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31.08.2020 ெபா'� எ�.1 
 

     ச�டம�ற உ*+ப�ன& ெதா,தி ேம�பா��-தி�ட� 2019-20 �கி3 நகரா�சி ப,திய�4 ெத'வ�ள�,க� வசதி 

ஏ�ப�-திட 7.210000/-ஐ மாவ�ட ஆ�சி-தைலவ& / தைலவ&, மாவ�ட ஊரக வள&<சி =ைகைம, நாக+ப��ன� 

அவ&கள> ெச.=.க.ந.க.எ�. 3731/2019/இ6/நா�. 12.02.2020 � ப�, ஒ>�கீ� ெசE> நி&வாக அFமதி 

வர+ெப�*�ள>. நகரா�சி�,�ப�ட ப,திய�4 ெத'மி�வ�ள�, வசதி ஏ�ப�-திட ேக�G ெதாைக 7.383239/-ஐ  
ெச$-திட ெதIவ�-> மி�சார வாIய-திலி'J> ேக�G வர+ெப�*�ள>. ச�டம�ற உ*+ப�ன& ெதா,தி 

ேம�பா��-தி�ட நிதி 210000/-ஐ ெச$-திடK�,  ��த4 ெதாைக 7.173239/-ஐ நகரா�சி நிதிய�4 ேம�ெகா�ளK� 
ம�ற-தி� அFமதி ேவ�ட+ப�கிற>. 

அ$வலக ,றி+G ம�ற� அFமதி�கலா�. 

ந....க....எ�    1416/20191416/20191416/20191416/2019இ1111    
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31.08.2020 ெபா�& எ�.2 
 

    மா�Gமி, ைக-தறி ம�*� >ண�M4>ைற அைம<ச& அவ&கள> ேநராEவ��ேபா> ேவதார�ய� 
நகரா�சி�,�ப�ட அ'�மி, ேவதார�ேயNவர& Oவாமி தி'�ேகாய�லி� மண�க&ண�ைகய�4 
ப'வமைழ�காலQகள"4 மைழ ெபER� ேபா> உபIயாக உ�ள மைழநSIைன ெத�, வ Sதி வழியாக T க�Oவா� 
=ன SNவர& ேகாய�4 வழியாக கட$�, ெச4$� வ�ண� வ�கா4 அைம-> வ�ய ைவ�க ேவ��ய> மிகK� 
அவசிய� எனK�,  இ+பண�ய�ைன மைழ�கால-தி�, =�ேப =��க ேவ��� எனK�, ேநர� அறிKைர 
வழQகியத� அ�+பைடய�4 இ+பண� ெசEய ேவ��ய> மிகK� அவசியமாகிற>. இ+பண��கா,� உ-ேதச 

ெசலவ�ன� 7. 10.00 இல�ச� ஆ,�. எனேவ இ<ெசலவ�ன� ேம�ெகா�ள ம�ற-தி� அFமதி ேவ�ட+ப�கிற>. 

அ$வலக ,றி+G ம�ற� அFமதி�கலா�. இ<ெசலவ�ன-திைன நகரா�சி நிதிய�லி'J> 

ேம�ெகா�ளK� ம�ற� அFமதி�கலா�. 

(ந....க....எ�....963/2020963/2020963/2020963/2020////இ1 ) 1 ) 1 ) 1 )     
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31.08.2020     ெபா�& எ�.3 
 

      ேவதார�ய� நகரா�சி�,�ப�ட மண�ய� தSK ப,திய�4 உ�ள ,�ய�'+GகU�, ெகா�ள"ட� ��� ,�நS& 
தQ, தைடய��றி கிைட+பத�, ஏ>வாக மண�ய�தSK ப,திய�4 ஒ' ேமா�டா& அைற க�� ஒ' சிறிய மி�வ�ைச 
ேமா�டா& ெபா'-தி அ+ப,திய�4 உ�ள ,�ய�'+GகU�, ,�நS& வ�நிேயாக� ெசEய ேவ��ய> மிகK� 

அவசியமாகிற>. இ+பண��கா,� உ-ேதச ெசலவ�ன� 7. 120000/- ஆ,�. இ<ெசலவ�ன� ேம�ெகா�ள ம�ற-தி� 

அFமதி ேவ�ட+ப�கிற>. 
 

அ$வலக ,றி+G ம�ற� அFமதி�கலா�. இ<ெசலவ�ன-திைன நகரா�சி ,�நS& நிதிய�லி'J> 

ேம�ெகா�ளK� ம�ற� அFமதி�கலா�. 

(ந....க....எ�....850850850850/2020/2020/2020/2020////இ1 ) 1 ) 1 ) 1 )     
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31.08.2020 ெபா�& எ�.4 
 

      ேவதார�ய� நகரா�சி�,�ப�ட ேதா+G->ைற 21 வ> வா&�4 உ�ள ெபா>ம�கள"� ,�நS& ேதைவ�காக 
சி*மி�வ�ைச ேமா�டா& அைற அைம-> சி�ெட�N  ,�நS& ெதா�� அைம-> ,�நS& வழQக ேவ��ய> மிகK� 

அவசியமாகிற>. இ+பண��கா,� உ-ேதச ெசலவ�ன� 7. 2.25 இல"ச*  ஆ,�. இ<ெசலவ�ன� ேம�ெகா�ள 

ம�ற-தி� அFமதி ேவ�ட+ப�கிற>. 
 

அ$வலக ,றி+G ம�ற� அFமதி�கலா�. இ<ெசலவ�ன-திைன நகரா�சி ,�நS& நிதிய�லி'J> 

ேம�ெகா�ளK� ம�ற� அFமதி�கலா�. 

(ந....க....எ�....851851851851/2020/2020/2020/2020////இ1 ) 1 ) 1 ) 1 )     
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31.08.2020 ெபா�& எ�.5 
 

        தமி3நா� நக&+Gற சாைலக� ேம�பா��-தி�ட� (TURIP) 2019-20  � கீ3 சாைலக� ேம�பா��+பண�க� 

7. 500.00 இல�ச-தி�, பண� ேம�ெகா�வ> ெதாட&பான ெட�ட& வ�ள�பர� 28.07.2020 அ�ைறய Times of India 
நாள"த3 ம�*� நம> Gர�சி-தைலவ� அ�மா  நாள"த3கள"4 ப�ரOர� ெசEய+ப�டத�கான (Invoice No. 

CHE/25/20-21/ date: 28.07.2020) வ�ள�பர�க�டண� 7. 64103/- ஐ “ MAA Communications,  ெச�ைன நி*வன-தி�, 

வழQகிட ம�ற-தி� ஒ+Gத4 ேவ�ட+ப�கிற>.  

                             

அ$வலக ,றி+G .ம�ற� அFமதி�கலா�. இ<ெசலவ�ன-திைன நகரா�சி 
ெபா>நிதிய�லி'J> ேம�ெகா�ளK� ம�ற� அFமதி�கலா�. 

(ந.க.எ�.781/2020/இ1) 
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31.08.2020 ெபா�& எ�.6 
 

        ேவதார�ய� நகரா�சி�,�ப�ட 21 வா&�கள"$� உ�ள அைன-> ,�ய�'+Gக� ம�*� வண�க 
நி*வனQக�, அரO >ைற சா&Jத க��டQக� ஆகியவ�றி� ெசா->வI வbலி-திட ஏ>வாக அைன-> 
வIவ�தி+G ெசEய+ப�ட இனQகU�, ெசா->வI  ேக�G அறிவ�+G வழQகிட ேக�G அறிவ�+Gக� 

அ<ச��க+ப�டத�,�டான ெசலவ�ன  ெதாைக 7.23945/- ஐ Tகாள SNவI ஆ+ெச� ப�I�ட&N, 
நாக+ப��ன� –�,  வழQகிட ஒ+Gத$�, ைவ�க+ப�கிற>. 
 
அ$வலக ,றி+G .Covid 19 ேநாE ெதா�* த�+G நடவ��ைக�காக 24.03.2020 =த4 

31.08.2020 வைர =g ஊரடQ, அறிவ��க+ப�ட நிைலய�4 ேக�G 
அறிவ�+Gக� சா&K ெசEதி�� நடவ��ைகக� ேம�ெகா�ளலா�. 
ேம$� ேக�G அறிவ�+Gக� அ<ச��க+ப�டைம�, ெதாைக 7.23945/-
வழQகிடK�, ெசா->வI நி$ைவய��றி வbலி-திட ேம�ெகா�U� 
ெசலவ�னQகU�,� ஒ+Gத4 அள"�கலா�. 
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31.08.2020 ெபா�& எ�.7 
 

        நகரா�சி நி&வாக ஆைணய& அவ&கள"� 03.07.2019 ேததிய  ந.க. எ�.17464/18/UPA1 
O�றறி�ைகய��ப� ேவதார�ய� நகரா�சி�,�ப�ட அைன-> வா&� ப,திகள"4 உ�ள வ*ைம�ேகா���, 
கீ3 வாg� வ*ைமயா4 பாதி�க+ப�ட நக&Gற ஏைழம�க� கண�ெக�+G G�ள" வ�வரQகைள சIபா&�,� 

பண��காக  BPL Survey Forms அ<சிட+ப�ட>. Form ஒ�* தலா 7 3 வ�கித� ெமா-த� 7448 forms 
அ<சிட+ப�டத�கான ெசலவ�ன ெதாைக 7.22344/- வழQக ஒ+Gத$�, ைவ�க+ப�கிற>. 
அ$வலக ,றி+G  நகரா�சி நி&வாக ஆைணய& அவ&களா4 அரசி�, அறி�ைக அள"-திட 

,*கிய கால-தி�,� பண� =��க அறிK*-த+ப���ளதா$�, ஏைழ 
ம�க� கண�ெக�+G  ம�*� G�ள" வ�பரQகள சIபா&�,� பண�ய�� 
அவசிய� க'தி உ�U& நி*வனமான Tகாள SNவI ஆ+ெச� 
ப�I�ட&N, நாக+ப��ன�  எ�ற  நி*வன-தி4 ப�வQக� 
அ<சிட+ப�டத�கான ெதாைக வழQகிட ஒ+Gத4 அள"�கலா�. 

 
((ந.க.எ�.1210/2019/எ<1) 
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31.08.2020 ெபா�& எ�.8 
                    அ$வலக சி4லைர ெசலவ�னQக� ேம�ெகா�டைத  மrள வழQகிட ேமலாள& ேகாIR�ளா&. 

7.3844/- வழQகிட ஒ+Gத$�, ைவ�க+ப�கிற>. 
 

அ$வலக ,றி+G  அ$வலக ம�*� அ�மா உணவக பராமI+ப��, சி4லைர 

ெசலவ�னQக� ேம�ெகா�டத�கன ெசலவ�ன ப��ய4 7.3844/-�, 
வழQகிR�ளா&. ெசலவ�ன ெதாைகய�ைன ேமலாள'�, மrள வழQகிட 
ஒ+Gத4 அள"�கலா�. 
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31.08.2020 ெபா�& எ�.9 
                நகரா�சி அ$வலக கண�ண� ப�Iவ�லி'J> >+GரK ஆEவாள& ப�Iவ��,  Network Cable Connection 
வழQகிட ேகப�� ம�*� Oவ��Oக� அைம-திட வர+ெப�ற வ�ைல+G�ள"க� ம�ற-தி� பா&ைவ�,� 
ஒ+Gத$�,� ைவ�க+ப�கிற>. 
 

1. தி' எ�. ஹ{4ர|மா� 
 FFF எல��ரான"�N, ேதா+G->ைற 

7. 6790 

2. எN.சJேதா}, T ஜS எல��ரான"�N,  
தி'<சி 

7. 9000 

3. ரா�,மா&, நாN IT Solutions, த�சா�& 7. 8000 
 
 

அ$வலக ,றி+G வர+ெப�ற வ�ைல+G�ள"கள"4 ,ைறJத வ�ைல  ேகாIR�ள     தி' 
எ�. ஹ{4ர|மா�, FFF எல��ரான"�N, ேதா+G->ைற எ�பவI� 
வ�ைலய�ைன ஏ�கலா�. ெசலவ�ன� நகரா�சி நிதிய�4 ேம�ெகா�ள 
அFமதி�கலா�. 
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31.08.2020 ெபா�& எ�.10 
                நகரா�சி அ$வலக ெபாறிய�ய4 ப�IK ம�*� >+GரK ஆEவ& ப�IKகU�,  கண�ண�கU�, தன"ேய 
UPS Battery Connection  அைம-திட வர+ெப�ற வ�ைல+G�ள"க� ம�ற-தி� பா&ைவ�, ைவ�க+ப�கிற>. 
 

1. ெஜயா ஆ�ேடா 
எல��Iக4N, ேவதார�ய� 

900 watts Microtek UPS 
Amaron Battery 

7. 13000 

2. Oசி எல��ரான"�N, 
ேவதார�ய� 

880 watts sinewave UPS 
Amaron Battery 

7. 18300 

3. FFF எல��ரான"�N, 
ேவதார�ய� 

900 Watts Exide inverter & 
Exide Battery 

7. 22000 

 
 

அ$வலக ,றி+G வர+ெப�ற வ�ைல+G�ள"கள"4 ,ைறJத வ�ைலவ�கித� வழQகிR�ள     
ெஜயா ஆ�ேடா எல��Iக4N, ேவதார�ய� எ�பவர> ,ைறJத 
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வ�ைல வ�கித-திைன ஏ�கலா�. ெசலவ�ன� நகரா�சி நிதிய�4 
ேம�ெகா�ளK� அFமதி�கலா�. 

 

31.08.2020 ெபா�& எ�.11 
                இJநகரா�சிய�� ெபா>Oகாதார பய�பா��4 இ'Jத கழிKநS& அக�*� வாகன� (எ�.TN-51C-7951) 
2006 � ஆ�� வாQக+ப�� 15 ஆ��க� ஆகிவ��டதா4 ேடQக& மிகK� >'ப��-> பராமI�க இயலாத 
நிைலய�$�, வாகன-தி� இ�ஜி� ம�*� கழிKநS& இைற�,� இயJதிர� ஆகியைவகU� பg>�* 
பய�ப�-த இயலாத நிைலய�$� அதைன பராமI�,�  ெசலவ�னQக� மிகK� அதிகளவ�4 ஆ,� 
எ�பதா4,  நக&ப,திய�4  தினசI உ�ப-தியா,� திட�கழிKக� தர� ப�I-> ைகயாU� நடவ��ைக  
ேம�ெகா�ள+ப�� வ'வதா4 ட�ப& ப�ேளச& வாகன� (TN-51H-7443)  பய�பா� நி*-த+ப�� வ'� 
நிைலய�4 ட�ப& ப�ேளச& வாகன-ைத நக&ப,திய�� அ-தியாவசிய ேதைவ பண�யான கழிKநS& அக�*� 

பண��, கழிKநS& ேடQக& (Sullage Tanker) அைம-> கழிKநS& அக�*� வாகனமாக பEனப�-திடK� ட�ப& 
ப�ேளச& வாகன-ைத கழிKநS& அக�*� வாகனமாக வ�வைம+G ெசEதிட வர+ெப�ற வ�ைல+G�ள"க� 
ம�ற-தி� பா&ைவ�,�. ஒ+Gத$�,� ைவ�க+ப�கிற>. 
 

வ.எ நி*வன-தி� ெபய& வ�ைல வ�கித� 
(Suction Equipment 

Price Inclusive of  GST) 
1 VRB Industries, Ambathur, Chennai Rs.5,49,250 

2 Ultrajet Industrial Cleaning  Systems Pvt. Ltd., 
Maraimalai nagar, Chennai. 

Rs.5,65,230 

3 Magna Engineers, Pammal, Chennai Rs. 5,68,300 

 

அ$வலக ,றி+G  நகரா�சிய�� பய�பா��4 இ'Jத கழிKநS& அக�*� வாகன� பய�ப�-த 

இயலாத நிைலய�4 நி*-த+ப�டதா4 நகI� பல ப,திகள"� ெத'�க� ம�*� 

சாைலகள"4 கழிKநS&  வழிJேதா�வதா4 ெபா>Oகாதார நல� க'திR�, உலக 

Oகாதார நி*வன-தா4 Pandemic   ெதா�றாக அறிவ�->�ள ெகாேரானா ெதா�* 

த�+G ந�வ��ைகயாக தமிழக அரசினரா4 24.03.2020 =த4 ெதாட& ஊரடQ, 

அறிவ��க+ப�� நைட=ைறய�4 உ�ளதா$�  Tamilnadu Transparency in Tender Act 

1998  ப�IK 16(a)  � ப� ஒ+பJத+G�ளள"க� ேகா'வத�, 
வ�ல�கள"�க+ப���ள வ�திகள"�ப�,  1920 � வ'ட தமி3நா� நகரா�சிக� 
ச�ட� ப�IK 15� ப� வ�ைல+G�ள"க� ெப�*� ெசலவ�னQக� 
ேம�ெகா�ளK� அFமதி�கலா�.  வர+ெப�ற  வ�ைல+G�ள"கள"4 ,ைறJத 
வ�ைல ேகாIR�ள VRB Industries,  ெச�ைன நி*வன வ�ைல+G�ள"ய�ைன ஏ�* 
ெசலவ�னQக� நகரா�சி நிதிய�4 ேம�ெகா�ளK� அFமதி�கலா�. 

ந.க.எ�.107.107.107.1079/20209/20209/20209/2020 இ1 
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                ேவதார�ய� நகரா�சி Oகாதார பண�யாள&க� ,�ய�'+G க��ட-ைத O�றி இர�� ப�க� 

த��மான எ� 125   
அ3கீக5�க!ப"ட$ 



O�*<Oவ& இ4லாத காரண-தினா4, இJத க��ட-ைத பய�பா���, ெகா�� வ'�ேபா> 
Oகாதார+பண�யாள&கU�, அ'கி$�ளவ&களா4 ஆ�கிரமி+G ம�*� பா>கா+G இ4லாத b3நிைல ஏ�பட 
வாE+G�ள>. இதனா4 இ�க��ட-ைத =gைமயாக பய�பா���, ெகா�� வரேவ��யத� அவசிய-ைத 
=�ன"��, =�Gற-தி4 O�*<Oவ'�, வட�,Gற-தி4 ஃெப�சிQ ேவலிR� அைம+பத�காக 
தயாI�க+ப���ள மதி+ப�� 7.10.00 இல�ச� ஆ,�. இ<ெசலவ�ன� ேம�ெகா�ள ம�ற-தி� அFமதி 
ேவ�ட+ப�கிற>. 
அ$வலக ,றி+G  ம�ற� அFமதி�கலா�. இ<ெசலவ�ன-திைன நகரா�சி நிதிய�லி'J> 

ேம�ெகா�ளK� ம�ற� அFமதி�கலா�,. ேம$� பண�ய�� அவசர அவசிய-திைன 

க'-தி4ெகா�� தன" அ$வல& அவ&கள"� =� அFமதி ெப�* ஒ+பJத+G�ள" 
ேகாIய அ$வலக நடவ��ைகய�ைனR� ம�ற� அQகீகI�கலா�. 

 

31.08.2020 ெபா�& எ�.13 
                ேவதார�ய� நகரா�சி ேதா+G->ைறய�4 நாரா���,ள� எ�ற ,ள� உ�ள>. இJத ப�->ைற 
மிகK� பgதைடJ> உ�ளதா4 ெபா>ம�கU�, ,ள"+பத�, தினJேதா*� ,ள"-> வ'கி�றன&. இJத 
ப�->ைற மிகK� பgதைடJ> உ�ளதா4 ெபா>ம�கU�, ,ள"+பத�, பா>கா+ப�4லாத நிைல உ�ள>. 
ேம$�, இJத ,ள-தி� =�Gற Oவ�ைற உய&-தினா4 மைழ காலQகள"4 நS&ம�ட� உய&J> நிலதத� 
நS&ம�ட� ஆ�� =gவ>� ,ைறயாம4 இ'�க வழிவைக ஏ�ப��. எனேவ, ேம�க�ட இ' பண�களான 
ப�->ைற பg>நS�க� ெசEயK�, ,ள-தி� Oவ�ைற உய&-த ேவ��ய பண� மிகK� அவசியமாகிற>. 
எனேவ இ+பண� ேம�ெகா�ள தயாI�க+ப���ள மதி+ப�� 7. 2.70 இல�ச� ஆ,�. இ<ெசலவ�ன� 
ேம�ெகா�ள ம�ற-தி� அFமதி ேவ�ட+ப�கிற>. 
அ$வலக ,றி+G  ம�ற� அFமதி�கலா�. இ<ெசலவ�ன-திைன நகரா�சி நிதிய�லி'J> 

ேம�ெகா�ளK� ம�ற� அFமதி�கலா�,. ேம$� பண�ய�� அவசர அவசிய-திைன 

க'-தி4ெகா�� தன" அ$வல& அவ&கள"� =� அFமதி ெப�* ஒ+பJத+G�ள" 
ேகாIய அ$வலக நடவ��ைகய�ைனR� ம�ற� அQகீகI�கலா�. 

(ந.க.1072/2020 இ1) 
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31.08.2020 ெபா�& எ�.14 
                ேவதார�ய� நகரா�சி G}கரண� ெத�, ப,திய�4 உ�ள ,ள� ெபா>ம�கU�, மிகK� 
பய�பா���, உகJததாக உ�ள>. இJத ,ள-தி4 ப�->ைற ஏ>� இ4லாத காரண-தினா4 
ெபா>ம�கU�, ,ள-தி4 இறQகி ,ள"�க மிகK� சிரமமாக உ�ள>.  ெபா>ம�கU�,�, இJத ப,திய�4 
ெபா>நல� வ�'�Gபவ&கU� இ�ேகாI�ைகைய மிகK� வலிR*-தி வ'கிறா&க�. எனேவ இ+பண� 
ேம�ெகா�ள ேவ��ய> மிகK�  அவசியமாகிற>. எனேவ இ+பண� ேம�ெகா�ள தயாI�க+ப���ள 
மதி+ப�� 7. 3.00 இல�ச� ஆ,�. இ<ெசலவ�ன� ேம�ெகா�ள ம�ற-தி� அFமதி ேவ�ட+ப�கிற>. 
 
அ$வலக ,றி+G  ம�ற� அFமதி�கலா�. இ<ெசலவ�ன-திைன நகரா�சி நிதிய�லி'J> 

ேம�ெகா�ளK� ம�ற� அFமதி�கலா�,. ேம$� பண�ய�� அவசர அவசிய-திைன 

க'-தி4ெகா�� தன" அ$வல& அவ&கள"� =� அFமதி ெப�* ஒ+பJத+G�ள" 
ேகாIய அ$வலக நடவ��ைகய�ைனR� ம�ற� அQகீகI�கலா�. 

(ந.க.835/2020 இ1 
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Mizah;/jdp mYtyh;, 
Btjhuz;ak; efuhl;rp. 

 

31.08.2020    ெபா�& எ�.15 
                நகரா�சி�, ெசாJதமான மr� அQகா� ம�*� ஆ� அ��,� ெதா��கU�கான ெபா> ஏல� 11.03.2020 
ேததிய�4 ேகார+ப�டதி4 ெபா>ஏல� ஒ'வ'� ேகாரவ�4ைல. இர�� ஒ+பJத+G�ள"க� வர+ெப�றதி4 
அதிகப�ச ஒ+பJத வ�ைலவ�கித�  ேகாIய தி' எ�. மதி='க� எ�பவர> ஒ+பJத+G�ள"ய�ைன ஏ�கK�, 
மாநில அளவ�லான ெகாேரானா ெதா�* த�+G நடவ��ைகயாக ேபIட& ேமலா�ைமய�� கீ3 தமிழக 
அரசா4 24.03.2020 =த4 =g ஊரடQ, தள&K ெசEய+ப�ட ப��G ,-தைக உIம� வழQகிடலா� என 
31.03.2020 ேததிய 54 � எ� தS&மான-தி4 ஒ+Gத4 வழQக+ப���ள>. இJநிைலய�4 ஆ*கா��->ைற மrனவ 
கிராம ப�சாய-தா&க� 10.08.2020 ேததிய வ��ண+ப-தி4 ஆ� அ��,� ெதா�� ,-தைக உIம� 
ேதைவய�4ைல என ெதIவ�->�ளா&க�. வ��ண+ப� ம�ற-தி� பா&ைவ�,�, ஒ+Gத$�,� 
ைவ�க+ப�கிற>. 
அ$வலக ,றி+G  தமிழக அரசினரா4 01.09.2020 =த4 ஊரடQகி4 தள&Kக� அறிவ��க+ப���ளதா4 

மr� அQகா� ,-தைக உIம� 01.09.2020 =த4 ��* ஆ��கU�, வழQகிட 

அFமதி�கலா�. 

              ஆ� அ��,� ெதா�� க�டண வb4 உIம� தமிழக அரசினரா4 =g 

தள&Kக� வழQகிய ப��ன& >ைற வb4 ேம�ெகா�ளலா�. அரசி� 

உ-திரKகU�ேக�ப ம* ஏல�/ஒ+பJத+G�ள" ேகாரலா�. ேம�,றி+ப��ட அ$வலக 

நடவ��ைககU�, ம�ற� ஒ+Gத4 வழQகலா�.    
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           ேவதார�ய� நகரா�சி வா&� எ�.7 மர-ெத'வ�4 வ�காலி4 உ�ள நSைர ெவள"ேய�ற� ெசEவத�காக 
சாைலய�� ,*�ேக ,ைறJத அளK�ள ,ழாE பால�  நS�ட கால-தி�, =�G  அைம�க+ப�ட>. 
மைழ�காலQகள"4  இJத ,ழாE பால-தி4 அைட+G ஏ�ப�� மைழநS& ெவள"ேய ெச4ல =�யாம4 
தைடப���ள>. எனேவ இ+ப,தி ம�க� மைழகாலQகள"4 சாைலய�4 ேதQ,� நSI4 கடJ> ெச4ல ேவ��ய 

நிைல ஏ�ப���ள>. இதைன க'-தி�, ெகா�� இத�காக Gதியதாக  RCC Box Culvert அைம+பத�காக 

தயாI�க+ப���ள மதி+ப�� 7.1.90 இல�ச� ஆ,�.  இ<ெசலவ�ன� ேம�ெகா�ள ம�ற-தி� அFமதி 

ேவ�ட+ப�கிற>. 
அ$வலக ,றி+G ம�ற� அFமதி�கலா�. இ<ெசலவ�ன-திைன நகரா�சி நிதிய�லி'J> 

ேம�ெகா�ளK� ம�ற� அFமதி�கலா�. ேம$� பண�ய�� அவசர 
அவசிய-திைன க'-தி4 ெகா�� தன" அ$வல& அவ&கள"� =� 
அFமதி ெப�* ஒ+பJத+G�ள" ேகாIய அ$வலக 
நடவ��ைகய�ைனR� ம�ற� அQகீகI�கலா�. 
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