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கா�சி�ர� ெப�நகரா�சி 
 

��ட எ�.1/2020-21 
 

 

2020-� ஆ�� ஏ�ர� மாத� 30-� ேததி வ�யாழ� கிழைம    

மாைல 4.00 மண
�� நட�த சாதாரண� ��ட�தி� நடவ��ைகக�. 
 

 

"#ன%ைல  

தி�மதி.ரா. மேக&வ', ப�.கா�.,  

தன% அ*வல+ 
 
 

    

1. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
# ெகாேரானா ைவர& ெதா'( ேநா) பரவாம# இ!�க +�ென,ச-�ைக 

நடவ��ைக ேம'ெகா�ள நகரா�சி நி/வாக ஆைணய/, ெச�ைன அவ/களா# UTIS �திய கண�� தைல7� (ம) 

எ� உ!வா�க7ப���ள<. (தைல7� எ�) A/c No.2502004 – Healthy Disaster Relief Programme ஆ��. இத� 

தைல7��� 2020-21-�கான வரY ெசலY� தி�ட�தி� ெகாேரானா ச�ம�த7ப�ட ெசலவ
ன�தி'� ேதாராயமாக 

Z.1,50,00,000/- நிதி ஒ<�கீ� ெச)ய ம�ற�தி� அ^மதி ேகார7ப�கிற<. 
அ*வலக�    ,றி�� :- 

ம�ற� அ^மதி அள_�கலா�.                             (ந.க.எ�.1234/2020/எ,1) 
தa/மான� எ�: 1  அ^மதி அள_�க7ப�ட<. 
 

2. கா�சி�ர� நகரா�சி 51 வா/�கைள� ெகா�ட ெப!நகரா�சியாக ெசய#ப�� வ!கிற<.  நகர7 ப�திய
# உ�ள  

ம�க� ெதாைகcட� ேமd� நகர7 ப�தி�� வ�< ெச#d� ம�க� ெதாைகயா# ெபா<eகாதார� ெப-<� 

பாதி�க7ப�� அபாய� இ!7பதாd�, த'ேபா< வரவ
!��� ப!வ மைழ� காலgகள_# ஏ'ப�� ெடg�, சி�க� 

�ன_யா ேபா�ற ேநா) ெதா'(கைள த��க  வ a� வ aடாக ெச�(  ஆ)Y7 பண
க� ேம'ெகா�ளY�, த�7� 

நடவ��ைககைள உட^��ட� எ��கY�   நகரம�ற தa/மான எ�.297/31.10.2017-�ப� 157  ெடg� ேநா) த�7� 

பண
யாள/க� (DBC) பய�ப��த7ப��� ப
�ன/ நகரம�ற தa/மான எ�.164/31.07.2018-�ப� ��தலாக 43 

பண
யாள/கi� அம/�தி� ெகா�ள ஒ7�த# ெபற7ப�� அவ/கi�கான ெபா<eகாதார� ம'(� ேநா)த�7� 

<ைறய
னரா# நி/ணய� ெச)ய7ப�ட தின��லி நா� ஒ�(�� Z.200/ - வ aத� நகரா�சி நிதிய
லி!�< வழgக7ப�� 

வர7ப�கிற<. 

 
  

 ேம'ப� ெடg� ேநா) த�7� பண
யாள/கள_� பண
 அவசியமானதாக உ�ளதா#  ேம'ப� பண
யாள/கi��  

நகரா�சி நி/வாக ம�டல இய��ந/, ெசgக#ப�� அவ/கள<  05.10.2019� ேததிய ஆ)Y���ட�தி#  த'ேபா< 

வழgக7ப�� தின��லி Z.200/- ஐ மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ/ அவ/களா#  வ!டாவ!ட� வழgக7ப�� தின��லி 

வ
ைல வ
கித7ப� நி/ணய� ெச)< வழgக ெத-வ
�க7ப���ளதாக  <7�ரY ஆ)வ/க� ம'(�  நக/நல அdவல/ 

அவ/கள< 14.10.2019-� ேததிய �றி7ப
# ேக���ெகா�ள7ப���ள<. 
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  எனேவ  இன_வ!� நா�கள_# வ!டாவ!ட�  மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ/ அவ/களா# நி/ணய� ெச)ய7ப�� 

வ
ைல வ
கித�தி# தின��லி நி/ணய� ெச)யY�, த'ேபா< 2019-20� ஆ���கான வ
ைல வ
கித7ப��யலி#  

வ.எ�. 17-# க���ளவா( நா� ஒ�(�� நப/ ஒ!வ!�� Z.342/- நி/ணய� ெச)< வழgகY�, ேம'ப� 

பண
யாள/கi��  நகரம�ற�தி# ெபற7ப�ட  தa/மான�  20.04.2020 உட� +�வைடவதா#   ேமd� ெதாட/�<  

21.04.2020 +த# 89 நா�கi�� ெப'( ெடg� த�7� நடவ��ைக பண
க� ேம'ெகா�ளY�, மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ/ 

அவ/கள_� ஆ�� வ
ைல வ
கித�தி# தின��லி வழgகY�, அத'கா�� ேதாராய ெசலவ
ன� Z.60.00 இல�ச� 

நகரா�சி ெபா< நிதிய
லி!�<  ெசலவ
��� ெகா�ளY� ம�ற�தி�  அ^மதி ேகார7ப�கிற<.  

 

அ*வலக�    ,றி��     ::::---- 

 1. ம�ற� அ^மதி அள_�கலா�.   

 2. பண
ய
� அவசிய� க!தி ம�ற அ^மதிைய எதி/ேநா�கி ெதாட/�< நa���< ைவ�<  

  ேநா) த�7� நடவ��ைகக� எ��தைம���, அத'கான ெசலவ
ன�தி'�� ம�ற�  

  அ^மதி  அள_�கலா�. 

(ந.க.எ�.5220/2016/எ,1) 

தa/மான� எ� : 2 அdவலக �றி7ப
�ப� ஒ7�த# அள_�க7ப�ட<. 
 

 3. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
# ெபா< நிதிய
�கீk கீk�காl� பண
ய
ைன ேம'ெகா�ள 30.04.2020 அ�( 

ஒ7ப�த7��ள_க� ேகா-யதி#, கீk�க�ட வ
வர7ப� ஒ7ப�த7��ள_க� வரெப'(�ளைத ம�ற�தி� பா/ைவ��� 

ஒ7�தd��� ைவ�க7ப�கிற<. 

 

 

வ. 

எ
� 

ேவைலய�#    ெபய+    

மதி�ப.�/ 

ெதாைக 

(0.ல�ச1தி�) 

ஒ�ப3ததார+க4    

ெபய+    தி�    / / / / தி�மதி    
/ / / / M/s 

ஒ�ப3த சதவ 5த� 

மதி�ப.�67, 

�/த� ,ைற8 

1 

41-வ< வா/� ெப-ய/ நக/ அ!ணாசல� ெத!வ
# 

பmதைட�த சி(பால�திைன அக'றி �தியதாக 

சி(பால� ம'(� ப�க,eவ/ க��த# பண
. 
 

 

4.00 

K. பா��ய� - 0.04% 

K. ஆ(+க� 1.32% - 

2 

வா/� எ�.25, 26, 27 ம'(� 41-# உ�ள ெபா< 
கழி7ப
டgகள_# பராம-7� பண
க� 
ேம'ெகா�iத#, வ�ண� peத#, ம'(� 

கழி7ப
டgகைள e'றிc�ள +��த/கைள JCB 
ெகா�� அக'றி e�த� ெச)த# பண
.  
 

9.90 

K. பா��ய� - 0.03% 

K. ஆ(+க� 1.07% - 

   
 
 
 

ேம'க�டவா( ெபற7ப�ட ஒ7ப�த7��ள_கள_# �ைறவான ஒ7ப�த7��ள_ அள_�<�ள ஒ7ப�ததார-� 

ஒ7ப�த7��ள_�� ம�ற�தி�  அ^மதி ேகார7ப�கிற<. 
 

அ*வலக    ,றி�� :-  

 

  ம�ற� அ^மதி வழgகலா�. 
(ந.க.எ�.1143/2020/இ1)  

 
 

தa/மான� எ� : 3 அdவலக �றி7ப
�ப� ஒ7�த# அள_�க7ப�ட<. 
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4. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
# ெபா< நிதிய
�கீk கீk�காl� பண
ய
ைன ேம'ெகா�ள 30.04.2020 அ�( 

ஒ7ப�த7��ள_க� ேகா-யதி#, கீk�க�ட வ
வர7ப� ஒ7ப�த7��ள_க� வரெப'(�ளைத ம�ற�தி� பா/ைவ��� 

ஒ7�தd��� ைவ�க7ப�கிற<. 

 

 

வ. 

எ
� 

ேவைலய�#    ெபய+    

மதி�ப.�/ 

ெதாைக 

(0.ல�ச1தி�) 

ஒ�ப3ததார+க4    

ெபய+    தி�    / / / / தி�மதி    
/ / / / M/s 

ஒ�ப3த சதவ 5த� 

மதி�ப.�67, 

�/த� ,ைற8 

1 

சி�னயg�ள� நaேர'( நிைலய�தி# OHT 
Operator தg�� அைற கழிவைற ம'(� 

�ள_ய# அைற க��த#.  
 

3.00 

K. கா�திேகய� - 0.03% 

M. இளgேகா 0.23% - 

2 

.24 –வ< வா/� இராஜாஜி மா/�ெக� ேம#நிைல 

நa/�ேத�க� ெதா��கள_� OHT Operator 
தg�� அைற ம'(� கழிவைற க��த#. 
 

3.00 

K. கா�திேகய� - 0.03% 

M. இளgேகா 0.23% - 

 
ேம'க�டவா( ெபற7ப�ட ஒ7ப�த7��ள_கள_# �ைறவான ஒ7ப�த7��ள_ அள_�<�ள ஒ7ப�ததார-� 

ஒ7ப�த7��ள_�� ம�ற� அ^மதி ேகார7ப�கிற<. 
 

அ*வலக    ,றி��    :-  

ம�ற� அ^மதி வழgகலா� 

 (ந.க.எ�.1143/2020/இ1)  

தa/மான� எ� : 4 அdவலக �றி7ப
�ப� ஒ7�த# அள_�க7ப�ட<. 
 

 

5. இ�நகரா�சிய
� 2020-2021-� ஆ�� ��தைக இனgகi��-ய ஏல அறி�ைக தினச- தமிkநாள_தழி# கீk 

க�ட ேததிகள_# வ
ள�பர� ெச)தத'� ADWAVE Advertising (P).Lt. ெச�ைன நி(வன� வ
ள�பர� க�டண� வழgக 
ேகா-c�ளன/.  
  

வ.எ�
. 

வ�ள�பர� ெச:த நாள%த; ம7<� ேததி வ�ள�பர க�டண� 

Z. 
1 தினமண
 / 08.01.2020 50980/- 

2 தினத�தி / 22.01.2020 121149/- 

3 தினமல/ / 12.02.2020 36452/- 
 ெமா1த� 208581/- 

 

    
எனேவ ேம'க�ட ெதாைக Z.208581/-ஐ ADWAVE Advertising (P).Lt. ெச�ைன நி(வன�தி'� 

வழg�வத'� ம�ற அ^மதி ேவ�ட7ப�கிற<. 
 

அ*வலக ,றி�� :-  
       ம�ற� அ^மதி�கலா�. 

 

(ந.க.எ�.12443/2019/அ1)  

தa/மான� எ� : 5 அ^மதி அள_�க7ப�ட< 



4 
 

6. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி எ#ைல���ப�ட வா/� எ�.36-# அைம�<�ள �மா/ ெத!T.K.ந�ப
 ஆர�ப 

ப�ள_ய
# அைம�<�ள ேபா/ பmதாகிவ
�ட<. ேமd� நa/ம�ட� ெவ�வாக �ைற�<வ
�டதா# இ7ப�ள_�� 
வ!� மாணவ/, மாணவ
ய/ கழி7பைற�� ேதைவ7ப�� த�ணa/, மாணவ/கi�� சைம�க7ப�� ச�<ணY 
பா�திரgகைள <)ைமப��த ேதைவ7ப�� த�ணa!�� ெவள_ய
டgகள_# ெச�( த�ணa/ எ��< வ�< 
உபேயாகி7ப< ெப!� ப
ர,சைனயாக உ�ள< என அ7ப�ள_ய
� தைலைம ஆசி-ய/ ேகா-�ைகைய ஏ'( 
அ7ப�ள_ய
# �திதாக ஆk<ைள� கிண'(ட� ��ய சி(மி�வ
ைச ம'(� HDPE ெதா�� அைம�திட ேதாராய 

மதி7ப�� Z.8.50 இல�ச�தி'� ம�ற�தி� அ^மதி ேவ�ட7ப�கிற<. 
 

அ*வலக�    ,றி1D :- 

 

      ம�ற� அ^மதி�கலா�. 
 

தa/மான� எ� : 6 அ^மதி அள_�க7ப�ட< 

 

 

7. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி ெபா< eகாதார7 ப
-வ
# ெகாேரானா ைவர& ெதா'( ேநா) பரவாம# த��கY�, 

ெபா< ம�கள_� நல� க!தி ெதா'( ேநா) பாதி�காத வ�ண� இ�நகரா�சி���ப�ட வா/� ப�திகள_# Lysol எ^� 

கி!மி நாசின_ ெதள_�< த'கா�< ெகா�ள “Lysol” 2700 - லி�ட/ வாgகி பய�ப��த அத'கான வ
ைல7��ள_க� ேகா- 

நடவ��ைக ேம'ெகா�ளY�, அத'கான ேதாராய ெசலவ
ன� Z.9.00 (ஒ�ப< இல�ச�) ெபா< நிதிய
லி!�< 

ெசலவ
டY� ம�ற�தி� அ^மதி ேகார7ப�கிற<. 

அ*வலக�    ,றி1D :- 

            
   ம�ற� அ^மதி அள_�கலா�.  

              

தa/மான� எ� : 7 அ^மதி அள_�க7ப�ட< 

 

8. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி ெபா< eகாதார7 ப
-வ
# ெகாேரானா ைவர& ெதா'( ேநா) பரவாம# த��க 

இ�நகரா�சிய
# பண
�-c� <7�ரY பண
யாள/கi�� பண
�-c� ேநர�தி# ைகcைற ெபா!�தி ெகா�� ம'(� 

+க கவக� அண
�< ெகா�� பண
�-ய ேவ��ய அவசிய� இ!7பதாd� ம���� ம���� பய�ப��த���ய   

+ககவச�க� ம'(� ைகcைறக� வாgகி பய�ப��த அத'கான வ
ைல7��ள_க� ேகா- நடவ��ைக 

ேம'ெகா�ளY�, அத'கான ேதாராய ெசலவ
ன� Z.4.00 (நா�� இல�ச�) ெபா< நிதிய
லி!�< ெசலவ
டY� 

ம�ற�தி� அ^மதி ேகார7ப�கிற<. 

அ*வலக�    ,றி1D :- 

 

     ம�ற� அ^மதி அள_�கலா�.  
                            (ந.க.எ�.4109/2020/எ,.1) 

தa/மான� எ� : 8 அ^மதி அள_�க7ப�ட< 

 

9. கா�சி�ர� நகரா�சி���ப�ட வா/� ப�திகள_#  ெகாேரானா -19 ேநா) த�7� பண
க� 

தன_ைம7ப��த7ப�ட வா/� ப�திகi�� நகரா�சிய
� சா/ப
#  கா)கறிக� எ��< ெபா< ம�கi�� 
கிைட��� வைகய
# பண
க� ேம'ெகா�iத# TATA ACE மின_ லா- �ல� வ
'பைன  தின+� வா/� 
ப�தி�� ெச�(  கிைட���  வைகய
#  நா� ஒ�(��  TATA ACE மின_ லா-  ஒ�(�� (வாடைக, ஒ��ந/ 

�லி, �ச# உ�பட) ஆ�� 28.03.2020 அ�( வ
ைல7��ள_ வழgக ேகா-யதி# வர7ெப'ற ��( 
வ
ைல7��ள_க� கீk�க�ட வ
வர7ப� ெபற7ப���ளைத ம�ற�தி� பா/ைவ��� ஒ7�தd��� 
ைவ�க7ப�கிற<. 
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வ....    

எ�    
வ�ைல��4ள%    வழEகிய    நி<வன1தி#    

    ((((TATA ACE மின%    லா'        �லி        
உ�பட    நா4    ஒ#<�,    

வாடைக))))    

1 
தி!வாள/. � +!க� �ரா�&ேபா/�, 

ெந.1 ராஜா�ேப�ைட ெத!, கா�சி�ர�. 
Z.2050/- 

2 
தி!வாள/. � கா�சி காமா�சிய�ம�  �ரா�&ேபா/�  & 

�ரவ#&,  ெந.30,  அ�ைன இ�திரா நக/ 

Z.2150/- 

3 
தி!வாள/. �  கி!�ணா �ரா�&ேபா/�, ப
.ெந.55, அப
ராமி நக/, 

சதாவர�, கா�சி�ர�. 

Z.2200/- 
 

ேம'க�ட வ
வர7ப� ெபற7ப�ட ��( வ
ைல7��ள_கள_# அைன�< இனgகi��� �ைற�த வ
ைல 
வ
கித� வழgகிc�ள தி!வாள/. � +!க� �ரா�&ேபா/�, ெந.1, ராஜா�ேப�ைட ெத!, கா�சி�ர�.அவ/கள_� 
வ
ைல7��ள_ய
ைன ஏ'( பண
 உ�தரY வழgக ம�ற�தி� அ^மதி ேகார7ப�கிற<. 
 

அ*வலக� ,றி�� :- 
 

 ம�ற� அ^மதி அள_�கலா�.   
 

தa/மான� எ� : 9 அdவலக �றி7ப
�ப� ஒ7�த# அள_�க7ப�ட<. 
 

      

10. கா�சி�ர� நகரா�சி���ப�ட அைன�< வா/�கள_d� ெகாேரானா -19  ைவர& ெதா'( ேநா) த�7� பண
க� 

தன_ைம7ப��த7ப�ட வா/� ப�திகi�� நகரா�சிய
� சா/ப
# கா)கறிக� எ��<  ெபா< ம�கi�� கிைட��� 

வைகய
# பண
க� ேம'ெகா�iத# TATA ACE மின_ லா- �ல� வ
'பைன  தின+� வா/� ப�தி�� ெச�(  

கிைட���  வைகய
#  நா� ஒ�(��  TATA ACE மின_ லா-  ஒ�(�� (வாடைக, ஒ��ந/ �லி, �ச# உ�பட) ஆ��  

28.03.2020 அ�( வ
ைல7��ள_ வழgகி அதி# �ைற�த வ
ைல வ
ைல7��ள_ வழgகிய தி!வாள/. � +!க� 

�ரா�&ேபா/�, ெந.1 ராஜா�ேப�ைட ெத!, கா�சி�ர�. அவ/கi�� ெகாேரானா-19 ேநா) த�7� பண
க� 

தன_ைம7ப��த7ப�ட வா/� ப�திகi�� நகரா�சிய
� சா/ப
# கா)கறிக� எ��<  ெபா< ம�கi�� கிைட��� 

வைகய
# பண
க� ேம'ெகா�� TATA ACE மின_ லா- �ல� வ
'பைன  தின+� வா/� ப�தி�� ெச�(  

கிைட���  வைகய
#  நா� ஒ�(  TATA ACE மின_ லா-  ஒ�(�� நா� வாடைக அ�7பைடய
# பண
ய
� அவசர 

அவசிய� க!தி ம�ற அ^மதி ெப'(  தன_ அdவல/ அவ/க� ஒ7�த# ெப'(  பண
க� ேம'ெகா�ள7ப�� வ!கிற<.  
 

 

ேம'ப� ெகாேரானா - 19 ைவர& ெதா'( ேநா) த�7� பண
க�  தன_ைம7ப��த7ப�ட வா/� ப�திக� 

அதிக-�<�ளதா# நகரா�சிய
� சா/ப
# கா)கறிக� எ��<  ெபா< ம�கi�� கிைட��� வைகய
# பண
க�  

ேபா/கால அ�7பைடய
# ேம'ெகா�ள TATA ACE மின_ லா- �ல� வ
'பைன  தின+� வா/� ப�தி�� ெச�(  

கிைட���  வைகய
#  நா� ஒ�(��  TATA ACE மின_ லா-  நா� ஒ�(�� வாடைக அ�7பைடய
# <7�ரY 

ஆ)வாள/ தம< 16.04.2020-� ேததிய �றி7ப
# ேக���ளைத க!தி   ேமd�  16.04.2020 +த# 30.04.2020 வைர,  

ஏ'கனேவ வ
ைல7��ள_ ேகா- �ைற�த வ
ைலவ
கித� வழgகிய தி!வாள/. � +!க� �ரா�&ேபா/�, ெந.1 

ராஜா�ேப�ைட ெத!, கா�சி�ர� அவ/க� ந#ல +ைறய
# ெச)<�ளதா# அவ/கi��  பண
 உ�தரY வழgகY�,  

அத'கான ேதாராய ெசலவ
ன� Z.6.00 இல�ச� நகரா�சி ெபா<நிதிய
லி!�< ேம'ெகா�ளY� ம�ற�தி� ஒ7�த# 

ேகார7ப�கிற<. 

அ*வலக�    ,றி�� :-    

1.   ம�ற� அ^மதி�கலா�.  

2. பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி, தன_ அdவல/ அவ/கள_� +� அ^மதி ெப'( தி!வாள/. �  +!க� 

�ரா�&ேபா/�, ெந.1 ராஜா�ேப�ைட ெத!, கா�சி�ர�. அவ/கi�� பண
  உ�தரY வழg�வத'�� 

அத'கான ெசலவ
ன�தி'�� ம�ற� அ^மதி அள_�கலா�.  

 (ந.க.எ�.3965/2020/எ,1) 

தa/மான� எ� : 10 அdவலக �றி7ப
�ப� ஒ7�த# அள_�க7ப�ட<. 
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11. கா�சி�ர� நகரா�சி���ப�ட அைன�< வா/�கள_d� ெகாேரானா-19 ைவர& ெதா'( ேநா) த�7� 

பண
க� தன_ைம7ப��த7ப�ட வா/� ப�திகi�� நகரா�சிய
� சா/ப
# கா)கறிக� எ��<  ெபா< ம�கi�� 
கிைட��� வைகய
# பண
க� ேம'ெகா�iத# TATA ACE  மின_ லா- �ல� வ
'பைன  தின+� வா/� 
ப�தி�� ெச�(  கிைட���  வைகய
#  நா� ஒ�(��  TATA ACE மின_ லா-  ஒ�(�� (வாடைக, ஒ��ந/ 
�லி, �ச# உ�பட) ஆ�� 28.03.2020 அ�( வ
ைல7��ள_ வழgகி அதி# �ைற�த வ
ைல வ
கிதமாக வழgகிய 

தி!வாள/. � +!க� �ரா�&ேபா/�, ெந.1 ராஜா�ேப�ைட ெத!, கா�சி�ர�. அவ/கi�� ெகாேரானா -19 
ேநா) த�7� பண
க� தன_ைம7ப��த7ப�ட வா/� ப�திகi�� நகரா�சிய
� சா/ப
# கா)கறிக� எ��<  ெபா< 
ம�கi�� கிைட��� வைகய
# பண
க� TATA ACE மின_ லா- �ல� வ
'பைன  தின+� வா/� ப�தி�� 
ெச�(  கிைட���  வைகய
#  நா� ஒ�(��  TATA ACE மின_ லா-  ஒ�(�� நா�  வாடைக 
அ�7பைடய
# பண
க� ேம'ெகா�ள7ப�� வ!கிற<.  
 

ேமd� ெகாேரானா-19 ைரவ& ெதா'( ேநா) அதிக-�<�ளதா# த�7� பண
க�  தன_ைம7ப��த7ப�ட 
வா/� ப�திக� அதிக-�<�ள< ேமd� நகரா�சிய
� சா/ப
# கா)கறிக� எ��<  ெபா< ம�கi�� கிைட��� 
வைகய
# பண
க� ேம'ெகா�ள TATA ACE மின_ லா- �ல� வ
'பைன  தின+� வா/� ப�தி�� ெச�(  
கிைட���  வைகய
#  நா� ஒ�(��  TATA ACE மின_ லா-  நா� வாடைக அ�7பைடய
# <7�ரY 

ஆ)வாள/ தம< 01.05.2020-� ேததிய �றி7ப
# ேக���ளைத க!தி   ேமd�  01.05.2020 +த# 17.05.2020 
வைர,  ஏ'கனேவ வ
ைல7��ள_ ேகா- �ைற�த வ
ைல வ
கித� வழgகிய தி!வாள/. � +!க� 
�ரா�&ேபா/�,ெந.1 ராஜா�ேப�ைட ெத!, கா�சி�ர�. ந#ல +ைறய
# ெச)<�ளதா# அவ/கi��  பண
 

உ�தரY வழgகY�,  அத'கான ேதாராய ெசலவ
ன� Z.6.00 இல�ச� நகரா�சி ெபா<நிதிய
லி!�< 
ேம'ெகா�ளY� ம�ற�தி� ஒ7�த# ேகார7ப�கிற<. 
அ*வலக� ,றி�� :- 
 

1. ம�ற� அ^மதி�கலா�.  

2. பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி, தன_ அdவல/  அவ/கள_� +�அ^மதி ெப'( தி!வாள/. 
  � +!க� �ரா�&ேபா/�, ெந.1 ராஜா�ேப�ைட ெத!, கா�சி�ர�., அவ/கi��பண
  உ�தரY  
   வழgகியத'�� அத'கான ெசலவ
ன�தி'�� ம�ற� அ^மதி அள_�கலா�.   

                    (ந.க.எ�.3965/2020/எ,1) 

தa/மான� எ� : 11 அdவலக �றி7ப
�ப� ஒ7�த# அள_�க7ப�ட<. 
 
 

12. கா�சி�ர� நகரா�சி���ப�ட அைன�< வா/�கள_d� ெகாேரானா -19 ேநா) த�7� பண
க� �றி�< 

வ
ழி7�ண/Y ம'(� அரசி� ெசய#பா�கைள ெபா< ம�கi�� ெத-வ
��� வ�ண� 5 ஆ�ேடா�க� �ல� நக/ 

+mவ<� ஒலிெப!�கி �ல� நா� ஒ�(�� வாடைக அ�7பைடய
# வ
ள�பர� ெச)ய  24.03.2020 அ�( 

வ
ைல7��ள_ வழgகி அதி# �ைற�த வ
ைல வ
கிதமாக வழgகிய தி!.P.ப�ன a/ெச#வ�, ெந.1059, எ�.ஜa.ஆ/. நக/, 

கா�சி�ர�, அவ/கi�� ெகாேரானா ைவர& த�7� நடவ��ைகக� பண
க� �றி�< வ
ழி7�ண/Y ம'(� அரசி� 

ெசய#பா�கைள ெபா< ம�கi�� ெத-வ
��� வ�ண� 5 ஆ�ேடா�க� �ல� நக/ +mவ<� ஒலிெப!�கி �ல� 

நா� ஒ�(�� வாடைக அ�7பைடய
# பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி ம�ற அ^மதி ெப'(  தன_ அdவல/ 

அவ/க� ஒ7�த# ெப'(  பண
க� ேம'ெகா�ள7ப�� வ!கிற<. 

 

ேம'ப� 144 தைட உ�தரY நa��< உ�ளதா# ெகாேரானா - 19 ேநா) த�7� பண
க� �றி�<, ேமd� 

வ
ழி7�ண/Y ம'(� அரசி� ெசய#பா�கைள ெபா< ம�கi�� ெத-வ
��� வ�ண� 5 ஆ�ேடா�க� �ல� நக/ 

+mவ<� ஒலிெப!�கி �ல� நா� ஒ�(�� வாடைக அ�7பைடய
# வ
ள�பர� ெச)ய <7�ரY ஆ)வாள/ தம< 

26.04.2020-� ேததிய �றி7ப
# ேக���ளைத க!தி   ேமd� 27.04.2020 +த# 26.05.2020 வைர,  ஏ'கனேவ 

வ
ைல7��ள_ ேகா- �ைற�த வ
ைலவ
கித�  வழgகிய தி!.P.ப�ன a/ெச#வ�, ெந.1059, எ�.ஜa.ஆ/. நக/, கா�சி�ர�, 

அவ/கi��  பண
 உ�தரY வழgகY�,  அத'கான ேதாராய ெசலவ
ன� Z.5.00 இல�ச� நகரா�சி ெபா<நிதிய
லி!�< 

ேம'ெகா�ளY� ம�ற�தி� ஒ7�த# ேகார7ப�கிற<. 
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அ*வலக�    ,றி�� :-  

1. ம�ற� அ^ம அள_�கலா�. 

2. பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி, தன_ அdவல/ அவ/கள_� +�அ^மதி ெப'( தி!.P. ப�ன a/ெச#வ�, 

ெந.1059, எ�.ஜa.ஆ/. நக/, கா�சி�ர�, அவ/கi�� பண
 உ�தரY வழg�வத'�� அத'கான 

ெசலவ
ன�தி'�� ம�ற� அ^மதி அள_�கலா�.   

(ந.க.எ�.3965/2020/எ,1) 

தa/மான� எ� : 12 அdவலக �றி7ப
�ப� ஒ7�த# அள_�க7ப�ட<. 
 

 

 

13. கா�சி�ர� நகரா�சிய
� எ#ைல���ப�ட வா/� எ�.44, ேசஷா�-பாைளய� பழநி ெச��� ெத!, 

ேம��� ெத!, ெபா�மக� அெவ��, ேவகவதி நதி ேரா�, பழநி ெச��� ெத! ப
��ற� ச�தி7� ெத!, ேகா�ல� 
ெத! ஆகிய ப�திகள_# தாkவான ப�திகள_# த�ணa/ ேதg�வதா# ெபா<ம�கள_� ேகா-�ைகைய க!�தி# 

ெகா�� ேதைவc�ள இடgகள_# மைழநa/ ேசக-7� ெதா�� அைம�க ேதாராய மதி7ப�� Z.3.00 இல�ச�தி'� 

ம�ற�தி� அ^மதி ேகார7ப�கிற<. 
 

அ*வலக� ,றி�� :- 
 ம�ற� அ^மதி வழgகலா�.                                                  
 

தa/மான� எ� : 13 அ^மதி அள_�க7ப�ட< 

 

14. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
# ெபா< நிதிய
�கீk கீk�காl� பண
கைள ேம'ெகா�ள 30.04.2020 

அ�( ஒ7ப�த7��ள_க� ேகா-யதி#, கீk�க�ட வ
வர7ப� வரெப'(�ளைத ம�ற�தி� 
பா/ைவ��� ஒ7�தd��� ைவ�க7ப�கிற<.  
 
வ. 

எ
� 

ேவைலய�#    ெபய+    

மதி�ப.�/ 

ெதாைக 

(0.ல�ச1தி�) 

ஒ�ப3ததார+க4    

ெபய+    தி�    / / / / தி�மதி    
/ / / / M/s 

ஒ�ப3த சதவ 5த� 

மதி�ப.�67, 

அதிக� ,ைற8 

1 

50-வ< வா/� ெசவ
லிேம� ப�திய
# 
�திதாக அைம�க7ப���ள MCC 
ைமய�தி# �திய கழி7பைற அைம�த#, 
பmதைட�த தைரதள� �<7ப
�த#, Entrance 
Gate அைம�< e'(,eவ/ வ/ண� peத#, 
பைழய க��ட�தி# அdமின_ய�தாலான 
த�7� அைம�த#, எைட ேபா�� 
இய�திர�, RO Plant, தaயைண7� 
உபகரணgக� ம'(� Napkin Burning Machine 
ெபா!�<� பண
க�.  

9.90 

V.T. <வாரேக� - 0.19% 

V. தி!மாவளவ� 1.01% - 

அ*வலக ,றி�� :- 
ேம'க�டவா( ெபற7ப�ட ஒ7ப�த7��ள_ய
# �ைறவான ஒ7ப�த7��ள_ அள_�<�ள ஒ7ப�ததா-� 

ஒ7ப�த7��ள_�� ம�ற� ஒ7�த# வழgகலா�. 
(ந.க.எ�.1143/2020/இ1) 

 
தa/மான� எ� : 14 அdவலக �றி7ப
�ப� ஒ7�த# அள_�க7ப�ட<. 
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15.  கா�சி�ர� ெப!நகராசி���ப�ட வா/� எ�.31-# கா�திசாைல ம'(� ப�ள_��ட�தா� ெத! ச�தி7ப
#  

உ�ள ைப7 சி(பால� மிகY� பmதைட�< ெபா< ம�க� ம'(� ேபா��வர�தி'� மிகY� சிரமமாக உ�ளதா# 

அ7ப�தி ம�க� ேகா-�ைக�கிணgக �திய சி(பால� அைம�க தயா/ ெச)ய7ப�ட மதி7ப��� ெதாைக Z.1.80 
இல�ச�தி'� ம�ற அ^மதி ேவ�ட7ப�கிற<. 
 

அ*வலக ,றி�� :- 
 

    ம�ற� அ^மதி வழஙகலா�. 
 

தa/மான� எ� : 15 அ^மதி அள_�க7ப�ட< 
 

16. மாவ�ட ஆ�சிய/, கா�சி�ர� அவ/கள_� ெசய#+ைற உ�திரY ந.க.எ�.2949/2019/அ11  

நா�.10.04.2020-#  த�ன_ைறY� தி�ட� 2019-20 � கீk கா�சி�ர� நகரா�சி���ப�ட ஓ-�ைக 

ப�திய
# உ�க�டைம7� வசதிகiட� ��ய 38 கைடக� ெகா�ட �திய கா) கன_ அgகா� வளாக 

க��ட� க��� பண
�� மதி7ப�� Z.40.68 இல�ச�தி'� <ைற�ல� பண
ய
ைன ேம'ெகா�ள 
அ^மதி�< நி/வாக அ^மதி வழgக உ�திரவ
ட7ப���ள<. 
 

 இ�வdவலக ெசய#+ைற உ�திரY ந.க.எ�.3982/2020/இ1 நா�.15.04.2020-# இ7பண
ய
ைன 
<ைற�ல� ேம'ெகா�ள நடவ��ைக எ��க�ேகா- உ�திரவ
ட7ப�ட<.  இ�வdவலக இளநிைல 

ெபாறியாள/ தன< �றி7�ைறய
#, த�ன_ைறY தி�ட� 2019-20-� கீk நி/வாக அ^மதி வழgக7ப�ட 
மதி7ப���'கான பண
கைள கீk �றி7ப
�ட வ
வர7ப�யான மதி7ப��கள_�ப� பண
ய
ைன ப
-�<, 
த'ெபாm< COVID–2019-� ப� ெகாேரானா ைவர& ேநா) ெதா'( அ+#ப��த7ப�� 
நைட+ைறய
# உ�ளதாd� ம'(� பண
யாள/ வசதிக� இ�ைமய
� காரணமாக பண
ய
� 
அவசிய�திைன க!�தி# ெகா��, இ7பண
கi�� பதிY ெப'ற ஒ7ப�ததார/க� ம'(� உ��/ 
நி(வனgகள_ட� இ!�< வ
ைல7��ள_ ெப'( பண
 ேம'ெகா�ள நடவ��ைக ேம'ெகா�ள7ப�ட<. 
 

 
வ.எ� 

பண�ய�# வ�வர� மதி�ப./ 
0.இல�ச� 

1 
ஓ-�ைக மா/ெக��# கிழ�� ப�திய
# 19 எ�ண� தினச- கா)கன_ 
நாளgகா� அைம�த#. (ஓ-�ைக ேப!�< பண
மைன எதி-#) 

16.00 

2 
ஓ-�ைக மா/ெக��# ேம'� ப�திய
# 19 எ�ண� தினச- கா)கன_ 
நாளgகா� அைம�த#. (ஓ-�ைக ேப!�< பண
மைன எதி-#) 

15.00 

3 
ஓ-�ைக மா/ெக��# அ!கி# கழிவைற க��த#. 9.68 

 

 
ேம'�றி�த பண
கi�� பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி 20.04.2020 அ�( ெபற7ப�ட 

ஒ7ப�த7��ள_க� வ
வர� ப
�வ!மா(. 
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வ.எ� பண�ய�# வ�வர� மதி�ப./ 

0.இல�ச� 
வ�ைல��4ள% ெகா/1D4ள 
ஒ�ப3ததார+கள%# வ�வர� ம7<� சதவ 5த� 

1 

ஓ-�ைக மா/ெக��# கிழ�� 
ப�திய
# 19 எ�ண� தினச- 
கா)கன_ நாளgகா� 
அைம�த#. (ஓ-�ைக 
ேப!�< பண
மைன எதி-#) 

16.00 

தி!.+.ர�நாத� 
0.77% மதி7ப��ைட வ
ட 
�ைறY 

தி!.+.ரேம� 
07%  மதி7ப��ைட வ
ட 
அதிக� 
 

தி!.ஏ.+��த� 
18.83% மதி7ப��ைட வ
ட 
அதிக� 

2 

ஓ-�ைக மா/ெக��# ேம'� 
ப�திய
# 19 எ�ண� தினச- 
கா)கன_ நாளgகா� 
அைம�த#. (ஓ-�ைக 
ேப!�< பண
மைன எதி-#) 

 

 

 

          15.00 

தி!.+.ரேம� 0.78% மதி7ப��ைட வ
ட 
�ைறY 

தி!.+.ர�நாத� 
 

4.21% மதி7ப��ைட வ
ட 
அதிக� 

தி!.ஏ.+��த� 19.85% மதி7ப��ைட வ
ட 
அதிக� 

3 
ஓ-�ைக மா/ெக��# 

அ!கி# கழிவைற க��த# 
9.68 

தி!.+.ர�நாத�  
 

4.20% மதி7ப��ைட வ
ட 
அதிக� 

தி!.+.ரேம� 7.40%  மதி7ப��ைட வ
ட 
அதிக� 

தி!.ஏ.+��த� 0.60%  மதி7ப��ைட வ
ட 
�ைறY  

     ேம'ப� ெபற7ப�ட வ
ைல7��ள_கள_# �ைறவான வ
ைல7��ள_ ெகா��<�ள 
ஒ7ப�ததார/கள_� வ
ைல7 ��ள_ய
ைன ஏ'( பண
 உ�திரY வழgகி பண
ய
ைன ேம'ெகா�ள 
ம�ற�தி� அ^மதி ேகார7ப�கிற<. 
 

அ*வலக ,றி��:-  
 
 அ)  ேம'ப� த�ன_ைறY தி�ட� 2019-20 � கீk <ைற�ல� ேம'ெகா�ள நி/வாக அ^மதி 
     வழgக7ப�ட இ7பண
ய
ைன, ெகாேரானா ைவர& ேநா) ெதா'( COVID – 19 த�7� 
     நடவ��ைகக� அ+லி# உ�ளதாd� ம'(� ேபாதிய பண
யாள/ வசதிக� இ�ைம  
     காரணமாகY� பண
ய
ைன ��( க�டமாக ப
-�< வ
ைல7��ள_ ேகா- நடவ��ைக 
     ேம'ெகா�ள7ப�டைம�� ம�ற� அ^மதி வழgகலா�. 
 

 ஆ)  ெபற7ப�ட வ
ைல7��ள_கள_# �ைற�த வ
ைல7��ள_ ெகா��<�ள ஒ7ப�ததார/கi�� 
      பண
 உ�திரY வழgகி பண
 ேம'ெகா�ள ம�ற� அ^மதி வழgகலா�. 
 
 இ)   பண
ய
� அவசர அவசிய��!தி தன_ அdவல-� +� அ^மதிெப'( நடவ��ைக 
      ேம'ெகா�டைம��� ம�ற� அ^மதி வழgகலா�.  

 
   

(ந.க.எ�.3982/2020/E1) 
தa/மான� எ� : 16 அdவலக �றி7ப
�ப� ஒ7�த# அள_�க7ப�ட< 
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17. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
# ெபாறிய
ய# ப
-வ
# பாதாள,சா�கைட அைட7� நa��த# ம'(� 

கழிYநa/ உறி�e� வாகன� TN21H8559–� த�தி,சா�( 13.03.2020 உட� +�வைடகிற<. எனேவ 

ேம'ப� வாகன�தி# உ�ள பm<கைள ச- ெச)< �<7ப
�கY�, த�தி,சா�( ெபறY� ஆ�� 

ேதாராய ெசலவ
ன�  Z.4.70 இல�ச�தி'� ம�ற�தி� அ^மதி ேகார7ப�கிற<.  
   
அ*வலக� ,றி�� :- 
 

1. ம�ற� அ^மதி வழgகலா�.                        
2. வாகன பய�பா��� அவசர அவசிய� க!தி நக/ ம�ற அ^மதிய
ைன எதி/ேநா�கி தன_ 

அdவல/ அவ/கள_� +� அ^மதி ெப'( ேம#நடவ��ைக ேம'ெகா�டத'�� ம�ற� 
அ^மதி அள_�கலா�.                         

 

(ந.க.எ�.1262/2020/இ2) 

தa/மான� எ� : 17 அ^மதி அள_�க7ப�ட< 
 

18. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
# ெபா< நிதிய
�கீk கீk�காl� பண
ய
ைன ேம'ெகா�ள 

31.03.2020 அ�( ஒ7ப�த7��ள_க� ேகா-யதி#, கீk�க�ட வ
வர7ப� ஒ7ப�த7��ள_க� 
வரெப'(�ளைத ம�ற�தி� பா/ைவ��� ஒ7�தd��� ைவ�க7ப�கிற<. 
 
  
வ. 

எ
� 

ேவைலய�#    ெபய+    

மதி�ப.�/ 

ெதாைக 

(0.ல�ச1தி�) 

ஒ�ப3ததார+க4    ெபய+    தி�    

/ / / / தி�மதி    / / / / M/s 

ஒ�ப3த சதவ 5த� 

மதி�ப.�67, 

அதிக� ,ைற8 

1 

கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
� 
�றவழி, சாைலக� ம'(� நகர 
எ#ைல ப�திகள_# �றிய�� 
பலைகக� அைம�த# பண
 

4.35 

M/S Ambal Associates - 0.04% 

M/S D.N. Constructions 0.39% - 

அdவலக �றி7� :- 
 ேம'க�டவா( ெபற7ப�ட ஒ7ப�த7��ள_கள_# �ைறவான ஒ7ப�த7��ள_ அள_�<�ள 
ஒ7ப�ததார-� ஒ7ப�த7��ள_�� ம�ற� அ^மதி வழgகலா�. 
 
 

(ந.க.எ�.1143/2020/இ1) 

. தa/மான� எ� : 18 அdவலக �றி7ப
�ப� ஒ7�த# அள_�க7ப�ட< 
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19.  கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
# ெபாறிய
ய# ப
-வ
# �ைத வ�கா# பராம-7� பண
க� ெச)ய 

உபேயாக7ப��த7ப�� வ!� இர�� De-silting Auto பல ஆ��களாக உபேயாக7ப��த7ப�� 
வ!வதா# வாகன�தி# அ��க� பm<க� ஏ'ப�கிற<. இதனா# ெபா< ம�கள_டமி!�< ெபற7ப�� 
�கா/கைள உட^��ட� ச- ெச)ய இயலாம# காலதாமத� ஏ'ப�கிற<. �ைதவ�கா# பராம-7� 

பண
கைள உட^��ட� ேம'ெகா�ள �தியதாக இர�� எ�ண
�ைக De-silting Auto வாgக 
ேவ��ய< அவசியமாகிற<. 
 

 எனேவ நகரா�சிய
� 51 வா/� ப�திகள_d� பாதாள,சா�கைட பராம-7� பண
கைள 

தைடய
�றி வ
ைரவாக ெச)< +��க ஏ<வாக நகரா�சி�� �தியதாக இர�� எ�ண
�ைக De-silting 
Auto வாgகி�ெகா�ளY�, அத'கான ேதாராய ெசலவ
ன� Z.27.80 இல�ச�தி'� ம�ற�தி� 
அ^மதி ேகார7ப�கிற<. 
அ*வலக� ,றி�� :- 

1. ம�ற� அ^மதி வழgகலா�.                        

2. வாகன பய�பா��� அவசர அவசிய� க!தி நக/ ம�ற அ^மதிய
ைன எதி/ேநா�கி தன_ 
அdவல/ அவ/கள_� +� அ^மதி ெப'( ேம#நடவ��ைக ேம'ெகா�டத'�� ம�ற� 
அ^மதி அள_�கலா�.                         

(ந.க.எ�.3058/2020/இ4)     

தa/மான� எ� : 19 அ^மதி அள_�க7ப�ட< 

 
 
20.  இ�நகரா�சி வ!வா) ப
-வ
'� 2020-21 –ஆ� ஆ��'� ேதைவயான எm< ெபா!� 

வாgகிெகா�iவத'�� ம'(� ப�வgக� (Demand Notice) அ,ச��< ெகா�iவத'கான உ�ேதச 

ெசலவ
ன� 0.10.00 இல�ச� ம�ற� அ^மதி ேவ�ட7ப�கிற<. 
அ*வலக ,றி�� :- 

(ந.க.எ�.5057/2019/அ2) 
ம�ற� அ^மதி�கலா�. 
 

தa/மான எ�. 20. அ^மதி அள_�க7ப�ட<. 
 
 
 
             

நகரா�சி அdவலக�.                       (ஓ�) ரா. மேக&வ- 

கா�சி�ர�.                                                             தன_ அdவல/, 

நா�:- 30.04.2020                                               கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி. 

 

// உ�ைம நக# // 
 

 

ஆைணய/, 

கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி. 
  


