
efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw 
nk£^® efuh£Á 

 nk£^® efuh£Áæ‹ rhjhuz¡ T£l« ef®k‹w¤Âš efuh£Áæ‹ jå mYty® 

mt®fshš    13.02.2019  « njÂ Ã‰gfš  4.00  kâ¡F  eilbgw  cŸsJ.     

k‹w¥ bghUŸ 

1) இ�நகரா�சி எ�ைல���ப�ட வா��  D ப�ளா� 9 நகரள� எ�.109 

த கமா"#ப�$ண& ேம�(� அைண.ஆ�.எ+.2, வசி��& தி.மதி.ய0னா ராண� எ2பவ� 

ெச2ைன உய�ந5தி ம2ற7தி2 வழ�� எ�.W.P.No.14990/2018- 2 த5�Aப�2ப$ 

நடவ$�ைக எ�7B இCதி அறிவ�A" தயா� ெசDயAப�� ஆ�கிரமிA"தார�கE�� சா�� 

ெசDத ேபாB அறிவ�Aைப வா க மC7B ( 5 ஆ�கிரமிA"தார�கH) ெச2ைன உய�ந5தி 

ம2ற7தி� வழ�� W.P.No.32425, 32426, 32430 மLC&30432/18Mல& வழ�� 

ெதாடரAப��HளB.  ேமLப$ வழ�கிைன நகரா�சி சா�ப�� ஏLC நட7BமாC ெச2ைன 

உய�ந5தி ம2ற வழ�கறிஞ� தி..எ+.சரவண2 அவ�கைள ேகாரAப��HளB.  ேமLப$ 

வழ�கிL� ஆ�& 0P ெசலவ�ன7திL�& ம2ற7தி2 அQமதி ேவ�டAப�கிறB. 

 ம�ற� அ�மதி வழ�கலா�. 

(ந.க.எ�.1055/2018/எA1) 

Ô®khd v©. 28 ehŸ. 13.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ  

2) இ�நகரா�சி எ�ைல���ப�ட நகரள� வா��  Aப�ளா� 39 நகரள� 

எ�.61ெபா2னக� நகரா�சி பHளS அ.கி� ெபாB பாைதய�� உHள ஆ�கிரமிA"கைள 

ெச2ைன உய�ந5தி ம2ற7தி2 வழ�� எ�.W.P.No.9149/2007- 2 13.07.2007ேததிய 

த5�Aப�2ப$ 1 0த� 4 வைரய�லான ப�ரதிவாதிகைள அகLற ேகா# தி..L. 

பாலகி.Vண2 த/ெப ல�Wமண2 (ேல�) எ2பவ� ெச2ைன உய�ந5தி ம2ற7தி� 

வழ�� W.P.No.20328/2018Mல& வழ�� ெதாட��BHளா�. வழ�கி2 ஆைணய�, ேம�(� 

நகரா�சி அவ�கH 2& ப�ரதிவாதியாக ேச��கAப��HளB. ேமLப$ வழ�கிைன நகரா�சி 

சா�ப�� ஏLC நட7BமாC தி..S.சரவண2 ெச2ைன உய�ந5தி ம2ற வழ�கறிஞ� வச& 

ேகாரAப�� உHளB.  வழ�� ெசலவ�ன& 0PவதL�& ம2ற7தி2 அQமதி 

ேவ�டAப�கிறB. 

mYtyf F¿¥ò 

 ம�ற� அ�மதி வழ�கலா�. 

(ந.க.எ�.1796/2018/எA1) 

Ô®khd v©. 29 ehŸ. 13.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ  



 

3) ேம�(� நகரா�சிய�� 2019-20 ஆ& ஆ�$Lகான மினS பவ� ப&A ெசDத� 

பண��� Y.6.00 இல�ச& மதிAபZ�$� ஒAப�தA"HளSகH ேகா#யதி� 01.02.2019& 

ேததிய2C வரAெபLற கீ]�கா^& இர�� ஒAப�தA"HளSகH ம2ற7தி2 0$வ�L� 

ைவ�கAப�கிறB. 

வ 

எ� 
ஒ�ப�ததார� ெபய� 

ஒ�ப�த���ள� சதவ கித� அதிக� 

/ "ைற$ 

1 தி%.ெப&' இ�ஜின�ய+� 190 
E KGR கா��ள3& 
ேம'5� 

0.25% சதவ கித� மதி�ப9'ைட 

வ ட "ைற$ 
2 தி%.K.ேகாவ �த� 

;சா+�ப'< 
ஒம=�, ேசல� 

1.90%  சதவ கித� மதி�ப9'ைட 

வ ட அதிக�  
 

mYtyf F¿¥ò 

 வர�ெப?@�ள இர�A ஒ�ப�த���ள�கள�B மதி�ப9'A வ ைல வ கிதCைத வ ட 

0.25%சதவ Dத� "ைறவாக ஒ�ப�த���ள� வ ைல வ கித� ெகாACE�ள தி%.ெப&' 

இ�ஜின�ய+� ேம'5�, ஒ�ப�ததாரரE ஒ�ப�த���ள�ய ைன ம�ற� ஏ?@3 ெகா�ளலா�. 

(e.f.v©.329/2019/இ1) 

Ô®khd v©. 30 ehŸ. 13.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ  

4) ேம�(� நகரா�சிய�� 2019-20 ஆ& ஆ�$Lகான �$ந5� வ�நிேயாக பண��� 

Aள 5_சி  ப�ட� மLC& ஆல& வ�நிேயாக& ெசDத�  பண��� Y.4.00 இல�ச& 

மதிAபZ�$� ஒAப�தA"HளSகH ேகா#யதி� 01.02.2019& ேததிய2C வரAெபLற 

கீ]�கா^& இர�� ஒAப�தA"HளSகH ம2ற7தி2 0$வ�L� ைவ�கAப�கிறB. 

வ 

எ� 
ஒ�ப�ததார� ெபய� 

ஒ�ப�த���ள� சதவ கித� 

அதிக� / "ைற$ 

1 Sri.KaliyammanTrading 
Corporation 
Namakkal 

0.28% சதவ கித� மதி�ப9'ைட 

வ ட "ைற$ 

2 Thiruchengode Agro Engineering 
Service & co 
Namakkal 

1.6%  சதவ கித� மதி�ப9'ைட 

வ ட அதிக�  

 

mYtyf F¿¥ò 

 வர�ெப?@�ள இர�A ஒ�ப�த���ள�கள�B மதி�ப9'A வ ைல வ கிதCைத வ ட 

0.28%சதவ Dத� "ைறவாக ஒ�ப�த���ள� வ ைல வ கித� ெகாACE�ள Sri.Kaliyamman 

Trading Corporation Namakkal ஒ�ப�ததாரரE ஒ�ப�த���ள�ய ைன ம�ற� ஏ?@3 

ெகா�ளலா�. 



(e.f.v©.330/2019/இ1) 

Ô®khd v©. 31 ehŸ. 13.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ  

5) ேம�(� நகரா�சி �$ந5� வ�நிேயாக தி�ட& பகி�மான �ழாDகH மLC& ந5� 

உ�B �ழாDகளS� ஏLப�& பPBகைள 2019-20& ஆ�� பராம#A" ெசDத� பண��� 

Y.9.00 இல�ச& மதிAபZ�$� ஒAப�தA"HளSகH ேகா#யதி� 01.02.2019 & ேததிய2C 

வரAெபLற கீ]�கா^& இர�� ஒAப�தA"HளSகH ம2ற7தி2 0$வ�L� 

ைவ�கAப�கிறB. 

வ 

எ� 
ஒ�ப�ததார� ெபய� 

ஒ�ப�த���ள� சதவ கித� 

அதிக� / "ைற$ 

1 தி%.ஆ�டவ�, 
க�&'ர3ச�&, ேம?" 
ெமய � ேராA 
ேம'5� 

0.20% சதவ கித� மதி�ப9'ைட 

வ ட "ைற$ 

2 தி%.MPP & CO  
ேம?" ெமய � ேராA 
ேம'5� 

1.80%  சதவ கித� மதி�ப9'ைட 

வ ட அதிக�  
 

mYtyf F¿¥ò 

 வர�ெப?@�ள இர�A ஒ�ப�த���ள�கள�B மதி�ப9'A வ ைல வ கிதCைத வ ட 

0.20%சதவ Dத� "ைறவாக ஒ�ப�த���ள� வ ைல வ கித� ெகாACE�ள தி%.ஆ�டவ�, 

க�&'ர3ச�&, ேம'5�ஒ�ப�ததாரரE ஒ�ப�த���ள�ய ைன ம�ற� ஏ?@3 ெகா�ளலா�. 

(e.f.v©.328/2019/இ1) 

Ô®khd v©. 32 ehŸ. 13.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ  

6)   nk£^® efuh£Áæš xU§»izªj Á¿a k‰W« eL¤ju efu§fS¡fhd cŸ 

f£lik¥ò nk«gh£L¤ Â£l¤Â‹ Ñœ kÂ¥ÕL %. 1247.19 Ïy£r¤Â‰F gh®it 1-š f©l 

murhiz v©.67 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw ehŸ.20.07.2009-š  

ã®thf mDkÂ tH§f¥g£L jäœehL FoÚ® tofhš thça« _y« brašgL¤j¥g£L 

gâ Ko¡f¥g£L j‰bghGJ efuh£Áæ‹  guhkç¥ÃY« ga‹gh£oY«  cŸsJ.  

Ï¤Â£l¤Âš gy th®Lfëš g»®khd FHhŒfŸ gÂ¤jš gâfŸ éLg£LŸsJ. 

Ïij bjhl®ªJ, éLg£l gâfis brŒJju nfhç bra‰bgh¿ahs®, jäœehL FoÚ® 

tofhš thça«, nry« mt®fS¡F Ï›tYtyf foj e.f.v©. 6339/2014/Ï1, ehŸ. 

02.01.2015š foj« mD¥g¥g£lJ.        

bra‰bgh¿ahs® jäœehL FoÚ® tofhš thça«, nry« mt®fë‹ foj                 

e. f.v©.nfh.nk£^®/gh.rh.Â/Ïtm1/ehŸ.22.04.2015 š  éLg£L nghd gâfis brŒa 

ÏayhJ v‹W« mrš kÂ¥Õ£L bjhif¡F nkš gâfŸ nk‰bfhŸs ÏayhJ v‹W«, 

mrš kÂ¥Õ£o‹go gâ nk‰bfhŸs¥g£lJ vd bjçé¤JŸsh®.Ï«kÂ¥Õ£L 



bjhif¡FŸ brŒa Ïayhj éLg£l gFÂfS¡F  g»®khd¡ FHhŒ gÂ¤jš, 11.50 »nyh 

Û£l® Ús¤Â‰F brŒa nt©oÍŸsJ. Ï¥gâæid brŒa jahç¡f¥g£l kÂ¥Õ£L¤ 

bjhif %. 155.00 Ïy£r¤Â‰F murhiz (MS)v©.82, efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® 

tH§fš (MA2) Jiw  ehŸ.23.08.2018š  bgw¥g£LŸsJ. Ï¥gâæid nk‰bfhŸs 

07.02.19š Kj‹Kiw x¥gªj òŸë nfhçaÂš tu¥bg‰w Ñœ¡f©l  Ïu©L 

x¥gªjòŸëfŸ k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥gL»wJ. 

t. v©. x¥gªjjhu® bga® k‰W« Kftç 

1 ÂU.r©Kfntš, x¥gªjjhu®, Kšiy ef®, Nuk§fy«, nry« 

2 M/S M©lt® f‹Z£u¡r‹°, nk‰F bkæ‹ nuhL , nk£^® miz 

tu¥bg‰WŸs Ïu©L x¥gªjòŸëfisÍ« Ïªefuh£Áæ‹ x¥gªj T®ªjhŒÎ 

FG _y« T®ªjhŒÎ brŒjÂš tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj òŸëfS«, jFÂ bg‰WŸs 

x¥gªjòŸëfŸ MF«.  Mjyhš, x¥gªj òŸëfë‹ éiyé»j g£oaš 11.02.2019š 

Âw¡f¥g£L mj‹ x¥òneh¡F g£oaš Ñœf©lthW jah® brŒa¥g£L it¡f¥g£LŸsJ 

t. v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj¥òŸë  
rjé»j« mÂf«/FiwÎ 

1 ÂU.r©Kfntš, x¥gªjjhu®, Kšiy ef®, 
Nuk§fy«, nry« 

7.31.% mÂf« 

2 M/S M©lt® f‹Z£u¡r‹°, nk‰F 
bkæ‹ nuhL , nk£^® miz 

4.98.% mÂf« 

 nk‰f©l gâ¡F Fiwªj x¥gªj òŸëahf , kÂ¥Õ£il él 4.98% TLjyhf 

tH§»ÍŸs ÂUths®.M©lt®f‹Zu¡r‹°, mt®fS¡F11.02.2019š éiy Fiw¥ò 

foj« mD¥g¥g£lÂš x¥gªjjhu® jdJ 12.02.2019« njÂa foj¤Âš f£Lkhd 

bghU£fë‹ éiyna‰w« k‰W« bjhêyhs®fë‹ Tè ca®Î M»at‰¿‹ fhuzkhf 

j‹dhš kÂ¥Õ£il él TLjyhf 4.98% tH§»a x¥gªjòŸë é»j¤ij, Fiw¤j ju 

ÏayhJ vd bjçé¤JŸsh®. 

mj‹ mo¥gilæš cŸq® éiy é»j¤Â‹go x¥òneh¡»aÂš nk‰go 

éiyé»j« cŸq® kh®¡bf£ éiy é»j§fis mDrç¤JŸsjhš 

ÂUths®.M©lt®f‹Zu¡r‹°, v‹gt® kÂ¥Õ£il él TLjyhf 4.98% mÂfkhf 

tH§»a x¥gªjòŸëia, bgh¿æaš têfh£L üè‹ F¿¥òfë‹go   V‰f 

k‹w¤Â‹mDkÂ¡F« Koé‰F« it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò:  

 k‹w« mDkÂ tH§fyh« 

(e.f.v©. 6339/2018/இ1) 

Ô®khd v©. 33 ehŸ. 13.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ  

 

 

                                                                                Mizahs® (k) jå mYty®, 
                      nk£^® efuh£Á  
 

  



efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw 
nk£^® efuh£Á 

 nk£^® efuh£Áæ‹ rhjhuz¡ T£l« ef®k‹w¤Âš efuh£Áæ‹ jå mYty® 

mt®fshš  15.02.2019  « njÂ Ã‰gfš  4.00  kâ¡F  eilbgw  cŸsJ.     

k‹w¥ bghUŸ 

1)  ேம�(� ேப.�B நிைலய7தி� �$ந5� W7திக#A" நிைலய& அைம7த� 

பண��� Y.6.00 இல�ச& மதிAபZ�$� ஒAப�தA"HளSகH ேகா#யதி� 14.02.2019 & 

ேததிய2C வரAெபLற கீ]�கா^& இர�� ஒAப�தA"HளSகH ம2ற7தி2 0$வ�L� 

ைவ�கAப�கிறB. 

வ 

எ� 
ஒ�ப�ததார� ெபய� 

ஒ�ப�த���ள� சதவ கித� 

அதிக� / "ைற$ 

1 தி%.ேக.எ."மா� 
"eசா�<f� 
ேம'5� 

0.23% சதவ கித� மதி�ப9'ைட 

வ ட "ைற$ 
2 தி%.சி.ப .சாமி & ேகா 

 

ேகாh� (அeசB) 

0.24%  சதவ கித� மதி�ப9'ைட 

வ ட அதிக�  
 

mYtyf F¿¥ò 

 வர�ெப?@�ள இர�A ஒ�ப�த���ள�கள�B மதி�ப9'A வ ைல வ கிதCைத வ ட 0.23 
சதவ Dத� "ைறவாக ஒ�ப�த���ள� வ ைல வ கித� ெகாACE�ள தி%.ேக.எ."மா� 

"eசா�<f� ேம'5� ஒ�ப�ததாரரE ஒ�ப�த���ள�ய ைன ம�ற� ஏ?@3 ெகா�ளலா�. 

(e.f.v©.276/2019/இ1) 

Ô®khd v©. 34 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

2) ேம�(� நகரா�சி ேம�(� அைண ெபாBAபண�7Bைற ` கா அ.கி� �$ந5� 

W7திக#A" நிைலய& அைம7த� பண��� Y.6.00இல�ச& மதிAபZ�$� 

ஒAப�தA"HளSகH ேகா#யதி� 14.02.2019 & ேததிய2C வரAெபLற கீ]�கா^& இர�� 

ஒAப�தA"HளSகH ம2ற7தி2 0$வ�L� ைவ�கAப�கிறB. 

வ 

எ� 
ஒ�ப�ததார� ெபய� 

ஒ�ப�த���ள� சதவ கித� 

அதிக� / "ைற$ 

1 தி%.ேக.எ."மா� 
"eசா�<f� 
ேம'5� 

0.23% சதவ கித� மதி�ப9'ைட 

வ ட "ைற$ 
2 தி%.சி.ப .சாமி & ேகா 

மராCE�ப'< 

ேகாh� (அeசB) 

0.24%  சதவ கித� மதி�ப9'ைட 

வ ட அதிக�  
 

mYtyf F¿¥ò 



 வர�ெப?@�ள இர�A ஒ�ப�த���ள�கள�B மதி�ப9'A வ ைல வ கிதCைத வ ட 

0.23சதவ Dத� "ைறவாக ஒ�ப�த���ள� வ ைல வ கித� ெகாACE�ள தி%.ேக.எ."மா� 

"eசா�<f� ேம'5� ஒ�ப�ததாரரE ஒ�ப�த���ள�ய ைன ம�ற� ஏ?@3 ெகா�ளலா�. 

(e.f.v©.276/2019/இ1) 

Ô®khd v©. 35 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

3) ேம�(� நகரா�சிய�� ச�_ேரா� 0த� ICHேரா� வைர பாதாள சா�கைட 

தி�ட7திL�  ெவ�டAப�ட பPதைட�த தா� சாைலகைள தா� ேப_ ெசDத� பண��� 

8.00 இல�ச& மதிAபZ�$� ஒAப�தA"HளSகH ேகா#யதி� 14.02.2019 & ேததிய2C 

வரAெபLற கீ]�கா^& இர�� ஒAப�தA"HளSகH ம2ற7தி2 0$வ�L� 

ைவ�கAப�கிறB. 

வ 

எ� 
ஒ�ப�ததார� ெபய� 

ஒ�ப�த���ள� சதவ கித� 

அதிக� / "ைற$ 

1 தி%.R.மாைதய� 
ெச'<ப'< 

0.35% சதவ கித� மதி�ப9'A 

வ கிதCைத வ ட "ைற$ 
2 தி%.N.l�ரமண ய� 

ேகாவ �த�பா< 
 

0.80%  சதவ கித� மதி�ப9'A 

வ கிதCைத வ ட அதிக�  
 

mYtyf F¿¥ò 

 வர�ெப?@�ள இர�A ஒ�ப�த���ள�கள�B மதி�ப9'A வ ைல வ கிதCைத வ ட 

0.35%  சதவ Dத� "ைறவாக ஒ�ப�த���ள� வ ைல வ கித� ெகாACE�ள தி%.R.மாைதய�, 

ெச'<ப'< ஒ�ப�ததாரரE ஒ�ப�த���ள�ய ைன ம�ற� ஏ?@3 ெகா�ளலா�. 

(e.f.v©.2650-2/2018/இ1) 

Ô®khd v©. 36 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

4) Resolved that Mettur  Municipality is authorizing the authorized signatory to 

borrow the interest free loan  of RS.7.39 Crores from TUFIDCO for ‘Provision of 

Internal Plumbing for  HSC(Minimum  10000 Nos) for making optimum 

utilization of UGSS at Mettur Municipality ’  under Resolving fund of UIDSSMT 

as per the terms and conditions prescribed by TUFIDCO. 

1. The authorized signatory be and hereby authorized to execute the loan 

agreement and other documents if any with TUFIDCO and complete all 

the other formalities including affixing of the common seal of Mettur 

Municipality on the documents to be executed with TUFIDCO in behalf of 

MetturMunicipality. 



2. Resolved to repay the interest free loan as per the repayment schedule in 

the agreement. 

3. Resolved to adhere to time line as envisaged DPR. 

4. Resolved that Mettur Municipality is authorizing the authorized signatory 

to make necessary budgetary provisions in Mettur Municipality’s annual 

budget for the repayment of principal for the project proposals to 

TUFIDCO and is hereby confirmed that all dues will be paid in time 

without default for creating sustainable revolving fund. 

5. Resolved that Mettur Municipality is authorizing the authorized signatory 

to open and operate an ESCROW account for UGSS in favour of 

TUFIDCO till the repayment of Loan. 

Office Note: May be accepted  

(Roc.No.686/2018/E1) 

Ô®khd v©. 37 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

5) இ�நகரா'சிய B 2018-2019 ஆ�A3கான ெசாCEவ+ சீராq$3கான 

வ+கைள ேம'5� நகரா'சி வ+வ தி�பாள�கr3" இைணய வைளய தளCதிB 

பதி$ ெசqய�ப'A வ 'டE.  அsவா@ பதிேவ?ற� ெசqய�ப'டE சிற�� ேக'� 

அறிவ 3ைககைள உ+ய வ+வ தி��தார�கள�ட� ெகாACE ெசாCEவ+ வuB ெசqய 

ேவ�< அவசிய� உ�ளE. 

 த?ேபாE 2018-2019 வ%ட கைடசியாக உ�ளதாB வuB பண  பா�3க கால 

அவகாச� "ைறவாக உ�ளதாB ேம?ப< ேக'� அறிவ 3ைகய ைன அeசB 

அvவலக க<தCதி�ப< இர�A ப3கCதி?" w.6.00 வ Dத�  E Post yல� சிற�� 

அறிவ 3ைககைள வ+வ தி��தார�கள�ட� வழ�"வத?"� அத?கா"� உCேதச 

ெசலவ ன� lமா� w.1.00 இல'ச� ெபாE நிதிய லி%�E ெசல$ ெசqவத?" 

ம�றCதி� அ�மதி ேவ�ட�பAகிறE. 

அaவலக �றிA" 

1.அவசர அவசிய� க%தி அeசB அvவலக� E Post yல� ெபாE சீராq$ சிற�� 

அறிவ 3ைக வ+வ தி�பாள�கr3" வழ�"வத?" ஆ"� ெசலவ னCைத ம�ற� 

அ�மதி3கலா�. 

(ந.க.எ�.4152/2018/அ1) 

Ô®khd v©. 38 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

6) Ïªefuh£Áæš 12.11.2016 Kjš fz¡fhs® gâæl« 15.06.2018 njÂ tiu fhèahf 

ÏUªjjhš, 2017-18 M« ãÂah©o‰fhd M©L¡ fz¡»id mYtyf gâahsiu¡ bfh©L 

Ko¡f Ïayhjjhš, fâåæš fz¡»id jah® brŒJ jâ¡if¡F rk®¥Ã¤Âl jåaiu 



ãaä¤J¡ bfhŸsÎ«, mj‰F MF« c¤njr bryéd« %.40,000/- ¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ.  

 
mYtyf¡ F¿¥ò 

  1)  k‹w« mDkÂ¡fyh«.  

2) k‹w¤Â‹ mDkÂia vÂ®neh¡» jå mYtyç‹ K‹ mDkÂ bg‰W  

    éiy¥òŸë bgw¥g£lij k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

(e.f.v©.4297/2018/Ã1) 

Ô®khd v©. 39 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 7) Ïªefuh£Á¡F brhªjkhd nry« nf«¥ PhæW njhW« TL« thu¢rªijæš f£lz« 

tNš brŒÍ« cçk¤Â‰F 13.02.2019š kW Vy« / x¥gªj¥òŸë nfhçaÂš, Vy« nfhu vtU« 

K‹tuéšiy.  Ñœ¡f©LŸsthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ k£Lnk tu¥bg‰WŸsJ.  

tu¥bg‰WŸs Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, Koé‰F« it¡f¥gL»wJ. 

t.v©. x¥gªj¥òŸë bfhL¤jt® bga® 

x¥gªj¥òŸëæš nfhça 
mÂfg£r bjhif                     
(M©L x‹W¡F) 

 
1. ÂU.í.rÂZFkh®, 

j/bg.M®.Fznrfu‹, 
fhntç ghy«, 
nk£^® miz. 
 

%.1,46,000/- 

2. ÂU.R.ÂU¥gÂ, 
j/bg.v‹.uh#khâ¡f«, 
uhk_®¤Â ef®, M®.v° (mŠrš), 
nk£^®miz. 
 

%.1,44,000/- 

 
mYtyf¡ F¿¥ò 

  nk‰go tu¥bg‰WŸs Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš tçir v©.1-š f©LŸs 

ÂU.í.rÂZFkh®, nk£^®miz v‹gt® mÂfg£rkhf M©L x‹W¡F %.1,46,000/-¡F 

x¥gªj¥òŸë tH§»ÍŸsh®. nk‰go Ïd¤Â‰F ÏJtiu gy Kiw kW Vy« k‰W« x¥gªj¥òŸë 

nfhu¥g£L« nk‰go bjhif¡F nkš vtU« Vynkh /  x¥gªj¥òŸënah nfhuéšiy.  nkY« 

Ï›éd¤Â‰F efuh£Á gâahs®fis¡ bfh©L Jiw _y«  tNè¡f¥g£L tU»wJ.  Jiw 

_y« tNè¡F« nghJ vÂ®gh®¡f¥gL« c¤njr tUthia él, x¥gªj¥òŸëæš F¿¥Ã£LŸs 

bjhifahdJ M©o‰F %.15,274/- k£Lnk Fiwthf cŸsJ.  Jiw _y« tNš brŒa¥gL« 

bghJ Jiw Cêa®fë‹ CÂa§fis nr®¤J fz¡»£lhš, x¥gªj¥òŸë¤ bjhif mÂfkhf 

cŸsJ.  vdnt gy Kiw Vy« él¥g£L« nk‰go bjhif¡F nkš vtU« nfhuhjjhY«, 

gâahs®fŸ g‰wh¡Fiwahf ÏU¥gjhY« Ïªj x¥gªj¥òŸëia  V‰fyh«.        



e.f.v©.3928/2017/m3          

Ô®khd v©. 40 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ.                         

                                

8) Ïªefuh£Á¡F všiy¡FŸ thu¢ rªijfŸ, Âdrç kh®¡bf£, °nl£ gh§¡ fh®d® 

Kjš fhkuh{ Áiy tiu ( Á‹dgh®¡, rJu§fho gFÂ k‰W« j§fkhòçg£od« tisÎ gFÂfŸ 

jéu ) rhiy Xu§fëš j‰fhèf¡ fil it¥gt®fëlK«, bjUéš thfd§fŸ _y« éahghu« 

brŒgt®fëlK« f£lz« tNš brŒÍ« cçk¤Â‰F 15.02.2019š kW Vy« / x¥gªj¥òŸë 

nfhçaÂš, Vy« nfhu vtU« K‹tuéšiy.  Ñœ¡f©LŸsthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ 

k£Lnk tu¥bg‰WŸsJ.  tu¥bg‰WŸs Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, 

Koé‰F« it¡f¥gL»wJ. 

 

t.v©. x¥gªj¥òŸë bfhL¤jt® bga® x¥gªj¥òŸëæš nfhça 
mÂfg£r bjhif                     
(M©L x‹W¡F) 

 
1. ÂU.é.òfnHªÂ, 

j/bg.bt§flh#y«, 
S.O.28, PWD FoæU¥ò, 
nk£^® miz. 
 

%.3,67,800/- 

2. ÂU.S.eŠr¥g‹, 
j/bg.rh«uh{, 
3, MÂguhr¡Â nfhéš bjU, 
nk£^®miz. 
 

%.3,30,100/- 

அYtyf¡ F¿¥ò 

  nk‰go tu¥bg‰WŸs Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš tçir v©.1-š f©LŸs  

ÂU.é.òfnHªÂ, nk£^®mizv‹gt® mÂfg£rkhf M©L x‹W¡F %.3,67,800/-¡F 

x¥gªj¥òŸë tH§»ÍŸsh®. Ïªj x¥gªj¥òŸë¤ bjhifahdJ br‹w M©il él %.18,307/- 

TLjyhfÎ«, _‹wh©L ruhrçia él %.34,686/- TLjyhfÎ« cŸsJ. vdnt Ïªj 

x¥gªj¥òŸëia  V‰fyh«.  

(e.f.v©.5811/2018/m2) 

Ô®khd v©. 41 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

9) ேம'5� நகரா'சிய � வள�zசி பண க� "றிCE தினத�தி, ெதாழிB மல� 

நாள�தழிB ெவள�ய ட�ப'டைம3" தினCத�தி நாள�தழிலி%�E ப'<யB ெதாைக 



w.17378/- வர�ெப?@�ளE.  ேம?க�ட ெதாைகய ைன தினCத�தி நாள�த|3" 

வழ�க ம�றCதி� அ�மதி ேவ�ட�பAகிறE. 

 
mYtyf¡ F¿¥ò 

  1)  ம�ற� அ�மதி3கலா�.  

2) அவசர அவசிய� க%தி தன� அvவல� }�ன�மதி ெப?@ ம�ற 

அ�மதிய ைன எதி�ேநா3கி ெபாE நிதிய லி%�E w.17,378/- வழ�கியைம3" 

ம�ற� ஏ?கலா� 

 

(e.f.v©. 3802 /2010/Ï1 ) 

Ô®khd v©. 42 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

10) வ.கி2ற 2019 ேலா�சபா ேத�தலி� (ெபாB ேத�த�) இ�நகரா�சி�� 

உ�ப�ட 30 வா��களS� 50 பாக கE�� உ#ய வா�� சாவ$கE�� ேதைவயான 

அ$Aபைட வசதிகH (மி2சார&, �$ந5� கழிவைற, சாDதள&, கத� ச2ன� மLC& 

வா��சாவ$ அைமவ�ட "ைகAபட&) ேபா2றைவகE&, வா�காள� ப�$ய� 

ெஜரா�+ எ��க  ேவ�$ உHளதாa& அவசர அவசிய& க.தி பண�கH ெசDய 

ஆ�& உ7ேதச ெசலவ�ன& Y.7,00,000/- (YபாD.ஏP ல�ச கH) நகரா�சி ெபாB 

நிதிய�லி.�B ெசல� ெசDய ம2ற7தி2 அQமதி ேவ�டAப�கிறB. 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1)  2019� ஆ�A ேலா3சபா ேத�தv3" ஆ"� ெசலவ னCைத ெபாE  நிதிய லி%�E 

ெசல$ ெசqய அ�மதி3கலா�. 

(e.f.v©. 531 /2018/சி1 ) 

Ô®khd v©. 43 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

11) இ�நகரா'சி ெபாE lகாதார�ப +$ 30 வா�Aகள�B ைத ெபா�கB தி%வ ழா 

ஜனவ+ 14,15,16 ம?@� 17 ஆகிய தின�கள�B நைடெபற உ�ளதாB தி%வ ழா நைடெப@� 

இட�கைள lCத� ெசqE கி%மி நாசின� ெபா%'க� ெதள��பத?" ப ள Dzசி� ப$ட�-5000 

கிேலா ம?@� நD�Cத l�ணா��C~� – 2000 கிேலா ேதைவ�பAவதாB, 20.07.2018B 

"ைறவான ஒ�ப�த���ள� அள�Cத <.<.165 ெப�னாகர� வ'ட ேவளா�ைம 

உ?பCதியாள�க� �'Aற$ வ ?பைன ச�க� லி',  வ�ணாCதி�ப'< அவ�கள�ட� 



ேம?ப< கி%மி நாசின� ெபா%'கைள  அவ�கள�ட� வா�கி வழ�க$�, அத?கா"� ேதாராய 

ெசலவ ன� w.2.50 இல'சCதி?" ம�ற அ�மதி ேவ�ட�பAகிறE. 

அaவலக �றிA" 

1. ெசலவ ன� w.2.50 இல'சCதிைன திட3கழி$ ேமலா�ைம நிதிய B 

ேம?ெகா�ள ம�ற� அ�மதி வழ�கலா�. 

       2.நக�ம�ற தD�மான� எ�.182, நா�.03.10.2018B அ�மதி3க�ப'டத?கிண�க அவசர 

அவசிய� க%தி தன� அvவல� அவ�கள�� }� அ�மதி ெப?@ ம�ற அ�மதிய ைன 

எதி�ேநா3கி "ைற�த ஒ�ப�த���ள� அள�CE�ள <.<.165 ெப�னாகர� வ'ட ேவளா�ைம 

உ?பCதியாள�க� �'Aற$ வ ?பைன ச�க� லி', அவ�கr3" பண  உCதிர$ 

வழ�கியைம3" ம�ற� ஏ?கலா�. 

(e.f.v©. 3566 /2018/v¢ 1 ) 

Ô®khd v©. 44 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

12) ேம'5� நகரா'சி3"'ப'ட ப"திய B வசி3"� வ@ைம3ேகா'<?" கீ� 

உ�ள வ வர�கைள உ+ய ப<வCதிB ;�Cதி ெசqE ஒ��ைக சீ'A வழ�க ேவ�A� 

என நகரா'சி நி�வாக ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள�� ைகேபசி வழி "@�ெசqதி 

நா�.09.02.2019B ெத+வ 3க�ப'டதி�ப< அவசர அவசிய� க%தி உ��� அzசகCதிB 

அzச<3க உCேதச ெசலவ னCெதாைக w.12000 ஆ"�.  ேம?க�ட ெசலவ னCைத 

ேம?3ெகா�ள ம�றCதி� அ�மதி ேவ�ட�பAகிறE. 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1) ம�ற� அ�மதி3கலா� 

2) இத?கா"� ெசலவ னCைத ெபாE நிதிய லி%�E ேம?ெகா�ளலா� 

3) அவசர அவசிய� க%தி தன� அvவல� }�ன�மதி ெப?@ ம�ற 

அ�மதிய ைன எதி� ேநா3கி வ ைல���ள�க� ெப?றைம3" "ைற�த 

வ ைல���ள�யாக  w.11,000/- ஐ ெகாACE�ள சரவண அzசகCதி?" 

வழ�"வத?" ம�ற� ஏ?கலா� 

(e.f.v©. 431 /2019/இ1 ) 

Ô®khd v©. 45 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

13) murhiz (ãiy) v©.650 Cuf ts®¢Á k‰W« cŸsh£Á¤Jiw 

ehŸ.08.04.1975š mªjªj ef®k‹w§fis 1971« tUl¤Âa jäœehL ef®Cuik¥ò 

r£l¤Â‹ ÃçÎ 11š c£ÃçÎ(1)-¡F¿a fh¥òiuæ‹go, X® cŸq® Â£l¥gFÂ KGtJ« 



xnu cŸsh£Á k‹w¤Â‹ gFÂ¡FŸ mikªjhš, m«k‹w§fis m¥gFÂ¡Fça jå¤j 

cŸq® Â£l¡FGkkhf (Single local planning authority) muR m¿é¡fyh« 

v‹gj‰»z§f, nkny f©LŸs murhizæš murhš m¿é¡f¥g£LŸsgo, 

Ïªef®k‹w« Ïªefuh£Á¥ gFÂ¡Fça jå¤j cŸq® Â£l¡FGkkhfÎ« k‰W« 

murhiz(ãiy ) v©.651, Cuf ts®¢Á k‰W« cŸsh£Á¤Jiw ehŸ.08.04.1975‹go  

mªjªj cŸsh£Á k‹w§fë‹ jiyt® cW¥Ãd®fŸ k‰W« braš mYty®fŸ mªjªj 

cŸq® Â£l¡FGk¤Â‹ jiyt®, cW¥Ãd®fŸ k‰W« braš mYty®fshf ãaä¤J 

muR Mizæ£lÂid bjhl®ªJ nk£^® jå¤j cŸq® Â£l¡FGk« brašg£L 

tU»wJ. 

 Ïªne®éš ehlhSk‹w bghJ nj®jš 2019 eilbgw cŸsjhY«, m›tka« 

nj®jš e‹dl¤ij éÂfŸ mKèš ÏU¡F« v‹gjhY«, bghJ k¡fŸ f£ol mDkÂ 

nfhç rk®¥Ã¡F« é©z¥g§fis cŸq® Â£l¡FGk¤Â‰F bghUŸ rk®¥Ã¤Âl 

T£l« el¤j Ïayhj fhuz¤ÂdhY« nk‰go f£ol é©z¥g§fis cça 

fhy¤Â‰FŸ gçÓè¤J c¤Âuél VJthf nk‰f©l murhizæš f©LŸsgo, bghJ 

k¡fŸ ey‹fUÂ, 1971« tUl¤Âa jäœehL ef® Cuik¥ò r£l« ÃçÎ ( 1972« tUl¤Âa 

r£l« 35) 91-v(1)‹ go, cŸq® Â£l¡FGk« MdJ jdJ mÂfhu¤ij eilbgwÎŸs 

ehlhSk‹w bghJ¤nj®jš 2019-‹ e‹dl¤ij éÂfŸ(Model Code of conduct) mkèš 

ÏU¡F« tiu efuh£Á MizaU¡F më¡f k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

 mtru mtÁa¤ij K‹å£L« k‰W« bghJ k¡fŸ ey‹ fUÂÍ« cŸq® 

Â£l¡FGk¤Â‹ mÂfhu¤ij eilbgwÎŸs ehlhSk‹w bghJ¤nj®jš 2019-‹ 

e‹dl¤ij éÂfŸ (Model Code of conduct)mkèš ÏU¡F« tiu efuh£Á 

MizahsU¡F më¡f k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

(e.f.v©. 5064 /2018/v¥1 ) 

Ô®khd v©. 46 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

14) இ�நகரா'சிய B கழி$ நD� ப�ைணய B ப�ைன பண யாளராக பண �+�E 

30.08.1994B பண ய ைட மரணமைட�த தி%.சி��சாமி மக� தி%.சி.வ ஜய"மா� எ�பவ� 

க%ைண அ<�பைடய B ேவைல வழ�க ேகா+ ெச�ைன உய�நDதிம�றCதிB  W.P.No.471/16 

yல� வழ3" ெதாட��E�ளா�.  ேம?ப< வழ3கிB ஆைணய� ேம'5� நகரா'சி அவ�கைள 

3� ப ரதிவாதியாக ேச��E வழ3" ெதாடர�ப'A�ளE. ேம?ப< வழ3கிைன நகரா'சி 



சா�வ B ஏ?@ நடCEமா@ தி%.எ&.சரவண� வழ3கறிஞைர ேகார�ப'டE.  ேம?ப< 

வழ3கி?" ஆ"� }| ெசலவ னCதி?"� ம�றCதி� அ�மதி ேவ�ட�பAகிறE 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1) அவசர அவசிய� க%தி தி%.எ&.சரவண� அவ�கள�ட� ஒ�பைடCE ஏ?@ 

நடCதியைம3" ம�ற� அ�மதி3கலா�. 

(e.f.v©. 154 /2016/v¥1 ) 

Ô®khd v©. 47 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

15) இ�நகரா'சிய � 2019-2020 ஆ� ஆ�<?கான உCேதச வர$ ெசல$ மதி�ப9A�, 

2018-2019ஆ� ஆ�<?கான தி%Cதிய வர$ ெசல$ மதி�ப9A� ம�றCதி� பா�ைவ3"�, 

அ�மதி3"� ைவ3க�பAகிறE.  

mYtyf¡ F¿¥ò 

  ம�ற� அ�மதி3கலா�. 

(e.f.v©. 459 /2019/அ2 ) 

Ô®khd v©. 48 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

16) ேம'5� நகரா'சி வா�A எ�.4B ெப+யா� நக� ப"திய B உ�ள பைழய 

பழதைட�த  Culvert ைய அக?றி �திய Culvert ம?@� வ<காB அைமCதB பண 3" w.300000/- 

மதி�ப9'<B ஒ�ப�த���ள�க� ேகா+யதிB 13/02/2019� ேததிய�@ வர�ெப?ற கீ�3கா�� 

இர�A ஒ�ப�த���ள�க� ம�றCதி� }<வ ?" ைவ3க�பAகிறE. 

வ எ� ஒAப�ததார� ெபய� ஒAப�தA"HளS சதவ�கித& 
அதிக&/�ைற� 

1 ேகாவ��த2 
`சா#Aப�$ (அ) 
ஓமd�(தாa�கா) 
ேசல& 

0.27% மதிAபZ�ைட வ�ட 
�ைற� 

2 எ&.இராமசாமி  
8/14, ெப#ய வனவாசி 
ேம�(�  
ேசல& 

1.20% மதிAபZ�ைட வ�ட 
அதிக& 

 

mYtyf¡ F¿¥ò 

 அவசர அவசிய� க%தி தன� அvவல� }� அ�மதி ெப?@ ஒ�ப�த���ள� 

ேகா+யைம3" ம�ற� அ�மதி3கலா�.  இத?கான ெசலவ ன� w.3.00 இல'ச� ெபாE 

நிதிய � Ñœ ேம?ெகா�ளலா�. 



 வர�ெப?@�ள இர�A ஒ�ப�த���ள�கள�B மதி�ப9'A வ ைல வ கிதCைத வ ட 0.27% 

சதவ Dத� "ைறவாக ஒ�ப�த���ள� வ ைல வ கித� ெகாACE�ள தி%.ேக.ேகாவ �த�, 

;சா+�ப'< ஒ�ப�ததாரரE ஒ�ப�த���ள�ய ைன ம�ற� ஏ?@3 ெகா�ளலா�. 

(e.f.v©. 277 /2019/இ1 ) 

Ô®khd v©. 49 ehŸ. 15.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 
                                                                                                                             
Mizahs® (k) jå mYty®, 

                  nk£^® efuh£Á  
efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw 

nk£^® efuh£Á 

nk£^® efuh£Áæ‹ rhjhuz¡ T£l« ef®k‹w¤Âš efuh£Áæ‹ jå mYty® 

mt®fshš  19.02.2019  « njÂ    K‰gfš    11.00 kâ¡F  eilbgw  cŸsJ. 

k‹w¥ bghUŸ 

 

1)            ேம'5� நகரா'சிய B ெபாறிய யB ப +வ B உ�ள வாகன�கr3" 

2019-20 ஆ� ஆ�A3" ேதைவயான �சB, ஆய B கா'ட� ேவ&' 

ஆகியவ?ைற மகால'lமி <ேர<� ேம'5� நி@வனCதிB வா�க$� 

அத?கா"� உCேதச ெசல$ ெதாைக w. 25.00 இல'ச� ஆ"�. ேம?க�ட 

ெசலவ னCைத ேம?3ெகா�ள ம�றCதி� அ�மதி ேவ�ட�பAகிறE. 

 

அaவலக �றிA" 

1. ம�ற� அ�மதி3கலா�. 

2. இத?கா"� ெசலவ னCைத வ%வாq ம?@� "<நD� நிதிய B 

ேம?3ெகா�ள ம�ற� அ�மதி3கலா�. 

(e.f.v©. 1520 /2015/இ1 ) 

Ô®khd v©. 50 ehŸ. 19.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

2)          ேம'5� நகரா'சி எBைல3"'ப'ட அைனCE ம3கr3"� 

பாEகா3க�ப'ட "<நD� வ நிேயாக� ெசqய ஒsெவா% மாத}� "<நD� 

மாதி+கைள எACE தமி�நாA "<நD� வ<காB வா+ய� ஆqவகCதிB 

ேசாதைன ெசqE அறி3ைகய ைன அ��ப$� 2019-20 ஆ� ஆ�<?" "<நD� 

மாதி+ ப+ேசாதைன க'டண� ெசvCத ஆ"� உCேதச ெசல$Cெதாைக 



w.1.00 ஆ"�.  ேம?க�ட ெசலவ னCைத ேம?3ெகா�ள ம�றCதி� 

அ�மதி ேவ�ட�பAகிறE. 

அaவலக �றிA" 

1. ம�ற� அ�மதி3கலா�. 

2. இத?கா"� ெசலவ னCைத "<நD� நிதிய லி%�E ேம?ெகா�ளலா�. 

(e.f.v©.  116 /2019/இ1 ) 

Ô®khd v©. 51  ehŸ. 19.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

3)          ேம'5� நகரா'சி3"'ப'ட ப"திகள�B தின�ேதா@� "<நD� 

வ நிேயாக� ெசqய Liquid Chlorine  Cylinder ெக�ளா&' ச�மா� லிமிெட' 

நி@வனCதிடமி%�E ெப?@ பய�பACத�ப'A வ%கிறE.  2019-2020 ஆ� 

ஆ�<?" ேம?க�ட நி@வனCதிடமி%�E வா�கி பய�பACத ஆ"�. 

ெசலவ னCெதாைக w.300000/- ஆ"� ேம?க�ட ெசலவ னCைத 

ேம?3ெகா�ள ம�றCதி� அ�மதி ேவ�ட�பAகிறE. 

அaவலக �றிA" 

1. ம�ற� அ�மதி3கலா�. 

2. இத?கா"� ெசலவ னCைத "<நD� நிதிய லி%�E ேம?3ெகா�ளலா�. 

(e.f.v©.  315 /2019/இ1 ) 

Ô®khd v©. 52  ehŸ. 19.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

4)        இ�நகரா'சிய B நகரா'சி சா�பாக தினச+ நாள�த�கள�B ஒ�ப�த 

பண கr3" ெசqதி ம3க� ெதாட��  அvவலக� yல� வ ள�பர� 

ெசq�� ேபாE அத?கான ப'<யB ெதாைகைய ச�ம�த�ப'ட 

நாள�த�கr3" உடேன வழ�க ேவ�<��ளE. எனேவ 2019-2020 நிதி 

ஆ�<?" ஒ�ப�த���ள�கr3" ஆ"� வ ள�பர க'டண� உCேதசமாக 

w.5.00 இல'ச� ெசலவா"�. 

    உCேதச வ ள�பர க'டண� w.5.00 இல'சCதி?" ம�றCதி� அ�மதி   

    ேவ�ட�பAகிறE. 

அaவலக �றிA" 

1. ம�ற� அ�மதி வழ�கலா�. 

2. இத?கா"� ெசலவ னCைத வ%வாq நிதி ம?@� "<நD� நிதிய லி%�E 

ேம?3ெகா�ள ம�ற� அ�மதி3கலா�. 



(e.f.v©. 432 /2019/இ1 ) 

Ô®khd v©. 53  ehŸ. 19.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

5)  ேம'5� நகரா'சி ெபாE lகாதார�ப +வ B ெட�" காqzசB தA�� நடவ<3ைககளான 

வ DA வ Dடாக ெச�@ த�ணD� ெதா'<கள�B அேப' ம%�E ெதள�CதB ம?@� ெட�" 

ெகாl��| உ?பCதியா"� இட�கைள க�டறி�E அழிCதB பண 3" ெபாE lகாதார  நல� 

க%தி��, ெட�" காqzசB தA�� நடவ<3ைகக� தDவ ரமாக ேம?ெகா�ள$�, ேம?கா� 

ெகாl��| ஒழி�� பண க� ேம?ெகா�ள 01.04.2019 }தB 89 நா'கr3" 31 ெட�" 

ெகாl��| ஒழி�� பண யாள�கைள (Domestic Breeding Checkers)  த?காலிகமாக தின3�லி 

w.200/-  வ DதCதிB �"மர� மகள�� lய உதவ 3"|, நவரCதின� மகள�� lய உதவ 3"| 

ம?@� பன� மல�க� மகள�� lய உதவ 3"| ஆகிய "|3கள�� yல� பய�பACதி3 

ெகா�ள$� அத?கான உCேதச ெசலவ னC ெதாைக w.5,50,000/- 3"� ம�றCதி� அ�மதி 

ேவ�ட�பAகிறE. 
அaவலக �றிA" 

1. ம�ற� ஒ��தB அள�3கலா� 

2. இzெசலவ னC ெதாைகய ைன வ%வாq நிதிய B இ%�E 

ேம?ெகா�ள ம�ற� அ�மதி3கலா� 

( ந.க.எ�.499/2019/எ_1) 

Ô®khd v©. 54  ehŸ. 19.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 6)     நகரா'சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள�� ெசயB}ைற க<த 

ந.க.எ�.18264/2018/தி2.2 நா�.31.10.2018B ேசல� நகரா'சி நி�வாக ம�டல இய3"ந� அvவலகCதிB 

க'<டCதிB }�ப"திைய உய�Cதி l?@ lவ� அைம3க$�, அvவலக பண யாள�கr3"� 

அvவல�கr3"� உ+ய இ%3ைக ேமைசக�, க'ட அர�கி?" ேதைவயான இ%3ைக ம?@� 

உ�க'டைம�� வசதிக� ேம?3ெகா�வத?" ேசல� ம�டல நகரா'சிகள�டமி%�E ெப?@ 

ெசலவ ன� ேம?3ெகா�ள�பட ேவ�A� என அ�மதி வழ�கி ேம'5� நகரா'சி3" 

ம'A�.w.1.00 இல'ச� ஒE3கீA ெசqE உCதிரவ ட�ப'A�ளE. 

 நகரா'சி நி�வாக ம�டல இய3"ந�, ேசல� அவ�கள�� க<த.ந.க.எ�. 882/2011/அ1 

நா�.15.11.2018B ேம'5� நகரா'சி3" ஒE3கீA ெசqய�ப'A�ள w.1.00 இல'ச� ெதாைகைய 

உ+ய ம�ற தD�மான� ெப?@ ம�டல இய3"ந� அவ�களாB வ�கி கண3கிB ெசvCத�பட 

ேவ�A� என ேக'A3ெகா�ள�ப'A�ளE. 

 எனேவ ேம?க�ட ெசலவ னCைத ேம?3ெகா�ள ம�றCதி� அ�மதி ேவ�ட�பAகிறE. 

அvவலக "றி�� 

1. ம�ற� அ�மதி3கலா� 

2. இத?கா"� ெசலவ னCைத ெபாE நிதிய லி%�E ேம?3ெகா�ளலா�. 



3. அவசர அவசிய� க%தி தன� அvவல� }�ன�மதி  ம�ற அ�மதி   

                எதி�ேநா3கி w.1.00 இல'ச� வழ�கியைம3"� ம�ற� ஏ?கலா�. 

 

( ந.க.எ�.223/2019/இ1 ) 

Ô®khd v©. 55  ehŸ. 19.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

7) ேம'5� நகரா'சி பண யாள�கள�� ஊதியCதிலி%�E ப <Cத� ெசqய�ப'ட 
ேசமநலநிதி ெதாைக3கான 2015-2016 ஆ�A }தB 2017-2018 வைர உ�ளா'சி நிதிC 
தண 3ைக3கான ேசமநலநிதி வ'< ப ேரரனணக� அ��ப உ�ளா'சி நிதி தண 3ைகCEைற 
ேசல� அவ�கள�� ந.க.எ� 1199/அ1/2018 நா� 04.09.2018B ேகா+��ளா�க�.   எனேவ 
பண யாள�கள�� ேசமநலநிதி வ'< ப ேரரைணைய தன�யா� நி@வனCதாB yல� ஏ?கனேவ 
அ��ப�ப' 2005-2006 }தB 2014-2015 ப ேரரைண�ட�, 2015-2016 }தB 2017-2018 ஆ�A 
வைர�� ேச�CE தயா+CE அ��ப நடவ<3ைக ேம?ெகா�ள�பட$�ளE.   ேம?ப< 2015-
2016 }தB 2017-2018 வைர y�@ வ%ட�கr3" வ'< ப ேரரைணைய இய3"ந�, உ�ளா'சி 
நிதிC தண 3ைக, ெச�ைன அவ�கr3" சம��ப 3க ேபாEமான ஊழிய�க� இBலாததாB 
தன�யா� நி@வன� yல� வ ைல���ள�க� ேகார�ப'டதிB, வர�ெப?@�ள y�@ 
வ ைல���ள�க� ம�றCதி� பா�ைவ3"� }<வ ?"� ைவ3க�பAகிறE. 

வ எ� நி@வனCதி� ெபய� 
வழ�க�ப'ட வ ைல���ள�

w. 

1 
Sanjay Solutions 

No.14 H AVR Line, South Colony, 
Komarapalayam 

w.60000/- 

2 
Ram Solutions 

No.55/15
th
 East Street, Kamaraj 

Nagar, Thiruvanmaiyar, Chennai 
w.65000/- 

3 
OZONE Technologies 

15, Old No. 6 Lake View Road, 
Kottur, Chennai 

w.68000/- 

 

அaவலக �றிA" 

1) உCேதச ெசலவ ன� w.60000/- ெபாE நிதிய லி%�E வழ�கலா�. 
2) வர�ெப?ற y�@ வ ைல���ள�க� வ+ைச எ� 1B க�A�ள தி%. Sanjay 

Solutions, Komarapalayam எ�ற நி@வனCதா� "ைறவான வ ைல���ள�யாக 

w.60000/- வழ�கி��ளா�க�.  எனேவ ேம?ப< நி@வனCதி� வ ைல���ள�ைய 

ஏ?கலா�.  

(ந.க.எ�.7292/ப 2/2019) 

Ô®khd v©. 56  ehŸ. 19.02.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

8) ேம'5� நகரா'சிய ைன திற�தெவள� கழி�ப டமிBலா நகரா'சியாக மா?றிட ~qைம 
இ�தியா தி'டCதி� கீ� }தB க'டCதிB 636 தன� நப� இBல கழி�பைறக� க'ட�ப'டE. 
பர��ைரயாள�க� yல� இர�டா� க'டமாக ம��A� கழி�ப டமிBலா வ DAக� 
கண3ெகA3க�ப'டதிB  498 வ DAகள�B இட� இ%�E� கழி�ப டமிBைல என 
க�டறிய�ப'டE.  ~qைம இ�தியா தி'ட� 2018-2019-� கீ� 498 வ DAகr3"� �AதB 
தன�நப� இBல கழி�ப ட�க� க'<Cதர நகரா'சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களாB 
நி�வாக அ�மதி வழ�க�ப'A�ளE. ேமv�, 498  பயனாள�கr3"� மCதிய அரசி� 
மான�யமாக w.4,000/- வ Dத� w.19,92,000/-�, மாநில அரசி� மான�யமாக w.2,000/- வ Dத� 



w.9,96,000/-� நகரா'சி3"  நகரா'சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன-5, அவ�கள�� ெசயB}ைற 
க<த ந.க.எ�.9884/2018/P1, நா�.13.06.2018-B வழ�க�ப'A�ளE.  எனேவ ேம?ப< 
பயனாள�கr3" நகரா'சியாB வழ�க�பட ேவ�<ய ப�"Cெதாைக w.2,000/- வ Dத� கீ�க�ட 
ப'<யலிB உ�ள 498 பயனாள�கr3"� வழ�கிட w.9,96,000/- ெசல$Cெதாைக3"� 
பயனாள�கள�� ப'<யv3"� ம�றCதி� அ�மதி ேவ�ட�பAகிறE. 

வ. 

எ� 
பயனாளSய�2 ெபய�   பயனாளSய�20கவ# 

1 மஹால�மி எ& 26-80A8, மிB காலன�, ேசல� ேக��, ேம'5�. 

2 ஏeசB ெசBவ� 12-155K, ராஜிs நக�, ேசல� ேக��, ேம'5�.   

3 வாlகி ச�திர� 5-3H6A, பாரதி நக�, ேசல� ேக��, ேம'5�. 

4 ச�க� ச�}க� 3H2,பாரதி நக�, ேசல� ேக��, ேம'5�. 

5 ேலாகமண  ப$B 14-155B, ராஜிs நக�, ேசல� ேக��, ேம'5�. 

6 சிவகாமி த�கரா� 28K18A, ராஜிs நக�, ேசல� ேக��, ேம'5�. 

7 ராண  y�Cதி 35-87A 18, காமரா� நக�, ேசல� ேக��, ேம'5�. 

8 கா�Cதிேகய� எ� 99-87-A3, காமரா� நக�, ேசல� ேக��,  ேம'5�.   

9 ராமசாமி ஆ@}க� 35-61, காமரா� நக�, ேசல� ேக��, ேம'5�. 

10 சி�ன�ெபா�� கேணச� 99-88A,  கா�தி நக�, ேசல� ேக��, ேம'5�. 

11 ச�பC"மா� ராமசாமி 34-59, காமரா� நக�, ேசல� ேக��, ேம'5�. 

12 பரமசிவ� பழன� 34-54-A, கா�தி நக�, ேசல� ேக��, ேம'5�. 

13 பழன�ய�மா� சிCத� 34-57, கா�தி நக�, ேசல� ேக��, ேம'5�. 

14 சாமிநாத� மாE 99A, ஜDவாநக�, மாைதய� "'ைட, ேம'5�.   

15 சி��சாமி  க�தசாமி 73, ெத�மB 4-ேராA, மாைதய�"'ைட, ேம'5�.   

16 சCயா  நாராயணy�Cதி 92-10, ஜDவா நக�, மாைதய�"'ைட, ேம'5�. 

17 சி�ன�மா� ரCதினேவB 43-B1,  M.G.R. நக�, மாைதய� "'ைட, ேம'5�. 

18 பழன�ய�மா� காள�}CE 24-A, M.G.R. நக�, மாைதய� "'ைட, ேம'5�. 

19 ெஜயா ெப%மா� 247-B-105, ராஜாஜி நக�, மாைதய� "'ைட, ேம'5�.   

20 தமிழரசி }%ேகச� 10-B-67, M.G.R. நக�, மாைதய� "'ைட, ேம'5�. 

21 ஆராய  ப ரகா� 10-12-G1, மாைதய� "'ைட, ேம'5�.   

22 காேவ+ l�ப ரமண  10-29A, ராஜாஜி நக�, மாைதய� "'ைட,  ேம'5�.   

23 ராேஜ&வ+ ராமசாமி ெர'< 75-E2  ராஜாஜி நக�, மாைதய� "'ைட, ேம'5�. 

24 பழன�ய�ப� "�ப�ணக$�ட�   F-5-26-B, M.G.R. நக�, மாைதய� "'ைட, ேம'5�. 

25 சி�ன�ப� ெப%மா� 73-44C, ஆ�<க$�ட� நக�, ேம'5�.   

26 ச�}க� மா+ய�ப� 200-2 E, ~3கணா�ப'<, ேம'5�. 

27 சCதியவதி ச�}க� 163-3A52, ~3கணா�ப'<, ேம'5�.   

28 மBலிகா "மா� 3-6A84, �E காலன�, ேம'5�. 

29 சி�னCத�ப  பழன�சாமி AR 83, �E காலன�, ேம'5�. 

30 வ ஜயா மாைதய� 12 75 , எலிகரA கீ��ப"தி,  மாைதய�"'ைட, ேம'5�.    

31 வாடாமBலி  "மா� 16K6D, ேகா��ர�காA, ேம'5�.   

32 பா�<ய� காசி 3 53A, ேகா��ர�காA, ேம'5�.   

33 தமி�ெசBவ  ெசBவரா� 23A , ேகா��ர�காA, ேம'5�.   

34 லதா ெசBவ� 3-53C, ேகா��ர�காA, ேம'5�.   

35 சி�ன�ப �ைள சி�னCத�ப  38 , ேகா��ர�காA, ேம'5�. 

36 ெஜகதD&வர� அCதிக$�ட� 13-65A1, எலிகரA கீ��ப"தி, மாைதய�"'ைட, ேம'5�. 

37 ராசாCதி ச�}க� 12 75 B,  எலிகரA ேமBப"தி, மாைதய�"'ைட, ேம'5�.     

38 ெச�திB"மா� மண        65,எலிகரA, மாைதய�"'ைட, ேம'5�. 

39 ர�யா சதD�"மா� 12-74B, எலிகரA கீ��ப"தி, மாைதய�"'ைட, ேம'5�. 

40 ேவளா�க�ண  ஞானேவB   12 108A ,  ெச�த�C~�, மாைதய�"'ைட, ேம'5�.      

41 ராஜாமண  அ�மாசி 59J, காேவ+ நக�, ேம'5�. 

42 சர�யா சதD�"மா� 59F-1A 12C, காேவ+ நக�, ேம'5�. 

43 வ�ள�ய�மா� ெப+யசாமி 21-51,காேவ+  நக�, ேம'5�. 

44 இ�மா�ேவB அ�ேதாண சாமி 20-5, காேவ+ நக�, ேம'5�. 

45 &ெடBலாராண  வ ஜயான�C 182, ெப+ய�ணக$�ட� நக�, ேம'5�.    

46 �ன�தா &டா�லிரா� 383-ெப+ய�ண  ெகௗ�ட�  நக� , ேம'5� 

47 ேமாக�ரா� ேதவரா� 20A2-383, ெப+ய�ணக$�ட� நக�, ேம'5�.    



48 சாமிநாத� நாகலி�க}தலியா� 21-48, காேவ+ நக�, ேம'5�. 

49 =ய & சா}ேவBரா� 383A2,  ெப+ய�ணக$�ட� நக�, ேம'5�.    

50 ரா�"மா� ேலாகநாத� 152B, ெப+ய�ணக$�ட� நக�, ேம'5�. 

51 ேம+ அ�க�ண� 2B11, ச�மனl நக�, ேம'5�. 

52 மதைல ேம+ ேடவ ' 93B, ச�மனl நக�, ேம'5�. 

53 மேக�திர� தாமைர3க�ண� 2-2B-70, ெப+யா� நக�, ேம'5�.   

54 l�ரமண ய� அ�க}CE 139, வ Dரபா�<ய க'டெபா�ம� நக�, ேம'5�. 

55 கBயாண  ராேஜ�திர� 3-2A206A-14A, ச$+ய�மா� நக�, ேம'5�. 

56 மய லி "மா� 64, ெப+யா� நக�, ேம'5�.   

57 சதD�"மா� ராஜமாண 3க� 53-2A206D3, ெப+யா� நக�, ேம'5�.   

58 மாE "ழ�ைதசாமி 2E 24, வ Dரபா�<ய க'டெபா�ம� நக�, ேம'5�. 

59 லதா பாv 20 -206-E36, வ Dரபா�<ய க'டெபா�ம� நக�, ேம'5�. 

60 ெவ�ைளய�மா� க�தசாமி 2A4F, ெசௗ+ய�மா� நக�, ேம'5�. 

61 லதா அ�ணாEைர 108, வ Dரபா�<ய க'டெபா�ம� நக�, ேம'5�. 

62 ச�திரேமாக� நாகராஜ� 5GF1, �லி ைல�, ப& &டா�' ப ��ற�, ேம'5�. 

63 க�ண�மா� பழன�சாமி 128A, ெப+யா� நக�, ேம'5�. 

64 ேகாபாB மாE 2 2A-206 B74, வ Dரபா�<ய க'டெபா�ம� நக�, ேம'5�. 

65 l�தர�மா� சி�னEைர 118/206E, 15  வ Dரபா�<ய க'டெபா�ம� நக�, ேம'5�. 

66 ரeசித� ஈ&வர� 972E30A, வ Dரபா�<ய க'டெபா�ம� நக�, ேம'5�. 

67 ஆன�தி மாேத� 2-2A206B, வ Dரபா�<ய க'டெபா�ம� நக�, ேம'5�. 

68 சதD�"மா� அமி�தலி�க�   2-2A-206D8, ெப+யா�நக�, ேம'5�. 

69 ல'lமி "மா� 64, ெப+யா� நக�, ேம'5�.   

70 ;பதி நேடச� D20-206-E36 , வ Dரபா�<ய க'டெபா�ம� நக�, ேம'5�. 

71 சCயா கி%�ண� 2B-63, ெப+யா� நக�, ேம'5�.   

72 மாண 3க� க�தசாமி 104A, பைழய மா�3ெக', ேம'5�.   

73 அ}தா கி%�ணy�Cதி 7-126, பைழய மா�3ெக', ேம'5�.   

74 மாேத&வர� ெப%மா� 118-114B, இ�திரா நக�, ேம'5�. 

75 ெசௗ�ேட&வ+ கி%�ணy�Cதி 7-173B, பைழய மா�3ெக', ேம'5�.   

76 lமிCரா மாேத&வர� 101, இ�திரா நக�, ேம'5�. 

77 வச�தா ச�}க� 7A-118, பைழய மா�3ெக', ேம'5�.   

78 சா�தா ேகாவ �தரா� 69-7A118, இ�திரா நக�, ேம'5�. 

79 ராஜல�மி சரவண� 1-117 B1, இ�திரா நக�, ேம'5�. 

80 wபா ராமy�Cதி 56C-34, ப �ைளயா� ேகாவ B ெத%, ேம'5�.   

81 பா3கிய� ேமாக�"மா� 30-65, ப �ைளயா� ேகாவ B ெத%, ேம'5�.   

82 l"ணா ெச�திB"மா� 29-56 B, ப �ைளயா� ேகாவ B ெத%, ேம'5�.   

83 ல'lமி ேகாபாலகி%�ண� 7-7A-56C, ப �ைளயா� ேகாவ B ெத%, ேம'5�.   

84 வ ஜயல�மி l�ப ரமண  56-C-13, ப �ைளயா� ேகாவ B ெத%, ேம'5�.   

85 ெஜயல'lமி  ெசBவரா� 7-1E , ப �ைளயா� ேகாவ B ெத%, ேம'5�.   

86 சீன� "��சாமி 33, கீ� "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

87 ம�னா'சி l�ப ரமண  29-36, கீ� "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

88 ெஜயல'lமி ெகாழ�ைதசாமி 60-102, கீ� "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

89 �Cதாேம+ ேடவ ' 9-230, ெபா�னக�, ேம'5�. 

90 ெப+யநாயகிய�மா� 12A, கீ� "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

91 நி�மB "மா� 11, கீ� "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

92 ச�பC காள�ய�ண� 13, மா+ய�ம� ேகாவ B ப ��ற�, கீ� "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

93 ம�னா y�Cதி 92, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�.    

94 பCமாவதி ேவvசாமி 115, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�.    

95 பரேம&வ+ மேக�திர� 83-1- 105-A,  "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�.    

96 சிவ"மா� ைமலசாமி 6B, ஆ&�ப 'டB காலன�, ேம'5�. 

97 ப ேரமா ராமலி�க� 3-51A, அ�ணாநக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

98 ஜனா�Cதன� ராமலி�க� 241-93A22A, அ�ணாநக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

99 ெப%மா� சி�ன�ப� 4-151E3 , ெப+யா� நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

100 ம�க�மா "%நாத� 36-151E5A, ெப+யா� நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

101 ெசBவ"மா� பாலகி%�ண� 36-151 F 3, ெப+யா� நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

102 ேஜாதிமண  ர�கராஜ� 36- A4, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 



103 பரேம&வ+ பாலகி%�ண� 36-151-F3, ெப+யா� நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

104 மாண 3க� ஆைணக$�ட�   6-78-1, ெப+யா� நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�.    

105 கBயாண  மா+ய�ப� 151E-69A, ெப+யா� நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�.    

106 அ�ப கா பரமசிவ� 36-93, த�கமைல நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

107 ச3திேவB சி�னCத�ப  77B-240F, ெப+யா� நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�.    

108 தனல'lமி மண வ�ண� 36-151 E61, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

109 கைலவாண  பlபதி 11-138 B 5, ேபா�& ைல�, கவ �ர� ேராA, ேம'5�. 

110 க�ண�மா� ெவ�கடாzசல� 78-5D,மாBேகா  ேக'  ஆ�ேபாசி' ,ேம'5�    

111 வ�ள� இராமzச�திர� 138,ேபா�&  ைல� ,கவ �ர�  ேராA ,ேம'5�  . 

112 ர�யா பரண Dதர� 36-A4, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�.   

113 ராஜ�மா� ராமசாமி 210-10-10-75E2, ராஜாஜி நக�,  மாைதய� "'ைட,  ேம'5�.   
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373  ெஜய� }%க� 4 151,E10, ெப+யா�  நக�,  த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

374 }ன�ய�மா� ெசBல3க�� 36-151 F4,ெப+யா�நக� ,த�கம�+ப'<ன� ,ேம'5� 

375 ச�திரா ெச�னகி%�ண� 36-19, அ�ணா நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

376  கமல� "மாரசாமி 44-151 E80 D1, ெப+யா�  நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

377  ெப%மா� ேகாபாB    36-151 E40A, ெப+யா�  நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 



378 ெசBவ  "��சாமி 17-258A 14B, த�கமைலநக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

379 அ�ஜுன� பழன�ய�ப� 4-109B, ெப+யா�  நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

380 சீர�க� சி�னCத�ப  4-151E58C, ெப+யா�நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

381 எ ேமாக� 130 C-151 E58A, ெப+யா�  நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

382 ேரவதி ராேஜ�திர� 62-151-86, ெப+யா� நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

383 ேதவசகாய� ெப+யநாயக� 119-151 E24, ெப+யா� நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

384 ஆ@}க� சி�ன�பக$�ட� 126, ெப+யா� நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

385 சிCரா "��சாமி 11A258A33, ெப+யா� நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

386 மBலிகா த�மலி�க� 36-151-E-57C, ெப+யா�நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

387 ஜானகி  மாைதய� 11-258A25A1, த�கமைல நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

388 சி�ன�ெபா�� பரமசிவ� 7-258-A25D, த�கமைல  நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

389 ெப%மாய  எ 40,  ெப+யா�நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

390 சா�தா ராேஜ�திர� 21-151E35, ெப+யா�  நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

391 மேக&வ+ ெபா��சாமி 143-151 E4C1, ெப+யா�நக�, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

392 வ ஜயா இள�ேகாவ� 14-151 F4, ெப+யா� நக�,  த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

393 கBயாண  ராம� 11B-258A33A, த�கம�+ப'<ன�, ேம'5�. 

394 பா�வதி  கி%�ண� 174-144C, காேவ+ பால�, ேம'5�. 

395 கீதா ராஜா 58-162, காேவ+ பால�, ேம'5�. 

396 ராமச�திர� பழன�ய�ப� 12-7 A-51, காேவ+ பால�, ேம'5�. 

397 ெச�பகzெசBவ  ராஜா 7-A-127-B,  ப �ைளயா�  ேகாவ B ெத%,  ேம'5�.   

398 }CEசாமி மாண 3க� 7-97,காேவ+  பால� ,ேம'5� 

399 சரl க%��சாமி 2-2A206B, வ .ப .ேக நக�, ேம'5�.   

400 %3"மண  ஆ@}க� 139, வ .ப .ேக நக�, ேம'5�.   

401 நாகரா� ெப%மா� 2G 5B, ேந%  நக�, ேம'5�. 

402 மேக&வ+ �ன�வாச� 98-206E 35A , ெப+யா�  நக� , ேம'5�. 

403 ச3திேவB Eைரசாமி 71,  y�பனா�  நக�,  காள�ய�ம� ேகாவ B ைசA,  ேம'5�. 

404 திலகவதி  சிவ"மா� 2-2A 232 ,  y�பனா�  நக�,  காள�ய�ம� ேகாவ B ைசA,  ேம'5�. 

405 மேஹ&வ+  மேனாகர� மஜிC  ெத%,  ேம'5�. 

406 }ன�ய�மா� ெப%மா� 45A, ,  y�பனா�  நக�,  காள�ய�ம� ேகாவ B ைசA,  ேம'5�. 

407 ெஜயல'lமி  மண  164-2-2E3 , வ .ப .ேக நக�, ேம'5�.   

408 ச�}க� ெப%மா� 90G , வ .ப .ேக நக�, ேம'5�.   

409 மண   நeச�ப� 2 2 A- 219,  y�பனா�  நக�,  காள�ய�ம� ேகாவ B ைசA,  ேம'5�. 

410 ஈ&வ+ Eைரசாமி 116-E13, வ .ப .ேக நக�, ேம'5�.   

411 நாகமண  சரவண� 2A,206C2, திலக� நக�, ேம'5�. 

412 ேர�கா  ச3திேவB 2-2A206B,  வ .ப .ேக நக�, ேம'5�.   

413 பா�வதி சி��சாமி 55B, ெப+யா� நக�, ேம'5�. 

414 பழன�ய�மா�  "ணேசகர� 243, க%�ைபயா  y�பனா�  நக�, ேம'5�.   

415 ேர�கா ேதவ  சி 972E30A, வ .ப .ேக நக�, ேம'5�.   

416 ெஜய�தி  ெச�ேகாட� 84-A ,  வ .ப .ேக நக�, ேம'5�.   

417 பாலமா+ ேஜாக� ப9'ட� 2G-2A , ேந%  நக�, ேம'5� . 

418 ஒzச�மா� }CE  ேதவ� 110-142A, ெப+யா�  நக� , ேம'5�.  

419 ல'lமி சரவண� 2-206B3 , வ .ப .ேக நக�, ேம'5�.   

420 ச�கீதா ேவvமண  2E 59A, வ .ப .ேக நக�, ேம'5�.   

421 லிBலி  Eளசிதா& 55A, ெசௗ+ய�மா�  நக�, ேம'5�. 

422 ல'lமி நாzசி}CE 57A2-206E4-2A, ெப+யா� நக�, ேம'5�. 

423 =�Eேம+  இ�னாசி}CE 72A , ெசௗ+ய�மா�  நக�, ேம'5�. 

424 சவ+ய�மா�  ஜா�ேஜாச� 3-2A206143, ெசௗ+ய�மா�  நக�, ேம'5�. 

425 ேவB}%க�  வ Dராசாமி 2-200B602-136A, வ .ப .ேக நக�, ேம'5�.   

426 ெகஸியா 2A206A-86 , திலக� நக�,  ேம'5�. 

427 அ}Bரா� கேணச� 101A , ெப+யா�  நக� , ேம'5�. 

428 சசிகலா மாேத&வர� 88, �லி ைல�,  ேம'5�. 

429 ராஜாCதி  }CEசாமி 49-53, �லி  ைல�, ேம'5�. 

430 சர&வதி சிCைதய� 14, கிழ3" ெபா�னக�, ேம'5�.   

431 லலிதா ெஜயபாB 18-1B, ெபா�னக�, ேம'5�. 

432 அலேமv l�ப ரமண  23,  கீ�"�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 



433 "மா� ல'lமி   32, திலக� நக�,  ேம'5�. 

434 }%க� ஆ�<ய�ப� 1-62A, கீ� "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

435 கமலா ேகாவ �த� 8-12, வ.உ.சி நக�, நாவ த� ெகா'டாq, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

436 y�Cதி l�ப ரமண  1-50A53D, "�ளவ Dர�ப'<, மாசிலாபாைளய�, ேம'5�. 

437 லதா  ராேஜ�திர� 0A-85, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

438 அ�ன3கிள�  }%க� 23, கீ� "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

439 வச�தா கி%�ண� 1, கீ� "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�.   

440 ராமசாமி  �ன�வாச� 44-102B, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�.   

441 வ�ள�  பழன�சாமி 47, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

442 பழன�ய�ப�  ேகாவ �த� 182, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

443 "�ப�ண� சைடயபCத�   0-97A47, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

444 இ�திரா சி�ரா� 49A48, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

445 ஞானேவB  கேணச� 54-A68B3, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

446 மேக&வ+ மாண 3க� 111, "மர� நக�,  ேம'5�. 

447 ல'lமி காேவ+ 102A, "�ளவ Dர�ப'<, மாசிலாபாைளய�, ேம'5�. 

448 வ�ள�ய�மா� ேவல�ப� 120, "�ளவ Dர�ப'<, மாசிலாபாைளய�, ேம'5�. 

449 ல'lமி காள�ய�ப� 115, "�ளவ Dர�ப'<, மாசிலாபாைளய�, ேம'5�. 

450 ேகாவ �தராஜ� ராமசாமி 72-62A1, ஆ&�ப 'டB காலன�, ேம'5�.   

451 ச�திர� சி�னEைர 17B, கீ� "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

452 தமி�ெசBவ  ெஜயேப%மா� 29-36, கீ� "�ளவ Dர�ப'< மா+ய�ம� ேகாவ B  ப ��ற�, ேம'5�. 

453 அqயாEைர ராமசாமி 81B, வ.உ.சி நக�, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

454 சிCரா அ%ணாzசல� 18-50A-78, வ.உ.சி நக�, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

455 மா+ய�மா� சி�னசாமி 146-A, "மர� நக�, ேம'5�. 

456 நடராஜ� தாச� 54-10, கீ� "�ள வ Dர�ப'<, ேம'5�. 

457 ேலாகநாத� ெசBல�ப� 166-140, "மர� நக�, ஆ&�ப 'டB காலன�, ேம'5�. 

458 ேகாகிலா எ 54B, வ.உ.சி நக�, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

459 தன�மா� அ�Cதநா+ 149-A40, வ.உ.சி நக�, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

460 நDலா பால� 89-54A29, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

461 ஹி�E சி 23A, ெபா�னக�, ேம'5�. 

462 வச�தா }CE 2-171A-3A, ெபா�னக�, ேம'5�. 

463 மண ேமகைல ேசக� 1-50A61, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�.   

464 மelளாேம+ மCதியா& 30-54A26, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

465 ம�னா எ& 2/18A-1,  ஆ&�ப 'டB காலன�, ேம'5�.   

466 ராண  ராம� 34/54A49A, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

467 l"மா� பழன�சாமி 50A-85, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

468 நாகராஜ� சைடய�ப� 74-C, தி%நக� ஆ&�ப 'டB காலன�, ேம'5�. 

469  பரேம&வ+  மேக�   164A/176A-14C,   ெபா�னக�,  ேம'5�.   

470 மாE   அ�மாசிெகௗ�ட� 30-54a2ga,வ உ சி  நக� ,ேம'5� 

471 அன�தாய   �ன�வாச� 135-179A,  ெபா�னக�,  ேம'5� . 

472 சி�ன�ெபா�� ெசBவ� 36A, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

473 அBேபா�&ேம+  மதைலசாமி 54-129A,  "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

474 }ன�ய�ப�  மண  19, ெபா�னநக� , ேம'5� 

475 ராதா  ச�திர� 234B 29, ெபா�னக�, ேம'5� 

476 சி�காரேவv ராஜெகௗ�ட� 10-26,  அ�ணா  நக�,  ேம'5� 

477 ெவ�க'ராம� மண  86A,  "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

478 ராஜ�மா� ெசBவரா� 110-150, "மர� நக�, ஹா&ப டB காலன�, ேம'5�. 

479 ராஜ�மா� சி�னEைர 4A1, கீ� "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

480 சிCரா பழன�சாமி 50A 82, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

481 ேகாகிலா ராஜமாண 3க� 2-171A, ெபா�னக�, ேம'5�. 

482 ப ேலாமினா இ%தயரா� 39-3, ஆ&�ப 'டB காலன�, ேம'5�. 

483 lமதி ேக 26-46 A 18, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

484 கமலா ேவ�ேகாபாB 1-49A-44, வ.உ.சி நக�, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

485 %3"மண  ேசவ  176A13, ெபா�னக�, ேம'5�. 

486 அ%�"மா� ேசக� 59, கீ� "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

487 காள�ய�மா� மாைதய� 177, ேமB "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 



488 கைலவாண  மண  30-54A, வ.உ.சி நக�, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

489 கன�ெமாழி ம 51, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

490 ஒ�ல�மி சிCEராஜி 29-234A, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

491 ெச�திB மண  11-150A, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

492 பzசிய�மா� ஆ@}க� 30-50A67, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

493 வ ஜயா "மா� 30-49A26, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

494 வ ஜயா ராஜி 66-50A36H, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

495 ச"�தலா தனராச� 162-B, "மர� நக�, ேம'5�. 

496 "�ள�ய�மா� ெப+யசாமி 11-150, வ.உ.சி நக�, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

497 பா3கிய� ேமாக� 54-39, "�ளவ Dர� ப'<, ேம'5�. 

498 ேசக� மா+ய�ப� 30-49A25, வ.உ.சி நக�, "�ளவ Dர�ப'<, ேம'5�. 

 

அvவலக "றி�� 

1. ம�ற� அ�மதி3கலா�. 
2. தன� அvவல� அவ�கள�� }� அ�மதி ெப?@ நடவ<3ைக ேம?ெகா�டைம3" ம�ற� 

அ�மதி வழ�கலா�. 
3. நகரா'சியாB வழ�க�பட ேவ�<ய ப�" ெதாைக w.2000/- வ Dத� 498 பயனாள�கr3"� 

w.9,96,000/- ஐ வ%வாq நிதிய லி%�E வழ�கிட ம�ற� அ�மதி3கலா�. 

(ந.க.எ�.2804/2018/எz1) 

Ô®khd v©. 57  ehŸ. 19.02.2019 
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Mizahs® (k) jå mYty®, 
                  nk£^® efuh£Á  

 

 


