
19.06.2019 

ம�ற�ெபா�	...1 

 இ�நகரா�சி அ�வலக பய�பா���� ேதைவயான எ"#ெபா��க	/பதிேவ%க	 

�ைறவாக உ	ள காரண)தினா* ேம�ப� ெபா��க	 மாவ�ட ,�%ற- அ.சக/, 

காைர1�� அ.சக)திலி��# ெகா	2த* ெச3வத�� 2019-20201கான நட�8 

ஆ:��கான உ)ேதச ெசலவி <. 5,00,000/- (ஐ�# ல�ச/) ம�ற)தி� அAமதி 

ேவ:ட�ப%கிற#. 

அ�வலக �றி�8.                              . 

  1.அவசர அவசிய/ க�தி ஆைணயாளB அவBகளி� 2� அAமதி ெப�D    

    

               ெகா	2த* ெச3)தைன ம�ற� பி�ேன�- வழFகி அAமதி1கலா/. 

    2.ெசலவின)திைன வ�வா3 ம�D/ Gலதனநிதி Gல/ ெசலவிட ம�ற/    

     அAமதி வழFகலா/. 

தHBமான/ எ:. 148 

  அAமதி வழFக�ப�ட#. 

ம�ற�ெபா�	..2 

 ெசFேகா�ைட நகரா�சியி� 2018-2019/ ஆ:%1கான நிBவாக அறி1ைக 

ம�ற)தி� பாBைவ1�/ பதிவி��/ ைவ1க�ப%கிற#. 

அ�வல1�றி�8.. 

 ம�ற/ பதி- ெச3யலா/. 

தHBமான/ எ:. 149 

 பதி- ெச3ய�ப�ட# 

ம�ற�ெபா�	..3 

 ெசFேகா�ைட நகரா�சி அ�வலக)தி* த�ட.சB பணியிட/ காலியாக இ��# 

வ�வதா* அ�வலக பணிக	 பாதி1காத வ:ண/, கணினியி* த�ட.L ெச3M/ 

பணி1� ஒ�ப�த�8	ளி அ��பைடயி* தனியாB Gலமாக த�ட.L பணி அAமதி 

காலமான# மாB. 2019 2��# வி�ட#. நட�8 நிதியா:% 2019 – 2020-1� விைல�8	ளி 

ேகாP நடவ�1ைக ேம�ெகா	ள�பட ேவ:%/ ஆனா* த�ேபா# ேதBத* ந�னட)ைத 

விதி நைட2ைறயி* இ��# வ�ததா*, ஏ�ர* 2019 ம�D/ ேம 2019 மாத)தி��/ 2018-

2019 ஆ:% விைல�8	ளி விகித)தி* பணி ேம�ெகா:டத�� பி�ேன�8/,   நட�8 

நிதியா:% 2019 – 2020-1� கணினியி* த�ட.L ேம�ெகா	வத�� உ)ேதச ெசலவின/ 

<. 1,30,000/-1� அAமதிM/,  விைல�8	ளி ேகார�ப�% கீS1க:ட விபர�ப� வர�ெப�ற 

விைல�8	ளிகளி� ஒ�8ேநா1��ப��ய�1�  ம�ற)தி� அAமதி ேவ:ட�ப%கிற#. 

வ. 
எ: 

பணியி� விபர/ 1Tெட* 
க/T�டBU 

எUஸாB 
சிUட/U, 

பிர:�U 
க/T�டBU, 



(ம) ��பி 
ெச�டB 
நிDவன 
விைல�8	ளி 

ெத�காசி 
நிDவன 
விைல�8	ளி 

ெசFேகா�ைட 
நிDவன 
விைல�8	ளி 

1 நகரா�சி 
அ�வலக)தி* 
கணினியி* த�ட.L 
ெச3M/ பணி 
ேம�ெகா	ள(ப1க/ 
ஒ�றி�� விைல 
விபர/) 

<.9/- (ப1க/ 
ஒ�றி��) 

<.10/- (ப1க/ 
ஒ�றி��) 

<. 11/- (ப1க/ 
ஒ�றி��) 

அ�வல1�றி�8.. 

1. ஏ�ர* 2019 ம�D/ ேம 2019 மாத)தி��/ 2018-2019 ஆ:% விைல�8	ளி 

விகித)தி* பணி ேம�ெகா:டத�� பி�ேன�8 வழFகலா/. 

2. ெபற�ப�ட விைல�8	ளிகளி* கணினியி* த�ட.L ெச3வத�� ப1க/ 

ஒ�றி�� <. 9/- எ�ற விைல விகித)தி* �ைற�த ப�ச விைலவிகித/ 

வழFகிM	ள 1Tெட* க/T�டBU (ம) ��பி ெச�டB நிDவன)தி� 

விைல�8	ளி1� ஒ�8த* வழFகலா/. 

3. பணியி� அவசர அவசிய/ க�தி விைல�8	ளி ேகாPயத��/, ேம�ப� 

பணி1�Pய ெசலவின)ைத நகரா�சி வ�வா3 ம�D/ Gலதன 

நிதியி* ேம�ெகா	ள-/ ம�ற/ ஒ�8த* வழFகலா/. 

தHBமான/ எ:.150 

  �ைற�த விைல�8	ளி அFகீகP1க�ப�ட#. 

ம�ற�ெபா�	..4   

    ெசFேகா�ைட நகரா�சி ப�தியி* ேக.சி.சாைல நHB)ேத1க நிைலய)தி* 

உ	ள ேம*நிைல நHB)ேத1க) ெதா��1� ,%த* பணிக	 (Iron & G.I.Angle with G.I.Sheet G�, 

ஏணி,  அள- மானி ம�D/ மி�சார பணிக	 ேம�ெகா	ள நகBம�ற தHBமான/ எ:. 

128 நா	. 23.02.2019� கீS ஒ�8த* வழFக�ப�% ஒ�ப�த�8	ளி ேகார�ப�%,  கீS1க:ட 

விபர�ப� 06.03.2019 அ�D வர�ெப�ற ஒ�ப�த�8	ளிகளி� ஒ�8ேநா1��ப��ய�1�  

ம�ற)தி� பாBைவ1�/ 2�வி��/ ைவ1க�ப%கிற#. 

வ. 
எ: 

பணியி� விவர/ மதி�பீ�%) 
ெதாைக 

ஒ�ப�த1காரB ெபயB ஒ�ப�த�8	ளி 
விகித/ 

1 ேக.சி.சாைல நHB)ேத1க 
நிைலய)தி* உ	ள 
ேம*நிைல 
நHB)ேத1க) ெதா��1� 
,%த* பணிக	 (Iron & 

G.I.Angle with G.I.Sheet G�, 

1.20 ல�ச/ தி�.எU.ேச1உ#மா� 
Y1கி/ 

0.27% 

மதி�பீ���� 
�ைற- 

தி�.M.ேச1 அ�#* 
காதB 

1.51% 

மதி�பீ���� 
,%த* 



ஏணி,  அள- மானி 
ம�D/ மி�சார 
பணிக	 ேம�ெகா	ள 

அ�வல1�றி�8.. 

 வர�ெப�ற இர:% ஒ�ப�த�8	ளிகளி* �ைற�த ப�ச விைலவிகிதமாக 0.27% 

மதி�பீ���� �ைறவாக ஒ�ப�த�8	ளி வழFகிM	ள தி�. எU.ேச1 உ#மா� ஹ1கி/ 

எ�பவ�ைடய ஒ�ப�த�8	ளி1� அவசிய அவசர/ க�தி பணி உ)திர- வழFகியத�/ 

ம�ற/ ஒ�8த* வழFகலா/. 

தHBமான/ எ:. 151 

  �ைற�த ஒ�ப�த�8	ளி அFகீகP1க�ப�ட#. 

ம�ற�ெபா�	..5 

 ெசFேகா�ைட நகரா�சி ெபா# Lகாதார பிPவி�� 2019 – 2020-/ ஆ:��� 

ேதைவயான கி�மிநாசினிக	 (நH�றிய L:ணா/8 \	, பிள H.சிF ப-டB, பீனாயி*) 

ெகா	2த* ெச3வத��/,  ேம�ப� கி�மிநாசினிக	 ெகா	2த* ெச3ய உ)ேதச 

ெசலவின/ <.3.00 இல�ச)ைத வ�வா3 ம�D/ Gலதனநிதியி* ேம�ெகா	ள-/ 

ம�ற அAமதி ேவ:ட�ப%கிற#. 

அ�வல11�றி�8.. 

1. ம�ற/ ஒ�8த* வழFகலா/ 

2. ேம�ப� ெசலவின)ைத நகரா�சி வ�வா3 ம�D/ Gலதனநிதியி* 

ேம�ெகா	ளலா/. 

தHBமான/ எ:. 152 

   அAமதி வழFக�ப�ட# 

ம�ற�ெபா�	..6 

 சாைலேயார வியாபாPக	 (வாSவாதார பா#கா�8 ம�D/ ஓ"F�2ைற) ச�ட/ 

2014 (ம)திய ச�ட/ எ:. 7/2014) 37-வ# பிPவி� கீS வழFக�ப�%	ள அதிகாரFக	 

ம�D/ தமிSநா% சாைலேயார வியாபாPக	 (வாSவாதார பா#கா�8 ம�D/ வி�பைன 

ஒ"F�2ைற) விதிக	 2015 ம�D/ தமிSநா% சாைலேயார வியாபாP1	 (வாSவாதார 

பா#கா�8, வி�பைன ஒ"F�2ைற ம�D/ உP// வழF�த*) தி�ட/ 2015 � கீS 

ஏ�ப%)த�ப�%	ள விதிகளி� கீS ெசFேகா�ைட நகரா�சி1கான சாைலேயார 

வியாபாPக	 (வாSவாதார பா#கா�8 ம�D/ வி�பைன ஒ"F�2ைற) #ைண விதிக	 

2018 ஏ�ப%)த�ப�%	ள#. 

 தமிSநா% மாவ�ட நகரா�சிக	 ச�ட/ 1920 அ)தியாய/ 14 பிP- 306 ம�D/ 

அத� உ�பிP-களி* வழFக�ப�%	ள அதிகாரFகளி�ப�M/ அவ�றி��  

ஏ�ப%)த�ப%/ தி�)தFக^1� உ�ப�%/ ம�D/ சாைலேயார வி�பைனயிைன 



ஒ"F�ப%)த-/, ெசFேகா�ைட நகரா�சி1கான சாைலேயார வியாபாPக	 

(வாSவாதார பா#கா�8 ம�D/ வி�பைன ஒ"F� 2ைற) #ைண விதிக	 2018 

ஏ�ப%)த�ப�%	ள#. 

 ேம�க:ட வைர- #ைண விதிக	 ம�ற)தி� பாBைவ1�/ ஒ�8த�1�/ 

ைவ1க�ப%கிற#.  ேம�/, நகரா�சி நிBவாக ஆைணயB, ெச�ைன அவBகளி� க�த/ 

ந.க.எ:.7366/2016/UPA2 , நா	. 03.09.2018-* ெதPவி1க�ப�%	ளவாD ேம�க:ட வைர- 

#ைணவிதிகைள சாைலேயார வியாபாPக	 (வாSவாதார பா#கா�8 ம�D/ வி�பைன 

ஒ"F�2ைற) ச�ட/ 2014 பிP-(3)-� ப� கீS1க:டவாD 8ைனய�ப�ட 

வழி2ைறகைள பி�ப�றி அத� அ��பைடயி* தி�ெந*ேவலி மாவ�ட அரசிதழி* 

அறிவி1ைக ெச3வத��/ அத��Pய ெசலவினFக^1�/ ம�ற)தி� அAமதி 

ேவ:ட�ப%கிற#. 

1) ேம�க:ட தமிS ம�D/ ஆFகில/ வைர- #ைண விதிக	 �றி)# ெபா# 

ம1களிடமி��# ஆ�ேசபைனக	 ம�D/ க�)#ைறக	 ெப�/ ெபா��% 

தினசP நாளிதழி* பிரLர/ ெச3த*. 

2) ெபா#ம1களிடமி��# ெபற�ப�ட ஆ�ேசபைணக	 ம�D/ க�)#ைரக	 

இDதி ெச3த*. 

3) ம�ற)தி� இDதி ஒ�8த* ெபDத* ம�D/ மாவ�ட அரசிதழி* அறிவி1ைக 

ெச3த*. 

அ�வலக �றி�8.. 

1. வைர- #ைண விதிக	 ஒ�8த* வழFகலா/. 

2. தமிS ம�D/ ஆFகில/ வைர- #ைண விதிக	 மாவ�ட அரசிதழி* 

அறிவி1ைக ெச3தத��/, ேம�க:ட நகரா�சி நிBவாக ஆைணயB, ெச�ைன 

அவBகளி� க�த)தி* ெதPவி)#	ள வழி2ைறகைள பி�ப�றி நடவ�1ைக 

ேம�ெகா	வத��/ அAமதி வழFகலா/. 

3. தமிS ம�D/ ஆFகில/ வைர- #ைண விதிக	 �றி)த அறிவி�8 தினசP 

நாளிதழி* பிரLர/ ெச3வத��/ ம�D/ மாவ�ட அரசிதழி* அறிவி1ைக 

ெச3வத��Pய ெசலவினFக	 நகரா�சி நிBவாக ஆைணயB, ெச�ைன 

அவBகளி� ெசய*2ைறக	 ந.க.எ:.19645/2016/UPA1, நா	. 20.01.2017-� ப� 

ேம�க:ட தி�ட)திைன ெசய*ப%)#வத�� ஏ#வாக இ�நகரா�சி1� 

வழFக�ப�%	ள அரLமானிய) ெதாைகயிலி��# ேம�ெகா	வத��/ 

ம�ற/ அAமதி1கலா/. 
 

தHBமான/ எ:. 153 

   பதி- ெச3ய�ப�ட#. 

ம�ற�ெபா�	..7 
  ெசFேகா�ைட நகரா�சியி* கீS1கா_/ அ�டவைணயி* �றி�பி�%	ள 
�)தைக இன)தி�கான 2019 – 2020 2த*  2021 – 2022  2�ய G�D  ஆ:��கான ெபா# 



ஒ�ப�த�8	ளி/ஏல/  31.05.2019 அ�D ேகார�ப�%,  19.06.2019 அ�D ெபற�ப�ட 
ஒ�ப�த�8	ளி/ஏல�8	ளிகளி� ஒ�8ேநா1��ப��ய* ம�ற)தி� பாBைவ1�/, 
ேம�ப� நகரா�சி ஆ% அD1�/ மைன ஒ�ப�த�8	ளி/ஏல/ எவ�/ ேகார 2�வராத 
காரண)தினா* மD ஒ�ப�த�8	ளி/ஏல/ ேகார அAமதி1�/ ம�ற அAமதி 
ேவ:ட�ப%கிற#. 
வ. 
எ:. 

�)தைக இன/ ஒ�ப�த�8	ளி/ஏல)தாரP� 
ெபயB 

ஒ�ப�த�8	ளி/ஏல)ெதாைக 

1 ெசFேகா�ைட 
நகரா�சி 
ேப<�# 
நிைலய)தி* 
ேப<�# 
`ைழ- 
க�டண/ வa* 
ெச3M/ 
�)தைக உP// 

தி�.�.ெல�Lமண� 

த/ெப.�மாரேவ* 

19/22, ம�திர/ ெத� 

ேக.சி.ேரா%, ெசFேகா�ைட 

 

<. 225770/- 
 

தி�.பி.Lடைல2)# 

த/ெப.பி..Lமணி 
1-1-50,  
க��� ெமயி� ேரா% 

க�டைள��யி��8 

<.225720/- 

2 ெசFேகா�ைட 
நகரா�சி 
ேப<�# 
நிைலய)தி* 
உ	ள க�டண 
கழி�பிட)தி* 
க�டண/ வa* 
ெச3M/ உP// 

தி�.�.ெல�Lமண� 

த/ெப.�மாரேவ* 

19/22, ம�திர/ ெத� 

ேக.சி.ேரா%, ெசFேகா�ைட 

 

<.67,550/- 
 

தி�.பி.Lடைல2)# 

த/ெப.பி..Lமணி 
1-1-50,  
க��� ெமயி� ேரா% 

க�டைள��யி��8 

<. 67,000/- 

3 ெசFேகா�ைட 
நகரா�சி 
வார.ச�ைதயி* 
�)தைக வa* 
ெச3M/ உP// 

தி�.பி.வி.நடராஜ� 

த/ெப.ேவ*சாமி 
தைலவனாB 

36, சிவAபா:� விலாU 

ராமசாமி ெத�, 
ெசFேகா�ைட 

<. 2,85,250/- 

தி�.�.ெல�Lமண� 

த/ெப.�மாரேவ* 

19/22, ம�திர/ ெத� 

ேக.சி.ேரா%, ெசFேகா�ைட 

<.284800/- 

4 ெசFேகா�ைட 
நகரா�சி 
ெத�1களி* சிD 
வியாபாPகளிட/ 
ெத�வa* 
ெச3M/ உP// 

தி�.பி.வி.நடராஜ� 

த/ெப.ேவ*சாமி 
தைலவனாB 

36, சிவAபா:� விலாU 

ராமசாமி ெத�, 
ெசFேகா�ைட 

<. 75,000/- 



  தி�.�.ெல�Lமண� 

த/ெப.�மாரேவ* 

19/22, ம�திர/ ெத� 

ேக.சி.ேரா%, ெசFேகா�ைட 

<. 74,800/- 

அ�வல1�றி�8.. 
1. வPைச எ:. 1* உ	ள நகரா�சி ேப<�# நிைலய)தி* ேப<�# 
`ைழ- க�டண/ வa* ெச3M/ �)தைக உPம)தி��Pய இன)தி* 
இர:% ஏலதாரBக	 ம�%ேம கல�#  ெகா:டனB. ஒ�ப�த�8	ளிக	 
ஏ#/ வரவி*ைல.  இர:% ஏல)தாரBகளி* தி�..�.ெல�Lமண� 
எ�பவP� உயB�த ப�ச ஏல1ேக	வி ெதாைக <.2,25,770/- (இர:% 
இல�ச)# இ�ப)தி ஐயாயிர)# எ"c�றி எ"ப#) ம�%/ எ�ப# 
ெச�ற ஆ:% #ைற dதியாக வa* ெச3த ெதாைக <. 2,37,504/- 
(இர:% இல�ச)# 2�ப)தி ஏழாயிர)# ஐc�றி நா��) ஐ விட <. 
11,734/- �ைறவாக-/, G�றா:% சராசP ெதாைக <. 2,24,820/- (இர:% 
இல�ச)# இ�ப)தி நா�காயிர)# எ:e�றி இ�ப#) ஐ விட  <. 
950/- (ெதா	ளாயிர)# ஐ/ப#) ம�%/ ,%தலாக-/ உ	ள#. எனேவ, 
தி�. �.ெல�Lமண� எ�பவP� உயB�தப�ச ஏல1ேக	வி ெதாைகைய 
அFகீகP)# அ�னா�1� ஏல நிப�தைனகளி�ப� �)தைக உP// 
வழFகலா/. 

2. வPைச எ:. 2* உ	ள ெசFேகா�ைட நகரா�சி ேப<�# நிைலய)தி* 
உ	ள க�டண கழி�பிட)தி* க�டண/ வa* ெச3M/  
உPம)தி��Pய இன)தி* இர:% ஏலதாரBக	 ம�%ேம கல�#  
ெகா:டனB. ஒ�ப�த�8	ளிக	 ஏ#/ வரவி*ைல.  இர:% 
ஏல)தாரBகளி* தி�..�.ெல�Lமண� எ�பவP� உயB�த ப�ச 
ஏல1ேக	வி ெதாைக <.67,550/- (அDப)தி எழாயிர)# ஐc�றி ஐ/ப#) 
ம�%/ எ�ப# ெச�ற ஆ:% #ைற dதியாக வa* ெச3த ெதாைக <. 
82,682/- (எ:ப)தி இர:டாயிர)# அDc�றி எ:ப)தி இர:%) ஐ விட 

<. 15132/- (பதிைன�தாயிர)# c�றி 2�ப)திர இர:%) �ைறவாக-/, 
G�றா:% சராசP ெதாைக <. 72.468/- (எ"ப)தி இர:டாயிர)# 
நாf�றி அDப)தி எ�%) ஐ விட  <. 4918/- (நா�காயிர)# 
ெதா	ளாயிர)# பதிென�%) ம�%/ �ைறவாக-/ உ	ள#. பல2ைற 
ஏல//ஒ�ப�த�8	ளி ேகார�ப�% ஒ�வ�/ ஏல//ஒ�ப�த�8	ளி ேகார 
2�வரா)தா�ம,  அAமதி1க�ப�ட பணியிடFக	 116-* த�ேபா# 20 
பணியா�க	 உ	ள நிைலயி* #ைற dதியாக வa* ெச3திட இயலாத 
நிைலயி* உ	ளதா�/, �ைறவான உயB�தப�ச ேக	வியிைன 
அFகீகP)# தி�. �.ெல�Lமண� எ�பவ�1� ஏல 
நிப�தைனகளி�ப� �)தைக உP// வழFகலா/. 

3. வPைச எ:. 3* உ	ள ெசFேகா�ைட நகரா�சி வார.ச�ைதயி* 
�)தைக வa* ெச3M/ உPம)தி��Pய இன)தி* இர:% 
ஏலதாரBக	 ம�%ேம கல�#  ெகா:டனB. ஒ�ப�த�8	ளிக	 ஏ#/ 
வரவி*ைல.  இர:% ஏல)தாரBகளி* தி�. பி.வி.நடராஜ� எ�பவP� 
உயB�த ப�ச ஏல1ேக	வி ெதாைக <.2,85,250/- (இர:% இல�ச)# 
எ:ப)தி ஐ�தாயிர)# இ�c�றி ஐ/ப#) ம�%/ எ�ப# ெச�ற 



ஆ:% ஏல)ெதாைக <. 2,81,689/- (இர:% இல�ச)# எ:ப)தி 
ஒ�றாயிர)# அDc�றி எ:ப)தி ஒ�ப#) ஐ விட <. 3561/- 
(G�றாயிர)# ஐc�றி அDப)தி ஒ�D) அதிகமாக-/, G�றா:% 
சராசP ெதாைக <. 2,68,408/- (இர:% இல�ச)# அDப)திஎ�டாயிர)# 
நாf�றி எ�%) ஐ விட  <. 16,842/- (பதினாறாயிர)# எ:e�றி 
நா�ப)தி இர:%) ம�%/ ,%தாலக-/ உ	ள#. எனேவ, தி�. 
பி.வி.நடராஜ� எ�பவP� உயB�தப�ச ஏல1ேக	வி ெதாைகைய 
அFகீகP)# அ�னா�1� ஏல நிப�தைனகளி�ப� �)தைக உP// 
வழFகலா/. 

4. வPைச எ:. 3* உ	ள ெசFேகா�ைட நகரா�சி ெத�1களி* சிD 
வியாபாPகளிட/ ெத�வa* ெச3M/  உPம)தி��Pய இன)தி* 
இர:% ஏலதாரBக	 ம�%ேம கல�#  ெகா:டனB. ஒ�ப�த�8	ளிக	 
ஏ#/ வரவி*ைல.  இர:% ஏல)தாரBகளி* தி�. பி.வி.நடராஜ� 
எ�பவP� உயB�த ப�ச ஏல1ேக	வி ெதாைக <.75,000/- (எ"ப)தி 
ஐ�தாயிர/) ம�%/ எ�ப# ெச�ற ஆ:% ஏல)ெதாைக <. 73,868/- 
(எ"ப)தி G�றாயிர)# எ:e�றி அDப)தி எ�%) ஐ விட <. 1132/- 
(ஆயிர)# c�றி 2�ப)தி இர:%) ம�%ம �ைறவாக-/, 
G�றா:% சராசP ெதாைக <. 70,406/- (எ"பதாயிர)# நாf�றி ஆD) 
ஐ விட  <. 4594/- (நா�காயிர)# ஐc�றி ெதா�f�றி நா��) ம�%/ 
,%தாலக-/ உ	ள#. எனேவ, தி�. பி.வி.நடராஜ� எ�பவP� 
உயB�தப�ச ஏல1ேக	வி ெதாைகைய அFகீகP)# அ�னா�1� ஏல 
நிப�தைனகளி�ப� �)தைக உP// வழFகலா/. 

       2.ேம�ப� நகரா�சி ஆ% அD1�/ மைன ஒ�ப�த�8	ளி/ஏல/ எவ�/ 
ேகார 2�வராத காரண)தினா* மD ஒ�ப�த�8	ளி/ஏல/ ேகார-/ ம�ற/ ஒ�8த* 
வழFகலா/. 

தHBமான/ எ:. 154 

1. வPைச எ:. 1,2,3 ம�D/ 4* உ	ள �)தைக இனFக^1கான 

அதிகப�ச ஏல1ேக	வி அFகீகP1க�ப�ட#. 

2. அAமதி வழFக�ப�ட#.  
 

ம�ற�ெபா�	..8 

 ெசFேகா�ைட நகரா�சி ��நHB க�டண/ தி�)#வ# ெதாடBபாக #ைணவிதிக	 

வைரவிைன நகரா�சி நிBவாக ஆைணயரக தைலைம ெபாறியாளB, ெச�ைன அவBக	 

ந.க.எ:. 32853/2018/�வ3 நா	. 08.05.2019� Gல/ ெபா# அFகீகார/ வழFக�ப�%, ெபா# 

ம1களிட/ ஆ�ேசபைனக	 ம�D/ க�)#1க	 ேகாP தினசP நாளிதழி* விள/பர/ 

ேம�ெகா	ள�ப�டத��/,  ேம�ப� விள/பர/ ேம�ெகா:ட வைக1�, மாைலமலB 

நாளிதழிலி� ப��ய* ப� <. 5440/- ஐ நகரா�சி ��நHB ம�D/ வ�கா* நிதியி* 

ேம�ெகா	ள-/ ம�ற அAமதி ேவ:ட�ப%கிற#. 

அ�வலக1�றி�8. 

 ம�ற/ ஒ�8த* வழFகலா/ 



தHBமான/ எ:.155  

    அAமதி வழFக�ப�ட#. 
 

ம�ற�ெபா�	..9 

 ெசFேகா�ைட நகரா�சி ெபா# Lகாதார பிPவி* உ	ள ஆ�ேடா வாகன/ TN 76A 

95681�Pய த�தி. சா�D காலவாதியாகி வி�டதா*,  த�தி. சா�D ெபDவத��Pய 

ப"# பணிக	 (கிள� பிேள�, ஆ1ஸிேல�டB ேகபி	, கிள� ேகபி	, எல1�Pக* ெச1க�, 

பிேர1 ெச1க�, �FகPF ேவைல, வ:� 2"வ#/ ெபயி:�F ெச3# ெபயி:� 

Gல/ எ")# பணிக	 ேம�ெகா	ள-/,   அத�கா�/ உ)ேதச ெசலவின/ <. 12500/-ஐ 

வ�வா3 ம�D/ Gலதனநிதியி* ேம�ெகா	ள-/ ம�ற)தி� அAமதி 

ேவ:ட�ப%கிற#. 

அ�வலக �றி�8.. 

 ம�ற/ ஒ�8த* வழFகலா/. 

தHBமான/ எ:. 156 

   அAமதி வழFக�ப�ட#. 

ம�ற�ெபா�	..10 

 நகரா�சி நிBவாக ஆைணயB, ெச�ைன அவBகளி� ெசய*2ைற ஆைண 

ந.க.எ:. 2288/பி3/2019, நா	. 25.02.2019� ப� ெச�ைன நகரா�சி நிBவாக ஆைணயரக)தி* 

07.03.2019 அ�D நைடெப�ற ஆ3-1 ,�ட)தி* திட1கழி- ேமலா:ைம பணிகைள 

ெசய*ப%வத�கான ெகா	ைக ம�D/  ெசய*தி�ட)ைத ஒgெவா� நகரா�சிM/ 

தனி)தனியாக தயாB ெச3#, நகரா�சி நிBவாக ஆைணயB, அவBகளி� ஒ�8த* ெப�D 

மாவ�ட அரசிதழி* ெவளியிட ேவ:%/ என ெதPவி1க�ப�ட#. 

 அத�ப� இ�நகரா�சியி* திட1கழி- ேமலா:ைம பணிக	 

ெசய*ப%)#வத�கான ெகா	ைக ம�D/ ெசய* தி�ட/ தயாB ெச3ய�ப�% நகரா�சி 

நிBவாக ம:டல இய1�நB, தி�ெந*ேவலி Gலமாக நகரா�சி நிBவாக ஆைணயB, 

ெச�ைன அவBக^1� ஒ�8த�1� சமB�பி1க�ப�ட#. 

 நகரா�சி நிBவாக ஆைணயB, ெச�ைன அவBகளி� ெசய*2ைற ஆைண 

ந.க.எ:.2288/பி3/2019, நா	. 26.03.2019� ப� இ�நகரா�சி திட1கழி- ேமலா:ைம 

பணிகைள ெசய*ப%)#வத�கான ெகா	ைக ம�D/ ெசய*தி�ட அறி1ைக1� ஒ�8த* 

வழFக�ப�%, ேம�ப� ெகா	ைக ம�D/ ெசய*தி�ட/ அறி1ைகயிைன மாவ�ட 

அரசிதழி* ெவளியிட ேவ:%/ என-/ ெதPவி1க�ப�ட#. 

 எனேவ, இ�நகரா�சி திட1கழி- ேமலா:ைம பணிகைள ெசய*ப%)#வத�கான 

ெகா	ைக ம�D/ ெசய*)தி�ட)திைன, நகரா�சி நிBவாக ஆைணயB, ெச�ைன 



அவBகளி� அறி-D)த�1� இணFக மாவ�ட அரசிதழி* ெவளியி%வத��/, அத�� 

ஏ�ப%/ ெசல-) ெதாைக1� ம�ற அAமதி ேவ:ட�ப%கிற#. 

அ�வலக �றி�8.. 

 1.நகரா�சி நிBவாக ஆைணயB, ெச�ைன அவBகளி� ெசய*2ைற ஆைண   

    ந.க.எ:.2288/பி3/2019, நா	. 26.03.2019-ஐ ம�ற/ பதி- ெச3யலா/. 

       2.இ�நகரா�சி திட1கழி- ேமலா:ைம பணிக	 ெசய*ப%)#வத�கான ெகா	ைக   

         ம�D/ ெசய*தி�ட அறி1ைகைய மாவ�ட அரசிதழி* ெவளியிடலா/. 

       3.அரசிதழி* ெவளியி%வத�கான ெசல- ெதாைகைய நகரா�சி வ�வா3 ம�D/  

         Gலதன நிதியி* ேம�ெகா	ளலா/.    

                       (ந.க.எ:.838/2019/எ.1) 

தHBமான/ எ:. 157 

    பதி- ெச3ய�ப�% அAமதி வழFக�ப�ட#. 

ம�ற�ெபா�	..11 

  ெசFேகா�ைட நகரா�சி ப�தியி* உ	ள அைன)# வாB%களி�/ 

உ	ள ஆS�ழா3 அ�ப/8களி* அgவ�ேபா# ஏ�ப%/ ப"#கைள (உதிP 

சாதனFக	 தவிB)#) ப"# நH1க/ ெச3வத�� 2019-2020 ஆ:��� ஒ�ப�த 

அ��பைடயி* <. 2.00 இல�ச)தி�� மதி�பீ% தயாB ெச3ய�ப�டத��/,  

ேம�ப� ெசலவின)ைத நகரா�சி ��நHB ம�D/ வ�கா* நிதியி* 

ேம�ெகா	ள-/ ம�ற)தி� அAமதி ேவ:ட�ப%கிற#. 

அ�வலக �றி�8.. 

1. ம�ற/ ஒ�8த* வழFகலா/ 

2. ேம�ப� ெசலவின)ைத நகரா�சி ��நHB ம�D/ வ�கா* 

நிதியி*  

   ேம�ெகா	ள-/ ம�ற/ ஒ�8த* வழFகலா/.    

   (ந.க.எ:. 758/2019/இ1)  

த��மான� எ
. 158  

  அ�மதி வழ�க�ப�ட�. 

ம�ற�ெபா�	..12 



  ெசFேகா�ைட நகரா�சி ப�தியி* உ	ள அைன)# வாB%களி�/ 

உ	ள பிரதான பகிBமான �ழா3க	,LhU வா*-க	, UகவB வா*-க	, 

ம�D/ ெபா#1�ழா3களி* அgவ�ேபா# ஏ�ப%/ ப"#கைள உடA1�ட� 

ப"# நH1க-/, ேம�/ நகB ப�தியி* உ	ள திற�த ெவளி கிண�றி* உ	ள 

மி�ேமா�டாB, சிDவிைச த:ணHB) ெதா��யி* உ	ள மி� ேமா�டாBக	, 

ஆகியைவகளி* ஏ�ப%/ ப"#கைள உடA1�ட� ப"# நH1க/ ெச3ய-/, 

ேம*நிைல நHB)ேத1க) ெதா��க	 ம�D/ தைரம�ட நHB)ேத1க) 

ெதா��கைள 15 தினFக^1� ஒ�2ைற L)த/ ெச3ய-/ 2019-2020 ஆ:��� 

ஒ�ப�த அ��பைடயி* <. 4.00 இல�ச)தி�� மதி�பீ% தயாB 

ெச3ய�ப�டத��/,  ேம�ப� ெசலவின)ைத நகரா�சி ��நHB ம�D/ வ�கா* 

நிதியி* ேம�ெகா	ள-/ ம�ற)தி� அAமதி ேவ:ட�ப%கிற#. 

அ�வலக �றி�8.. 

1  ம�ற/ ஒ�8த* வழFகலா/ 

2. ேம�ப� ெசலவின)ைத நகரா�சி ��நHB ம�D/ வ�கா* 

நிதியி*  

   ேம�ெகா	ள-/ ம�ற/ ஒ�8த* வழFகலா/. 

   (ந.க.எ:. 757/2019/இ1) 

தHBமான/ எ:. 159 

  அAமதி வழFக�ப�ட#. 

 

 

 

 

 

 

 

 


