
                                                                                                   

நகரா�சி அ
வலக, 
�ள�ய���, 
நா�.24.02.2020. 

சாதாரண ��ட 
 

           �ள�ய��� நகரா�சி ம ற"தி  சாதாரண ��ட 2020- வ$ட 
ப&'ரவ( மாத 27.02.2020- ேததி வ&யாழ,கிழைம காைல 11.00 மண&,� 
தன�அதிகா( அவ0க� தைலைமய&1 ம ற ��ட அர�கி1 ைவ"2 
நைடெப4. 
 
 
                                        தன�அ
வல0 (ம) ஆைணயாள0, (ெபா) 

     �ள�ய��� நகரா�சி 
                                                                                

Date of 
Council 

Decision 
No. 

Subject in Agenda Decision of 
Council 

 1344 ெபா$�.1 
            தமி8நா9 மாநில ேத0த1 ஆைணய ெசயலாள0, 
ெச ைன ந.க.எ;.891/ேத.ெபா/2019-1, நா�.22.08.2019 (?@றறி,ைக எ;.C-
15/2019) க�த"தி1 சாதாரண உ�ளா�சி ேத0த1 2019-,� நக0'�ற 
உ�ளா�சி அைம'�கD,� �ைக'பட"2ட  ��ய வா,காள0 
ப��ய1 அEசி9 பண&,� வழிகா�9 ெநறிFைறகைள ெவள�ய&�9 
அEசக�க� ேத0G ெசHய ெத(வ&,க'ப�9�ள2. அதன�'பைடய&1 
தி$ெந1ேவலி மாவ�ட ேத0த1 அ
வல0 ம@4 மாவ�ட 
ஆ�சி"தைலவ0 அவ0கள�  ெசய1Fைற ஆைண 
ந.க.எ;.ங20/34406/2019-2, நா�.01.10.2019- ப� �ள�ய��� நகரா�சி,� 
சாதாரண உ�ளா�சி ேத0த1 2019,� நக0'�ற உ�ளா�சி 
அைம'�கD,� �ைக'பட"2ட  ��ய வா,காள0 ப��ய1 நக1 
100 எ;ண அEச�"2 ெகா9,க ெச ைன, ஐMவ0ய கிராப&,M 
Mேடஷன( ம@4 ேப'ப0M நி4வன"தி@� 
உ"திரவ&ட'ப�9�ள2. அதன�'பைடய&1 �ள�ய��� நகரா�சி,� 
வா,காள0 ப��ய1 நக1க� 100 எ;ண அEச�"2 
வழ�கியைம,� ப��ய1 எ;.B2C007, நா�.01.02.2020- ப� ெதாைக 
P.93610/- ம�9 வழ�க ேகா( ப��ய1 வர'ெப@4�ள2. ேம@ப� 
வா,காள0 ப��ய1 நக1 100 எ;ண அEச�"2 வழ�கியைம,� 
P.93610/- ம�9 ெச ைன, ஐMவ0ய கிராப&,M Mேடஷன( 
ம@4 ேப'ப0M நி4வன"தி@� வழ�கG ம@4 ேம@ப� 
ெசலG" ெதாைகய&ைனQ நகரா�சி வ$வாH ம@4 
Rலதனநிதிய&  கீ8 ேம@ெகா�ளG ம ற"தி  அTமதி 
ேவ;ட'ப9கிற2. (ந.க.எ;.279/2019/இ2) 
 

அTமதி,க'
ப�ட2 

 1345 ெபா$�.2 
      �ள�ய��� நகரா�சி,��ப�ட கீ8,க;ட ப�திகள�1 
ெபா2நிதிய&  கீ8 பண&க� ேம@ெகா�ள தயா0 ெசHய'ப�9�ள 
மதி'பV9கD,� ம ற"தி  அTமதி ேவ;ட'ப9கிற2. 

வ.              
எ; 

பண& வ&பர மதி'பV9 P. 
(இல�ச) 

1 இWநகரா�சி,��ப�ட ெச���ள 
ெச1
 சாைலய&1 (ப�தி IV) தா0சாைல 

10.00 

அTமதி,க'
ப�ட2 



அைம"த1 (ந.க.எ;.552/2020/இ1)  
2 இWநகரா�சி,��ப�ட F"2 நக0 

ப�திய&1 தா0சாைல அைம"த1 
(ந.க.எ;.554/2020/இ1) 

7.80 

3 இWநகரா�சி,��ப�ட நா�டா;ைம 
?'ப&ரமண&ய  ெத$வ&1 வா4கா1 
அைம"த1 (ந.க.எ;.555/2020/இ1) 

5.90 

4 இWநகரா�சி,��ப�ட வா09 7, 
அ,ரஹார ெத$வ&1 (ப�தி I) 
தா0சாைல அைம"த1 (ந.க.எ;.560/20/இ1) 

10.00 

5 இWநகரா�சி,��ப�ட வா09 1, 
அ;ணாநக0 கிழ,� ெத$வ&1 
தா0சாைல அைம"த1 (ந.க.எ;.561/20/இ1) 

9.90 

6 இWநகரா�சி,��ப�ட வா09 1, 
அ;ணாநக0 ேம@� ெத$வ&1 
தா0சாைல அைம"த1 (ந.க.எ;.564/20/இ1) 

8.80 

7 இWநகரா�சி,��ப�ட ெதா;டம னா0 
�ள ெச1
 பாைதய&1 தா0சாைல 
அைம"த1 (ந.க.எ;.563/20/இ1) 

6.40 

8 இWநகரா�சி ?காதார' ப&(G,� 
ேதைவயான �'ைப அ�D டாடா ஏசி 
வ;� 6 எ;ண�கD,� ஆப&ள� 
ைபய0, ைம,, ஒலி ெப$,கி ெபா$"2 
பண& (ந.க.எ;.413/2020/இ1) 

0.92 

9 இWநகரா�சி ஊரண& ெத வட1 
ெத$வ&1 உ�ள ஐஎMப& கழி'ப&ட"தி1 
�திதாக ேமா�டா0 ெபா$"2த1 ம@4 
இதர பராம('� பண& (ந.க.எ;.625/2020/இ1) 

1.40  

10 இWநகரா�சி க@பக வத̂ிய&1 உ�ள 
ஓைடைய 20வா4த1 பண& 
(ந.க.எ;.817/2020/இ1) 

7.60 

11 இWநகரா�சி வா09 7, சி"தி வ&நாயக0 
ேகாவ&1 ெத$வ&1 உ�ள அ�க வா� 
க��ட ப`2 ந̂,க' பண&  
(ந.க.எ;.816/2020/இ1) 

3.00 

12 இWநகரா�சி வா09 15, 16, 17-1 உ�ள 
சி4மி வ&ைச' ப�,கான P ெச� 
பராம('� பண&  
(ந.க.எ;.815/2020/இ1) 

2.20 

13 இWநகரா�சி வா09 7, எM.எM.வ&. 
ேகாவ&1 ெத$, சிவராF ெத$, 
அ;ணாநக0 ப�திய&1 சி4பால 
அைம"த1 பண& (ந.க.எ;.814/2020/இ1) 

2.20 

14 இWநகரா�சி,��ப�ட அமா உணவக 
ம@4 வா09 24, ஐ.எM.ப&. 
கழி'ப&ட"தி1 சி.சி.�.வ& ேகமரா 
ெபா$"2த1  
(ந.க.எ;.809/2020/இ1) 

3.20 

15 இWநகரா�சி,��ப�ட ேமல'ப�ள�வாச1 
F � ேபவ0ப&ளா, தைர தள 
அைம"த1 (ந.க.எ;.813/2020/இ1) 

10.00 

16 இWநகரா�சி ெச��,�ள (ப�தி 5) 
சாைலைய சரீைம"த1 பண& 
(ந.க.எ;.812/2020/இ1) 

4.50 



17 இWநகரா�சி மண&க;டேப( ம4காலி1 
தைரம�ட பால, ெதா;டம னா0 
�ள, பா�டா �ள ப�திய&1 உ�ள 
�ழாH பால"ைத சரீைம"த1 
(ந.க.எ;.811/2020/இ1) 
 

4.20 

18 இWநகரா�சி இச,கியம  ேகாவ&1 
ெத$வ&1 தா0சாைல அைம"த1 
(ந.க.எ;.810/2020/இ1) 

10.00 

 

 1346 ெபா$�.3  
            �ள�ய��� நகரா�சி அ ைன நக0 பாைத சமWதமாக 
தி$.ச;Fக?Wதர எ பவரா1 ெச ைன உய0ந̂திம ற ம2ைர 
கிைள வழ,� எ;.W.P.(MD)No.12014/2019– ப� வழ,� தா,க1 
ெசHய'ப�9�ள2. ேம@க;ட வழ,கி1 1.2ைண இய,�ந0, நக0 
ஊரைம'�" 2ைற, தி$ெந1ேவலி ம;டல, 2.ஆைணயாள0, 
�ள�ய��� நகரா�சி ஆகிேயா0கைள ப&ரதிவாதியாக ேச0"2 வழ,� 
தா,க1 ெசHய'ப�9�ள2. எனேவ ேம@க;ட வழ,கி1 
இWநகரா�சி சா0பாக தி$.ராஜராஜ , அர? வழ,கறிஞ0 தம2 
15.05.2019- ேததிய&�ட க�த"தி1 வழ,� க�டண P.10,000/- வழ�க 
ேகா(Q�ளா0. அத ப� தி$.ராஜராஜ , அர? வழ,கறிஞ$,� 
P.10,000/- வழ�கிட ம ற"தி  அTமதி ேவ;ட'ப9கிற2. 
(ந.க.எ;.579/2019/எ'1)  
    

அTமதி,க'
ப�ட2 

 1347 ெபா$�.4 
           இWநகரா�சிய&1 Section 15-  கீ8 21.10.2019 Fத1 23.01.2020 
வைர ேம@ெகா�ள'ப�ட ெசலவ&ன�க� கீ8,க;ட வ&பர'ப� 
ம ற"தி  பா0ைவ,�, அTமதி,� ைவ,க'ப9கிற2. 

வ. 
எ; 

பண&ய&  வ&பர ெதாைக 
P. 

ப��ய1 / நா� 

1 

திட,கழிG ேமலா;ைம 
பண&,� ந̂0 ப(ேசாதைன 
அறி,ைக ெப4வ2 
சமWதமாக. 

12,714/- 

BPV/142/19-20/WF/0000103, 
21.10.2019. 

2 
MCC-,� இர;9 எைட 
க$வ&க� வா�கிய2 

10,030/- 
BPV/142/19-20/WF/0000577, 

26.12.2019. 

3 
TN-76-Y-0216 வாகன ப`2 
ந̂,க 

4,082/- 
BPV/142/19-20/WF/0000578, 

26.12.2019. 

4 
இWநகரா�சி ?காதார 
பண&யாள0கD,� 
மைழேகா� வா�கிய2 

91,700/- 
BPV/142/19-20/WF/0000614, 

31.12.2019. 

5 
இWநகரா�சி ?காதார' 
ப&(G,� தளவாடE 
சாமா க� வா�கிய2 

3,83,990/- 
BPV/142/19-20/WF/0000613, 

31.12.2019. 

6 

இWநகரா�சி 
அ
வலக"தி1 
ஆைணயாள0, 
ெபாறியாள0 அைற 
ம@4 ெபா2'ப&(வ&1 13 
எ;ண Wall Fan 
ெபா$"திய2 

83,200/- 

BPV/142/19-20/WF/0000670, 
20.01.2020. 

7 

இWநகரா�சி சிWதாமண& 
ேம1நிைல ந̂0"ேத,க" 
ெதா��ய&1 �திதாக 
�ேளா(ேனச  க$வ& 

5,66,756/- 

BPV/142/19-20/WF/0000144, 
20.01.2020. 

அTமதி,க'
ப�ட2 



அைம"த1 பண& 

8 

இWநகரா�சி சிWதாமண& 
ேப$W2 நிைலய"தி1 
உ�ள க�டண கழி'ப&ட 
ெச'�, ேட�, ?"த 
ெசHத1 பண& 

4,500/- 

BPV/142/19-20/WF/0000681, 
23.01.2020. 

9 

இWநகரா�சி வா09 3, 
9வ2 ெத$வ&1 நவன̂ 
க�டண கழி'ப&ட"தி1 
ெச'�, ேட�, ?"த 
ெசHத1 பண& 

12,000/- 

BPV/142/19-20/WF/0000682, 
23.01.2020. 

10 

இWநகரா�சி வா09 3, 
ேமலரதவத̂ி நவன̂ 
கழி'ப&ட"தி1 ெச'�, 
ேட�, ?"த ெசHத1 
பண&0 

12,000/- 

BPV/142/19-20/WF/0000683, 
23.01.2020. 

11 

இWநகரா�சி ெமா"த 7 
Hand Supper Fogging, Mega 
Vehicle Fogging எ;ண 
ப`2 ந̂,க'பண& 

19,870/- 

BPV/142/19-20/WF/0000684, 
23.01.2020. 

12 
இWநகரா�சி Mini Hand 
Fogging Machine ப`2 ந̂,க' 
பண& 

50,100/- 
BPV/142/19-20/WF/0000685, 

23.01.2020. 

(ந.க.எ;.0009/2019/ப&1) 
    

 1348 ெபா$�.5 
          �ள�ய��� நக0ம ற வா09 29, மா�9 மWைத 
சமWதமாக தி$.ேபாைகயா எ பவரா1 ெச ைன உய0ந̂திம ற 
ம2ைர கிைள வழ,� எ;.W.P(MD)No.24810 of 2019– ப� வழ,� 
தா,க1 ெசHய'ப�9�ள2. ேம@க;ட வழ,கி1 1.தி$ெந1ேவலி 
மாவ�ட ஆ�சி"தைலவ0, 2.வ$வாH வ�டா�சிய0, கைடயந1
0, 
3.ஆைணயாள0, �ள�ய��� நகரா�சி ம@4 தி$.க.ஆனWதரா}, 
�ள�ய��� ஆகிேயா0கைள ப&ரதிவாதியாக ேச0"2 வழ,� 
ெதாடர'ப�9�ள2. ேம@க;ட வழ,கி1 இWநகரா�சி சா0பாக 
தி$.ராஜராஜ , அர? வழ,கறிஞ0 வாதிடG, அத@கான வழ,� 
க�டண P.10,000/- வ$வாH ம@4 Rலதனநிதிய&லி$W2 
வழ�கிடG ம ற"தி  அTமதி ேவ;ட'ப9கிற2. 
(ந.க.எ;.286/2019/எ'1) 
    

அTமதி,க'
ப�ட2 

 1349 ெபா$�.6 
            இWநகரா�சிய&  ஒ'பWதகார0 தி$.?.ஆ4Fக அவ0க� 
ேம@ெகா;9�ள சிற'� சாைல தி�ட (SRP 2015-16) ஆ தி�ட"தி  
கீ8 சாைல பண&க� ேம@ெகா;டத@� ெச
"த'ப�ட EMD 1% 
ைவ'�"ெதாைக P.2,00,000/- ம@4  FSD 1% ைவ'�" ெதாைக 
P.2,00,000/- ப&�"த ெசHய'ப�ட ைவ'�" ெதாைக 2015-2016 ஆ 
ஆ;9 கால�கடWத ைவ'�" ெதாைக பதிேவ��1 P.4,00,000/- இட 
ெப@4�ள2. ேம@க;ட பண&ய&1 தண&,ைக தைடயாக P.27,500/-ைய 
நகரா�சி நிதி,� ஈ9 ெசH2 ம�தி"ெதாைக P.3,72,500/-ைய 
ஒ'பWதகார$,� தி$ப வழ�க ம ற அTமதி,� 
ைவ,க'ப9கிற2. 
    

அTமதி,க'
ப�ட2 



 1350 ெபா$�.7 
            இWநகரா�சி,��ப�ட வா09 24-1 உ�ள ஐ.எM.ப&. 
கழி'ப&ட"தி1 �திய 3 எE.ப&. ேமா�டா0, ைப' ம@4 இதர பண&க� 
ேம@ெகா�ள ேம@ெகா�ள 25.02.2020-1 வர'ெப@4�ள கீ8,க;ட 
வ&பர'ப�யான ஒ'பWத'��ள�ய&ைன ம ற"தி  பா0ைவ,� 
F�வ&@� ைவ,க'ப9கிற2. 
                                  மதி'பV�9" ெதாைக P.1.40 இல�ச 
 

வ.எ
; 

ஒ'பWததார0 ெபய0 ஒ'பWத'��ள� வ&கித 

1 தி$.ச.தி$மைலEசாமி
, 
�ள�ய���. 

1.35 சதவத̂ �ைறG 

2 தி$.இ.அரச,கன�, 
ச�கர ேகாவ&1. 

1.63 சதவத̂ �ைறG 

           
ேம@ப� பண&,� வர'ெப@4�ள இ$ ஒ'பWத'��ள�கள�1 
மதி'பV�9" ெதாைகய&ைன வ&ட 1.63 சதவத̂ �ைறவாக 
வழ�கிQ�ள தி$.இ.அரச,கன�, ச�கர ேகாவ&1 எ பவ(  
ஒ'பWத'��ள�ைய அTமதி,கலா. (ந.க.எ;.625/2020/இ1)    
    

அTமதி,க'
ப�ட2 

 1351 ெபா$�.8 
           இWநகரா�சி ?காதார' ப&(வ&1 உ�ள 6 எ;ண எ1.சி.வ&. 
வாகன�கள�1 வ(வ�1 வ&ளபர ெசHவத@� ஒலிெப$,கி 
ெபா$"2த1 பண& ேம@ெகா�ள 25.02.2020-1 வர'ெப@4�ள 
கீ8,க;ட வ&பர'ப�யான ஒ'பWத'��ள�ய&ைன ம ற"தி  
பா0ைவ,� F�வ&@� ைவ,க'ப9கிற2. 
                                  மதி'பV�9" ெதாைக P.0.92 இல�ச 

வ.எ; ஒ'பWததார0 ெபய0 ஒ'பWத'��ள� 
வ&கித 

1 தி$.ச.தி$மைலEசா
மி, 
�ள�ய���. 

0.75 சதவத̂ 
�ைறG 

2 தி$.இ.அரச,கன�, 
ச�கர ேகாவ&1. 

0.75 சதவத̂ 
அதிக 

         ேம@ப� பண&,� வர'ெப@4�ள இ$ ஒ'பWத'��ள�கள�1 
மதி'பV�9" ெதாைகய&ைன வ&ட 1.63 சதவத̂ �ைறவாக 
வழ�கிQ�ள தி$.ச.தி$மைலEசாமி, �ள�ய��� எ பவ(  
ஒ'பWத'��ள�ைய அTமதி,கலா.  
    

அTமதி,க'
ப�ட2 

 1352 ெபா$�.9 
          இWநகரா�சி,��ப�ட வா09 27, F"2 நக0 ப�திய&1 
தா0சாைல அைம"த1 பண& ேம@ெகா�ள 25.02.2020-1 வர'ெப@4�ள 
கீ8,க;ட வ&பர'ப�யான ஒ'பWத'��ள�ய&ைன ம ற"தி  
பா0ைவ,� F�வ&@� ைவ,க'ப9கிற2. 
                                  மதி'பV�9" ெதாைக P.7.80 இல�ச 

வ. 
எ; 

ஒ'பWததார0 ெபய0 ஒ'பWத'��ள� 
வ&கித 

1 தி$.?.ஆ4Fக 
�ள�ய���. 

0.28 சதவத̂ 
அதிக 

2 தி$.பா.அWேதாண&, 
ெவ�ள,கG;ட ப�
� 

0.02 சதவத̂ 
�ைறG 

          ேம@ப� பண&,� வர'ெப@4�ள இ$ ஒ'பWத'��ள�கள�1 
மதி'பV�9" ெதாைகய&ைன வ&ட 0.02 சதவத̂ �ைறவாக 

அTமதி,க'
ப�ட2 



வழ�கிQ�ள தி$.பா.அWேதாண&, ெவ�ள,கG;ட ப�� எ பவ(  
ஒ'பWத'��ள�ைய அTமதி,கலா. (ந.க.எ;.554/2020/இ1) 
    

 1353 ெபா$�.10 
            இWநகரா�சி,��ப�ட ெச��,�ள ெச1
 சாைலய&1 
(ப�தி 4) தா0சாைல அைம"த1 பண& ேம@ெகா�ள 25.02.2020-1 
வர'ெப@4�ள கீ8,க;ட வ&பர'ப�யான ஒ'பWத'��ள�ய&ைன 
ம ற"தி  பா0ைவ,� F�வ&@� ைவ,க'ப9கிற2. 
                                 மதி'பV�9" ெதாைக P.10.00 இல�ச 
 

வ.எ
; 

ஒ'பWததார0 ெபய0 ஒ'பWத'��ள� 
வ&கித 

1 தி$.?.ஆ4Fக 
�ள�ய���. 

0.25 சதவத̂ அதிக 

2 தி$.பா.அWேதாண&, 
ெவ�ள,கG;ட ப�
� 

0.03 சதவத̂ 
�ைறG 

           
 
         ேம@ப� பண&,� வர'ெப@4�ள இ$ ஒ'பWத'��ள�கள�1 
மதி'பV�9" ெதாைகய&ைன வ&ட 0.03 சதவத̂ �ைறவாக 
வழ�கிQ�ள தி$.பா.அWேதாண&, ெவ�ள,கG;ட ப�� எ பவ(  
ஒ'பWத'��ள�ைய அTமதி,கலா. (ந.க.எ;.552/2020/இ1) 
    

அTமதி,க'
ப�ட2 

 1354 ெபா$�.11 
           இWநகரா�சி,��ப�ட நா�டா;ைம ?'ப&ரமண&ய 
ெத$வ&1 வா4கா1 அைம"த1 பண& ேம@ெகா�ள 25.02.2020-1 
வர'ெப@4�ள கீ8,க;ட வ&பர'ப�யான ஒ'பWத'��ள�ய&ைன 
ம ற"தி  பா0ைவ,� F�வ&@� ைவ,க'ப9கிற2. 
                                   மதி'பV�9" ெதாைக P.5.90 இல�ச 

வ.எ
; 

ஒ'பWததார0 
ெபய0 

ஒ'பWத'��ள� 
வ&கித 

1 தி$.ேவ.F$க  
�ள�ய���. 

0.00 சதவத̂ 
அதிக 

2 தி$.ரா.பா1ரா}, 
�ள�ய���. 

0.08 சதவத̂ 
�ைறG 

          ேம@ப� பண&,� வர'ெப@4�ள இ$ ஒ'பWத'��ள�கள�1 
மதி'பV�9" ெதாைகய&ைன வ&ட 0.08 சதவத̂ �ைறவாக 
வழ�கிQ�ள தி$.ரா.பா1ரா}, �ள�ய��� எ பவ(  
ஒ'பWத'��ள�ைய அTமதி,கலா. (ந.க.எ;.555/2020/இ1)    
    

அTமதி,க'
ப�ட2 

 1355 ெபா$�.12 
        இWநகரா�சி,��ப�ட அ;ணாநக0 கிழ,� ப�திய&1 
தா0சாைல அைம"த1 பண& ேம@ெகா�ள 25.02.2020-1 வர'ெப@4�ள 
கீ8,க;ட வ&பர'ப�யான ஒ'பWத'��ள�ய&ைன ம ற"தி  
பா0ைவ,� F�வ&@� ைவ,க'ப9கிற2. 
                                  மதி'பV�9" ெதாைக P.9.90 இல�ச 

வ.எ
; 

ஒ'பWததார0 ெபய0 ஒ'பWத'��ள� 
வ&கித 

1 தி$.?.ஆ4Fக 
�ள�ய���. 

0.09 சதவத̂ 
�ைறG 

2 தி$.பா.அWேதாண&, 
ெவ�ள,கG;ட ப�� 

2.19 சதவத̂ 
�ைறG 

           ேம@ப� பண&,� வர'ெப@4�ள இ$ ஒ'பWத'��ள�கள�1 
மதி'பV�9" ெதாைகய&ைன வ&ட 0.09 சதவத̂ �ைறவாக 

அTமதி,க'
ப�ட2 



வழ�கிQ�ள தி$.?.ஆ4Fக, �ள�ய��� எ பவ(  
ஒ'பWத'��ள�ைய அTமதி,கலா. (ந.க.எ;.561/2020/இ1)    
    

 1356 ெபா$�.13                                                                
        இWநகரா�சி,��ப�ட அ;ணாநக0 ேம@� ப�திய&1 
தா0சாைல அைம"த1 பண& ேம@ெகா�ள 25.02.2020-1 வர'ெப@4�ள 
கீ8,க;ட வ&பர'ப�யான ஒ'பWத'��ள�ய&ைன ம ற"தி  
பா0ைவ,� F�வ&@� ைவ,க'ப9கிற2. 
                                  மதி'பV�9" ெதாைக P.8.80 இல�ச 

வ.எ
; 

ஒ'பWததார0 ெபய0 ஒ'பWத'��ள� 
வ&கித 

1 தி$.?.ஆ4Fக 
�ள�ய���. 

0.09 சதவத̂ 
�ைறG 

2 தி$.பா.அWேதாண&, 
ெவ�ள,கG;ட ப�� 

2.20 சதவத̂ 
�ைறG 

         ேம@ப� பண&,� வர'ெப@4�ள இ$ ஒ'பWத'��ள�கள�1 
மதி'பV�9" ெதாைகய&ைன வ&ட 0.09 சதவத̂ �ைறவாக 
வழ�கிQ�ள தி$.?.ஆ4Fக, �ள�ய��� எ பவ(  
ஒ'பWத'��ள�ைய அTமதி,கலா. (ந.க.எ;.564/2020/இ1)    

அTமதி,க'
ப�ட2 

 1357 ெபா$�.14 
          இWநகரா�சி,��ப�ட ெதா;டம னா0 �ள ெச1
 
ப�திய&1 தா0சாைல அைம"த1 பண& ேம@ெகா�ள 25.02.2020-1 
வர'ெப@4�ள கீ8,க;ட வ&பர'ப�யான ஒ'பWத'��ள�ய&ைன 
ம ற"தி  பா0ைவ,� F�வ&@� ைவ,க'ப9கிற2. 
                                  மதி'பV�9" ெதாைக P.6.40 இல�ச 

வ.எ; ஒ'பWததார0 ெபய0 ஒ'பWத'��ள� 
வ&கித 

1 தி$.?.ஆ4Fக 
�ள�ய���. 

0.09 சதவத̂ 
�ைறG 

2 தி$.பா.அWேதாண&, 
ெவ�ள,கG;ட ப�
� 

2.19 சதவத̂ 
�ைறG 

         ேம@ப� பண&,� வர'ெப@4�ள இ$ ஒ'பWத'��ள�கள�1 
மதி'பV�9" ெதாைகய&ைன வ&ட 0.09 சதவத̂ �ைறவாக 
வழ�கிQ�ள தி$.?.ஆ4Fக, �ள�ய��� எ பவ(  
ஒ'பWத'��ள�ைய அTமதி,கலா. (ந.க.எ;.563/2020/இ1) 
    

அTமதி,க'
ப�ட2 

 1358 ெபா$�.15    

             இWநகரா�சி,�' பா"திய'ப�ட �"தைக இனமான 
�ள�ய��� ேப$W2நிைலய ேம@�ற கைட எ;.2-,� �"தைக 
எ9"த நா� Fத1 R றா;9,� �"தைக உ(ம"தி@� ெபா2 
ஏல ம@4 ஒ'பWத'��ள� 27.02.2020 அ 4 ேகார'ப�டதி1 
ஒ'பWத'��ள� எ2G வர'ெபறவ&1ைல. ேம
 கீ8,க;ட 
வ&பர'ப�யான 2 நப0க� ம�9 ெபா2 ஏல"தி1 கலW2 ெகா;9 
ேக�க'ப�ட கீ8,க;ட வ&பர'ப�யான ஏல,ேக�வ&க� ம ற"தி  
பா0ைவ,�, F�வ&@� ைவ,க'ப9கிற2. 

வ.  
எ; 

ஏலதார0 ெபய0 / 
Fகவ( 

மாத வாடைக 
ஏல,ேக�வ& (P.) 

1 

தி$.பா.ேகசவமா(ய'ப
 , 
25, பகவதி அம  
ேகாவ&1 ெத$, 
�ள�ய���. 

1500 

2 தி$.பாலகி$�ண , 1450 

அTமதி,க'
ப�ட2 



25, பகவதி அம  
ேகாவ&1 ெத$, 
�ள�ய���. 

       அ
வலக �றி'� 
                      வ.எ;.1-1 �றி'ப&�9�ள தி$.ேகசவமா(ய'ப , 
�ள�ய��� எ பவ0 உய0Wத ஏல,ேக�வ&யாக மாத வாடைக 
ெதாைக P.1500/- ஏல ேக�9�ளா0. அ னா(  ஏல,ேக�வ&ைய 
ம ற அTமதி,கலா. (ந.க.எ;.2613/2019/அ1) 
    

 1359 ெபா$�.16 
           இWநகரா�சி,�' பா"திய'ப�ட �"தைக இனமான 
�ள�ய��� ேப$W2நிைலய உணG வ&9தி �"தைக எ9"த நா� 
Fத1 R றா;9,� �"தைக உ(ம"தி@� ெபா2 ஏல ம@4 
ஒ'பWத'��ள� 27.02.2020 அ 4 ேகார'ப�டதி1 ஒ'பWத'��ள� 
எ2G வர'ெபறவ&1ைல. ேம
 கீ8,க;ட வ&பர'ப�யான 2 
நப0க� ம�9 ெபா2 ஏல"தி1 கலW2 ெகா;9 ேக�க'ப�ட 
கீ8,க;ட வ&பர'ப�யான ஏல,ேக�வ&க� ம ற"தி  பா0ைவ,�, 
F�வ&@� ைவ,க'ப9கிற2. 
 
 
 
 

வ. 
எ; 

ஏலதார0 ெபய0 / 
Fகவ( 

மாத வாடைக 
ஏல,ேக�வ& (P.) 

1 

தி$.அ.சிவ,�மா0, 
வ&நாயக0 ேகாவ&1 
ெத$, 
�ள�ய���. 

54000/- 

2 

தி$மதி.கவ&தா, 
வ&நாயக0 ேகாவ&1 
ெத$, 
�ள�ய���. 

53000/- 

    அ
வலக �றி'� 
                      வ.எ;.1-1 �றி'ப&�9�ள தி$.அ.சிவ,�மா0, 
�ள�ய��� எ பவ0 உய0Wத ஏல,ேக�வ&யாக மாத வாடைக 
ெதாைக P.54000/- ஏல ேக�9�ளா0. அ னா(  ஏல,ேக�வ&ைய 
ம ற அTமதி,கலா. (ந.க.எ;.2613/2019/அ1) 
    

அTமதி,க'
ப�ட2 

 1360 ெபா$�.17 
            இWநகரா�சி ெபா2?காதார'ப&(G நக0 ப&(G எ;.12, 13, 14, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ெமா"த 16 நக0ப&(Gக� 
தன�யா0 2'�ரG பண& ேம@ெகா�ள ந.க.எ;.658/2018/எE1, 
நா�.01.04.2018 ேததிய&1 ஏவ&எ.ச0வM̂ பாH;� நி4வன"தி@� 
R 4 ஆ;9கD,� உ"தரG வழ�க'ப�9�ள2. ேம@ப� 
நி4வன RFP வ&திய& ப� பண&யாள0க� ஊதிய ம@4 நி0வாக 
ெசலவ&ன�கD,காக 10% ெதாைக உய0"தி வழ��ப� 06.02.2020 
ேததிய&1 வ&;ண'ப வழ�கிQ�ள2. 
          ேம@ப� நி4வன"தி@� ஒ'பWத'��ள�ய&1 பண&யாள0க� 
ஊதிய EPF, ESI ம@4 நி0வாக ெசலவ&ன, இர;9 வாகன�க� 
வாடைகQ ேச0"2 ஒ'பWத'��ள� ேகார'ப�9 அத ப� பண& 
உ"தரG வழ�க'ப�9�ள2. த@ேபா2 ஒ�ெவா$ ஆ;�@� 10% 
ெதாைக பண&யாள0க� ஊதிய"தி@காக உய0"தி வழ�க 
ேவ;9ெமன நகரா�சி நி0வாக ஆைணயாள0, ெச ைன அவ0கள�  
RFP வ&திய& ப� 7.6.2 ப� ெத(வ&,க'ப�9�ள2. எனேவ நகரா�சி 
நி0வாக நல  க$தி RFP வ&திய&  கீ8 5% (சதவத̂ ெதாைக) ம�9 

அTமதி,க'
ப�ட2 



உய0"தி வழ�கG, , அத ப� ஒ$ வ$ட"தி@� ஆ� உ"ேதச 
ெசலG" ெதாைக P.1,03,02,480/-,� ம ற"தி  அTமதி 
ேவ;ட'ப9கிற2. 
(ந.க.எ;.658/2018/எE1) 
    

 1361 ெபா$�.18 
           ெசயல0, ?காதார 2ைற, ெச ைன ம@4 இய,�ந0, 
ெபா2?காதார 2ைற, ெச ைன அவ0கள�  12.02.2020 ேததிய 
ஆHG,��ட அறிGைரய&
, நகரா�சி நி0வாக ம;டல இய,�ந0, 
தி$ெந1ேவலி அவ0கள�  03.01.2020 ேததிய ஆHG,��ட"தி1 
ெத(வ&"2�ளப�Q, �ள�ய��� நகர"ைத ?@றிQ�ள 
கிராம�கள�1 ெட�� காHEச1 தவ̂&ரமாக பரவ& வ$வதா
 
�ள�ய��� நகரா�சி ப�திய&1 காலிய&ட�கள�1 ேதைவய@ற 
ெபா$�கைள அ'�ற'ப9"2வத@�, வா4கா1 ?"த 
ெசHவத@� 2'�ரG பண&யாள0க� ேதைவ'ப9கி றன. ஏ@கனேவ 
வ(வ�1 ேபா ற மா@4 பண&,� பய ப9"த'பட 
ேவ;�Q�ளதா1 பண&யாள(  ப@றா,�ைற ஏ@ப�9�ள2. 
எனேவ ெட�� ெகா? ஒழி'� பண&,�, வா4கா1 ?"த ெசHQ 
பண& ெசHவத@� 30 எ;ண பண&யாள0க� �9தலாக 
பண&யம0"தி ெகா;9 நக0 ப�திய&1 ெட�� காHEச1 பரவாம1 
த9'பத@�, வா09 ப�திகைள ?"தமாக பராம(,கG மாவ�ட 
ஆ�சி"தைலவ0, தி$ெந1ேவலி அவ0கள�  2019-2020 ஆ;�1 
தின,�லி வ&கித"தி1 P.320/- வத̂ (DBC பண&யாள0க�) 90 
நா�கD,� (320x30x90) உ"ேதச ெசலG" ெதாைக P.8.64 இல�ச"தி@� 
ம ற"தி  அTமதி ேவ;ட'ப9கிற2. (ந.க.எ;.505/2020/எE1)    

அTமதி,க'
ப�ட2 

 1362 ெபா$�.19 
         இWநகரா�சி ெபா2?காதார' ப&(G த;ண0̂ Rல பரG 
ேநாHகைள பரவாம1 க�9'ப9"த நகரா�சிய&1 வ&நிேயாக 
ெசHQ ��ந̂(1 �ேளா(  கல,க'ப�9 வ&நிேயாக 
ெசHய'ப9கிற2. ேம@ப� ��ந̂(1 கல,க'ப9ம �ேளா(  அளைவ 
அள,க Qைனெட� ெச ��, ச'ைளM, 15/A, ைகலாச�ர கிழ,� 
ெத$, தி$ெந1ேவலி ஜ�ஷ  நி4வன"திடமி$W2 �ேளாேராM 
ேக'-4 எ;ண (ம) டாலி�  -500ML வ&ைல,� ெப@றைம,� 
ெசலவ&ன P.6659/- ெசலவ&ன"ைத நகரா�சி வ$வாH ம@4 
Rலதன நிதிய&1 ேம@ெகா�ளG ம ற அTமதி ேவ;ட'ப9கிற2. 
(ந.க.எ;.582/2020/எE1) 
    

அTமதி,க'
ப�ட2 

 1363 ெபா$�.20 
            இWநகரா�சி,��ப�ட உர,கிட�கி1 கச9 கழிGந̂0 
?"திக('� நிைலய அைம"த1 பண&கைள ேம@ெகா�வத@காக 
Hamilton Material Testing PVT Ltd, Thoothukudi  நி4வன Rல Soil test 
ேம@ெகா�ள'ப�டத  அ�'பைடய&1 ேம@ப� க��ட' பண&கைள 
ேம@ெகா�ள Structural Design ம@4 வ&(வான தி�ட அறி,ைக 
அ;ணா ப1கைல கழக, தி$ெந1ேவலி அவ0க� Rல 
ெபற'ப�9�ள2. எனேவ அத@கான தி�ட மதி'பV�9" ெதாைக 
P.1,88,115/- (With GST 18%)ஐ The Director, CTDT, Anna University, Chennai 
அவ0கD,� DD Rல அT'ப ம ற"தி  அTமதி 
ேவ;ட'ப9கிற2    

அTமதி,க'
ப�ட2 

 1364 ெபா$�.21 
          இWநகரா�சி ��ந̂0 ப&(G ஈ'� வாகன TN 76 S 9237 
வாகன"தி@� �திய 4 டய0க� வ&நிேயாக ெசHத1 பண&,� 
இ�வ
வலக ந.க.எ;.0172/2020/இ2, நா�.10.02.2020- ப� வ&ைல'��ள�   
ேகார'ப�9 26.02.2020 அ 4 ெபற'ப�ட இர;9 வ&ைல'��ள�கைள 
பா0ைவய&�9 �ைறWத வ&ைல'��ள�ய&ைன F�G ெசHய 
ம ற"தி  அTமதி,� ேவ;ட'ப9கிற2. 

அTமதி,க'
ப�ட2 



 

 
தன�அ
வல0 (ம) ஆைணயாள0, (ெபா) 
          �ள�ய��� நகரா�சி 

 

 

                                                                                     

 

                                                                                     

 

வ.                   
எ; 

வ&ைல'��ள�தார0க� 
வ&பர 

வ&ைல'��ள� 
ெதாைக 

மதி'பV�ைட 
வ&ட 

1 

�பராச,தி ஆ�ேடா 
Mேடா0, 
கி$�ணா கா'ள,M 
ெமய&  ேரா9 , �ள�ய���. 

26400 அதிக 

2 

�ெவ�கேடMவரா டய0M 
ம@4 ேப(�M,  753, நப0 
11- ெமய&  ேரா9, 
�ள�ய���. 

25720 �ைறG 

 

          ேம@க;டவா4 உ�ள இ$ வ&ைல'��ள�கள�1 வ(ைச எ;.2-1 
�ெவ�கேடMவரா டய0M ம@4 ேப(�M, �ள�ய��� 
நி4வன"தி  �ைறWத வ&ைல'��ள�ய&ைன ம ற 
அTமதி,கலா. 
     அ
வலக �றி'� 
                       ேம@ப� பண&ய&  அவசர அவசிய க$தி 
�ைறWத வ&ைல'��ள� வழ�கிQ�ள �ள�ய��� 
�ெவ�கேடMவரா டய0M ம@4 ேப(�M நி4வன"தி  
வ&ைல'��ள�ய&ைன அTமதி"2 இWநகரா�சி தன�அ
வல(  F  
அTமதி ெப@4 பண& உ"தரG வழ�கியைதQ நடவ�,ைக 
ேம@ெகா;டைதQ ம ற அTமதி,கலா.    

 1365 ெபா$�.22 
             இWநகரா�சி,��ப�ட ெபா2?காதார' ப&(G வாகன 
எ; ெகா;ட வாகன"தி@� 13.02.2020 உட  த�திEசா 4 
F�வைடவதா1 ம�;9 ப`2ந̂,க' பண&க� ேம@ெகா;9 
த�திEசா 4 ெப4வத@� வர'ெப@ற நி4வன�கள�  வ&பர 
கீ8,க;டவா4 
வ.எ; நி4வன"தி  வ&பர மதி'பV9 

சதவத̂ 
(�ைறG / 
அதிக) 

1 �வ&நாயகா ேமா�டா0 ஒ0,M, 
அபாசF"திர. 

P.2074/- �ைறG 

2 ?Wதர ேமா�டா0M, 
தி$ெந1ேவலி. 

P.6854/- அதிக 

          ேம@க;ட இர;9 நி4வன�கள�1 �வ&நாயகா ேமா�டா0 
ஒ0,M, அபாசF"திர நி4வன"தி  வ&ைல'��ள� மதி'பV�9" 
ெதாைகய&ைன வ&ட P.2074/- �ைறவாக உ�ளதா1 அதைன 
அTமதி"2 பண&ய&ைன ேம@ெகா�ளG, ேவைல உ"தரG 
வழ�கG ம ற"தி  அTமதி ேவ;ட'ப9கிற2. 
    

 

அTமதி,க'
ப�ட2 


