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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 nk khj«  31 M« 

ehŸ btŸë¡»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 

                  இ�நகரா�சி���ப�ட வா�� எ�: 16 மாண��கா�ர� சாைலய�� 

சீரான "ைறய�� �$ந%� வ&வதி�ைல என( ெபா*ம�க+ �கா� ெத,வ�-த. 

அ$(பைடய�� ஆ12 ேம4ெகா�டதி� ேம4ப$ சாைலய�� 4 இ.6 �ழா1�� 

பதிலாக 6 இ.6 �ழா1 பதி-* மாண��கா�ர� சாைலய�� இராண� 

ம&-*வமைனய�லி&�* அ�மாபாைளய� சாைல(ப�,2 வைர 9மா� 250ம=  

ந%ள-தி4� �ழா1 பதி�க ப�லட� ெந�6சாைல- *ைறய�ட� அ>மதி ெபற 

க$த� அ>(ப(ப�ட*. ேகா�ட( ெபாறியாள� ெந�6சாைல- *ைற, தி&(A� 

அவ�களB. க$த� ந.க.எ� 464/2019/இ.வ.அ நா+ 14.03.2019� ேம4க�ட இட-தி� 

�$ந%� �ழா1 பதி��� ெபா&�� ப�லட� அவ�னாசி �ளBய�ப�$ சாைலய�� 

ம.ெந/166 கி.ம=. 0/6-2/2 ம4G� 2/6-4/8 சீரைம-த� பண��� I.4,58,000 ம4G� ப�லட� 

AமJ� சாைல கி.ம=. 0/6 சீரைம-த� பண��� I.43,000 ஆக ெமா-த� I.5,01,000 ஐ 

உதவ� ேகா�ட( ெபாறியாள� எ.ற ெபய&�� வைரேவாைலயாக அ>(�மாG 

ெத,வ��க(ப��+ள*. த4ேபா* பாராMம.ற- ேத�த� நைடெபற இ&(பதாN�, 

Code of Conduct நைட"ைறய�� உ+ளதா�, இ(பண�ய�ைன உடன$யாக ெச1ய 

இயலாத காரண-தினாN�, ெபா* ம�களB. அவசர அவசிய-ைத க&தி தனB 

அNவல,. ". அ>மதி ெப4G ேம4க�ட ெதாைகைய I.5,01,000 உதவ� 

ேகா�ட( ெபாறியாள�, ப�லட� அவ�கM�� வைரேவாைலயாக வழXக 

ம.ற-தி. அ>மதி ேவ�ட(ப�கிற*. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1. அ>மதி�கலா�. 

2. ேம4க�ட பண�யான* ெபா* ம�களB. �$ந%� அ-தியாவசிய( பண�யாக 

இ&(பதா�, தனB அNவல,. ". அ>மதி ெப4G, I.5,01,000/-ஐ உதவ� 

ேகா�ட( ெபாறியாள�, ப�லட� அவ�கM�� வைரேவாைலயாக வழXக 

அ>மதி வழXகலா�.  

 

ெபா�� : 02 

                  வா�� எ� 12 வ�கபாைளய� ஊரா�சி ஒ.றிய 

ெதாட�க(ப+ளBய�� பாராMம.ற ேத�த� - 2019 �� வா��சாவ$ அைம�க 

உ+ளதா�, வ�(பைற ேம4\ைரக+ ம4G� சா1தளXக+ அைம��� பண��� 

தயா� ெச1ய(ப�ட மதி(ப]� ெதாைக I.0.30 இல�ச-தி4� ம.ற-தி. அ>மதி 

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

1.ேம4க�ட பண�ய�ைன வ&வா1 நிதிய�� ேம4ெகா+ள2� ம4G� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி&-திய வர2 ெசல2 தி�ட-தி� ேம4ெகா+ள2� தனBஅNவல� அ>மதி 

வழXகலா�. 

2.ேத�த� பண� எ.பதா�, பண�ய�. அவசர அவசிய� க&தி ேம4ப$ பண�ைய 

நகரா�சி ஒ(ப�ததார� தி&.C.ேதவரா^ அவ�களBட� ஒ(பைட(� பண�யாக பண� 

ேம4ெகா�டைத_� தனBஅNவல� அ>மதி வழXகலா�. 

ெபா�� : 03 

                  வா�� எ� 08 பன(பாைளய� $.இ.எ�.சி ஊரா�சி ஒ.றிய 

ெதாட�க ப+ளBய�� பாராMம.ற ேத�த� - 2019�� வா��சாவ$ அைம�க 

உ+ளதா�, வா��சாவ$ பராம,(� ம4G� இதர பண�க+ ேம4ெகா+ள தயா� 

ெச1ய(ப�ட மதி(ப]� ெதாைக I.0.30 இல�ச-தி4� ம.ற-தி. அ>மதி 

ேவ�ட(ப�கிற*. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம4க�ட பண�ய�ைன வ&வா1 நிதிய�� ேம4ெகா+ள2� ம4G� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி&-திய வர2 ெசல2 தி�ட-தி� ேம4ெகா+ள2� தனBஅNவல� அ>மதி 

வழXகலா�. 

2.ேத�த� பண� எ.பதா�, பண�ய�. அவசர அவசிய� க&தி ேம4ப$ பண�ைய 

நகரா�சி ஒ(ப�ததார� தி&.C.ேதவரா^ அவ�களBட� ஒ(பைட(� பண�யாக பண� 

ேம4ெகா�டைத_� தனBஅNவல� அ>மதி வழXகலா�. 

ெபா�� : 04 

                  வா�� எ� 08 பன(பாைளய� $.இ.எ�.சி ஊரா�சி ஒ.றிய 

ெதாட�க ப+ளBய�� பாராMம.ற ேத�த� - 2019�� வா��சாவ$ அைம�க 

உ+ளதா�, �$ந%� அ�லாத ப�ற ேதைவகM�காக �ளB�க ம4G� கழி(பைற 

வசதி�காக �ழா1 அைம(� ஏ4ப�-தி தர2�, மி.வசதி ஏ4ப�-தி தர2� ம4G� 

சா1தளXக+ அைம��� பண��� தயா� ெச1ய(ப�ட மதி(ப]� ெதாைக I.0.30 

இல�ச-தி4� ம.ற-தி. அ>மதி ேவ�ட(ப�கிற*. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம4க�ட பண�ய�ைன வ&வா1 நிதிய�� ேம4ெகா+ள2� ம4G� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி&-திய வர2 ெசல2 தி�ட-தி� ேம4ெகா+ள2� தனBஅNவல� அ>மதி 

வழXகலா�. 

2.ேத�த� பண� எ.பதா�, பண�ய�. அவசர அவசிய� க&தி ேம4ப$ பண�ைய 

நகரா�சி ஒ(ப�ததார� தி&.C.ேதவரா^ அவ�களBட� ஒ(பைட(� பண�யாக பண� 

ேம4ெகா�டைத_� தனBஅNவல� அ>மதி வழXகலா�. 

ெபா�� : 05 

                  நகரா�சி�� ெசா�தமான மாத(A� கிராம-தி� உ+ள உரமா��� 

ைமய-தி�, a�bய�� உரமா��� ைமய� அைம��� பண� நைடெப4G 

வ&கிற*. ேம4க�ட இட� தனB நப�கM�� ெசா�தமான* என வழ�� 
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ெதாட��*+ளதா�, அ(ப�தி�கான க�காண�(� ேகமரா CCTV அைம(பத4� தயா� 

ெச1ய(ப�ட மதி(ப]� ெதாைக I.0.30 இல�ச-தி4� ம.ற-தி. அ>மதி 

ேவ�ட(ப�கிற*. (ந.க.எ� 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம4க�ட பண�ய�ைன வ&வா1 நிதிய�� ேம4ெகா+ள2� ம4G� 2019-2020 ஆ� 

ஆ�� தி&-திய வர2 ெசல2 தி�ட-தி� ேம4ெகா+ள2� தனBஅNவல� அ>மதி 

வழXகலா�. 

2.ேம4ப$ பண�ைய உ+e� வ�ைல(�+ளB ெப4G ஒ(பைட(� பண�யாக பண� 

ேம4ெகா�டைத_� தனBஅNவல� அ>மதி வழXகலா�. 

    

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

          ப�லட� நகரா�சிய�� உர�கிடX� அைம�க வழXக(ப�ட இடமான 

மாத(A� கிராம� க.ச.எ� 872 � உர�கிடX� பண� ேம4ெகா+M� ெபாg* 

அ&கி� உ+ள தி&.ெஜகநாத. ம4G� சில�களா� தி&(A� மாவ�ட இர�டாவ* 

\�த� ந%திம.ற-தி� OS.No: 234/2018, ம4G� IA.No: 1652/2018, IA.No: 1653/2018  

வழ�� ெதாடர(ப�ட* .ேம4க�ட வழ�கி4� நகரா�சி சா�பாக வ�கால-* Written 

statement, Counter Statement   தயா� ெச1* தா�க� ெச1தத4� தி&.ப�."&ேகச., 

எ�.ஏ.ப�.எ� அர9 வழ�கறிஞ� தி&(A�, அவ�கM�� &.10000 வழXக தனB 

அNவல,. அ>மதி ேவ�ட(ப�கிற*.   

அ�வலக �றி�� 

1.அ>மதி�கலா�. 

2. ேம4க�ட வழ�� க�டண ெதாைக &.10000/ �� தனBஅNவல,. ". 

அ>மதி ெப4G ெதாைக வழXகலா�. 

ெபா�� 07 

ப�லட� நகரா�சி ெபா* 9காதார( பண��� ஹி�டாtசி  வாகன� uல� 

�(ைப கிடXகி� ம� ெகா��த�  பண���  02.04.2019 அ.G வர(ெப4ற 

வ�ைல(�+ளBகளB. வ�பர� கீvக�டவாG 

வ.எ நிGவன-தி. ெபய� ெதாைக & 
1 ப�.எ..ேக. அேசாசிேய�w 

( ஒ& மண� ேநர-தி4�) 
&1400/ 

2 அ�ம. எ�- "வ�w 
( ஒ& மண� ேநர-தி4�) 

&.1450 

3 y ல�9மி எ�- "வ�w 
( ஒ& மண� ேநர-தி4�) 

&1480 

 

ேம4க�ட u.G வ�ைல(�+ளBகளB� ப�.எ..ேக. அேசாசிேய�w நிGவன-தி. 

வ�ைல(�+ளB �ைறவாக உ+ளதா�, ேம4க�ட நிGவன-தி. வ�ைல(�+ளBைய  

ஏ4க தனB அNவல,. அ>மதி ேவ�ட(ப�கிற*. 
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ெபா�� 08 

ப�லட� நகரா�சிய�� உர�கிடX� அைம�க வழXக(ப�ட இடமான 

மாத(A� கிராம� க.ச.எ� 872 � உர�கிடX� பண� ேம4ெகா+M� ெபாg* 

தி&மதி.9மதி  எ.பவ� நகரா�சி�� எதிராக ெச.ைன உய�ந%திம.ற-தி�          

WP.No 5664/2019 � வழ�� ெதாடர(ப�ட*. ேம4க�ட வழ�கி4�  நகரா�சி சா�பாக 

தி&.ப�.ஆன�- அர9 வழ�கறிஞ�  ெச.ைன உய�ந%திம.ற� , ெச.ைன அவ�க+ 

ஆஜராகி வழ�ைக த+Mப$ ெச1தா�. ேம4ப$ வழ�கி4�  வழ�� க�டணமாக  

&.15000/ வழXக ேகா,_+ளா�. ேம4ப$ ெதாைக வழXக தனB அNவல,. அ>மதி 

ேவ�ட(ப�கிற*. 

அNவலக �றி(� 

1. அ>மதி�கலா� 

2. ேம4க�ட வழ�� க�டண-ெதாைக &.15000/ �� தனB அNவல,. ". 

அ>மதி ெப4G ெதாைக வழXகலா�. 

 

 

 தனB அNவல� 
ப�லட� நகரா�சி 


