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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 #dtç 

khj«  29 M« ehŸ br›thŒ¡ »Hik khiy 4.00 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 

                   ப�லட� நகரா�சி���ப�ட ப�திகள�� நகரா�சி நி�வாக 

ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள�� க�த ந.க.எ! 13277/2018/WS1 நா+ 03.07.2018� 

UIDSSMT-2018-2019 தி�ட3தி� கீ5 6.62.00 இல�ச� மதி:ப;��� தவைண <ைறய>� 

?திய வ @�A ��ந@� இைண:?க+ வழC�� பண>�� நி�வாக அDமதி 

வழCக:ப�டE. அத�ப� 24.01.2019 அ�G ஒ:பIத:?+ள� ேகார:ப�டE. ெபற:ப�ட 

இK ஒ:பIத:?+ள�கள�� ெதாழிLM�ப உைற திற�க:ப�A சOபா��க:ப�டE. 

இதி� இK ஒ:பIத:?+ள�கள�P� ெதாழிLM�ப த�தி ெபLறிKIததா�, 

வ>ைல:?+ள� ஒ:பIத:?+ள� (Price Bid) உைற திற�க:ப�டதி�, கீ5�க!டவாG 

வர:ெபLற ஒ:பIத:?+ள�க+ ம�ற3தி� பா�ைவ��� <�வ>L�� 

ைவ�க:பAகிறE.  

1.திKமதி.V.ேகாமதி, 

ஒ:பIததார�, ப�லட�. 

மதி:ப;A வ>ைல வ>கித3ைத 

வ>ட 5.01% அதிக� 

2.திK.A.மEைரவ @ர�, 

ஒ:பIததார�, ப�லட�. 

மதி:ப;A வ>ைல வ>கித3ைத 

வ>ட 6.25% அதிக� 

          (ந.க.எ! : 151/2018/இ1)    

அ�வலக� �றி�� : 

1.ம�ற� அDமதி வழCகலா�.  

2.ேமLப� பண>�� வர:ெபLற ஒ:பIத:?+ள�கள�� �ைறவான ஒ:பIத:?+ள� 

வழCகி_+ள திKமதி.V.ேகாமதி, ஒ:பIததார� அவ�கள�ட� மதி:ப;A வ>ைல 

வ>கித3தி� பண> ேமLெகா+ள வ>ைல �ைற:? ெச`E தர�ேகாO (Negotiation) 

28.01.2019 நாள��ட இgவPவலக க�த3தி� வாய>லாக ேக�க:ப�டE. ஒ:பIததார� 

தLெபாhE �ழா`க+, உதிO பாகCக+ வ>ைல உய�i காரணமாகi�, ஆ�jலி 

உய�i காரணமாகi� வ>ைல �ைறi ெச`E தர இயலாத k5நிைல 

உ+ளதாகi�, ேமP� 4.95% �� மதி:ப;�ைட வ>ட அதிகமான வ>ைல வ>கித3தி� 

பண>ய>ைன ேமLெகா+ள அDமதி ேவ!�_+ளா�. எனேவ ��ந@� பண>ய>� அவசர 

அவசிய� கKதி_�, தி�ட:பண> எ�பதா� �றி:ப>�ட கால3திL�+ <��க:பட 

ேவ!A� எ�G� ெபாEம�கள�� அ3தியாவசிய வா5வாதார பண>யாதலா�, ம�ற 
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அDமதி���ப�A மதி:ப;�ைட வ>ட 5% மிகாம� இK:பதாP� ம�ற� அDமதி 

வழCகலா�.   

3. ேமLப� பண>ைய ஒ:பIததார� 4.95% மதி:ப;�ைட வ>ட jAதலாக அள�3E+ளா�. 

அத� ெமா3த மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.64,05,280 ஆ��. எனேவ பண>ய>ைன 

ேமLெகா+ள தன� அPவல� அDமதி வழCகலா�.  

4. ேமLப� பண>�� ஆ�� jAத� ெசலவ>ன3ைத வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ள 

தன� அPவல� அDமதி வழCகலா�.  

 

ெபா�� : 02 

                  நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவகள�� lLறறி�ைக 

க�த எ! 13277/2017/இ1 நா+ 27.06.2018� ப� நகரா�சிகள�� ��ந@� அப>வ>K3தி 

தி�ட3திைன நைட<ைற:பA3E� ெபாK�A ?திய ��ந@� இைண:?க+ 

ெபGவதL� நி�ணய� ெச`ய:ப�ட ��ந@� ைவ:?3 ெதாைக க�டண�, ��ந@� 

இைண:? க�டண� ஆகியவLைற ஒேர தவைணய>� ெசP3த:ப�A வIதைத 

எள�தா��� ெபாK�A ேமLகாm� க�டணCக+ 10 தவைணகளாக ெசா3E 

வO_ட� ேச�3E வk� ெச`_� ெபாK�A URBAN TREE INFORMATION SYSTEM (UTIS) 

ெம�ெபாK+ ெசயலா�க� உKவா�க:ப�A உ+ளதைன  நைட<ைற�� ெகா!A 

வK� ெபாK�A இIநகரா�சிய>� ?திய ��ந@� இைண:? ெபG� வ @�A 

உOைமயாள�கள�ட� 10 தவைண <ைறய>� ெசா3EவO_ட� ��ந@� இைண:? 

ைவ:?3 ெதாைக மLG� இைண:? க�டண� ஆகியவLைற ெபாEம�க+ தவைண 

<ைறய>� ெபLG ��ந@� இைண:ப>ைன ெபாEம�க+ ெபG� வழிய>ைன 

எள�தா��� ெபாK�A ேமLக!டவாG திK3த� ெச`வதL� ம�ற அDமதி 

ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 151/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1. தன�அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

2,��ந@� இைண:? வழC�வைத எள�தா��� ெபாK�A நகரா�சி நி�வாக 

ஆைணய�, ெச�ைன அவகள�� lLறறி�ைகய>� ப� நடவ��ைக ேமLெகா+ளi� 

ம�ற� அDமதி வழCகலா�. 

3,��ந@� உபவ>திகள�� உOய திK3த� ேமLெகா+ளi� ம�ற� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 03 

                  வா�A எ! 15 அ!ணாநக� ப+ள�ய>� அKகி� உ+ள 

கிணLறி� ெபாK3த:ப�A+ள 5.00HP மி�ேமா�டா� 10 வKடCகt�� ேமலாகி_�, 
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மி�ேமா�டா� பhதைடIE வ>�டதாP� பhதிைன சOெச`ய <�யாத நிைலய>� 

உ+ளதா�, ?திதாக 5.00 HP மி� ேமா�ட� ெபாK3E� பண>�� தயாO�க:ப�ட 

மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.0.75 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. 

(ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

2.��ந@� பண> எ�பதா�, பண>ய>� அவசர அவசிய� கKதி தன�அPவல� அவ�க+ 

<�அDமதி ெபLG ஒ:பIத:?+ள� ேகாOயைத ம�ற� அCகீகO�கலா�. 

 

bghUŸ : 04bghUŸ : 04bghUŸ : 04bghUŸ : 04    

ேபKIE நிைலய வளாக3தி� உ+ள நகரா�சி�� ெசாIதமான அ�மா உணவக3தி� 

உ+ள பhதைடIE+ள மி�வ>சிறிக+, இK�? ேடப>+க+, எOவா_ �ழா`க+ 

மLG� தைர3தளCக+ பராமO��� பண> ேமLெகா+tத� பண>�� 24.01.2019 ஆ� 

ேததிய�G ஒ:பIத:?+ள� ேகாOயதி� கீ5�க!டவாG வர:ெபLற இK 

ஒ:பIத:?+ள�க+ ம�ற3தி� பா�ைவ��� <�வ>L�� ைவ�க:பAகிறE. 

1.திK.P.<Kக�, ஒ:பIததார�, 

ப�லட� 

மதி:ப;�A வ>ைல வ>கித3ைத வ>ட 
0.02% �ைறi 

2.திK.V.கK:பசாமி, 

ஒ:பIததார�, ப�லட� 

மதி:ப;�A வ>ைல வ>கித3ைத வ>ட 
1.76% அதிக� 

               (ந.க.எ! 139/2018இ1) 

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

1.இ:பண>�� நகரம�ற� தனE 31.12.2018 ேததிய>�ட 362 ஆ� எ! 

த@�மான3தி� மதி:ப;A K.1,00,000/-�� அDமதி வழCகி உ+ளE. 

2.வர:ெபLG+ள இK ஒ:பIத:?+ள�கள�� மதி:ப;�A வ>ைல வ>கித3ைத 

வ>ட 0.02% �ைறவான வ>ைலவ>கித� அள�3E+ள திK.P.<Kக�, ஒ:பIததார� 

அவ�களE ஒ:பIத:?+ள�ய>ைன தன� அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

 

bghUŸ : 05bghUŸ : 05bghUŸ : 05bghUŸ : 05    

நகரா�சி�� ெசாIதமான uCகா உ+ள இடCகைள lLறிP� <+ேவலி அைம3த� 

மLG� அறிவ>:? பலைக ைவ3த� ேபா�ற பண>க+ ேமLெகா+tத� பண>�� 

24.01.2019 ஆ� ேததிய�G ஒ:பIத:?+ள� ேகாOயதி� கீ5�க!டவாG வர:ெபLற 

இK ஒ:பIத:?+ள�க+ ம�ற3தி� பா�ைவ��� <�வ>L�� ைவ�க:பAகிறE. 
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1.திK.V.கK:பசாமி, 

ஒ:பIததார�, ப�லட� 

மதி:ப;�A வ>ைல வ>கித3ைத வ>ட 
0.69% �ைறi 

2.திK.P.<Kக�, ஒ:பIததார�, 

ப�லட� 

மதி:ப;�A வ>ைல வ>கித3ைத வ>ட 
2.37% அதிக� 

               (ந.க.எ! 139/2018இ1) 

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

1.இ:பண>�� நகரம�ற� தனE 31.12.2018 ேததிய>�ட 369 ஆ� எ! 

த@�மான3தி� மதி:ப;A K.2,00,000/-�� அDமதி வழCகி உ+ளE. 

2.வர:ெபLG+ள இK ஒ:பIத:?+ள�கள�� மதி:ப;�A வ>ைல வ>கித3ைத 

வ>ட 0.69% �ைறவான வ>ைலவ>கித� அள�3E+ள திK.V.கK:பசாமி, ஒ:பIததார� 

அவ�களE ஒ:பIத:?+ள�ய>ைன தன� அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

 

bghUŸ : 06bghUŸ : 06bghUŸ : 06bghUŸ : 06    

வா�A எ! 01 எ�.எv.ப>. நக� மLG� வா�A எ! 18 எv.ஏ.ப>. நக� ப�திகள�� 

?திதாக க�ட:�A+ள 1.00 இல�ச� லி�ட� ெகா+ளளi ெகா!ட ேம�நிைல3 

ெதா��கt�� இK�ப>னாலான ப��க�Aக+ அைம3த� பண>�� 24.01.2019 ஆ� 

ேததிய�G ஒ:பIத:?+ள� ேகாOயதி� கீ5�க!டவாG வர:ெபLற இK 

ஒ:பIத:?+ள�க+ ம�ற3தி� பா�ைவ��� <�வ>L�� ைவ�க:பAகிறE. 

1.திK.P.<Kக�, ேம�x� 

ேட�. 

மதி:ப;�A வ>ைல வ>கித3ைத வ>ட 
2.78% அதிக� 

2.திKவாள�க+. இராஜா அ�� 

ேகா, ேம�x� ேட�. 

மதி:ப;�A வ>ைல வ>கித� 
 

               (ந.க.எ! 139/2018இ1) 

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

1.இ:பண>�� நகரம�ற� தனE 31.12.2018 ேததிய>�ட 363 ஆ� எ! 

த@�மான3தி� மதி:ப;A K.2,00,000/-�� அDமதி வழCகி உ+ளE. 

2.வர:ெபLG+ள இK ஒ:பIத:?+ள�கள�� மதி:ப;�A வ>ைல வ>கித� 

அள�3E+ள திKவாள�க+. இராஜா அ�� ேகா, ேம�x� ேட� அவ�களE 

ஒ:பIத:?+ள�ய>ைன தன� அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

 

bghUŸ : 07bghUŸ : 07bghUŸ : 07bghUŸ : 07    

வா�A எ! 15 அ!ணாநக� ப+ள�ய>� அKகி� உ+ள கிணLறி� 5.00 HP 

மி�ேமா�டா� ெபாK3Eத� பண>�� 24.01.2019 ஆ� ேததிய�G ஒ:பIத:?+ள� 
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ேகாOயதி� கீ5�க!டவாG வர:ெபLற இK ஒ:பIத:?+ள�க+ ம�ற3தி� 

பா�ைவ��� <�வ>L�� ைவ�க:பAகிறE. 

1.திK.V.கK:பசாமி, 

ஒ:பIததார�, ப�லட� 

மதி:ப;�A வ>ைல வ>கித3ைத வ>ட 
1.39% அதிக� 

2.திK.P.<Kக�, ஒ:பIததார�, 

ப�லட� 

மதி:ப;�A வ>ைல வ>கித3ைத வ>ட 
0.03% �ைறi 

               (ந.க.எ! 139/2018இ1) 

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

1.இ:பண>�� மதி:ப;A K.75,000/-�� அDமதி ேகாO ம�ற3திL� ெபாK+ 

ைவ�க:ப�A+ளE. 

 2.வர:ெபLG+ள இK ஒ:பIத:?+ள�கள�� மதி:ப;�A வ>ைல வ>கித3ைத 

வ>ட 0.03% �ைறவான வ>ைலவ>கித� அள�3E+ள திK.P.<Kக�, ஒ:பIததார� 

அவ�களE ஒ:பIத:?+ள�ய>ைன தன� அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

 

bghUŸ : 08bghUŸ : 08bghUŸ : 08bghUŸ : 08    

வா�A எ! 17 பாரதி?ர� எ�.சி. ம!டப� எதிO� உ+ள ஆ5Eைள� கிணLறி� 

5.00 HP மி�ேமா�டா� ெபாK3Eத� பண>�� 24.01.2019 ஆ� ேததிய�G 

ஒ:பIத:?+ள� ேகாOயதி� கீ5�க!டவாG வர:ெபLற இK ஒ:பIத:?+ள�க+ 

ம�ற3தி� பா�ைவ��� <�வ>L�� ைவ�க:பAகிறE. 

1.திK.V.கK:பசாமி, 

ஒ:பIததார�, ப�லட� 

மதி:ப;�A வ>ைல வ>கித3ைத வ>ட 
2.11% அதிக� 

2.திK.P.<Kக�, ஒ:பIததார�, 

ப�லட� 

மதி:ப;�A வ>ைல வ>கித3ைத வ>ட 
0.05% �ைறi 

               (ந.க.எ! 139/2018இ1) 

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

1.இ:பண>�� நகரம�ற� தனE 31.12.2018 ேததிய>�ட 364 ஆ� எ! 

த@�மான3தி� மதி:ப;A K.80,000/-�� அDமதி வழCகி உ+ளE. 

2.வர:ெபLG+ள இK ஒ:பIத:?+ள�கள�� மதி:ப;�A வ>ைல வ>கித3ைத 

வ>ட 0.05% �ைறவான வ>ைலவ>கித� அள�3E+ள திK.P.<Kக�, ஒ:பIததார� 

அவ�களE ஒ:பIத:?+ள�ய>ைன தன� அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 09 

                  வா�A எ! 01 <த� 18 வைர உ+ள ப�திகt�� ��ந@� தவ>ர 

இதர ப>ற ேதைவகt�க பய�பA3த:ப�A வK� ஆ5Eைள� கிணG 
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மி�ேமா�டா� மLG� பாEகா�க:ப�ட திறIதெவள� கிணG மி�ேமா�டா� zல� 

த!ண@� வ>ன�ேயாக� ெச`ய இIநகரா�சிய>� நிரIதர பண>யாள�க+ இ�லாத 

காரண3தா� இgவதியாவசிய பண>ய>ைன நட:பா!A ெபாE:பண>3Eைற தர 

வ>கித:ப� ஒ:பIத:?+ள� ேகாO பண>யாள�கைள நியமி3E பண>ய>ைன 

ேமLெகா+ள தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.10.00 இல�ச3திL� ம�ற3தி� 

அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 10  

                  வா�A எ! 01 <த� 18 வைர உ+ள ப�திகt�� ��ந@� 

வ>நிேயாக� ெச`ய பய�பA3த:ப�A வK� 9 ேம�நிைல3 ெதா��கைள 

பராம�கiCம, அ�ேம�நிைல3 ெதா�� வாய>லாக வ>நிேயாக� ெச`ய 

பய�பA3த:ப�A வK� ெச{v வா�iகைள இய�கி ��ந@Oைன சீராக 

வ>நிேயாக� ெச`யi� நிரIதர பண>யாள�க+ இ�லாத காரண3தா� 

இgவ3தியாவசிய பண>ய>ைன நட:பா!A ெபாE:பண>3Eைற தர வ>கித:ப�, 

பராமO:? பண>யாள�க+ 15 நப�க+(அPவலக:பண> உ�பட), ��ந@� கசிiகைள 

சOெச`ய ப>�ட� ஒKவைர_� ஒ:பIத:?+ள� ேகாO பண>யாள�கைள நியமி3E 

பண>ய>ைன ேமLெகா+ள தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.10.00 இல�ச3திL� 

ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

ெபா�� : 11 

                  வா�A எ! 08 பன:பாைளய� இ�ேடO வ @தி மLG� வா�A எ! 

12 ெகாசவ�பாைளய� எv.ப>.�. மி� சாைலய>� ெதKவ>ள��க+ அைம�க 

தமி5நாA மி�சார வாOய3திL� ெசP3த ேவ!�ய மதி:ப;A க�டண� உ3ேதச 

ெதாைக 6.1.00 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE.  

(ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1. தன�அPவல� அDமதி வழCகலா�. 
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ெபா�� : 12 

                  வா�A எ! 09 ப�ேட� வ @திய>� உ+ள மைழந@� வ�காைல 

பராமO��� பண>�� தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.1.00 இல�ச3திL� 

ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 13 

                  வா�A எ! 01 எ�.எv.ப>. நக� மLG� வா�A எ!18 எv.ஏ.ப>. 

நக� ஆகிய ப�திகள�� ?திதாக க�ட:ப�A+ள 1.00 இல�ச� லி�ட� ெகா+ளளi 

ெகா!ட ேம�நிைல3 ெதா��கt�� ந@ேரLற� ெச`ய மCகல� சாைல (மாநில 

ெநA|சாைல) ப�திய>� இர!A இடCகள�� தா� சாைலைய �ைடIE FHhŒ 

gÂ¡F« gâ¡F jahç¡f¥g£l மதி:ப;�A bjhif 6.2.50 இல�ச3ைத வ�வா� 

நிதிய�� ேம ெகா�ள தன� அPவலO� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 

139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 14 

                  நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவகள�� lLறறி�ைக 

க�த எ! 13277/2017/இ1 நா+ 27.06.2018� ப� நகரா�சிகள�� ��ந@� அப>வ>K3தி 

தி�ட3திைன நைட<ைற:பA3E� ெபாK�A, தவைண <ைறய>� ?திய ��ந@� 

இைண:?க+ வழCக, வா�A எ! 1 <த� 18 வைர உ+ள ப�திகள�� ��ந@� 

ெமய>� �ழா` இ�லாத இடCகள��, ?திதாக ெமய>� �ழா` அைம��� பண>�� 

தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.2.00 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி 

ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 151/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 
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1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 15151515    

                ப�லட� நகரா�சி���ப�ட வா�A எ! 07 மCகல� சாைல 

சIதி:? <த� ஒ�பதா� ப+ள� ��ைட வைர ெதKவ>ள�� அைம��� பண>�� 

மதி:ப;A� க�டண� 6.3,00,000 ஐ தமி5நாA மி�சார� வாOய3திL� ெசP3த தன� 

அPவல� அDமதி வழCகலா�. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

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

1.  தன�அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

. 

ெபா�� : 16 

                  வா�A எ! 04 ெசIேதா�ட� ெமய>� ேராA மLG� எv.ேக.ஆ� 

நக� ப�திகt�� சீரான ��ந@� வ>நிேயாக� ெச`_� ெபாK�A ?திதாக ெமய>� 

�ழா` பதி��� பண>�� தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.3.00 இல�ச3திL� 

ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 151/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 17 

                  வா�A எ! 04 ெசIேதா�ட� ப�திய>� கழிiந@�  நிலம�ட3 

ெதா�� க�� ேசகO�க:ப�A, மி� ேமா�டா� zல� அ:?ற:பA3த:ப�A வIதE. 

தLேபாE நிலம�ட� அறிய:ப�டதா�, ஏLகனேவ உ+ள நிலம�ட கா�கி~� 

ெதா��ய>ைன அகLறி ஆ�.சி.சி. �ழா`க+ zல� மைழந@ வ�கா� கழிiந@� 

அைம:? ஏLபA3E� பண>�� தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.5.50 

இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 151/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 



9 

 

ெபா�� : 18 

                  வா�A எ! 08 பன:பாைளய� ேம�நிைல3 ெதா���� ப>�?ற� 

பhதைடIE+ள தா� சாைல ?E:ப>�க ச�டம�ற3 ெதா�தி உG:ப>ன� அவ�க+ 

அறிiG3தியதLகிணCக, தா� சாைலைய ெச:பன�A�  பண>�� தயாO�க:ப�ட 

மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.9.80 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. 

(ந.க.எ! 151/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 19 

                  வா�A எ! 11 ஆ!டா+ நகO� உ+ள M!mய>� உரமா��த� 

ைமய3தி� மி�வ>ள�� மLG� <க:? அலCகார வைளi அைம:? அைம3த� 

மLG� உரமா��த� zல� கிைட��� உர3திைன ெகா!A மாதிO சாைல 

ஓர:uCகா அைம:?க+ ஏLபA3E� பண>�� தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 

6.4.50 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 151/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 20 

                  வா�A எ! 11 மகால�lமி அெவ�� ப�திய>� ?திதாக 

சிGபால� அைம��� பண>�� தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.2.00 

இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 151/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 
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ெபா�� : 21 

                  வா�A எ!: 10 வAகபாைளய�, வா�A எ!:16 மாண>�கா?ர� 

சாைல மLG� வா�A எ!:18 மCகல� சாைல ஆகிய இடCகள�� உ+ள மி� 

ேமா�ட� அைற பhEபா�3த�, வ�ண� ulத� மLG� ஒய�கt�� பாEகா:? 

ப>வ>சி �ழா`க+ பதி3த� ேபா�ற பண>கைள ேமLெகா+ள தயாO�க:ப�ட 

மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.0.30 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. 

(ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

2.ேமLப� பண>ைய திK.P.<Kக� அவ�கள�ட� ஒ:பைட:? பண>யாக பண>ைய 

ேமLெகா+ள தன�அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 22 

                  வா�A எ!: 15 அ!ணாநக� ப�திய>� உ+ள 

ெபாE�கழி:ப>ட3ைத பராமO��� பண>�� தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 

6.0.30 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

2.ேமLப� பண>ைய திK.V.கK:பசாமி அவ�கள�ட� ஒ:பைட:? பண>யாக பண>ைய 

ேமLெகா+ள தன�அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 23 

                  வா�A எ! 16 ேஜ.ேக.ேஜ. காலன� <த�,இர!டாவE வ @தி 

மLG� 1,2,3 �G��3 ெதK�க+, அ�மாபாைளய� சாைல ஆகிய ப�திகt��  

அ!ணாநக� ேம�நிைல3 ெதா��ய>லிKIE ��ந@� வ>நிேயாகி�க:ப�A வKகிறE. 

அh3த� �ைறவாக உ+ளதாP�, இ��ழா`க+ பதி�க:ப�A 20 வKடCகt�� 

ேம� ஆவதாP� �ைறவான அளேவ ��ந@� வ>நிேயாக� ெச`ய <�_�. எனேவ 

சீரான <ைறய>� ��ந@� வ>நிேயாக� ேமLெகா+ள, ேஜ.ேக.ேஜ. காலன� 

<த�,இர!டாவE வ @தி மLG� 1,2,3 �G��3 ெதK�க+, அ�மாபாைளய� சாைல 

வைர இைண:ப>�லா Eைண வ>நிேயாக �ழா` (5 இ�| ப>.வ>.சி.) அைம��� 

பண>�� தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.2.50 இல�ச3திL� ம�ற3தி� 

அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 



11 

 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 24 

                  வா�A எ! 18 ப>.�.ஓ. காலன�ய>� அைமIE+ள ேம�நிைல3 

ெதா��ய>லிKIE மCகல� சாைல மLG� அரசCகாA ப�தி�� ெச�P� 4 இ�| 

மLG� 5 இ�| ��ந@� �ழாய>� அைட:? ஏLப�A+ளதா�, அதைன மாLறி 

அைம¤J ?திதாக பகி�மான� �ழா`க+ அைம��� பண>�� தயாO�க:ப�ட 

மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.0.70 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. 

(ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 25 

                  வா�A எ! 01 க�ல�பாைளய� ப�திய>� க�ல�பாைளய� 

ேமL�, க�லாCகாA, த!ண@�பIத�, ேபாய� வ @தி, மKதா|ெச�� ேதா�ட�, 

எ�.எv.ப>. நக�, �றி|சி நக�, அOசன காலன�, மCகல� சாைல, ெபா� அெவ�� 

ேபா�ற ப�திய>� ��ந@� அ�லாத ப>ற ேதைவகt�� பய�பA3தி வIத 

ஆ5Eைள� கிணLறி� நில3த� ந@�ம�ட� �ைறIதததா�, ேபாதிய ந@� 

இ�லாததாP�, எதி�வK� ேகாைட கால3ைத சமாள��கi�, ஒ�பதா� ப+ள� 

ப�திய>� ஆ5Eைள� கிணG அைம3E பய�பA3தினா�, அ:ப�தி ம�கt�� 

��ந@� வ>நிேயாக� ேமLெகா+ள இயP�. எனேவ ஒ�பதா� ப+ள� ��ைடய>� 

ஆ5Eைள� கிணG அைம3த� பண>�� தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.5.00 

இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 
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ெபா�� : 26 

                  வா�A எ! 01 க�ல�பாைளய� ப�திய>� ��ந@� அ�லாத ப>ற 

ேதைவகt�� பய�பA3தி வIத ஆ5Eைள� கிணLறி� நில3த� ந@�ம�ட� 

�ைறIதததா�, ஒ�பதா� ப+ள� ப�திய>� ஆ5Eைள� கிணG அைம�க:பட 

உ+ளE. எனேவ ஒ�பதா� ப+ள� ப�திய>லிKIE க�ல�பாைளய� வைரய>� 

த!ண@� ெகா!A ெச�P� �ழா` பதி�க ஆ�� உ3ேதச மதி:ப;�A3 ெதாைக 

6.8.90 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 27 

                  வா�A எ! 04 காமராஜ� நக� ப�திய>� உ+ள �G�� 

வ @திகள�� �ழா` அைம:? zல� கழிiந@ைர ெவள�ேயLG� பண>�� 

தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.2.00 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி 

ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 28 

                  வா�A எ! 08 பன:பாைளய� ப�திய>� உ+ள த@ப� நகO� 

வ>Aப�ட ப�திகt�� தா� சாைல அைம3த� பண>�� தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 

ெதாைக 6.1.90 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 

139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 
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ெபா�� : 29 

                  நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள�� 

ஆ`i�j�ட3தி� ஒgெவாK உ+ளா�சி அைம:?கள�P� தினசO வKைக ?O_� 

பண>யாள�கள�� வKைக: பதிேவ��ைன Bio-Metric Digital Signature <ைறய>� பதிi 

ெச`ய அறிiG3த:ப�டதLகிணCக, நகரா�சி ெபாE:ப>Oi, ெபாறியாள� ப>Oi, 

வKவா` ப>Oi, நகரைம:? ப>Oi அPவல�கள�� பண> வKைக: பதிேவ��ைன 

Bio matric Digital Signature ெமசி� ஒ�G வாCகி ெபாK3தி ெகா+ள ஆ�� உ3ேதச 

மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.0.25 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. 

(ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

2.ேமLப� பண>ைய திKவாள�க+.attrib systems, திK:u�  அவ�கள�ட� ஒ:பைட:? 

பண>யாக பண>ைய ேமLெகா+ள தன�அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

ெபா�� : 30 

                  நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள�� 

ஆ`i�j�ட3தி� ஒgெவாK உ+ளா�சி அைம:?கள�P� தினசO வKைக ?O_� 

பண>யாள�கள�� வKைக: பதிேவ��ைன Bio-Metric Digital Signature <ைறய>� பதிi 

ெச`ய அறிiG3த:ப�டதLகிணCக, நகரா�சி ெபாElகாதார ப>Oவ>� பண>யாLG� 

அைன3E பண>யாள�கள�� பண> வKைக: பதிேவ��ைன Bio matric Digital Signature 

ெமசி� ஒ�G வாCகி ெபாK3தி ெகா+ள ஆ�� உ3ேதச மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.0.25 

இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

2.ேமLப� பண>ைய திKவாள�க+.attrib systems, திK:u�  அவ�கள�ட� ஒ:பைட:? 

பண>யாக பண>ைய ேமLெகா+ள தன�அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

ெபா�� : 31 

நகரா�சி ெபாElகாதார ப>Oவ>L� ேகா:?கைள வOைச:பA3தi�, 

ேந�3தியாக ைவ3E: பாEகா�கi� அலமாO அைம:? ஏLபA3தi� மLG� 

இK�ைக வசதி ஏLபA3Eத� ேபா�ற பண>கைள ேமLெகா+ள தயாO�க:ப�ட 
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மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.3.60 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. 

(ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா� 

ெபா�� : 32 

நகரா�சி ெபாElகாதார ப>Oவ>L� திட�கழிi ேமலா!ைம தி�ட3தி� கீ5 

வாCக:ப�ட ேப�டO zல� இயCக� j�ய வாகனCகைள நிG3தி ைவ�க ேபாதிய 

இட� இ�லாததா�, வா�A எ! 13 ேமL� ப�லட� ேமL� ப�லட� ேம�நிைல3 

ெதா�� வளாக3தி� ?திதாக வாகன நிG3Eமிட� அைம��� பண>�� 

தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.3.50 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி 

ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா� 

 

ெபா�� : 33 

                  வா�A எ! 08 அ!ணாமைல நக� ப�திய>� ?திதாக இைண 

ெமய>� �ழா` பதி3த� பண>�� தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.0.75 

இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா� 

 

ெபா�� : 34 

                  வா�A எ! 15 அ!ணாநக� ேம�நிைல3 ெதா���� வட?ற� 

உ+ள '() �)�� வ *திகள+� �,ந*- அ�லாத ப�ற ேதைவக/�� 

திற0தெவள+ கிண றிலி�02 பகி-மான �ழா� அைம5த� பண>�� 

தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.2.00 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி 

ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 
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அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 35 

                  வா�A எ! 14 _வராண> நகO� உ+ள �G�� வ @திகt�� தா� 

சாைல அைம3த� பண>�� தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.1.70 

இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

ெபா�� : 36 

                  வா�A எ! 01 ேமL�க�ல�பாைளய� மLG� ேபாய� வ @தி 

ஆகிய ப�திகள�� மைழந@� வ�கா� மLG� சிGபால� க�A� பண>�� 

தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.6.30 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி 

ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

ெபா�� : 37 

                  வா�A எ! 01 க�ல�பாைளய� அOசன காலன�ய>� மைழந@� 

வ�கா� மLG� கழிiந@� ெதா�� க�A� பண>�� தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 

ெதாைக 6.5.20 இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 

139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 
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ெபா�� : 38 

                  வா�A எ! 03 ெதL�பாைளய� ேவல:ப கi!ட� வ @தி மLG� 

மாOய�ம� ேகாவ>� வ @திய>� மைழந@� வ�கா� மLG� சிGபால� க�A� 

பண>�� தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.4.90 இல�ச3திL� ம�ற3தி� 

அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 39 

                  வா�A எ! 08 பன:பாைளய� மாOய�ம� ேகாவ>� அKகி� 

மைழந@� வ�கா� க�A� பண>�� தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.1.20 

இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

ெபா�� : 40 

                  வா�A எ! 18 அரசின� ஆ!க+ ேம�நிைல: ப+ள� lLG�lவ� 

அKகி� சிGபால� அைம��� பண>�� தயாO�க:ப�ட மதி:ப;�A3 ெதாைக 6.1.50 

இல�ச3திL� ம�ற3தி� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. (ந.க.எ! 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேமLக!ட பண>ய>ைன வKவா` நிதிய>� ேமLெகா+ளi� மLG� 2018-2019 ஆ� 

ஆ!A திK3திய வரi ெசலi தி�ட3தி� ேமLெகா+ளi� தன�அPவல� அDமதி 

வழCகலா�. 

 

ெபா�� 41 
ப�லட� நகரா�சிய>� உர�கிடC� அைம�க வழCக:ப�ட இடமான மாத:u� 

கிராம� க.ச.எ! 872 � உர�கிடC� பண> ேமLெகா+t� ெபாhE அKகி� உ+ள சில  

நப�களா� திK:u� மாவ�ட இர!டாவE jAத� ந@திம�ற3தி� OS.No: 234/2018 வழ�� 

ெதாடர:ப�A நகரா�சியா� ேமLக!ட இட3தி� எIதவ>த பண>கt� ேமLெகா+ள jடாE 

என 25.10.2018 அ�G IA.No: 1652/2018, IA.No: 1653/2018  � இைட�கால தைட உ3தரi 

நகரா�சி�� எதிராக ெபLG+ளா�க+ (Status quo) ேமLக!ட தைட உ3தரைவ எதி�3E 

ப�லட� நகரா�சிய>� சா�பாக  ெச�ைன உய�ந@திம�ற3தி�  வழ�� எ! 3088/2018 
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3089/2018 �� 30.01.2019 மLG� 01.02.2019 ஆகிய தினCகள��  அவ�க+  

திK.எv.ஆ�.ராஜேகாபா�  jAத� வழ�கறிஞ�, ெபாE (6) தமி5நாA அவ�க+ ஆஜராகி  

ப�லட� நகரா�சி�� எதிராக வழCக:ப�ட இைட�கால தைட உ3தரைவ ர3E ெச`E  

வழ�ைக  <�3ததL�  வழ�� க�டணமாக  K.50000 வழCக தன� அPவலO� அDமதி 

ேவ!ட:பAகிறE.  

 

அ�வலக �றி�� 

தன� அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

ெபா�� 42 

ப�லட� நகரா�சி�� ெசாIதமான மாத:u� கிராம3தி� அைமIE+ள உர�கிடC� 

ெதாடா:க ெச�ைன உய�ந@திம�ற3தி� நைடெபLற  வழ�� எ! 3088/2018 3089/2018 ��  

ச�ட கK3EK வழCகியதLகாக   திK.ப>.ஆனIத அரl வழ�கறிஞ�, ெச�ைன 

உய�ந@திம�ற� அவ�க+ K.5000 வழCக தன� அPவலO� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE.  

அ�வலக �றி�� 

தன� அPவல� அDமதி வழCகலா�. 
 

 

ெபா�� 43 

இIநகரா�சிய>� 2017 18 � ஆ!A��Oய ஆ!A கண�� மLG� தண>�ைக 

அறி�ைகய>ைன  உ+ளா�சி  நிதி3தண>�ைக Eைறய>னரா�  ெவள��கைடய>� ெகாA3E 

த�ட�l  ெச`தைம மLG� எ�A எ!ண>�ைகய>ைன 220 ப�கCக+ ெச`E ைப!�C 

ெச`தைம�கான  ெதாைக K.8000 / ஐ ைவரவ� ெஜரா�v திK:u� அவ�கt�� 

ேமலாளராகிய ெஜேராமா� வழCக:ப�A+ளE. ேமLக!ட ெதாைகைய  வழCக ம�ற3தி� 

அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. 

அ�வலக �றி�� 

 தன� அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

 

 ெபா�� 44 

ப�லட� நகரா�சி�� தின3தIதி நாள�த5 01.07.2015 <த� 31.12.2018 வைர  42 

மாதCகt�� மாத� K.170 / வ @த� K.7140 / ஐ  திK.ஆ�.ெஜயராம� தின3தIதி ஏெஜ��,. 

ப�லட� அவ�கt�� வழC�மாG ேக�A+ளா�. 

மாைலமல� தினசO நாள�த5 01.08.17 <த� 31.12.2018 வைர 19 மாதCகt�� மாத� 

K.190 / வ @த� K.3610 / ஐ திK.ப>.பரமசிவ� நி�v ஏெஜ�� ப�லட� அவ�கt�� 

வழC�மாG ேக�A+ளா�.  

எனேவ  திK.ஆ�.ெஜயராம� தின3தIதி ஏெஜ��, ப�லட� அவ�கt�� K.7140 / 

மLG� திK.ப>.பரமசிவ� மாைலமல� ஏெஜ�� அவ�கt�� K.3610 / வழCக தன� 

அPவலO� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. 

அPவலக �றி:? 

தன� அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

 

ெபா�� 45 

 

இIநகரா�சி�� ெசாIதமான  வண>க கைடகைள  �3தைக�� வ>ட கீ5க!ட தினசO 

நாள�த5கள�� வ>ள�பர� ெச`ய:ப�A+ளE. 

1. மாைலமல� நாள�த5 10.07.2018 K.44520. 

2. மாைலமல� நாள�த5 09.12.2018 K.33390 
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3. தினமண> நாள�த5 09.12.2018 K.53760 

அPவலக �றி:? 

தன� அPவல� அDமதி வழCகலா�. 

 

ெபா�� 46 

   ப�லட� நகரா�சி�� ெசாIதமான வார�சIைத வண>க வளாக� ேமL� பா�3த 

கைட எ! 15/48  �� 28.12.2018 அ�G ெபாE ஏல� நட3தி_� மLG� ஒ:பIத:?+ள� 

ேகார:ப�டE. ேமLப�  ெபாE ஏல� ேகார:ப�டதL� கீ5க!டவாG ஏலதார�களா� 

ஏல� ேகார:ப�A+ளE. 

 

 

வ.எ ஏலதார� ெபய� மLG� 
<கவO 

கைடய>� வ>பர� ஏல�ேக+வ> 
மாத3திL� 

1 திK.எ�.ரேம� 
3ஏ, பாரதி?ர� 
மாண>�கா?ர� ேராA, ப�லட� 

வார�சIைத வண>க 
வளாக� ேமL� பா�3த 
கைட எ! 15/48 

8400 

2 திK.�.lதாக� 
3/521, நாதகi!ட�பாைளய� 
ப�லட� 
 

வார�சIைத வண>க 
வளாக� ேமL� பா�3த 
கைட எ! 15/48 

8300 

ேமLப� வர:ெபLற ஏல�ேக+வ>க+ தன� அPவலO� பா�ைவ���, <�வ>L�� 

ைவ�க:பAகிறE. 

அ�வலக �றி�� 

28.12.2018 அ�G நைடெபLற ெபாE ஏல3தி� திK.எ�.ரேம� எ�பவரா� ேகார:ப�ட 

ெதாைக அரl மதி:ைப வ>ட jAதலாகi�, மLற ஏல�ேக+வ>ைய கா��P� 

jAதலாகi� உ+ளE. எனேவ ஏல�ேக+வ>3ெதாைகைய தன� அPவல� 

அDமதி�கலா�.  

 

ெபா�� 47 

இIநகரா�சி�� ெசாIதமான அ!ணா ேபKIE  நிைலய3திL�+  வIE ெச�P�  

ேபKIEகள�ட� Mைழi க�டண�  வl� ெச`E ெகா+t�  உOம3ைத 2017 18 � 

ஆ!�L�   ஏல� எA�க  ஒKவK�  <�வராததா�  ேமLப� ஏல  இன3திைன  Eைற 

வாய>லாக வl� ெச`ய த@�மான��க:ப�A+ளE. அத� ப�  வl� ெச`ய காைல_�, 

மாைல_� இK ேவைள�� இர!A பண>யாள�க+ ேதைவ:பAகிறா�க+. தLேபாE  

இIநகரா�சிய>�  ேபாதிய  பண>யாள�க+ இ�லாம� பLறா��ைறயாக  உ+ளதா�, ேமLப� 

வl� பண>�� அDபவ� வா`Iத   வl� பண>யாள�க+  ேதைவ:பAவதாP�,  வl� 

பண> பாதி�கா வ!ண� நகரா�சி�� நிதிய>ழ:? ஏLபடா வைகய>�  இர!A 

பண>யாள�கைள  திK:?� மாவ�ட ஆ�சிய�, அவ�கள�� ெசய�<ைறக+ ந.க.எ! 

5863/2017/உ3 நா+ 22.09.2017  � ப� E:?ரi பண>யாளO� தின�௬லியாக நாெளா�G��  

K.320 /  எ�ற அ�:பைடய>� பண>ய>� அம�3தி ெகா+ள நக�ம�ற3த@�மான�  எ!245 நா+ 

.28.09.2017 ஒK வரட கால3திL�  (28.09.2017 <த� 27.09.2018 வைர) அDமதி வழCக:ப�A 

அதன�:பைடய>� தின�௬லி  வழCக:ப�A வKகிறE.. ேமLக!ட மாவ�ட 

ஆ�சி3தைலவO� 2018 19  ஆ� ஆ!�L�Oய  தின�௬லி அ�:பைடய>� ( ஒK நபK�� 

நாெளா�G�� K.320  வ @த� இர!A நப�கt�� K640  வ @த� 640  31 = 19840, ஒK 

மாத3திLகான ெதாைக  K19200 ) ஜனவO 2019 ப>:ரவO 2019 மLG� மா�� 2019  ஆகிய 3 

மாத3திLகான ெசலi3ெதாைக K.57600 �� தன� அPவலO� அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. 

அ�வலக �றி�� 

தன� அPவல� அDமதி வழCகலா�. 
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ெபா�� 48 

 

இIநகரா�சிய>�  2017 18 ஆ� ஆ!�Lகான  ஐIெதாைக கண�கிைன  ?திய கண�� <ைறய>�  
ெச`தைம��  ச�ேட�டா கா�, ேகாய�?3E� அவ�க+  ேமLெகா!டைம�கான  ெதாைக K.60000/ ஐ 
வழC�மாG ேக�A+ளா�. எனேவ இIநகரா�சிய>� 2017 18 ஆ� ஆ!�Lகான  ஐIெதாைக கண�கிைன  
?திய கண�� <ைறய>� <��க:ப�A தண>�ைக�� கா!ப>�க:ப�A தண>�ைக <��க:ப�A+ளதா�, 
ேமLக!ட ச� ேட�டா கா� ேகாைவ அவ�கt�� ெதாைக K.60000/ ஐ தன� அPவலO� அDமதி 
ெபLG ெதாைக வழCக அDமதி ேவ!ட:பAகிறE. 
அPவலக �றி:? 
தன� அPவல� அDமதி�கலா�   
 
ெபாK+ 49 
Ïªefuh£Áæ‹ gâahs®fŸ k‰W« x¥gªjjhu®fS¡F 2016 2017, 2017 2018 2018 2019  « 
M©L¡fhd  tUkhdtç jh¡fš brŒJ tH§f¥g£L Ñœf©l ãWtd§fS¡F 
Ñœf©l égu¥go f£lz« tH§f  jå mYtyç‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

t.v bga® Ãš v© njÂ bjhif 
1 m°é‹ nl¡° 

nknd{bk‹£ 
252 16.06.2017 1795 

2 m°é‹ nl¡° 
nknd{bk‹£ 

382 17.06.2017 1805 

   bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«    3600360036003600    
3 m#Œ nknd{bk‹£  

r®År° 
474 30.06.2017 1335 

4 m#Œ nknd{bk‹£  
r®År° 

A-162 07.10.2017 1290 

5 m#Œ nknd{bk‹£  
r®År° 

A-381 10.11.2017 1595 

6 m#Œ nknd{bk‹£  
r®År° 

A-671 21.02.2018 1545 

7 m#Œ nknd{bk‹£  
r®År° 

A-370 21.08.2018 1800 

8 m#Œ nknd{bk‹£  
r®År° 

A-586 25.08.2018 1615 

9 m#Œ nknd{bk‹£  
r®År° 

A-884 20.12.2018 400 

10 m#Œ nknd{bk‹£  
r®År° 

A-693 01.12.2018 1300 

11 m#Œ nknd{bk‹£  
r®År° 

A-891 04.01.2019 850 

    11730117301173011730    
 
அPவலக �றி:?  
தன� அPவல� அDமதி வழCகலா�. 
 
 
 

  jå mYty®  
gšyl« efuh£Á 


