிைய ம�ற� 
அLமதி�கலா�. 
அ,வலக�)றி8G    

ம�ற� அLமதி�கலா�. 

அLமதி�க8 
ப�ட� 
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அ�ய�� நகரா�சி�) )Oந;� வழ@)� தி�மா[� தைலைம ந;ேர<0 
நிைலய7தி. பைழய ம<0� Gதிய ��6 )Oந;� தி�ட7தி. ெசய.ப6� 50HP 

மி�ேமா�டா� அO�கO ப�� ஏ<ப6வதா,�, அதைன ச� ெச$X� ேநர@களி. 
)Oந;� விநிேயாக� ெச$வதி. ெதா$9 ஏ<ப6வைத ச� ெச$திட Gதிய 50HP மி� 
ேமா�டா�ைன 15வ� நிதி�)� தி�ட7தி� கீ2 ெகா4�த. ெச$ய நக�ம�ற 
த;�மான� எ3.125, நா4.16.07.2021 ஒ8Gத. ெபற8ப�64ளதி�பO, 25.08.2021 அ�0 
ெபற8ப�ட ஒ8ப=த8G4ளிக4 ம�ற7தி� பா�ைவ�)� �Oவி<)�. 

வ. எ3 ஒ8ப=ததார� ெபய� மதி8பீ6 

1 தி�.பி.ராமலி@க�, அ�ய�� மதி8பீ�ைட விட 1.11% அதிக� 

2 M�தி இ�ஜினிய�@, அ�ய�� மதி8பீ�ைட விட 0.48% )ைற9 

 ேம<காH� ஒ8ப=த8G4ளிகளி. மதி8பீ�ைட விட )ைறவாக ெகா67த 
M�தி இ�ஜினிய�@, அ�ய�� எ�ற நி0வன7தி� ஒ88நத8G4ளிைய ம�ற� 
அLமதி�கலா�. 
அ,வலக�)றி8G 
 ம�ற� அLமதி�கலா�  

அLமதி�க8 
ப�ட� 
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அ�ய�� நகரா�சி�) )Oந;� வழ@)� தி�மா[� தைலைம ந;ேர<0 
நிைலய7தி. பைழய ம<0� Gதிய ��6 )Oந;� தி�ட7தி. ெசய.ப6� 7.50HP, 10HP & 15HP 

மி�ேமா�டா� அO�கO ப�� ஏ<ப6வதா,�, அதைன ச� ெச$X� ேநர@களி. )Oந;� 
விநிேயாக� ெச$வதி. ெதா$9 ஏ<ப6வைத ச� ெச$திட Gதிய 7.50HP, 10HP & 15HP மி� 
ேமா�டா�ைன 15வ� நிதி�)� தி�ட7தி� கீ2 ெகா4�த. ெச$ய நக�ம�ற 
த;�மான� எ3.126, நா4.16.07.2021 ஒ8Gத. ெபற8ப�64ளதி�பO, 25.08.2021 அ�0 
ெபற8ப�ட ஒ8ப=த8G4ளிக4 ம�ற7தி� பா�ைவ�)� �Oவி<)�. 

வ. எ3 ஒ8ப=ததார� ெபய� மதி8பீ6 

1 தி�.பி.ராமலி@க�, அ�ய�� மதி8பீ�ைட விட 1.29% அதிக� 

2 M�தி இ�ஜினிய�@, அ�ய�� மதி8பீ�ைட விட 0.89% )ைற9 

 ேம<காH� ஒ8ப=த8G4ளிகளி. மதி8பீ�ைட விட )ைறவாக ெகா67த 
M�தி இ�ஜினிய�@, அ�ய�� எ�ற நி0வன7தி� ஒ88நத8G4ளிைய ம�ற� 
அLமதி�கலா�. 
அ,வலக�)றி8G 
 ம�ற� அLமதி�கலா�  

அLமதி�க8 
ப�ட� 
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அ�ய�� நகரா�சி பைழய அ,வலக வளாக7தி. உ4ள ேம.நிைல 
ந;�7ேத�க7ெதா�Oயி� M<0YMவ� இO=� வி�டதா., Gதிய M<0YMவ� ம<0� 
Paver Block பதி�)� பணிக4 15வ� நிதி�)� தி�ட7தி� கீ2 பணிக4 ேம<ெகா4ள 
நக�ம�ற த;�மான� எ3.127, நா4.16.07.2021 ஒ8Gத. ெபற8ப�64ளதி�பO, 25.08.2021 
அ�0 ெபற8ப�ட ஒ8ப=த8G4ளிக4 ம�ற7தி� பா�ைவ�)� �Oவி<)�. 

வ. எ3 ஒ8ப=ததார� ெபய� மதி8பீ6 

1 தி�.பி.ராமலி@க�, அ�ய�� மதி8பீ�ைட விட 1.82% )ைற9  

2 M�தி இ�ஜினிய�@, அ�ய�� மதி8பீ�ைட விட 1.89% அதிக� 

 ேம<காH� ஒ8ப=த8G4ளிகளி. மதி8பீ�ைட விட )ைறவாக ெகா67த 
தி�.பி.ராமலி@க�, அ�ய�� எ�ற நி0வன7தி� ஒ88நத8G4ளிைய ம�ற� 
அLமதி�கலா�. 
அ,வலக�)றி8G 
 ம�ற� அLமதி�கலா�  

அLமதி�க8 
ப�ட� 
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அ�ய�� நகரா�சி�)�ப�ட ப)தியி. உ4ள அரM கைல ம<0� க.�� 
வளாக7தி. உ4ள ேம.நிைல ந;�7ேத�க7ெதா�O M<றி,� Paver Block பதி7த., 
இ��G பOக�6 (MS staircase) அைம7த. ம<0� )��ப�சாவO பராம�8G பணிக4 
15வ� நிதி�)� தி�ட7தி� ேம<ெகா4ள நக�ம�ற த;�மான� எ3.128, நா4.16.07.2021 
ஒ8Gத. ெபற8ப�64ளதி�பO, 25.08.2021 அ�0 ெபற8ப�ட ஒ8ப=த8G4ளிக4 
ம�ற7தி� பா�ைவ�)� �Oவி<)�. 

வ. எ3 ஒ8ப=ததார� ெபய� மதி8பீ6 

1 தி�.பி.ராமலி@க�, அ�ய�� மதி8பீ�ைட விட 0.28% )ைற9  

2 M�தி இ�ஜினிய�@, அ�ய�� மதி8பீ�ைட விட 2.01% அதிக� 

 ேம<காH� ஒ8ப=த8G4ளிகளி. மதி8பீ�ைட விட )ைறவாக ெகா67த 
தி�.பி.ராமலி@க�, அ�ய�� எ�ற நி0வன7தி� ஒ88நத8G4ளிைய ம�ற� 
அLமதி�கலா�. 
அ,வலக�)றி8G 
 ம�ற� அLமதி�கலா�  

அLமதி�க8 
ப�ட� 
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அ�ய�� நகரா�சி�) )Oந;� வழ@)� தி�மா[� தைலைம ந;ேர<0 
நிைலய7தி. உ4ள ேமா�டா�க4 ப�� ஏ<ப�64ளதா., அதைன ச� ெச$வத<) 
தயா��க8ப�ட மதி8பீ67 ெதாைக K.9.90 இல�ச� மதி8பீ�O. பணிக4 
ேம<ெகா4ள இ=நகரா�சியி� நக�ம�ற த;�மான� எ3.381, நா4.13.11.2020. நி�வாக 
அLமதி ெபற8ப�6,  நக�ம�ற த;�மான� எ3.08, நா4.13.01.2021�பO பணிக4 
ேம<ெகா4ள ஒ8Gத. ெபற8ப�6 தி�.Mதாக�, வி.ைககா�O அவ�கZ�) ேவைல 
உ7திர9 வழ@கி பணிக4 ேம<ெகா4ள8ப�ட வ=த�. த<ேபா� �6தலாக K.3.00 
இல�ச7தி<) ஏ<கனேவ ெபற8ப�ட ஒ8ப=த8G4ளி விைல விகித7தி�பOX�, 

அLமதி�க8 
ப�ட� 



ஏ<கனேவ ேவைல உ7திர9 வழ@கிய ஒ8ப=ததார� >லேம பணிக4 ேம<ெகா4ள 
ம�ற அLமதி ேவ3ட8ப6கிற�. 
அ,வலக�)றி8G 
 )Oந;� பணி எ�பதா,�, ெபா�ம�க4 நல� சா�=த பணி எ�பதா,� 
�6த. ெசலவினத7தி<) பணி ேம<ெகா4ள ம�ற� அLமதி�கலா�. 
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அ�ய�� நகரா�சி�)�ப�ட ப)திகளி. உ4ள கழி8பிட7தி. உ4ள 
ஆ2)ழா$ ேமா�டா�க4 ம<0� சி0மி� விைச8ப�G ஆ2)ழா$ ேமா�டா� 
ம<0� அ,வலக ேமா�டா� ஆகிய ேமா�டா� ம<0� ப�Gக4 ப�தைடவதா. 
அவ<ைற )Oந;� அ7தியாவசிய7ைத உட� ச� ெச$திட 2020-21� ஆ3O<கான 
பராம�8G மதி8பீ6 K.10.00 இல�ச� மதி8பீ�O. பணிக4 ேம<ெகா4ள 
இ=நகரா�சியி� நக�ம�ற த;�மான� எ3.397, நா4.13.11.2020. நி�வாக அLமதி 
ெபற8ப�6,  நக�ம�ற த;�மான� எ3.12, நா4.13.01.2021�பO பணிக4 ேம<ெகா4ள 
ஒ8Gத. ெபற8ப�6 தி�.பி.ராமலி@க�, அ�ய�� அவ�கZ�) ேவைல உ7திர9 
வழ@கி பணிக4 ேம<ெகா4ள8ப�ட வ=த�. த<ேபா� �6தலாக K.3.00 
இல�ச7தி<) ஏ<கனேவ ெபற8ப�ட ஒ8ப=த8G4ளி விைல விகித7தி�பOX�, 
ஏ<கனேவ ேவைல உ7திர9 வழ@கிய ஒ8ப=ததார� >லேம பணிக4 ேம<ெகா4ள 
ம�ற அLமதி ேவ3ட8ப6கிற�. 
அ,வலக�)றி8G 
 ெபா� Mகாதார8பணி ம<0� )Oந;� பணி எ�பதா,�, ெபா�ம�க4 நல� 
சா�=த பணி எ�பதா,� �6த. ெசலவினத7தி<) பணி ேம<ெகா4ள ம�ற� 
அLமதி�கலா�. 

அLமதி�க8 
ப�ட� 

 


