
g¤kdhgòu« efuh£Á 

g¤kdhgòu« ef® k‹w¤Â‹ mtru T£l« 2020-« tUl« É‹ khj« 16-« njÂ   fhiy 

10.30 kâ¡F efuh£Á mYtyf¤Âš it¤J eilbg‰w T£l elto¡iffŸ égu« k‰W« 

m¡T£l¤Âš ãiwnt‰w¥g£l Ô®khd étu§fŸ Ã‹tUkhW.    

 

bghU£fŸ 

1)இ�நகரா	சி� ெசா�தமான �தைக� ஒ�பைட�க�ப	� 9 ஆ��க� 
�� !ற கைடகைள  ஏல&/ஒ�ப�த�(�ள ) 10/06/2020-. நைடெப!றதி. 
ஏல&/ஒ�ப�த�(�ள ) நடவ��ைகக� கீ1க�டவா2. 

I. ேப��� ந ிைலய கைடக� 
வ.எ�. கைட 

எ�  
ெபய6/வ7பர&  ஏல ேக�வ7  ஒ�ப�த�(�ள )  

1, 2 அ)தி;.ராேஜ=மா6 
த/ெப. பா.ரா> 
4/182எ, ஆறிய(ரவ7ைள   
பைறேகா� 
த�கைல.  

5100/- - 

  ஆ) தி;. சதBCமா6 
14/1K இராமEபற&( 
த�கைல. 

5400/- - 

2 3 அ)தி;.ராேஜ=மா6 
த/ெப. பா.ரா> 
4/182எ, ஆறிய(ரவ7ைள   
பைறேகா� 
த�கைல.  

5100/- - 

3 6 m)  தி;V.T.அ;� CேடEலி 
12/28எ2 வட� கா	�வ7ைள , 
ழி�Jைற அKச..  

4500/- 5000/- 

  ஆ)ஆEேறா ேபாC 
5/128A வள Eெத; 
ப�டார�கா� 
வ7.M�றி அKச..  
 

4200/- - 

4 7 m)  தி;V.T.அ;� CேடEலி 
12/28எ2 வட� கா	�வ7ைள , 
ழி�Jைற அKச..  
 
 

3700/- 5000/- 



  ஆ) ராேஜ=மா6 
4/182H,அட�(வ7ைள  
பைறேகா� 
த�கைல  

3600/- 4550/- 

5 9 அ)எC. C;தி எC. நாய6 
2/185 E QEேற. சாைல 
வ7.M�றி, 
கEன)யாமR மாவ	ட& 
 

20000/- 30999/- 

  ஆ) ேக. ச��க&  
த/ெப. மேரசE 
இராமEபற&( 
த�கைல  

19000/- 25500/- 

  இ)எ&.சதB=மா6 
14/1K இராமEபற&( 
த�கைல 

21250/- 16750/- 

  ஈ)எC. வ7ஜயமா6 
ைமேலா� 
ெநTU6 வழி 
ஆலVேகா� அKச. 

22000/- 15051/- 

  2)எC. அேசா�மா6, 
ைமேலா� 
ஆMவ7ைள  வ B� 

21500/ 14051/- 

II. ட��ஹா� கைடக�:- 
வ.எ�. கைட 

எ�  
ெபய6/வ7பர&  ஏல ேக�வ7  ஒ�ப�த�(�ள )  

1 1 அ)எ.ஆEேறாேஜாC 
5/128எ, வள Eெத; 
ப�டார�கா�, 
வ7.M�றி அKச..  

7200/- 10801/- 

 ட �ஹா. கைட எ�. 2,5,6,7 ம!2& 8-� எவ;& ைவ�(� ெதாைக 
ெசM�தா�தினா. ம2 ஏல&/ஒ�ப�த�(�ள ) ேகாரலா&. 

III. மா��ெக� உ�ேள �டா� கைட எ�.8 
எவ;& ைவ�(� ெதாைக ெசM�தவ7.ைல.  எனேவ ம2 

ஏல&/ஒ�ப�த�(�ள ) ேகாரலா&. 
ேம!ப� ேப;�J நிைலய கைடகள )E கைட எ�.2-� வRைச எ� ஆ-வ7. 

காX& தி;. சதB=மா6 எEபவ6 Y. 5400/- உய6�தப	ச ஏலேக�வ7 
ேகாR[�ள ா6.  இJ கட�த �ைற ஏல& வ7ட�ப	ட மாத வாடைக Y.7000/- 
வ7ட & Y.1600/- ைறவாக உ�ள J.  எனேவ ம2 ஏல& ேகாரலா&. 

ேப;�J நிைலய கைட எ�.3-� வRைச அ-வ7. காX&  



தி;. ராேஜ=மா6 எEபவ6 Y. 5100/-� உய6�த ப	ச ஏலேக�வ7 
ேகாR[�ள ா6.  இJ கட�த �ைற ேகாR[�ள  மாதவாடைக Y.8100/-ஐ வ7ட & 
Y.3000/- ைறவாக  உ�ள J.  எனேவ ம2 ஏல& ேகாரலா&. 
 ேப;�J நிைலய கைட எ�.6-� வRைச அ-வ7. காX& தி;. வ7.!றி. 
அ;� CேடEலி எEபவRE ஒ�ப�த�(�ள ) ெதாைக Y.5000/- ]�தலாக 
உ�ள J.  ேம!ப� கைடய7. பைழய வாடைக Y.3320/- ஆ&.  த!ேபாJ Y. 
1680/- ]�தலாக வர�ெப!2�ள J.  எனேவ ேம!ப� கைட எ�. 6-� உய6�த 
ப	ச ஒ�ப�த�(�ள ) ஒ�பைட�J�ள  தி;.  வ7.!றி. அ;� CேடEலி 
எEபவ;� கைடய7E அ^பவ உRைம வழVகலா&.  

ேப;�J நிைலய கைட எ�. 7-� வRைச அ-வ7. காX&  
தி;. வ7.!றி. அ;� CேடEலி எEபவRE ஒ�ப�த�(�ள ) ெதாைக Y.5000/- 
]�தலாக உ�ள J.  ேம!ப� கைடய7E பைழய வாடைக Y. 3320/- ஆ&.  
த!ேபாJ Y. 1680/- ]�தலாக வர�ெப!2�ள J.  எனேவ ேம!ப� கைட எ�.  
7-� உய6�த ப	ச ஒ�ப�த�(�ள ) ஒ�பைட�J�ள   தி;. வ7.!றி. அ;� 
CேடEலி எEபவ;� கைடய7E அ^பவ உRைம வழVகலா&.  
 ேப;�J நிைலய கைட எ�.9-� வைச அ-வ7. காX& தி;மதி. எC. 
C;தி எC.நாய6 எEபவRE உய�த ப	சமாக ஒ�ப�த�(�ள ) Y.30999/- 
ெகா��J உ�ள ா6.  ேம!ப�  ெதாைக கட�த �ைற ஏல& ேகார�ப	ட ெதாைக 
Y.36000/- ேகாRய நப6 கைட� ]�த. ைவ�(� ெதாைக  ஏJ& ெசM�தாம. 
கைட வாடைக அதிக& என ெதRவ7�J கைடய7E அ^பவ உைமைய ெபற 
�Eவரவ7.ைல.  இழ�ப_	�ைன ஈ� ெசTதிட நBதி மEற நடவ��ைக�	ப	� 
நிMைவய7. உ�ள J.  
 கைட எ�.9-! இத! �E( �ைறயாக வ`லி�க�ப	ட வாடைக 
Y.6216/- ஆ&.  த!ேபாJ ஏல& எ��க�ப	ட ெதாைக இதைன கா	�M& 
நாE மடVகி! ேம. உ�ள ைமயா.  நகரா	சிய7E வ;வாT க;�தி! 
ெகா�� த!ேபாJ வர�ெப!2�ள  மாத வாடைக ெதாைக Y. 30999/-ஐ ஏ!2 
தி;மதி. எC. C;தி எC. நாய6 எEபவ;�  கைட எ�.9-E அ^பவ 
உRைம வழVகலா&. 
 ட �ஹா. கைட எ� 1-� வRைச  அ-வ7. காX& ஒ; நப6 ம	�& 
ஏல& ஒ�ப�த�(�ள )ய7.  கல�J ெகா�� மாத வாடைக Y.1080/- 
ஒ�ப�த�(�ள ) வழVகி உ�ள ா6.  இJ பைழய வாடைக Y.10779/- ஐ அதிகமாக 
உ�ள தா. நகரா	சிய7E வ;வாைய க;�தி!ெகா�� தி;. அ. ஆEேறா 
ேஜாC எEபவ;� அ^பவ உRைம வழVகலா&.  
 ட �ஹா. கைடக� எ�. 2,4,5,6,7 ம!2& 8-� ைவ�(� ெதாைக 
ெசM�தி ஏல&/ஒ�ப�த�(�ள ) ேகார எவ;& �Eவரவ7.ைல.  எனேவ ம2 
ஏல& ேகாரலா&. 
 ேமM& மா6�ெக	 உ�ேள  Cடா. கைட எ�. 8-� ைவ�(� ெதாைக 
ெசM�தி எவ;& ஏல&/ஒ�ப�த�(�ள ) ேகார �E வரவ7.ைல.  எனேவ ம2 
ஏல& ேகாரலா&.  
(ந.க.எ�. 358/2020/அ1) 
k‹w¤ Ô®khd« v©.1652, ehŸ .16.06.2020. 
m§Ñfç¡f¥g£lJ. 



2) Ïªefuh£Á¡F¢ brhªjkhd M©L F¤jif Ïd§fis 

10/06/2020  njÂa‹W eilbg‰w Vy«/x¥gªj¥òŸë nfhçaj‹ 

elto¡iffŸ Ñœf©lthW.  

I. j¡fiy ng£il rªij:- 

it¥ò¤ bjhif vtU« brY¤jéšiy.  vdnt kW Vy«/kW 

x¥gªj¥òŸë nfhuyh«. 

II. ng£il rªij ÏUr¡fu thfd fh¥gf¤Â‹ f£lz«  tNš 

brŒÍ« mDgt cçik. 

t.v©. bga® égu« k‰W« Kftç VynfŸé 

bjhif 

%. 

x¥gªj¥òŸë 

bjhif 

%. 

1, ÂU. xŒ.Âšé‹ 

31/34o2, bg¤njš 

nfhéšéis 

j¡fiy.  

- 18500/- 

2. o. #h‹nwh° 

13-32/36, uhk‹gw«ò 

j¡fiy 

17500/- 15000/- 

nk‰go Ïu©L eg®fëš tçir v©.1-š fhQ«  ÂU. xŒ.Âšé‹ 

v‹gt® tH§» cŸs x¥gªj¥òŸë bjhif %.18,500/-  TLjyhf   

cŸsJ.  ÏJ flªj M©L bjhif %.18302/-I élÎ« TLjyhf 

cŸsJ. vdnt efuh£Áæš tUthŒ fU¤Â‰bfh©L 01/07/2020 Kjš 

31/03/2021 tiuæY« 01/04/2021 Kjš 31/03/2022 tiu  %. 18500/- 5% 

ca®Î brŒJ x¥gil¡fÎ«, 01/04/2022 Kjš 31/03/2023 tiu Kªija 

M©L bjhifæš 5%  ca®Î brŒJ« F¤jif mDgt cçik 

x¥gil¡f mDkÂ¡fyh«.  

 

III. காமராஜ� ேப��� ந ிைலய$தி� ெதாைலகா�சி ெப�' அைம$� 

வ*ள+பர+ ெச,-+ அ.பவ உ/ைம. 

 ைவ�(� ெதாைக எவ;& ெசM�தவ7.ைல.  எனேவ ம2 

ஏல&/ம2 ஒ�ப�த�(�ள ) ேகாரலா&. 

IV. காமராஜ� ேப��� ந ிைலய$தி� க�டண கழி2பைறய*� க�டண+ 

வ4� ெச,-+ அ.பவ உ/ைம.  

 



வ.எ�. ெபய6 வ7பர&  (ம) 

�கவR 

தி; 

ஏலேக�வ7 

ெதாைக  

Y.  

ஒ�ப�த�(�ள ) 

ெதாைக  

Y.  

1, த. ஏbதாசE 

31/34�2 ெப�ேத., 

ேகாவ7.வ7ைள  

சாேரா�  

த�கைல  

1,70,700/- 1,71,000/- 

2, �.ஜாEேறாC 

13-32/36 இராமEபற&( 

த�கைல அKச..  

 

1,70,600/- 1,50,000/- 

ேம!ப� வர�ெப!ற இர�� ஒ�ப�த�(�ள )கள ). வRைச எ�.1-. 

காX& தி;. த. ஏbதாசE எEபவRE ஒ�ப�த�(�ள ) ெதாைக Y.1,71,000/- 

கட�த ஆ�� �தைக ெதாைகக� Y.1,70,888/- ஐ வ7ட ]�தலாக 

உ�ள J.  எனேவ  தி;. த. ஏbதாசE எEபவRE ஒ�ப�த�(�ள ) ெதாைக 

ஏ!2 01/07/2020 �த. 31/03/2021 வைர உ�ள  கால�தி!  

  �தைக அ^பவ உRைமைய வழVகலா&.  ேமM& 01/04/2021 

�த. 31/03/2022 வைர Y.171000/-. 5%  உய6  ெசTJ& 01/04/2022 �த. 

31/03/2023 வைரய7M& ��ைதய �தைக ெதாைகய7. 5% உய6  

ெசTJ&  வழVக மEற& அ^மதி�கலா&.  
k‹w¤ Ô®khd« v©.1653 ehŸ .16.06.2020. 
m§Ñfç¡f¥g£lJ.  
 

x¥g«/- 
   jå mYty® (k) Mizahs®, 

g¤kdhgòu« efuh£Á.  
 

// c©ik efš // 
 
 
 
       Mizahs®, 
g¤kdhgòu« efuh£Á.  


