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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 #]‹ khj«                   

27  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    

ெபா�� : 01 

                  நகரா�சி	
�ப�ட வா�� எ� 01 ேம�
 க�ல�பாைளய�, 


றி�சி நக�, ம தா"ெச�$ ேதா�ட�, வா�� எ� 02 ேசடபாைளய�, அ'சன 

காலன), ரா	கியக*�ட� வ +தி, ஏப-எ� நக�, வா�� எ� 03 $.இ.எ�.சி ச�1 வ +தி, 

2�யா கா�ட", வா�� எ� 05 காமரா4 நக� ப5ள)வாச� வ +தி, வா�� எ� 06 

ப1சாபாைளய� ம7தி' க*�ட� வ +தி, வா�� எ� 07 அப-ராமி நக� -3வ: வ +தி, 

வா�� எ� 08 பன<பாைளய� தாரா=ர� சாைல >த� சரவணா உணவக� வைர, 

வா�� எ� 10 வ�கபாைளய� அ'சன காலன) வா�� எ� 13 அ'சன காலன)  

வா�� எ� 14 அ 5ேஜாதி நக� ஆகிய இடDகள)� வ-நிேயாக� ெசEய<ப�� 

இடDகள)� 
$ந+� அFGத� 
ைறவாக உ5ளதா�, 
$ந+� ச'வர வ-நிேயாக� 

ெசEய >$யாம� உ5ள:. எனேவ ேம�க�ட ப
திகH	
 சீரான >ைறய-� 


$ந+� வ-நிேயாக� ெசEய =திதாக இைண வ-நிேயாக 
ழாE (Sub main) அைம	
� 

பண-	
 தயா'	க<ப�ட மதி<பT��G ெதாைக U.8.60 இல�சGதி�
 ம"றGதி" 

அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� : 02 

                  நகரா�சி	
�ட தி <[� சாைலய-� உ5ள ெந��சாைலய-" 

ைமயGதி� ெபா Gத<ப��5ள ெத வ-ள	
கள)� உ5ள உதி' பாகDக5 

பFதைட7: ஒள) � த"ைம மிக*� 
ைறவாக*� சில வ-ள	
க5 >Fவ:� 

பFதைட7த நிைலய-� உ5ளதைன ச' ெசE: ெபா:ம	கள)" இர* ேநர 

ேபா	
வரGதி�
� வாகன ஓ�$கள)" பா:கா<= நல" க தி^� இ<பண-ய-ைன 
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ேம�ெகா5ள ஆ
� உGேதச ெசலவ-ன� U.1.20 இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி 

ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� : 03 

                  வா�� எ� 05 மDகல� ேரா� ப5ள)வாச� வ +தி >த� ஐ` 

கைட வைரய-� மைழந+� வ$கா� க��த� பண-	
 தயா'	க<ப�ட மதி<பT�G 

ெதாைக U.5.20 இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 

139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� : 04 

                  வா�� எ� 07 அப-ராமி நக�, மaனா�சிஅெவ"b ப
திகH	
 

ப-"=ற� உ5ள ெசD
�ைடய-� =த�க5 ம�Y� ம� ேம�க5 உ5ளதா�, 

மைழந+� ெச�ல >$யாம� உ5ள:. ப�லட� வ வாE ேகா�ட அZவல� 

ேக��	 ெகா5ள<ப��	 ெகா�டதி�கிணDக, Hitachi இய7திரGதி" gல� h� 

வா த� பண- ேம�ெகா5ள ஆ
� உGேதச ெசலவ-ன� U.1.00 இல�சGதி�
 

ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 
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ெபா�� : 05 

                  வா�� எ� 08 ெபGதா�பாைளய� சாைலய-� மைழந+� வ$கா� 

க��த� பண-	
 தயா'	க<ப�ட மதி<பT�G ெதாைக U.9.50 இல�சGதி�
 

ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� : 06 

                  வா�� எ� 08 பன<பாைளய� ேசர" நக� >த� வ +திய-� 

மைழந+� வ$கா� க��த� பண-	
 தயா'	க<ப�ட மதி<பT�G ெதாைக U.2.50 

இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� : 07 

                  நகரா�சி	
�ப�ட வா�� எ� 10,14,16 உ5ள அரi 

ம G:வமைன, ெப'யா� நக� 3வ: வ +தி, வ�கபாைளய� சாைல ம�Y� 

ெபா5ளா1சி சாைல கத� கைட எதி�=ற� ஆகிய இடDகள)� பFதைட7:5ள 

மைழந+� வ$கா� ம�Y� சிYபாலGதிைன =:<ப-	
� பண-	
 தயா'	க<ப�ட 

மதி<பT��G ெதாைக U.5.00 இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:.  

(ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 
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ெபா�� : 08 

                  வா�� எ� 16 ந"னாசாகி< வ +திய-� மைழந+� வ$கா� 

பராம'<= ெசEத� பண-	
 தயா'	க<ப�ட மதி<பT�G ெதாைக U.3.00 

இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

 

ெபா�� : 09 

                  வா�� எ� 18 மDகல� ேரா� >த� அ7ேத' க*�ட� 

ேதா�ட� வைரய-� தா� சாைல =:<ப-Gத� பண-	
 தயா'	க<ப�ட மதி<பT�G 

ெதாைக U.6.50 இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 

139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� : 10 

                  வா�� எ� 18 அ7ேத' க*�ட� ேதா�ட� 
Y	
 வ +திய-� 

தா� சாைல =:<ப-Gத� பண-	
 தயா'	க<ப�ட மதி<பT�G ெதாைக U.7.40 

இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 
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ெபா�� : 11 

                  வா�� எ� 18 ஒFD
 >ைற வ-�பைன jட� ப-"=ற� உ5ள 

ப
திய-� தா� சாைல =:<ப-Gத� பண-	
 தயா'	க<ப�ட மதி<பT�G ெதாைக 

U.8.50 இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� : 12 

                  வா�� எ� 18 எ`.ஏ.ப-. நக� ெமய-" சாைல ம�Y� சி.ஆ�. 

ப-5ைள ேல அ*� ப
திய-� தா� சாைல =:<ப-Gத� பண-	
 தயா'	க<ப�ட 

மதி<பT�G ெதாைக U.9.80 இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. 

(ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� : 13 

                  வா�� எ� 3 நாரணா=ர� 2�யா ேலஅ*� ப
தி >த� 

மயான� வைர அk
பாைத ம�Y� சிYபால� அைமGத� பண-	
 

தயா'	க<ப�ட மதி<பT�G ெதாைக U.4.00 இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி 

ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 
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ெபா�� : 14 

                  வா�� எ� 7 மaனா�சி அெவ"b ப
திய-� மைழந+� வ$கா� 

க��த� பண-	
 தயா'	க<ப�ட மதி<பT�G ெதாைக U.9.90 இல�சGதி�
 

ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� : 15 

                  வா�� எ� 11 காள)ய<பா நக� 
Y	
 வ +திய-� மைழந+� 

வ$கா� க��த� பண-	
 தயா'	க<ப�ட மதி<பT�G ெதாைக U.7.50 இல�சGதி�
 

ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� : 16 

                  வா�� எ� 16 எ".ஜி.ஆ� சாைல ஐEய<ப" ேகாவ-� ெத"=ற� 

ேபவ� ப-ளா	 அைமGத� பண-	
 தயா'	க<ப�ட மதி<பT�G ெதாைக U.1.00 

இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� : 17 

                  வா�� எ� 08 பன<பாைளய� தி 1சி சாைல ெபா:	கழி<ப-ட� 

அ கி� ம�Y� வா�� எ� 11 வ�கபாைளய� ப
திய-� ஆl:ைள	 கிணY 
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அைமG: மி"ேமா�டா� ெபா Gதி சி"ெட	` ைவ	
� பண-	
 தயா'	க<ப�ட 

மதி<பT�G ெதாைக U.8.20 இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. 

(ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� : 18 

                  வா�� எ� 17 மாண-	கா=ர� சாைல ம�Y� வா�� எ� 18 

எ`.ஏ.ப-. நக� ப
திய-� ஆl:ைள	 கிணY அைமG: மி"ேமா�டா� ெபா Gதி 

சி"ெட	` ைவ	
� பண-	
 தயா'	க<ப�ட மதி<பT�G ெதாைக U.8.20 

இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� : 19 

                  வா�� எ� 04 எ`.ேக.ஆ� நக� ப
திய-� கழி*ந+� 
ழாE 

அைம<= gல� கழி*ந+ைர ெவள)ேய�Y� பண-	
 தயா'	க<ப�ட மதி<பT�G 

ெதாைக U.3.50 இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 

139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� : 20 

                  வா�� எ� 04 காமராஜ� நக� ப
திய-� சிெம�  சாைல 

�"�ப#$த& பண-	
 தயா'	க<ப�ட மதி<பT�G ெதாைக U.3.50 இல�சGதி�
 

ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 
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அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� : 21 

                  ப�லட� நகரா�சி எ�ைல	
�ப�ட ேம�
ப�லட� ப
திய-� 

அைம7:5ள 2.00 இல�ச� லி�ட� ெகா5ளள* ெகா�ட ேம�நிைலG ெதா�$, 

நாரணா=ர� ப
திய-� அைம7:5ள 0.60 இல�ச� லி�ட� ெகா5ளள* ெகா�ட 

ேம�நிைலG ெதா�$ ம�Y� ேசடபாைளய� ப
திய-� அைம7:5ள 1.00 இல�ச� 

லி�ட� ெகா5ளள* ெகா�ட ேம�நிைலG ெதா�$ ஆகிய g"Y ேம�நிைலG 

ெதா�$கள)� பFதைட7த நிைலய-� உ5ள அள*மான)கைள மா�Y� அைம	
� 

பண-	
 தயா� ெசEய<ப�ட மதி<பT� ெதாைக U.22,000/–	
  ம"றGதி" அVமதி 

ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

2.பண-ய-" அவசர அவசிய� க தி ேம�ப$ பண-ைய நகரா�சி ஒ<ப7ததார� 

தி .P.> க" அவ�கள)ட� ஒ<பைட<= பண-யாக பண-ைய ேம�ெகா5ள 

தன)அZவல� அVமதி வழDகலா�. 

ெபா�� : 22 

                  தமிlநா� நக�<=ற ஒ Dகிைண7த சாைலக5 ேம�பா��G 

தி�ட� 2018-2019 ஆ� ஆ�$�
 பண- >$வறி	ைக சம�<ப-	க Auto CAD � 

வைரபடDக5 வைரய*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� ஆ�$�
'ய தமிlநா� நக�<=ற 

ஒ Dகிைண7த சாைலக5 ேம�பா��G தி�டGதி" கீl சாைல< பண-க5 

ேம�ெகா5ள நி�வாக அVமதி ேவ�$ க G:  சம<ப-	க சாைலய-" ந+ள�, 

அகல� ம�Y� அத" த"ைமைய 
றி<ப-�� வைரபட� Auto CAD� தயா'	க*� 

ஆ
� உGேதச ெசலவ-னG ெதாைக U.0.15 இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி 

ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 
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அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

2.ேம�ப$ பண-ைய உ5r� வ-ைல<=5ள) ெப�Y ஒ<பைட<= பண-யாக பண- 

ேம�ெகா�டைத^� தன)அZவல� அVமதி வழDகலா�. 

ெபா�� : 23 

                  வா�� எ� 11 ஆ�டா5 நக'� உ5ள s�kய-� உரமா	க� 

ைமயGதி�(MCC) ம	
� கழி*கைள சிY சிY :க5களாக அைர<பதி�
 =தியதாக 1 

ட" திற" ெகா�ட Shredding Machine வாD
வத�
 ஆ
� உGேதச ெசலவ-ன� 

U.5.70 இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 567/2019/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 

ெபா�� 24 

ெபா: iகாதார<ப-'வ-� பய"ப�Gதி வ � வா�� எ� 11, ஆ�டா5 நக�, s� உர 

ைமயGதி� (MCC) ெசய�ப�� வ கிற:. Shredding Machine  அரைவ இய7திரGதி" ப-ேள�க5 

பFதைட7:5ளதா�, இய7திரGதிைன ச'வர இய	க >$யவ-�ைல. இதனா� காEகறிகைள  

ச'வர அைர	க இயலாத நிைல உ5ள:. எனேவ ெபா: iகாதார அவசர அவசிய� க தி             

6 ப-ேள�க5 பFதிைன  ச' ெசEய ஆ
� ேதாராய ெசலவ-னGெதாைக  .55000/ 	
 தன) 

அZவல'" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. 

அ�வலக �றி�� 

தன)அZவல� அVமதி வழDகலா�. 

ெபா�� 25 

ப�லட� நகரா�சிய-� உர	கிடD
 அைம	க வழDக<ப�ட இடமான மாத<[� 

கிராம� க.ச.எ� 872 � உர	கிடD
 பண- நைடெப�Y	 ெகா�$ 	
� ேபா: தி <[� 

மாவ�ட இர�டாவ: ௬�த� ந+திம"ற� ேம�க�ட இடGதி� எ7தவ-த பண-கH� 

ேம�ெகா5ள	௬டா:  என 25.10.2018 அ"Y  IA No. 1652/2018,  1653/2018  � உ5ள: உ5ளப$ 

(Status quo), இ 	
மாY ப-ற<ப-	க<ப�ட உGதரைவேய மa��� 12.04.2019 அ"Y நகரா�சி	
 

எதிராக வழDகி உ5ள:. 

ேம�க�ட தைட உGதரைவ  எதி�G: ெச"ைன உய�ந+திம"றGதி� இ7நகரா�சி 

சா�பாக Civil MiscellaneousAppeal  தா	க� ெசEய வழ	
 க�டணமாக IA No. 1652/2018 	
 

 .35000/ ம�Y�  IA No.  1653/2018 	
  .35000/ � ஆக ெமாGத�  .70000/  வழD
மாY 
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தி .ப-.ஆன7G , அரi வழ	கறிஞ�, ெச"ைன அவ�க5 ேகா'^5ளா�. ேம�ப$ ெதாைக 

 .70000/ ஐ ம"ற அVமதி ெப�Y வழDக தன) அZவல'" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. 

அ�வலக �றி�� 

1. அVமதி	கலா�. 

2. ேம�க�ட வழ	
 க�டணGெதாைக  .70000/ 	
 தன) அZவல'" >" அVமதி 

ெப�Y ெதாைக வழDகலா� 

ெபா�� 26 

ப�லட� நகரா�சி ெபா: iகாதார<ப-'வ-� திட	கழி* ேமலா�ைம தி�டGதி" கீl 

திட	கழி*களான: ம	
�, ம	காத கழி*களாக ப-'G: வாDக<ப�கிற:. ேம�ப$ ம	
� 

கழி*கைள  MCC  gல� உரமாக மா�Y� பண- ேம�ெகா5ள<ப�கிற:. ம	காத 

கழி*களான: சிெம�� ெதாழி�சாைல	
 எ�G:  ெச�ல<ப�கிற:. இ�வாY ப-'G: 

வாD
� கழி*கைள  எைட ேபா��  வ-தமாக ம	
� கழி*	
 ஒ  எைட இய7திர>�, 

ம	காத கழி*கH	
 ஒ  சிறிய எைட இய7திர>� வாDகியத�கான ெசலவ-னGெதாைக 

 .10,050/ 	
 ம"ற அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. 

அ�வலக �றி�� 
அVமதி வழDகலா�. 

.   

bghUŸ : 27bghUŸ : 27bghUŸ : 27bghUŸ : 27    

ப�லட� நகரா�சிய-� கீl	காk� இர�� பண-கH	
 26.06.2019� ஒ<ப7த<=5ள) 

ேகார<ப�டதி� வர<ெப�Y5ள ஒ<ப7த<=5ள)கள)" ஒ<=ேநா	
< ப�$ய� 

ம"றGதி" பா�ைவ	
� >$வ-�
� ைவ	க<ப�கிற:. 

வ. 

எ� 

பண-ய-" ெபய� மதி<பT� 

ெதாைக (U. 

இல�சGதி�) 

ஒ<ப7ததார� ெபய� மதி<பT� 

வ-F	கா� 

1 வா�� எ�07,08 

கைரயா�=h� ெத�
 

ம�Y� அப-ராமி நக� 

ஆகிய ப
திகள)� 

:ைண வ-நிேயாக 


ழாEக5  பதிGத� 

5.30 1. தி .P.> க", 

ஒ<ப7ததார�, 

ப�லட� 

மதி<பT�� வ-ைல 

வ-கிதGைத வ-ட 

0.12% 
ைற*  

2. தி .V.க <பசாமி, 

ஒ<ப7ததார�, 

ப�லட� 

மதி<பT�� வ-ைல 

வ-கிதGைத வ-ட 

1.73% அதிக� 

2 வா�� எ� 08 ேசர" 

நக� ப
திய-� 

ஏ�கனேவ உ5ள 

ஆl:ைள	 கிண�றி� 

7.50 HP மி"ேமா�டா� 

ெபா G:த� 

1.20 1. தி .R.
மாரசாமி, 

ஒ<ப7ததார�, 

ப�லட� 

மதி<பT�� வ-ைல 

வ-கிதGைத வ-ட 

0.03% 
ைற* 

2. தி .P.> க" 

ஒ<ப7ததார�, 

ப�லட� 

மதி<பT�� வ-ைல 

வ-கிதGைத வ-ட 

1.80% அதிக� 

               (ந.க.எ� 139/2018இ1) 
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ேம�காk� இர�� பண-கH	
 வர<ெப�ற ஒ<ப7த<=5ள)கள)� 


ைறவான ஒ<ப7த<=5ள)யான மதி<பT�ைட வ-ட 
ைறவாக ெகா�G:5ள 

ஒ<ப7த<=5ள)கைள ஏ�க தன) அZவல� அவ�க5 அVமதி	
 ைவ	க<ப�கிற:. 

அZவலக	 
றி<=  

ம"ற� அVமதி வழDகலா�. 

ெபா�� : 28 

                              நகரா�சி	
�ப�ட க�ல�பாைளய�, ேசடபாைளய�, 

நாரணா=ர�, ப1சாபாைளய�, பன<பாைளய�, வ�கபாைளய�, ேம�
 ப�லட�, 

ெகாசவ�பாைளய� ம�Y� மாண-	கா=ர� ஆகிய ப
திகள)� உ5ள ெபா:	 

கழி<ப-ட� பராம'	
� பண-	
 தயா'	க<ப�ட மதி<பT�G ெதாைக 

U.7.60இல�சGதி�
 ம"றGதி" அVமதி ேவ�ட<ப�கிற:. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம�க�ட பண-ய-ைன வ வாE நிதிய-� ேம�ெகா5ள*� ம�Y� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி Gதிய வர* ெசல* தி�டGதி� ேம�ெகா5ள*� தன)அZவல� அVமதி 

வழDகலா�. 
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