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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 #]iy khj«                   

31  M« ehŸ  òj‹ »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��� கிராம� �ல எ� 872� 

அைம���ள !�"ய$� உரமா	
� ைமய&தி� 
�ைபகைள ப$(&ெத)�பத*
�, 

தர� ப$(&� ேசக(�� ெச-வத*
� ஏ�வாக ம0பய1பா�) ேசக(�� ைமய	 

க�2ட� Resource Recovery Center Shed அைம	
� பண$	
 தயா(	க�ப�ட மதி�பD)& 

ெதாைக E.9.60 இல�ச&தி*
 ம1ற&தி1 அLமதி ேவ�ட�ப)கிற�. (ந.க.எ� 

684/2019/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம*க�ட பண$ய$ைன வPவா- நிதிய$� ேம*ெகா�ளQ� ம*0� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�) வரQ ெசலQ தி�ட&தி� ேம*ெகா�ளQ� ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 

ெபா�� : 02 

                  நகரா�சி	
 ெசா�தமான மாத��� கிராம� �ல எ� 872� 

அைம���ள !�"ய$� உரமா	
� ைமய&தி� ம0 Vழ*சி ெச-ய இயலாத 

உல� கழிQகைள எ(&� சா�பலா	
வத*
 ேதைவயான இ1சினWேரட� (Incinerator) 

கPவ$ �தியதாக வாU
வத*
 ஆ
� ேதாராய மதி�பD)& ெதாைக E.10.00 

இல�ச&தி*
 ம1ற&தி1 அLமதி ேவ�ட�ப)கிற�. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம*க�ட பண$ய$ைன வPவா- நிதிய$� ேம*ெகா�ளQ� ம*0� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�) வரQ ெசலQ தி�ட&தி� ேம*ெகா�ளQ� ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 
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ெபா�� : 03 

                  ஜ� ச	தி அப$யா1 (Jal Shakti Abhiyan) தி�ட&தி1 கீd மைழநe� 

ேசக(	க ஏ�வாகQ�ள நe� நிைலகைள மாவ�ட ஆ�சி& தைலவ� ம*0� இைண 

இய	
ந�, தைலைம நe� ஆதார	
f ஆகிேயார� அறிQைரய$1 ப2, ஆ-Q 

ெச-ததி� ெபா��பண$& �ைற	
 ெசா�தமான க�ல�பாைளய� ஓைட ம*0� 

நகரா�சி	
 ெசா�தமான ெத*
பாைளய� ஏ.ஆ� மி� அPகி� உ�ள நe�&ேத	க 


�ைட (Fond Bond) ஆகியவ*ைற j� வா( V*றிk� நe� ேதU
� வ�ண� Earthen 

Bund அைம�பத*
 தயா(	க�ப�ட மதி�பD)& ெதாைக E.1.20 இல�ச&தி*
 

ம1ற&தி1 அLமதி ேவ�ட�ப)கிற�. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம*க�ட பண$ய$ைன வPவா- நிதிய$� ேம*ெகா�ளQ� ம*0� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�) வரQ ெசலQ தி�ட&தி� ேம*ெகா�ளQ� ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 

ெபா�� : 04 

                  ஜ� ச	தி அப$யா1 (Jal Shakti Abhiyan) தி�ட&தி1 கீd நகரா�சி 

ப
திகளW� உ�ள அ�ணாநக�, சி2சி காலனW, ேம*
 ப�லட�, வ)கபாைளய�, 

ப$2ஓ காலனW, க�ல�பாைளய�, ெத*
பாைளய�, ேசடபாைளய�, பன�பாைளய� 

ஆகிய இடUகளW� அைம���ள ஒ1ப� 
2நe� ேம�நிைல& ெதா�2களW� 

மைழநe� ேசக(�� க�டைம�� அைம�பத*
 தயா(	க�ப�ட மதி�பD)& ெதாைக 

E.2.00 இல�ச&தி*
 ம1ற&தி1 அLமதி ேவ�ட�ப)கிற�. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம*க�ட பண$ய$ைன வPவா- நிதிய$� ேம*ெகா�ளQ� ம*0� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�) வரQ ெசலQ தி�ட&தி� ேம*ெகா�ளQ� ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 

ெபா�� : 05 

                  ஜ� ச	தி அப$யா1 (Jal Shakti Abhiyan) தி�ட&தி1 கீd நகரா�சி	 

க�2டUக�, திற�தெவளW	 கிண0க� ம*0� தினச( ச�ைத ஆகிய ப
திகளW� 

மைழநe� ேசக(�� க�டைம�� அைம�பத*
 தயா(	க�ப�ட மதி�பD)& ெதாைக 

E.5.40 இல�ச&தி*
 ம1ற&தி1 அLமதி ேவ�ட�ப)கிற�. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம*க�ட பண$ய$ைன வPவா- நிதிய$� ேம*ெகா�ளQ� ம*0� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�) வரQ ெசலQ தி�ட&தி� ேம*ெகா�ளQ� ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 
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ெபா�� : 06 

                  ப�லட� நகரா�சி	
�ப�ட ப
திகளW� ஏ*ப)� 
2நe� கசிQ 

ம*0� உைட��களா�, சாைலைய ெவ�2 ச( ெச-ய ேவ�2o�ள�. எனேவ, 

ெந)pசாைல& �ைற, நகரா�சி	
 ெசா�தமான சாைல சீரைம	
� பண$	
  

தயா(	க�ப�ட மதி�பD)& ெதாைக E.2.00 இல�ச&தி*
 ம1ற&தி1 அLமதி 

ேவ�ட�ப)கிற�. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம*க�ட பண$ய$ைன வPவா- நிதிய$� ேம*ெகா�ளQ� ம*0� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�) வரQ ெசலQ தி�ட&தி� ேம*ெகா�ளQ� ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 

ெபா�� : 07 

                  ப�லட� நகரா�சி	
�ப�ட வா�) எ� 01 qத� 18 வைர 

உ�ள ப
திகளW� அைம	க�ப�)�ள வ$நிேயாக	 
ழா-க�, ெபா�	 
ழா-க� 

ஆகியவ*றி� பf� ம*0� உைட�� ஏ*ப)� ேபா�, அதைன ச( ெச-யQ� 

ம*0� வா�QகளW� ஏ*ப)� பf�கைள உடL	
ட1 ச( ெச-யQ� 

தயா(	க�ப�ட மதி�பD)& ெதாைக E.9.00 இல�ச&தி*
 ம1ற&தி1 அLமதி 

ேவ�ட�ப)கிற�. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம*க�ட பண$ய$ைன வPவா- நிதிய$� ேம*ெகா�ளQ� ம*0� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�) வரQ ெசலQ தி�ட&தி� ேம*ெகா�ளQ� ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 

ெபா�� : 08 

                  வா�) எ� 11 ஆ�டா� நக� அைம	க�ப�)�ள !�"ய$� 

உரமா	
� ைமய&தி� உ�ள ெப�க� கழி�ப$ட&தி� நா�கி1 எ(r�2 Incinerator 

கPவ$ �தியதாக வாUகி ெபாP&த ஆ
� மதி�பD�)& ெதாைக E.20,000	
 

ம1ற&தி1 அLமதி ேவ�ட�ப)கிற�. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம*க�ட பண$ய$ைன வPவா- நிதிய$� ேம*ெகா�ளQ� ம*0� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�) வரQ ெசலQ தி�ட&தி� ேம*ெகா�ளQ� ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 
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ெபா�� : 09 

                  மாவ�ட ஆ�சிய�, திP��� அவ�களW1 ஆ-Q	s�ட&தி�  

அறிQ0&தியத*கிணUக, ஜ� ச	தி அப$யா1 (Jal Shakti Abhiyan) தி�ட&திைன 

ெசய�ப)&த க�ல�பாைளய� ேக.எ�.எt ேதா�ட� அPகிk�ள ெபா�� 

பண$&�ைற	
 ெசா�தமான சி0 ஓைடய$ைன மைழநe� ேதU
� வ�ண� j� 

வாP� பண$ ம*0� 
�ைடய$ைன ஆழ�ப)&�� பண$ய$ைன ேம*ெகா�ளQ� 

ஆ
� உ&ேதச ெசலவ$ன� E.1.00 இல�ச&தி*
 ம1ற&தி1 அLமதி 

ேவ�ட�ப)கிற�. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம*க�ட பண$ய$ைன வPவா- நிதிய$� ேம*ெகா�ளQ� ம*0� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�) வரQ ெசலQ தி�ட&தி� ேம*ெகா�ளQ� ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 

ெபா�� : 10 

                  ப�லட� நகரா�சி அ�ணா நக� 
2நe� ேம�நிைல& 

ெதா�2ய$லிP��, இராய�பாைளய�, கைரயா��j� ப
திகu	
 
2நe� 

வ$நிேயாக� ெச-ய�ப�) வPகிற�. மUகல� ேரா) ப�ேட� ேரா) ச�தி�ப$� 

அ2	க2 ெமய$1 
ழா- உைட�� ஏ*ப�) 
2நe� வ eணாகிற�. இதைன ச(ெச-ய 

திP��� சாைல ச�தி�ப$� கா*0 ேபா	கி (Jet Air valve) ெபாP&த ஆ
� உ&ேதச 

ெசலவ$ன& ெதாைக E.30,000	
 ம1ற&தி1 அLமதி ேவ�ட�ப)கிற�. (ந.க.எ� 

684/2019/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம*க�ட பண$ய$ைன வPவா- நிதிய$� ேம*ெகா�ளQ� ம*0� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�) வரQ ெசலQ தி�ட&தி� ேம*ெகா�ளQ� ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 

2.ேம*ப2 பண$ைய நகரா�சி ஒ�ப�ததார� திP.P.qPக1 அவ�களWட� ஒ�பைட�� 

பண$யாக பண$ைய ேம*ெகா�ள தனWஅkவல� அLமதி வழUகலா�. 
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ெபா�� : 11 

                  ப�லட� நகரா�சி அ�ணா நக� 
2நe� ேம�நிைல& 

ெதா�2ய$லிP��, இராய�பாைளய�, கைரயா��j� ப
திகu	
 
2நe� 

வ$நிேயாக� ெச-ய�ப�) வPகிற�. மUகல� ேரா) ப�ேட� ேரா) ச�தி�ப$� 

அ2	க2 ெமய$1 
ழா- உைட�� ஏ*ப�) 
2நe� வ eணாகிற�. இதைன ச(ெச-ய 

கைரயா��j� சாைலய$� கா*0 ேபா	கி (Jet Air valve) ெபாP&த ஆ
� உ&ேதச 

ெசலவ$ன& ெதாைக E.30,000	
 ம1ற&தி1 அLமதி ேவ�ட�ப)கிற�. (ந.க.எ� 

684/2019/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம*க�ட பண$ய$ைன வPவா- நிதிய$� ேம*ெகா�ளQ� ம*0� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�) வரQ ெசலQ தி�ட&தி� ேம*ெகா�ளQ� ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 

2.ேம*ப2 பண$ைய நகரா�சி ஒ�ப�ததார� திP.P.qPக1 அவ�களWட� ஒ�பைட�� 

பண$யாக பண$ைய ேம*ெகா�ள தனWஅkவல� அLமதி வழUகலா�. 

 

ெபா�� : 12 

                  மாத��� உர	கிடUகி� உ�ள !�"ய$� உரமா	
த� 

ைமய&தி� இ1சினWேரட� அைம�பத*
 ஏ�வாக கா1கிw� அ2&தள� ம*0� 

பா�கா�� அைற ம*0� சி�னW உய�&தி அைம	
� பண$	
 தயா(	க�ப�ட 

மதி�பD)& ெதாைக E.9.30 இல�ச&தி*
 ம1ற&தி1 அLமதி ேவ�ட�ப)கிற�. 

(ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம*க�ட பண$ய$ைன வPவா- நிதிய$� ேம*ெகா�ளQ� ம*0� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�) வரQ ெசலQ தி�ட&தி� ேம*ெகா�ளQ� ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 
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ெபா�� : 13 

                  வா�) எ� 08 பன�பாைளய� இ�ேட( வ eதிய$� �திதாக 

ஆd�ைள	 கிண0 அைம&�, மி1ேமா�டா� ெபாP&�� பண$	
 தயா(	க�ப�ட 

மதி�பD)& ெதாைக E.4.50 இல�ச&தி*
 ம1ற&தி1 அLமதி ேவ�ட�ப)கிற�. 

(ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம*க�ட பண$ய$ைன வPவா- நிதிய$� ேம*ெகா�ளQ� ம*0� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�) வரQ ெசலQ தி�ட&தி� ேம*ெகா�ளQ� ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 

bghUŸ : 14bghUŸ : 14bghUŸ : 14bghUŸ : 14    

ப�லட� நகரா�சிய$� கீd	கா"� இர�) பண$கu	
 11.07.2019� ஒ�ப�த���ளW 
ேகார�ப�டதி� வர�ெப*0�ள ஒ�ப�த���ளWகளW1 ஒ��ேநா	
� ப�2ய� 
ம1ற&தி1 பா�ைவ	
� q2வ$*
� ைவ	க�ப)கிற�. 

வ. 

எ� 

பண$ய$1 ெபய� மதி�பD) 

ெதாைக (E. 

இல�ச&தி�) 

ஒ�ப�ததார� ெபய� மதி�பD) 

வ$f	கா) 

1 நகரா�சி	
 ெசா�தமான 

மாத��� கிராம�, 

க.ச.எ� 872 !�"ய$� 

உரமா	
� ைமய&தி*
 

ெச�k� சாைலய$1 

இP�றq� த)��xVவ� 

அைம&த� 

8.40 

1. திPமதி.V.ேகாமதி, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.10% 
ைறQ  

2. திPமதி.P.qPக1 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

1.82% அதிக� 

2 நகரா�சி	
 ெசா�தமான 

மாத��� கிராம�, 

க.ச.எ� 872 !�"ய$� 

உரமா	
� ைமய� 

வைர நைடபாைத 

(ேபவ� ப$ளா	) 

அைம&த� 

10.00 

1. திP.V.ேகாமதி, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.15% 
ைறQ 

2. திP.P.qPக1 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

1.23% அதிக� 

               (ந.க.எ� 139/2018இ1) 

ேம*கா"� இர�) பண$கu	
 வர�ெப*ற ஒ�ப�த���ளWகளW� 

ைறவான ஒ�ப�த���ளWயான மதி�பD�ைட வ$ட 
ைறவாக ெகா)&��ள 
ஒ�ப�த���ளWகைள ஏ*க தனW அkவல� அவ�க� அLமதி	
 ைவ	க�ப)கிற�. 

அkவலக	 
றி��  

ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 
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ப�லட� நகரா�சிய$� கீd	கா"� 12 பண$கu	
 17.07.2019� ஒ�ப�த���ளW 

ேகார�ப�டதி� வர�ெப*0�ள ஒ�ப�த���ளWகளW1 ஒ��ேநா	
� ப�2ய� 

ம1ற&தி1 பா�ைவ	
� q2வ$*
� ைவ	க�ப)கிற�. 

வ. 

எ� 

பண$ய$1 ெபய� மதி�பD) 

ெதாைக (E. 

இல�ச&தி�) 

ஒ�ப�ததார� ெபய� மதி�பD) 

வ$f	கா) 

1 வா�) எ� 01 ேம*
 

க�ல�பாைளய�, 
றிpசி 

நக�, மPதா1ெச�2 

ேதா�ட�, வா�) எ� 02 

ேசடபாைளய�, அ(சன 

காலனW, ரா	கியகQ�ட� 

வ eதி, ஏப$எ� நக�, வா�) 

எ� 03 2.இ.எ�.சி ச�x 

வ eதி, |�யா கா�ட1, வா�) 

எ� 05 காமரா} நக� 

ப�ளWவாச� வ eதி, வா�) 

எ� 06 பxசாபாைளய� 

ம�தி( கQ�ட� வ eதி, 

வா�) எ� 07 அப$ராமி 

நக� -3வ� வ eதி, வா�) எ� 

08 பன�பாைளய� தாரா�ர� 

சாைல qத� சரவணா 

உணவக� வைர, வா�) 

எ� 10 வ)கபாைளய� 

அ(சன காலனW வா�) எ� 

13 அ(சன காலனW  வா�) 

எ� 14 அP�ேஜாதி நக� 

ஆகிய இடUகளW� 
2நe� 

ெமய$1 
ழா- அைம&த� 

8.60 

1. திP.V.கP�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

1.15% அதிக� 

2. திP.P.qPக1, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.13% 
ைறQ 

2 ப�லட� நகரா�சி திP��� 

சாைல ெந)pசாைலய$1 

ைமய&தி� உ�ள 

ெதPவ$ள	
க� உதி( 

பாகUக� பf� பா�&த� 
1.20 

ராமxச�திரா 

எல	�(க�t அ1� 

இ1ஜினWய(U 

tேடா�t, திP��� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித� 

ேகா�ட1 

இ1ஜினWய(U 

கா�பேரச1, திP��� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

1.90% அதிக� 

3 எ� 07 அப$ராமி நக�, 

ம~னா�சிஅெவ1r 

ெசU
�ைடய$� �த�க� 

ம*0� ம� ேம)கைள 

ஹி�டாxசி இய�திர� 

�ல� j� வாPத� பண$ 

ெச-த� 

2.00 

1. திP.V.கP�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.30% 
ைறQ 

2. திP.P.qPக1 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

1.75% அதிக� 
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4 வா�) எ� 08 

ெப&தா�பாைளய� 

சாைலய$� மைழநe� 

வ2கா� க�)த� 
9.50 

1. திP.V.கP�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.22% 
ைறQ 

2. திP.P.qPக1 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

2.02% அதிக� 

5 வா�) எ� 10,14,16 உ�ள 

அரV மP&�வமைன, 

ெப(யா� நக� 3வ� வ eதி, 

வ)கபாைளய� சாைல 

ம*0� ெபா�ளாxசி சாைல 

கத� கைட எதி��ற�  

உ�ள மைழநe� வ2கா� 

ம*0� சி0பால� 

���ப$&த� 

5.00 

1. திP.C.ேதவரா}, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.23% 
ைறQ 

2. திPவாள�க�.D.R. 

க1t�ர	ஸ1, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

1.95% அதிக� 

6 வா�) எ� 18 மUகல� 

ேரா) qத� அ�ேத( 

கQ�ட� ேதா�ட� 

வைரய$� தா� சாைல 

���ப$&த� 

6.50 

1. திP.A.ம�ைரவ eர1, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.15% 
ைறQ 

2. திPவாள�க�.ம�ரா 

இ1ஜினWய(U, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

2.54% அதிக� 

7 வா�) எ� 18 அ�ேத( 

கQ�ட� ேதா�ட� 


0	
 வ eதிய$� தா� 

சாைல ���ப$&த� 7.40 

1. திPவாள�க�.ம�ரா 

இ1ஜினWய(U, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

1.65% அதிக� 

2. திP.A.ம�ைரவ eர1, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.24% 
ைறQ 

8 வா�) எ� 3 |�யா 

ேலஅQ� ப
தி qத� 

மயான� வைர 

தா�சாைல ம*0� 

சி0பால� அைம&த� 
4.00 

1. திP.V.கP�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.26% 
ைறQ 

2. திP.P.qPக1 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

1.17% அதிக� 

9 வா�) எ� 16 

எ1.ஜி.ஆ� சாைல 

ஐ-ய�ப1 ேகாவ$� 

ெத1�ற� ேபவ� ப$ளா	 

அைம&த� 
1.00 

1.திP.V.V�ப$ரமண$ய1, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.27% 
ைறQ 

2. திP.P.qPக1 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

1.85% அதிக� 
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10 வா�) எ� 08 

பன�பாைளய� திPxசி 

சாைல ெபா�	கழி�ப$ட� 

அPகி� ம*0� வா�) 

எ� 11 வ)கபாைளய� 

ப
திய$� ஆd�ைள	 

கிண0 அைம&� 

மி1ேமா�டா� ெபாP&தி 

சி1ெட	t ைவ	
� பண$ 

8.20 

1. திP.V.கP�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.11% 
ைறQ 

2. திP.P.qPக1 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

2.25% அதிக� 

11 வா�) எ� 04 

எt.ேக.ஆ� நக� 

ப
திய$� கழிQநeைர 

ெவளWேய*0வத*
 

ஆ�.சி.சி. 
ழா- �ல� 

வ2கா� க�)த� 

3.50 

1. திP.C.ச�qக�, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.14% 
ைறQ 

2. திP.P.qPக1 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

2.24% அதிக� 

12 வா�) எ� 11 

ஆ�டா� நக� 

!�"ய$� உரமா	க� 

ைமய&தி*
 �திதாக 1 

ட1 திற1 ெகா�ட 

Shredding Machine 

வாU
த� 

5.70 

� பாலாஜி 

இ1டt2(t, 

ேகாைவ 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

2.84% அதிக� 

லிUகா அ	( 

2ேர2U அ1� 

ெமசின( (ப$) 

லிமிெட�, இPs� 

மதி�பD) வ$ைல 

வ$கித� 

               (ந.க.எ� 139/2018இ1) 

ேம*கா"� 12 பண$கu	
 வர�ெப*ற ஒ�ப�த���ளWகளW� மதி�பD) வ$ைல 

வ$கித� ம*0� மதி�பD�ைட வ$ட 
ைறவாக ெகா)&��ள ஒ�ப�த���ளWகைள 

ஏ*க தனW அkவல� அவ�க� அLமதி	
 ைவ	க�ப)கிற�. 

அkவலக	 
றி��  

ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 
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ப�லட� நகரா�சிய$� கீd	கா"� 10 பண$கu	
 24.07.2019� ஒ�ப�த���ளW 

ேகார�ப�டதி� வர�ெப*0�ள ஒ�ப�த���ளWகளW1 ஒ��ேநா	
� ப�2ய� 

ம1ற&தி1 பா�ைவ	
� q2வ$*
� ைவ	க�ப)கிற�. 

வ. 

எ� 

பண$ய$1 ெபய� மதி�பD) 

ெதாைக (E. 

இல�ச&தி�) 

ஒ�ப�ததார� ெபய� மதி�பD) 

வ$f	கா) 

1 வா�) எ� 05 மUகல� 

ேரா) ப�ளWவாச� வ eதி 

qத� ஐt கைட வைர 

மைழநe� வ2கா� 

க�)த� 
5.20 

1. திPமதி.V.ேகாமதி, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.12% 
ைறQ 

2. திP.P.qPக1, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

1.84% அதிக� 

2 வா�) எ� 16 

ந1னாசாகி� வ eதிய$� 

மைழநe� வ2கா� 

பராம(�� ெச-த� 
3.00 

1. திP.C.ேதவரா}, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.19% 
ைறQ 

2. திPவாள�க�.D.R. 

க1t�ர	ஸ1, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

2.07% அதிக� 

3 வா�) எ� 18 ஒfU
 

qைற வ$*பைன sட� 

ப$1�ற� உ�ள 

ப
திய$� தா� சாைல 

���ப$&த� 

 

8.50 

 

1. திPமதி.V.ேகாமதி, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.21% 
ைறQ 

2. திP.P.qPக1, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

1.64% அதிக� 

4 வா�) எ� 18 எt.ஏ.ப$. 

நக� ெமய$1 சாைல 

ம*0� சி.ஆ�. ப$�ைள 

ேல அQ� ப
திய$� 

தா� சாைல ���ப$&த� 

9.80 
1. திP.A.ம�ைரவ eர1, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.23% 
ைறQ 

 

2. திPவாள�க�.ம�ரா 

இ1ஜினWய(U, 

ஒ�ப�ததார�, ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

2.94% அதிக� 

5 வா�) எ� 7 ம~னா�சி 

அெவ1r ப
திய$� 

மைழநe� வ2கா� 
9.90 

1. திPமதி.V.ேகாமதி, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.16% 
ைறQ 
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க�)த� 2. திP.P.qPக1, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

2.73% அதிக� 

6 வா�) எ� 11 

காளWய�பா நக� 
0	
 

வ eதிய$� மைழநe� 

வ2கா� க�)த� 
7.50 

1. திP.C.ச�qக�, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.15% 
ைறQ 

2. திP.P.qPக1 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

1.40% அதிக� 

7 வா�) எ� 17 

மாண$	கா�ர� சாைல 

ம*0� வா�) எ� 18 

எt.ஏ.ப$. நக� ப
திய$� 

ஆd�ைள	 கிண0 

அைம&� மி1ேமா�டா� 

ெபாP&தி சி1ெட	t 

ைவ	
� பண$ 

8.20 

1. திP.V.கP�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.11% 
ைறQ 

2. திP.P.qPக1 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

2.20% அதிக� 

8 வா�) எ� 04 காமராஜ� 

நக� ப
திய$� 

சிெம�  சாைல 

�"�ப#$த& 
3.50 

1. திP.V.கP�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.20% 
ைறQ 

2. திP.P.qPக1 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

1.65% அதிக� 

9 நகரா�சி	
�ப�ட 

க�ல�பாைளய�, 

ேசடபாைளய�, நாரணா�ர�, 

பxசாபாைளய�, 

பன�பாைளய�, 

வ)கபாைளய�, ேம*
 

ப�லட�, 

ெகாசவ�பாைளய� ம*0� 

மாண$	கா�ர� ஆகிய 

ப
திகளW� உ�ள ெபா�	 

கழி�ப$டUக� பராம(	
� 

பண$ 

7.60 

1. திP.V.கP�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.10% 
ைறQ 

2. திP.P.qPக1 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

2.72% அதிக� 

10 வா�) எ� 08 

பன�பாைளய� ேசர1 

நக� qத� வ eதிய$� 

மைழநe� வ2கா� 

க�)த� 
2.50 

1. திP.V.கP�பசாமி, 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

0.14% 
ைறQ 

2. திP.P.qPக1 

ஒ�ப�ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பD�) வ$ைல 

வ$கித&ைத வ$ட 

2.14% அதிக� 

               (ந.க.எ� 139/2018இ1) 
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ேம*கா"� 10 பண$கu	
 வர�ெப*ற ஒ�ப�த���ளWகளW� 
ைறவான 

ஒ�ப�த���ளWயான மதி�பD�ைட வ$ட 
ைறவாக ெகா)&��ள ஒ�ப�த���ளWகைள 

ஏ*க தனW அkவல� அவ�க� அLமதி	
 ைவ	க�ப)கிற�. 

அkவலக	 
றி��  

ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 

 ெபா�� : 17 

                  நகரா�சி எ�ைல	
�ப�ட ப
திகளW� அ�ணாநக� ம*0� 

மUகல� ேரா) (அரV க��( எதி��ற�) ஆகிய இடUகளW� பயண$ய� நிழ*
ைட 

அைம	
� பண$ q2	க�ப�)�ள�. எt.ஏ.ப$. திேய�ட� q1�ற�, அலUகா� 

திேய�ட� q1�ற� ம*0� ெச�2பாைளய� ேரா) ப
திய$� பயண$ய� 

நிழ*
ைட அைம	
� பண$ �வUக�பட உ�ள�. ேம*க�ட 5 எ�ண$	ைக 

பயண$ய� நிழ*
ைட உ�ப	க� ஒ10	
 4 வ eத� 20 எ�ண$	ைக Display Lighting 

Boards அைம	க தயா� ெச-ய�ப�ட மதி�பD)& ெதாைக E.4.80 இல�ச&தி*
 

நி�வாக அLமதி	
 ம1ற&தி*
 ெபாP� ேவ�ட�ப)கிற�. (ந.க.எ� 684/2019/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம*க�ட பண$ய$ைன வPவா- நிதிய$� ேம*ெகா�ளQ� ம*0� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�) வரQ ெசலQ தி�ட&தி� ேம*ெகா�ளQ� ம1ற� அLமதி வழUகலா�. 

 

ெபா�� 18 

ப�லட� நகரா�சி� ப
திய$� ப$ளாt2	 கழிQ ேமலா�ைம ெதாட�பான 

அபராத& ெதாைகய$ைன  நைடqைற�ப)&�� ெபாP�) தினச( நாளWதழி� இ� 


றி&த அறிவ$�பாைண கட�த 07.06.2019 அ10 மாைல qரV நாளWதழி� 

ெவளWய$ட�ப�ட�. ேம*ப2 அறிவ$�பாைண 
றி&� நாள� ேததி வைர ெபா� 

ம	களWட� ஆ�ேசபைன ஏ�� வர�ெபறாததா�, அபராத& ெதாைக 
றி&த   

அறிவ$�பாைணைய  அரசிதழி� ெவளWய$ட ஆ
� ேதாராய ெசலவ$ன& ெதாைக 

P.11000/ 	
 ம1ற அLமதி ேவ�ட�ப)கிற�.  

அkவலக 
றி�� 

1. அLமதி	கலா�. 

2. ெபா� Vகாதார அவசர அவசிய� கPதி தனW அkவல(1 q1 அLமதி 

ெப*0, E.11000 /-	
 ெசலவ$ன� ெச-ய  அLமதி வழUகலா�.  
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ெபா�� 19 

 ப�லட� நகரா�சி ெபா� Vகாதார�ப$(வ$� �-ைம இ�தியா தி�ட&தி1 கீd 

திட	கழிQ ேமலா�ைம தி�ட&தி*ெகன நகரா�சி நி�வாக இய	
ந� அவ�களW1 

அறிQைர�ப2 தனWேய ெகா�ைகக� உPவா	க�ப�)�ள� (SWM Policy) ேம*ப2 

பாலிசிய$ைன மாவ�ட அரசிதழி� ெவளWய$டQ� , இத*
 ஆ
� ேதாராய 

ெசலவ$ன� P.19000/ 	
 ம1ற அLமதி ேவ�ட�ப)கிற�. 

அ�வலக �றி�� 

1. அLமதி	கலா�. 

2. ெபா� Vகாதார அவசர அவசிய� கPதி தனW அkவல(1 q1 அLமதி 

ெப*0, E.19000 /-	
 ெசலவ$ன� ெச-ய  அLமதி வழUகலா�.  

 

ெபா�� 20 

 ப�லட� நகரா�சி ெபா� Vகாதார�ப$(வ$� பய1ப)&தி வP� !� 

உரைமய&தி� ெசய�ப�) வP� Shredding Machine  ப$ேள)க� �திதாக மா*ற� 

ெச-o� பண$	
 10.07.2019 அ10 வர�ெப*ற வ$ைல���ளWகளW1 வ$பர� 

ப$1வPமா0  

வ.எ ெபய� ெதாைக P. 
1 2.ெஜய�தி 

(� தனல�Vமி ஒ�	 ஷா�) 
4250 

2 வ$ஜயல�Vமி ெம	கானWக� 
ஒ�	t 

4350 

3 ப$.qPக1  
ஒ�ப�ததார� 

4000 

  

ேம*க�ட பண$	
 திP.ப$.qPக1, ஒ�ப�ததார� அவ�க� 
ைறவான 

வ$ைல���ளW வழUகிo�ளதா�, ேம*க�ட நி0வன&தி1 வ$ைல���ளWைய ஏ*க 

நக�ம1ற&தி1 அLமதி ேவ�ட�ப)கிற�. 

 

அkவலக 
றி�� 

1. ம1ற� அLமதி	கலா�. 

2. ேம*ப2 பண$ ெபா� Vகாதார q	கிய&�வமான பண$ எ1பதா�, தனW 

அkவல� q1 அLமதி ெப*0 ெசய�ப)&த ம1ற� அLமதி	கலா�. 
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ெபா�� 21 

இ�நகரா�சி	
 ெசா�தமான  ஈ�� வாகன� எ� TN42F 5736  	
 


ளW�வ$�பா1 (AC) பfதிைன ச( ெச-ய வ$ைல���ளW ேகா(யதி� கீdக�ட 

நி0வனUகளWடமிP�� வ$ைல���ளWக� ெபற�ப�)�ளன.  

1 Aircon Refridgeration 
Goundampalayam, 
Coimbatore 

24957 

2 Krishna Automobiles 
New Sidhapudhur, 
Coimbatore 

30090 

3 Sri Krishna Enterprises 
New Sidhapudhur, 
Coimbatore 

27730 

 
         ேம*க�ட  q10 வ$ைல���ளWகளW� 
ைறவான வ$ைல���ளW 

ெகா)&��ள Aircon Refridgeration , Goundampalayam, Coimbatore அவ�களW1 
வ$ைல���ளWைய ஏ*கQ�  அத*கான ெசலவ$ன& ெதாைகைய  வழUகQ�, 
ம1ற&தி1 அLமதி ேவ�ட�ப)கிற�. 
 
அ�வலக �றி�� 
 

1. அLமதி	கலா�. 
2. தனW அkவல(1 q1 அLமதி ெப*0, E.24957 /-	
 ெசலவ$ன� ெச-ய  

அLமதி வழUகலா�.  

 

ெபா�� 22 

ப�லட� நகரா�சிய$� உர	கிடU
 அைம	க வழUக�ப�ட இடமான மாத��� 

கிராம� க.ச.எ� 872 � உர	கிடU
 பண$ ேம*ெகா�u� ெபாf� அPகி� உ�ள சில  

நப�களா� திP��� மாவ�ட இர�டாவ� s)த� நeதிம1ற&தி� OS.No: 234/2018 வழ	
 

ெதாடர�ப�) நகரா�சியா� ேம*க�ட இட&தி� எ�தவ$த பண$கu� ேம*ெகா�ள sடா� 

என 21.05.2019 அ10 IA.No: 1652/2018, IA.No: 1653/2018  � இைட	கால தைட உ&தரQ 

நகரா�சி	
 எதிராக ெப*0�ளா�க� (Status quo) ேம*க�ட தைட உ&தரைவ எதி�&� 

ப�லட� நகரா�சிய$1 சா�பாக  ெச1ைன உய�நeதிம1ற&தி�  வழ	
 எ� CMA 2776/2019. 

2778/2019 	
 09.07.2019 ம*0� 24.07.2019 ஆகிய தினUகளW� திP.எt.ஆ�.ராஜேகாபா�  

s)த� வழ	கறிஞ�, ெபா� (VI) தமிdநா) அவ�க� ஆஜராகி  ப�லட� நகரா�சி	
 எதிராக 

வழUக�ப�ட இைட	கால தைட உ&தரைவ ர&� ெச-�  வழ	ைக  q2&தத*
  வழ	
 

க�டணமாக  P.1,00,000 வழUக தனW அkவல(1 அLமதி ேவ�ட�ப)கிற�.  

அ�வலக �றி�� 
தனW அkவல� அLமதி வழUகலா�. 
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