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bghUbghUbghUbghUŸ : Ÿ : Ÿ : Ÿ : 1111    

        ப�லட� நகரா�சி���ப�ட வா�� எ� : 10 ெகா�� நக� ம��� �.எ�.எ� 

நக� ப�திகள�� �திதாக ெத வ!ள�� அைம$பத�� மி%இைண$� ெபற மதி$ப)��� 

க�டண�  .69,360/ஐ ெச+,த� ேகா. தமி/நா� மி%சார வா.ய அ+வலக,திடமி 12 

ேக�� வர$ெப��3ள2. எனேவ ேம�ப� மதி$ப)��� க�டண,ைத தமி/நா� மி%சார 

வா.ய,தி�� ெச+,த தன� அ+வல� அவ�கள�% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

தன� அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : 2bghUŸ : 2bghUŸ : 2bghUŸ : 2    

        ப�லட� நகரா�சி���ப�ட வா�� எ� : 07 இராயபாைளய� ப�திய!� �திதாக 

��ந7 �ழா8 இைண$� வழ�க$பட93ள2. அதனா� ப!.ஏ.ப!. வா8�கா� ;த� 

மகால�<மி நக� வைர 1100 ம=�ட� ந7ள,தி�� ெந�>சாைலய!% ஓர,தி� 4 இ%> 

ம��� 3 இ%> �ழா8க3 பதி$பத�� சாைல சீரைம$� க�டணமாக  .2,25,000/ஐ 

ெச+,த� ேகா. ேகா�ட$ ெபாறியாள�(ெந) அ+வலக� க��மான� ம��� பராம.$�, 

தி $�� அ+வலக,திடமி 12 ேக�� வர$ெப��3ள2. எனேவ சாைல சீரைம$� 

க�டண�  .2,25,000/ஐ ெந�>சாைல, 2ைற�� ெச+,த தன�அ+வல� அவகள�% 

அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 117/2017/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

தன� அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

ெபா�� 3 

ப�லட� நகரா�சி ப�திகள�� ேசகரமா�� உல� கழி9கைள B� உரமா��� ைமய,தி� 

ெகா�� ெச�+� ெபா �� ;த� நிைல (ம) இர�டா� நிைல ேசக.$ப!�கான வைரபட� 

ஆ�ேடா ேக� � வைரவத�� 26.07.208 அ%� வ!ைல$�3ள�கள�� ேகார$ப�டைதய�,2 

ேம�ப� பண!�� 02.08.2018 அ%� வர$ெப�ற வ!ைல$�3ள�கள�% வ!பர� ப!%வ மா� 1.கணபதி 

நக� எ�சிசி ( வா�� எ� 1,2,3��  .3000, 2 மாத$�� எ�சிசி (வா�� எ� 4,5,6,7,8,12,13,17,18��) 

 .8000, 3 ஆ�டா3 நக� எ�சிசி ( வா� எ� 9,10,11 ��) 3000, 4 கணபதி நக� எ�சிசி 14,15,16 �� ). 

 .3000 5.ஓவரா� வைரபட� ( வா�� எ� 1 ;த� 18 வைர)  .2000 ெமா,த�  .19000 



அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 4444    

     வா�� எ� 8 இ1திரா நக� ப�திய!� உ3ள 7.50 HP ேபா�ெவ� ேமா�டா� 

பEதைட12 இய�க ;�யாம� உ3ள2. எனேவ இதைன அக�றி �திதாக 

மி%ேமா�டா� ெபா ,2� பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .1.00 

இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2.  (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 5555    

       வா�� எ� 04 மகால�<மி நக� ப�திய!� �தியதாக மைழந7� வ�கா� க��� 

பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .10.00 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% 

அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 6666    

                வா�� எ� 07 அப!ராமி நக� ;த� வ 7திய!� மைழந7� வ�கா� க��� பண!�� 

தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .10.00 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி 

ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

ெபா�� 7 

ெட�� கா8Gச� ;%ெனGச.�ைக த�காலிக ெகா<$�E ஒழி$� 

பண!யாள�கI�� ெச$ட�ப�, அ�ேடாப� , நவ�ப� மாத� ஒ%றி�� ெதாைக  .225 / , 3 

மாத,தி�� ஆ�� உ,ேதச ெசலவ!ன�  .950000 நகரா�சி ெபா2 நிதிய!� ேம�ெகா3ள 

தன� அ+வல.% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2, 

அ	வலக றி��  

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

 

 

 



ெபா�� 8 

ப�லட� நகரா�சி���ப�ட வ�ைம�ேகா���� கி/ உ3ேளா� ப��ய� வ!பர� 1, 

வா�� எ� 13 எ�.லி�லிேம. க/ெப <சிய$ப%, 2, வா�� எ� 18 ராஜ�மா3 க/ெப <$ப!ரமண!ய� 

3, வா�� எ� 18 நாகர,தின� க/ெப ெப மா3 ப!3ைள, வா�� எ� 18 ெரஹானா க/ெப 

இ�மாய!� 

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 9999    

        ப�லட� நகரா�சி���ப�ட 18 வா��கI��� ெசா,2வ. சீரா89 ெச8ய வ!ள�பர� 

க�டண�, மா�ட� பதிேவ�, ம�டல மதி$� சீரா89 ெச82 ெத வா.யாக வ!ள�பர� 

ெச8த�, ம�டல வைரயைற உ.ய வைரபட,தி� (Auto cad) தயா.,த�, <ய மதி$ப)�� 

ப�வ� ம���  அர< நாள�தழி� ெவள�ய!�த� ஆகிய  பண!கI�� ஆ�� ேதாராய 

ெசலவ!ன, ெதாைக  .5,00,000 / �� தன� அ+வல.% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. 

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல� அ5மதி�கலா� 

    

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 10101010    

                வா�� எ� 07 அப!ராமி நக� இர�டாவ2 ம��� ���� வ 7திய!� மைழந7� 

வ�கா� க��� பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .10.00 இல�ச,தி�� 

ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

    

bghbghbghbghUŸ :UŸ :UŸ :UŸ :    11111111    

             ம�கல� சாைலய!� ெந�>சாைல, 2ைறய!னரா� வ!.வா�க� 

ெச8S� பண! நைடெப�� வ கிற2. அ$ேபா2 வா�� எ� 16 எ%.ஜி.ஆ� சாைல, 

ம�கல� சாைல ச1தி��� இட,தி� இ 1த 250மிமி ஏசி ெமய!% ைப$ைல% உைட12 

வ!�ட2. எனேவ �தியதாக இ �ப!னாலான �ழா8 பதி��� பண!�� ஆ�� மதி$ப)��, 

ெதாைக  .0.75 இல�ச�  ஆ��.    (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

2.பண!ய!% அவசர அவசிய� க தி,  தன� அ+வல� ;%அ5மதி ெப�� ஒ$ப1த$�3ள� 

ேகார அ5மதி வழ�கலா�. 



 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 12121212    

                        வா�� எ� 15 அ�ணாநக� ேம�நிைல, ெதா�� வளாக,தி� 

பEதைட123ள 200மிமி ேக�வா� மா�றியைம�க ஆ�� உ,ேதச மதி$ப)��, 

ெதாைக  .0.30 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 

139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

2.ேம�ப� பண!ைய தி .P.; க% அவ�கள�ட� ஒ$பைட$� பண!யாக பண!ைய 

ேம�ெகா3ள தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 13131313    

              நகரா�சி அ+வலக,தி� உ3ள த7யைண$� க வ!க3 ெபா ,த$ப�� 5 

வ ட�க3 ஆகி%ற2. எனேவ ேம�க�ட க வ!கைள மா�றி �தியதாக 10 

க வ!கைள ெபா ,2� பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .2.00 

இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 14141414    

                நகரா�சி ப�திகள�� �தியதாக சாைல உ3க�டைம$� ம��� 

ேம�பா�� தி�ட� TURIP 18-19 தி�ட,தி% கீ/ சாைல அைம��� பண!�� தி�ட 

அறி�ைக சம�$ப!�க வைரபட�க3 CAD வைரபட� சம�$ப!�க ேவ��S3ள2. 

ேம�ப� பண!ைய தன�யா� நி�வன,திட� ேம�ெகா3Iவத�� ஆ�� உ,ேதச 

ெசலவ!ன�  .0.30 இல�ச,ைத வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3Iவத�� ஆ�� 

உ,ேதச ெசலவ!ன, ெதாைக  .0.30 இல�ச,ைத வ வா8 நிதிய!� 

ேம�ெகா3ள9�, பண!ைய  Isha Construction, ப�லட� நி�வன,திட� ஒ$பைட,2 

பண!ைய ேம�ெகா3ள தன� அ+வல.% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 

139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 



2.ேம�ப� பண!ைய Isha Construction, ப�லட� நி�வன,திட� ஒ$பைட$� பண!யாக 

பண!ைய ேம�ெகா3ள தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 15151515    

                நகரா�சி�� ெசா1தமான V�கா இட�கள�� அறிவ!$� பலைக(இ ��) 

ம��� க�ப!ேவலி அைம��� பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .5.70 

இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ bghUŸ bghUŸ bghUŸ : : : : 16161616    

         வா�� எ� 11 ஆ�டா3 நக� V�கா இட,தி� X�தலாக 

B�Yரமா��� ைமய� MCC க��த� ம��� கா%கிZ� தள� அைம,த� 

பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .10.00 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% 

அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 17171717    

               வா�� எ� 11 மகால�<மி அெவ%[ ப�திய!�   �திதாக 400 ம=�ட� 

ந7ள,தி�� 3 இ%> ப!வ!சி ெமய!% �ழா8 அைம��� பண!��  தயா.�க$ப�ட 

மதி$ப)��, ெதாைக  .1.00 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. 

(ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 11118888    

         வா�� எ� 11 வ�கபாைளய� ேம�� ப�லட� ெச�+� சாைலய!� 

உ3ள ேபா�ெவ� ேமா�டா� பEதைட12 கழ��� ேபா2 ைப$ 2 $ப!�,2 

உைட12 உ3ேள வ!E12 வ!�ட2. எனேவ ேம�க�ட மி%ேமா�டாைர 

எ�$பத�� ஆ�� உ,ேதச ெசலவ!ன மதி$ப)��, ெதாைக  .0.20 இல�ச,தி�� 

ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1)        

mYtyfmYtyfmYtyfmYtyf    F¿¥òF¿¥òF¿¥òF¿¥ò    ::::    



1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

2.ேம�ப� பண!ைய தி .P.; க% அவ�கள�ட� ஒ$பைட$� பண!யாக பண!ைய 

ேம�ெகா3ள தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 11119999    

               வா�� எ� 08 ெப,தா�பாைளய� சாைலய!� கணபதி நக �� 

கிழ�ேக உ3ள ப�திய!� மைழந7� வ�கா� க��� பண!��  தயா.�க$ப�ட 

மதி$ப)��, ெதாைக  .5.50 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. 

(ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 20202020    

               வா�� எ� 08 பன$பாைளய� மா.ய�ம% ேகாவ!� அ ேக உ3ள  

ப�திய!� மைழந7� வ�கா� க��� பண!��  தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக 

 .7.50 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 21212121    

               வா�� எ� 09 உ�ண,த�மா3 ச1தி� கா%கிZ� தள� �2$ப!,த� 

பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .2.50 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% 

அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 22222222    

வா�� எ� 12 ேம�� ப�லட� அ.சன காலன� ப�திய!� �திதாக இ �� 

�ழா8க3 பதி��� பண!�� 29.08.2018 ஆ� ேததிய%� ஒ$ப1த$�3ள� ேகா.யதி� 

கீ/�க�டவா� வர$ெப�ற இ  ஒ$ப1த$�3ள�க3 ம%ற,தி% பா�ைவ��� 

;�வ!��� ைவ�க$ப�கிற2. 

 

  



1.தி .V.க $பசாமி, 

ஒ$ப1ததார�, ப�லட� 

மதி$ப)�� வ!ைல வ!கித,ைத வ!ட 

1.47% அதிக� 

2.தி .P.; க%, ஒ$ப1ததார�, 

ப�லட� 

மதி$ப)�� வ!ைல வ!கித,ைத வ!ட 

0.09% �ைற9 

               (ந.க.எ� 139/2018இ1) 

mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò :  

1.இ$பண!�� நகரம%ற� தன2 31.07.2018 ேததிய!�ட 151 ஆ� எ� 

த7�மான,தி� மதி$ப)�  .1,00,000/-�� அ5மதி வழ�கி உ3ள2. 

2.வர$ெப��3ள இ  ஒ$ப1த$�3ள�கள�� மதி$ப)�� வ!ைல வ!கித,ைத 

வ!ட 0.09% �ைறவான வ!ைலவ!கித� அள�,23ள தி .P.; க%, ஒ$ப1ததார� 

அவ�கள2 ஒ$ப1த$�3ள�ய!ைன தன� அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 23232323    

வா�� எ� 16 எ%.ஜி.ஆ� சாைல ம��� ம�கல� சாைல ச1தி��� இட,தி� 

இ �� �ழா8 அைம��� பண!�� 29.08.2018 ஆ� ேததிய%� ஒ$ப1த$�3ள� 

ேகா.யதி� கீ/�க�டவா� வர$ெப�ற இ  ஒ$ப1த$�3ள�க3 ம%ற,தி% 

பா�ைவ��� ;�வ!��� ைவ�க$ப�கிற2. 

 1.தி .V.க $பசாமி, 

ஒ$ப1ததார�, ப�லட� 

மதி$ப)�� வ!ைல வ!கித,ைத வ!ட 

0.44% அதிக� 

2.தி .P.; க%, ஒ$ப1ததார�, 

ப�லட� 

மதி$ப)�� வ!ைல வ!கித,ைத வ!ட 

0.06% �ைற9 

               (ந.க.எ� 139/2018இ1) 

mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò :  

1.இ$பண!��  ஒ$�த� ேகா. ம%ற,தி�� ெபா 3 ைவ�க$ப��3ள2. 

2.வர$ெப��3ள இ  ஒ$ப1த$�3ள�கள�� மதி$ப)�� வ!ைல வ!கித,ைத 

வ!ட 0.06% �ைறவான வ!ைலவ!கித� அள�,23ள தி .P.; க%, ஒ$ப1ததார� 

அவ�கள2 ஒ$ப1த$�3ள�ய!ைன தன� அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 24242424    

      ப�லட� நகரா�சி���ப�ட   1 ;த� 18 வா��கI�� வா�� ம�வைரயைற  ெச82 

அத�கான அறி�ைக ம��� 18 வா��கI�கான வைரபட�கைள தயா� ெச82 மாவ�ட 

ஆ�சி,தைலவ�, தி $V� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச%ைன, ம��� நகரா�சி நி�வாக 

ம�டல இய��ந�, தி $V�, அcவ$ேபா2 அ5$ப ேவ��S3ள2. ேம�க�ட 

பண!கI�கான உ,ேதச ெசலவ!ன,ெதாைக  .1,00,000/ �� ம��� ேம�க�ட பண!கI�காக 

ஏ�கனேவ ெசல9 ெச8த ெதாைக  .21,270/ ஐ வழ�கியைம��� ம%ற,தி% அ5மதி 

ேவ�ட$ப�கிற2.  

அ	வலக றி��  



தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 25252525    

ப�லட� நகரா�சி�� ெசா1தமான ேப 12 நிைலய,தி� வட�� �ற� ெத�� 

பா�,2 அைம123ள 11 கைடகள�% �,தைக கால� 31.08.2018 உடன ;�வைடவதா� 

அரசாைண 92 நகரா�சி நி�வாக� ம��� ��ந7� வழ�க� 2ைற நா3 03.07.2007  % ப� 

ேம+� 3 வ ட கால,தி�� (01.09.2018 ;த� 30.08.2021) �,தைக உ.ம,ைத �2$ப!�க 

ேவ��� தன� அ+வல.% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. 

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

ெபா�� 26 

ப�லட� நகரா�சி��  ெசா1தமான ேப 12 நிைலய,தி� அைம123ள இ  

ச�கர வாகன� நி�,2மிட,தி% �,தைக கால� 30.09.2018 உட% ;�வைடவதா� 

01.10.2018 ;த� ம� �,தைக�� வ!ட ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2 

அ+வலக �றி$� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

ெபா�� 27 

         ப�லட� நகரா�சி�� ெசா1தமான வண!க வளாக கைடகI�கான ேசைவ 

வ.ய!ைன அ�ேடாப� 2011 ;த� 31.03.2015 ;�ய ெச+,த$படாத ெதாைககI�� 

அபராத வ�� ெதாைகைய ெச+,த ேவ��ெமன ேசைவ வ. 2ைறய!� 

ெத.வ!�க$ப��3ளைத எதி�,2 ெச%ைன ந7திம%ற,தி� ேம�;ைறய)� 

ெச8ய9�, ேம�;ைறய)� ெச8த வழ��ைரஞ� தி .ச�கர நாரயண% 

அவ�கI�� ெதாைக   20000 / ஐ வழ�க ம%ற,தி% அ5மதி வழ�க$ப�கிற2. 

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா� 

.ெபா�� 28 

      இ1நகரா�சி�� ெசா1தமான வண!க கைடகைள �,தைக�� வ!ட கீ/க�ட 

தினச. நாள�த/கள�� வ!ள�பர� ெச8ய$ப��3ள2. 

1.தினமல� நாள�த/ 25.05.2018  .91526 

2.நம2 �ர�சி தைலவ! அ�மா நாள�த/ 10.07.2018  .151200 

ேம�க�ட வ!ள�பர ெதாைககைள  தினமல� நாள�த/  ம��� நம2 �ர�சி 

தைலவ! அ�மா நாள�தE���டான ேம�க�ட ெதாைகைய வழ�க ம%ற 

அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. 

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 



ெபா�� 29 

28ைம இ1தியா தி�ட� தகவ� க�வ! ெதாட�� பண! பர$�ைரயாள�க3, ேம�பா�ைவயாள�க3 

ம��� ஒ �கிைண$பாள�க3 ெகா�� திற1தெவள�ய!� மல� சி�நி� கழி,தலா� ஏ�ப�� 

<காதார சீ�ேக� திட�கழி9கைள �ைற,தி�� வழி;ைறக3 திட�கழி9கைள ம� <ழ�சி 

ெச8த� ம��� ம=��� பய%ப�,2த� ேபா%ற வ!ழி$�ண�9 பண!கI�காக அரசாைண 191 

நா3 03.05.2017 � ஓரா�� கால,தி�� நியமி,திட ேவ�� ஒ$ப1த$�3ள� ேகா. ஆ�க3 

த�காலிகமாக நியமி�க$ப��3ளன�. த�ேபா2 ஒ$ப1தகாலமான2 31.08.2018 � 

;�வைடவதா� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய.% க�த எ� 26458/2016 நா3 31.07.2018 % ப� 3 மாத 

கால,தி�� 30.11.2018 வைர ந7��$� அள�,2 ஆைணய!ட$ப�ட2 அத�கான ஊதிய,ைத நகரா�சி 

ெபா2 நிதிய!லி 12 வழ�கிட9� அரசிடமி 12 நிதி ெபற$ப�ட9�% ஈ� ெச82 ெகா3ள9� 

அறி9�,த$ப�ட2. ஆகேவ 3 மாத கால,தி�� ஆ�� ெசலவ!ன�  .3.00 இல�ச,தி�� தன� 

அ+வல.% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. 

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

  

ெபா�� 30 

ப�லட� நகரா�சி ெபா2 <காதார$ ப!.வ!�� ம��� �$ைபய!ைன  தன�யாக ப!.,2 

உரமா��� ெபா �� ேதைவயான ஏேராப!� �ர� சமா� 100 எ�ண!�ைகய!� வா��வத�� 

உ,ேதச மதி$ப!�  1.50 இல�ச,தி�� தன� அ+வல.% தி�மான எ� 63/18 நா3 28.03.2018 � 

ஒ$�த� வழ�க$ப��3ள2. த�ேபா2 அர< அ�கிகார� ெப�ற நி�வன,திட� �ர� ெப�� 

ெபா �� 26.04.2018 அ%� தமி/நா� ம��ப�ப� நி�வன,தி�� வ!நிேயாக உ,தர9 

வழ�க$ப�ட2 த�ேபா2 ௬�தலாக ப��யலி% ப� ஆ�� ெசலவ!ன� ஜிஎ�� உ�பட 

 .1,74,500 �� ப��ய� ெதாைக வழ�க தன� அ+வல.% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2 

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

 

ெபா�� 31 

ப�லட� நகரா�சி ெபா2 <காதார$ப!.வ!� ;த� நிைல ேசக.$ப!�� பய%ப�,தி வ � 

த3Iவ��கள�� ைவ�க$ப�� �$ைப ெதா��க3 பEதைட123ளதா� ெபா2 <காதார 

அவசர அவசிய� க தி 200 ப!%க3 வா��வத�� தன� அ+வல.% த7�மான எ� 91 நா3 

30.05.2018 �  .60000/ �� அ5மதி வழ�க$ப��3ள2. ேம�ப� ப!%கள�� ஒ  ப!%ன�% 

வ!ைல ேதாராயமாக  .1300 எ5� நிைலய!� உ3ள2. எனேவ ப!%க3 வா�க  ேதாராயமாக 

ேதைவ$ப�� ெதாைக  .3,00,000 / ஆ�� ஆகேவ . த�ேபா2 ௬�தலாக ேதைவ$ப�� 

ெதாைக  .2,40,000/ �� தன� அ+வல.% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2.  

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 



 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ :     33332222    

               வா�� எ� 18 எ�.ஏ.ப!. நக.� �திதாக க�ட$ப�� வ � 1.00 

இல�ச� லி�ட� ெகா3ளள9 ெகா�ட ேம�நிைல, ெதா�� பண!க3 ;�9�� 

நிைலய!� உ3ளதா�, ேம�நிைல, ெதா���� ெமய!% ைல% ம��� ��ந7� 

வ!நிேயாக �ழா8க3 பதி�க ேவ��S3ள2. இத��  தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, 

ெதாைக  .10.00 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 

139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 33333333    

               இ1நகரா�சி 18 வா��கள�+� ெபா ,த$ப��3ள h.ய 

மி%வ!ள��கள�� (Solar light) உ3ள Disilted Water  ம��� பராம$� பண!கைள 

ேம�ெகா3I� பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .0.90 இல�ச,தி�� 

ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

 

    

    

           தன�அ+வல� 
      ப�லட� நகரா�சி 



    

rhjhuz¡T£l«rhjhuz¡T£l«rhjhuz¡T£l«rhjhuz¡T£l«    
    

      gšyl« efuh£Á  jåmYtyç‹  rhjhuz¡T£l«  2018 « M©L Mf°£  

khj«  30 M« ehŸ éahH¡ »Hik fhiy 11.00 kâ¡F  gšyl«  efuh£Á mYtyf efu 

k‹w¡Tl¤Âš eilbgw cŸsJ.   

 

                                       jå mYty®, jå mYty®, jå mYty®, jå mYty®,     
                                                            gšyl« efuh£Ágšyl« efuh£Ágšyl« efuh£Ágšyl« efuh£Á    
     

    

bghUbghUbghUbghUŸ : Ÿ : Ÿ : Ÿ : 1111    

        ப�லட� நகரா�சி���ப�ட வா�� எ� : 10 ெகா�� நக� ம��� �.எ�.எ� 

நக� ப�திகள�� �திதாக ெத வ!ள�� அைம$பத�� மி%இைண$� ெபற மதி$ப)��� 

க�டண�  .69,360/ஐ ெச+,த� ேகா. தமி/நா� மி%சார வா.ய அ+வலக,திடமி 12 

ேக�� வர$ெப��3ள2. எனேவ ேம�ப� மதி$ப)��� க�டண,ைத தமி/நா� மி%சார 

வா.ய,தி�� ெச+,த தன� அ+வல� அவ�கள�% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

தன� அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : 2bghUŸ : 2bghUŸ : 2bghUŸ : 2    

        ப�லட� நகரா�சி���ப�ட வா�� எ� : 07 இராயபாைளய� ப�திய!� �திதாக 

��ந7 �ழா8 இைண$� வழ�க$பட93ள2. அதனா� ப!.ஏ.ப!. வா8�கா� ;த� 

மகால�<மி நக� வைர 1100 ம=�ட� ந7ள,தி�� ெந�>சாைலய!% ஓர,தி� 4 இ%> 

ம��� 3 இ%> �ழா8க3 பதி$பத�� சாைல சீரைம$� க�டணமாக  .2,25,000/ஐ 

ெச+,த� ேகா. ேகா�ட$ ெபாறியாள�(ெந) அ+வலக� க��மான� ம��� பராம.$�, 

தி $�� அ+வலக,திடமி 12 ேக�� வர$ெப��3ள2. எனேவ சாைல சீரைம$� 

க�டண�  .2,25,000/ஐ ெந�>சாைல, 2ைற�� ெச+,த தன�அ+வல� அவகள�% 

அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 117/2017/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

தன� அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

ெபா�� 3 

ப�லட� நகரா�சி ப�திகள�� ேசகரமா�� உல� கழி9கைள B� உரமா��� ைமய,தி� 

ெகா�� ெச�+� ெபா �� ;த� நிைல (ம) இர�டா� நிைல ேசக.$ப!�கான வைரபட� 

ஆ�ேடா ேக� � வைரவத�� 26.07.208 அ%� வ!ைல$�3ள�கள�� ேகார$ப�டைதய�,2 

ேம�ப� பண!�� 02.08.2018 அ%� வர$ெப�ற வ!ைல$�3ள�கள�% வ!பர� ப!%வ மா� 1.கணபதி 

நக� எ�சிசி ( வா�� எ� 1,2,3��  .3000, 2 மாத$�� எ�சிசி (வா�� எ� 4,5,6,7,8,12,13,17,18��) 

 .8000, 3 ஆ�டா3 நக� எ�சிசி ( வா� எ� 9,10,11 ��) 3000, 4 கணபதி நக� எ�சிசி 14,15,16 �� ). 

 .3000 5.ஓவரா� வைரபட� ( வா�� எ� 1 ;த� 18 வைர)  .2000 ெமா,த�  .19000 



அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 4444    

     வா�� எ� 8 இ1திரா நக� ப�திய!� உ3ள 7.50 HP ேபா�ெவ� ேமா�டா� 

பEதைட12 இய�க ;�யாம� உ3ள2. எனேவ இதைன அக�றி �திதாக 

மி%ேமா�டா� ெபா ,2� பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .1.00 

இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2.  (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 5555    

       வா�� எ� 04 மகால�<மி நக� ப�திய!� �தியதாக மைழந7� வ�கா� க��� 

பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .10.00 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% 

அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 6666    

                வா�� எ� 07 அப!ராமி நக� ;த� வ 7திய!� மைழந7� வ�கா� க��� பண!�� 

தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .10.00 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி 

ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

ெபா�� 7 

ெட�� கா8Gச� ;%ெனGச.�ைக த�காலிக ெகா<$�E ஒழி$� 

பண!யாள�கI�� ெச$ட�ப�, அ�ேடாப� , நவ�ப� மாத� ஒ%றி�� ெதாைக  .225 / , 3 

மாத,தி�� ஆ�� உ,ேதச ெசலவ!ன�  .950000 நகரா�சி ெபா2 நிதிய!� ேம�ெகா3ள 

தன� அ+வல.% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2, 

அ	வலக றி��  

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

 

 

 



ெபா�� 8 

ப�லட� நகரா�சி���ப�ட வ�ைம�ேகா���� கி/ உ3ேளா� ப��ய� வ!பர� 1, 

வா�� எ� 13 எ�.லி�லிேம. க/ெப <சிய$ப%, 2, வா�� எ� 18 ராஜ�மா3 க/ெப <$ப!ரமண!ய� 

3, வா�� எ� 18 நாகர,தின� க/ெப ெப மா3 ப!3ைள, வா�� எ� 18 ெரஹானா க/ெப 

இ�மாய!� 

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 9999    

        ப�லட� நகரா�சி���ப�ட 18 வா��கI��� ெசா,2வ. சீரா89 ெச8ய வ!ள�பர� 

க�டண�, மா�ட� பதிேவ�, ம�டல மதி$� சீரா89 ெச82 ெத வா.யாக வ!ள�பர� 

ெச8த�, ம�டல வைரயைற உ.ய வைரபட,தி� (Auto cad) தயா.,த�, <ய மதி$ப)�� 

ப�வ� ம���  அர< நாள�தழி� ெவள�ய!�த� ஆகிய  பண!கI�� ஆ�� ேதாராய 

ெசலவ!ன, ெதாைக  .5,00,000 / �� தன� அ+வல.% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. 

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல� அ5மதி�கலா� 

    

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 10101010    

                வா�� எ� 07 அப!ராமி நக� இர�டாவ2 ம��� ���� வ 7திய!� மைழந7� 

வ�கா� க��� பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .10.00 இல�ச,தி�� 

ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

    

bghbghbghbghUŸ :UŸ :UŸ :UŸ :    11111111    

             ம�கல� சாைலய!� ெந�>சாைல, 2ைறய!னரா� வ!.வா�க� 

ெச8S� பண! நைடெப�� வ கிற2. அ$ேபா2 வா�� எ� 16 எ%.ஜி.ஆ� சாைல, 

ம�கல� சாைல ச1தி��� இட,தி� இ 1த 250மிமி ஏசி ெமய!% ைப$ைல% உைட12 

வ!�ட2. எனேவ �தியதாக இ �ப!னாலான �ழா8 பதி��� பண!�� ஆ�� மதி$ப)��, 

ெதாைக  .0.75 இல�ச�  ஆ��.    (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

2.பண!ய!% அவசர அவசிய� க தி,  தன� அ+வல� ;%அ5மதி ெப�� ஒ$ப1த$�3ள� 

ேகார அ5மதி வழ�கலா�. 



 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 12121212    

                        வா�� எ� 15 அ�ணாநக� ேம�நிைல, ெதா�� வளாக,தி� 

பEதைட123ள 200மிமி ேக�வா� மா�றியைம�க ஆ�� உ,ேதச மதி$ப)��, 

ெதாைக  .0.30 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 

139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

2.ேம�ப� பண!ைய தி .P.; க% அவ�கள�ட� ஒ$பைட$� பண!யாக பண!ைய 

ேம�ெகா3ள தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 13131313    

              நகரா�சி அ+வலக,தி� உ3ள த7யைண$� க வ!க3 ெபா ,த$ப�� 5 

வ ட�க3 ஆகி%ற2. எனேவ ேம�க�ட க வ!கைள மா�றி �தியதாக 10 

க வ!கைள ெபா ,2� பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .2.00 

இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 14141414    

                நகரா�சி ப�திகள�� �தியதாக சாைல உ3க�டைம$� ம��� 

ேம�பா�� தி�ட� TURIP 18-19 தி�ட,தி% கீ/ சாைல அைம��� பண!�� தி�ட 

அறி�ைக சம�$ப!�க வைரபட�க3 CAD வைரபட� சம�$ப!�க ேவ��S3ள2. 

ேம�ப� பண!ைய தன�யா� நி�வன,திட� ேம�ெகா3Iவத�� ஆ�� உ,ேதச 

ெசலவ!ன�  .0.30 இல�ச,ைத வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3Iவத�� ஆ�� 

உ,ேதச ெசலவ!ன, ெதாைக  .0.30 இல�ச,ைத வ வா8 நிதிய!� 

ேம�ெகா3ள9�, பண!ைய  Isha Construction, ப�லட� நி�வன,திட� ஒ$பைட,2 

பண!ைய ேம�ெகா3ள தன� அ+வல.% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 

139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 



2.ேம�ப� பண!ைய Isha Construction, ப�லட� நி�வன,திட� ஒ$பைட$� பண!யாக 

பண!ைய ேம�ெகா3ள தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 15151515    

                நகரா�சி�� ெசா1தமான V�கா இட�கள�� அறிவ!$� பலைக(இ ��) 

ம��� க�ப!ேவலி அைம��� பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .5.70 

இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ bghUŸ bghUŸ bghUŸ : : : : 16161616    

         வா�� எ� 11 ஆ�டா3 நக� V�கா இட,தி� X�தலாக 

B�Yரமா��� ைமய� MCC க��த� ம��� கா%கிZ� தள� அைம,த� 

பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .10.00 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% 

அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 17171717    

               வா�� எ� 11 மகால�<மி அெவ%[ ப�திய!�   �திதாக 400 ம=�ட� 

ந7ள,தி�� 3 இ%> ப!வ!சி ெமய!% �ழா8 அைம��� பண!��  தயா.�க$ப�ட 

மதி$ப)��, ெதாைக  .1.00 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. 

(ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 11118888    

         வா�� எ� 11 வ�கபாைளய� ேம�� ப�லட� ெச�+� சாைலய!� 

உ3ள ேபா�ெவ� ேமா�டா� பEதைட12 கழ��� ேபா2 ைப$ 2 $ப!�,2 

உைட12 உ3ேள வ!E12 வ!�ட2. எனேவ ேம�க�ட மி%ேமா�டாைர 

எ�$பத�� ஆ�� உ,ேதச ெசலவ!ன மதி$ப)��, ெதாைக  .0.20 இல�ச,தி�� 

ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1)        

mYtyfmYtyfmYtyfmYtyf    F¿¥òF¿¥òF¿¥òF¿¥ò    ::::    



1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

2.ேம�ப� பண!ைய தி .P.; க% அவ�கள�ட� ஒ$பைட$� பண!யாக பண!ைய 

ேம�ெகா3ள தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 11119999    

               வா�� எ� 08 ெப,தா�பாைளய� சாைலய!� கணபதி நக �� 

கிழ�ேக உ3ள ப�திய!� மைழந7� வ�கா� க��� பண!��  தயா.�க$ப�ட 

மதி$ப)��, ெதாைக  .5.50 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. 

(ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 20202020    

               வா�� எ� 08 பன$பாைளய� மா.ய�ம% ேகாவ!� அ ேக உ3ள  

ப�திய!� மைழந7� வ�கா� க��� பண!��  தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக 

 .7.50 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 21212121    

               வா�� எ� 09 உ�ண,த�மா3 ச1தி� கா%கிZ� தள� �2$ப!,த� 

பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .2.50 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% 

அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 22222222    

வா�� எ� 12 ேம�� ப�லட� அ.சன காலன� ப�திய!� �திதாக இ �� 

�ழா8க3 பதி��� பண!�� 29.08.2018 ஆ� ேததிய%� ஒ$ப1த$�3ள� ேகா.யதி� 

கீ/�க�டவா� வர$ெப�ற இ  ஒ$ப1த$�3ள�க3 ம%ற,தி% பா�ைவ��� 

;�வ!��� ைவ�க$ப�கிற2. 

 

  



1.தி .V.க $பசாமி, 

ஒ$ப1ததார�, ப�லட� 

மதி$ப)�� வ!ைல வ!கித,ைத வ!ட 

1.47% அதிக� 

2.தி .P.; க%, ஒ$ப1ததார�, 

ப�லட� 

மதி$ப)�� வ!ைல வ!கித,ைத வ!ட 

0.09% �ைற9 

               (ந.க.எ� 139/2018இ1) 

mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò :  

1.இ$பண!�� நகரம%ற� தன2 31.07.2018 ேததிய!�ட 151 ஆ� எ� 

த7�மான,தி� மதி$ப)�  .1,00,000/-�� அ5மதி வழ�கி உ3ள2. 

2.வர$ெப��3ள இ  ஒ$ப1த$�3ள�கள�� மதி$ப)�� வ!ைல வ!கித,ைத 

வ!ட 0.09% �ைறவான வ!ைலவ!கித� அள�,23ள தி .P.; க%, ஒ$ப1ததார� 

அவ�கள2 ஒ$ப1த$�3ள�ய!ைன தன� அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 23232323    

வா�� எ� 16 எ%.ஜி.ஆ� சாைல ம��� ம�கல� சாைல ச1தி��� இட,தி� 

இ �� �ழா8 அைம��� பண!�� 29.08.2018 ஆ� ேததிய%� ஒ$ப1த$�3ள� 

ேகா.யதி� கீ/�க�டவா� வர$ெப�ற இ  ஒ$ப1த$�3ள�க3 ம%ற,தி% 

பா�ைவ��� ;�வ!��� ைவ�க$ப�கிற2. 

 1.தி .V.க $பசாமி, 

ஒ$ப1ததார�, ப�லட� 

மதி$ப)�� வ!ைல வ!கித,ைத வ!ட 

0.44% அதிக� 

2.தி .P.; க%, ஒ$ப1ததார�, 

ப�லட� 

மதி$ப)�� வ!ைல வ!கித,ைத வ!ட 

0.06% �ைற9 

               (ந.க.எ� 139/2018இ1) 

mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò mYtyf F¿¥ò :  

1.இ$பண!��  ஒ$�த� ேகா. ம%ற,தி�� ெபா 3 ைவ�க$ப��3ள2. 

2.வர$ெப��3ள இ  ஒ$ப1த$�3ள�கள�� மதி$ப)�� வ!ைல வ!கித,ைத 

வ!ட 0.06% �ைறவான வ!ைலவ!கித� அள�,23ள தி .P.; க%, ஒ$ப1ததார� 

அவ�கள2 ஒ$ப1த$�3ள�ய!ைன தன� அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 24242424    

      ப�லட� நகரா�சி���ப�ட   1 ;த� 18 வா��கI�� வா�� ம�வைரயைற  ெச82 

அத�கான அறி�ைக ம��� 18 வா��கI�கான வைரபட�கைள தயா� ெச82 மாவ�ட 

ஆ�சி,தைலவ�, தி $V� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச%ைன, ம��� நகரா�சி நி�வாக 

ம�டல இய��ந�, தி $V�, அcவ$ேபா2 அ5$ப ேவ��S3ள2. ேம�க�ட 

பண!கI�கான உ,ேதச ெசலவ!ன,ெதாைக  .1,00,000/ �� ம��� ேம�க�ட பண!கI�காக 

ஏ�கனேவ ெசல9 ெச8த ெதாைக  .21,270/ ஐ வழ�கியைம��� ம%ற,தி% அ5மதி 

ேவ�ட$ப�கிற2.  

அ	வலக றி��  



தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 25252525    

ப�லட� நகரா�சி�� ெசா1தமான ேப 12 நிைலய,தி� வட�� �ற� ெத�� 

பா�,2 அைம123ள 11 கைடகள�% �,தைக கால� 31.08.2018 உடன ;�வைடவதா� 

அரசாைண 92 நகரா�சி நி�வாக� ம��� ��ந7� வழ�க� 2ைற நா3 03.07.2007  % ப� 

ேம+� 3 வ ட கால,தி�� (01.09.2018 ;த� 30.08.2021) �,தைக உ.ம,ைத �2$ப!�க 

ேவ��� தன� அ+வல.% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. 

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

ெபா�� 26 

ப�லட� நகரா�சி��  ெசா1தமான ேப 12 நிைலய,தி� அைம123ள இ  

ச�கர வாகன� நி�,2மிட,தி% �,தைக கால� 30.09.2018 உட% ;�வைடவதா� 

01.10.2018 ;த� ம� �,தைக�� வ!ட ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2 

அ+வலக �றி$� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

ெபா�� 27 

         ப�லட� நகரா�சி�� ெசா1தமான வண!க வளாக கைடகI�கான ேசைவ 

வ.ய!ைன அ�ேடாப� 2011 ;த� 31.03.2015 ;�ய ெச+,த$படாத ெதாைககI�� 

அபராத வ�� ெதாைகைய ெச+,த ேவ��ெமன ேசைவ வ. 2ைறய!� 

ெத.வ!�க$ப��3ளைத எதி�,2 ெச%ைன ந7திம%ற,தி� ேம�;ைறய)� 

ெச8ய9�, ேம�;ைறய)� ெச8த வழ��ைரஞ� தி .ச�கர நாரயண% 

அவ�கI�� ெதாைக   20000 / ஐ வழ�க ம%ற,தி% அ5மதி வழ�க$ப�கிற2. 

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா� 

.ெபா�� 28 

      இ1நகரா�சி�� ெசா1தமான வண!க கைடகைள �,தைக�� வ!ட கீ/க�ட 

தினச. நாள�த/கள�� வ!ள�பர� ெச8ய$ப��3ள2. 

1.தினமல� நாள�த/ 25.05.2018  .91526 

2.நம2 �ர�சி தைலவ! அ�மா நாள�த/ 10.07.2018  .151200 

ேம�க�ட வ!ள�பர ெதாைககைள  தினமல� நாள�த/  ம��� நம2 �ர�சி 

தைலவ! அ�மா நாள�தE���டான ேம�க�ட ெதாைகைய வழ�க ம%ற 

அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. 

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 



ெபா�� 29 

28ைம இ1தியா தி�ட� தகவ� க�வ! ெதாட�� பண! பர$�ைரயாள�க3, ேம�பா�ைவயாள�க3 

ம��� ஒ �கிைண$பாள�க3 ெகா�� திற1தெவள�ய!� மல� சி�நி� கழி,தலா� ஏ�ப�� 

<காதார சீ�ேக� திட�கழி9கைள �ைற,தி�� வழி;ைறக3 திட�கழி9கைள ம� <ழ�சி 

ெச8த� ம��� ம=��� பய%ப�,2த� ேபா%ற வ!ழி$�ண�9 பண!கI�காக அரசாைண 191 

நா3 03.05.2017 � ஓரா�� கால,தி�� நியமி,திட ேவ�� ஒ$ப1த$�3ள� ேகா. ஆ�க3 

த�காலிகமாக நியமி�க$ப��3ளன�. த�ேபா2 ஒ$ப1தகாலமான2 31.08.2018 � 

;�வைடவதா� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய.% க�த எ� 26458/2016 நா3 31.07.2018 % ப� 3 மாத 

கால,தி�� 30.11.2018 வைர ந7��$� அள�,2 ஆைணய!ட$ப�ட2 அத�கான ஊதிய,ைத நகரா�சி 

ெபா2 நிதிய!லி 12 வழ�கிட9� அரசிடமி 12 நிதி ெபற$ப�ட9�% ஈ� ெச82 ெகா3ள9� 

அறி9�,த$ப�ட2. ஆகேவ 3 மாத கால,தி�� ஆ�� ெசலவ!ன�  .3.00 இல�ச,தி�� தன� 

அ+வல.% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. 

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

  

ெபா�� 30 

ப�லட� நகரா�சி ெபா2 <காதார$ ப!.வ!�� ம��� �$ைபய!ைன  தன�யாக ப!.,2 

உரமா��� ெபா �� ேதைவயான ஏேராப!� �ர� சமா� 100 எ�ண!�ைகய!� வா��வத�� 

உ,ேதச மதி$ப!�  1.50 இல�ச,தி�� தன� அ+வல.% தி�மான எ� 63/18 நா3 28.03.2018 � 

ஒ$�த� வழ�க$ப��3ள2. த�ேபா2 அர< அ�கிகார� ெப�ற நி�வன,திட� �ர� ெப�� 

ெபா �� 26.04.2018 அ%� தமி/நா� ம��ப�ப� நி�வன,தி�� வ!நிேயாக உ,தர9 

வழ�க$ப�ட2 த�ேபா2 ௬�தலாக ப��யலி% ப� ஆ�� ெசலவ!ன� ஜிஎ�� உ�பட 

 .1,74,500 �� ப��ய� ெதாைக வழ�க தன� அ+வல.% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2 

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 

 

ெபா�� 31 

ப�லட� நகரா�சி ெபா2 <காதார$ப!.வ!� ;த� நிைல ேசக.$ப!�� பய%ப�,தி வ � 

த3Iவ��கள�� ைவ�க$ப�� �$ைப ெதா��க3 பEதைட123ளதா� ெபா2 <காதார 

அவசர அவசிய� க தி 200 ப!%க3 வா��வத�� தன� அ+வல.% த7�மான எ� 91 நா3 

30.05.2018 �  .60000/ �� அ5மதி வழ�க$ப��3ள2. ேம�ப� ப!%கள�� ஒ  ப!%ன�% 

வ!ைல ேதாராயமாக  .1300 எ5� நிைலய!� உ3ள2. எனேவ ப!%க3 வா�க  ேதாராயமாக 

ேதைவ$ப�� ெதாைக  .3,00,000 / ஆ�� ஆகேவ . த�ேபா2 ௬�தலாக ேதைவ$ப�� 

ெதாைக  .2,40,000/ �� தன� அ+வல.% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2.  

அ	வலக றி�� 

தன� அ+வல�அ5மதி வழ�கலா�. 



 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ :     33332222    

               வா�� எ� 18 எ�.ஏ.ப!. நக.� �திதாக க�ட$ப�� வ � 1.00 

இல�ச� லி�ட� ெகா3ளள9 ெகா�ட ேம�நிைல, ெதா�� பண!க3 ;�9�� 

நிைலய!� உ3ளதா�, ேம�நிைல, ெதா���� ெமய!% ைல% ம��� ��ந7� 

வ!நிேயாக �ழா8க3 பதி�க ேவ��S3ள2. இத��  தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, 

ெதாைக  .10.00 இல�ச,தி�� ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 

139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 33333333    

               இ1நகரா�சி 18 வா��கள�+� ெபா ,த$ப��3ள h.ய 

மி%வ!ள��கள�� (Solar light) உ3ள Disilted Water  ம��� பராம$� பண!கைள 

ேம�ெகா3I� பண!�� தயா.�க$ப�ட மதி$ப)��, ெதாைக  .0.90 இல�ச,தி�� 

ம%ற,தி% அ5மதி ேவ�ட$ப�கிற2. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.ேம�க�ட பண!ய!ைன வ வா8 நிதிய!� ேம�ெகா3ள9� ம��� 2018-2019 ஆ� 

ஆ�� வர9 ெசல9 தி�ட,தி� ேம�ெகா3ள9� தன�அ+வல� அ5மதி வழ�கலா�. 

 

    

    

           தன�அ+வல� 
      ப�லட� நகரா�சி 
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