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18.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    1111 
 இ8நகரா�சி�,�ப�ட அ9வலக:கள%� மைழந5� ேசக03; க�டைம3; அைம�,	 பண��, 
17.10.2019 ேததி அ�2 ேகார3ப�ட ஒ3ப8த;"ள%ய�� கீ?க�ட ஒ3ப8ததார�கள%டமி48@ இர�� 
ஒ3ப8த;"ள%க" கீ?க�டவா2 வர3ெப-2"ள@. 

வ. 
எ� 

ஒ3ப8ததார� ெபய�  ஒ3ப8த 
ெதாைக  

ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக  

சதவ�கித	 

1 தி4.வ�.எழி�மாற� 
ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/  

195157 195958 0.10% மதி3பC�ைடவ�ட 
,ைறD 

2 தி4.ப�. ெச8தி�நாத�  
ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/  

195157 195442 0.15% மதி3பC�ைடவ�ட 
அதிக	 

 ேம-க�டவா2 ெபற3ப�ட இர�� ஒ3ப8த;"ள%கள%� வ0ைச எ� 1� உ"ள தி4. 
வ�.எழி�மாற� ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/ எ�பவ0டமி48@ வர3ெப-ற ஒ3ப8த;"ள% ெதாைக 
மதி3பC�/ைன வ�ட   0.10% ,ைறவாக உ"ள@.  ம�ற�தி� பா�ைவ�,	 அGமதி�,	 
ைவ�க3ப�கிற@. 
அ9வலக ,றி3;  
 ,ைறவான ஒ3ப8த;"ள%ய�ைன ம�ற	 ஏ-கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1) 

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    587 587 587 587 
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 

18.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    2222    
 இ8நகரா�சி�,�ப�ட வா�� எ� 18 ரLமான%யா ெத4 M/N	 சாைல அ4கி� 
சிெம�� சாைல அைம�,	 பண��, 17.10.2019 ேததி அ�2 ேகார3ப�ட ஒ3ப8த;"ள%ய�� 
கீ?க�ட ஒ3ப8ததார�கள%டமி48@ இர�� ஒ3ப8த;"ள%க" கீ?க�டவா2 வர3ெப-2"ள@. 

வ. 
எ� 

ஒ3ப8ததார� ெபய�  ஒ3ப8த 
ெதாைக  

ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக  

சதவ�கித	 

1 தி4.எ	.உதய,மா� 
ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/  

307969 307910 0.02% மதி3பC�ைடவ�ட 
,ைறD 

2 தி4.வ�.எழி�மாற� 
ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/  

307969 308023 0.04% மதி3பC�ைடவ�ட 
அதிக	 

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    588588588588    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 



ேம-க�டவா2 ெபற3ப�ட இர�� ஒ3ப8த;"ள%கள%� வ0ைச எ� 1� உ"ள 
தி4.எ	.உதய,மா� ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/ எ�பவ0டமி48@ வர3ெப-ற ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக மதி3பC�/ைன வ�ட   0.02% ,ைறவாக உ"ள@.  ம�ற�தி� பா�ைவ�,	 
அGமதி�,	 ைவ�க3ப�கிற@. 
அ9வலக ,றி3;  
 ,ைறவான ஒ3ப8த;"ள%ய�ைன ம�ற	 ஏ-கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1)    

18.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    3333 
 இ8நகரா�சி�,�ப�ட ேர/ேயா பா�� ேம	பா� ெசPN	 பண��, 17.10.2019 ேததி அ�2 
ேகார3ப�ட ஒ3ப8த;"ள%ய�� கீ?க�ட ஒ3ப8ததார�கள%டமி48@ இர�� ஒ3ப8த;"ள%க" 
கீ?க�டவா2 வர3ெப-2"ள@. 

வ. 
எ� 

ஒ3ப8ததார� ெபய�  ஒ3ப8த 
ெதாைக  

ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக  

சதவ�கித	 

1 தி4.எ	.உதய,மா� 
ஒ3ப8ததார� 
ெல�Aமா:,/  

523600 523000 0.11% 

மதி3பC�ைடவ�ட 
,ைறD 

2 தி4.வ�.எழி�மாற� 
ஒ3ப8ததார� 
ெல�Aமா:,/  

523600 524600 0.19% 

மதி3பC�ைடவ�ட 
அதிக	 

 ேம-க�டவா2 ெபற3ப�ட இர�� ஒ3ப8த;"ள%கள%� வ0ைச எ� 1� உ"ள 
தி4.எ	.உதய,மா� ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/ எ�பவ0டமி48@ வர3ெப-ற ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக மதி3பC�/ைன வ�ட   0.11% ,ைறவாக உ"ள@.  ம�ற�தி� பா�ைவ�,	 
அGமதி�,	 ைவ�க3ப�கிற@. 
அ9வலக ,றி3;  
 ,ைறவான ஒ3ப8த;"ள%ய�ைன ம�ற	 ஏ-கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1)    

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    589 589 589 589 
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 

  



18.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    4444        

 இ8நகரா�சி�,�ப�ட அ	மா உணவக	 மராம�@ ெசPN	 பண��, 17.10.2019 ேததி 
அ�2 ேகார3ப�ட ஒ3ப8த;"ள%ய�� கீ?க�ட ஒ3ப8ததார�கள%டமி48@ இர�� 
ஒ3ப8த;"ள%க" கீ?க�டவா2 வர3ெப-2"ள@. 

வ. 
எ� 

ஒ3ப8ததார� ெபய�  ஒ3ப8த 
ெதாைக  

ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக  

சதவ�கித	 

1 தி4.வ�.எழி�மாற� 
ஒ3ப8ததார� 
ெல�Aமா:,/  

336695 336580 0.03% 

மதி3பC�ைடவ�ட 
,ைறD 

2 தி4.ப�.ெச8தி�நாதன 
ஒ3ப8ததார� மர�கைட   

336695 337010 0.09% 

மதி3பC�ைடவ�ட 
அதிக	 

 ேம-க�டவா2 ெபற3ப�ட இர�� ஒ3ப8த;"ள%கள%� வ0ைச எ� 1� உ"ள 
தி4.வ�.எழி�மாற� ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/ எ�பவ0டமி48@ வர3ெப-ற ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக மதி3பC�/ைன வ�ட   0.03% ,ைறவாக உ"ள@.  ம�ற�தி� பா�ைவ�,	 
அGமதி�,	 ைவ�க3ப�கிற@. 
அ9வலக ,றி3;  
 ,ைறவான ஒ3ப8த;"ள%ய�ைன ம�ற	 ஏ-கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1)    

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    590590590590    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 

18.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    5555    
 இ8நகரா�சி�,�ப�ட ப,திகள%� 15 A�கா�க" மராம�@ ெசPN	 பண��, 17.10.2019 
ேததி அ�2 ேகார3ப�ட ஒ3ப8த;"ள%ய�� கீ?க�ட ஒ3ப8ததார�கள%டமி48@ இர�� 
ஒ3ப8த;"ள%க" கீ?க�டவா2 வர3ெப-2"ள@ 

வ. 
எ� 

ஒ3ப8ததார� ெபய�  ஒ3ப8த 
ெதாைக  

ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக  

சதவ�கித	 

1 தி4.எ	. உதய,மா� 
ஒ3ப8ததார� மர�கைட   

169019 168985 0.02% 

மதி3பC�ைடவ�ட 
,ைறD 

2 தி4.வ�.எழி�மாற� 
ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/  

169019 169161 0.03% 

மதி3பC�ைடவ�ட 
அதிக	 

 

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    555591919191    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 



 ேம-க�டவா2 ெபற3ப�ட இர�� ஒ3ப8த;"ள%கள%� வ0ைச எ� 1� உ"ள 
தி4.எ	 உதய,மா� ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/ எ�பவ0டமி48@ வர3ெப-ற ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக மதி3பC�/ைன வ�ட   0.02% ,ைறவாக உ"ள@.  ம�ற�தி� பா�ைவ�,	 
அGமதி�,	 ைவ�க3ப�கிற@. 
அ9வலக ,றி3;  
 ,ைறவான ஒ3ப8த;"ள%ய�ைன ம�ற	 ஏ-கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1)    

18.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    6666    
 இ8நகரா�சி�,�ப�ட ப,திகள%� உ"ள ெத4�கள%� 136 எ�ண��ைகய�� 
Mத-க�டமாக 50 எ�ண��ைக  ெபா@�,ழாP அைம�,	  பண��, 17.10.2019 ேததி அ�2 
ேகார3ப�ட ஒ3ப8த;"ள%ய�� கீ?க�ட ஒ3ப8ததார�கள%டமி48@ இர�� ஒ3ப8த;"ள%க" 
கீ?க�டவா2 வர3ெப-2"ள@. 
 

வ. 
எ� 

ஒ3ப8ததார� ெபய�  ஒ3ப8த 
ெதாைக 

ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக  

சதவ�கித	 

1 தி4.எ	. உதய,மா� 
ஒ3ப8ததார� மர�கைட   

195856 195835 0.01% 

மதி3பC�ைடவ�ட 
,ைறD 

2 தி4.வ�.எழி�மாற� 
ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/  

195856 195882 0.01% 

மதி3பC�ைடவ�ட 
அதிக	 

 ேம-க�டவா2 ெபற3ப�ட இர�� ஒ3ப8த;"ள%கள%� வ0ைச எ� 1� உ"ள 
தி4.எ	 உதய,மா� ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/ எ�பவ0டமி48@ வர3ெப-ற ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக மதி3பC�/ைன வ�ட   0.01% ,ைறவாக உ"ள@.  ம�ற�தி� பா�ைவ�,	 
அGமதி�,	 ைவ�க3ப�கிற@. 
அ9வலக ,றி3;  
 ,ைறவான ஒ3ப8த;"ள%ய�ைன ம�ற	 ஏ-கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1)  
    

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    555592929292    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 

  



18.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    7777    

 இ8நகரா�சி�,�ப�ட ேகாைரயா2, ேதா�டRேச0, நாக:,/ ,/ந5� ேம�நிைல ந5�ேத�க 
ெதா�/க" மராம�@ ெசPN	 பண��, 17.10.2019 ேததி அ�2 ேகார3ப�ட ஒ3ப8த;"ள%ய�� 
கீ?க�ட ஒ3ப8ததார�கள%டமி48@ இர�� ஒ3ப8த;"ள%க" கீ?க�டவா2 வர3ெப-2"ள@. 

வ. 
எ� 

ஒ3ப8ததார� ெபய�  ஒ3ப8த 
ெதாைக  

ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக  

சதவ�கித	 

1 தி4.எ	. உதய,மா� 
ஒ3ப8ததார� 
மர�கைட   

143021 142964 0.04% மதி3பC�ைடவ�ட 
,ைறD 

2 தி4.வ�.எழி�மாற� 
ஒ3ப8ததார� 
ெல�Aமா:,/  

143021 143161 0.10% மதி3பC�ைடவ�ட 
அதிக	 

 ேம-க�டவா2 ெபற3ப�ட இர�� ஒ3ப8த;"ள%கள%� வ0ைச எ� 1� உ"ள 
தி4.எ	 உதய,மா� ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/ எ�பவ0டமி48@ வர3ெப-ற ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக மதி3பC�/ைன வ�ட   0.04% ,ைறவாக உ"ள@.  ம�ற�தி� பா�ைவ�,	 
அGமதி�,	 ைவ�க3ப�கிற@. 
அ9வலக ,றி3;  
 ,ைறவான ஒ3ப8த;"ள%ய�ைன ம�ற	 ஏ-கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1)    

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    593593593593    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 

18.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    8888 
 இ8நகரா�சி�,�ப�ட ப,திகள%� உ"ள ெத4�கள%� 136 எ�ண��ைக இ8தியா மா�� II 
அ/ப	; தள�தி� Mத-க�டமாக 20 எ�ண��ைகய�� தள	 ம-2	 மைழந5� க�டைம3;க" 
ஏ-ப��@	 பண��, 17.10.2019 ேததி அ�2 ேகார3ப�ட ஒ3ப8த;"ள%ய�� கீ?க�ட 
ஒ3ப8ததார�கள%டமி48@ இர�� ஒ3ப8த;"ள%க" கீ?க�டவா2 வர3ெப-2"ள@. 

வ. 
எ� 

ஒ3ப8ததார� ெபய�  ஒ3ப8த 
ெதாைக 

ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக  

சதவ�கித	 

1 தி4.எ	. உதய,மா� 
ஒ3ப8ததார� மர�கைட   

196967 196942 0.01% 

மதி3பC�ைடவ�ட 
,ைறD 

2 தி4.வ�.எழி�மாற� 
ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/  

196967 196986 0.01% 

மதி3பC�ைடவ�ட 
அதிக	 

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    594594594594    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 



 ேம-க�டவா2 ெபற3ப�ட இர�� ஒ3ப8த;"ள%கள%� வ0ைச எ� 1� உ"ள 
தி4.எ	 உதய,மா� ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/ எ�பவ0டமி48@ வர3ெப-ற ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக மதி3பC�/ைன வ�ட   0.01% ,ைறவாக உ"ள@.  ம�ற�தி� பா�ைவ�,	 
அGமதி�,	 ைவ�க3ப�கிற@. 
அ9வலக ,றி3;  
 ,ைறவான ஒ3ப8த;"ள%ய�ைன ம�ற	 ஏ-கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1)    

18.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    9999    
 இ8நகரா�சி�,�ப�ட ப,திகள%� உ"ள ேப48@ நி2�த பயண�க" நிழ-,ைடக" 
மராம�@ ெசPN	 பண��, 17.10.2019 ேததி அ�2 ேகார3ப�ட ஒ3ப8த;"ள%ய�� கீ?க�ட 
ஒ3ப8ததார�கள%டமி48@ இர�� ஒ3ப8த;"ள%க" கீ?க�டவா2 வர3ெப-2"ள@. 
 

வ. 
எ� 

ஒ3ப8ததார� ெபய�  ஒ3ப8த 
ெதாைக  

ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக  

சதவ�கித	 

1 தி4.எ	. உதய,மா� 
ஒ3ப8ததார� 
மர�கைட   

241774 241710 0.03% மதி3பC�ைடவ�ட 
,ைறD 

2 தி4.வ�.எழி�மாற� 
ஒ3ப8ததார� 
ெல�Aமா:,/  

241774 241814 0.02% மதி3பC�ைடவ�ட 
அதிக	 

 ேம-க�டவா2 ெபற3ப�ட இர�� ஒ3ப8த;"ள%கள%� வ0ைச எ� 1� உ"ள 
தி4.எ	 உதய,மா� ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/ எ�பவ0டமி48@ வர3ெப-ற ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக மதி3பC�/ைன வ�ட   0.03% ,ைறவாக உ"ள@.  ம�ற�தி� பா�ைவ�,	 
அGமதி�,	 ைவ�க3ப�கிற@. 
 
அ9வலக ,றி3;  
 ,ைறவான ஒ3ப8த;"ள%ய�ைன ம�ற	 ஏ-கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1)    

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    595595595595    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 

  



18.10.2019 ெபா4ளெபா4ளெபா4ளெபா4ள    எ�எ�எ�எ�    10101010    

 இ8நகரா�சி�,�ப�ட ப,திகள%� உ"ள 13 கழி3ப�ட:க" மராம�@ ெசPN	 பண��, 
17.10.2019 ேததி அ�2 ேகார3ப�ட ஒ3ப8த;"ள%ய�� கீ?க�ட ஒ3ப8ததார�கள%டமி48@ 
இர�� ஒ3ப8த;"ள%க" கீ?க�டவா2 வர3ெப-2"ள@. 
 

வ. 
எ� 

ஒ3ப8ததார� ெபய�  ஒ3ப8த 
ெதாைக  

ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக  

சதவ�கித	 

1 தி4.எ	. உதய,மா� 
ஒ3ப8ததார� மர�கைட   

722047 721763 0.04% மதி3பC�ைடவ�ட 
,ைறD 

2 தி4.வ�.எழி�மாற� 
ஒ3ப8ததார� 
ெல�Aமா:,/  

722047 722941 0.12% மதி3பC�ைடவ�ட 
அதிக	 

 
 ேம-க�டவா2 ெபற3ப�ட இர�� ஒ3ப8த;"ள%கள%� வ0ைச எ� 1� உ"ள 
தி4.எ	 உதய,மா� ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/ எ�பவ0டமி48@ வர3ெப-ற ஒ3ப8த;"ள% 
ெதாைக மதி3பC�/ைன வ�ட 0.04% ,ைறவாக உ"ள@.  ம�ற�தி� பா�ைவ�,	 
அGமதி�,	 ைவ�க3ப�கிற@. 
 
அ9வலக ,றி3;  
 ,ைறவான ஒ3ப8த;"ள%ய�ைன ம�ற	 ஏ-கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1) 
 
    

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    555596969696    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 

 

 

                ஆைணய� / தன% அ9வல� 
                    ��தாந��� நகரா�சி 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

சாதாரணசாதாரணசாதாரணசாதாரண    ��ட	��ட	��ட	��ட	    
��தாந��� நகரா�சிய�� 2019	 ஆ�� அ�ேடாப� மாத	 25	 நா" ெவ"ள%�கிழைம மாைல 03.30 மண��, நைடெப-ற சாதாரண� ��ட 

நடவ/�ைகக" 

ம�ற���ட	ம�ற���ட	ம�ற���ட	ம�ற���ட	    
நைடெப-றநைடெப-றநைடெப-றநைடெப-ற    

நா"நா"நா"நா"    

வ0ைசவ0ைசவ0ைசவ0ைச    எ�எ�எ�எ�    ம-2	ம-2	ம-2	ம-2	    ம�றம�றம�றம�ற    ��ட3ெபா4"��ட3ெபா4"��ட3ெபா4"��ட3ெபா4"    ம�ற�தி�ம�ற�தி�ம�ற�தி�ம�ற�தி�    த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    

25.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    1111 
 நகரா�சி ஆைணய� அவ�கள@ ெச3ட	ப� 2019 மாத நா�,றி3; ம�ற�தி� 
பா�ைவ�, ைவ�க3ப�கிற@ 
அ9வலக ,றி3; :-    பதிD ெசPயலா	 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1) 

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    597597597597    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 

25.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    2222    
 நகரா�சி ெபாறியாள� அவ�கள@ ெச3ட	ப� 2019 மாத நா�,றி3; ம�ற�தி� 
பா�ைவ�, ைவ�க3ப�கிற@ 
அ9வலக ,றி3; :-    பதிD ெசPயலா	 (ந.க.எ�. 2105/2011/சி1)    

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    598598598598    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 

25.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    3333    
efuh£Á¡F£g£l Ïl§fëš JCB ÏaªÂu« _y« fUnty ku§fŸ mf‰W« gâ, FoÚ® FHhŒ gGJ 

Ú¡F« gâ, k‰W« FD¡fo cu¡»l§»š R¤j« brŒÂL« gâ¡F 23.10.2019 m‹W nfhu¥g£l 
x¥gªjòŸëæš Ñœf©l éiy¥òŸëjhu®fëläUªJ _‹W éiy¥òŸëfŸ Ñœf©lthW tu¥bg‰WŸsJ  

. 
வ. 
எ� 

ஒ3ப8ததார� ெபய�  ஒ3ப8த 
ெதாைக  

ஒ3ப8த;"ள% ெதாைக  சதவ�கித	 

1 rhŒuh« $ M©lhŸ 
£uh‹°ngh®£ by£Rkh§Fo 

148200 147420 0.53% மதி3பC�ைடவ�ட 
,ைறD 

2 o.nf v®¤ _t®° ku¡fil 
T¤jhešÿ®  

148200 148980 0.53% மதி3பC�ைடவ�ட 
அதிக	 

 ேம-க�டவா2 ெபற3ப�ட இர�� ஒ3ப8த;"ள%கள%� வ0ைச எ� 1� உ"ள rhŒuh« 

$ M©lhŸ £uh‹°ngh®£ by£Rkh§Fo எ�பவ0டமி48@ வர3ெப-ற ஒ3ப8த;"ள% ெதாைக 
மதி3பC�/ைன வ�ட   0.53% ,ைறவாக உ"ள@.  ம�ற�தி� பா�ைவ�,	 அGமதி�,	 
ைவ�க3ப�கிற@. 

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    599 599 599 599 
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 



அ9வலக ,றி3;  
 ,ைறவான ஒ3ப8த;"ள%ய�ைன ம�ற	 ஏ-கலா	. 
(ந.க.எ�. 856 /2019/இ1)    

25.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    4444    
      இ8நகரா�சிய�� Aத8திர தினவ�ழாவ�ைன M�ன%�� ;திய அ9வலக க�/ட�தி� 
;திதாக ெகா/மர	 அைம�,	 பண��, ேகார3ப�ட வ�ைல3;"ள%ய�� கீ?க�ட 
வ�ைல3;"ள%தார�கள%டமி48@ T�2 வ�ைல3;"ள%க" கீ?க�டவா2 வர3ெப-2"ள@. 

வ. 
எ� 

வ�ைல3;"ள%தார� ெபய�  வ�ைல3;"ள%  
ெதாைக  

1 தி4.வ 5.எழி�மாற� வ�ைல;"ள%தார� ெல�Aமா:,/ 4900 
2 தி4.எ	.உதய,மா� ஒ3ப8ததார� மர�கைட 

ெல�Aமா:,/ 
5100 

3 தி4.ப�.ெச8தி�நாத� ஒ3ப8ததார� ெல�Aமா:,/ 5250 
 ேம-க�டவா2 ெபற3ப�ட T�2 வ�ைல3;"ள%கள%� வ0ைச எ� 1� உ"ள தி4. 
வ�.எழி�மாற� வ�ைல3;"ள%தார� ெல�Aமா:,/ எ�பவ0டமி48@ வர3ெப-ற 
வ�ைல3;"ள% ெதாைக ,ைறவாக உ"ள@.  ம�ற�தி� பா�ைவ�,	 அGமதி�,	 
ைவ�க3ப�கிற@. 
அ9வலக ,றி3;  
 ,ைறவான வ�ைல3;"ள%ய�ைன ம�ற	 ஏ-கலா	. 
(ந.க.எ�.    /2019/இ1)    

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    600600600600    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 

25.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    5555    
     இ8நகரா�சி�, உ�ப�ட 6வ@ வா�� ;ள%ய:,/ Aகாதார வளாக�தி� இய:கி வ8த 1 

HP மி�ேமா�டா� பUதைட8@"ள@.  அதைன சீ� ெசPய இயலாத நிைலய�� உ"ளதா� 
;திதாக 1 HP மி�ேமா�டா� Submersible வா:கி ெபா4�திட ஆ,ம மதி3பC� V.25,000/-�,	, 
நகரா�சி பைழய அ9வலக க�/ட�தி� அ4கி� இய:கி வ4	 ப	3 அைறய�� 300 Arms Fuse 

Carrier ;தியதாக T�2 எ�ண��ைக வா:கி ெபா4�திட ஆ,ம மதி3பC� V.4900/- ஆக 
ெமா�த	 V.29,900/-�, ம�ற�தி� அGமதி ேவ�ட3ப�கிற@. 
அ9வலக ,றி3; 
 ம�ற	 அGமதி�கலா	. 
(ந.க.எ�    /2019/எR1)    

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    601601601601    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 

  



25.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    6666    
     இ8நகரா�சி�, உ�ப�ட 1 Mத� 24 வா��கள%9	 மைழந5� ேசக03; க�டைம3; 
ஏ-ப��தD	 ஏ-கனேவ உ"ள மைழந5� ேசக03; க�டைம3ப�ைன சீ� ெசPயD	 ம-2	 
;திதாக அைம�திடD	 அறிD2�த3ப�டதா� அத-கான அறிவ�3; ேநா�XY, Y/�க� 
ஆகியன இ8நகரா�சி�, ப�0�� ெசP@ அG3ப�ட தமி?நா� ம�/ப�பY நி2வன�திட	 
Aமா� 10 ஆய�ர	 ப�ரதிக" ப�0�� ெசP@ அG3ப�ட அறிD2�த3ப��"ள@,  அத-கான 
உ�ேதச ெதாைக V.25,000/-�,  ம�ற�தி� அGமதி ேவ�ட3ப�கிற@. 
அ9வலக ,றி3; 
 ம�ற	 அGமதி�கலா	. 
(ந.க.எ�    /2019/எR1)     

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    602602602602    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@ 

25.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    7777    
     இ8நகரா�சி ப,திய�� உ"ள ெத4�க", கா�வாP ஓர:க" ம-2	 சா�கைட ஓர:க" 
ேபா�ற இட:கிள� ;-க", ேதைவய-ற ெச/க" ம-2	 ;� [�� அதிகமாக Mைள�@ 
;த� ம�/ கிட3பதா� பா	;�ள ம-2	 இதர வ�ஷ ஐ8@க" இரD ேநர:கள%� 
ெபா@ம�கைள தா�,வதாக M�னா" நக� ம�ற உ23ப�ன�க" ம-2	 ெபா@ 
ம�கள%டமி48@ ;கா�க" வ8தவ�ண	 உ"ளன.  எனேவ இ8நகரா�சி ப,திய�9"ள 
ெத4�க", கா�வாP ஓர:க", சா�கைட ஓர:க" ேபா�ற இட:கள%� உ"ள ;-க" 
ேதைவய-ற ெச/க" ஆகியவ-றிைன M-றி9மாக அக-2வத-,	, ெபா@ம�கள%� 
Aகாதார�திைன க4�தி� ெகா��	, கைள�ெகா�லி ம48@ Tல	 இ8நக� ப,திய�� உ"ள 
;� ;த�கைள அழி�கலா	.  ேம-ப/ பண��கா,	 உ�ேதச ெசலவ�ன	 V.1,00,000/-�, 
ம�ற�தி� அGமதி ேவ�ட3ப�கிற@. 
அ9வலக ,றி3; 
 ம�ற	 அGமதி�கலா	. 
(ந.க.எ� 935/2019/எR1)    

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    603603603603    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@    

  



25.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    8888    
     இ8நகரா�சி ெபா@ Aகாதார ப�0வ�� இய:கி வ4	 TN 50 U 0518 எ�ற வாகன�தி-, 
;தியதாக டய�க" வா:,	 பண��, 15.10.2019 அ�2 ேகார3ப�ட வ�ைல3;"ள%ய�� கீ?க�ட 
நி2வன:கள%டமி48@ வ�ைல3;"ள%க" கீ?க�டவா2 ெபற3ப��"ள@. 
 

வ.எ� நி2வன�தி�  ெபய�  ,றி3ப�ட3ப��"ள 
ெதாைக  

1 ^ வ��ேன_ டய�Y & Yேப�Y ம�னா�,/ 61,800 
2 ஆன8தா ஆ�ேடா Xச� ஒ��Y ம�னா�,/  63,200 
3 கணபதி ஆ�ேடா Xச� ஒ��Y ம�னா�,/  64,800 

 வர3ெப-ற வ�ைல3;"ள%கள%� வ.எ�. 1� உ"ள தி4. ^ வ��ேன_ டய�Y & 

Yேப�Y ம�னா�,/ நி2வன�தி� வ�ைல3;"ள% ,ைறவாக உ"ள@.  ம�ற�தி� 
பா�ைவ�,	 அGமதி�,	 ைவ�க3ப�கிற@. 
அ9வலக ,றி3;  
 ,ைற8த வ�ைல3;"ள%ய�ைன ஏ-கலா	 
(ந.க.எ�. 329/2018/எR1) 

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    604604604604    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@    

25.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    9999    
     இ8நகரா�சி ெபா@ ப�0வ�� இய:கி வ4	 TN50 U 2453 ஈ3; வாகன�தி� இய:கி வ8த 
ேப�ட0 பUதாகி வ��ட@.  ேம-க�ட ேப�ட0 T�2 வ4ட:கa�, M�; 
வா:க3ப��"ளதா9	 அதைன மா-றி ;திய Exide Express ேப�ட0 மா-ற ஆ,	 உ�ேதச 
ெதாைக V.8500/-�, ம�ற�தி� அGமதி�, ைவ�க3ப�கிற@. 
அ9வலக ,றி3;  

1. ம�ற	 அGமதி�கலா	 
2. ெபா@நிதிய�� கீ? ேம-ெகா"ளலா	 

(ந.க.எ�. 1001/2019/இ1) 

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    605605605605    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@    

  



25.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    10101010    
1. உ"ளா�சிகள%� வ�ள	பர:கைள Mைறப��@வத-கான நைடMைற (Outdoor 

Advertising Policy) அரசாைண எ� (4D)2. நகரா�சி நி�வாக	 ம-2	 ,/ந5� 
வழ:க� @ைற (MC-1) நா" 05.06.2018-� ெவள%ய�ட3ப�ட@.  

2. வ�ள	பர பலைகக" நி2வ அGமதி வழ:,வ@ ,றி�@ தமி?நா� நகரா�சி 
ச�ட	 (5-வ@ தி4�த	) ச�ட	 2018 (தமி?நா�ச�ட	  40/2018) ப�0D 285A,C.I 

Schedule 0� தி4�த	 ெசPய3ப�� மாத	 (IV) ப�0D 2� ப�ரAர	 ெசPய3ப�� 
01.02.2019 Mத� அM9�, ெகா��வ4வ@ ச	ப8தமாக அரசாைண எ� (MS) 
15 நகரா�சி நி�வாக	 ம-2	 ,/ந5� வழ:க� @ைற(MC-1)  நா" 31.01.2019 � 
அரசாைண ெவள%ய�ட3ப��"ள@. 

3. தமி?நா� உ"ளா�சிக" வ�ள	பர பலைக அைம�த�, வ0 வ�தி�த� ம-2	 
வ0 வfலி�த� வ�திக" 2003-�கான வ�தி தி4�த:க" அரசாைண எண 17, 
நகரா�சி நி�வாக	 ம-2	 ,/ந5� வழ:க� @ைற நா" 31.01.2019-� பாக	 II 
ப�0D 2-� ப�ரAர	 ெசPய3ப��"ள@. 

4. உ"ளா�சிகள%� வ�ள	பர:கைள Mைறப��@வத-கான நைடMைறக", 
அரசாைணக" ம�ற�தி� பா�ைவ�,	 பதிவ�-,	 

5. மாவ�ட அரசிதழி� ப�ரAர	 ெசPயD	 @ைண வ�திக" ஏ-ப��தி 
நைடMைறப��@வத-,	 உ�ேதச ெசலவ�ன	 V.50000/-�, ம�ற அGமதி 
ேவ�ட3ப�கிற@. 

அ9வலக ,றி3;  
1. ம�ற	 பதிD ெசPயலா	 
2. ெசலவ�ன	 V.50,000/-�தி-, அGமதி வழ:கலா	. 

(ந.க.எ�.6114/2011/எ31)  

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    606606606606    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@    

  



25.10.2019 ெபா4"ெபா4"ெபா4"ெபா4"    எ�எ�எ�எ�    11111111    
 இ8நகரா�சிய�� நைடெப2	 வள�Rசி பண�கைள தினமண� ெதாழி� மல�, 
தின�த8தி ெதாழி� மல�, தினகர� ெதாழி� மல�, தினமல� ெதாழி�மல�, த5�கதி� 
ெதாழி�மல� ஆகிய நாள%த?கள%� வ�ள	பர	 ெசPய3ப�டத-கான ெதாைகக" Mைறேய 
 

வ.எ�. நாள%தழி� ெபய�  ெதாைக  
1 தினமண�  21,000 
2 தின�த8தி  33,390 
3 தினமல�  19,320 
4 த5�கதி�  9,975 

 
ேம-ப/ நாள%த?கa�, ெதாைக வழ:க ம�ற�தி� அGமதி ேவ�ட3ப�கிற@. 
அ9வலக ,றி3;  ம�ற	 அGமதி�கலா	.    

த5�மான	த5�மான	த5�மான	த5�மான	    எ�எ�எ�எ�:-    607607607607    
அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@அGமதி�க3ப�ட@    

 

 

                ஆைணய� / தன% அ9வல� 
                  ��தாந��� நகரா�சி 
 


