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  2022-ஆ� ஆ�� ேம மாத� 20.05.2022 ஆ� நா� ெவ�ள��கிழைம காைல 10.20 மண��� நகரா�சி நக! ம"ற 
$�ட அர'கி( கீ* க�ட ெபா,� ம-. ேம/ெகா�ள0பட ேவ�1ய சாதாண�$�ட3தி" நடவ1�ைகக� 

 
4"ன�ைல: தி,மதி. இ.ெச(வராண�, நக!ம"ற3தைலவ! 

ம�ற 
	
ட� 
நைட 
ெப�ற 
நா� 

வ�ைச எ� ம��� ம�ற 	
ட ெபா�� 
    

ம�ற�தி� 
த��மான�    

20.05.2022 01 அர8ஆைண (நிைல)  எ�.52, நகரா�சி நி!வாக� ம/:� �1ந;! வழ'� (நநி4) .ைற,  

நா�-30.03.2022 ம/:� நகரா�சி நி!வாக� இய��ந! 8/றறி�ைக ந.க.எ�. 40032/2012 / 

ஆ!1,  நா�:01.04.2022-"ப1, தமி*நா� மாவ�ட நகரா�சிகள�" ச�ட� 1920   அ�டவைண 

4-( உ�ள வ�திகள�( $ற0ப���ள அதிகார'கள�" கீ*, .ைற=! ேத!>நிைல 

நகரா�சி ெசா3.வ? ம/:� காலி மைனவ?ய�ைன வ��0ப���ள சாைலக� 

ெத,�க� ச@.�க� ேபா"றைவ அவ/றி" அைமவ�ட'கA�� ஏ/றவா: 

ப�1யலி�� ம�டல'கA� ம�டல மதி0CகA� நி!ணய� ெசDய0ப���ள..  

01.04.2022   4த( ெபா. சீராD>  ெசDய இ@நக!ம"ற த;!மான� எ�:17 நா�. 

11.04.2022.ப1 ம�டல அ10பைட மதி0C   (Zone Value) 01.04.2022 4த( A . B  ம/:�  C   

என  E": ம�டல'களாக ெத,�க� ப�?�க0ப�� ம�டல அ10பைடய�( மதி0C 

நி!ணய� ெசDய0ப��,இFவறிவ��ைகய�ைன தி,Gசி பதி0C  தினமண� ம/:�  

மாைல4ர8 நாள�தழி(  13.04.2022  ஆ'கில� நாள�தழி(                     THE TIMES OF INDIA -

(  14.04.2022 –( ப�ர8ர� ெசDய0ப�ட., ேமH� இ. �றி3.  ஆ�ேசபைணக� ஏ.� 

இ,0ப�" இFவறிவ�0C ெவள�ய��ட 30 தின'கA��� எI3.0J!வமாக  ேந?ேலா 

அ(ல. தபா( Eலமாகேவா நகரா�சி ஆைணயாள,�� அK0ப�ட 

ேக���ெகா�ள0ப�ட.. 30 நா�க� கால�ெகா� 4டவைட@த நிைலய�( 

ஆ�ேசபைணக� ஏ.� வர0ெபறாததா( .ைற=!நகரா�சி ெபா.சீராD> ம�டல 
மதி0C நக!ம"ற த;!மானஎ�: 17- " ப1 நி!ணய� ெசDய ம"ற3தி"  ஒ0CதH�� 

ைவ�கலா�  

  (ந.க.எ�.637/2021/அ1) 
அHவலக�றி0C: ம"ற�அKமதி�கலா� 

த;!மான எ�:39 
அKமதி�க0ப�ட. 



20.05.2022 02 .ைற=! நகரா�சிய�( கைலஞ! நக!Cற ேம�பா�� தி�ட� 2022-23 " கீ* 
அறி>சா! ைமய� அைம��� பண� ேம/ெகா�ள V.118.00 இல�ச3தி/� மதி0பX� 
தயா! ெசD. வ�?வான தி�ட அறி�ைகய�ைன நகரா�சி நி!வாக இய��ந! 
அHவலக3தி( சம!0ப��க நகரா�சி நி!வாக இய��ந! ெச"ைன அவ!க� ந.க.எ� 
8879/2022/தி-2 நா�.26.04,.2022( ெத?வ��க0ப���ள.. நகரா�சி�� ெசா@தமான 8மா! 
5160ச.ர1 இட� ேதைவ0ப�வ தா( இ@நகரா�சி�� ெசா@தமான பைழய 
அHவலக3தி( ெத"கிழ�� ப�திய�( அைம�க>� அத" வ�?வான தி�ட 
அறி�ைகய�ைன நகரா�சி நி!வாக இய��ந! அHவலக3தி( சம!0ப��க ம"ற 
ஒ0CதH�� ைவ�க0ப�கிற..  (ந.க.எ�.1348/2022/இ1) 
அ"வலக %றி&':  நக! ம"ற தைலவ! 4" அKமதி ெப/: நடவ1�ைக 
எ�3த. ம"ற� அKமதி�கலா� 

த;!மான எ�:40 
அKமதி�க0ப�ட.. 

20.05.2022 03 .ைற=! நகரா�சி, தி,Gசிரா0ப�ள� மாவ�ட3தி( உ�ள ேத!>நிைல நகரா�சி ஆ��.  

இத" பர0பள> 14.55 ச.கி.ம-. சாைலய�" ந;ள� 80.665 கி.ம- ஆ��.  இ@நக?( அரசி" 

ப(ேவ: தி�ட0பண�க� நைடெப/: வ,கிற..  இ@நகரா�சி Cற அHவ(கைள 

கவன��க நக!ம"ற3 தைலவ!, ஆைணய! ம/:� ெபாறியாள! பய"பா�1/� 

தன�3தன�ேய ஈ0C வாகன� ேதைவ0ப�கிற.. 

ேதைவயான ஈ0C 

வாகன'க� 

வ�பர� 

த/ேபா. 

நகரா�சிய�( உ�ள 

ஈ0C வாகன� 

ம-த� ேதைவயான 

ஈ0C வாகன� 

3 2 1 

த/ேபா. இ@நகரா�சிய�( ஆைணய! ம/:� ெபாறியாள! ஈ0C வாகன� 
பய"பா�1( உ�ள..  ேமH�, Cதிதாக ெபா:0ேப/:�ள நக!ம"ற3 தைலவ?" 
பய"பா�1/� $�தலாக ஒ, ஈ0C வாகன� ேதைவ0ப�கிற.. எனேவ, Cதிதாக 
ஒ, ஈ0C வாகன� நகரா�சி கீ*கா\� நிப@தைனகA�� உ�ப�� ெபா. 
நிதிய�லி,@. வா'கி ெகா�ள>�, அத/கான உ3ேதச ெசலவ�ன3தி/�� ம"ற3தி" 
அKமதி ேவ�ட0ப�கிற.. 

                            நிப)தைனக� 
1) ஈ0C வாகன� – அர8 நி!ணய� ெசDய0ப�ட (GEM Rate) வ�ைல�� மிகாம( 

வ�திகA�� உ�ப�� ெகா�4த( ெசDய0பட ேவ���. 
 

2) ஈ0C வாகன� ெஜ� ேபா!�டலி( �றி0ப�ட0ப���ளப1 சாதாரண மாட( (Basic Model) 
வாகன� $�த( ெபா,3தி ஏ.� இ"றி ெகா�4த( ெசDய0ப��. 
 

3) அKமதி�க0ப�ட ஈ0C வாகன3திைன இய��வத/� ஓ��ந! ஒ0ப@த அ10பைடய�( 
(Texco on contract basis) உ?ய ஒ0ப@த வ�தி4ைறகைள ப�"ப/றி நிர0ப� ெகா�ள0ப��.   

த;!மான எ�:41 
அKமதி�க0ப�ட. 



(ந.க.எ�.1050/2022/இ1) 

அ"வலக %றி&' : நக! ம"ற தைலவ! 4" அKமதி ெப/: நடவ1�ைக எ�3த. 
ம"ற� அKமதி�கலா�. 
. 

20.05.2022 04 .ைற=! நகரா�சிய�( அரசாைண (நிைல) எ�.52, நகரா�சி நி!வாக� ம/:� �1ந;! 

வழ'க( (ந.நி.4) .ைற, நா�.30.03.2022 ம/:�  நகரா�சி நி!வாக இய��ந!, 

அவ!கள�" 8/றறி�ைக ந.க.எ�. 40032/2022/ஆ!1 நா�.01.04.2022-" ப1 ெத?வ��க0 
ப���ள வழி கா��தலி" ப1 இ@கக!ம"ற த;!மான� எ�.17 நா�.11.04.2022 –" ப1 

ெசா3.வ? ெபா. சீராD> ம/:� காலிமைனவ? ம�டல மதி0C வ�கித0ப1 01.04.2022 

4த( ெபா. சீராD> ம/:� Cதிய வ?வ�தி0C .ைற=!நகரா�சி எ(ைல�� உ�ப�ட 

க�1டட'கA�� ெசா3.வ? சீராD> ேம/ெகா�வ.  �றி3த அறிவ�0C 

தி,Gசிரா0ப�ள� , மாவ�ட ஆ�சிய! தைலவ! அவ!க� Eல� தி,Gசி ப�தி 
நாள�தழிலி( SAI MEDIA MARKET . Agencies Trichy நி:வன3தி" Eல� மாைல4ர8 

நாள�தழிலி( 13.04.2022-( வ�ள�பர� ெசDய0ப�ைம�� V.13125/- ெசலவ�ன3ெதாைக 

வழ'க ம"ற3தி"  அKமதி�� ைவ�க0ப�கிற..   

(ந.க.எ�.1058/2022/அ1) 

அHவலக�றி0C: ம"ற� அKமதி�கலா�.    

 

த;!மான எ�:42 
அKமதி�க0ப�ட. 

20.05.2022 05 .ைற=! நகரா�சிய�( அரசாைண (நிைல) எ�.52, நகரா�சி நி!வாக� ம/:� �1ந;! 

வழ'க( (ந.நி.4) .ைற, நா�.30.03.2022 ம/:�  நகரா�சி நி!வாக இய��ந!, அவ!கள�" 

8/றறி�ைக ந.க.எ�. 40032/2022/ஆ!1 நா�.01.04.2022-" ப1 ெத?வ��க0 ப���ள வழி 
கா��தலி" ப1 இ@கக!ம"ற த;!மான� எ�.17 நா�.11.04.2022 –" ப1 ெசா3.வ? 

ெபா. சீராD> ம/:� காலிமைனவ? ம�டல மதி0C வ�கித0ப1 01.04.2022 4த( 

ெபா. சீராD> ம/:� Cதிய வ?வ�தி0C .ைற=!நகரா�சி எ(ைல�� உ�ப�ட 

க�1டட'கA�� ெசா3.வ? சீராD> ேம/ெகா�வ.  �றி3த அறிவ�0C 

தி,Gசிரா0ப�ள� , மாவ�ட ஆ�சிய! தைலவ! அவ!க� Eல� தி,Gசி ப�தி 
நாள�தழிலி( Express Publications (Madurai) Private Limited  Agencies Trichy நி:வன3தி" 

Eல� திணமண� நாள�தழிலி( 13.04.2022-( வ�ள�பர� ெசDய0ப�ைம�� V.20916/- 

ெசலவ�ன3ெதாைக வழ'க ம"ற3தி"  அKமதி�� ைவ�க0ப�கிற..   

(ந.க.எ�.1058/2022/அ1) 

அHவலக�றி0C: ம"ற� அKமதி�கலா�.    

 

த;!மான எ�:43 
அKமதி�க0ப�ட. 



20.05.2022 06 இ@நகரா�சி�� ெசா@தமான �3தைக உ?ம�  ஒ0பைட��� நா� 4த( 

E"றா���கான 2023-2024� ஆ�� வைர�கான உ?ம� ஏல� ம/:� ஒ0ப@த0C�ள� 
ம/:� சிற0C நிப@தைனக� ப1 அKபவ�3.�ெகா�A� உ?ைம�� ஆ�� �3தைக 

இன� ேப,@.   நிைலய3தி( வ@. ெச(H� ேப,@.கA�� தினச?க�டண� வp( 

ெசD.ெகா�A� உ?ம�, நகரா�சி ஆ�வைத ெசDq� இட3தி( க�டண� வp( 

ெசD.�ெகா�A� �3தைக உ?ம�,  அ�ணா ேப,@. நிைலய3தி( உ�ள க�டண 

கழி0ப�ட� க�டண� வp( ெசDq� �3தைக உ?ம�, 8வாமிநாத" தினச?மா!ெக� 

தைரகைட �3தைக உ?ம�, 8வாமிநாத" தினச? மா!ெக� கைடக� 15,16,17,18, 22,34, 

42,43.44. ம/:� 45 �கான �3தைக உ?ம� , வாரGச@ைதய�( உ�ள ஆ�1ைறGசி 
கைடக� 2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, ம/:� 17 அ�ணா ேப,@. நிைலய� பைழய 

நகரா�சி அHவலகவளாக Cதிய கைட எ� 2,4,5,6,7,9,10,18, ம/:� 23 கைடகA���   

ெபா.ஏல� ம/:� ஒ0ப@த0C�ள�க� 12.01.2022-� ேததி நைடெப:� வ�பர3திைன 

கீ*க�ட தினச? நாள�தழி( வ�ள�பர� ெசDய0ப���ள.. 

    வ. 
எ� 

வ�ள�பர�ெசDய0ப�ட 
நாள�த* ெபய! 

வ�ள�பர� 
ெசDய0ப�டநா� 

ெதாைக 

(VபாD) 

1 தினகர", தி,Gசி பதி0C  30.12.2021 

 

V.30,428/- 

 

            ேம/க�ட  நாள�த*கள�(  வ�ள�பர� ெசDய0ப�டத/�   Bright Advertising  ,  

Chennai,        நி:வன�  /.30,428/-                    வழ'க  ேக���ெகா���ள..    ஆைகயா( 
ெதாைக வழ'க ம"ற� அKமதி ேவ�ட0ப�கிற.. 
ந.க.எ�.4077/2020/அ1     

அHவலக�றி0C: ம"ற� அKமதி�கலா� 

த;!மான எ�:44 
அKமதி�க0ப�ட. 

20.05.2022 07 இ@நகரா�சி�� ெசா@தமான  �3தைக உ?ம�  ஒ0பைட��� நா� 4த( 
E"றா���கான 2022-2025-� ஆ�� வைர�கான உ?ம� ஏல� ம/:� 
ஒ0ப@த0C�ள� ம/:� சிற0C நிப@தைனக� ப1 அKபவ�3.�ெகா�A� உ?ைம�� 
ஆ�� �3தைக இன� ேப,@.   நிைலய3தி( வ@. ெச(H� ேப,@.கA�� 
தினச?க�டண� வp( ெசD.ெகா�A� உ?ம�, நகரா�சி ஆ�வைத ெசDq� 
இட3தி( க�டண� வp( ெசD.�ெகா�A� �3தைக உ?ம�,  அ�ணா ேப,@. 
நிைலய3தி( உ�ள க�டண கழி0ப�ட� க�டண� வp( ெசDq� �3தைக உ?ம�, 
8வாமிநாத" தினச?மா!ெக� தைரகைட �3தைக உ?ம�, 8வாமிநாத" தினச? 
மா!ெக� கைடக� 15,16,17,18, 22,34, 42,43.44. ம/:� 45 �கான �3தைக உ?ம� , 

வாரGச@ைதய�( உ�ள ஆ�1ைறGசி கைடக� 3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, ம/:� 17 

அ�ணா ேப,@. நிைலய� பைழய நகரா�சி அHவலகவளாக Cதிய கைட எ� 

த;!மான எ�:45 
அKமதி�க0ப�ட. 



2,4,5,6,7,9,10,18,23 ம/:� 24 கைடகA���   ெபா.ஏல� ம/:� ஒ0ப@த0C�ள�க� 
19.05.2022-� ேததி நைடெப:� வ�பர3திைன கீ*க�ட தினச? நாள�தழி( வ�ள�பர� 
ெசDய0ப���ள.. 
 

    வ. 
எ� 

வ�ள�பர�ெசDய0ப�ட 
நாள�த* ெபய! 

வ�ள�பர� 
ெசDய0ப�டநா� 

ெதாைக 

(VபாD) 

1 தினத@தி தி,Gசி பதி0C  05.05.2022 

 

V.16,800/- 

 
 

      ேம/க�ட  நாள�த*கள�(  வ�ள�பர� ெசDய0ப�டத/�   THE DAILY  THANTHI   ,  

TRICHY,        நி:வன�  /.16,800/-                    வழ'க  ேக���ெகா���ள..    ஆைகயா( ெதாைக 
வழ'க ம"ற� அKமதி ேவ�ட0ப�கிற.. 
ந.க.எ�.1297/2022/அ1     

அHவலக�றி0C: ம"ற� அKமதி�கலா�. 
 

20.05.2022 08 .ைற=! நகரா�சிய�( rDைம பண�C?@. வ,� தி,மதி.ப�.ேஜாதி எ"பவ!  வய. 

4தி!வ�" காரணமாக 30.06.2022-( ஓD> ெபற உ�ளா!. ஆதலா( அரசாைண எ� 111 

நகரா�சி நி!வாக� ம/:� �1ந;! வழ'க( .ைற நா� 13.08.2007"ப1 அ"னா,�� 

வழ'க ேவ�1ய சிற0C ேசமநலநிதி�கான நி!வாக ப'�3ெதாைக V.10000/- 

வழ'க0பட ேவ�1 உ�ள.. எனேவ ேம/ப1 ப'�3ெதாைகய�ைன 

தி,மதி.ப�.ேஜாதி,rDைமபண�யாள,��  வழ'க ம"ற அKமதி ேவ�ட0ப�கிற.. 

ந.க.எ�.877/சி1/2022. 

 

(அ.%) அ. அKமதி�கலா�. 

  ஆ. ேம/ப1 ெசலவ�ன� நகரா�சி ெபா. நிதிய�( ேம/ெகா�ள  

                  அKமதி�கால�.  

த;!மான எ�:46 
அKமதி�க0ப�ட. 

20.05.2022 09 .ைற=! நகரா�சிய�( rDைம பண�C?@. வ,� தி,மதி.ேக.அ4தா/கி,sண" 
எ"பவ!  வய. 4தி!வ�" காரணமாக 30.06.2022-( ஓD> ெபற உ�ளா!. ஆதலா( 

அரசாைண எ� 111 நகரா�சி நி!வாக� ம/:� �1ந;! வழ'க( .ைற நா� 

13.08.2007"ப1 அ"னா,�� வழ'க ேவ�1ய சிற0C ேசமநலநிதி�கான நி!வாக 

ப'�3ெதாைக V.10000/- வழ'க0பட ேவ�1 உ�ள.. எனேவ ேம/ப1 

ப'�3ெதாைகய�ைன தி,மதி ேக.அ4தா / கி,sண" rDைமபண�யாள,�� 
வழ'க ம"ற அKமதி ேவ�ட0ப�கிற.. 

ந.க.எ�.859/சி1/2022. 

த;!மான எ�:47 
அKமதி�க0ப�ட. 



 

(அ.%) அ. அKமதி�கலா�. 

  ஆ. ேம/ப1 ெசலவ�ன� நகரா�சி ெபா. நிதிய�( ேம/ெகா�ள  

                  அKமதி�கால�.  

 
20.05.2022 10 .ைற=! நகரா�சிய�( rDைம பண�C?@. வ,� தி,மதி.அ.மா?யாய� எ"பவ! 

வய. 4தி!வ�" காரணமாக 30.06.2022-( ஓD> ெபற உ�ளா!. ஆதலா( அரசாைண 

எ� 111 நகரா�சி நி!வாக� ம/:� �1ந;! வழ'க( .ைற நா� 13.08.2007"ப1 

அ"னா,�� வழ'க ேவ�1ய சிற0C ேசமநலநிதி�கான நி!வாக ப'�3ெதாைக 

V.10000/- வழ'க0பட ேவ�1 உ�ள.. எனேவ ேம/ப1 ப'�3ெதாைகய�ைன தி,மதி 
அ.மா?யாய� rDைம பண�யாள,��  வழ'க ம"ற அKமதி ேவ�ட0ப�கிற.. 

ந.க.எ�.858/சி1/2022 

 

(அ.%) அ. அKமதி�கலா�. 

  ஆ. ேம/ப1 ெசலவ�ன� நகரா�சி ெபா. நிதிய�( ேம/ெகா�ள  

                  அKமதி�கால�.  

 

த;!மான எ�:48 
அKமதி�க0ப�ட. 

20.05.2022 11 Jiwô®efuh£Á bghJRfhjhu¥ÃçÎ gâahs®fS¡F J¥òuÎ gâ¡F  2022-2023« 

M©o‰F Ñœf©l J¥òuÎ jsthl rhkh‹fŸ th§f k‹w x¥òjY¡F bghUŸ 

it¡f¥gL»wJ.  

வ.எ
�    

ெபா��    எ�ண12ைக    

1 äsh® 300 Pcs 

2 mYäåa¡ Til 150 Pcs 

3 k©bt£o 50 Pcs  

4 rh¡fil fu©o 50 Pcs 

5 th§F mçthŸ 25 Pcs 

6 ifjfu« 200 Pcs 

7 Ãfh° 25 Pcs 

8 fl¥ghiw 15 Pcs 

9 if és¡FkhW 300 Pcs 

10 ifÍiw (u¥g®) 500 Pcs 

11 ÏU«ò thë 20 Pcs 

12 4 gš bfh¡» 30 Pcs 

த;!மான எ�:49 
அKமதி�க0ப�ட. 



13 jfu j£L 50 Pcs 

14 j£o äsh® 200 Pcs 

15 nuhL T£L« ÃuZ 60 Pcs 

16 fÂ® mçthŸ 50 Pcs 

17 Ó¥ò bfh¡» 100 Pcs 

18 bfhLthŸ (ÏU«ò Ão) 25 Pcs 

19 f«ó£° 30 Pcs 

20 Á¿a gU¤Â j£L 50 Pcs 

21 fêtiw R¤j« brŒÍ« ÃuZ 200 Pcs 

22 ÏU«ò thë Á¿aJ 30 Pcs 

23 ÅLfëš F¥ig nrfç¡F« F¥ig¤bjh£ofŸ 300 Nos 
    

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò        

 J¥òuÎ jsthl rhkh‹fŸ th§f c¤njr bryéd« %. %. %. %. 5.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w« 

mDkÂ¡fyh«. nkY«, Ï¥gâæid x¥gªj¥òŸë mo¥gilæš gâ nk‰bfhŸsÎ« 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. (e.f.v©.1319/2022/v¢1) 

20.05.2022 12 இ@நகரா�சி ெபா.8காதார0ப�> �0ைப லா? TN48H4626 த�திசா": (FC) ெசDய 
ேவ�1ய�,0பதா( அதைன பI. ந;�க� ெசDய அர8 அ'கீகார� ெப/ற 
நி:வன3தி" Eல� வ�ைல0C�ள� ெபற0ெப/: பண� ேம/ெகா�ள>� அத/காக 
உ3ேதச ெசலவ�ன� V.1.50 இல�ச3தி( ெபா.நிதிய�( ேம/ெகா�ள>� ம"ற3தி" 
அKமதி ேவ�ட0ப�கிற.. (ந.க.எ�.4965/2011/எG1) 
அ"வலக %றி&' 
ெபா.8காதார0 பண�ய�" அவசர அவசிய� க,தி ம"ற� அKமதி�கலா� 
. 
 

த;!மான எ�:50 
அKமதி�க0ப�ட. 

20.05.2022 13 நகரா�சி நி!வாக ஆைணய! ெச"ைன அவ!கள. ந.க.எ�.28369 /J3-2018 

நா�.10.12.2018� ேததிய ெசய(4ைற ஆைணய�( .ைற=! நகா�சிய�( (Out sourcing) 
தன�யா! மய3தி" Eலமாக 81 rDைம பண�யாள!கைள ெகா�� திட�கழி> 
ேமலா�ைம பண�ைய ேம/ெகா�ள அKமதி3. ஆைண வழ'க0ப���ள.. 
.ைற=! நகரா�சி0 ப�திய�( திட�கழி> ேமலா�ைம தி�ட வ�திக� 2000-" ப1 
வ ;� வ ;டாக �0ைப ேசக?��� பண� அைன3. வா!�கள�H� 
ெசய(ப�3த0ப�கிற.. இத/� நகரா�சிய�( அKமதி�க0ப�ட rDைம 
பண�யாள!க� பண�ய�ட'க� 89 உ�ள நிைலய�( த/ெபாI. 45 rDைம 

த;!மான எ�:51 
அKமதி�க0ப�ட. 



பண�யாள!க� ம��ேம உ�ளன! ம/:� வ,� மாத'கள�( 4 rDைம 
பண�யாள!க� பண� ஓD> ெபற உ�ளதாH�. rDைம பண�யாள!க� ேபாதிய 
அளவ�( இ(லாததா( �0ைப ேசக?3த( சா�கைட 83த� ெசDத( ம��� 
�0ைபய�லி,@. உர� தயா! ெசDத( உ�ள ;�ட 8காதார0பண�க� 4Iைமயாக 
ேம/ெகா�ள இயலவ�(ைல. 

 நகரா�சி நி!வாக இய��ந! ெச"ைன அவ!கள�" rDைம பண�யாள!கைள 
தன�யா! மய3தி" Eலமாக நியமி3.�ெகா�வத/கான நி!வாக அKமதி வ,� 
வைரய�( இ@நகரா�சி0ப�திய�( த/ேபா. rDைம பண�ய�" அ3தியாவசிய 
ேதைவய�ைன க,3தி( ெகா�� திட�கழி> ேமலா�ைம தி�ட3தி" கீ* �0ைப 
அக/:த(, ெத,�க� 83த� ெசDத(, சா�கைட 83த� ெசDத(, ேப,@. 
நிைலய�, காDகறி மா!�ெக� கழி>கைள அக/:த(, ெபா. ம�க� அதிக� $�� 
இட'கள�( ப�ரசி3தி ெப/ற சிவ" ம/:� ெப,மா� ேகாவ�(கA�� அதிகமாக 
தினச? ெபா.ம�க� வ@. ெச(H� இட'க�, கிராமCற ப�திய�லி,@.  
ம,3.வமைன�� வ@. ெச(வதாH�, 18 ப�ள�கள�( ெவள�=?லி,@. 
மாணவ!க� ப10ப�/காக வ,வதாH�, ெபா.ம�க� அதிக� $�வதாH�, உ,வாக 
$1ய �0ைபகைள ெபா.8காதார� ம/:� ெபா.ம�கள�" நல" க,தி 
உடK��ட" அக/றிட ேவ�1ய p*நிைல இ,0பதாH� இ@நகரா�ய�" 
நிதிநிைலைய கவன4ட" ப?சீலிைன ெசDய0ப�� நி!வாக நல" க,திq� 
rDைம பண�யாள!க� 32 நப!கைளq� நிலா 8யஉதவ���I Eலமாக 
நியமி3.�ெகா�ள நக!ம"ற த;!மான எ�.829 நா�. 25.01.2022-( 01.03.2022 4த( 
31.05.2022 41ய 3 மாத'கA�� தி,Gசிரா0ப�ள� மாவ�ட ஆ�சிய! அவ!கள�" 
ஊதிய வ�கித3தி"ப1 நி!ணய� ெசDய0ப�ட தின�$லி அ10பைடய�( நிலா 
8யஉதவ���I எ"ற �Iவ�/� அKமதி வழ'க0ப�ட..   

இதைன ெதாட!@. ெபா.ம�க�, ெபா.8காதார� பண� ேபண�கா��� ெபா,��� 
நகரா�சிய�" நி!வாக நல" க,திq� ேம/ப1 பண�கA�� 01.06.2022 4த( 31.07.2021 
வைர (இர�� மாத'க�) நிலா மகள�! 8யஉதவ���I�க� 32 பண�யாள!கைள 
நியமி3. மாவ�ட ஆ�சிய! தி,Gசிரா0ப�ள� மாவ�ட ஆ�சி3தைலவ! அவ!கள. 
ந.க.எ�.J3/9779/2018 நா�.16.08.2019 ெசய(4ைற ஆைணய�( க���ள II Unskilled 

Employee-� கான (2019-20) � ஆ���கான தின�$லி அ10பைடய�( ஊதிய� V.385/- 
அ10பைடய�( V.8,00 இல�ச� மதி0பX�1( ேம/கா\� பண�யாள!கA�� 
ெசலவ�ன� ேம/ெகா�ள>� ம/:� இGெசலவ�ன� வ,வாD நிதிய�( 
ெசD.ெகா�ள ம"ற3தி" அKமதி�� ைவ�க0ப�கிற.. (ந.க.எ�.4244/2018/எG1) 
 
அ"வலக %றி&': ம"ற� அKமதி வழ'கலா�. 
 



20.05.2022 14 இ@நகரா�சிய�( திட�கழி> ேமலா�ைம பண� ெபா.8காதார பண�கA�� நகரா�சி 
நி!வாக ஆைணய! அவ!கள�" ந.க.எ�. 28369/ .3 நா� 10.12.2018 உ3திரவ�" ப1 81 
மன�த ஆ/ற( ச0ைள ெசDய அ>� ேசாசி' 4ைறய�( பண� ேம/ெகா�ள 
அKமதி வழ'க0ப�ட. இதைன ெதாட!@. நக! ம"ற த;!மான எ�.830   நா�. 
25.01.2022 (, 01.03.2022 4த( 31.05.2022 41ய 3 மாத'கA�� மாவ�ட ஆ�சிய! 
நி!ணய� ெசDய0ப�ட தின�$லி அ10பைடய�( காயா ஆ�க� உதவ���Iவ�/� 
அKமதி வழ'க0ப�ட.. நகரா�சி நி!வாக ஆைணய! ெச"ைன அவ!கள�" 
தன�யா! மய3தி" Eலமாக, rDைம00பண�யாள!கைள நியமி3.�ெகா�வத/கான 
நி!வாக அKமதி வ,� வைரய�( இ@நகரா�சி ப�திய�( த/ேபா. .0Cர> 
பண�ய�( அ3தியாவசிய ேதைவய�ைன க,3தி( ெகா�� ெதாட!@. ெபா.ம�க�, 
ெபா. 8காதார3ைத ேபண� கா��� ெபா,��� நகரா�சிய�" நி!வாக நல" 
க,திq� திட�கழி> ேமலா�ைம பண�, 8காதார பண�க�, u�ண�ய�! உர� 
தயா?��� பண����, தர� ப?�க0ப�ட உல!கழி>கைள RCC ைமய3தி( ேசக?3. 
ைவ3. சிெம�� நி!வன'கA�� அK0ப� ைவ3த(, E-WASTE மி"கழி>கைள 
ேசக?3. ைவ3. அபாயகரமான கழி>கைள Incinators  எ?கல"கள�( எ?3. 
அ0Cற0ப�3.த(, உ,வா�கிய உர'கைள சலி3. ேசக?3. ைவ3த(, ேம/ப1 
பண�கA�� 01.06.2022 4த( 31.07.2022 வைர (இர�� மாத'க�)  காயா ஆ�க� 8ய 

உதவ�� �I�க� Eலமாக 24 பண�யாள!கைள நியமி3. தி,Gசிரா0ப�ள� மாவ�ட 
ஆ�சி3தைலவ! அவ!கள. ந.க.எ�.J3/9779/2018 நா�.16.08.2019 ெசய(4ைற 

ஆைணய�( க���ள II Unskilled Employee-�கான (2019-20)� ஆ���கான தின�$லி 
அ10பைடய�( ஊதிய� நா� ஒ":�� ஒ, நப,�� V.385/- எ"ற வ�கி33தி( 

தின�$லி அ10பைடய�( V.6.00 இல�ச� மதி0பX�1( ேம/கா\� பண�யாள!கA�� 

ெசலவ�ன� ேம/ெகா�ள வ,வாD நிதிய�லி,@. ெசD.�ெகா�ள ம"ற3தி" 

அKமதி�� ைவ�க0ப�கிற.. (ந.க.எ�.4244.2018.எG1) 

அ"வலக %றி&': ம"ற� அKமதி�கலா� 
 

த;!மான எ�:52 
அKமதி�க0ப�ட. 

20.05.2022 15 நகரா�சி ஆைணய! அவ!கள�" ெசய(4ைற உ3தரவ�"ப1 ந.க.எ�. 4840/2018/ எG1 

நா�.21.02.2019 6 LCV வாகன'க� 1 கா�பா�ட! வாகன3தி/� Out Sourcing 4ைறய�( 7 

ஓ��ன!கைள இர�� வ,ட'கA�� H.M.S தன�யா! ஒ0ப@த நி:வன3தி" Eலமாக 

நியமி3.�ெகா�ள பண� உ3திர> வழ'க0ப���ள.. அத" அ10பைடய�(  H.M.S 

நி:வன3தி" Eலமாக 01.04.2019 4த( 31.03.2021 வைர 7 ஓ��ந!க� நியமி�க0ப�� 

பண�C?@. வ@தன!. ேமH�, ெகாேரானா ெப:�ெதா/: ம/:� ேப?ட! கால'கைள 

க,3தி( ெகா�� $�தலாக 01.04.2021 4த( 30.05.2022 வைர C.0ப�3. 

பண�ேம/ெகா�ள0ப�� வ@3..  த/ேபா. நகரா�சி நி!வாக இய��ந! அவ!கள�" 

த;!மான எ�:53 
அKமதி�க0ப�ட. 



ஓ��ந!கைள நியமி3.�ெகா�வத/கான ெவள�ெகாண!> 4கைம�கான(Out Sourcing) 

நி!வாக அKமதி வ,� வைரய�( ெபா.ம�க� ம/:� ெபா.8காதார� நல" க,தி 
இ@நகரா�சிய�" ெபா.8காதார வாகன'களான 6 LCV, 1 கா�ெப�ட! வாகன'கைள 

இய��வத/� ஓ��ந!கைள நியமி3.�ெகா�ள HMS நி:வன3தி/� $�தலாக 

இர�� மாத'கA�� �ைற@த ப�ச ஒ0ப@தC�ள� V.473.25/- ஒ, நாைள�� ஒ, 

நப,�� எ"ற வ ;கித3தி( 7 ஒ��ன!கA�� 01.06.2022 4த( 30.07.2022 வைர பண� 
அம!3தி ெகா�ள>� இ@த ஒ��ன!கA�� உ3ேதச மதி0பX� V.2.30 இல�ச� 

ெசலவ�ன� ெசD. ெகா�ள அKமதி வழ'க ம"ற3தி" அKமதி�� ைவ�க0ப�கிற.. 

. (ந.க.எ�.4840/2018/எG1) 

 

அ"வலக %றி&': ம"ற� அKமதி வழ'கலா�. 
 

20.05.2022 16 .ைற=! நகரா�சி ெபா.8காதார ப�?வ�( திட�கழி> ேமலா�ைம தி�ட3தி"கீ* 

வ ;�வ ;டாக ெச": ெபா. ம�கள�டமி,@. ம��� �0ைப, ம�காத �0ைபகைள ப�?3. 

வா'�� பண�ய�( இல�ரக வாகன� (LCV) 6 வாகன'க� பய"ப�3த0ப�� வ,கிற..  

ேம/ப1 வாகன� தைடய�(லாம( இய�கிட வாகன3தி( உ�ள பI.க� அFவேபா. 

உடன1யாக ச?ெசD. 4I பய"பா�1( ெகா��வர ேவ�1 உ�ள.. ஆதலா( 

உ3ேதசெசலவ�ன� V.3,00,000/- ேம/ெகா�ள ம"ற அKமதி ேவ�ட0ப�கிற.. 

(ந.க.எ�.3350/2020/எG1) 
அ"வலக %றி&' 

அ) அKமதி�கலா�. 
ஆ) ேம/ப1 ெசலவ�ன� ெபா. நிதிய�( ேம/ெகா�ள ம"ற� 
அKமதி�கலா�. 

 

த;!மான எ�:54 
அKமதி�க0ப�ட. 

20.05.2022 17 2022-2023-� ஆ�� .ைற=! நகரா�சி ெபா.8காதார� ெகாேராேனா த�0C 
நடவ1�ைக ெதாட!பாக இ@தியா 4Iவ.� பல மாநில'கள�( ெதா/: தினச? 
அதிக?3.� ப�மட'காக ேநாD ெதா/: அதிக?3. வ,வைத க,3தி( 
ெகா���, தமி*நா�1H� தினச? ேநாD பரவ� வ,� pழைல� க,3தி( 
ெகா���, இ@ேநாD நகரா�சி ப�திகள�( ேநாD பரவாம( த��க>�, 
க��0ப�3த>�, தினச? ேப,@. நிைலய�, தினச? மா!�ெக�, அைன3. அர8 
ம/:� நகரா�சி ப�ள�க�, ெபா.இட'க�, பாதி�க0ப�ட ெத,�கள�( கி,மிநாசின� 
ெதள�3திட>�, பண�யாள!கA�� தினச? பய"ப�3த 4க�கவச�, ைகqைற 
ம/:� ெகாேராேனா கவச உைடக�, வா'கிட>� அவசர அவசிய3திைன க,திq�, 
ெபா.8காதார� ெபா.ம�க� நல"க,திq�, கீ*�க�ட ெகாேராேனா த�0C 
ம,@.க� வா'கி பய"ப�3த ேவ�1q�ள..  

த;!மான எ�:55 
அKமதி�க0ப�ட. 
 
 
 



4க�கவச�, ைலசா(, ேசா1ய� ைஹ�ேரா �ேளாைர� கைரச(, ப�ள�Gசி' 
ப>ட!, ந;!3த 8�ணா�C ந;!, ைகqைற, த/கா0C உைடக�, ேஹ"� சான�ைடச!, 
ப�னாய�( ம/:� ெகாேராேனா த�0C 4"ெனGச?�ைக நடவ1�ைகக� 
ேம/ெகா�ள ேம/கா\� கி,மிநாசின� ெபா,�க� வா'கி�ெகா�ள>�, இதைன3 
தவ�ர நகரா�சி நி!வாக இய��ந!, ெச"ைன அவ!க� வழ'�� அறி>ைர�கிண'க 
ெபா.8காதார ெபா,�க� வா'கி�ெகா�ள>� உ3ேதச ெசலவ�ன� /.30.00-5 
(/பா6 7&ப8 இல
ச�) ெசலவ�ன� ேம/ெகா�ள>� ம"ற� அKமதி�� 
ைவ�க0ப�கிற..  
அ"வலக %றி&':- 
 2022-2023-� ஆ�1/� ெகாேராேனா ைவர~ ெதா/:ேநாD நகரா�சி ப�திய�( 
பரவாம( இ,��� ெபா,�� ெபா.8காதார அவசர அவசிய� க,தி /.30.00 
இல
ச� (/பா6 7&ப8 இல
ச�) ெசலவ�ன� ெசD. ெகா�வத/� ம"ற� 
அKமதி வழ'கலா� ந.க.எ�.1318/2022/எG1 

 
   
 
                   ஒ�/-இ.ெச(வராண� 
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 /உ�ைம நக( / 
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