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31.12.2021 

1      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.7979/2020/LA3 
நா�.25.06.2020 ம-." 30.06.2020 � ேததிய0� 15வ1 ம2திய நிதி�3 மா�ய நிதி  2020-21ய0� கீ6 நிதி 
வ07வ0�க8ப�7�ளதா� சாைல8பண0க� ேம-ெகா�ள   இ<நகரா�சிய0� சி8ப" எ$.1 =.21.20 
இல�ச" மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.9 அக2திய� ச<1, க"ப� ெத> வட�� 
2வ1 �.��2 ெத>, தி>.வ0.க 2வ1 �.��2ெத>, க"ப� ெத-� �.��2ெத> தா�தள" 
அைம2த�, ம-." திலக� நக� �.��2ெத>வ0� ேபவ� ப0ளா� தள" அைம2த� பண0�� 30.11.2021 
அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபற8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. 
ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா..   
வ.எA ஓ(பCததார# ெபய# ஓ(பCத சதவ Dகித� 
1 தி>மதி.ஜி.சா<தி ேகா�ைடD� மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 7.28% J7த� 
2 M/S.ப0M2திவ0 அ� ேகா காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 4.99 % J7த� 
    ேம-க$ட M/S.ப0M2திவ0 அ� ேகா காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட 
வ0ட J7தலாக 5 சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� 
க>தி நக�ம�ற வர"ப0-� உ�ப�7�ளதா�  மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள 
ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� 
ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.99% அதிக" உ�ள  M/S.ப0M2திவ0 அ� ேகா 
காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A:  1. அTமதி�கலா".  
                    2. ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எனபதா� உடேன 1வVக8பட 
ேவ$ W�ள1.  பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX 
வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX" ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4369/2020/இ1 
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2      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.7979/2020/LA3 
நா�.25.06.2020 ம-." 30.06.2020 � ேததிய0� 15வ1 ம2திய நிதி�3 மா�ய நிதி  2020-21ய0� கீ6 நிதி 
வ07வ0�க8ப�7�ளதா� சாைல8பண0க� ேம-ெகா�ள   இ<நகரா�சிய0� சி8ப" எ$.2 =.19.65 இல�ச" 
மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.13 �218ப�டண" 1வ1 3வ1 �.��2ெத>, தசM ச<1 
தா�தள" அைம2த�. ம-." �218ப�டண" 2வ1 ெத>, ெப>மா� ெத> �.��2ெத> 3வ1 ச<1, 
ெப>மா� ேகாவ0� ெத> 2வ1 �.��2ெத>வ0� ேபவ� ப0ளா� தள" அைம2த�. பண0�� 30.11.2021 அ�. 
ஒ8ப<தA�ள� ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� 
வ0பர" ப0�வ>மா..  
வ. எA ஓ(பCததார# ெபய# ஓ(பCத சதவ Dகித� 
1 தி>. .ெச<தி��மா�,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 4.89% J7த� 
2 தி>.ேக.Z<தர8பா$ ய�,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 6.85% J7த� 

  ேம-க$ட தி>. .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற வர"ப0-� 
உ�ப�7�ளதா�  மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என 
நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 
4.89% அதிக" உ�ள  தி>. .ெச<தி��மா� காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள 
ம�ற2தி� அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A :1. அTமதி�கலா". 
                   2. ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எனபதா� உடேன 1வVக8பட ேவ$ W�ள1.  
    பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி 
    பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX" ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4369/2020/இ1 
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3      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.7979/2020/LA3 
நா�.25.06.2020 ம-." 30.06.2020 � ேததிய0� 15வ1 ம2திய நிதி�3 மா�ய நிதி  2020-21ய0� கீ6 நிதி 
வ07வ0�க8ப�7�ளதா� சாைல8பண0க� ேம-ெகா�ள   இ<நகரா�சிய0� சி8ப" எ$.3 =.24.90 இல�ச" 
மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.16,19 �றி[சிAரX ெத-� வட�� ெத> 2, �றி[சிAரX ெத-� 
வட�� ெத> 3 தா�தள" அைம2த�. ம-." ஆசா2 ெத> �.�� 2வ1 �.��, மண0ேமகைல ெத>வ0� 
ேபவ� ப0ளா� தள" அைம2த� பண0�� 30.11.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 
ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா..  
 
வ. எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>. .ெச<தி��மா� காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட   (+) 4.89% J7த� 
2 தி>.ேக.Z<தர8பா$ ய� காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட  (+) 6.89% J7த� 

  ேம-க$ட தி>. .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
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சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற வர"ப0-� 
உ�ப�7�ளதா�  மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என 
நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 
4.89% அதிக" உ�ள  தி>. .ெச<தி��மா� காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள 
ம�ற2தி� அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A:  1.அTமதி�கலா". 
                    2. ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எ�பதா� உடேன 1வVக8பட ேவ$ W�ள1.  
                      பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி 
பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX"  
                     ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4369/2020/இ1 
 

4      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.7979/2020/LA3 
நா�.25.06.2020 ம-." 30.06.2020 � ேததிய0� 15வ1 ம2திய நிதி�3 மா�ய நிதி  2020-21ய0� கீ6 நிதி 
வ07வ0�க8ப�7�ளதா� சாைல8பண0க� ேம-ெகா�ள   இ<நகரா�சிய0� சி8ப" எ$.4 =.19.10 இல�ச" 
மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.19 �றி[சிAரX ெத-� வட�� ெத> 4, வ�ளலா� கிழ�� ேம-� 
ெத> 1ய0� தா�தள" அைம2த� பண0�� 30.11.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 
ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா..  
வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 
1 தி>. .ெச<தி��மா� காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட     (+) 4.90% J7த� 
2 தி>.ேக.Z<தர8பா$ ய� காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட   (+) 6.98% J7த�  

  ேம-க$ட தி>. .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற வர"ப0-� 
உ�ப�7�ளதா�  மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என 
நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 
4.90% அதிக" உ�ள  தி>. .ெச<தி��மா� காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள 
ம�ற2தி� அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 1.அTமதி�கலா". 
                   2.ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எனபதா� உடேன 1வVக8பட       
                    ேவ$ W�ள1. பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற ��  
                    அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX"  
                    ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4369/2020/இ1 
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5      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.7979/2020/LA3 
நா�.25.06.2020 ம-." 30.06.2020 � ேததிய0� 15வ1 ம2திய நிதி�3 மா�ய நிதி  2020-21ய0� கீ6 நிதி 
வ07வ0�க8ப�7�ளதா� சாைல8பண0க� ேம-ெகா�ள   இ<நகரா�சிய0� சி8ப" எ$.5 =.19.10 இல�ச" 
மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.20,21 வட�� ேசன�ய� ெத> ,சிவ� ேகாவ0� ப0�Aற" �.��2 
ெத>வ0� தா�தள" அைம2த�.�2தால"ம� ேகாவ0� வட�� எதி�Aற" ேபவ� ப0ளா� தள" அைம2த� 
பண0�� 30.11.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. 
ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா..  
வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>மதி.ஜி.சா<தி ேகா�ைடD� மதி8ப0�ைட வ0ட   (+) 4.97% J7த�  

2 M/S.அ�பா க�]ச�ச�  அMய��  மதி8ப0�ைட வ0ட    (+) 4.89% J7த� 
   ேம-க$ட M/S .அ�பா க�]ச�ச�  அMய�  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட 
J7தலாக 5 சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற 
வர"ப0-� உ�ப�7�ளதா�  மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" 
ஏ-கலா" என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1. இ<நிைலய0� 
மதி8பO�ைட வ0ட 4.89% அதிக" உ�ள  M/S.அ�பா க�]ச�ச� அMய�  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன 
ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 1. அTமதி�கலா". 
                    2.ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எனபதா� உடேன 1வVக8பட            
                     ேவ$ W�ள1. பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற ��  
                     அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX"   
                     ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4369/2020/இ1 
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6      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.7979/2020/LA3 
நா�.25.06.2020 ம-." 30.06.2020-� ேததிய0� 15வ1 ம2திய நிதி�3 மா�ய நிதி  2020-21ய0� கீ6 நிதி 
வ07வ0�க8ப�7�ளதா� சாைல8பண0க� ேம-ெகா�ள   இ<நகரா�சிய0� சி8ப" எ$.6 =.22.65 இல�ச" 
மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.29 இ<திரா நக� 3வ1 ெத>, இரய0�ேவ ேரா7 ,�21ராமலிVக" 
நக�, �21ராமலிVக" நக� 2வ1 ெத>வ0� ேபவ� ப0ளா� தள" அைம2த�. பண0�� 30.11.2021 அ�. 
ஒ8ப<தA�ள� ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� 
வ0பர" ப0�வ>மா..  
வ.எA ஓ(பCததார# ெபய# ஓ(பCத சதவ Dகித� 
1 தி>.ப0.வச<தா காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 8.64% J7த� 
2 M/S.^ரண0 அ� ேகா  காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட    (+) 4.93% J7த� 

  ேம-க$ட M/S.^ரண0 அ� ேகா காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற வர"ப0-� 

Ô®khd v©.284 
mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ 



உ�ப�7�ளதா�  மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என 
நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1. இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 
4.93= அதிக" உ�ள  M/S.^ரண0 அ� ேகா காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள 
ம�ற2தி� அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 1. அTமதி�கலா". 
                   2. ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எனபதா� உடேன 1வVக8பட     
                     ேவ$ W�ள1. பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற ��  
                     அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX"   
                     ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4369/2020/இ1 
7      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.7979/2020/LA3 

நா�.25.06.2020 ம-." 30.06.2020� ேததிய0� 15வ1 ம2திய நிதி�3 மா�ய நிதி  2020-21ய0� கீ6 நிதி 
வ07வ0�க8ப�7�ளதா� சாைல8பண0க� ேம-ெகா�ள   இ<நகரா�சிய0� சி8ப" எ$.7 =.24.60 இல�ச" 
மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.29 �21ராமலிVக" நக� 3வ1 �.��[ ச<1 , பாரத 
வ02தியாலயா எதி�Aற" - இரய0�ேவ ேரா7,�21ராமலிVக" நக� 4வ1 �.��2ெத>வ0� ேபவ� ப0ளா� தள" 
அைம2த�.பண0�� 30.11.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபற8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� 
வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா..  
 
வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 
1 தி>.ப0.வச<தா காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட   (+) 4.92% J7த� 
2 M/S.^ரண0 அ� ேகா  காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட   (+) 8.37% J7த� 

  ேம-க$ட தி>.ப0.வச<தா காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற வர"ப0-� 
உ�ப�7�ளதா�  மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என 
நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1. இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.92% 
அதிக" உ�ள  தி>.ப0.வச<தா காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� 
அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 1.அTமதி�கலா". 
                   2.ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எ�பதா� உடேன 1வVக8பட   
                    ேவ$ W�ள1. பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற ��   
                    அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX"  
                    ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4369/2020/இ1 
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 8      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.7979/2020/ LA3 
நா�.25.06.2020 ம-." 30.06.2020 � ேததிய0� 15வ1 ம2திய நிதி�3 மா�ய நிதி  2020-21ய0� கீ6 நிதி 
வ07வ0�க8ப�7�ளதா� சாைல8பண0க� ேம-ெகா�ள   இ<நகரா�சிய0� சி8ப" எ$.8 =.17.40 இல�ச" 
மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.29 இரய0�ேவ ப0ட� ேரா7 �த� அMய��  ஆ�[ வைர 
தா�தள" அைம2த�. இராய0�ேவ ேரா7 - அ�ைனம_னா�சி ெத>வ0� ேபவ� ப0ளா� தள" அைம2த� .பண0��  
30.11.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபற8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. 
ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா..  
வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 
1 தி>.ேக.Z<தர8பா$ ய� காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட   (+) 6.98% J7த� 
2 தி>. .ெச<தி��மா� காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட  (+) 4.89%J7த� 

  ேம-க$ட தி>. .ெச<தி��மா� காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற வர"ப0-� 
உ�ப�7�ளதா�  மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என 
நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1. இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.89% 
அதிக" உ�ள  தி>. .ெச<தி��மா� காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� 
அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 1.அTமதி�கலா". 
                   2. ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எ�பதா� உடேன 1வVக8பட     
                     ேவ$ W�ள1. பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற ��   
                     அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX"  
                     ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4369/2020/இ1 
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 9      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.7979/2020/LA3 
நா�.25.06.2020 ம-." 30.06.2020 � ேததிய0� 15வ1 ம2திய நிதி�3 மா�ய நிதி  2020-21ய0� கீ6 நிதி 
வ07வ0�க8ப�7�ளதா� சாைல8பண0க� ேம-ெகா�ள   இ<நகரா�சிய0� சி8ப" எ$.9 =.17.40 இல�ச" 
மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.28 ெகா�டமட�கிய� ெத> ேமலமகாநாத� ெத>வ0� தா�தள" 
அைம2த�  30.11.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� 
வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா..  
வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 
1 M/S ப0M2திவ0 அ� ேகா காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட     (+) 4.94% J7த� 
2 தி>மதி.ஜி.சா<தி ேகா�ைடயO� மதி8ப0�ைட வ0ட    (+) 9.87% J7த� 

  ேம-க$ட M/S ப0M2திவ0 அ� ேகா காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 
5 சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற வர"ப0-� 
உ�ப�7�ளதா�  மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என 

Ô®khd v©.287 
mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ 



நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1. இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.94% 
அதிக" உ�ள  M/S ப0M2திவ0 அ� ேகா காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� 
அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 1.அTமதி�கலா". 
                   2.ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எ�பதா� உடேன 1வVக8பட                     
                    ேவ$ W�ள1. பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற ��   
                    அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX"   
                    ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4369/2020/இ 
 

 10      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.7979/2020/LA3 
நா�.25.06.2020 ம-." 30.06.2020 � ேததிய0� 15வ1 ம2திய நிதி�3 மா�ய நிதி  2020-21ய0� கீ6 நிதி 
வ07வ0�க8ப�7�ளதா� சாைல8பண0க� ேம-ெகா�ள   இ<நகரா�சிய0� சி8ப" எ$.10 =.20.75 இல�ச" 
மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.30 �21ராமலிVக" நக� 2வ1 ெத>வ0� தா�தள" அைம2த�. 
�21ராமலிVக" நக� 3வ1 �.��[ ச<1வ0� ேபவ� ப0ளா� தள" அைம2த�. 30.11.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� 
ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" 
ப0�வ>மா..  
 
வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 
1 தி>.ஆ�.சரவண� ேதவேகா�ைட மதி8ப0�ைட வ0ட    (+) 7.00% J7த� 
2 தி>.எ".அழக� ேதவேகா�ைட மதி8ப0�ைட வ0ட   (+) 4.80% J7த� 

  ேம-க$ட தி>.எ".அழக� ேதவேகா�ைட அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற வர"ப0-� 
உ�ப�7�ளதா�  மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என 
நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1. இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.80% 
அதிக" உ�ள  தி>.எ".அழக� ேதவேகா�ைட அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� 
அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 1. அTமதி�கலா". 
                   2. ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எ�பதா� உடேன 1வVக8பட         
                     ேவ$ W�ள1. பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற ��   
                     அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX"   
                     ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4369/2020/இ1 
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 11      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.7979/2020/LA3 
நா�.25.06.2020 ம-." 30.06.2020 � ேததிய0� 15வ1 ம2திய நிதி�3 மா�ய நிதி  2020-21ய0� கீ6 நிதி 
வ07வ0�க8ப�7�ளதா� சாைல8பண0க� ேம-ெகா�ள   இ<நகரா�சிய0� சி8ப" எ$.11 =.18.10 இல�ச" 
மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.33 ச2திய`�2தி நக� 4வ1 ெத>வ0� தா�தள" அைம2த�. 
ச2திய`�2தி நகM� ேபவ� ப0ளா� தள" அைம2த� 30.11.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபாட8ப�டதி� 
கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா..  
வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 
1 தி>.ஆ�.சரவண� ேதவேகா�ைட மதி8ப0�ைட வ0ட    (+) 7.00% J7த� 
2 தி>.எ".அழக� ேதவேகா�ைட மதி8ப0�ைட வ0ட   (+) 4.83% J7த�  

  ேம-க$ட தி>.எ".அழக� ேதவேகா�ைட அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற வர"ப0-� 
உ�ப�7�ளதா�  மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என 
நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1. இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.83% 
அதிக" உ�ள  தி>.எ".அழக� ேதவேகா�ைட அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� 
அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A : 1. அTமதி�கலா". 
                     2.ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எ�பதா� உடேன 1வVக8பட   
                      ேவ$ W�ள1. பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற ��   
                      அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX"  
                      ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4369/2020/இ1 
 

Ô®khd v©.289 
mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ 

 12      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.7979/2020/LA3 
நா�.25.06.2020 ம-." 30.06.2020 � ேததிய0� 15வ1 ம2திய நிதி�3 மா�ய நிதி  2020-21ய0� கீ6 நிதி 
வ07வ0�க8ப�7�ளதா� சாைல8பண0க� ேம-ெகா�ள   இ<நகரா�சிய0� சி8ப" எ$.12 =.25.00 இல�ச" 
மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.35 நா[Zழியேன<த� ெத>வ0� தா�தள" அைம2த� 30.11.2021 
அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபற8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. 
ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா..  
வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 
1 தி>.எ].ப0.க>Vக8ப� க$ணதாச� நக�  காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 4.97% J7த� 
2 தி>மதி.ஜி.சா<தி ேகா�ைடD� மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 8.05% J7த� 

  ேம-க$ட  தி>.எ].ப0.க>Vக8ப� காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 
5 சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற வர"ப0-� 
உ�ப�7�ளதா�  மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என 

Ô®khd v©.290 
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நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1. இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.97% 
அதிக" உ�ள  தி>.எ].ப0.க>Vக8ப� காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� 
அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 1. அTமதி�கலா". 
                    2. ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எ�பதா� உடேன 1வVக8பட  
                       ேவ$ W�ள1. பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற ��  
                       அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX"  
                       ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4369/2020/இ1 
 

 13      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.7979/2020/LA3 
நா�.25.06.2020 ம-." 30.06.2020 � ேததிய0� 15வ1 ம2திய நிதி�3 மா�ய நிதி  2020-21ய0� கீ6 நிதி 
வ07வ0�க8ப�7�ளதா� சாைல8பண0க� ேம-ெகா�ள   இ<நகரா�சிய0� சி8ப" எ$.13 =.23.95 இல�ச" 
மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.36 சித"பர" ெத> ,சிஎ"சி �.��(எ�எ8ஆ�சி ச�[ எதி�Aற"), 
சிஎ"சி �.�� �த� சித"பர" ெத>, சித"பர" ெத> �த� ெசV��7வ� ெத>, சிஎ"சி �.�� �த� 
சித"பர" ெத> வைர தா�தள" அைம2த�. 30.11.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. 
இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா..  
 
வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 
1 தி>.எ].ப0.க>Vக8ப� க$ணதாச� நக�  காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட    (+) 4.96% J7த� 
2 தி>மதி.ஜி.சா<தி ேகா�ைடD� மதி8ப0�ைட வ0ட   (+) 8.03% J7த� 

  ேம-க$ட  தி>.எ].ப0.க>Vக8ப� காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 
5 சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற வர"ப0-� 
உ�ப�7�ளதா�  மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என 
நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1. இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.96% 
அதிக" உ�ள  தி>.எ].ப0.க>Vக8ப� காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� 
அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 1. அTமதி�கலா". 
                   2. ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எ�பதா� உடேன 1வVக8பட   
                     ேவ$ W�ள1. பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற ��  
                     அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX" ம�ற"          
                      அTமதி�கலா".       

(ந.க.எ$.4369/2020/இ1) 
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 14      நகரா�சி நி�வாக ம$டல இய��ந� அவ�கள�� ெசய��ைறய0� நகரா�சிகள�� பண0AM<1 பண0ய0ைட� 
காலமான பண0யாள�க�/ அRவல�கள�� வாMZதார�கa�� க>ைண அ 8பைடய0� நியமன" ஆைண நகரா�சி 
நி�வாக அRவலக2தி� வழVக8படX�ள நிைலய0�இ"ம$டல2தி� உ�ள காைர�� , ேதவேகா�ைட, 
பரம�� . இராேம]வர", கீழ�கைர நகரா�சிய0லி><1 பண0யாள�கைள தன�வாகன2தி� அைழ21[ெச�ல 
அத-கான வாகன ெசலவ0ன2ெதாைக =.30,000/-�� ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A : அTமதி�கலா". 

(ந.க.எ$.822 /2021/எ[1) 
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 15      இ<நகரா�சி  15 வ1 ம2திய நிதி��3 மா�யநிதி Tied Grant 2021-22� கீ6 =.25.00 இல�ச" மதி8பO� � 
இ<நகரா�சிய0� ெபா1 Zகாதார klைம பண0 பய�பா� -� Aதியதாக Skid steer loader வாகன" ச8ைள ெசlத� 
பண0�� 21.12.2021 அன¦. ஒ8ப<த8A�ள�க� ேகார8ப�ட1.  இதி� கீ6�க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� 
வர8ெப-.�ளன.  இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�ய0�  ஒ8Aேநா�� ப� ய� ப0�வ>மா.. 
வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 M/S JCB India Limited, Theynampet.Chennai-18 மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 1.20%அதிக" 

2 M/S Jayaraj Automobile Agency,Madurai Main Road,Trichy - 620012 மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 0.20% �ைறX 

ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள�ல  M/S Jayaraj Automobile Agency,Madurai Main Road,Trichy எ�ற நி.வன" அள�21�ள 
ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைடவ0ட 0.20% �ைறவாக உ�ள1. எனேவ ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன  ஏ-.�ெகா�ள 
ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A: 1. அTமதி�கலா". 
                   2. ெபா1 Zகாதார பன�ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற ��     
                     அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள  
                     ம�ற" ஏ-கலா" 

ந.க.எ$.4369/2021/இ1 
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 16      இ<நகரா�சி  வ>வாl நிதி - 2021-22  � கீ6 =.0.49  இல�ச" மதி8பO� � இ<நகரா�சி ெபாறிய0ய� ப0MX 
� நP� வாகன" TN63 T  2437� உ�ள  ப31கைள சMெசlத� FC எ72த� பண0 நக�ம�ற" ஒ8Aத� 
அள��க8ப�டத� ேபM� 17.12.2021 அ�. ஒ8ப<த8A�ள�க� ேகார8ப�ட1.  இதி� கீ6�க$டவா. இர$7 
ஒ8ப<த8A�ள�க�  வர8ெப-.�ளன.  இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�ய0�  ஒ8Aேநா�� ப� ய� ப0�வ>மா.. 
 

t. v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 

1 ப0ரA�மா� ஆ�ேடா ெமாைப� காைர�� . kÂ¥Õ£ilél  1.87 mÂf« 
2 பால�>க� ஆ�ேடா ெமாைப�] ,காைர�� . kÂ¥Õ£ilél  0.21  FiwÎ 

     ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள�ல  பால�>க� ஆ�ேடா ெமாைப�] காைர�� , எ�ற நி.வன" 
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அள�21�ள ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைடவ0ட 0.21% சதவ Pத" �ைறவாக உ�ள1. எனேவ ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன  
ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1 
அRவலக��றி8A:  
                1) அTமதி�கலா".  
                2) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம$ற �� அTமதி ெப-. பண0                    
                  உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா".  

ந.க.எ$:-5038/2021/இ1 
 

 17      இ<நகரா�சி வ>வாl நிதி – 2021-22 � கீ6 =.2.00 இல�ச" மதி8பO� � இ<நகரா�சிய0� ெபா1Zகாதார 
ப0Mவ0� பய�பா� � உ�ள 1 எ$ண0�ைக  8ப� லாM 3 எ$ண0�ைக டாடா ACE  வாகனVகள�� உ�ள 
ப31கைள சM ெசl1 FC எ72த� பண0�� நக�ம�ற" ஒ8Aத� அழி�க8ப�டத� ேபM� 13.12.2021 அ�. 
ஒ8ப<த8A�ள�க� ேகார8ப�ட1.இதி� கீ6�க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-.�ளன. இர$7 
ஒ8ப<த8A�ள�ய0� ஒ8Aேநா�� ப� ய� ப0�வ>மா.. 
வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 M/s Amman Automobile , Karaikudi மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 0.31% �ைறX 

2 Balamurugan Auto Survice,Karaikudi மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 4.73% அதிக" 

ேம-க$டஒ8ப<த8A�ள�கள�� M/s Amman Automobile , Karaikudi எ�ற நி.வன" அள�21�ள ஒ8ப<த8A�ள� 
மதி8பO�ைட வ0ட 0.31% �ைறவாக உ�ள1.எனேவ ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதி 
ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A : 1) அTமதி�கலா".  
                    2) ெபா1 Zகாதார பண0ய0� அவசரஅவசிய" க>தி நக�ம$ற ��  
                      அTமதிெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள  
                       ம�ற" ஏ-கலா". 

(ந.க.எ$.2889/2021/இ1) 
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 18      தமி6நா7 நகMய� பய0-சி நி.வன",ேகாய�2k��� 2021-2022" ஆ$ -� இ<நகரா�சி பV� ெதாைக 
=.2,00,000/-(இர$7 ல�ச") ெசR2த�ேகாM ேகாைவ தமி6நா7 நகMய� பய0-சி நி.வன" 276/2020/அ2 
நா�.08.12.2021� ெதMவ0�க8ப�7�ள1, அத� ேபM� ேம-ப  பV�2ெதாைக =.2,00,000/- ெசR21வத-� ம�ற 
அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A : ம�ற" அTமதி�கலா" , நகரா�சி வ>வாl நிதிய0லி><1 =.2,00,000/-  
                   ெசR2த அTமதி�கலா". 

(ந.க.எ$. 8462/2012/சி1) 
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 19      இ<நகரா�சி�� ெசா<தமான ெபா1 Zகாதார வாகன" எ$.TN63 AX 7205-� ஏ-ப�7�ள  ப31க� 
சMெசlW" பண0�� 10.12.2021 அ�. வ0ைல8A�ள�க� ேகாMயதி� கீ6க$டவா. `�. வ0ைல8A�ள�க� 
வர8ெப-.�ளன. 
1.பால�>க� ஆ�ேடா ச�வ P],காைர��   - =. 38,800/- 
2.ப0ரA�மா� ஆ�ேடா ெமாைப�],காைர��  - =.40,000/- 
3.கிளாசி� ேமா�டா�, ேதவேகா�ைட         - =.40,600/- 
ெபற8ப�ட `�. வ0ைல8A�ள�ய0� �ைறவான வ0ைல8A�ள� வழVகிய பால�>க� ஆ�ேடா 
ச�வ P],காைர��  அவ�கள�� வ0ைல8A�ள�ைய ஏ-க அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A:   
                அ.�ைறவான வ0ைல8A�ள�ைய ஏ-கலா". 
                ஆ.பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி தன� அRவலM� �� அTமதி ெப-.   
                   ேம�நடவ �ைக�� ெதாட�<தைதW" அTமதி�கலா". 

(ந.க.எ$.4805/2021/இ1) 
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 20      இ<நகரா�சி ெபாறிய0ய� ப0Mவ0� இயVகி வ>" ஈ8A வாகன எ$.TN63 R5566-�� வாகன கா8பO7 11.01.2022� 
� வைடவதா� அதைன A18ப0�க Wைனெட� இ<தியா இ�]�ர�] க"ெபன� லிமிெட� நி.வன2தி-� 
ெதாைக =.13785/-ஐ ெசR2திட ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A:அ) அTமதி�கலா" 
                 ஆ) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி தன� அRவல� அவ�கள��  
                    அTமதிெப-.ேம�நடவ �ைகெதாட�<தைதW"ம�ற"அVகீகM�கலா". 
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 21      நகரா�சி நி�வாக இய��ந� ெச�ைன அவ�கள�� க த ந.க.எ$.32454/2021/AMRUT.2நா�.17.12.2021� க த2தி� 
ப  15th CFC 2021-2022 நிதிய0� கீ6 காைர��  நகரா�சி�� இர$7 1ைண Zகாதார நிைலயVக� அைம�க 
நி�வாக அTமதி வழVக8ப�7�ள. 

1) UPHC �21ப� ண" மதி8பO7 =.25.00 இல�ச" 
2) UPHC ெச�ைச  மதி8பO7 =.25.00 இல�ச" 

அRவலக��றி8A:    
                 அ) அTமதி�கலா" 
                 ஆ) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி தன� அRவல� அவ�கள��  
                   �� அTமதி ெப-. ேம� நடவ �ைக ெதாட�<தைதW" ம�ற"   
                    அVகீகM�கலா". 

ந.க.எ$.4369/2020/இ1 
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 22      காைர��  நகரா�சி�� ெசா<தமான கீேழ �றி8ப0ட8ப�7�ள ெசா21�கa" உMைமயாைணகa" 01.04.2022 

�த� அ�ல1 �2தைக இனVக� ஒ8பைட��" நா� �த� `�றா$7கa�� அTபவ0��" உMம" 
கீ6�க$ட வ0வர8ப  வMைச எ$.1 �த� 6 வைர ெபா1 ஏல" ம-." ஒ8ப<த8A�ள� ேகார ேவ$ W�ள1. 
எனேவ கீ6�க$ட இனVகa�� அதெனதிM� �றி8ப0�7�ள கல" எ$.6� க$ட கால அளவ0-� 
அTபவ021� ெகா�a" உMம2தி-� ஏல" ம-." ஒ8ப<த8A�ள� ேகார ம�ற2தி� அTமதி ேகார8ப7கிற1. 
 

2022-2025ஆ� ஆAL�கான ஏல அ	டவைண வNைச எA.1 OதP 6 வைர 

வ. 
எA 

ஏல� �Rதைக வ�பர� 

ெதாட�க 
ஏல 

ெபா$(SR 
ெதாைக 

T. 

சாPவ சி 
மதி(S 

T. 

சாPவ சி 
இPலாத 
ப	சRதிP 
ெச'Rத 
ேவA�ய 

ெதாைக  T. 

உNைம ஆைண 
கால� 

1 2 3 4 5 6 
1 fhiu¡Fo efuh£Á¡F 

brhªjkhd th®L v©.2 Ãsh¡ 
v©.18, efusit v©.559 cŸs 
thu¢rªijæš f£lz« 
tNè¤J¡ bfhŸS« cçik  

30,00,000 15,00,000 8,00,000 
01.04.2022 Kjš mL¤j 
_‹wh©LfS¡F bghJ 
Vy« él¥gL«  

2 Ïªefuh£Á òÂa ngUªJ 
ãiya¤Ây¦ òÂjhf f£l¥ 
g£Ls¦s  xU§»izªj  ÏU 
r¡fu thfd« ãW¤J« Ïl¤Âš 
f£lz« tNy¦ bra¦Í« cçk«. 

40,00,000 25,00,000 12,00,000 

01.04.2022 Kjš mL¤j 
_‹wh©LfS¡F bghJ 
Vy« él¥gL«  

3 Ïªefuh£Á  nfh£ilô® 
nuhLfHåthrš rhiyæy¦ 
efuh£Á thu¢rªij tshf¤Ây¦ 
f£l¥g£ls¦s xU§»izªj 
eÅd Ûd¦ éw¦gid¡ Tl¤Âw¦F 
f£lz« tNy¦ bra¦Í« cçk«  
(48 Âwªjbtë¡ filfs¦) 

17,50,000 10,00,000 5,00,000 

01.04.2022 Kjš mL¤j 
_‹wh©LfS¡F bghJ 
Vy« él¥gL«  

4 efuh£Á Ïuh#hí ngUªJ 
ãiya« k‰W« òÂa ngUªJ 
ãiya¤Âš gaâfŸ 
j§Fäl¤Âš bjhiy¡fh£Á¥ 
bg£ofŸ k‰W« xè bgU¡»fŸ 
_y« t®¤jf és«gu« brŒÍ« 

30,000 50,000 25,000 

01.04.2022 Kjš mL¤j 
_‹wh©LfS¡F bghJ 
Vy« él¥gL«  
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cçik 
 

5 kf®nehd¦ò m¡uAhu¤Ây¦ 
mikªJŸs ^ç°£ lh¡ì 
°lh©oš,  thlif 

fh®fS¡F« nt‹fS¡F" 

f£lz« tNè¡F« cçik 

20,000 50,000 25,000 

01.04.2022 Kjš mL¤j 
_‹wh©LfS¡F bghJ 
Vy« él¥gL«  

6 òÂa ngUªJ ãiya¤Âw¦F 
btëna mikªJs¦s thlif 
fh® kw¦W« ntd¦fS¡F Âdrç 
f£lz« tNy¦ bra¦Í« cçik 

20,000 50,000 25,000 

01.04.2022 Kjš mL¤j 
_‹wh©LfS¡F bghJ 
Vy« él¥gL«  

அRவலக��றி8A: 
1. அ�டவைண8ப  ெபா1 ஏல" ம-." ஒ8ப<த8A�ள� ேகார ம�ற"   

அTமதி�கலா". 
2. ேம-ப  ஏல அறிவ08ப0ைன தினசM நாள�தழி� ெவள�ய0டX" அத-கான  

ெசலவ0ன2தி-�" ம�ற" அTமதி�கலா". 
(ந.க.எ$.5440/2021/அ1) 

 
 23      தமி6நா7 தகவ� ெதாழி� ��ப மி�னT ேசைவ வழVக� வ0திக� 2016(வ0தி)5,1ைணவ0தி(1)� `ல" 

காைர��  நகரா�சிய0� ேசைவக�,அ�டவைணய0� ெதMவ021�ளப  மி�னT ேசைவ வ0நிேயாக அைம8ப0� 
அறிவ08ைப சிவகVைக மாவ�ட அரசிதழி� ெவள�ய0ட ஆ�" ெசலவ0ன" க�டண" =.8400/-ஐ ெசR2த 
ேமலாள�,அரZ கிைள அ[சக", ம1ைர�� ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A : 1. அTமதி�கலா". 
                    2. தன� அRவலM� �� அTமதி ெப-. ெதாைக ெசR2தியைம��        
                      ம�ற"  அTமதி�கலா" 

ந.க.எ$.5126/2021/சி1 
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 24      காைர��  நகரா�சி ெசா21வM, காலிய0டவM, ெதாழி�வM, � நP� க�டண", வMய0�லா இனVக� ம-." 
அ[ச" ம-." அ>வ>�க2த�க1மான ெதாழி�க� உMம� க�டண" ஆகியைவகa�� 2021-2022 ஆ" ஆ$7 
வைரய0லான வM2 ெதாைகய0ைன நிRைவய0�றி ெசR2திட� ேகாM ெபா1ம�கa�� ஆ�ேடா ஒலிெப>�கி 
`ல" வ0ள"பர" ெசlவத-கான உ2ேதச ெசலவ0ன" =.1,00,000/-�� அTமதி ேகார8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A 
   1. அTமதி�கலா". 
   2. தன� அRவலM� �� அTமதி ெப-. ேம�நடவ �ைக   
                       ெதாட�<தைதW" அTமதி�கலா". 
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             ( ந.க.எ$.1435/2021/அ2) 
 

 25      இ<நகரா�சிய0� கைலஞ� நக�8Aற ேம"பா�7 தி�ட" 2021-22 (KNMT-2021-22)� கீ6 சாைல பண0கa��  
ஒ8ப<த8A�ள�, அறிவ08Aகைள தினசM நாள�த6கள�� வ0ள"பர" ெசlததி� கீ6 க$டவா. ப� ய� 
வர8ெப-.�ள1. 
 

வ. 

எA. 
வ�ள�பர வ�பர� வ�ள�பர� ெசWத நாள&தX/நா� ெதாைக T. 

1. 

காைர��  நகரா�சிய0� கைலஞ� நக�8Aற 
ேம"பா�7 தி�ட" 2021-22 (KNMT 2021-22)�  
கீ6 சாைல8 பண0கa�� ஒ8ப<த8A�ள� 
ேகாMய1. 

Times City ம-." தமி6 �ரZ 
25.11.2021 

=.60,375/- 

ேம-ப  ப� யலி�ப  ெதாைக =.60,375/-ஐ Moulies Advertising Service Pvt Ltd-�� வழVக ம�ற2தி� அTமதி 
ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A:   அ) ம�ற" அTமதி�கலா". 
         ஆ)அவசர அவசிய" க>தி தன� அRவலM� �� அTமதி        
                        ெப-.ேம�நடவ �ைக�� ெதாட�<தைதW" அTமதி�கலா". 

(ந.க.எ$.6085/2015/இ1) 
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 26      இ<நகரா�சிய0� ெபா1 Zகாதார8ப0Mவ0� கீ6 இயVகி வ>" TN 63 AY 4119 JCB வாகன" கீ6க$டவா. 
ப31 ஏ-ப�7 வாகன" இய�க � யாத நிைலய0� உ�ள1. 

1. டா8ப� ேரால� ேபMV 
2. சீ� 
3. டா8ப� ேரால� சீ� 
4. சீ� கி� 
5.  8 அசி 
6. கி�ேபச� 
7. JCB கிய� ஆய0� 
8. MV 2 WS 4wd 
    ேம-க$7�ள ப31கைள சMெசlய ஆ�" உ2ேதச ெசலவ0ன" =.81,000/-��" இ8பண0ைய 
காைர�� ய0� உ�ள ெஜயரா� ஆ�ேடா ெமாைப� ஏஜ�ஸி நி.வன" `ல" பண0 ேம-ெகா�ளX" 
ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 

அRவலக �றி8A : ம�ற" அTமதி�கலா" 
ந.க.எ$.5434/2021/இ1 
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 27      இ<நகரா�சி ெபா1 Zகாதார ப0MX  8ப� லாM வாகன எ$.TN63 U9666� டய�க� �-றிR" ேதl<த 
நிைலய0� உ�ளதா� Aதிதாக 6 டய�க� வாV�வத-� ஆ�" உ2ேதச ெசலவ0ன" =.66000/- ம�ற2தி� 
அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக �றி8A: 
 அ) ம�ற" அTமதி�கலா". 
 ஆ) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி தன� அRவலM� �� அTமதி ெப-.   
           நடவ �ைக ேம-ெகா$டைதW" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.5292/2021/இ1 
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 28      காைர��  நகரா�சி ெசா21வM, காலிய0டவM, ெதாழி�வM , � நP� க�டண" , கைட வாடைக ம-." D 
and O Licence Fees ஆகியைவக� 2021-2022" ஆ$7 வைரய0லான வM2 ெதாைகய0ைன நிRைவய0�றி ெசR2திட� 
ேகாM ெபா1ம�கa�� ஆ�ேடாவ0� ஒலி8ெப>�கி `ல" வ0ள"பர" ெசlW" பண0�� 27.12.2021" ேததிய�. 
வ0ைல8A�ள� ேகார8ப�டைம�� 30.12.2021" ேததிய�. வர8ெப-ற வ0ைல8A�ள�கள�� வ0வர". 

வ. எA. நி$வன ெபய# 
ஆ	ேடா வ�ள�பர� நா� 

ஒ $��  ெதாைக T. 

1.  ,க$ண�, அ$ணா நக�, காைர�� . 1500/- 

2. எ".ரா�, 28/31, கீழஊரண0 ெத-�, �ன�சிப� ெத>, காைர�� . 1300/- 

3. ஜி.ெதா$ ரா�, காளவாl ெபா�ட�, காைர�� . 1400/- 

ேம-க$ட `�. வ0ைல8A�ள�கள�� �ைறவான வ0ைல8A�ள� வழVகிய தி>. எ".ரா�, 28/31, கீழஊரண0 
ெத-�, காைர��  வ0ைல8A�ள�ைய ஏ-க ம�ற அTமதி ேகார8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A 1. அTமதி�கலா".  
                  2. பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி தன� அRவல�  �� அTமதி ெப-.   
                    ேம� நடவ �ைக ெதாட�<தைதW" அVகீகM�கலா". 

(ந.க.எ$.1435/2021/அ2) 
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 29      இ<நகரா�சிய0� 15 வ1 ம2திய நிதி��3 மா�யநிதி Tied Grant 2021-22� கீ6 =.5.00 இல�ச" மதி8ப0� � 
இ<நகரா�சிய0� �$ உர" தயாM��" ைமய2தி-� 5 HP ேமா�டா�     (1 Ton/Hrs) Shredders ச8ைள ெசlத� 
பண0�� 21.12.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபற8ப�டதி�  கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. 
ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா.. 

வ.எA ஓ(பCததார# ெபய# ஓ(பCத சதவ Dகித� 
1 தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 4.87 % J7த� 
2 தி>.ேக.எ] .ரவ0  ப�ள2k� மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 6.31% J7த� 

ேம-க$ட தி>.  .ெச<தி��மா� காைர�� , அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற2தி-� உ�ள 
அதிகார2ைத பய�ப72தி மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" 
என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.87% 
அதிக" உ�ள தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதி 
ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 
    1.அTமதி�கலா" 
              2.ெபா1 Zகாதார பன�ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி 
ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா". 
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 30      இ<நகரா�சிய0� 15 வ1 ம2திய நிதி��3 மா�யநிதி Tied Grant 2021-22� கீ6 =.21.00 இல�ச" மதி8ப0� � 
இ<நகரா�சி���ப�ட ச"ைப ஊ-. வளாக2தி� 3 எ$ண0�ைக ஆ6�ழாl கிண.க� அைம2த� பண0�� 
21.12.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபற8ப�டதி�  கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. 
ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா..  

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>. .ெச<தி��மா� காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 4.88 % J7த� 

2 தி>.ேக.எ] .ரவ0  ப�ள2k� மதி8ப0�ைட வ0ட  (+) 5.89 %J7த�  
 ேம-க$ட தி> தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற2தி-� உ�ள 
அதிகார2ைத பய�ப72தி மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" 
என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.88% 
அதிக" உ�ள தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� 
அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 1.அTமதி�கலா" 
                   2. � நP� பன�ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX 
வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா". 
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 31        இ<நகரா�சிய0� 15 வ1 ம2திய நிதி��3 மா�யநிதி Tied Grant 2021-22� கீ6 =.9.00 இல�ச" மதி8ப0� � 
இ<நகரா�சிய0� � நP� வ0நிேயாக2தி-� வா�X ச8ைள ெசlத� பண0�� 21.12.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபற8ப�டதி�  
கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா>. 

வ.எA ஓ(பCததார# ெபய# ஓ(பCத சதவ Dகித� 
1 தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 4.86 % J7த�  
2 தி>.ேக.எ] .ரவ0  ப�ள2k� மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 6.66 % J7த�  

 ேம-க$ட தி> தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற2தி-� உ�ள 
அதிகார2ைத பய�ப72தி மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" 
என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.86% 
அதிக" உ�ள தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� 
அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 
    1.அTமதி�கலா" 
             2. � நP� பன�ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 
உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா". 
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 32      இ<நகரா�சிய0� 15 வ1 ம2திய நிதி��3 மா�யநிதி Tied Grant 2021-22� கீ6 =.4.00 இல�ச" மதி8ப0� � 
இ<நகரா�சிய0� ப�ேவ. இடVகள�� PVC PIPE � நP� பகி�மான �ழாl பதி2த� பண0�� 21.12.2021 அ�. 
ஒ8ப<தA�ள� ெபற8ப�டதி�  கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� 
வ0பர" ப0�வ>மா..  

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 4.86% J7த� 

2 தி>.ேக.எ] .ரவ0  ப�ள2k� மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 5.89% J7த�  

 ேம-க$ட தி> தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற2தி-� உ�ள 
அதிகார2ைத பய�ப72தி மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" 
என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.86% 
அதிக" உ�ள தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� 
அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 
    1.அTமதி�கலா" 
              2.� நP� பன�ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 
உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா". 
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 33     இ<நகரா�சிய0� 15 வ1 ம2திய நிதி��3 மா�யநிதி Tied Grant  2021-22� கீ6 =.21.00 இல�ச" மதி8ப0� � 
இ<நகரா�சிய0� Aதிய  தைலைம நPேர-. நிைலய2தி-� 100HP ேமா�டா� ச8ைள ெசl1 ெபா>21த� பண0�� 
21.12.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபற8ப�டதி�  கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. 
ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா>.  

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 4.89%J7த� 

2 தி>.ேக.எ].ரவ0  ப�ள2k� மதி8ப0�ைட வ0ட+) 6.11% J7த� 

 ேம-க$ட தி> தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற2தி-� உ�ள 
அதிகார2ைத பய�ப72தி மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" 
என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.89% 
அதிக" உ�ள தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� 
அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 
    1.அTமதி�கலா" 
              2.� நP� பன�ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0                 உ2தரX 
வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா". 
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 34      இ<நகரா�சிய0� 15 வ1 ம2திய நிதி��3 மா�யநிதி Tied Grant  2021-22� கீ6 =.25.00 இல�ச" மதி8ப0� � 
இ<நகரா�சிய0� Aதிய  தைலைம நPேர-. நிைலய2தி-� 100HP ேமா�டா� ச8ைள ெசl1 ெபா>21த� பண0�� 
21.12.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபற8ப�டதி�  கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. 
ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா>.  

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 4.89%J7த� 

2 தி>.ேக.எ].ரவ0  ப�ள2k� மதி8ப0�ைட வ0ட+) 5.57% J7த� 

  ேம-க$ட தி> தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற2தி-� உ�ள 
அதிகார2ைத பய�ப72தி மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" 
என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.89% 
அதிக" உ�ள தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� 
அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 
    1.அTமதி�கலா" 
              2. � நP� பன�ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி 
பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா". 
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 35      இ<நகரா�சிய0� 15 வ1 ம2திய நிதி��3 மா�யநிதி Tied Grant 2021-22� கீ6 =.5.00 இல�ச" மதி8ப0� � 
இ<நகரா�சிய0� Aதிய  தைலைம நPேர-. நிைலய2தி-� DI PIPE ேமா�டா� ச8ைள ெசl1 ெபா>21த� பண0�� 
21.12.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபற8ப�டதி�  கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. 
ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா>.  

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 4.88%J7த� 

2 தி>.ேக.எ].ரவ0  ப�ள2k� மதி8ப0�ைட வ0ட+) 6.28% J7த� 

  ேம-க$ட தி> தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட 
J7தலாக 5 சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி 
நக�ம�ற2தி-� உ�ள அதிகார2ைத பய�ப72தி மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள 
ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� 
ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.88% அதிக" உ�ள தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��   
அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 
     1.அTமதி�கலா" 
               2. � நP� பன�ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-.   
                 பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா". 

ந.க.எ$.4369/2021/இ1 
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 36      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.20543/2021/ப02 
நா�.16.11.2021  இ<நகரா�சிய0� கைலஞ� நக�8Aற ேம"பா�72 தி�ட"  2021-2022� கீ6  நி�வாக அTமதி 
வழVக8ப�7�ள சி8ப" எ$.2 =.176.70 இல�ச" மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.3 - கழன�வாச� 
A1ேரா7 �த� �.�� ெத>, கழன�வாச� A1ேரா7 2வ1 �.�� ெத>, கழன�வாச� A1ேரா7 3வ1 �.�� 
ெத>, கழன�வாச� A1ேரா7 5வ1 �.�� ெத>, கழன�வாச� A1ேரா7 6வ1 �.�� ெத>, வா�7 எ$. 4- 
ம_னா�சிAர" 2வ1 ெத> (கிழ�� ேம-�), ம_னா�சிAர" 3வ1 ெத> , ம_னா�சிAர" 2வ1 ெத> (வட�� ெத-�), 
வா�7 எ$.5- பாேவ<த� சாைல ேம-�  2வ1 �.�� ச<1, பாேவ<த� சாைல பாேவ<த� சாைல ேம-�  3வ1 
�.�� ச<1, பாரதியா� 2வ1 ெத>,மஜP2 ெத>, சித"பர" ெத>,மாதவ� ெத>(கிழ�� ேம-� �த� �.�� 
ெத>), மாதவ� ெத>(கிழ�� ேம-�) 2வ1 �.�� ெத>),இ<திரா ெத> (வ0]தM8A),வ�aவ� �.�� 
ெத>,(கிழ�� ேம-�),மாதவ� ெத>,ெபMயா� வட�� �த� ெத>(கிழ�� ேம-�),ெபMயா� ேம-� வ Pதி (கிழ�� 
ேம-�),ெபMயா� ெத-� �த� ெத> (கிழ�� ேம-�),  ேபவ� ப0ளா� தள" அைம2த� பண0�� 30.11.2021 அ�. 
ஒ8ப<தA�ள� ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� 
வ0பர" ப0�வ>மா..  

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>.எ].அ�Aநாத� தி>வாடைன மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 6.52%J7த� 

2 தி>. .ெச<தி��மா�  காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட+) 4.87% J7த� 
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    ேம-க$ட தி>. .ெச<தி��மா� காைர��  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற2தி-� உ�ள 
அதிகார2ைத பய�ப72தி �த� அைழ8ப0ேலேய மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள 
ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� 
ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.87% அதிக" உ�ள தி>. .ெச<தி��மா� காைர��  
அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 
        1.அTமதி�கலா". 
                  2.ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எனபதா� உடேன 1வVக8பட ேவ$ W�ள1. பண0ய0� 
அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற  �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX" 
ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4415/2021/இ1 
 37      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.20543/2021/ப02 

நா�.16.11.2021  இ<நகரா�சிய0� கைலஞ� நக�8Aற ேம"பா�72 தி�ட"  2021-2022� கீ6  நி�வாக அTமதி 
வழVக8ப�7�ள சி8ப" எ$.3 =.68.00 இல�ச" மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.6- ஆ.�க" நக� 
ஜி ப0ளா� கிழ�� ெத>,ஆ.�க" நக� ஜி ப0ளா� கீழேமல வ Pதி வா�7 எ$.8- �டாமண08Aர" 100 அ  ேரா7 
5வ1 ெத>,18" ப  நக� 2வ1 ெத>,(கிழ�� ேம-�), 18" ப  நக� �த� ெத> வ0]தM8A ,(கிழ�� ேம-�) 
ேபவ� ப0ளா� தள" அைம2த� பண0�� 30.11.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 
ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா..  

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>.ஆ�.சரவண� ேதவேகா�ைட மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 5,95%J7த� 

2 தி>.ஆ�.நாகராஜ�,A1�ேகா�ைட மதி8ப0�ைட வ0ட+) 4.87% J7த� 

 ேம-க$ட தி>.ஆ�.நாகராஜ� A1�ேகா�ைட அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற2தி-� உ�ள 
அதிகார2ைத பய�ப72தி �த� அைழ8ப0ேலேய மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள 
ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� 
ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.87% அதிக" உ�ள தி>.ஆ�.நாகராஜ� A1�ேகா�ைட 
அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 
    1.அTமதி�கலா". 
              2.ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எனபதா� உடேன  1வVக8பட ேவ$ W�ள1. பண0ய0� 
அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி  ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX" 
ம�ற"  அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4415/2021/இ1 
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 38      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.20543/2021/ப02 
நா�.16.11.2021  இ<நகரா�சிய0� கைலஞ� நக�8Aற ேம"பா�72 தி�ட"  2021-2022� கீ6  நி�வாக அTமதி 
வழVக8ப�7�ள சி8ப" எ$.1 =.105.30 இல�ச" மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வா�7 எ$.1 Aகேழ<தி 2வ1 
�.�� ெத> (கிழ�� ேம-�), Aகேழ<தி 3வ1 �.�� ெத> (கிழ�� ேம-�), Aகேழ<தி 4வ1 �.�� ெத> 
(கிழ�� ேம-�), வா�7 எ$.2  �ன�]வர� நக� (வ.உ.சி ேரா7 ேம-�), வ.உ.சி ேரா7 பாரதிதாச� 3வ1 வ Pதி 
(கிழ�� ேம-�),  பாரதிதாச� 3வ1 வ Pதி (வட�� ெத-�) பாரதிதாச� �த� வ Pதி (கழன�வாச� பO� ) ேபவ� 
ப0ளா� தள" அைம2த� பண0�� 30.11.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 
ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா..  

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>.ஆ�.வ0.ேக.ெவVகடாஜலபதி  காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 4.88%J7த� 

2 தி>மதி.வ0.ராஜவ�ள�  காைர��  மதி8ப0�ைடவ0ட+) 4.87% J7த� 

 ேம-க$ட தி>மதி.வ0.ராஜவ�ள� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற2தி-� உ�ள 
அதிகார2ைத பய�ப72தி �த� அைழ8ப0ேலேய மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள 
ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� 
ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.87% அதிக" உ�ள தி>மதி.வ0.ராஜவ�ள� காைர��   
அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 
                  1.அTமதி�கலா". 
                  2.ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எனபதா� உடேன 1வVக8பட                    
ேவ$ W�ள1. பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி 
பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX" ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4415/2021/இ1 
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 39      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த" ந.க.எ$.24886 /2021/ இ1 ,  
நா�.19.11.2021  இ<நகரா�சி�� தமி6நா7 நக�8Aற சாைல ேம"பா�7 தி�ட" 2021-2022� கீ6  நி�வாக அTமதி 
வழVக8ப�7�ள சி8ப" எ$.1 =.90.00  இல�ச" மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  ெவ�ைளய� �த� 
�>��2ெத> ெத�வட� ச<1, ப0�ைளயா�Jட" ேம-� ெத>, வ.உசி ெத> கிழ�� பாரதியா� 3வ1 
ெத>,கழன�வாச� A1ேரா77வ1 �.��2 ெத>(ேம-�) ெத>, ஜPவா நக� 3வ1 ெத>, ம_னா�சிAர" ப�டவ� 
ேகாவ0� ெத>, ேபா�] காலண0 ேம-�2 ெத>வ0� தா�தள" பண0�� 08.12.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� 
ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" 
ப0�வ>மா..  

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 4.87%J7த� 

2 தி>. ேக.எ] .ரவ0,  ப�ள2k� மதி8ப0�ைட வ0ட+)8.17% J7த� 
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 ேம-க$ட தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற2தி-� உ�ள 
அதிகார2ைத பய�ப72தி �த� அைழ8ப0ேலேய மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள 
ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  
இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.87% அதிக" உ�ள தி>.  .ெச<தி��மா�காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன 
ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதிேவ$ட8ப7கிற1 
அRவலக� �றி8A: 
    1.அTமதி�கலா". 
              2.ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எனபதா� உடேன 1வVக8பட                  
ேவ$ W�ள1. பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி 
பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX" ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4652 / 2021 /இ1 
 40      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த"  

ந.க.எ$.24886/2021/இ1,நா�.19.11.2021இ<நகரா�சி�� தமி6நா7 நக�8Aற சாைல ேம"பா�7 தி�ட" 2021-2022� கீ6  
நி�வாக அTமதி வழVக8ப�7�ள சி8ப" எ$.2 =.113.00இல�ச" மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  
பதிென�டா"ப  நக� ெத�வட� �த� ெத>, பாரதி நக� �த� �.��2 (நா[ச"ைம சாைல எதிM�), சாமியா� 
ேதா�ட" ெத-� ெத>, �றி[சி8AரX 60 அ  கிழேம� ெத>, ெவ-றி வ0நாயக� நக� (GH எதிM�) 
ெச�ைச8ெபா�ட� (பதிவாள� அRவலக"), வ Pரக$டவ0நாயக� ெத>, ெப>மா� ேகாவ0� ெத> வட�� �.��2 
ெத> தா�தள" அைம2த� பண0�� 08.12.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 
ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா..   

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>.  .ெச<தி��மா� காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 8.55%J7த� 

2 தி>. ேக.எ] .ரவ0,  ப�ள2k� மதி8ப0�ைட வ0ட+) 4.87% J7த� 

 ேம-க$ட தி>. ேக.எ] .ரவ0,  ப�ள2k�  அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற2தி-� உ�ள 
அதிகார2ைத பய�ப72தி �த� அைழ8ப0ேலேய மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள 
ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  
இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.87% அதிக" உ�ள தி>. ேக.எ].ரவ0, ப�ள2k� அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன 
ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 
        1.அTமதி�கலா". 
                    2.ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எனபதா� உடேன  1வVக8பட   ேவ$ W�ள1. பண0ய0� 
அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற ��   அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX" ம�ற" 
அTமதி�கலா" 

ந.க.எ$.4415/2021/இ1 
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 41      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த"  ந.க.எ$.24886 /2021/ இ1 ,  
நா�.19.11.2021  இ<நகரா�சி�� தமி6நா7 நக�8Aற சாைல ேம"பா�7 தி�ட" 2021-2022� கீ6  நி�வாக அTமதி 
வழVக8ப�7�ள சி8ப" எ$. 3 =.108.00  இல�ச" மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  ெப>மா� ேகாவ0� 
ெபா�ட� ெத>, உதய" நக� �த� �.��2 ெத>, எ�.எ].ேக ெத>, கேணசAர" ^Vகா ெத> 
ைவ2தியலிVகAர" ெத>, ெபMயா� நக� 9வ1 �.��2 ெத>, ெபMயா� நக� 10வ1 �.��2 ெத>, கி>ணண� 
ேகாவ0� ெத>வ0� தா�தள"  அைம2த� பண0�� 08.12.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. 
இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" ப0�வ>மா..  

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>.SP.க>Vக8ப�, காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 4.90%J7த� 

2 தி>மதி.G.சா<தி,ேகா�ைடD� மதி8ப0�ைட வ0ட+) 5.58% J7த� 

               ேம-க$ட தி>.SP.க>Vக8ப�,  காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட 
J7தலாக 5 சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி 
நக�ம�ற2தி-� உ�ள அதிகார2ைத பய�ப72தி �த� அைழ8ப0ேலேய மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர 
J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� 
ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.90% அதிக" உ�ள  தி>. SP.க>Vக8ப�,  காைர��   
அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 
    1. அTமதி�கலா". 
              2.ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எனபதா� உடேன 1வVக8பட ேவ$ W�ள1. பண0ய0� 
அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX" 
ம�ற" அTமதி�கலா" 

ந.க.எ$.4415/2021/இ1 
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 42      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த"  ந.க.எ$.24886/2021/ இ1 ,  
நா�.19.11.2021  இ<நகரா�சி�� தமி6நா7 நக�8Aற சாைல ேம"பா�7 தி�ட" 2021-2022� கீ6  நி�வாக அTமதி 
வழVக8ப�7�ள சி8ப" எ$. 4 =.93.00  இல�ச" மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  தி>வ�aவ� நக� �த� 
�.��2 ெத>, தி>வ�aவ� நக� 2வ1 �.��2 ெத>, தி>வ�aவ� நக� 3வ1 �.��2 ெத>, தி>வ�aவ� 
நக� 5வ1 �.��2 ெத>,  தி>வ�aவ� நக� 6வ1 �.��2 ெத>, தி>வ�aவ� நக� 7வ1 �.��2 ெத>, 
அMய��  ேரா7 �த� (நா[Zழிேய<த�) தா�தள" அைம2த� பண0�� 08.12.2021 அ�. ஒ8ப<தA�ள� 
ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1. ஓ8Aேநா��ப� யலி� வ0பர" 
ப0�வ>மா..  
 

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 ^ரண0 அ� ேகா,காைர�� . மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 4.88%J7த� 

2 தி>.எ].அ�Aநாத�,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட+) 4.89% J7த� 
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     ேம-க$ட,  ^ரண0 அ� ேகா காைர��   அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட J7தலாக 5 
சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி நக�ம�ற2தி-� உ�ள 
அதிகார2ைத பய�ப72தி �த� அைழ8ப0ேலேய மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள 
ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� 
ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.88% அதிக" உ�ள  ^ரண0 அ� ேகா, காைர��   
அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 
    1.அTமதி�கலா". 
              2.ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எனபதா� உடேன 1வVக8பட ேவ$ W�ள1. பண0ய0� 
அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX" 
ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4415/2021/இ1 
 43      நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசய��ைறக� க த"  ந.க.எ$.24886/2021/ இ1 ,  

நா�.19.11.2021  இ<நகரா�சி�� தமி6நா7 நக�8Aற சாைல ேம"பா�7 தி�ட" 2021-2022� கீ6  நி�வாக அTமதி 
வழVக8ப�7�ள சி8ப" எ$.5 =.96.00  இல�ச" மதி8ப0� � காைர��  நகரா�சி  வ Pைரய� க$மாl வட��, 
தி>வ�aவ� நக� 4வ1 ெத>, சா2த8பா ெச� யா� ச<தி�, பா8பா�ரண0 கா�7நாய�க� ெத> 9வ1 �.��2 
ெத> சீ2தைல சா2தனா� ெத>வ0� தா�தள" அைம2த�, ம-." Aகேழ<தி �த� �.�� ெத>வ0� (வட�� 
ெத-�), ஔைவயா� ெத>வ0� ேபவ� ப0ளா� தள" அைம2த� தா�தள" அைம2த� பண0�� 08.12.2021 அ�. 
ஒ8ப<தA�ள� ெபாட8ப�டதி� கீ6க$டவா. ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1.  

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>மதி.G.சா<தி,ேகா�ைடD� மதி8ப0�ைட வ0ட(+) 4.88%J7த� 

               ேம-க$ட,  தி>மதி.G.சா<தி ேகா�ைடD� அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட 
J7தலாக 5 சதவ Pகித2தி-�� உ�ள1. ேமR", பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி 
நக�ம�ற2தி-� உ�ள அதிகார2ைத பய�ப72தி �த� அைழ8ப0ேலேய மதி8பO�ைடவ0ட 5 சதவ Pகித" வைர 
J7த� உ�ள ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� 
ெதMவ0�க8ப�7�ள1.  இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.88% அதிக" உ�ள  தி>மதி.G.சா<தி ேகா�ைடD� 
அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதிேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக� �றி8A: 
    1.அTமதி�கலா". 
              2.ேம-க$ட பண0க� தி�ட8பண0க� எனபதா� உடேன 1வVக8பட ேவ$ W�ள1. பண0ய0� 
அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ளX"  
ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4415/2021/இ1 
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 44      காைர��  நகரா�சி���ப�ட ஆலV� யா� ேம�நிைல8ப�ள�ய0� மாணவ�கள�� நல�க>தி J7த� 
வ�8பைற� க� ட" க� 2த>மா. தைலைம ஆசிMய� அவ�க� அள�2த மTவ0�ப  ேம-க$ட ப�ள� 
ேநராlX ெசlய8ப�ட1, ப�ள� வளாக2தT� �ைறவான அளேவ இடவசதி உ�ளதா� தைர2தள" ம-." 
�த� தள21ட� J ய வ�8பைற� க� ட" க�ட அTமதி��" இத-கான மதி8பO�72ெதாைக =.25.00 
இல�ச2தி-� ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக�றி8A : ம�ற" அTமதி�கலா" 

ந.க.எ$.4483/2021/இ1 
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 45 காைர��  நகரா�சி�� ெசா<தமான இராமநாத� ெச� யா� உய�நிைல8ப�ள�ய0� உ�ள கழிவைற� க� ட" 
ப3தைட<த நிைலய0� உ�ளதா� மாணவ�க� பய�ப72த இயலாத நிைலய0� உ�ளதா� மாணவ0கa�ெகன 
வ�8பைறய0� �த�தள2தி� கழி8பைற� க� ட�",Incinerator Machine " அைம�க ேவ$  தைலைம ஆசிMய� 
அவ�க� அள�21�ள க த2தி�ப  ேம-க$ட இடVக� ேநராlX ெசlய8ப�7 மதி8பO7 தயா� 
ெசlய8ப�7�ள1 இத-கான மதி8பO�72ெதாைக =.9.50 இல�ச2தி-� ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக �றி8A : ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.4483/2021/இ1 
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 46      காைர��  நகரா�சிய0� ெபா1Zகாதார ப0Mவ0� பண0க� ேம-ெகா�ள நகரா�சி�� ெசா<தமான JCB 
வாகன" ப3தைட<1 உ�ளதா� தினசM வர8ெப." Aகா�கள��ம_1 நடவ �ைக எ7�கX", க"ேபா]� யா� � 
உ�ள ப0ளா] � கழிXகைள சிெம$� ெதாழி-சாைல�� ஏ-றிடX", தன�யா� JCB வாகன2தி� `ல" 
ெபா1Zகாதார ப0Mவ0�கீ6 தினசM வாடைக�� வ0ைல8A�ள� ெப-. அத-கான உ2ேதச ெசலவ0ன2ெதாைக 
=.2.00இல�ச2தி-� ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக �றி8A : ம�ற" அTமதி�கலா". 

(ந.க.எ$.5195/2021/எ[1) 
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 47 காைர��  நகரா�சிய0� ேமலாளராக பண0AM<1 31.07.1999� ஒlX ெப-ற தி>.ஜி.இரவ0<திரநா2 எ�பவ>�� 
காலதாமதமாக வழVக8ப�ட ெதா�8A ெதாைக (Commuted Value) =.1,21,968/-�� 01.08.1999 �த� 31.12.2012 வைர வ�  
வழVக ெதாடர8ப�ட வழ�� நPதி8 ேபராைண எ$.5815/2013� ம_1 ெச�ைன உய�நPதிம�ற" 15.07.2019� தP�8Aைரய0�, 
 g¤Â.7.Since terminal benefit were paid to the petitioner, interest on balated payment of pension of other retiral 
benefits, has to be paid to the petitioner from the date the amount became due at the rate of 9% Per annum and at the 
rate of 6% Per annum From the date of filing of writ petition.  This excise shall be completed with in a period of two 
months From the date of receipt of a copy of this order. 
 g¤Â.8.The Interest payable to the petitioner shall be recovered from the officials, who are responsible for 
making balated payment of pension. 
தன�யா>�� ஓl�திய" ம-." ஓl�திய8 பய�க� காலதாமதமாக வழVகியத-� வ� 2ெதாைகைய 2 மாத 
கால2தி-�� அள��க நPதிம�ற2தி� உ2தரவ0ட8ப�7�ள1. 
 ேமR" ெச�ைன உய�நPதிம�ற" 15.07.2019� ப0ற8ப0�க8ப�ட ஆைணய0�ம_1 காைர��  நகரா�சி 
ஆைணய� அவ�களா� ேம��ைறயO7 மT வழ�� எ$. W.A.No.771/ 2020 and C.M.P.10185/2020� ஆைணய0� ம_1 
தைடயாைண (Stay Order) ெபற வழ�� ெதாடர8ப�ட1. 
br‹id ca®ÚÂk‹w 03.08.2021 njÂa Ô®¥òiuæš g¤Â 11š Accordingly, the direction of the learned Single 
judge ordering recovery of amount From the officials of the municipality, is expunged.  In all other respects, the order 
of the learned Single Judge, is confirmed.  It is made clear that the First respondent is certainly entitled to interest For 
the delayed Payment of Commutation Pension as has been ordered by the wirt court.  The Said Payment may be made 
as expeditiously as possible vd c¤juél¥g£LŸsJ. 
 ேமR" நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� க த" ந.க.எ$.11608/2013/ப02. நா�.07.10.2021 
ேததிய க த2தி�, �த� ம-." இர$டா" எதி�வாதிகளான அரZ ெசயல�, நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, 
ெச�ைன அவ�க� சா�பாகX", மா$Aமி� உ[சநPதிம�ற2தி� ேம��ைறயO�7 மT தா�க� ெசl1 வழ�� 
நட2திட காைர��  நகரா�சி ஆைணய>�� அTமதி அள��க8ப�7�ள1.   
 அத�ேபM� மா$Aமி� உ[சநPதிம�ற2தி� ேம��ைறயO7 மT எ$.19070/2021 தா�க� ெசlய8ப�7 
வழ�� 26.11.2021� த�aப  ெசlய8ப�7�ள1. 
  நகரா�சி நி�வாக இய��ந�, ெச�ைன அவ�கள�� ந.க.எ$.11608/2013, நா�.14.12.2021 ேததிய க த2தி�, 
மா$Aமி� உ[சநPதிம�ற ேம��ைறயO�7 மT SLP (c) எ$.19070/2021 � ம_1 26.11.2021� ப0ற8ப02த ஆைணய0� 
ம_1 உMய வழி�ைறகள��ப  நPதிம�ற ஆைணைய ெசய�ப72த நடவ �ைக ேம-ெகா�aமா. நகரா�சி 
ஆைணய>�� அறிX.2த8ப7கிற1 என ெதMவ0�க8ப�7�ள1. 
 எனேவ, நPதிம�ற உ2தரவ0� ேபM� தி>.ஜி.இரவ P<திரநா2, ேமலாள�(ஓlX) காைர��  நகரா�சி, 
எ�பவ>�� காலதாமதமாக வழVக8ப�ட ெதா�8A2ெதாைக (Commuted Value)=.1,21,968/-�� 01.08.1999 �த� 
30.11.2021 வைர வ�  =.4,41,127/- வழVக ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக �றி8A : 
            ம�ற" அTமதி�கலா". 

ந.க.எ$.3312/2012/சி4 
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 48      இ<நகரா�சி  வ>வாl நிதி - 2021-22  � கீ6 =.4.75 இல�ச" மதி8பO� � இ<நகரா�சிய0� பாதாள[சா�கைட 
பண0ய0� காரணமாக ேசதமைட<த சாைலக� வடகிழ�� ப>வ மைழயா� ேசதமைட<1�ள �னP]வர� 
ேகாவ0� ச<1,இ<திரா நக� 2வ1 ெத> ம-." KMC காலன�  ெத>கள��  Wed Mix Mecadam பர8Aத� பண0�� 
நக�ம�ற" ஒ8Aத� அழி�க8ப�டத� ேபM� 15.12.2021 அ�. ஒ8ப<த8A�ள�க� ேகார8ப�ட1.  இதி� 
கீ6�க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-.�ளன.  இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�ய0� ஒ8Aேநா�� ப� ய� 
ப0�வ>மா.. 

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>.ேக.Z<தரபா$ ய�,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட 0.19% �ைறX 

2 தி>.D.ெச<தி��மா�,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட 1.72% அதிக" 

   ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள��  தி>.ேக.Z<தரபா$ ய�, ஒ8ப<ததார� காைர�� , எ�ற நி.வன" 
அள�21�ள ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைடவ0ட 0.19% �ைறவாக உ�ள1. எனேவ ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன  
ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A: 
              1) அTமதி�கலா". 
              2) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி 
பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா"   
                                     ந.க.எ$:-495 / 2020 / இ1     
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 49      இ<நகரா�சி  வ>வாl நிதி - 2021-22  � கீ6 =.4.97 இல�ச" மதி8பO� � இ<நகரா�சிய0� பாதாள[சா�கைட 
பண0ய0� காரணமாக ேசதமைட<த சாைலக� வடகிழ�� ப>வ மைழயா� ேசதமைட<1�ள ேதாப0 
ெத>,ஆ.�க" நக� ஜி ப0ளா� ம-." அ><ததிய�  ெத>கள��  Wed Mix Mecadam பர8Aத� பண0�� நக�ம�ற" 
ஒ8Aத� அழி�க8ப�டத� ேபM� 15.12.2021 அ�. ஒ8ப<த8A�ள�க� ேகார8ப�ட1.  இதி� கீ6�க$டவா. 
இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-.�ளன.  இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�ய0� ஒ8Aேநா�� ப� ய� ப0�வ>மா.. 

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>.ேக.Z<தரபா$ ய�,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட 0.22% �ைறX 

2 தி>.D.ெச<தி��மா�,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட 1.79% அதிக" 

   ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள��  தி>.ேக.Z<தரபா$ ய�, ஒ8ப<ததார� காைர�� , எ�ற நி.வன" 
அள�21�ள ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைடவ0ட 0.22% �ைறவாக உ�ள1. எனேவ ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன  
ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A: 
              1) அTமதி�கலா". 
              2) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி 
பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா"   
                                     ந.க.எ$:-495 / 2020 / இ1     
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 50  இ<நகரா�சி  வ>வாl நிதி - 2021-22  � கீ6 =.4.95 இல�ச" மதி8பO� � இ<நகரா�சிய0� 
பாதாள[சா�கைட பண0ய0� காரணமாக ேசதமைட<த சாைலக� வடகிழ�� ப>வ மைழயா� ேசதமைட<1�ள 
ெபMயா� கீ6ேம� ெத>,பாரதி ப�ள� எதிM�,ெகா�ைடமட�கியா�ெத>,பைழய ம>21வமைன எதிM�,இரய0�ேவ 
ேரா7,ம>1பா$ ய� ெத>, ஜVஷ�,100 அ  ேரா7,இரய0�ேவ பO�ட�ேரா7 ம-." ேச�வா� ஊரண0 
ெத>கள��  Wed Mix Mecadam பர8Aத� பண0�� நக�ம�ற" ஒ8Aத� அழி�க8ப�டத� ேபM� 15.12.2021 அ�. 
ஒ8ப<த8A�ள�க� ேகார8ப�ட1.  இதி� கீ6�க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-.�ளன.  இர$7 
ஒ8ப<த8A�ள�ய0� ஒ8Aேநா�� ப� ய� ப0�வ>மா.. 

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>.ேக.Z<தரபா$ ய�,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட 0.23% �ைறX 

2 தி>.D.ெச<தி��மா�,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட 3.82% அதிக" 

 ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள��  தி>.ேக.Z<தரபா$ ய�, ஒ8ப<ததார� காைர�� , எ�ற நி.வன" அள�21�ள 
ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைடவ0ட 0.23% �ைறவாக உ�ள1. எனேவ ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன  ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� 
அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A: 
              1) அTமதி�கலா". 
              2) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன 
ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா"   
                                     ந.க.எ$:-495 / 2020 / இ1     
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 51   இ<நகரா�சி வ>வாl நிதி - 2021-22� கீ6 =.4.85 இல�ச" மதி8பO� � இ<நகரா�சிய0� பாதாள[சா�கைட 
பண0ய0� காரணமாக ேசதமைட<த சாைலக� வடகிழ�� ப>வ மைழயா� ேசதமைட<1�ள ேகானா� 
� ய0>8A(ைவ2தியலிVகAர"),ேகானா� � ய0>8A(ைவ2தியலிVகAர" எதிM�) ேகானா� � ய0>8A (ைவ2திlலிVகAர" 
ேபா�ெவ� அ>கி�)ம-." �>வ0�கார�   ெத>கள��  Wed Mix Mecadam பர8Aத� பண0�� நக�ம�ற" ஒ8Aத� 
அழி�க8ப�டத� ேபM� 15.12.2021 அ�. ஒ8ப<த8A�ள�க� ேகார8ப�ட1.  இதி� கீ6�க$டவா. இர$7 
ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-.�ளன.  இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�ய0� ஒ8Aேநா�� ப� ய� ப0�வ>மா.. 

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>.ேக.Z<தரபா$ ய�,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட 0.16% �ைறX 

2 தி>.D.ெச<தி��மா�,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட 1.03% அதிக" 

 ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள��  தி>.ேக.Z<தரபா$ ய�, ஒ8ப<ததார� காைர�� , எ�ற நி.வன" அள�21�ள 
ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைடவ0ட 0.16% �ைறவாக உ�ள1. எனேவ ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� 
அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A: 
              1) அTமதி�கலா". 
               2) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன 
ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா"   
                                     ந.க.எ$:-495 / 2020 / இ1     
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 52      இ<நகரா�சி  வ>வாl நிதி - 2021-22  � கீ6 =.4.95 இல�ச" மதி8பO� � ஆசா2 ெத>,நாவல� ெத>,ம-." 
ராமசாமி ெத>�கள�� உ�ள மைழநP� வ கா�கள�� ப�கவா�7 Zவ�கைள உய�2தி க�7த�  பண0�� 
நக�ம�ற" ஒ8Aத� அள��க8ப�டத� ேபM� 15.12.2021 அ�. ஒ8ப<த8A�ள�க� ேகார8ப�ட1.  இதி� 
கீ6�க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-.�ளன.  இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�ய0� ஒ8Aேநா�� ப� ய� 
ப0�வ>மா.. 

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>.ேக.Z<தரபா$ ய�,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட 0.23% �ைறX 

2 தி>.D.ெச<தி��மா�,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட 3.82% அதிக" 

   ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள��  தி>.ேக.Z<தரபா$ ய�, ஒ8ப<ததார� காைர�� , எ�ற நி.வன" 
அள�21�ள ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைடவ0ட 0.23% �ைறவாக உ�ள1. எனேவ ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன  
ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A: 
              1) அTமதி�கலா". 
              2) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி    
                ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா"   
                                     ந.க.எ$:-495 / 2020 / இ1     
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 53      காைர��  நகரா�சிய0� உ�ள ஔைவயா� ெத> அVக�வா � க� ட2தி� Fall Ceiling ேம-Jைர 
ப3தைட<1", சமயலைற ம-." ைவ8பைற ேம-Jைரக� ப3தைட<1" உ�ள1. ேமR" க� ட2தி� 
��Aற" உ�ள Zவ� ^[Z�க� உதி�<1" கழி8ப0ட" ப3தைட<1" மி� இைண8A ம-." � நP� வசதிW" 
இ�லாததா� இ8பண0கைள ேம-ெகா�ளX" ப0ற பராமM8A8 பண0க� ேம-ெகா�ளX" மதி8பO7 தயா� 
ெசlய8ப�7�ள1. மதி8பO�72ெதாைக =.3.50/- இல�ச2தி-� க�வ0நிதிய0� இ><1 பண0க� ேம-ெகா�ள 
ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக �றி8A :  ம�ற" அTமதி�கலா" 

ந.க.எ$.311/2019/இ1 
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 54      காைர��  நகரா�சிய0� உ�ள ெத-� ெத> நகரா�சி ப�ள�ய0� உ�ள அVக�வா  க� ட" 
ஆ]ப]டா] ேம-Jைர ப3தைட<1 மைழநP� உ�ேள வழி<ததா� Fall Ceiling ப3தைட<1�ள1. எனேவ 
ப3தைட<த ேம-Jைரகைள மா-றி Aதியதாக Fall Ceiling அைம�கX", க� ட2தி� உ�ள சி.சி. ப31கைள 
சMெசl1 ப�ள� மாணவ�கள�� பய�பா�7�� ெகா$7 வரலா". ப�ள�� க� ட2ைத பராமM8A ெசlய ஆ�" 
மதி8பO�72ெதாைக =.3.50/- இல�ச2தி-� க�வ0நிதிய0� இ><1 பண0க� ேம-ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதி 
ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக �றி8A :  ம�ற" அTமதி�கலா" 

ந.க.எ$.311/2019/இ1 
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 55      இ<நகரா�சி  வ>வாl நிதி - 2021-22  � கீ6 =.1.10 இல�ச" மதி8பO� � இ<நகரா�சிய0� ெபாறியாள� ஈ8A 
வாகன2தி� உ�ள ப31கைள சMெசlத� பண0�� நக�ம�ற" ஒ8Aத� அள��க8ப�டத� ேபM� 17.12.2021 
அ�. ஒ8ப<த8A�ள�க� ேகார8ப�ட1.  இதி� கீ6�க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-.�ளன.  
இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�ய0� ஒ8Aேநா�� ப� ய� ப0�வ>மா.. 
வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 � அ"ம� ஆ�ேடா ெமாைப�,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட 0.19% �ைறX 

2 �ேசாைல ராஜா ஆ�ேடா ெமாைப�, காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட 2.40% அதிக" 

   ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள��  � அ"ம� ஆ�ேடா ெமாைப�, ஒ8ப<ததார� காைர�� , எ�ற நி.வன" 
அள�21�ள ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைடவ0ட 0.19% �ைறவாக உ�ள1. எனேவ ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன  
ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A: 
              1) அTமதி�கலா". 
              2) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி    
                ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா"   
                                     ந.க.எ$:-3074 / 2021 / இ1  
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 56      இ<நகரா�சி  வ>வாl நிதி - 2021-22  � கீ6 =.0.66 இல�ச" மதி8பO� � இ<நகரா�சிய0� ெபா1Zகாதார 
ப0Mவ0� பய�பா� � உ�ள 1 எ$ண0�ைக  8ப� லாM TN63 U-9666-�� Aதியதாக டய� வாVகி மா-.த� 
பண0�� நக�ம�ற" ஒ8Aத� அள��க8ப�டத� ேபM� 10.01.2022 அ�. ஒ8ப<த8A�ள�க� ேகார8ப�ட1.  இதி� 
கீ6�க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-.�ளன.  இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�ய0� ஒ8Aேநா�� ப� ய� 
ப0�வ>மா.. 
வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 M/S Sri Saravathi Tyres.Karaikudi மதி8ப0�ைட வ0ட 0.27% �ைறX 

2 M/S Fathima Tyres.Karaikudi மதி8ப0�ைட வ0ட 4.73% அதிக" 

   ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள��  M/S Sri Saravathi Tyres,Karaikudi   எ�ற நி.வன" அள�21�ள ஒ8ப<த8A�ள� 
மதி8பO�ைடவ0ட 0.31% �ைறவாக உ�ள1. எனேவ ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன  ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதி 
ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A: 
              1) அTமதி�கலா". 
              2) ெபா1 Zகாதார" பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி    
                ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா"   
                                     ந.க.எ$:- 5292 / 2021 / இ1     
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 57     இ<நகரா�சி  15வ1 ம2திய நிதி��3 மா�யநிதி 2021-2022� கீ6 35.00 இல�ச" மதி8பO� � இ<நகரா�சிய0� 
கழன�வாச� வார[ச<ைத ப0�Aற" உய0M எMவாW ெகா�கல� அைம�க க�7மான பண0கைள ேம-ெகா�aத� 
பண0�� 15.12.2021 அ�. ஒ8ப<த8A�ள�க� ேகார8ப�ட1.  இதி� கீ6�க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� 
வர8ெப-.�ளன.  இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�ய0� ஒ8Aேநா�� ப� ய� ப0�வ>மா.. 
 

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 M/S Carbon Loops Pvt.LTD.Palavakkam,Chennai. மதி8ப0�ைட வ0ட 0.95% �ைறX 

2 M/S Mitti Cycle.Choolai,Cheenai-112 மதி8ப0�ைட வ0ட 0.55% �ைறX 

  
 ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள��  M/S Carbon Loops Pvt.LTD.Palavakkam,Chennai. எ�ற நி.வன" அள�21�ள 
ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைடவ0ட 0.95% �ைறவாக உ�ள1. எனேவ ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன  ஏ-.�ெகா�ள 
ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A: 
              1) அTமதி�கலா". 
              2) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி    
                ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா"   
                                     ந.க.எ$:- 4369 / 2020/ இ1    
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 58      இ<நகரா�சி  15வ1 ம2திய நிதி��3 மா�யநிதி 2021-2022� கீ6 43.00 இல�ச" மதி8பO� � இ<நகரா�சிய0� 
கழன�வாச� வார[ச<ைத ப0�Aற" உய0M எMவாW ெகா�கல� அைம2த�  பண0�� 15.12.2021 அ�. 
ஒ8ப<த8A�ள�க� ேகார8ப�ட1.  இதி� கீ6�க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-.�ளன.  இர$7 
ஒ8ப<த8A�ள�ய0� ஒ8Aேநா�� ப� ய� ப0�வ>மா.. 
வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 M/S Carbon Loops Pvt.LTD.Palavakkam,Chennai. மதி8பO�ைட வ0ட 0.04% �ைறX 

2 M/S Mitti Cycle.Choolai,Cheenai-112 மதி8ப0�ைட வ0ட 0.17% அதிக" 

   ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள��  M/S Carbon Loops Pvt.LTD.Palavakkam,Chennai. எ�ற நி.வன" அள�21�ள 
ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட 0.04% �ைறவாக உ�ள1. எனேவ ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன  ஏ-.�ெகா�ள 
ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A: 
              1) அTமதி�கலா". 
              2) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி    
                ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா"   
                                     ந.க.எ$:- 4369 / 2020/ இ1     
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 59     இ<நகரா�சி  15வ1 ம2திய நிதி��3 மா�யநிதி, ேதசிய Zகாதார இய�க" 2021 -22� கீ6 =.25.00 இல�ச" 
மதி8பO� � இ<நகரா�சி���ப�ட வா�7 எ$.36 ெச�ைச ப�திய0� நக� நல ைமய" அைம2த� பண0�� 
30.12.2021 அ�. ஒ8ப<த8A�ள�க� ெபற8ப�ட2தி� கீ6�க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-.�ளன.  
இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�ய0� ஒ8Aேநா�� ப� ய� ப0�வ>மா.. 

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 M/S ^ரண0 &ேகா, காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 7.83% J7த� 

2 தி>மதி.B.வச<தா, காைர��   மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 4.89% J7த� 

   ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள��  �������.B. , . அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட 
J7தலாக 5 சதவ Pத2தி-�� உ�ள1. ேமR" தி�ட பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி 
நக�ம�ற2தி-� உ�ள அதிகார2ைத பய�ப72தி மதி8பO�ைட வ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள 
ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1. 
இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.89% அதிக" உ�ள தி>மதி.B.வச<தா, காைர��  அவ�கள��  ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன  
ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A: 
              1) அTமதி�கலா". 
               2) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன 
ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா"   

ந.க.எ$:- 4369 / 2020/ இ1 
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 60     இ<நகரா�சி  15வ1 ம2திய நிதி��3 மா�யநிதி, ேதசிய Zகாதார இய�க" 2021 -22� கீ6 =.25.00 இல�ச" 
மதி8பO� � இ<நகரா�சி���ப�ட வா�7 எ$.13,�218ப� ண"  ப�திய0� நக� நல ைமய" அைம2த� பண0�� 
30.12.2021 அ�. ஒ8ப<த8A�ள�க� ெபற8ப�ட2தி� கீ6�க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-.�ளன.  
இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�ய0� ஒ8Aேநா�� ப� யலி� வ0பர"  ப0�வ>மா.. 

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 M/S ^ரண0 &ேகா, காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 4.89% J7த� 

2 தி>மதி.B.வச<தா, காைர��   மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 7.76% J7த� 

   ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள��  M/S ^ரண0 &ேகா, காைர�� . அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட 
J7தலாக 5 சதவ Pத2தி-�� உ�ள1. ேமR" தி�ட பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி 
நக�ம�ற2தி-� உ�ள அதிகார2ைத பய�ப72தி மதி8பO�ைட வ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள 
ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1. 
இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.89% அதிக" உ�ள M/S ^ரண0 &ேகா, காைர��  அவ�கள��  ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன  
ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A: 
              1) அTமதி�கலா". 
               2) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன 
ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா"   
                                     ந.க.எ$:- 4369 / 2020/ இ1     
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 61          இ<நகரா�சி  15வ1 ம2திய நிதி��3 மா�யநிதி, 2021-22� கீ6 =.24.90 இல�ச" மதி8பO� � இ<நகரா�சிய0� 

வா�7 எ$.3� கழன�வாச� A1 ேரா7 (கழன�வாச� வ Pதி மாதவ� வ Pதி கிழ�� to ேம-�) ேபவ� ப0ளா� தள" அைம2த� 

பண0�� 21.12.2021 அ�. ஒ8ப<த8A�ள�க� ெபற8ப�ட2தி� கீ6�க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1.  

ஒ8Aேநா�� ப� யலி� வ0பர"  ப0�வ>மா.. 
வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>மதி.D.ெச<தி��மா�இ,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 7.28% J7த� 

2 தி>.ேக.எ].ரவ0, ப�ள2k�  மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 4.89% J7த� 

   ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள��  ����. . . , . அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட 

J7தலாக 5 சதவ Pத2தி-�� உ�ள1. ேமR" தி�ட பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி 
நக�ம�ற2தி-� உ�ள அதிகார2ைத பய�ப72தி மதி8பO�ைட வ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள 

ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1. 

இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.89% அதிக" உ�ள . . . ,  அவ�கள��  

ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன  ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 

அRவலக��றி8A: 1) அTமதி�கலா". 

                                          2) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி 
பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா"   
                                     ந.க.எ$:-4415 / 2020/ இ1     
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 62     இ<நகரா�சி  15வ1 ம2திய நிதி��3 மா�யநிதி, 2021-22� கீ6 =.21.10 இல�ச" மதி8பO� � இ<நகரா�சிய0� 
வா�7 எ$.3� கழன�வாச� A1 ேரா7 (மாதவ� �த� வ Pதி) ேபவ� ப0ளா� தள" அைம2த� பண0�� 21.12.2021 
அ�. ஒ8ப<த8A�ள�க� ெபற8ப�ட2தி� கீ6�க$டவா. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-ற1.  ஒ8Aேநா�� 
ப� யலி� வ0பர"  ப0�வ>மா.. 

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 தி>மதி.D.ெச<தி��மா�இ,காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 6.79% J7த� 

2 தி>.ேக.எ].ரவ0, ப�ள2k�  மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 4.89% J7த� 

   ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள��  ����. . . , . அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� மதி8பO�ைட வ0ட 
J7தலாக 5 சதவ Pத2தி-�� உ�ள1. ேமR" தி�ட பண0ய0� ��கிய21வ" ம-." அவசர2ைத� க>தி 
நக�ம�ற2தி-� உ�ள அதிகார2ைத பய�ப72தி மதி8பO�ைட வ0ட 5 சதவ Pகித" வைர J7த� உ�ள 
ஒ8ப<த8A�ள�கைள ம�ற" ஏ-கலா" என நகரா�சி ெபாறிய0ய� ைகேய� � வ0தி எ$.2.7.2-� ெதMவ0�க8ப�7�ள1. 
இ<நிைலய0� மதி8பO�ைட வ0ட 4.89% அதிக" உ�ள . . . ,  அவ�கள��  
ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன  ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதி ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A: 
              1) அTமதி�கலா". 
              2) பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி    
                ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா"   
                                     ந.க.எ$:-4415 / 2020/ இ1 
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 63     இ<நகரா�சி  வ>வாl நிதி - 2021-22  � கீ6 =.1.06 இல�ச" மதி8பO� � இ<நகரா�சிய0� ெபா1Zகாதார8 ப0Mவ0� 
பய�பா� � உ�ள 8 எ$ண0�ைக வாகனVகa�� Aதிய டய�க� ெபா>21" பண0  நக�ம�ற" ஒ8Aத� 
அள��க8ப�டத� ேபாM� 21.01.2022 அ�. ஒ8ப<த8A�ள�க� ேகார8ப�ட1. இதி� கீ6�க$டவா. இர$7 
ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-.�ளன. இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�ய0� ஒ8Aேநா�� ப� ய� ப0�வ>மா.. 

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 பா2திமா டய�], காைர��  மதி8ப0�ைட வ0ட 2.16% அதிக" 

2 சர]வதி டய�], காைர��   மதி8ப0�ைட வ0ட 0.29% �ைறX 

       ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள��  சர]வதி டய�] காைர��  எ�ற நி.வன" அள�21�ள ஒ8ப<த8A�ள� 
மதி8பO�ைடவ0ட 0.29% �ைறவாக உ�ள1. எனேவ ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன  ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதி 
ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A  1) அTமதி�கலா". 
                   2) ெபா1 Zகாதார" பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX 
வழVகி பண0ய0ைன ேம-ெகா�ள ம�ற" ஏ-கலா"   

ந.க.எ$:- 3633 / 2019 / இ1 
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 64     இ<நகரா�சி � நP� நிதி 2021-22-� கீ6 =.10.00 இல�ச" மதி8பO� � இ<நகரா�சிய0� உ�ள அைன21 ஆ6�ழாl 
கிண.கa��" திரவ �ேளாMேனஷ� (Sodium Hypo Chloride  ச"ப� 2021 �த� ேம 2022 வைர ச8ைள ெசlத� பண0�� 
நக�ம�ற" அTமதி அள�2ததி� ேபM� 10.12.2021- அ�. ஒ8ப<த8A�ள�க� ேகார8ப�ட1, இதி� கீ6�க$டவா. 
இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�க� வர8ெப-.�ளன.இர$7 ஒ8ப<த8A�ள�ய0�  ஒ8Aேநா�� ப� ய�  வ0பர"  ப0�வ>மா.. 

வ.எ$ ஓ8ப<ததார� ெபய� ஓ8ப<த சதவ Pகித" 

1 M/S Sri Raja Ganapathy Engineering works,Avadi,chennai மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 0.62% �ைறX 

2 M/S Sri Sabari Engineering works,Chennai மதி8ப0�ைட வ0ட (+) 1.24% அதிக" 

   ேம-க$ட ஒ8ப<த8A�ள�கள��  M/S Sri Raja Ganapathy Engineering works,Avadi,chennai. அவ�கள�� ஒ8ப<த8A�ள� 
மதி8பO�ைட வ0ட 0.62% �ைறவாக உ�ள1. எனேவ, ஒ8ப<த8A�ள�ய0ைன ஏ-.�ெகா�ள ம�ற2தி� அTமதி 
ேவ$ட8ப7கிற1. 
அRவலக��றி8A: 
              1) அTமதி�கலா". 
              2) � நP� பண0ய0� அவசர அவசிய" க>தி நக�ம�ற �� அTமதி ெப-. பண0 உ2தரX வழVகி 
பண0ைய ேம-ெகா�ளX" ம�ற" ஏ-கலா". 

ந.க.எ$:- 153/ 2019/ இ1 
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                 (ஒ"/.. இரா.ெல�Zமண�) 
                  தன�அRவல�, 
               காைர�� நகரா�சி.   
           
. 


