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1 காைர��� நகரா
சி�� ெசா�தமான ேபரறிஞ� அ�ணா தினச� நாள�கா�ய�� தினச� க
டண! வ#� 
ெச$%! உ�ைம�� 2021-2024! ஆ��-கான ெபா. ம/ ஏல! ம-/! ம/ ஒ3ப�த345ள6 ஏழாவ. 
8ைறயாக 02.09.2021 அ;/ ேகார3ப
ட..  ேம-ப� �<தைக இன<தி-� ஏல<தி� யா>! 
கல�.ெகா5ளவ��ைல.  கீ@�காA! வ�வர3ப� 2 நப�க5 ம
B! ஒ3ப�த345ள6ய�� கல�.ெகா�ட 
வ�பர! ம;ற<தி; பா�ைவ��! 8�வ�-�! ைவ�க3பBகிற.. 

நா5 
ஏலதார� ெபய� ம-/! 8கவ� 

(தி>வாள�க5) 

ஒ3ப�த345ள6ய�� 
ஓரா�B�� ேகா�ய 
உய��தப
ச ெதாைக. 

02.09.2021 

1.தி>மதி. �.F
டா, 221, ெமய�;ேராB, 
அ�ய��� 

H. 10,45,021/- 

2.தி>.எ;.8<.��மா�, 2/1910, வ5ள� 
அழக3ப; நக�, ப�மா காலன6, 
காைர��� 

H. 10,25,000/- 

  ேம-ப� வர3ெப-ற இர�B ஒ3ப�த345ள6கள6� தி>மதி. �.F
டா, 221,ெமய�;ேராB, 
அ�ய��� எ;பவ� H. 10,45,021/-�� உய��<ப
சமாக ேகா�%5ளா�.  இ<ெதாைகயான. L;றாவ. சராச� 
ெதாைகையவ�ட H. 1,40,779/- NBதலாகO!, கட�த ஆ�B �<தைக ெதாைகைய வ�ட H.96,320/- 
NBதலாகO! இ>3பதா� ேம-ப� இன<ைத ஒ3பைட��! நா5 8த� 31.03.2024 வைர உ5ள கால<தி-� 
தி>மதி. �.F
டா, அ�ய��� எ;பவ>��! எல க
B3பா
B வ�திகள6;ப� �<தைக உ�ம! வழ�க 
ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற..‘ 
அTவலக��றி34 :  ம;ற! அRமதி�கலா!. 

ந.க.எB.4873/2020/அ1 

தV�மான எ�.92 
அRமதி�க3ப
ட. 

2 இ�நகரா
சி நி�வாக இய��ந�, ெச;ைன அவ�கள6; க�த ந.க. எ�. 35871/2014/இ1,  நா5. 08.09.2021-; ப� 
காைர��� நகரா
சி எ�ைல��
ப
க ப�திய�� ெமா<த! உ5ள 4492 ெத>வ�ள��கள6�, ஏ-ெகனேவ 202 
ெத>வ�ள��க5 ஒள6� உமி@ வ�ள��களாக(LED) மா-ற3ப
B5ள..  ம[த! உ5ள 4290 ெத>வ�ள��கைள 
ஒள6� உமி@ வ�ள��களாக(LED) மா-/வத-�!, 4தியதாக 600 ஒள6� உமி@ வ�ள��க5 (LED) 
அைம3பத-கான பண�ய�ைன H.475.00இல
ச<தி� ேம-ெகா5ள மதி3ப\B தயா� ெச$ய3ப
ட..  ேம-ப� 

தV�மான எ�.93 
அRமதி�க3ப
ட. 



பண�ய�ைன ேம-ெகா5வத-� நிதி ஒ.�கீB ம-/! நி�வாக அRமதி ெப/வத-கான உ�ய க><.>ைவ 
நகரா
சி நி�வாக இய��ந� ெச;ைன அவ�க]�� சம�3ப��க ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற..  
அTவலக��றி34:   

1. அRமதி�கலா!. 
2. நகரா
சிய�� ேபாதிய நிதி ஆதார! இ�லாத காரண<தினா�,       ேம-�றி3ப�
B5ள 

பண��கான மதி3ப\B ெதாைக. H.475.00இல
ச<திைன 8^     மான6யமாக நிதி ஒ.�கீB 
ெச$. வழ�க�ேகா�%! ம-/! நி�வாக அRமதி     ேவ�� நகரா
சி நி�வாக இய��ந�, 
ெச;ைன அவ�க]�� க><.>     சம�3ப��க ம;ற! அRமதி�கலா!. 

ந.க.எB.53/2019/இ1 
3 காைர��� நகரா
சிய�� H.112.53 ேகா� மதி3ப\
�� பாதாள சா�கைட தி
ட3பண� தமி@நாB ��நV� 

வ�கா� வா�ய! Lல! ேம-ெகா5ள3ப
B, த-ேபா. பண� 8�O/! நிைலய�� உ5ள..  இ<தி
ட<தி; 
கீ@ நக�� 145.000 கி.ம[. நVள<தி-� கழிOநV� �ழா$ பதி<த�,  
16.00 எ!.எ�.�. ெகா5ளளO ெகா�ட கழிOநV� _<திக�34 நிைலய! அைம<த� ம-/! 31725 எ�ண! 
வ V
B இைண34க5 வழ��த� ஆகிய பண�க5 ெச$ய3ப
B வ>கி;றன.  இ.வைர 90% பண�க5 
8��க3ப
B5ளன.  ம[த85ள அைன<. பண�கைள%! வ>கிற 31.10.2021��5 8�<திட இல�� 
நி�ணய��க3ப
B பண�க5 நைடெப-ற வ>கி;றன. 
  தமி@நாB ��நV� வ�கா� வா�ய! Lல! நைடெப-ற வ>! பாதாள சா�கைட தி
ட3 
பண�ய�� வ VBக]�� இைண34க5 வழ��த� பண�ய�; கீ@ ஆ@aைழO< ெதா
�ய�லி>�. வ V
B வாச� 
வைர கழிOநV� �ழா$ பதி�க3ப
B5ளன.  இ�நிைலய�� நக�� உ5ள அைன<. வ VBக]��! ம-/! 
ெப�ய அளவ�லான வண�க நி/வன�க]��! �றி3ப�
ட கால�ெகBவ�-�5 வ�ைரவாக பாதாள சா�கைட 
இைண34க5 வழ�கிட UGSS Inernal Plumbing பண� ேம-ெகா5ள3பட ேவ��ய நிைல உ5ள.. 
  எனேவ, நக�� த-ேபாைதய நிைலய�� உ5ள 26500 ��ய�>34க]��! ம-/! 500 வண�க 
நி/வன�க]��! ேச�<. 27000 இைண34க5 வழ�கிட அத-கான Inernal Plumbing பண�க5 ெச$வத-� தி
ட 
மதி3ப\B H.1890.00 இல
ச<தி-� தயா� ெச$ய3ப
B5ளன. 
  காைர��� நகரா
சிய�� ேபாதிய நிதிவசதி இ�லாத காரண<தா� ம<திய அரசி; JAL JEEVAN 

MISSION வழிகா
Bதலி;ப�, ேம-க�ட UGSS Inernal Plumbing தி
ட மதி3ப\
�-� அRமதி%! ம-/! 

இ3பண�ைய ேம-ெகா5வத-� நிதி ஒ.�கீB! வழ�கிட�ேகா� நகரா
சி நி�வாக இய��ந�, ெச;ைன 

அவ�க]�� க><.>�க5 அR3ப�ைவ<திட  ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 

அTவலக��றி34:    அRமதி�கலா! 
ந.க.எB.2870/2021/இ1 

தV�மான எ�.94 
அRமதி�க3ப
ட. 

4 நகரா
சிய�� Jal Jeevan Mission (JJM) தி
ட<தி� நகரா
சி ப�திகள6� உ5ள நV� நிைலகள6� த�ணV� உ5ள BOD, 

COD, DO Level, TDS, Turbidity ஆகிய ப�ேசாதைனகைள எB<. அறி�ைக இைண�க நகரா
சி நி�வாக இய��ந�, 
ெச;ைன அவ�களா� 01.09.2021-� நட<த3ப
ட காெணாள6 N
ட<தி� ெத�வ��க3ப
டத; ேப�� ேம-ப� 
ப�ேசாதைன ெச$ய ேவ��%5ள..  நக�� ெமா<த! 34 நV� நிைலக5 உ5ள..  அதி� ஏ-ெகனேவ 5 

தV�மான எ�.95 
அRமதி�க3ப
ட. 



நV�நிைலக5 ப�ேசாதைன எB�க3ப
B5ள..  ம[த85ள 29 நV�நிைலக5 ப�ேசாதைன ெச$ய ேவ�B!.  
அத-கான ெசலO< ெதாைகைய Assistant Water Analyst, TWAD BOARD, MADURAI அவ�க]�� ெசT<த ேவ��ய 
க
டண! 

ஒ> ப�ேசாதைன�� H. 4012/- ஆ�!. 

29  x 4012 =  > . 1,16,348/- 

  ேம-க�ட ப�ேசாதைன ேம-ெகா5ள H. 1,16,348/-�� ம;ற அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 : ம;ற! அRமதி�கலா! 

ந.க.எB.4793/2014/இ2 
5 இ�நகரா
சி பய;பா
�� உ5ள கேணச4ர!, கழன6வாச�, ேச�வா� ஊரண�, ம-/! ெசxைச ப�திகிள6� 

�3ைபகைள தர! ப��<., பத3பB<தி a� உர! ெசயலா�க ைமய! MCC-� உபேயாக3பB<த3பB! Shredding 
Machine அ��க� ப^.க5 ஏ-ப
B பய;பB<த 8�யாத நிைலய�� உ5ளதா� அதைன அ}வ3ேபா. 
Bearing. Blade, locknut, spacer, Draiven ேபா;ற ெபா>
க5 மா-ற ேவ��%5ளதா� பராம�34 பண�கைள 
ேம-ெகா5ள (4 No’s MCC) தயா��க3ப
ட மதி3ப\
B< ெதாைக H.3.50 இல
ச<தி-� ம;ற<தி; அRமதி 
ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:   ெபா.நிதிய�; கீ@ ேம-ெகா5ள ம;ற! அRமதி�கலா! 

ந.க.எB.3564/2021/இ1 

தV�மான எ�.96 
அRமதி�க3ப
ட. 

5 இ�நகரா
சி எ�ைல��
ப
ட வா�B எ�.16 ப5ள6வாச� ெத> 8க34ப�திய�� மைழ�கால�கள6� 
மைழநV� ெவள6ய�� ெச�ல ேபா.மான வ�கா� வசதி இ�லாைமயா� மைழநV� ேத�கி ெபா.ம�கள6; 
ேபா��வர<தி-� ெப�.! இைட�றாக இ>�கி;றன.  ஆைகயா� அ3ப�தி ம�கள6; நலைன� க><தி� 
ெகா�B மைழநV� வ�காTட; ேபவ� ப�ளா� தள! அைம<த� பண��� தயா��க3ப
ட மதி3ப\
B<ெதாைக 
H.7.00 இல
ச<தி-� ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 : ம;ற! அRமதி�கலா!. 

ந.க.எB.2880/2021/இ1 

தV�மான எ�.97 
அRமதி�க3ப
ட. 

6 இ�நகரா
சிய�� நகரா
சி�� ெசா�தமான இராமநாத; ெச
�யா� .வ�க3ப5ள6யான. ெகாேரானா 
கால�கள6� பய;பா
�� இ�லாத காரண<தினா� ேபா.மான பராம�34 இ�ைல.  ஆைகயா� அ3ப5ள6 
வளாக<தி� உ5ள வ�3பைறக5, அTவலக! ம-/! கழிவைறகைள பராம�34 பண�க5 ேம-ெகா�B 
வளாக! 8^வ.! வ�ண! �சி 4.3ப�<த� பண��� தயா��க3ப
ட மதி3ப\
B<ெதாைக H.8.40 
இல
ச<தி-� ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 : க�வ�நிதிய�; கீ@ ேம-ெகா5ள ம;ற! அRமதி�கலா!. 

ந.க.எB.2880/2021/இ1 

தV�மான எ�.98 
அRமதி�க3ப
ட. 

7 இ�நகரா
சிய�� நகரா
சி�� ெசா�தமான இராமநாத; ெச
�யா� உய�நிைல3ப5ள6யான. ெகாேரானா 
கால�கள6� பய;பா
�� இ�லாத காரண<தினா� ேபா.மான பராம�34 இ�ைல.  ஆைகயா� அ3ப5ள6 
வளாக<தி� உ5ள வ�3பைறக5, அTவலக! ம-/! கழிவைறகைள பராம�34 பண�க5 ேம-ெகா�B 
வளாக! 8^வ.! வ�ண! �சி 4.3ப�<த� பண��� தயா��க3ப
ட மதி3ப\
B<ெதாைக H.9.80 

தV�மான எ�.99 
அRமதி�க3ப
ட. 



இல
ச<தி-� ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 : க�வ�நிதிய�; கீ@ ேம-ெகா5ள ம;ற! அRமதி�கலா!. 

ந.க.எB.2880/2021/இ1 
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8 இ�நகரா
சிய�� நகரா
சி�� ெசா�தமான கழன6வாச� நக�ம;ற .வ�க3ப5ள6யான. ெகாேரானா 
கால�கள6� பய;பா
�� இ�லாத காரண<தினா� ேபா.மான பராம�34 இ�ைல.  ஆைகயா� அ3ப5ள6 
வாளக<தி� உ5ள வ�3பைறக5 ம-/! கழிவைறகைள பராம�34 பண�க5 ேம-ெகா�B வளாக! 
8^வ.! வ�ண! �சி 4.3ப�<த� பண��� தயா��க3ப
ட மதி3ப\
B<ெதாைக H.7,40இல
ச<தி-� 
ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 : க�வ�நிதிய�; கீ@ ேம-ெகா5ள ம;ற! அRமதி�கலா!. 

ந.க.எB.2880/2021/இ1 

தV�மான எ�.100 
அRமதி�க3ப
ட. 

9 இ�நகரா
சிய�� நகரா
சி�� ெசா�தமான சி;ைனயா அ!பல! நBநிைல3ப5ள6யான. ெகாேரானா 
கால�கள6� பய;பா
�� இ�லாத காரண<தினா� ேபா.மான பராம�34 இ�ைல.  ஆைகயா� அ3ப5ள6 
வளாக<தி� உ5ள வ�3பைறக5, அTவலக! ம-/! கழிவைறகைள பராம�34 பண�க5 ேம-ெகா�B 
வளாக! 8^வ.! வ�ண! �சி 4.3ப�<த� பண��� தயா��க3ப
ட மதி3ப\
B<ெதாைக H.8.60 
இல
ச<தி-� ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 : க�வ�நிதிய�; கீ@ ேம-ெகா5ள ம;ற! அRமதி�கலா!. 

ந.க.எB.2880/2021/இ1 

தV�மான எ�.101 
அRமதி�க3ப
ட. 

10 இ�நகரா
சிய�� நகரா
சி�� ெசா�தமான ஆல���யா� .வ�க3ப5ள6யான. ெகாேரானா கால�கள6� 
பய;பா
�� இ�லாத காரண<தினா� ேபா.மான பராம�34 இ�ைல.  ஆைகயா� அ3ப5ள6 வளாக<தி� 
உ5ள வ�3பைறக5, அTவலக! ம-/! கழிவைறகைள பராம�34 பண�க5 ேம-ெகா�B வளாக! 
8^வ.! வ�ண! �சி 4.3ப�<த� பண��� தயா��க3ப
ட மதி3ப\
B<ெதாைக H.9.40 இல
ச<தி-� 
ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 : க�வ�நிதிய�; கீ@ ேம-ெகா5ள ம;ற! அRமதி�கலா!. 

ந.க.எB.2880/2021/இ1 

தV�மான எ�.102 
அRமதி�க3ப
ட. 

11 இ�நகரா
சிய�� நகரா
சி�� ெசா�தமான இராமநாத; ெச
�யா� நகரா
சி உய�நிைல3ப5ள6ய�� 
ஆ�Bக5ேதா/! மாணவ-மாணவ�யள�; ேச��ைக அதிக�<.�ெகா��>3பதா� வ�3பைறகள6� 
ேபா.மான இடவசதி இ�லாதைமயா� NBத� வ�3பைறக5 க
�<த>மா/ தைலைம ஆசி�ய� அவ�க5 
ேக
B�ெகா�டத-கிண�க நகரா
சி ப5ள6ய�; வள��சிய�ைன க><தி�ெகா�B NBதலாக இர�B 
வ�3பைறக5 தைர<தள! ம-/! 8த�தள! க
Bவத-� தயா��க3ப
ட மதி3ப\
B<ெதாைக 
H.24.00இல
ச<தி-� ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற..  
அTவலக��றி34 : க�வ�நிதிய�; கீ@ ேம-ெகா5ள ம;ற! அRமதி�கலா!. 

ந.க.எB.2880/2021/இ1 
 
 

தV�மான எ�.103 
அRமதி�க3ப
ட. 



 12 இ�நகரா
சி ெபா. _காதார3 ப��வ�;கீ@ இய��! கீ@�க�ட 4 வாகன�க]�� த�தி�சா;/ ெப-/ 
ப^.நV�க! ெச$திட ேவ��%5ள..  வாகன<தி; வ�பர! கீ@�க�டவா/, 
வ.எ�. வாகன<தி; வ�பர! வாகன! வா�கிய 

ேததி 
FC 8�வைட%! 
ேததி 

1. TN 63 AX 7205 �3ப� 
லா� 

14.03.2013 14.07.2021 

2. TN 63 BW 0202 டா
டா 
ஏசி 

17.09.2019 16.09.2021 

3. TN 63 BW 0204 டா
டா 
ஏசி 

17.09.2019 16.09.2021 

4. TN 63 BW 0243 டா
டா 
ஏசி 

17.09.2019 16.09.2021 

 ேம-க�ட நா;� வாகன�க]�� த�தி�சா;/ ெப-/ ப^.நV�க! ெச$திடO!, அர_ அ�கீகார! 
ெப-ற நி/வன<தி� பண� ேம-ெகா5ளO!, அத-� ஆ�! உ<ேதச ெசலவ�ன! H.2,00,000/-�� ம;ற<தி; 
அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 : ம;ற! அRமதி�கலா!. 

ந.க.எB. 2889/2021/எJ.1 

தV�மான எ�.104 
அRமதி�க3ப
ட. 

 13 இ�நகரா
சி ெபா. _காதார3ப��O வாகன�க]�� 4திய டய� மா-ற! ெச$யேவ��%5ள. அத; வ�பர! 
கீ@க�டவா/. 

வ. 
எ�. 

வாகன<தி; 
வ�பர! 

வாகன! 
வா�க3ப
ட ேததி 

வாகன<தி� 
வர3ெப-ற டய� 

1. TN 63 BY 5323 25.10.2018 - 
2. TN 63 BY 5314 25.10.2018 - 
3. TN 63 BX 2021 13.03.2019 - 
4. TN 63 BX 2045 13.03.2019 - 
5. TN 63 BX 2072 13.03.2019 - 
6. TN 63 BW 0243 17.09.2019 - 
7. TN 63 BW 0204 17.09.2019 - 
8. TN 63 BW 0202 17.09.2019 - 

 ேம-க�ட வ�பர3ப� வ�ைச எ� 1 8த� 8 வைர உ5ள வாகன�கள6; டய�க5 மிகO! ேத$�. 
வாகன! இய�க 8�யாத #@நிைலய�� உ5ள..  எனேவ, வ�ைச எ� 1 8த� 8 வைர உ5ள 
வாகன�க]�� 4திய டய�க5 32 எ�ண! வா�கிட ஆ�! உ<ேதச ெசலவ�ன! H. 1,05,600.00/-�� 
ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:     ம;ற! அRமதி�கலா!    (ந.க.எB. 3663/2021/எJ1) 

தV�மான எ�.105 
அRமதி�க3ப
ட. 



 14 இ�நகரா
சிய�� நகரா
சி�� ெசா�தமான 4(நா;�) வாசகசாைலக5, இ�நகரா
சி அTவலக! ம-/! 
ஆைணய� இ�ல<தி� பய;பB<த3பB! நாள6த@க5 வ�நிேயாக! ெச$த வைகய�� அ$யனா� 4� �டா�, 
தி>மதி.எ!.க�யாண� ம-/! தV�கதி� எ�.8>ேகச; ஆகிேயா�க]�� ெதாைக வழ�க 2021-2022! 
ஆ��-� உ<ேதச ெசலவ�ன! H, 1,50,000/-�� (ஒ> இல
ச<. ஐ!பதாய�ர! ம
B!) ம;ற<தி; அRமதி 
ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:     ம;ற! அRமதி�கலா! 

(ந.க.எB. 4065/2016/எJ1) 

தV�மான எ�.106 
அRமதி�க3ப
ட. 

14
.0
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21
 

15 காைர��� நகரா
சிய�� �$ைம3 பண�யாளராக பண�4�%! 118 பண�யாள�க]�� 2021-2022! ஆ��-� 
சீ>ைடக5, காலண�க5, ம-/! ேசா34க5 அர_ அ�கீகார! ெப-ற நி/வன<தி� வா�கO!, சீ>ைடக5 
ைத3பத-� பண�யாள�க]�� ைதய�Nலி வழ�கO! அத-கான உ<ேதச ெசலவ�ன! H.9.00,இல
ச<தி-� 
ம;ற அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34: 

1. ம;ற! அRமதி�கலா!. 
2. ேம-காA! ெசலவ�ன! வ>வா$ நிதிய�� இ>�. ேம-ெகா5ளO! அர_ அ�கீகார! ெப-ற 

நி/வன<தி-� ச3ைள உ<திரO வழ�கO! ம;ற! அ�கீக��கலா!. 
(ந.க.எB. 3388/2021/எJ2) 

தV�மான எ�.107 
அRமதி�க3ப
ட. 

16 காைர��� நகரா
சிய�� ம<திய, மாநில அர_ நிதிய�; கீ@ ப�ேவ/ தி
ட3பண�க5 அRமதி�க3ப
B கீ@�க�ட 

பண�க5 நைடெப-/ வ>கி;றன. 

வ. 

எ� 
தி
ட<தி; ெபய� பண�ய�; வ�பர! மதி3ப\B 

1 
Capital Grant Fund / 2019/20 
(Sanitary Quarters) 

.34ரO பண�யாள� ��ய�>34 300.00 

2 15th CFC 
��நV� பண� ம-/! திட�கழிO 

ேமலா�ைம பண�க5 
278.00 

3 Bio-Mining a�Aய�� ைமய! 737.00 

4 
Special Road Programme 
2020-21 

சாைல3பண�க5 3125.00 

5 Water Supply (Internal Plumbing) ��நV� பண�க5 288.00 

   ேம-க�ட தி
ட3பண�கைள தவ��<. பாரா]ம;ற உ/3ப�ன� ம-/! ச
டம;ற உ/3ப�ன� 

ெதா�தி ேம!பாB தி
ட<தி; கீ@ ப�ேவ/ பண�க5 நைடெப-/ வ>கி;றன. ேமT!, நV�நிைலக5 ேம!பாB 

பண�க5 ம-/! பாதாள சா�கைட தி
ட3பண�ய�னா� ேசதமைட�.5ள சாைலகைள சீரைம<. 4.3ப�<த� 

ேபா;ற பண�க]�� நிதி ஒ.�கீB வழ�கிட ேகா� அர_�� க><.>�க5 அR3ப3ப
B5ளன. 

  ேம-க�டவா/ நைடெப/! தி
ட3பண�கைள க�காண�<திடO! தி
ட3பண�கள6; 

தV�மான எ�.108 
அRமதி�க3ப
ட. 



8;ேன-ற! �றி<. அ}வ3ேபா. உய� அTவல�களா� நட<த3பB! ஆ$O� N
ட<தி-� அறி�ைகக5 

சம�3ப�<த�, 4ைக3பட�க5 எB<. அதி� பண�ய�; ெபய� த
ட�_ ெச$. அR34த� ம-/! அ}வ3ேபா. 

ேகார3பB! தி
ட3பண�க]�� க><.>�க5 தயா� ெச$த� ேபா;ற பண�கைள ெச$திட உதவ�3 ெபாறியாள� 

ஒ>வ� ம
B! உ5ளதா� அவ>�� உதவ�யாக கண�ண� த
ட�_ ம-/! Autocad ெத��த ஒ> நபைர மாவ
ட 
ஆ
சி< தைலவ� அவ�களா� நி�ணய! ெச$ய3ப
ட ெதாைக அ�3பைடய�� Outsourcing 8ைறய�� பண���  

அம�<தி�  ெகா5ளO!, அத-காக 85  நா
க]�� (ெச3ட!ப�, அ�ேடாப� ம-/! நவ!ப� 2021)  உ<ேதச 

ெசலO< ெதாைக  H.40,000/-��! ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 

அTவலக��றி34:     ெபா.நிதிய�; கீ@  அRமதி�கலா!. 

  (ந.க.எB.2060/2018/இ1) 

 17 இ�நகரா
சி தைலைம நVேர-/ நிைலய<தி� உ5ள எ�.�.25 மி; இைண3ப�-� 2021-2022ஆ! ஆ��-� 
மி; ஆ$O� க
டண! H.2275/-�� ப
�ய� வர3ெப-/5ள..  எனேவ, ப
�யலி� க�ட ெதாைக H.2275/-
�� ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:     ம;ற!  அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எB.3609/2021/இ2) 

தV�மான எ�.109 
அRமதி�க3ப
ட. 

14
.0
9.
20
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18 இ�நகரா
சி அTவலக 8க34ப�தி மா�ய�� தமி@ வா@க எ;ற ெபய� பலைக ெபா><.! ப� அர_ 
தைலைம ெசயலாள� ம-/! நகரா
சிக5 நி�வாக இய��ந� அவ�கள6; அறிO/<த3ப
ட..  ஆைகயா� 
அ3பண�ய�ைன ேம-ெகா5ள தயா��க3ப
ட மதி3ப\B ெதாைக H.1.50/- இல
ச<தி-� ம;ற<தி; 
அRமதி��! ேம� நடவ��ைக��! சம�3ப��க3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:    ெபா.நிதிய�; கீ@ ேம-ெகா5ள  ம;ற!  அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எB.2880/2021/இ1) 
 

தV�மான எ�.110 
அRமதி�க3ப
ட. 

19 இ�நகரா
சிய�� வ>கி;ற வடகிழ�� ப>வமைழையெயா
� 8;ென�ச��ைகயாக மைழநV� ேசக�3ைப 
ைகயா]! வைகய�� இ�நகரா
சிய�� வா�B எ�.24 ேமலமட! 8த� காைர��� க�மா$ வழியாக 
_3ைபயா கைட கிட�� வைர, வ.உ.சி. ேராB அக<திய� அர�க! ப�;4ற! 8த� காைர��� க�மா$ 
வழியாக பைழய ேப>�. நிைலய! வைரய�T! உ5ள அைன<. ப�திகள6T! உ5ள கா�வா$ ம-/! 
வ�கா�கைள தன6யா� வாகன! ேஜசிப�, ெபா�ைல; ம-/! �3ப� லா�க5 Lல! அைட34கைள 
ச�ெச$த�, ��வா>த�, கா�வா$கள6� உ5ள 8
4த�கைள _<த! ெச$த� ம-/! க>ேவலமர�கைள 
அக-றி மைழநV� தைடய�;றி ெச�ல தயா��க3ப
ட மதி3ப\
B<ெதாைக H.4.65/-இல
ச<தி-� ம;ற<தி; 
அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:    ெபா.நிதிய�; கீ@ ேம-ெகா5ள  ம;ற!  அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எB.2880/2021/இ1) 

தV�மான எ�.111 
அRமதி�க3ப
ட. 

20 இ�நகரா
சிய�� வ>கி;ற வடகிழ�� ப>வமைழையெயா
� 8;ென�ச��ைகயாக மைழநV� ேசக�3ைப 
ைகயா]! வைகய�� இ�நகரா
சிய�� வா�B எ�.12 வ.உ.சி.ேராB வழியாக வ.உ.சி.ப5ள6 8த� அதைல 
க�மா$ வைரய�T! வா�B எ�.5 வார� ச�ைத எதி�4ற! வழியாக அ�ணா நக� 8த� கழன6வாச� 

தV�மான எ�.112 
அRமதி�க3ப
ட. 



4.<ெத> வைர, வா�B எ�.3 கழன6வாச� 4. ேராB 8த� வ.உ.சி ேராB கா�வா$ வைர, வா�B எ�.1 
ஓ.சி/வய� சாைல ேபா;ற அைன<. ப�திகள6T! உ5ள கா�வா$ ம-/! வ�கா�கைள தன6யா� 
வாகன! ேஜசிப�, ெபா�ைல; ம-/! �3ப� லா�க5 Lல! அைட34கைள ச�ெச$த�, ��வா>த�, 
கா�வா$கள6� உ5ள 8
4த�கைள _<த! ெச$த� ம-/! க>ேவலமர�கைள அக-றி மைழநV� 
தைடய�;றி ெச�ல தயா��க3ப
ட மதி3ப\
B<ெதாைக H.4.70/-இல
ச<தி-� ம;ற<தி; அRமதி 
ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:    ெபா.நிதிய�; கீ@ ேம-ெகா5ள  ம;ற!  அRமதி�கலா!.    (ந.க.எB.2880/2021/இ1) 

14
.0
9.
20

21
 

21 இ�நகரா
சிய�� வ>கி;ற வடகிழ�� ப>வமைழையெயா
� 8;ென�ச��ைகயாக மைழநV� ேசக�3ைப 
ைகயா]! வைகய�� இ�நகரா
சிய�� வா�B எ�.1 வ.உ.சி. ேராB EB ஆப\� எதி�4ற! 8த� 
ெர
ைட��ள! வைர, கழன6வாச� ெபா
ட� 8த� ேகாேன� க�மா$ வைர, ெப>மா5 ேகாவ�� 
ப�;4ற!, 8<தைரய� ��ய�>34 8த� 4.ெவ
B க�மா$ வைரய�T! வா�B எ�.2 கழன6வாச� 
ெமய�; ேராB ெர
ைட��ள! ஊரண�, 4.ெவ
B க�மா$ வழியாக பாரதியா� ெத>, 4கேழ�தி ெத>, 
அழக3ப; ெத> ேபா;ற அைன<. ப�திகள6T! உ5ள கா�வா$ ம-/! வ�கா�கைள தன6யா� வாகன! 
ேஜசிப�, ெபா�ைல; ம-/! �3ப� லா�க5 Lல! அைட34கைள ச�ெச$த�, ��வா>த�, கா�வா$கள6� 
உ5ள 8
4த�கைள _<த! ெச$த� ம-/! க>ேவலமர�கைள அக-றி மைழநV� தைடய�;றி ெச�ல 
தயா��க3ப
ட மதி3ப\
B<ெதாைக H.4.80/-இல
ச<தி-� ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:    ெபா.நிதிய�; கீ@ ேம-ெகா5ள  ம;ற!  அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எB.2880/2021/இ1) 

தV�மான எ�.113 
அRமதி�க3ப
ட. 

22 இ�நகரா
சிய�� வ>கி;ற வடகிழ�� ப>வமைழையெயா
� 8;ென�ச��ைகயாக மைழநV� ேசக�3ைப 
ைகயா]! வைகய�� இ�நகரா
சிய�� வா�B எ�.18 8�யரச; சாைல 8த� ஆதி மரா<. காள6 ேகாய�� 
வைரய�T!, வா�B எ�.21 �.�.நக�, வ�ேவ� அ!பல! layout. வா�B எ�.29 அ�ய��� பழன6ய3பா ஆ�� 
8த� 8<.ராமலி�க ேதவ� நக� வைர, உதய! நக� 8த� ேதவ� ��ய�>34 வழியாக அ�ய��� 
க�மா$ வைரய�T!, வா�B எ� 19 ஆன�தா நக� ெமய�; ேராB 8த� ரய��ேவ Feeder ேராB 
வைரய�T! உ5ள அைன<. ப�திகள6T! உ5ள கா�வா$ ம-/! வ�கா�கைள தன6யா� வாகன! 
ேஜசிப�, ெபா�ைல; ம-/! �3ப� லா�க5 Lல! அைட34கைள ச�ெச$த�, ��வா>த�, கா�வா$கள6� 
உ5ள 8
4த�கைள _<த! ெச$த� ம-/! க>ேவலமர�கைள அக-றி மைழநV� தைடய�;றி ெச�ல 
தயா��க3ப
ட மதி3ப\
B<ெதாைக H.4.85/-இல
ச<தி-� ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:    ெபா.நிதிய�; கீ@ ேம-ெகா5ள  ம;ற!  அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எB.2880/2021/இ1) 
 

தV�மான எ�.114 
அRமதி�க3ப
ட. 

23 இ�நகரா
சி வ>வா$ நிதி 2021-2022; கீ@ H.3.00 இல
ச! மதி3ப\
�� இ�நகரா
சிய�; அTவலக 
பய;பா
�-காக 1 எ�ண��ைக ேல3டா3, 2 எ�ண�ைக ேலச� ப���ட� ம-/! 2 எ�ண��ைக டா
 
ேம
�� ப���ட�� 4தியதாக வா�கி ச3ைள ெச$%! பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� அழி�க3ப
டத; 
ேப�� 19.08.2021 அ;/ ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 

தV�மான எ�.115 
அRமதி�க3ப
ட. 



வர3ெப-/5ளன.  இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; ஒ34ேநா�� ப
�ய� ப�;வ>மா/, 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 M/S. அ>5 க!3�
ட��, 

காைர��� 
மதி3ப\
ைட வ�ட 0.18% 
�ைறO. 

2 M/S. காைர க!3�
ட��, 
காைர��� 

மதி3ப\
ைட வ�ட 1.53% 
அதிக!. 

 ேம-க�ட ஒ3ப�த345ள6கள6�, M/S. அ>5 க!3�
ட��, காைர��� எ;ற நி/வன! அள6<.5ள 
ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 0,18% �ைறவாக உ5ள..  எனேவ, ஒ3ப�த345ள6ய�ைன ஏ-/�ெகா5ள 
ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:    அ)  அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எB.834/2020/இ1) 

14
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24 இ�நகரா
சி வ>வா$ நிதி 2021-2022; கீ@ H.4.20 இல
ச! மதி3ப\
�� இ�நகரா
சி��
ப
ட வா�B எ�.19 
எ!.ஜி. சாைல #டாமண�4ர! அ�லி ெத>�கள6� சி/பால<.ட; N�ய மைழநV� வ�கா� அைம<த� 
பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� அழி�க3ப
டத; ேப�� 09.09.2021  அ;/ ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  
இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 வர3ெப-/5ளன.  இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; 
ஒ34ேநா�� ப
�ய� ப�;வ>மா/, 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 தி>.D.ெச�தி��மா�, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 0,02% �ைறO. 
2 ேக._�தரபா��ய;, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 1,03% அதிக!. 

 ேம-க�ட ஒ3ப�த345ள6கள6�, தி>.D.ெச�தி��மா�, ஒ3ப�ததார�, காைர��� எ;ற நி/வன! 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 0,02% �ைறவாக உ5ள..  எனேவ, ஒ3ப�த345ள6ய�ைன 
ஏ-/�ெகா5ள ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:    அ)  அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எB.2880/2021/இ1) 

தV�மான எ�.116 
அRமதி�க3ப
ட. 

25 இ�நகரா
சி வ>வா$ நிதி 2021-2022; கீ@ H.3.80 இல
ச! மதி3ப\
�� இ�நகரா
சி��
ப
ட வா�B எ�.2 
காமராஜ� 3வ. வ Vதிய�� தா�சாைல அைம<த� பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� அள6�க3ப
டத; ேப�� 
09,09,2021 அ;/ ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 
வர3ெப-/5ளன.  இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; ஒ34ேநா�� ப
�ய� ப�;வ>மா/, 

வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 தி>.D.ெச�தி��மா�, 

காைர��� 
மதி3ப\
ைட வ�ட 0,11% 
�ைறO. 

2 ேக._�தரபா��ய;, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 1,54% அதிக!. 
 ேம-க�ட ஒ3ப�த345ள6கள6�, தி>.D.ெச�தி��மா�, ஒ3ப�ததார�, காைர��� எ;ற நி/வன! 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 0,11% �ைறவாக உ5ள..  எனேவ, ஒ3ப�த345ள6ய�ைன 

தV�மான எ�.117 
அRமதி�க3ப
ட. 



ஏ-/�ெகா5ள ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:    அ)  அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எB.2880/2021/இ1) 
14
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26 இ�நகரா
சி வ>வா$ நிதி 2021-2022; கீ@ H.9.80 இல
ச! மதி3ப\
�� இ�நகரா
சி��
ப
ட வா�B எ�.9 
க��� சாைல _3ரமண�ய4ர! ப�திய�� ச�8க! ப�5ைள ெத>�கள6� தா�சாைல அைம<த� பண��� 
நக�ம;ற! ஒ34த� அள6�க3ப
டத; ேப��  09.09.2021 அ;/ ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  இதி� 
கீ@�க�டவா/ இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 வர3ெப-/5ளன.  இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; ஒ34ேநா�� 
ப
�ய� ப�;வ>மா/, 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 தி>.D.ெச�தி��மா�, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 0,07% �ைறO. 
2 ேக._�தரபா��ய;, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 3,82% அதிக!. 

 ேம-க�ட ஒ3ப�த345ள6கள6�, தி>.D.ெச�தி��மா�, ஒ3ப�ததார�, காைர��� எ;ற நி/வன! 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 0.07% �ைறவாக உ5ள..  எனேவ, ஒ3ப�த345ள6ய�ைன 
ஏ-/�ெகா5ள ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:    அ)  அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எB.2880/2021/இ1) 

தV�மான எ�.118 
அRமதி�க3ப
ட. 

27 இ�நகரா
சி வ>வா$ நிதி 2021-2022; கீ@ H.3.50 இல
ச! மதி3ப\
�� இ�நகரா
சி��
ப
ட வா�B எ�.6 
ெச�காைல 8த� வ Vதி, இர�டா! வ Vதி ம-/! வா�B எ�.19 தி>வ5]வ� சாைலகள6� ேசதமைட�த 
இட�கள6� சீரைம34 (ேப
� ஒ��) ெச$த� பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� அள6�க3ப
டத; ேப�� 09.09.2021 
அ;/ ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 
வர3ெப-/5ளன.  இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; ஒ34ேநா�� ப
�ய� ப�;வ>மா/, 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 தி>.D.ெச�தி��மா�, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 0,01% �ைறO. 
2 ேக._�தரபா��ய;, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 1,72% அதிக!. 

 ேம-க�ட ஒ3ப�த345ள6கள6�, தி>.D.ெச�தி��மா�, ஒ3ப�ததார�, காைர��� எ;ற நி/வன! 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 0.01% �ைறவாக உ5ள..  எனேவ, ஒ3ப�த345ள6ய�ைன 
ஏ-/�ெகா5ள ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:    அ)  அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எB.2880/2021/இ1) 

தV�மான எ�.119 
அRமதி�க3ப
ட. 

28 இ�நகரா
சி வ>வா$ நிதி 2021-2022; கீ@ H.4.00 இல
ச! மதி3ப\
�� இ�நகரா
சி��
ப
ட வா�B எ�.3 
ஜVவா நக� ம-/! காமராஜ� ெத>�கள6� மைழநV� வ�கா� அைம<த� பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� 
அள6�க3ப
டத; ேப�� 09.09.2021 அ;/ ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B 
ஒ3ப�த345ள6க5 வர3ெப-/5ளன.  இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; ஒ34ேநா�� ப
�ய� ப�;வ>மா/, 
 

தV�மான எ�.120 
அRமதி�க3ப
ட. 



 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 தி>.D.ெச�தி��மா�, 

காைர��� 
மதி3ப\
ைட வ�ட 0,04% 
�ைறO. 

2 ேக._�தரபா��ய;, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 6,80% அதிக!. 
 ேம-க�ட ஒ3ப�த345ள6கள6�, தி>.D.ெச�தி��மா�, ஒ3ப�ததார�, காைர��� எ;ற நி/வன! 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 0.04% �ைறவாக உ5ள..  எனேவ, ஒ3ப�த345ள6ய�ைன 
ஏ-/�ெகா5ள ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:    அ)  அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எB.2880/2021/இ1) 

                
                                       தன6 அTவல� 
                          காைர��� நகரா
சி 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

காைர��� நகரா
சி 
30.09.2021� ேததி காைல 11.00 மண��� நைடெப�ற அவசர� !
ட நடவ��ைகக"  

தைலைம தி#மதி.ேக.எ�.%தா,  தன( அ)வல*  
ம+ற,ெபா#"க" 

Date of 
meeting 
of the 
council 

S.No. Subject in the Agenda Decision of the council 

30
.0
9.
20

21
 

1 காைர��� நகரா
சி�� ெசா�தமான நா;� வாசகசாைலய�� த-காலிகமாக, ப�திேநரமாக பண�4�%! 
நா;� நப�க]�� மாத! ஒ;றி-�, ஒ> நப>�� H.500/-வ Vத! (4 x 500=2000) மாத ஊதிய! அத;ப� 
வ>ட<தி-� 12 x 2000  வ Vத! H.24,000/-! வழ�க3ப
B வ>கிற..  நட34 வ>டமான 2021-22! ஆ��-� 
ஊதிய! வழ�கிட ஆ�! உ<ேதச ெசலவ�ன! H.30.000/-�� (83பதாய�ர!) ம;ற<தி; அRமதி 
ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:   ம;ற! அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எ�.4065/2016/எ�3) 
 
 

தV�மான எ�.121 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

2 2021-2022! ஆ��-� ஆைணய� ம-/! அTவலக பண�யாள�க5 பண�மா/தலி� ெவள6��� இ>�. 
பண��� வ�தவ�க]�� இடமா-ற3 பயண3ப� (Transfer Travelling Allowance) ெதாைக வழ�கிட ஆ�! உ<ேதச 
ெசலO ெதாைக H.50,000/-�� (Hபா$ ஐ!பதாய�ர! ம
B!) ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற..      
அTவலக��றி34 :     அ) ெபா. நிதிய�; கீ@ அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எ�. 1449/2020/ப�2) 

 

தV�மான எ�.122 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

3 காைர��� நகரா
சி ெபா._காதார3 ப��O வ>! மைழ�கால�க5, உ5ளா
சி ேத�த� ம-/! ப��ைக 
கால�க5 எதி� ெகா�B  ப�ள V�சி� பOட>ட; நV�<த _�ணா!4 �5 கல�. ெதள6�க 
ேவ��ய�>3பதாT! த-ேபா. அத;  இ>34 �ைறவாக இ>3பதாT! நV�<த _�ணா!4<�5 20000 கிகி 
ேதைவ3பBகிற.. எனேவ இ3ெபா>ள6ைன வா��வத-�! அத-கான உ<ேதச ெசலவ�ன! H.2,00,000 <தி-� 
ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34: 
அRமதி�கலா! ந.க.எ�.298/எ�1/2021 

தV�மான எ�.123 
அRமதி�க3ப
ட. 



 

4 காைர��� நகரா
சிய�� ெகாேரானா தB34 பண��காக அர_ ஒ.�கீB ெச$ய3ப
ட H.50,00,000 ெதாைகய�� 
அவசர அவசிய! க>தி SECTION -15 � ெகா58த� ெச$ய3ப
ட கப_ர ��நV�, ப�ள6�சி�  பவட�, நி�<த 
_�ணா!4, வ�ழி34ண�O ���க�க5, 8க�கவச!, Faceshield, ெவள634ற கள3பண�யா-ற பண�யாள�க]�� 
ஊ�க<ெதாைக, ெமா<த ெசலவ�ன<ெதாைக H.24,59,745/-�கான ெசலவ�ன வ�வர! கீ@�க�டவா/ உ5ள..  
இ�ெசலவ�ன<தி-� ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
 
வ.எ� 

பண�ய�; ெபய� 
ெசலவ�ட3ப
ட 
ெதாைக 

1 கப_ர ��நV�, நிலேவ!4 ��நV� ெகா58த� 63.630 

2 
ப�ள V�சி� பOட�, ைஹ3ேபா �ேளாைரB 
ெகா58த� 

5,50,000 

3 நV�<த _�ணா!4 (ம) ைலசா� 3,40,000 
4 ெகாேரானா வ�ழி34ண�O ���க�க5 2,12,400 
5 ைக%ைற, 8க�கவச!, சான6ைடச� 4,68,475 

6 
ெகாேரானா வ�ழி34ண�O பண��கான 60 
நப�க]�� 7 நா
க5 ஊ�க<ெதாைக 

1,05,000 

7 Facesheild. Infrored thermometer, pulse oximeter. portable tent 3,82,740 

8 
ெகாேரானா வ�ழி34ண�O பண��கான 60 
நப�க]�� 30 நா
க5 ஊ�க<ெதாைக 

3,37,500 

 ெமாNத� 24,59,745 
அTவலக� �றி34:  அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எ�.1911/எ�3/20210) 

தV�மான எ�.124 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

5 ெகாேரானா தB34 வ�ழி34ண�O ம-/! அப�வ�><தி பண�க5 தின<த�தி ம-/! தினகர; நாள6த@கள6� 
ஆ%த�ைஜைய 8;ன6
B ெவள6வர உ5ள ெதாழி� மல� சிற3ப�தழி� வ�ள!பர! ெச$வத-� 
வ�ள!பர�க
டண! ெசT<த ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
 தின<த�தி நாள6த@ வ�ள!பர க
டண! - H.39,600/- 
 தினகர; நாள6த@ வ�ள!பர க
டண! - H.40,000/- 
 
    ெமா<த!  -   
அTவலக� �றி34: ம;ற! அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எ�.6085/2015/இ1) 

  H.79,600/- 

தV�மான எ�.125 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

6 இ�நகரா
சி�� ெசா�தமான ெபாறிய�ய� ப��O ஈ34 வாகன! எ�. TN63 AV 5823-�� ப^.க5 ச�ெச$%! 
பண��� 28.09.2020 அ;/ வ�ைல345ள6க5 ேகா�யதி� கீ@�க�டவா/ L;/ வ�ைல345ள6க5 
வர3ெப-/5ளன.‘ 

தV�மான எ�.126 
அRமதி�க3ப
ட. 



1.    Sri Amman Automobiles, Karaikudi - %. 29,400/- 
2.    Sri Solai Raja Auto Carriage, Karaikudi - %.30,400/- 
3.    Sri Balaji Auto Mobiles, Karaikudi - %.33,200/- 

ெபற3ப
ட L;/ வ�ைல345ள6ய�� �ைறவான வ�ைல345ள6 வழ�கிய Sri Amman Automobiles, Karaikudi 

அவ�கள6; வ�ைல345ள6ைய ஏ-க அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:   �ைறவான வ�ைல345ள6ைய ஏ-கலா!. 

(ந.க.எ�.3331/2021/இ1) 

 

7 காைர��� நகரா
சி ெபா. _காதார3 ப��வ�� ெட��  ம-/! ைவர� கா$�ச� தB34 ெதாட� 
நடவ��ைகக5 ேம-ெகா5ள3ப
B வ>கிற.. அத;ப� வ VBவ Vடாக ெச;/ ெட�� ம-/! ஏ�� ெகா_ 
ஒழி34 நடவ��ைகக5 ேம-ெகா5ள3ப
B வ>கிற.. ேமT!  .34ரO ஆ$வா�கள6; �றி3ப�;ப� 
காைர��� நகரா
சிய�� ெட�� தB34 நடவ��ைக ேம-ெகா5ள தின8! வ VBவ Vடாக ம>�. ெதள63ப.  
அவசியமாகிற., எனேவ, Mini Fogging Machine – 9, Pulse Fogging Machine – 3 என 4ைக ம>�. ெதள63பா; வா�க 
உ<ேதச  ெசலவ�ன! H.4,25,000/- -� ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற..  
அTவலக��றி34 .அRமதி�கலா!   
     (ந.க.எ�.3245/எ�1/2017)  

தV�மான எ�.127 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

8 காைர��� நகரா
சிய�� ெகாேரானா தB34 பண��காக அர_ ஒ.�கீB ெச$ய3ப
ட H.50,00,000 ெதாைகய�� 
அவசர அவசிய! க>தி SECTION -15 � ெகா58த� ெச$ய3ப
ட, ப�ள V�சி� பOட�, 
ைஹ3ேபா�ேளாைரBெமா<த ெசலவ�ன<ெதாைக H.10,05,000/-�கான ெசலவ�ன வ�வர! கீ@க�டவா/ 
உ5ள.. ம;ற<தி;  பா�ைவ�� ைவ�க3பBகிற..  

வ.எB பண�ய�+ ெபய* 
ெசலவ�ட,ப
ட 

ெதாைக 

1 
ப�ள V�சி� பOட�, ைஹ3ேபா �ேளாைரB 
ெகா58த� 

1,95,000 

2 
ப�ள V�சி� பOட�, ைஹ3ேபா �ேளாைரB 
ெகா58த� 

8,10,000 

ெமா<த! 10,05,000 

அTவலக��றி34 -       அRமதி�கலா!  (ந.க.எ�.1911/எ�1/2021)  

தV�மான எ�.128 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

9 காைர��� நகரா
சிய�� பண�4�%! அைன<. ப��O பண�யாள�க]��! 2021-22! ஆ��-� அரசாைண 
எ�.240 நிதி(ஊதிய!) .ைற நா5. 02.08.2019;ப� அர_ பண�யாள�க]�� ப��ைக 8;பண! ஒ>வ>�� 
H.10,000/- வ Vத! வழ�க உ<தரவ�ட3ப
B5ள..  அத;ேப�� காைர��� நகரா
சிய�� பண�4�%! 
பண�யா�க]�� ஒ>வ>�� H.10,000/- வ Vத! தVபாவள6 ப��ைக 8;பண! வழ�க ஆ�! உ<ேதச 
ெசலவ�ன! H.20,00,000/-�� ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற... 
அTவலக� �றி34:  ம;ற! அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எ�.4823/2017/ப�2) 

தV�மான எ�.129 
அRமதி�க3ப
ட. 



 

10 காைர��� நகரா
சிய�� பண�4�%! அைன<. ப��O பண�யாள�க]��! 2021-22! ஆ��-� அரசாைண 
எ�.240 நிதி(ஊதிய!) .ைற நா5. 02.08.2019;ப� அர_ பண�யாள�க]�� ப��ைக 8;பண! ஒ>வ>�� 
H.10,000/- வ Vத! வழ�க உ<தரவ�ட3ப
B5ள..  அத;ேப�� காைர��� நகரா
சிய�� பண�4�%! 
பண�யா�க]�� ஒ>வ>�� H.10,000/- வ Vத! தVபாவள6 ப��ைக 8;பண! வழ�க ஆ�! உ<ேதச 
ெசலவ�ன! H.20,00,000/-�� ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற... 
அTவலக� �றி34:  ம;ற! அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எ�.4823/2017/ப�2) 

தV�மான எ�.130 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

11 இ�நகரா
சிய�� அைம�க3ப
B5ள தைலைம நVரள634 நிைலய! உ5ள6
ட அைன<. க
டைம34 
வசதிகைள பராம�<த�, இய��த� ம-/! 8ைறயான ��நV� வ�நிேயாக! ெச$த� ேபா;ற ��நV� 
வ�நிேயாக! ச!ப�த3ப
ட அைன<.3 பண�கைள ெச$திட ேதைவயான பண�யாள�க5 இ�லாத 
காரண<தா� நகரா
சி நி�வாக தைலைம3 ெபாறியாள� அவ�கள6; அRமதி ெப-/ கட�த 2015! 
ஆ��லி>�. தன6யா� நி/வன! Lல! பராம�34 பண� ேம-ெகா5ள3ப
B வ>கிற..  அதைன 
ெதாட��., இ3பண�ய�ைன கட�த ஓரா��-� ேம-ெகா5ள நக�ம;ற தV�மான! எ�.419, நா5.08.03.2019� 
ஒ34த� ெபற3ப
ட..  இ3பராம�34 பண��� தைலைம3 ெபாறியாள�, நகரா
சி நி�வாக ஆைணயரக!, 
ெச;ைன அவ�களா� 13.06.2019� அRமதி வழ�கி உ<தரவ�ட3ப
ட..  (ந.க.எ�.23651/2013/DO1. நா5.13.06.2019) 
அத;ப�, ஒ3ப�த345ள6க5 ெபற3ப
B, ஓரா��-� பராம�34 பண� ேம-ெகா5ள3ப
B வ�த..  
ந.க.எ�.29156/2019/DO2. நா5.07.10.2020-;ப� ேமT! ஓரா��-� நV
��க3ப
ட..  31.07.2021 வைர பராம�34 
பண� ேம-ெகா5ள3ப
ட..  01.08.2021 8த� ேமT! ஓரா��-� நV
�34 ெச$ய(L;றா! ஆ�B) நகரா
சி 
நி�வாக ம�டல ெசய-ெபாறியாள� அவ�க]�� க><.> அR3ப3ெப-/ அவ�க5 ந.க.எ�.2472/2021/ப�3, 
நா5.22.07.2021-;ப� தைலைம3ெபாறியாள� அவ�க]�� 4.3ப�<த� ெச$ய க><.>�க5 அR3ப� உ5ளா�.  
  இ�நிைலய�� 8த;ைம< தைலைம3 ெபாறியாள� அRமதி கிைட3பதி� காலதாமத! 
ஏ-பBவதா� அRமதி கிைட��!வைர த-காலிகமாக 01.08.2021 8த� L;/ மாத�க]�� ஏ-கனேவ, 
இ3பராம�34 பண�ைய ெச$.வ>! ஒ3ப�ததார� தி>.�.ெச�தி��மா� Lல! ெதாட��. த-ெபா^. உ5ள 
மாதா�திர ஒ3ப�த ெதாைகய�; அ�3பைடய�� ேம-ெகா5ளO! ம-/! அத-கான உ<ேதச 
ெசலO<ெதாைக H.23.00இல
ச<தி-� ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக� �றி34:  
 அ) ம;ற! அRமதி�கலா!. 
 ஆ) ெசலவ�ன<ைத ��நV� நிதிய�;கீ@ ேம-ெகா5ளலா!. 

(ந.க.எ�.1137/2019/இ1) 

தV�மான எ�.131 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

12 இ�நகரா
சி வ>வா$ நிதி – 2021-2022; கீ@ H.1.50 இல
ச! மதி3ப\
�� இ�நகரா
சி அTவலக 
8க343ப�தி மா�ய�� தமி@ வா@க ெபய� பலைக ெபா><.! பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� 
அள6�க3ப
டத; ேப�� 24.09.2021 அ;/ ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B 
ஒ3ப�த345ள6க5 வர3ெப-/5ளன.  இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; ஒ34ேநா�� ப
�ய� ப�;வ>மா/, 
 

தV�மான எ�.132 
அRமதி�க3ப
ட. 



 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 தி>. D. ெச�தி��மா�, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 0.05% �ைறO. 
2 தி>. ேக. _�தரபா��ய;, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 2.47% அதிக!. 

ேம-க�ட ஒ3ப�த345ள6கள6� தி>. D.ெச�தி��மா�, ஒ3ப�ததார� காைர���, எ;ற நி/வன! 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 0.05% �ைறவாக உ5ள..  எனேவ ஒ3ப�த345ள6ய�ைன 
ஏ-/�ெகா5ள ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 : அ) அRமதி�கலா!.      (ந.க.எ�. 2880/2021/இ1) 
 

 

13 காைர��� நகரா
சிய��  ெபா._காதார3 ப��O�� இன6 வ>! மைழகால�க5, உ5ளா
சி ேத�த� ம-/! 
ப��ைக கால�க5 வர இ>3பதாT!, அத;ப� திட�கழிO ேமலா�ைம  பண�க5, மைழகால�கள6� 
த�ணV� ேத�காம� இ>3பத-�! கீ@க�டவா/ தளவாட3 ெபா>
க5  ேதைவ3பBகிற.. 

1. ெப�ய N
Bமா� -300         
2. கா�வா$  கரண� -50         
3. �3ைப அ5]! Nைட - 300 
4. ம�ெவ
� - 50  
5. ைக<தர! - 350 
6. அ�வா5 - 50 
7. ைக�N
Bமா/ - 350 
8. 85 ெகா�கி - 100 
9. கட3பாைற - 10 

இவ-ைற வா��வத-�! அத-கான உ<ேதச ெசலவ�ன! H.4,50,000/- ��! ம;ற<தி; அRமதி 
ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 
       அRமதி�கலா!   
     (ந.க.எ�.298/எ�1/2021)  
 

தV�மான எ�.133 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

 இ�நகரா
சி வ>வா$ நிதி – 2021-2022; கீ@ H.4.80 இல
ச! மதி3ப\
�� இ�நகரா
சி��
ப
ட வா�B எ�.1 
வ.உ.சி.ேராB EB ஆப\� எதி�4ற! 8த� ெர
ைட��ள! வைர, கழன6வாச� ெபா
ட� 8த� ேகான6� 
க�மா$ வைர, ெப>மா5 ேகாவ�� ப�;4ற!, 8<தைரய� ��ய�>34 8த� 4.ெவ
B க�மா$ 
வைரய�T!, வா�B எ�. 2 கழன6வாச� ெமய�;ேராB ெர
ைட��ள! ஊரண�, 4.ெவ
B க�மா$ 
வழியாக பாரதியா� ெத>, 4கேழ�தி ெத>, அழக3ப; ெத>�கள6� உ5ள கா�வா$ ம-/! மைழநV� 
வ�கா�கைள ��வா>த� பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� அள6�க3ப
டத; ேப�� 24.09.2021 அ;/ 
ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 வர3ெப-/5ளன.  
இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; ஒ34ேநா�� ப
�ய� ப�;வ>மா/, 

 



வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 தி>. D. ெச�தி��மா�, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 0.17% �ைறO. 
2 தி>. ேக. _�தரபா��ய;, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 1.72% அதிக!. 

ேம-க�ட ஒ3ப�த345ள6கள6� தி>. D.ெச�தி��மா�, ஒ3ப�ததார� காைர���, எ;ற நி/வன! 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 0.17% �ைறவாக உ5ள..  எனேவ ஒ3ப�த345ள6ய�ைன 
ஏ-/�ெகா5ள ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 :     அ) அRமதி�கலா!. 
  (ந.க.எ�. 2880/2021/இ1) 

 

14 இ�நகரா
சி வ>வா$ நிதி – 2021-2022; கீ@ H.4.70 இல
ச! மதி3ப\
�� இ�நகரா
சி��
ப
ட வா�B எ�.12 
வ.உ.சி ேராB வழியாக வ.உ.சி ப5ள6 8த� அதைல க�மா$ வைரய�T!, வா�B எ�.5 வார�ச�ைத 
எதி�4ற! வழியாக அ�ணா நக� 8த� கழன6வாச� 4.<ெத> வைர, வா�B எ�.3 கழன6வாச� 4. ேராB 
8த� வ.உ.சி ேராB வா�வா$ வைர. வா�B எ�.1 ஓ.சி/வய� சாைலகள6�  உ5ள கா�வா$ ம-/! 
மைழநV� வ�கா�கைள ��வா>த� பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� அள6�க3ப
டத; ேப�� 24.09.2021 அ;/ 
ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 வர3ெப-/5ளன.  
இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; ஒ34ேநா�� ப
�ய� ப�;வ>மா/, 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 தி>. D. ெச�தி��மா�, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 0.21% �ைறO. 
2 தி>. ேக. _�தரபா��ய;, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 1.72% அதிக!. 

ேம-க�ட ஒ3ப�த345ள6கள6� தி>. D.ெச�தி��மா�, ஒ3ப�ததார� காைர���, எ;ற நி/வன! 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 0.21% �ைறவாக உ5ள..  எனேவ ஒ3ப�த345ள6ய�ைன 
ஏ-/�ெகா5ள ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 :     அ) அRமதி�கலா!. 
  (ந.க.எ�. 2880/2021/இ1) 

தV�மான எ�.134 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

15 இ�நகரா
சிய�� 15 வ. ம<திய நிதி��^ மா;ய நிதி – 2021-22 ; கீ@ H.20.00/-இல
ச! மதி3ப\
�� 
கேணச4ர! ம-/! கழன6வாச� a� உர�கிட�� வளாக<தி� �3ைபகைள ப��<. ேசக���! Nடார! 
அைம<த� பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� அள6�க3ப
டத; ேப�� 24.09.2021 அ;/ ஒ3ப�த345ள6க5 
ேகார3ப
ட..  இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 வர3ெப-/5ளன.  இர�B 
ஒ3ப�த345ள6ய�; ஒ34ேநா��3 ப
�ய� ப�;வ>மா/. 
 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 தி>. ேக. _�தரபா��ய;, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 4.70% அதிக!. 
2 தி>மதி. B.வச�தா, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 8.23% அதிக!. 

 
 

தV�மான எ�.135 
அRமதி�க3ப
ட. 



 
 
ேம-க�ட தி>. ேக._�தரபா��ய;, ஒ3ப�ததார�, காைர��� அவ�கள6; ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 
NBதலாக 5 சதவ�கித<தி-�5 உ5ள..  ேமT!, பண�ய�; 8�கிய<.வ! க><தி� ெகா�B 
நக�ம;ற<தி-� உ5ள அதிகார<ைத பய;பB<தி%!, நகரா
சி ெபாறிய�ய� ைகேய
�� வ�தி எ�.2.7.2� 
ெத�வ��க3ப
B5ளப�, வ�ைச எ�.1� உ5ள தி>.ேக._�தரபா��ய;, காைர��� எ;பவ� 4.70% 
NBதலாக அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 ஏ-க3ப
ட..  ேமT! பண�ய�ைன தி
ட மதி3ப\B��5 8�3பத-�! 
ம;ற! அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 :     அ) அRமதி�கலா!. 
  (ந.க.எ�. 4369/2020/இ1) 
 

 

16 இ�நகரா
சிய�� 15 வ. ம<திய நிதி��^ மா;ய நிதி – 2021-22 ; கீ@ H.25.00/-இல
ச! மதி3ப\
�� 
ேச�வா� ஊரண� ம-/! ெசxைச a� உர�கிட�� வளாக<தி� �3ைபகைள ப��<. ேசக���! Nடார! 
அைம<த� பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� அள6�க3ப
டத; ேப�� 24.09.2021 அ;/ ஒ3ப�த345ள6க5 
ேகார3ப
ட..  இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 வர3ெப-/5ளன.  இர�B 
ஒ3ப�த345ள6ய�; ஒ34ேநா��3 ப
�ய� ப�;வ>மா/. 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 தி>மதி. B.வச�தா, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 4.72% அதிக!. 
2 தி>. ேக. _�தரபா��ய;, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 8.67% அதிக!. 

ேம-க�ட தி>மதி. B.வச�தா, ஒ3ப�ததார�, காைர��� அவ�கள6; ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 
NBதலாக 5 சதவ�கித<தி-�5 உ5ள..  ேமT!, பண�ய�; 8�கிய<.வ! க><தி� ெகா�B 
நக�ம;ற<தி-� உ5ள அதிகார<ைத பய;பB<தி%!, நகரா
சி ெபாறிய�ய� ைகேய
�� வ�தி எ�.2.7.2� 
ெத�வ��க3ப
B5ளப�, வ�ைச எ�.1� உ5ள தி>மதி. B.வச�தா, காைர��� எ;பவ� 4.72% NBதலாக 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 ஏ-க3ப
ட..  ேமT! பண�ய�ைன தி
ட மதி3ப\B��5 8�3பத-�! ம;ற! 
அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 :     அ) அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எ�. 4369/2020/இ1) 

தV�மான எ�.136 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

17 இ�நகரா
சிய�� 15 வ. ம<திய நிதி��^ மா;ய நிதி – 2021-22 ; கீ@ H.20.00/-இல
ச! மதி3ப\
�� 
இ�நகரா
சி உர�கிட�கி-� 5 ட; Capacity Shredder ெமஷி; வா�கி ெபா><.த� பண��� நக�ம;ற! 
ஒ34த� அள6�க3ப
டத; ேப�� 24.09.2021 அ;/ ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  இதி� கீ@�க�டவா/ 
இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 வர3ெப-/5ளன.  இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; ஒ34ேநா��3 ப
�ய� 
ப�;வ>மா/. 
 
 

தV�மான எ�.137 
அRமதி�க3ப
ட. 



 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 தி>. D.ெச�தி��மா�, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 4.66% அதிக!. 
2 தி>. ேக. _�தரபா��ய;, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 7.37% அதிக!. 

ேம-க�ட தி>. D.ெச�தி��மா�, ஒ3ப�ததார�, காைர��� அவ�கள6; ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 
NBதலாக 5 சதவ�கித<தி-�5 உ5ள..  ேமT!, பண�ய�; 8�கிய<.வ! க><தி� ெகா�B 
நக�ம;ற<தி-� உ5ள அதிகார<ைத பய;பB<தி%!, நகரா
சி ெபாறிய�ய� ைகேய
�� வ�தி எ�.2.7.2� 
ெத�வ��க3ப
B5ளப�, வ�ைச எ�.1� உ5ள தி>.D.ெச�தி��மா�, காைர��� எ;பவ� 4.66% NBதலாக 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 ஏ-க3ப
ட..  ேமT! பண�ய�ைன தி
ட மதி3ப\B��5 8�3பத-�! ம;ற! 
அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 :     அ) அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எ�. 4369/2020/இ1) 
 

 

18 இ�நகரா
சிய�� 15 வ. ம<திய நிதி��^ மா;ய நிதி – 2021-22 ; கீ@ H.20.00/-இல
ச! மதி3ப\
�� 
இ�நகரா
சி�� 20 HP 3 எ�ண��ைக, 15 HP 10 எ�ண��ைக, 10 HP 2 எ�ண��ைக, 5 HP 2 எ�ண��ைக நV� 
L@கி ேமா
டா� ம-/! ப!4ெச
 ச3ைள ெச$%! பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� அள6�க3ப
டத; ேப�� 
24.09.2021 அ;/ ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 
வர3ெப-/5ளன.  இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; ஒ34ேநா��3 ப
�ய� ப�;வ>மா/. 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 தி>. D.ெச�தி��மா�, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 4.64% அதிக!. 
2 தி>. ேக. _�தரபா��ய;, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 10.25% அதிக!. 

ேம-க�ட தி>. D.ெச�தி��மா�, ஒ3ப�ததார�, காைர��� அவ�கள6; ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 
NBதலாக 5 சதவ�கித<தி-�5 உ5ள..  ேமT!, பண�ய�; 8�கிய<.வ! க><தி� ெகா�B 
நக�ம;ற<தி-� உ5ள அதிகார<ைத பய;பB<தி%!, நகரா
சி ெபாறிய�ய� ைகேய
�� வ�தி எ�.2.7.2� 
ெத�வ��க3ப
B5ளப�, வ�ைச எ�.1� உ5ள தி>.D.ெச�தி��மா�, காைர��� எ;பவ� 4.64% NBதலாக 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 ஏ-க3ப
ட..  ேமT! பண�ய�ைன தி
ட மதி3ப\B��5 8�3பத-�! ம;ற! 
அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 :     அ) அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எ�. 4369/2020/இ1) 

தV�மான எ�.138 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

19 இ�நகரா
சிய�� 15 வ. ம<திய நிதி��^ மா;ய நிதி – 2021-22 ; கீ@ H.25.00/-இல
ச! மதி3ப\
�� 
இ�நகரா
சிய�� வா�B எ�.8� உ5ள ெச�காைல சிவ; ேகாவ�� ஊரண�ய�ைன ேம!பாB ெச$த�, ம-/! 
மைழநV� ேசக�34 க
டைம34 ெச$த� பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� அள6�க3ப
டத; ேப�� 24.09.2021 
அ;/ ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 
வர3ெப-/5ளன.  இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; ஒ34ேநா��3 ப
�ய� ப�;வ>மா/. 

தV�மான எ�.139 
அRமதி�க3ப
ட. 



 
 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 தி>. D.ெச�தி��மா�, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 4.70% அதிக!. 
2 தி>. ேக. _�தரபா��ய;, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 6.46% அதிக!. 

ேம-க�ட தி>. D.ெச�தி��மா�, ஒ3ப�ததார�, காைர��� அவ�கள6; ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 
NBதலாக 5 சதவ�கித<தி-�5 உ5ள..  ேமT!, பண�ய�; 8�கிய<.வ! க><தி� ெகா�B 
நக�ம;ற<தி-� உ5ள அதிகார<ைத பய;பB<தி%!, நகரா
சி ெபாறிய�ய� ைகேய
�� வ�தி எ�.2.7.2� 
ெத�வ��க3ப
B5ளப�, வ�ைச எ�.1� உ5ள தி>.D.ெச�தி��மா�, காைர��� எ;பவ� 4.70% NBதலாக 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 ஏ-க3ப
ட..  ேமT! பண�ய�ைன தி
ட மதி3ப\B��5 8�3பத-�! ம;ற! 
அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 :     அ) அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எ�. 4369/2020/இ1) 

 

20 இ�நகரா
சிய�� 15 வ. ம<திய நிதி��^ மா;ய நிதி – 2021-22 ; கீ@ H.25.00/-இல
ச! மதி3ப\
�� 
இ�நகரா
சிய�� ெசxைச ஊரண�ைய ேம!பாB ெச$த� ம-/! மைழநV� ேசக�34 க
டைம34 ெச$த� 
பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� அள6�க3ப
டத; ேப�� 24.09.2021 அ;/ ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  
இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 வர3ெப-/5ளன.  இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; 
ஒ34ேநா��3 ப
�ய� ப�;வ>மா/. 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 M/S. �ரண� & ேகா, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 4.73% அதிக!. 
2 தி>மதி. B.வச�தா, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 7.49% அதிக!. 

ேம-க�ட M/S. �ரண� & ேகா, ஒ3ப�ததார�, காைர��� அவ�கள6; ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 
NBதலாக 5 சதவ�கித<தி-�5 உ5ள..  ேமT!, பண�ய�; 8�கிய<.வ! க><தி� ெகா�B 
நக�ம;ற<தி-� உ5ள அதிகார<ைத பய;பB<தி%!, நகரா
சி ெபாறிய�ய� ைகேய
�� வ�தி எ�.2.7.2� 
ெத�வ��க3ப
B5ளப�, வ�ைச எ�.1� உ5ள M/S. �ரண� & ேகா, காைர��� எ;பவ� 4.73% NBதலாக 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 ஏ-க3ப
ட..  ேமT! பண�ய�ைன தி
ட மதி3ப\B��5 8�3பத-�! ம;ற! 
அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 :     அ) அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எ�. 4369/2020/இ1) 

தV�மான எ�.140 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

21 இ�நகரா
சிய�� 15 வ. ம<திய நிதி��^ மா;ய நிதி – 2021-22 ; கீ@ H.25.00/-இல
ச! மதி3ப\
�� 
இ�நகரா
சி தைலைம நVேர-/ நிைலய! வளாக<தி� உ5ள நைடபாைதய�� ேபவ� தள! அைம��! 
பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� அள6�க3ப
டத; ேப�� 24.09.2021 அ;/ ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  
இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 வர3ெப-/5ளன.  இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; 
ஒ34ேநா��3 ப
�ய� ப�;வ>மா/. 

தV�மான எ�.141 
அRமதி�க3ப
ட. 



 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 M/S. �ரண� & ேகா, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 4.75% அதிக!. 
2 தி>மதி. B.வச�தா, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 7.30% அதிக!. 

ேம-க�ட M/S. �ரண� & ேகா, ஒ3ப�ததார�, காைர��� அவ�கள6; ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 
NBதலாக 5 சதவ�கித<தி-�5 உ5ள..  ேமT!, பண�ய�; 8�கிய<.வ! க><தி� ெகா�B 
நக�ம;ற<தி-� உ5ள அதிகார<ைத பய;பB<தி%!, நகரா
சி ெபாறிய�ய� ைகேய
�� வ�தி எ�.2.7.2� 
ெத�வ��க3ப
B5ளப�, வ�ைச எ�.1� உ5ள M/S. �ரண� & ேகா, காைர��� எ;பவ� 4.75% NBதலாக 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 ஏ-க3ப
ட..  ேமT! பண�ய�ைன தி
ட மதி3ப\B��5 8�3பத-�! ம;ற! 
அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 :     அ) அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எ�. 4369/2020/இ1) 

 

22 இ�நகரா
சி வ>வா$ நிதி – 2021-2022; கீ@ H.4.85 இல
ச! மதி3ப\
�� இ�நகரா
சி��
ப
ட வா�B எ�.18 
8�யரச; சாைல 8த� ஆதி மரா<. காள6ேகாய��  வைரய�T!, வா�B எ�.21 �.�. நக�, வ�ேவ� 
அ!பல! Layout,  வா�B எ�.29 அ�ய��� பழன6ய3பா ஆ�� 8த� 8<.ராமலி�க ேதவ� நக� வைர. 
உதய! நக� 8த� ேதவ� ��ய�>34 வழியாக அ�ய��� க�மா$ வைரய�T!, வா�B எ�.19 ஆன�தா 
நக� ெமய�;ேராB 8த� ரய��ேவ feeder ேராB வைரய�T!  உ5ள கா�வா$ ம-/! மைழநV� 
வ�கா�கைள ��வா>த� பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� அள6�க3ப
டத; ேப�� 24.09.2021 அ;/ 
ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 வர3ெப-/5ளன.  
இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; ஒ34ேநா�� ப
�ய� ப�;வ>மா/, 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 தி>. D. ெச�தி��மா�, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 0.23% �ைறO. 
2 தி>. ேக. _�தரபா��ய;, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 3.82% அதிக!. 

ேம-க�ட ஒ3ப�த345ள6கள6� தி>. D.ெச�தி��மா�, ஒ3ப�ததார� காைர���, எ;ற நி/வன! 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 0.23% �ைறவாக உ5ள..  எனேவ ஒ3ப�த345ள6ய�ைன 
ஏ-/�ெகா5ள ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 :     அ) அRமதி�கலா!. 
  (ந.க.எ�. 2880/2021/இ1) 

தV�மான எ�.142 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

23 இ�நகரா
சி வ>வா$ நிதி – 2021-2022; கீ@ H.4.65 இல
ச! மதி3ப\
�� இ�நகரா
சிய�� வா�B எ�.24 
ேமலமட! 8த� காைர��� க�மா$ வழியாக _3ைபயா கைட கிட�� வைர, வ.உ.சி. ேராB அக<திய� 
அர�க! ப�;4ற! 8த� காைர��� க�மா$ வழியாக பைழய ேப>�. நிைலய! வைரய�T! உ5ள 
கா�வா$ ம-/! மைழநV� வ�கா�கைள ��வா>த� பண��� நக�ம;ற! ஒ34த� அள6�க3ப
டத; 
ேப�� 24.09.2021 அ;/ ஒ3ப�த345ள6க5 ேகார3ப
ட..  இதி� கீ@�க�டவா/ இர�B ஒ3ப�த345ள6க5 
 வர3ெப-/5ளன.  இர�B ஒ3ப�த345ள6ய�; ஒ34ேநா�� ப
�ய� ப�;வ>மா/, 

தV�மான எ�.143 
அRமதி�க3ப
ட. 
 
 



 
வ.எ� ஒ3ப�ததார� ெபய� ஒ3ப�த சதவ Vத! 
1 தி>. D. ெச�தி��மா�, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 0.16% �ைறO. 
2 தி>. ேக. _�தரபா��ய;, காைர��� மதி3ப\
ைட வ�ட 1.03% அதிக!. 

ேம-க�ட ஒ3ப�த345ள6கள6� தி>. D.ெச�தி��மா�, ஒ3ப�ததார� காைர���, எ;ற நி/வன! 
அள6<.5ள ஒ3ப�த345ள6 மதி3ப\
ைடவ�ட 0.16% �ைறவாக உ5ள..  எனேவ ஒ3ப�த345ள6ய�ைன 
ஏ-/�ெகா5ள ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 :     அ) அRமதி�கலா!. 
  (ந.க.எ�. 2880/2021/இ1) 

 

24 காைர��� நகரா
சிய�� கட�த 12.09.2021 8த� ேகாவ�
 19 தB3�சி 8கா!க5 நைடெப-/ வ>கிற.. 
ேமT! இ!8கா!கைள அைன<. வா�Bகள6T! வா�B�� ஒ;/ வ Vத! ஏ-பாB ெச$ய மாவ
ட 
ஆ
சிய�; ஆ$ON
ட<தி� ெத�வ�<த3ப� ப�திய�� நட��! தB3�சி 8கா!கள6� தB3�சி ேபா
B� 
ெகா5வத-�!, தB3�சி ேபா
B�ெகா�B ப�ற� அம��. ெச�வத-�! த-காலிக Nடார�க5 இ>�ைக 
வசதிக5 ம-/! ஒலிெப>�கி, வசதி ேபா;றைவ ேதைவ3பBகிற.. இவ-ைற உ5�� வ�ைல345ள6 
ெப-/ வாடைக��   அம�<தி�   ெகா5ளO!   அத-கான     உ<ேதச  ெசலவ�ன!  H. 2,00,000/- ��  
ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 
       அRமதி�கலா!   
     (ந.க.எ�.1911/எ�1/2021)  

தV�மான எ�.144 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

25 காைர��� நகரா
சி ப�திய�� ெகாேரானா தB3�சி 8கா! தின�ேதா/! நட<த3ப
B வ>கிற.. ேமT! 
சிற34 8கா!க]! வார! ஒ> 8ைற நைடெபற உ5ள.. 8கா!கள6� 500 8த� 3000 வைர நா5 
ஒ;/�� தB3�சி ெசT<த3பBகி;றன. தB3�சி ெசT<தியOட; அ�த வ�வர�கைள COWIN PORTAL� 
பதிேவ-ற! ெச$வ. அவசியமாகிற.. இதைன .�தமாகO! கால தாமதமி;றி%! ேம-ெகா5ள 
த-காலிகமாக 85 நா
க]�� மாவ
ட ஆ
சிய� அவ�கள6; தின�Nலி அ�3பைடய�� நா5 ஒ;/�� 
H.433/- எ;ற வ�கித<தி� இர�B த
ட�ச�க5 (ஒ> நக�4ற ஆர!ப _காதார நிைலய<தி-� ஒ>வ� எ;ற 
அ�3பைடய��) த-காலிகமாக பண�ய�� ஈBபB<த ெதாைக H.80,000/--� ம;ற<தி; அRமதி 
ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 
          ம;ற! அRமதி�கலா!   
     (ந.க.எ�.1911/எ�1/2021)  
 
 
 
 

தV�மான எ�.145 
அRமதி�க3ப
ட. 



 

26 காைர��� நகரா
சிய�� ெபா. _காதார பண�க]�� ேபாதிய நிர�தர �$ைம3 பண�யாள�க5 இ�லாததா� 
133 �$ைம3 பண�யாள�கைள ெவள6�ெகாண�O Lல! 3 ஆ�Bக]�� பண��� அம�<தி�ெகா5ள 
நகரா
சி நி�வாக ஆைணய�, ெச;ைன அவ�களா� 23808.2017� அRமதி வழ�க3ப
ட..  அத;ேப�� 133 
�$ைம3பண�யாள�கைள பண��� அம�<தி�ெகா5ள ஒ3ப�த345ள6க5 ெபற3ப
ட..  வர3ெப-ற 
ஒ3ப�த345ள6கள6� �ைற�த ஒ3ப�த345ள6 ெகாB<த M/S.ம.ைர ம[னா
சி சாலி
 ேவ�
 கிள6ய�� 
எெஜ;ஸி காைர��� நி/வன<தி-� 29.12.2017� ேவைல உ<தரO வழ�க3ப
B 01.08.2018 8த� ெதாட��. 
3 ஆ�Bக]�� �$ைம3 �$ைம3 பண� ேம-ெகா5ள3ப
B வ>கிற..  இ�நிைலய�� அRமதி�க3ப
ட 3 
ஆ�B பண��கால! வ>கிற 31.12.2020� 8�வைடய இ>3பதா� 133 �$ைம3பண�யாள�கைள பண��� 
அம�<தி�ெகா5ள வழ�க3ப
ட உ<தரவ�ைன நV
�34 ெச$. உ<திரO வழ�கிட ேகா� நகரா
சி நி�வாக 
ஆைணய� ெச;ைன அவ�க]�� க><.> அR3ப3ப
B நடவ��ைகய�� உ5ள..  ேம-க�ட நV
�34 
உ<தரO ெப-/ ஒ3ப�த345ள6 ேகா>வத-� ச-/ காலதாமத! ஏ-பB! எ;பதா� த-ேபா. பண� 
ேம-ெகா5]! ேம-ப� M/S ம.ைர ம[னா
சி சாலி
 ேவ�
 கிள6ய�� Lல! த-ேபா. வழ�க3ப
B 
வ>! மாதா�திர ெதாைகய�; அ�3பைடய�� (மாத! ஒ;/�� H.20,70,087/-வ Vத!) ெதாட��. L;/ மாத 
கால<தி-� (01.04.2021 8த� 30,06,2021 வைர) ெதாட��. 133 �$ைம3பண�யாள�கைள வழ�கிB! பண�ைய 
நV
�34 ெச$. பண� உ<தரO வழ�கிடO! ம-/! L;/ மாத கால<தி-கான உ<ேதச ெசலO< ெதாைக 
H.62,10,261/-��! நக�ம;ற தV�மான!.351 நா5.26.02.2021 அRமதி ெபற3ப
B பண� ேம-ெகா5ள3ப
B 
வ>கிற..‘ 
 நக�ம;ற தV�மான எ�.55 நா5.30.06.2021-;ப� 01.07.2021 8த� 30.09.2021 வைர பண� நV
�34 
ெச$ய3ப
B பண� ேம-ெகா5ள3ப
B வர3பBகிற.. 
 இ�நிைலய�� ந.க.எ�.3296/2021/எ�1 நா5.24.08.2021 நக�ம;ற தV�மான எ�.84/23.08.20201;ப� 
இ�நகரா
சி ெபா. _காதார ப��O �$ைம3பண�க]�� 310 �$ைம3பண�யாள�க]�� நி�வாக அRமதி 
ேகா� 24.08.2021 அ;/ நகரா
சி நி�வாக இய��ந� அTவலக!  ெச;ைன அவ�க]��, நகரா
சி நி�வாக 
ம�டல இய��ந�, ம.ைர அவ�க5 Lல! க�த! அR3ப3ப
B5ள..  ேமT! த-ேபா. நகரா
சி நி�வாக 
இய��ந� அவ�கள6; அTவலக<தி� தமிழக! 8^வ.! �$ைம3பண�க]�� ஒேர மாதி�யான 
பண�யாள�கைள நியமி3பத-கான அளவ Vட ம-/! ஊதிய! ேபா;றைவ நைட8ைற3பB<த இ>�ததா� 
அB<த உ<தரO வ>! வைர ஒ3ப�த 8ைறய�� �$ைம பண�ய�ைன ேம-ெகா5]! நகரா
சிகைள 
ஏ-ெகனேவ பண� ெச$%! நி/வன�கைள பைழய வ�கித3ப� பண�நV
�34 ெச$யO!, வா$ெமாழியாக 
ெத�வ��க3ப
B5ள..  எனேவ, இ�நைட8ைற ெசய�பB<.! வைர த-ேபா. பண� ேம-ெகா5]! M/S 
ம.ைர ம[னா
சி சாலி
 ேவ�
 கிள6ய�� ஏெஜ;ஸி காைர���, நி/வன! Lல! 133 பண�யாள�க5, 
த-ேபா. வழ�க3ப
Bவ>! வ�ைலவ�கித அ�3பைடய�� ெதாட��. ஒ> மாத கால<தி-� பண�ைய 
நV
�34 ெச$. பண� உ<தரO வழ�கிடO!, ம-/! ஒ> மாத கால<தி-கான உ<ேதச ெசலO<ெதாைக 
H.20,70,087/-�� ம;ற<தி; அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:   அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எ�.6800/2016/எ�1) 

தV�மான எ�.146 
அRமதி�க3ப
ட. 



 

27 காைர��� நகரா
சி ெபா. _காதார ப��வ�� ெட�� தB34 ெதாட� நடவ��ைகக5 ேம-ெகா5ள3ப
B 
வ>கிற..  அத;ப� வ VBவ Vடாக ெச;/ ெட�� ம-/! ஏ�� ெகா_ ஒழி34 நடவ��ைகக5 
ேம-ெகா5ள3ப
B வ>கிற..  அத-� Domestic Breeding Checker (DBC) நியமி<. பண�யா-றி வ>கி;றன�.  
ேம-ப� DBC பண�யாள�க5 மாவ
ட ஆ
சிய� அTவலக தினச� ஊதிய ப
�யலி;ப� ச!பள! 
வழ�க3ப
B வ>கிற..  மாவ
ட ஆ
சிய� அTவலக தினச� ஊதிய ப
�யலி;ப� ச!பள! வழ�க3ப
B 
வ>கிற..  DBC பண�யாள�கைள நியமி�க L;/ மாத<தி-� ஒ>8ைற ம;ற<தி; அRமதி ெப-/ MMSW 
நி/வன<தி; Lல! பண�யாள�க5 ெப-/ பண��� அR3ப3ப
B வ>கி;றன�.  ஏ-ெகனேவ, ஜுைல 2021 
8த� ெச3ட!ப� 2021 வைர அRமதி ெபற3ப
B5ள நிைலய�� அ�ேடாப� 2021 8த� �ச!ப� 2021 வைர 
அRமதி ெபற ேவ��%5ள..  இ�நகரா
சிய�� 2011 ம�க5 ெதாைகய�; ப�%! வ�வ�தி3ப�;ப� உ5ள 
வ VBக5 வண�க நி/வன�க5ப�%! பண�யாள�க5 நியமி�க3ப
B வ�தன�.  த-ேபா. வ�வ�தி34 35,500 
உ5ளதா� 50 வ VBக]�� ஒ> DBC பண�யாள�க5 நியமி�க3பட ேவ�B!.  118 பண�யாள�க5 தினச� 
ஊதிய! H.270,00/- வ Vத! ஒ> மாத! (26 நா
க5 ஞாய�/ தவ�ர) 118 x %.270.00 x 26= %.8,28,360/- வ Vத! 1 
மாத�க]�� H.8,28,360/- வைர ெசலவா�!. 
 த-ேபா. வைர 62 பண�யாள�க]ட; நியமி�க3ப
B வ�தன�.  த-ேபா. ப>வமைழ 
ெதாட�கிவ�
டதா� NBத� பண�யாள�க5 நியமி�க3பட ேவ��ய நிைல உ5ள..  எனேவ அ�ேடாப� 2021 
மாத<தி-� 118 பண�யாள�க5 வ Vத! 1 மாத�க]�� நியமன! ெச$யO! அத-கான உ<ேதச ெசலவ�ன! 
H.8,28,360/-�� ம;ற<தி; அRமதி ெபற ம;ற<தி; பா�ைவ�� ைவ�க3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:   அRமதி�கலா!. 

(ந.க.எ�.3245/2017/எ�1) 

தV�மான எ�.147 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

28 காைர���  நகரா
சி ெபா._காதார3 ப��O ெட�� ம-/! ைவர� கா$�ச� ேநா$ தB34 பண�க]�� 
இ�நக� ப�திய�� உ5ள அைன<. வ VBகள6T! 4ைக ம><. ெதள6�க3ப
B ெதாட��. க�காண��க3ப
B 
வர3பBகிற. இ>3ப�R! வ>! மைழ�கால<திைன க><தி� ெகா�B இ�நக� ப�திய�� ெபா. ம�க5 
அதிக! NB! இட�களான வண�க நி/வன�க5 உ5ள ப�திக5,ேப>�. நிைலய�க5,ேகாவ��க5 ம-/! 
ேநா$ ெதா-/ ஏ-பB! ப�திகள6� உ5ள ெத>�கள6� ெகா_�கைள அழி3பத-� ஏ.வாக வாகன! Lல! 
4ைக ம><. ெதள6�க ேவ��%5ளதா� ஒ>. Vehicle Mounted Fogging Machine ஓ;/ வா��வத-�!. 
அத-கான  உ<ேதச ெசலவ�ன! H.4,50,000/- �� ம;ற<தி;  அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34 
       அRமதி�கலா!   
     (ந.க.எ�.3245/எ�1/2017)  

தV�மான எ�.148 
அRமதி�க3ப
ட. 

 

29 இ�நகரா
சி சா<த3பா ��கா நV�<ேத�க ெதா
� வளாக<தி� ெபா><த3ப
B5ள CCTV ேகமரா SMPS ேகப�5 
ப^.நV�க! ெச$வத-� 16.09.2021 அ;/ வ�ைல345ள6 ேகா�யதி� கீ@�க�ட L;/ வ�ைல345ள6க5 
வர3ெப-/5ளன. 

1. Moonstar CCTV Cameras, Karaikudi   -  %. 3,180/- 
2. Vashista Technologies, Karaikudi   -  %.. 3,947/-  
3. Sri Kamakshi Controls Systems, Karaikudi  -  %. 4,142/-  

தV�மான எ�.149 
அRமதி�க3ப
ட. 



ெபற3ப
ட L;/ வ�ைல345ள6கள6� �ைறவான வ�ைல345ள6 வழ�கிய Moonstar CCTV Cameras, காைர��� 
அவ�கள6; வ�ைல345ள6ைய ஏ-/�ெகா5ளO! ெசலO< ெதாைக H.3,180/-�� அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:   �ைறவான வ�ைல345ள6ைய ஏ-கலா!. 

(ந.க.எ�. 3391/2021/இ1) 
 

30 இ�நகரா
சி சா<த3பா ��கா நV�<ேத�க ெதா
� வளாக<தி-�5 அைம�.5ள ஆைணய� ��ய�>3ப�� 
ெபா><த3ப
B5ள CCTV ேகமராவ�-� 20” LCD Monitor – 1 எ�ண!, Stand -1 எ�ண! ம-/! Wireless Mouse -1 
எ�ண! வா��வத-� 16.09.2021 அ;/ வ�ைல345ள6 ேகா�யதி� கீ@�க�ட L;/ வ�ைல345ள6க5 
வர3ெப-/5ளன. 

1. Moonstar CCTV Cameras, Karaikudi   -  %. 11,600/- 
2. Vashista Technologies, Karaikudi   -  %..13,806/-  
3. Sri Kamakshi Controls Systems, Karaikudi  -  %. 14,013/-  

ெபற3ப
ட L;/ வ�ைல345ள6கள6� �ைறவான வ�ைல345ள6 வழ�கிய Moonstar CCTV Cameras, காைர��� 
அவ�கள6; வ�ைல345ள6ைய ஏ-/�ெகா5ளO! ெசலO< ெதாைக H.11,600/-�� அRமதி ேவ�ட3பBகிற.. 
அTவலக��றி34:   �ைறவான வ�ைல345ள6ைய ஏ-கலா!. 

(ந.க.எ�. 3392/2021/இ1) 
 

தV�மான எ�.150 
அRமதி�க3ப
ட. 

 
 
 
 

  தன6 அTவல� 
                          காைர��� நகரா
சி 
 
 
 


