
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 04.09.2019 « njÂ K‰gfš  11.00  kâ¡F  eilbgw  cŸsJ. 

k‹w¥ bghUŸ 

1.  ேம��� நகரா�சிய�� ெபா� �காதார ப��வ�� உ�ள �ைக ம��� அ� !" 

இய�திர$கள%� உ�ள ப&�கைள ச�ெச'த� பண� ! ).1.00 இல�ச" மதி.ப/��� 

ஒ.ப�த.��ள%க� ேகா�யதி� 30.08.2019" ேததிய56 வர.ெப7ற கீ: கா;" இர<= 

ஒ.ப�த.��ள%க� ம5ற>தி5 ?�வ�7! ைவ க.ப=கிற�. 

 

வ�ைச 

எ< 
ஒ.ப�ததார� ெபய� 

ஒ.ப�த.��ள% சதவ�கித" 

அதிக" / !ைறA  

1 System Engineering  

No.1, Annai Sathya Nagar 

Main Road, Ramapuram 

Chennai 600089 

0.16% சதவ�த" மதி்.ப/�= 

வ�கித>ைத வ�ட !ைறA 

2 S.N. Enterprises 

Plot No.6 Door No.19. 

Raj aji Avenue, valabarakkam 

Chennai 600087 

2.02 % சதவ�த" மதி்.ப/�= 

வ�கித>ைத வ�ட அதிக" 

 

mYtyf F¿¥ò: 

1. வர�ெப��ள இர�� ஒ�ப�த��ள�கள�� மதி�ப��� வ�ைல வ�கித ைத வ�ட 

0.16% "ைறவாக ஒ�ப�த��ள� வ�ைல வ�கித% ெகா� &ள M/s System Engineering 

Chennai, 600089 ேம�<= ஒ�ப�ததாரர& ஒ�ப�த��ள�ய�ைன ம@ற% 

ஏ��Bெகாளலா% 

(e.f.v©.2430/2019/ Ï1) 

Ô®khd v©. 159 ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

2. ேம��� நகரா�சி ப!திய�� அரசாைண எ< 25, நகரா�சி நி�வாக" ம76" !�நH� 

வழ$க� �ைற, நா� 27.01.20145 ப� பாதாள சா கைட தி�ட. பண�க� ).7308 இல�ச" 

மதி.ப/��� தமி:நா= !�நH� வ�கா� வா�ய>தா� ேம7ெகா�ள.ப�= ?� க.ப�=�ள�. 

ேம7ப� பாதாள சா கைட பண� காக சாைலக� ெவ�ட.ப�= !ழா'க� பதி க.ப�டதா� 

சாைலக� ப&தைட�� பய5ப=>த இயலாத நிைலய�� உ�ள�. ஏ7கனேவ நகரா�சி 

சாைலக� !�நH� தி�ட !ழா'க� பதி.பத7காக ெவ�ட.ப�= பண�க� ேம7ெகா�ள.ப�= 

?� க.ப�=�ள� .  



  எனேவ பாதாள சா கைட தி�ட" ம76" !�நH� அப�வ��>தி தி�ட$கள%� 

?�A7ற ப!திகள%� ப&தைட���ள கீ:க<ட சாைலகைள ��.ப� க ேவ<� 

ேதைவயான நிதி உதவ�ய�ைன TURIP 2019-2020 தி�ட>தி5 கீ: ).500.00 இல�ச"நிதி   

ஒ� கி= ம76" நி�வாக அTமதி ெபற கீ: க<ட பண�கU ! தி�ட ப�ேரரைண அT.ப 

நக�ம5ற தH�மான" தன� தH�மான எ<.152 நா�.09.08.2019-� அTமதி அள%>��ள�.  

gâa¨‹ égu« Ã‹tUkhW 

t.v© gâa¨‹ égu« 
kÂ¥Õ£L¤ 

bjhif 
(%.Ïy£r¤Âš) 

Á¥g« 

1 

1.thu¢rªij nuhL 
2. j§fkhòçg£oz« nuhL 
3. tcÁ ef® nuhL M»a jh® rhiyfŸ 
òJ¥Ã¤jš  

126.00 Á¥g«- I 

2 

 1.nry«nf«¥ Ïv°I bj‰F gFÂ nuhL  
 2. muR fiy¡fšÿç K‹òw nuhL 
 3.IÁv¢ nuhL Kjš khija‹F£il 
bkæ‹nuhL tiu M»a  jh® rhiyfŸ 
òJ¥Ã¤jš 

144.00 Á¥g«- II 

 

3 

1.ÚÂ k‹w« Kjš Mizahs® FoæU¥ò 
K‹òw nuhL 
2. »H¡F bkæ‹nuhL rªÂ¥ò &nk‰F 
bkæ‹nuhL tiu cŸs efuh£Á mYtyf« 
tl¡F bkæ‹ nuhL 
3.neU ef® bkæ‹nuhL Kjš RLfhL 
ikjhd« tiu M»a jh® rhiyfŸ 
òJ¥Ã¤jš 

113.00 Á¥g«- III 

4 

1.bgh‹df® Kjš FŸsÅu‹g£o 
bkæ‹nuhL 
2.MŠrnea® nfhéš nk‰F òw nuhL Kjš 
ÏÃ br‹£uš mYtyf nuhL K‹òw gFÂ 
k‰W« muÁd® gŸë K‹òw nuhL M»a jh® 
rhiyfŸ òJ¥Ã¤jš 

117.00 Á¥g«-IV 

 bkh¤j« 500.00  
 

     

 nk£^® efuh£Á¡F ãÂ xJ¡ÑL nfhça Ãnuuizæid gçÓè¤J 18.07.2019 

m‹W muR Kj‹ik brayhs®, efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw mt®fë‹ 

jiyikæš eilbg‰w TURIP 2019-20 ¡fhd Â£l mDkÂ tH§F« FGé‹go nk£^® 

efuh£Á¡F rhiy gâfis nk‰bfhŸs efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id-5 

mt®fë‹ foj e.f.v©.17349/2019/Ï3  ehŸ.03.09.2019-š nk£^® efuh£Á¡F  

Ñœf©lthW ãÂ xJ¡ÑL brŒa¥g£LŸsJ. 

  (%.nfhoæš) 

efuh£Áæ‹ 

bga® 

kÂ¥Õ£L 

bjhif 

jäœehL 

ef®¥òu 

rhiyfŸ 

nk«gh£L 

Â£l khåa 

khãy 

ãÂ¡FG/k¤Âa 

ãÂ¡FG khåa ãÂ 

/ ãy mÃéU¤Â 

f£lz« 

efuh£Á 

g§fë¥ò 

 



ãÂ 

nk£^® 5.00 2.25 1.75 1.00 

        எனேவ ேம7க<ட பண�கைள ேம7ெகா�ள நி�வாக அTமதி ெபற நகரா�சி நி�வாக 

ஆைணய� ெச5ைன அவ�கU ! ப�ேரரைண அT.பA" தமி:நா= நக�.�ர சாைலக� 

ேம"பா�= தி�ட மான%ய நிதி )225.00 இல�ச?", மாநில நிதி !&/ம>திய நிதி !& 

மான%ய நிதி/ நில அப�வ��>தி க�டண" ).175.00 இல�ச?",  ம76" நகரா�சி ப$! 

ெதாைக ).100 இல�ச>திைன நகரா�சி நிதிய�� இ��� ேம7ெகா�ளA"  ம5ற>தி5 

அTமதி ! ைவ க.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

 k‹w« mDkÂ¡fyh«  

(e.f.v©.2338/2019/ Ï1) 

Ô®khd v©. 160 ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

3.  ேம��� நகரா�சி !�ப�ட வா�= எ<.17 காேவ� நக� காள%ய"ம5 ேகாவ�� ம76" 

வா�= எ<.28 !மர5 நக� ெப�யா� ப�.பக" ெத�வ�� உ�ள மின% பவ�ப"ப�7! 

ைவ க.ப�=�ள Sintex Tank, ெதா�� ப&�க� ஆகியைவ உ�ளதா� ேம7க<ட 

ெதா��கைள அக7றி �தியதாக 2000 லி�ட� ெகா�ளA ெகா<ட 2 எ<ண� ைகளான Sintax 

ெதா�� அைம க.ப=" ஒ�$கிைண�த !ழாய�ைன மா7ற ேவ<� தயா� க.ப�ட 

மதி்.ப/�=> ெதாைக ).1,00,000/- ஆ!".  ேம7க<ட ெசலவ�ன>ைத ேம7 ெகா�ள 

ம5ற>தி5 அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம5ற" அTமதி கலா". 

2. இத7கா!" ெசலவ�ன>ைத !�நH� நிதிய�லி��� ேம7  ெகா�ளலா". 

3. அவசர அவசிய" க�தி தன% அ`வல� ?5னTமதி ெப76 ம5ற 

அTமதிய�ைன எதி�ேநா கி ஒ.ப�த ��ள% ேகா�யைம ! ம5ற" ஏ7கலா". 

(e.f.v©.2296/2019/ Ï1) 

Ô®khd v©. 161 ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

4.  ேம��� நகரா�சி ! உ�ப�ட ப!திகளான ேசல" ேக"., ேகா"aரா5கா= ச� கா� 

ேதா�ட" ம76" b கனா"ப��ய�� உ�ள ெசறிc�டப�ட d< உர eட$கைள நகரா�சி 

நி�வாக ம<டல இய !ந�, ேசல" அவ�களா� 22.08.2019 அ56 ஆ'A ெச'ய.ப�ட�. 

 ேம7க<ட d< உர eட$கைள பா�ைவய��= அத5 �7றிf�ள ப!திகள%� 

மர க56க� நடA", அத7! ெசா�= நH� பாசன ?ைறய�� (Drip Irrigation Method) த<ணH� 

வ�டA" என அறிA6>த.ப�டதி5ப� ேம7க<ட இட$கள%� த<ணH� ெதா�� அைம�� 

ெசா�= நH� பாசன ?ைறய�� த<ணH� வ�=வத7! தயா� க.ப�ட மதி.ப/�= ெதாைக 

).4,50,000/- ஆ!".  ேம7க<ட ெசலவ�ன>ைத ேம7 ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி 

ேவ<ட.ப=கிற�. 

 



mYtyf F¿¥ò: 

1. ம5ற" அTமதி கலா". 

2. இத7கா!" ெசலவ�ன>ைத திட கழிA ேமலா<ைம நிதிய�லி��� ேம7  

ெகா�ளலா". 

       (e.f.v©.3119/2019/ Ï1) 

Ô®khd v©. 162 ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

5.  ேம��� நகரா�சி அ`வலக உபேயாக>தி7! பய5ப=>த.ப=" வாகன எ<.TNV4660-5 

இ5ஜி5 ஆய��, கீ�பா t ப�ேர  ஆய�� ம76" இதர பண�க� ேம7ெகா�ளA" ேம7க<ட 

வாகன>தி5 ப&�கைள S.K.S மேக�திரா நி6வன>தி� ச�வ Ht ெச'ய உ>ேதச ெசலவ�ன> 

ெதாைக ).60000/- ஆ!".  ேம7க<ட ெசலவ�ன>ைத ேம7 ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி 

ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம5ற" அTமதி கலா". 

2. இத7கா!" ெசலவ�ன>ைத ெபா� நிதிய�லி��� ேம7  ெகா�ளலா". 

         (e.f.v©.2960/2019/ Ï1) 

Ô®khd v©. 163 ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

6.  ேம��� நகரா�சி ! உ�ப�ட ப!திகள%� உ�ள ச?தாய கழி.ப�ட$க� ம76" ெபா� 

கழி.ப�ட$கU ! பாதாள சா கைட தி�ட>தி5 கீ: கீ:க<ட இட$கU ! இைண.� 

வழ$க தயா� க.ப�ட மதி.ப/�= ெதாைக ).5.00 இல�ச" ஆ!".  ேம7க<ட 

ெசலவ�ன>ைத ேம7ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 

வ  
எ< 

வா�=  
எ< 

ெத� ெபய� 

1.  2 R.S.ெமய�5ேரா= 
2.  3 கி�5 பா� , த$கமா��ப��ண" 
3.  10 MGR நக�, ராஜாஜி நக� ம76" மwனவ� ெத� 
4.  12 எலிகர= ேம�ப!தி , அ"ம5 நக� 
5.  13 ச தி நக� 
6.  15 b கனா"ப��, நா5! ேரா=, �.�ரA பண�யாள� !�ய��.� 
7.  17 காேவ� நக� 
8.  21 பாரதி நக�, ேநதாஜி நக� 
9.  23 eலிைல5 1,2 
10.  27 காேவ� பால", ேபாxt காலன% 
11.  28 !மர5 நக� 
12.  29 கீ:!�ளவ Hர5ப�� 
13.  30 வஊசி நக� 
14.  24 ேப��� நிைலய" 
15.  5 பாரதி நக� 
16.  18 நகரா�சி அ`வலக" 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம5ற" அTமதி கலா". 

2. இத7கா!" ெசலவ�ன>ைத !�நH� நிதிய�லி��� ேம7  ெகா�ளலா". 

3. தன% அ`வல�  அTமதி ெப76" அவசர அவசிய" க�தி ம5ற அTமதிய�ைன 

எதி�ேநா கி ஒ.ப�த��ள% ேகா�யைம ! ம5ற" ஏ7கலா". 



         (e.f.v©.3164/2019/ Ï1) 

Ô®khd v©. 164 ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

jå mYty® k‰W« Miza® 

   nk£^® efuh£Á 

 

7.  ேம��� நகரா�சிய�� ெபா� �காதார.ப��வ�� இய$கி வ�" வாகன எ<.TN 52 S 2041 

�.ப� வாகன>தி5 த!தி சா5றிைன ��.ப� கA" வாகன>தி`�ள ப&�கைள ச� 

ெச'யA" உ>ேதச ெசலவ�ன> ெதாைக ).68,000/- ஆ� ேம7க<ட ெசலவ�ன>ைத ேம7  

ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம5ற" அTமதி கலா"  

2. இத7கா!" ெசலவ�ன>ைத ெபா� நிதிய�லி��� ேம7 ெகா�ளலா". 

 (e.f.v©.2912/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 165 ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

8.  ேம��� நகரா�சி எ�ைல !�ப�ட வா�= எ<.18� சி5ன பா�  எ5றைழ க.ப=" 

காம> a$காவ�� ெத5 கிழ ! திைசய�� zலக க��ட" ேம7eைர ப&தைட�� வ�&" 

நிைலய�� உ�ளதா� ேம7க<ட ேம7eைரய�ைன அக7றி �தியதாக ேம7eைர 

அைம கA" ெபய�<�$ ம76" ைட�t ஒ�� மராம>� பண�க� ேம7 ெகா<= பண�க� 

ேம7ெகா�ள தயா� க.ப�ட மதி.ப/�= ெதாைக ).5.00 இல�ச" ஆ!".  ேம7க<ட 

ெசலவ�ன>ைத ேம7 ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம5ற" அTமதி கலா" 

2. இத7கா!" ெசலவ�ன>ைத ெபா� நிதிய�லி��� ேம7 ெகா�ளலா" 

3. தன% அ`வல� ?5னTமதி ெப76 ம5ற அTமதிய�ைன எதி�ேநா கி 

ஒ.ப�த.��ள% ேகா�யைம ! ம5ற" ஏ7கலா". 

 (e.f.v©.3246/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 166 ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

9. ேம��� நகரா�சி எ�ைல !�ப�ட ப!திகள%� b'ைம இ�தியா தி�ட>தி5 கீ: ேம��� 

நகரா�சிய�ைன 100 சதவ Hத" !.ைப இ�லா நகரைம க திட கழிA ேமலா<ைம வ�தி 

எ<.20165 ப� ெசய�ப=>த LCV  ஆ�ேடாவ�5 }ல" ஒலி ெப� கி ம76" ைம ெச� 



ெபா�>தி வ�ள"பர" ெச'ய 5 எ<ண� ைககளான ஒலிெப� கி ம76" ைம ெச� வா$கி 

ெபா�>த உ>ேதச ெசலA> ெதாைக ).42,000/- ஆ!".  ேம7க<ட ெசலவ�ன>ைத 

ேம7 ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம5ற" அTமதி கலா" 

2. இத7கா!" ெசலவ�ன>ைத திட கழிA ேமலா<ைம நிதிய�லி��� 

ேம7 ெகா�ளலா" 

3. அவசர அவசிய" க�தி தன% அ`வல� ?5னTமதி ெப76 ம5ற 

அTமதிய�ைன எதி�ேநா கி ஒ.ப�த.��ள% ேகா�யைம ! ம5ற" ஏ7கலா". 

(e.f.v©.3245/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 167 ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

10.  ேம��� நகரா�சி எ�ைல !�ப�ட வா�= எ<.18 சி5னபா�  எ5றைழ க.ப=" காம> 

a$காவ�ைன த5ன%ைறA தி�ட>தி5 கீ: �ணரைம>த� பண�க� ?� க.ப�= a$கா 

பய5பா�= ! தயா� நிைலய�� உ�ளைத ரா~ய சபா நாடாUம5ற உ6.ப�ன� தி�.ச�திர 

ேசகர5 அவ�க� 21.08.2019 அ56 ேம7க<ட பண�கைள ஆ'A ெச'� a$காவ�7!� சிறிய 

உய� ேகா�ர மி5 வ�ள !க� ெபா�>த ேவ<=" என ெத�வ� க.ப�டதி5 ப� சிறி� ஆ6 

ப���$!க� ெகா<ட மி5 வ�ள ! அைம க தயா� க.ப�ட மதி.ப/�= ெதாைக ).2.00 

இல�ச" ஆ!".  ேம7க<ட ெசலவ�ன>ைத ேம7ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி 

ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம5ற" அTமதி கலா" 

2. இத7கா!" ெசலவ�ன>ைத ெபா� நிதிய�லி��� ேம7 ெகா�ளலா" 

3. அவசர அவசிய" க�தி தன% அ`வல� ?5னTமதி ெப76 ம5ற அTமதிய�ைன 

எதி�ேநா கி ஒ.ப�த.��ள% ேகா�யைம ! ம5ற" ஏ7 கலா". 

(e.f.v©.3244/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 168 ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

  



11.  ேம��� நகரா�சி வா�= எ<.20, சA�ய"மா� நக�� 2000 லி�ட� ப�ளாt�  ேட$  

அைம>� ஆ:�ைள கிண76 நH�� !ழா'க� அைம>த�  பண� ! ).0.85 இல�ச" 

மதி.ப/��� ஒ.ப�த.��ள%க� ேகா�யதி� 22.08.2019" ேததிய56 வர.ெப7ற கீ: கா;" 

இர<= ஒ.ப�த.��ள%க� ம5ற>தி5 ?�வ�7! ைவ க.ப=கிற�. 

வ எ< ஒ.ப�ததார� ெபய� ஒ.ப�த.��ள% சதவ�கித" அதிக" 

/ !ைறA 

1 தி�மதி.பAனா"பா� 

க5��ர ச5 

இ�திரா நக� 

ேம��� 

0.15% சதவ�கித" மதி.ப/�= 

வ�கித>ைத வ�ட !ைறA 

2 தி�.ேக.ேகாவ��த5 

aசா�.ப�� (அ�ச�) 

ஒம�� (வ�ட" ) 

ேசல" 

2.30%  சதவ�கித" மதி.ப/�= 

வ�கி>ைத வ�ட அதிக" 

mYtyf F¿¥ò: 

 வர. ெப76�ள இர<= ஒ.ப�த.��ள%கள%� மதி.ப/�= வ�ைல வ�கித>ைத வ�ட 

0.15%  சதவ Hத" !ைறவாக ஒ.ப�த.��ள% வ�ைல வ�கித" ெகா=>��ள தி�மதி.பAனா"பா� 

க5��ர ச5 ஒ.ப�ததாரர� ஒ.ப�த.��ள%ய�ைன ம5ற" ஏ76  ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.2740/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 169 ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

12.  ேம��� நகரா�சி வா�= எ<.12, அ"ம5 நக�� ப&தைட�த  2000 லி�ட� ப�ளாt�  

ேட$  மா7றி 5000 லி�ட� ப�ளாt�  ேட$  அைம>த�  பண� ! ).0.85 இல�ச"  

மதி.ப/��� ஒ.ப�த.��ள%க� ேகா�யதி� 22.08.2019" ேததிய56 வர.ெப7ற கீ: கா;" 

இர<= ஒ.ப�த.��ள%க� ம5ற>தி5 ?�வ�7! ைவ க.ப=கிற�. 

வ எ< ஒ.ப�ததார� ெபய� ஒ.ப�த.��ள% சதவ�கித" அதிக" 

/ !ைறA 

1 தி�மதி.பAனா"பா� 

க5��ர ச5 

இ�திரா நக� 

ேம��� 

0.15% சதவ�கித" மதி.ப/�= 

வ�கித>ைத வ�ட !ைறA 

2 தி�.ேக.ேகாவ��த5 

aசா�.ப�� (அ�ச�) 

ஒம��(வ�ட" ) 

ேசல" 

1.90%  சதவ�கித"  

மதி.ப/�= வ�கி>ைத வ�ட அதிக" 

mYtyf F¿¥ò: 



 வர. ெப76�ள இர<= ஒ.ப�த.��ள%கள%� மதி.ப/�= வ�ைல வ�கித>ைத வ�ட 

0.15%  சதவ Hத" !ைறவாக ஒ.ப�த.��ள% வ�ைல வ�கித" ெகா=>��ள தி�மதி.பAனா"பா� 

க5��ர ச5 ஒ.ப�ததாரர� ஒ.ப�த.��ள%ய�ைன ம5ற" ஏ76  ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.2739/2019/ Ï1) 

Ô®khd v©. 170 ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

13 ேம��� நகரா�சி !�ப�ட வா�= எ<.3 த$கமா��ப��ன" நகரா�சி �வ க.ப�ள%ய�� 

ேதசிய தைலவ�க� பட" வைர�� ெபா5 ெமாழிக� எ&�த� ம76" மைழநH� ேசக.� 

அைம.�க� ஏ7ப=>த தயா� க.ப�ட மதி.ப/�=> ெதாைக ).6.00 இல�ச" ஆ!".  

ேம7க<ட ெசலவ�ன>ைத ேம7 ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம5ற" அTமதி கலா" 

2. இத7கா!" ெசலவ�ன>ைத க�வ� நிதிய�லி��� ேம7ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.3467/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 171   ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

14. ேம��� நகரா�சிய�� பாதாள சா கைட கழிA நH� �>திக�.� நிைலய" ேகா"aரா5 கா= 

ச� கா� ேதா�ட" ப!திய�� உ�ள இட>தி7! ஜ� ச தி அப�யா5  !&வ�ன� ஆ'A 

ெச'� கழிA நH� �>திக�.� நிைலய>திலி��� ெவள%ேய6" நH�ைன ெகா<=, ெச�க� 

வள� க அறிA6>த.ப�டதி5 ப� ேம7க<ட நH�ைன !ழா' }ல" �மா� 1500 அ� bர" 

எ=>� ெச56 ெச�க� வள� க தயா� க.ப�ட மதி.ப/�= ெதாைக ).5.00 இல�ச" ஆ!".  

ேம7க<ட ெசலவ�ன>ைத ேம7 ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம5ற" அTமதி கலா" 

2. இத7கா!" ெசலவ�ன>ைத !�நH� நிதிய�லி��� ேம7ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.3464/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 172   ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

15. ேம��� நகரா�சி ப!திகU ! உ�ப�ட வா�= எ<.16 ?த� 30 வைர உ�ள 

நகரா�சி ! ெசா�தமான க��ட$க� ம76" பய5பா��� இ�லாத ேபா� ெவ� 

ஆகியவ7றி ! மைழநH� ேசக�.� ெதா��க� அைம க ேவ<=" என நகரா�சி நி�வாக 

ஆைணய� ெச5ைன அவ�கள%5 ஆ'A e�ட>தி� ெத�வ� க.ப�டதி5ப� ேம7க<ட 

வா�=க� மைழநH� ேசக�.� ெதா��க� அைம க.ப�= வர.ப=கிற�.  ேம`"  ேம7க<ட 

வா�=கள%� வ H=.ப�ட க��ட$க� ம76" ேபா�ெவ� இட$கள%� மைழநி� ேசக�.� 

ெதா��க� அைம க தயா� க.ப�ட மதி.ப/�= ெதாைக ).5.00 இல�ச" ஆ!".  ேம7க<ட 

ெசலவ�ன>ைத ேம7ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 



mYtyf F¿¥ò:  

1. ம5ற" அTமதி கலா" 

2. இத7கா!" ெசலவ�ன>ைத !�நH� நிதிய�லி��� ேம7 ெகா�ளலா". 

 (e.f.v©.3465/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 173   ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

16. ேம��� நகரா�சி ப!திகU ! உ�ப�ட வா�= எ<.1 ?த� 15 வைர உ�ள நகரா�சி ! 

ெசா�தமான க��ட$க� ம76" பய5பா��� இ�லாத ேபா�ெவ� ஆகியவ7றி ! மைழநH� 

ேசக�.� ெதா��க� அைம க ேவ<=" என நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச5ைன 

அவ�க� ஆ'A e�ட>தி� ெத�வ� க.ப�டதி5ப� ேம7க<ட வா�=கள%� மைழநH� 

ேசக�.� ெதா��க� அைம க.ப�= வர.ப=கிற�.  ேம`" ேம7க<ட வா�=கள%� 

வ�=ப�ட க��ட$க� ம76" ேபா�ெவ� இட$கள%� மைழநH� ேசக�.� ெதா��க� 

அைம க தயா� க.ப�ட மதி.ப/�= ெதாைக ).5.00 இல�ச" ஆ!".  ேம7க<ட 

ெசலவ�ன>ைத ேம7  ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�- 

mYtyf F¿¥ò:  

1. ம5ற" அTமதி கலா" 

2. இத7கா!" ெசலவ�ன>ைத !�நH� நிதிய�லி��� ேம7 ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.3466/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 174   ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

17. ேம��� நகரா�சி எ�ைல !�ப�ட வா�= எ<.18 சி5னபா�  எ5றைழ க.ப=" காம> 

a$கா நகர ம கள%5 பய5பா��7! த5ன%ைறA தி�ட>தி5 கீ: �ணைம>த� பண�கள%� 

நH)76 (FOUNTAIN) அைம.� ஏ7ப=>தி தயா� க.ப�ட மதி.ப/�= ெதாைக ).6.00 இல�ச" 

ஆ!".  ேம7க<ட ெசலவ�ன>ைத ேம7 ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò:  

1. ம5ற" அTமதி கலா" 

2. இத7கா!" ெசலவ�ன>ைத !�நH� நிதிய�லி��� ேம7 ெகா�ளலா" 

3. அவசர அவசிய" க�தி தன% அ`வல� ?5னTமதி ெப76 ம5ற 

அTமதிய�ைன எதி�ேநா கி ஒ.ப�த ��ள% ேகா�யைம ! ம5ற" ஏ7கலா". 

(e.f.v©.3463/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 1715  ehŸ. 04.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

jå mYty® k‰W« Miza® 

   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 12.09.2019 « njÂ K‰gfš  11.00  kâ¡F  eilbgw  cŸsJ. 

k‹w¥ bghUŸ 

1.   ேம��� நகரா�சி b கனா"ப�� நகரா�சி �வ க.ப�ள%ய�� E  Learning Class (tமா�� 

வ!.பைறக� ) அைம>த� பண� ! ).9.00 இல�ச" மதி.ப/��� ஒ.ப�த.��ள%க� 

ேகா�யதி� 06.09.2019" ேததிய56 வர.ெப7ற கீ: கா;" இர<= ஒ.ப�த.��ள%க� 

ம5ற>தி5 ?�வ�7! ைவ க.ப=கிற�. 

வ�ைச 

எ< 
ஒ.ப�ததார� ெபய� 

ஒ.ப�த.��ள% சதவ�கித" 

அதிக" / !ைறA  

1 M/s Zenith Engineering  

B 7/2,Housing Board Unit, 

West K.K.Nagar 

Madurai-20 

0.30% சதவ�த" மதி்.ப/�= 

வ�கித>ைத வ�ட !ைறA 

2 Suxus Engineering  

5/126-D15 Sarcni Apartment 

Thala 1st Street 

Komathipuram, Madurai 20 

1.20% சதவ�த" மதி்.ப/�= 

வ�கித>ைத வ�ட அதிக" 

 

 

அEவலகB"றி��: 

1.  வர�ெப��ள இர�� ஒ�ப�த��ள�கள�� மதி�ப��� வ�ைல வ�கித ைத வ�ட 

0.30% "ைறவாக ஒ�ப�த��ள� வ�ைல வ�கித% ெகா� &ள M/s Zenith Engineering 

Madurai-20 ேம�<= ஒ�ப�ததாரர& ஒ�ப�த��ள�ய�ைன ம@ற% 

ஏ��Bெகாளலா% 

(e.f.v©.2726/2019/இ1)  

Ô®khd v©. 176   ehŸ. 12.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

2.    மாவ�ட ஆ�சி>தைலவ�, ேசல" அவ�கள%5 ெட$! ம76" கா'�ச� ெதாட�பான 

வாரா�திர ஆ'A e�ட>தி�  த7ேபா� ப�வமைழ காலமாக இ�.பதா� ெட$! ம76" 

கா'�ச� த=.� நடவ� ைககைள தHவ�ர.ப=>தA", e=தலாக ெட$! ெகா�.�& ஒழி.� 

பண�யாள�கைள (Domestic Breeding Checkers)  பய5ப=>�த� ம76" ெகா�.�ைக ம��� 

அ�>த� ேபா5ற த=.� பண�கைள ேம7ெகா�ளA" அறிA6>த.ப�=�ள�. த7ேபா� 

ப�வமைழ அதிகமாக ெப'� வ�வதா`", கட�த }56 மாதமாக நகரா�சி !�ப�ட 

ப!திகள%� கா'�ச� அதிகமாக உ�ளதா`" ேம��� நகரா�சி !�ப�ட 30 வா�=கள%`" 

ெட$! கா'�ச� த=.� நடவ� ைககளான வ H= வ Hடாக ெச56 த<ணH� ெதா��கள%� 

அேப� ம��� ெதள%>த� ம76" ெட$! ெகா�.�& உ7ப>தியா!" இட$கைள 



க<டறி�� அழி>த� பண� ! ெபா� �காதார பண�ய�5 அவசிய" க�திf", ெபா� 

ம கள%5 நல5 க�திf", ெட$! கா'�ச� த=.� நடவ� ைகக� தHவ�ரமாக 

ேம7ெகா�ளA", ேம7கா< ெகா�.�& ஒழி.� பண�க� ேம7ெகா�ள 01.10.2019 ?த� 

31.03.2020 ?�ய ஆ6 மாத$கU ! ம�=" 40 ெட$! ெகா�.�& ஒழி.� பண�யாள�கைள 

(Domestic Breeding Checkers)  த7காலிகமாக மாவ�ட ஆ�சியரா� அTமதி க.ப�ட தின eலி 

).267/-  வ Hத>தி� �!மர5 மகள%� �ய உதவ� !&, நவர>தின" மகள%� �ய உதவ� !& 

ம76" பன% மல�க� மகள%� �ய உதவ� !& ஆகிய !& கள%5 }ல" பய5ப=>தி  

ெகா�ளA" அத7கான உ>ேதச ெசலவ�ன> ெதாைக ).20.00 இல�ச>தி7!" ம5ற>தி5 

அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 
mYtyf F¿¥ò: 

1. ம5ற" ஒ.�த� அள% கலா" 

2. இ�ெசலவ�ன> ெதாைகய�ைன வ�வா' நிதிய�� இ��� 

ேம7ெகா�ள ம5ற" அTமதி கலா" 

(e.f.v©.499/2019/v¢1) 

Ô®khd v©. 177   ehŸ. 12.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

3.  ேம��� நகரா�சி வா�= எ<.17,28 காேவ� நக� ம76" !மர5 நக� ப!திய�� 

ப&தைட�த  2000 லி�ட� ப�ளாt�  ேட$  மா7றி 2000 லி�ட� ப�ளாt�  ேட$  

அைம>த�  பண� ! ).1.00 இல�ச"  மதி.ப/��� ஒ.ப�த.��ள%க� ேகா�யதி� 22.08.2019" 

ேததிய56 வர.ெப7ற கீ: கா;" இர<= ஒ.ப�த.��ள%க� ம5ற>தி5 ?�வ�7! 

ைவ க.ப=கிற�. 

வ எ< ஒ.ப�ததார� ெபய� ஒ.ப�த.��ள% சதவ�கித" அதிக" 

/ !ைறA 

1 தி�.எ".ராமசாமி  

8/37ெப�யவனாவாசி  

ேம���  

ேசல" 

0.15% சதவ�கித" மதி.ப/�= 

வ�கித>ைத வ�ட !ைறA 

2 தி�.ேக.ேகாவ��த5 

aசா�.ப�� (அ�ச�) 

ஒம��(வ�ட" ) 

ேசல" 

1.80%  சதவ�கித"  

மதி.ப/�= வ�கி>ைத வ�ட அதிக" 

 

mYtyf F¿¥ò: 



 1.வர. ெப76�ள இர<= ஒ.ப�த.��ள%கள%� மதி.ப/�= வ�ைல வ�கித>ைத வ�ட 

0.15%  சதவ Hத" !ைறவாக ஒ.ப�த.��ள% வ�ைல வ�கித" ெகா=>��ள தி�மதி.பAனா"பா� 

க5��ர ச5 ஒ.ப�ததாரர� ஒ.ப�த.��ள%ய�ைன ம5ற" ஏ76  ெகா�ளலா". 

 2. அவசர அவசிய" க�தி தன% அ`வல�5 ?5 அTமதி ெப76 பன% உ>திரA 

வழ$கியைம ! ம5ற" அTமதி கலா". 

(e.f.v©.2896/2019/ Ï1) 

Ô®khd v©. 178   ehŸ. 12.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

4.   ேம��� நகரா�சி காம> a$காவ�� (சி5னபா� ) 6X200 வா�t = 12 மw�ட� உய�மி5 

ேகா�ர LED  வ�ள !க� அைம>த� பண� ! ).2.00 இல�ச" மதி.ப/��� ஒ.ப�த.��ள%க� 

ேகா�யதி� 10.09.2019" ேததிய56 வர.ெப7ற கீ: கா;" இர<= ஒ.ப�த.��ள%க� 

ம5ற>தி5 ?�வ�7! ைவ க.ப=கிற�. 

வ எ< ஒ.ப�ததார� ெபய� ஒ.ப�த.��ள% சதவ�கித" அதிக" 

/ !ைறA 

1 தி�.அ"ம5 ேசாலா� பவ� 

சிtட", ஓல.ப�� 

ஓம�� 

ேசல". 

0.68% மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 

அதிக" 

2 தி�.ேக.ஜி.இ<ட�ப�ைரசt 

வா�= 5/5/487 

தHவ��.ப�� 

ேசல". 

0.40%  மதி.ப/�= வ�கி>ைத வ�ட 

!ைறA 

mYtyf F¿¥ò: 

1. அவசர அவசிய" க�தி தன% அ`வல�5 ?5 அTமதி ெப76 பண� உ>திரA 

வழ$கியைம ! ம5ற" அTமதி கலா". வர. ெப76�ள இர<= 

ஒ.ப�த.��ள%கள%� மதி.ப/�= வ�ைல வ�கித>ைத வ�ட 0.40%  சதவ Hத" !ைறவாக 

ஒ.ப�த.��ள% வ�ைல வ�கித" ெகா=>��ள தி�.ேக.ஜி.இ<ட�ப�ைரசt, ேசல" 

ஒ.ப�ததாரர� ஒ.ப�த.��ள%ய�ைன ம5ற" ஏ76  ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.3244/2019/ Ï1) 

Ô®khd v©. 179   ehŸ. 12.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

5. ேம��� நகரா�சி திட கழிA ேமலா<ைம தி�ட>தி5 கீ: ேசல" ேக". ப!திய�� 

க�ட.ப�=�ள d< உய�� eட>தி7!, மைழநH� ேசக�.� ெதா��, வ�ண" a�த�, ஈ 

ப�� !" இய�திர", எைட இய�திர" ம76" ைப.ைல5 அைம.பத7! தயா� க.ப�ட 



மதி.ப/�= ெதாைக ).5.00 இல�ச" ஆ!".  ேம7க<ட ெசலவ�ன>ைத ேம7 ெகா�ள 

ம5ற>தி5 அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம5ற" அTமதி கலா" 

2. இத7கா!" ெசலவ�ன>ைத திட கழிA ேமலா<ைம நிதிய�5 கீ: 

ேம7 ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.2299/-8/ Ï1) 

Ô®khd v©. 180   ehŸ. 12.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

6. ேம��� நகரா�சி திட கழிA ேமலா<ைம தி�ட>தி5 கீ: ேசக� க.ப�= வ�" 

!.ைபகைள d< உர  eட$கள%� உ�ள Conveyar Machine வழியாக  shredding Machine �  

அைர க.ப=கி5றன.  அ�வா6 அைர க.ப=" !.ைபகைள சலி>� ப�5ன� உரமா க Sever 

Machine, 3 இட$களான ேசல" ேக"., b கணா"ப��, ேகா"aரா5 கா= உ�ள d< உர  

eட>தி7! வா$க தயா� க.ப�ட மதி.ப/�= ெதாைக ).5.00 இல�ச" ஆ!".  ேம7க<ட 

ெசலவ�ன>ைத ேம7 ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம@ற% அJமதிBகலா% 

2. இத�கா"% ெசலவ�ன ைத திடBகழிM ேமலா�ைம தி�ட நிதிய�லிO�& 

ேம�Bெகாளலா%. 

(e.f.v©.2299/-7/Ï1) 

 

Ô®khd v©. 181   ehŸ. 12.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

7. ேம��� நகரா�சிய�� வள��சி பண�க� !றி>� மாைல மல� ெதாழி� மல� நாள%தழி� 

ெவள%ய��டைம ! மாைல மல� ப��ய� ெதாைக ).5000/- ம76" ேம7க<ட பண�க� 

!றி>� காைல கதி� நாள%தழி� ெவள%ய��டைம ! ).10,000/- ப��ய� ெதாைக 

வர.ெப76�ள�.  ேம7க<ட ெதாைகய�ைன மாைலமல� நாள%த: ம76" காைல கதி� 

நாள%த: நி6வன>தி7! வழ$க ம5ற>தி5 அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம@ற% அJமதிBகலா% 

2. இத�கா"% ெசலவ�ன ைத ெபா& நிதிய�லிO�& ேம�Bெகாளலா%. 

(e.f.v©.3802/2019/ Ï1) 

Ô®khd v©. 182   ehŸ. 12.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 



8.  ேம��� நகரா�சி ெபா� �காதார. ப��வ�� இய$கி வ�" வாகன எ<.TN27 S1953  ! 

டய� ம76" ��.க� �தியதாக மா7ற உ>ேதச ெசலவ�ன> ெதாைக ).0.70 இல�ச" ஆ!".  

ேம7க<ட ெசலவ�ன>ைத ேம7 ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம@ற% அJமதிBகலா% 

2. இத�கா"% ெசலவ�ன ைத ெபா& நிதிய�லிO�& ேம�Bெகாளலா%. 

(e.f.v©.2046/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 183   ehŸ. 12.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

9.  ேம��� நகரா�சிய�� ெபாறிய�ய� ப��A !�நH� ப��வ�� இய$கி வ�" வாகன 

எ<.TN27W44444  வாகன>தி5 ப&�கைள ச� ெச'ய உ>ேதச ெசலவ�ன> ெதாைக 0.30 

இல�ச" ஆ!". ேம7க<ட ெசலவ�ன>ைத ேம7 ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி 

ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம@ற% அJமதிBகலா% 

2. இத�கா"% ெசலவ�ன ைத "PநQ= நிதிய�லிO�& ேம�Bெகாளலா%. 

(e.f.v©.2916/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 184   ehŸ. 12.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

10. ேம��� நகரா�சி ெபா� �காதார.ப��வ�� இய$கி வ�" வாகன எ<.TN27S1953 5 த!தி 

சா5றிைன ��.ப� கA" ப&திைன ச� ெச'யA". உ>ேதச ெசலவ�ன> ெதாைக ).1.30 

இல�ச" ஆ!". ேம7க<ட ெசலவ�ன>ைத ேம7 ெகா�ள ம5ற>தி5 அTமதி 

ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம@ற% அJமதிBகலா% 

2. இத�கா"% ெசலவ�ன ைத ெபா& நிதிய�லிO�& ேம�Bெகாளலா%. 

(e.f.v©.1837/2019/ Ï1) 

Ô®khd v©. 185   ehŸ. 12.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ. 

 

11. ேம��� நகரா�சிய�� �திய ம76" பைழய தைலைம நHேர76 �>திக�.� நிைலய$க� 

ம76" ேம�நிைல நH� ேத க ெதா��கU ! 2019-20 ஆ" ஆ<�7! ேதைவயான Alum 

ம76" Bleaching Powder வா$க தயா� க.ப�ட மதி.ப/�= ெதாைக ).4.00 இல�ச>தி7! 

தH�மான எ<.290 நா�.31.12.2018� ம5ற அTமதி ெபற.ப�ட�.  த7ேபா� ப�வமைழ 



காரணமாக காேவ� ஆ7றி� த<ணH� திற�� வ�ட.ப�டதா� த<ணH� ெச�நிறமாகA", 

கல$கலாகA" இ�.பதா� e=தலான ெதாைக ).62000/- ! ஆல"  வா$க ேச�>� 

தி�>திய மதி.ப/�= ெதாைக ).4,62,000/- !" அேத ஒ.ப�ததார� }ல" அேத 

வ�ைலவ�கித>தி� வா$கA" ம5ற>தி5 அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம@ற% அJமதிBகலா% 

2. இத�கா"% ெசலவ�ன ைத "PநQ= நிதிய�லிO�& ேம�Bெகாளலா%. 

(e.f.v©.330/2019/ Ï1) 

 

Ô®khd v©. 186   ehŸ. 12.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

jå mYty® k‰W« Miza® 

   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  26.09.2019  « njÂ K‰gfš  11.00  kâ¡F  eilbgw  cŸsJ.     

k‹w¥ bghUŸ 

1.  ேம��� நகரா�சிய�� நிர�தர த�ட�� பண�ய�ட>தி� பண����த பண�யாள� கட�த 2008" 

ஆ<�� பண�ய�ட மா6தலி� ெச56 வ��டதா� ேம7க<ட பண�ய�ட" காலியாக உ�ள�.  

இ�நகரா�சி ேத�A நிைல நகரா�சி எ5பதா� கண�ன% த�ட�� பண� மிகA" 

அ>தியாவசியமாக இ�.பதா`" அர� அ`வலக$கள%லி��� ெபற e�ய தபா�கU ! 

உடT ! உட5 பதி� அT.ப ேவ<� இ�.பதா`" த�ட�� பண�ய�ட>தி� நிர�தர 

பண�யாளைற a�>தி ெச'f" வைர, மாவ�ட ஆ�சி> தைலவ� ேசல" அவ�கள%5 மாவ�ட 

அரசிழ: எ<.7� 2019-20" ஆ<�7! த�ட�� பண� ! நா� ஒ5றி7! ).576/- வ�ைல 

வ�கித. ப�யலி� நி�ணய" ெச'ய.ப�=�ள ெதாைகய�5 அ�.பைடய�� உ��� 

க".��ட� பய�7சி நி6வன>திட" ஒ� நப� ! த�ட��..ண� கான வ�ைல.��ள% ேகா� 

அத7கான ெசலவ�ன" ேம7ெகா�ள ம5ற அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம@ற தி@ R@ அJமதி ெப�� வ�ைல��ள� ேகார ம@ற% அJமதிBகலா% 

2. வOவாS நிதிய�லிO�& ெசலவ�ன% ேம�ெகாள ம@ற% அJமதிBகலா% 

 

(e.f.v©.4563/2019/ சி1) 

Ô®khd v©. 187   ehŸ. 26.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 

2.  தமி:நா= நக�ய�ய� பய�7சி நி6வன", ேகாய?>b�� நைடெப6" நகரா�சிய�� 

பண���f" இளநிைல உதவ�யாள� ம76" வ�வா' உதவ�யாள�கU கான வ��வா க 

பய�7சிய�� கல�� ெகா�வத7! உணA ம76" த$!" வசதி காக க�டண" ஒ� நப� ! 

நா� ஒ56 ! ).1000/- வ Hத" 20 நா�கU ! ெமா>த" ).20000/- ஆ!". ேம��� 

நகரா�சிய�� பண���f" பண�யாள�க� கல�� ெகா�ள உ>ேதச ெசலவ�ன" ).2,00,000/-  ! 

ம5ற அTமதி ேவ<ட.ப=கிற�. 

mYtyf F¿¥ò: 

1. ம5ற" அTமதி கலா" 
2. வ�வா' நிதிய�லி��� ெசலவ�ன" ேம7ெகா�ள ம5ற" அTமதி கலா" 

(e.f.v©.2026/2019/ சி1) 

 

Ô®khd v©. 188   ehŸ. 26.09.2019 

mDkÂ¡f¥g£lJ 

 



3.  ேம��� நகரா�சி காம> a$காவ�� (சி5னபா� ) நH� வ H:�சி நH�76 அைம>த� பண� ! 

)6.00 இல�ச" மதி.ப/��� ஒ.ப�த.��ள%க� ேகா�யதி� 21.09.2019" ேததிய56 வர.ெப7ற 

கீ: கா;" இர<= ஒ.ப�த.��ள%க� ம5ற>தி5 ?�வ�7! ைவ க.ப=கிற�. 

வ எ< ஒ.ப�ததார� ெபய� ஒ.ப�த.��ள% சதவ�கித" அதிக" 

/ !ைறA 

1 M/s M.P.P& CO  

Contractor 

West Main Road 

Mettur Dam-1 

0.30%  சதவ�கித" 

மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 

!ைறA 

2 M/s Selvi Construction 

Vinayakar Koil Street 

Verakkal (Po) 

Mettur Dam-1 

2.10%  சதவ�கித" 

மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 

அதிக" 

mYtyf F¿¥ò: 

 வர. ெப76�ள இர<= ஒ.ப�த.��ள%கள%� மதி.ப/�= வ�ைல வ�கித>ைத வ�ட 

0.30%  சதவ Hத" !ைறவாக ஒ.ப�த.��ள% வ�ைல வ�கித" ெகா=>��ள தி�. M.P.P& CO, Mettur. 

ஒ.ப�ததாரர� ஒ.ப�த.��ள%ய�ைன ம5ற" ஏ76  ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.3463/2019/ Ï1) 
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4.  ேம��� நகரா�சி காம> a$காவ�� (சி5னபா� ) zலக க��ட>ைத தியான அைறயாக 

மா7றி அைம>த� பண� ! )5.00 இல�ச" மதி.ப/��� ஒ.ப�த.��ள%க� ேகா�யதி� 

21.09.2019" ேததிய56 வர.ெப7ற கீ: கா;" இர<= ஒ.ப�த.��ள%க� ம5ற>தி5 

?�வ�7! ைவ க.ப=கிற�. 

வ எ< ஒ.ப�ததார� ெபய� ஒ.ப�த.��ள% சதவ�கித" அதிக" 

/ !ைறA 

1 M/s M.P.P& CO  

Contractor 

West Main Road 

Mettur Dam-1 

0.28%  சதவ�கித" 

மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 

!ைறA 

2 M/s Selvi Construction 

Vinayakar Koil Street 

Verakkal (Po) 

Mettur Dam-4 

0.95%  சதவ�கித" 

மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 

அதிக" 

mYtyf F¿¥ò: 

 வர. ெப76�ள இர<= ஒ.ப�த.��ள%கள%� மதி.ப/�= வ�ைல வ�கித>ைத வ�ட 

0.28% சதவ Hத" !ைறவாக ஒ.ப�த.��ள% வ�ைல வ�கித" ெகா=>��ள தி�.எ".ப�.ப� & ேகா,  

ேம��� ஒ.ப�ததாரர� ஒ.ப�த.��ள%ய�ைன ம5ற" ஏ76  ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.3246/2019/ Ï1) 
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5. ேம��� நகரா�சி பராம�.ப�� உ�ள ச?தாய கழி.ப�ட$க� ம76" ெபா� கழி.ப�ட$க� 

பாதாள சா கைட இைண.� வழ$!த� பண� ! ).5.00 இல�ச" மதி.ப/��� 

ஒ.ப�த.��ள%க� ேகா�யதி� 21.09.2019" ேததிய56 வர.ெப7ற கீ: கா;" இர<= 

ஒ.ப�த.��ள%க� ம5ற>தி5 ?�வ�7! ைவ க.ப=கிற�. 

வ எ< ஒ.ப�ததார� ெபய� ஒ.ப�த.��ள% சதவ�கித" அதிக" 

/ !ைறA 

1 தி�.ேக.ேகாவ��த5 

aசா�.ப�� 

ஓம�� 

ேசல" 

0.20%  சதவ�கித" 

மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 

!ைறA 

2 தி�.எ".ராமசாமி 

8/37, ெப�ய வனவாசி 

ேம��� 

ேசல" 

2.15%  சதவ�கித" 

மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 

அதிக" 

mYtyf F¿¥ò: 

 வர. ெப76�ள இர<= ஒ.ப�த.��ள%கள%� மதி.ப/�= வ�ைல வ�கித>ைத வ�ட 

0.20% சதவ Hத" !ைறவாக ஒ.ப�த.��ள% வ�ைல வ�கித" ெகா=>��ள தி�.ேக.ேகாவ��த5, 

aசா�.ப�� ஒ.ப�ததாரர� ஒ.ப�த.��ள%ய�ைன ம5ற" ஏ76  ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.3164/2019/ Ï1) 
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6. ேம��� நகரா�சி 1 ?த� 15 வா�=கள%� உ�ள ஆ:�ைள கிண6க�, அ$க5வா� 

ைமய" �காதார வளாக" ம76" நகரா�சி க��ட$கU ! மைழநH� ேசக�.� அைம.� 

ப&ைத ச�ெச'� ��.ப�>த� பண� ! ).5.00 இல�ச" மதி.ப/��� ஒ.ப�த.��ள%க� 

ேகா�யதி� 21.09.2019" ேததிய56 வர.ெப7ற கீ: கா;" இர<= ஒ.ப�த.��ள%க� 

ம5ற>தி5 ?�வ�7! ைவ க.ப=கிற�. 

வ எ< ஒ.ப�ததார� ெபய� ஒ.ப�த.��ள% சதவ�கித" அதிக" 

/ !ைறA 

1 M/s. Kiruthika Construction 

Opp. Madi Line 

Salem Camp 

Mettur 

0.25%  சதவ�கித" 

மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 

!ைறA 

2 M/s R.R. Kaniska & Co  

Cooli line 

1.60%  சதவ�கித" 



Mettur Dam மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 

அதிக" 

mYtyf F¿¥ò: 

 வர. ெப76�ள இர<= ஒ.ப�த.��ள%கள%� மதி.ப/�= வ�ைல வ�கித>ைத வ�ட 

0.25% சதவ Hத" !ைறவாக ஒ.ப�த.��ள% வ�ைல வ�கித" ெகா=>��ள M/s Kiruthika Construction, 

Mettur ஒ.ப�ததாரர� ஒ.ப�த.��ள%ய�ைன ம5ற" ஏ76  ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.3466/2019/ Ï1) 
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7.ேம��� நகரா�சி ெபா� �காதார.ப��வ�� பய5ப=>த.ப=" LCV  வாகன>தி7! 

ஒலிெப� கி ம76" ைம ெச� அைம>த�  பண� ! ).41250.00 மதி.ப/��� 

ஒ.ப�த.��ள%க� ேகா�யதி� 21.09.2019" ேததிய56 வர.ெப7ற கீ: கா;" இர<= 

ஒ.ப�த.��ள%க� ம5ற>தி5 ?�வ�7! ைவ க.ப=கிற�. 

வ எ< ஒ.ப�ததார� ெபய� ஒ.ப�த.��ள% ெதாைக 

1 தி�வாள�.இல��மி ஆ�ேடா �ச� 

ஒ� t, ஒ� ஷா. கா�ன� 

ேம��� அைண 

).39600.00 

2 தி�வாள�.ேஜ.வ�.ேக ஆ�ேடா �ச� 

ஒ� t, ேஜ.வ�.ேக.கா"பளt, ேசல" 

).44700.00 

 

mYtyf F¿¥ò: 

 வர. ெப76�ள இர<= ஒ.ப�த.��ள%கள%� ).39600/-  !ைறவாக ஒ.ப�த.��ள% 

வ�ைல வ�கித" ெகா=>��ள தி�.இல��மி ஆ�ேடா �ச� ஒ� t, ேம��� ஒ.ப�ததாரர� 

ஒ.ப�த.��ள%ய�ைன ம5ற" ஏ76  ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.3245/2019/ Ï1) 
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8. ேம��� நகரா�சி !�ப�ட வா�= எ<.3 த$கமா��ப��ண", நகரா�சி �வ க.ப�ள%ய�� 

ேதசிய தைலவ�க� கட" வைர�� ெபா5ெமாழிக� எ&�த� ம76" மைழநH� ேசக�.� 

அைம.�க� அைம>த� பண� ! )6.00 இல�ச" மதி.ப/��� ஒ.ப�த.��ள%க� ேகா�யதி� 

21.09.2019" ேததிய56 வர.ெப7ற கீ: கா;" இர<= ஒ.ப�த.��ள%க� ம5ற>தி5 

?�வ�7! ைவ க.ப=கிற�. 

வ எ< ஒ.ப�ததார� ெபய� ஒ.ப�த.��ள% சதவ�கித" அதிக" 

/ !ைறA 



1 தி�.எ".ராமசாமி 

8/37, ெப�ய வனவாசி 

ேம��� 

ேசல" 

0.20%  சதவ�கித" 

மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 

!ைறA 

2 தி�.ேக.ேகாவ��த5 

aசா�.ப�� 

ஓம�� 

ேசல" 

2.15%  சதவ�கித" 

மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 

அதிக" 

mYtyf F¿¥ò: 

 வர. ெப76�ள இர<= ஒ.ப�த.��ள%கள%� மதி.ப/�= வ�ைல வ�கித>ைத வ�ட 

0.20%  சதவ Hத" !ைறவாக ஒ.ப�த.��ள% வ�ைல வ�கித" ெகா=>��ள தி�.எ".ராமசாமி,  

ேம��� ஒ.ப�ததாரர� ஒ.ப�த.��ள%ய�ைன ம5ற" ஏ76  ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.3467/2019/ Ï1) 
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9.  ேம��� நகரா�சி ப!திய�� அைம���ள }56 d<உர  eட>தி7! ெசா�= நH� 

பாசன ?ைறய�� (DRIP Irrigation) அைம>த�   பண� ! ).4.50 இல�ச" மதி.ப/��� 

ஒ.ப�த.��ள%க� ேகா�யதி� 21.09.2019" ேததிய56 வர.ெப7ற கீ: கா;" இர<= 

ஒ.ப�த.��ள%க� ம5ற>தி5 ?�வ�7! ைவ க.ப=கிற�. 

 

வ எ< ஒ.ப�ததார� ெபய� ஒ.ப�த.��ள% சதவ�கித" அதிக" 

/ !ைறA 

1 தி�.கி�>திகா க5��ர ச5 
மா�ைல5 எதி�� 
ேசல" ேக". 
ேம��� அைண 
 

0.20%  சதவ�கித" 
மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 
!ைறA 

2 தி�.ஆ� ஆ� கன%�கா & ேகா 
eலி ைல5 
ேம��� 

2.10%  சதவ�கித" 
மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 
அதிக" 

mYtyf F¿¥ò: 

 வர. ெப76�ள இர<= ஒ.ப�த.��ள%கள%� மதி.ப/�= வ�ைல வ�கித>ைத வ�ட 

0.20%  சதவ Hத" !ைறவாக ஒ.ப�த.��ள% வ�ைல வ�கித" ெகா=>��ள தி�.கி�>திகா, 

க5��ர ச5, ேம��� ஒ.ப�ததாரர� ஒ.ப�த.��ள%ய�ைன ம5ற" ஏ76  ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.3114/2019/ Ï1) 
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10.  ேம��� நகரா�சி கழிAநH� �>திக�.� நிைலய>தி� �>திக� க.ப�ட நHைர !ழா' 

}ல" ேம7ெகா�Uத�  பண� ! ).5.00 இல�ச" மதி.ப/��� ஒ.ப�த.��ள%க� 

ேகா�யதி� 21.09.2019" ேததிய56 வர.ெப7ற கீ: கா;" இர<= ஒ.ப�த.��ள%க� 

ம5ற>தி5 ?�வ�7! ைவ க.ப=கிற�. 

வ எ< ஒ.ப�ததார� ெபய� ஒ.ப�த.��ள% சதவ�கித" அதிக" 

/ !ைறA 

1 தி�.எ".ஆ� & ேகா 
7/124 வா�= எ<.25 
இ�திரா நக� 
ேம��� அைண 

0.35%  சதவ�கித" 
மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 
!ைறA 

2 தி�.எ".ராமசாமி 
8/37, ெப�ய வனவாசி 
ேம��� 
ேசல" 

1.90%  சதவ�கித" 
மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 
அதிக" 

mYtyf F¿¥ò: 

 வர. ெப76�ள இர<= ஒ.ப�த.��ள%கள%� மதி.ப/�= வ�ைல வ�கித>ைத வ�ட 

0.35%  சதவ Hத" !ைறவாக ஒ.ப�த.��ள% வ�ைல வ�கித" ெகா=>��ள தி�.எ".ஆ�.&ேகா 

ஒ.ப�ததாரர� ஒ.ப�த.��ள%ய�ைன ம5ற" ஏ76  ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.3464/2019/ Ï1) 
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11.   ேம��� நகரா�சி }56 ெசறிc�ட.ப�ட d< உர eட>தி7! சலி !" இய�திர" 

(Seiver Machine) ச.ைள ெச'த� பண� ! ).5.00 இல�ச" மதி.ப/��� ஒ.ப�த.��ள%க� 

ேகா�யதி� 24.09.2019" ேததிய56 வர.ெப7ற கீ: கா;" இர<= ஒ.ப�த.��ள%க� 

ம5ற>தி5 ?�வ�7! ைவ க.ப=கிற�. 

வ எ< ஒ.ப�ததார� ெபய� ஒ.ப�த.��ள% சதவ�கித" அதிக" 

/ !ைறA 

1 M/s Sri Kaliyamman  

Trading Corporation 

No 6. R.S Building 

Kulakkarai Street 

Namakkal 

  

0.22%  சதவ�கித" 

மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 

!ைறA 

2 M/s Thiruchengode Agro Engineering Service & 

Co operative centre ltd, 87, velur road 

Thiruchengode 

1.90%  சதவ�கித" 

மதி.ப/�= வ�கித>ைத வ�ட 

அதிக" 

 

mYtyf F¿¥ò: 



 வர. ெப76�ள இர<= ஒ.ப�த.��ள%கள%� மதி.ப/�= வ�ைல வ�கித>ைத வ�ட 

0.22%  சதவ Hத" !ைறவாக ஒ.ப�த.��ள% வ�ைல வ�கித" ெகா=>��ள M/s Kaliyamman Trading 

Corporation ஒ.ப�ததாரர� ஒ.ப�த.��ள%ய�ைன ம5ற" ஏ76  ெகா�ளலா". 

(e.f.v©.2299-7/2018/ Ï1) 
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                                                                                             Mizahs® (k) jå mYty®, 
                             nk£^® efuh£Á. 

 

 

 

 

 

 

 

 


