
காைர��� நகரா	சி 
18.11.2021 � ேததிகாைல 11.00 மண��� நைடெப�ற அவசர �	ட நடவ��ைகக� 

தைலைம: தி�மதி.ேக.எ�. தா, ஆைணய# மற¦$� தன&அ'வல# 

ம(ற) ெபா�	க� 

Date of 
meeting of 
the council 

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

18.11.2021 1       இ�நகரா�சி வ�வா நிதி-2021-22 கீ� �.5.00இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� வடகிழ$% 
மைழய!னா�ேசதமைட�)*ள திவா,பக)-சாைல திவா,பக)- %.$% சாைல,ெச1ைச ஊரண! 
வட$%கைர,நாகலி4க�ப!*ைளெத� ம5.� நாகலி4க�ப!*ைள %.$% ெத� ஆகிய ப%திகள7� Wed Mix 
Mecadam பர�Aத�  பண!$% நக-ம,ற� ஒ�Aத� அள7$க�ப�டத, ேபE� 16.11.2021 அ,. 
ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட).இதி� கீ�$கGடவா. இரGH ஒ�ப�த�A*ள7க* 
வர�ெப5.*ளன.இரGH ஒ�ப�த�A*ள7ய!, ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எG ஒ�ப�ததார- ெபய- ஒ�ப�த சதவ Jத� 
1 தி�.D.ெச�தி�%மா- காைர$%� மதி�ப��ைடவ!ட 0.22% %ைறM 
2 தி�.T.O�க,, காைர$%� மதி�ப��ைடவ!ட 1.79% அதிக� 

ேம5கGட ஒ�A�த�A*ள7கள7� தி�.தி�.D.ெச�தி�%மா-,ஒ�ப�ததார- காைர$%� எ,ற நி.வன� 
அள7R)*ள ஒ�ப�த�A*ள7 மதி�ப��ைடவ!ட 0.22% %ைறவாக உ*ள).எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன 
ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவல$%றி�A, அUமதி$கலா� 

(ந.க.எG.2076/2021/இ1) 
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2      இ�நகரா�சி வ�வா நிதி-2021-22 கீ� �.5.00இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� வடகிழ$% 
மைழய!னா�ேசதமைட�)*ள காளவா ெபா�ட� ப�H$ேகா�ைடயா- வ Jதி,ப�H$ேகா�ைட %.$% 
வ Jதி,பாரதியா- ம5.� %.$% வ Jதிகள7�  Wed Mix Mecadam பர�Aத�  பண!$% நக-ம,ற� ஒ�Aத� 
அள7$க�ப�டத, ேபE� 16.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட).இதி� கீ�$கGடவா. இரGH 
ஒ�ப�த�A*ள7க* வர�ெப5.*ளன.இரGH ஒ�ப�த�A*ள7ய!, ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எG ஒ�ப�ததார- ெபய- ஒ�ப�த சதவ Jத� 
1 தி�.D.ெச�தி�%மா-, காைர$%� மதி�ப��ைடவ!ட 0.19% %ைறM 
2 தி�.T.O�க,, காைர$%� மதி�ப��ைடவ!ட 1.72% அதிக� 

ேம5கGட ஒ�A�த�A*ள7கள7� தி�.தி�.D.ெச�தி�%மா-,ஒ�ப�ததார- காைர$%� எ,ற நி.வன� 
அள7R)*ள ஒ�ப�த�A*ள7 மதி�ப��ைடவ!ட 0.19% %ைறவாக உ*ள).எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன 
ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவல$%றி�A, அUமதி$கலா� 

(ந.க.எG.2076/2021/இ1) 
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 3        இ�நகரா�சி வ�வா நிதி-2021-22 கீ� �.4.95 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� வடகிழ$% 
மைழய!னா�ேசதமைட�)*ள தி�வ*[வ- ெத�,ேதவ-ெத�,அ,ைன ெதரசா ெத�,ெமாராஜி ெத�$கள7�  
Wed Mix Mecadam பர�Aத�  பண!$% நக-ம,ற� ஒ�Aத� அள7$க�ப�டத, ேபE� 16.11.2021 அ,. 
ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட).இதி� கீ�$கGடவா. இரGH ஒ�ப�த�A*ள7க* 
வர�ெப5.*ளன.இரGH ஒ�ப�த�A*ள7ய!, ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எG ஒ�ப�ததார- ெபய- ஒ�ப�த சதவ Jத� 
1 தி�.D.ெச�தி�%மா-, காைர$%� மதி�ப��ைடவ!ட 0.16% %ைறM 
2 தி�.K.S.ரவ!, காைர$%� மதி�ப��ைடவ!ட 1.03% அதிக� 

ேம5கGட ஒ�A�த�A*ள7கள7� தி�.தி�.D.ெச�தி�%மா-,ஒ�ப�ததார- காைர$%� எ,ற நி.வன� 
அள7R)*ள ஒ�ப�த�A*ள7 மதி�ப��ைடவ!ட 0.16% %ைறவாக உ*ள).எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன 
ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவல$%றி�A, அUமதி$கலா� 

(ந.க.எG.2076/2021/இ1 
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 4      இ�நகரா�சி வ�வா நிதி-2021-22 கீ� �.4.95 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� வடகிழ$% 
மைழய!னா�ேசதமைட�)*ள வ Jைரய, கGமா %.$%ெத�,பா�பா ஊரண! %.$% ெத�,ெபEயா- ெத� 
ஆகிய ப%திகள7�  Wed Mix Mecadam பர�Aத�  பண!$% நக-ம,ற� ஒ�Aத� அள7$க�ப�டத, ேபE� 
16.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட).இதி� கீ�$கGடவா. இரGH ஒ�ப�த�A*ள7க* 
வர�ெப5.*ளன.இரGH ஒ�ப�த�A*ள7ய!, ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எG ஒ�ப�ததார- ெபய- ஒ�ப�த சதவ Jத� 
1 தி�.D.ெச�தி�%மா-, காைர$%� மதி�ப��ைடவ!ட 0.23% %ைறM 
2 தி�.K.S.ரவ!, காைர$%� மதி�ப��ைடவ!ட 3.82% அதிக� 

ேம5கGட ஒ�A�த�A*ள7கள7� தி�.தி�.D.ெச�தி�%மா-,ஒ�ப�ததார- காைர$%� எ,ற நி.வன� 
அள7R)*ள ஒ�ப�த�A*ள7 மதி�ப��ைடவ!ட 0.23% %ைறவாக உ*ள).எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன 
ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவல$%றி�A, அUமதி$கலா� 

(ந.க.எG.2076/2021/இ1) 
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 5       இ�நகரா�சி வ�வா நிதி-2021-22 கீ� �.5.00இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� வடகிழ$% 
மைழய!னா� ேசதமைட�)*ள கா�திAர� %.$% ெத� ஆ.Oக� நக- ஜி ப!ளா$ கிண5ற� காள7 
ேகாய!�,சRயாநக-,ம�)பாG�ய- %.$% ெத� ப%திகள7�  Wed Mix Mecadam பர�Aத�  பண!$% 
நக-ம,ற� ஒ�Aத� அள7$க�ப�டத, ேபE� 16.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட).இதி� 
கீ�$கGடவா. இரGH ஒ�ப�த�A*ள7க* வர�ெப5.*ளன.இரGH ஒ�ப�த�A*ள7ய!, ஒ�Aேநா$% 
ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எG ஒ�ப�ததார- ெபய- ஒ�ப�த சதவ Jத� 
1 தி�.D.ெச�தி�%மா-, காைர$%� மதி�ப��ைடவ!ட 0.27% %ைறM 
2 தி�.T.O�க,,காைர$%� மதி�ப��ைடவ!ட2.19% அதிக� 

ேம5கGட ஒ�A�த�A*ள7கள7� தி�.தி�.D.ெச�தி�%மா-,ஒ�ப�ததார- காைர$%� எ,ற நி.வன� 
அள7R)*ள ஒ�ப�த�A*ள7 மதி�ப��ைடவ!ட 0.27% %ைறவாக உ*ள).எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன 
ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவல$%றி�A, அUமதி$கலா�. 

(ந.க.எG.2076/2021/இ1) 
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 6      இ�நகரா�சி வ�வா நிதி-2021-22 கீ� �.4.90 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� வடகிழ$% 
மைழய!னா�ேசதமைட�)*ள ஜJவா நக- 3வ) ெத�,க.�ப- ேகாய!� %.$க ெத�,ேச-வா- ஊரண! 
ப!,Aற� உ*ள ப%திகள7� Wed Mix Mecadam பர�Aத�  பண!$% நக-ம,ற� ஒ�Aத� அள7$க�ப�டத, 
ேபE� 16.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட).இதி� கீ�$கGடவா. இரGH ஒ�ப�த�A*ள7க* 
வர�ெப5.*ளன.இரGH ஒ�ப�த�A*ள7ய!, ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எG ஒ�ப�ததார- ெபய- ஒ�ப�த சதவ Jத� 
1 தி�.D.ெச�தி�%மா-, காைர$%� மதி�ப��ைடவ!ட 0.21% %ைறM 
2 தி�.K.S.ரவ!, காைர$%� மதி�ப��ைடவ!ட 2.38% அதிக� 

ேம5கGட ஒ�A�த�A*ள7கள7� தி�.தி�.D.ெச�தி�%மா-,ஒ�ப�ததார- காைர$%� எ,ற நி.வன� 
அள7R)*ள ஒ�ப�த�A*ள7 மதி�ப��ைடவ!ட 0.21% %ைறவாக உ*ள).எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன 
ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவல$%றி�A, அUமதி$கலா� 

(ந.க.எG.2076/2021/இ1) 
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 7        நக-�Aற உ*ளா�சி ேத-த� 2021$கான காைர$%� நகரா�சிய!, ச�டம,ற ேத-தV$கான 
வா$காள- ப��யலிைன மாவ�ட ஆ�சிRதைலவ- அVவலகRதிலி��) ெபற�ப�ட 5 நக�க* ெஜரா$a 
எH$%� பண! ம5.� வா$%bசாவ� ப��ய�க* 22 ARதக� ைபG�4 ெசய வ!ைல�A*ள7 01.11.2021 
அ,. ேகார�ப�டைம$% வர�ெப5ற 3 வ!ைல�A*ள7கள7, வ!வர� ப!,வ�மா.. 
வ. 
எG நி.வனRதி, ெபய- 

வா$காள- ப��ய� 
ெஜரா$a எH$க 1 
ப$கRதி5%  

வா$%bசாவ� வைரM 
ப��ய� ெஜரா$a 
ைபG�4 (22 எGண�) 

1 c dபா XEROX AND PRINTING �.1.50 
(A4 sheet) 

1 ARதக� �,51.00 
(A3 sheet) 

2 qராட� XEROX AND PRINTING  �.1.30 �.54.00 
3 ெப,%ய!, XEROX AND PRINTING �.1.10 �.50.00 

வர�ெப5ற 3 வ!ைல�A*ள7கள7� %ைற�த வ!ைல�A*ள7 அள7R)*ள ெப,%ய!, XEROX AND PRINTING 
காைர$%� நி.வனRதி5% பண! உRதரM வழ4க ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$%றி�A : 
ேத-த� பண! அவசர அவசிய� க�தி தன7 அVவலE, O, அUமதி ெப5. பண! ேம5ெகாGடைம$% 
ம,ற� அUமதி வழ4கலா�. 

(ந.க.எG.1254/2019/சி6) 
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 8         ெசய�Oைறஆைண சிவக4ைக மாவ�ட ஆ�சிR தைலவ- அவ-கள7, ந.க.ஊ.ேத.1/13826/2019 
நா*.29.10.2021� நக-Aற உ*ளா�சிRேத-த�2021 பண!$காக பாரR எெல$�ரான7$a ெபாறியாள-க* த4%� 
இட�, உணM , சி5.G�க* உ*ள7�ட அைனR) ஏ5பாHகைளs� சிவக4ைக நகரா�சி ஆைணய- 
ேம5ெகா*ளM�, அத5$கான ெசலவ!ன4க* அைனRைதs� காைர$%�நகரா�சி ஆைணய- அவ-க* 
ெபா.�ேப5. இbெசலவ!னR ெதாைகைய காைர$%�நகரா�சி ெபா) நிதிய!லி��) ேம5ெகா*ள 
உRதிரவ!ட�ப�H*ள). அத,ப� ஆைணய- சிவக4ைக நகரா�சி அவ-கள7, க�த� ந.க.எG.2393/2021/சி1 
நா*.15.11.2021� ேததிய க�தRதி� ேம5ப� ெசலவ!ன� ேம5கGட வைகய!� �பா.72000/-ஐ (�பா 
எuபRதி ெரGடாய!ர� ம�H�) c சரவணபவ, ஓ�ட� சிவக4ைக எ,ற ெபயE� காேசாைல வழ4க 
ேக�H$ ெகா*ள�ப�H*ள) எனேவ ேம5ப� பண!$காக ெசலவ!னRெதாைக �.72000/- ம�H� ேம5ப� 
நி.வனRதி5% வழ4கிட ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A. ம,ற� அUமதி$கலா�. 

ந.க.எG.1254/2021/சி5 
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 9              நகரா�சி நி-வாக இய$%ந- ெச,ைன அவ-க* 02.10.2021� ேததிய ந.க.எG.21287/2021/EA2� 
ெவள7$ெகாண-M Oகைம wல� ெத�வ!ள$% பராமE�A பண!க[$% பண!யாள-க* பண!யம-R)த� 
ெதாட-பாக அளMேகா�க* நி-ணய� ெச) உRதரவ!ட�ப�H*ள). இத, ேபE� நி-வாக அUமதி ெப.� 
ெபா��H காைர$%� நக-ம,ற தJ-மான� 153 நா*.08.10.2021� அUமதி$க�ப�H*ள).ேமV� நகரா�சி 
நி-வாக இய$%நகRதி�  ெதEவ!R)*ளப�   கீ�$கGட அளMேகாலி,ப� தி�Rதிய அUமதி ெப.� 
ெபா��H,இ�நகரா�சி$% கீ�$கGடவா. பண!யாள-க* ேதைவ�பHகிறா-க*. 

Sl. No. Items 
Requirement as 

per norms 
Present  

Strength 
Balance 
needed 

1 Wire man 7 5              2 
2 Electrical helper 7 3               4 

இத,ப� ேம5ப� பண!யாள-கைள ஓராGH$% ெதாட-�) பண!யம-R)� ேபா) ஏ5பH� உRேதச 
ெசலவ!ன� ப!,வ�மா.. 

Sl. 
No Name of the Post 

Basic Salary per 
day per person 

as per SoR or as 
approved in Rs. 

Total salary per 
day per person ( 

col No.3 * 
1.4251) Rs. 

No. of 
person to be 

engaged 

Total Budget to be 
provided per year 

Total Value to 
be put in to 
tender Rs. In lakhs Rs. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Wire man 708 835.44 2 509760 5.10 

2 Electrical helper 556 656.08 4 800640 8.01 

Total Estimated cost including EPF,ESI admin,EDLI and agency charges Rs.15.46 Lakhs. 
எனேவ காைர$%� நகரா�சி$% ேதைவ�பH� ெத�வ!ள$% பண!$% மி,க�ப!யாள- 2 நப-க* 

ம5.� உதவ!யாள- 4 நப-க*   ஆகிேயா-கைள ெவள7$ெகாண-M Oகைம (Outsource) wல� அம-Rதி 
பண!AEய ஆ%� உRேதச ெசலMRெதாைக �.15.46 இல�சRதி5%  நகரா�சி நி-வாக இய$%ந- அவ-கள7, 
Oத,ைம அUமதி ெப.வத5%�, க�R)� அU�Aவத5%� ம,ற� அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$%றி�A : ம,ற� அUமதி$கலா�  

          ந.க.எG53/2019/இ1 
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 10                 நகரா�சி நி-வாக இய$%ந- ெச,ைன அவ-க* 02.10.2021� ேததிய ந.க.எG.21287/2021/EA2� 
ெவள7$ெகாண-M Oகைம wல� %�நJ- பராமE�A பண!க[$% பண!யாள-க* பண!யம-R)த� ெதாட-பாக 
அளMேகா�க* நி-ணய� ெச) உRதரவ!ட�ப�H*ள). இத, ேபE� நி-வாக அUமதி ெப.� ெபா��H 
காைர$%� நக-ம,ற தJ-மான� 152 நா*.08.10.2021� அUமதி$க�ப�H*ள).ேமV� நகரா�சி நி-வாக 
இய$%நரகRதி� ெதEவ!R)*ளப�  கீ�$கGட அளMேகாலி,ப� தி�Rதிய அUமதி ெப.� ெபா��H 
இ�நகரா�சி$% கீ�$கGடவா. பண!யாள-க* ேதைவ�பHகிறா-க*. 

Sl. 
No. Items Requirement as 

per norms 
Present  

Strength Balance needed 

1 Electrical Superintent 1 0 1 

2 Electrican C Certificate 3 0 3 

3 Electrican B certificate 6 0 6 

4 Maintance Workers 38 0 38 

இத,ப� ேம5ப� பண!யாள-கைள ஓராGH$% ெதாட-�) பண!யம-R)� ேபா) ஏ5பH� உRேதச ெசலவ!ன� 

ப!,வ�மா.: 

Sl. 
No 

Name of the Post 

Basic Salary per 
day per person 

as per SoR or as 
approved in Rs. 

Total salary per 
day per person ( 

col No.3 * 
1.4251) Rs. 

No. of 
person to 

be 
engaged 

Total Budget to be 
provided per year 

Total Value to 
be put in to 
tender Rs. In lakhs 

Rs. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Electrical Superintent 945 1115.10 1 340200 3.40 

2 Electrican C Certificate 712 840.16 3 768960 7.68 

3 Electrican B certificate 708 835.44 6 1529280 15.29 

4 Maintance Workers 581 685.58 38 7948080 79.48 

Total Estimated cost including EPF,ESI admin,EDLI and agency charges Rs.124.92 Lakhs. 
       எனேவ காைர$%� நகரா�சி$% ேதைவ�பH� மி,கGகாண!�பாள- 1 நப-க*, மி,பண!யாள-க*.(சி 
சா,றித�) 3 நப-க*,மி,பண!யாள-க*(ப! சா,றித�) 6 நப-க* ம5.�  பராமE�A உதவ!யாள-க* 38 
நப-க*ஆகிேயா-கைள ெவள7$ெகாண-M Oகைம (Outsource) wல� அம-Rதி பண!AEய ஆ%� உRேதச 
ெசலMRெதாைக �.124.92 இல�சRதி5% நகரா�சி நி-வாக இய$%ந- அவ-கள7, Oத,ைம அUமதி 
ெப.வத5%�, க�R)� அU�Aவத5%� ம,ற� அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$%றி�A : ம,ற� அUமதி$கலா�  

ந.க.எG1137/2019/இ1 
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 11 நகரா�சி நி-வாக இய$%ந- ெச,ைன அவ-க* 02.10.2021� ேததிய ந.க.எG.21287/2021/EA2� 

ெவள7$ெகாண-M Oகைம wல� திட$கழிM ேமலாGைம பண!க[$% பண!யாள-க* பண!யம-R)த� 

ெதாட-பாக அளMேகா�க* நி-ணய� ெச) உRதரவ!ட�ப�H*ள). இ�த அளMேகாலி,ப� 

இ�நகரா�சி$% கீ�$கGடவா. பண!யாள-க* ேதைவ�பHகிறா-க*. 

Sl. No. Items Requirement as per 
norms Present  Strength Balance needed 

1 Cleanliness Worker 307 117 190 
2 Supervisor 18 6 12 
3 Driver 27 5 12 

    

Sl. 
No Name of the Post 

Basic Salary per 
day per person as 

per SoR or as 
approved in Rs. 

Total salary per 
day per person ( 

col No.3 * 1.4251) 
Rs. 

No. of 
person to be 

engaged 

Total Budget to be 
provided per year 

Total Value to  
be 

 put in to 
 tender 
 Rs. In  
lakhs 

Rs. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Sanitary worker 461 656.97 190 31532400 315.32 
2 supervisor 562 800.90 12 2427840 24.27 
3 Driver 708 1008.97 12 3058560 30.59 

Total 37018800 370.18 

 Total Estimated Cost including GST,EPF,EPF Admin EDLIand agency Charges is 441.11lakhs 
 எனேவ காைர$%� நகரா�சி$% ேதைவ�பH� �ைம பண!யாள-க* 190 நப-க*, 
ேம5பா-ைவயாள-க* 12 நப-க* ம5.� ஓ�Hந-க* 12 நப-க* ஆகிேயா-கைள ெவள7$ெகாண-M Oகைம 
(Outsource) wல� நகரா�சி நி-வாக இய$%ந- அவ-கள7, Oத,ைம அUமதி ெப.வத5%�, க�R)� 
அU�Aவத5%� ம,ற� அUமதி$கலா�. 
அVவலக$%றி�A : அUமதி$கலா�  

ந.க.எG547/2019/எb1 
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 12      காைர$%� நகரா�சிய!� ெபா)dகாதார ப!Eவ!� ெகாேரானா தH�A பண!$காக ெபா)ம$க* வசி$%� 
இடRதி� ெச,. தH�qசி ெசVRத மாவ�ட ஆ�சியE, உRதரவ!, ேபE� ஆ�ேடா wல� தH�qசி 
ெசVRத உ*�- வ!ைல�A*ள7 கீ�$கGடவா. ேகார�ப�H*ள). 

வ. எE ெபய# 1 நா� வாடைக 
1 தி�.ெச�தி�%மா-, ஒ�ப�ததார- �.1000/- 
2 இ,க�டா$a அVவலக� ஆ�ேடா aடாG� �.1050/- 
3 OR)மாEய�ம, ேகாவ!� ஆ�ேடா aடாG� �.1100/- 

 %ைறவான வ!ைல�A*ள7 அள7Rத தி�.ெச�தி�%மா- ஒ�ப�தாரா- எ,பவE, வ!ைல�A*ள7$% 
ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$%றி�A : அUமதி$கலா�. 

(ந.க.எG. 1911/2021/எb1) 
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 13      இ�நகரா�சிய!� IUDM 2018-2019 ஆ� தி�டRதி, கீ� ேம5ெகா*ள�ப�ட சாைல�பண!$% 
தி�.D.ெச�தி�%மா- எ,பவEட� ப!�Rத� ெசத O,ைவ�ARெதாைக �.179000/-ைய தி��ப வழ4க 
ேகாEs*ளா- இ�நகரா�சி வ�வா O,ைவ�ARெதாைக பதிேவH 2018-2019� ப$க� எG.32� பதிM 
ெசய�ப�H*ள) எனேவ,தி�,D.ெச�தி�%மா- எ,பவ�$% O,ைவ�ARெதாைக �.179000/- தி��ப 
வழ4க ம,ற அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A:ம,ற� அUமதி$கலா�. 

ந.க.எG.4534/2018/இ1 
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 14     இ�நகரா�சிய!� IUDM 2018-2019 ஆ� தி�டRதி, கீ� ேம5ெகா*ள�ப�ட சாைல�பண!$% 
தி�.D.ெச�தி�%மா- எ,பE, ப!�Rத� ெசத O,ைவ�ARெதாைக �.159000/-ைய தி��ப வழ4க 
ேகாEs*ளா- இ�நகரா�சி வ�வா O,ைவ�ARெதாைக பதிேவH 2018-2019� ப$க� எG.32� பதிM 
ெசய�ப�H*ள) எனேவ,தி�,D.ெச�தி�%மா- எ,பவ�$% O,ைவ�ARெதாைக �.159000/- தி��ப 
வழ4க ம,ற அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A:ம,ற� அUமதி$கலா�. 

ந.க.எG.4534/2018/இ1 
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 15       ெபா) ேமலாள-, சிவக4ைக மாவ�ட ��HறM பா� உ5பRதியாள-க* ஒ,றிய� லி�,  காைர$%� 
அவ-க* காைர$%� நகரா�சி அVவலக� எதிE� உ*ள q4கா அ�கி� 10” x 10” எ,ற அளவ!� ஆவ!, 
பாலக� அைம$க இட� ஒ)$கீH ெச) தர ேகாE க�த� ெகாHR)*ளா-. ேம5�றிய இடRதி5% சா- 
பதிவாளEட� ெபற�ப�ட ச�ைத வழிகா�� மதி�A ஒ� ச)ர ம��ட�$% �.21,640/- எ,ற ெதாைகய!, 
அ��பைடய!� இ�நகரா�சி ெபாறிய!ய� ப!EM wல� மாத� ஒ,.$% �.2,500/- என வாடைக நி-ணய� 
ெசய�ப�H*ள). நகரா�சிய!, நிதிய!ைன ெப�$%� ெபா��H நகரா�சி நி-வாக ஆைணய-, ெச,ைன 
அவ-கள7, அUமதி ெப5. ேம5ப� காைர$%� நகரா�சி அVவலக� எதிE� உ*ள q4கா அ�கி� மாத 
வாடைக �.2,500/- எ,ற அ��பைடய!� ஆவ!, பாலக� அைம$க இட ஒ)$கீH ெசய ம,றRதி, 
அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$%றி�A:அUமதி$கலா�.  

(ந.க.எG.2156/2021/அ1) 
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 16       ெபா) ேமலாள-, சிவக4ைக மாவ�ட ��HறM பா� உ5பRதியாள-க* ஒ,றிய� லி�,  காைர$%� 
அவ-க* காைர$%� O�யரச, சாைல O�Oைன ச�தி�A அ�கி� 10” x 10” எ,ற அளவ!� ஆவ!, பாலக� 
அைம$க இட� ஒ)$கீH ெச) தர ேகாE க�த� ெகாHR)*ளா-. ேம5�றிய இடRதி5% சா- பதிவாளEட� 
ெபற�ப�ட ச�ைத வழிகா�� மதி�A ஒ� ச)ர ம��ட�$% �.21,640/- எ,ற ெதாைகய!, அ��பைடய!� 
இ�நகரா�சி ெபாறிய!ய� ப!EM wல� மாத� ஒ,.$% �.2,500/- என வாடைக நி-ணய� ெசய�ப�H*ள). 
நகரா�சிய!, நிதிய!ைன ெப�$%� ெபா��H நகரா�சி நி-வாக ஆைணய-, ெச,ைன அவ-கள7, அUமதி 
ெப5., ேம5ப� காைர$%� O�யரச, சாைல O�Oைன ச�தி�A அ�கி� மாத வாடைக �.2,500/- எ,ற 
அ��பைடய!� ஆவ!, பாலக� அைம$க இட ஒ)$கீH ெசய ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$%றி�A:அUமதி$கலா�      

(ந.க.எG.3224/2021/அ1) 
 

Ô®khd v©.  228 
mDkÂ¡f¥g£lJ 



 17 நகரா�சி நி-வாக மGடல இய$%ந-, ம)ைர அவ-கள7, ெசய�Oைற ஆைண ந.க.எG.959/2020/அ1 
நா*.11.11.2021� உRதரவ!,ப�,நகரா�சி நி-வாக மGடல இய$%ந- ம)ைர அவ-கள7, அVவலக ஜி� 
TN58LG6666$% 4 எGண� 215/75 RIJ அளM*ள டய-க* ச�ைள ெசய கீ�$கGடவா. வ!ைல�A*ள7 
ெபற�ப�டன. 

வ. 
எG 

நி.வனRதி, ெபய- 
வ!ைலவ!கித�(4டய-க*)ம5.� 

(wheel Balance charge) 
1 ம)ைர d�தர� டய-a ப!ைரேவ� லிமிெட� காைர$%� �.28300 
2 ேதவ! ஆ�ேடா aேட-a,15/1,ேகாவ!�- ேராH, காைர$%�  �.29300 
3 அயனா- டய-a & �ேரட-a, 

23/27,ம)ைர ெமய!,ேராH காைர$%� 
�.28900 

எனேவ ேம5கGட வ!ைல�A*ள7கள7� %ைற�த வ!ைல�A*ள7 அள7R)*ள ம)ைர d�த- டய-a 
நி.வனRதி, வ!ைல வ!கிதRைத ஏ5கலா�. 
அVவலக %றி�A : ம,ற� அUமதி$கலா�. 

ந.க.எG.4909/2021/இ1 

Ô®khd v©.  229 
mDkÂ¡f¥g£lJ 

 18       இ�நகரா�சி$% ெசா�தமான கீ�கா�� ப��யலி� கGH*ள கைடக[$% அரசாைண நிைல எG.92 
நகரா�சி நி-வாக� ம5.� %�நJ- வழ4க� )ைற (ME4) நா* 03.07.2007,ப� 9 வ�ட காலRதி5% 3 
ெதா%�Aகளாக %Rதைக$% வ!ட தி�Rதிய நைடOைறக* ஆைணக* ெவள7ய!ட�ப�ட). அத,ேபE� 
நகரா�சி$% ெசா�தமான கைடக* 01.07.2007 Oத� 9 ஆGHக[$% 3 ெதா%�Aகளாக கைடக* %Rதைக$% 
வ!ட�ப�ட). கீ�$கGடவா. உ*ள கைடக* அைனR)� 9 வ�ட %Rதைக கால� 31.08.2021 உட, 
O�வைடகிற). 01.09.2021 Oத� வாடைக ம.நி-ணய� ெசதிட$ேகாE நகரா�சி நி-வாக மGடல 
இய$%ந-, ம)ைர அவ-க[$% பா-ைவ 2� கா�� க�த� வாய!லாக க�R)� அU�ப�ப�H*ள). 
நாள) ேததி வைர உEய உRதரM கிைட$க�ெபறவ!�ைல. %RதைகதாரEட� இ��) ெபற�ப�ட ச�மத$ 
க�தRதி, அ��பைடய!V�, உEய அUமதி கிைட$%� வைர நகரா�சிய!, நிதிய!ழ�ப!ைன க�Rதி� 
ெகாGH நகரா�சி நி-வாக மGடல இய$%ந-, ம)ைர அவ-கள7, தைலைமய!லான கGகாண!�A 
%uவ!னா� ேம5ப� கைடகள7, வாடைக ம. நி-ணயRதி5% உ�ப�H த5காலிகமாக த5ேபாைதய 
வாடைகய!� இ��) கல� எG.6� %றி�ப!�H*ள வாடைகைய உய-M ெச) வாடைக நி-ணய� 
ெசயM�, கண!ண!ய!� ேக�A எu�ப! வ�� ெசதிட ம,றRதி, அUமதி  ேவGட�பHகிற).  
 
 

வ. 
எG 

%Rதைகதார- ெபய- 
ம5.� கைடய!, 

வ!பர� 

த5 
ேபாைதய 
வாடைக 

�. 

15% உய-M 
ெசய�ப�ட 
வாடைக 

அரசாைண 
நிைல 

எG.92, 
ப� ச�ைத 

மதி�A 

நி-ணய� 
ெசய$ 
ேகா�� 
மாத 

வாடைக 
�. 

�Hத� 
மாத 

வாடைக 
�. 

உய-M 
ெசய�பH� 

வாடைக 
சதவ Jத� 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 ஆ-.ெச�தி�ேதவ, 
Aதிய ேப��) 
நிைலய� ேம5% 
கைட எG.24 
வEவ!தி�A எG.277 

4100 4715 4701 7000 2900 70% 

2 ஆ-.ெச�தி�ேதவ, 
Aதிய ேப��) 
நிைலய� ேம5% 
கைட எG.25 
வEவ!தி�A எG.278 

3967 4562 4701 7000 3033 76% 

3 ஆ-.ெச�தி�ேதவ, 
Aதிய ேப��) 
நிைலய� ேம5% 
கைட எG.26 
வEவ!தி�A எG.279 

3835 4410 4701 7000 3165 80% 
 
 
 
 

4 ஆ-.ெச�தி�ேதவ, 
Aதிய ேப��) 
நிைலய� ேம5% 
கைட எG.17 
வEவ!தி�A எG.280 

3902 4487 4701 7000 3098 79% 

5 ஆ-.ெச�தி�ேதவ, 
Aதிய ேப��) 
நிைலய� ேம5% 
கைட எG.18 
வEவ!தி�A எG.281 

3770 4335 4701 7000 3230 85% 

அVவலக$%றி�A: ம,ற� அUமதி$கலா�.  
(ந.க.எG.2017/2021/அ1) 

 19        காைர$%� நகரா�சிய!� ெபா)dகாதார ப!Eவ!� ெட4% தH�A ெதாட- – நடவ�$ைகக* 
ேம5ெகா*ள�ப�H வ�கிற). அத,ப� ெட4% காbச� ஏ5பHRத ��ய ஏ�a(Ades) ெகாd ஒழி$க Aைக 
ம��) �சVட, கல�) ெதள7$க�பட ேவG�ய ம��தான ைபERதர� 2% Extract  ம�R) 20லி�ட- 
மாலRதியா, ம��) 25லி�ட�� இ��ப!� உ*ளன. இவ5ைற 10 நா�க* ம�Hேம பய,பHRதி 
இயV�.த5சமய� ப�வ மைழ ெதாட-�) ெப) வ�வதா� காbச� பரவ� ம5.� ெட4% காbச� 
பரவ� அதிகளM வர$ ��ய �ழ� உ*ள).த5ேபா) உ*ள நிைலய!� வ�� 3 மாத4க[$% அதிகளM 
Aைக ம��)(Fogging) ெதள7$க�பட ேவGH�. 
 எனேவ,அவசர� அவசிய4க�தி உ�Aற� ெதள7$க ��ய Aைக (Indoor Fogging) ம��) ைபERதிர� 2% 
Extract 100லி�ட- ம5.� ெவள7�Aற� ெதள7$க ��ய Aைக ம��தான (Out Fogging) ெட$- மாலRதியா, 
100லி�ட�� வா4க�பட ேவGH�.இதி� ைபERதிர� 2% Extract லி�ட- 1$% �.1,100/- வ Jத� 100லி�ட�$% 
�.90,000/-வ Jத� ெமாRத� �.2,00,000/- ெசலவா%�. 
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 ஆகேவ, ேம5ப� ம�R)க* அரd நி.வனமான ெபா) dகாதார )ைற அ4கீகார� ெப5ற தமி�நாH 
ெம�$க� ச-வ Ja கா-�பேரச, லி� (TNMSC)� அ4கீகE$க�ப�ட நி.வனRதிட� வா4க அUமதிs� 
அத5கான உRேதச ெசலவ!ன� �.2,00,000/-$% (�பா 2 ல�ச�) ம,றRதி, அUமதி ெபற அVவலக 
உRதரM ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$%றி�A : அUமதி$கலா�. 

(ந.க.எG.  298 /2021/எb1) 

 20 இ�நகரா�சி வ�வா நிதி -2021-22 கீ� �.0,9 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� சாRத�பா q4கா 
வளாகRதி� ஆைணயாள- %�ய!��ப!� CCTV ேகமரா ெபா�R)�  பண!$% நக-ம,ற� ஒ�Aத� 
அள7$க�ப�டத, ேபE� 29.10.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட).இதி� கீ�$கGடவா. இரGH 
ஒ�ப�த�A*ள7க* வர�ெப5.*ளன.இரGH ஒ�ப�த�A*ள7ய!, ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எG ஒ�ப�ததார- ெபய- ஒ�ப�த சதவ Jத� 
1 தி�.D.ெச�தி�%மா-, காைர$%� மதி�ப��ைடவ!ட 0.18% %ைறM 
2 தி�.K.d�தரபாG�ய,, காைர$%� மதி�ப��ைடவ!ட 4.59% அதிக� 

ேம5கGட ஒ�A�த�A*ள7கள7� தி�.தி�.D.ெச�தி�%மா-,ஒ�ப�ததார- காைர$%� எ,ற நி.வன� 
அள7R)*ள ஒ�ப�த�A*ள7 மதி�ப��ைடவ!ட 0.18% %ைறவாக உ*ள).எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன 
ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவல$%றி�A, அUமதி$கலா� 

(ந.க.எG.311/2021/இ1) 
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 21 காைர$%� நகரா�சி  எ�ைல$%�ப�ட ெச$காைலேகா�ைட கிராம� நகரளM எG.511/P, ச-ேவ 
வா-H எG.02, ப!ளா$ எG.20, பர�பளM 3712 ச.ம� ெகாGட இட� நகரா�சி$% 1972 –� ெபா) 
உபேயாகRதி5காக வழ4க�ப�ட). ேம5ப� இட�, )ைண இய$%ந- நக- ஊரைம�A )ைற அவ-களா� 
�.ப!/ �.�.ப!. எG: 67/72 என அ4கீகE$க�ப�H*ள). அேத ேபா� இரய!�ேவ நிைலய வ!EM 
அப!வ!�RதிRதி�ட� பாக� 2� தாவாb ெசாR) ெபா) உபேயாகRதி5காக ஒ)$கீH ெசய�ப�H*ள). 
அத, ேபE� சிவக4ைக மாவ�ட ஆ�சியE, ந.க.�.ஏ8/3385/2004 நா*.15.06.2005 � ேததிய நி-வாக 
அUமதிய!, ேபE� காைர$%� நக-ம,றR தJ-மான� எG.247, ப� 29.07.2005-� காைர$%� ச�டம,ற 
உ.�ப!னE, ெதா%தி ேம�பா�H தி�ட� 2004-05 , கீ� q4கா பராமE�ப!5% ஒ)$கீH ெசய�ப�H 
பண!s� )வ4க�ப�ட). அத, ப� நகரளM எG.511� தாவா இட� உ*பட 3712 ச.ம� அதாவ) 39941.12 
ச.அ�ைய d5றி வட$% திைச தவ!ர ம5ற w,. ப$க4கள7V� கா�பMG� dவ- க�H� பண! 
ேம5ெகா*ள�ப�H*ள).  

இ�வாறான நிைலய!�,  தி�.ஆ-.எ�.ெசா$கலி4க� எ,பவ- இ�நகரா�சி$% எதிராக, காைர$%� 
Oத,ைம மாவ�ட உEைமய!ய� நJதிம,றRதி� O.S.No.188/2005 வழ$% ெதாட-�ததி�,  நா*.18.01.2010 தJ-�A 
ெபற�ப�H*ள). பா-ைவ 2� கா��ப�, ேதவேகா�ைட சா-A நJதிம,றRதி� நகரா�சிய!, wல� 
ேம�Oைறய��H வழ$% எG. 51/2011 நா*.03.08.2012 தJ-�A நகரா�சி$% எதிராக வர�ெப5.*ள). பா-ைவ 
3� கா��ப�, br‹id ca®ÚÂk‹w«, ம)ைரகிைளய!� நகரா�சிய!, wல�  nkšKiwp£L tH¡F v©. SA (MD) 
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No.382 of 2020 ம5.� CMP (MD) No.4469 of 2020 ehŸ. 22.09.2020 Ô®¥òiu நகரா�சி$% எதிராக வர�ெப5.*ள). 
  எனேவ, ெச$காைலேகா�ைட கிராம� நகரளM எG.511/P, ச-ேவ வா-H எG.02, ப!ளா$ 
எG.20, பர�பளM.4429.ச.அ�, ெகாGட இடRைத நகரா�சிய!, wல� d5. dவ- அைமR) பா)காRதிட 
ஏ)வாக A)ெட�லி உbச நJதிம,றRதி� ேம�Oைறய�H வழ$% தா$க� ெசவத5%� ேமV� வழ$கி5% 
ஆ%� ெசலவ!னRெதாைக ம5.� இதர ெசலவ!னRதி5%  ம,ற ஒ�Aத� ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A :ம,ற� ஒ�Aத� வழ4கலா�. 

(ந.க.எG.2172/2006/எ�2) 
 

 22            காைர$%� நகரா�சிய!� மRதிய, மாநில அரd நிதிய!, கீ� ப�ேவ. தி�ட�பண!க* அUமதி$க�ப�H 

கீ�$கGட பண!க* நைடெப5. வ�கி,றன 

 
 ேம5கGட தி�ட�பண!கைள தவ!-R) பாரா[ம,ற உ.�ப!ன- ம5.� ச�டம,ற உ.�ப!ன- ெதா%தி ேம�பாH 
தி�டRதி, கீ� ப�ேவ. பண!க* நைடெப5. வ�கி,றன. ேமV�, நJ-நிைலக* ேம�பாH பண!க* ம5.� பாதாள 
சா$கைட தி�ட�பண!ய!னா� ேசதமைட�)*ள சாைலகைள சீரைமR) A)�ப!Rத� ேபா,ற பண!க[$% நிதி ஒ)$கீH 
வழ4கிட ேகாE அரd$% க�R)�$க* அU�ப�ப�H*ளன.ேம5கGடவா. நைடெப.� தி�ட�பண!கைள 
கGகாண!RதிடM� தி�ட�பண!கள7, O,ேன5ற� %றிR) அ�வ�ேபா) உய- அVவல-களா� நடRத�பH� ஆM$ 
��டRதி5% அறி$ைகக* சம-�ப!Rத�, Aைக�பட4க* எHR) அதி� பண!ய!, ெபய- த�டbd ெச) அU�Aத� ம5.� 
அ�வ�ேபா) ேகார�பH� தி�ட�பண!க[$% க�R)�$க* தயா- ெசத� ேபா,ற பண!கைள ெசதிட உதவ!� 
ெபாறியாள- ஒ�வ- ம�H� உ*ளதா� அவ�$% உதவ!யாக கண!ண! த�டbd ம5.� Autocad ெதE�த ஒ� நபைர 
மாவ�ட ஆ�சிR தைலவ- அவ-களா� நி-ணய� ெசய�ப�ட ெதாைக அ��பைடய!� Outsourcing Oைறய!� 

பண!$%  அம-Rதி$  ெகா*ளM�, அத5காக 85  நா�க[$% (�ச�ப- 2021,ஜனவE22,ப!�ரவE2022)  உRேதச ெசலMR 
ெதாைக  �.40,000/-$%� ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$%றி�A:     ெபா)நிதிய!, கீ�  அUமதி$கலா�. 

(ந.க.எE.2060/2018/இ1) 
 

வ. 
எG 

தி�டRதி, ெபய- பண!ய!, வ!பர� மதி�ப�H 

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

J¥òuÎ gâahs®fŸ FoæU¥ò 300.00 

2 15th CFC 
%�நJ- பண! ம5.� திட$கழிM 
ேமலாGைம பண!க* 

278.00 

3 Bio-Mining E©Qæ® ika« 737.00 
4 Special Road Programme 2020-21 rhiy¥gâfŸ 3125.00 

5 Water Supply (Internal Plumbing) %�நJ- பண!க* 288.00 

6 நம$%நாேம தி�ட�  சாைல பண!க* 15.00 

7 TURIP-2021-22 சாைல பண!க* 500.00 
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 23        காைர$%� நகரா�சிய!� ெபா) dகாரார�பண!கள7, கீ�  வ JHக* ேதா.� ேசதார� ஆ%� 
%�ைபகைள தர� ப!ER) வா4க�பHவத5காக �ைம இ�தியா தி�ட� 2018 .2019, கீ� 54 ேப�டE 
வாகன4க* (BOV)  வா4க�ப�H பய,பா��� இ��) வ�கி,றன.இ�வாகன4கள7� அ�வ�ேபா) 
ஏ5பH� சி. சி. பu)க* நJ$%த� ம5.� ெதாட- பராமE�A ஆகியைவ ஆGH பராமE�A (AMC) 
Oைறய!� சEெசய�ப�H இய$க�பHகி,றன. ேம5ப� வாகன4க* வா4க�ப�H 2 ½ வ�ட4க[$% 
ேம� ஆன நிைலய!� ெதாட-�) தினசE பய,பா��� இ��) வ�கிற). வாகன4கள7� உ*ள ப!ரதான 
உதிE பாக4களான ேப�டE,வயE4கி� ேமா�டா- ச�ம�த�ப�ட பாக4க*,ப!ேர$,Oக�A வ!ள$%க* 
ேபா,ற ப�ேவ. உதிEபாக4க* அ�$க� பuதைட�) வ!Hவதா� வாகன4கைள இய$க O�யாத நிைல 
ஏ5ப�H ெபா) dகாதார பண!கைள பாதி$க�பHகி,றன.ேம5கGட உதிEபாக4க* பuதைடs� ேநரRதி� 
உடU$%ட, Aதிய பாக4க* மா5றி அைமRதா� வாகன4க* ெதாட-�) சீராக இய$க இயV�.எனேவ 
த5ேபாைதய ேதைவ$ேக5ப ேம5கGட உதிE பாக4க* வா4கிட ஆ%� உRேதச ெசலMRெதாைக �.9.00 
இல�சRதி5% ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A :  ெபா) நிதிய!, கீ� ம,ற� அUமதி$கலா� 

ந.க.எG.311/2019/இ1 
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 24       காைர$%� நகரா�சிய!� 15TH CFC  2020 – 21� ஆG�5கான Oத� தவைணயாக G.O.(D) No.213 நா*. 
23.06.2020,ப�s� Proceeding No.7979/2020/LA3. நா*.25.06.2020, ப�s� �.1,37,25,594/- நிதி ஒ)$கீH 
ெசய�ப�H*ள).   
 G.O.(D) No.206 MA&WS(FC) Department Dated. 29.06.2021 Proceeding No.7979/2020/LA3. நா*. 30.06.2020,ப� �. 
1,37,25,594/- நிதி ஒ)$கீH ெசய�ப�H*ள).   
 இ�த இரGH தவைணR ெதாைகையs� ேச-R) ெமாRத� �.2,74,51,188/-$% ப��யலி� கGட 
சாைலகள7, பண!க* ேம5ெகா*ள ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 

S. 
No 

Ward 
No 

Name of the work 
Total 

Amount  
(Lakhs) 

1 9 
Providing BT road at Agathiyan lane (111009R225),Kambar street North 2nd   cross street 
(111009R230),Thiru.V.Ka 2nd cross street (111009R231),Kambar south cross street 
(111009R232),Providing Paver Block road at Thilagar nagar cross street ((111009S090) 

21.20 

2 13 
Providing BT road at Muthupattinam 1st 3rd Cross Street(111013R275),Dasari Lane (111013R279), 
Providing Paver Block Road Muthupattainam E-W  2nd Street  (111013S103),Perumal Street cross 3rd 
lane (111013L002), Perumal kovil street 2nd cross (111013L003) 

16.95 

3 16,19 
Providing BT road at Kurichipuravu South North Street 2 (111019R385),Kurichipuravu South North 
Street  3 (111019R386),Providing Paver Block  road at Azad Street Cross (S-N) 2nd Cross 
(111016S122),Manimegalai Street(111016S126) 

24.90 

4 19 
Providing BT road at Kurichipuravu South North Street 4 (111019R387),Vallalar East West Street 
1(111019R416) 

19.10 

5 20,21 
Providing BT road at North Senier Street (111020R439), Sivan Kovil Back Cross Street 
(111021R455),Providing Paver Block road at Muthalamman Kovil North Opposite (111021S176) 

23.00 

6 29 
Providing Paver Block road at Indira Nagar 3rd Street, Railway Road (111029S218), 
Muthuramalingam Nagar (111029S221), Muthuramalingam Nagar 2nd Street(111029S222) 

22.65 
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7 29 
Providing Paver Block road at Muthuramalingam Nagar-  3rd Cross Lane(111029S223),Bharath 
vithyalaya opposite -railway road (111029S227), Muthuramalinga nagar 4th cross Street 
(111029S228) 

24.60 

8 29 
Providing BT road at railway feeder road to Ariyakkudi Arch, Providing Paver Block road at Railway 
Road-  Annaimeenakshi street (111029S232) 

17.40 

9 28 Providing BT road at Kottamadakkiyar Street and Melamahanathar Street 17.40 

10 30 
Providing BT road at Muthuramalingam Nagar 2nd Street (111030R542),Providing Paver Block Road 
at Muthuramalingam Nagar 3rd Cross Lane(111030R546 ) 

20.75 

11 33 
Providing BT road at Sathiyamoorthy Nagar 4th Street  (111033R575 ),Providing Paver Block 
RoadSathiyamoorthy Nagar   (111033R568) 

18.10 

12 35 Providing BT road at Naachuzhiyanenthel Street (111035R615) 25.00 

13 36 
Providing BT road at Chidambaram street (111036R626),CMC cross (LFRC Church 
opp)(111036R638),CMC cross to Chidambaram street (111036R639),Chidambaram street to 
senkotuvan street(111036R640),CMC cross to Chidambaram street(111036R641) 

23.95 

    TOTAL 275.00 
அVவலக$%றி�A : ம,ற� அUமதி$கலா�  

ந.க.எG.4369/2020/இ1 

 25        நகரா�சி நி-வாக இய$%ன- ெச,ைன அவ-கள7, க�த ந.க.எG 21191/2021 அ��� 2 
நா* 13.11.2021 ,ப� மRதியஅரசி, 15வ) நிதி$%u மான7ய நிதிய!, கீ� 2021-2022� ஆG�5% 
TIEDGRAND நிதியாக %�நJ- பன7 ேவைல$% � 85.00/-இல�சO� திட$கழிM ேமலாGைம 
பண!$% � 85.00/- இல�சO� ெமாRத� � 170.00/-இல�ச� ம5.� UNTIEDGRAND �பா 112.00/- 
இல�சO� ேச-R) ெமாRத� � 282.00/-இல�சRதி5% கீ� கGடவா. %�நJ- வ!நிேயாக பண!க* 
திட$கழிM ேமலாGைம பண!க* நகரா�சி க��ட4கள7� பu)பா-$%� பண!க* ம5.� 
சி.பால� அைம$%� பண!க* ேத-M ெசய�ப�H*ளன.                                                                 

வ. 
எE 

பண�ய�( ெபய# மதி)பRS 

1 Providing 2Nos. of Deep Borewells at Sambaioothu Premises  15.00 
2 Supply and Delivery of CI Valves to All O.H.T  9.00 
3 Supply and Delivery of 100Hp Motor Pumpset at Old Head Works                                              

( Replacement ) 
21.00 

4 Dismantling of 60Hp Motor Pumpset and Providing 100 HP Motor Pumpset at New Head Works 25.00 
5 Providing of DI Pipe lines at Various Places in Karaikudi Municipality 5.00 
6 Providing PVC Distribution line at Various Places in Karaikudi Municipality 4.00 
7 Maintenance works of Sambaioothu in Karaikudi Municipality 6.00 
 TOTAL 85.00 
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 WORKS UNDER TIED (SBM WORKS) 
வ. 

எE 
பண�ய�( ெபய# மதி)பRS 

8 Supply and Delivery  of  New  Sprayer ( 5 Nos.) in Karaikudi Municipality 2.00 

9 Maintenance and repairing works in   Old Bus stand Community Toilet 5.00 

10 Purchase of 2 Nos. of LCV vehicles for Primary Collection under SWM 16.00 

11 Purchase of 10Nos. BOV Vehicles for Primary collection and SWM 25.00 

12 Purchase of JCB 37.00 

 TOTAL 85.00 
 REPAIR WORKS   

வ. 
எE 

பண�ய�( ெபய# மதி)பRS 

13 Maintenance of Fish Market in Kalanivasal Road  3.00 

14 Slaughter House maintenance in Kalanivasal Road   20.00 

15 Old Bus stand maintenance  23.10 

16 Maintenance of  Amma Unavagam 3.00 

17 Maintenance of Sekkalai Iyyanar Kovil oorani Park 3.00 

18 Construction of  Culvert in Uthupillaiyar Kovil & Muthupattinam   17.00 

19 Construction of Culvert at Periyar Keelamel Street  & Jeeva Nagar 1st street   21.00 

20 Construction of  Culvert at Jeeva Nagar 2nd  street  & Anna nagar , Valluvar salai  21.90 

 TOTAL 112.00 
 OVERALL TOTAL  282.00 

அ'வலக �றி)^ :       
            ேம5கGட மதி�ப�Hக[$% ம,ற� அUமதி$கலா� 
 
 
 
 
 
 



 26        காைர$%� நகரா�சிய!� %�நJ- வ!நிேயாக� ச�ைப ஊ5.  வளாகRதி� அைம$க�ப�H*ள 
ஆ�%ழா கிண.கள7� நJ- ஆதாரRைத ெகாGH நைடெப5. வ�கிற). அத5காக ேம5கGட வளாகRதி� 
13 ஆ�%ழா கிண.க* அைம$க�ப�H அவ5றிலி��) நா*ேதா.� 11 MLD %�நJ- எH$க�ப�H 
வ!நிேயாக� ெசய�பHகிற). ேமV�, நகE� 'ஒ' சி.வய� சாைல, ேதவேகா�ைட சாைலய!� ஆ�%ழா  
கிண.க* ஆ4கா4ேக 23 இட4கள7� அைம$க�ப�H அதிலி��) எH$க�பH� %�நJைர$ெகாGH 
நக�$% 12.01 MLD வழ4க�ப�H வ�கிற). இத5% பய,பHRத ேம5கGட 36 ஆ�%ழா கிண.கள7� 
கீ�கGடவா. உ*ள நJ-w�கி  ேமா�டா- ெபா�Rத�ப�H %�நJ- எH$க�பHகிற). 

S.NO Submersible Motor with Pumpset Cabacity Details. Qty 
1 20 H.P Submersible Motor, With Pump 10 Stage 6 Nos 
2. 15 H.P Submersible Motor, With Pump 8 Stage 22 Nos 
3. 10 H.P Submersible Motor, With Pump  10  Stage 6 Nos 
4. 5 H.P Submersible Motor, With Pump 12  Stage 8 Nos 
5. Mini Power pump 1 H.P Submersible Motor, With Pump 12  Stage 14  Nos 
6. Public toilet & Community toilet 9  Nos 
7 Municipal schools 15 Nos 
8 Micro compost centre 4 Nos 
9 Municipal park 22 Nos 
10. Cummunity hall 6 Nos 
11 Others building 8 Nos 
 TOTAL 124  Nos 

ேமV�, நகE� ஆ�%ழா கிண.கள7� நJ-w�கி மி,ேமா�டா- ப�Aக* ேம5கGடவா. %�நJ- 
பய,பா��5%� ம5.� ெபா)ம$க* உபேயாகRதி5%� பய,பHRத�ப�H வ�கிற) ேம5கGட  
நJ-w�கி மி,ேமா�டா- ப�Aக* தைலைம நJேர5. நிைலயRதி� 24 மண! ேநரO� இய$கRதிV� ம5.� 
நகE� ஆ4கா4ேக உ*ள ஆ�%ழா கிண.க* ப%தி ேநரமாக இய$க�ப�H வ�கிற). ேம5கGட 
நJ-w�கி மி,ேமா�டா- ப�Aக* வா4கப�H பலவ�ட4க* ஆவதா� அ�$க� பuதைட�) வ�கிற). 
அதனா� தினசE %�நJ- வ!நிேயாக� தைட ஏ5ப�டா� ெபா)ம$கள7டமி��) Aகா-க* வர�ெப.�  
நிைலய!� உ*ள). எனேவ ேம5கGட நJ-w�கி மி,ேமா�டா- ப�Aகைள உடU$%ட, பu)நJ$க� 
ெச) %�நJ- வ!நிேயாக� தைடய!�லாம� ஆGH பராமE�A பண! ேம5ெகா*ள உRேதச ெசலவ!ன� 
ெதாைக �.8.50 இல�சRதி$% ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A :- அ) %�நJ- நிதிய!, கீ� பண! ேம5ெகா*ளலா�. 

ஆ) %�நJ- பண!ய!, அவசர� அவசிய� க�தி தன7அVவலE,  O, அUமதி ெப5. நடவ�$ைக 

ேம5ெகாGடைதஅUமதி$கலா�. 

ந.க.எG :- 3905/2021/இ1 
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 27       கGகாண!�A அVவல- அவ-கள7, ஆM$��ட� 13.10.2021 வடகிழ$% ப�வமைழ ெதாட-பான 
O,ெனbசE$ைக ஆM$ ��ட� மாவ�ட ஆ�சிRதைலவ- சிவக4ைக அவ-கள7, ஆM$��ட 
அறிMைரய!, ப� வடகிழ$% ப�வமைழ ம5.� பாதாளbசா$கைட பண!ய!னா� பuதைட�த சாைலகைள 
சீரைம$க அறிM.Rதியத, ப� காைர$%� நகரா�சி ப%திய!� த5ேபா) நைடெப5. வ�� 
பாதாளbசா$கைட பண!ய!, காரணமாக ேசதமைட�த சாைலக* வடகிழ$% ப�வ மைழயா� 
ேசதமைட�)*ளதா� ம�) பாG�ய- நக-,%.$% ெத�1,2 வ Jதிகள7� ேச��,சகதிமாக உ*ளதா� 
ெபா)ம$க* நட�) ெச�லேவா,வாகன4கள7, ெச�லேவா இயலவ!�ைல. 
 எனேவ,ேம5கGட இட4கள7� ெபா)ம$க* நல, க�தி ேபா$%வரRதி5% இைட�. இ,றி 
உடU$%ட, சEெசய WET MIX ெகாGH நிரவ!ட அத5கான மதி�ப��H ெதாைக �.4.95/- இல�சRதி5% 
ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A : அ).ம,ற� அUமதி$கலா� 

                                        ஆ) பண!ய!, அவசர அவசிய� க�தி தன7அVவல- O, அUமதி ெப5.  ஒ�ப�த�A*ள7   
                                                     ேகார�ப�டத5% அUமதி$கலா�. 

ந.க.எG.2076/2021/இ1 
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 28       கGகாண!�A அVவல- அவ-கள7, ஆM$��ட� 13.10.2021 வடகிழ$% ப�வமைழ ெதாட-பான 
O,ெனbசE$ைக ஆM$ ��ட� மாவ�ட ஆ�சிRதைலவ- சிவக4ைக அவ-கள7, ஆM$��ட 
அறிMைரய!, ப� வடகிழ$% ப�வமைழ ம5.� பாதாளbசா$கைட பண!ய!னா� பuதைட�த சாைலகைள 
சீரைம$க அறிM.Rதியத, ப� காைர$%� நகரா�சி ப%திய!� த5ேபா) நைடெப5. வ�� 
பாதாளbசா$கைட பண!ய!, காரணமாக ேசதமைட�த சாைலக* வடகிழ$% ப�வ மைழயா� 
ேசதமைட�)*ளதா� ம�)பாG�ய- நக- 3,4,5 %.$% வ Jதிகள7� ேச��, சகதிமாக உ*ளதா� 
ெபா)ம$க* நட�) ெச�லேவா, வாகன4கள7, ெச�லேவா இயலவ!�ைல. 
 எனேவ, ேம5கGட இட4கள7� ெபா)ம$க* நல, க�தி ேபா$%வரRதி5% இைட�. இ,றி 
உடU$%ட, சEெசய WET MIX ெகாGH நிரவ!ட அத5கான மதி�ப��H ெதாைக �.4.90/- இல�சRதி5% 
ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A : அ).ம,ற� அUமதி$கலா� 

                                            ஆ) பண!ய!, அவசர அவசிய� க�தி தன7அVவல- O, அUமதி     
                     ெப5.  ஒ�ப�த�A*ள7 ேகார�ப�டத5% அUமதி$கலா�. 

ந.க.எG.2076/2021/இ1   
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 29 கGகாண!�A அVவல- அவ-கள7, ஆM$��ட� 13.10.2021 வடகிழ$% ப�வமைழ ெதாட-பான 
O,ெனbசE$ைக ஆM$ ��ட� மாவ�ட ஆ�சிRதைலவ- சிவக4ைக அவ-கள7, ஆM$��ட 
அறிMைரய!, ப� வடகிழ$% ப�வமைழ ம5.� பாதாளbசா$கைட பண!ய!னா� பuதைட�த சாைலகைள 
சீரைம$க அறிM.Rதியத, ப� காைர$%� நகரா�சி ப%திய!� த5ேபா) நைடெப5. வ�� 
பாதாளbசா$கைட பண!ய!, காரணமாக ேசதமைட�த சாைலக* வடகிழ$% ப�வ மைழயா� 
ேசதமைட�)*ளதா� அரd ம�R)வமைன எதி-Aற� ெவ5றி வ!நாயக- ெத� 1 ம5.� 2ஆ� வ Jதிக*, 
ேஹா�ட- ஆEயபவ, நியாய வ!ைல$கைட எதி-Aற� ஆகிய ப%திகள7� ேச��, சகதிமாக உ*ளதா� 
ெபா)ம$க* நட�) ெச�லேவா, வாகன4கள7� ெச�லேவா இயலவ!�ைல. 
 எனேவ, ேம5கGட இட4கள7� ெபா)ம$க* நல, க�தி ேபா$%வரRதி5% இைட�. இ,றி 
உடU$%ட, சEெசய WET MIX ெகாGH நிரவ!ட அத5கான மதி�ப��H ெதாைக �.4.60/- இல�சRதி5% 
ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A : அ).ம,ற� அUமதி$கலா� 

                                            ஆ) பண!ய!, அவசர அவசிய� க�தி தன7அVவல- O, அUமதி     
                     ெப5.  ஒ�ப�த�A*ள7 ேகார�ப�டத5% அUமதி$கலா�. 

ந.க.எG.2076/2021/இ1 
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 30 காைர$%� நகரா�சிய!� திட$கழிM ேமலாGைம பண!ய!, கீ� வ JHக*ேதா.� %�ைபகைள தர�ப!ER) 
வா4க�பHகிற).  இ�பண!க[$% ேப�டE wல� இய4%� 54 BOV வாகன4க* பய,பHRத�பHகிற).  
இ�த வாகன4க* தினசE இய$க�பHவதா� கீ�$கGட பராமE�A பண!கைள அ,றாட� ெசs�ப�சRதி� 
வாகன4கைள நJGட நா�க[$% பய,பHRதிட இயV�. 

1. தினசE ேப�டE சா-ஜ- ெச$க� ெசத�  
2. தினசE DISTILLED WATER ஊ5.த� 
3. தினசE அைனR) வ J�கைளs� ெச$க� ெசத� 
4. தினசE ELECTRICAL ITEMS ெச$க� ெசத� 
5. தினசE ெமய!, ப!ேர$ ம5.� ைக ப!ேர$ ெச$க� ெசத� 
6. அ�வ�ேபா) பuதா%� சி. உபகரண4க* மா5.த� 
7. வார� ஒ�Oைற வாகனRைத கuவ! dRத� ெசத� 

ேம5கGட பண!கைள அ,றாட� ேம5ெகா*ள ஏ)வாக 54 BOV வாகன4கைளs� ஆ. மாத காலRதி5% 
பராமE�A ெசவத5% அUமதி ேவGட�பHகிற).  ஏ5ெகனேவ ேம5ெகாGட பராமE�A பண!க* 30.09.2021 
உட, O�வைட�)வ!�டதா� Aதியதாக ஒ�ப�த� ேகாE பண!க* ேம5ெகா*ளM� அத5கான ேதாராய 
மதி�ப��HRெதாைக �.9.00 இல�சRதி5% ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A : ம,ற� அUமதி$கலா�  

ந.க.எG.311/2019/இ1 
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 31 இ�நகரா�சிய!� ப�ேவ. தி�ட�பண!க[$% ஒ�ப�ததார-கள7, ப!� ப��யலி� ப!�Rத� ெசய�ப�ட 
ெதாைக �.2380260/- நJGட காலமாக கால� கட�த வ�வா ைவ�Aநிதி பதிேவH 2019 – 2020� ப$க� எG.1 
Oத� 27 வைர நா*.02.04.2010 Oத� 11.10.2012 வைர உ*ள ெதாைகைய அரசாைண எG.621 நா*.08.04.1980, 
ப� 9 வ�ட4க* O��) ப��ய� ப!�Rத� ெசய��ட  கால� கட�த ைவ�A நிதி ெதாைககைள நி-வாக 
வரவாக எHR)$ ெகா*ள ெதEவ!$க�ப�H*ள) எனேவ கீ�$கGட வ!வர�ப�  

வ. எE ப�க� எE ெதாைக 
 1 1 87500 
2 2 25360 
3 3 76440 
4 4 69500 
5 5 20600 
6 6 14190 
7 7 244248 
8 8 328850 
9 9 88728 
10 10 51010 
11 11 35050 
12 12 66084 
13 13 89720 
14 14 65450 
15 15 122400 
16 16 61304 
17 17 30898 
18 18 278373 
19 19 32440 
20 20 31200 
21 21 13860 
22 22 20768 
23 23 98427 
24 24 119374 
25 25 226680 
26 26 33086 
27 27 48720 
 ெமாcத� 2380260 

    ப��ய!ய� உ*ள ெமாRத ெதாைக �.2380260/- ைய நி-வாக வரவாக வ�வா நிதி கண$கி� மா5ற� 
ெசவத5% ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அ'வலக��றி)^ :  ம,ற� அUமதி$கலா� 

(e.f.v©.1449/2020/Ã2) 
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 32 இ�நகரா�சிய!�  கண!ன7க*, ப!EGட-க*, ெஜரா$a மிஷி,க*, ேல�ட� ம5.� aேகன-க* 
ேபா,றைவ 2021-2022 ஆGH பராமE�ப!5% (01.01.2021 Oத� 31.12.2021 வைர) உRதரM வழ4க�ப�ட).   
ேம5ப� உRதரM  31.12.2021 ஆ� ேததிsட, O�வைடகிற).  எனேவ, இைண�ப!� உ*ள ப��யலி� 
%றி�ப!ட�ப�H*ள கண!ன7க*, ப!EGட-க*, ெஜரா$a மிஷி,க* ம5.� aேகன-க*  ேபா,றவ5ைற       
01.01.2022 Oத� ஆGH பராமE�ப!5% ஆ%� உRேதச ெசலவ!ன�   �.2,00,000/-$%  ம,றRதி, அUமதி  
ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$ %றி�A - அUமதி$கலா�. 

(ந.க.எG.834/2020/இ1) 
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                (ஒ�/..ேக.எ�.dதா) 
                  தன7அVவல-, 
               காைர$%�நகரா�சி. 
  



 
 

காைர��� நகரா	சி 
26.11.2021 � ேததிகாைல 11.00 மண��� நைடெப�ற அவசர �	ட நடவ��ைகக� 

தைலைம: தி�மதி.ேக.எ�. தா, ஆைணய# மற¦$� தன&அ'வல# 

ம(ற) ெபா�	க� 
 

Date of 
meeting of 
the council 

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

26.11.2021 1 இ�நகரா�சி ெபா) நிதி -2021-2022 , கீ� � 4.95 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� ப�வமைழய!னா� 
ேசதமைட�த  வா-H எG 19 ம�)பாG�ய- நக- 1,2 வ Jதிகள7� WEDMIX பர�Aத� பண! ேம5ெகா*ள 

இ�நகரா�சி நக-ம,ற� ஒ�Aத� அழி$க�ப�டதா� ேபE� 23.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட) 

.இதி� கீ�கGடவா. இரGH ஒ�ப�த�A*ள7க* வர�ெப5ற). இரGH ஒ�ப�த�A*ள7ய!� ஒ�Aேநா$% 

ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எE ஒ)பeததார# ெபய# ஒ)பeத சதவ fத� 

1. தி�.�. ெச�தி�%மா-,  காைர$%� மதி�ப��ைட வ!ட (-)0.33% %ைறM 
2 தி�. )ைர. கேணச,,  காைர$%� மதி�ப��ைட வ!ட (+)2.86% �Hத� 

ேம5கGட ஒ�ப�த�A*ள7கள7� தி�.�. ெச�தி�%மா-. காைர$%� எ,ற ஒ�ப�ததார-  ஒ�ப�த�A*ள7 
%ைறவாக உ*ள). எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற) 

அVவலக %றி�A:     1. அUமதி$கலா�. 

ந.க.எG. 2076/2021/இ1 
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2 இ�நகரா�சி ெபா) நிதி -2021-2022 , கீ� � 4.90 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� ப�வமைழய!னா� 
ேசதமைட�த  வா-H எG 19 ம�)பாG�ய- நக- 3,4,5 வ Jதிகள7� WEDMIX பர�Aத� பண! ேம5ெகா*ள 

இ�நகரா�சி நக-ம,ற� ஒ�Aத� அழி$க�ப�டதா� ேபE� 23.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட) 

.இதி� கீ�கGடவா. இரGH ஒ�ப�த�A*ள7க* வர�ெப5ற). இரGH ஒ�ப�த�A*ள7ய!� ஒ�Aேநா$% 

ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எE ஒ)பeததார# ெபய# ஒ)பeத சதவ fத� 

1. தி�.�. ெச�தி�%மா-,  காைர$%� மதி�ப��ைட வ!ட (-)0.23% %ைறM 
2 தி�. )ைர. கேணச,,  காைர$%� மதி�ப��ைட வ!ட (+)7.08% �Hத� 

ேம5கGட ஒ�ப�த�A*ள7கள7� தி�.�. ெச�தி�%மா-. காைர$%� எ,ற ஒ�ப�ததார-  ஒ�ப�த�A*ள7 
%ைறவாக உ*ள). எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற) 

அVவலக %றி�A: 1. அUமதி$கலா�                                       
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ந.க.எG. 2076/2021/இ1 
 

3 இ�நகரா�சி ெபா) நிதி -2021-2022 , கீ� � 4.60 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� ப�வமைழய!னா� 
ேசதமைட�த  அரd ம�R)வமைன எதி-Aற� ெவ5றிவ!நாயக- ெத� 2 வ Jதிக*, ஆEய பவ,  நியாய 
வ!ைல கைட எதி-Aற� உ*ள வ Jதிய!� WEDMIX பர�Aத� பண! ேம5ெகா*ள இ�நகரா�சி நக-ம,ற� ஒ�Aத� 

அழி$க�ப�டதா� ேபE� 25.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட) .இதி� கீ�கGடவா. இரGH 

ஒ�ப�த�A*ள7க* வர�ெப5ற). இரGH ஒ�ப�த�A*ள7ய!� ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எE ஒ)பeததார# ெபய# ஒ)பeத சதவ fத� 

1. தி�.�. ெச�தி�%மா-,காைர$%� மதி�ப��ைட வ!ட (-)0.21% %ைறM 
2 தி�. T.O�க,,காைர$%� மதி�ப��ைட வ!ட (+)2.47% �Hத� 

ேம5கGட ஒ�ப�த�A*ள7கள7� தி�.�. ெச�தி�%மா-. காைர$%� எ,ற ஒ�ப�ததார-  ஒ�ப�த�A*ள7 
%ைறவாக உ*ள). எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற) 

அVவலக %றி�A: 1. அUமதி$கலா�                        . 

ந.க.எG. 2076/2021/இ1 
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 4 இ�நகரா�சி %�நJ- நிதி -2021-2022 , கீ� � 4.98 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சி வா-H எG 2,19,22,36 
ப%திகள7� Aதியதாக  DI %ழா பதிRத� பண!ேம5ெகா*ள இ�நகரா�சி நக-ம,ற� ஒ�Aத� 

அழி$க�ப�டதா� ேபE� 19.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட) .இதி� கீ�கGடவா. இரGH 

ஒ�ப�த�A*ள7க* வர�ெப5ற). இரGH ஒ�ப�த�A*ள7ய!� ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எE ஒ)பeததார# ெபய# ஒ)பeத சதவ fத� 

1. தி�.�. ெச�தி�%மா-,காைர$%� மதி�ப��ைட வ!ட (-)0.28% %ைறM 
2 தி�. )ைர. கேணச,,காைர$%� மதி�ப��ைட வ!ட (+)3.55% �Hத� 

ேம5கGட ஒ�ப�த�A*ள7கள7� தி�.�. ெச�தி�%மா-. காைர$%� எ,ற ஒ�ப�ததார-  ஒ�ப�த�A*ள7 
%ைறவாக உ*ள). எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற) 

அVவலக %றி�A  1. %�நJ- நிதிய!, கீ� ேம5ெகா*ள ம,ற� அUமதி$கலா�. 

ந.க.எG. 1137/2019/இ1 
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 5 இ�நகரா�சி %�நJ- நிதி -2021-2022 , கீ� � 8.50 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சி ஆ�%ழா கிண.கள7� உ*ள 

நJ-w�கி ேமா�டா- ப�Aகைள ஆGH பராமE�A பண! ேம5ெகா*ள இ�நகரா�சி நக-ம,ற� ஒ�Aத� 

அழி$க�ப�டதா� ேபE� 23.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட) .இதி� கீ�கGடவா. இரGH 

ஒ�ப�த�A*ள7க* வர�ெப5ற). இரGH ஒ�ப�த�A*ள7ய!� ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எE ஒ)பeததார# ெபய# ஒ)பeத சதவ fத� 

1. தி�.�. ெச�தி�%மா-,காைர$%� மதி�ப��ைட வ!ட (-)0.28% %ைறM 
2 தி�. )ைர. கேணச,,காைர$%� மதி�ப��ைட வ!ட (+)3.55% �Hத� 

 

ேம5கGட ஒ�ப�த�A*ள7கள7� தி�.�. ெச�தி�%மா-. காைர$%� எ,ற ஒ�ப�ததார-  ஒ�ப�த�A*ள7 
%ைறவாக உ*ள). எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற) 

அVவலக %றி�A: 1. %�நJ- நிதிய!, கீ� ேம55ெகா*ள ம,ற�   அUமதி$கலா�                                                                                                  
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ந.க.எG. 3905/2021/இ1 
 

 6       இ�நகரா�சி வ�வா நிதி 2021-2022,கீ� �.9.00 ல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சி dகாதார ப!Eவ!, 
கீ� வ JHக* ேதா�� ேசகரமா%� %�ைபகைள தர� ப!ER) வா4க�பHவத5% �ைம இ�தியா தி�ட� 
2018-2019, கீ� 54 ேப�டE வாகன4க[$% (BOV) உதிE பாக4க* மா5.வத5% நக-ம,ற� ஒ�Aத� 
அள7$க�ப�டத,ேபE� 25.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட).  இதி� கீ�கGடவா. இரGH 
ஒ�ப�த�A*ள7க* வர�ெப5.*ளன.  இரGH ஒ�ப�த�A*ள7s� ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எE ஒ)பeததார# ெபய# ஒ)பeத சதவ fத� 

1. Soft Bery Solutions மதி�ப��ைட வ!ட (-)0.16% %ைறM 
2 Global Tech Solutions மதி�ப��ைட வ!ட (+0)3.42% அதிக� 

 ேம5ப� ஒ�ப�த�A*ள7கள7� M/s. Soft Bery Solutions எ,ற நி.வன� அள7R)*ள ஒ�ப�த�A*ள7 
மதி�ப��ைட வ!ட 0.16% %ைறவாக உ*ள).  எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, 
அUமதி ேவGட�பHகிற). 

அVவலக$ %றி�A- அUமதி$கலா�. 
     (ந.க.எG.311/2019/இ1) 
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 7 காைர$%� நகரா�சி ெபா) dகாதார� ப!EM கா�ேப$ட- வாகன�  ��63 ஹ� 7828-$% பu)க* சீ-ெசய  

15.11.2021 அ,. கீ�கGடவா. w,. வ!ைல�A*ள7க* வர�ெப5.*ளன. 

   1) கா-Rதி$ கGண,, காைர$%�  - �. 37500/-  

  2) ராகிலா இ,ஜின7$ ஒ-$a           - �. 38000/-  

  3) ேவ� ேமா�ட-a                             -  �. 38500/-   

ெபற�ப�ட w,. வ!ைல�A*ள7கள7� %ைறவான வ!ைல�A*ள7 ெகாHR)*ள கா-Rதி$ கGண,, காைர$%�  

அவ-கள7, வ!ைல�A*ள7ைய ஏ5.$ெகா*ளM� அத5கான ெசலMR ெதாைக �. 37500/-$% ம,ற அUமதி 
ேவGட�பHகிற).   

அVவலக$%றி�A: அ.%ைறவான வ!ைல�A*ள7ைய ஏ5க ம,ற� அUமதி$கலா�. 

(ந.க.எG.4566/2021/எb1) 
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 8 காைர$%�  நகரா�சி  ெபா) dகாதார� ப!EM  TN63 AT 2417 ம5.� TN63BV 3321$% ஆகிய வாகன4க[$% 
Aதிய ேப�டE 2 எGண� வா4கிட 28.10.2021 அ,. வ!ைல�A*ள7க* ேகாEயதி� கீ�கGடவா. w,. 
வ!ைல�A*ள7க* வர�ெப5.*ளன. 
1) ஹE�ப!Eயா ஏெஜ,சீa, காைர$%� - �. 18988/- 
2) பாலாஜி ேப�டE ஹMa   - �. 27900/- 
3) ஏ.எ�.எa.எGட-ப!ைரசa   - �. 28200/- 
 ெபற�ப�ட w,. வ!ைல�A*ள7கள7� %ைறவான வ!ைல�A*ள7 ெகாHR)*ள ஹE�ப!Eயா 
ஏெஜ,சீa, காைர$%� அவ-கள7, வ!ைல�A*ள7ைய ஏ5.$ெகா*ளM� அத5கான ெசலMR ெதாைக �. 
18988/-$% ம,ற அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$%றி�A:   
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அ. %ைறவான வ!ைல�A*ள7ைய ஏ5க ம,ற� அUமதி$கலா�. 
(ந.க.எG.3663/2021/எb1) 

 9 காைர$%�  நகரா�சி  ெபா) dகாதார� ப!EM  TN63 AY 4119, TN63 BW0202, TN63 BW0243 ம5.� TN63BW0204$% 
ஆகிய வாகன4க[$% Aதிய ேப�டE 4 எGண� வா4கிட 28.10.2021 அ,. வ!ைல�A*ள7க* ேகாEயதி� 
கீ�கGடவா. வ!ைல�A*ள7க* வர�ெப5.*ளன. 
1) ஹE�ப!Eயா ஏெஜ,சீa, காைர$%� - �. 25700/- 
2) பாலாஜி ேப�டE ஹMa   - �. 27850/- 
3) ஏ.எ�.எa.எGட-ப!ைரசa   - �. 26125/- 
 ெபற�ப�ட w,. வ!ைல�A*ள7கள7� %ைறவான வ!ைல�A*ள7 ெகாHR)*ள ஹE�ப!Eயா 
ஏெஜ,சீa, காைர$%� அவ-கள7, வ!ைல�A*ள7ைய ஏ5.$ெகா*ளM� அத5கான ெசலMR ெதாைக �. 
25700/-$% ம,ற அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$%றி�A:  அ. %ைறவான வ!ைல�A*ள7ைய ஏ5க ம,ற� அUமதி$கலா�. 

(ந.க.எG.4408/2021/எb1) 
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 10 காைர$%� நகரா�சி  ெபா) dகாதார� ப!EM  TN63 BW 2021, TN63BW2045 ஆகிய வாகன4க[$% Oக�A  
கGணா� வா4கிட 28.10.2021 அ,. வ!ைல�A*ள7க* ேகாEயதி� கீ�கGடவா. w,. வ!ைல�A*ள7க* 
வர�ெப5.*ளன. 
1) ATM ஆகிளாa,கா-,லாE கGணா�க*,காைர$%�        -     �. 10600/- 
2) பாலO�க, ஆ�ேடா ஒ-$a ஷா� ேகாவ!�-         -      �. 11200/- 
3) ப!ரA%மா- ஆ�ேடா ெமாைப�, காைர$%�              - �. 11000/- 
 ெபற�ப�ட w,. வ!ைல�A*ள7கள7� %ைறவான வ!ைல�A*ள7 ெகாHR)*ள ATM ஆகிளாa,கா-, 
லாEகGணா�க* காைர$%� அவ-கள7, வ!ைல�A*ள7ைய ஏ5.$ெகா*ளM� அத5கான ெசலMR 
ெதாைக �.10600/-$% ம,ற அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$%றி�A:  அ. %ைறவான வ!ைல�A*ள7ைய ஏ5க ம,ற� அUமதி$கலா�. 

(ந.க.எG.3215/2021/எb1) 
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 11 காைர$%� நகரா�சி  ெபா) dகாதார� ப!EM  TN63 BW 0243 கGணா� வா4கிட 28.10.2021 அ,. வ!ைல�A*ள7க* 
ேகாEயதி� கீ�கGடவா. w,. வ!ைல�A*ள7க* வர�ெப5.*ளன. 
1)ATM ஆகிளாa,கா-,லாE கGணா�க*,காைர$%�          -     �. 5400/- 
2)கிளாசி$ ேமா�ட-a,இராேமaவர�        - �. 5500/- 
3)c க�கிa ச-ேவaவர, ஆ�ேடா ஒ-$a ஷா�  
 ேதவேகா�ைட                             - �. 5700/- 
 ெபற�ப�ட w,. வ!ைல�A*ள7கள7� %ைறவான வ!ைல�A*ள7 ெகாHR)*ள ATM ஆகிளாa,கா-, 
லாEகGணா�க* காைர$%� அவ-கள7, வ!ைல�A*ள7ைய ஏ5.$ெகா*ளM� அத5கான ெசலMR ெதாைக 
�.5400/-$% ம,ற அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$%றி�A:  அ. %ைறவான வ!ைல�A*ள7ைய ஏ5க ம,ற� அUமதி$கலா� 
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(ந.க.எG.4285/2021/எb1) 
 

 12 காைர$%� நகரா�சி ,ெபா) dகாதார� ப!EM ேகாவ!�.- 19 தH�qசி ெசVR)� பண! 36 
வா-Hகள7V� 12.09.2021 Oத� நைடெப5. வ�கிற). இ�ந� பண! நம) நகரா�சி 36 
வா-Hகள7V� 36 ைமய4க* ஏ5பHRத�ப�H நைடெப5. வ�கி,ற). இ�த�பண!ய!� 36 
நப-க* Staff Nurse ம5.� UHNக[�, 36 DBC பண!யாள-க*, பர�Aைரயாள-க*,2 )�AரM 
பண!யாள-க*, த,னா-வல-க*, ஆ�ேடா �ைரவ-க* என Oகா� அ,. 175 நப-க* காைல 
7.00 மண! Oத� மாைல 7.00 மண! வைர பணAEகி,றன-. 12.09.2021 அ,. ெதாட4கிய Oகாமி� 
இ��) 19.09.2021 , 26.09.2021 , 03.10.2021 , 10.10.2021, 17.10.2021 , 24.10.2021, 30.10.2021, 06.11.2021 , 
14.11.2021 அ,. வைரய!லான அைனR) Oகா�கள7V� Sposer Oைறய!� த,னா-வல-க* 
wல� காைல �ப, ம5.� மதிய� சா�பாH வழ4க�ப�H வ�த). த5ேபா)  Sponser 
எவைரs� ைவR) காைல, மதிய சா�பாHக* ஏ5பாH ெசய O�யாததா� நம) நகரா�சி 
ெகாேரானா தH�A நிவாரண நிதிய!� இ��) அத5%Eய ெதாைக வழ4க ேவG�s�, வ�� 
18.11.2021 அ,. நைடெபற இ�$கி,ற Oகாமி� இ��) ெதாட-�) நைடெப.� அைனR) 
Oகா�க[$%� காைல �ப,, மதிய� சா�பாH இவ5ைற நா* ஒ,.$% ஆ%� உRேதச 
ெசலவ!ன� �.15,000/- ஆ%�. எனேவ, � 2,00,000 $% ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
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 13 இ�நகரா�சி க�வ! நிதி 2021-2022,கீ� �.9.87 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� உ*ள ஆல4%�யா- 
நக-ம,ற உய-நிைல� ப*ள7ய!� 10ஆ� வ%�A மாணவ-க[$% Smart Class அைம$க ேதைவயான 4K Smart 
Pannel with cloud support, Marker board surface, furniture, bio metric finger printer, IP Camera ேபா,ற பண!கைள அைம$க 
19.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட).  இதி� கீ�கGடவா. இரGH ஒ�ப�த�A*ள7க* 
வர�ெப5.*ளன.  இரGH ஒ�ப�த�A*ள7s� ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 
 

வ.எE ஒ)பeததார# ெபய# ஒ)பeத சதவ fத� 

1. HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY மதி�ப��ைட வ!ட (-)0.20%%ைறM 
2 WATER CARE SYSTEM, KARUR மதி�ப��ைட வ!ட (+0)1.42%அதிக� 

   
ேம5ப� ஒ�ப�த�A*ள7கள7� HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY எ,ற நி.வன� அள7R)*ள ஒ�ப�த�A*ள7 
மதி�ப��ைட வ!ட 0.20% %ைறவாக உ*ள).  எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, 
அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$ %றி�A- அUமதி$கலா�. 

(ந.க.எG.4483/2021/இ1) 
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 14 இ�நகரா�சி க�வ! நிதி 2021-2022,கீ� �.7.00 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� உ*ள ஆல4%�யா- 
நக-ம,ற உய-நிைல� ப*ள7ய!� 9ஆ� வ%�A மாணவ-க[$% Smart Class அைம$க வ%�பைறய!� உ*ள 
த5ேபாைதய கதM ஜ,ன�க*, dவ-கள7� வ-ண4க*, மி,சார வய-க* ேபா,றவ5ைற மா5.� 
பண!கைள  ேம5ெகா*ள 19.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட).  இதி� கீ�கGடவா. இரGH 
ஒ�ப�த�A*ள7க* வர�ெப5.*ளன.  இரGH ஒ�ப�த�A*ள7s� ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எE ஒ)பeததார# ெபய# ஒ)பeத சதவ fத� 

1. HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY மதி�ப��ைட வ!ட (-)0.19%%ைறM 
2 WATER CARE SYSTEM, KARUR மதி�ப��ைட வ!ட (+0)1.46%அதிக� 

 ேம5ப� ஒ�ப�த�A*ள7கள7� HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY எ,ற நி.வன� அள7R)*ள 
ஒ�ப�த�A*ள7 மதி�ப��ைட வ!ட 0.19% %ைறவாக உ*ள).  எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன ஏ5.$ெகா*ள 
ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$ %றி�A- அUமதி$கலா�. 
     (ந.க.எG.4483/2021/இ1) 
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 15 இ�நகரா�சி க�வ! நிதி 2021-2022,கீ� �.7.00 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� உ*ள 
ஆல4%�யா- நக-ம,ற உய-நிைல� ப*ள7ய!� 10ஆ� வ%�Aக[$% Smart Class அைம$க 
வ%�பைறய!� உ*ள த5ேபாைதய கதM ஜ,ன�க*, dவ-கள7� வ-ண4க*, மி,சார வய-க* 

ேபா,றவ5ைற மா5.� பண!கைள  ேம5ெகா*ள 19.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* 
ேகார�ப�ட).  இதி� கீ�கGடவா. இரGH ஒ�ப�த�A*ள7க* வர�ெப5.*ளன.  இரGH 
ஒ�ப�த�A*ள7s� ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எE ஒ)பeததார# ெபய# ஒ)பeத சதவ fத� 

1. HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY மதி�ப��ைட வ!ட (-)0.15% %ைறM 
2 WATER CARE SYSTEM, KARUR மதி�ப��ைட வ!ட (+0)1.32% அதிக� 

  ேம5ப� ஒ�ப�த�A*ள7கள7� HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY எ,ற நி.வன� அள7R)*ள 
ஒ�ப�த�A*ள7 மதி�ப��ைட வ!ட 0.15% %ைறவாக உ*ள).  எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன 
ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$ %றி�A- அUமதி$கலா�. 
     (ந.க.எG.4483/2019/இ1) 
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 16 இ�நகரா�சி க�வ! நிதி 2021-2022,கீ� �.9.87 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� உ*ள ஆல4%�யா- 
நக-ம,ற உய-நிைல� ப*ள7ய!� 9ஆ� வ%�A மாணவ-க[$% Smart Class அைம$க ேதைவயான 4K Smart 
Pannel with cloud support, Marker board surface, furniture, bio metric finger printer, IP Camera ேபா,ற பண!கைள அைம$க 
19.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட).  இதி� கீ�கGடவா. இரGH ஒ�ப�த�A*ள7க* 
வர�ெப5.*ளன.  இரGH ஒ�ப�த�A*ள7s� ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 
 

வ.எE ஒ)பeததார# ெபய# ஒ)பeத சதவ fத� 

1. HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY மதி�ப��ைட வ!ட (-)0.17% %ைறM 
2 WATER CARE SYSTEM, KARUR மதி�ப��ைட வ!ட (+0)1.44%அதிக� 

   
ேம5ப� ஒ�ப�த�A*ள7கள7� HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY எ,ற நி.வன� அள7R)*ள ஒ�ப�த�A*ள7 
மதி�ப��ைட வ!ட 0.17% %ைறவாக உ*ள).  எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, 
அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$ %றி�A- அUமதி$கலா�. 
     (ந.க.எG.4483/2021/இ1) 
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 17  
இ�நகரா�சி க�வ! நிதி 2021-2022,கீ� �.7.00 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� உ*ள இராமநாத, 
ெச��யா- உய-நிைல� ப*ள7ய!� 12ஆ� வ%�Aக[$% Smart Class அைம$க வ%�பைறய!� உ*ள 
த5ேபாைதய கதM ஜ,ன�க*, dவ-கள7� வ-ண4க*, மி,சார வய-க* ேபா,றவ5ைற மா5.� 
பண!கைள  ேம5ெகா*ள 19.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட).  இதி� கீ�கGடவா. இரGH 
ஒ�ப�த�A*ள7க* வர�ெப5.*ளன.  இரGH ஒ�ப�த�A*ள7s� ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 
 

வ.எE ஒ)பeததார# ெபய# ஒ)பeத சதவ fத� 

1. HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY மதி�ப��ைட வ!ட (-)0.21% %ைறM 
2 WATER CARE SYSTEM, KARUR மதி�ப��ைட வ!ட (+0)1.54% அதிக� 

  ேம5ப� ஒ�ப�த�A*ள7கள7� HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY எ,ற நி.வன� அள7R)*ள 
ஒ�ப�த�A*ள7 மதி�ப��ைட வ!ட 0.21% %ைறவாக உ*ள).  எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன ஏ5.$ெகா*ள 
ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$ %றி�A- அUமதி$கலா�. 
     (ந.க.எG.4483/2019/இ1) 
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 18 இ�நகரா�சி க�வ! நிதி 2021-2022,கீ� �.7.00 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� உ*ள இராமநாத, 
ெச��யா- உய-நிைல� ப*ள7ய!� 11ஆ� வ%�Aக[$% Smart Class அைம$க வ%�பைறய!� உ*ள 
த5ேபாைதய கதM ஜ,ன�க*, dவ-கள7� வ-ண4க*, மி,சார வய-க* ேபா,றவ5ைற மா5.� 
பண!கைள  ேம5ெகா*ள 19.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட).  இதி� கீ�கGடவா. இரGH 
ஒ�ப�த�A*ள7க* வர�ெப5.*ளன.  இரGH ஒ�ப�த�A*ள7s� ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எE ஒ)பeததார# ெபய# ஒ)பeத சதவ fத� 

1. HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY மதி�ப��ைட வ!ட (-)0.19% %ைறM 
2 WATER CARE SYSTEM, KARUR மதி�ப��ைட வ!ட (+0)1.50% அதிக� 

   
ேம5ப� ஒ�ப�த�A*ள7கள7� HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY எ,ற நி.வன� அள7R)*ள ஒ�ப�த�A*ள7 
மதி�ப��ைட வ!ட 0.19% %ைறவாக உ*ள).  எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, 
அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$ %றி�A- அUமதி$கலா�. 
     (ந.க.எG.4483/2019/இ1) 
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 19 இ�நகரா�சி க�வ! நிதி 2021-2022,கீ� �.9.87 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� உ*ள இராமநாத, 
ெச��யா- உய-நிைல� ப*ள7ய!� 12ஆ� வ%�A மாணவ-க[$% Smart Class அைம$க ேதைவயான 4K Smart 
Pannel with cloud support, Marker board surface, furniture, bio metric finger printer, IP Camera ேபா,ற பண!கைள அைம$க 
19.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* ேகார�ப�ட).  இதி� கீ�கGடவா. இரGH ஒ�ப�த�A*ள7க* 
வர�ெப5.*ளன.  இரGH ஒ�ப�த�A*ள7s� ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 

வ.எE ஒ)பeததார# ெபய# ஒ)பeத சதவ fத� 

1. HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY மதி�ப��ைட வ!ட (-)0.21% %ைறM 
2 WATER CARE SYSTEM, KARUR மதி�ப��ைட வ!ட (+0)1.54% அதிக� 

 ேம5ப� ஒ�ப�த�A*ள7கள7� HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY எ,ற நி.வன� அள7R)*ள 
ஒ�ப�த�A*ள7 மதி�ப��ைட வ!ட 0.21% %ைறவாக உ*ள).  எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன ஏ5.$ெகா*ள 
ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$ %றி�A- அUமதி$கலா�. 
     (ந.க.எG.4483/2021/இ1) 
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 20 இ�நகரா�சி க�வ! நிதி 2021-2022,கீ� �.9.87 இல�ச� மதி�ப���� இ�நகரா�சிய!� உ*ள 
இராமநாத, ெச��யா- உய-நிைல� ப*ள7ய!� 11ஆ� வ%�A மாணவ-க[$% Smart Class 

அைம$க ேதைவயான 4K Smart Pannel with cloud support, Marker board surface, furniture, bio 
metric finger printer, IP Camera ேபா,ற பண!கைள அைம$க 19.11.2021 அ,. ஒ�ப�த�A*ள7க* 
ேகார�ப�ட).  இதி� கீ�கGடவா. இரGH ஒ�ப�த�A*ள7க* வர�ெப5.*ளன.  இரGH 
ஒ�ப�த�A*ள7s� ஒ�Aேநா$% ப��ய� ப!,வ�மா.. 
வ.எE ஒ)பeததார# ெபய# ஒ)பeத சதவ fத� 

1. HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY மதி�ப��ைட வ!ட (-)0.19% %ைறM 

2 WATER CARE SYSTEM, KARUR மதி�ப��ைட வ!ட (+0)1.51% அதிக� 

  ேம5ப� ஒ�ப�த�A*ள7கள7� HARSHINI ENTERPRISES, TRICHY எ,ற நி.வன� அள7R)*ள 
ஒ�ப�த�A*ள7 மதி�ப��ைட வ!ட 0.19% %ைறவாக உ*ள).  எனேவ ஒ�ப�த�A*ள7ய!ைன 
ஏ5.$ெகா*ள ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$ %றி�A- அUமதி$கலா�. 
     (ந.க.எG.4483/2021/இ1) 
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                           (ஒ�/..ேக.எ�.dதா) 
                  தன7அVவல-, 
               காைர$%�நகரா�சி. 
  



 
 

காைர��� நகரா	சி 
30.11.2021 � ேததிகாைல 11.00 மண��� நைடெப�ற அவசர �	ட நடவ��ைகக� 

தைலைம: தி�.இரா.ெல	 மண(, ஆைணய# மற¦$� தன&அ'வல# 

ம(ற) ெபா�	க� 

Date of 
meeting of 

the 
council 

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

30.11.2021 1      காைர$%� நகரா�சிய!� இய4கி வ�� 2 வாரbச�ைதக*, தினசE ச�ைதக* ம5.� 
பழ$கைடகள7� ேசகரமா%� அ,றாட காகறி கழிMக*, பழ$கழிMக* ம5.� ஆHவைத 
சாைலய!� ேசகரமா%� கழிMக* ேபா,றவ5ைற Oைறயாக ம.dழ5சி ெச) ம�Rேத, வாs 
தயாER) இத, wல� மி,சார� தயாE$கலா�.  இதனா� காகறி கழிMக* ம5.� 
பழ$கழிMகைள dRத� ெச) மி,சார� உ5பRதி ெச) பய,பHRத இயV�.  காைர$%� 
நகரா�சி வாரbச�ைதய!� 2 ட, அளM*ள காகறி ம5.� பழ$கழிMகைள பய,பHRதி BIO 

METHANITATION PLANT அைம$க 15TH CFC – UNTIED GRANT 2020–21 தி�டRதி,கீ� 
ேதைவயான இய�திர4க* வா4கி ெபா�Rதிட ஆ%� மதி�ப��HRெதாைக �.43.00 இல�சRதி5% 
ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A :  ம,ற� அUமதி$கலா� 

ந.க.எG.4369/2020/இ1 

Ô®khd v©.265 
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2      காைர$க� நகரா�சிய!� காகறி வ!யாபார தினசE ச�ைத, வாரbச�ைத, பழ$கைடக*, ஆHவைத 
சாைல ேபா,றவ5றி� ேசகரமா%� கழிMக* wல� மி,சார� உ5பRதி ெசs� BIO METHANITATION 

PLANT அைம$க 15TH CFC – UNTIED GRANT 2020–21 தி�டRதி,கீ� ேதைவயான க�Hமான பண!க* 
ேம5ெகா*ள இத5கான மதி�ப��HRெதாைக �.35.00 இல�சRதி5% ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A :  ம,ற� அUமதி$கலா� 

ந.க.எG.4369/2020/இ1 
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 3 தமி�நாH தகவ� ெதாழி� �ப மி,ன� ேசைவ வழ4க� வ!திக* 2016 (Tamil Nadu Information 
Technology, Electronic Service Delivery Rules 2016) வ!தி 5, )ைண வ!தி (1) , wல� காைர$%� நகரா�சிய!, கீேழ 

%றி�ப!�H*ள ேசைவக*,  அ�டவைணய!� ெதEவ!R)*ளப� மி,ன� ேசைவ வ!நிேயாக (Electronic Service 
Delivery System) அைம�ப!, கீ� https://tnurbanepay.tn.gov.in/ எ,ற இைணயதள�  வாய!லாக 

வழ4க�பHகிற) எ,ற தகவ�  ம,றRதி, பா-ைவ$%� ஒ�AதV$%�. 
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வ.எG மி,ன� Oைறய!� வழ4க$��ய ெபா) ேசைவகள7, ெபய- 
1 2 3 
1 %�நJ- க�டண� 

Water Charge 
i Aதிய %�நJ- இைண�A New Water Connection 
ii Aதிய %�நJ- இைண�A$கான க�டண� 

Payment for New Water Supply Connection 
iii %�நJ- க�டண� ெசVR)த� Water supply payment 

2 தைடய!,ைம 
சா,.$கான 
வ!Gண�ப� Apply for 
NOC/Clearance 

i திைர�பட பட�ப!��ப!5கான வ!Gண�ப� 
Application for movie shooting 

ii %�நJ- இைண�A$கான தைடய!,ைம சா,. 
(ெதாழி5சாைல)  NOC for Water Connection (Industrial) 

iii திைர�பட பட�ப!��A க�டண� Movie Shooting Payment 
iv திைர�பட பட�ப!��A$% தைடய!,ைம சா,. NOC for 

Movie Shooting 
v பாதாளbசா$கைட இைண�ப!5கான தைடய!,ைம 

சா,. (ெதாழி5சாைல)  NOC for UGD Connection for Industrial 
vi dகாதார சா,றித� Sanitation Certificate 

3 %ைறக* Grivences  i பதிM ம5.� %ைறக* Registration and Grievances 
4 க��ட அUமதி 

Building Plan Approval 
i க��ட அUமதி O,ேன5ற அறி$ைக 

Building Plan Work Progress 
ii க��ட அUமதி இ.தி க�ட O,ேன5ற அறி$ைக 

Building Plan Work Progress last story 
iii வE மதி�ப���5கான நிைறM அறி$ைக 

Complete report for Tax Assessment 
iv Layout Approval Payment 
v Layout Approval Request 
vi ேவைல ெதாட4%வத5கான அறிவ!�A 

Notice for Commencement Work 
vii க��ட� இ�$க அUமதி Permission for Demolition for Building 
viii க��ட உEம� ெசVR)வ)ட, க��ட தி�ட அUமதி 

Planning permission with building license payment 
ix க��ட உEம� ெசVR)வ)ட, க��ட தி�ட அUமதி 

(Below 12 Mts) Planning permission with building license payment 



(Below 12 Mts) 
x க��ட உEம� ெசVR)வ)ட, க��ட தி�ட அUமதி 

(Below 1200 Sqft.) 
Planning permission with building license payment (Below 1200 Sqft) 

xi ெதாழி� வ�Vந- / ெடவல�ப-கள7, பதிM  
Registration of Professional / Developers Certificate 

xii ெதாழி� வ�Vந- / ெடவல�ப-க* சா,றித� பதிM  
Registration of Professional / Developers Certificate 

xiii க��ட தி�ட ேகாE$ைக A)�ப!Rத�  
Renewal Building Plan Request 

xiv க��ட தி�ட க�டண� A)�ப!Rத� 
Renewal Building Plan Payment 

xv ெதாழி� வ�Vந-க*/ெடவல�பE, A)�ப!Rத� பதிM  
Renewal Registration of Professional / Developer 

5 வ-Rதக உEம� 
Trade License 

i ெதாழி� உEம� பதிM-ேதட� Trade Registration – Search 
ii ெதாழி� உEம� A)�ப!Rத�-ேதட� Trade Renewal – Search 

6 ெசாR)வE 
Property Tax 

i ெசாR)வE மதி�ப��H வ!வர� View Assessment History 
ii வEவ!தி�A வ!வர� காண View Assessment 
iii ெசாR)வE ெசVR)த� Property Tax Payment 

7 ெதாழி�வE 
Professional Tax 

i Aதிய ெதாழி�வE வ!தி�A$கான ேகாE$ைக 
New Assessment request 

ii ெதாழி�வEவ!தி�A$கான ேகாE$ைக ம�ள சம-�ப!�A  
Return Submission 

iii ெதாழி�வE ெசVR)த� Professional Tax Payment 
8 ப!ற�A ம5.� இற�A 

Birth & Death 
i என) சா,றித� My Certificate 

 
9 சாைல )G��A 

Road Cutting 
i சாைல )G��A அUமதி Road Cutting Permission 
ii சாைல )G��A க�டண� Road Cutting Payment 

அVவலக$ %றி�A -ம,ற� அUமதி$கலா�. 
(ந.க.எG.5126/சி1/2021) 

 



4      காைர$%� நகரா�சிய!� ெபா) dகாதார� ப!EM பண!க[$% ேபாதிய நிர�தர )�AரM� 
பண!யாள-க* இ�லாததா�, 97 )�AரM� பண!யாள-கைள ெவள7$ெகாண-M wல� 3 ஆGHக[$% 
பண!$% அம-Rதி$ ெகா*ள நகரா�சி நி-வாக ஆைணய-, ெச,ைன அவ-கள7, ெசய�Oைறக* 
க�த� ந.க.எG.31962/ப!3/2016, நா*.08.12.2016� உRதரM வழ4க�ப�ட).  அத,ேபE�, மாவ�ட ஆ�சிR 
தைலவ- அவ-களா� 2018-19� ஆG�5% அ4கீகE$க�ப�ட தின$�லி வ!ைல வ!கிதRதி,ப� 97 
)�AரM� பண!யாள-க[$கான ஆGH ெசலவ!னR ெதாைக கண$கிட�ப�H, அத, அ��பைடய!� 
ஒ�ப�த�A*ள7க* ெபற�ப�ட).  ஒ�ப�த�A*ள7ய!� மதி�ப��HR ெதாைகைய 0.38%  %ைறவாக 
ெகாHRத M/S.ம)ைர ம�னா�சி சாலி� ேவa� கிள7யE4 ஏெஜ,சி, காைர$%� நி.வனRதி5% 
இ�வVவலக ேவைல உRதிரM ந.க.எG.4554/2018/எb1 நா*.02.12.2019, 03.12.2019 Oத� 02.12.2020 வைர 
பண!யாள-க* ச�ைள ெசதிட உRதிரM வழ4க�ப�ட).   ேமV� ஒ�ப�ததார- க�தRதி� ேமV� 
ஓராGH நJ��R) தர ேகாEs*ளதாV� , நகரா�சி நி-வாக ஆைணய-, ெச,ைன அவ-கள7, 
உRதிரவ!� தன7யா- நி.வன பண!$% 3 ஆGHக[$% அUமதி வழ4க�ப�H*ள நிைலய!�, 
அ�நி.வனRதி, பண!க* ம5.� ெசய�பாHக* தி��திகரமாக இ�$%� ப�சRதி� 
வ!திOைறக[$% உ�ப�H�, மாவ�ட ஆ�சிR தைலவ- அவ-களா� அ�வ�ேபா) 
அ4கீகE$க�பH� தின$�லி வ!ைல வ!கிதRதி, அ��பைடய!V� அHR)வ�� ஆGHக[$% 
அUமதி வழ4க�ப�H*ள நிைலய!�, அ�நி.வனRதி, பண!க* ம5.� ெசய�பாHக* 
தி��திகரமாக இ�$%� ப�சRதி� வ!திOைறக[$% உ�ப�H�, மாவ�ட ஆ�சிR தைலவ- 
அவ-களா� அ�வ�ேபா) அ4கீகE$க�பH� தின$�லி வ!ைல வ!கிதRதி, அ��பைடய!V� அHR) 
வ�� ஆGHக[$% அ�நி.வனRதி5% ெதாட-�) பண! உRதிரM வழ4%வ) %றிR) பEசீலைன 
ெசய�பH� எ,ற நிப�தைனய!, ேபE� ேம5ப� நி.வனRதி5% ேவைல உRதிரM வழ4க�ப�ட).  
இ�நிைலய!� ேம5ப� நி.வனRதி5கான பண!$கால� இரGடாGHக* O�வைடவதா� 
இ�நி.வனRதி, ெசய�பாHக* தி��திகராமாக உ*ளைத க�Rதி� ெகாGH ேமV� ஓராGH 
காலRதி5% 97 பண!யாள-க* ச�ைள ெசதிH� பண!ைய ேம5கGட நி.வனRதி5% வழ4கிடM�, 
2019-2020� ஆG�5கான வ!ைல வ!கித�ப��யலி,ப�  தயா- ெசய�ப�ட மதி�ப��HR ெதாைகய!� 
ேம5கGட நி.வனRதி, ஒ�ப�த�A*ள7 சதவ!கிதRைத (0.38%) %ைறR) ெதாைக 
வழ4க�ப�ட).ேமV� 03.12.2020 Oத� 02.12.2021 வைர பண! உRதரM வழ4க�ப�H பண!க* 
ேம5ெகா*ள�ப�H வ�� நிைலய!� ேம5ப� �ச�ப- 2021 Oத� w,. மாத� காலRதி5% அ�ல) 
நகரா�சி நி-வாக இய$%ந- அவ-கள7டமி��) அUமதி ெப5.  ஒ�A�த�A*ள7 ேகாE பண! உRதரM 
வழ4%�  வைர M/S.ம)ைர ம�னா�சி சாலி� ேவa� கிள7யE4 ஏெஜ,சி, காைர$%� எ,ற 
நி.வனRதி, wல� பண!க* ேம5ெகா*ள அத5கான ெதாைகய!ைன�.42,45,000/- வழ4கிடM� 
ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவல$%றி�A:  அUமதி$கலா�.  

(ந.க.எG.4554/2018/எb1) 
 

Ô®khd v©. 268 
mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ 



5      �ைம பாரத இய$க� - திட$கழிM ேமலாGைம பண!க*-2018-19, கீ� இ�நகரா�சிய!� Oத�நிைல 
ேசகர� பண!க[$காக ேப�டEய!� இய4%� வாகன4க* BOV 54 எGண� வா4க�ப�H*ளன.  ேம5கGட 
வாகன4க* wல� நகE� உ*ள வ JHகள7� )�AரM பண!யாள-களா� தினசE %�ைபக* ேசகர� 
ெசய�பHகி,றன.  அ�வா. தினசE இய$க�பH� வாகன4கள7� கீ�கGட பராமE�A பண!கைள 
அ,றாட�  ெசs� ப�சRதி� வாகன4கைள நJGட நா�க[$% பய,பHRதிட இயV�. 

1. தினசE ேப�டE சா-¢- ெச$க� ெசத�. 
2. தினசE �a��H நJ- ஊ5.த�. 
3. தினசE அைனR) வ J�கைளs� ெச$க� ெசத�. 
4. தினசE எெல$�E$க� அய!�ட� ெச$க� ெசத�. 
5. தினசE ெமய!,ப!ேர$ ம5.� ைகப!ேர$ ெச$க� ெசத�. 
6. அ�வ�ேபா) பuதா%� சி. உபகரண4கைள மா5.த�. 
7. வார� ஒ�Oைற வாகனRைத கuவ! dRத� ெசத�. 

      ேம5கGட பண!கைள அ,றாட� ேம5ெகா*ள ஏ)வாக 54 BOV வாகன4கைள ஆGH பராமE�A 
Oைறய!�(Annual Maintanance) ேம5ெகா*ள அத5கான மதி�ப��HRெதாைக �.11,05,000 இல�சRதி5% அUமதி 
ேவGட�பHகிற). 
அVவலக$%றி�A:   ெபா) நிதிய!, கீ� அUமதி$கலா�. 

ந.க.எG.311/2019/இ1 
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6      காைர$%� நகரா�சி ெபாறிய!ய� ப!EM ஈ�A வாகன� எG.TN 63 R 5566 வாகனRதி5% பu) நJ$க� 
ெசய ேவG�s*ளதா�, வாகனRைத பu) நJ$க� ெசய ஆ%� உRேதச ெசலவ!ன� �.1,10,000/- 
ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A : ம,ற� அUமதி$கலா�                                    

ந.க.எG.3074/2021/இ1 
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7      இ�நகரா�சிய!� பைழய ேப��) நிைலயRதி� உ*ள ெபா)$ கழி�ப!ட� மிகM� ேமாசமாக 
பய,பHRத இயலாத நிைலய!V�,தGணJ- இைண�Aக* சEவர இய4காமV� இ��பதாV� ெபா)ம$க* 
அதைன பய,பHRதாம� திற�த ெவள7ய!� சி.நJ- கழி�பதா� ேப��) நிைலய� அdRதமாகிற). 
 எனேவ, பைழய ேப��) நிைலயRதி� பராமE�A� பண!க* ேம5ெகாGH வGண� qசி 
ஆழி%ழா$ கிண5றி� Aதிய மி,ேமா�டா- இற$கி ெபா)$கழி�ப!டRைத ெபா)ம$க* பய,பா��5% 
ெகாGH வர தயாE$க�ப�ட மதி�ப��HR ெதாைக �.4.00 இல�சRதி5% அUமதி ேவGட�பHகிற).  
அVவலக %றி�A : ம,ற� அUமதி$கலா�                                  

ந.க.எG.2076/2021/இ1 
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 8      காைர$%� நகரா�சி ெபாறிய!ய� ப!EM %�நJ- வாகன� எG.TN 63 T 2437 வாகன த%தி 
சா,. ெபற வாகனRைத பu) நJ$க� ெசய ேவG�s*ளதா�, வாகனRைத பu) நJ$க� 
ெசய ஆ%� உRேதச ெசலவ!ன� �.49,500/- ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A : ம,ற� அUமதி$கலா�                                  

ந.க.எG.5038/2021/இ1 
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 9      2021 – 2022 ஆG�5% காைர$%� நகரா�சி$% ேதைவயான அைனR) ப!EMகள7V� உ*ள 
ப!EGட-கள7, (35A, Samsung, Brother 85A, 228 A,ேக�ேரா¢ ¤ப!� ெசய பண!$% வ!ைல�A*ள7க* 
ேகாEயதி� 26.11.2021 அ,. w,. வ!ைல�A*ள7க* வர� ெப5.*ளன அத, வ!பர� 
கீ�$கGடவா.. 

1. Arul computers, Karaikudi - 32250/- 
2. Kaarai computers, Karaikudi - 33000/- 
3. Hil Technologs, Madurai - 34000/- 

   ெபற�ப�H*ள w,. வ!ைல�A*ள7கள7� %ைறவான வ!ைல�A*ள7 வழ4கிய M/S Arul 
computers, Karaikudi �.32250/- அள7R)*ள  நி.வனRதி5% பண! உRதரM வழ4க ம,றRதி, 
அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A : ம,ற� அUமதி$கலா�                                     

ந.க.எG.4649/2021/ப!3 
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 10      நகரா�சி நி-வாக மGடல இய$%ந- ம)ைர அவ-கள7, க�த ந.க.எண.495/2020/ப!1 
நா*.08.11.2021, க�Rதி,ப� வடகிழ$% ப�வமைழ ம5.� பாதாளbசா$கைட பண!ய!னா� 
பuதைட�த சாைலகைள சீரைம$க அறிM.Rதியத, ப� காைர$%� நகரா�சி ப%திய!� 
த5ேபா) நைடெப5. வ�� பாதாளbசா$கைட பண!ய!, காரணமாக ேசதமைட�த சாைலக* 
வடகிழ$% ப�வ மைழயா� ேசதமைட�)*ளதா� ெபா)ம$க* ம5.� ேபா$%வரRதி5% 
இைட�- இ,றி உடU$%ட, சEெசs� ெபா��H ேகானா- 
%�ய!��A(ைவRதியலி4கAர�),ேகானா- %�ய!��A (ைவRதியலி4கAர� எதிE�) ேகானா- 
%�ய!��A(ைவRதியலி4கAர� ேபா-ெவ�அ�கி�)ம5.� %�வ!$கார, ெத�கள7� 
ேச��,சகதிமாக உ*ளதா� ெபா)ம$க* நட�) ெச�லேவா,வாகன4கள7, ெச�லேவா 
இயலவ!�ைல. 
 எனேவ,ேம5கGட இட4கள7� ெபா)ம$க* நல, க�தி ேபா$%வரRதி5% இைட�. 
இ,றி உடU$%ட, சEெசய WET MIX ெகாGH நிரவ!ட அத5கான மதி�ப��H ெதாைக �.4.85/- 
இல�சRதி5% ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A :  ம,ற� அUமதி$கலா�                                     

ந.க.எG.2076/2021/இ1 
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 11      நகரா�சி நி-வாக மGடல இய$%ந- ம)ைர அவ-கள7, க�த ந.க.எண.495/2020/ப!1 
நா*.08.11.2021, க�Rதி,ப� வடகிழ$% ப�வமைழ ம5.� பாதாளbசா$கைட பண!ய!னா� 
பuதைட�த சாைலகைள சீரைம$க அறிM.Rதியத, ப� காைர$%� நகரா�சி ப%திய!� 
த5ேபா) நைடெப5. வ�� பாதாளbசா$கைட பண!ய!, காரணமாக ேசதமைட�த சாைலக* 
வடகிழ$% ப�வ மைழயா� ேசதமைட�)*ளதா� ெபா)ம$க* ம5.� ேபா$%வரRதி5% 
இைட�- இ,றி உடU$%ட, சEெசs� ெபா��H ெபEயா- கீ�ேம� ெத�,பாரதி ப*ள7 
எதிE�,ெகா�ைடமட$கியா- ெத� பைழய ம�R)வமைன எதிE�,இரய!�ேவ ேராH 
ம�)பாG�ய- ெத� ஜ4ஷ,,100அ� ேராH, இரய!�ேவ ப�ட- ேராH ம5.� ேச-வா- ஊரண!  
ெத�கள7� ேச��, சகதிமாக உ*ளதா� ெபா)ம$க* நட�) ெச�லேவா,வாகன4கள7, 
ெச�லேவா இயலவ!�ைல. 
 எனேவ,ேம5கGட இட4கள7� ெபா)ம$க* நல, க�தி ேபா$%வரRதி5% இைட�. 
இ,றி உடU$%ட, சEெசய WET MIX ெகாGH நிரவ!ட அத5கான மதி�ப��H ெதாைக �.4.95/- 
இல�சRதி5% ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A : ம,ற� அUமதி$கலா�                                      

.ந.க.எG.2076/2021/இ1 
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 12      நகரா�சி நி-வாக மGடல இய$%ந- ம)ைர அவ-கள7, க�த ந.க.எண.495/2020/ப!1 
நா*.08.11.2021, க�Rதி,ப� வடகிழ$% ப�வமைழ ம5.� பாதாளbசா$கைட பண!ய!னா� 
பuதைட�த சாைலகைள சீரைம$க அறிM.Rதியத, ப� காைர$%� நகரா�சி ப%திய!� 
த5ேபா) நைடெப5. வ�� பாதாளbசா$கைட பண!ய!, காரணமாக ேசதமைட�த சாைலக* 
வடகிழ$% ப�வ மைழயா� ேசதமைட�)*ளதா� ெபா)ம$க* ம5.� ேபா$%வரRதி5% 
இைட�- இ,றி உடU$%ட, சEெசs� ெபா��H OனJaவர- ேகாவ!� ச�),இ�திரா நக- 
2வ) ெத� ம5.� KMC காலன7  ெத�கள7� ேச��,சகதிமாக உ*ளதா� ெபா)ம$க* நட�) 
ெச�லேவா,வாகன4கள7, ெச�லேவா இயலவ!�ைல. 
 எனேவ,ேம5கGட இட4கள7� ெபா)ம$க* நல, க�தி ேபா$%வரRதி5% இைட�. 
இ,றி உடU$%ட, சEெசய WET MIX ெகாGH நிரவ!ட அத5கான மதி�ப��H ெதாைக �.4.75/- 
இல�சRதி5% ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A : ம,ற� அUமதி$கலா�                                           

ந.க.எG.2076/2021/இ1 
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 13 நகரா�சி நி-வாக மGடல இய$%ந- ம)ைர அவ-கள7, க�த ந.க.எண.495/2020/ப!1 
நா*.08.11.2021, க�Rதி,ப� வடகிழ$% ப�வமைழ ம5.� பாதாளbசா$கைட பண!ய!னா� 
பuதைட�த சாைலகைள சீரைம$க அறிM.Rதியத, ப� காைர$%� நகரா�சி ப%திய!� 
த5ேபா) நைடெப5. வ�� பாதாளbசா$கைட பண!ய!, காரணமாக ேசதமைட�த சாைலக* 
வடகிழ$% ப�வ மைழயா� ேசதமைட�)*ளதா� ெபா)ம$க* ம5.� ேபா$%வரRதி5% 
இைட�- இ,றி உடU$%ட, சEெசs� ெபா��H ேதாப! ெத� ஆ.Oக� நக- ஜிப!ளா$ 
ம5.� அ��ததிய- ெத�கள7� ேச��,சகதிமாக உ*ளதா� ெபா)ம$க* நட�) 
ெச�லேவா,வாகன4கள7, ெச�லேவா இயலவ!�ைல. 
 எனேவ,ேம5கGட இட4கள7� ெபா)ம$க* நல, க�தி ேபா$%வரRதி5% இைட�. 
இ,றி உடU$%ட, சEெசய WET MIX ெகாGH நிரவ!ட அத5கான மதி�ப��H ெதாைக �.4.97/- 
இல�சRதி5% ம,றRதி, அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அVவலக %றி�A : ம,ற� அUமதி$கலா�                       

ந.க.எG.2076/2021/இ1 
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 14 காைர$%� நகரா�சி ெபா)dகாதார�ப!Eவ!� TN25AQ8404 எ,ற கா�ெப$ட- வாகனRதி5% 
ஹ�ராலி$ ேர�க* சீ-ெசவத5%  உRேதச ெசலவ!ன� ெதாைக �.36000/-5% ம,றRதி, 
அUமதி ேவGட�பHகிற). 
அ'வலக��றி)^:  அUமதி$கலா�. 

(ந.க.எE. 4524/2021/எg1) 
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                 (ஒ�/.. இரா.ெல�dமண,) 
                  தன7அVவல-, 
               காைர$%�நகரா�சி. 


