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கா�சி�ர� ெப�நகரா�சி 
��ட எ�.5 / 2020-21 

 
 

2020-� ஆ�� ஜ�� மாத� 30-� ேததி 
ெச�வா� 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�சி ெபா" #காதார� ெகாேரானா ைவர& கி!மி கா�சி�ர� 

ெப!நகரா�சி���ப�ட 51 வா'�கள)*� உ�ள ெபா"ம�க� ��மிட,களான ேப!�" நிைலய�, 

இரய
0ேவ நிைலய�, திைரயர,க,க�, ம!�"வமைனக�, ப�ள)� �ட,க�. க012க�, கா3கறி 
ச�ைதக�, உணவக,க�, வண
க வளாக5 ப�திகள)0 ைலசா0 கி!மி நாசின) ெதள)�" இ�ேநா3 

பரவாம0 ைவர& தா��தலி0 இ!�" த6கா�" ெகா�ள7� #காதார பண
க8�காக7�  Lysol - 2700 

லி�ட' 30.04.2020 அ�: ஒ5ப�த��ள) ேகார5ப�ட".  அதி0 �ைற�த வ
ைல வ
கிதமாக ஒ! லி�ட' 

<.280/- + GST (18%) வழ,கிய > பாலாஜி மா'�ெக��, ஏ6:மதியாள' (ம) வ
6பைனயாள',  தி���க0   

அவ'க8��  ெகாேரானா ைவர& த�5� நடவ��ைகக� நைடெப6: வ!வதா0 பண
ய
� அவசர 

அவசிய� க!தி ம�ற தA'மான  எ�.7 நா�.30.06.2020-0 அHமதி ெப6:  பண
க� ேம6ெகா�ள5ப�� 

வ!கிற". 

  

  ேம6ப� வா,க5ப�ட கி!மி நாசின) ம!�"  ப6றா��ைறயாக உ�ள" என7� ��தலாக 

வா,கி வழ,க "5�ர7 ஆ3வாள' தம" 09.06.2020-� ேததிய �றி5ப
0 ேக���ளைத க!தி   ேம*�  2700 

லி�ட' Lysol - வா,கி�  ெகா�ள7�,  ஏ6கனேவ ஒ5ப�த��ள) ேகா2 �ைற�த வ
ைல வ
கித�       <. 280/- 

+ GST (18%)  வழ,கிய  தி!வாள'. > பாலாஜி மா'�ெக��, ஏ6:மதியாள' (ம) வ
6பைனயாள',  

தி���க0 எ�ற நி:வன�திடேம வா,கி� ெகா�ள  பண
 உ�தர7 வழ,க7�,  அத6கான ேதாராய 

ெசலவ
ன� <.9.009.009.009.00 இல�ச� நகரா�சி ெபா"நிதிய
லி!�" ேம6ெகா�ள7� ம�ற�தி� ஒ5�த0 

ேகார5ப�கிற". 

அ)வலக+    ,றி.� :- 
1. ம�ற� அHமதி அள)�கலா�. 
2. பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி,தன) அ*வல' அவ'கள)� I� அHமதி ெப6:  

   தி!வாள' >பாலாஜி மா'�ெக��, ஏ6:மதியாள' (ம) வ
6பைனயாள', தி���க0 எ�ற  

       நி:வன�தி6� பண
  உ�தர7 வழ,கியத6�� அத6கான ெசலவ
ன�தி6�� ம�ற� 
    அHமதி அள)�கலா�.   

(ந.க.எ�.4110/2020/எK1) 

த�*மான எ� : 48 அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6. 
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2. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி ெபா" #காதார� ெகாேரானா ைவர& கி!மி கா�சி�ர� 

ெப!நகரா�சி���ப�ட 51 வா'�கள)*� உ�ள ெபா"ம�க� ��மிட,களான ேப!�" நிைலய�, 

இரய
0ேவ நிைலய�, திைரயர,க,க�, ம!�"வமைனக�, ப�ள)� �ட,க�, க012க�, கா3கறி 
ச�ைதக�, உணவக,க�, வண
க வளாக5 ப�திகள)0 ைலசா0 கி!மி நாசின) ெதள)�" இ�ேநா3 

பரவாம0 ைவர& தா��தலி0 இ!�" த6கா�" ெகா�ள7� #காதார பண
க8�காக7� Lysol - 2700 

லி�ட' 30.04.2020 அ�: ஒ5ப�த��ள) ேகார5ப�ட".  அதி0 �ைற�த வ
ைல வ
கிதமாக ஒ! லி�ட' 

<.280/- + GST (18%) வழ,கிய > பாலாஜி மா'�ெக��, ஏ6:மதியாள' (ம) வ
6பைனயாள',  

தி���க0   அவ'க8��  ெகாேரானா ைவர& த�5� நடவ��ைகக� நைடெப6: வ!வதா0 பண
ய
� 

அவசர அவசிய� க!தி நகர ம�ற அHமதி ெப6:  பண
க� ேம6ெகா�ள5ப�� வ!கிற".  

 

  ேம6ப� வா,க5ப�ட கி!மி நாசின) ம!�"  ப6றா��ைறயாக உ�ள" என7� ��தலாக 

வா,கி வழ,க "5�ர7 ஆ3வாள' தம" 12.06.2020-� ேததிய �றி5ப
0 ேக���ளைத க!தி   ேம*�  

2700 லி�ட' Lysol - வா,கி�  ெகா�ள7�,  ஏ6கனேவ ஒ5ப�த��ள) ேகா2 �ைற�த வ
ைல வ
கித�       

<.280/- + GST (18%)  வழ,கிய  தி!வாள'. > பாலாஜி மா'�ெக��, ஏ6:மதியாள' (ம) வ
6பைனயாள',  

தி���க0 எ�ற நி:வன�திடேம வா,கி� ெகா�ள  பண
 உ�தர7 வழ,க7�,  அத6கான ேதாராய 

ெசலவ
ன� <.9.00 இல�ச� நகரா�சி ெபா"நிதிய
லி!�" ேம6ெகா�ள7� ம�ற�தி� ஒ5�த0 

ேகார5ப�கிற". 

 

அ)வலக+    ,றி.� 
 

1. ம�ற� அHமதி அள)�கலா� 

2. பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி தன) அ*வல' அவ'கள)� I� அHமதி ெப6: தி!வாள'  

> பாலாஜி மா'�ெக��, ஏ6:மதியாள' (ம) வ
6பைனயாள',  தி���க0 எ�ற நி:வன�தி6� 

பண
 உ�தர7 வழ,கியத6�� அத6கான ெசலவ
ன�தி6�� ம�ற� அHமதி அள)�கலா�.   

 

 

(ந.க.எ�.4110/2020/எK1) 

த�*மான எ� : 49 அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6 

 

 

3.  கா�சி�ர� நகரா�சி���ப�ட அைன�" வா'�கள)*� ெகாேரானா -19 ைவர& ெதா6: ேநா3 

த�5� பண
க� தன)ைம5ப��த5ப�ட வா'� ப�திக8�� நகரா�சிய
� சா'ப
0 கா3கறிக� எ��" 
ெச�: ெபா" ம�க8�� கிைட��� வைகய
0 பண
க� ேம6ெகா�8த0 TATA ACE மின) லா2 Mல� 

வ
6பைன  தினI� வா'� ப�தி�� ெச�:  கிைட���  வைகய
0  நா� ஒ�:  TATA ACE மின) லா2  

ஒ�:�� (வாடைக, ஒ��ந' �லி, Rச0 உ�பட) ஆ��  28.03.2020 அ�: வ
ைல5��ள) ேகா2  வழ,கி 
அதி0 �ைற�த வ
ைல வ
கிதமாக வழ,கிய தி!வாள'. > I!க� �ரா�&ேபா'�, ெந.1 ராஜா�ேப�ைட 

ெத!, கா�சி�ர�. அவ'க8�� ெகாேரானா-19 ேநா3 த�5� பண
க� தன)ைம5ப��த5ப�ட வா'� 

ப�திக8�� நகரா�சிய
� சா'ப
0 கா3கறிக� எ��"  ெபா" ம�க8�� கிைட��� வைகய
0 பண
க� 

TATA ACE மின) லா2 Mல� வ
6பைன  தினI� வா'� ப�தி�� ெச�:  கிைட���  வைகய
0  நா� 

ஒ�:��  TATA ACE மின) லா2  ஒ�:�� நா�  வாடைக அ�5பைடய
0 பண
ய
� அவசர அவசிய� 

க!தி ம�ற அHமதி ெப6:   பண
க� ேம6ெகா�ள5ப�� வ!கிற".  
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 ேம*� ெகாேரானா-19 ைவர& ெதா6:  ேநா3 அதிக2�"�ளதா0 த�5� பண
க�  

தன)ைம5ப��த5ப�ட வா'� ப�திக� அதிக2�"�ள" ேம*� நகரா�சிய
� சா'ப
0 கா3கறிக� 

எ��" ெச�:  ெபா" ம�க8�� கிைட��� வைகய
0 பண
க� ேம6ெகா�ள TATA ACE மின) லா2 

Mல� வ
6பைன  தினI� வா'� ப�தி�� ெச�:  கிைட���  வைகய
0  நா� ஒ�:��  TATA ACE 

மின) லா2  நா� வாடைக அ�5பைடய
0 "5�ர7 ஆ3வாள' தம" 01.06.2020-� ேததிய �றி5ப
0 

ேக���ளைத க!தி   ேம*�  01.06.2020 Iத0 16.06.2020 வைர,  ஏ6கனேவ வ
ைல5��ள) ேகா2 

�ைற�த வ
ைல  வழ,கிய தி!வாள'. > I!க� �ரா�&ேபா'�, ெந.1 ராஜா�ேப�ைட ெத!, 

கா�சி�ர�. ந0ல Iைறய
0 ெச3"�ளதா0 அவ'க8��  பண
 உ�தர7 வழ,க7�,  அத6கான 

ேதாராய ெசலவ
ன� <.6.00 இல�ச� நகரா�சி ெபா"நிதிய
லி!�" ேம6ெகா�ள7� ம�ற�தி� 

ஒ5�த0 ேகார5ப�கிற". 

 
அ)வலக+    ,றி.� :- 
    

 1.   ம�ற� அHமதி�கலா�.  

 2.  பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி தன) அ*வல' அவ'கள)� I� அHமதி ெப6:  

      தி!வாள' > I!க� �ரா�&ேபா'�, ெந.1 , ராஜா�ேப�ைட ெத!, கா�சி�ர�., அவ'க8��   

      பண
  உ�தர7 வழ,கியத6�� அத6கான ெசலவ
ன�தி6�� ம�ற� அHமதி அள)�கலா�.   

 

(ந.க.எ�. 3965/2020/எK1) 

த�*மான எ� : 50 அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6 

 
 

4. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
0 ெபா" நிதிய
�கீT கீT�காU� பண
கைள ேம6ெகா�ள 

12.06.2020 அ�: ஒ5ப�த5��ள)க� ேகா2யதி0, கீT�க�ட வ
வர5ப� வரெப6:�ளைத 
ம�ற�தி� பா'ைவ��� ஒ5�த*��� ைவ�க5ப�கிற". 
 

வ. 

எ� 
ேவைலய'�    ெபய*    

மதி.ப;�< 

ெதாைக 

(=.ல�ச>தி4) 

ஒ.ப?ததார*க@    

ெபய*    தி�    / / / / 

தி�மதி    / / / / M/s 

ஒ.ப?த சதவ �த� 

மதி.ப;�2A, 

�<த4 ,ைறB 

1 

ெவ,கடா�ர� நகரா�சி ெதாட�க5ப�ள)ய
0 
�தியதாக கழிவைற க��த0, 
பWதைட�"�ள சமய0 அைறய
ைன 
இ��" அ5�ற5ப��"த0, ப�ள)ய
� 
Iக5ப
0 த�ணA' ேத,காவ�ண� 
சாைலய
ைன ச2 ெச3த0 பண
.  

7.00 

S. ஏWமைல - 0.03% 

G. ல�#மி 0.28% - 

2 

ெசவ
லிேம� ஊரா�சி ஒ�றிய ெதாட�க5 
ப�ள)ய
� வ�5பைறக8�� ைட0& 
பதி�த0, #6:K #வ!�� வ�ண� Zசி 
�"5ப
�த0 பண
. 

9.50 

S. ஏWமைல - 0.18% 

G. ல�#மி 0.39% - 

 
அ)வலக    ,றி.� :-  

 

   ேம6க�டவா: ெபற5ப�ட ஒ5ப�த5��ள)கள)0 �ைறவான ஒ5ப�த5��ள) அள)�"�ள 

ஒ5ப�ததார'கள)� ஒ5ப�த5��ள)க8�� ம�ற�தி� ஒ5�த0 வழ,கலா�. 
 

 (ந.க.எ�.1143/2020/இ1) 

த�*மான எ� : 51 அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6 
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5.  கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
0 ெபா" நிதிய
�கீT கீT�காU� பண
ய
ைன ேம6ெகா�ள 12.06.2020 

அ�: ஒ5ப�த5��ள)க� ேகா2யதி0, கீT�க�ட வ
வர5ப� ஒ5ப�த5��ள)க� வரெப6:�ளைத 

ம�ற�தி� பா'ைவ��� ஒ5�த*��� ைவ�க5ப�கிற". 

 

 

வ. 

எ� 
ேவைலய'�    ெபய*    

மதி.ப;�< 

ெதாைக 

(=.ல�ச>தி4) 

ஒ.ப?ததார*க@    

ெபய*    தி�    / / / / 

தி�மதி    / / / / M/s 

ஒ.ப?த சதவ �த� 

மதி.ப;�2A, 

�<த4 ,ைறB 

1 
தி!வ Aதிப�ள� வாகன� நி:�திமிட�தி0 
ெபா" கழி5பைற அைம��� பண
. 9.90 

K.கா'�திேகய�  0.05% 

M.இள,ேகாவ� 0.33%  

 
அ)வலக    ,றி.�    ::::----        

 

ேம6க�டவா: ெபற5ப�ட ஒ5ப�த5��ள)கள)0 �ைறவான ஒ5ப�த5��ள) அள)�"�ள  

ஒ5ப�ததார2� ஒ5ப�த5��ள)�� ம�ற� அHமதி வழ,கலா�. 

(ந.க.எ�.1143/2020/இ1) 

 

 

த�*மான எ� : 52 அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6 

 

 

6. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
0 ெபா" நிதிய
�கீT கீT�காU� பண
ய
ைன ேம6ெகா�ள 30.06.2020 

அ�: ஒ5ப�த5��ள)க� ேகா2யதி0, கீT�க�ட வ
வர5ப� ஒ5ப�த5��ள)க� வரெப6:�ளைத 

ம�ற�தி� பா'ைவ��� ஒ5�த*��� ைவ�க5ப�கிற". 

 

 

வ. 

எ� 
ேவைலய'�    ெபய*    

மதி.ப;�< 

ெதாைக 

(=.ல�ச>தி4) 

ஒ.ப?ததார*க@    

ெபய*    தி�    / / / / 

தி�மதி    / / / / M/s 

ஒ.ப?த சதவ �த� 

மதி.ப;�2A, 

�<த4 ,ைறB 

1 

36-வ" வா'� �மா' ெத!, T.K. ந�ப
 
ஆர�ப ப�ள)ய
0 ஆT�ைள �ழா3 
கிண6:ட� ��ய சி:மி�வ
ைச ப��, 
HDPE ெதா�� அைம�" த�ணA' வசதி 
ஏ6ப��"த0. 

8.50 

K.கா'�திேகய�  0.05% 

M.இள,ேகாவ� 0.69%  

 
அ*வலக �றி5� :-  

 

ேம6க�டவா: ெபற5ப�ட ஒ5ப�த5��ள)கள)0 �ைறவான ஒ5ப�த5��ள) அள)�"�ள 

ஒ5ப�ததார2� ஒ5ப�த5��ள)�� ம�ற� அHமதி வழ,கலா�. 

(ந.க.எ�.1143/2020/இ1) 

 
 

த�*மான எ� : 53 அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6 
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7. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
0 ச�டம�ற உ:5ப
ன' ெதா�தி ேம�பா�� தி�ட� 2019-20 

நிதிய
�கீT கீT�காU� பண
கைள ேம6ெகா�ள 30.06.2020 அ�: ஒ5ப�த5��ள)க� ேகா2யதி0, 
கீT�க�ட வ
வர5ப� வரெப6:�ளைத ம�ற�தி� பா'ைவ��� ஒ5�த*��� ைவ�க5ப�கிற". 

  

 

வ. 

எ� 
ேவைலய'�    ெபய*    

மதி.ப;�< 

ெதாைக 

(=.ல�ச>தி4) 

ஒ.ப?ததார*க@    

ெபய*    தி�    / / / / 

தி�மதி    / / / / M/s 

ஒ.ப?த சதவ �த� 

மதி.ப;�2A, 

�<த4 ,ைறB 

1 
கா�சி�ர� நகரா�சி 37-வ" வா'� 

ேக.எ�.வ
 நக' ப�திய
0 �திய நியாய 
வ
ைல க��ட� க��த0 

13.50 
P. வ
ஜயர�நாத� - 0.05% 

G. �மேரச� 2.96% - 

2 
கா�சி�ர� நகரா�சி 30-வ" வா'� 

கKசேப&வர' ப�திகள)0 ஆT"ைள 
கிண: அைம�த0. 

5.00 
M. ேசக' - 0.04% 

V. பா'�திப� 6.05% - 

3 

கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி 19-வ" வா'� 

ப0லவ' ேம� V.O.C. ெத!வ
0 
ஆT"ைள கிண: அைம�த0 பண
. 

5.00 

M. ெஜயா  0.08% 

P. ஹ2கி!dண� 1.41%  

 

    ேம6க�டவா: ெபற5ப�ட ஒ5ப�த5��ள)கள)0 �ைறவான ஒ5ப�த5��ள)க� அள)�"�ள 
ஒ5ப�ததார2� ஒ5ப�த5��ள)�� ம�ற�தி� அHமதி ேகார5ப�கிற". 
 

அ)வலக ,றி.� :-   
 ம�ற� அHமதி வழ,கலா�.   
          

த�*மான எ� : 54 அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6 

 

8.   கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
0 ச�டம�ற உ:5ப
ன' ெதா�தி ேம�பா�� தி�ட� 2019-20 
நிதிய
�கீT Ñœ¡fhQ« பண
கைள ேம6ெகா�ள 23.06.2020 அ�: ஒ5ப�த5��ள)க� ேகா2யதி0, 
கீT�க�ட வ
வர5ப� வரெப6:�ளைத ம�ற�தி� பா'ைவ��� ஒ5�த*��� ைவ�க5ப�கிற".  
 
t.t.t.t.    
vvvv

©©©© 

ntiyæ‹ bga®ntiyæ‹ bga®ntiyæ‹ bga®ntiyæ‹ bga® 
kÂ¥Õ£L kÂ¥Õ£L kÂ¥Õ£L kÂ¥Õ£L 
bjhifbjhifbjhifbjhif    

(%.y£r¤Âš)(%.y£r¤Âš)(%.y£r¤Âš)(%.y£r¤Âš) 

x¥gªjjhu®fŸ bga®x¥gªjjhu®fŸ bga®x¥gªjjhu®fŸ bga®x¥gªjjhu®fŸ bga®    

ÂU / ÂUkÂ / ÂU / ÂUkÂ / ÂU / ÂUkÂ / ÂU / ÂUkÂ / M/s 

x¥gªj rjÅj« x¥gªj rjÅj« x¥gªj rjÅj« x¥gªj rjÅj« 
kÂ¥Õ£o‰FkÂ¥Õ£o‰FkÂ¥Õ£o‰FkÂ¥Õ£o‰F 

TLjšTLjšTLjšTLjš FiwÎFiwÎFiwÎFiwÎ 

1 

வா'� எ�.9, கிழ�� ராஜ வ Aதிய
0 
உ�ள �ழ�ைதக� ைமய� 

(அ,க�வா� க�டட�) எ�.74-6� 
�திய க�டட� க��த0. 

9.80 

P. வ
ஜயர�நாத�  0.20% 

G. ல�#மி 0.23%  
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 ேம6க�டவா: ெபற5ப�ட ஒ5ப�த5��ள)கள)0 �ைறவான ஒ5ப�த5��ள)க� அள)�"�ள 
ஒ5ப�ததார2� ஒ5ப�த5��ள)�� ம�ற�தி� அHமதி ேகார5ப�கிற". 
 
அ)வலக ,றி.� 
  
 ம�ற� அHமதி வழ,கலா�.           
       

த�*மான எ� : 55 அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6 

 

9. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
0 ஒ!,கிைண�த �ழ�ைதக� வள'Kசி தி�ட� 2018-19 ம6:� 

2019-20-� கீT அ,க�வா� ைமயக��ட,க� தர� உய'�"த0 ம6:� பW"5பா'�த0 நிதிய
� 

கீT கீT�காU� பண
கைள ேம6ெகா�ள 30.06.2020 அ�: ஒ5ப�த5��ள)க� ேகா2யதி0, 

கீT�க�ட வ
வர5ப� வரெப6:�ளைத ம�ற�தி� பா'ைவ��� ஒ5�த*��� ைவ�க5ப�கிற". 
 
t.t.t.t.    
vvvv

©©©© 

ntiyæ‹ bga®ntiyæ‹ bga®ntiyæ‹ bga®ntiyæ‹ bga® 
kÂ¥Õ£L kÂ¥Õ£L kÂ¥Õ£L kÂ¥Õ£L 
bjhifbjhifbjhifbjhif    

(%.y£r¤Âš)(%.y£r¤Âš)(%.y£r¤Âš)(%.y£r¤Âš) 

x¥gªjjhu®fŸ bga®x¥gªjjhu®fŸ bga®x¥gªjjhu®fŸ bga®x¥gªjjhu®fŸ bga®    

ÂU / ÂUkÂ / ÂU / ÂUkÂ / ÂU / ÂUkÂ / ÂU / ÂUkÂ / M/s 

x¥gªj rjÅj« x¥gªj rjÅj« x¥gªj rjÅj« x¥gªj rjÅj« 
kÂ¥Õ£o‰FkÂ¥Õ£o‰FkÂ¥Õ£o‰FkÂ¥Õ£o‰F 

TLjšTLjšTLjšTLjš FiwÎFiwÎFiwÎFiwÎ 

 
2018-19 

  
  

1 

காமா�சிய�ம�காலன), அ,க�வா� 

ைமய� (33604040605) பW" பா'�த0 
பண
 

2.00 
S.K.ேலாகநாத�  0.26% 

V.பா'�திப� 7.89%  

2 

K.V.K உ5ேப2�ள�, அ,க�வா� 

ைமய� (3360404050117) பW" பா'�த0 

பண
 
2.00 

M.ரவ
ச,க' 1.65%  

V.பா'�திப�  0.28% 

3 

2019-20     

யாகசாைல ம�டப� 1, அ,க�வா� 

ைமய� (33604060420) பW" பா'�த0 

பண
 
2.00 

K.சரவண�  0.02% 

V.பா'�திப� 0.05%  

4 

யாகசாைல ம�டப� 2, அ,க�வா� 

ைமய� (33604060422)  பW" பா'�த0 

பண
 
2.00 

M.ரவ
ச,க'  0.13% 

V.பா'�திப� 1.47%  

5 

அ�ணா அர,க�, அ,க�வா� 

ைமய� (33604060201) பW" பா'�த0 
பண
 

2.00 
G.�மரேச�  0.01% 

G.ஞானI�" 1.53%  

6 

பர#ராம கிராமண
, அ,க�வா� 

ைமய� (33604060210) பW" பா'�த0 
பண
 

2.00 
G.�மரேச� 0.10%  

G.ஞானI�"  0.90% 
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  ேம6க�டவா: ெபற5ப�ட ஒ5ப�த5��ள)கள)0 �ைறவான ஒ5ப�த5��ள)க� 
அள)�"�ள ஒ5ப�ததார2� ஒ5ப�த5��ள)�� ம�ற�தி� அHமதி ேகார5ப�கிற". 
 
அ)வலக ,றி.� :-  
 

ம�ற� அHமதி வழ,கலா�.                
 (ந.க.எ�.10501/2019/இ1) 

 

த�*மான எ� : 56 அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6 

 

10.  கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி ெபா" #கதார5 ப
2வ
0 ெகாேரானா ைவர& ெதா6: ேநா3 

பரவாம0 த��க7�, ெபா" ம�கள)� நல� க!தி ெதா6: ேநா3 பாதி�காவ�ண� 

இ�நகரா�சி���ப�ட வா'� ப�திகள)0 இ�நகரா�சி���ப�ட 1Iத0 51 வைர உ�ள வா'�கள)0 

உ�ள ெபா" ம�க� ��� இட,களான தினச2கா3கறி ச�ைத, வண
க வளாக5ப�திக�, ATM 
ைமய,க�, த6ேபா" தான)ய,கி சான)ைடச'க� (2லி�ட' ெகா�ள7) I�கிய அர# 
அ*வலக,கள)0, ெபா!�த5ப���ளதா*� ேவ�� மாவ�ட க�காண
5� அ*வல', மாவ�ட 
ஆ�சி�தைலவ', கா�சி�ர� அவ'கள)� அறி7:�தியதி� அ�5பைடய
0 ெபா" ம�கள)� 

ைககள)0 கி!மி நாசின) (Hand Sanitizer) ைக #�திக25பா� ெதள)�" #காதார� கா�க 

இ�நகரா�சி ெபா" #காதார ப
2வ
6� 500 மி.லி. ெகா�ள7 ெகா�ட 2000 எ�ண
�ைக Sanitzer 
பா��0க� வா,க7� அத6கான ேதாராய ெசலவ
ன� <.9.00 (ஒ�ப" இல�ச�) ெபா" 

நிதிய
லி!�" ெசலவ
ட7� ம�ற�தி� அHமதி ேகார5ப�கிற". 
அ)வலக ,றி.� 

   ம�ற� அJமதி வழKகலா�           (e.f.v©.5306/2020/எK1) 

 

த�*மான எ� : 57  அJமதி அள#+க.ப�ட6 

    

11.    கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி ப�திய
0 ெகாேரானா ைவர& COVID – 19 ேநா3 தா�க� த�5� 

ெதாட'பாக ெபா"ம�க� அதிக� �டாதவ�ண� இ!�க ஓ2�ைக ப�திய
0 �தியதாக 
அைம�க5ப���ள தினச2 மா'ெக��0 த�5� #வ', Barricading  ம6:� வ
ள��க� ெபா!�த 
ேவ��{�ள". எனேவ  இ5பண
க� உடன�யாக ேம6ெகா�ள ேவ��{�ளதினா0 கீT 
க�டவா: மதி5ப|�க� தயா2�" வர5ெப6:�ள" அத� வ
வர� வ!மா: 
 

(1) ஓ2�ைக மா'ெக��0 த�5� #வ' Barricading    <.2.70 இல�ச�  
ெச3த0 (ேம6� ப�தி இட"�ற�) 

(2) ஒ2�ைக மா'ெக��0 த�5� #வ' Barricading    <.6.20 இல�ச� 
ம6:� வ
ள��க� அைம�த0 கிழ���ற� வல" �ற� 
 

 ேம6க�ட பண
�� ம�ற�தி� அHமதி ேகார5ப�கிற". 
அ*வலக �றி5� :-  
 ம�ற� அHமதி அள)�கலா�. 
 

த�*மான எ� : 58  அJமதி அள#+க.ப�ட6 
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12.     கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி ெபா" #காதார5 ப
2வ
0 ெகாேரானா ைவர& ெதா6: ேநா3 பரவாம0 

த��க7�, இ�நகரா�சி���ப�ட வா'� ப�திகள)0 ெகாேரானா ெதா6: ஏ6ப���ள வ A�க� 

அைம�"�ள ப�திகள)0 பண
�2{� }3ைம பண
யாள'க8�� தினச2 IW உட0 பா"கா5� உைட    

(( PPE ) வா,கி பய�ப��த அத6கான வ
ைல5��ள)க� ேகா2 நடவ��ைக ேம6ெகா�ள7�, அத6கான 

ேதாராய ெசலவ
ன� <.8.00 (எ�� இல�ச�) ெபா" நிதிய
லி!�" ெசலவ
ட7� ம�ற�தி� அHமதி 

ேகார5ப�கிற". 

 

அ*வலக� �றி�":- 

 ம�ற� அHமதி அள)�கலா�. 

 

த�*மான எ� : 59  அJமதி அள#+க.ப�ட6 

 

13. 2019-20 ஆ� ஆ�� த�ன)ைற7 தி�ட�தி�கீT, கா�சி�ர� நகரா�சி���ப�ட மாவ�ட 

ஆ�சிய' அ*வலக� அ!கி0 வா'� எ�.51, தி!5ப!�தி���ற� சாைலய
0 கீT�றி5ப
�ட 
வ
வர5ப� �தியதாக பால� அைம��� பண
�� மாவ�ட ஊரக வள'Kசி Iகைம, கா�சி�ர� 

அவ'கள)� ெசய0Iைற உ�திர7 ந.க.எ�.2949/2019/அ11, நா�.12.06.2020-� Mல� நி'வாக 
அHமதி வழ,கி உ�திரவ
ட5ப���ள வ
வர� ம�ற�தி� பா'ைவ���, பதிவ
6�� 
ைவ�க5ப�கிற". 
 
 

 
வ. 

எ� 
பண' வ'வர� 

மதி.ப;< 
=. 

வர.ெபAN@ள 
ெபா6ம+க@ 

பK,> ெதாைக 
=. 

ேதைவ.ப<� 
அரO மா�ய� 

=. 

1 
வா'� எ�.51, தி!5ப!�தி���ற� சாைலய
0 
உ�ள கா0வாய
0 �தியதாக (3x3x3m) அள7 
ெகா�ட பால� அைம��� பண
. 

24,00,000/- 12,00,000/- 12,00,000/- 

அ)வலக ,றி.� :- 

 ம�ற� பதி7 ெச3யலா�. 
 

த�*மான எ� : 57  பதிB ெச�ய.ப�ட6. 

 

 

14.   கா�சி�ர� நகரா�சி  ெபா"#காதார5 ப
2வ
0 இய,கி வ!� JCB எ�. TN21 AM    1663-�� 

2020-21-� ஆ�� த�திKசா�: ெபற ேவ�� பW"பா'5� பண
க� ேம6ெகா�ள 29.05.2020 அ�: 

ஒ5ப�த5��ள)க� ேகார5ப�டதி0 கீTக�ட வ
வர5ப� இர�� நி:வன,கள)டமி!�" 

ஒ5ப�த5��ள)க� ெபற5ப���ள".   
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வ. 
எ�    

நிNவன>தி� ெபய*    ஒ.ப?த.�@ள# 
ெதாைக =. 

                
1.1.1.1.    

�வாலி�� ைஹ�ராலி�, ெவ�பா�க� 6,50,072/- 

2.2.2.2.        
உமா எ�ட'ப
ைரச&, சி�னகா�சி�ர� 7,46,080/- 

  
 ேம6க�ட வ
வர5ப� ெபற5ப�ட இர�� ஒ5ப�த5��ள)கள)0 �ைற�த ஒ5ப�த5��ள) 
வழ,கி{�ள தி!வாள' �வாலி�� ைஹ�ராலி�, ெவ�பா�க� நி:வன�தி� ஒ5ப�த5��ள)ய
ைன 

ஏ6:  பண
 உ�தர7 வழ,க ம�ற�தி� அHமதி  ேகார5ப�கிற". 

 

அ)வலக+    ,றி.�    

 

 ம�ற� அHமதி அள)�கலா�.         (ந.க.எ�. 4106/2020 / எK1) 

 
    

 
த�*மான எ� : 61  அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6 
 

15.     கா�சி�ர� நகரா�சி  ெபா"#காதார5 ப
2வ
0 இய,கி வ!� TATA ACE எ�. TN 21 AM 

5386-�� 2020-21-� ஆ�� த�திKசா�: ெபற ேவ�� பW"பா'5� பண
க� ேம6ெகா�ள 29.05.2020 

அ�: ஒ5ப�த5��ள)க� ேகார5ப�டதி0 கீTக�ட வ
வர5ப� இர�� நி:வன,கள)டமி!�" 

ஒ5ப�த5��ள)க� ெபற5ப���ள". 

 

வ. 
எ� 

நி:வன�தி� ெபய' ஒ5ப�த5��ள) 
ெதாைக <. 

    1. > ேஜாதிI!க� ேமா�டா' ஓ'�&, ேசல� 
 

1,93,900/- 

2. இல�#மி ஆ�ேடா Rச0 ஓ'�&, ேம�~', ேசல� 
 

1,87,965/- 

  
 ேம6க�ட வ
வர5ப� ெபற5ப�ட இர�� ஒ5ப�த5��ள)கள)0 �ைற�த ஒ5ப�த5��ள) 
வழ,கி{�ள தி!வாள' இல�#மி ஆ�ேடா Rச0 ஓ'�&, ேம�~', ேசல� நி:வன�தி� 

ஒ5ப�த5��ள)ய
ைன ஏ6:  பண
 உ�தர7 வழ,க ம�ற�தி� அHமதி  ேகார5ப�கிற". 

 

அ)வலக+    ,றி.� 
    
 

 ம�ற� அHமதி அள)�கலா�.                (ந.க.எ�.4574/2020 / எK1) 

 
    
    

த�*மான எ� : 62  அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6    
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16. கா�சி�ர� நகரா�சி  ெபா"#காதார5 ப
2வ
0 இய,கி வ!� �5ப' லா2 எ�.  TN21 H 3396-�� 

2020-21-� ஆ�� த�திKசா�: ெபறேவ�� பW"பா'5� பண
க� ேம6ெகா�ள 29.05.2020 அ�: 

ஒ5ப�த5��ள)க� ேகார5ப�டதி0 கீTக�ட வ
வர5ப� இர�� நி:வன,கள)டமி!�" 

ஒ5ப�த5��ள)க� ெபற5ப���ள". 

 

வ. 
எ�    

நிNவன>தி� ெபய*    
ஒ.ப?த.�@ள# 
ெதாைக =. 

    1. > ேஜாதிI!க� ேமா�டா' ஓ'�&, ேசல� 2,60,000/- 

 

2. இல�#மி ஆ�ேடா Rச0 ஓ'�&, ேம�~', ேசல� 2,47,965/- 

  
 ேம6க�ட வ
வர5ப� ெபற5ப�ட இர�� ஒ5ப�த5��ள)கள)0 �ைற�த ஒ5ப�த5��ள) 
வழ,கி{�ள தி!வாள' இல�#மி ஆ�ேடா Rச0 ஓ'�&, ேம�~', ேசல� நி:வன�தி� 

ஒ5ப�த5��ள)ய
ைன ஏ6:  பண
 உ�தர7 வழ,க ம�ற�தி� அHமதி  ேகார5ப�கிற". 

 

அ)வலக+    ,றி.�    

 ம�ற� அHமதி அள)�கலா�.          (ந.க.எ�. 4674/2020/எK1) 

த�*மான எ� : 63  அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6    

    

17.     கா�சி�ர� நகரா�சி  ெபா"#காதார5 ப
2வ
0 இய,கி வ!� �5ப' லா2 எ�. TN 21            

H 2646-�� 2020-21-� ஆ�� த�திKசா�: ெபற ேவ�� பW"பா'5� பண
க� ேம6ெகா�ள 29.05.2020 

அ�: ஒ5ப�த5��ள)க� ேகார5ப�டதி0 கீTக�ட வ
வர5ப� இர�� நி:வன,கள)டமி!�" 

ஒ5ப�த5��ள)க� ெபற5ப���ள".   

 
 

வ. 
எ�    

நிNவன>தி� ெபய*    ஒ.ப?த.�@ள# 
ெதாைக =. 

1. 

இல�#மி ஆ�ேடா Rச0 ஓ'�&, ேம�~', ேசல� 

3,47,965/- 

2. 
> ேஜாதிI!க� ேமா�டா' ஓ'�&, ேசல� 

3,60,000/-    

  
 ேம6க�ட வ
வர5ப� ெபற5ப�ட இர�� ஒ5ப�த5��ள)கள)0 �ைற�த ஒ5ப�த5��ள) 
வழ,கி{�ள தி!வாள' இல�#மி ஆ�ேடா Rச0 ஓ'�&, ேம�~' நி:வன�தி� ஒ5ப�த5��ள)ய
ைன 

ஏ6:  பண
 உ�தர7 வழ,க ம�ற�தி� அHமதி  ேகார5ப�கிற". 

 

அ)வலக+    ,றி.�    

 

 ம�ற� அHமதி அள)�கலா�.        (ந.க.எ�. 4050/2020/எK1) 
  
    
    

த�*மான எ� : 64  அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6     
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18.   கா�சி�ர� நகரா�சி  ெபா"#காதார5 ப
2வ
0 இய,கி வ!� TATA ACE எ�. TN 21 AM 

5369-�� 2020-21-� ஆ�� த�திKசா�: ெபற ேவ�� பW"பா'5� பண
க� ேம6ெகா�ள 29.05.2020 

அ�: ஒ5ப�த5��ள)க� ேகார5ப�டதி0 கீTக�ட வ
வர5ப� இர�� நி:வன,கள)டமி!�" 

ஒ5ப�த5��ள)க� ெபற5ப���ள".   

    
        

வ.எ� நிNவன>தி� ெபய* ஒ.ப?த.�@ள# 
ெதாைக =. 

1111    இல�#மி ஆ�ேடா Rச0 ஓ'�&, ேம�~', ேசல�   1,85,865 /- 

2222    > ேஜாதிI!க� ேமா�டா' ஓ'�&, ேசல�   1,99,800 /-  
    

ேம6க�ட வ
வர5ப� ெபற5ப�ட இர�� ஒ5ப�த5��ள)கள)0 �ைற�த ஒ5ப�த5��ள) 
வழ,கி{�ள தி!வாள' இல�#மி ஆ�ேடா Rச0 ஓ'�&, ேம�~', ேசல� நி:வன�தி� 

ஒ5ப�த5��ள)ய
ைன ஏ6:  பண
 உ�தர7 வழ,க ம�ற�தி� அHமதி  ேகார5ப�கிற". 
 

அ)வலக+    ,றி.�    
 

 ம�ற� அHமதி அள)�கலா�. 

 (ந.க.எ�.1489/2020/எK1) 

த�*மான எ� : 65  அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6 

 
 
 

19.   கா�சி�ர� நகரா�சி  ெபா"#காதார5 ப
2வ
0 இய,கி வ!� �5ப' லா2 எ�.                      

TN21 H 3360-�� 2020-21-� ஆ�� த�திKசா�: ெபற ேவ�� பW"பா'5� பண
க� ேம6ெகா�ள 

29.05.2020 அ�: ஒ5ப�த5��ள)க� ேகார5ப�டதி0 கீTக�ட வ
வர5ப� இர�� 

நி:வன,கள)டமி!�" ஒ5ப�த5��ள)க� ெபற5ப���ள"....    

        
    

வ.எ� நிNவன>தி� ெபய* ஒ.ப?த.�@ள# 
ெதாைக =. 

1111    
இல�#மி ஆ�ேடா Rச0 ஓ'�&, ேம�~', ேசல�   3,46,850/-    

2222    > ேஜாதிI!க� ேமா�டா' ஓ'�&, ேசல�   3,56,100/-    

 
ேம6க�ட வ
வர5ப� ெபற5ப�ட இர�� ஒ5ப�த5��ள)கள)0 �ைற�த ஒ5ப�த5��ள) 

வழ,கி{�ள தி!வாள' இல�#மி ஆ�ேடா Rச0 ஓ'�&, ேம�~', ேசல� நி:வன�தி� 

ஒ5ப�த5��ள)ய
ைன ஏ6:  பண
 உ�தர7 வழ,க ம�ற�தி� அHமதி  ேகார5ப�கிற". 

 

அ)வலக+    ,றி.� 
    

 ம�ற� அHமதி அள)�கலா�. 

 

(ந.க.எ�. 2958/2020/எK1) 

த�*மான எ� : 66  அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6 
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20.   கா�சி�ர� நகரா�சி  ெபா"#காதார5 ப
2வ
0 இய,கி வ!� க�ேப�ட' லா2 எ�. TN21  

BC 3727-�� 2020-21-� ஆ�� த�திKசா�: ெபற ேவ�� பW"பா'5� பண
க� ேம6ெகா�ள 

29.05.2020 அ�: ஒ5ப�த5��ள)க� ேகார5ப�டதி0 கீTக�ட வ
வர5ப� இர�� 

நி:வன,கள)டமி!�" ஒ5ப�த5��ள)க� ெபற5ப���ள".   

 
 

வ.எ� நிNவன>தி� ெபய* ஒ.ப?த.�@ள# 
ெதாைக =. 

1111    
> ேஜாதிI!க� ேமா�டா' ஓ'�&, ேசல�   4,51,500/- 

2222    இல�#மி ஆ�ேடா Rச0 ஓ'�&, ேம�~', ேசல�   4,35,465/- 

 
 

ேம6க�ட வ
வர5ப� ெபற5ப�ட இர�� ஒ5ப�த5��ள)கள)0 �ைற�த ஒ5ப�த5��ள) 
வழ,கி{�ள தி!வாள' இல�#மி ஆ�ேடா Rச0 ஓ'�&, ேம�~', ேசல� நி:வன�தி� 

ஒ5ப�த5��ள)ய
ைன ஏ6:  பண
 உ�தர7 வழ,க ம�ற�தி� அHமதி  ேகார5ப�கிற". 

 

அ)வலக+    ,றி.�    

 

 ம�ற� அHமதி அள)�கலா�. 

(ந.க.எ�.2856/2020/எK1) 

 

த�*மான எ� : 67  அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6  

 

21.    கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி ெபா" #காதார5 ப
2வ
0 ெகாேரானா ைவர& ெதா6: பரவாம0 

த��க நகரா�சி���ப�ட வசி5ப
ட5 ப�திக�, வண
க நி:வன5 ப�திக�, ம�க� ��� மா'�ெக� 
ப�திக�, ேப!�" நிைலய,க�, நகரா�சி ம!�"வமைன வளாக,க�, இதர ப�திகள)0 "3ைம5 
பண
க� ேம6ெகா�ள7�, கி!மி நாசின)யாக ெதள)�" ேநா3கைள க��5ப��த7� ேதைவயான 

ப
ள)Kசி, ப7ட' – 5 ட�, நA'�த #�ணாம5� வா,க 15-ட� அளவ
0 அர# அ,கீகார� ெப6ற 

நி:வன,கள)டமி!�" ேநர�யாக வ
ைல5��ள)க� ெப6: அத� அ�5பைடய
0 ஒ5ப�த5��ள)க� 

ேகா2 வா,கி� ெகா�ள7�, அத6கான ேதாராய ெசலவ
ன� <.9.00 இல�ச� (<பா3 ஒ�ப" 

இல�ச� ம���) ெபா"நிதிய
லி!�" ெசல7 ெச3" ெகா�ள7� ம�ற�தி� அHமதி 
ேகார5ப�கிற".  
 
அ)வலக+    ,றி.�    

 

 ம�ற� அHமதி அள)�கலா� 
. 

த�*மான எ� : 68  அJமதி அள#+க.ப�ட6 

 

22. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சிய
0 ெபா" நிதிய
�கீT கீT�காU� பண
ய
ைன ேம6ெகா�ள 

19.06.2020 அ�: ஒ5ப�த5��ள)க� ேகா2யதி0, கீT�க�ட வ
வர5ப� ஒ5ப�த5��ள)க� 
வரெப6:�ளைத ம�ற�தி� பா'ைவ��� ஒ5�த*��� ைவ�க5ப�கிற". 
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வ.எ�. ேவைலய'� ெபய* மதி.ப;�< 

ெதாைக 
(=.ல�ச>தி4) 

ஒ.ப?ததார*க@ ெபய* 
M/s Sri Sabari 
Engineering 

M/s Sri Raja 
Ganapathy 
Engineering Works 

 
 
 
 
    1 

சி�ைனய��ள� ப�திய
0 

உ�ள ந�த5ேப�ைட ��� 

��நA' தி�ட�திலி!�" ெபா" 

ம�க8�� வழ,க5ப�� 

��நA20 கல�க ேதைவயான 

கி!மிநாசின) ேசா�ய� 

ைஹ5ேபா �ேளாைர� - திரவ 

�ேளா2� ஓரா�� கால�தி6� 

வ
நிேயாக� ெச3" பராம25� 

பண
 ேம6ெகா�8த0. 

 
 
 
 

3.50 Rs.14.50  
per Litre + 
GST Extra 

Rs.14.00  
per Litre + GST 

Extra 

 
அ)வலக    ,றி.�    ::::----        

    

ேம6க�டவா: ெபற5ப�ட ஒ5ப�த5��ள)கள)0 �ைறவான ஒ5ப�த5��ள) அள)�"�ள M/s Sri 

Raja Ganapathy Engineering Works நி:வன�தி� ஒ5ப�த5��ள)�� ம�ற� அHமதி வழ,கலா�. 

 
 

(ந.க.எ�.1143/2020/இ1) 

த�*மான எ� : 69  அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6  

 

23. த�ன)ைற7� தி�ட� 2019-2020-� கீT கா�சி�ர� நகரா�சி���ப�ட வா'� எ�.51 

தி!5ப!�தி���ற� சாைலய
0 உ�ள கா0வாய
0 �தியதாக 3x3x3m அள7 ெகா�ட பால� 

அைம��� பண
�� மதி5ப|� <.24.00 இல�ச� (ெபா"ம�க� ப,� <.12.00 இல�ச� ம6:� 

அர# மா�ய� <.12.00 இல�ச�தி6� மாவ�ட ஆ�சிய', கா�சி�ர� அவ'கள)� 

ெச.I.உ.ந.க.எ�.2949/2019/அ11, நா�.12.06.2020-� Mல� நி'வாக அHமதி வழ,கி 
உ�திரவ
ட5ப�� உ�ள". 
 
 
 

 ேம6ப� உ�திரவ
0 நிப�தைன எ�.3-0 இ�தி�ட�தி� கீT எ��க5ப�� பண
ய
� 

மதி5ப|��0 ெபா" ம�கள)� ப,கள)5� மதி5ப|� 50 சதவ Aத� அ0ல" அத6� ேம0 இ!�தா0 
ப,கள)�தவராேலா அ0ல" அவ2� Iகவைரேயா அ5பண
ைய ெசய0ப��த அHமதி வழ,கலா� 
என ெத2வ
�க5ப��ளள". 
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 எனேவ ேம6ப� பண
�கான 50 சதவ Aத ெதாைகய
ைன தி!.க!ணாகர� எ�பவ' 
வழ,கி{�ளதா0, இ5பண
ய
ைன இ�நகரா�சிய
� ஒ5ப�ததார' தி!.எ�.நடராஜ� எ�பவ' Mல� 
ேம6ெகா�ள வ
!5ப� ெத2வ
�" க�த� வர5ப�� உ�ளதி�ேப20, இ5பண
ய
ைன 

இ�நகரா�சிய
� ஒ5ப�ததார' தி!.N.நடராஜ� Mல�, 2019-20-� ஆ�� த�ன)ைற7 தி�ட 
நிப�தைனக8�� உ�ப�� பண
ய
ைன ேம6ெகா�ள அHமதி�க ேவ�� ம�ற�தி� அHமதி�� 
ைவ�க5ப�கிற". 
 

அ)வல+ ,றி.� :- 
 

 ம�ற� அHமதி வழ,கலா�.       

 (ந.க.எ�.4394/2020/இ1) 

த�*மான எ� : 70  அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6  

 

24.  கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி ெபா" #காதார5 ப
2வ
0 ெகாேரானா ைவர& ெதா6: பரவாம0 

த��க நகரா�சி���ப�ட வசி5ப
ட5 ப�திக�, வண
க நி:வன5 ப�திக�, ம�க� ��� மா'�ெக� 
ப�திக�, ேப!�" நிைலய,க�, நகரா�சி ம!�"வமைன வளாக,க�, இதர ப�திகள)0 "3ைம5 
பண
க� ேம6ெகா�ள7�, கி!மி நாசின)யாக ெதள)�" ேநா3கைள க��5ப��த7� ேதைவயான 

ப
ள)Kசி, ப7ட' ம6:� நA'�த #�ணா�� வா,க 23.06.2020 அ�: ஒ5ப�த5 ��ள)க� 
ேகா2யதி0 வர5ெப6ற இர�� ஒ5ப�த5��ள)க� கீT�க�ட வ
வர5ப� ெபற5ப���ளைத 
ம�ற�தி� பா'ைவ��� ஒ5�த*��� ைவ�க5ப�கிற". 
  

வ. 
எ
� 

ேதைவ.ப<� ெபா��க@ 
வ'வர� 

ஒ.ப?த.�@ள# வழKகிய நிNவனKக@ 
 

> ெப!��"' &ேடஷன2 
ேகாஆபேர�� ெசாைச�� 

லிமிெட�, 43/17A, 
ேச��5ேப�ைட ந��ெத!, 
கா�சி�ர�. 

கா�சி�ர� 
எW"ெபா!�, 
அKச�5� ெதாழி0 
���ற7 ச,க� லி�, 

ேக.வ
.ஐ.129. 

1 
ப
ள)Kசி, ப7ட'  
 கிேலா 1-�� 74.92 79.00 

2 
#�ணா�� ப7ட'  

 கிேலா 1-�� 
25.00 26.50 

  ேம6க�ட வ
வர5ப� ெபற5ப�ட இர�� ஒ5ப�த5��ள)கள)0 அைன�" 
இன,க8��� �ைற�த வ
ைல வ
கித� வழ,கி{�ள தி!வாள', >ெப!��"' &ேடஷன2 

ேகாஆ5ேர�� ெசாைச�� லிமிெட�, 43/17A, ேச��5ேப�ைட எ�ற நி:வன�தி� 

ஒ5ப�த5��ள)ய
ைன ஏ6: பண
 உ�தர7 வழ,க ம�ற�தி� அHமதி ேகார5ப�கிற". 
 

அ*வலக� �றி5� 
 ம�ற� அHமதி அள)�கலா�.  
          

த�*மான எ� : 71  அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6  
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25.  கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி எ0ைல���ப�ட 51 வா'�கள)*� அHமதிய
�றி, ெபா" 

#காதார� ேக� ஏ6ப��"� வைகய
0 ப�றிக� #6றி�தி2கிற". ேம6ப�, ெபா" இட,கள)0 

ப�றிகள)� நடமா�டைத க��5ப��"�ப� ெபா" ம�கள)டமி!�" �கா' ம6:� ேகா2�ைக 

மH�க� ெபற5ப�� வ!கிற". எனேவ, நக2� ெபா" #காதார�ைத ேபண
கா�க7�, ெபா" 

ம�கள)� ேகா2�ைக{� ஏ6: நக20 #6றி�தி2{� ப�றிகைள நகர�தி� எ0ைல�� அ5பா0 

ெகா�� ேபா3 ேச'�தி�� பண
ய
ைன ேம6ெகா�ள ஆ�� ேதாராய ெசலவ
ன� <.2.00 
இல�ச�தி6� ம�ற�தி� அHமதி ேவ�ட5ப�கிற". 
 

அ*வலக� �றி5�. 

 

 ம�ற� ஒ5�த0 அள)�கலா�.                       (ந.க.எ�. 5207/2020/எK1) 

 

த�*மான எ� : 72  அJமதி அள#+க.ப�ட6  

 

26.  கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி ெபா" #காதார5 ப
2வ
0 ெகாேரானா ைவர& ெதா6: ேநா3 

பரவாம0 த��க இ�நகரா�சிய
0 பண
�2{� "5�ர7 பண
யாள'க8�க பண
�2{� ேநர�தி0 

ைக{ைற ெபா!�தி ெகா�� ம6:� Iக கவச� அண
�" ெகா�� பண
�2ய ேவ��  இ�ேநா3 

பரவாம0 ைவர& தா��தலி0 இ!�" த6கா�" ெகா�ள7� ம���� ம���� பய�ப��த���ய 

ைக{ைறக� ம6:� Iக கவச,க� வ
நிேயாக� ெச3ய 12.05.2020 அ�: ஒ5ப�த��ள) ேகார5ப�ட".  

அதி0 �ைற�த வ
ைல வ
கிதமாக ைக{ைற <. 280/- + GST (18%)ம6:� Iக கவச� <. 220/- + 

GST (18%)  750 எ�ண
�ைக வா,கி வழ,க > பாலாஜி மா'�ெக��, ஏ6:மதியாள' (ம) 

வ
6பைனயாள',  தி���க0   அவ'க8��  ெகாேரானா ைவர& த�5� நடவ��ைகக� நைடெப6: 

வ!வதா0 பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி நகர ம�ற  ஒ5�த0 ெப6:  பண
க� ேம6ெகா�ள5ப�� 

வ!கிற".  

 

  ேம6ப� வா,க5ப�ட ைக{ைற ம6:� Iககவச,க� ப6றா��ைறயாக உ�ள" என7�, 

��தலாக வா,கி வழ,க "5�ர7 ஆ3வாள' தம" 10.06.2020-� ேததிய �றி5ப
0 ேக���ளைத க!தி   

ேம*�  750 எ�ண
�ைக ைக{ைற ம6:� Iககவச,க� வா,கி�  ெகா�ள7�,  ஏ6கனேவ 

ஒ5ப�த��ள) ேகா2 �ைற�த வ
ைல வ
கித� <. 280/- + GST (18%)  ைக{ைற <. 280/- + GST 

(18%)  ம6:� Iக கவச� <. 220/- + GST (18%) 750 எ�ண
�ைக வழ,கிய  தி!வாள'. > பாலாஜி 

மா'�ெக��, ஏ6:மதியாள' (ம) வ
6பைனயாள',  தி���க0 எ�ற நி:வன�திடேம வா,கி� ெகா�ள  

பண
 உ�தர7 வழ,க7�,  அத6கான ேதாராய ெசலவ
ன� <.4.50 இல�ச� நகரா�சி 

ெபா"நிதிய
லி!�" ேம6ெகா�ள7� ம�ற�தி� ஒ5�த0 ேகார5ப�கிற". 
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அ*வலக� �றி5� 

 

1. ம�ற� அHமதி அள)�கலா�. 
 

2. பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி, தன) அ*வல' அவ'கள)� I� அHமதி ெப6: தி!வாள'  

> பாலாஜி மா'�ெக��, ஏ6:மதியாள' (ம) வ
6பைனயாள',  தி���க0 எ�ற 

நி:வன�தி6� பண
  உ�தர7 வழ,கியத6�� அத6கான ெசலவ
ன�தி6�� ம�ற� அHமதி 

அள)�கலா�.   

 

(ந.க.எ�.4109/2020/எK1) 

த�*மான எ� : 73  அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6  

 

 

27. கா�சி�ர� நகரா�சி���ப�ட அைன�" ப�திகள)0 வசி��� ெபா"ம�க8�� ெகாேரானா 

ேநா3ெதா6: பரவாம0 த���� வ
தமாக ெகாேரானா ேநா3�ெதா6: பரவாம0 த���� வ
தமாக 

ெகாேரானா ேநா3ெதா6: க�ட ேநாயாள'க8��� அவ'கள" ���ப�தா!��� ேதைவயான 

அ�தியாவசிய ெபா!�கைள வா,கி வழ,கி�வத6��, ேநாயாள'க� ம6:� அவ'கள" 

���ப�தா'க� ெவள)ய
0 வராதவா: க�காண
5� பண
 ேம6ெகா�ள7� ெபா"ம�க8�� 

ெநா3ெதா6: பரவாம0 த��த0 ேபா�ற ேம6காU� அவசர அவசிய பண
ய
ைன ேம6ெகா�ள 

ேதைவயான 295 எ�ண
�ைகய
லான பண
யாள'கைள மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ' அவ'க� 2019-2020 

ஆ� ஆ��6� ெவள)ய
���ள தின��லி அ�5பைடய
0 நாெளா�:�� <.342/- வ Aத� 31 நா�க8�� 

மகள)' #யஉதவ
� �W�க� Mல� வ
ைல5��ள) ெப6: பண
ேம6ெகா�ள7� மாவ�ட ஆ�சி� 

தைலவ' அவ'க� நட�த5ப�ட ஆேலாசைன ஆ37� ��ட�தி0 அறி7:�தியதி� அ�5பைடய
0 

ேம6ெகா�ள த6காலிகமாக நியமன� ெச3"� ெகா�ள ெத2வ
�க5ப�ட". 

 

 எனேவ அவசர அவசிய� க!தி 295 த6காலிக பண
யாள'கைள மகள)' #ய உதவ
��W�க� 

Mல� ேத'7 ெச3" பண
 ேம6ெகா�ள7� மாவ�ட ஆ�சிய' அவ'கள" 2019-20 ஆ� ஆ�� 

வ
ைலவ
கித அ�5பைடய
0 நாெளா�:�� <.342/- வ Aத� வழ,க7� அத6��டான 31 நா�க8��  

(01.08.2020 Iத0 31.08.2020 வைர) ஆ�� ேதாராய ெசலவ
ன� <.31,00,000/- (<பா3 I5ப�ெதா�: 

இல�ச� ம���) ெசல7 ெச3"�ெகா�ள ம�ற�தி� ஒ5�த*�� ைவ�க5ப�கிற". 

 
அ)வலக+    ,றி.� :- 

 

ெகாேரானா ேநா3�த�5� பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி, ம�ற� அHமதி அள)�கலா�. 

 
 
 

(ந.க.எ�. 5220 /2016/எK1) 
 

த�*மான எ� : 74  அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6  
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28.  கா�சி�ர� மாவ�ட�, கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி எ0ைல���ப�ட ப�திகள)0 உ�ள வா'� 1 

Iத0 51 வைரய
லான ப�திகள)0 வசி��� ெபா"ம�க8�� ெகாேரானா ேநா3�ெதா6: பரவாம0 

த���� வ
தமாக வ A�வ AடாகK ெச�: ���ப உ:5ப
ன'கள)� வ
வர,கைள கண�ெக�5� ெச3திட7�, 

வ A��0 உ�ள நப'க8�� உட0ெவ5ப நிைலய
ைன க�டறிய7�, ெகாேரானா ேநா3�ெதா6:�கான 

அறி�றிகளான அதிக உட0ெவ5பநிைல, கா3Kச0, சள), இ!ம0, #ைவய
ழ5� ம6:� இதர உட0 

#கவ Aன,களான சி:நAரக ேகாளா:, நA2ழி7 ேநா3, உய' இர�த அW�த�, க'5ப
ண
 தா3மா'க� ப6றிய 

வ
வர�, ெதாட' #கவ Aன� (Chronic Disease) உ�ளதா எ�ப" �றி�த தகவ0கைள ேசக2�" 

ப�வ,கைள Z'�தி ெச3" அதன�5பைடய
0 ேநா3�ெதா6: உ�ளவ'கைள க�டறி�" சிகிKைச 

அள)�திட ம!�"வமைனக8�� அH5ப
 ைவ�திட ேவ��ய
!5பதா0 ேம6hகU� ெகாேரானா 

ேநா3�ெதா6: �றி�" வ A�வ AடாகK ெச�: கண�ெக�5� பண
கைள ேம6ெகா�ள ேதைவயான 240 

எ�ண
�ைகய
லான பண
யாள'கைள மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ' அவ'க� 2019-2020 ஆ� ஆ��6� 

ெவள)ய
���ள தின��லி அ�5பைடய
0 நாெளா�:�� <.342/- வ Aத� 30 நா�க8�� மகள)' 

#யஉதவ
� �W�க� Mல� வ
ைல5��ள) ெப6: பண
ேம6ெகா�ள7� மாவ�ட ஆ�சி� தைலவ' 

அவ'க� நட�த5ப�ட ஆேலாசைன ஆ37� ��ட�தி0 அறி7:�தியதி� அ�5பைடய
0 ேம6ெகா�ள 

த6காலிகமாக நியமன� ெச3"� ெகா�ள ெத2வ
�க5ப�ட". 

 

 

 எனேவ அவசர அவசிய� க!தி 240 த6காலிக பண
யாள'கைள மகள)' #ய உதவ
��W�க� Mல� 

ேத'7 ெச3" பண
 ேம6ெகா�ள7� மாவ�ட ஆ�சிய' அவ'கள" 2019-20 ஆ� ஆ�� வ
ைலவ
கித 

அ�5பைடய
0 நாெளா�:�� <.342/- வ Aத� வழ,க7� அத6��டான 45 நா�க8��  ஆ�� ேதாராய 

ெசலவ
ன� <.37,00,000/- (<பா3 I5ப�தி ஏW இல�ச� ம���) ெசல7 ெச3"�ெகா�ள ம�ற�தி� 

ஒ5�த*�� ைவ�க5ப�கிற". 

 

அ)வலக+    ,றி.�    

 

 ெகாேரானா ேநா3�த�5� பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி, ம�ற� அHமதி அள)�கலா�. 

 

 

(ந.க.எ�. 5220 /2016/எK1) 

 

த�*மான எ� : 75  அ)வலக ,றி.ப'�ப2 ஒ.�த4 அள#+க.ப�ட6  
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29. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி ெபா" #காதார5 ப
2வ
0 ெகாேரானா ைவர& ெதா6: ேநா3 பரவாம0 

த��க7�, ெபா" ம�கள)� நல� க!தி ெதா6: ேநா3 பாதி�காதவ�ண� இ�நகரா�சி���ப�ட 

ப�திகள)0  உ�ள அர# அ*வலக,க8�� வ�" ெச0*� ெபா"ம�க� ம6:� அர# அ*வல'க�, 

ஊழிய'�ள நAதி ம�ற வாளக,க�, அ�மா உணவக,க�, மாவ�ட ஆ�சிய' அ*வலக� ம6:� சா' 

ஆ�சிய' அ*வலக ப�திகள)0 தலா-1 DBC பண
யாளைர நியமி�" அவ'கள)ட� அ5ப�திக8�� 

வ!� அைனவ!��� 8யnைவைணநச ெதள)�க ெச3வதா0 DBC பண
யாள'க� பண
 

அவசியமாகிற". எனேவ DBC பண
யாள'கள)� பண
ய
ைன �ைற��� வைகய
0 தான)ய,கி 

சான)ைடச' இய�திர�  வா,கி ெபா!�திட ஏ"வாக 50 எ�ண
�ைகய
0 வா,கி வழ,கிட அத6கான 

ேதாராய ெசலவ
ன� <.2.50 (இர�� இல�ச�" ஐ�பதாய
ர�) ெபா" நிதிய
லி!�" ெசலவ
ட7� 

ம�ற�தி� அHமதி ேகார5ப�கிற". 

 

அ*வலக� �றி�":- 

  

 ம�ற� அHமதி அள)�கலா�.                  

 

த�*மான எ� : 76  அJமதி அள#+க.ப�ட6  

 

 

 

30. கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி ெபா"#காதார5 ப
2வ
0 திட�கழி7 ேமலா�ைம தி�ட�தி� கீT 

த6சமய� பய�பா��0 உ�ள  கீTக�ட வாகன,கைள  அத� பராம25� நி:வனமான தி!வாள' கா�-

அவ
டா எ�வ
ேரா எ�ஜின)ய'& (ப
) லி�, �ேன நி:வன� இ�நகரம�ற தA'மான எ�.435, நா�. 31.01.2012-

�ப� கீTக�ட வ
ைல வ
கித�தி0 (வாகன� ஒ�:�� நா� ஒ�:�� ஆ�� எ2ெபா!�, வாகன 

ஓ��ந', ஆபேர�ட', �லி ம6:� பராம25� ெசல7க� உ�பட)  பராம2�க5ப�� வ�த". 

 

1 TN 21 AM 3216 Mini Compactor 

2 TN 21 AM 3292 Mini Compactor 

3 TN 21 AM 3294 Big Compactor 

4 TN 21 BC 3727 Mini Compactor 

5 TN 21 BC 3749 Mini Compactor 

6 TN 21 BC 3261 Mini Compactor 

7 TN 21 BC 3290 Mini Compactor 

8 TN 21 AM 8082 Hook Loader  
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 த6ேபா" ேம6ப� வாகன,கள)� பராம25� கால�  நகரம�ற தA'மான� எ�.473 / 31.03.2020-�ப� 

26.06.2020 அ�:ட� I�வைடகிற".  எனேவ இ�வாகன�ைத இய�க நகரா�சிய
0 ேபாதிய நிர�த 

ஓ��ந'க� இ0லாத நிைலய
0 ெபா"#காதார5 பண
க� தைடய
0லாம0 நைடெபற7�, அவசர 

அவசிய� க!தி ஏ6கனேவ பராம2�" இய�கி வ!� நி:வனமான  தி!வாள' கா�-அவ
டா எ�வ
ேரா 

எ�ஜின)ய'& (ப
) லி�, �ேன, எ�ற நி:வன�தா0 ேம*�  27.06.2020 Iத0 24.09.2020 வைர ஏ6கனேவ 

இய�கி பராம2��� வ
ைல வ Aத�திேலேய ம����  இய�கி பராம2�க7� அத6கா�� ேதாராய 

ெசலவ
ன�  <.24.75 இல�ச�தி6� ம�ற�தி� அHமதி ேகார5ப�கிற". 

 

அ*வலக� �றி5� :- 

 

 1. ம�ற� அHமதி அள)�கலா�. 

 2. ெபா"#காதார பண
ய
� அவசர அவசிய� க!தி இ5பண
ய
ைன ஏ6கனேவ பர2ம2�" 

வ!� நி:வனமான தி!வாள' கா�-அவ
டா எ�வ
ேரா எ�ஜின)ய'& (ப
) லி�, �ேன 

நி:வன�தி6� ஏ6கனேவ ஒ5�த0 அள)�த வ
ைல வ
கித�தி� அ�5பைடய
0 பண
ைய 

ஒ5பைட5பத6�� ம�ற� ஒ5�த0 வழ,கலா�. 

 3. இ5பண
�கா�� ெதாைகய
ைன நகரா�சிய
� ெபா" நிதிய
லி!�" ெசல7 ெச3"  

ெகா�ள7� ம�ற� அHமதி அள)�கலா�  

 

(ந.க.எ�.9316/2015/எK1) 

த�*மான எ� : 77  அJமதி  அள#+க.ப�ட6  

 

 

 

 

 

நகரா�சி அ*வலக�.                       (ஓ�) ரா. மேக&வ2 

கா�சி�ர�.                                                             தன) அ*வல', 

நா�:- 30.06.2020                                               கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி. 

 

 

// உ�ைம நக0 // 
 

 

ஆைணய', 

கா�சி�ர� ெப!நகரா�சி. 
  

 


