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27.06.2018 ெபா��1: ெபர�ப�� நகரா�சிய�� ெதாழி�வ� 01.10.2013 இர�டா� அைரயா�� �த� 
தி��த� ெச�ய�ப�� நைட�ைறய�� இ�!" வ�கிற". த$ேபா" அரசாைண எ�.11, நகரா�சி 
நி�வாக� ம$)� *+ந,� வழ-க� "ைற நா..12.01.1999-/ப+ ஐ!" ஆ��க23* ஒ��ைற 
ெதாழி� வ�ைய 25 சதவ ,த�  �த� 35 ச தவ ,த�தி$*. உய�6 ெச�"ெகா.ள 
ெத�வ�3க�ப��.ள". ஆைகயா� ெபர�ப�� நகரா�சி எ�ைலக. 01.10.2018 (இர�டா� 
அைரயா��) �த� ெதாழி�வ� சீரா�6 (க�டாயமாக) நைட�ைற�ப��த ேவ���. 
அரசாைணய�� ெத�வ�3க�ப��.ளவா) வ-கிக. ம$)� வ-கிகள<� பண�=�>� அ?வல�க., 
ம�திய, மாநில அரA அ?வலக-கள<� பண�=�>� அ?வல�க., பண�யாள�க., ெதாழி� ம$)� 
வண�க நி)வன-க., வ��தக நி)வன-க., தன<யா� ம��"வமைன, ம��"வ�க. ம$)� 
பண�யாள�க., அரA ேபா3*வர�" "ைற அ?வல�க. பண�யாள�க., மி/வா�ய அ?வல�க., 
பண�யாள�க., ம$)� இதர ெதாழி� நி)வன-க., அ?வல�க., ம$)� பண�யாள�க. 
ஆகிேயா�3* வ�� 01.10.2018 �த� கீCக�டவா) ெதாழி�வ� உய�6 ெச�யலா�. ேம?�, 
ஏ$கனேவ, உ.ள ெதாழி�வ� வ�வ�தி�=க23*� ம/ற� நி�ண� ெச�>� சதவ ,த� ெபா�!"�. 

எனேவ, ெபர�ப�� நகரா�சிய�� அ3ேடாப� (2018 (01.10.2018) �த� 2018-2019 இர�டா� 
அைரயா�� �த�) ெதாழி�வ�ைய உய��தி நி�ணய� ெச�வ" *றி�" ம/ற�தி/ �+63* 
ைவ3க�ப�கிற". 

வ. 
எ� 

சராச� அைரயா�� 
வ�மான� 

01.10.2013 �த� 
அ�லி� உ�ள 

ெதாழி�வ� 
(�பா ) 

01.10.2018 �த� 35% 

உ"ேதச உய$% 
ெதாைக (�பா ) 

01.10.2018-'( ப)* 
நி$ணய� ெச ய-ப�� 

அைரயா�� 
ெதாழி�வ� (�பா ) 

1 21,000 வைர இ�ைல இ�ைல இ�ைல 

2 21,001 �த� 30,000 127 44 171 

3 30,001 �த� 45,000 338 118 456 

4 45,001 �த� 65,000 633 222 855 

5 65,001 �த� 75,000 971 340 1250 

6 75,001 Above 1250 438 1250 
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நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச/ைன அவ�கள</ A$றறி3ைக க+த� ந.க.எ�.12503/2018/R1, 
நா..21.05.2018-� 01.10.2018 �த� ெதாழி�வ�ைய உய�6 ெச�ய ெத�வ�3க�ப��.ள". ேம?�, 
இ!திய அரசியலைம�= ச�ட� Article 276 ப��6 2/ ப+ மாநில அரசா� வ�தி3க�ப�� ெதாழி�வ� 
ஓரா�+$* G.2500/- அதாவ" அைரயா�+$* அதிகப�சமாக 1250/-3* மிகாம� வHலி3க�பட 
ேவ��� என ெத�வ�3க�ப��.ள". 
  எனேவ,  அ�டவைனய�� க��.ளவா) இ!நகரா�சி எ�ைல3*�ப�ட ப*திகள<� 
I/னறி6 ெதாழி�க., வண�க ெதாழி�க., மர= ெதாழி�க., ம$)� பண�� ெதாழி�க. 
=�ேவா�3* வHலி3க�ப�� ெதாழி�வ�ய�ைன 01.10.2018 �த� சராச� அைரயா�� வ�மான� 
G.65001/- ம$)� அத$*ேம� உ.ளவ�க23* G.1250/- ம��ேம அைரயா�� ெதாழி�வ�யாக 
வHலி3க நி�ணய� ெச�ய�பட ேவ���. 
அ.வலக (றி-0 
 அ) அரசாைண எ�.11 நகரா�சி நி�வாக� ம$)� *+ந,� வழ-க� "ைற நா..12.01.1999-/ ப+ 
ெபர�ப�� நகரா�சி எ�ைல3*��ப�ட ப*திகள<� உ.ள வண�க நி)வன-க. ம$)� அரA 
அ?வலக பண�யாள�க23* அ3ேடாப� 2018(01.10.2018) �த� 2018-2019 இர�டா� அைரயா�� 
�த�) ெதாழி�வ�ைய 35 சதவ ,த வ�P3கா� உய�6 ெச�யலா�. 

ஆ) நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச/ைன அவ�கள</ A$றறி3ைக க+த� 
ந.க.எ�.12503/2018/R1 நா..21.05.2018 �த� ெதாழி�வ�ைய உய�6 ெச�ய ெத�வ�3க�ப��.ள". 
ேம?�, இ!திய அரசியலைம�= ச�ட�Article 276 ப��6 2/ ப+ மாநில அரசா� வ�தி3க�ப�� 
ெதாழி�வ� ஓரா�+$* G.2500/- அதாவ" அைரயா�+$* அதிகப�சமாக 1250/-3* மிகாம� 
வHலி3க�பட ேவ��� என ெத�வ�3க�ப��.தா� சராச� அைரயா�� வ�மான� G.65001/- 
ேம� உ.ளவ�க23* G.1250/-ம��ேம அைரயா�� ெதாழி�வ�யாக வHலி3க அSமதி3கலா�. 

இ) ேம$ப+ ெதாழி�வ� சீரா�6 ெச�ய�ப�ட வ�வர�ைத ெபா"ம3க. அறி!" ெகா.2� 
வைகய�� தினச� நாள<தழி� வ�ள�பர� ெச�ய ஏ$ப��மமமமம உ�ேதச ெசலவ�ன� �. 30000/-3* 
ம/ற� அSமதி3கலா�. 

ந.க.எ�.14623/2013/அ2 

    
27.06.2018 ெபா��2: இ!நகரா�சிய�/ 2016-2017-� ஆ�+/ வள�Tசி பண�க. *றி�" மாவ�ட ெச�தி ெதாட�= 

அ?வல� மாவ�ட ஆ�சியரக� Uல� வ�ள�பர� ெகா�3க�ப�� ேம$ப+ வ�ள�பர� தின�த!தி 
நாள<தழி� ெவள<ய�ட�ப�� அத$கான ெதாைக �.22,260/- வழ-க ேகா� ப�+ய� வர�ெப$).ள". 
ேம$ப+, ெதாைகைய தின�த!தி நாள<தC3*  வழ-க ம/ற�தி/ அSமதி3*ைவ3க�ப�கிற". 
 

அ.வலக (றி-0 அSமதி3கலா� 
ந.க.எ�.10718/2017/இ1  
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27.06.2018 ெபா��3: இ!நகரா�சி ெபா"Aகாதார ப��வ�� இய-கிவ�� வாகன-க23* 2018-2019-� ஆ�+$* 
ேசைவவ�, பAைமவ�, ="�ப��த� க�டண� ம$)� கா�பV� ெதாைக ம$)� இதரவ� இன-க. 
ஆகியவ$ைற ெச?�"வத$*� அத$* ஆ*� உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக �.5,00,000/- (ஐ34 
இல5ச"தி6(�) ம/ற�தி/ அSமதி ேகார�ப�கிற". 
 

 அ.வலக (றி-0 
    அSமதி3கலா� 

         ந.க.எ�.5924/2016/எ71 
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27.06.2018 ெபா��4: இ!நகரா�சிய�� 2017-2018-� ஆ�� வ�வH� பண� த,வ�ரமாக ஜனவ� �த� மா�T வைர 
நைடெப$ற ேபா" நகரா�சி3* ெச?�த ேவ�+ய ெசா�"வ�, *+ந,� க�டண�, பாதாள சா3கைட 
க�டண�, ெதாழி�வ�, ம$)� கைட வாடைக, ஆகியவ$ைற ெபா"ம3க. பைழய ம$)� =திய 
நகரா�சி அ?வலக�தி� உ.ள வ�வH� ைமய-கள<� சன<, ஞாய�) கிழைமகள<� 9.00 மண� 
�த� மாைல 5.00 மண� வைர வ� ெச?�தலா� என தினச� நாள<தCகள<� அறிவ��= 
ெவள<ய��டத$கான உ�ேதச ெசலவ�ன� ெதாைக �.3.00 (8*9 இல5ச"தி6(�) ம/ற�தி� 
அSமதி ேகார�ப�கிற". 
 அ.வலக (றி-0 
    அSமதி3கலா� 

        ந.க.எ�.8272/2017/அ1 
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27.06.2018 ெபா��5: இ!நகரா�சி ெபா"Aகாதார ப��வ�� ப�ற�=/ இற�= பதிேவ� பராம�3க ேவ�+ 
உ.ளதா� ேம$ப+ பதிேவ�க. �ைறயாக பராம�3க 4 எ�ண�3ைகய�� இ��= பVேரா வழ-கிட 
ேவ�+ "�=ர6 ஆ�வ� *றி�= அள<�".ளதி/ ேப�� 4 எ�ண�3ைகய�� =திதாக இ��= 
பVேரா3க. வழ-கிட ேவ�+ தமிCநா� ம�+ ப�ப�Y இ��ேகா ச�Z தி�Tசி எ/ற 
நி)வன�தி$* ேவைல உ�திர6 வழ-கிட6� அத$* ஆ*� உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக �.80,000/-

3*� ம/ற அSமதி ேகார�ப�கிற" 
. அ.வலக (றி-0 
    ம/ற� அSமதி3கலா� 

        ந.க.எ�.5655/2018/எ71 
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27.06.2018 ெபா��6: இ!நகரா�சி அ?வலக�தி� உ.ள ஆைணய� அைற3*� ம$)� நகரா�சி 
க���பா�+� உ.ள ப+�பக�தி$*� ேதைவயான தினச� நாள<தழான தி இ!", தினமல�, 
தின�த!தி, ம3க.*ர�, ம$)� தினகர/ ஆகிய நாள<தCகைள 01.04.2018 �த� 31.03.2019 
வைரய�லான ஓரா�� கால�தி$* வா-கி3ெகா.ள ஆ*� உ�ேதச ெசலவ�ன� �.25,000/-3*� 
ம/ற அSமதி ேகார�ப�கிற" 
.அ.வலக (றி-0 
   ம/ற� அSமதி3கலா� 

            ந.க.எ�.3527/2012/ப)2 
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27.06.2018 ெபா��7: இ!நகரா�சி ெபா"Aகாதார ப��வ�� இய-கி வ�� TN.46 E/8967 வாகன�தி$* ="�ப�3க 
ேவ�+>.ளதா� வாகன�தி� உ.ள பP"ைகைள ந,3க� ெச�"தர ேவ�+ அரA அ-கிகார� 
ெப$ற T.V.S நி)வன�தி� ெச�திட ேவ�+ "�=ர6 அ�வ� *றி�= அள<�".ளத/ ேப�� ேம$ப+ 
வாகன�தி� உ.ள பP"கைள ந,3க� ெச�"தர ேவ�+ ேவைல உ�திர6 வழ-கிட6� அத$* 
ஆ*� உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக �.1.50 (இல5ச"தி6() ம/ற அSமதி ேகார�ப�கிற" 
.  
அ.வலக (றி-0 
அSமதி3கலா� 

                          
ந.க.எ�.5645/2018/எ71 
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27.06.2018 ெபா��8: இ!நகரா�சி ெபா" நிதி 2018-2019-ஆ� ஆ�� நிதிய�லி�!" கீCக�ட வ�பர�ப+ 
பண�க23* 29.05.2018-ஆ�  ேததிய/) ஒ�ப!த�=.ள< ேகா�யதி� வர�ெப$ற ஒ�ப!த�=.ள<ைய 
இ)தி ெச�ய ம/ற�தி/ பா�ைவ3*�, �+வ�$*� ைவ3க�ப�கிற". 

ெபா4 நிதி 2018-2019 

வ. 
எ� 

பண)ய)* வ)பர� 
மதி-ப:� 
ெதாைக 

(இல5ச�) 

வர-ெப6ற 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)* 

வ)பர� 

(ைற3த 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)* 

வ)பர� 

1 

இ!நகரா�சி3*�ப�ட 
ராதாகி�[ண/ 
ெத�வ�� RCC தா-* 
Aவ�           அைம3*� 
பண� 

9.80 

M/s.  SPT&Co,ஒ�ப!தகார�
ெபர�ப��. (-)  0.10% 

மதி�பV�+$* *ைற6 
*ைற!த வ�ைல�=.ள<   அ

ள<�த M/s.  SPT&Co, 

ெபர�ப��, மதி�பV�+ைன 
ஏ$கலா�. 

R.ரா�*மா�,ஒ�ப!தரா�, 
ெபர�ப��.    0.89% 

மதி�பV�+$* அதிக� 

அ.வலக (றி-0 
1. ேம$க�ட பண�ய�� *ைற!த ஒ�ப!த�=.ள< அள<�த M/s. SPT & Co, ஒ�ப!ததார� ெபர�ப�� 
அவ�கள</ (-)0.10% *ைற!த மதி�பV�+ைன ஏ$கலா�.2. ேம?� ேம$க�ட பண�ய�/ அவசர 
அவசிய� க�தி>� ெபா" நல/ க�தி தன< அலவல� அவ�கள</ �/ அSமதி ெப$) ேவைல 
உ�திர6 வழ-கியைம3* ம/ற� அSமதி வழ-கலா�.  

ந.க.எ�.3831/2018/இ1 
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27.06.2018 ெபா��9: இ!நகரா�சி ெபா" நிதி 2018-2019-ஆ� ஆ�� நிதிலி�!" கீCக�ட வ�பர�ப+ பண�க23* 29.05.2018-

ஆ�  ேததிய/) ஒ�ப!த�=.ள< ேகா�யதி� வர�ெப$ற ஒ�ப!த�=.ள<ைய இ)தி ெச�ய ம/ற�தி/ 
பா�ைவ3*�, �+வ�$*� ைவ3க�ப�கிற". 

ெபா4 நிதி 2018-2019 

வ. 
எ� 

பண)ய)* வ)பர� 
மதி-ப:� 
ெதாைக 
(இல5ச�) 

வர-ெப6ற 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)* 

வ)பர� 

(ைற3த 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)* 

வ)பர� 

1 

இ!நகரா�சி3*�ப�ட 
தி�வ.2வ�  ெத� 
ம$)�    அ�ணா 
ெத�         ப*திய��  
அைம3*� பண� 

2.00 

D.ராேஜ!திர/,ஒ�ப!ததார�
ெபர�ப��. (-) 0.09% 

மதி�பV�+$* *ைற6 
*ைற!தவ�ைல�=.ள< 
அள<�த D.ராேஜ!திர/ 
ெபர�ப�� மதி�பV�+

ைன ஏ$கலா�. 
M/s.Raj Construction, 

ஒ�ப!தரா�,ெபர�ப��. 0.2

0%  மதி�பV�+$* அதிக� 

அ.வலக (றி-0 
1. ேம$க�ட பண�ய�� *ைற!த ஒ�ப!த�=.ள< அள<�த D.ராேஜ!திர/ ஒ�ப!ததார� ெபர�ப�� அவ�கள</ (-

)0.09% *ைற!த மதி�பV�+ைன ஏ$கலா�. 
2. ேம?� ேம$க�ட பண�ய�/ அவசர அவசிய� க�தி>� ெபா" நல/ க�தி தன< அலவல� அவ�கள</ �/ 
அSமதி ெப$) ேவைல உ�திர6 வழ-கியைம3* ம/ற� அSமதி வழ-கலா�.  
                                                                           ந.க.எ�.3831/2018/இ1 
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27.06.2018 ெபா��10: இ!நகரா�சிய�/ ெபா" நிதி 2018-2019-ஆ� ஆ�� நிதிலி�!" கீCக�ட வ�பர�ப+ பண�க23* 
29.05.2018-ஆ�  ேததிய/) ஒ�ப!த�=.ள< ேகா�யதி� வர�ெப$ற ஒ�ப!த�=.ள<ைய இ)தி ெச�ய ம/ற�தி/ 
பா�ைவ3*�, �+வ�$*� ைவ3க�ப�கிற". 

ெபா4 நிதி 2018-2019 

வ. 
எ� 

பண)ய)* வ)பர� 
மதி-ப:� 
ெதாைக 

(இல5ச�) 

வர-ெப6ற 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)* 

வ)பர� 

(ைற3த 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)* 

வ)பர� 

1 

இ!நகரா�சி3*�ப�ட 
"ைறம-கல� நி] காலன< 
2வ" வட3* ெத� 
சாைலய�� சி)பால� 
அைம3*� பண� 

2.60 

D.ராேஜ!திர/,ஒ�ப!த
தார� 
ெபர�ப��. (-) 0.07% 

மதி�பV�+$* *ைற6 

*ைற!தவ�ைல�=.ள<
அள<�த D.ராேஜ!திர/ 
ெபர�ப��. மதி�பV�+
ைன ஏ$கலா�. 

M/s.Raj Construction, 
ஒ�ப!தரா�,ெபர�ப��
0.21%  மதி�பV�+$* 
அதிக� 

 

அ.வலக (றி-0 
1. ேம$க�ட பண�ய�� *ைற!த ஒ�ப!த�=.ள< அள<�த D.ராேஜ!திர/ ஒ�ப!ததார� ெபர�ப�� அவ�கள</ (-

)0.07% *ைற!த மதி�பV�+ைன ஏ$கலா�. 
2. ேம?� ேம$க�ட பண�ய�/ அவசர அவசிய� க�தி>� ெபா" நல/ க�தி தன< அலவல� 
அவ�கள</ �/ அSமதி ெப$) ேவைல உ�திர6 வழ-கியைம3* ம/ற� அSமதி வழ-கலா�. 
   

                            
ந.க.எ�.1121/2018/இ1 
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27.06.2018 ெபா��11: இ!நகரா�சிய�� T.N..46.T.7617 வாகன�தி$* இ/Hர/Y 21.06.2018 உட/ 
�+வைடவதா� ேம$ப+ இ/Hர/Y ="�ப�3க6� அத$கான ெசல6� ெதாைக �.21,000/-3*� 
ம/ற�தி/ அSமதி ேவ�ட�ப�கிற".  
அ.வலக (றி-0 
 அவசர அவசிய� க�தி ஆைணய�/ �/ அSமதி�ெப$) ேம$ப+ ெதாைக ெச?�தியைத 
அSமதி3கலா� 

ந.க.எ�.4219/2018/இ1 
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27.06.2018 ெபா��12: இ!நகரா�சிய�� T.N..46.T.3929 ஜ,� ஆய�� ச�வ ,Y ம$)� ெஜனர� ெச3க� வ�+ 
வர�ெப$) இர�� வ�ட-க. கட!த நிைலய�� இ�பண�க. ெச�ய ேவ�+ உ.ளதா� அவசர 
அவசிய� க�தி உ.^� அரA அ-கீகார� ெப$ற சிவா ஆ�ேடா ெமாைப� நி)வன�தி� பP" 
பா�3க6� அத$கான உ�ேதச ெசலவ�ன� �.18,000/-3*� ம/ற�தி/ அSமதி ேவ�ட�ப�கிற".. 
அ.வலக (றி-0 
 அவசர அவசிய� க�தி தன< அ?வல�/ �/ அSமதி� ெப$) உ.^� அரA அ-கீகார� 
ெப$ற சிவா ஆ�ேடா ெமாைப� ச�வ ,Y ெச�தைத>�, அத$கான ெசல6� ெதாைக 
வழ-க�ப�டைத>� அSமதி3கலா� 

                          
ந.க.எ�.4289/2018/இ1 
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27.06.2018 ெபா��13: ெபர�ப�� நகரா�சி ெபர�ப�� வட3* கிராம =ல எ�.241/2B, 242/1C2, 1D எ/ற 
இட�தி� 4 ஏ3க� 6 ெச/� பர�பள6 இட�தி� த-க� நக�  எ/ற ெபய�� மSதார� *�U��தி, 
ம$)� Uவரா� அைம3க�ப��.ள அSமதிய$ற *+ய���= மைன�ப��வ�ைன நக� ஊரைம�= 
"ைற உதவ� இய3*ந�, ெபர�ப�� ம�டல� அவ�கள</ நடவ+3ைகக. க+த� 
ந.க.எ�.1569/2017/ெப.ம. நா..16.02.2018 ம$)� மைன�ப��வ�$* ெகா.ஒ.ம.வ.ந.ஊ.உ.இ. (ெப.ம) 
எ�.20/2018 என எ�ண�ட�ப�� ெகா.ைக அளவ�லான மைன�ப��6 ஒ�=த� (in principal Approval) 
வழ-கி>.ளா�க.. ேம$ப+ மைன�ப��வ�� ெபா" உபேயாக பய/பா�+$கான ெபா" திறவ�ட-க., 
`-கா ம$)� ெபா"�பாைதக. நகரா�சி3* தானமாக ஒ�பைட3க�பட ேவ���. என 
ெத�வ�3க�ப��.ள". ேம$க��.ளவா) ெபா"பாைதக. ம$)� `-காவ�$* ஒ"3கீ� 
ெச�ய�ப��.ள ெபா" திறவ�ட-க. ஆகியவ$றிைன தி�.*�U��தி, ம$)� Uவரா� ப�திர 
பதி6 ஆவண� எ�. 1158/2018-/ப+ ெபர�ப�� சா�பதிவக�தி� 08.03.2018-� நகரா�சி ஆைணய�3* 
இனா� சாசன� Uலமாக ப�திர� பதி6 ெச�ய�ப��.ள". 
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 1. -வ4 தா'(: மைன எ�க..7 �த� 12 வைர உ.ள மைனக23*� வட3* மைன எ�க..1 

�த� 6 வைர உ.ள மைனக23*� ெத$*. சாதி3 �ய� எYேட� நி)வன�தா� வ�$ற 

மைனக23காக ேபா�+�3*� 20 அ+ அகல�.ள கிழேம� வ ,தி3*� கிழ3*, Aஜாதா 

மைனக23*� ேம$*, இதி� கீழேம� ஜாதிய+ வட=ர� 184 ெத/=ற� 185 ெத/வட� 

ஜாதிய+ 20 உ.ள 3690 ச"ர+ ெகா�ட கீழேம� ெபா"�பாைத ஒ/)�. 

2. 2-வ4 தா'(: மைன எ�க..44 �த� 54 வைர உ.ள மனைனக23*� வட3* மைன 

எ�க..13 �த� 23 வைர உ.ள மைனக23*� ெத$*, ேம$ப+ ச�ேவய�� கீேழ க�ட 

4வ" தா3* ெத/வட� ெபா"பாைத3*� கிழ3*, Aஜாதா எ/பவ� மைனக23*� ேம$*, 

இதி� கிழேம� ஜாதிய+ வட=ற� 330 ¼ ெத/=ற� 331 3/4 ெத/வட� ஜாதிய+ 20 உ.ள 6620 

ச"ர+ ெகா�ட கிழேம� ெபா"�பாைத ஒ/)�. 

3. 3-வ4  தா'(:   மைன   எ�க..72,73,74,75-3*�, சாதி3 �ய� எYேட� நி)வன�தா� வ�$ற 

மைனக23*�, ராமதாY எ/பவ� நில�தி$*� வட3*, மைன எ�க..57 �த� 65 வைர 

ேம$ப+ ச�ேவய�� கீேழ க�ட 8வ" தா3கி� க�ட `-கா (ெபா"இட�)-3*� ெத$*, 

ேம$ப+ ச�ேவய�� கீேழ க�ட 4-வ" தா3* ெத/வட� ெபா"பாைத3*� கிழ3*, Aஜாதா 

மைனக23*� ேம$*, இதி� கிழேம� ஜாதிய+ வட=ற� 338 ½ ெத/=ற� 341 ½ ெத/வட� 

ஜாதிய+ 20 உ.ள 6800 ச"ர+ ெகா�ட கிழேம� ெபா"பாைத ஒ/)�. 

4. 4-வ4  தா'(:   ெத/வட� ெபா"பாைத3*� வட3*, ெத/வட� ெபா"�பாைத3*� ெத$*, 

மைன எ�க..24,43,66,76-3*�, ேம$ப+ ச�ேவய�� கீேழ க�ட 5,6-வ" தா3* கிழேம� ெபா" 

பாைதக23*� கிழ3*, மைன எ�.23,44,65,75 இைவக23*ம, ேம$ப+ ச�ேவய�� ேமேல 

க�ட 2,3, தா3* கிழேம� ெபா" பாைத3*� ேம$*, இதி� கிழேம� ஜாதிய+ 22 ெத/வட� 

ஜாதிய+ கீC=ற� 259 1/2 ேம�=ற� 5698 ச"ர+ ெகா�ட ெத/வட� ெபா"�பாைத ஒ/)�. 

 



 5. 5-வ4  தா'(:   மைன எ�க..38 �த� 43 வைர உ.ள மைனக23*�, மைன எ�.333*�, 

ேம$ப+ ச�ேவய�� கீேழ க�ட 7-வ" தா3கி� ெத/வட� ெபா"�பாைத3*� வட3*, மைன 

எ�.24 �த� 32 வைர மைனக23*� ெத$*, சாதி3 �ய� எYேட� நி)வன�தா� வ�$ற 

மைனக23*� கிழ3*, ேம$ப+ ச�ேவய�� கீேழ க�ட 4-வ� தா3* ெத/வட� 

ெபா"பாைத3*� ேம$*, இதி� கிழேம� ஜாதிய+ வட=ற� 276 1/4 ெத/=ற� 271 1/4 

ெத/வட� ஜாதிய+ 20 உ.ள 5475 ச"ர+ ெகா�ட கிழேம� ெபா"பாைத ஒ/)�. 

6. 6-வ4  தா'(:   மைன எ�க..76 �த� 81 வைர உ.ள மைனக23*� வட3* மைன 

எ�க..66 �த� 71 வைர மைனக23*� ெத$*, ேம$ப+ ச�ேவய�� கீேழ க�ட 7வ" 

தா3* ெத/வட� ெபா"�பாைத3*� கிழ3*, ேம$ப+ ச�ேவய�� ேமல க�ட 4வ" தா3* 

ெத/வட� ெபா"�பாைத3*� ேம$*, இதி� கிழேம� ஜாதிய+ வட=ற� 183 1/4 ெத/=ற� 

181 ¾ ெத/வட� ஜாதிய+ 20 உ.ள 3650 ச"ர+ ெகா�ட கிழேம� ெபா"பாைத ஒ/)�. 

7. 7-வ4  தா'(:   ெத/வட� ெபா"பாைத3*� வட3*, ேம$ப+ ச�ேவய�� ேமலக�ட 5-வ" 

தா3* கீழேம� ெபா"பாைத3*� ெத$*, மைன எ�க..33 �த� 37 வைர உ.ள 

மைனக23*� கிழ3*, மைன எ�க..38,71,81 இைவக23*�, ேம$ப+ ச�ேவய�� ேமேல 

க�ட 6-வ" தா3* கீழேம� ெபா"பாைத3*� ேம$*, இதி� கீழேம� ஜாதிய+ 20 

ெத/வட� ஜாதிய+ கீC=ற� 190 ேம�=ற� 189 1.2 உ.ள 3795 ச"ர+ ெகா�ட ெத/வட� 

ெபா"பாைத ஒ/)�. 

8. 8-வ4  தா'(:   ேம$ப+ ச�ேவய�� ேமலக�ட 3-வ" தா3* கீழேம� ெபா" பாைத3*� 

வட3*, மைன எ�க..52, 53, 54-3*� ெத$* மைன எ�.57-3*�, நாகராஜ/ மைனக23*� 

ேம$*, இதி� கீழேம� ஜாதிய+ வட=ற� 68 ெத/=ற� 67 ெத/வட� ஜாதிய+ கீC=ற� 58 ½ 

ேம�=ற� 59 ½ உ.ள 3982 ½  ச"ர+ ெகா�ட `-கா (ெபா"இட�) உ.பட இ!த 

இனா�சாசன� ப�திர�தி$ க���ப�ட". 

ேம$ப+ அSமதிய$ற மைன�ப��வ�� அைம3க�ப��.ள வ�$க�படாத மைனகைள 
வர/�ைற�ப��"வத$* மைன எ�.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 30, 44, 47, 48, 50, 51, 57, 58, 60, 66, ம$)� 
72 ஆகிய 21 எ�ண�3ைக மைனகைள வர/�ைற ெச�வத$கான வர/�ைற க�டண� ம$)� 
வளTTசி க�டண� ஆகியவ$றிைன கீCக��.ளவா) வHலி3க�ப�.ள". 
 

 



 

வ. 
எ� 

வ)பர� 
வFலி'க
-ப5ட 

க5டண� 

க5டண� 
வFலி'க- 
ப5ட ரச4ீ 
எ�/ நா� 

க�Jலக� 
வKகிய)* வ)பர� 

1 

வர/�ைற3க�டண� அரA 
தைல�ப�� ெச?�த�ப�ட 
வ�பர� (Plot Regularairation 

Charge) 

187980/- 24.04.2018 
(அரA தைல�ப�$*) 
பாரத மாநில வ-கி 

ெபர�ப�� 

2 
வள�Tசி க�டண� 
(Development Charges) 469950/- 0001864 

24.04.2018 
நகரா�சி அ?வலக� 

ெபர�ப��. 

எனேவ, ேம$ப+ ெபர�ப�� வட3* கிராம=ல எ�.241/2B, 242/1C2,1D எ/ற இட�தி� 
அைம3க�ப��.ள அSமதிய$ற மைன�ப��வ�ைன வர/�ைற�ப��தி அSமதி வழ-*வத$* 
ம/ற�தி/ பா�ைவ3*� அSமதி3*�. 
அ.வலக (றி-0 

1. அSமதிய$ற மைன�ப��வ�� அைம3க�ப��.ள மைன�ப��6 எ�.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 

23, 30, 44, 47, 48, 50, 51, 57, 60, 66, 72  ஆகிய 21 எ�ண�3ைக மைனகைள வர/�ைற�ப��தி 

உ�திர6 வழ-கியைத ம/ற� அSமதி3கலா�. 

2. ேம$ப+ மைன�ப��வ�� ெபா" திறவ�ட-க., ெபா"�பாைதக., ம$)� `-காவ�$* 

ஒ"3கீ� ெச�" ஒ�பைட3க�ப�டட இட-கைள ஆைணய� ெபர�ப�� நகரா�சி எ/ற 

�கவ�3* நிலஉ�ைம மா$ற� ெச�ய மாவ�ட ஆ�சிய� தைலவ� அவ�க. 

ேக��3ெகா.ளலா�. 

3. ேம$ப+ மைன�ப��வ�� ஒ"3கீ� ெச�ய�ப��.ள `-கா இட�திைன பா"கா�பத$* 

நா/* =ற�� �/ேவலி அைம3க ம/ற� அSமதி3கலா�. 

 

 



27.06.2018 ெபா�.14: இ! நகரா�சிய�/ ப� வைக ேக�= *�தைக இன-கள</ ேக�= ெதாைக3* ேசைவ வ� 
ப�+�த� ெச�" அரA தைல�ப�� ெச?�தப�கிற", 2012-13 �த� 2014-15 
வைரய�லானநிதியா�+$3* ேசைவ வ� ெச?�"� ேபா" ேசைவ வ� ெச?�தவதிலி�!" 
வ�ல3கள<3கப�ட இன-களான க�டண கழி�ப�ட-க. ம$)� ேப�!" Iைழ6 க�டண� 
வHலி3*� உ�ம இன-க23* ேசைவ வ�ெச?�தபடவ��ைல, மfத�.ள அைன�" 
இன-க2-3*� �ைறயாக ேசைவ வ� ெச?�தப��.ள". 
         ேம$க��.ளவா) ேசைவவ� ெச?�"வதிலி�!"வ�ல3கள<3கப�ட இன-க23* 2012-

2013 �த� 2014-15 �+ய உ.ள கால-க23* ேசைவவ� ெச?�தபடாம� உ.ள" என� 
ெத�வ��" உதவ� ஆைணய� ம�திய ஆய�த,�ைவ ம$)�ேசைவ வ�க. தgசாh� அவ�கள</ 
க+த� ந.க.எ�, SC NO08/2016 ST நா.17.10.2016 / ப+காரண� ேகா�� அறிவ��= க+த�தி$3கிண-க 
இZவ?வலக க+த� ந.க.எ�.2217/12அ.2 நா..13.11.2016, 01.06.2017 ம$)� 19.12.2017 –/ க+த-கள<� 
ேசைவ வ� ெச?�"வதிலி�!" வ�ல3கள<3கப�ட இன-க23* ம��� ேசைவவ� 
ெச?�தபடவ��ைல எ/பதா� ேம$ப+ காரண� ேகா�� அறிவ��= க+த�தி/ மf" எZவ�த 
நடவ+3ைக>� ேம$ெகா.வைத தவ���திட6� ெத�வ�3கப�ட". 

உதவ� ஆைணய� ம�திய ஆய�த,�ைவ ம$)� ேசைவவ�க. தgசாh� அவ�கள</ ஆைண எ� 
06/2017/ST நா. 30.03.2017 –/ ப+ ேம$ப+ ேசைவவ� ெச?�"வதிலி�!" வ�ல3கள<3கப�ட இன-க23* G 
2,61,326/- ம��� ெச?�தபட ேவ��ெமன ெத�வ�3கப�ட", அதைன ெதாட�!" இ!நகரா�சிய�/கனரா வ-கி 
கண3* எ� 1214101073071 –� பணப�மா$ற� ேம$ெகா.வத$3* ம�தியஆயத,�ைவ ம$)� ேசைவவ�க. 
தி�Tசிராப.ள< அவ�கள</ க+த� C.NO.III/2016/28/2017 STC நா.08.12.2017-/ ப+ தைட ஏ$ப��தப�ட". எனேவ 
ேம$ப+ ெதாைக G2,61,326/- � கனரா வ-கிய�� 26.12.2017-� (ON L:INE) வழியாக ெச?�தப��.ள", 
ேம$க��.ளவா) ப�ற�ப�3கப�ட உ�திரவ�/ மf" ேம��ைறயV� ெச�" ெகா.ள ேவ��� என6� 
ெத�வ�3கப�டைத ெதாட�!" 20.04.2018 –� ேம��ைறயV� ெச�யப��.ள",  

ேம?� ஆைணய� ம�திய ஆய�த,�ைவ சர3* ம$)� ேசைவவ�க. தி�Tசிராப.ள< அவ�கள</ க+த� 
A.NO. 17/2017-TRY (ST) Dept. நா. 05.02.18 –/ ப+ "ைற jதியாக ேம��ைறயV� ெச�" ORDER IN APPEAL NO 14/2018/TRY 

(ST) உ�திர6 ப�றப�3கப�� ம�திய ஆய�த,�ைவ சர3* ம$)� ேசைவவ�க. வ�தி 77(2) –/ ப+ அபராத 
க�டணமாக ெதாைக G 5000/- உ�ய தைல�ப�� ெச?�"வத$3*� தண�3ைகயாள� ஆேலாசைன ம$)� 
ேம��ைறயV� மSதா3க� க�டண� G.37800/- வழ3*வத$3*� அSமதிேகார�ப�கிற" 
அ.வலக (றி-0: 

         அ) ேம$ப+ ேம��ைறயV� ெச�வத$*� G 5000./ அரA தைல�ப��        
ெச?�"வத$3* ம/ற� அSமதி3கலா�.  
          ஆ) தண�3ைகயாள�  ஆேலாசைன க�டண� G37800/- வழ-கவத$*�  அSமதி3கலா�, 
          இ) அவசர அவசிய� க�தி ம/ற அSமதிைய எதி� ேநா3கி ேம� �ைறயV� 
ெச�தைம3* ம/ற� அSமதி3கலா�,    
                                                                         ந.க.எ�.1814/2018/எ-1 
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27.06.2018 ெபா��15: ெபர�ப?�  நகரா�சி ெபர�ப?� வட3* கிராம =ல எ� 173/.3A 3B எ/ற இட�தி� 
1ஏ3க� 35 ெச/� பர�பள6 இட�தி� ேஜ,ேஜ நக� எ/ற ெபய�� தி�, அ�"�ராசா3 த/ெப 
ச�Aத,/சா�= எ/பவரா� அைம3கப��.ள அSமதிய$ற மைன�ப��வ�ைன நக� ஊரைம�= "ைற 
உதவ� இய3*ந�, ெபர�ப�� ம�டல� அவ�கள</ நடவ+3ைகக. க+த� ந.க.எ�.1337/2018/ெப.ம. 
நா..07.03.2018 ம$)� மைன�ப��வ�$* ெகா.ஓ.ம.வ.ந.ஊ.உ.இ (ெப.ம) எ�.43/2018 என எ�ண�ட�ப�� 
ெகா.ைக அளவ�லான மைன�ப��6 ஒ�=த� (in Principal Approval) வழ-கி>.ளா�க.. ேம$ப+, 
மைன�ப��வ�� ெபா" உபேயாக பய/பா�+$கான ெபா" திறவ�ட-க., `-கா ம$)� 
ெபா"பாைதக. நகரா�சி3* தானமாக ஒ�பைட3க�பட ேவ��� என ெத�வ�3க�ப��.ள". 
ேம$க��.ளவா) ெபா"பாைதக. ம$)� `-காவ�$* ஒ"3கீ" ெச�ய�ப��.ள ெபா" 
திரவ+-க. ஆகியவ$றிைன தி�.அ�"�ரசா3 த/ெப.ச�Aத,/ எ/பவரா� ப�திர பதி6 ஆவண� 
எ�.1243/2018-/ப+ ெபர�ப�� சா�பதிவக�தி� 15.03.2018-� நகரா�சி ஆைணய�3* இனா� சாசன� 
Uலமாக ப�திர� பதி6 ெச�ய�ப��.ள". 

1. 1-வ4 தா'(: மைன எ�க..3, 18, 17, 16, 15, 25, 26 இைவக23*�, ேம$ப+ ச�ேவய�� கீCக�ட 

2, 5 தா3*கள<� க�ட ெத/வட� ெபா" பாைத3*� வட3* மைன எ�.4, 11, 12, 13, 14, 28, 27 

இைவக23*�, ேம$ப+ ச�ேவய�� கீCக�ட 3, 4 தா3*கள<� க�ட ெத/வட� 

ெபா"பாைத3*� ெத$*, 20 அ+ அகல�.ள நிைலயான கிழேம� பாைத3*� கிழ3* ச�ேவ 

307/6A UDR  ப+ 173/6A க�ட இட�தி$*� ேம$*, இதி� கிழேம� ஜாதிய+ வட=ர� 265 

ெத/=ற� 263 ெத/வட� ஜாதிய+ 20 உ.ள 5280 ச"ர+ ெகா�ட கிழேம� ெபா"�பாைத 

ஒ/)�. 

2. 2-வ4 தா'(: ச�ேவ எ�.307/4 UDR ப+ 173/4-� க�ட இட�தி$*� வட3*, ேம$ப+ 

ச�ேவய�� ேமேல க�ட 1வ" தா3கி� க�ட கிழேம� ெபா"பாைத3*� ெத$*, மைன 

எ�க..1, 2, 3-3*� கிழ3*, மைன எ�க..18, 19, 20-3*� ேம$*, இதி� கிழேம� ஜாதிய+ 20 

ெத/வட� ஜாதிய+ கீC=ற� 98 ேம�=ற� 97 1/2 உ.ள 1955 ச"ர+ ெகா�ட ெத/வட� 

ெபா"பாைத ஒ/)�. 

3.3.3.3. 3-வ4 தா'(: ச�ேவ எ�.332 UDR ப+ 198-� க�ட இட�தி$*� ெத$*, ேம$ப+, ச�ேவய�� 

ேமேல க�ட 1தா3கி� க�ட கிழேம� ெபா"பாைத3*� வட3*, மைன எ�க..4, 5-3*� 

ேம$ப+ ச�ேவய�� கீேழ க�ட 6தா3* `-கா (ெபா" இட�)-3* கிழ3*, மைன எ�க..7, 10, 

11-3*� ேம$*, இதி� கிழேம� ஜாதிய+ 20 ெத/வட� ஜாதிய+ 98 உ.ள 1960 ச"ர+ 

ெகா�ட ெத/வட� ெபா"பாைத ஒ/)�.    

4. 4-வ4 தா'(: ச�ேவ எ�.355 UDR ப+ 221-� க�ட இட�தி$*� ெத$*, ேம$ப+ ச�ேவய�� 1 

தா3கி� க�ட கிழேம� ெபா"பாைத3*� வட3*, மைன எ�க..8, 9, 14-3*� கிழ3* மைன 

எ�க.. 28, 29, 30-3* ேம$*, இதி� கிழேம� ஜாதிய+ 20 ெத/வட� ஜாதிய+ கீC=ற� 100 

ேம�=ற� 99 உ.ள 1810 ச"ர+ ெகா�ட ெத/வட� ெபா"பாைத ஒ/)�. 
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 6. 5-வ4 தா'(: ச�ேவ எ�.307/4 UDR ப+ 173/4-� க�ட இட�தி$*� வட3*, ேம$ப+ 

ச�ேவய�� ேமேல க�ட 1தா3கி� க�ட கிழேம� ெபா"பாைத3*� ெத$*, மைன 

எ�க..15, 21, 22-3*� கிழ3*, மைன எ�க..23, 24, 25-3*� ேம$*, இதி� கிழேம� ஜாதிய+ 

20 ெத/வட� ஜாதிய+ 100 உ.ள 1995 ச"ர+ ெகா�ட ெத/வட� ெபா"பாைத ஒ/)�. 

7. 6-வ4 தா'(: மைன எ�.5-3*� வட3*, ச�ேவ எ�.332 UDR ப+ 198-� க�ட இட�தி$*� 

ெத$*, ச�ேவ எ�.307/1 UDR ப+ 173/1-� க�ட இட�தி$*� கிழ3*, ேம$ப+ ச�ேவய�� 

ேமலக�ட 3-வ" தா3* ெத/வட� பாைத3*� ேம$*, இதி� கீழேம� ஜாதிய+ வட=ற� 

58 ½ ெத/=ற� 55 ெத/வட� ஜாதிய+ கீC=ற� 38 ேம�=ற� 38 ½ உ.ள 2170.6875 ச"ர+ 

ெகா�ட `-கா (ெபா" இட�) உ.பட இ!த இனா� சாசன� ப�திர�தி$* க���ப�ட". 

ேம$ப+ மைன�ப��வ�� அைம3க�ப��.ள 30 எ�ண�3ைக மைனகள<� வ�$க�ப�ட 
மைனக. 16 எ�ண�3ைக ந,-கலாக வ�$க�படாத மைனக. 14 எ�ண�3ைகய�� `-காவ�$* மைன 
எ�.6-ஐ ஒ"3கீ" ெச�"� மfத�.ள மைன எ�.1, 2, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 22, 26, 27, 29, ம$)� 30 ஆகிய 13 

எ�ண�3ைகய�லான அSமதிய$ற மைன�ப��வ�� அைம3க�ப��.ள மைனைய 
வர/�ைற�ப��"வத$* உ�ய க�டண-க. வHலி�"3ெகா�� அSமதி வழ-க 43/2018 என 
எ�ண�ட�ப�� நிப!தைனக2ட/ ெகா.ைக அளவ�லான மைன�ப��6 ஒ�=த� அள<3க�ப��.ள".  

ேம$ப+ ெபர�ப�� வட3* கிராம =லஎ�.173/3A. 3B எ/ற இட�தி� அSமதிய$ற 
மைன�ப��வ�� அைம3க�ப��.ள வ�$க�படாத மைனகைள வர/�ைற�ப��"வத$* 
அSமதிய$ற மைன�ப��வ�ைன வர/�ைற�ப��தி அSமதி வழ-*வத$* ம/ற�தி/ 
பா�ைவ3*� அSமதி3*�. 
அ.வலக (றி-0: 

1. அSமதிய$ற மைன�ப��வ�� அைம3க�ப��.ள மைன�ப��6 எ�. மைனஎ�.1, 2, 4, 8, 9, 10, 

17, 18, 22, 26, 27, 29, ம$)� 30 ஆகிய 13 எ�ண�3ைக மைனகைள வர/�ைற�ப��"வத$* 

வர/�ைற க�டண� ம$)� வள�Tசி க�டண� ஆகியவ$ைற வHலி3க�ப�ட ப�/ன� 

மைனகைள வர/�ைற�ப��"வத$* ம/ற� அSமதி3கலா�. 

2. ேம$ப+ மைன�ப��வ�� ெபா" திறவ�ட-க., ெபா"�பாைதக. ம$)� `-காவ�$* ஒ"3கீ� 

ெச�" ஒ�பைட3க�ப�ட இட-கைள ஆைணய� ெபர�ப�� நகரா�சி எ/ற �கவ�3* 

நிலஉ�ைம மா$ற� ெச�ய மாவ�டட ஆ�சிய தைலவ� அவ�க. ேக��3ெகா.ளலா�. 

3. ேம$ப+ மைன�ப��வ�� ஒ"3கீ� ெச�ய�ப��.ள `-கா இட�திைன பா"கா�பத$* நா/* 

=ற�� �.ேவலி அைம3க அைம3க ம/ற� அSமதி3கலா�. 

                      ந.க.எ�.2432/2018/எ-1 

    

 



27.06.2018 ெபா��16: ெபர�ப�� நகரா�சி =திய ேப�!" நிைலய�தி� நகரா�சி3* அ�கி� உ.ள காலிய�ட 
ைமதான�தி� வ ,�� உபேயாக ெபா��கா�சி நட�"வத$* 15.06.2018 �த� 20.07.2018 வைர 35 

நா�க23* தி�.எ/. சிவச-க�, த�ஷின< ஆ� வ�ஷ/, No.9/A க�+�பாைற, ரா3ேபா��, தி�Tசி 
எ/பவ�/ 16.05.2018-� ேததிய வ��ண�ப�தி� அSமதி வழ-க ேகா�>.ளா�. எனேவ, ேம$ப+ 
ைமதான�தி� ெபா��கா�சி நட�த அரA வ�திக23*�ப��� நகரா�சி அ?வலக�தி$* எZவ�த 
இைட])� இ�லாம� நட�"வத$*� கீCக��.ளவா) க�டண-க. வHl3க�ப�� அSமதி 
வழ-க ம/ற�தி/ பா�ைவ3*� அSமதி3*�. 

1) PPR  ச5ட-பL             –               �.4000/- 

2) D & O Trade Licence               –                       �.1000/- 

3) ெபா�5கா5சி நட"4வத6( தைரவாடைக நா� ஒ*9'( �.5000/- வ ,த� 15.06.2018 
�த� 20.07.2018 வைர 35 நா�க23* (35X5000) �.175000/- 

4) ைவ-0"ெதாைக �.10000/- 

அ.வலக (றி-0: 
அ)  இய3*ந� ெச�தி – ம3க. ெதாட�= ம$)� அரA�"ைற "ைண ெசயலாள� ெச/ைன, 
அவ�கள</ ந.க.எ�.26902/ெபா.கா/2012, நா..10.10.2012-� ேததிய க+த�தி� ெபா��கா�சி நட�"� 
நி)வன-க., நகரா�சி Aகாதார�"ைற தைடய�/ைம சா/) ெபறேவ��ெமன 
ெத�வ�3க�ப��.ள". ேம?� ெபா��கா�சி நட�"வத$கான க�டண-கைள வHலி3க�ப��.ள". 
எனேவ, 15.06.2018 �த� 20.07.2018 வைர 35 நா�க23* வ ,�� உபேயாக ெபா��கா�சிய�ைன 
இ!நகரா�சி3க ெசா!தமான =திய ேப�!" நிைலய� அ�கி� உ.ள காலிய�ட ைமதான�தி� 
நட�"வத$* தைடய�/ைம சா/) வழ-க அSமதி3கலா�. 
ஆ)   நக�ம/ற m�ட�ைத எதி�ேநா3கி தன<அ?வல�/ �/அSமதி சா/) வழ-கியைத 
அSமதி3கலா�. 

                      ந.க.எ�.5384/2018/எ-1 
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27.06.2018 ெபா��17: இ!நகரா�சிய�/ ெபா"நிதி 2018-2019-ஆ� ஆ�� நிதிய�லி�!" கீCக�ட வ�பர�ப+ 
பண�க23* 25.05.2018-ஆ� ேததிய/) ஒ�ப!த�=.ள< ேகா�யதி� வர�ெப$ற ஒ�ப!த�=.ள<ைய 
இ)தி ெச�ய ம/ற�தி/ பா�ைவ3*�, �+வ�$*� ைவ3க�ப�கிற". 

ெபா4நிதி 2018-2019 

வ. 
எ� 

பண)ய)* வ)பர� 
மதி-ப:� 
ெதாைக 

(இல5ச�) 

வர-ெப6ற 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)* 

வ)பர� 

(ைற3த 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)

* வ)பர� 

1 

இ!நகரா�சி3*��ப�ட 
வா�� எ�.1 �த� 21 
வைர>.ள 
ைகப�=கைள பP" 
சீ� ெச�>� பண�3* 
ைகப�= உதி� 
பாக-க. வ�நிேயாக� 
ெச�>� பண� 

5.00 

M/s. Swamy Electricals 
ஒ�ப!ததார� ெபர�ப�� 
(-) 0.12% மதி�பV�+$க 
*ைற6 

*ைற!த 
வ�ைல�=.ள< 
அள<�த M/s. Swamy 

Electricals ெபர�ப�� 
மதி�பV�+ைன 
ஏ$கலா�. 

R. Vengateswara Agencies 
ஒ�ப!ததார� ெபர�ப�� 
0.22% மதி�பV�+$* 
அதிக� 

அ.வலக (றி-0: 
1) ேம$க�ட பண�ய�� *ைற!த ஒ�ப!த�=.ள< அள<�த M/s. Swamy Electricals ஒ�ப!ததார� 

ெபர�ப�� அவ�கள</ (-)0.12%, *ைற!த மதி�பV�+ைன ஏ$கலா�. 

2) ேம?� ேம$க�ட பண�ய�/ அவசர அவசிய� க�தி>� ெபா" நல/ க�தி தன< அ?வல� 

அவ�கள</ �/ அSமதி ெப$) ேவைல உ�தர6 வழ-கியைம3* ம/ற� அSமதி 

வழ-கலா�. 

                             ந.க.எ�.003369/2018/இ1 
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27.06.2018 ெபா��18: இ!நகரா�சிய�/ ெபா"நிதி 2018-2019-ஆ� ஆ�� நிதிய�லி�!" கீCக�ட வ�பர�ப+ 
பண�க23* 25.05.2018-ஆ� ேததிய/) ஒ�ப!த�=.ள< ேகா�யதி� வர�ெப$ற ஒ�ப!த�=.ள<ைய 
இ)தி ெச�ய ம/ற�தி/ பா�ைவ3*�, �+வ�$*� ைவ3க�ப�கிற". 

ெபா4நிதி 2018-2019 

வ. 
எ� 

பண)ய)* வ)பர� 
மதி-ப:� 
ெதாைக 

(இல5ச�) 

வர-ெப6ற 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)* 

வ)பர� 

(ைற3த 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)

* வ)பர� 

1 

ெபர�ப�� 
நகரா�சி3*��ப�ட 
வா�� எ�. 1 �த� 21 
வைர>.ள நகரா�சி3* 
ெசா!தமான மி/ 
ேமா�டா�கள<� ஏ$ப�� 
பP"கைற பP" சீ� 
ெச�>� பண�  

5.00 

Jeehass Electricals 
ஒ�ப!ததார� ெபர�ப�� 
(-) 0.07% மதி�பV�+$க 
*ைற6 

*ைற!த 
வ�ைல�=.ள< 
அள<�த Jeehass 
Electricals ெபர�ப�� 
மதி�பV�+ைன 
ஏ$கலா�. 

ஆ�.க�ண/ 
ஒ�ப!ததார� ெபர�ப�� 
1.07% மதி�பV�+$* 
அதிக� 

அ.வலக (றி-0: 
1) ேம$க�ட பண�ய�� *ைற!த ஒ�ப!த�=.ள< அள<�த Jeehass Electricals ஒ�ப!ததார� ெபர�ப�� 

அவ�கள</ (-) 0.07% *ைற!த மதி�பV�+ைன ஏ$கலா�. 

2) ேம?� ேம$க�ட பண�ய�/ அவசர அவசிய� க�தி>� ெபா" நல/ க�தி தன< அ?வல� 

அவ�கள</ �/ அSமதி ெப$) ேவைல உ�தர6 வழ-கியைம3* ம/ற� அSமதி 

வழ-கலா�. 
 

                             ந.க.எ�.003371/2018/இ1 
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27.06.2018 ெபா��19: இ!நகரா�சிய�/ ெபா"நிதி 2018-2019-ஆ� ஆ�� நிதிய�லி�!" கீCக�ட வ�பர�ப+ 
பண�க23* 25.05.2018-ஆ� ேததிய/) ஒ�ப!த�=.ள< ேகா�யதி� வர�ெப$ற ஒ�ப!த�=.ள<ைய 
இ)தி ெச�ய ம/ற�தி/ பா�ைவ3*�, �+வ�$*� ைவ3க�ப�கிற". 

ெபா4நிதி 2018-2019 

வ. 
எ� 

பண)ய)* வ)பர� 
மதி-ப:� 
ெதாைக 

(இல5ச�) 

வர-ெப6ற 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)* 

வ)பர� 

(ைற3த 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)* 

வ)பர� 

1 

ெபர�ப�� 
நகரா�சி3*��ப�ட 
வா�� எ�. 7, 6, 15, 5 
ஆகிய ப*திகள<� உ.ள 
4 ெமய�/ *+ந,� 
*ழா�க. உ.ளைத 
அ�=ற�ப��தி 8 *+ந,� 
*ழா� அைம3*� பண�  

9.30 

எ�.அேசா3*மா� 
ஒ�ப!ததார� ெபர�ப�� 
(-) 0.08% மதி�பV�+$க 
*ைற6 

*ைற!த 
வ�ைல�=.ள< 
அள<�த 
எ�.அேசா3*மா� 
ஒ�ப!ததார� 
ெபர�ப�� 
மதி�பV�+ைன 
ஏ$கலா�. 

+.ராேஜ!திர/ 
ஒ�ப!ததார� ெபர�ப�� 
0.76% மதி�பV�+$* 
அதிக� 

அ.வலக (றி-0: 
1) ேம$க�ட பண�ய�� *ைற!த ஒ�ப!த�=.ள< அள<�த எ�.அேசா3*மா� ஒ�ப!ததார� 

ெபர�ப�� அவ�கள</ (-) 0.10% *ைற!த மதி�பV�+ைன ஏ$கலா�. 

2) ேம?� ேம$க�ட பண�ய�/ அவசர அவசிய� க�தி>� ெபா" நல/ க�தி தன< அ?வல� 

அவ�கள</ �/ அSமதி ெப$) ேவைல உ�தர6 வழ-கியைம3* ம/ற� அSமதி 

வழ-கலா�. 

ந.க.எ�.003367/2018/இ1 
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27.06.2018 ெபா��20: இ!நகரா�சிய�/ ெபா"நிதி 2018-2019-ஆ� ஆ�� நிதிய�லி�!" கீCக�ட வ�பர�ப+ 
பண�க23* 25.05.2018-ஆ� ேததிய/) ஒ�ப!த�=.ள< ேகா�யதி� வர�ெப$ற ஒ�ப!த�=.ள<ைய 
இ)தி ெச�ய ம/ற�தி/ பா�ைவ3*�, �+வ�$*� ைவ3க�ப�கிற".  

ெபா4நிதி 2018-2019 

வ. 
எ� 

பண)ய)* வ)பர� 
மதி-ப:� 
ெதாைக 

(இல5ச�) 

வர-ெப6ற 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)* 

வ)பர� 

(ைற3த 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)

* வ)பர� 

1 

இ!நகரா�சி3*��ப�ட 
வா�� எ�. 1 �த� 10 
வைர>.ள நக� 
ப*திக23* வாடைக 
லா� Uல� *+ந,� 
வ�நிேயாக� ெச�>� 
பண�  

10.00 

M/s. Sri Elumalaiyan 
Contractors  ெபர�ப�� (-) 
0.17% மதி�பV�+$* 
*ைற6 

*ைற!த 
வ�ைல�=.ள< 
அள<�த M/s. Sri 

Elumalaiyan Contractors 
ெபர�ப�� 
மதி�பV�+ைன 
ஏ$கலா�. 

எ�.அேசா3*மா� 
ஒ�ப!ததார� ெபர�ப�� 
0.33% மதி�பV�+$* 
அதிக� 

 

அ.வலக (றி-0: 
1) ேம$க�ட பண�ய�� *ைற!த ஒ�ப!த�=.ள< அள<�த M/s. Sri Elumalaiyan Contractors ெபர�ப�� 

அவ�கள</ (-) 0.17% *ைற!த மதி�பV�+ைன ஏ$கலா�. 

2) ேம?� ேம$க�ட பண�ய�/ அவசர அவசிய� க�தி>� ெபா" நல/ க�தி தன< அ?வல� 

அவ�கள</ �/ அSமதி ெப$) ேவைல உ�தர6 வழ-கியைம3* ம/ற� அSமதி 

வழ-கலா�. 

                              ந.க.எ�.004067/2018/இ1 

    

Ô®khd v© :82 
mDkÂ¡f¥g£lJ 



27.06.2018 ெபா��21: இ!நகரா�சிய�/ ெபா"நிதி 2018-2019-ஆ� ஆ�� நிதிய�லி�!" கீCக�ட வ�பர�ப+ 
பண�க23* 25.05.2018-ஆ� ேததிய/) ஒ�ப!த�=.ள< ேகா�யதி� வர�ெப$ற ஒ�ப!த�=.ள<ைய 
இ)தி ெச�ய ம/ற�தி/ பா�ைவ3*�, �+வ�$*� ைவ3க�ப�கிற". 

ெபா4நிதி 2018-2019 

வ. 
எ� 

பண)ய)* வ)பர� 
மதி-ப:� 
ெதாைக 
(இல5ச�) 

வர-ெப6ற 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)* 

வ)பர� 

(ைற3த 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)* 

வ)பர� 

1 

இ!நகரா�சி3*��ப�ட 
வா�� எ�. 6-� =திதாக 
க�ட�ப��.ள ேம�நிலி 
ந,��ேத3க ெதா�+ 
அ�கி� 1 இல�ச� 
ெகா.ளள6 ெகா�ட 
தைரம�ட ந,��ேத3க 
ெதா�+ அைம3*� பண� 

9.70 

ஜி.க�ண/ 
ஒ�ப!ததார�  
ெபர�ப�� (-) 0.03% 
மதி�பV�+$க *ைற6 

*ைற!த வ�ைல�=.ள< 
அள<�த ஜி.க�ண/ 

ஒ�ப!ததார� 
ெபர�ப�� 

மதி�பV�+ைன 
ஏ$கலா�. 

+.ராஜா ஒ�ப!ததார� 
ெபர�ப�� 0.25% 
மதி�பV�+$* அதிக� 

 
அ.வலக (றி-0: 

1) ேம$க�ட பண�ய�� *ைற!த ஒ�ப!த�=.ள< அள<�த ஜி.க�ண/ ஒ�ப!ததார�  ெபர�ப�� 

(-) 0.03%  *ைற!த மதி�பV�+ைன ஏ$கலா�. 

2) ேம?� ேம$க�ட பண�ய�/ அவசர அவசிய� க�தி>� ெபா" நல/ க�தி தன< அ?வல� 

அவ�கள</ �/ அSமதி ெப$) ேவைல உ�தர6 வழ-கியைம3* ம/ற� அSமதி 

வழ-கலா�. 
 

ந.க.எ�. இ
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27.06.2018 ெபா��22: இ!நகரா�சிய�/ ெபா"நிதி 2018-2019-ஆ� ஆ�� நிதிய�லி�!" கீCக�ட வ�பர�ப+ 
பண�க23* 29.05.2018-ஆ� ேததிய/) ஒ�ப!த�=.ள< ேகா�யதி� வர�ெப$ற ஒ�ப!த�=.ள<ைய 
இ)தி ெச�ய ம/ற�தி/ பா�ைவ3*�, �+வ�$*� ைவ3க�ப�கிற". 

ெபா4நிதி 2018-2019 

வ. 
எ� 

பண)ய)* வ)பர� 
மதி-ப:� 
ெதாைக 

(இல5ச�) 

வர-ெப6ற 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)* 

வ)பர� 

(ைற3த 
ஒ-ப3த-0�ள<ய)

* வ)பர� 

1 

ெபர�ப�� நகரா�சி3* 
ெசா!தமான வா�� எ�. 
1 �த� 21 வைர>.ள 
நகராடசி3* ெசா!தமான 
*+ந,� *ழா�கள<� 
ஏ$ப�� பP"கைள சீ� 
ெச�>� பண�  

9.40 

ஜி.க�ண/ ஒ�ப!ததார�  
ெபர�ப��(-)0.10% 
மதி�பV�+$க *ைற6 

*ைற!த 
வ�ைல�=.ள< 
அள<�த 
ஜி.க�ண/ 
ஒ�ப!ததார� 
ெபர�ப�� 
மதி�பV�+ைன 
ஏ$கலா�. 

+.ராஜா ஒ�ப!ததார� 
ெபர�ப�� 0.25% 
மதி�பV�+$* அதிக� 

 

 
அ.வலக (றி-0: 

1) ேம$க�ட பண�ய�� *ைற!த ஒ�ப!த�=.ள< அள<�த ஜி.க�ண/ ஒ�ப!ததார�  ெபர�ப�� 
(-) 0.10%  *ைற!த மதி�பV�+ைன ஏ$கலா�. 

2) ேம?� ேம$க�ட பண�ய�/ அவசர அவசிய� க�தி>� ெபா" நல/ க�தி தன< அ?வல� 
அவ�கள</ �/ அSமதி ெப$) ேவைல உ�தர6 வழ-கியைம3* ம/ற� அSமதி 
வழ-கலா�. 

 
                             ந.க.எ�.003333/2018/இ1 
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