
சாதாரண� ��ட
 

��தாந�� நகரா�சியி� 2020
 ஆ��  ெச�ட
ப� மாத
 24  நா� ெவ�ளி�கிழைம !"பக 11.00 மணி�# நைடெப"ற அவசர� ��ட நடவ&�ைகக� 

ம�ற���ட
 

நைடெப"ற நா� 

வாிைச எ� ம"(
 ம�ற ��ட�ெபா)� ம�ற�தி� தீ�மான
 

24.09.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 1 

 ��தாந�� நகரா�சி�#�ப�ட அைன�, சாைலக� ம"(
 ெத)�களி.
 ெத) விள�#க� இலாத 

ப#திகளி 0தியதாக ெத) விள�#க� அைம�பத"#  1.25.00 இல�ச�தி"# விாிவான தி�ட அறி�ைக தயா� 

ெச2ய�ப�� நி�வாக அ3மதி ம"(
 நிதி ஒ,�கி� ெப(
 ெபா)�� நகரா�சி நி�வாக இய�#ந�, ெச�ைன 

அவ�க5�# க)�,)�க� அ3�ப ம�ற�தி� அ3மதி�# ைவ�க�ப�கிற,. 

 

வ
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வ. 

எ�

எ�எ�

எ�. 
பணியி� ெபய

பணியி� ெபயபணியி� ெபய

பணியி� ெபய 
ெமா�த 

ெமா�த ெமா�த 

ெமா�த LED 

ெத�விள��க�

ெத�விள��க�ெத�விள��க�

ெத�விள��க� 

மதி�����

மதி�����மதி�����

மதி����� ெதாைக 

ெதாைக ெதாைக 

ெதாைக         

(�

��

�. இல�ச�தி�

இல�ச�தி�இல�ச�தி�

இல�ச�தி�) 

1 

ெத)விள�#க�  ெபா)�த�படாத 

க
ப6களி 0தியதாக 20W, 40W 

ெத)விள�#க� ெபா)�,
 பணி 

158  எ�ணி�ைக 17.00 

2 

240W  ேசா&ய
 ஆவி விள�#க5�# 

பதிலாக 0திதாக 150W LED ெத)விள�#க� 

ெபா)�,
 பணி 

69 எ�ணி�ைக 8.00 

 
��த 227 எ�ணி�ைக 25.00 

அ.வலக #றி�0  

 ேம"கா8
 விபர�ப& ெத)விள�#க� அைம�#
 பணி�# அர9 நிதியி� கீ: மா�யமாக நிதி 

ஒ,�கீ� ம"(
 நி�வாக அ3மதி ெப(
 ெபா)�� விாிவான தி�ட அறி�ைகயிைன நகரா�சி நி�வாக 

இய�#ந� ெச�ைன அவ�க5�# அ3�பலா
 

தீ�மான
 எ�:- 926 

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

  



24.09.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 2 

      நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய�#ந� த;சா<� அவ�களி� க&த ந.க.எ�. 2910/2021/பி1  நா� 25-

09-2021 ேததிய க&த�தி ேகாாி=�ள DAY-NULM தி�ட
 நக�0ற ெத)ேவார கைட�கார�க5�# உதவி 

அளி�#
 தி�ட
 2021-2022-�கான தி�ட !�ெமாழி>க� தயாாி�க�ப�� அத"கான மதி�?��� ெதாைக 

1.37,32,000/-ைன, நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய�#ந� த;சா<� அவ�களி� வழியாக நகரா�சி நி�வாக 

இய�#ந�, ெச�ைன அவ�க5�# அ3�பி ைவ�திட ேம"ப& தி�ட நிதியி@)A, ேம"ெகா�ள>
 ம�ற�தி� 

அ3மதி ேவ�ட�ப�கிற,.  

  

அ.வலக #றி�0  

 ம�ற
 அ3மதி�கலா
, 

(ந.க.எ�. 429/2021/எ�1) 

 

தீ�மான
 எ�:- 927 

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

 
 

                ஆைணய� / தனி அ.வல� 

                  ��தாந�� நகரா�சி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

சாதாரண� ��ட
 

��தாந�� நகரா�சியி� 2020
 ஆ��  ெச�ட
ப� மாத
 30  நா� வியாழ�கிழைம !"பக 11.00 மணி�# நைடெப"ற சாதாரண� ��ட நடவ&�ைகக� 

ம�ற�$�ட% 

ம�ற�$�ட% ம�ற�$�ட% 

ம�ற�$�ட% 

நைடெப ற நா�

நைடெப ற நா�நைடெப ற நா�

நைடெப ற நா� 

வாிைச எ� ம (% ம�ற $�ட�ெபா��

வாிைச எ� ம (% ம�ற $�ட�ெபா��வாிைச எ� ம (% ம�ற $�ட�ெபா��

வாிைச எ� ம (% ம�ற $�ட�ெபா�� ம
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30.09.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 1 

நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள, ஆகB� 2021 மாத நா�#றி�0 ம�ற�தி� 

பா�ைவ�# ைவ�க�ப�கிற, 

அ.வலக #றி�0 :-    பதி> ெச2யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

தீ�மான
 எ�:-928 

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

30.09.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 2 

 நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள, ஆகB� 2021 மாத நா�#றி�0 ம�ற�தி� பா�ைவ�# ைவ�க�ப�கிற, 

அ.வலக #றி�0 :-    பதி> ெச2யலா
 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

தீ�மான
 எ�:-929 

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

30.09.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 3 

 ��தாந�� நகரா�சி�#�ப�ட ப#தியி உ�ள கா�ெவ�&�ெத) ம"(
 அ�கைர 0,�ெத)வி 0திய கழி�பிட6க� 

மராம�, ெச2=
 பணி�# 1.7.00 இல�ச�தி"# விாிவான தி�ட அறி�ைக தயா� ெச2ய�ப�� நி�வாக அ3மதி ம"(
 நிதி 

ஒ,�கி� ெப(
 ெபா)�� நகரா�சி நி�வாக இய�#ந�, ெச�ைன அவ�க5�# க)�,)�க� அ3�ப ம�ற�தி� அ3மதி�# 

ைவ�க�ப�கிற,. 

அ.வலக #றி�0  

  ேம"கா8
 விபர�ப& ச!தாய கழி�பிட6க� மராம�, ெச2=
 பணி�# அர9 நிதியி� கீ: மா�யமாக நிதி 

ஒ,�கீ� ம"(
 நி�வாக அ3மதி ெப(
 ெபா)�� விாிவான தி�ட அறி�ைகயிைன நகரா�சி நி�வாக இய�#ந� 

ெச�ைன அவ�க5�# அ3�பலா
. 

தீ�மான
 எ�:-930 

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

30.09.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 4 

 ��தாந�� நகரா�சி�#�ப�ட ப#தியி உ�ள அ@�ேகணி #ள
 ம"(
 ேதா�டDேசாி தி)வாச #ள
 

E�வா)
 பணி ம"(
 ேம
பா�� பணிக� ெச2=
 பணி�#   1-170.00 இல�ச�தி"# விாிவான தி�ட அறி�ைக தயா� 

ெச2ய�ப�� நி�வாக அ3மதி ம"(
 நிதி ஒ,�கீ� ெப(
 ெபா)�� நகரா�சி நி�வாக இய�#ந� ெச�ைன அவ�க5�# 

க)�,)�க� அ3�ப ம�ற�தி� அ3மதி�# ைவ�க�ப�கிற,. 

அ.வலக #றி�0  

 ேம"கா8
 விபர�ப& #ள6க� E�வா)
 பணி ம"(
 ேம
பா��  பணிக� ெச2=
 பணி�# அர9 நிதியி� 

கீ: மா�யமாக நிதி ஒ,�கீ�  ம"(
 நி�வாக அ3மதி ெப(
 ெபா)�� விாிவான தி�ட  அறி�ைகயிைன நகரா�சி நி�வாக 

இய�#ந� ெச�ைன அவ�க5�# அ3�பலா
. 

தீ�மான
 எ�:-931 

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

30.09.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 5 

 இAநகரா�சியி 2008 ஆ
 வ)ட
 !த நக�ம�ற வழ�கறிஞ� நியமன
 ெச2ய�படாம இ)A, வ)கிற,.  

இAநகரா�சி�# ெபா,ம�க� ம"(
 பிற நப�களிடமி)A, இGவ.வலக�தி"# ெச.�த ேவ�&ய ெசா�,வாி, ெதாழிவாி, 

#&நீ� க�டண
 ம"(
 #�தைக ெதாைக ெச.�தாத நப�க� ம"(
 இAநகரா�சியா வழ6க�ப�ட க�&ட அ3மதியிைன மீறி 

க�ட�ப�
 க�&ட6களி� உாிைமயாள�க�, ெபா, 9காதார நடவ&�ைககைள மீ(பவ�க� மீ, நீதி ம�ற�தி வழ�# ெதாடர 

ஏ,வாக>
, தமி:நா� மாவ�ட நகரா�சிக� ச�ட
 1920 பிாி> 351� கீ: இAநக�ம�ற�தி"# சிவி ம"(
 கிாிமின 

நடவ&�ைகக5�# ஆேலாசைணகைள வழ6கிட ஏ,வாக I�றா�� கால�தி"# வழ�கறிஞ� நியமன
 ெச2,ெகா�ள>
, 

வழ�கறிஞ)�# ஊதிய
 ம"(
 வழ�# க�டண6க� ெசலவின6க5�காக உ�ேதச ெசல>� ெதாைக 1.1,00,000/-�# ம�ற 

அ3மதி ேவ�ட�ப�கிற,. 

அ.வலக #றி�0  

தீ�மான
 எ�:-932 

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 



 ம�ற
 அ3மதி�கலா
.  (ந.க.எ�. 014/2021/சி1 

30.09.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 6 

நகரா�சி நி�வாக இய�#ந� ெச�ைன அவ�களி� க&த ந.க.எ�. 20980/2021/எD2 நா� 16.09.2021A ேததிய 

க&த�தி�ப& எதி�வ)
 வடகிழ�# ப)வ மைழயிைன !�னி�� மைழ�கால6களி மாநகரா�சி ம"(
 நகரா�சிகளி 

தா:வான நீ� ேத6#
 ப#திகளி மைழநீ� ேத6கி ெபா, ம�க5�# 9காதார ேக� ம"(
 உயி�ேசத
 ஏ"படாம 

த��#
 ெபா)�� அைன�, நகரா�சி ப#திகளி20.09.2021 !த 25.09.2021 வைர  மாெப)
 E2ைம பணி 

!கா
 நட�த�பட ேவ��
 என ெதாிவி�க�ப���ள,.. ேம"ப& !காமிைன சிற�பாக நட�திட>
 ேம.
 எதி�வ)
 

மைழ�கால�திைன ஒ�& நக�ப#தியி உ�ள மைழநீ� வ&காகைள 9�த
 ெச2ய>
 வா2�காகைள 9�த
 ெச2ய>
  

கீ:#றி�பி���ள ெபா)�க� உட&னயாக ேதைவ�ப�கிற,. 

வ.எ�. ெபா)ளி� ெபய�  எ�ணி�ைக  

1 
ம�ெவ�& 25 

2 
அ.மினிய அ�ன��ைட 50 

3 
கட�பாைர 3 

4 
ெத�ைன மா( 100 

5 
இ)
0 ெகா�கி  25 

6 
சா�கைட கர�&  25 

7 
ெபாிய அாிவா�  30 

8 
அல�# அாிவா�  30 

9 
ஜா& 30 

10 
ைககவச
  200 

11 
ஒளி)
 ச�ைட 100 

 ேம"ப& !காமிைன சிற�பாக நட�திட>
 மைழ�கால�திைன சமாளி�திட>
 ேம"ப& தளவாட ெபா)�கைள 

உட� வா6கி வா6க ஆ#
 உ�ேதச ெசலவின
 1.2.00 இல�ச�தி"# ம�ற�தி� அ3மதி ேவ�ட�ப�கிற,. 

தீ�மான
 எ�:-933  

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

30.09.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 7 

 இAநகரா�சி ப#தியி ெத)நா2க� அதிகமாக திாிவதா சி( #ழAைதக� !த ெபாியவ�க� வைர அDச�தி 

உ�ளன�.  ேம.
 வாகன ஓ�&கைள=
 ,ர�,வதா பல விப�,�க� ஏ"ப�கிற,.  ேம.
 ஒ) சில நா2க� ெவறிபி&�, 

க&�பதா ெவறிநா2க& ேநா2 பரவ வா2�0�ள,.  எனேவ இAநக� ப#தியி ேதாராயமாக உ�ள 267 நா2கைள=
 பி&�, 

இன�ெப)�க�ைத க���ப��த>
 அ(ைவ சிகிDைச ேம"ெகா�ள>
, ெவறிநாயாக மாறாம த��#
 த��0 ஊசி ேபாட>
 

வில6#க� நல வாாிய�தி� அ3மதி ெப"ற People for Animals #
பேகாண
 எ�ற ெதா�� நி(வன�தி"# ேம"ப& பணிகைள 

வழ6கிட ஆ#ம உ�ேதச ெசலவின
 1.1,00,000/-�# இAநக� ம�ற தீ�மான எ� 781 நா� 29.10.2020 அ3மதி 

ெபற�ப�� த"ேபா, வைர ெமா�த
 102 நா2க� 1.72000/- ெதாைக ெசலவிட�ப���ள,.  எனேவ த"ேபா, ெபா, நல 

அைம�0க5
 நா2கைள பி&�, அ�0ற�ப��த வ@=(�தி வ)கி�றன�.  எனேவ ெபா,ம�க� நல� க)தி  எதி�வ)
 

கால6களி மீத!�ள நா2கைள பி&�, க)�தைட ெச2ய ஆ#
 உ�ேதச ெசலவின� ெதாைக 1.1,00,000/- ம�ற�தி� 

அ3மதி ேவ�ட�ப�கிற,. 

அ.வலக #றி�0 :-     

ம�ற
 அ3மதி�கலா
 

(ந.க.எ�. 718/2020/எD1) 

தீ�மான
 எ�:-934  

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 



30.09.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 8 

 இAநகரா�சி ெபா, 9காதார�பிாிவி இய6கி வAத TN50 1550 வாகன�ைத கழி> ெச2வத"# தானிய6கி 

ெபாறியாள�, அர9 தானிய6கி பணிமைன, த;சா<� அவ�கள, ந.க.எ�. அ5/644/2021நா� 03.09.2021�ப& 

1.32,000/- உ�ேதச ெதாைகயாக நி�ணய
 ெச2, மதி�?� அளி�,�ளைத ம�ற�தி� பா�ைவ�# ைவ�க�ப���ள,. 

ேம.
 ேம"க�ட ெதாைகயிைன #ைறAதப�ச ஏல�ெதாைகயாக நி�ணய
 ெச2, ெபா, ஏல
 விட>
 ம�ற�தி� அ3மதி 

ேவ�ட�ப�கிற,. 

அ.வலக #றி�0 :-    ம�ற
 அ3மதி�கலா
(ந.க.எ�. 423/2015/எD1)  

தீ�மான
 எ�:-935  

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

30.09.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 9 

 இAநகரா�சி ெபா, 9காதார�பிாிவி இய6கி வAத TN50-A-2291 வாகன�ைத கழி> ெச2வத"# தானிய6கி 

ெபாறியாள�, அர9 தானிய6கி பணிமைன, த;சா<� அவ�கள, ந.க.எ�. அ5/644/2021நா� 03.09.2021�ப& 

1.34,000/-உ�ேதச ெதாைகயாக நி�ணய
 ெச2, மதி�?� அளி�,�ளைத ம�ற�தி� பா�ைவ�# ைவ�க�ப���ள,. 

ேம.
 ேம"க�ட ெதாைகயிைன #ைறAதப�ச ஏல�ெதாைகயாக நி�ணய
 ெச2, ெபா, ஏல
 விட>
 ம�ற�தி� அ3மதி 

ேவ�ட�ப�கிற,. 

அ.வலக #றி�0 :-    ம�ற
 அ3மதி�கலா
     (ந.க.எ�. 423/2015/எD1) 

தீ�மான
 எ�:-936  

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

30.09.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 10 

 இAநகரா�சி ெபா, 9காதார�பிாிவி இய6கி வAத TN51X3572 வாகன�ைத கழி> ெச2வத"# தானிய6கி 

ெபாறியாள�, அர9 தானிய6கி பணிமைன, த;சா<� அவ�கள, ந.க.எ�. அ5/644/2021நா� 03.09.2021�ப& 

1.31,000/-உ�ேதச ெதாைகயாக நி�ணய
 ெச2, மதி�?� அளி�,�ளைத ம�ற�தி� பா�ைவ�# ைவ�க�ப���ள,. 

ேம.
 ேம"க�ட ெதாைகயிைன #ைறAதப�ச ஏல�ெதாைகயாக நி�ணய
 ெச2, ெபா, ஏல
 விட>
 ம�ற�தி� அ3மதி 

ேவ�ட�ப�கிற,. 

அ.வலக #றி�0 :-    ம�ற
 அ3மதி�கலா
    (ந.க.எ�. 423/2015/எD1) 

தீ�மான
 எ�:-937  

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

30.09.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 11 

ெபா, 9காதார பிாிவி இய6கி வ)
 TN 50 X 2638 TATA ACE  வாகன
 Iல
 த"ேபா, திட�கழி> ேமலா�ைம 

பணிக�, ெகாேரானா விழி�0ண�> விள
பர பணிக�, ெகாேரானா த��Mசி !கா
 பணிக�, வாி விள
பர6க�, அ
மா 

உணவ�தி"# அாிசி மளிைக ெபா)�க� ஏ"றி வ)த, ம"(
 இதர பணிக� ேம"ப& வாகன
 Iல
 ம��ேம பா��க�ப�� 

வ)கிற,.  ேம"ப& வாகன�தி"# த#திசா�( 27.10.2021 உட� !&வைடய உ�ள,.  ம"(
 இ�Nர�B 19.10.2021 

உட� !&வைடய உ�ள,. கீ:க�ட பணிகைள பO, நீ�கி ேபா�#வர�, சா�( ெப(வத"# ஆ#
 உ�ேதச ெசலவின
 

1.1,05,000/-�#
, ம"(
 ேம"ப& வாகன�தி"# இ�Nர�B 0,�பி�பத"# ஆ#
 உ�ேதச ெசலவின ெதாைக     

1.25,000/-�#
 ேச��, ம�ற�தி� அ3மதி ேவ�ட�ப�கிற,. 

1. கிய� பா�B பO, பா��#
 பணி  

2. கிள�D பிேள� சாி ெச2த  

3. 0 &6காி6 ஒ�� 

4. பி�0ற 0ேளாாி6 மா"(த  

5. !�0ற ேசஷிB பO, பா��த  

6. நா�# ச�கர�தி"#
 கிாீB ேப� 

7. நா�# 0திய டய�க� மா"(
 பணி  

8. 0திய ேப�டாி மா"(த  

9. !O ெபயி�&6 ெச2த  

10.இ)�ைக பO, பா��த 

11.எல��ாி�க பணிக� பா��த 

அ.வலக #றி�0  

தீ�மான
 எ�:-938  

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 



 ம�ற
 அ3மதி�கலா
. 

(ந.க.எ� 523/2020/எD1) 

  



30.09.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 12 

இAநகரா�சி�#�ப�ட அைன�, ப#திகளி.
 #&நீ� பராமாி�0 ம"(
 பO, நீ�#
 பணி (6 மாத கால�தி"#) 

29.09.2021 அ�( ேகார�ப�ட ஒ�பAத0�ளியி கீ:க�டவா( இர�� ஒ�பAத0�ளிக� வர�ெப"(�ள,. 

வ. 

எ� 

ஒ�பAததார� ெபய�  ஒ�பAத 

ெதாைக  

ஒ�பAத0�ளி 

ெதாைக  

சதவிகித
 

1 
தி).Q,எழிமாற� ஒ�பAததார� 

ெகாரடாDேசாி ேரா� 

ெல�9மா6#& 

498063.40 497818 0.05 % மதி�?�ைடவிட 

#ைற> 

2 
காGயா எ�ட�பிைரசB 

ம�னா�#& 

498063.40 498307 0.05% மதி�?�ைடவிட 

அதிக
 

 

ேம"க�டவா( ெபற�ப�ட I�( விைல�0�ளிகளி வாிைச எ� 1 உ�ள தி).Q,எழிமாற� ஒ�பAததார� 

ெகாரடாDேசாி ேரா� ெல�9மா6#& எ�பவாிடமி)A, வர�ெப"ற ஒ�பAத0�ளி ெதாைக  மதி�?�&ைன விட  0.05% #ைறவாக 

உ�ள,.  ம�ற�தி� பா�ைவ�#
 அ3மதி�#
 ைவ�க�ப�கிற,. 

அ.வலக #றி�0   #ைறவான ஒ�பAத0�ளியிைன ம�ற
 ஏ"கலா
.       (ந.க.எ�.    2020/இ1) 

தீ�மான
 எ�:-939  

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

30.09.2021 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 13 

இAநகரா�சி ெபா, 9காதார பிாிவி இய6கி வ)
 TN 50 AS 3522  TATA ACE வாகன�தி� 5 டய�களி 2 டய�க� 

ெவ&�க� �&ய நிைலயி.
 3 டய�க� மிக>
 ேத2Aத நிைலயி உ�ள,.  ேம.
 ேம"ப& வாகன�தி� ேப�டாி 

பOதைடA,�ள காரண�தினா வாகன
 இய�#வத"# மிக>
 சிரமமாக உ�ள,.  ேம"ப& வாகன�ைத ெகா�� நா�# 

வா��களி ம�#
 #�ைப ம�காத #�ைப என பிாி�, வா6க�ப�� வ)கிற,.  எனேவ ேம"ப& பணி ெதா2விலாம 

நைடெபற TN 50 AS 3522   வாகன�தி"# 5 0திய டய�க� ம"(
 0திய ேப�டாி வா6#வத"# ஆ#
 உ�ேதச ெசலவின� ெதாைக 

1.30,000/-�# ம�ற�தி� அ3மதி ேவ�ட�ப�கிற,. 

அ.வலக #றி�0  

 ம�ற
 அ3மதி�கலா
. 

தீ�மான
 எ�:-940  

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 14 

 இAநகரா�சியி பராமாி�க�ப�� வ)
 12BOV வாகன�தி 10 வாகன6க� பOதாகி இய6காத நிைலயி உ�ள 6 

வாகன6க� பO, நீ�க
 ெச2ய ஆ#
 உ�ேதச ெசலQன
 1.4.00 இல�ச�தி"# ம�ற�தி� அ3மதி ேவ�ட�ப�கிற, 

 

அ.வலக #றி�0   ம�ற
 அ3மதி�கலா
 

தீ�மான
 எ�:-941  

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 15 

 இAநகரா�சியி பராமாி�க�ப�� வ)
 12 BOV வாகன�தி 10 வாகன6க� பOதாகி இய6காத நிைலயி உ�ள 4 

வாகன6க� பO, நீ�க
 ெச2ய ஆ#
 உ�ேதச ெசலQன
 1.2.50 இல�ச�தி"# ம�ற�தி� அ3மதி ேவ�ட�ப�கிற, 

அ.வலக #றி�0       ம�ற
 அ3மதி�கலா
 

தீ�மான
 எ�:-942  

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 16 

 இAநகரா�சி�#�ப�ட ேகாைரயா( ந��ெத), கைட�ெத), பாரதிநக�, ெல�9மா6#& ேமல�ெத), இAதிரா நக�, 

மர�கைட ெத"# ெத) ஆகிய இட6களி #&நீ� பகி�மான #ழா2 இலாததா #&நீ� இைண�0 Q�க5�# வழ6கிட 

ேவ�&=�ளதா, ேம"ப& இட6களி 0திய #&நீ� பகி�மான #ழா2 அைம�பத"# ஆ#
 மதி�?� ெதாைக 1.2,80,000/-

�# ம�ற�தி� அ3மதி ேவ�ட�ப�கிற, 

அ.வலக #றி�0  

1. ம�ற
 அ3மதி�கலா
 

2. ெபா, நிதியி ேம"ெகா�ளலா
. 

தீ�மான
 எ�:-943  

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 



(ந.க.எ�. 496/2021/இ1) 

 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 17 

 இAநகரா�சி�#�ப�ட பைழய நகரா�சி அ.வலக�தி உ�ள ேமா�டா� அைறயி #ேளாாி� ேமா�டா� இய6கி 

வAத,.  த"ெபாO, பOதாகி உ�ளதா பா,கா�க�ப�ட #&நீ� வழ6கிட சிரம
 ஏ"ப�கிற,.  அதைன பO, நீ�கிட>
 

அத"கான 0திய ேமா�டா� ெபா)�திட>
 ம"(
 உதிாிபாக6க� வா6கி ெபா)�திட>
 அத"கான ெதாைக 1.1,15,000/-�# 

ம�ற�தி� அ3மதி ேவ�ட�ப�கிற,. 

அ.வலக #றி�0  

1. ம�ற
 அ3மதி�கலா
 

2. ெபா, நிதியி ேம"ெகா�ளலா
. 

தீ�மான
 எ�:-944  

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 18 

 இAநகரா�சி�#�ப�ட 19வ, வா�� ஜாவியா ெத)வி உ�ள பைழய கா6கிாீ� பால
 உைடA, உ�ளைத உைட�, 

அ�0ற�ப��திவி�� 0தியதாக RCC கா6கிாீ� பால
 அைம�பத"# ஆ#
 மதி�?� 1.65000/-�# ம�ற�தி� அ3மதி 

ேவ�ட�ப�கிற,. 

அ.வலக #றி�0  

 ம�ற
 அ3மதி�கலா
. 

தீ�மான
 எ�:-945  

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

  



 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� 19 

 இAநகரா�சி�#�ப�ட நகரா�சி பராமாி�பி உ�ள க�&ட6களி மைழநீ� ேசகாி�0 தி�ட
 ெசயப��திட 

அறி>(�த�ப���ளதா கீ:க�ட இட6களி மைழநீ� ேசகாி�0 க�டைம�0 அைம�திட மதி�?� தயா� ெச2ய�ப���ள, 

வ.எ�. இட6க�  மைழநீ� ேசகாி�0 எ�ணி�ைக 

1 
0திய நகரா�சி அ.வலக க�&ட
  2 

2 
அ
மா உணவக
  2 

3 
0திய ேப)A, நிைலய
  1 

4 
பைழய நகரா�சி அ.வலக
  2 

5 
நகரா�சி வணிக வளாக
  1 

6 
பைழய ஆ�� இைறDசி �ட
  1 

7 
0திய ஆ�� இைறDசி �ட
  2 

8 
ேமெகா�டாழி நீ�ேத�க ெதா�& வளாக
  1 

 
��த  12 

 

 ேம"க�ட 12 இட6களி மைழநீ� ேசகாி�0 க�டைம�0 அைம�திட ஆ#
 மதி�?� 1.60,000/-�# ம�ற�தி� 

அ3மதி ேவ�ட�ப�கிற,. 

அ.வலக #றி�0  

 ம�ற
 அ3மதி�கலா
. 

தீ�மான
 எ�:-946  

ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட"ஏ க�ப�ட"

ஏ க�ப�ட" 

 
ெபா�� எ� 

ெபா�� எ� ெபா�� எ� 
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 ,இAநகரா�சி�#�ப�ட ேமெகா�டாழி பாசன வா2�கா, ெபா,�பணி�,ைறயினரா E� வார�ப�ட,.  அேத 

ேபா மர�கைட ெமயி�ேரா�& உ�ள வா2�கா@ைன E� வார இAதிய க
RனிB� க�சியினரா ஆ��பா�ட
 

நட�த�ப�ட,.  அத�ப& ெபா,�பணி� 

,ைறயினரா ேம"ப& வா2�கா E� வார�ப�ட,.  ேம"ப& E� வார�ப�ட ம�ணிைன அ�0ற�ப��த இர�� 

&ரா�ட�க� வாடைக�# எ��,� ெகா�ள�ப�� நா� ஒ�(�# வாடைக ெதாைக ஒ) வ�&�# 1.3000 Qத
 இர�� 

வ�&க5�# ெமா�த
 1.6000 Qத
 15.09.2021, 16.09.2021, 17.09.2021 ஆகிய I�( நா�க5�# ெமா�த
 

1.18000/? ெசலவின
 ேம"ெகா�ள�ப�ட,.  ேம"ப& ெசலவின
 தி).கி.அ)�#மா� 9காதார ஆ2வாள� ெசலவின
 

ெச2,�ளா�.  ேம"ப& ெதாைகயிைன அ�னா)�# வழ6கிட ம�ற�தி� அ3மதி ேவ�ட�ப�கிற,. 

அ.வலக #றி�0  
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 இAநகரா�சி பைழய நகரா�சி அ.வலக�தி இய6கி வAத Dosing Pump (ம) 0திய #ேளாாி� ேமா�டா� 

Hose அைம�#
 பணி�# 19.08.2021 அ�( ேகார�ப�ட ஒ�பAத0�ளியி கீ:க�டவா( இர�� ஒ�பAத0�ளிக� 

வர�ெப"(�ள,. 

வ. 

எ� 

ஒ�பAததார� ெபய�  ஒ�பAத 

ெதாைக  

ஒ�பAத0�ளி 

ெதாைக  

சதவிகித
 

1 
பகவதி ஏெஜ�சீB இAதியா பிைரேவ� 

@மிெட� ம�னா�#&  

275300 275100 0.07 % மதி�?�ைடவிட 

#ைற> 

2 
காGயா எ�ட�பிைரசB ம�னா�#& 275300 275600 0.11% மதி�?�ைடவிட 

அதிக
 

 

ேம"க�டவா( ெபற�ப�ட இர�� ஒ�பAத0�ளிகளி வாிைச எ� 1 உ�ள பகவதி ஏெஜ�சீB இAதியா பிைரேவ� 
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@மிெட� ம�னா�#& எ�பவாிடமி)A, வர�ெப"ற ஒ�பAத0�ளி ெதாைக  மதி�?�&ைன விட  0.07% #ைறவாக உ�ள,.  

ம�ற�தி� பா�ைவ�#
 அ3மதி�#
 ைவ�க�ப�கிற,. 

அ.வலக #றி�0  

 #ைறவான ஒ�பAத0�ளியிைன ம�ற
 ஏ"கலா
. 

(ந.க.எ�.    2020/இ1) 

 
 
 

                ஆைணய� / தனி அ.வல� 

                  ��தாந�� நகரா�சி 

 

 


