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rhjhuzrhjhuzrhjhuzrhjhuz¡T£l«¡T£l«¡T£l«¡T£l«    
    

      gšyl« efuh£Á  jåmYtyç‹  rhjhuz¡T£l«  2019 « M©L or«g® 

khj«   30 M« ehŸ Â§fŸ »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    
    

bghUŸ : 1bghUŸ : 1bghUŸ : 1bghUŸ : 1    

ப�லட� நகரா�சிய�� ெபா� நிதி 2019-20 � கீ� கீ��கா�� 13 பண�க��  

26.11.2019� ஒ$ப%த$&'ள) ேகார$ப�டதி� வர$ெப,-'ள ஒ$ப%த$&'ள)கள)� 

ஒ$&ேநா� $ ப�.ய� ம�ற1தி� பா2ைவ� � 4.வ�, � ைவ�க$ப5கிற�. 

வ. 
எ7 

பண�ய�� ெபய2 மதி$ப85 
ெதாைக (:. 
இல�ச1தி�) 

ஒ$ப%ததார2 ெபய2 மதி$ப85 
வ�=�கா5 

1 வா25 எ7:04 ம@கல� 
சாைல அ@காள�ம� 
ேகாவ�� 4த� 
ெச%ேதா�ட� வைரய�� 
&திதாக மைழநC2 
வ.கா� க�5த� 
 

6.00 

1.திDமதி.V.ேகாமதி, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.07%  ைறI 

2. திD.P.4Dக� 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

1.08% அதிக� 

2 வா25 எ7:07 
இராய2பாைளய�  
ந5$&L2 ப திய�� 
ஏ,கனேவ உ'ள 
வ.காைல உய21�த� 
ம,-� வ.காைல 
பராமP1த� பண� 

3.00 

1. திD.C.ேதவராR, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.08%  ைறI 

2. திDவாள2க'.D.R. 

க�U�ர�ஸ�, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

1.44% அதிக� 

3 வா25 எ7:07 
ெச@ �ைட அDகி� 
மWனா�சி அெவ�X 
ெமய�� சாைலய�� 
தா2 சாைல &�$ப�1த� 
ம,-� &திதாக 
மைழநC2 வ.கா� 
க�5த� 

9.00 

1.திDவாள2க'. ம�ரா 

இ�Yன)யP@, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

1.53% அதிக�  

2. திD.A.ம�ைரவ Cர�, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.09%  ைறI 

4 வா25 எ7:07 மWனா�சி 
அெவ�X ெமய�� 
சாைல ம,-� வா25 
எ7:18 
அ�மாபாைளய� 
சாைல ப திய�� 
 ழா[ பதி� � பண� 

0.50 

1.திD.V.கD$பசாமி, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.07%  ைறI 

2. திD.P.4Dக� 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

1.08% அதிக�  

5 வா25 எ7:08 ேசர� 
நக2 4த� வ Cதிய�� 
வ.கா� பராமP1த�, 
த5$&\ ]வ2 ம,-� 
கா�கி^� சாைல 
அைம1த� 

3.40 

1. திD.C.ேதவராR, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.12%  ைறI 

2. திDவாள2க'.D.R. 

க�U�ர�ஸ�, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

1.89% அதிக� 
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6 வா25 எ7:08  
ெப1தா�பாைளய� 
ப திய�� சாைலய�� 
வட&ற� &திதாக ப�வ�சி 
 ழா[ பதி� � பண�  
 
 

3.90 

1.திD.V.கD$பசாமி, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.11%  ைறI 

2. திD.P.4Dக� 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

1.85% அதிக�  

7 வா25 எ7:12 
ெகாசவ�பாைளய� 
சாைலய�� ெபா� 
வ�நிேயாக� கைட 
4த� ரா� நக2 
ப திய�� ஏ,கனேவ 
உ'ள மைழநC2 
வ.கா� வைர &திதாக 
மைழநC2 வ.கா� 
ம,-� சி-பால� 
அைம� � பண�  

6.50 

1.திD.V.கD$பசாமி, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.09%  ைறI 

2. திD.P.4Dக� 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

1.74% அதிக�  

8 வா25 எ7:12 நிX 
எ�Uட�ச� வ Cதிய�� 
ஏ,கனேவ உ'ள 
ப=தைட%த மைழநC2 
வ.காலிைன அக,றி 
&திதாக மைழநC2 
வ.கா� ம,-� 
சி-பால� அைம� � 
பண� 

8.00 

1.திD.V.கD$பசாமி, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.14%  ைறI 

2. திD.P.4Dக� 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

2.03% அதிக�  

9 வா25 எ7:16  
ேஜ.ேக.ேஜ. காலன) 
ஹாUட� ப��&ற� 
தைரம�ட கழிIநC2 
ெதா�. (G.L. Sump) 
அைம� � பண� 

4.00 

1. திD.C.ேதவராR, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

2.28% அதிக�  

2. திD.P.திDa21தி, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.15%  ைறI 

10  
வா25 எ7:13 ேம,  
ப�லட� ேம�நிைல1 
ெதா�. வளாக1தி� 
&திதாக கழி$ப�ட� 
க�5த� 
 

1.50 

1. திD.C.ேதவராR, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.14%  ைறI 

2. திDவாள2க'.D.R. 

க�U�ர�ஸ�, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

2.03% அதிக� 

11 வா25 எ7:18 அ%ேதP 
கI7ட2 ேதா�ட� 
ம,-� மா2�ெக�.@ 
ெசாைச�. ப��&ற� 
உ'ள ப திகள)� 
&திதாக மைழநC2 
வ.கா� க�5த� 
ம,-� சி-பால� 
அைம1த� 

9.85 

1. திD.P.4Dக� 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

2.19% அதிக� 

2. திD.C.ச74க�, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.07%  ைறI 

12 வா25 எ7:18 ம@கல� 
சாைல மா2�ெக�.@ 
ெசாைச�. 4�&ற� 2 
எ7ண��ைகய�லான 
தைரம�ட ெதா�. (G.L. 

Sump) அைம� � பண� 
 

6.50 

1.திDமதி.V.ேகாமதி, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.09%  ைறI 

2. திD.P.4Dக� 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

1.94% அதிக� 



3 

 

13 நகரா�சி அbவலக� 
ம,-� அ�மா 
உணவக1தி� உ'ள 14 
எ7ண��ைகய�லான 
தCயனண$& கDவ�க��  
^ப�� ெச[� &�$ப�1த� 
ம,-� மாத$c2 
உர�கிட@கி� உ'ள 
d7�ய�2 உரமா�க� 
ைமய1தி,  (MCC) 4 
எ7ண��ைகய�லான 
தCயைண$& கDவ�க' 
&திதாக ெபாD1�த� 

2.00 

1.திDவாள2க'.பய2 

Uடா$ 

இ�Yஜின)யP@, 

ேகாைவ 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.10%  ைறI 

2. திDவாள2க'.மகா 

இ�Yஜின)ய2U அ�� 

கா��ரா�ட2U, 

ேகாைவ 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

1.87% அதிக� 

               (ந.க.எ7 684/2019/இ1) 

ேம,கா�� 13 பண�க��  வர$ெப,ற ஒ$ப%த$&'ள)கள)� 

மதி$ப8�ைட வ�ட  ைறவாக ெகா51�'ள ஒ$ப%த$&'ள)கைள ஏ,க தன) 

அbவல2 அவ2க' அfமதி�  ைவ�க$ப5கிற�. 

அbவலக�  றி$&  

ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 

bghUŸ : 02bghUŸ : 02bghUŸ : 02bghUŸ : 02    

ப�லட� நகரா�சி� �ப�ட வா25 எ7 10 4த� 18 வைர நகரா�சி�  

ெசா%தமான ஆ��ைள கிண-க' ம,-� ெபா� கிண-கள)� மைழநC2 

க�டைம$& ஏ,ப51�வத,  தயாP�க$ப�ட மதி$ப85 ெதாைக :.5.00 

இல�ச1தி,  ம�ற1தி� நி2வாக அfமதி ேவ7ட$ப5கிற�. (ந.க.எ7 

684/2019/இ1) 

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

1. ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 

2.ேம,க7ட பண�ய�ைன வDவா[ நிதிய�� ேம,ெகா'ளI� ம,-� 2019-2020 ஆ� 

ஆ75 வரI ெசலI தி�ட1தி� ேம,ெகா'ளI� ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 

bghUŸ : 03bghUŸ : 03bghUŸ : 03bghUŸ : 03    

ப�லட� நகரா�சி ப திய�� உ'ள 18 வா25கள)b� தினசP வ C5 ேதா-� 

ெச�-  $ைபக' ேசகP� � திட�கழிI ேமலா7ைம பண�� , L[ைம 

பாரத இய�க� தி�ட1தி� கீ� ேப�டPயா� இய@ � வாகன@க' (Battery 

Operated Vehicle) 24 வ7.க' வா@க$ப�ட�. ெபா� ]காதார பண�க' ெதா[I 

இ�லாம� ேம,ெகா'ள, அவசிய� கDதி ேப�டPயா� இய@ � 

வாகன@க��  வDடா%திர பராமP$& பண� ேம,ெகா'ள ஆ � உ1ேதச1 

ெதாைக :.5.00 இல�ச1தி,  ம�ற1தி� நி2வாக அfமதி ேவ7ட$ப5கிற�. 

(ந.க.எ7 1111/2019/இ1) 

mYtyfF¿¥ò :mYtyfF¿¥ò :mYtyfF¿¥ò :mYtyfF¿¥ò :    
1. ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 

2.ேம,க7ட பண�ய�ைன வDவா[ நிதிய�� ேம,ெகா'ளI� ம,-� 2019-2020 ஆ� 

ஆ75 வரI ெசலI தி�ட1தி� ேம,ெகா'ளI� ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 
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bghUŸ : 0bghUŸ : 0bghUŸ : 0bghUŸ : 04444    

ப�லட� நகரா�சி ப திய�� உ'ள 18 வா25கள)b� தினசP வ C5 ேதா-� 

ெச�-  $ைபக' ேசகP� � திட�கழிI ேமலா7ைம பண�� , L[ைம 

பாரத இய�க� தி�ட1தி� கீ� ேப�டPயா� இய@ � வாகன@க' (Battery 

Operated Vehicle) 24 வ7.க' வா@க$ப�ட�. த,ேபா� 13 எ7ண��ைக வாகன� 

ப=� ஏ,ப�5 இய�க 4.யாத காரண1தினா�, சில வா25கள)� தினசP 

 $ைபக' ேசகP� � பண�ய�� ெதா[I ஏ,ப�5'ள�. அதைன ப=� நC�க� 

ெச[வத,  ஆ � உ1ேதச1 ெதாைக :.75,000/-�  ம�ற1தி� நி2வாக அfமதி 

ேவ7ட$ப5கிற�. (ந.க.எ7 1110/2019/இ1) 

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

1. ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 

2.ேம,க7ட பண�ய�ைன வDவா[ நிதிய�� ேம,ெகா'ளI� ம,-� 2019-2020 ஆ� 

ஆ75 வரI ெசலI தி�ட1தி� ேம,ெகா'ளI� ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 

    

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

       ப�லட� நகரா�சி� �ப�ட வா25 எ7 01 4த� 09 வைர நகரா�சி�  

ெசா%தமான ஆ��ைள கிண-க' ம,-� ெபா� கிண-கள)� மைழநC2 

க�டைம$& ஏ,ப51�வத,  தயாP�க$ப�ட மதி$ப85 ெதாைக :.5.00 

இல�ச1தி,  ம�ற1தி� நி2வாக அfமதி ேவ7ட$ப5கிற�. (ந.க.எ7 

684/2019/இ1) 

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

1. ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 

2.ேம,க7ட பண�ய�ைன வDவா[ நிதிய�� ேம,ெகா'ளI� ம,-� 2019-2020 ஆ� 

ஆ75 வரI ெசலI தி�ட1தி� ேம,ெகா'ளI� ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 

 

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 06060606    

 gšyl« efuh£Á¡F£g£l gFÂæš nrfukhF« F¥igfis  fzgÂghisa« 

Cuh£Á¡F c£g£l gFÂæš cŸs Âwªjbtëæš bfh£Ltjhf mU»š cŸs 

étrhæfŸ gRik Ô®¥gha¤Âš kD v©.21/2019 ‹go tH¡F bjhl®ªJŸsd®. 

Ï›tH¡F r«gªjkhf gšyl« efuh£Á gFÂæš cŸs F¥igfis  fzgÂghisa«  

Cuh£Á gFÂæš bfh£l¥gléšiy vd muR tH¡f¿P® ÂU.fknyZ f©z‹ v‹gt® 

efuh£Á rh®ghf M#uh» tH¡F eilbg‰W tU»wJ. j‰nghJ nk‰f©l bghUŸ F¿¤J 

tH¡f¿P® f£lzkhf  %.15000 / I tH§f k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò    

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
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bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 07070707    

  gšyl« efuh£Á th®L v©.1 Kjš 18 Koa cŸs gFÂæš tÁ¤J tU« 

bghJk¡fŸ, gŸëfëš gæ‹W tU« khzt khzéa®fŸ, m«kh cztf«, ngUªJ 

ãiya«, kh®¡bf£ k‰W« fhŒ¢rš ghÂ¡f¥g£l Ïl§fŸ M»a gFÂfëš bl§F 

fhŒ¢rš guthkš  jL¡f K‹bd¢rç¡if  elto¡if nk‰bfhŸS« bghU£L ãynt«ò 

FoÚ® tH§f njitahd  ãynt«ò Nuz« muR m§Ñfhu« bg‰w jäœehL kšo g®g° 

Ï‹£nfh r®Å°, ÂU¢Á v‹D« ãWtd¤Âl« th§Ftj‰F«, mj‰F©lhd  c¤njr 

bryéd¤bjhif %.400000/ I bghJãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

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

1. bghJ Rfhjhu mtru mtÁa« fUÂ k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. nk‰f©l bryéd¤ij bghJ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

    

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 08080808    

ப�லட� நகரா�சிய�� ெபா� நிதி 2019-20 � கீ� கீ��கா�� 5 பண�க��  

06.12.2019� ஒ$ப%த$&'ள) ேகார$ப�டதி� வர$ெப,-'ள ஒ$ப%த$&'ள)கள)� 

ஒ$&ேநா� $ ப�.ய� ம�ற1தி� பா2ைவ� � 4.வ�, � ைவ�க$ப5கிற�. 

வ. 
எ7 

பண�ய�� ெபய2 மதி$ப85 
ெதாைக (:. 
இல�ச1தி�) 

ஒ$ப%ததார2 ெபய2 மதி$ப85 
வ�=�கா5 

1 வா25 எ7 15 
அ7ணாநக2 ஆைணய2 
 .ய�D$ப�,  வ2ண� 
c]த�, மி�சாதன 
ெபாD�க' ,  ழா[ 
இைண$& ப=� பா21த�, 
மைழநC2 ேசகP$& 
க�டைம$&  ஏ,ப51�த� 
ம,-� தளவாட 
ெபாD�க' ச$ைள 
ெச[த� 

3.50 

1.திD.V.கD$பசாமி, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.09%  ைறI 

2. திD.P.4Dக� 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

1.98% அதிக�  

2 வா25 எ7 12 ேம,  
ப�லட� அPசன காலன) 
ப திய�� ஏ,கனேவ 
உ'ள ஆ��ைள� 
கிண,றி� &திதாக 7.50 HP 
மி,ன ேமா�டா2, 
அத, Pய  ேகப�'க' 
ம,-� ப=தான 
 ழா[கைள மா,-த� 

1.50 

1.திD.V.கD$பசாமி, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

1.74% அதிக� 

2. திD.P.4Dக� 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.07%  ைறI  

3 
வா25 எ7 08 
அ7ணாமைலயா2 நக2 
ம,-� வா25 எ7 10 v 
நக2, ெகா@  நக2 ஆகிய 
ப திகள)�  &தியதாக 
 .நC2 வ�நிேயாக�  ழா[ 
பதி1த� 

1.50 

1.திD.V.கD$பசாமி, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

1.95% அதிக� 

2. திD.P.4Dக� 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.11%  ைறI  
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4 வா25 எ7 07 
இராய2பாைளய1தி� 
&திய  .நC2 ேம�நிைல1 
ெதா�. ப�ரதான  ழாய�� 
Interlink ெச[யI�, Air valve,  

Sluice valve ம,-� water meter 

ஆகிய பண�க' ெச[த� 

2.00 

1.திD.V.கD$பசாமி, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.06%  ைறI 

2. திD.P.4Dக� 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

2.12% அதிக�  

5 நகரா�சி நி2வாக ம7டல 
இய� ந2 அbவலக1தி� 
&திதாக அைம�க$பட 
உ'ள காெணாள) z�ட 
அர@கி,  திைர\சைீல,  
வ2ண� c]த�, எ=1�$ 
பலைகக' அைம1த� 
ம,-� ஏ,கனேவ உ'ள 
ஆ[I�z�ட அர@கி,  
வ2ண� c]த�, 
திைர\சைீல ஆகிய 
பண�க' ேம,ெகா'�த� 

2.60 

1.திD.V.கD$பசாமி, 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

0.08%  ைறI 

2. திD.P.4Dக� 

ஒ$ப%ததார2, ப�லட� 

மதி$ப8�5 வ�ைல 

வ�கித1ைத வ�ட 

1.67% அதிக�  

               (ந.க.எ7 1068/2019/இ1) 

ேம,கா�� 5 பண�க��  வர$ெப,ற ஒ$ப%த$&'ள)கள)� மதி$ப8�ைட 

வ�ட  ைறவாக ெகா51�'ள ஒ$ப%த$&'ள)கைள ஏ,க தன) அbவல2 

அவ2க' அfமதி�  ைவ�க$ப5கிற�. 

அbவலக�  றி$&  

ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 
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bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 09090909    

               gšyl« efuh£Á¡F£g£l th®L v©.3  bj‰Fghisa« V.o fhyå 

bkæ‹ rhiyæš ÁWghy« mUnf Ábk©£ rhiy Rkh® 50 Û£l® Ús« äfÎ« 

gGjilªJ thfd§fŸ, bghJk¡fŸ brštj‰F VJthf Ïšiy. vdnt 

bghJk¡fŸ ey‹ fUÂ nk‰f©l rhiyæid gGJ gh®¥gj‰F jah® brŒa¥g£l 

kÂ¥ÕL %.4.00 Ïy£r« MF«. nk‰f©l gâ nk‰bfhŸs jå mYtyç‹ 

ã®thf mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò    

1.  k‹w« mDkÂ tH§fyh«.  

2. nk‰f©l gâæid tUthŒ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‰W« 2019-20 M« 

M©L ÂU¤Âa tuÎ bryÎ Â£l¤Â‹ _y« gâ nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ 

tH§fyh«. 
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bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 10 

ப�லட� நகரா�சி� �ப�ட வா25 எ7 04 ெச%ேதா�ட� ம,-� SKR நக2 

ெச�b� சாைலய�� தமி�நா5 நக2$&ற சாைலக' உ�க�டைம$& தி�ட1தி� கீ� 

சாைல$பண�க' ேம,ெகா'ள$ப5வைத ெதாட2%� அ$ப திைய ச�டம�ற உ-$ப�ன2 

ம,-� ம7டல ெசய,ெபாறியாள2 ஆ[வ�� அ$ப திய�� உ'ள சில வ C5க' 

சாைலய�� ம�ட1தி,  உ'ளதாb� அ$ப தி கழிIநC2 ெச�ல  ழா[ அைம$ப�� 

aல� ஆ[I1ெதா�. அைம�க$ப�5 உ'ள�. சாைலய�ைன சரீைம� � ேபா� 

உய21த$பட ேவ7.}'ளதா� அ~வ�ட1தி� உ'ள அதிக$ப.யான ம7 ேபைடகைள 

(EARTH BUND) ெவ�. எ51� அ$&ற$ப51தI� ம,-� RCC PIPE அைம�க அவசிய� 

ேம,ெகா'ள$படேவ75�. எனேவ, அ$ப தி ெபா� ம�கள)� சாைலவசதி ம,-� 

ெபா� ]காதார நல� கDதி இ$பண�ய�ைன ேம,ெகா'ள ஆ �  ெசலவ�ன� :.3,40,000 

�  உPய நி2வாக அfமதி ேவ7. ம�ற1தி,  ெபாD' ைவ�க$ப5கிற�. 

அbவலக  றி$& 

1.ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 

2.ேம,க7ட பண�ய�ைன நகரா�சி ெபா�நிதிய�� aல� ேமறெகா'ளI� ம�ற� 

அfமதி வழ@கலா�. 

3.2019-2020 ஆ� ஆ75 திD1திய வரI ம,-� ெசலI தி�ட1தி� ேம,ெகா'ளI� 

ம�ற� அfமதி வழ@கலா�.  

bghbghbghbghUŸUŸUŸUŸ    : 11 

gšyl« efuh£Áæ‹ 2018 – 2019 « M©o‰Fça  Iªbjhif fz¡Ffis 

jâ¡if brŒJ  jâ¡if m¿¡if  k‰W«  jâ¡if F¿¥Ãid cŸsh£Á 

ãÂ¤jâ¡if Jiw, ÂU¥ó® mt®fshš  j£l¢R, b#uh¡°  k‰W« ig©o§  brŒJ   

IªJ efšfŸ vL¡f¥g£lik¡fhd  bjhif %. 9000/- I v°.féjh,  r§f® il¥Ã§ 

r‹l®, Fkh® ef®, ÂU¥ó® mt®fS¡F  tH§f k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò    

mDkÂ¡fyh«. 

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 12 

               gšyl« efuh£Á¡F£g£l th®L v©.16 khâ¡fhòu« rhiy rªÂ¥ò Kjš 

Fkh® njh£l« tiu cŸs jh®rhiy gGjilªJŸsij gšyl« r£lk‹w 

cW¥Ãd® mt®fŸ rhiyæid Óuik¡FkhW m¿ÎW¤ÂaÂ‹ mo¥gilæš 

nk‰f©l jh®rhiy gâæid nk‰bfhŸs jah® brŒa¥g£l kÂ¥ÕL %.9.90 

Ïy£r« MF«. nk‰f©l gâ nk‰bfhŸs jå mYtyç‹ ã®thf mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ.  

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò    

1.  k‹w« mDkÂ tH§fyh«.  

2. nk‰f©l gâæid tUthŒ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‰W« 2019-20 M« 

M©L ÂU¤Âa tuÎ bryÎ Â£l¤Â‹ _y« gâ nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ 

tH§fyh«. 
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bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 13 

               gšyl« efuh£Á¡F£g£l th®L v©.18 v°.V.Ã ef®, th®L v©. 01  

v‹.v°.Ã ef® k‰W« th®L v©. 7 uha®ghisa« M»a  gFÂfëš FoÚ® 

éãnahf« Ó® brŒÍ« bghU£L Kiwna 1.00 Ïy£r«, 1.00 Ïy£r« k‰W« 2.00 

Ïy£r« è£l® bfhŸssÎ bfh©l nkšãiy Ú®¤nj¡f bjh£ofŸ 

mik¡f¥g£LŸsJ. vdnt _‹W nkšãiy¤bjh£ofŸ _y« m¥gFÂ 

bghJk¡fS¡F ghJfh¥ghd FoÚ® tH§F« bghU£L Âut Fnshç‹ mik¥ò 

V‰gL¤Â éãnahf« mtÁa« brŒa¥gl nt©L«. òÂa _‹W nkšãiy 

Ú®¤nj¡f bjh£ofS¡F Âut¡Fnshç‹ mik¥òfŸ ( Liquid Chlorine Method) 

V‰gL¤j Automatic chlorination system, Automatic Starter, Flow sensor, 1000 

Litre PVC, HDPE Tank, Copper cable k‰W« Specials M»at‰¿‰F MF« 

kÂ¥ÕL bjhif %. 6.40 Ïy£r« MF«. nk‰f©l gâ nk‰bfŸs jå 

mYtyç‹ ã®thf mDkÂ nt©l¥gL»wJ.    

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò    

1.  k‹w« mDkÂ tH§fyh«.  

2. nk‰f©l gâæid tUthŒ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‰W« 2019-2020 M« 

M©L tuÎ bryÎ Â£l¤Â‹ _y« gâ nk‰bfhŸsyh«. 

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 14 

ப�லட� நகரா�சி� �ப�ட வா25 எ7 10 வ5கபாைளய� அPசன 
காலன) ப திய�� உ'ள கா�கீP� சாைலய�� ஏ,கனேவ}'ள 2” PVC 
 ழா[ வ�நிேயாக� ெச[ய$ப�5 வDகிற�.த,சமய� இ$ப திய�� 
UIDSSMT தி�ட$பண�ய�� aல� வ C�5 இைண$&க' 
ெகா5�க$ப�5'ளதா� ேபாதிய  .நC2 அ=1த� இ�லாம�  .நC2 
வ�நிேயாக� சரீாக இ�ைல.ேமb�, கா%திஜி வ Cதி தா2சாைல ப திய�b� 
2” PVC  ழா[ aல� வ�நிேயாகி�க$ப5�  ழாய�� ேபாதிய  .நC2 
அ=1த� இ�லாம�  .நC2 வ�நிேயாக� சரீாக இ�ைல.எனேவ, இ~வ�D 
இட@கள)b� &திதாக 3” PVC  .நC2 வ�நிேயாக�  ழா[ ெபாD1�தb� 
ம,-�  .நி2 தவ�ர ப�ற ேதைவக��  பய�ப51த$ப5� 
ஆ��ைள� ழா[ கிண,- நCPைன வ�நிேயாக� ெச[}� ெபாD�5 
 .நC2 வ�நிேயாக  ழா[ ெபாD1தி சரீான 4ைறய��  .நC2 வ�நிேயாக� 
ெச[ய ஆ � ெசலவ�ன� மதி$ப85 :.3.00 இல�ச1தி,  ம�ற1தி� 

அfமதி ேவ7ட$ப5கிற�.   

அbவலக�  றி$& : 

1.ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 
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2.ேம,க7ட பண�ய�ைன வDவா[ நிதிய�� ேம,ெகா'ளI� ம,-� 2019-

2020 ஆ� ஆ75 வரI ெசலI தி�ட1தி� ேம,ெகா'ளI� ம�ற� 

அfமதி வழ@கலா�. 

    

    

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 15 

               gšyl« efuh£Á¡F£g£l th®L v©.7  Ûdh£Á mbt‹ô gFÂæš cŸs 

FW¡F ÅÂæš cŸs ÅLfëèUªJ btëna‰w¥gL« fêÎÚ® M§fh§nf F£il 

nghš nj§» , bghJ Rfhjhu¤Â‰F äfÎ« nflhf cŸsJ. vdnt m¥gFÂ 

bghJk¡fŸ ey‹ fUÂ, òÂajhf tofhš  f£Ltj‰F jah® brŒa¥g£l kÂ¥ÕL 

%.2.00 Ïy£r« MF«. nk‰f©l gâ nk‰bfhŸs jå mYtyç‹ ã®thf 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò    

1.  k‹w« mDkÂ tH§fyh«.  

2. nk‰f©l gâæid tUthŒ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‰W« 2019-20 M« 

M©L ÂU¤Âa tuÎ bryÎ Â£l¤Â‹ _y« gâ nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ 

tH§fyh«. 

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 16 

               gšyl« efuh£Á¡F£g£l th®L v©.3  bj‰Fghisa« mçrdfhyå 

gFÂæš cŸs jh®rhiy gGjilªJŸsij gšyl« r£lk‹w cW¥Ãd®, k‰W« 

Mizahs®, mt®fë‹ neuo MŒé‹nghJ rhiyæid Óuik¡FkhW 

nfhçajhš, mj‰fhd jah® brŒa¥g£l kÂ¥ÕL %.9.00 Ïy£r« MF«. nk‰f©l 

gâ nk‰bfhŸs jå mYtyç‹ ã®thf mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò    

1.  k‹w« mDkÂ tH§fyh«.  

2. nk‰f©l gâæid tUthŒ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‰W« 2019-20 M« 

M©L ÂU¤Âa tuÎ bryÎ Â£l¤Â‹ _y« gâ nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ 

tH§fyh«. 

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 17 

               gšyl« efuh£Á¡F£g£l th®L v©.17 k§fy« nuhL, v‹.í.M® nuhL 
rªÂ¥ò Kjš ghuÂòu« ÁWghy« rªÂ¥ò tiu äfÎ« gGjilªj kiHÚ®tofhš 
mf‰¿ òÂajhf kiHÚ®tofhš mik¡f r£lk‹w cW¥Ãd® gšyl«, k‰W« 
Mizahs® mt®fSl‹ neuo MŒé‹nghJ m¿ÎW¤Âajhš nk‰f©l 
gâæid nk‰bfhŸs jah® brŒa¥g£l kÂ¥ÕL %.7.20 Ïy£r« MF«. vdnt 
Ï¥gâæid nk‰bfhŸs ã®thf mDkÂ nt©o k‹w¤Â‰F bghUŸ 
it¡f¥gL»wJ.  
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò    
1.  k‹w« mDkÂ tH§fyh«.  
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2. nk‰f©l gâæid bghJ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‰W« 2019-2020 M« 

M©L ÂU¤Âa tuÎ bryÎ Â£l¤Â‹ _y« gâ nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ 

tH§fyh«. 

 

 

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 18 

gšyl« efuh£Á¡F£g£l th®L v©.08 k‰W«  14 M»a gFÂfëš òÂjhf 

mikªJŸs FoæU¥ò gFÂfëš bjUés¡F mik¡F« bghU£L ä‹ 

és¡FfŸ bghU¤Jtj‰F njitahd »sh«òfŸ ( M.S Clamp set)  20 

v©â¡if k‰W« G.I ig¥ ( tisÎ FHhŒfŸ) – 20 v©â¡iffŸ th§» 

ga‹gL¤j nt©oÍŸsjhš Ï¥gâ¡F  MF« kÂ¥ÕL 30,000/- ¡F ã®thf 

mDkÂ nt©o k‹w¤Â‰F bghUŸ it¡f¥gL»wJ.  

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò    

1.  k‹w« mDkÂ tH§fyh«.  

2. nk‰f©l gâæid bghJ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‰W« 2019-2020 M« 

M©L ÂU¤Âa tuÎ bryÎ Â£l¤Â‹ _y« gâ nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ 

tH§fyh«. 

3. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ, bghJk¡fŸ ey‹ fUÂ, nk‰f©l bghU£fŸ 

r¥is brŒtj‰F, efuh£Á x¥gªjjhu® ÂU.KUf‹ mt®fŸ _y« gâ 

nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 19 

ப�லட� நகரா�சி� \ ெசா%தமான ேபD%� நிைலய வளாக1தி� 
dைழI வாய�லி� 4�&ற� தா�ேகா நி-வன1தா� க�ட$ப�ட வண�க 
வளாக� க�.ட� அைம%�'ள�. க�.ட� ப=தைட%� பய�ப51த 4.யாத 
நிைலய�� உ'ள�, ேபD%�நிைலய1தி,  வD� ெபா�ம�க' பா�கா$& 
நல� கDதி}�, வ�ஷமிக' ெச�லாத வ7ண� அ$ப திய�ைன பா�கா� � 
வைகய�� பா�கா$& த5$& அைம� � (G.I post and G.I Sheet Barricade) பண��   
தயா2 ெச[ய$ப�ட மதி$ப85 :.1.00 இல�ச1தி,  உPய நி2வாக அfமதி 
ேவ7. ம�ற1தி,  ெபாD' ைவ�க$ப5கிற�. 
அbவலக  றி$& 
1.ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 
2.ேம,கா�� பண�ய�ைன நகரா�சி வDவா[ நிதிய�� aல� ேமறெகா'ளI� 
2019-2020 ஆ� ஆ75 திD1திய வரI ம,-� ெசலI தி�ட1தி� ேம,ெகா'ள 
ம�ற� அfமதி வழ@கலா�.  
 

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 20 

               gšyl« efuh£Á¡F£g£l 9 gFÂfëš cŸs nkšãiy Ú®¤nj¡f¤ 

bjh£ofëš jäœehL FoÚ® tofhš thça« _y« bgw¥gL« FoÚ®  

mªjªj¥gFÂfS¡F  FoÚ® éãnahf«  brŒa¥g£L tU»wJ. Únu‰w« brŒÍ« 
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FoÚç‹  mséid  fz¡»lÎ« nkY« FoÚ®  éãnahf« brŒa¥gL« 

gFÂfS¡F éãnahf« brŒa¥gL« nghJ  FiwÍ«  FoÚç‹ msÎfis  

fz¡»lÎ« F¿p£L msÎnfhš ( Measuring Scale)  mtÁa«  bghW¤j¥gl 

nt©L«.1.ehuzhòu« nkšãiy¤bjh£o,  2.fšy«ghisa« nkšãiy¤bjh£o, 3. 

BDO FoæU¥ò nkšãiy¤bjh£o 4.tLfghisa« nkšãiy¤bjh£o, 

5.nrlghisa« nkšãiy¤bjh£o, 6. uha®ghisa« nkšãiy¤bjh£o, 

7.gd¥ghisa« nkšãiy¤bjh£o, M»a VG Ïl§fëš msÎnfhš bghU¤j 

V‰gL« kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.2.00 Ïy£r¤Â‰F cça ã®thf mDkÂ nt©o 

k‹w¤Â‰F bghUŸ it¡f¥gL»wJ.  

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò    

1.  k‹w« mDkÂ tH§fyh«.  

2. nk‰f©l gâæid tUthŒ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‰W« 2019-2020 M« 

M©L ÂU¤Âa tuÎ bryÎ Â£l¤Â‹ _y« gâ nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ 

tH§fyh«. 

 

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 21 

gšyl« efuh£Á gFÂfëš 2tJ Ãšÿ® m¤Â¡flÎ Ïu©lhtJ T£L 

FoÚ® Â£l¤Â‹ Ñœ 9 nkšãiy¤bjh£ofŸ _y« FoÚ® éãnahf« 

brŒa¥g£LtU»wJ.  Ï¡FoÚçid ghJfh¥ghd FoÚ® tH§F« bghU£L Âut 

Fnshç‹ fyªJ éãnahf« brŒÍ« tifæš 9 nkšãiy¤bjh£ofë‹ c£òw« 

Tiu mik¤J ä‹nkh£lh® thæyhf njitahd msÎ Fnshç‹ fyªJ FoÚ® 

éãnahf« brŒa¥g£LtU»wJ. j‰rka« th®L v©.18 v°.V.Ã ef® gFÂæš 1 

Ïy£r« è£l® bfhŸsÎ , NSP ef® gFÂæš 1.00 Ïy£r« è£l® bfhŸsÎ k‰W« 

uha®ghisa« gFÂæš 2.00 Ïy£r« è£l® bfhŸsÎ bfh©l _‹W 

nkšãiy¤bjh£ofŸ f£o Ko¡f¥g£LŸsJ. _‹W nkšãiy¤bjh£ofŸ 

mik¡f¥g£l Ïl§fëš Âut Fnsç‹ mik¥ò V‰gL¤j nk‰Tiu (Shed) k‰W«  

Flooring Concrete mik¥gj‰F jah® brŒa¥g£l kÂ¥ÕL %.2.50 Ïy£r¤Â‰F cça 

ã®thf mDkÂ nt©o k‹w¤Â‰F bghUŸ it¡f¥gL»wJ.  

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò    

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«.  

2. nk‰f©l gâæid  tUthŒ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‰W« 2019 – 2020  M« 

M©L ÂU¤Âa tuÎ bryÎ Â£l¤Â‹_y«  nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ 

tH§fyh«. 

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 22 

               gšyl« efuh£Á¡F£g£l th®L v©.3  bj‰Fghisa« Átr¡Â ef® 2tJ 
ÅÂæš cŸs jh®rhiy gGjilªJŸsij r£lk‹w cW¥Ãd® gšyl«, mt®fŸ 
neuo MŒé‹nghJ Óuik¡f¡ nfhçaÂ‹go, Ï¥gâæid nk‰bfhŸs jah® 
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brŒa¥g£l kÂ¥ÕL %.3.30 Ïy£r« MF«. nk‰f©l gâ nk‰bfhŸs jå 
mYtyç‹ ã®thf mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  
mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò    
1.  k‹w« mDkÂ tH§fyh«.  
2. nk‰f©l gâæid tUthŒ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‰W« 2019-20 M« 
M©L ÂU¤Âa tuÎ bryÎ Â£l¤Â‹ _y« gâ nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ 
tH§fyh«. 

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 23 

gšyl« efuh£Á¡F£g£l th®L v©.14  br£oghisa« nuhL Á.o.Á rhiy 

rªÂ¥ò Kjš efuh£Á všiy KoÎ nk‰F gFÂ tiuæYŸs  gFÂfS¡F 

òÂajhf 90mmØ k‰W« 110mmØ ig¥iy‹ mik¥gj‰F jah®  brŒa¥g£l  

kÂ¥ÕL %.4.00  y£r« MF«. nk‰f©l gâ nk‰bfhŸs jå mYtyç‹ ã®thf 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò    

1.  k‹w« mDkÂ¡fyh«.  

2. nk‰f©l gâæid tUthŒ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‰W« 2019-20 M« 

M©L ÂU¤Âa tuÎ bryÎ Â£l¤Â‹ _y« gâ nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ 

tH§fyh«. 

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 24 

ப�லட� நகரா�சி� �ப�ட வா25 எ7 1 4த� 18 வைர உ'ள 
வா25கள)� (UIDSSMT) தவைண 4ைறய��  .நC2 இைண$& வழ@ த� 
தி�ட1தி�  இைண$&க' இ�லாத ெசா1�வP வ�தி$&  உ'ள வ C5க��  
இைண$&க' வழ@ வத,  வர$ெப,ற வ�7ண$@கள)� ேபP� மதி$ப85 
தயா2 ெச[ய வ C5க��  ஆ[I ெச[ய$ப�டதி� கீ��க7ட 
வ�Pவா�க$ப திகள)�  .நC2 வ�ன)ேயாக� ழா[ இ�லாத� ெதPயவ%த�. 
ேமb�, இ1தி�டபண�ய�� 6 மW ெதாைலவ�� வ�ன)ேயாக� ழா[ இD� �ப. 
இைண$& வழ@க அறிI-1த$ப�டதா� வ�ன)ேயாக� ழா[ இ�லாத 
கி��க7ட இட@க��  வ�ன)ேயாக� ழா[ அைம�க ேவ7.}'ள�. 1) 

வா25 7 மWனா�சி அெவ�X – 45 மW�ட2 3” PVC 2) வா25 8 பழன)\சாமி நக2 – 190 
மW�ட2 3” PVC 3) மாண��கா&ர� சாைல JKJ காலன) எ�Uட�ச� – 75 மW�ட2 4) 
வா25 11 கணபதி நக2 80 மW�ட2 5) வா25 11  காள)ய$பா நக2 70 மW�ட2 6) வா25 
11 வ5கபாைளய�  மர� நக2 35 மW�ட2 7) வா25 11 மகால�]மி அெவ�X 90 
மW�ட2 8) வா25 14 ெச�.பாைளய�  ேரா5 120 மW�ட2 9) வா25 12 ேம,  
ப�லட� கைலமக' கா2ட� அDகி� 30 மW�ட2 10) வா25 1 க�ல�பாைளய� 
ேம,  540 மW�ட2 11) வா25 5 ப�ேட� ேரா5 45 மW�ட2 12) வா25 2 
ேசடபாைளய�  மர� வ Cதி 700 மW�ட2 13) வா25 4 DMD நக2 350 மW�ட2 ஆகேவ, 
ேம, றி$ப��5'ள ப திகள)�  வ�ன)ேயாக� ழா[ நC.$&  ெச[த� &ததாக 
வ�ன)ேயாக� ழா[ அைம1த� ஆகிய பண�க��  தயா2 ெச[ய$ப�ட  
மதி$ப85 :.8.90 இல�ச1தி,  உPய நி2வாக அfமதி ேவ7. ம�ற1தி,  
ெபாD' ைவ�க$ப5கிற�. 
அbவலக  றி$& 
1.ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 
2.ேம,கா�� பண�ய�ைன நகரா�சி வDவா[ நிதிய�� aல� ேமறெகா'ளI� 

2019-2020 ஆ� ஆ75 திD1திய வரI ம,-� ெசலI தி�ட1தி� ேம,ெகா'ள 

ம�ற� அfமதி வழ@கலா� 
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bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 25 

ப�லட� நகரா�சி� �ப�ட வா25 எ7 08 �  மர� வ Cதிய�� கழிIநC2 
கா�வா[ அைம$& இ�லாம� அ$ப திய�� ]மா2 20  .ய�D$&க��  
வ C5க��  அDகி� த,காலிக  ழி அைம1� கழிIநCPைன ேத�கி வDவதா� 
]காதார ேக5 வ�ைளவ�� � ��நிைலI'ள� என நகரா�சி ெபாறியாள2 
ஆ[வ�� ெதPயவ%த�. எனேவ அ$ப திய�� மைழநC2 வ.கா� அைம$& 
ஏ,ப51த தயா2 ெச[ய$ப�ட  மதி$ப85  :.3.80  இல�ச1தி,  உPய நி2வாக 
அfமதி ேவ7. ம�ற1தி,  ெபாD' ைவ�க$ப5கிற�. 
அbவலக  றி$& 
1.ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 
2.ேம,கா�� பண�ய�ைன நகரா�சி வDவா[ நிதிய�� aல� ேமறெகா'ளI� 
2019-2020 ஆ� ஆ75 திD1திய வரI ம,-� ெசலI தி�ட1தி� ேம,ெகா'ள 
ம�ற� அfமதி வழ@கலா�.  

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 26 

ப�லட� நகரா�சி� �ப�ட வா25 எ7 18 � அைம%�'ள 
அ%ேதP�கI7ட2 வ Cதி வ�Pவா�க$ப திய�� ேம,  1,2  -�  வ Cதிக'  
ம,-� கா�கீP� சாைல எதி2&ற� கிழேம� வ Cதி ஆகிய ப திகள)� மைழநC2 
வ.கா� இ�லாம� சாைலய�� 4�&ற� அ$ப திய�b'ள வ C5கள)� கழிI 
நCPைன ேத�கி ைவ1��,  ழா[ aலமாக ]மா2 100 மW�ட2 Lர4'ள 
வ.காலி� இைண1�� கழிIநCPைன அ$&ற$ப51�வதா� ேத@கி}'ள 
நCPனா� ஏ,ப5� ]காதார\ச2ீேக5  ழா[ இைண$&களா� கழிI 
ஏ,ப5வதா� உ7டா � சிரம@கைள தவ�2� � ெபாD�5 ேம, றி$ப��ட 
இட@கள)� மைழநி2 வ.கா� அைம$& ஏ,ப51த    தயா2 ெச[ய$ப�ட  
மதி$ப85 :.7.00 இல�ச1தி,  உPய நி2வாக அfமதி ேவ7. ம�ற1தி,  
ெபாD' ைவ�க$ப5கிற�. 
அbவலக  றி$& 
1.ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 
2.ேம,கா�� பண�ய�ைன நகரா�சி வDவா[ நிதிய�� aல� ேமறெகா'ளI� 
2019-2020 ஆ� ஆ75 திD1திய வரI ம,-� ெசலI தி�ட1தி� ேம,ெகா'ள 
ம�ற� அfமதி வழ@கலா�.  

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 27 

ப�லட� நகரா�சி�  ெசா%தமான நC21தா2 அட�க� ெச[}� ]5கா5 
ப�லட� நகரா�சி ேபD%� நிைலய� எதி2&ற� அைம%�'ள�. ேம,க7ட 
இட1திைன ப�லட� ச�டம�ற உ-$ப�ன2 அவ2க' ேநP� ஆ[I ேபா� 
ஏ,கனேவ}'ள 4,&த2கைள  அக,றி &திதாக ம7நிர$ப�}�, 4�&ற� 
ப�க1L7 அைம1�, காவல2 அைற ம,-� வ�ள�  வசதி, த7ணC2 வசதி, 
நிழ,zைர ேபா�ற வசதிக' ெச[}மா- அறிI-1தினா2. அத� 
அ.$பைடய�� ேம,க7ட பண�க' ெச[வத,  தயா2 ெச[ய$ப�ட  மதி$ப85  
:.9.75 இல�ச1தி,  உPய நி2வாக அfமதி ேவ7. ம�ற1தி,  ெபாD' 
ைவ�க$ப5கிற�. 
அbவலக  றி$& 
1.ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 
2.ேம,கா�� பண�ய�ைன நகரா�சி வDவா[ நிதிய�� aல� ேமறெகா'ளI�, 
2019-2020 ஆ� ஆ75 திD1திய வரI ம,-� ெசலI தி�ட1தி� 
ேம,ெகா'ளI� ம�ற� அfமதி வழ@கலா�.  
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bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 28 

efuh£Á ã®thf Miza®,br‹id mt®fë‹ foj« X.K.v©.13433/2018/n#1   

ehŸ. 17.09.2018 ‹go   gšyl« efuh£Á¡F£g£l th®L v©. 1 Kjš 18 Koa cŸs 

gFÂfëš   bl§F  fhŒ¢rš k‰W« Ïju fhŒ¢rèdhš ghÂ¡f¥gLtij jL¡F« 

tifæš 300 ÅLfS¡F xU bfhR¥òG fs¥gâahs®fŸ Åj« 49 fs¥gâahs®fŸ 

gâ brŒa ntiy c¤ÂuÎ bk£uh° Ï‹¥uh , cLkiy¥ng£il, vD« ãWtd¤Â‰F 

tH§f¥g£L gâ eilbg‰W tU»wJ. nk‰f©l ntiy c¤ÂuÎ fhy« 31.12.2019 ª 

njÂÍl‹ Kotiltjhš, Û©L« nk‰f©l gâ¡fhd fhy¤ij Ú£o¥ò brŒJ tH§f 

nt©o nk‰go ãWtd¤Âd® é©z¥Ã¤JŸsd®.   

j‰nghJ gšyl« efuh£Á gFÂæš bl§F k‰W« rhjhuz fhŒ¢rèdhš xUÁy® 

ghÂ¡f¥g£LŸsd®. Ït®fŸ FzkilªJ ešy ãiyæš cŸsd®. nkY« Ïªefuh£Á 

gFÂæš fhŒ¢ryhš ghÂ¡f¥gLtij jL¡F« tifæš gâfŸ nk‰bfhŸs 

nt©oÍŸsjhš,  V‰fdnt gâ¡F M£fis r¥is brŒJtU« x¥gªj ãWtd¤Â‰nf 

01.01.2020 Kjš 31.03.2020 Koa 3 khj fhy§fS¡F k£L« bghJ Rfhjhu mtru 

mtÁa¤ij K‹å£L bl§F fhŒ¢rš jL¥ò bfhR¥òG xê¥ò gâahs®fŸ 49 ngiu 

(Domestic Breeding checkers) btë bfhz®Î mo¥gilæš nk‰bfhŸsÎ«, k‹w¤Â‹ 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò    

1. bghJ Rfhjhu mtru mtÁa« fUÂ _‹W khj fhy¤Â‰F (01.01.2020 Kjš 
31.03.2020) ntiy c¤ÂuÎ tH§f  mDkÂ¡fyh«. 

2. _‹W khj fhy¤Â‰Fça bryéd¤ij bghJãÂæš nk‰bfhŸsyh«. 
 
 

bghUŸbghUŸbghUŸbghUŸ    : 29 

ப�லட� நகரா�சி வா25 எ7 08 � பன$பாைளய� ப திய�� 
 ழ%ைதக' நல ைமய� க�.ட� க�5வத,  ச�டம�ற உ-$ப�ன2 ெதா தி 

ேம�பா�51தி�ட� 2019-2020 �ஆ7.� கீ� :.10.00 இல�ச� மதி$ப8�.� 
பண� நைடெப,- வDகிற�. ேம,க7ட பண��கான மதி$ப8�.� க�.ட� 
க�5வத,  அைன1� இன@க�� உ'ள�. ],-]வ2 க�5வத,  
மதி$ப8�.� வழிவைக இ�ைல.ேம,க7ட இட1திைன ச�டம�ற உ-$ப�ன2, 
ப�லட� அவ2க' பண� நைடெப,- வDவைத ேநP� ஆ[I ெச[� 
அ@க�வா. க�.ட1தி� 4�ப�க� ம,-� ப��ப�க� ],- ]வ2 

அைம�கI�, ம7 தைர உ'ள இட1தி� Paver Block அைம1� தDமா- 
அறிI-1தினா2. அத� அ.$பைடய��, ேம,க7ட பண�க' ெச[வத,  தயா2 

ெச[ய$ப�ட மதி$ப85 :.6.00 இல�ச� ஆ �.எனேவ, ேம,க7ட பண� 

ேம,ெகா'ள :.6.00 இல�ச� மதி$ப8�.,  நி2வாக அfமதி ேவ7. 
ம�ற1தி,  ெபாD' ைவ�க$ப5கிற�.   

அbவலக  றி$& 
1.ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 
2.ேம,கா�� பண�ய�ைன நகரா�சி வDவா[ நிதிய�� aல� ேம,ெகா'ளI� 

ம,-� 2019-2020 ஆ� ஆ75 திD1திய வரI, ெசலI தி�ட1தி� 
ேம,ெகா'ளI� ம�ற� அfமதி வழ@கலா�.  
(ந.க.எ7 785/2019/இ1) 
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ெபாD'  30 

                  ப�லட� நகரா�சிய�� நைடெபற இD� � ப�ேவ- 

தி�ட$பண�க��கான தமி�நா5 நக2$&ற வள2\சி ேம�பா�5 தி�ட� 2019-2020 

(TURIP), UIDSSMT தி�ட1தி� கீ�  .நC2 இைண$& இ�லாத வ C5க��   .நC2 

 ழா[ அைம� � பண��காக தயாP�க$ப�ட ப�ேரரைண ம,-� L[ைம 

இ%தியா தி�ட� (SBM) aல� உல2 ேசகP$& ைமய� (Resource Recovery center) 

க�5த� பண��கான ப�ேரரைணக' தயா2 ெச[� உPய  நி2வாக அfமதி 

ெப-வத, � ம,-� ெதாழி�d�ப அfமதி ெப-வத, � ேதைவயான SITE 

PLAN, DRAWINGS ஆகியவ,ைற AUTO CAD aல� தயா2 ெச[வத,  ஆ � 

மதி$ப85 :.20,000 உPய நி2வாக அfமதி ேவ7. ம�ற1தி,  ெபாD' 

ைவ�க$ப5கிற�.  

அbவலக�  றி$& : 

1.ம�ற� அfமதி வழ@கலா�. 

2,ேம,க7ட பண��  ஆ � ெசலவ�ன1ைத திD.S.ேஜாதிராமலி@க�, ஈஷா 

க�Uடர� ஷ�U, ப�லட� அவ2க' aல� ஒ$பைட$& பண�யாக 

ேம,ெகா'ளI� ம�ற� அfமதி வழ@கலா�.  

3.ேம,க7ட பண�ய�ைன வDவா[ நிதிய�� ேம,ெகா'ளI� ம,-� 2019-2020 

ஆ� ஆ75 வரI ம,-� ெசலI தி�ட1தி� ேம,ெகா'ளI� ம�ற� அfமதி 

வழ@கலா�. 

(ந.க.எ7 684/2019/இ1) 
 
 
 

 

 
jå mYty®jå mYty®jå mYty®jå mYty®    

gšyl« efuh£Ágšyl« efuh£Ágšyl« efuh£Ágšyl« efuh£Á 


