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

      gšyl« efuh£Á  jåmYtyç‹  rhjhuz¡T£l«  2019 « M©L Ã¥utç 

khj«  25 M« ehŸ Â§fŸ »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    

ெபா�� : 01 

                  நகரா�சி	
 ெசா�தமான மாத��� உர	கிட�கி� 
�ந�� அ�லாத 

ப�ற உபேயாக�க 	
 பய!ப"#த $திதாக ஒ& ஆ()ைள	 கிண- அைம#), 

மி!ேமா�டா� ெபா&#)/ பண�	
 தயா0	க�ப�ட மதி�ப1�"# ெதாைக 2.5.00 

இல�ச#தி7
 ம!ற#தி! அ8மதி ேவ:ட�ப"கிற).  

(ந.க.எ: 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம7க:ட பண�ய�ைன வ&வாB நிதிய�� ேம7ெகாCளD/ ம7-/ 2018-2019 ஆ/ 

ஆ:" தி&#திய வரD ெசலD தி�ட#தி� ேம7ெகாCளD/ தனEஅFவல� அ8மதி 

வழ�கலா/. 

2. தி�ட	கழிD ேமலா:ைம பண�யாக இ&�பதா�, பண�ய�! அவசர அவசிய/ 

க&தி தனEஅFவல� அவ�கC H!அ8மதி ெப7- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யைத 

ம!ற/ அ�கீக0	கலா/. 

 

ெபா�� : 02 

                  நகரா�சி	
 ெசா�தமான மாத��� உர	கிட�கி� காவல� அைற 

அைம	கD/, கழி�ப�ட வசதி ஏ7ப"#தD/ தயா0	க�ப�ட மதி�ப1�"# ெதாைக 

2.5.40 இல�ச#தி7
 ம!ற#தி! அ8மதி ேவ:ட�ப"கிற).  

(ந.க.எ: 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம7க:ட பண�ய�ைன வ&வாB நிதிய�� ேம7ெகாCளD/ ம7-/ 2018-2019 ஆ/ 

ஆ:" தி&#திய வரD ெசலD தி�ட#தி� ேம7ெகாCளD/ தனEஅFவல� அ8மதி 

வழ�கலா/. 

2. தி�ட	கழிD ேமலா:ைம பண�யாக இ&�பதா�, பண�ய�! அவசர அவசிய/ 

க&தி தனEஅFவல� அவ�கC H!அ8மதி ெப7- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யைத 

ம!ற/ அ�கீக0	கலா/. 
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ெபா�� : 03 

                  நகரா�சி	
 ெசா�தமான மாத��� உர	கிட�கி! Hக�$ 

ப
திய��  LைழD வாய�� அைம�$ ஏ7ப"#)த�, ெபய� பலைக அைம#த� 

ம7-/ Hக�$ ப
திய�� க/ப�ேவலி அைம�$ ஏ7ப"#)த� ஆகிய பண�க 	
 

தயா0	க�ப�ட மதி�ப1�"# ெதாைக 2.3.50 இல�ச#தி7
 ம!ற#தி! அ8மதி 

ேவ:ட�ப"கிற). (ந.க.எ: 139/2018/இ1) 

 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம7க:ட பண�ய�ைன வ&வாB நிதிய�� ேம7ெகாCளD/ ம7-/ 2018-2019 ஆ/ 

ஆ:" தி&#திய வரD ெசலD தி�ட#தி� ேம7ெகாCளD/ தனEஅFவல� அ8மதி 

வழ�கலா/. 

2. தி�ட	கழிD ேமலா:ைம பண�யாக இ&�பதா�, பண�ய�! அவசர அவசிய/ 

க&தி தனEஅFவல� அவ�கC H!அ8மதி ெப7- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யைத 

ம!ற/ அ�கீக0	கலா/. 

 

ெபா�� : 04 

ப�லட/ நகரா�சி ெபா)Mகாதார ப�0வ�7
 தC வ:�, இல
ரக வாகன ச�ைள 

ெசBN/ பண� தவைண Hைறய�� $திய 
�ந�� இைண�$ வழ�
/ பண� ம7-/ 

ெந"Oசாைலய�! ைமய#தி� இ& ப	க ெத&வ�ள	
 அைம	
/ பண�க 	
 

தயா� ெசBய�ப�ட ஒ�ப�த�$CளE அறிவ��ப�ைன தினச0 ப#தி0	ைகய�� ப�ரசர/ 

ெசBய�ப�டத7
 கீ(க:ட நி-வன�களEடமி&�) வ�ள/பர க�டண/ ெசF#த 

ேக�$ வர�ெப7-Cள). எனேவ ேம7ப� நி-வன�க 	
 ப��ய� ெதாைக 

வழ�க தனE அFவல0! அ8மதி ேவ:ட�ப"கிற). 

பண�ய�! ெபய� நி-வன#தி! ெபய� ெதாைக 

1.தவைண Hைறய�� 
�ந�� 
இைண�$ வழ�
த� 

ப�ைர� அ�வ�ைடசிங, 
ெச!ைன 
ப�� எ: 6113/ 11.01.19 

2.100538 

2.தC வ:�  (BOV) ம7-/ 
இல
ரக வாகன/ (LCV) 
ச�ைள ெசBத� 

ப�ைர� அ�வ�ைடசிங, 
ெச!ைன 
ப�� எ: 6189/ 25.01.19 

2.37800 

3.ெந"Oசாைலய�! 
ைமய#தி� இ&ப	க 
ெத&வ�ள	
 அைம#த� 

ப�ைர� அ�வ�ைடசிங, 
ெச!ைன 
ப�� எ: 160/ 01.02.19 

2.38432 

 ெமா#த/ 2.176770 

          (ந.க.எ: : 139/2018/இ1)    

அ�வலக� �றி�� : 

1. தனEஅFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 
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bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 05050505    

ப�லட/ நகரா�சி திட	கழிD ேமலா:ைம தி�ட Hத� நிைல ேசக0�ப�7
 மி! 

ஆ	கி [ல/ இய�க	 \�ய வாகன/ (BOV) 9 எ:ண�	ைகய�� ச�ைள ெசBத� 

பண�	
 13.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- 

வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ 

ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&வாள�கC.ப�0ய/ இ!�ர]�^] 

அ!� இ!ஜினEய0� ப�ைரேவ� 

லிமி�, ெச!ைன. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித/ 

2.தி&வாள�கC.அ&: இ!�ய! 

ேமா�டா�], ேசல/. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.28% 
ைறD 

               (ந.க.எ: 20/2019/இ1) 

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

1.நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச!ைன அவ�களE! ெசய�Hைற ஆைண 

ந.க.எ: 1191/ப�3/2019 நாC 21.01.2019� வழ�கிய நி�வாக அ8மதிய�� 

ெத0வ�#)Cளப�, ேம7ப� பண�	
 ஆ
/ ெமா#த மதி�ப1" 2.16.20 இல�ச#தி� 

10% ெதாைகைய நகரா�சி வ&வாB நிதிய�� ெசலவ�ன/ ேம7ெகாCள தனE 

அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

2.வர�ெப7-Cள இர:" ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.28% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&வாள�கC.அ&: இ!�ய! 

ேமா�டா�], ேசல/ நி-வன#தி! ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி 

வழ�கலா/. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 06060606    

ப�லட/ நகரா�சி திட	கழிD ேமலா:ைம தி�ட#தி7
 இல
ரக வாகன/ (LCV) 4 

எ:ண�	ைகய�� ச�ைள ெசBத� பண�	
 13.02.2019 ஆ/ ேததிய!- 

ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC 

ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&வாள�கC.ஏப�� இ!�ர]�^] 

லிமிெட�, ேகாைவ. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.01% 
ைறD 

2.தி&வாள�கC.ச	தி ஆ�ேடா 

ேமா�டா�], ேகாைவ. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
7.14% அதிக/ 

3.தி&வாள�கC.கி0]ட� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
1.38% 
ைறD 
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ேமா�டா�](ப�) லிமிெட�, ேசல/ 

4.தி&வாள�கC.ல�Mமி ஆ�ேடா aச� 

ேவா�	], ேம�b�. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
2.68% 
ைறD 

               (ந.க.எ: 20/2019/இ1) 

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

1.நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச!ைன அவ�களE! ெசய�Hைற ஆைண 

ந.க.எ: 1191/ப�3/2019 நாC 21.01.2019� வழ�கிய நி�வாக அ8மதிய�� 

ெத0வ�#)Cளப�, ேம7ப� பண�	
 ஆ
/ ெமா#த மதி�ப1" 2.22.40 இல�ச#தி� 

10% ெதாைகைய நகரா�சி வ&வாB நிதிய�� ெசலவ�ன/ ேம7ெகாCள தனE 

அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

2.வர�ெப7-Cள நா!
 ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 2.68% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&வாள�கC. ல�Mமி ஆ�ேடா 

aச� ேவா�	], ேம�b� நி-வன#தி! ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� 

அ8மதி வழ�கலா/. 

 

bghUŸ :bghUŸ :bghUŸ :bghUŸ :    07070707    

வா�" எ: 17,18 ம�கல/ சாைலய�� மைழந�� வ�கா� க�"/ பண�	
 19.02.2019 

ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& 

ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&மதி.V.ேகாமதி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.08% 
ைறD 

2. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
2.17% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 31.12.2018 ேததிய��ட 368 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.9,90,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.08% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&மதி.V.ேகாமதி, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 08080808    

நகரா�சி ெபாறிய�ய� ப�0D	
 ஆ()ைள கிண-, திற�தெவளE கிண7றி� உCள 

மி!ேமா�டாைர இய	க ஆ�கC ச�ைள ெசBத� பண�	
 19.02.2019 ஆ/ 
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ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& 

ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&.C.ேதவராe, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித/ 

2. தி&வாள�கC.�.ஆ�. க!]�ர	ஸ!], 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 
வ�ட 0.56% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 09 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.10,00,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைலவ�கித/ 

அளE#)Cள தி&.C.ேதவராe, ஒ�ப�ததார� அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE 

அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 09090909    

நகரா�சி ெபாறிய�ய� ப�0D	
 
�ந�� ேம�நிைல# ெதா��களE� ேக� வா�D 

திற�) 
�ந�� வ�நிேயாக/ ெசBய ஆ�கC ச�ைள ெசBத� பண�	
 19.02.2019 ஆ/ 

ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& 

ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&.C.ேதவராe, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித/ 

2. தி&வாள�கC.�.ஆ�. க!]�ர	ஸ!], 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 
வ�ட 0.77% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 10 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.10,00,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைலவ�கித/ 

அளE#)Cள தி&.C.ேதவராe, ஒ�ப�ததார� அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE 

அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 10101010    

வா�" எ: 01 Hத� 18 வைர உCள ப
திகளE� 
�ந�� ெமய�! 
ழாB இ�லாத 

இட�களE� $திதாக ெமய�! 
ழாB பதி#த� பண�	
 19.02.2019 ஆ/ ேததிய!- 
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ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC 

ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&.V.க&�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
2.25% அதிக/ 

2. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.07% 
ைறD 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 14 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.2,00,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.07% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.P.H&க!, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 11111111    

வா�" எ: 04 ெச�ேதா�ட/ ெமய�! ேரா" ம7-/ எ].ேக.ஆ� நக� ப
திகளE� 

$திதாக ெமய�! 
ழாB பதி#த� பண�	
 19.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE 

ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! 

பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1. தி&மதி.V.ேகாமதி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.09% 
ைறD 

2. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
3.08% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 16 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.3,00,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.09% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&மதி.V.ேகாமதி, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

    

bghUŸ : 12bghUŸ : 12bghUŸ : 12bghUŸ : 12    

வா�" எ: 04 ெச�ேதா�ட/ ப
திய�� ஏ7கனேவ உCள நிலம�ட ெதா��ைய 

அக7றி, கழிDந�ைர ெவளEேய7ற $திதாக ஆ�.சி.சி. 
ழாB பதி#த� பண�	
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19.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற 

இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1. தி&மதி.V.ேகாமதி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.11% 
ைறD 

2. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
2.53% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 17 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.5,50,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.11% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&மதி.V.ேகாமதி, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 13131313    

வா�" எ: 04 காமராஜ� நக� 
-	
 வ�திய�� கழிDந�ைர ஆ�.சி.சி. 
ழாB 

அைம�$ [ல/ ெவளEேய7-/ பண�	
 19.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE 

ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! 

பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1. தி&.C.ச:Hக/, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.07% 
ைறD 

2. தி&வாள�கC.ேக.எ].ப�. 

அ!� ேகா, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
3.56% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 27 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.2,00,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.07% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.C.ச:Hக/, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 
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bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 14141414    

வா�" எ: 09 ப�ேட� வ �திய�� உCள மைழந�� வ�கா� பராம0�$ பண�	
 

19.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற 

இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&.V.க&�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.05% 
ைறD 

2. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
2.58% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 12 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.1,00,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.05% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.V.க&�பசாமி, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 15151515    

வா�" எ: 11 ஆ:டாC நக0� உCள L:gய�� உரமா	
த� ைமய#தி� 

மி!வ�ள	
, Hக�$ அல�கார வைளD ஏ7ப"#)த�, மாதி0 சாைல ஓர���கா 

அைம�$கC ஏ7ப"#)த� பண�	
 19.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE 

ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! 

பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&.V.க&�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.09% 
ைறD 

2. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
2.04% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 19 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.4,50,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.09% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.V.க&�பசாமி, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 
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bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 16161616    

வா�" எ: 15 அ:ணாநக� ேம�நிைல# ெதா�� வட$ற/ உCள [!- 
-	
 

வ �திய�� பகி�மான 
ழாB அைம#த� பண�	
 19.02.2019 ஆ/ ேததிய!- 

ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC 

ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&.V.க&�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
2.31% அதிக/ 

2. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.04% 
ைறD 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 34 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.2,00,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.04% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.P.H&க!, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 17171717    

வா�" எ: 18 ப�.�.ஓ. காலனE ேம�நிைல# ெதா�� ப
திய�� $திதாக பகி�மான 


ழாB பதி#த� பண�	
 19.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� 

கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ 

H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&.V.க&�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
2.27% அதிக/ 

2. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.06% 
ைறD 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 24 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.70,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.06% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.P.H&க!, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 
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bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 18181818    

வா�" எ: 14 Nவராண� நக0� உCள 
-	
 வ �திக 	
 ேபவ� ெமஷி! 

ெகா:" தா� சாைல அைம#த� பண�	
 19.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE 

ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! 

பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&வாள�கC.ம)ரா 

இ!OஜினEய0�, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
2.36% அதிக/ 

2. தி&.A.ம)ைரவ �ர!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.08% 
ைறD 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 35 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.1,70,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.08% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.A.ம)ைரவ �ர!, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 19191919    

வா�" எ: 01 ேம7
 க�ல/பாைளய/ ம7-/ ேபாய� வ �தி ஆகிய ப
திகளE� 

மைழந�� வ�கா� ம7-/ சி- பால/ க�"த� பண�	
 19.02.2019 ஆ/ ேததிய!- 

ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC 

ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&வாள�கC.லதா 

க!]�ர	ஸ!], 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
1.98% அதிக/ 

2. தி&.P.தி&[�#தி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.09% 
ைறD 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 36 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.6,30,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 
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2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.09% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.P.தி&[�#தி, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 20202020    

வா�" எ: 01 க�ல/பாைளய/ அ0சன காலனEய�� மைழந�� வ�கா� ம7-/ 

கழிDந�� ெதா�� க�"/ பண�	
 19.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE 

ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! 

பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&வாள�கC.லதா 

க!]�ர	ஸ!], 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
2.09% அதிக/ 

2. தி&.P.தி&[�#தி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.08% 
ைறD 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 37 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.5,20,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.08% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.P.தி&[�#தி, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 21212121    

வா�" எ: 03 ெத7
பாைளய/ ேவல�ப கD:ட� வ �தி ம7-/ மா0ய/ம! 

ேகாவ�� வ �திய�� மைழந�� வ�கா� ம7-/ சி-பால/ க�"த� பண�	
 19.02.2019 

ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& 

ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1. தி&.C.ச:Hக/, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.12% 
ைறD 

2. தி&வாள�கC.ேக.எ].ப�. 

அ!� ேகா, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
1.59% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 
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mYtyfF¿¥ò :mYtyfF¿¥ò :mYtyfF¿¥ò :mYtyfF¿¥ò :    

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 38 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.4,90,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.12% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.C.ச:Hக/, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 22222222    

வா�" எ: 15 அ:ணாநக� ப
திய�� உCள ேதசிய ெந"Oசாைலய�! ைமய#தி� 

இ&ப	க ெத&வ�ள	
 அைம�$Cள (Twin lamp Post) ெத& வ�ள	
 அைம	
/ 

பண�	
 20.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- 

வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ 

ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&வாள�கC.ஆ�.வ�.ஜி. 

ெம�ட� இ!�ர]a0, 

ேகாைவ. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.25% 
ைறD 

2. தி&வாள�கC.எ].எ]. 

இ!ஜினEய�], ேகாைவ. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.04% 
ைறD 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 30.11.2018 ேததிய��ட 285 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.25,50,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.25% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&வாள�கC.ஆ�.வ�.ஜி. ெம�ட� 

இ!�ர]a0, ேகாைவ நி-வன#தி! ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி 

வழ�கலா/. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 23232323    

நகரா�சி அFவலக எதி�$ற/ நா!
 வழிvசாைல ச�தி�ப�லி&�) ேகாைவ சாைல 

ெச��பாைளய/ ப�0D வைர உCள ேதசிய ெந"Oசாைலய�! ைமய#தி� இ&ப	க 

ெத&வ�ள	
 அைம�$Cள (Twin lamp Post) ெத& வ�ள	
 அைம	
/ பண�	
 

20.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற 

இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 
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1.தி&வாள�கC.ஆ�.வ�.ஜி. 

ெம�ட� இ!�ர]a0, 

ேகாைவ. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.25% 
ைறD 

2. தி&வாள�கC.எ].எ]. 

இ!ஜினEய�], ேகாைவ. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.05% 
ைறD 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 30.11.2018 ேததிய��ட 290 ஆ/ எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.40,00,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.25% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&வாள�கC.ஆ�.வ�.ஜி. ெம�ட� 

இ!�ர]a0, ேகாைவ நி-வன#தி! ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி 

வழ�கலா/. 

 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 24242424    

வா�" எ: 07 அப�ராமி நக� Hத� வ �தி, இர:டாவ) வ �தி, [!றாவ) வ �தி 

ம7-/ 
-	
 வ�திய�� ேபவ� ெமசி! ெகா:" தா� சாைல $)�ப�#த� பண�	
 

20.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற 

இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&மதி.V.ேகாமதி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
4.84% அதிக/ 

2. தி&.V.க&�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
5.89% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 30.11.2018 ேததிய��ட 305 ஆ" எ: த��மான#தி� 

மதி�ப1" 2.40,00,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.ேம7ப� பண�	
 வர�ெப7ற ஒ�ப�த�$CளEகளE� 
ைறவான ஒ�ப�த�$CளE 

வழ�கிNCள தி&மதி.V.ேகாமதி, ஒ�ப�ததார� அவ�களEட/ மதி�ப1" வ�ைல 

வ�கித#தி� பண� ேம7ெகாCள வ�ைல 
ைற�$ ெசB) தர	ேகா0 (Negotiation) 

21.02.2019 நாளE�ட இzவFவலக க�த#தி! வாய�லாக ேக�க�ப�ட). ஒ�ப�ததார� 

த7ெபா{) [ல�ெபா&�கC வ�ைல உய�D காரணமாகD/, ஆ�\லி உய�D 

காரணமாகD/ வ�ைல 
ைறD ெசB) தர இயலாத |(நிைல உCளதாகD/, 

ேமF/ 4.80% 	
 மதி�ப1�ைட வ�ட அதிகமான வ�ைல வ�கித#தி� பண�ய�ைன 
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ேம7ெகாCள அ8மதி ேவ:�NCளா�. ம!ற அ8மதி	
�ப�" மதி�ப1�ைட வ�ட 

5% மிகாம� இ&�பதாF/ ம!ற/ அ8மதி வழ�கலா/.   

3. ேம7ப� பண�ைய ஒ�ப�ததார� 4.80% மதி�ப1�ைட வ�ட \"தலாக அளE#)Cளா�. 

அத! ெமா#த மதி�ப1�"# ெதாைக 2.36,33,881 ஆ
/. எனேவ பண�ய�ைன 

ேம7ெகாCள தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/.  

4. ேம7ப� பண�	
 ஆ
/ \"த� ெசலவ�ன#ைத வ&வாB நிதிய�� ேம7ெகாCள 

தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/.  

 

 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 25252525    

வா�" எ: 02 ேசடபாைளய/ அ0சன காலனE ம7-/ அ�க!வா� எதி�$ற/ தா� 

சாைல அைம#த� பண�	
 21.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� 

கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ 

H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1. தி&மதி.V.ேகாமதி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.08% 
ைறD 

2. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
1.98% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 31.12.2018 ேததிய��ட 365 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.9,30,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.08% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&மதி.V.ேகாமதி, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : : : : 26262626    

வா�" எ: 02 ேசடபாைளய/ ெபா)	 கழி�ப�ட/ ெச�F/ சாைலய�� ேபவ� 

ெமஷி! ெகா:" தா� சாைல அைம#த� பண�	
 21.02.2019 ஆ/ ேததிய!- 

ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC 

ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&.V.க&�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.11% 
ைறD 

2. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
1.94% அதிக/ 
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               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 31.12.2018 ேததிய��ட 366 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.9,80,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.11% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.V.க&�பசாமி, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 27272727    

வா�" எ: 01 க�ல/பாைளய/ ப
தி	
 ஒ!பதா/ பCள/ ஓைடய�� 

அைம	க�பட உCள ஆ()ைள கிண7றிலி&�) 
ழாB பதி	
/ பண�	
 21.02.2019 

ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& 

ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&வாள�கC. இராஜா அ!� 

ேகா, ேம�b� ேட/. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.04% 
ைறD  

2.தி&.P.H&க!, ேம�b� 

ேட/. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
1.08% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1. இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 26 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.8,90,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.04% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ தி&வாள�கC. இராஜா அ!� ேகா, ேம�b� 

ேட/ அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 28282828    

வா�" எ: 08 பன�பாைளய/ த�ப	 நக0� வ�"ப�ட ப
திக 	
 தா� சாைல 

அைம#த� பண�	
 21.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� 

கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ 

H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&.V.க&�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
1.37% அதிக/ 

2. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.08% 
ைறD 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 
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mYtyfF¿¥ò :mYtyfF¿¥ò :mYtyfF¿¥ò :mYtyfF¿¥ò :    

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 28 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.1,90,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.08% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.P.H&க!, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 29292929    

வா�" எ: 08 பன�பாைளய/ ேம�நிைல# ெதா��	
 அ&கி� உCள தா� 

சாைலைய ேபவ� ெமஷி! ெகா:" $)�ப�#த� பண�	
 21.02.2019 ஆ/ ேததிய!- 

ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC 

ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&வாள�கC.ம)ரா 

இ!OஜினEய0�, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
1.86% அதிக/ 

2. தி&.A.ம)ைரவ �ர!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.09% 
ைறD 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 18 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.9,80,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.09% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.A.ம)ைரவ �ர!, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 30303030    

வா�" எ: 08 அ:ணமைல நக� ப
திய�� இைண ெமய�! 
ழாB அைம#த� 

பண�	
 21.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- 

வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ 

ைவ	க�ப"கிற). 

1. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.12% 
ைறD 

2.தி&.V.க&�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
2.53% அதிக/ 
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               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 33 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.75,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.12% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.P.H&க!, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 31313131    

வா�" எ: 11 மகால�Mமி அெவ!} ப
திய�� $திதாக சி-பால/ அைம#த� 

பண�	
 21.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- 

வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ 

ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&.C.ேதவராe, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 
வ�ட 0.15% 
ைறD 

2. தி&வாள�கC.�.ஆ�. க!]�ர	ஸ!], 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 
வ�ட 2.58% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 20 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.2,00,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.15% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.C.ேதவராe, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 32323232    

வா�" எ: 13 ேம7
 ப�லட/ ேம�நிைல# ெதா��வளாக#தி� வாக�கC 

நி-#)மிட/ அைம#த� பண�	
 21.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE 

ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! 

பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&.C.ேதவராe, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 
வ�ட 0.08% 
ைறD 

2. தி&வாள�கC.�.ஆ�. க!]�ர	ஸ!], 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 
வ�ட 2.09% அதிக/ 
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               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

mYtyfFmYtyfFmYtyfFmYtyfF¿¥ò :¿¥ò :¿¥ò :¿¥ò :    

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 32 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.3,50,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.08% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.C.ேதவராe, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 33333333    

வா�" எ: 16 ேஜ.ேக.ேஜ காலனE Hத�, இர:டாவ) வ �தி ம7-/ 
-	
 

ெத&	கC, அ/மபாைளய/ சாைல வைர )ைண வ�நிேயாக 
ழாB பதி#த� 

பண�	
 21.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- 

வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ 

ைவ	க�ப"கிற). 

1. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.06% 
ைறD 

2.தி&.V.க&�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
1.76% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 23 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.2,50,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.06% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.P.H&க!, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 34343434    

வா�" எ: 18 ஒ!பதா/ பCள/ ஓைடய�� ஆ()ைள	 கிண- அைம#) 

மி!ேமா�டா� ெபா&#)த� பண�	
 21.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE 

ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! 

பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&வாள�கC. இராஜா அ!� 

ேகா, ேம�b� ேட/. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.04% 
ைறD  
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2.தி&.P.H&க!, ேம�b� 

ேட/. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
2.78% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1. இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 25 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.5,00,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.04% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&வாள�கC.இராஜா அ!� ேகா, 

ேம�b� ேட/ அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி 

வழ�கலா/. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 35353535    

வா�" எ: 1 எ!.எ].ப� நக� ம7-/ வா�" எ: 18 எ].ஏ.ப�. நக� ப
திய�� 

ம�கல/ சாைலய�� இர:" இட�களE� ெந"Oசாைலய�! 
-	ேக 
ைட�) 


ழாB பதி#த� பண�	
 21.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� 

கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ 

H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&வாள�கC. இராஜா அ!� 

ேகா, ேம�b� ேட/. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.06% 
ைறD  

2.தி&.P.H&க!, ேம�b� 

ேட/. 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
1.43% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1. இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 13 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.2,50,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.06% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&வாள�கC. இராஜா அ!� 

ேகா, ேம�b� ேட/ அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி 

வழ�கலா/. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 36363636    

நகரா�சி ெபா) Mகாதார ப�0வ�� அலமா0 அைம�$கC ம7-/ இ&	ைக வசதி 

ஏ7ப"#)த� பண�	
 21.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� 



20 

 

கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ 

H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&வாள�கC. 

ந�லகி0 ப�னEvச� ேவ�", ேபா#த~� 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.05% 
ைறD  

2. தி&வாள�கC. 

ஐ]வ�யா ப�னEvச�, ேபா#த~� 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
1.82% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1. இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 31 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.3,60,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 0.05% 


ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&வாள�கC.ந�லகி0 ப�னEvச� ேவ�", 

ேபா#த~� அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 37373737    

வா�" எ: 08 பன�பாைளய/ மா0ய/ம! ேகாவ�� அ&கி� மைழந�� வ�கா� 

க�"த� பண�	
 21.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� 

கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ 

H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1. தி&.C.ச:Hக/, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.14% 
ைறD 

2. தி&வாள�கC.ேக.எ].ப�. 

அ!� ேகா, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
2.34% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 39 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.1,20,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.14% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.C.ச:Hக/, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 
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bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 38383838    

வா�" எ: 18 அரசின� ஆ:கC ேம�நிைல� பCளE அ&கி� சி-பால/ 

அைம#த� பண�	
 21.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� 

கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ 

H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1. தி&மதி.V.ேகாமதி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.14% 
ைறD 

2. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
2.58% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 29.01.2019 ேததிய��ட 40 ஆ" எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.1,50,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.14% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&மதி.V.ேகாமதி, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 39393939    

மாத��� உர	கிட�கி� ஆ()ைள	 கிண- அைம#) மி!ேமா�டா� ெபா&#)த� 

பண�	
 22.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- 

வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ 

ைவ	க�ப"கிற). 

1. தி&மதி.V.ேகாமதி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.06% 
ைறD 

2. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
1.59% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 மதி�ப1" 2.5,00,000/-	
 அ8மதி ேகா0 ம!ற#தி7
 ெபா&C 

ைவ	க�ப�"Cள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.06% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&மதி.V.ேகாமதி, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 
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bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 40404040    

மாத��� உர	கிட�கி� காவல� அைற அைம#த� ம7-/ கழி�ப�ட வசதி 

ஏ7ப"#)த� பண�	
 22.02.2019 ஆ/ ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� 

கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ 

H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1. தி&மதி.V.ேகாமதி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.14% 
ைறD 

2. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
2.18% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 மதி�ப1" 2.5,40,000/-	
 அ8மதி ேகா0 ம!ற#தி7
 ெபா&C 

ைவ	க�ப�"Cள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.14% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&மதி.V.ேகாமதி, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 41414141    

மாத��� உர	கிட�கி� LைழD வாய�� அைம�$ ம7-/ Hக�ப�� க/ப�ேவலி 

ஏ7ப"#)த� ம7-/ ெபய� பலைக ெபா&#)த� பண�	
 22.02.2019 ஆ/ 

ேததிய!- ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& 

ஒ�ப�த�$CளEகC ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1. தி&.V.க&�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
0.12% 
ைறD 

2. தி&.P.H&க!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
1.93% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 மதி�ப1" 2.3,50,000/-	
 அ8மதி ேகா0 ம!ற#தி7
 ெபா&C 

ைவ	க�ப�"Cள). 

2.வர�ெப7-Cள இ& ஒ�ப�த�$CளEகளE� மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத 

வ�ட 0.12% 
ைறவான வ�ைலவ�கித/ அளE#)Cள தி&.V.க&�பசாமி, ஒ�ப�ததார� 

அவ�கள) ஒ�ப�த�$CளEய�ைன தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 
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bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 42424242    

வா�"  எ: 10, 11 ஹா]ட� சாைல Hத� ெகாசவ/பாைளய/ சாைல வைர 

ேபவ� ெமசி! ெகா:" தா� சாைல அைம#த� பண�	
 22.02.2019 ஆ/ ேததிய!- 

ஒ�ப�த�$CளE ேகா0யதி� கீ(	க:டவா- வர�ெப7ற இ& ஒ�ப�த�$CளEகC 

ம!ற#தி! பா�ைவ	
/ H�வ�7
/ ைவ	க�ப"கிற). 

1.தி&வாள�கC.ம)ரா 

இ!OஜினEய0�, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
5.41% அதிக/ 

2. தி&.A.ம)ைரவ �ர!, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட/ 

மதி�ப1�" வ�ைல வ�கித#ைத வ�ட 
4.90% அதிக/ 

               (ந.க.எ: 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�	
 நகரம!ற/ தன) 31.12.2018 ேததிய��ட 367 ஆ/ எ: 

த��மான#தி� மதி�ப1" 2.30,00,000/-	
 அ8மதி வழ�கி உCள). 

2.ேம7ப� பண�	
 வர�ெப7ற ஒ�ப�த�$CளEகளE� 
ைறவான ஒ�ப�த�$CளE 

வழ�கிNCள தி&.A.ம)ைரவ �ர!, ஒ�ப�ததார� அவ�களEட/ மதி�ப1" வ�ைல 

வ�கித#தி� பண� ேம7ெகாCள வ�ைல 
ைற�$ ெசB) தர	ேகா0 (Negotiation) 

22.02.2019 நாளE�ட இzவFவலக க�த#தி! வாய�லாக ேக�க�ப�ட). ஒ�ப�ததார� 

த7ெபா{) [ல�ெபா&�கC வ�ைல உய�D காரணமாகD/, ஆ�\லி உய�D 

காரணமாகD/ வ�ைல 
ைறD ெசB) தர இயலாத |(நிைல உCளதாகD/, 

ேமF/ 4.85%	
 மதி�ப1�ைட வ�ட அதிகமான வ�ைல வ�கித#தி� பண�ய�ைன 

ேம7ெகாCள அ8மதி ேவ:�NCளா�. ம!ற அ8மதி	
�ப�" மதி�ப1�ைட வ�ட 

5% மிகாம� இ&�பதாF/ ம!ற/ அ8மதி வழ�கலா/.   

3. ேம7ப� பண�ைய ஒ�ப�ததார� 4.85% மதி�ப1�ைட வ�ட \"தலாக அளE#)Cளா�. 

அத! ெமா#த மதி�ப1�"# ெதாைக 2.25,60,975 ஆ
/. எனேவ பண�ய�ைன 

ேம7ெகாCள தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/.  

4. ேம7ப� பண�	
 ஆ
/ \"த� ெசலவ�ன#ைத வ&வாB நிதிய�� ேம7ெகாCள 

தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/.  

 

ெபா�� 43 
    ப�லட/ நகரா�சி ெபா) Mகாதார�ப�0வ�7
 ேதைவயான தளவாடvசாமா!கC 

வா�
வத7கான உ#ேதச ெசலவ�ன/ &.6.00 இல�ச#தி7
 தனE அFவல0! 

அ8மதி ேவ:ட�ப"கிற) 

அ�வலக �றி�� 

தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 
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ெபா�� 44 
ப�லட/ நகரா�சி
�ப�ட ப
திய�� வ-ைம	 ேகா��7
 கீ( வா{/ நக��$ற 

ஏைழக 	
 
றி�பாக வ�வசாய# ெதாழிலாள�கC ம7-/ ப�ேவ- ெதாழி�களE� 

ஈ"ப�"Cள ஏைழ#ெதாழிலாள� 
"/ப�க 	கான ஒ& Hைற சிற�$ நிதிNதவ� &.2000 / 

வழ�
/ தி�ட#தி7கான ப�வ#ைத அvசி"வத7
/, கண�னEய�� பதிேவ7ற/ ெசBவத7
/ 

ஆ
/ உ#ேதச ெசலவ�ன/ &.150000 / வழ�
வத7
 தனE அFவல0! அ8மதி 

ேவ:ட�ப"கிற) 

அ�வலக �றி��  

தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

 
 

ெபா�� 45 
 இ�நகரா�சி	
 ெசா�தமான வண�க கைடகைள 
#தைக	
 வ�ட கீ(க:ட 

தினச0 நாளEத(களE� வ�ள/பர/ ெசBய�ப�"Cள). 

1.ம)ைர மண� நாளEத( &.43008 

ேம7க:ட வ�ள/பர ெதாைககைள ம)ைர மண�  நாளEத(நி-வன#தா&	
:டான 

ேம7க:ட ெதாைகைய வழ�க தனE அFவல0! அ8மதி ேவ:ட�ப"கிற). 

அ�வலக �றி��  

தனE அFவல� அ8மதி வழ�கலா/. 

    

    

                                            jå mYty®jå mYty®jå mYty®jå mYty®    

                                    gšyl« efuh£Ágšyl« efuh£Ágšyl« efuh£Ágšyl« efuh£Á    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


