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1 69. fhiu¡Fo efuh£Á Átf§if kht£l¤Âš mikªJŸs Áw¥ò ãiy efuh£ÁahF«. Ïªefuh£Á 
_‹wh« ãiy efuh£Áahf 09.05.1928š bjhl§f¥g£L Kiwna 26.02.1947š Ïu©lh« ãiy 
efuh£ÁahfÎ«, 25.01.1979š Kjš ãiy efuh£ÁahfÎ« 14.12.1988 Kjš nj®Îãiy efuh£ÁahfÎ« 
brašg£L jw¦nghJ, murhiz v©.74 ehs¦28.05.2013 Kjy¦ Áw¥ò ãiy efuh£Áahf bray¦g£L 
tU»wJ. Ïªef® 13.75 rJu ».Û gu¥gsÎ bfh©ljhF«. 36 th®Lfshf efuh£Á¥ gFÂ 
Ãç¡f¥g£LŸsJ. 2011M« M©L k¡fŸ bjhif fz¡bfL¥Ã‹go efç‹ k¡fŸ bjhif 1,06,714  
MF«.   
             fhiu¡Fo òuhjd efukhfÎ«, R‰Wyh jykhfÎ« és§F»wJ. br£oeh£L ghu«gça 
fiyea¤Jl‹ Toa ÅLfis gh®itæl btëkhãy§fŸ k‰W« btëehLfëš ÏUªJ R‰Wyh 
gaâfŸ tUif òç»‹wd®. efiu R‰¿ÍŸs R‰Wyh jy§fis gh®itælÎ« bghJk¡fŸ mÂf 
mséš fhiu¡Fo¡F tUif jU»‹wd®. efiu R‰¿ 15 ».Û R‰wséš mikªJŸs nfhéš 
jy§fshd ÃŸisah®g£o, F‹w¡Fo, mça¡Fo k‰W« g£lk§fy¤Â‰F g¡j®fŸ mÂf« 
tU»‹wd®.  
     nkY« k¤Âa ä‹ntÂæaš MŒÎ¡ fHf«, òfœbg‰w mHf¥gh bgh¿æaš fšÿç, mHf¥gh 
gšfiy¡fHf« efiubah£o cŸsjhš ca®fšé bgw ÏªÂah KGtÂY« ÏUªJ khzt®fŸ tUif 
jU»wh®fŸ. Ïjdhš ÂdK« 50000 eg®fŸ tªJnghF« äf K¡»a efukhf fhiu¡Fo és§F»wJ. 
nkY« fhiu¡Fo efçèUªJ br‹id, ÂU¢Á, Ïuhnk°tu« ngh‹w ef®fS¡F Ïuæš ngh¡Ftu¤J«, 
jäœeh£oš gy efu§fS¡F ngUªJ ngh¡Ftu¤J« cŸsjhš ef® ts®¢Á¡F ngUjéahf ÏU¡»wJ. 
gaâfë‹ eyid fU¤Âš bfh©L Ïu©L efuh£Á ngUªJ ãiya§fŸ mid¤J trÂfSl‹ 
brašgL¤j¥g£L tU»wJ. khzt®fŸ fšé f‰f 30 v©â¡ifæš efuh£Á k‰W« jåah® gŸëfŸ 
Ïa§» tU»wJ. bghJ k¡fë‹ kU¤Jt Á»¢ir¡fhf muR kU¤Jtkid, efuh£Á kf¥ngW 
kU¤JtkidfŸ k‰W« jåah® kU¤JtkidfŸ Ïa§» tU»wJ. nkY«,  Ïªefçy¦ Ã¤jis, Áy¦t®, 
bts¦ë¥ bghU£fs¦ jhaç¥ò bjhêw¦rhiiy cs¦sd.  
   nkY«, Ïªefçy¦ éahghu« bra¦Í« itufw¦fS¡F jåm§Ñfhu« cs¦sJ. Ï¢Áw¥ò bgw¦w 
fhiu¡Fo efuh£Á 93 M©Lfshf efuh£Áahfnt cs¦sJ.   
   Ïªefçy¦ FoÚ® éãnahf¤Âw¦F tw¦whj ÉteÂahf ‘ r«igCw¦W’  vd¦D« M®oîad¦  Cw¦W 

த��மான எ�.69 
அ�வலக� �றி�� 
அ�மதி�க�ப�ட� 



gFÂ cs¦sJ. காைர��� நகரா�சி"ட# கீ%க�ட ேப'ரா�சி ம()* ஊரா�சிகைள இைண/� காைர��� 
நகரா�சிய1ைன மாநகரா�சியாக தர* உய�/தலா*. 
1. ேகா�ைட4� ேப'ரா�சி 
2. ச6கரா�ர* ஊரா�சி 
3. ேகாவ18� ஊரா�சி 
4. இ��ப��� ஊரா�சி 
5. அ;ய��� ஊரா�சி 
6. அமராவதி�<� ஊரா�சி 
  எனேவ, காைர��� நகரா�சி"ட# 1 ேப'ரா�சி 5 ஊரா�சிகைள ஒ?6கிைண/� காைர��� 
நகரா�சிய1ைன மாநகரா�சியாக தர* உய�/திட அரசி(� உ;ய @# ெமாழிCகD அ��ப1 ைவ�க 
ம#ற/தி# அ�மதி ேவ�ட�பEகிற�.               
mYtyf¡F¿¥ò:-   
                mDkÂ¡fyh«. 

1 70. காைர��� நகரா�சி ச�ேவ வா�E எ�.03, ப1ளா� எ�.25, நகரளC எ�.737/1ஏJ அைமK�Dள 
வ1Lத�ரண* 0.0741.0 ச.மM பர�பளC இட/ைத ப1.ஆ�.O�ப1ரமண1ய# எ#பவ?�� தவ)தலாக ப�டா 
வழ6கியைத ர/� ெசP� ப.@.ப1.4966/16 நாD 27.05.2020J உ/தரC ப1ற�ப1�க�ப�EDள�. அத# ேப;J 
வ�டா�சிய�, காைர��� அவ�கQ�� ஆைணய;# ெபய;J ப�டா மா)தJ ெசP� உ/தரC 
வர�ப�EDள�. ேம(ப� உ/தரைவ எதி�/� நில நி�வாக ஆைணய�, ெச#ைன அவ�களRட* 
ேமJ@ைறயS�E வ1�ண�ப* சம��ப1/�Dளதாக ெத;வ1/� க�த* வர�ப�ட�. ேம(ப� ேமJ@ைறயS�E 
வ1�ண�ப* தDQப� ெசPய�ப�EDளதாJ ெச#ைன உய�ந�திம#ற/திJ வழ�� எ�.WP.NO.10958 OF 2021 
என எ�ண1�E நகரா�சி ஆைணய�, காைர��� அவ�கைள 4* ப1ரதிவாதியாக ேச�/�Dளா�. ேம(ப� 
வழ�ைக நட/தியத(கான ெதாைக '.15,000/-ஐ தி?.கா�/திைகபால# வழ�கறிஞ� அவ�கQ�� வழ6கC* 
வழ�கிைன ெதாட�K� நட/�வத(� வழ�கி(கான ெசலவ1ன/ ெதாைக வழ6கC* ம#ற* அ�மதி 
ேவ�ட�பEகிற�. 
அ�வலக��றி��: 
       ம#ற* அ�மதி�கலா*. 

(ந.க.எ�.4064/2014/எ�1) 

த��மான எ�.70 
அ�வலக� �றி�� 
அ�மதி�க�ப�ட� 

2 71. இKநகரா�சிய1J உDள லா�ெட� 6 வ?ட6கQ�� ேமJ ஆனதாJ ஆPC `�ட6கQ�� ம�ைர 
ம()* ெச#ைன அ�வலக6கQ�� எE/�a ெசJ�* ேபா� பவ� ந��/� வ?வதிJைல. மாநில 
நிதி��b PFMS, தி�ட�பண1கD ேபா#ற ஆPC� `�ட6கQ�� (ஆைணயாள�, ெபாறியாள�, கண�க�) 
எE/�a ெச#) பண1 ெசPய மிகC* சிரமமாக உDள�. எனேவ, �தியதாக ஒ? ேல�ெட� (LAPTOP) 
வா6�வத(�*, தண1�ைக கால6களRJ தண1�ைக ப/திகைள ப1;�� எE�பத(� தண1�ைக ப1;வ1(�*, 
வ?வாP ப1;வ1J ேக�� அறிவ1�� எE�பத(� `Eதலாக ஒ? ப1;��ட� ேதைவ�பEவதாJ இர�E 
ேலச� ப1;��ட� வா6�வத(�*, கJ��க�� வ;வhJ ைமய/திJ உDள டா�ேம�;� ப1;��ட� 

த��மான எ�.71 
அ�வலக� �றி�� 
அ�மதி�க�ப�ட� 



பbதைடK� த(ேபா� பb�ந��க* ெசPய�ப�E உபேயாக/திJ உDள�. எனேவ, ஆ�E இ)திய1J 
வ;வhJ அதிகமான ேநர6களRJ பb� ஏ(ப�டாJ `Eதலாக இர�E ப1;��ட�கD வா6கினாJ 
அaசமய/திJ உபேயாக�பE/தி ெகாDள, �திய டா�ேம�;� ப1;��ட� வா6�வத(�*, அைன/� 
கண1ண1களR�* ஆ��ைவரL காலாவதி ஆகிவ1�டதாJ �திய ஆ��ைவரL 30 எ�ண* 
வா6�வத(�*, ேகாவ1� கால6களRJ அ��க� காெணாளR ஆPC� `�ட* நைடெப)வதாJ `Eதலாக 
ஒ? ெவ�ேகமரா ம()* LபS�க� வா6�த(�* ஆ�* உ/ேதச ெசலவ1ன* '.3,00,000/-�� வா6கி 
வழ6�வத(� ம#ற/தி# அ�மதி ேவ�ட�பEகிற�. 
 அ�வலக��றி��: 
       அ�மதி�கலா*. 

(ந.க.எ�.834/2020/இ1) 
3 72. இKநகரா�சி�� ெசாKதமான ெபாறிய1யJ ப1;C ஈ�� வாகன* எ�.  

TN63 R 5566-�� பb�கD ச;ெசP"* பண1�� 14.07.2021 அ#) வ1ைல��DளRகD ேகா;யதிJ கீ%க�டவா) 
j#) வ1ைல��DளRகD வர�ெப()Dளன. 

1. Sri Amman Automobiles, Karaikudi  - %. 25,150/- 
2. Sri Solai Raja Auto Carriage, Karaikudi   - %.27,700/- 
3. Sri Balaji Auto Mobiles, Karaikudi  - %.30,500/- 

ெபற�ப�ட j#) வ1ைல��DளRய1J �ைறவான வ1ைல��DளR வழ6கிய  
Sri Amman Automobiles, Karaikudi அவ�களR# வ1ைல��DளRைய ஏ(க அ�மதி ேவ�ட�பEகிற�. 
அ)வலக��றி,B:   
          அ. �ைறவான வ1ைல��DளRைய ஏ(கலா*. 
      ஆ. பண1ய1# அவசர அவசிய* க?தி தனR அ�வல;# @# அ�மதி ெப()  
ேமJநடவ��ைக�� ெதாட�Kததைத"* அ�மதி�கலா*. 

த��மான எ�.72 
அ�வலக� �றி�� 
அ�மதி�க�ப�ட� 

4 73. இKநகரா�சி ெபாறிய1யJ ப1;வ1J இய6கி வ?* ��ந�� வாகன எ�. TN63 T 2437-�� வாகன கா�பSE 
30.08.2021J @�வைடவதாJ அதைன ���ப1�க ஓ;ய�டJ இ#Lhர#L க*ெபனR லிமிெட� 
நி)வன/தி(� ெதாைக '.31382/-ஐ ெச�/திட ம#ற/தி# அ�மதி ேவ�ட�பEகிற�. 
அ�வலக��றி��: 
       அ�மதி�கலா*. 

த��மான எ�.73 
அ�வலக� �றி�� 
அ�மதி�க�ப�ட� 

5 74. இKநகரா�சி அ�வலக எதி;J உDள @�யரச# சாைல நகரா�சி l6காவ1J அைமK�Dள ஆ%�ழாP 
கிண) மி# ேமா�டா� இய6காததாJ �திதாக 5HP ந��j%கி மி# ேமா�டா� வா6�வத(� 12.07.2021 அ#) 
வ1ைல��DளR ேகா;யதிJ கீ%க�டவா) j#) வ1ைல��DளRகD வர�ெப()Dளன. 
1. காசி* Lேடா�L, காைர���   - '. 60,900/- 
2. மJ� மா�ெக��6, ம�ைர   - ', 61,700/- 
3. m ெஜன �Lவ� எெல��;�கJL, ம�ைர - '. 62,400/- 
ெபற�ப�ட j#) வ1ைல��DளRகளRJ �ைறவான வ1ைல��DளR வழ6கிய  

காசி* Lேடா�L, காைர���, அவ�களR# வ1ைல��DளRைய ஏ()�ெகாDளC* ெசலC/ ெதாைக '.60,900/-

த��மான எ�.74 
அ�வலக� �றி�� 
அ�மதி�க�ப�ட� 



�� அ�மதி ேவ�ட�பEகிற�. 
அ)வலக��றி,B:   

        அ.  �ைறவான வ1ைல��DளRைய ஏ(கலா*. 

        ஆ. பண1ய1# அவசர அவசிய* க?தி தனR அ�வல;# @# அ�மதி ெப() நடவ��ைக 
ேம(ெகாDள அ�மதி�கலா*. 
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6 75. இKநகரா�சி�� ெசாKதமான ெபாறிய1யJ ப1;C ஈ�� வாகன* எ�.TN63 R 5566-�� �திதாக டய�கD மா()* 

பண1�� 14.07.2021 அ#) வ1ைல��DளRகD ேகா;யதிJ கீ%க�டவா) j#) வ1ைல��DளRகD வர�ெப()Dளன. 

1.     ெஜ டய�L அ�� அலாP#ெம��,காைர���.  - '. 27,200/- 

2.    ேதவ1 ஆ�ேடா Lேப�L, காைர���    - '.27,600/- 

3.     ஐயனா� டய�L அ�� �ேரட�L, காைர���   - '.28,000/- 

ெபற�ப�ட j#) வ1ைல��DளRய1J �ைறவான வ1ைல��DளR வழ6கிய  

ெஜ டய�L அ�� அலாP#ெம�� காைர���, அவ�களR# வ1ைல��DளRைய ஏ(க அ�மதி 
ேவ�ட�பEகிற�. 

அ)வலக��றி,B:   

           அ.  �ைறவான வ1ைல��DளRைய ஏ(கலா*. 

           ஆ. பண1ய1# அவசர அவசிய* க?தி தனR அ�வல;# @# அ�மதி ெப()  ேமJநடவ��ைக�� 

ெதாட�Kததைத"* அ�மதி�கலா*. 

த��மான எ�.75 
அ�வலக� �றி�� 
அ�மதி�க�ப�ட� 

7 76. நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச#ைன அவ�களR# ெசயJ@ைற க�த* ந.க.எ�.20452/2020/LA3 நாD 
10.11.2020#ப� ம/திய அரசி# 15வ� நிதி��b மா#ய நிதிய1# கீ% 2020-2021* ஆ��(� TIED GRANT 
நிதியாக @தJ தவைணயாக '.13725594/- இKநகரா�சி�� வர�ெப()Dள�. ெதாட�K� இர�டா* 
தவைணயாக '.13725594/- வரCDள�. ேம(க�EDள க�த/திJ ெத;வ1�க�ப�EDள அரசாைணய1J 
ெத;வ1/�Dள ெநறி@ைறகளR#ப� இர�E தவைண ெதாைககைள"* ('.274.52 இல�ச*) ேச�/� 
கீ%�க�EDள திட�கழிC ேமலா�ைம பண1கD, ��ந�� வ1நிேயாக� பண1கD ம()* மைழந�� ேசக;�� 
க�டைம�� பண1கD ேத�C ெசPய�ப�E நக�ம#ற த��மான* எ�.244, நாD 31.12.2020J அ�மதி 
ெபற�ப�ட�. 
வ.எ� பண1ய1# ெபய� மதி�பSE  

('. ெதாைக 
இல�ச/திJ) 

1 காைர��� நகரா�சி ரLதா உர�கிட6� வளாக/திJ 20 
ெம.ட# திற# ெகா�ட எ;4�E உைல நி)CதJ ('.250.00 
இல�ச* x 75%) 

187.50 

2 BOV வாகன6கQ�� �திய ேப�ட;கD வா6�தJ 15.00 
3 நகரா�சி தைலைம ந�ரளR�� நிைலய/தி(� 100 எa.ப1 

மி#ேமா�டா� வா6�தJ 
25.00 

த��மான எ�.76 
அ�வலக� �றி�� 
அ�மதி�க�ப�ட� 



4 ெச�காைல சிவ#ேகாவ1J ஊரண1�� மைழந�� ேசக;�� 
க�டைம�� ம()* ேம*பாE பண1கD ெசPதJ 

25.00 

5 ெசxைச ஊரண1�� மைழந�� ேசக;�� க�டைம�� ம()* 
ேம*பாE பண1கD ெசPதJ 

25.00 

 ெமா/த* 277.50 
த(ேபா� வ.எ�.1J க�EDள எ;4�E உைல நி)CதJ பண1 ேம(ெகாDள உ;ய அ�மதி கிைட�க� 
ெபறாத நிைல உDளதாJ அ�பண1�� ஒ��க�ப�ட ெதாைகய1J ('.187.50 இல�ச*) கீ%க�EDளவா) 
திட�கழிC ேமலா�ைம பண1கD ம()* ��ந�� வ1நிேயாக� பண1கD ேத�C ெசPய�ப�EDளன. 
இ�பண1கQ�கான மதி�பSEகQ�� ம#ற/தி# அ�மதி ேவ�ட�பEகிற�. 
வ.எ� பண1ய1# ெபய� மதி�பSE  

('. ெதாைக 
இல�ச/திJ) 

1 திட�கழிC @தJநிைல ேசகர* பண1கQ�� 2 எ�ண* LCV 
வாகன* வா6�தJ 

16.00 

2 திட�கழிC @தJநிைல ேசகர* பண1கQ�� 10 எ�ண* BOV 
வாகன* வா6�தJ 

25.00 

3 திட�கழிC ேமலா�ைம பண1�� �திதாக ஒ? JCB வாகன* 
வா6�தJ 

37.00 

4 கழனRவாசJ ம()* கேணச�ர* MCC அ?கிJ RRC 
அைம/தJ 

20.00 

5 ேச�வா� ஊரண1 ம()* ெசxைச MCC அ?கிJ RRC 
அைம/தJ 

25.00 

6 5 ெம�;� ட# திற# ெகா�ட மர அ)ைவ இயKதிர* 
(Shredder) வா6�தJ 

20.00 

7 ��ந�� வ1நிேயாக பண1கQ�காக �திய ந��j%கி 
மி#ேமா�டா�கD வா6�தJ 

20.00 

8 நகரா�சி தைலைம ந�ரளR�� நிைலய/திJ ேம*பாE பண1கD 
ம()* உ��ற சாைல வசதி ெசPதJ 

25.00 

 ெமா/த* 188.00 
அ�வலக��றி��: 
      ேம(க�ட மதி�பSEகQ�� ம#ற* அ�மதி வழ6கலா*. `EதJ ெசலவ1ன/ைத ெபா� 
நிதிய1லி?K� ேம(ெகாDள ம#ற* அ�மதி வழ6கலா*. 

 8 77. காைர��� இரய1Jேவ பSட� சாைலய1J உDள அரO ெபா� ம?/�வமைன வளாக/திJ இ?*� ஆ6கிJ த��மான எ�.77 



ம()* தகEகைள ெகா�E நாD வாடைக அ��பைடய1J த(காலிகமாக நிழJபKதJ ஒ? மாத கால/தி(� 
அைம�பத(� '.77,500/-�� நக�ம#ற த��மான* எ�.25 நாD 31.05.2021J அ�மதி ெபற�ப�ட�. ெதாட�K� 
மாவ�ட ஆ�சி/ தைலவ� அவ�களR# அறிCைரய1#ப� ேம�* `Eதலாக 20 நா�கQ�� நிழ(பKதJ 
இ?��*ப� ந����� ெசPய�ப�ட�. எனேவ, `Eதலான 20 நா�கQ��;ய வாடைக ெதாைக '.50,000/-�� 
ம#ற/தி# அ�மதி ேவ�ட�பEகிற�. 
அ)வலக��றி,B:   

        ெகாரனா நிதிய1லி?K� ெசலவ1ன* ேம(ெகாDள அ�மதி�கலா*. 
(ந.க.எ�.3415-3/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� 
அ�மதி�க�ப�ட� 
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09 78. இKநகரா�சிய1J ெச�காைல ேமJநிைல ந�� ேத�க ெதா�� அ?கிJ உDள தைரம�ட ந��ேத�க 
ெதா��ய1J 15HP ந��j%கி மி# ேமா�டா� பbதாகி இய6காததாJ அத(� பதிலாக �திதாக 10HP  ந��j%கி 
மி# ேமா�டா� வா6�வத(� 12.07.2021 அ#) வ1ைல��DளR ேகா;யதிJ கீ%க�டவா) j#) 
வ1ைல��DளRகD வர�ெப()Dளன. 
1. காசி* Lேடா�L, காைர���   - '. 60,300/- 
2. மJ� மா�ெக��6, ம�ைர   - ', 72,600/- 
3. m ெஜன �Lவ� எெல��;�கJL, ம�ைர - '. 73,500/- 
ெபற�ப�ட j#) வ1ைல��DளRகளRJ �ைறவான வ1ைல��DளR வழ6கிய  

காசி* Lேடா�L, காைர���, அவ�களR# வ1ைல��DளRைய ஏ()�ெகாDளC* ெசலC/ ெதாைக '.60,300/-
�� அ�மதி ேவ�ட�பEகிற�. 
அ)வலக��றி,B:   

        அ.  �ைறவான வ1ைல��DளRைய ஏ(கலா*. 

          ஆ. பண1ய1# அவசர அவசிய* க?தி தனR அ�வல;# @# அ�மதி ெப() நடவ��ைக 
ேம(ெகாDள அ�மதி�கலா*. 

த��மான எ�.78 
அ�வலக� �றி�� 
அ�மதி�க�ப�ட� 

10 79. இKநகரா�சி�� ெசாKதமான அ�ணா தினச; நாள6கா� க�டண* வhJ ெசP�ெகாDQ* உ;ம* 
தி?.J.ஈLவர# எ#பவ?�� வழ6க�ப�E, நைடெப() வKத�. ேம(க�ட உ;ம* 31.03.2021J 
@�வைட"* நிைலய1J 01.04.2021 @தJ �திதாக ஏல* ேகா; ஓ�பைட�க இKநகரா�சியாJ 29.01.2021 
ம()* 18.02.2021 ஆகிய ேததிகளRJ ெபா� ஏல* நட/த�ப�டதிJ, எவ?* ஏல* ேகார @#வரவ1Jைல. 
இKநிைலய1J நடK� @�Kத ச�டம#ற ேத�தJ க�Eபா�E நடவ��ைககD ேத�தJ ஆைணய/தாJ 
அ@JபE/�ப�ட�. இKநிைலய1J 01.04.2021 @தJ 30.06.2021 வைர j#) மாத6கD ேம(க�ட உ;ம/தி(� 
ச*மKத�ப�ட �/ைதைகதாரேர வhJ ெசP�ெகாDள நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச#ைன, அவ�களாJ 
அ�மதி வழ6க�ப�ட�. 
      இKநிைலய1J ெகாரனா ெதா() ேநாP காரணமாக அரசாJ கடKத 10.05.2021 @தJ ெபா� ஊரட6� 
அமJபE/திய நிைலய1J அ�ணா தினச; மா��ெக� 10.05.2021 @தJ l�ட�ப�E அரO உ/தரவ1#ப� 
ெபா�ம�கQ�� காPகனR வ1யபா;களR# வாய1லாக வாகன6கD jலமாக வ �திகQ�� ெச#)  
வழ6க�ப�ட�. 

த��மான எ�.79 
அ�வலக� �றி�� 
அ�மதி�க�ப�ட� 



 ேம(க�ட நாள6கா� க�டண* வhJ 10.05.2021 @தJ இய6கவ1Jைல. மM�E* 07.07.2021 @தJ 
தினச; மா�ெக� நட/த�ப�ட�. 
   ேம மாத*     - 22 நா�கD  
   ஜ�# மாத*    - 30 நா�கD 
   ஜ�ைல மாத*   –  6 நா�கD 
                                         58 நா�கD 
  
 ேம(ப� 58 நா�கD அ�ணா தினச; நாள6கா� க�டண* வhJ ெசP� ெகாDQ* உ;ம* 
நைடெபறவ1Jைல.  
 இKநிைலய1J �/தைகதார� தி?.J.ஈLவர# எ#பவராJ ெச#ைன உய*நKதிம+ற மLைர கிைளய�N  
WP(MD) No.10384/21 ெதார,ப
ட வழ�கி�� 28.06.2021+ தK*,ப�+ப� இQநகரா
சி வழ�கறிஞ* 
தி#.P.மேகQதிர+ அவ*கள(ட� ச
ட க#SL# ேகார,ப
டL. ந�திம#ற த���ப1#ப�, ச�ட 
க?/�?வ1#ப�"*, ஊரட6� ப1ற�ப1�க�ப�ட நாD @தJ மM�E* தினச; மா��ெக� இய6க ெதாட6கிய 
நாD @தJ  த��பப1#ப� 2-மாத கால/தி(� �/தைகதார� வhJ ெசP�ெகாDள உ/தரC ப1ற�ப1�க�ப�ட�. 
          01.04.2021 TதN 30.06.2021 வைர  - 91 நா
க"  
           01.04.2021 TதN 09.05.2021 வைர – 39 நா
க"  �Sதைகதார* வWN ெசXL"ளா*.  
           மYத� உ"ள 52 நா
க" 07.07.2021 TதN 27.08.2021 வைர ந�திம#ற உ/தரவ1#ப� �/தைகதார� 
வhJ ெசP�ெகாDள, ம#ற அ�மதி ேவ�ட�பEகிற�. 
அ)வலக��றி,B: 
     ெச#ைன உய�ந�தி ம#ற* ம�ைர கிைளய1J ேம(ப� வழ�கி# த����ைரய1#ப�"* நகரா�சி 
வழ�கறிஞ� ச�ட�க?/�?வ1#ப�"*, ேம(ப� �/தைகதார� 07.07.2021 @தJ 27.08.2021 வைர வhJ 
ெசP�ெகாDள அ�மதி வழ6கட ம#ற* அ�மதி�கலா*. 

(ந.க.எ�.4873/2020/அ1) 
 11 80. இKநகரா�சி ெபா� Oகாதார� ப1;வ1# கீ% இய6கி வ?* TN63 AY4119 JCB வாகன* கீ%க�டவா) பb� 

ஏ(ப�E வாகன* இய�க @�யாத நிைலய1J உDள�. 
1) ட�ேபா சா�ச� 
2)  Lலா� ;6 
3) வாJC எ�ஸா� 
4) ஆய1J `ல� ச�வ �L 
5) ந;6 
6) சீJ� சி�ரா* 
7) KPC ஓவ�ஆய1J Lகி� 
8) சீJ�கி� 
9) L�;6ரா* சீJ கி� 

த��மான எ�.80 
அ�வலக� �றி�� 
அ�மதி�க�ப�ட� 



10) JCB `ல�� ஆய1J 
11) கி;L 18 கிேலா 
12) வாJC எ�Lைல� இ#ெவ�வா� 
ேம(க�EDள பb�கைள ச;ெசPய ஆ�* உ/ேதச ெசலவ1ன* '.1,61,000/-��* இ�பண1ைய 
காைர���ய1J உDள ெஜயரா� அ�ேடா ெமாைபJ ஏெஜ#ஸி நி)வன* jல* பண1 ேம(ெகாDளC* 
ம#ற/தி# அ�மதி ேவ�ட�பEகிற�. 
அ�வலக��றி��: 
       ம#ற* அ�மதி�கலா*. 

 12 81. ெச#ைன உய�ந�திம#ற* ம�ைர கிைள வழ�� எ�.WP(MD).NO.8264/2019 ம()* WP(MD).NO.11124, 11181 
ம()* 6487/2019-# 09.07.2019* ேததிய த����ைரய1# ப�"* நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச#ைன-28 
அவ�களR# க�த எ�.4739/2017/சி1 நாD 08.11.2019* ேததிய க�த/திJ ெத;வ1�க�ப�EDள 
அறிCைரகளR#ப�"* காைர��� நகரா�சி�� கீ%க�EDளவா) (STANDING COUNCIL) நகரா�சி 
வழ�கறிஞ�களாக நியமன* ெசPதிட ம#ற/தி# அ�மதி ேவ�ட�பEகிற�. 

ெச#ைன உய�ந�திம#ற ம�ைர கிைள 
நகரா�சி வழ�கறிஞ� வ1பர* 

காைர��� ம()* ேதவேகா�ைட ந�திம#ற 
நகரா�சி வழ�கறிஞ� வ1பர* 

ஏ(கனேவ 
பண1�;"* 
வழ�கறிஞ� 

வ1பர* 

�தியதாக நியமன* 
ெசPய�பE* 

வழ�கறிஞ� வ1பர* 

ஏ(கனேவ பண1�;"* 
வழ�கறிஞ� வ1பர* 

�தியதாக நியமன* 
ெசPய�பE* 

வழ�கறிஞ� வ1பர* 

தி?.ப1.மேகKதிர#, 
உய�ந�திம#ற 
வழ�கறிஞ�, 79, 
வழ�கறிஞ� 
அ�வலக*, 
ெச#ைன 
உய�ந�திம#ற 
ம�ைர கிைள, 
ம�ைர 

தி?.�.ெவ6கேட� 
ப1.ஏ., ப1.எJ., த/ெப. 
�ைரரா�, 38, 
பாலாஜிநக�, 
அழக�ேகாவ1J 
ேராE, ம�ைர 
(ைகேபசி 
எ�.9843672288) 

தி?.வ1.எL.கி?�ண# 
எ*.ஏ., ப1.எJ., 
வழ�கறிஞ�, 
காைர���. (ைகேபசி 
எ�.984249988) 

தி?.ஆ�.மண1க�ட# 
ப1.கா*., ப1.எJ., 
த/ெப.ராேஜKதிர#, 5, 
அ?ணாaசல* 
ெச��யா� ெத?, 
ெச�காைல, 
காைர���. (ைகேபசி 
எ�.7871112112) 

அ�வலக��றி��: 
       தி?.�.ெவ6கேட� ப1.ஏ., ப1.எJ., அவ�கD ெச#ைன உய�ந�திம#ற* ம�ைர கிைளய1�* ம()* 
தி?.ஆ�.மண1க�ட# ப1.கா*., ப1.எJ., அவ�கைள காைர��� ம()* ேதவேகா�ைட ந�திம#ற6களR�* 
நகரா�சி சா�பாக ஆஜராக (STANDING COUNCIL) நகரா�சி வழ�கறிஞராக நியமன* ெசPதிட ம#ற* 
அ�மதி�கலா*. 

(ந.க.எ�.2740/2021/எ�2) 

த��மான எ�.81 
அ�வலக� �றி�� 
அ�மதி�க�ப�ட� 
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13 82. காைர��� நகரா�சிய1J '.112.53 ேகா� மதி�பS��J பாதாள சா�கைட தி�ட�பண1 தமி%நாE ��ந�� 
வ�காJ வா;ய* jல* ேம(ெகாDள�ப�E, த(ேபா� பண1 @�C)* நிைலய1J உDள�. இ/தி�ட/தி# 
கீ% நக;J 145.00 கி.மM ந�ள/தி(� கழிCந�� �ழாP பதி/தJ, 16.00 எ*.எJ.� ெகாDளளC ெகா�ட கழிCந�� 
O/திக;�� நிைலய* அைம/தJ ம()* 31725 எ�ண* வ ��E இைண��கD வழ6�தJ ஆகிய பண1கD 
ெசPய�ப�E வ?கி#றன. இ�வைர 90 சதவ �த* பண1கD @��க�ப�EDளன மMத@Dள அைன/� 
பண1கைள"* வ?கிற 31.10.2021��D @�/திட இல�� நி�ணய1�க�ப�E பண1கD நைடெப() வ?கி#றன. 
தமி%நாE ��ந�� வ�காJ வா;ய* jல* நைடெப(ற வ?* பாதாள சா�கைட தி�ட� பண1ய1J 
வ �EகQ�� இைண��கD வழ6�தJ பண1ய1# கீ% ஆ%�ைழC/ ெதா��ய1லி?K� வ ��E வாசJ வைர 
கழிCந�� �ழாP பதி�க�ப�EDளன. இKநிைலய1J நக;J உDள அைன/� வ �EகQ��* ம()* ெப;ய 
அளவ1லான வண1க நி)வன6கQ��* �றி�ப1�ட கால�ெகEவ1(�D வ1ைரவாக பாதாள சா�கைட 
இைண��கD வழ6கிட UGSS INTERNAL PLUMBING பண1 ேம(ெகாDள�பட ேவ��ய நிைல உDள�. எனேவ 
நக;J த(ேபாைதய நிைலய1J உDள 26500 ��ய1?��கQ��* ம()* 500 வண1 நி)வன6கQ��* 
ேச�/� 27000 இைண��கD வழ6கிட அத(கான INTERNAL PLUMBING பண1கD ெசPவத(� தி�ட மதி�பSE 
'.1890.00 இல�ச/தி(� தயா� ெசPய�ப�EDளன. ேம(க�ட UGSS INTERNAL PLUMBING தி�ட மதி�பS��(� 
அ�மதி"* ம()* இ�பண1ைய ேம(ெகாDவத(� நிதி ஒ��கீE* வழ6கிட�ேகா; நகரா�சி நி�வாக 
இய��ந�, ெச#ைன அவ�கQ�� க?/�?�கD அ��ப1 ைவ/திட ம#ற/தி# அ�மதி ேவ�ட�பEகிற�. 
அ�வலக��றி��: 
       அ�மதி�கலா*. 

(ந.க.எ�.2870/2021/இ1) 
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14 83. இKநகரா�சி�� ெசாKதமான ஆ�E �/தைக இன6களRJ ஒ#றா# இராஜாஜி ேப?K� நிைலய/திJ l 
வ1(பைன ெசP"* உ;ம* என உDளைத இராஜாஜி ேப?K� நிைலய/திJ ெப�� ைவ/� l வ1(பைன 
ெசP"* உ;ம* என மா(றி அைம�க�பட ேவ�E*. த(ேபா� ேம(க�ட இன/தி(� ஆ) @ைற ஏல* 
ம()* ஒ�பKத��DளR ேகார�ப�E* எவ?* ஏல* ேகார @#வரவ1Jைல. எனேவ இராஜாஜி ேப?K� 
நிைலய/தி(�D ெப�� ைவ/� l வ1(பைன ெசP"* உ;ம* எ#பதாJ �ைற jல* வhJ ெசPய 
இயலா�. ேம(ப� இராஜாஜி ேப?K� நிைலய/திJ l வ1(பைன ெசP"* உ;ம* எ#பைத இராஜாஜி 
ேப?K� நிைலய/திJ ெப�� ைவ/� l வ1(பைன ெசP"* உ;ம* என மா(றிடC* ம#ற/தி# அ�மதி 
ேவ�ட�பEகிற�. 
அ�வலக��றி��: 
       அ�மதி�கலா*. 

(ந.க.எ�.4873/2020/அ1) 
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                                        தனR அ�வல� 
                          காைர��� நகரா�சி 


