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council 

24.01.2022 

1      காைர�� நகரா�சிய�� ேதவேகா�ைட சாைல ர�தா உர�கிட�கி� உ�ள ��ைபகைள அக"#வத"� 
இ%நகரா�சி�� ெசா%தமான JCB வாகன, எ.: TN63 AY 4119 ப7தைட%8 இய�க 9யாம� உ�ளதா� 02.12.2021 
9த� ஐ%8 நா�க;�� கி�டா<சி இய%திர=ைத ெகா.> ��ைபகைள அக"றி ஏ"#வத"காகA,, ப�ளா�� 
��ைபகைள ஏ"றி டா�மியா சிெமC� க,ெபனD ெகா.> ெச�லA, கி�டா<சி வாகன=ைத வாடைக�� எ>=8 
��ைபகைள அக"ற ஆ�, உ=ேதச ெசலவ�ன,FபாG 5,00,000/-��  மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக �றி�M :  மCற, அKமதி�கலா, 

ந.க.எ..311/2019/இ1 
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2      நகரா�சி நிNவாக ம.டல இய��நN, ம8ைர அவNகளDC அLவலக ெதாைலேபசி ெசGதிய�� 22.01.2022, 
ேததி ெதOவ��க�ப�>�ளவா# காைர�� நகரா�சி��, காைர�� ம"#, ேதவேகா�ைட சாNM 
நPதிமCற�க;�� நகரா�சி வழ�கறிஞராக (STANDING COUNSIL) தி\.ேக.ெபாC9 B.sc.BL., 18/1-1, `�ப�ரமண�யMர, 
10வ8 வ Pதி, ெத"� வ��தO�M காைர�� (ெச� 9842486007) எCபவைர நியமன, ெசGதிட மCற=திC அKமதி 
ேவ.ட�ப>கிற8.  
அLவலக��றி�M : மCற, அKமதி�கலா,. 

(ந.க.எ..3169/2021/எ�2) 
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3      காைர�� நகரா�சி�� ெசா%தமான `�ப�ரமண�யMர, ப�தி கைட எ..1�� ம# ஏல, ம"#, 
ஒ�ப%த�M�ளD 05.01.2022 அC# 31வ8 9ைறயாக ேகார�ப�ட8. ேம"ப இன=தி"� ஏல=தி� கல%8ெகா�ள 
எவ\, 9Cவரவ��ைல. கீe�காf, வ�வர�ப 2 ஒ�ப%த�M�ளDக� வர�ெப"றைத மCற=திC பாNைவ��, 
9வ�"�, ைவ�க�ப>கிற8. 
வ. 
எ. 

ஏலதாரN ெபயN ம"#, 9கவO  
(தி\வாளNக�) 

அதிகப�ச ஒ�ப%த�M�ளD 
ேகாOய வாடைக ெதாைக (F.) 

1 
 

தி\.எ�.ராேஜ%திரC, 9833, நா<சிய�பC இ�ல,, `�ப�ரமண�யMர, 
5வ8 வ Pதி, காைர��. 

7,600/- 

2 
தி\மதி.வ�.ம�h�வO, எ�.எ�. நகN, ேந\ஜி, அேசா� நகN, 
தி.>�க�. 

7,550/- 
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  ேம"ப வர�ெப"ற இர.> ஒ�ப%த�M�ளDகளD� தி\.எ�.ராேஜ%திரC, 9833, நா<சிய�பC இ�ல,, 
`�ப�ரமண�யMர, 5வ8 வ Pதி, காைர�� எCபவN F.7,600/-�� அதிக�ப�ச ஒ�ப%த�M�ளD ெதாைக ேகாOய�\%தாN. 
எனேவ அCனா\�� `�ப�ரமண�யMர, ப�தி கைட எ..1ஐ �=தைக வ�திக;�� உ�ப�> ஒ�பைட�க 
மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
       ேம"ப இன=தி"� 30 9ைற ஏல, ம"#, ஒ�ப%த�M�ளD ேகாO எவ\, 9Cவராத நிைலய��, 
நகரா�சி�� நிதிய�ழ�M ஏ"படா வ.ண,, த"ேபா8 ேகாOi�ள மாத வாடைக F.7,600/-�� மCற, 
அKமதி�கலா,. 

(ந.க.எ..4657/2018/அ1) 
4      காைர�� நகரா�சி�� ெசா%தமான `�ப�ரமண�யMர, ப�தி கைட எ..2�� ம# ஏல, ம"#, 

ஒ�ப%த�M�ளD 05.01.2022 அC# 31வ8 9ைறயாக ேகார�ப�ட8. ேம"ப இன=தி"� ஏல=தி� கல%8ெகா�ள 
எவ\, 9Cவரவ��ைல. கீe�காf, வ�வர�ப 2 ஒ�ப%த�M�ளDக� வர�ெப"றைத மCற=திC பாNைவ��, 
9வ�"�, ைவ�க�ப>கிற8. 

வ. 
எ. 

ஏலதாரN ெபயN ம"#, 9கவO  
(தி\வாளNக�) 

அதிகப�ச ஒ�ப%த�M�ளD 
ேகாOய வாடைக ெதாைக (F.) 

1 
 

தி\.எ�.ராேஜ%திரC, 9833, நா<சிய�பC இ�ல,, `�ப�ரமண�யMர, 
5வ8 வ Pதி, காைர��. 

7,600/- 

2 
தி\மதி.வ�.ம�h�வO, எ�.எ�. நகN, ேந\ஜி, அேசா� நகN, 
தி.>�க�. 

7,550/- 

 ேம"ப வர�ெப"ற இர.> ஒ�ப%த�M�ளDகளD� தி\.எ�.ராேஜ%திரC, 9833, நா<சிய�பC இ�ல,, 
`�ப�ரமண�யMர, 5வ8 வ Pதி, காைர�� எCபவN F.7,600/-�� அதிக�ப�ச ஒ�ப%த�M�ளD ெதாைக ேகாOய�\%தாN. 
எனேவ அCனா\�� `�ப�ரமண�யMர, ப�தி கைட எ..2ஐ �=தைக வ�திக;�� உ�ப�> ஒ�பைட�க 
மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
      ேம"ப இன=தி"� 30 9ைற ஏல, ம"#, ஒ�ப%த�M�ளD ேகாO எவ\, 9Cவராத நிைலய��, 
நகரா�சி�� நிதிய�ழ�M ஏ"படா வ.ண,, த"ேபா8 ேகாOi�ள மாத வாடைக F.7,600/-�� மCற, 
அKமதி�கலா,. 

(ந.க.எ..4657/2018/அ1) 
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5      இ%நகரா�சி  வ\வாG நிதி - 2021-22  C கீe F.4.00 இல�ச, மதி�பj�� இ%நகரா�சிய�� பைழய ேப\%8 
நிைலய வளாக=தி� உ�ள கழி�பைறைய மராம=8 பண�கைள ேம"ெகா�;த�  பண��� நகNமCற,  ஒ�Mத� 
அளD�க�ப�டதC ேபO� 15.12.2021 அC# ஒ�ப%த�M�ளDக� ேகார�ப�ட8.  இதி� கீe�க.டவா# இர.> 
ஒ�ப%த�M�ளDக� வர�ெப"#�ளன. இர.> ஒ�ப%த�M�ளDய�C ஒ�Mேநா�� ப�ய� ப�Cவ\மா#. 
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வ.எ. ஓ�ப%ததாரN ெபயN ஓ�ப%த சதவ Pகித, 

1 தி\மதி.B.வச%தா, காைர�� மதி�ப��ைட வ�ட 0.31% �ைறA 

2 தி\.K.`%தரபா.யC, காைர�� மதி�ப��ைட வ�ட 4.73% அதிக, 

   ேம"க.ட ஒ�ப%த�M�ளDகளD�  தி\மதி.B.வச%தா, காைர�� எCற நி#வன, அளD=8�ள ஒ�ப%த�M�ளD 
மதி�பj�ைடவ�ட 0.31% �ைறவாக உ�ள8. எனேவ ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன  ஏ"#�ெகா�ள மCற=திC அKமதி 
ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
              1) அKமதி�கலா,. 

ந.க.எ.:- 2076 / 2019 / இ1 
6      இ%நகரா�சி  வ\வாG நிதி - 2021-22  C கீe F.2.00 இல�ச, மதி�பj�� இ%நகரா�சிய�� பயCபா�� 

உ�ள கண�னDக�, ப�OCடN�,ெஜரா�� ெமஷிCக� ேபாCறைவகைள ஆ.> பராமO�M பண�கைள 
ேம"ெகா�;த� பண��� நகNமCற, ஒ�Mத� அளD�க�ப�டதC ேபO� 15.12.2021 அC# ஒ�ப%த�M�ளDக� 
ேகார�ப�ட8.  இதி� கீe�க.டவா# இர.> ஒ�ப%த�M�ளDக� வர�ெப"#�ளன.  இர.> ஒ�ப%த�M�ளDய�C  
ஒ�Mேநா�� ப�ய� ப�Cவ\மா#. 
வ.எ..          ஒ�ப%ததாரN ெபயN                  ஒ�ப%த சதவ Pத, 
1 M/S  Arul Computers, Karaikudi.  மதி�பj�ைடவ�ட  0.31% �ைறA 
2 M/S Karai Computers,Karaikudi. மதி�பj�ைடவ�ட  4.73% அதிக, 

     ேம"க.ட ஒ�ப%த�M�ளDகளD�  M/S  Arul Computers, Karaikudi. எCற நி#வன, அளD=8�ள 
ஒ�ப%த�M�ளD மதி�பj�ைடவ�ட 0.31% �ைறவாக உ�ள8. எனேவ ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன  ஏ"#�ெகா�ள 
மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
               அ) அKமதி�கலா,. 

ந.க.எ.- 834 /2020 /இ1 
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7      காைர�� நகரா�சி ெபா8 `காதார�ப�Oவ�� இய�கி வ\, ��ைப அ�;, வாகன, TN25 AQ 8404-�� 
கிள<ப�ேள� கவN அச,ப� மா"றி �டாN� ெச��ேமா�டாN டயனேமா ம"#, ேக� ெவ�� ெசGவத"� 
ெதாைக F.35,500/-�� மCற அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக� �றி�M: 
                 1) அKமதி�கலா, 
                 2) ெபா8 `காதார, அவசர அவசிய, க\தி தனD அLவலN 9C அKமதி 
                   ெப"# ெதாடN நடவ�ைக ேம"ெகா.டைதi, அKமதி�கலா,. 

(ந.க.எ..         /2022/எ<1) 
 

Ô®khd v©. 349 
mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥g£lJ 



 8      ெபா8`காதார�ப�OA Covid 19 ெகாேரானா பாதி�Mக� ெதாடN%8 இ\�பதா� Mask அண�வ8 அவசிய, 
ஆகிCற8. 8�MரA பண�யாளNக;��, ம"#, இதர பண�யாளNக;��, ெகா>�கேவ.i�ள8. த"ெபா78 
ேதNத� ேநரமாக இ\�பதா� Mask அண�வ8 அவசியமாகிற8. Mask ம"#, Sanitazer இ\�M அLவலக=தி� 
�ைறவாக இ\�பதாL, ெபா8 நலC க\திi, அவசர, அவசிய, க\திi, F.1,50,000/- "� மCற=திC 
அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M : அKமதி�கலா,. 

(ந.க.எ.. 1911/2021/எ<1) 
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 9      காைர�� நகரா�சி ெபா8 `காதார�ப�Oவ�� ெகாேரானா த>�M பண� அைன=8 வாN>களDL, நைடெப"# 
வ\கிற8. இ\�ப�K, அதC இல�கிைன எ�>, வைகய�L, நகN ப�திய�� வசி��, �ைச�ப�தி ம�க� 
ஊன9"ேறாN வயதானவNக� ம"#, ம\=8வ காரண�களா� பாதி�க�ப�டவNக� ேபாCற அைனவ\, 
இ=த>�}சிய�ைன ெசL=தி ெகா�ளA,. இதC ~ல, இ%நகN ப�தி 97வ8, ேகாவ�� த>�}சி ேபாட�ப�ட 
நகரமாக மா"றA,, ேகாவ�� ெதா"# இ�லாத நகரமாகA, மா#வத"� ேம"க.ட ெபா8ம�க� வசி��, 
வசி�ப�ட, அ\ேக ெசC# த>�}சி ெசL=8வத"�, ஆ�ேடா ~ல, ம\=8வ பண�யாளNக� ம"#, 
இதர�பண�யாளNக� எளDதாக ெசC# அைடவத"� மாவ�ட ஆ�சியN தன8 உ=தரவ�� ெதOவ�=8�ளாN 
எனேவ, ஆ�ேடா ம"#, ஒலி�ெப\�கிiடC அமN=தி இ=த>�}சி பண�கைள திற,பட ெசGவத"� உ=ேதச 
ெசலவ�ன, F.1,00,000/-�� மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M : அKமதி�கலா,. 

(ந.க.எ.. 1911/2021/எ<1) 
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 10      காைர�� நகரா�சி வாN> எ..17 ஜவஹN ெத\வ�� உ�ள காலிய�ட, ெதாடNபாக தி\மதி.சி.அழக,ைம 
அCனார8 பவN ஏெஜ.� தி\மதி.எ�.கவ�தா எCபவரா� ஆைணயN காைர�� நகரா�சி அவNக� ம�8 
ேதவேகா�ைட ச� ேகாN� ெதாடர�ப�ட வழ�� AS No.25/2021-�� நகரா�சி சாNபாக நகNமCற வழ�கறிஞN 
தி\.ஆN.மண�க.டC அவNகைள ைவ=8 வாதிடA,, அத"கான ேதாராய ெசலவ�ன, F.2.00 இல�ச=ைத 
ெசலவ�டA, மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M : அKமதி�கலா, 

(ந.க.எ..5322/2021/அ2) 
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 11     இ%நகரா�சி�� ெசா%தமான ெபா8 `காதார� ப�OA கா,ேப�� வாகன, எ..  
TN25 AQ 8404-�� வாகன, ப78 சீNெசG8 ெபற 01.12.2021 அC# வ�ைல�M�ளDக� ேகாOயதி� கீeக.டவா# 
~C# வ�ைல�M�ளDக� வர�ெப"#�ளன. 
    1 .தி\.காN=தி� க.ணC, ஆ�ேடா �ேபN� & சNவ P�, 
       காைர��         -    F. 36000/- 
    2. ேவL ேமா�டN� ,�ரAC நகN, காைர��    - F.38000/- 
    3. தி\.ேகஎ�.ர�ம=8�லா, ரகிமா இ�சினDயO� ஒN��, 
       காைர��         - F.38500/- 
ெபற�ப�ட ~C# வ�ைல�M�ளDய�� �ைறவான வ�ைல�M�ளD வழ�கிய தி\.காN=தி� க.ணC, ஆ�ேடா 
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�ேபN� & சNவ P�, காைர�� அவNகளDC வ�ைல�M�ளDைய ஏ"கA, அத"கான ெதாைக F.36000/-�� மCற 
அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M:   
                 அ. �ைறவான வ�ைல�M�ளDைய ஏ"கலா,. 

(ந.க.எ..4524/2021/எ<1) 
 12 இ%நகரா�சி  க�வ� நிதி - 2021-22  C கீe F.24.00 இல�ச, மதி�பj�� இ%நகரா�சிய�� நகரா�சி�� 

ெசா%தமான ராமநாதெச�யாN  உயNநிைல�ப�ளD  வளாக=தி� �>த� வ��பைறக� க�ட, க�>த� 
பண��� நகNமCற, ஒ�Mத� அளD�க�ப�டதC ேபO� 05.10.2022 அC# ஒ�ப%த�M�ளDக� ேகார�ப�ட8.  இதி� 
கீe�க.டவா# இர.> ஒ�ப%த�M�ளDக� வர�ெப"#�ளன. இர.> ஒ�ப%த�M�ளDய�C  ஒ�Mேநா�� ப�ய� 
ப�Cவ\மா#. 
வ.எ@ ஒ(பBததார# ெபய# ஒ(பBத சதவ Cத� 
1 தி\..ெச%தி��மாN,  காைர��. மதி�பj�ைடவ�ட(+) 4.81% �>த� 
2 தி\.ேக.எ�.ரவ� , ப�ள=�N. மதி�பj�ைடவ�ட(+) 9.39%  �>த� 

    ேம"க.ட தி\. .ெச%தி��மாN காைர��  அவNகளDC ஒ�ப%த�M�ளD மதி�பj�ைட வ�ட �>தலாக 5 
சதவ Pகித=தி"�� உ�ள8. ேமL,, பண�ய�C 9�கிய=8வ, ம"#, அவசர=ைத� க\தி நகNமCற=தி"� உ�ள 
அதிகார=ைத பயCப>=தி மதி�பj�ைடவ�ட 5 சதவ Pகித, வைர �>த� உ�ள ஒ�ப%த�M�ளDகைள மCற, 
ஏ"கலா, என நகரா�சி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ..2.7.2-� ெதOவ��க�ப�>�ள8.  இ%நிைலய�� 
மதி�பj�ைட வ�ட 4.81% அதிக, உ�ள தி\. .ெச%தி��மாN காைர��  அவNகளDC ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன 
ஏ"#�ெகா�ள மCற=திC அKமதிேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக� �றி�M:1.அKமதி�கலா,. 

ந.க.எ..2880/2021/இ1 
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 13      காைர�� நரா�சிய�� ெபா8`காதார�ப�OA 36 வாN>களDL, உ�ளா�சி ேதNத� எதிNெகா.> ப�ள P<சி� 
பAடN ேசN%8 நPN=த `.ணா,M கல%8 ெதளD�க ேவ.i�ள8. த"ெபா78 நPN=த `.ணா,M அளA 
�ைறவாக உ�ள8. நPNதத `.ணா,M �� 20000 கிேலா ேதைவ�ப>கிற8. எனேவ ெபா\ளDைன வா��வத"�, 
உ=ேதச ெசலவ�ன, F.3,00,000/-"� மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M : அKமதி�கலா,. 

(ந.க.எ..  533 /2022/எ<1) 
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 14       காைர�� நகரா�சி ெபா8 `காதார�ப�Oவ�� நாC� �.fய�N ைமய�க� ெசய�ப�> வ\கிCறன. 
இ�� வ P>ேதா#, ம��, ��ைபக�, ம�காத ��ைபக� ப�O=8 வா�க�ப�> ம��, ��ைபக� அைன=8, 
�.�ய�N ைமய�களD� ைவ=8 உரமா�க�ப>கிற8. அ�வா# பண�யாளNக� வ P>ேதா#, வா�கி�ெகா.> 
வ\, ம��, ��ைபக� அைன=ைதi, தின%ேதா#, எைட ேபா�> அவரவN ப�தி வ P>க;�� த�%தN ேபா� 
உ�ளதா எCபைத அறி%8 ெகா�ளA,, எைட அளA �றி�கA, எைட மிஷிC ஒC# ேதைவ�ப>கிற8. 
ெமா=த, ஐ%8 உர ைமய�க� உ�ளன. எனேவ, ஐ%8 எைட மிஷிCக� ேதைவ�ப>கிற8. இதைன வா�கி� 
ெகா�ள உ=ேதச ெசலவ�ன, F.1,00,000/-"� மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8.  
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அLவலக� �றி�M: 1) அKமதி�கலா, 
                    2) ெபா8 `காதார, அவசர அவசிய, க\தி தனD அLவலN 9C அKமதி 
                      ெப"# ெதாடN நடவ�ைக ேம"ெகா.டைதi, அKமதி�கலா,. 

(ந.க.எ..   /2022/எ<1) 
 15      காைர�� நகரா�சிய�C  2021 -2022, ஆ."கான தி\=திய மதி�பj> ம"#, 2022 -2023, ஆ."கான 

உ=ேதச மதி�பj> தயாN ெசGய�ப�> மCற=திC பாNைவ��, ஒ�MதL��, ைவ�க�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M :  ஒ�Mத� அளD�கலா,. 

(ந.க.எ..315/2017/ப�2) 
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 16               காைர�� நகரா�சிய�� ம=திய, மாநில அர` நிதிய�C கீe ப�ேவ# தி�ட�பண�க� அKமதி�க�ப�> 

கீe�க.ட பண�க� நைடெப"# வ\கிCறன. 

வ. 

எ. 
தி�ட=திC ெபயN பண�ய�C வ�பர, மதி�பj> 

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

J¥òuÎ gâahs®fŸ FoæU¥ò 
300.00 

2 
15th CFC 

�நPN பண� ம"#, திட�கழிA 

ேமலா.ைம பண�க� 
278.00 

3 Special Road Programme 2020-21 rhiy¥gâfŸ 3125.00 

4 Water Supply (Internal Plumbing) �நPN பண�க� 288.00 

5 
15th CFC 2020 - 21 

�நPN பண� ம"#, திட�கழிA 
ேமலா.ைம பண�க� 

278.00 

6 15th CFC 2021 -21 சாைல பண�க� 275.00 

7 
15th CFC 2021-22 

�நPN பண� ம"#, திட�கழிA 
ேமலா.ைம பண�க� 

115.00 

8 KNMT 2021-22 சாைல பண�க� 342.75 

9 TURIP 2021-22 சாைல பண�க� 500.00 

10 
15th UPHC 

நகNMற ஆர,ப `காதார நிைலய, 
க�ட, க�>,பண� 

50.00 

                    ேம"க.ட தி�ட�பண�கைள தவ�N=8 பாரா;மCற உ#�ப�னN ம"#, ச�டமCற உ#�ப�னN ெதா�தி 
ேம,பா> தி�ட=திC கீe ப�ேவ# பண�க� நைடெப"# வ\கிCறன. ேமL,, நPNநிைலக� ேம,பா> பண�க� ம"#, 

பாதாள சா�கைட தி�ட�பண�ய�னா� ேசதமைட%8�ள சாைலகைள சீரைம=8 M8�ப�=த� ேபாCற பண�க;�� நிதி 
ஒ8�கீ> வழ�கிட ேகாO அர`�� க\=8\�க� அK�ப�ப�>�ளன. 

        ேம"க.டவா# நைடெப#, தி�ட�பண�கைள க.காண�=திடA, தி�ட�பண�களDC 9Cேன"ற, �றி=8 

அ�வ�ேபா8 உயN அLவலNகளா� நட=த�ப>, ஆGA� ��ட=தி"� அறி�ைகக� சமN�ப�=த�, Mைக�பட�க� 

எ>=8 அதி� பண�ய�C ெபயN த�ட<` ெசG8 அK�Mத� ம"#, அ�வ�ேபா8 ேகார�ப>, தி�ட�பண�க;�� 

க\=8\�க� தயாN ெசGத� ேபாCற பண�கைள ெசGதிட உதவ�� ெபாறியாளN ஒ\வN ம�>, உ�ளதா� அவ\�� 
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உதவ�யாக கண�ண� த�ட<` ம"#, Autocad ெதO%த ஒ\ நபைர மாவ�ட ஆ�சி= தைலவN அவNகளா� நிNணய, 
ெசGய�ப�ட ெதாைக அ�பைடய�� Outsourcing 9ைறய�� பண���  அமN=தி�  ெகா�ளA,, அத"காக 85  
நா�க;�� (மாN< 2022,ஏ�ர� 2022 ம"#, ேம 2022)  உ=ேதச ெசலA= ெதாைக  F.80,000/-��, மCற=திC அKமதி 
ேவ.ட�ப>கிற8. 

அLவலக��றி�M:     ெபா8நிதிய�C கீe  அKமதி�கலா,. 

(ந.க.எ@.2060/2018/இ1) 
 

 17           காைர�� நகரா�சிய�� ெபா8`காதார ப�Oவ�� கா,பா�டN வாகன எ.. TN 63 T 7828 ப7தைட%8 
உ�ள8 வாகன=திC கிள�< ப�ேள>, சிலி.டN, O�� ஃேபO� ஆகியவ"ைற Mதிதாக மா"ற, ெசGதிட 
அத"கான உ=ேதச ெசலவ�ன ெதாைக F.31,000/-�� மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M : அKமதி�கலா,. 

(ந.க.எ..46/2022/எ<1) 
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 18      இ%நகரா�சி Mதிய ேப\%8 நிைலய வடMற, ெபா8ம�க� வ%8 ெச�L, வ.ண, அ���ள 
கா,பA.> `வO� பாைத அைம�ப8 ெதாடNபாக தி\.எ,.ராஜP எCபவN ெசCைன உயNநPதி மCற, ம8ைர 
கிைளய�� வழ�� ெதாடN%8�ளாN.  வழ�� எ..WP(MD))/14094/2021� நகரா�சி சாNபாக தி\..ெவ�கேட� 
வழ�கறிஞN அவNக� ஆஜராகி வழ�கிைன 9=8 ெகா>=தத"� வழ�� க�டண, F.7500/-�� மCற=திC 
அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 

அLவலக� �றி�M :  அKமதி�கலா,. 
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 19           இ%நகரா�சிய�� க�வ� நிதி 2021-22C கீe F.24.00 இல�ச, மதி�ப��� நகரா�சி�� ெசா%தமான 
ஆல��யாN  உயNநிைல�ப�ளD  வளாக=தி� �>த� வ��பைறக� க�ட, க�>த� பண��� நகNமCற, 
ஒ�Mத� அளD�க�ப�>�ளதா� 12.01. 2022 அC# ஒ�ப%தM�ளD ெபற�ப�டதி� கீeக.டவா# இர.> 
ஒ�ப%த�M�ளDக� வர�ெப"ற8. ஓ�Mேநா��ப�யலிC வ�பர, ப�Cவ\மா#.  

வ.எ@ ஓ(பBததார# ெபய# ஓ(பBத சதவ Cகித� 
1 தி\..ெச%தி��மாN காைர�� மதி�ப��ைட வ�ட (+) 4.85 % �>த� 
2 தி\.ேக.எ� .ரவ�  ப�ள=�N மதி�ப��ைட வ�ட (+) 7.52 % �>த� 

ேம"க.ட தி\. .ெச%தி��மாN காைர��  அவNகளDC ஒ�ப%த�M�ளD மதி�பj�ைட வ�ட �>தலாக 5 
சதவ Pகித=தி"�� உ�ள8. ேமL,, பண�ய�C 9�கிய=8வ, ம"#, அவசர=ைத� க\தி நகNமCற=தி"� உ�ள 
அதிகார=ைத பயCப>=தி மதி�பj�ைடவ�ட 5 சதவ Pகித, வைர �>த� உ�ள ஒ�ப%த�M�ளDகைள மCற, 
ஏ"கலா, என நகரா�சி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ..2.7.2-� ெதOவ��க�ப�>�ள8.  இ%நிைலய�� 
மதி�பj�ைட வ�ட 4.85% அதிக, உ�ள தி\. .ெச%தி��மாN காைர��  அவNகளDC ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன 
ஏ"#�ெகா�ள மCற=திC அKமதிேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக� �றி�M: 
    1.அKமதி�கலா,. 

ந.க.எ..4483/2021/இ1 
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 20      இ%கரா�சிய�� அைம�க�ப�>�ள தைலைம நிரளD�M நிைலய, உ�ளD�ட அைன=8 க�டைம�M 
வசதிகைள பராமO=த�, இய��த� ம"#, 9ைறயான �நPN வ�நிேயாக, ெசGத� ேபாCற �நPN வ�நிேயாக, 
ச,ப%த�ப�ட அைன=8� பண�கைள ெசGதிட ேதைவயான பண�யாளNக� இ�லாத காரண=தா� நகரா�சி 
நிNவாக தைலைம� ெபாறியாளN அவNகளDC அKமதி ெப"# கட%த 2015, ஆ.லி\%8 தனDயாN நி#வன, 
~ல, பராமO�M பண� ேம"ெகா�ள�ப�> வ\கிற8. அதைன ெதாடN%8 இ�பண�ய�ைன கட%த ஒரா."� 
ேம"ெகா�ள நகNமCற தPNமான, எ..419, நா�.08.03.2019� ஒ�Mத� ெபற�ப�ட8 இ�பராமO�M பண��� 
தைலைம� ெபாறியாளN, நகரா�சி நிNவாக ஆைணயரக,, ெசCைன அவNகளா� 13.06.2019� அKமதி வழ�கி 
உ=தரவ�ட�ப�ட8. (ந.க.எ..23651/2013/DO1. நா�.13.06.2019) அதCப ஒ�ப%த�M�ளDக� ெபற�ப�> ஓரா."� 
பராமO�M பண� ேம"ெகா�ள�ப�> வ%த8. ந.க.எ.. 29156/2019/DO1 நா�.07.10.2020Cப ேமL, ஓரா."� 
நP��க�ப�ட8. 31.07.2021 வைர பராமO�M பண� ேம"ெகா�ள�ப�ட8. 01.08.2021 9த� ேமL, ஓரா."� 
நP��M ெசGய (~Cறா, ஆ.>)நகரா�சி நிNவாக ம.டல ெசய"ெபாறியாளN அவNக;�� க\=8\ 
அK�ப�ெப"# அவNக� ந.க.எ..2472/2021/ப�3 நா�.22.07.2021-Cப தைலைம�ெபாறியாளN அவNக;�� 
M8�ப�=த� ெசGய க\=8\�க� அK�ப� உ�ளாN. 
     இ%நிைலய�� 9தCைம= தைலைம� ெபாறியாளN அKமதி கிைட�பதி� காலதாமத, ஏ"ப�டதா� 
அKமதி கிைட��,வைர த"காலிமாக 01.11.2021 9த� 31.01.2022 9ய ~C# மாத�க;�� இ�பராமO�M 
பண�ைய ெசG8வ\, ஒ�ப%ததாரN தி\..ெச%தி��மாN அவNக� ~ல, பண� ேம"ெகா�ள�ப�ட8. 
இ%நிைலய�� 9தCைம தைலைம ெபாறியாளOC அKமதி கிைட�பதி� ேமL, கால தாமத, ஏ"ப>வதா� 
அKமதி கிைட��, வைர த"காலிமாக 01.02.2022 9த� 30.04.2022வைர ~C# மாத�களD� இ�பண�ைய ெசG8 
வ\, ஒ�ப%தாரN தி\..ெச%தி��மாN ~ல, ெதாடN%8 த"ேபா8 உ�ள மாத%திர ஒ�ப%த ெதாைகய�C 
அ�பைடய�� ேம"ெகா�ளA, ம"#, அத"கான உ=ேதச ெசலA=ெதாைக F.23.00 இல�ச=தி"� மCற=திC 
அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M  
                அ) மCற, அKமதி�கலா, 
                ஆ) ெசலவ�ன=ைத �நPN நிதிய�Cகீe ேம"ெகா�ளலா,. 

(ந.க.எ..1137/2019/இ1) 
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 21      இ%நகரா�சி�� ெசா%தமான ெபா8 `காதார� ப�OA கா,ேப�� வாகன, எ..  
TN25 AQ 8404-�� வாகன, ப78 சீNெசG8 ெபற 07.01.2022 அC# வ�ைல�M�ளDக� ேகாOயதி� கீeக.டவா# 
~C# வ�ைல�M�ளDக� வர�ெப"#�ளன. 
1.தி\.காN=தி� க.ணC, ஆ�ேடா �ேபN� & சNவ P�, 
  காைர��              -      F. 35,500/- 
2.ேவL ேமா�டN� ,�ரAC நகN, காைர��   - F.37,500/- 
3.தி\.ேகஎ�.ர�ம=8�லா, ரகிமா இ�சினDயO� ஒN��, 
காைர��              - F.37,000/- 
ெபற�ப�ட ~C# வ�ைல�M�ளDய�� �ைறவான வ�ைல�M�ளD வழ�கிய தி\.காN=தி� க.ணC, ஆ�ேடா 
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�ேபN� & சNவ P�, காைர�� அவNகளDC வ�ைல�M�ளDைய ஏ"கA, அத"கான ெதாைக F.35,500/-�� மCற 
அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: அ. �ைறவான வ�ைல�M�ளDைய ஏ"கலா,. 

(ந.க.எ..    /2022/எ<1) 
 22      காைர�� நகரா�சி ெபா8 `காதார ப�Oவ�� ெட�� த>�M ெதாடN நடவ�ைகக� ேம"ெகா�ள�ப�> 

வ\கிற8. அதCப வ P>வ Pடாக ெசC# ெட�� ம"#, ஏ� ெகா` ஒழி�M நடவ�ைகக� ேம"ெகா�ள�ப�> 
வ\கிற8.  அத"� Domestic Breeding Checker (DBC) நியமி=8 பண�யா"றி வ\கிCறனN.   
       ேம"ப DBC பண�யாளNக� மாவ�ட ஆ�சியN அLவலக தினசO ஊதிய ப�யலிCப ச,பள, 
வழ�க�ப�> வ\கிற8.  ஏ"ெகனேவ, ஜனவO - 2022 ம�>ேம அKமதி ெபற�ப�>�ள8. த"ேபா8 உ�ளா�சி 
ேதNத� அறிவ���, �e நிைல உ�ளதாL, ஒ�ப%த�M�ளD ேகார இயலாத நிைலi, உ�ள8 ஆதலா� 
த"ேபா8 பண� ேம"�ெகா.ட வ\, ஒ�ப%தாரான தி\..ெச%தி��மாN -��   ப��ரவO 2022 ம"#, மாN< 2022 
ஆகிய இ\மாத�க;�� ம�>ேம பண� நP�M ெசGயலா,. த"ேபா8 வOவ�தி�M அ�பைடய��   35,463 வ P>க� 
4573 வண�க நி#வன�க�   உ�ளதா� ஒ\ DBC பண�யாளNக;�� 50 வ P>  வ Pத, 6 நா�க;�� 300 வ P>க� 
வார=தி"� பாN=8 வரேவ.>,. உ=ேதசமாக 118 வைர DBC பண�யாளNக� நியமி�க�பட ேவ.>,.  118 
பண�யாளNக� தினசO ஊதிய, F.270.00/- வ Pத, ஒ\ மாத=தி"� 24 நா�க� (ப��ரவO 28 நா�க� ம�>, ) 118 x 
F.270.00 x 24= F.7,64,640/- ம"#, மாN< மாத, 27  நா�க;�� (118 x F.270.00 x 27 = F.8,60,220/- ெமா=த, 
F.16,24,860/-  வைர ெசலவா�,.   
 எனேவ ப��ரவO 2022 ம"#, மாN< 2022�� 118 பண�யாளNக� தினசO  நியமி�கA,, அத"கான உ=ேதச 
ெசலவ�ன, F.16,24,860/-�� மCற=திC அKமதி ெபற அLவலக உ=தரA ேவ.ட�ப>கிற8. 

அLவலக� �றி�M: 1.அKமதி�கலா,. (ந.க.எ.. 3245/2017/எ<1) 
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 23          காைர�� நகரா�சி���ப�ட 36 வாN>களD� வாN> ம#வைரயைற ெசGததிC ேபO� நகர வைரபட,, 
36 வாN>க;�கான வைரபட�க� வா��<சாவக� �றி��, தனD வைரபட�க� வாN> வாOயான வ�வர 
வைரபட�க� நகர வைரபட=தி� வா��<சாவக� �றி��, வைரபட,, ம.டல வைரபட�க� வா��க� 
எ.fமிட=திC வைரபட�க� வா�� எ%திர�க� ெகா.> ெச�L, வைரபட�க� வா��க� 
எ.fமிட=திைன �றி��, `"# வைரபட�க� ேபாCறைவ Auto Cad ~ல, அ�வ�ேபா8 உயN அதிகாOகளDC 
அறிAைரகளDC ப, ப�ேவ# த\ண�களD� M=தக வவ�� தயாN ெசGய�ப�ட8. 
     ேமL, வா��<சாவ க�டட=திைன ெசCறைடவத"கான வைரபட,, வா��<சாவ அைம%8�ள 
க�ட=திC 97ைமயான 9க�M ேதா"ற, வா��<சாவ அைறய�C 9க�M ேதா"ற, ம"#, வா��<சாவ 
அைறய�C உ�வைரபட, ஆகியைவ Auto cad ~ல, தயாN ெசGய�ப�ட8 ம"#, ேபா�ேடா எ>�க�ப�ட8 JPG 
Format-� தயாN ெசG8 கண�னDய�� உ�ள P> ெசGய�ப�ட8. 
     எனேவ, ேம"காf, இன�க;�கான உ=ேதச ெசலA= ெதாைக F.1.50 இல�ச=தி"� மCற=திC அKமதி 
ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக�றி�M : மCற, அKமதி�கலா, 
ந.க.எ..3152 /2016/சி6 
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 24           இ%நகரா�சி க�>பா�C கீe இய�கி வ\, ச=8ணA ைமய�களD� உ�ள காலி சா��க� ஏல, 
ம"#, ஒ�ப%த�M�ளD ேகார�ப�டதி� 9=திைரய�ட�ப�ட இர.> ஒ�ப%த�M�ளDக� 13.01.2022, ேததியC# 
வர�ெப"ற8. வர�ெப"ற ஒ�ப%த�M�ளDகளDC வ�வர, மCற=திC பாNைவ��, 9வ�"�, ைவ�க�ப>கிற8. 

வ.எ@ ஒ(பBதாL  ெபய# ம�$� MகவL காலி சா��க� 
வ�பர� 

1 K.கேணசC, 
24,மாOய,மC ேகாவ�� ெத\, 
M8ச%ைத கிழ��, 
காைர�� 

12.00 

2 G.ப�ரM 
24, கேணசMர,, 
M8<ச%ைத கிழ��, 
காைர�� 

11.00 

அLவலக �றி�M :  

வOைசஎ..1� �>த� ஒ�ப%த�M�ளD அளD=8�ள K.கேணசC,24,மாOய,மC ேகாவ�� ெத\, காைர�� 
எCபவOC ஒ�ப%த�M�ளDைய ஏ"கலா, 
ந.க.எ..5713/2013/சி3 
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 25 காைர�� நகரா�சி ெபா8 `காதார�ப�Oவ�� இய�கி வ\, �பN  வாகன, TN63 T2417-�� PTO கியN ம"#, 
ஹ�ராலி� ஆய�� மா"ற, ெசGவத"� ெதாைக F.33,000/-�� மCற அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக� �றி�M: 
                  1) அKமதி�கலா, 
                  2) ெபா8 `காதார, அவசர அவசிய, க\தி தனD அLவலN 9C அKமதி 
                     ெப"# ெதாடN நடவ�ைக ேம"ெகா.டைதi, அKமதி�கலா,. 

(ந.க.எ..531/2022/எ<1) 
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 26 இ%நகரா�சி�� ெசா%தமான ெபா8 `காதார� ப�OA கா,ேப�� வாகன, எ..  
TN63 AT 7828-�� வாகன, ப78 சீNெசG8 ெபற 19.01.2022 அC# வ�ைல�M�ளDக� ேகாOயதி� கீeக.டவா# 
~C# வ�ைல�M�ளDக� வர�ெப"#�ளன. 
1. தி\.காN=தி� க.ணC, ஆ�ேடா �ேபN� & சNவ P�, 
        காைர��             -        F. 31,000/- 
2. ேவL ேமா�டN� ,�ரAC நகN, காைர��        -        F. 33,000/- 
3. தி\.ேகஎ�.ர�ம=8�லா, ரகிமா இ�சினDயO� ஒN��, 
       காைர��             -        F.32,500/- 
ெபற�ப�ட ~C# வ�ைல�M�ளDய�� �ைறவான வ�ைல�M�ளD வழ�கிய தி\.காN=தி� க.ணC, ஆ�ேடா 
�ேபN� & சNவ P�, காைர�� அவNகளDC வ�ைல�M�ளDைய ஏ"கA, அத"கான ெதாைக F.31,000/-�� மCற 
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அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M:   
                அ. �ைறவான வ�ைல�M�ளDைய ஏ"கலா,. 
(ந.க.எ..46/2022/எ<1) 

 27      இ%நகரா�சி  க�வ� நிதி - 2021-22  C கீe F.3.50 இல�ச, மதி�பj�� ெச�ைச ஔைவயாN அ�கCவா 
க�ட, பராமO�M பண�கைள ேம"ெகா�;த�  பண��� நகNமCற, ஒ�Mத� அளD�க�ப�டதC ேபO� 20.01.2022 
அC# ஒ�ப%த�M�ளDக� ேகார�ப�ட8.  இதி� கீe�க.டவா# இர.> ஒ�ப%த�M�ளDக� வர�ெப"#�ளன. 
இர.> ஒ�ப%த�M�ளDய�C  ஒ�Mேநா�� ப�ய� ப�Cவ\மா#. 
 
வ.எ@   ஒ(பBததார# ெபய#               ஒ(பBத சதவ Cத� 
1 தி\மதி.B.வச%தா,  காைர��. மதி�பj�ைடவ�ட(+) 0.18% �ைறA 
2 M/S }ரண� & ேகா, காைர�� மதி�பj�ைடவ�ட(+) 1.33%  அதிக, 

    ேம"க.ட ஒ�ப%த�M�ளDகளD�  தி\மதி.B.வச%தா, ஒ�ப%ததாரN காைர��, எCற நி#வன, அளD=8�ள 
ஒ�ப%த�M�ளD மதி�பj�ைடவ�ட 0.18% �ைறவாக உ�ள8. எனேவ ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன  ஏ"#�ெகா�ள 
மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
                அ) அKமதி�கலா,. 

ந.க.எ.:- 311 /2019 /இ1 
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 28 இ%நகரா�சி  க�வ� நிதி - 2021-22  C கீe F.3.50 இல�ச, மதி�பj�� இ%நகரா�சிய�� உ�ள ெத"� ெத\ 
நகரா�சி ப�ளD வளாக=தி� உ�ள அ�கCவா  க�ட, பராமO�M பண�கைள ேம"ெகா�;த�  பண��� 
நகNமCற, ஒ�Mத� அளD�க�ப�டதC ேபO� 20.01.2022 அC# ஒ�ப%த�M�ளDக� ேகார�ப�ட8.  இதி� 
கீe�க.டவா# இர.> ஒ�ப%த�M�ளDக� வர�ெப"#�ளன. இர.> ஒ�ப%த�M�ளDய�C  ஒ�Mேநா�� ப�ய� 
ப�Cவ\மா#. 
 
வ.எ@   ஒ(பBததார# ெபய#               ஒ(பBத சதவ Cத� 
1 M/S }ரண� & ேகா, காைர�� மதி�பj�ைடவ�ட(+) 2.57% அதிக, 
2 தி\மதி.B.வச%தா,  காைர��. மதி�பj�ைடவ�ட(+) 0.24%  �ைறA 

    ேம"க.ட ஒ�ப%த�M�ளDகளD�  தி\மதி.B.வச%தா, ஒ�ப%ததாரN காைர��, எCற நி#வன, அளD=8�ள 
ஒ�ப%த�M�ளD மதி�பj�ைடவ�ட 0.24% �ைறவாக உ�ள8. எனேவ ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன  ஏ"#�ெகா�ள 
மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
                அ) அKமதி�கலா,. 

ந.க.எ.:- 311/2019 /இ1 
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 29      காைர�� நகரா�சிய�C ெபா8`காதார�ப�Oவ�� பண�MO%8 26.09.2000-� பண�ய�ைடேய மரணமைட%த 
தி\மதி.கா%தி எCபவOC மகC தி\.ேக.சரவணC எCபவN க\ைண அ�பைடய�� பண� ேவ. ெசCைன 
உயNநPதிமCற ம8ைர கிைளய�� W.P.MD.No.960/2018-� வழ�� ெதாடN%தாN.  த"ேபா8 மKதாரN தி\.ேக.சரவணC 
16.08.2018� மரணமைட%ததா� இ�வழ�� த�;ப ெசG8 தPN�M 05.01.2022-� வர�ெப"#�ள8.  எனேவ, 
ேம"ப வழ�கி"காக அர` வழ�கறிஞ\�� வழ�� க�டண, F.7500/ைன வழ�க மCற அKமதி 
ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M  மCற, அKமதி�கலா,. 

(ந.க.எ..332/2018/எ<2) 
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 30           பாரா;மCற உ#�ப�னN உ��N அப�வ�\=தி தி�ட, 2018-19ப 9Cனா� சிவக�ைக பாரா;மCற 
உ#�ப�னN தி\.ப�,ஆN,ெச%தி�நாதC அவNகளDC பO%8ைரய�C ப F.10.00 இல�ச, மதி�பj�� காைர�� 
நகர, ேதவN சிைல அ\கி� சீரண� அர�க, அைம��, பண��� மாவ�ட ஆ�சி தைலவN சிவக�ைக 
அவNகளDC கத ந.க.எ..ஏ8/2075/18. நா�.05.09.2018 நிNவாக அKமதி வழ�க�ப�ட8 அதைன ெதாடN%8 ேம"ப 
பண��� 03.10.2018� ஒ�ப%த�M�ளD ேகார�ப�> 02.01.2019� ஒ�ப%ததாரN தி\..ெச%தி��மாN எCபவ\�� 
ேவைல உ=தரA வழ�க�ப�ட8. 
     இ%நிைலய�� ேதவNசிைல அ\கி� சீரண� அர�க, அைம��, பண� ெசGவதா� அ\கி� உ�ள அர` 
ஆதிதராவ�டN மாணவ�யN வ�>தி��, ம"#, அ%த வழிய�� ெச�L, வாகன�க;��, இைட�# ஏ"ப>, 
என ெதOவ�=8 தி\.பழ,அழ�`%தர, உ�ளD�ட அ�ப�திைய ேசN%த நபNக� பண�ய�ைன ெசGயவ�டாம� த>=8 
நி#=தினN. ேமL, காவ�8ைற�� ம"#, காைர�� வ�டா�சியN அவNக;��, MகாN ெகா>=தனN அதைன 
ெதாடN%8 வ�டா�சியN அவNக� அ%த இட=தி� சீரண� அர�க, க�>வத"� ெபா8 ம�க� எதிN�M இ\�பதா� 
மா"# இட, ேதNA ெசG8 பண�ைய ேம"ெகா�ளலா, எனA, அ8வைர பண�ைய நி#=தி ைவ�கA, 
ெதOவ�=தனN, அதைன ெதாடN%8 பண� த"காலிகமாக நி#=திைவ�க�ப�ட8. 
     ேம"ப கைலயர�க, க�>வத"� மா"# இட,ேத காைர�� நகரா�சி���ப�ட ப�திகளD� ேதய 
ேபா8 காைர�� நகரா�சி� ப�ளD ஆல��யாN வ Pதி நகரா�சி� ப�ளD வளாக=தி"�� இட, ேதNA 
ெசGய�ப�> சீரண� அர�க, க�>வத"� பண� ேம"ெகா�ள மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக�றி�M : மCற, அKமதி�கலா,.            (ந.க.எ..4542/2018/இ1) 
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 31  இ%நகரா�சி ப�திய�� உ�ள ெத\ வ�ள��கைள பராமO�M பண� ேம"ெகா�ள அKமதி�க�ப�ட கால, 
31.03.2022� 9வைடய இ\�பதா� நகரா�சி நிNவாக இய��நN ெசCைன அவNகளDC 02.10.2021-, ேததிய 
ந.க.எ..21287/2021/EA-2C ப ெவளD�ெகாணNA 9கைம ~ல, ெத\வ�ள�� பராமO�M பண�க;�� 
பண�யாளNகைள பண�யமN=8வ8 ெதாடNபாக ப�ேரரைண F.15.46 இல�ச=தி"� தயாN ெசG8 நிNவாக அKமதி 
ேவ. உOய 9CெமாழிAகைள நகரா�சி நிNவாக இய��நN ெசCைன அவNக;�� இ%நகரா�சி கத 
ந.க.எ..53/2019/இ1, நா�.19.11.2021 அC# கத, அK�ப�ப�>�ள8. 
     ~Cறா, வ\ட கால=தி"� பண�நP��M ெசGய ெதாைக F.15.00 இல�ச=தி"� மCற=திC பாNைவ��, 
உ=ேதச ெசலA=ெதாைக அKமதி��, ைவ�க�ப>கிற8. 
அLவலக�றி�M : மCற, அKமதி�கலா,              (ந.க.எ..53/2019/இ1) 
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 32       காைர�� நகரா�சி ெபா8`காதார�ப�OA திட�கழிA ேமலா.ைம பண�க� நவ,பN 2021 9த� ம# 
ஒ�ப%த�M�ளD ேகா\வ8 �றி=8 நகரா�சி நிNவாக இய��நN அLவலக=திலி\%8 அறி�ைக வ\, வைர 
பண�க� ேம"ெகா�ள �றி�ப�ட�ப�ட8. அதCப மCற= தPNமான எ..186 நா�.29.10.2021C ப மCற அKமதி 
ெப"# பண�க� ேம"ெகா�ள�ப�> வ\கிCறன. அதCப கட%த நவ,பN 2021 ம"#ம ச,பN 2021"� 
ஒ�ப%தார\�� அதC ப�ய� ெதாைக F.39,24,661/- வழ�க�ப�ட8. ேமL, சிற�M நிைல நகரா�சி�� 
அரசாைண எ..334 நா�.03.08.2016C ப F.55.00 இல�ச=தி"� ம�>, ெசலவ�ன, ெசGய உ<ச வரC9ைற 
உ�ளதா� ம�த, F.15,75,339/-�� ம�>ேம அKமதி உ�ள8. த"ேபா8 ஜனவO மாத, ப�� ப�ய� ெதாைக 
உ=ேதசமாக F-19.00 இல�ச, வர வாG�M�ள8. ஆதலா� ஜனவO மாத=தி"கான ப�ய�ெதாைக அKமதி 
ேபாக ம�த9�ள ெதாைக��, உ�ளா�சி ேதNத� அறிவ���, �eநிைல உ�ளதா� ப��ரவO ம"#, மாN< 
மாத=தி"கான ெசலவ�ன=ெதாைக��, ேம"ப அரசாைண�� உ�ப�> ெசலவ�ன, ேம"ெகா�ள மCற அKமதி 
ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M :அKமதி�கலா,.             (ந.க.எ..6800/2016/எ<1 
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 33      இ%நகரா�சி ெபாறிய�ய� ப�Oவ�� இய�கிவ\, ஈ�M வாகன, எ.. TN63 T 3333 ம"#, TN63 R 5566 ஆகிய 
இர.> வாகன�க;, வா�க�ப�> 14 ஆ.>க;�� ேம� ஆனதாL, ேமL, அ�க ப78 
ஏ"ப>வதாL,, hச� ெசலவ�ன, அதிகமாக ஆ�வதாL, இர.> ஈ�M வாகன�க;�� பதிலாக Mதிதாக 
இேனாவா காN வா��வத"� ஆ�, உ=ேதச ெசலவ�ன, FபாG (31.00x2.00) 62.00/- இல�ச=தி"� மCற=திC 
அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக �றி�M :  மCற, அKமதி�கலா,       (ந.க.எ..1247/2012/இ1) 
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 34      காைர�� நகரா�சிய�� இய�கிவ\, அ,மா உணவக=திC சைமய� இய%திர�க� ப7தைட%8 
உ�ளதா� சைம�க இயலாத நிைலய�� உ�ளதாL,, False celing ெபயN%8 வ�7, நிைலய�� உ�ளதாL,, 
`"றிL, அைம�க�ப�>�ள Paver block க"க� ேசதமைட%8�ளதா� இதைன மா"றA,, மிCசார வ�ள��க� 
ேசதமானவ"ைற மா"றA, ேவ.ய8 அவசியமாகிற8. இ�பண�ய�ைன ேம"ெகா�ள தயாN ெசGய�ப�ட 
மதி�பj�>= ெதாைக F.3.80/-இல�ச, ஆ�,. 
     ேம"க.ட பண�ய�C 9�கிய=8வ, க\தி 21.01.2022 அC# ஒ�ப%த�M�ளDக� ேகார�ப�ட8.  இதி� 
கீe�க.டவா# இர.> ஒ�ப%த�M�ளDக� வர�ெப"#�ளன.  இர.> ஒ�ப%த�M�ளDய�C  ஒ�Mேநா�� 
ப�ய� ப�Cவ\மா#. 
 

வ.எ..    ஒ�ப%ததாரN ெபயN             ஒ�ப%த சதவ Pத, 
1 தி\.D.ெச%தி��மாN,  காைர��. மதி�பj�ைடவ�ட 0.23% �ைறA 
2 தி\. T.9\கC,  காைர��. மதி�பj�ைடவ�ட 1.53 %அதிக, 

       ேம"க.ட ஒ�ப%த�M�ளDகளD� தி\.D.ெச%தி��மாN, காைர��, எCபவN அளD=8�ள ஒ�ப%த�M�ளD 
மதி�பj�ைடவ�ட 0.23% �ைறவாக உ�ள8. எனேவ ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன  ஏ"#�ெகா�ள மCற=திC அKமதி 
ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M:     அ) அKமதி�கலா,.     ந.க.எ.-200/2021/இ1 
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 35 காைர�� நகரா�சி�� உ�ப�ட வாN> எ..5, தமிeச�க, சாைலய�C உ�Mற, உ�ள தைர�பாலமான8 
க�ட�ெப"# பல வ\ட�க� ஆவதா� ேம"பால=திC தைர�ப�தி உைட%8,, இதC ப�க<`வNக� 
அO�க�ெப"# பால, பலவ Pனமைட%8 ேமா�டாN வாகன�க� ெச�ல பா8கா�ப"ற நிைலய�� உ�ளதாL,, 
ெபா8ம�க� ேபா��வர=தி"� மிகA, சிரம�ப>வதாL,, ேசதமைட%த பால=ைத இ=8 அ�Mற�ப>=தி 
Mதியதாக பால, அைம�க ேவ.ய8 அவசியமாகிற8. இ�பண�ைய ேம"ெகா�ள அKமதி��,, இத"கான 
மதி�பj�>= ெதாைக F.7.70 இல�ச, ஆ�, 
     ேம"க.ட பண�ய�C 9�கிய=8வ, க\தி 21.01.2022 அC# ஒ�ப%த�M�ளDக� ேகார�ப�ட8.  இதி� 
கீe�க.டவா# இர.> ஒ�ப%த�M�ளDக� வர�ெப"#�ளன.  இர.> ஒ�ப%த�M�ளDய�C  ஒ�Mேநா�� 
ப�ய� ப�Cவ\மா#. 

வ.எ..      ஒ�ப%ததாரN ெபயN            ஒ�ப%த சதவ Pத, 
1 தி\..ெச%தி��மாN,  காைர��. மதி�பj�ைடவ�ட  0.28% �ைறA 
2 தி\.T.9\கC,  காைர��. மதி�பj�ைடவ�ட  3.19% அதிக, 

     ேம"க.ட ஒ�ப%த�M�ளDகளD� தி\..ெச%தி��மாN, காைர��, எCபவN அளD=8�ள ஒ�ப%த�M�ளD 
மதி�பj�ைடவ�ட 0.28% �ைறவாக உ�ள8. எனேவ ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன  ஏ"#�ெகா�ள மCற=திC அKமதி 
ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
                  அ) அKமதி�கலா,. 
ந.க.எ.-200/2021/இ1 
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 36           காைர�� நகரா�சிய�� ஔைவயாN ெத\வ�� உ�ள ெபா8�கழி�ப�ட, அ�ப�தி ம�க;�� மிகA, 
அ=தியாவசிய ேதைவயா�,. இ�கழி�ப�ட, க�ட�ெப"# ஆ.>க� பல கட%ததா� க�ட=திC சிலப�திகளD� 
சிெம.� }<`க� ெபயN%8,, ேம"�ைர ெபயN%8,, கதAக� ப78க� ப7தைட%8,, த.ணPN ைப�Mக�, 
ம"#, மிC வ�ள��க� ேபாCறைவ சீரைம�க ேவ.i, உ�ளதா� பராமO�M பண�க� ேம"ெகா�ள 
அKமதி��,, இத"கான மதி�பj�>=ெதாைக F.6.50/- இல�ச, ஆ�,. 
     ேம"க.ட பண�ய�C 9�கிய=8வ, க\தி 20.01.2022 அC# ஒ�ப%த�M�ளDக� ேகார�ப�ட8.  இதி� 
கீe�க.டவா# இர.> ஒ�ப%த�M�ளDக� வர�ெப"#�ளன.  இர.> ஒ�ப%த�M�ளDய�C  ஒ�Mேநா�� 
ப�ய� ப�Cவ\மா#. 
வ.எ. ஒ�ப%ததாரN ெபயN ஒ�ப%த சதவ Pத, 

1 தி\மதி.B வச%தா, காைர��. மதி�பj�ைடவ�ட  0.27% �ைறA 
2 தி\.9.`%தரபா.யC, காைர��. மதி�பj�ைடவ�ட  3.42% அதிக, 

       ேம"க.ட ஒ�ப%த�M�ளDகளD�  தி\மதி.B.வச%தா, காைர�� எCற ஒ�ப%ததாரN அளD=8�ள 
ஒ�ப%த�M�ளD மதி�பj�ைடவ�ட 0.27% �ைறவாக உ�ள8. எனேவ ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன  ஏற¦#�ெகா�ள 
மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
                 அ) பண�ய�C மதி�பj> ெதாைக�� அKமதி வழ�கலா,. 
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                 ஆ) பண�ய�C 9�கிய=8வ, க\தி நகNமCற 9C அKமதிைய   
                     எதிNேநா�கி ஒ�ப%த�M�ளD ெபற�ப�ட=ைதi, மCற, ஏ"கலா,  
ந.க.எ.. 311/2019/இ1 

 37      காைர�� நகரா�சிய�� 2nd SHPC தி�ட=திC கீe 50TPD திறC ெகா.ட Centralized processing plant அைம�க 
F.148.00 ல�ச, ஓ8�கீ> ெசGய�ப�> இய%திர�க� வா�க�ப�> ெபா\=த�ப�ட நிைலய�� 09.03.2021 அC# 
நகரா�சி நிNவாக இய��னரக ேம"பாNைவ� ெபாறியாளN அவNக� ேநராGA ெசGத ேபா8 இய%திர�க� 
பயCப>=8, நிைலய�� இ\%8�ள8. எனேவ இ%த இய%திர�கைள பயCபா�>�� ெகா.>வர 
அறிA#=தியதC ேபOL,, Bio-mining 9ைறய�� ��ைபக� தவ�ர ம�த9�ள ��ைபகைள இ%த இய%திர=திC 
~ல, ப�O=ெத>=8 பயCபா�>�� ெகா.>வர அKமதி��,, இத"கான ெசலவ�ன, மாத, 1-�� ெதாைக 
F.6.50ல�ச, வ Pத, 6 மாத கால=தி"� (ப��ரவO2022 9த� ஜPைல2022 வைர) மாதா%திர இய��த� ம"#, 
பராமO�M பண�க� ேம"ெகா�ளA, ேவ.i�ள8.  
     அ�பண�ய�� 9�கிய=8வ, ம"#, ெபா8 `காதார பண�ய�C அவசிய, க\தி 21.01.2022, ஒ�ப%த�M�ளD 
ெபற�ப�டதி� ஒ�Mேநா�� ப�ய� வ�பர, ப�Cவ\மா#. 
வ.எ. ஓ�ப%ததாரN ெபயN ஓ�ப%த சதவ Pகித, 

1 M/S RM Solutions Melakottaiyur Chennai  மதி�ப��ைட வ�ட 0.17% �ைறA 

2 M/S Elumalaiyan Recycleling Management & 
Construction Ninnaiyar Kallakurichi. 

மதி�ப��ைட வ�ட 0.76% அதிக, 

   ேம"க.ட ஒ�ப%த�M�ளDகளD�  M/S RM Solutions Melakottaiyur Chennai எCற நி#வன, அளD=8�ள ஒ�ப%த�M�ளD 
மதி�பj�ைடவ�ட 0.17% �ைறவாக உ�ள8. எனேவ ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன  ஏ"#�ெகா�ள மCற=திC அKமதி 
ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
              1) பண�ய�C மதி�பj> ெதாைக�� அKமதி வழ�கலா, 
              2) ெபா8 `காதார, பண�ய�C அவசர அவசிய, க\தி நகNமCற 9C   
                அKமதிைய எதிNேநா�கி ஒ�ப%த�M�ளD ெபற�ப�டைதi, மCற, ஏ"கலா,   

                                     ந.க.எ.:- 633 / 2019 / இ1 
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 38     காைர�� நகரா�சிய�� 2nd SHPC தி�ட=திC கீe 50TPD திறC ெகாCட Centralized processing plant அைம�க 
F.148.00 ல�ச, ஓ8�கீ> ெசGய�ப�> இய%திர�க� வா�க�ப�> ெபா\=த�ப�ட நிைலய�� 09.03.2021 அC# 
நகரா�சி நிNவாக இய��னரக ேம"பாNைவ� ெபாறியாளN அவNக� ேநராGA ெசGத ேபா8 இய%திர�க� 
பயCபா�>�� ெகா.>வர அறிA#=திi�ளாN. அதCப Bio-mining 9ைறய�C ~ல,  அ�Mற�ப>=திய 
��ைபக� ேபாக ம�த9�ள ��ைபகைள இ%த இய%திர=திC ~ல, ப�O=ெத>�க அKமதி��,, இய%திர�க� 
பல வ\ட�க� பயCப>=தாம� இ\%8�ளதா� இதி� உ�ள சி#சி# �ைறகைள ப78கைளi, சOெசG8 
பயCப>=தA,, இத"கான ெசலவ�ன, F.9.00ல�ச, ஆ�,. 
   அ�பண�ய�� 9�கிய=8வ, க\திi, ெபா8 `காதார நலC க\தி 21.01.2021, ேததியC# ெபற�ப�ட இர.> 
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ஒ�ப%த�M�ளDக;��,  ஒ�Mேநா�� ப�ய� வ�பர, ப�Cவ\மா#.    
வ.எ. ஓ�ப%ததாரN ெபயN ஓ�ப%த சதவ Pகித, 

1 M/S RM Solutions Melakottaiyur Chennai  மதி�ப��ைட வ�ட 0.08% �ைறA 

2 M/S Elumalaiyan Recycleling Management & 
Construction Ninnaiyar Kallakurichi. 

மதி�ப��ைட வ�ட 1.09% அதிக, 

   ேம"க.ட ஒ�ப%த�M�ளDகளD�  M/S RM Solutions Melakottaiyur Chennai எCற நி#வன, அளD=8�ள ஒ�ப%த�M�ளD 
மதி�பj�ைடவ�ட 0.08% �ைறவாக உ�ள8. எனேவ ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன  ஏ"#�ெகா�ள மCற=திC அKமதி 
ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
              1) பண�ய�C மதி�பj�> ெதாைக�� அKமதி வழ�கலா,. 
              2) ெபா8 `காதார, பண�ய�C அவசர அவசிய, க\தி நகNமCற 9C    
                 அKமதிைய எதிNேநா�கி ஒ�ப%த�M�ளD ெபற�ப�ட=ைத  மCற, ஏ"கலா,   

                                     ந.க.எ.:- 633 / 2019 / இ1 
 39      காைர�� நகரா�சி�� ெசா%தமான ராமநாதC ெச�யாN ேம�நிைல� ப�ளDய�� மாணவ, மாணவ�க;�� 

ேபாதிய கழிவைற வசதி இ�லாததா� ெத"��Mற க�ட=திC ேம�தள=தி� மாணவ�க;�� Mதியதாக 
கழிவைற க�டA,, Incinerator வா�கA, தயாN ெசGய�ப�ட  மதி�பj�>= ெதாைக F.9.50/- இல�ச, ஆ�,. 
     பண�ய�C 9�கிய=8வ, க\தி 21.01.2021, ஒ�ப%த�M�ளD ெபற�ப�டதி� ஒ�Mேநா�� ப�ய� வ�பர, 
ப�Cவ\மா#.    
வ.எ@   ஒ(பBததார# ெபய#               ஒ(பBத சதவ Cத� 
1 தி\.D.ெச%தி��மாN, காைர�� மதி�பj�ைடவ�ட(+) 0.27% �ைறA 
2 தி\.K.`%தரபா.யC,  காைர��. மதி�பj�ைடவ�ட(+) 2.79%  அதிக, 

    ேம"க.ட ஒ�ப%த�M�ளDகளD�  தி\.D.ெச%தி��மாN, ஒ�ப%ததாரN காைர��, எCற நி#வன, அளD=8�ள 
ஒ�ப%த�M�ளD மதி�பj�ைடவ�ட 0.27% �ைறவாக உ�ள8. எனேவ ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன  ஏ"#�ெகா�ள 
மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
                அ) அKமதி�கலா,. 
ந.க.எ.:- 4483/2021/இ1 
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 40      காைர�� நகரா�சி�� ெசா%தமான 9=8�ப�ண, ப�ளDய�C ப�ளD�க�ட�க�, `"#<`வN, ம"#, 
கழிவைற வசதிகைள ேம,ப>=தA,, பராமO�M� பண�க� ேம"ெகா�ள அKமதி��,, இத"கான மதி�பj�>= 
ெதாைக F.4.20 இல�ச, ஆ�,. 
     அ�ப�ளDய�C பண�ய�C 9�கிய=8வ, ம"#, மாணவNகளDC நலC  க\திi,  21.01.2021, ஒ�ப%த�M�ளD 
ெபற�ப�டதி� ஒ�Mேநா�� ப�ய� வ�பர, ப�Cவ\மா# 
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வ.எ@   ஒ(பBததார# ெபய#               ஒ(பBத சதவ Cத� 
1 தி\.D.ெச%தி��மாN, காைர�� மதி�பj�ைடவ�ட(+) 3.77% �>த� 
2 தி\.K.`%தரபா.யC,  காைர��. மதி�பj�ைடவ�ட(+) 0.39%  �ைறA 

    ேம"க.ட ஒ�ப%த�M�ளDகளD�  தி\.K.`%தரபா.யC, ஒ�ப%ததாரN காைர��, எCற நி#வன, 
அளD=8�ள ஒ�ப%த�M�ளD மதி�பj�ைடவ�ட 0.39% �ைறவாக உ�ள8. எனேவ ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன  
ஏ"#�ெகா�ள மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
                அ) அKமதி�கலா,. 

ந.க.எ.:- 4483/2021/இ1 
 41      காைர�� நகரா�சிய�C ப�ரதான நPேர"# நிைலயமான ச,ைம�"# நPேர"# நிைலய வளாக=திC 

உ�Mற, க�டப�>�ள 5.00 ல�ச, லி�டN ெகா�ளளA ெகா.ட தைரம�ட= ெதா�ய�C எ..1 ேம"�ைரய�C 
உ�Mற, சிெம.� }<`�க� ெபயN%8 க,ப�க� ெவளDேய ெதOவதா� ேம"�ைர பலவ Pனமைட%8 உ�ள8. 
எனேவ இதைன பராமO�கA,, தைரம�ட= ெதா�ய�K� `=த, ெசGய ேவ.ய8, அவசியமாகிற8.இதK� 
`மாN 3 அ��, �ைறயாம� வ.ட� ம. (Silt) ப%8�ளதா� இதைன அ�Mற�ப>=த ேவ.ய8,, 
ெதா�ய�C ப�CMற, `"றிi, ேபவN ப�ளா� அைம�க ேவ.ய8 அவசியமாகிற8. எனேவ இ�பண�கைள 
ேம"ெகா�ள�பட தயாN ெசGய�ப�ட மதி�பj�>= ெதாைக F.5.00/- இல�ச, ஆ�,. 
     ேம"க.ட �நPN பண�ய�C அவசர அவசிய, எCபதா� 21.01.2021, ேததிய�� ேகாOய=தி�  ெபற�ப�ட 
இர.> ஒ�ப%த�M�ளD�� ஒ�Mேநா�� ப�ய� வ�பர, ப�Cவ\மா# 
வ.எ@   ஒ(பBததார# ெபய#               ஒ(பBத சதவ Cத� 
1 தி\.D.ெச%தி��மாN, காைர�� மதி�பj�ைடவ�ட 0.34% �ைறA 
2 தி\.K.`%தரபா.யC,  காைர��. மதி�பj�ைடவ�ட(+) 3.24%  �>த� 

    ேம"க.ட ஒ�ப%த�M�ளDகளD�  தி\.D.ெச%தி��மாN, ஒ�ப%ததாரN காைர��, எCற நி#வன, அளD=8�ள 
ஒ�ப%த�M�ளD மதி�பj�ைடவ�ட 0.34% �ைறவாக உ�ள8. எனேவ ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன  ஏ"#�ெகா�ள 
மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
                அ) மதி�பj�> ெதாைக�� மCற, அKமதி�கலா,. 
                ஆ) �நPN பண�ய�C அவசர அவசிய, க\தி நகNமCற 9C அKமதிைய   
                   எதிNேநா�கி ஒ�ப%த�M�ளD ெபற�ப�டைரi, மCற, ஏ"கலா,. 

ந.க.எ..153/2019/இ1 
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 42           காைர�� நகரா�சி���ப�ட சா=த�பா }�கா வளாக=திK� நகரா�சி�� ெசா%தமான வாகன�க� 
நி#=த�ப�> வ\கிCறன. மைழகால�களD� வாகன�க� நி#=8வத"� சிரம, ஏ"ப>வதா�   Paver Block 
தைர=தள, அைம�க ேவ.ய8 அவசியமாகிற8. எனேவ இ�பண�ய�ைன ெசGய தயாN ெசGய�ப�ட 
மதி�பj�>= ெதாைக F.6.40/- இல�ச, ஆ�,. 
     ேம"ப பண�ய�C 9�கிய=8வ, க\தி 21.01.2022, ஒ�ப%த�M�ளD ெபற�ப�டதி� ஒ�Mேநா�� ப�ய� 
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வ�பர, ப�Cவ\மா#.    
 
வ.எ.    ஒ�ப%ததாரN ெபயN           ஒ�ப%த சதவ Pத, 
1 தி\.D.ெச%தி��மாN,  காைர��. மதி�பj�ைடவ�ட  0.31 % �ைறA 
2 தி\. T.9\கC,  காைர��. மதி�பj�ைடவ�ட  2.22 % அதிக, 

           ேம"க.ட ஒ�ப%த�M�ளDகளD� தி\.D.ெச%தி��மாN, காைர��, எCபவN அளD=8�ள 
ஒ�ப%த�M�ளD மதி�பj�ைடவ�ட 0.31% �ைறவாக உ�ள8. எனேவ ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன  ஏ"#�ெகா�ள 
மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
                 அ) அKமதி�கலா,. 

ந.க.எ.-200/2021/இ1 
 43      காைர�� நகரா�சி�� ெசா%தமான பாரதி நகரா�சி� ப�ளDய�C க�ட=திC ேம"�ைர 

மைழ�கால�களD� நPNகசி%8 வ��பைறய�� அமர இயலாத நிைல உ�ளதாL,, மிC கசிவ�� இ\%8 
பா8கா�க Mதியதாக மிCசார வயNக� அைம�க ேவ.ய8,, க�ட=திC வNண�}<`க� }ச ேவ.ய8, 
அவசியமாகிற8. இ�பண�கைள ேம"ெகா�ள அKமதி��,, இத"கான மதி�பj�>= ெதாைக F.9.40 இல�ச, 
ஆ�,. 
    ேம"ப பண�ய�C 9�கிய=8வ, ம"#, மாணவNகளDC நலC  க\திi,  21.01.2022, ஒ�ப%த�M�ளD 
ெபற�ப�டதி� ஒ�Mேநா�� ப�ய� வ�பர, ப�Cவ\மா# 
வ.எ@   ஒ(பBததார# ெபய#               ஒ(பBத சதவ Cத� 
1 தி\.D.ெச%தி��மாN, காைர�� மதி�பj�ைடவ�ட(+) 3.46% அதிக, 
2 தி\.K.`%தரபா.யC,  காைர��. மதி�பj�ைடவ�ட(+) 0.32%  �ைறA 

    ேம"க.ட ஒ�ப%த�M�ளDகளD�  தி\.K.`%தரபா.யC, ஒ�ப%ததாரN காைர��, எCற நி#வன, 
அளD=8�ள ஒ�ப%த�M�ளD மதி�பj�ைடவ�ட 0.32% �ைறவாக உ�ள8. எனேவ ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன  
ஏ"#�ெகா�ள மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
                அ) அKமதி�கலா,. 
ந.க.எ.:- 4483/2021/இ1 
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 44 இ%நகரா�சிய�� ஆல��யாN நகரா�சி உயNநிைல�ப�ளD ப�ளDய�� ெகாேரானா கால�களD� ப�ளD�பராமO�M 
இ�லாதைமயா� வளாக, 97வ8, உ�ள சில க�ட ேசத�கைள சO ெசGத�, கழி�பைறகைள தர, 
உயN=8த� த.ணPN வசதிகைள சீரைம=த� ேபாCற மராம=8 பண�கைள ேம"ெகா.> வNண, }`த� 
பண��� தயாO�க�ப�ட மதி�பj�> ெதாைக F.9.80/- இல�ச=தி"� மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக �றி�M : க�வ� நிதிய�C கீe ேம"ெகா�ள மCற, அKமதி�கலா, 
ந.க.எ..4483/2021/இ1 
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 45 ெபா8 `காதார ப�Oவ�C ேகாO�ைகய�Cப நகரா�சிய�� இய�கிவ\, 4 No’s MCC  ைமய�க;��, நகரா�சி 
ஆல��யாN ேம�நிைல�ப�ளD 1 No’s  ம"#, இராமநாதC ெச�யாN ேம�நிைல�ப�ளD 2 No’s Sanitary Napkine 
Destroyers வா�கி ெபா\=திட தயாN ெசGய�ப�ட மதி�பj�> ெதாைக F.11.50 ல�ச=தி"� மCற=திC அKமதி 
ேவ.ட�ப>கிற8. 

அLவலக��றி�M-   மCற, அKமதி�கலா,.   (ந.க.எ..633/2018/இ1) 
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காைர��� நகரா	சி 
25.01.2022 � ேததிகாைல 11.00 மண��� நைடெப�ற அவசர� �	ட நடவ��ைகக� 

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

ம ற( ெபா�	க� 

Date of 
meeting of 
the council 

S.No. Subject in the Agenda 
Decision of the 

council 

25.01.2022 1 

தமிeநா> நகNMற உ�ளா�சி ேதNத� 2022 9CனD�> ேம"ெகா�ள ேவ.ய 9Cென<சO�ைக 
நடவ�ைகக� �றி=8 மாவ�ட ஆ�சி=தைலவN அவNகளDC அறிA#=தலிCப நகரா�சி அைண=8 வா��சாவ 
ைமய�களDL, சாGதள,, கழி�ப�ட வசதி, மிCவசதி,�நPN வசதிக�,ஆகிய அ�பைட க�டைம�M வசதிக� இ\�பதி� 
உ#தி ெசGய ேவ.i�ளதா�, நகரா�சிய�� உ�ள 97 வா��சாவ ைமய�க;, பாNைவய��> ஆGA 
ேம"ெகா.டதி� கீeக.டவா# பண�க� ெசGதிட ேவ.i�ள8. 

1. Mதிதாக ஏ"ப>=த�ப�>�ள வா��<சாவ ைமய�களD� த"காலிகமாக மர�பலைக சாGதள, அைம=த�. 
2. Mதிதாக ஏ"ப>=த�ப�>�ள வா��<சாவ ைமய�கைள ப�O�பத"� த"காலிக தகர அைட�M அைம=த�. 
3. த"ேபா8 ேகாைட ெவய�� அதிகமாக உ�ளதா� நிழ� இ�லாத வா��<சாவ ைமய�களD� த"காலிகமாக 

சாமியானா ப%த� அைம=த�.  
4. அைன=8 வா��<சாவ ைமய�களDL, �>தலாக மிCவ�சிறி, வ�ள�� வசதி ம"#, `வ��< பா�� 

அைம=த�.  

5. வா��<சாவ ைமய�க� அைம%8�ள ப�ளD வளாக�களD� �>த� மிC வ�ள��க�ன அைம=த�.  

6. �நPN ேகC ம"#, ���க� ~ல, ேபா8மான அளA �நPN வசதி ெசGத�. 
7. அைன=8 வா��<சாவ ைமய�களDL, 100 ம��டN ம"#, 200 ம��டN ெதாைலA ேகா> ேபா>த� ம"#, 

ச~க இைடெவளD கைட�ப�=திட வா��<சாவக� 9CMற, ெபய�.� ~ல, வ�ட�க� ேபா>த� ேபாCற 
பண�க� ெசGத�. 

   ேம"க.ட பண�கைள ெசGவத"� உ=ேதச ெசலவ�ன, F.8.00/- இல�ச=தி"� அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக �றி�M :  மCற, அKமதி�கலா, 

ந.க.எ..1314/2021/இ1 
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 2 தமிeநா>  நகNMற உ�ளா�சி ேதNத� 2022 9CனD�> ேம"ெகா�ள ேவ.ய பண�களான வா��எ.f, 
ைமய, அழக�பா பாலிெட�னD� க�£Oய��  ேதைவயான வசதிக� ெப� ைவ��, பா8கா�M அைற அைம=த�, 
ேதNத� நட=8, அLவலN ம"#, உதவ� ேதNத� நட=8, அLவலN அைற அைம=த�, க.கானD�M ேகமரா 
வசதிக�, வா�� எ.f, ைமய=ைத `"றி உ#தியான த>�M அைம=த�, மிC வ�ள��க�, �நPN வசதிக�, 
ெஜனேர�டN வசதி, சாமியான ப%த�, ேடப��, நா"காலிக� ம"#, தைரவ�O�M வசதிக� ெசGத� ேபாCற பண�கைள 
ேம"ெகா�வத"� உ=ேதச ெசலவ�ன, F.20.00/- இல�ச=தி"� அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக �றி�M :  மCற, அKமதி�கலா,        ந.க.எ..1314/2021/இ1 

Ô®khd v©. 389 
mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥glJ 



 
 

3      தமிeநா>  நகNMற உ�ளா�சி ேதNத� 2022 நைடெபற இ\�பதா� நகNமCற �ட=தி� உ�ள மிC 
இைண�Mக�,Falseceling ேடப�� நா"காலிக� மா"ற�பட ேவ.i�ள8. நகNமCற தைலவ\�� ேமைட அைம=த�, 
நகNமCற உ#�ப�னNக;��, (ைம� & ஒலிெப\�கி அைம=த�) ேமL, 9க�M Front Elevation Work ேபாCறைவ 
ெசGயேவ.i�ள8. அ�பனD�கான உ=ேதச ெசலவ�ன, ெதாைக F.9.50/- இல<ச=தி"� மCற=திC அKமதி 
ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக �றி�M :  மCற, அKமதி�கலா, 

ந.க.எ..1314/2021/இ1 
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 4      இ%நகரா�சிய�� வாN> எ..12 ேசா9�ப��ைள ெத\வ�� உ�ள ெபா8�கழி�பைற பல வ\ட�க;�� 9C 
க�ட�ப�> நP.ட நா�களாக பயCபா�� இ�லாத நிைலய�� ேம"�ைற ெபயN%8 உ�ள8.  ஆைகயா� அ�ப�தி 
ெபா8ம�களDC நலைன க\=தி�  ெகா.> அ%த கழி�பைறய�� த.ணPN வசதி, மிCசார இைண�Mக�, மிC 
வ�ள��க�, ேசதமைட%த கதAக�, ைட��க�, WATER CLOSET, URINAL ேபாCறைவ Mதிதாக மா"ற, ெசG8 கழி�பைற 
97வ8, மராம=8 பண� ெசG8 வNண, }`த� ேபாCற பண�கைள ேம"ெகா.> அ�ப�தி ம�களDC பயCபா�"� 
ெகா.>வர தயாO�க�ப�ட மதி�பj�>= ெதாைக F.3.50 இல�ச=தி"� மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M : மCற, அKமதி�கலா,. 
(ந.க.எ..53/2019/இ1) 
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 5      இ%நகரா�சிய�� ேதவ�ேகா�ைட சாைலய�� உ�ள கலைவ உர�கிர�� வளாக=தி� ேசதமைட%த `"#<`வைர 
அக"றிவ��> Mதிய `"#< `வN க�>த�, `�ப�ரமண�யMர, }�காவ�� `"#<`வN க�>த� ம"#, அர` 
ம\=8வமைன அ\கி� உ�ள இ%நகரா�சி�� ெசா%தமான க�ட=தி� `"#<`வN க�>த� பண�ய�ைன ேம"ெகா�ள 
தயாO�க�ப�ட மதி�பj�>=ெதாைக F.5.00 இல�ச=தி"� மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M : மCற, அKமதி�கலா, 

(ந.க.எ..53/2019/இ1 
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 6      இ%நகரா�சிய�� Mதிய ேப\%8 நிைலய=தி� உ�ள ெபா8�கழி�பைறய�� த.ணPN வசதி, மிCவ�ள��க�, 
ேசதமைட%த URINAL WATER CLOSET அக"றிவ��> Mதிதாக மா"#த�, கதAக� Mதிதாக மா"#த�, சி# சி# ப78கைள 
சOெசG8 கழி�பைற 97வ8, மராம=8 பண�கைள ேம"ெகா.> வNண, }`த� ேபாCற பண�கைள ெசG8 Mதிய 
ேப\%8 நிைலய=தி"� வ\, பயண�க;, ெபா8ம�க;, சOவர பயCப>=8, வைகய�� ெகா.>வர 
தயாO�க�ப�ட மதி�பj�>= ெதாைக F.3.50 இல�ச=தி"� மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M : மCற, அKமதி�கலா,. 

(ந.க.எ..53/2019/இ1) 

Ô®khd v©. 393 
mYtyf F¿¥ò 
mDkÂ¡f¥glJ 

 7 காைர�� நரா�சிய�� ெபா8`காதார�ப�Oவ�� 36 வாN>களDL, உ�ளா�சி ேதNத� எதிNெகா.> ப�ள P<சி� பAடN 
ேசN%8 நPN=த `.ணா,M கல%8 ெதளD�க ேவ.i�ள8. த"ெபா78 ப�ள P<சி� பAடN அளA �ைறவாக உ�ள8. 
ப�ள P<சி� பAடN �� 500 கிேலா ேதைவ�ப>கிற8. எனேவ, ெபா\ளDைன வா��வத"�, உ=ேதச ெசலவ�ன, F.2.00 
இல�ச, ஆ�,. ேம"ப பண� ேதNத� பண�ய�� 9�கிய=8வ, க\தி வ�ைல�M�ளDக� ெபற�ப�டதC வ�பர, 
ப�Cவ\மா#. 

S.No Address Rate 

1 Mahil Traders 
No.10, First Floor, 

Rs.9/ per Kg 
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Venkatachalanaidu street, 
Keelasanthaipettai. Madurai. 

2 Sri Venkateswara Agencies, 
P.l.No.28,Phase-ll, MMDA Industrial Estate 
Maraimalar Nager, Chengalpattu District. 

Rs.10/ per Kg 
 

3 Green Tech 
No.6/201, Near Thenmariamman Kovil. 
G.K.Karatur,Amanikondalampatti, 
Nattamangalam, Salem. 

Rs.12/ per Kg 
 

 ேம"ப �ைற%த வ�ைல�M�ளD அளD=த Mahil Traders வ�ைல�M�ளDைய ஏ"க  மCற=திC அKமதி 
ேவ.ட�ப>கிற8. 
அ'வலக��றி(R :  1. ேம"ப பண���Oய நிNவாக அKமதிi, அவசிய=திC  
                       காரணமாக 9CஅKமதி ெப"# வ�ைல�M�ளD   
                       ேகாOயைம�� அKமதிi, வழ�கலா,. 

              2.�ைற%தவ�ைல�M�ளD அளD=த Mahil Tradersநி#வன=தி"�   
                பண� உ=தரA வழ�கிட அKமதி�கலா,. 

(ந.க.எ@. 533/2022/எT1) 

 8      காைர�� நகரா�சிய�� ெபா8`காதார�ப�Oவ�� இய�கி வ\, �.fய�N ைமய�க� நாC� ஆ�,. இ%த 
�.fய�N ைமய�களD� இய�கி வ\, BOV, LCV இவ"றிC இய�க�க� ம"#, ம��, ��ைப, ப�ளா�� இவ"றிC 
அளAகைள �றி=8 ைவ�க நகரா�சி நிNவாக ம.டல இய��நN வ\ைகய�� ெதOவ�=8�ளாNக�. ஆகேவ, இவ"ைற 
BOV, LCV வாகன�களDC எ., ப�தி ��ைப வா��,  வ P>களDC எ.ண��ைக, ம��, ��ைப அைற இவ"ைற தின, 
எ7தி ைவ�பத"� Board ஒC# ேதைவ�ப>கிற8. 4 ைமய�க;��, 4 எ.ண��ைக ேதைவ�ப>வதா� அவ"றிைன 
வா��வத"� உ=ேதச ெசலவ�ன, ெதாைக F.20000/- ஆ�,. 
 அ�பண�ய�C 9�கிய8வ, க\தி வ�ைல�M�ளD ெபற�ப�டதC வ�பர, ப�Cவ\மா#. 

S.No Address Rate 

1 ESWARI ENTERPRISES, 
3, Nithyakalyanipuram East, 
Devakottai 

Rs.4950/ per board 
 

2 NAGAPPA INDUSTRIES 
Industrial Estate. 
Karaikudi 

Rs.5250 / per board 
 

ேம"ப ெபற�ப�ட இர.> வ�ைல�M�ளDகளD� �ைற%த வ�ைல�M�ளD அளD=8�ள ESWARI ENTERPRISES, Devakottai எCற 
நி#வன=திC வ�ைல�M�ளDைய ஏ"றிட மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
mYtyf¡F¿¥ò:        1. ேம"ப பண���Oய நிNவாக அKமதிi, அவசிய=திC  
                  காரணமாக 9CஅKமதி ெப"# வ�ைல�M�ளD ேகாOயைம��   
                  அKமதிi, வழ�கலா,. 
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          2. �ைற%த வ�ைல�M�ளD அளD=த ESWARI ENTERPRISES   
             நி#வன=தி"� பண� உ=தரA வழ�கிட அKமதி�கலா,. 

 
(e.f.v©. 532/2022/v¢1) 

 9     இ%நகரா�சி  வ\வாG நிதி - 2021-22  C கீe F.11.05  இல�ச, மதி�பj��  இ%நகரா�சிய�� ெபா8`காதார, 
பண�க;�� பயCப>=த�ப>, 54  எ.ண��ைக ேப�டO ஆ�பேர�டN வாகன�களD� (BOV)  அ�வ�ேபா8 ஏ"ப>, சி# 
சி# ப78கைள சO ெசG8 (ஆ.>) பராமO�M ேம"ெகா�;,  பண��� நகNமCற, ஒ�Mத� அளD�க�ப�டதC ேபO� 
24.01.2021 அC# ஒ�ப%த�M�ளDக� ேகார�ப�ட8.  இதி� கீe�க.டவா# இர.> ஒ�ப%த�M�ளDக� வர�ெப"#�ளன.  
இர.> ஒ�ப%த�M�ளDய�C  ஒ�Mேநா�� ப�ய� ப�Cவ\மா#. 

வ.எ@. ஒ(பBததார# ெபய# ஒ(பBத சதவ Cத� 
1 M/S Softbery Solutions, Karaikudi மதி�பj�ைடவ�ட  0.13 % �ைறA 
2 M/S Global Tech Solutions, Chennai மதி�பj�ைடவ�ட  4.71 % அதிக, 

      ேம"க.ட ஒ�ப%த�Mள¦ளDகளDல  M/S Softbery Solutions, Karaikudi, எCற நி#வன, அளD=8�ள ஒ�ப%த�M�ளD 
மதி�பj�ைடவ�ட 0.13% �ைறவாக உ�ள8. எனேவ ஒ�ப%த�M�ளDய�ைன  ஏற¦#�ெகா�ள மCற=திC அKமதி 
ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவலக��றி�M: 
                அ) அKமதி�கலா,. 
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 10      காைர�� நகரா�சிய�� ெபா8 `காதார� ப�OA பண�க;�� ேபாதிய நிர%தர 8�MரA� பண�யாளNக� 
இ�லாததா�, 97 8�MரA� பண�யாளNகைள ெவளD�ெகாணNA ~ல, 3 ஆ.>க;�� பண��� அமN=தி� ெகா�ள 
நகரா�சி நிNவாக ஆைணயN, ெசCைன அவNகளDC ெசய�9ைறக� கத, ந.க.எ..31962/ப�3/2016, நா�.08.12.2016� 
உ=தரA வழ�க�ப�ட8.  அதCேபO�, மாவ�ட ஆ�சி= தைலவN அவNகளா� 2018-19, ஆ."� அ�கீகO�க�ப�ட 
தின��லி வ�ைல வ�கித=திCப 97 8�MரA� பண�யாளNக;�கான ஆ.> ெசலவ�ன= ெதாைக கண�கிட�ப�>, அதC 
அ�பைடய�� ஒ�ப%த�M�ளDக� ெபற�ப�ட8.  ஒ�ப%த�M�ளDய�� மதி�பj�>= ெதாைகைய 0.38F  �ைறவாக 
ெகா>=த ஆ/ள.ம8ைர ம�னா�சி சாலி� ேவ�� கிளDயO�க ஏெஜCசி, காைர�� நி#வன=தி"� இ�வLவலக 
ேவைல உ=திரA ந.க.எ..4554/2018/எ<1 நா�.02.12.2019, 03.12.2019 9த� 02.12.2020 வைர பண�யாளNக� ச�ைள ெசGதிட 
உ=திரA வழ�க�ப�ட8.   ேமL, ஒ�ப%ததாரN கத=தி� ேமL, ஓரா.> நP�=8 தர ேகாOi�ளதாL, , நகரா�சி 
நிNவாக ஆைணயN, ெசCைன அவNகளDC உ=திரவ�� தனDயாN நி#வன பண��� 3 ஆ.>க;�� அKமதி 
வழ�க�ப�>�ள நிைலய��, அ%நி#வன=திC பண�க� ம"#, ெசய�பா>க� தி\�திகரமாக இ\��, ப�ச=தி� 
வ�தி9ைறக;�� உ�ப�>,, மாவ�ட ஆ�சி= தைலவN அவNகளா� அ�வ�ேபா8 அ�கீகO�க�ப>, தின��லி 
வ�ைல வ�கித=திC அ�பைடய�L, அ>=8வ\, ஆ.>க;�� அKமதி வழ�க�ப�>�ள நிைலய��, 
அ%நி#வன=திC பண�க� ம"#, ெசய�பா>க� தி\�திகரமாக இ\��, ப�ச=தி� வ�தி9ைறக;�� உ�ப�>,, 
மாவ�ட ஆ�சி= தைலவN அவNகளா� அ�வ�ேபா8 அ�கீகO�க�ப>, தின��லி வ�ைல வ�கித=திC அ�பைடய�L, 
அ>=8 வ\, ஆ.>க;�� அ%நி#வன=தி"� ெதாடN%8 பண� உ=திரA வழ��வ8 �றி=8 பOசீலைன 
ெசGய�ப>, எCற நிப%தைனய�C ேபO� ேம"ப நி#வன=தி"� ேவைல உ=திரA வழ�க�ப�ட8.  இ%நிைலய�� 
ேம"ப நி#வன=தி"கான பண��கால, இர.டா.>க� 9வைடவதா� இ%நி#வன=திC ெசய�பா>க� 
தி\�திகராமாக உ�ளைத க\=தி� ெகா.> ேமL, ஓரா.> கால=தி"� 97 பண�யாளNக� ச�ைள ெசGதி>, 
பண�ைய ேம"க.ட நி#வன=தி"� வழ�கிடA,, 2019-2020, ஆ."கான வ�ைல வ�கித�ப�யலிCப  தயாN 
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ெசGய�ப�ட மதி�பj�>= ெதாைகய�� ேம"க.ட நி#வன=திC ஒ�ப%த�M�ளD சதவ�கித=ைத (0.38F) �ைற=8 
ெதாைக வழ�க�ப�ட8.ேமL, 03.12.2020 9த� 02.12.2021 வைர பண� உ=தரA வழ�க�ப�> பண�க� 
ேம"ெகா�ள�ப�> வ\, நிைலய�� ேம"ப ச,பN 2021 9த� ~C# மாத, கால=தி"� அ�ல8 நகரா�சி நிNவாக 
இய��நN அவNகளDடமி\%8 அKமதி ெப"#  ஒ�M%த�M�ளD ேகாO பண� உ=தரA வழ��,  வைர ஆ/ள.ம8ைர 
ம�னா�சி சாலி� ேவ�� கிளDயO�க ஏெஜCசி, காைர�� எCற நி#வன=திC ~ல, பண�க� ேம"ெகா�ள�ப�> 
வ\, நிைலய�� த"ேபா8 உ�ளா�சி அறிவ��M �eநிைல உ�ளதா� அ>=த 3 மாத கால=தி"� ேம மாத, 2022, 
ஆ.> வைர அ�ல8 நகரா�சி நிNவாக இய��நN அவNகளDடமி\%8 அKமதி ெப"#  ஒ�M%த�M�ளD ேகாO பண� 
உ=தரA வழ��,  வைர அ�ல8 இவ"#� எ8 9CனN வ\கிறேதா அ8 வைர ஆ/ள.ம8ைர ம�னா�சி சாலி� 
ேவ�� கிளDயO�க ஏெஜCசி, காைர�� ~ல, பண�க� ேம"ெகா�ள அத"கான உ=ேதச ெசலவ�ன= ெதாைகய�ைன 
F.43,00,000/- வழ�கிடA, மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 
அLவல��றி�M:  அKமதி�கலா,.  
(ந.க.எ..4554/2018/எ<1) 

 11 இ%நகரா�சிய�C நகரைம�M ப�OA ம"#, ெபாறிய�ய� ப�Oவ�"� ~C# கண�னDக� ம"#, ப7தான இர.> 
மானDடNக;�� பதிலாக Mதிய மானDடN வா��வத"�,, ெபா8 `காதார ப�OA ம"#, ெபாறிய�ய� ப�Oவ�� இய�கிவ\, UPS  
ேப�டO 16 எ.ண, ப7தைட%தைத நி#வன=திட, ெகா>=8 அத"� பதிலாக (Replace) Mதிய ேப�டOக� வா��வத"� ஆ�, 
உ=ேதச ெசலவ�ன, F.4,00,000/-�� மCற=திC அKமதி ேவ.ட�ப>கிற8. 

 
அLவலக� �றி�M- 
  மCற, அKமதி�கலா,. 

(ந.க.எ..377/2022/இ1 
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                  (ஒ,/..,இரா.ெல�`மணC) 
                   தனDஅLவலN, 
               காைர��நகரா�சி. 
 
 


