
17.09.2019 

ம�ற�ெபா�	..1 

  நகரா�சி அ�வலக ஈ�� வாகன� எ�. TN 76 AA 1237-�� �ளி"சாதன� 

இய&திர� ெபா�'த நக"ம�ற த("மான� எ�.      நா	. 18.07.2019� கீ/ ஒ��த1 

வழ3க�ப�4,  18.07.2019 விைல��	ளி ேகார�ப�4 26.07.2019 அ�: ெபற�ப�ட 

விைல��	ளிகளி� விவர� வ�மா: 

வ. 
எ� 

பணியி� விவர� ெமஸ">. ?1 
ேக", ெத@� 
�றவழிAசாைல, 
தி�ெந1ேவலி 

அ�	 ?1 
>ேப">, 
பாைளய3ேகா�ைட 
ேரா4, 
தி�ெந1ேவலி 

1 நகரா�சி அ�வலக ஈ�� வாகன� 
(BOLERO) எ�. TN76 AA 1237�� 

�ளி"சாதன இய&திர� விநிேயாக� 
ெசBC ெபா�'C� பணி ேம@ெகா	ள 

D. 46600/- D.48700/- 

ேம@க�ட  இர�4 விைல��	ளிகளி1 �ைற&த ப�ச விைலவிகிதமாக D. 46600/-�� 

விைல��	ளி வழ3கிG	ள ெமஸ">. ?1 ேக", ெத@� �றவழிAசாைல, தி�ெந1ேவலி 

நி:வன'தி� விைல��	ளி�� ம�ற'தி� அHமதி ேவ�ட�ப4கிறC. 

அ�வலக�றி�� 

         �ைற&தப�ச விைலவிகிதமாக D. 46600/-�� விைல��	ளி வழ3கிய நி:வன� 

?1ேக",தி�ெந1ேவலி எ�பவ��� ஒ��த1 வழ3கலா�. 

த("மான� எ�. 171 
  அ3கீகI�க�ப�டC 

ம�ற�ெபா�	.. 
  2வC மாநில உய"ம�ட �K த("மான� நா	.28.10.20151 ெச3ேகா�ைட 
நகரா�சி�� MBைம இ&தியா' தி�ட� 2015-2016� கீ/  திட�கழிN ேமலா�ைம பணி�காக, 
D. 34.00 ல�ச� மதி�ப�ீQ1 கா�ேப�ட" வாகன� ம@:� கா�ேப�ட" பி�க	 26 எ�ண� 
ெகா	Rத1 ெசBய�ப�4,  திட�கழிN ேமலா�ைம பணி�காக பய�பா�Q1 இ�&Cவ&தC. 
  த@ேபாC 7 வC ம@:� 8 வC மாநில உய"ம�ட �K த("மான'தி1 
திட�கழிN' தி�ட'தி@காக S�: T�Uயி" உர��Q1க	 ம@:� 13 ேப�டI 
வாகன3கV�, 2 இல�ரக வாகன3கV� அHமதி�க�ப�4 இைவக	 ம�4ேம 
பய�ப4'த�ப�4 வ�கிறC.  இதனா1 கா�ேப�ட" வாகன� பய�பா�Q1 இ1ைல.   
   ேம��, நகரா�சி நி"வாக ஆைணய", ெச�ைன அவ"களி� 
ெசய1Rைற ஆைண எ�. 23562/2019/பி3 நா	. 26.09.2019-1 ேம@பQ கா�ேப�ட" வாகன� 
(வாகன� எ�. TN 76 AE 2986 ம@:� 26 கா�ேப�ட" பி�கைள தைலைம ெபாறியாள" 



(திட�கழிN ேமலா�ைம ம@:� க�Qட�) சீ"மி� ெச�ைன மாநகரா�சி அவ"களிட� 
ஒ�பைட�க உ'திரN வழ3க�ப�4	ளC ம�ற'தி� இைசN ேவ�ட�ப4கிறC. 

அ�வல��றி��.. 
 1. நகரா�சி நி"வாக ஆைணய", ெச�ைன அவ"களி� ெசய1Rைற ம�ற� பதிN  

      ெசBயலா�. 
                 2.  ம�ற� இைசN வழ3கலா�. 

த("மான� எ�. 172  

  ஒ��த1 அளி�க�ப�டC. 

ம�ற�ெபா�	..3 

  ெச3ேகா�ைட நகரா�சி காலா3கைர ப�தியி1 உ	ள சிதிலமைட&த 

அ3க�வாQ க�Qட'ைத இQ'C அ��ற�ப4'தி �திதாக அ3க� வாQ க�Qட� க�4த1 

பணி ேம@ெகா	ள, 2018-19� ஆ�4 ச�டம�ற உ:�பின" ெதா�தி ேம�பா�4' தி�ட'தி� 

கீ/ கைடயந1Z" ச�டம�ற உ:�பின" அவ"க	 பI&Cைர ெசBய�ப�டத� 

அQ�பைடயி1, தி�ெந1ேவலி மாவ�ட ஆ�சி' தைலவ" ம@:� தைலவ" மாவ�ட ஊரக 

வள"Aசி Rகைம அவ"களி� ெசய1Rைற ஆைண எ�. ந.க.எ�. அ8/4193/2018 நா	. 

14.07.20191 நி"வாக அHமதி வழ3க�ப�4	ளைத ம�ற'தி� பா"ைவ��� பதிவி@�� 

ைவ�க�ப4கிறC. 

  ேம��,  ேம@பQ அ3க�வாQ க�Qட� அைம�பத@� ஒ�ப&த��	ளி 

அறிவி�� வழ3க�ப�4 02.08.2019 அ�: ெபற�ப�ட ஒ�ப&த��	ளிகளி� விவர� வ�மா: 

வ. 
எ� 

பணியி� வி\ர� மதி�ப�ீ4' 
ெதாைக  

(D. ல�ச�) 

ஒ�ப&த��	ளி தார" 
ெபய" 

ஒ�ப&த��	ளி 
விகித� 

1 ெச3ேகா�ைட நகரா�சி 
காலா3கைர ப�தியி1 
உ	ள சிதிலமைட&த 
அ3க�வாQ க�Qட'ைத 
இQ'C �திதாக அ3க� 
வாQ க�Qட� க�4த1 

D. 9.70  தி�.தா.ஆேப1ெஜயசீல� 0.032% 

மதி�ப�ீைட 
விட �ைறN 

தி�.எ>.பரமசிவ� 0.057 % 

மதி�ப�ீைட 
விட ?4த1 

அ�வலக�றி��.. 

  ேம@பQ ெபற�ப�ட இர�4 ஒ�ப&த��	ளிகளி1 �ைற&தப�ச 

விைலவிகிதமாக 0.032% மதி�ப�ீைட விட �ைறவாக ஒ�ப&த��	ளி வழ3கிG	ள 

தி�.தா.ஆேப1ெஜயசீல� எ�பவ�ைடய ஒ�ப&த��	ளி�� ஒ��த1 வழ3�லா� 

த("மான� எ�. 173 

   �ைற&த ஒ�ப&த��	ளி அ3கீகI�க�ப�டC. 



ம�ற�ெபா�	..4 

  ெச3ேகா�ைட நகரா�சி தைலைம ந(ேர@: நிைலய'தி1 உ	ள இர�4 30 

எA.பி. ந("R/கி மி�ேமா�டாI1 ஒ� மி� ேமா�டா" பKதாகி உ	ளதா1, ஒ� மி� 

ேமா�டா" ம�4ேம இய�க�ப�4 �Qந(" விநிேயாக� வழ3க�ப�4 வ�கிறC.  இ&த 

பKதைட&த மி� ேமா�டா" வா3க�ப�4 10 வ�ட3கV�� ேம1 ஆகிறC. ேம�� அத� 

>டா"ட�� பKதாகி உ	ளதா1,  மி� ேமா�டா" ம@:� >டா"ட" ஆகியைவகைள பKC 

ந(�கி இB�க D. 1.10 ல�ச'தி@� மதி�பீ4 தயா" ெசBய�ப�4	ளத@��, ேம@பQ 

ெசலவின'ைத நகரா�சி �Qந(" ம@:�  வQகா1 நிதியி1 ேம@ெகா	ளN�, ம�ற'தி� 

ஒ��த��, ேம@பQ �Qந(I� அவசிய அவசர� க�தி ஒ�ப&த��	ளி ேகார�ப�4 29.08.2019 

அ�: ெபற�ப�ட ஒ�ப&த��	ளிகளி� ஒ��ேநா���ப�Qய1 ம�ற'தி� பா"ைவ�� 

ைவ�க�ப4கிறC. 

வ. 
எ� 

பணியி� விவர� மதி�ப�ீ4' 
ெதாைக  

(D.ல�ச'தி1) 

ஒ�ப&த�கார" 
ெபய" 

ஒ�ப&த��	ளி 
விகித� 

1 ெச3ேகா�ைட தைலைம 
ந(ேர@: நிைலய'தி1 உ	ள 
30 எA.பி.ச�ெம"சிபி1 மி� 
ேமா�டா" பKC ந(��த1 
பணி ேம@ெகா	ள 

D. 1.10  ேரா�கா1 அ� 
ேகா, மCைர 

 

1.51% மதி�ப�ீைட 
விட �ைறN 

ஆன&தா 
எ�ட"பிைரச>, 
மCைர 

5.96% மதி�ப�ீைட 
விட ?4த1 

அ�வல��றி��.. 

 1. ேம@பQ மி� ேமா�டா" பKC ந(��வத@��, D. 1,10 ல�ச'ைத �Qந(" ம@:� 

வQகா1 நிதியி1 ேம@ெகா	ளN� ஒ��த1 வழ3கலா�.  

  2. வர�ெப@ற இர�4 ஒ�ப&த��	ளிகளி1 �ைற&தப�ச விைலவிகிதமாக 

மதி�ப�ீைட விட 1.51% �ைறவாக ஒ�ப&த��	ளி வழ3கிG	ள ெமஸ">,ேரா�கா1 அ� 

ேகா எ�ற நி:வன'தி� ஒ�ப&த��	ளி�� ம�ற� ஒ��த1 வழ3கலா�. 

த("மான� எ� 174 

    �ைற&த ஒ�ப&த��	ளி அ3கீகI�க�ப�டC. 

ம�ற�ெபா�	..5 

  ெச3ேகா�ைட நகரா�சியி1 ெபாC^காதாரபிIவி1 ஒ�4ந" பணியிட'தி1 20 

ஆ�4க	 விப'தி1லா மாச@ற Rைறயி1 பணியா@றிய ஓ�4ந" தி�.ேக.ேசஷ�, 

த3கபத�க� வழ3கிட நக"ம�ற த("மான எ�. 97, நா	. 15.11.2018 � பQ அHமதி 

ெபற�ப�Q�&'C.  இ&நிைலயி1 அரசாைண நிைல எ�. 114 பணியாள"(ம) நி"வாக 

சீ"தி�'த Cைற நா	. 19.05.1998� பQ ேம@பQ த3க�பத�கமானC தமி/நா4 ைகவிைன 



ெபா�	 (a��கா") Sல� ெகா	RC1 ெசBதிட தி�'திய ெநறிRைறGட� 

வழ3க�ப�4	ளC ம�ற'தி� பா"ைவ��� பதிவி��� ைவ�க�ப4கிறC. 

(ந.க.எ�. 2273/2014/சி1) 

அ�வல��றி��.. 

  1.அரசாைண நிைல எ�. 114, பணியாள" ம@:� நி"வாகசீ"தி�'த Cைற 

அரசாைணயிைன ம�ற� பதிN ெசBயலா�. 

  2. நகரா�சி நி"வாக ஆைணய", ெச�ைன அவ"களC கQத� ந.க.எ�. 

4980/2018/ேஜ3, நா	 12.07.2019 ம�ற� பதிN ெசBயலா�. 

  3. இத@�Iய ெசலவின'தி@�� ம�ற� அHமதி வழ3கலா�. 

த("மான� எ�. 175 

  அ3கீகI�க�ப4கிறC. 

ம�ற�ெபா�	..5 

  ெச3ேகா�ைட நகரா�சி�� எதிராக ெச3ேகா�ைட மாவ�ட உIைமயிய1 

ந(திம�ற'தி1 ெதாடர�ப�ட கீ/�க�ட வழ��களி1 நகரா�சி�� சாதகமாக 

த("�பாகிG	ளC.  அத@� நக"ம�ற வழ�கறிஞ" தி�.எ>.கி�cணS"'தி B.Com.,B.L., 

அவ"கV�� வழ�கறிஞ" க�டண� ெமா'த� D. 9640/-(DபாB ஒ�பதாயிர'திஅ:d@றி 

நா@பC) ம�4ம வழ3கலா�. 

1. வழ�� எ�. ஓ.எ>.எ�. 137/2006  D. 2355/- 

2. வழ�� எ�. ஓ.எ>.எ�. 140/2006  D. 2355/- 

3. வழ�� எ�. ஓ.எ> எ�. 12/09     D. 2870/- 

4. வழ�� எ� ஓ.எ>.எ�.  118/09     D.2060/- 

அ�வல��றி��..  

  ேம@க�ட வழ�கறிஞ" க�டண� D. 9640/-ைய (DபாB ஒ�பதாயிர'C 

அ:d@றி நா@பC ம�4�) நக"ம�ற வழ�கறிஞ" தி�.எ>.கி�cணS"'தி B.Com.,B.L 

அவ"கV�� வழ3க அHமதி�கலா�.. 

(ந.க.எ�. 2427/06/எ�1) 

த("மான� எ�. 176 

  அHமதி�க�ப4கிறC 

ம�ற�ெபா�	..6 
  ெச3ேகா�ைட நகரா�சி வ1ல� சாைலயி1 உ	ள உர�கிட3கி1 D. 260.00 
ல�ச� மதி�ப�ீQ1 கச4 கழிN ^'திகI�� நிைலய� அைம�க�ப�4 வ�கிறC.  த@ேபாC 
Screening chamber, Digester, Sludge drying bed, Anaerobic filter , Horizontal gravel filter ஆகிய பணிக	 RQN:� 



நிைலயி1 உ	ளC.  ேம��, த4��A^வ", Polishing Pond, Administrative  building, உர�கிட3� ம@:� 
ேசகI�� ெதா�Q ஆகிய பணிக	 ெதாட3க ேவ�Qய நிைலயி1 உ	ள இட3களி1 உ	ள 
^மா" 7300 ச.மீ�ட" பர�பளவி1 திட�கழிNக	 பரவி கிட�பதா1 ேம@க�ட பணி 
ேம@ெகா	ள மிகN� சிர�மாக உ	ளC.  எனேவ,  ேம@பQ திட�கழிNகைள இல'M" 
சாைல உர�கிட3கி@� Q�ப" லாI ம@:� ேஜ.சி.பி. இய&திர� Sல� மா@:வத@� D. 9.60 
ல�ச'தி@� தயா" ெசBய மதி�ப�ீQ@��,  ேம@பQ ெசலவின'ைத நகரா�சி வ�வாB 
ம@:� Sலதனநிதியி1 ேம@ெகா	ளN� ம�ற'தி� அHமதி ேவ�ட�ப4கிறC. 
அ�வலக��றி��.. 
  1.ேம@பQ கச4 கழிN ^'திகI�� நிைலய� அைம��� பணி அரசி� 
தி�ட�பணியாக இ��பதா1 �றி�பி�ட காலெக4N��	 பணி ெசBC RQ�க�படேவ�4� 
எ�பதா1 ேம@பQ மதி�ப�ீQ@� ம�ற� ஒ��த1 வழ3கலா�. 
  2.ேம@பQ ெசலவின� D. 9.60 ல�ச'ைத நகரா�சி வ�வாB ம@:� 
Sலதனநிதியி1 ேம@ெகா	ள ம�ற� ஒ��த1 வழ3கலா�. 
 

த("மான� எ�. 177 
  அHமதி�க�ப4கிறC. 
   

ம�ற�ெபா�	..7. 
  ெச3ேகா�ைட நகரா�சி ேக.சி.சாைலயி1 உ	ள ந("'ேத�க நிைலய 
வளாக'தி1, இய��த1 ம@:� பராமI�� ம@:� இைடெவளி நிர��த1 தி�ட� 2014-15� 
கீ/ D. 66.00 ல�ச� மதி�ப�ீQ1 4.00 ல�ச� லி�ட" ெகா	ளளN ெகா�ட ேம1நிைல ந("' 
ேத�க' ெதா�Q அைம�க�ப�டC. ேம@பQ மதி�ப�ீQ1, வா1N ெதா�Qக	, வா1N ெதா�Q 
RQக	, R�Rைன மி�சார இைண��  அைம'C மி� வசதி ெசBத1,  ேக� அைம'த1, 
ந("'ேத�க' ெதா�Q�� வ"ண� a^த1,  மி� ேமா�டா" ப�� அைம'த1 ம@:� ந(ேர@:� 
�ழாB, விநிேயாக �ழாB ெபா�'Cத1 ஆகிய பணிக	 இ1லாத காரண'தா1, ?4தலாக 
D. 18.50 ல�ச'தி@� மதி�ப4ீ தயா" ெசBய�ப�4, நக"ம�ற த("மான எ�. 74 நா	. 
30.05.2017-1 ஒ��த1 வழ3க�ப�4,  ஒளிமைறவ@ற ஒ�ப&த��	ளி ேகார�ப�4, 26.07.2017 
அ�: ஒ�ப&த��	ளிக	 ெபற�ப�4, நக"ம�ற த("மான எ�. 111 நா	. 31.07.20171 
ஒ�ப&த��	ளி அ3கீகI�க�ப�4 பணி உ'திரN வழ3க�ப�4, பணி RKவCமாக 
RQ�க�ப�4 த@ேபாC பய�பா�Q1 இ�&C வ�கிறC. 
  இ�பணி�� ஒ�ப&த'தார��� வழ3க ேவ�Qய D. 18.50 ல�ச� 
நகரா�சியி1 ேபாதிய நிதி ஆதார� இ1லாத காரண'தா1 வழ3க இயலவி1ைல.  எனேவ, 
ேம@பQ D. 18.50 ல�ச'ைத �Qந(" ைவ�� நிதியி1 இ�&C, �Qந(" பராமI�� வரN நிதி�� 
நிதி மா@ற� ெசBய ம�ற'தி� அHமதி ேவ�ட�ப4கிறC. 
அ�வல��றி��.. 
  த@ேபாC நகரா�சி நிதி ஆதார� இ1லாத காரண'தா1 D. 18.50 ல�ச'ைத 
�Qந(" ைவ��' ெதாைக நிதியிலி�&C, �Qந(" பராமI�� வரN நிதி�� மா@ற� ெசBய 
ம�ற� ஒ��த1 வழ3கலா�. 
த("மான� எ�. 178 

  அHமதி�க�ப4கிறC. 

 


