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கா�சி�ர� ெப�நகரா�சி 
 

��ட எ�.2/2020-21 
 

 

2020-� ஆ�� ேம மாத� 29-� ேததி 
ெவ�ள�� 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� நகரா�சி ெபா" #காதார$ ப
%வ
& திட�கழி( ேமலா�ைம தி�ட�தி�கீ, 

பய�பா��& உ�ள வாகன1க2�� ேபாதிய நிர�தர ஓ��ந4 பண
ய
ட1க� இ&லாைமயா& 
த6காலிகமாக தன7யா4 நி8வன�தி� 9ல� ஒ$ப�த அ�$பைடய
& ஓ��ந4கைள 

பண
யம4�தி�ெகா�ள 06.08.2017-& ஒ$ப�த$��ள7க� ேகார$ப�ட". 
 

அதன�$பைடய
& �ைற�த வ
ைல$��ள7 அள7�"�ள திCவாள4 Saffari Association, 
Kancheepuram நி8வன�தி6� 7 எ�ண
�ைக ஓ��ந4கைள ஒ$ப�த அ�$பைடய
& அW$ப 
பண
யாைண வழ1க$ப�� நைடXைற$ப��த$ப�ட". ேம6ப� நி8வன�தி� ஒ$ப�த கால� 

11.05.2020 உட� X�வைடகிற". எனேவ பைழய ஒ$ப�த$��ள7 வ
ைல வ
கித�திேலேய           

7 ஓ��ந4கைள ைவ�"�ெகா�ள 12.05.2020 Xத& ெதாட4�" 89 நா�க2�� காலந[��$� 

வழ1க(�, அத6கா�� ேதாராய ெசலவ
ன� \.4.50 இல�ச� ெபா" நிதிய
லிC�" ேம6ெகா�ள 
ம�ற�தி� ஒ$�த& ேகார$ப�கிற". 
 

அ^வலக �றி$�:- 
 

 ம�ற� ஒ$�த& அள7�கலா�.         (ந.க.எ�.3127/2017/எc1) 
 
த[4மான�:- 21 அWமதி அள7�க$ப�ட". 
 



2 
 

2. கா�சி�ர� ெபCநகரா�சிய
& ெபா" நிதிய
�கீ, கீ,�காe� பண
ய
ைன ேம6ெகா�ள 

15.05.2020 அ�8 ஒ$ப�த$��ள7க� ேகா%யதி&, கீ,�க�ட வ
வர$ப� ஒ$ப�த$��ள7க� 
வர$ெப68�ளைத ம�ற�தி� பா4ைவ��� ஒ$�த^��� ைவ�க$ப�கிற". 
 

வ. 

எ� 
ேவைலய&!    ெபய)    

மதி+ப,�- 

ெதாைக 

(..ல�ச/தி0) 

ஒ+ப2ததார)க�    

ெபய)    தி�    / / / / 

தி�மதி    / / / / M/s 

ஒ+ப2த சதவ 3த� 

மதி+ப,�456 

�-த0 6ைற8 

1 

13-வ" வா4� ைகலாசநாத4 

ேகாய
& அCகி& உ�ள சாைல 

ச�தி$ப
& பfதைட�த தா4 

சாைலய
ைன சீ4 ெசgத& பண
. 

3.85 

N. நடராஜ� - 0.06% 

MRP Infratech 
Pvt. Ltd., 

0.62% - 

2 

20-வ" வா4� கcசிமாட வ [திய
& 

பfதைட�"�ள சாைலய
ைன சீ4 

ெசgத& பண
. 
6.60 

N. நடராஜ� - 0.08% 

MRP Infratech 
Pvt. Ltd., 

0.86% - 

3 

27-வ" வா4� திC�காலிேம� 

பாலாஜி நக4 ப�திய
& உ�ள ம� 

சாைலய
ைன தா4 சாைலயாக 

அைம�த& பண
. 

6.00 

N. நடராஜ� - 0.06% 

MRP Infratech 
Pvt. Ltd., 

0.83% - 

 

அ(வலக    6றி+� :-  

 

   ேம6க�டவா8 ெபற$ப�ட ஒ$ப�த$��ள7கள7& �ைறவான ஒ$ப�த$��ள7 அள7�"�ள 

ஒ$ப�ததார%� ஒ$ப�த$��ள7�� ம�ற� அWமதி வழ1கலா�. 

 (ந.க.எ�.1143/2020/இ1) 
த[4மான�:- 22 அ^வலக �றி$ப
�ப� ஒ$�த& அள7�க$ப�ட". 
 

3. கா�சி�ர� ெபCநகரா�சிய
& ெபா" நிதிய
�கீ, கீ,�காe� பண
ய
ைன ேம6ெகா�ள 

22.05.2020 அ�8 ஒ$ப�த$��ள7க� ேகா%யதி&, கீ,�க�ட வ
வர$ப� ஒ$ப�த$��ள7க� 
வர$ெப68�ளைத ம�ற�தி� பா4ைவ��� ஒ$�த^��� ைவ�க$ப�கிற". 
 

வ. 

எ� 
ேவைலய&!    ெபய)    

மதி+ப,�- 

ெதாைக 

(..ல�ச/தி0) 

ஒ+ப2ததார)க�    

ெபய)    தி�    / / / / 

தி�மதி    / / / / M/s 

ஒ+ப2த சதவ 3த� 

மதி+ப,�456 

�-த0 6ைற8 

1 

15-வ" வா4� பாரதி நக4 ப�திய
& 

�தியதாக தா4 சாைல அைம�த& 

பண
. 
9.10 

N. நடராஜ� - 0.13% 

MRP Infratech 
Pvt. Ltd., 

1.23% - 

2 

15-வ" வா4� பாரதி நக4 ப
��ற� 

அ�� நக4 ப�திய
& �தியதாக தா4 

சாைல அைம�த& பண
. 
3.60 

N. நடராஜ� - 0.07% 

MRP Infratech 
Pvt. Ltd., 

0.78% - 
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அ^வலக �றி$� :-  

 

     ேம6க�டவா8 ெபற$ப�ட ஒ$ப�த$��ள7கள7& �ைறவான ஒ$ப�த$��ள7 அள7�"�ள 

ஒ$ப�ததார%� ஒ$ப�த$��ள7�� ம�ற� அWமதி வழ1கலா�. 

 (ந.க.எ�.1143/2020/இ1) 
த[4மான�:- 23 அ^வலக �றி$ப
�ப� ஒ$�த& அள7�க$ப�ட" 
 

4. கா�சி�ர� நகரா�சி���ப�ட அைன�" வா4�கள7^� ெகாேரானா -19 ேநாg த�$� பண
க� 

�றி�" வ
ழி$�ண4( ம68� அரசி� ெசய&பா�கைள ெபா" ம�க2�� ெத%வ
��� வ�ண� 5 
ஆ�ேடா�க� 9ல� நக4 Xfவ"� ஒலிெபC�கி 9ல� நா� ஒ�8�� வாடைக அ�$பைடய
& 

வ
ள�பர� ெசgய  24.03.2020  அ�8 அறிவ
$� வழ1கி அதி& �ைற�த வ
ைல வ
கிதமாக 

வழ1கிய திC.P.ப�ன [4ெச&வ�, ெந.1059, எ�.ஜ[.ஆ4. நக4, கா�சி�ர�, அவ4க2�� ெகாேரானா 
ைவரj த�$� நடவ��ைகக� பண
க� �றி�" வ
ழி$�ண4( ம68� அரசி� ெசய&பா�கைள 

ெபா" ம�க2�� ெத%வ
��� வ�ண� 5 ஆ�ேடா�க� 9ல� நக4 Xfவ"� ஒலிெபC�கி 
9ல� நா� ஒ�8�� வாடைக அ�$பைடய
& பண
க� ேம6ெகா�ள$ப�� வCகிற". 
  

ேம6ப� 144 தைட உ�தர( ந[��" உ�ளதா& ெகாேரானா-19 ேநாg த�$� பண
க� �றி�", 

ேம^� வ
ழி$�ண4( ம68� அரசி� ெசய&பா�கைள ெபா" ம�க2�� ெத%வ
��� வ�ண� 5 
ஆ�ேடா�க� 9ல� நக4 Xfவ"� ஒலிெபC�கி 9ல� நா� ஒ�8�� வாடைக அ�$பைடய
& 
வ
ள�பர� ெசgய "$�ர( ஆgவாள4 தம" 26.05.2020-� ேததிய �றி$ப
& ேக���ளைத கCதி 

ேம^� 27.05.2020 Xத& 26.06.2020 வைர, ஏ6கனேவ அறிவ
$� ேகா% �ைற�த வ
ைல வழ1கிய 

திC.P.ப�ன [4ெச&வ�, ெந.1059, எ�.ஜ[.ஆ4. நக4, கா�சி�ர�, அவ4க2�� பண
 உ�தர( வழ1க(�, 

அத6கான ேதாராய ெசலவ
ன� \.6.00 இல�ச� நகரா�சி ெபா"நிதிய
லிC�" ேம6ெகா�ள(� 
ம�ற�தி� ஒ$�த& ேகார$ப�கிற". 
 
அ^வலக� �றி$� 
 

1. ம�ற� அWமதி அள7�கலா�.  
2. பண
ய
� அவசர அவசிய� கCதி, தன7 அ^வல4 அவ4கள7� X�அWமதி ெப68    

திC. P.ப�ன [4ெச&வ�, ெந.1059, எ�.ஜ[.ஆ4. நக4, கா�சி�ர�, அவ4க2�� பண
  உ�தர( 
வழ1கியத6�� அத6கான ெசலவ
ன�தி6�� ம�ற� அWமதி அள7�கலா�.   

 

ந.க.எ�.3965/2020/எc1 
த[4மான�:- 24 அ^வலக �றி$ப
�ப� ஒ$�த& அள7�க$ப�ட" 
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5. கா�சி�ர� நகரா�சிய
& ��ந[4 வ
நிேயாக ந[ேர68� அைம$�களான திC$பா6கட& 

தைலைம ந[4 பண
ய
ட�, ேவகவதி ந[4 உ�" நிைலய�, க1ைக ெகா�டா� ந[4 உ�" நிைலய�, 
பாலா8 ஓ%�ைக தைலைம ந[4 பண
ய
ட� ஆகியவ6றி& உ�ள மி� ேமா�டா4க�, ப��க� 
இைண�த மி� அைம$�கள7& ஏ6ப�� பf"கைள (மிக$ ெப%யைவ தவ
ர) ஓரா��6� 

உடW��ட� ச% ெசg" பராம%��� பண
�கான ெசலவ
ன� \.9.90 இல�ச�தி6� த[4மான 

எ�.425, நா�.28.02.2020 நக4 ம�ற� நி4வாக ஒ$�த& வழ1கியத6� இண1க ேம6ப� பண
�� 

07.05.2020& ஒ$ப�த$��ள7 ேகார$ப�ட". இதி& இர�� ஒ$ப�த$��ள7க� வர$ெப6ற". இைவக� 
ம�ற�தி� பா4ைவ��� ஒ$�த^��� ைவ�க$ப�கி�ற". 
 

வ.எ� ஒ$ப�ததார4 ெபய4 ஒ$ப�த$��ள7 வ
ைல வ
வர� 

1 ெமச4j. இள1ேகா எெல��%�க& 

ஒ4�j,15, ம�டப� ெதC, கா�சி�ர� 

ஒ$ப�த$��ள7ய
& உ�ள அைன�" 
இன1க2��� �ைற( வ
ைல வ
கித� 

2 ெமச4j E.S. எெல��%�க&j, 

57, ைஹத4ேப�ைட ெதC, கா�சி�ர� 

ஒ$ப�த$��ள7ய
& உ�ள அைன�" 
இன1க2��� ��த& வ
ைல வ
கித� 

அ^வலக �றி$� :-  

 

வர$ெப6ற இர�� ஒ$ப�த$��ள7கள7& ெமச4j இள1ேகா எெல��%�க& ஒ4�j 
நி8வன�தி� ஒ$ப�த$��ள7ய
& உ�ள அைன�" இன1க2��� �ைற�த ஒ$ப�த$��ள7 
வ
ைல வ
கித� ெகா��"�ளதா& அ�னாCைடய ஒ$ப�த$��ள7ைய ம�ற� ஏ68 ஒ$�த& 
வழ1கலா�. 

                (ந.க.எ�.2636/2020/இ3) 
த[4மான�:- 25 அ^வலக �றி$ப
�ப� ஒ$�த& அள7�க$ப�ட". 
 
 

6.  கா�சி�ர� நகரா�சி ெபா"#காதார$ ப
%வ
& ெசய&ப��த$ப�� திட�கழி( ேமலா�ைம 

தி�ட�தி�கீ, திட�கழி(கைள தர�ப
%�" ேசக%�த& ம68� உர�கிட1��� அW$�த& பண
�� 

ஏ6ெகனேவ உ�ள நிர�த$ பண
யாள4க� ேபாதிய அள( இ&லாைமயா& திட�கழி( ேமலா�ைம 

தி�ட வ
திகள7�கீ, Xத& நிைல �$ைப ேசக%�த& பண
க2�� தன7யா4 ஒ$ப�த 

நி8வன1கள7டமிC�" 350 நப4கைள ைவ�" பண
 ேம6ெகா�ள நகரா�சி நி4வாக ஆைணய4, 

ெச�ைன அவ4கள7� ெசய&Xைற ஆைண K.Dis. எ�.21686/ப
3/2018 நா�.14.09.2018 அ�8 

ஒ$ப�த$��ள7க� ேகா% கா�சி�ர� நகரம�ற த[4மான எ�.27 நா�.31.05.2019 த[4மான�தி� 

அ�$பைடய
& திCவாள4 S.S.எ�ஜின7ய4j, ேகாய���n4 அவ4க2�� ஏ6ெகனேவ 

நைடXைறய
& இC�தப�  நகரா�சி நிதிநிைலைய� கC�தி& ெகா�� மதி$ப
�டப� 220 தன7யா4 

"$�ர( பண
யாள4க2�� ந.க.எ�.3001/2017/ நா�.10.06.2019-& பண
  உ�தர( வழ1க$ப�� 

பண
க� ேம6ெகா�ள$ப�� வர$ப�ட". 
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 ப
�ன4 "$�ர( ஆgவ4கள7� 24.06.2019-� ேததிய �றி$ப
�ப� நக%& ெபCகி வC� 

ம�க� ெதாைகய
� அ�$பைடய
^�, ��ய
C$�க� அதிகமாக உ�ளதா^�, ெவள7o4கள7லிC�" 

வ�" ெச&^� ெபா"ம�கள7� வCைக அ�$பைடய
^� நிர�தர ngைம$ பண
யாள4க� 

எ�ண
�ைக ஆ���� ஆ�� பண
 ஓg( ம68� இற$� காரணமாக �ைற�" வCவதா^�, 

ஏ6ெகனேவ ேம6ப� தன7யா4 ஒ$ப�த நி8வன�திடமிC�" ெப68 வC� 220 தன7யா4 ngைம$ 

பண
யாள4க2ட� ��தலாக 100 பண
யாள4கைள ேச4�" ெமா�த� 320 ngைம$ 

பண
யாள4கைள ெவள7�ெகாண4( ஒ$ப�த�தி� 9ல� ெப68 பண
க� ேம6ெகா�ள 28.06.2019 

ஆ� ேததிய நகரம�ற த[4மான� எ�.36 அWமதி அள7�க$ப���ளதி�ப� திC�திய பண
 உ�திர( 

வழ1க$ப�� "$�ர( பண
க� ேம6ெகா�ள$ப�� வCகிற". இ$பண
 உ�தர( 09.06.2020 உட� 

X�வைடவதா& மp��� ஓரா���� ந[���"� ெகா�ள "$�ர( ஆgவாள4கள7� �றி$� 

ேகா%யதி& 12.05.2020-ஆ� ேததிய �றி$ப
& நிர�தர "$�ர( பண
யாள4க� 2019 ஆ� ஆ�� 

ம68� 2020 ம��� 15 ngைம$ பண
யாள4க� வய" Xதி4வ
� காரணமாக பண
 ஓg( 

ெப68வ
�டதா& நிர�தர ngைம$ பண
யாள4கள7� எ�ண
�ைக �ைற�" வCவதா^�, த6ேபா" 

நக%& ெகாேரான ைவரj ெதா68 ேவகமாக பரவ
 வCவதா& ெபா" #காதார பண
க� த[வ
ரமாக 

நைடெப68 வCவதா^�, நிர�தர ngைம$பண
யாள4க� எ�ண
�ைக �ைறவாக உ�ளதா& 

ngைம$ பண
க� பாதி��� வ�ண� உ�ள". எனேவ ஏ6ெகனேவ நகரா�சி நி4வாக ஆைணய4 

ெச�ைன அவ4கள7� ெசய&Xைறய
& தன7யா4 ஒ$ப�த நி8வன1கள7டமிC�" 350 நப4கைள 

ெப68 பண
 ேம6ெகா�ள நி4வாக அWமதி வழ1க$ப�டதி� அ�$பைடய
^� 20.11.2018 அ�8 

350 நப4க2�� ஒ$ப�த$��ள7 ேகா% கா�சி�ர� நகர ம�ற த[4மான எ�.27, நா�.3105.2019 
த[4மான�தி� அ�$பைடய
& ஒ$�த& ெபற$ப�டதா^�, திCவாள4 M/s.S.S.எ�ஜின7ய4j, 

ேகாய���n4 அவ4க2�� ஏ6ெகனேவ 320 ngைம$ பண
யாள4கைள ச$ைள ெசgய�ேகா% 

வழ1க$ப�ட பண
 உ�தர( 09.06.2020 ஆ� ேததிqட� X�வைடவதா^� #காதார ஆgவாள4க� 

ெகா��"�ள 12.05.2020-� ேததிய �றி$ப
�ப�q� 320 ngைம பண
யாள4க2ட� ேம^� 

��தலாக 30 ngைம$ பண
யாள4க� ேச4�" ெமா�த� 350 ngைம$ பண
யாள4கைள ஏ6கனேவ 

ெசgய$ப���ள ஒ$ப�த�தி� அ�$பைடய
& பண
 ேம6ெகா�வத6�� 350 ngைம$  

பண
யாள4க2��, (10.06.2020 Xத&) நாெளா�8�� மாவ�ட ஆ�சிய4 வ
ைலவ
கித$ப� 

வழ1க(�, இcெசலவ
ன�ைத ெபா"நிதிய
லிC�" ெசg" ெகா�ள(�, இ�ெதாைகய
ைன 2020-21 
ஆ� ஆ�� திC�திய வர( ெசல( தி�ட�தி& ேச4�க(�, ேம^� ஒC வCட�தி6� காலந[��$� 

ெசg" பண
 உ�திர( வழ1க(�, ம�ற அWமதி ேகார$ப�கிற". 
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 2019 – 2020 ஆ� ஆ��6கான மாவ�ட ஆ�சிய%� உய4�திய வ
ைலவ
கித அ�$பைடய
& 

த6ேபா" ஒC ngைம பண
யாளC�� வழ1க$ப�� நாெளா�8�கான ஊதிய�திைன கீ,�க�ட 

வ
வர$ப� உய4�தி வழ1க(� அத6கான ெசலவ
ன� \.7,20,00,000/-��� ெபா"நிதிய
லிC�" 

ேம6ெகா�ள ம�ற அWமதி ேகார$ப�கிற". 

வ. 
எ�. 

ஏ6ெகனேவ கண�கிட$ப�ட 
வ
ைலவ
வர� (நாெளா�8��) 

2018 – 2019 ஏ6ெகனேவ 
கண�கிட$ப�ட 
வ
ைலவ
வர� 
(நாெளா�8��) 

2019 – 2020 த6ேபா" 
உய4�தி வழ1க உ�ள 

வ
ைல வ
வர� 
(நாெளா�8��) 

1. 
மாவ�ட ஆ�சிய4 அவ4கள" 
வ
ைலவ
வர$ப� "$�ர( பண
யாள4 
நாெளா�8�� ஊதிய� 

\. 362.00 \. 379.00 

2. இ.எj.ஐ 6.75% சதவ
த� \. 24.43 \. 25.58 

3. இ.ப
.எ$. 25% சதவ
த� \. 90.50 \. 94.75 

4. எ&.ஐ.சி 3% சதவ
த� \. 10.86 \. 11.37 

5. 
சீCைடக� ம68� பா"கா$� 

உபகரண1க� 3% சதவ
த� 
\. 10.86 \. 11.37 

6. தளவாட$ ெபாC�க� 5% சதவ
த� \. 18.10 \. 18.95 

7. நி4வாக ெசலவ
ன� 5% சதவ
த� \. 18.10 \.18.95 

 
நாெளா�8�� பண
யாள4 
ஒCவC��            ெமா/த� ..534.85 ..559.97 

 

அ^வலக��றி$� 
 

1. ம�ற� அWமதி அள7�கலா�. 
 

2. ஏ6ெகனேவ 320 நப4க2�� வழ1க$ப�ட பண
 உ�தரைவ ெதாட4�" ��தலாக 30 

பண
யாள4கைளq� ேச4�" 350 நப4க2�� நாெளா�8�� \.560/- ஆக உய4�தி 

வழ1க(� திCவாள4. M/S.    S.S.எ�ஜின7ய4j, ேகாய���n4 அவ4க2�� 10.06.2020 Xத& 

ஒC வCட�தி6� காலந[��$� ெசg"� பண
 உ�திர( வழ1க(�, அத6கா�� 

ெசலவ
ன�தி6� ம�ற� ஒ$�த& அள7�கலா�. 

3. ��த& ெசலவ
ன�தி6� ம�ற அWமதிைய எதி4ேநா�கி 2020-21 திC�திய வர( ெசல( 

மதி$பv��& ேச4�க(� ம�ற� ஒ$�த& அள7�கலா�. 

                       (ந.க.எ�.3001/2017/எc1) 
 

த[4மான�:- 26 அ^வலக �றி$ப
�ப� ஒ$�த& அள7�க$ப�ட" 
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7. மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ4, கா�சி�ர� அவ4கள7� அறி(ைரய
�ப� கா�சி�ர� 

மாவ�ட�தி& மகள74 #ய உதவ
� �f�க� 9ல� உ6ப�தி ெசgய$ப�ட Xக கவச1கைள அர# 

நி8வன1க2�� வழ1கிட ெத%வ
�தத� அ�$பைடய
&, கா�சி�ர� நகரா�சிய
& 50,000 
எ�ண
�ைக Xக கவச1க� \.10/- வ [த� \.5,00,000/- �தி6� வா1க$ப�டதி& District Supply and 
Marketing Society எ�ற ெபய%& காேசாைல வழ1�மா8 ெத%வ
�க$ப���ள". எனேவ 50,000 
எ�ண
�ைக Xக கவச1க� \.10/- வ [த� \.5,00,000/- ப��ய& ெதாைகைய District Supply and 
Marketingsociety எ�ற நி8வன�தி6� வழ1க ம�ற�தி� அWமதி ேகார$ப�கிற". 

 
அ^வலக �றி$� :-  

 

ம�ற� அWமதி அள7�கலா�.       (ந.க.எ�.4180/2020/எc1)
    

த[4மான�:- 27 அWமதி அள7�க$ப�ட" 
 

8. கா�சி�ர� ெபCநகரா�சி ெபா" #காதார$ ப
%( த6ேபா" உலைகேய அc#8�தி வC� உய
4 

ெகா&லி ேநாயான ெகாேரானா ைவரj த�$� நடவ��ைக ேம6ெகா�ள தமிழக� Xfவ"� 

தமிழக அரசி� 144 தைட உ�திர( அமலி& உ�ளதா& மாவ�ட ஆ�சி� தைலவ%� உ�தரவ
� 
ேப%& கா�சி�ர� நகரா�சி�� உ�ப�ட ப�திகள7&  ெபா" ம�க� சாைலய
& நடமா�� அ&ல" 

வாகன1கள7& ெச&^� ெபா" ம�க� Xக கவச� அண
யாம& ெச&பவC�� \.100/- அபராத� 
வ
தி�க "$�ர( ஆgவாள4க2�� அWமதி வழ1க ம�ற�தி� அWமதி ேகா% பா4ைவ��� 
பதி(��� ைவ�க$ப�கிற". 
அ^வலக� �றி$�. 

 
ம�ற� அWமதி அள7�கலா�.          

 

த[4மான�:- 28 அWமதி அள7�க$ப�ட" 
 

9.  கா�சி�ர� நகரா�சி���ப�ட அைன�" வா4�கள7^� ெகாேரானா -19 ைவரj ெதா68 ேநாg 

த�$� பண
க� தன7ைம$ப��த$ப�ட வா4� ப�திக2�� நகரா�சிய
� சா4ப
& காgகறிக� எ��"  

ெபா" ம�க2�� கிைட��� வைகய
& பண
க� ேம6ெகா�2த& TATA ACE மின7 லா% 9ல� வ
6பைன  

தினX� வா4� ப�தி�� ெச�8  கிைட���  வைகய
&  நா� ஒ�8  TATA ACE மின7 லா%  ஒ�8�� 

(வாடைக, ஒ��ந4 �லி, }ச& உ�பட) ஆ��  28.03.2020  அ�8 அறிவ
$�  வழ1கி அதி& �ைற�த 

வ
ைல வ
கிதமாக வழ1கிய திCவாள4. ~ XCக� �ரா�jேபா4�, ெந.1 ராஜா�ேப�ைட ெதC, 

கா�சி�ர�. அவ4க2�� ெகாேரானா-19 ேநாg த�$� பண
க� தன7ைம$ப��த$ப�ட வா4� ப�திக2�� 

நகரா�சிய
� சா4ப
& காgகறிக� எ��"  ெபா" ம�க2�� கிைட��� வைகய
& பண
க� TATA ACE 

மின7 லா% 9ல� வ
6பைன  தினX� வா4� ப�தி�� ெச�8  கிைட���  வைகய
&  நா� ஒ�8  TATA 

ACE மின7 லா%  ஒ�8�� நா�  வாடைக அ�$பைடய
&  பண
க� ேம6ெகா�ள$ப�� வCகிற".  
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ேம^� ெகாேரானா-19 ituj ெதா68  ேநாg அதிக%�"�ளதா& த�$� பண
க�  

தன7ைம$ப��த$ப�ட வா4� ப�திக� அதிக%�"�ள" ேம^� நகரா�சிய
� சா4ப
& காgகறிக� 

எ��"  ெபா" ம�க2�� கிைட��� வைகய
& பண
க� ேம6ெகா�ள TATA ACE மின7 லா% 9ல� 

வ
6பைன  தினX� வா4� ப�தி�� ெச�8  கிைட���  வைகய
&  நா� ஒ�8  TATA ACE மின7 லா%  

நா� வாடைக அ�$பைடய
& "$�ர( ஆgவாள4 தம" 18.05.2020-� ேததிய �றி$ப
& ேக���ளைத 

கCதி   ேம^�  18.05.2020 Xத& 31.05 .2020 வைர,  ஏ6கனேவ அறிவ
$� ேகா% �ைற�த வ
ைல  வழ1கிய 

திCவாள4. ~ XCக� �ரா�jேபா4�, ெந.1 ராஜா�ேப�ைட ெதC, கா�சி�ர�. ந&ல Xைறய
& 

ெசg"�ளதா& அவ4க2��  பண
 உ�தர( வழ1க(�,  அத6கான ேதாராய ெசலவ
ன� \.5.00 

இல�ச� நகரா�சி ெபா"நிதிய
லிC�" ேம6ெகா�ள(� ம�ற�தி� ஒ$�த& ேகார$ப�கிற". 

அ(வலக�    6றி+�    

1    ம�ற� அWமதி�கலா�.  

2. பண
ய
� அவசர அவசிய� கCதி, தன7 அலவல4 அவ4கள7� X�அWமதி ெப68 திCவாள4. 

~ XCக� �ரா�jேபா4�, ெந.1 ராஜா�ேப�ைட ெதC, கா�சி�ர� அவ4க2��  பண
  உ�தர( 

வழ1கியத6��  அத6கான ெசலவ
ன�தி6�� ம�ற� அWமதி அள7�கலா�.   

 

ந.க.எ�.3965/2020 / எc1 

த[4மான�:- 29 அ^வலக �றி$ப
�ப� ஒ$�த& அள7�க$ப�ட" 
    

10.  கா�சி�ர�  நகரா�சி  ெபா" #காதார$ ப
%(  இ�நகரா�சி���ப�ட 1 Xத& 51 வைர உ�ள வா4� 

ப�திகள7& ெகாேரானா ைவரj ெதா68 ேநாg பரவாம& த��க ெபா" ம�க� ��� இட1களான 

ேபC�" நிைலய�, மC�"வ மைனக�, காgகறி ச�ைதக�, வண
க வளாக$ ப�திக�, உணவக1கள7& 

ைலசா& எW� கிCமி நாசின7 மC�"க� ெதள7�" ெகாேரானா ைவரj ெதா68 ேநாய
லிC�" 

பா"கா�" ெகா�ள Lysol - 2700 லி�ட4 வா1கி� ெகா�ள நகர ம�ற த[4மான எ�.7, நா�.30.04.2020                   

ஒ$�த& ெபற$ப�� அதன�$பைடய
& 12.05.2020 அ�8 ஒ$ப�த$��ள7க� ேகா% வர$ெப6ற 

ஒ$ப�த$��ள7க� கீ,�க�ட வ
வர$ப� ெபற$ப���ள".  

 

வ....எ�    

கி�மி    நாசின�    
ெபா��    

வ&வர�    

ஒ+ப2த+��ள�    வழDகிய    நிEவனDக�    

1 Lysol 

~ பாலாஜி மா4�ெக��1 

ஏ68மதியாள4 (ம) 

வ
6பைனயாள4, 

தி���க& 

~ வ
நாயகா 

பா4மா, 

ெபா�ளாcசி 

~ XCக� 

ஏெஜ�சீj 

ெபா�ளாcசி 

%. 280/- + GST (18%) உட�   

1 லி�ட4 

%. 300/- + GST (18%) 

உட�   1 லி�ட4 

%. 320/- + GST (18%) 

உட�   1 லி�ட4 

 

 ேம6க�ட வ
வர$ப� ெபற$ப�ட 9�8 ஒ$ப�த$��ள7கள7& �ைற�த வ
ைல வ
கித� 

வழ1கிq�ள திCவாள4. ~ பாலாஜி மா4�ெக��1 ஏ68மதியாள4 (ம) வ
6பைனயாள4, தி���க& 

எ�ற நி8வன�தி� ஒ$ப�த��ள7ய
ைன ஏ68 பண
 உ�தர( வழ1க ம�ற�தி� அWமதி 
ேகார$ப�கிற". 

 

அ^வலக� �றி$�:- 

 பண
 உ�தர( வழ1க(� அத6கான ெசலவ
ன�தி6�� ம�ற� அWமதி அள7�கலா�. 

 

ந.க.எ�.4110/2020/எc.1 

த[4மான�:- 30 அ^வலக �றி$ப
�ப� ஒ$�த& அள7�க$ப�ட" 
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11. கா�சி�ர� ெபCநகரா�சி ெபா" #காதார� ெகாேரானா ைவரj கிCமி கா�சி�ர� 

ெபCநகரா�சி���ப�ட 51 வா4�கள7^� உ�ள ெபா"ம�க� ��மிட1களான ேபC�" நிைலய�, 

இரய
&ேவ நிைலய�, திைரயர1க1க�, மC�"வமைனக�, ப�ள7�ட1க�, க&�%க�, காgகறி 
ச�ைதக�, உணவக1க�, வண
க வளாக$ ப�திகள7& ைலசா& கிCமி நாசின7 ெதள7�" இ�ேநாg 

பரவாம& ைவரj தா��தலி& இC�" த6கா�" ெகா�ள(� #காதார பண
க2�காக(� Lysol - 2700 

லி�ட4 30.04.2020 அ�8 ஒ$ப�த��ள7 ேகார$ப�ட".  அதி& �ைற�த வ
ைல வ
கிதமாக ஒC லி�ட4 

\.280/- + GST (18%) வழ1கிய ~ பாலாஜி மா4�ெக��1 ஏ68மதியாள4 (ம) வ
6பைனயாள4,  தி���க&   

அவ4க2��  ெகாேரானா ைவரj த�$� நடவ��ைகக� நைடெப68 வCவதா& பண
ய
� அவசர 

அவசிய� கCதி ம�ற அWமதி எ�. 7, நா�.30.04.2020 ெப68 பண
க� ேம6ெகா�ள$ப�� வCகிற".  

 

 ேம6ப� வா1க$ப�ட கிCமி நாசின7 மC�"  ப6றா��ைறயாக உ�ள" என(�, ேம^� Lysol 
வா1கி வழ1க "$�ர( ஆgவாள4 தம" 25.05.2020-� ேததிய �றி$ப
& ேக���ளைத கCதி  2700 

லி�ட4 Lysol - வா1கி�  ெகா�ள(�,  ஏ6கனேவ ஒ$ப�த��ள7 ேகா% �ைற�த வ
ைல வ
கித� \. 280/- + 

GST (18%) வழ1கிய திCவாள4 ~ பாலாஜி மா4�ெக��1 ஏ68மதியாள4 (ம) வ
6பைனயாள4,  தி���க& 

எ�ற நி8வன�திடேம வா1கி� ெகா�ள  பண
 உ�தர( வழ1க(�,  அத6கான ேதாராய ெசலவ
ன� 

\.9.00.9.00.9.00.9.00 இல�ச� நகரா�சி ெபா"நிதிய
லிC�" ேம6ெகா�ள(� ம�ற�தி� ஒ$�த& ேகார$ப�கிற". 

அ(வலக�    6றி+� 
 

1. ம�ற� அWமதி அள7�கலா�. 

2. பண
ய
� அவசர அவசிய� கCதி, தன7 அ^வல4 அவ4கள7� X� அWமதி ெப68 

திCவாள4 ~ பாலாஜி மா4�ெக��1 ஏ68மதியாள4 (ம) வ
6பைனயாள4, தி���க& 

எ�ற நி8வன�தி6� பண
 உ�தர( வழ1கியத6�� அத6கான ெசலவ
ன�தி6�� 

ம�ற� அWமதி அள7�கலா�.   

 

(ந.க.எ�.4110/2020/எc1 

) 

த[4மான�:- 31 அ^வலக �றி$ப
�ப� ஒ$�த& அள7�க$ப�ட" 
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12. கா�சி�ர� ெபCநகரா�சி ெபா" #காதார$ ப
%வ
& ெகாேரானா ைவரj ெதா68 ேநாg 

பரவாம& த��க இ�நகரா�சிய
& பண
�%q� "$�ர( பண
யாள4க2�� பண
�%q� ேநர�தி& 
ைகqைற ெபாC�தி ெகா�� ம68� Xக கவச� அண
�" ெகா�� பண
�%ய ேவ��ய 

அவசிய� இC$பதா^� மp��� மp��� (Re Usaful Mask) பய�ப��த���ய Xக கவச1க� 

ம68� ைகqைறக� (Hand Gloves) வா1கி� ெகா�ள நகர ம�ற த[4மான எ�.8, நா�.30.04.2020 
ஒ$�த& ெபற$ப�� அதன�$பைடய
& 12.05.2020 அ�8 ஒ$ப�த$��ள7க� ேகா% வர$ெப6ற 
ஒ$ப�த$��ள7க� கீ, க�ட வ
வர$ப� ெபற$ப���ள". 
 
 

வ....எ�    
கி�மி    நாசின�    

ெபா��    வ&வர�    
ஒ+ப2த+��ள�    வழDகிய    நிEவனDக�    

  

~ பாலாஜி மா4�ெக��1 

ஏ68மதியாள4 (ம) 

வ
6பைனயாள4, தி���க&, 
வ
ைல ஒ�8�� \. 

~ வ
நாயகா பா4மா, 

ெபா�ளாcசி, வ
ைல 
ஒ�8�� \. 

~ XCக� ஏேஜ�j, 

ெபா�ளாcசி, வ
ைல 
ஒ�8�� \. 

1 Reusable Gloves  280/-          + GST (18%)  300/-        + GST (18%) 320/-        + GST (18%)  

2 Reusable Mask  220/-           + GST (5%)  250/-          + GST (15%) 280/-         + GST (5%)  

 

ேம6க�ட வ
வர$ப� ெபற$ப�ட 9�8 ஒ$ப�த$$��ள7கள7& �ைற�த வ
ைல வ
கித� 

வழ1கிq�ள திCவாள4. ~ பாலாஜி மா4�ெக��1 ஏ68மதியாள4 (ம) வ
6பைனயாள4, தி���க& 

எ�ற நி8வன�தி� ஒ$ப�த��ள7ய
ைன ஏ68 பண
 உ�தர( வழ1க ம�ற�தி� அWமதி 
ேகார$ப�கிற". 

 

அ^வலக� �றி$�:- 

 

 பண
 உ�தர( வழ1க(� அத6கான ெசலவ
ன�தி6�� ம�ற� அWமதி அள7�கலா�. 

 (ந.க.எ�.4109/2020/எc1) 

 

த[4மான�:- 32 அ^வலக �றி$ப
�ப� ஒ$�த& அள7�க$ப�ட". 

 

13. கா�சி�ர� bgUநகரா�சி���ப�ட வா4� எ�.21-& அைம�"�ள நகரா�சி�� ெசா�தமான 

அறிஞ4 அ�ணா ேபC�" நிைலய�தி� உ�ப�திய
& உ�ள திC�தண
, ெச1க&ப�� ம68� 
வ�தவாசி ேபC�"க� நி6�� இட�தி& மைழ�கால1கள7& மைழந[4 ேத1�வைத த��க          

BT சாைல அைம�" சீரைம�க உ�ேதச ெசலவ
ன� \.4.40 இல�ச�தி6� ம�ற�தி� அWமதி 
ேவ�ட$ப�கிற". 

 

அ^வலக� �றி$�:- 

 ம�ற� அWமதி வழ1கலா�.              

 

த[4மான�:- 33 அWமதி அள7�க$ப�ட". 
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14. கா�சி�ர� ெபCநகரா�சிய
& ெபா" நிதிய
�கீ, கீ,�காe� பண
ைய ேம6ெகா�ள 27.05.2020 

அ�8 ஒ$ப�த$��ள7க� ேகா%யதி&, கீ,�க�ட வ
வர$ப� ஒ$ப�த$��ள7க� வரெப68�ளைத 

ம�ற�தி� பா4ைவ��� ஒ$�த^��� ைவ�க$ப�கிற". 
 

வ. 

எ� 
ேவைலய&!    ெபய)    

மதி+ப,�- 

ெதாைக 

(..ல�ச/தி0) 

ஒ+ப2ததார)க�    

ெபய)    தி�    / / / / 

தி�மதி    / / / / M/s 

ஒ+ப2த சதவ 3த� 

மதி+ப,�456 

�-த0 6ைற8 

1 

நகரா�சிய
& ெசய&ப�� இC 
அ�மா உணவக1கள7& உ�ள 

CCTV Camera-க� பf"பா4�" 
ச% ெசgத&. 

0.50 

M/s SMART IT 
SOLUTIONS 

- 0.04% 

M/s SKY INFO 2.99% - 

ேம6க�டவா8 ெபற$ப�ட ஒ$ப�த$��ள7கள7& �ைறவான ஒ$ப�த$��ள7 அள7�"�ள 

ஒ$ப�ததார%� ஒ$ப�த$��ள7�� ம�ற�தி� அWமதி ேகார$ப�கிற". 
 

அ^வலக �றி$� :-  

  ம�ற� அWமதி வழ1கலா� 

 (ந.க.எ�.1849/2020/இ1) 
த[4மான�:- 34 அ^வலக �றி$ப
�ப� ஒ$�த& அள7�க$ப�ட"  
 

15.   கா�சி�ர� ெபCநகரா�சிய
& ச�டம�ற உ8$ப
ன4 ெதா�தி ேம�பா�� தி�ட�                    

2019-20-�Ñœ,  கீ,�காe� பண
ய
ைன ேம6ெகா�ள 15.05.2020 அ�8 ஒ$ப�த$��ள7க� ேகா%யதி&, 

கீ,�க�ட வ
வர$ப� ஒ$ப�த$��ள7க� வரெப68�ளைத ம�ற�தி� பா4ைவ��� ஒ$�த^��� 

ைவ�க$ப�கிற". 

வ. 

எ� 
ேவைலய&!    ெபய)    

மதி+ப,�- 

ெதாைக 

(..ல�ச/தி0) 

ஒ+ப2ததார)க�    

ெபய)    தி�    / / / / 

தி�மதி    / / / / M/s 

ஒ+ப2த சதவ 3த� 

மதி+ப,�456 

�-த0 6ைற8 

1 

கா�சி�ர� நகரா�சி, வா4� எ�.12, 

ைகலாசநாத4 ேகாய
& ேம��� 

ெதCவ
& உ�ள நியாயவ
ைல 

கைட�� �திய க�டட� க��த&. 

13.43 

G. �மேரச� - 0.04% 

K. பா��ய� 4.02% - 

2 

கா�சி�ர� நகரா�சி, வா4� எ�.9, 

கிழ�� ராஜ வ [திய
& உ�ள 

�ழ�ைதக� ைமய� (அ1க�வா� 

க��ட�) எ�.74-�� �திய க��ட� 

க��த&. 

9.90 
ஒ$ப�த$��ள7க� எ"� 

வர$ெபறவ
&ைல 

 
அ^வலக �றி$� :-  

 

1. ேம6க�டவா8 ெபற$ப�ட ஒ$ப�த$��ள7கள7& �ைறவான ஒ$ப�த$��ள7 அள7�"�ள 

ஒ$ப�ததார%� ஒ$ப�த$��ள7�� ம�ற� அWமதி வழ1கலா�. 

2. வ.எ�.2-& க���ள பண
�� ம8 ஒ$ப�த��ள7 ேகார(� ம�ற� அWமதி�கலா�. 

 (ந.க.எ�.8493/2019/இ1) 
த[4மான�:- 35 அ^வலக �றி$ப
�ப� ஒ$�த& அள7�க$ப�ட" 
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16.      கா�சி�ர� ெபCநகரா�சிய
& பாரா2ம�ற உ8$ப
ன4 ெதா�தி ேம�பா�� தி�ட�       

2019-20-�கீ,, கீ,�காe� பண
ைய ேம6ெகா�ள 28.05.2020 அ�8 ஒ$ப�த$��ள7க� ேகா%யதி&, 

கீ,�க�ட வ
வர$ப� ஒ$ப�த$��ள7க� வர$ெப68�ளைத ம�ற�தி� பா4ைவ��� ஒ$�த^��� 

ைவ�க$ப�கிற". 
 

வ. 

எ� 
ேவைலய&!    ெபய)    

மதி+ப,�- 

ெதாைக 

(..ல�ச/தி0) 

ஒ+ப2ததார)க�    

ெபய)    தி�    / / / / 

தி�மதி    / / / / M/s 

ஒ+ப2த சதவ 3த� 

மதி+ப,�456 

�-த0 6ைற8 

1 

கா�சி�ர� வா4� எ�.37, 
தாயார�ம� �ள� ெதC 
ேபவ4ப
ளா� சாைல அைம�த&. 

4.00 
G. �மேரச� - 0.03% 

V. பா4�திப� 0.18% - 

  

ேம6க�டவா8 ெபற$ப�ட ஒ$ப�த$��ள7கள7& �ைறவான ஒ$ப�த$��ள7 அள7�"�ள 

ஒ$ப�ததார%� ஒ$ப�த$��ள7�� ம�ற�தி� அWமதி ேகார$ப�கிற". 
 

அ^வலக �றி$� :-  

  ம�ற� அWமதி வ^1கலா�. 

 (ந.க.எ�.11490/2020/இ1) 
த[4மான�:- 36 அWமதி அள7�க$ப�ட" 
 

17.    கா�சி�ர� ெபCநகரா�சி�� ெசா�தமான கீ,க�ட ��தைக இன1க2�� 2020-2021 Xத& 
2020-23 ஆ� ஆ�� வைர 9�8 ஆ��க2�� ��தைக அWபவ
�"�ெகா�2� உ%ைம 

நகரா�சி நி4வாக� ம68� ��ந[4 வழ1க& "ைற அரசாைண எ�.181, நா�.19.09.2008 ��தைக 
நிப�தைனக2���ப�� ��தைக அWபவ
��� உ%ைம�கான ம8 ஏல� ம68� 

ஒ$ப�த$��ள7க� 05.03.2020 கீ,க�ட வ%ைச எ�.1 ம68� 2-�� ஏல� ம68� 

ஒ$ப�த$��ள7ய
& எவC� கல�"ெகா�ளவ
&ைல. வ%ைச எ�.3-�� ஒ$ப�த$��ள7 ம68� ஏல� 
ேகா%ய� ெதாைகக� ம�ற�தி� பா4ைவ��� X�வ
6�� ைவ�க$ப�கிற". 
 

வ. 
எ� 

��தைக 
இன� 
எ� 

��தைக வ
வர� 
ஏல� / ஒ$ப�த$��ள7ய
& 

கல�"ெகா�டவ4கள7� ெபய4 
ம68� Xகவ% 

��தைகதார4 
ேகா%ய ஏல� 

ெதாைக / 
ஒ$ப�த$��ள7 
ெதாைக \. 

1 4 

நகரா�சி ேபC�" 
நிைலய�தி& ேபC�" 
க�டண� வ�லி��� 

உ%ம� இன�-4 

ஏல� / ம68� ஒ$ப�த$��ள7ய
& கல�"ெகா�ள 
எவC� வரவ
&ைல. ம8 ஏல� ம68� 

ஒ$ப�த$��ள7 ேகாரலா�. 

2 5 

நகரா�சி ேபC�" 
நிைலய�தி& ஒலிெபC�கி 

9ல� ேபC�"க� 
�ற$ப�� கால�ைத 

அறிவ
$ப"ட� தன7யா4 
வ
ள�பர1கைளq� 

வ
ள$பர$ப��"� உ%ம� 

இன�-5 

ஏல� / ம68� ஒ$ப�த$��ள7ய
& கல�"ெகா�ள 
எவC� வரவ
&ைல. ம8 ஏல� ம68� 

ஒ$ப�த$��ள7 ேகாரலா�. 
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3 3 

இராஜாஜி நகரா�சி மp�, 
ஆ�� இைறcசி ச�ைதய
& 

க�டண� வ�லி��� உ%ம� 
(இரய
&ேவ ேரா�)  இன�-3 

S. Xகம" ஆகி& #பய4 
S/o ேஷ�தா(" 

14A, மள7ைக ெதC, கா�சி�ர�. 

\.1,71,000/- 
(ஏல� ெதாைக) 

S. ந�திதா 
த/ெப R. ச�திய$ப� 

12/43, ேக.�.எj. மண
 ெதC, 
மாம&ல� நக4, கா�சி�ர� 

\.1,70,000/- 
(ஏல� ெதாைக) 

S. வ [ர$ப� S/o சாமிநாத� 
50/11C, ேநதாஜி ெதC, 
சி�ன கா�சி�ர� 

\.1,60,000/- 
(ஒ$ப�த$��ள7 

ெதாைக) 

அ^வலக �றி$� :- 

1. வ%ைச எ�.3, ��தைக இன� 3-�� ஏல�தி& இCநப4க2�, ஒ$ப�த$��ள7ய
& ஒC 
நபC� ேம6க�டவா8 கல�"ெகா�� ஏல�ெதாைக ம68� ஒ$ப�த$��ள7 

வழ1கியதி& உcச ஏல� ெதாைக \.1,71,000/- ேகா%ய திC.S. Xகம" ஆகி& #பய4          

S/o ேஷ�தா(" அவ4கள7� ஏல� ெதாைகைய ஊ4ஜித� ெசgயலா�. 

2. வ%ைச எ�.1, 2-& க���ள இன1க2�� ஏல� ம68� ஒ$ப�த$��ள7 ேகார எவC� 
வராததா& ம8 ஏல� ேகார ம�ற� அWமதி�கலா�. 

(ந.க.எ�.12443/2019/அ1) 
த[4மான�:- 37 அ^வலக �றி$ப
�ப� ஒ$�த& அள7�க$ப�ட" 

18. கா�சி�ர� ெபCநகரா�சி 10-வ" வா4�, மா�� ெகா�டைகய
& உ�ள ெபா" #காதார ப
%( 

(ம�டல அ^வலக�-2) அ^வலக�தி& "$�ர( பண
யாள4க2�� ேபா"மான த�ண[4 வசதி 
ம68� அ1� �தியதாக க�ட$ப�� வC� கழி$ப
ட�தி6� ேதைவயான த�ண[4 வசதி ெசgய 
ேவ��ய" அவசியமாகிற". எனேவ ேம6ப� ப�திய
& �தியதாக ஆ,"ைள கிண8 அைம�" 
த�ண[4 வசதி ஏ6ப��"த& ம68� இதர பண
க� ேம6ெகா�2� பண
�� தயா%�க$ப�ட 

மதி$பv� \.9.90 இல�ச�தி6� ம�ற�தி� அWமதி ேகார$ப�கிற". 
அ(வலக 6றி+� 

 ம�ற� அWமதி வழ1கலா�.          (ந.க.எ�.4319/2020/இ1) 
 

த[4மான�:- 38 அWமதி அள7�க$ப�ட" 

19. கா�சி�ர� ெபCநகரா�சி���ப�ட வா4� எ�.4 அ1காள�ம� ேகாய
& ப
��ற ப�திய
& #மா4 

20 ���ப1க� வா,�" வCகி�றன4. இ$ப�திய
& ெதாட4�" கழி(ந[4 கசி�" ெதC Xfவ"� 

ெச&வதாக(�, இத6� நிர�தர த[4( காண ெபா" ம�கள7டமிC�" �கா4க� வ�த வ�ண� உ�ள". 

இ$�கா%�ேப%& இட� ேநராg( ெசgததி& மWதார4 �றி$ப
���ள இடமான" மிக(� தா,வான 

ப�தியாக உ�ளதா& அCகி& உ�ள பாதாளc சா�கைட ப
ரதான �ழாய
& இைண$� ஏ6ப��த இயலாத 

நிைலய
& உ�ள". எனேவ ேம6ப� ப�திய
& �தியதாக Septic Tank (Sump) அைம�" பாதாளc 

சா�கைட ப
ரதான �ழாய
& இைண$� ஏ6ப��த(�, அத6கா�� உ�ேதச ெசலவ
ன� \.3.40 

இல�ச�தி6� ம�ற�தி� அWமதி ேகார$ப�கிற". 

அ^வலக �றி$� :- 

 ம�ற� அWமதி அள7�கலா�.     (ந.க.எ�.4529/2020/இ3) 
 

த[4மான�:- 39 அWமதி அள7�க$ப�ட" 
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20. 2019-20-ஆ� ஆ�� த�ன7ைற( தி�ட�தி�கீ,, கா�சி�ர� ெபCநகரா�சி���ப�ட 

ஓ%�ைக ப�திய
& 38 எ�ண
�ைகய
& நிர�தர காgகறி கைடக� ம68� அ�$பைட வசதிக� 
ஏ6ப��"� பண
�� கீ,�றி$ப
���ள வ
வர$ப� பண
 ேம6ெகா�ள மாவ�ட ஊரக வள4cசி 

Xகைம, கா�சி�ர� அவ4கள7� ெசய&Xைற உ�திர( ந.க.எ�.2949/2019/அ1, நா�.10.04.2020-� 
9ல� நி4வாக அWமதி வழ1கி உ�திரவ
ட$ப���ள வ
வர� ம�ற�தி� பா4ைவ���, பதிவ
6�� 
ைவ�க$ப�கிற". 
 

வ. 

எ� 
பண& வ&வர�    

மதி+ப,�- 

ெதாைக 

(..ல�ச/தி0) 

வர+ெப5E�ள 
ெபாGம�க� 

பD6/ ெதாைக 
.. 

ேதைவ+ப-� 
அரH மா!ய� .. 

1 

ஓ%�ைக ப�திய
& 
உ�க�டைம$� வசதிக2ட� 
��ய 38 கைடக� ெகா�ட 
�தியதாக காgகறி அ1கா� வளாக 
க��ட� க��� பண
 

40,68,000/- 20,34,000/- 20,34,000/- 

 

அ(வலக    6றி+� :-   

ம�ற� பதி( ெசgயலா�.      (ந.க.எ�.3982/2020/இ1) 
த[4மான�:- 40 பதி( ெசgய$ப�ட". 

21. கா�சி�ர� ெபCநகரா�சிய
& ெபா" நிதிய
�கீ, கீ,�காe� பண
கைள ேம6ெகா�ள 

20.05.2020 அ�8 ஒ$ப�த$��ள7க� ேகா%யதி&, கீ,�க�ட வ
வர$ப� வரெப68�ளைத 

ம�ற�தி� பா4ைவ��� ஒ$�த^��� ைவ�க$ப�கிற".  
 

வ. 

எ� 
ேவைலய&! ெபய)    மதி+ப,-  

ஒ+ப2ததார) 
ெபய) 

சதவ 3த� 

அதிக� 6ைற8 

1 

திCவ [திப�ள� த6காலிக வாகன� 
நி8�திமிட�தி& 52 எ�ண
�ைக 

400W ஒள7C� வ
ள��கைள 48 
நா�க2�� வாடைக 
அ�$பைடய
& அைம�" 
ஓள7ரைவ�த& பண
 

2,49,600/- 

எ�.ேசக4 - 0.50% 

வ
.பா4�திப� 1.00% - 

 

அ(வலக    6றி+� :-   

 

          ேம6க�டவா8 ெபற$ப�ட ஒ$ப�த$��ள7ய
& �ைறவான ஒ$ப�த$��ள7க� அள7�"�ள 
ஒ$ப�ததார%� ஒ$ப�த$��ள7�� ம�ற� ஒ$�த& வழ1கலா�. 
 

   (ந.க.எ�.1143/2020/இ1) 
த[4மான�:- 41 அ^வலக �றி$ப
�ப� ஒ$�த& அள7�க$ப�ட" 
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22.  கா�சி�ர� நகரா�சி  ெபா"#காதார$ ப
%வ
& பய�பா��& உ�ள கீ,காe� லா%க2�� 

2020-21-� ஆ���� த�திcசா�8 ெபற ேவ��q�, அத6கான பராம%$� பண
க� ேம6ெகா�ள   

ஒ$ப�த$��ள7க� ேகார(�,  அத6கா�� ேதாராய ெசலவ
ன�தி6�� ம�ற அWமதி ேகார$ப�கிற".    

        

வ.எ� வாகன/தி! வ&வர� ெதாைக ., 
1 TN 21 AM 5369     - TATA ACE    2.00  இல�ச� 
2 TN 21 H 3360        - Tipper Lorry    3.50  இல�ச� 
3 TN 21 BC 3727     - Compact Lorry    4.50  இல�ச� 
4 TN 21 AM 1663     -  JCB    7.00 இல�ச� 
5 TN 21 AM 5386     -  TATA ACE    2.00 இல�ச� 
6 TN 21 H 3396      2.55 இல�ச� 
7 TN 21 H 2646        -  Tipper Lorry    3.50 இல�ச� 

    

அ(வலக�    6றி+�....    

    

    ம!ற�    அIமதி    அள��கலா�....                                                                                                                                                                        ((((    ந....க....எ�. . . . 1489 / 2019    / / / / எJ1111    ))))    

 

த[4மான�:- 42 அWமதி அள7�க$ப�ட" 

    
    

23. கா�சி�ர� ெபCநகரா�சிய
& ெபா" நிதிய
�கீ, கீ,�காe� பண
கைள ேம6ெகா�ள 28.05.2020 

அ�8 ஒ$ப�த$��ள7க� ேகா%யதி&, கீ,�க�ட வ
வர$ப� ஒ$ப�த$��ள7க� வரெப68�ளைத 

ம�ற�தி� பா4ைவ��� ஒ$�த^��� ைவ�க$ப�கிற".  

    

வ. 

எ� 
ேவைலய&! ெபய)    

மதி+ப,�- 

ெதாைக 

(.. 

ல�ச/தி0
) 

ஒ+ப2ததார)க� 
ெபய) 

தி� / தி�மதி / M/s 

ஒ+ப2த சதவ 3த� 
மதி+ப,�456 

�-த0 6ைற8 

1 
41-வ" வா4� ந�த$ேப�ைட உர�கிட1கி& 
பfதைட�"�ள எைடேமைடய
ைன ச%ெசgத& 
பண
.  

5.50 
P.வ&ஜயர6நாத!  0.03% 

G.ல�Hமி 0.16%  

2 

14-வா4� ெச1��த4 நக4, வ [ரகாள7ய�ம� 

ேகாய
& ெதC, ேசாள [jவர4 ேகாய
& ெதC, 15-
வ" வா4� திCேம6ற�jவர4 ேகாய
& ெதC, 

16-வ" சி.எj.எ� ெதC வா4� சி.எj.எ� ேம�� 
ெதC, 34-வ" வா4� பாவாேப�ைட ப
��ற�, 46-
வ" வா4� சி�ைனய��ள�, அ�ணா 

��ய
C$� (2 Nos) ஆகிய இட1கள7& உ�ள 
கழி$ப
ட1கள7& பf"பா4$� பண
க� 
ேம6ெகா�2த& பண
. 

9.90 

P.வ&ஜயர6நாத!  0.14% 

G.ல�Hமி 0.37%  

3 

நகரா�சி ஆைணய4 ம68� நகரா�சி ெபாறியாள4 
��ய
C$�க2�� வ4ண� �சி �"$ப
�த& 
ம68� ஆைணய4 ��ய
C$ப
& அ�தியாவசிய 
உபகரண1க� வா1கி ெபாC�"த& பண
. 

7.00 

P.வ&ஜயர6நாத!  0.14% 

G.ல�Hமி 2.41%  
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4 

27-வ" வா4�, அலாப� ஏ%�கைர ெதCவ
& 
�தியதாக சி8மி�வ
ைச ேமா�டாCட� ��ய 
ஆ,"ைள கிண8 ம68� சி�ெட�j (ழWஞ� 
�யேம) ெதா�� �தியதாக அைம�த&, 
பfதைட�த பகி4மான �ழாgகைள மா6றி 

�தியதாக �ழாg அைம�த& பண
. 27-வ" வா4�, 
அலாப� ஏ%�கைர ெதCவ
& �தியதாக 
சி8மி�வ
ைச ேமா�டாCட� ��ய ஆ,"ைள 

கிண8 ம68� சி�ெட�j (HDPE Tank) 
ெதா�� �தியதாக அைம�த&, பfதைட�த 
பகி4மான �ழாgகைள மா6றி �தியதாக �ழாg 
அைம�த& பண
. 

8.50 

P.வ&ஜயர6நாத!  0.06% 

G.ல�Hமி 1.05%  

  
அ(வலக    6றி+�::::----        
    

ேம6க�டவா8 ெபற$ப�ட ஒ$ப�த$��ள7கள7& �ைறவான ஒ$ப�த$��ள7க� அள7�"�ள 

ஒ$ப�ததார%� ஒ$ப�த$��ள7�� ம�ற� அWமதி வழ1கலா�....    

....    

 (ந.க.எ�. 1143/2020/இ1)    

த3)மான�::::----    43 43 43 43 அ(வலக    6றி+ப&!ப4    ஒ+�த0    அள��க+ப�டG 
 

24. கா�சி�ர� ெபCநகரா�சிய
& ெபா" நிதிய
�கீ, கீ,�காe� பண
கைள ேம6ெகா�ள 

22.05.2020 அ�8 ஒ$ப�த$��ள7க� ேகா%யதி&, கீ,�க�ட வ
வர$ப� வரெப68�ளைத 
ம�ற�தி� பா4ைவ��� ஒ$�த^��� ைவ�க$ப�கிற".    
    

வ. 

எ� 
ேவைலய&! ெபய)    

மதி+ப,�- 

ெதாைக 

(.. 

ல�ச/தி0
) 

ஒ+ப2ததார)க� 
ெபய) 

தி� / தி�மதி / M/s 

ஒ+ப2த சதவ 3த� 
மதி+ப,�456 

�-த0 6ைற8 

1 

19-வ" வா4� ெச1க&வராய� ஒ�தவாைட ெதCவ
& 

உ�ள ெபா" #காதார அ^வலக�தி& (Ward Office) 

மராம�" பண
க� ேம6ெகா�2த&. 

 

1.30 
S.ர1கநாத� 0.01%  

S.அXதா  0.04% 

2 

39-வ" வா4� சி�ன கா�சி�ர� வட�� மாட வ [திய
& 

உ�ள நகரா�சி ெதாட�க$ப�ள7�� �தியதாக 

#68#வ4, கழிவைற பf"பா4�" ேம6�ைர 

அைம�" ைட&j பதி�த& பண
. 
 

4.90 
S.ர1கநாத� 0.42%  

S.அXதா  0.25% 

3 

29-வ" வா4� கா�தி சாைல நகரா�சி 
ெதாட�க$ப�ள7�� �தியதாக வ�$பைற க��ட� 

க��த&, ஏ6கனேவ உ�ள க��ட�தி6� 

(Weathering Course) அைம�த&, த�ேடா� 

பதி�த& ம68� �தியதாக ஆ,"ைள �ழாg கிண8 

அைம�" த�ண[4 வசதி ஏ6ப��"த& பண
. 

9.80 

S.ர1கநாத� 0.40%  

S.அXதா  0.10% 

    ேம6க�டவா8 ெபற$ப�ட ஒ$ப�த$��ள7கள7& �ைறவான ஒ$ப�த$��ள7க� அள7�"�ள 
ஒ$ப�ததார%� ஒ$ப�த$��ள7�� ம�ற�தி� அWமதி ேகார$ப�கிற". 
அ(வலக 6றி+�:-   

  ம!ற� அIமதி வழDகலா�. 
 

த3)மான�:- 44 அ(வலக 6றி+ப&!ப4 ஒ+�த0 அள��க+ப�டG 
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 25.  கா�சி�ர� ெபCநகரா�சிய
& ெபா" நிதிய
�கீ, கீ,�காe� பண
ய
ைன ேம6ெகா�ள 

27.05.2020 அ�8 ஒ$ப�த$��ள7க� ேகா%யதி&, கீ,�க�ட வ
வர$ப� ஒ$ப�த$��ள7க� 

வரெப68�ளைத ம�ற�தி� பா4ைவ��� ஒ$�த^��� ைவ�க$ப�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 rjÅjx¥gªj rjÅjx¥gªj rjÅjx¥gªj rjÅj« « « « 
kÂ¥Õ£o‰FkÂ¥Õ£o‰FkÂ¥Õ£o‰FkÂ¥Õ£o‰F 

TLjšTLjšTLjšTLjš FiwÎFiwÎFiwÎFiwÎ 

1 

50-வ" வா4� ெசவ
லிேம�, 51-வ" வா4� 

ராஜ[�கா�தி நக4 ம68�         45-வ" வா4� 

திC$பC�தி���ற� ஆகிய இட1கள7& 

அைம�"�ள நவ [ன கழி$ப
ட1கள7& 

மா68 திறனாள7க2�ெகன சாg( தள�, 

த�ண[4 வசதி ம68� மி� வ
ள��க� 

அைம�த& பண
. 

1.30 

V. பா4�திப� - 0.32% 

K. பா��ய� 0.14% - 

2 

51-வ" வா4� ப&லவ� நக4 ந[4�ேத�க� 

ெதா�� அைம�"�ள ப�தி�� #68c#வ4 

அைம�" வ�ண� �#த& பண
. 
8.80 

V. பா4�திப� - 0.30% 

K. பா��ய� 0.43% - 

3 

நகரா�சி���ப�ட ப
C�தாவ� நக4, ஜ[வா 

நக4, ஆ�சேநயா அெவ�o, 

காமா�சிய�ம� நக4, 9கா�ப
ைக நக4, 

தைலயா% ெதC வ�ளலா4 நக4, �மர� 

நக4 ம68� இராகேவ�திரா நக4 ஆகிய 

ப�திகள7& �தியதாக 3” & 4” PVC ��ந[4 

வ
நிேயாக �ழாgக� அைம�த& பண
 

9.80 

V. பா4�திப� - 0.74% 

K. பா��ய� 1.13% - 

அ(வலக    6றி+� :- 

 

ேம6க�டவா8 ெபற$ப�ட ஒ$ப�த$��ள7கள7& �ைறவான ஒ$ப�த$��ள7க� அள7�"�ள 

ஒ$ப�ததார4கள7� ஒ$ப�த$��ள7க2�� ம�ற� அWமதி வழ1கலா�. 

 

(ந.க.எ�.1143/2020/இ1) 

 

த3)மான�:- 45 அ(வலக 6றி+ப&!ப4 ஒ+�த0 அள��க+ப�டG 
 

 

 

நகரா�சி அ^வலக�.                       (ஓ�) ரா. மேகjவ% 

கா�சி�ர�.                                                             தன7 அ^வல4, 

நா�:- 29.05.2020                                               கா�சி�ர� ெபCநகரா�சி. 

 

// உ�ைம நக& // 
 

 

ஆைணய4, 

கா�சி�ர� ெபCநகரா�சி. 
  
 
 
 


