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

      gšyl« efuh£Á  jåmYtyç‹  rhjhuz¡T£l«  2018 « M©L m¡nlhg® 

khj«  9 M« ehŸ br›thŒ¡»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 

                   ப�லட� நகரா�சிய�� தமி�நா� நக���ற சாைலக� 

உ�க�டைம�� தி�ட� 18-19 � கீ� (சி�ப�-1) வா�� எ%: 07,08,10,12,13,14 ம-.� 18 

ஆகிய ப0திகள2� உ�ள ப3தைட4த தா� சாைலகைள ேபவ� ெமஷி� ெகா%� 

�8�ப�90� பண�90 18.09.2018 அ�. ஒ�ப4த���ள2 ேகார�ப�ட8. ெபற�ப�ட இ? 

ஒ�ப4த���ள2கள2� ெதாழி-A�ப உைற திற9க�ப�� சBபா�9க�ப�ட8. இதி� 

இ? ஒ�ப4த���ள2கள2C� ெதாழி-A�ப த0தி ெப-றி?4ததா�, வ�ைல���ள2 

ஒ�ப4த���ள2 (Price Bid) உைற திற9க�ப�டதி�, கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற 

ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8.  

1.தி?வாள�க�.ம8ரா 

இ�ஜின2யBP, ஒ�ப4ததார�, 

தி?�Q�. 

மதி�பR� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 7.47% அதிக� 

2.தி?.A.ம8ைரவ Uர�, 

ஒ�ப4ததார�, ப�லட�. 

மதி�பR� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 4.96% அதிக� 

          (ந.க.எ% : 313/2018/இ1)    

அ�வலக� �றி�� : 

1.ம�ற� அXமதி வழPகலா�.  

2.ேம-பM பண�90 வர�ெப-ற ஒ�ப4த���ள2கள2� 0ைறவான ஒ�ப4த���ள2 

வழPகிY�ள  தி?.A.ம8ைரவ Uர�, ஒ�ப4ததார� அவ�கள2ட� மதி�பR� வ�ைல 

வ�கிதKதி� பண� ேம-ெகா�ள 04.10.2018 நாள2�ட இZவCவலக கMதKதி� 

வாய�லாக ேக�க�ப�ட8. ஆனா�, ேம-பM ஒ�ப4ததார� மதி�பR� வ�ைல 

வ�கிதKைத வ�ட 4.90% 90 பண� ேம-ெகா�ள இயC� என தன8 கMதKதி� 

வாய�லாக ெதBவ�K8�ளா�. இதைன ம�ற� LM[ ெச\யலா�. 

3. ேம-பM பண�ைய ஒ�ப4ததார� 4.90% ]�தலாக அள2K8�ளதா�, மதி�பR� 

ெதாைக90 மிகாம� பண�ய�ைன ேம-ெகா�ள தன2 அCவல� அXமதி 

வழPகலா�. 
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ெபா�� : 02 

                   ப�லட� நகரா�சிய�� தமி�நா� நக���ற சாைலக� 

உ�க�டைம�� தி�ட� 18-19 � கீ� (சி�ப�-2) வா�� எ%: 11 வ�கபாைளய�  

ப0திகள2� உ�ள ப3தைட4த தா� சாைலகைள ேபவ� ெமஷி� ெகா%� 

�8�ப�90� பண�90 18.09.2018 அ�. ஒ�ப4த���ள2 ேகார�ப�ட8. ெபற�ப�ட இ? 

ஒ�ப4த���ள2கள2� ெதாழி-A�ப உைற திற9க�ப�� சBபா�9க�ப�ட8. இதி� 

இ? ஒ�ப4த���ள2கள2C� ெதாழி-A�ப த0தி ெப-றி?4ததா�, வ�ைல���ள2 

ஒ�ப4த���ள2 (Price Bid) உைற திற9க�ப�டதி�, கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற 

ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8.  

1.தி?வாள�க�.ம8ரா 

இ�ஜின2யBP, ஒ�ப4ததார�, 

தி?�Q�. 

மதி�பR� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 7.91% அதிக� 

2.தி?.A.ம8ைரவ Uர�, 

ஒ�ப4ததார�, ப�லட�. 

மதி�பR� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 4.97% அதிக� 

          (ந.க.எ% : 313/2018/இ1)    

அ�வலக� �றி�� : 

1.ம�ற� அXமதி வழPகலா�.  

2.ேம-பM பண�90 வர�ெப-ற ஒ�ப4த���ள2கள2� 0ைறவான ஒ�ப4த���ள2 

வழPகிY�ள  தி?.A.ம8ைரவ Uர�, ஒ�ப4ததார� அவ�கள2ட� மதி�பR� வ�ைல 

வ�கிதKதி� பண� ேம-ெகா�ள 04.10.2018 நாள2�ட இZவCவலக கMதKதி� 

வாய�லாக ேக�க�ப�ட8. ஆனா�, ேம-பM ஒ�ப4ததார� மதி�பR� வ�ைல 

வ�கிதKைத வ�ட 4.90% 90 பண� ேம-ெகா�ள இயC� என தன8 கMதKதி� 

வாய�லாக ெதBவ�K8�ளா�. இதைன ம�ற� LM[ ெச\யலா�. 

3. ேம-பM பண�ைய ஒ�ப4ததார� 4.90% ]�தலாக அள2K8�ளதா�, மதி�பR� 

ெதாைக90 மிகாம� பண�ய�ைன ேம-ெகா�ள தன2 அCவல� அXமதி 

வழPகலா�. 

 

ெபா�� : 03 

                   ப�லட� நகரா�சிய�� ^\ைம பாரத இய9க� 18-19 � கீ� 

நகரா�சி90 ெசா4தமான மாத�Q� கிராமKதி� உ�ள உர9கிடPகி� சிறிய 

அளவ�லான A% உரமா90த� ைமய� (5Mப�M) ம-.� சாைல வசதி ெச\த� 

பண�90 20.09.2018 அ�. ஒ�ப4த���ள2 ேகார�ப�ட8. ெபற�ப�ட இ? 
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ஒ�ப4த���ள2கள2� ெதாழி-A�ப உைற திற9க�ப�� சBபா�9க�ப�ட8. இதி� 

இ? ஒ�ப4த���ள2கள2C� ெதாழி-A�ப த0தி ெப-றி?4ததா�, வ�ைல���ள2 

ஒ�ப4த���ள2 (Price Bid) உைற திற9க�ப�டதி�, கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற 

ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8.  

1.தி?மதி.V.ேகாமதி, 

ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 4.93% அதிக� 

2.தி?.A.ம8ைரவ Uர�, 

ஒ�ப4ததார�, ப�லட�. 

மதி�பR� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 5.81% அதிக� 

          (ந.க.எ% : 316/2018/இ1)    

அ�வலக� �றி�� : 

1.ம�ற� அXமதி வழPகலா�.  

2.ேம-பM பண�90 வர�ெப-ற ஒ�ப4த���ள2கள2� 0ைறவான ஒ�ப4த���ள2 

வழPகிY�ள  தி?மதி.V.ேகாமதி, ஒ�ப4ததார� அவ�கள2ட� மதி�பR� வ�ைல 

வ�கிதKதி� பண� ேம-ெகா�ள 04.10.2018 நாள2�ட இZவCவலக கMதKதி� 

வாய�லாக ேக�க�ப�ட8. ஆனா�, ேம-பM ஒ�ப4ததார� மதி�பR� வ�ைல 

வ�கிதKைத வ�ட 4.90% 90 பண� ேம-ெகா�ள இயC� என தன8 கMதKதி� 

வாய�லாக ெதBவ�K8�ளா�. இதைன ம�ற� LM[ ெச\யலா�. 

3. ேம-பM பண�ைய ஒ�ப4ததார� 4.90% ]�தலாக அள2K8�ளதா�, மதி�பR� 

ெதாைக90 மிகாம� பண�ய�ைன ேம-ெகா�ள தன2 அCவல� அXமதி 

வழPகலா�. 
 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 04040404    

ப�லட� நகரா�சி திட9கழி[ ேமலா%ைம தி�ட Lத� நிைல ேசகB�ப�-0 

மி�ஆ9கி aல� இயPக9]Mய வாகன� 15 எ%ண�9ைகய�� ச�ைள ெச\த� 

பண�90 19.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� கீ�9க%டவா. 

வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� LMவ�-0� 

ைவ9க�ப�கிற8. 

தி?வாள�க�.ப�Bய� இ��ரbMcb 
அ�� இ�ஜின2யBP ப�ைரேவ� 
லிமி�, ெச�ைன. 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.56% 0ைற[ 

தி?வாள�க�.அ?% இ�Mய� 
ேமா�டா�b, ேசல�. 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.61% 0ைற[ 

தி?வாள�க�.ெச�வரா� 
எ%டப�ைரசb, தி?�Q�. 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
2.78% அதிக� 

            (ந.க.எ% 316/2018இ1) 
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mYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥òmYtyfF¿¥ò    ::::    

1.நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, ெச�ைன அவ�கள2� ெசய�Lைற ஆைண 

ந.க.எ% 22866/ப�3/2018 நா� 23.08.2018� வழPகிய நி�வாக அXமதிய�� 

ெதBவ�K8�ளபM, ேம-பM பண�90 ஆ0� ெமாKத மதி�பR� d.27.00 இல�சKதி� 

10% ெதாைகைய நகரா�சி வ?வா\ நிதிய�� ெசலவ�ன� ேம-ெகா�ள தன2 

அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

2.வர�ெப-.�ள a�. ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 0.61% 0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?வாள�க�.அ?% இ�Mய� 

ேமா�டா�b, ேசல� நி.வனKதி� ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி 

வழPகலா�. 

bgbgbgbghUŸ : hUŸ : hUŸ : hUŸ : 05050505    

               ப�லட� நகரா�சி90�ப�ட ப0திகள2� கீ�9காe� பண�க� 

ேம-ெகா�ள ஒ�ப4த���ள2 அறிவ��� தயா� ெச\ய�ப�ட8. ேம-பM 

ஒ�ப4த���ள2 அறிவ��ப�ைன மாநில அளவ�� ப�ரfர� ெச\ய�ப�டத-0 

கீ�9க%டவா. உ�ள நி.வனPகg90 வ�ள�பர9 க�டண� ெசCKத தன2 

அCவலB� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 313/2018/இ1) 

வ. 

எ% 

ேவைலய�� ெபய� நி.வனKதி� 

ெபய� 

ெதாைக 

(d) 

1 

சாைலக� உ�க�டைம�� ேம�பா��K 

தி�ட� 2018-19 � கீ� தா� சாைலக� 

அைம90� பண� 

ம8 ஆ��b, 

ெச�ைன 
71820 

2 

திட9கழி[ ேமலா%ைமK தி�டKதி� 

கீ� மி�ஆ9கி aல� இயPக9]Mய 

வாகன� 15 எ%ண�9ைக வாP0த� 

ப�ைர� 

அ�வ�ைடசிP, 

ெச�ைன 

100538 

3 

திட9கழி[ ேமலா%ைமK தி�டKதி� 

கீ� நகரா�சி90 ெசா4தமான மாத�Q� 

கிராமKதி� உ�ள உர9கிடPகி� சிறிய 

அளவ�லான A% உரமா90� ைமய� 

ம-.� சாைல வசதி ஏ-ப�K8த� 

ப�ைர� 

அ�வ�ைடசிP, 

ெச�ைன 

110728 

 

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

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 
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bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 06060606    

நகரா�சி அCவலகKதி� பய�ப�Kதி வ?� �திய நகெல�90� இய4திரKதி-0 

ஆ%� பராம�� பண� (01.10.2018 Lத� 30.09.2019 வைர) ெச\Y� பண�90 

தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K ெதாைக ?.0.30 இல�சKதி-0�, ேம-பM பண�ைய 

தி?வாள�க�. சபB ஆ�ேடாெமச�b, தி?�Q� அவ�கள2ட� ஒ�பைட�� பண�யாக 

பண�ைய ேம-ெகா�ள தன2 அCவலB� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 

139/2018/இ1) 

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

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 07070707    

நகரா�சி அCவலகKதி� பய�ப�Kதி வ?� �திய நகெல�90� இய4திரKதி-0 

ேடான� இர%� எ%ண�9ைக வாP0� பண�90 ஆ0� ெசலவ�னK ெதாைக ?.0.25 

இல�சKதி-0�, ேம-பM பண�ைய தி?வாள�க�. சபB ஆ�ேடாெமச�b, தி?�Q� 

அவ�கள2ட� ஒ�பைட�� பண�யாக பண�ைய ேம-ெகா�ள தன2 அCவலB� அXமதி 

ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

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

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 08080808    

ப�லட� நகரா�சி90 ெசா4தமான அ%ணா ேப?48 நிைலய வளாகKதி� உ�ள 

0MநU� fKதிகB90� இய4திரKதி-0 (500 லி�ட� / மண�90) ஆ%� பராமB�� பண� 

(01.10.2018 Lத� 30.09.2019 வைர) ெச\Y� பண�90 தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K 

ெதாைக ?.0.55 இல�சKதி-0 தன2 அCவலB� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 

139/2018/இ1) 

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

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 
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bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 09090909    

ப�லட� நகரா�சி90 அCவலகKதி� உ�ள 0MநU� fKதிகB90� இய4திரKதி-0 

(250 லி�ட� / மண�90) ஆ%� பராமB�� பண� (01.10.2018 Lத� 30.09.2019 வைர) 

ெச\Y� பண�90 தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K ெதாைக ?.0.45 இல�சKதி-0 தன2 

அCவலB� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

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

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 10101010    

ப�லட� நகரா�சி அCவலகKதி-0 எதி��ற� உ�ள ஓைடய��, நா�0 

ேரா� ச4தி�� Lத� ெபா�ளாjசி �றவழிjசாைல வைர மைழநU� வடகா� 

அைம90� பண�90 மாதிB வைரபட� தயா� ெச\8 வழPக�ப�டத-0 ப�Mய� 

ெதாைக d.29,500/ ஐ “The Principal Coimbatore Institute of Technology” நி.வனKதி-0 வழPக 

அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8.    

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

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

    

ெபா�� : 11 

                  இ4நகரா�சி90�ப�ட வா�� எ% 01 Lத� 09 வைர உ�ள 

ஆ�8ைள9 கிண. ம-.� திற4தெவள29 கிண.கள2� உ�ள மி�ேமா�டா�க�, 

Qbட� ேமா�டா� ம-.� கழி[நU� ேமா�டா�கள2� ஏ-ப�� ப38கைள சB 

ெச\Y� பண�90 தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K ெதாைக d.9.50 இல�சKைத 

வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள தன2அCவலB� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. 

(ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 
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ெபா�� : 12 

                  இ4நகரா�சி90�ப�ட வா�� எ% 10 Lத� 18 வைர உ�ள 

ஆ�8ைள9 கிண. ம-.� திற4தெவள29 கிண.கள2� உ�ள மி�ேமா�டா�க�, 

Qbட� ேமா�டா� ம-.� கழி[நU� ேமா�டா�கள2� ஏ-ப�� ப38கைள சB 

ெச\Y� பண�90 தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K ெதாைக d.9.50 இல�சKைத 

வ?வா\ 0MநU� நிதிய�� ேம-ெகா�ள தன2அCவலB� அXமதி 

ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

ெபா�� : 13 

                  வா�� எ% 15 அ%ணாநக� க�ன2யாKதா� ேகாவ�� வ Uதி, 

ேகாழி�ப%ைண வ Uதி, ப�ள290 ப���ற� உ�ள ப0திகள2� மைழநU� வMகா� 

ப3தைட48�ளதா�, மைழநU� வMகாைல �8�ப�90� பண�90 தயாB9க�ப�ட 

மதி�பR��K ெதாைக ?.4.50 இல�சKதி-0 ம�றKதி� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. 

(ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

ெபா�� : 14 

                  வா�� எ% 15 அ%ணாநக� ேம�நிைலK ெதா�M வளாகKதி� 

�-க�, ெசMக� வள�48 fகாதார ேக� ஏ-ப�வதா� அ�ப0திய�ைன f-றிC� 

ேபவ�ப�ளா9 க-க� ம-.� இதர பண�க� ேம-ெகா�g� பண�90 தயாB9க�ப�ட 

மதி�பR��K ெதாைக d.10.00 இல�சKதி-0 ம�றKதி� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. 

(ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 
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ெபா�� : 15 

                  வா�� எ% 8 கி?�ணா நக� ப0திய�� �தியதாக பகி�மான 

0ழா\க� பதி90� பண�90 தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K ெதாைக d.0.30 

இல�சKதி-0 ம�றKதி� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

2.ேம-பM பண�ைய தி?.P.L?க� அவ�கள2ட� ஒ�பைட�� பண�யாக பண�ைய 

ேம-ெகா�ள தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

ெபா�� : 16 

                  வா�� எ% 15 அ%ணாநக� ப�ள2வாச� மர9கைட வ Uதி, 

க�ன2யாKதா� ேகாவ�� வ Uதிய�� �தியதாக 11/2 இ�� இ?�� 0ழா\க� பதி90� 

பண�90 தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K ெதாைக d.0.30 இல�சKதி-0 ம�றKதி� 

அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

2.ேம-பM பண�ைய தி?.P.L?க� அவ�கள2ட� ஒ�பைட�� பண�யாக பண�ைய 

ேம-ெகா�ள தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

ெபா�� : 17 

                  வா�� எ% 6 பjசாபாைளய� ஓைடய�� கழி[நU� ேதPகி 

fகாதார ேக� ஏ-ப�வதா�, ஓைடைய Front end loader aல� ^� வா?� பண�90 

தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K ெதாைக d.1.00 இல�சKதி-0 ம�றKதி� அXமதி 

ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

 

 

 



9 

 

ெபா�� : 18 

                  வா�� எ% 8 பன�பாைளய� அBசன காலன2, தாரா�ர� ேரா�, 

ெபKதா�பாைளய� ேரா�, பழன2jசாமி நக� ஆகிய ப0திகள2� உ�ள 0MநU� 

0ழா\கள2� வ��ட� 2 இ�� ஆன உ�ளதா�, 0MநU� சBயான அ3Kத� 

இ�லாததா�, 0MநU� 0ைறவாக வ?வதா�, ேம-க%ட ப0திகள2� �தியதாக 3 

இ�� 0ழா\ பதி90� பண�90 தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K ெதாைக d.3.50 

இல�சKதி-0 ம�றKதி� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

ெபா�� : 19 

                  வா�� எ% 14 சிMசி காலன2 ம-.� வா�� எ% 18 ப�Mஓ 

காலன2ய�� உ�ள ேம�நிைலK ெதா�M வளாகPகள2� உ�ள �தியதாக வா�[ 

ெதா�Mக� ம-.� கழி�ப�டPக� க��த� ேபா�ற பண�கைள ேம-ெகா�g� 

பண�90 தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K ெதாைக d.2.00 இல�சKைத வ?வா\ நிதிய�� 

ேம-ெகா�ள தன2அCவலB� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ 0MநU� நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 

ஆ� ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி 

வழPகலா�. 

. 

ெபா�� : 20 

                  வா�� எ% 18 எb.ஏ.ப� நக� QPகாவ�� A%eய�� உரமா90� 

ைமய� அைம�பத-0 தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K ெதாைக d.1.30 இல�சKைத 

வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள தன2அCவலB� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. 

(ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 
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ெபா�� : 21 

                  வா�� எ% 12 ெகாசவ�பாைளய� சாைல கழி�ப�டKதி� அ?கி� 

�தியதாக 4 இ�� ம-.� 5 இ�� ப�வ�சி 0ழா\க� பதி90� பண�90 

தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K ெதாைக d.2.00 இல�சKைத வ?வா\ நிதிய�� 

ேம-ெகா�ள தன2அCவலB� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

ெபா�� : 22 

                  வா�� எ% 6 பjசாபாைளய� ம-.� வா�� எ% 10 சிKத�பல� 

ேரா�, ஹாbட� காலன2 ப0திகள2� உ�ள ெபா89கழி�ப�டPகள2� கத[க� 

ம-.� மி�சாதனPக� ேபா�றைவ ப3தைட48�ளதா�, அதைன பராமB�� பண� 

ேம-ெகா�g� பண�90 தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K ெதாைக d.2.00 இல�சKைத 

வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள தன2அCவலB� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. 

(ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

ெபா�� : 23 

                  வா�� எ% 15 அ%ணாநக� ப�ள2வாச� வ Uதி அ?ேக உ�ள 4 

0.90 வ Uதிகள2� �தியதாக 0MநU� பகி�மான 0ழா\ பதி90� பண�90 

தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K ெதாைக d.1.00 இல�சKதி-0 ம�றKதி� அXமதி 

ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

ெபா�� : 24 

                  வா�� எ% 9 தி?jசி சாைலய�� நகரா�சி அCவலகKதி� 

எதி��ற� உ�ள ஓைடய�� த���jfவ� ம-.� கா�வா\ க��� பண�90 

ஓைடய�� கழி[நU� எZவள[ ெச�கிற8 என அளவ U� ெச\ய ேவ%MY�ள8. 
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அத-கா0� உKேதச ெசலவ�னK ெதாைக d.11,8000�, ேம-பM பண�ைய 

தி?வாள�க�.ஆ�ேடாெமச�b ெமய��டனb ேமேன�ெம%� சிbட�, ேகாைவ 

நி.வனKதிட� ஒ�பைட�� பண�யாக பண�ைய ேம-ெகா�ள தன2 அCவலB� 

அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[�, பண�ைய 

தி?வாள�க�.ஆ�ேடாெமச�b ெமய��டனb ேமேன�ெம%� சிbட�, ேகாைவ 

நி.வனKதிட� ஒ�பைட�� பண�யாக பண�ைய ேம-ெகா�ள  தன2அCவல� அXமதி 

வழPகலா�. 

 

ெபா�� : 25 

                  வா�� எ% 15 அ%ணாநக� தUயைண�� நிைலய ப���ற� உ�ள 

7.50 HP மி�ேமா�டா� ப3தைட48 இய9க LMயாம� உ�ள8. ேம-பM 

மி�ேமா�டா� ெபா?Kத�ப�� 15 வ?டPகg90 ேம� ஆகிற8. எனேவ இத-0 

பதிலாக �தியதாக மி�ேமா�டா� ெபா?K8� பண�90 தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K 

ெதாைக d.1.00 இல�சKதி-0 ம�றKதி� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 

139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

ெபா�� : 26 

                  வா�� எ% 11 இ��ராய� வ��லா ேல அ[� ப0திய�� 

சி.பால� ம-.� மைழநU� வMகா� ப38 பா�Kத� பண�90 தயாB9க�ப�ட 

மதி�பR��K ெதாைக d.2.50 இல�சKதி-0 ம�றKதி� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. 

(ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

ெபா�� : 27 

                  வா�� எ% 02 ேசடபாைளய� மயான வளாக� ம-.� வா�� 

எ% 08 பன�பாைளய� மயான வளாக� ஆகிய இ? இடPகள2� A%eய�� 
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உரமா90� ைமய� (Onsite composting) அைம90� பண�90 தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K 

ெதாைக d.2.60 இல�சKதி-0 ம�றKதி� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 

139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

ெபா�� : 28 

                  வா�� எ% 14 சிMசி காலன2 ேம�நிைலK ெதா�M வளாக� 

ம-.� வா�� எ% 15 அ%ணா நக� ேம�நிைலK ெதா�M வளாக� ஆகிய இ? 

இடPகள2� A%eய�� உரமா90� ைமய� (Onsite composting) அைம90� பண�90 

தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K ெதாைக d.2.60 இல�சKதி-0 ம�றKதி� அXமதி 

ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

ெபா�� : 29 

                  வா�� எ% 14 உழவ� ச4ைத வளாக� ம-.� வா�� எ% 11 

வ�கபாைளய� ேம�நிைலK ெதா�M வளாக� ஆகிய இ? இடPகள2� A%eய�� 

உரமா90� ைமய� (Onsite composting) அைம90� பண�90 தயாB9க�ப�ட மதி�பR��K 

ெதாைக d.2.60 இல�சKதி-0 ம�றKதி� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 

139/2018/இ1) 

அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

ெபா�� : 30 

                  நகரா�சி ெபா8 fகாதார ப�Bவ�-0 �தியதாக இர%� 

எ%ண�9ைகய�லான Portable Fogging machine (Pulse fogging-Jet type) இய4திரPக� அரf 

நி�ணய வ�ைலய�� (DGS&D) ெகா�Lத� ெச\ய ஆ0� ெசலவ�னK ெதாைக ?.1.52 

இல�சKதி-0�, ேம-பM பண�ைய தி?வாள�க�. ெசவ� bடா� MேரMP க�ெபன2, 

ெச�ைன அவ�கள2ட� ேநரMயாக ெகா�Lத� ெச\வத-0 தன2 அCவலB� 

அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 139/2018/இ1) 
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அ�வலக� �றி�� : 

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 31313131    

நகரா�சி90 ெசா4தமான QPகா9கg90 க�ப�ேவலி அைமKத� ம-.� அறிவ��� 

பலைக ெபா?K8த� பண�90 25.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� 

கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� 

LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8.  

1.தி?.V.க?�பசாமி, 

ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.38% 0ைற[ 

2.தி?.P.L?க�, ஒ�ப4ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
1.34% அதிக� 

               (ந.க.எ% 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.08.2018 ேததிய��ட 176 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.5,70,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 0.38% 0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?.V.க?�பசாமி, ஒ�ப4ததார� 

அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

    

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 32323232    

நகரா�சி90 அCவலகKதி� �திதாக தUயைண�� க?வ�க� ெபா?K8த� ம-.� 

அ�மா உணவகKதி� ஏ-கனேவ உ�ள தUயைண�� க?வ�கg90 வாY9க� 

நிர��த� பண�90 25.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� 

கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� 

LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 

 1.தி?வாள�க�.பய� bடா� 

இ��ஜின2யBP, ேகாைவ 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.40% 0ைற[ 

2. தி?வாள�க�.மகா 

இ��ஜின2யBP, ேகாைவ 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
2.39% அதிக� 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.08.2018 ேததிய��ட 174 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.2,00,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 0.40% 0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?வாள�க�.பய� bடா� 

இ��ஜின2யBP, ேகாைவ அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� 

அXமதி வழPகலா�. 
    

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 33333333    

வா�� எ% 1 Lத� 18 வைர ெபா?Kத�ப���ள �Bய மி�வ�ள90கள2� Mசிலி� 

வா�ட� ம-.� பராமB�� பண� ேம-ெகா�gத� பண�90 25.09.2018 ஆ� 

ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற இ? 

ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 

 1.தி?வாள�க�.வாலதி ைப� 

கா��ேபாேரச�, ேகாைவ 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
12.90% அதிக� 

2. தி?வாள�க�.� பாரK 

அ�� ேகா, ேகாைவ 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கித�  

               (ந.க.எ% 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.08.2018 ேததிய��ட 194 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.90,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைலவ�கித� 

அள2K8�ள தி?வாள�க�. � பாரK அ�� ேகா, ேகாைவ அவ�கள8 

ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 
    

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 34343434    

வா�� எ% 04 மகால�fமி�ர� ப0திய�� மைழநU� வMகா� க��த� பண�90 

25.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற 

இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 

 1.தி?.A.ம8ைரவ Uர�, 
ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.34% அதிக� 

2.தி?மதி.V.ேகாமதி, 
ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.06% 0ைற[ 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.08.2018 ேததிய��ட 178 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.10,00,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 0.06% 0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?மதி.V.ேகாமதி, ஒ�ப4ததார� 

அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 
    

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 35353535    

வா�� எ% 07 அப�ராமி நக� Lத� வ Uதிய�� மைழநU� வMகா� க��த� பண�90 

25.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற 

இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 

1.தி?மதி.V.ேகாமதி, 

ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.07% 0ைற[ 

2.தி?.A.ம8ைரவ Uர�, 

ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.28% அதிக� 

               (ந.க.எ% 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.08.2018 ேததிய��ட 167 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.10,00,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 0.07% 0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?மதி.V.ேகாமதி, ஒ�ப4ததார� 

அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 
    

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 36363636    

வா�� எ% 07 அப�ராமி நக� இர%டாவ8 ம-.� 0.90 வ Uதிய�� மைழநU� 

வMகா� க��த� பண�90 25.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� 

கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� 

LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 

 1.தி?.A.ம8ைரவ Uர�, 
ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.28% அதிக� 

2.தி?மதி.V.ேகாமதி, 
ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.07% 0ைற[ 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.08.2018 ேததிய��ட 171 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.10,00,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 0.07% 0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?மதி.V.ேகாமதி, ஒ�ப4ததார� 

அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 
    

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 37373737    

வா�� எ% 08 இ4திரா நக� ப0திய�� ஏ-கனேவ உ�ள ஆ�8ைள9 கிண-றி� 

�திதாக மி� ேமா�டா� ெபா?K8த� பண�90 25.09.2018 ஆ� ேததிய�. 

ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� 

ம�றKதி� பா�ைவ90� LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 

 1.தி?.V.க?�பசாமி, 

ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
1.97% அதிக� 

2.தி?.P.L?க�, ஒ�ப4ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.04% 0ைற[ 

               (ந.க.எ% 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.08.2018 ேததிய��ட 165 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.1,00,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 0.04% 0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?.P.L?க�, ஒ�ப4ததார� 

அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 
    

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 38383838    

வா�� எ% 08 ெபKதா�பாைளய� சாைலய�� கணபதி நக?90 கிழ90 ப0திய�� 

மைழநU� வMகா� க��த� பண�90 25.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 

ேகாBயதி� கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� 

பா�ைவ90� LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 

1.தி?.V.க?�பசாமி, 

ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.04% 0ைற[ 

2.தி?.P.L?க�, ஒ�ப4ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.35% அதிக� 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.08.2018 ேததிய��ட 180 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.5,50,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 0.04% 0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?.V.க?�பசாமி, ஒ�ப4ததார� 

அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 
    

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 39393939    

வா�� எ% 08 பன�பாைளய� மாBய�ம� ேகாவ�� அ?ேக மைழநU� வMகா� 

க��த� பண�90 25.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� 

கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� 

LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 

1.தி?.C.ச%Lக�, 

ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.04% 0ைற[ 

2.தி?வாள�க�.ேக.எb.ப� 

அ�� ேகா, ஒ�ப4ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.32% அதிக� 

               (ந.க.எ% 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.08.2018 ேததிய��ட 181 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.7,50,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 0.04% 0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?.C.ச%Lக�, ஒ�ப4ததார� 

அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 40404040    

வா�� எ% 11 ஆ%டா� QPகா இடKதி� ]�தலாக A%eரமா90� ைமய� 

க��த� ம-.� கா�கி� தள� அைமKத� பண�90 25.09.2018 ஆ� ேததிய�. 

ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� 

ம�றKதி� பா�ைவ90� LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 

1.தி?.P.L?க�, ஒ�ப4ததார�, 
ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.60% அதிக� 

2.தி?.V.க?�பசாமி, 
ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.08% 0ைற[ 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.08.2018 ேததிய��ட 177 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.10,00,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 0.08% 0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?.V.க?�பசாமி, ஒ�ப4ததார� 

அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 41414141    

வா�� எ% 11 மகால�fமி அெவ�� ப0திய�� ெமய�� 0ழா\ அைம90� 

பண�90 25.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� கீ�9க%டவா. 

வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� LMவ�-0� 

ைவ9க�ப�கிற8. 

1.தி?.V.க?�பசாமி, 
ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
1.69% அதிக� 

2.தி?.P.L?க�, ஒ�ப4ததார�, 
ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.07% 0ைற[ 

               (ந.க.எ% 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.08.2018 ேததிய��ட 178 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.1,00,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 0.07% 0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?.P.L?க�, ஒ�ப4ததார� 

அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 
    

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 42424242    

வா�� எ% 18 எb.ஏ.ப�. நகB� �திதாக க�ட�ப�� வ?� 1.00 இல�ச� லி�ட 

ெகா�ளள[ ெகா%ட ேம�நிைலK ெதா�M90 ெமய�� ைல� ம-.� 0MநU� 

வ�நிேயாக 0ழா\க� பதிKத� பண�90 25.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 

ேகாBயதி� கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� 

பா�ைவ90� LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 

1.தி?.P. L?க�, ேம��� 

ேட�. 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
6.18% அதிக� 

2. தி?வாள�க�.ராஜா அ�� 

ேகா, ேம��� ேட�. 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
5.03% அதிக� 

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

1.ம�ற� அXமதி வழPகலா�.  

2.ேம-பM பண�90 வர�ெப-ற ஒ�ப4த���ள2கள2� 0ைறவான ஒ�ப4த���ள2 

வழPகிY�ள தி?வாள�க�.ராஜா அ�� ேகா, ேம��� ேட� நி.வனKதி� மதி�பR� 

வ�ைல வ�கிதKதி� பண� ேம-ெகா�ள 04.10.2018 நாள2�ட இZவCவலக கMதKதி� 

வாய�லாக ேக�க�ப�ட8. அத�பM மதி�பR� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 0.01% 

0ைறவாக பண� ேம-ெகா�ள தன8 கMதKதி� வாய�லாக ெதBவ�K8�ளா�.  

3. ேம-பM பண�ைய ஒ�ப4ததார� வழPகிY�ள தி?வாள�க�.ராஜா அ�� ேகா, 

ேம��� ேட� நி.வனKதி� ஒ�ப4த���ள2ைய தன2 அCவல� அXமதி 

வழPகலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 43434343    

வா�� எ% 1 Lத� 18 வைர உ�ள ப0திகள2� ெத?மி� வ�ள90 ெப�Mக�, 

ச�வ Ub ஒய�க� ப3தைட48�ளைத மா-.த� ம-.� �திய மி� இைண�� 

ெப.த� பண�90 25.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� 

கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� 

LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 

1.தி?.V.க?�பசாமி, 
ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
2.45% அதிக� 

2.தி?.P.L?க�, ஒ�ப4ததார�, 
ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.13% 0ைற[ 

               (ந.க.எ% 139/2018இ1) 

mYtyfmYtyfmYtyfmYtyfF¿¥òF¿¥òF¿¥òF¿¥ò    ::::    

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 31.07.2018 ேததிய��ட 148 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.2,00,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 0.13% 0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?.P.L?க�, ஒ�ப4ததார� 

அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 
    

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 44444444    

வா�� எ% 1 எ�.எb.ப�. நகB� �திதாக க�ட�ப���ள ேம�நிைலK 

ெதா�Mய�லி?48 0MநU� வ�நிேயாக� ெச\ய �திதாக பகி�மான 0ழா\க� ம-.� 

ெமய�� 0ழா\ பதிKத� பண�90 25.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 

ேகாBயதி� கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� 

பா�ைவ90� LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 
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1.தி?.P. L?க�, ேம��� 
ேட�. 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
6.18% அதிக� 

2. தி?வாள�க�.ராஜா அ�� 
ேகா, ேம��� ேட�. 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
5.03% அதிக� 

               (ந.க.எ% 139/2018இ1) 

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

1.ம�ற� அXமதி வழPகலா�.  

2.ேம-பM பண�90 வர�ெப-ற ஒ�ப4த���ள2கள2� 0ைறவான ஒ�ப4த���ள2 

வழPகிY�ள தி?வாள�க�.ராஜா அ�� ேகா, ேம��� ேட� நி.வனKதி� மதி�பR� 

வ�ைல வ�கிதKதி� பண� ேம-ெகா�ள 04.10.2018 நாள2�ட இZவCவலக கMதKதி� 

வாய�லாக ேக�க�ப�ட8. அத�பM மதி�பR� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 0.01% 

0ைறவாக பண� ேம-ெகா�ள தன8 கMதKதி� வாய�லாக ெதBவ�K8�ளா�.  

3. ேம-பM பண�ைய ஒ�ப4ததார� வழPகிY�ள தி?வாள�க�.ராஜா அ�� ேகா, 

ேம��� ேட� நி.வனKதி� ஒ�ப4த���ள2ைய தன2 அCவல� அXமதி 

வழPகலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 45454545    

வா�� எ% 5 மPகல� சாைலய�� �தியதாக பகிமான 0ழா\க� ம-.� 

வ�நிேயாக ெமய�� 0ழா\கைள பதிKத� பண�90 25.09.2018 ஆ� ேததிய�. 

ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� 

ம�றKதி� பா�ைவ90� LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 

1.தி?.V.க?�பசாமி, 
ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
1.03% அதிக� 

2.தி?.P.L?க�, ஒ�ப4ததார�, 
ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.06% 0ைற[ 

               (ந.க.எ% 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.05.2018 ேததிய��ட 106 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.10,00,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 0.06% 0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?.P.L?க�, ஒ�ப4ததார� 

அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 46464646    

வா�� எ% 8 தி?�Q� சாைல அலPகா� திேய�ட� L�� மைழநU� வMகா� 

க��� பண�90 25.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� 
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கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� 

LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 

1.தி?வாள�க�.M.ஆ�. 
க�b�ர9ஸ�, ஒ�ப4ததார�, 
ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.81% அதிக� 

2.தி?.C.ேதவரா�, ஒ�ப4ததார�, 
ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.07% 0ைற[ 

               (ந.க.எ% 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.04.2018 ேததிய��ட 74 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.6,50,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 0.07% 0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?.C.ேதவரா�, ஒ�ப4ததார� 

அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 47474747    

வா�� எ% 04 அரf கைல9க��B எதி��ர�, வா�� எ% 08 தி?�Q� ேரா� 

ச4தி��, வா�� எ% 14 காவ� நிைலய� எதி��ற� ஆகிய இடPகள2� நவ Uன 

பயண�ய� நிழ-0ைட அைமKத� பண�90 25.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 

ேகாBயதி� கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� 

பா�ைவ90� LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 

1.தி?.V.க?�பசாமி, 

ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கித� 

2.தி?.P.L?க�, ஒ�ப4ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.34% அதிக� 

               (ந.க.எ% 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.05.2018 ேததிய��ட 100 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.10,00,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைலவ�கித� 

அள2K8�ள தி?.V.க?�பசாமி, ஒ�ப4ததார� அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 

அCவல� அXமதி வழPகலா�. 
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bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 48484848    

வா�� எ% 14 ெச�Mபாைளய� ேரா� ச4தி��, வா�� எ% 15 அ%ணாநக� 

ேகாைவ சாைல ஆகிய இடPகள2� நவ Uன பயண�ய� நிழ-0ைட அைமKத� 

பண�90 25.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� கீ�9க%டவா. 

வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� LMவ�-0� 

ைவ9க�ப�கிற8. 

1.தி?.P.L?க�, ஒ�ப4ததார�, 
ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.34% அதிக� 

2.தி?.V.க?�பசாமி, 
ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கித� 

               (ந.க.எ% 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.05.2018 ேததிய��ட 101 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.6,60,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைலவ�கித� 

அள2K8�ள தி?.V.க?�பசாமி, ஒ�ப4ததார� அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 

அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 49494949    

வா�� எ% 09 உ%ணாKத�மா� ச4தி� கா�கி� தள� �8�ப�Kத� பண�90 

25.09.2018 ஆ� ேததிய�. ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற 

இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8. 

1.தி?.V.க?�பசாமி, 

ஒ�ப4ததார�, ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.01% 0ைற[ 

2.தி?.P.L?க�, ஒ�ப4ததார�, 

ப�லட� 

மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 
0.04% அதிக� 

               (ந.க.எ% 139/2018இ1) 

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

1.இ�பண�90 நகரம�ற� தன8 30.08.2018 ேததிய��ட 182 ஆ� எ% 

தU�மானKதி� மதி�பR� ?.2,50,000/-90 அXமதி வழPகி உ�ள8. 

2.வர�ெப-.�ள இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத 

வ�ட 0.01% 0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?.V.க?�பசாமி, ஒ�ப4ததார� 

அவ�கள8 ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 
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ெபா�� : 50 

                   பாராgம�ற உ.�ப�ன� உ��� வள�jசி தி�ட� 2018-19 � கீ� 

வா�� எ% 14 ேகாைவ - ெச�Mபாைளய� சாைல ச4தி�ப�� உய�மி� ேகா�ர 

வ�ள90 அைம90� பண�90 05.10.2018 அ�. ஒ�ப4த���ள2 ேகாBயதி� 

கீ�9க%டவா. வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2க� ம�றKதி� பா�ைவ90� 

LMவ�-0� ைவ9க�ப�கிற8.  

1.தி?வாள�க�.ச� 
எ�ட�ப�ைரசb, ெச�ைன 

மதி�பR� வ�ைல வ�கிதKைத 
வ�ட 0.01% 0ைற[ 

2.தி?வாள�க�. � 0ேளாப� 
ைல�, தி?jசி  

மதி�பR� வ�ைல வ�கிதKைத 
வ�ட 1.30% அதிக� 

          (ந.க.எ% : 557/2018/இ1)    

அ�வலக� �றி�� : 

1.மாவ�ட ஆ�சிK தைலவ�,தி?�Q� அவ�கள2� ந.க.எ% 2948/2018/அ6 நா� 

04.06.2018� d.9,00,000/90 நி�வாக அXமதி வழPக�ப���ள8. 

2. வர�ெப-ற இ? ஒ�ப4த���ள2கள2� மதி�பR�� வ�ைல வ�கிதKைத வ�ட 0.01% 

0ைறவான வ�ைலவ�கித� அள2K8�ள தி?வாள�க�.ச� எ�ட�ப�ைரசb, 

ெச�ைன நி.வன� அள2K8�ள ஒ�ப4த���ள2ய�ைன தன2 அCவல� அXமதி 

வழPகலா�. 

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 51515151    

ப�லட� நகரா�சிய�� ^\ைம பாரத இய9க� திட9கழி[ ேமலா%ைம 

தி�டKதி� கீ� நகர�ப0திகள2� ேசகரமா0� ம90� கழி[கைள உரமா90� 

ெபா?�� மாத�Q� கிராமKதி� உ�ள நகரா�சி90 ெசா4தமான உர9கிடPகி� 

சிறிய அளவ�லான A% உரமா90� ]ட� அைம90� பண�90 அbதிவார� 

அைம9க ம%ண�� த�ைமைய பBேசாதைன ெச\8 அறி9ைக ெபற�ப�ட8. 

அத-0 பBேசாதைன9 க�டண� d.29500 ஐ தன2 அCவல� L� அXமதி ெப-. 

ேகாைவ ெதாழி� A�ப க��B (CIT) நி.வனKதி-0 ெதாைக வழPகியைத ம�ற� 

அPகீகB9கலா�. (ந.க.எ% 316/2018/இ1) 

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

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

 
ெபா�� 52 
ப�லட� நகரா�சி90�ப�ட ப0திய�� ெடP0 கா\jச� த��� நடவM9ைகக� ேம-ெகா�g� 

ெபா?�� 300 வ U�M-0 ஒ? பண�யாள� எ�ற Lைறய��த-ேபா8 பண�யா-றி வ?கி�றன�. 

ேமC� ெபா8 ம9கைள ெதா-.ேநாய�லி?48 பா8கா90� ெபா?�� வ�ழி��ண�[ ேநா��b, 
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bM9க�, ம-.� ப�ள9b ேபன� ஆகியன ைவ�பத-0 ஆ0� உKேதச ெசலவ�ன� ?.80,000 90 

ம�ற அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8  

அCவலக 0றி�� தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 
ெபா�� 53 
ப�லட� நகரா�சி ெபா8 fகாதார�ப�Bவ�-0 ேதைவயான ெலம� கிராb ஆய�� ?.4.00 

இல�சKதி-0 வாPக தன2 அCவலB� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8  

அCவலக 0றி�� தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 

ெபா�� 54 
ப�லட� நகரா�சிய�� நிர4தர 8��ர[ பண�யாள�களாக 37 பண�யாள�க� பண��B48 

வ?கி�றன�. ேமC� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கள2� ெசய�Lைறக� கMத� 

ந.க.எ% 47794/ப�3/13 நா� 31.12.2013 � பM 101 8��ர[ பண�யாள�க� ஒ�ப4த 

அM�பைடய�� பண��B48 வ?கி�றன�. ேமC� அரசாைண எ% 101 நா� 30.04.1997 � 

பM இ4நகரா�சி90 8 ஓ��ந�க� ம-.� 208 8��ர[ பண�யாள�க� 

ேதைவ�ப�கி�றன�. த-ேபா8 8\ைம இ4தியா தி�டKதி� கீ� A% உர90M� (MCC) 

ம-.� ேப�டBயா� இயPக�ப�� வாகன� வாPக�பட[�ளதா�, திட9கழி[கைள 

ம90� ம-.� ம9காத கழி[களாக ப�B9க௬�தலாக பண�யாள�க� 

ேதைவ�ப�கி�றன�. எனேவ ெபா8 fகாதார அவசர அவசிய� க?தி 13 ஓ��ந�க� 

ம-.� 150 8��ர[ பண�யாள�கைள ஒ�ப4த அM�பைடய�� நகரா�சி நி�வாக 

ஆைணய?90 க?K8? அX�ப தன2 அCவலB� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8 

அCவலக 0றி��  

தன2 அCவலB� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. 
 
ெபா�� 55 
ப�லட� நகரா�சி90�ப�ட வ.ைம9ேகா�M-0 கி� உ�ேளா� ப�Mய� வ�பர� 1, 

ல�fமி க/ெப சி�னரா�, வா�� எ% 13 ேஜ.ேக.ேஜ காலன2, மாண�9கா�ர� ேரா�, 

ப�லட� அCவலக 0றி��  

தன2 அCவல� 
அXமதி வழPகலா� 

 
ெபா�� 56 
ப�லட� நகரா�சி ெபா8 fகாதார�ப�Bவ�� பய�ப�Kதி வ?� சிறிய ரக ெகாf��ைக 

இய4திரKதி-0 ேதைவயான ேகb சிலி%ட�க� 0ைறவான எ%ண�9ைகய�� 

உ�ளதா� ெபா8 fகாதார அவசர அவசிய� க?தி ெபா8 ம9கைள ெதா-. 

ேநாய�லி?48 பா8கா90� ெபா?�� 300 எ%ண�9ைகய�லான சிலி%ட�க� 

வாPக[� இத-0 ஆ0� ேதாராய ெசலவ�ன� ?.1.20 இல�சKதி-0 

தன2அCவலB�அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8  

அCவலக 0றி��  

தன2 அCவல� அXமதி9கலா�. 

 
ெபா�� 57 
ப�லட� நகரா�சி ெபா8 fகாதார�ப�Bவ�� Lத� நிைல ேசகB�ப�-0 பய�ப�Kதி 
வ?� த�gவ%Mகள2� ைவ9க�ப�� 0�ைப ெதா�Mக� ப3தைட48�ளதா� 

ெபா8 fகாதார அவசர அவசிய� க?தி 200 ப��க� வாP0வத-0 தன2 அCவலB� 

தU�மான எ% 91 நா� 30.05.2018 � ?.60000/ 90 அXமதி வழPக�ப���ள8. ேம-பM 

ப��கள2� ஒ? ப��ன2� வ�ைல ேதாராயமாக ?.1300 எX� நிைலய�� உ�ள8. எனேவ 

ப��க� வாPக ேதாராயமாக ேதைவ�ப�� ெதாைக ?.3,00,000 / ஆ0� ஆகேவ . 
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த-ேபா8 ௬�தலாக ேதைவ�ப�� ெதாைக ?.2,40,000/ 90 தன2 அCவலB� அXமதி 
ேவ%ட�ப�கிற8. 

அCவலக 0றி��  

தன2 அCவல� அXமதி9கலா�. 

 

 
ெபா�� 58 
ப�லட� நகரா�சி ப0திகள2� ேசகரமா0� உல� கழி[கைள A% உரமா90� 

ைமயKதி� ெகா%� ெச�C� ெபா?�� Lத� நிைல (ம) இர%டா� நிைல 

ேசகB�ப�-கான வைரபட� auto cad � வைரவத-0 26.07.2018 அ�. வ�ைல���ள2க� 

ேகார�ப�டைதய�K8 16.10.2018 அ�. வர�ெப-ற வ�ைல���ள2கள2� வ�பர� 

ப��வ?மா. வ.எ ேவைலய�� ெபய� லிPகேகbவர� அவ�கள2� வ�ைல வ�கித� 

ேகாப� க%ண� அவ�கள2� வ�ைல வ�கித� ேயாேகbவர� அவ�கள2� வ�ைல 

வ�கித� 1 மாத�Q� எ�சிசி 9கான வைரபட� வைரத� 4500 4500 4500 2 ஆ%டா� நக� 

எ�சிசி 9கான வைரபட� வைரத� 2500 2700 2500 3 L3ைமயான நக� L3வ8மான 

வைரபட� வைரத� 1500 1500 1800 8500 8700 8800 ேம-க%ட வ�ைல���ள2கள2� 

தி?.லிPேகbவர� அவ�கள2� வ�ைல���ள2 0ைறவாக உ�ளதா� 

வ�ைல���ள2ைய ஏ-க ம�றKதி� அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. அCவலக 0றி�� 

ேம-காண� வ�ைல���ள2கள2� 0ைறவான வ�ைல���ள2 வழPகிய 

தி?.லிPேகbவர� அவ�கg90 ெபா8 fகாதார அவசர அவசிய� க?தி தன2 
அCவலB� L� அXமதி வழPகலா�. 
அCவலக 0றி��  

தன2 அCவல� அXமதி9கலா�. 

 
ெபா�� 59 
        ப�லட� நகரா�சி90�ப�ட வ.ைம9ேகா�M-0 கி� உ�ேளா� ப�Mய� 

வ�பர� 1, ெஜயா க/ெப பரமசிவ�, வா�� எ% 13 ேஜ.ேக.ேஜ காலன2, மாண�9கா�ர� 

ேரா�, ப�லட�  

அ�வலக �றி��  

தன2 அCவல� அXமதி வழPகலா� 

       
ெபா�� 60 
ப�லட� நகரா�சி90�ப�ட ப0திய�� ெடP0 கா\jச� த��� நடவM9ைகக� 
ேம-ெகா�g� ெபா?�� 300 வ U�M-0 ஒ? மb8� எ�ற அM�பைடய�� தன2யா� 
ஒ�ப4த அM�பைடய�� outsourcing �ல� நகர ம9க� ெதாைக90 ஏ-ப அ4த4த 
நகரா�சி நி�வாக அXமதி வர��90�ப�� பண�யம�Kதி ெகா�gமா. 
அறி[.Kத�ப�ட8. ேம-பM அறி[.Kதலி� பM இ4நகரா�சிய�� த-ேபாைதய 
ெமாKத வ U�க� 14797 ஆ0�. 300 வ U�கg90 ஒ? மb8� வ Uத�  14797 வ U�கg90 
49 மb8� பண�யாள�க� ெவள29ெகாண�[ (outsourcing) ஒ? வ?ட காலKதி-0 
ஒ�ப4த அM�பைடய�� நியமன� ெச\8 ெகா�ள[�, இத-0 ஆ0� உKேதச 
ெசலவ�ன�?.84,00,000 (?பா\ எ%பK8 நா�0 இல�ச�) 90 ம�றKதி� அXமதி 
ேவ%ட�ப�கிற8. 
அCவலக 0றி��  
    ேம-க%ட பண�ய�ைன ெபா8 fகாதார அவசர அவசிய� க?தி தன2 அCவல� 
அXமதி வழPகலா�.    
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ெபா�� 61 
gšyl« efuh£Áæš fâå Ãçéš  ãuªju gâahs®fŸ   Ïšyhj fhuz¤Âdhš 

mYtyf¥ gâfŸ jilæ‹¿ eilbgw btë¡bfhz®Î  x¥gªj mo¥gilæš (Out 

sourcing)  Ïu©L  fâå¥ gâahs®fis mk®¤Â gâ nk‰bfhŸs k‹w¤Ô®khd« 

v©  256    ehŸ  : 09.  10.2018  š mDkÂ tH§f¥g£LŸsj‹ go, ÂU¥ó® kht£l M£Áa® 

mt®fë‹ brašKiwfŸ  e.f.v© 6816/2018/c3 ehŸ 18.09.2018 š ÂU¥ó® kht£l¤Âš 

gâah‰W« Âd¡Tè gâahs®fS¡F 2018 – 19 M« M©o‰F  ã®za« brŒj  

Âd¡Tèæ‹ mo¥gilæš, x¥gªj¥òŸë nfhçaÂš  Ñœf©l Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ 

tu¥bg‰WŸsd.   

 
 

ÂU.Ã.KUf‹ 
x¥gªjjhu® , gšyl« 

ehŸ x‹W¡F 
eg® x‹W¡F 
%.600 / -  

ÂUkÂ.M®.»U¤Âfh 
45, k§fy« nuhL, gšyl« 

ehŸ x‹W¡F 
eg® x‹W¡F 
%.500 / - 

 

nk‰f©l  Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš  Fiwthd x¥gªj¥òŸë bfhL¤JŸs  

tçir v© 2 š cŸs ÂUkÂ.M®.»U¤Âfh mt®fë‹ x¥gªj¥òŸëia  V‰fÎ«,  mtru 

mtÁa¤ij fUÂ gâ c¤juÎ tH§fÎ«, jå mYtyç‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

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

1. ÂUkÂ.M®.»U¤Âfh,  45, k§fy« nuhL, gšyl« mt®fë‹ x¥gªj¥òŸëæid   

V‰fÎ« k‰W«  ÂU¥ó® kht£l M£Áa® mt®fë‹ brašKiwfŸ  e.f.v© 

6816/2018/c3 ehŸ 18.09.2018 š ÂU¥ó® kht£l¤Âš gâah‰W« Âd¡Tè 

gâahs®fS¡F 2018 – 19 M« M©o‰F  ã®za« brŒj  Âd¡Tèæ‹ 

mo¥gilæš bjhif tH§fÎ« 

2. k‰W« nk‰f©l gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ gâæid nk‰bfhŸs gâ 

c¤juÎ tH§f k‹w« mDkÂ¡fyh«.  

bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : bghUŸ : 62626262    

 ப�லட� நகரா�சி அCவலக அைனK8 ப�B[கள2C� பய�ப�Kத9]Mய 

கண�ன2க�, ப�B%ட�க�, UPS ஆகிய சாதனPகg90 வ?டா4திர பராமB�� பண� 

(2018-2019) ெச\ய ஆ0� உKேதச மதி�பR� ெதாைக d.1.80 இல�சKதி-0 ம�றKதி� 

அXமதி ேவ%ட�ப�கிற8. (ந.க.எ% 316/2018/இ1) 

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

1.ேம-க%ட பண�ய�ைன வ?வா\ நிதிய�� ேம-ெகா�ள[� ம-.� 2018-2019 ஆ� 

ஆ%� வர[ ெசல[ தி�டKதி� ேம-ெகா�ள[� தன2அCவல� அXமதி வழPகலா�. 

 
 

jå mYty® 
gšyl« efuh£Á 


