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1579) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� கா�தி வாரச�ைதய�� உ�ள மா� ச�ைதய�� இர�� 

�ைழவாய��கள��� ெவள�வாகன!க� உ�ேள  �ைழயாத வ�ண� ேக அைம%திட'�, 
மா� ச�ைதய�� ெத�ேம)கி� உ�ள த�*+�,வ- இ.�த நிைலய�� உ�ளதா� அ!ேக 
+திதாக ,வ- க.%த0வத)1 மதி*ப2�� ெசலவ�ன� உ%ேதசமாக 3.4.10 இலச%தி)1 
தயா- ெச4ய*ப��ள5. தயா- ெச4ய*பட மதி*ப2�% ெதாைக71 ம�ற%தி� அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
2. ேம)கா:� பண�71;ய மதி*ப2.ைன ெபா5 நிதிய�� ேம)ெகா�ள ம�ற� 

அ9மதி வழ!கலா�. 
1580) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட மா-7ெக ேரா� வா-�:C, ப�ளா7 எ�.5, நகரள' 

எ�.194/1-� ப1திய�� அைம�5�ள நகராசி71 ெசா�தமான ஓைடய�� மF5 ஓைடய�� 
வட+ற� ம)G� ெத�+ற� உ;ைமயாள-களான 5ைரகி0HணராI, ெஜயK ம)G� கவ�� 
ஆகிேயா- க.ய பால%திைன பய�ப�%தி7ெகா�ள அ9மதி ேகா; வ��ண*ப� 
சம-*ப�%5�ளா-க�. ேம)ப. இட� ஆ4' ெச4ய*படதி� ம9வ�� 1றி*ப�ட*ப�� 
இட%தி� க. M.7க*பட பால%தி� Nதர த�ைம ெபற ெசய)ெபாறியாள-, ஆழியா- 
வ.நில7 ேகாட� அவ-கO71 க.த� அ9*ப*படதி�, ெசய)ெபாறியாள- அவ-கள�� 
க.த ந.க.எ�. ெதா�ப�/வ.அ/ேகா.10/145எ�/2019 நா�.17.05.2019–�ப. ேம)ப. பால� உGதியாக 
உ�ள5 என சா�G அள�%5�ளா-. 

          ேம�� நில%தி� உ;ைமயாள-க� ேமேல 1றி*ப���ள பால%ைத பய�ப�%தி7 
ெகா�வத)காக ைவ*+% ெதாைகயாக 3.77510/-ைய நகராசி71 ெச�%திT�ளா-க�. 

          ஆகேவ ம9தார-க� கீV7க�ட நிப�தைனகO71ப� நகராசி ஓைடய�� ேம� 
கட*பட பால%திைன பய�ப�%தி7ெகா�ள அ9மதி வழ!க ம�ற%தி� ஒ*+த�71 
ைவ7க*ப�கிற5.  
நிப�தைனக�:  

1. பால%தினா� ஓைடய�� நX-*ேபா7கி� எYவ�த இைடZGகO� இ07க7[டா5. 
இ�த பால%தினா� ஓைடகள�� கைரகO7ேகா, அத� அைம*+கO7ேகா எYவ�த 
பாதி*+� ஏ)ப�%த7[டா5. அYவாG ேசத!க� ஏ5� ஏ)ப.� ம9தார- தம5  
ெசா�த ெசலவ�� சீரைம7க ேவ���. 

2. க. M.7க*பட பால%தி� பராம;*+ பண�கைள ம9தார-கேள ஏ)G7ெகா�ள 
ேவ���. 

3. ஓைடய�� 1G7ேக ம9தார- அவர5 ெசா�த ெசலவ�� க.ய பால� நகராசி71 
ெசா�தமாகி வ���. இதி� தன�*பட Mைறய�� எYவ�த உ;ைமT� ேகார M.யா5. 

4. பால%தி� க�மான தர%தி)1�, உGதி%த�ைம71� ம9தாரேர M^*ெபாG*+ 
ஏ)க ேவ���. 

5. +திதாக கட*பட பால%தி� மFேதா, பால� அைமT� இட%தி� மFேதா எ�த 
உ;ைமT� எதி-கால%தி� ேகார M.யா5. 

6. எதி-பாராத வ�தமாக பால%தி� மF5 ெச�வபவ-கO7ேகா அ�ல5 வாகன%தி)ேகா 
ஏேத9� வ�ப%5 ஏ)படா� அத)1 நகராசி ெபாG*ேப)கா5. 



7. மைழ7கால!கள�� பால%தி� கீV*ப1திய�� நXேரா)ற*பாைதய�� அைட*+ 
ஏ)ப�மாய�� ம9தார- தம5 ெசா�த ெசலவ�� அYவ*ேபா5 ச; ெச45 தர 
ேவ���. 

8. ம9தார- தா� க.ய பால%தி� க�மான%தி� இ.பா�க� ஏ5� ஏ)ப�மாய�� 
ம9தார- தம5 ெசா�த ெசலவ�� ஓைடய�� நX-*ேபா7கி)1 இைடZG ஏ)படாம� 
உட971ட� ச; ெச45 தர ேவ���.  

9. ேம)ப. கட*பட பால%தினா� ஏேத9� ேசத!க� ஏ)ப.� அத)1 ம9தாரேர 
M^ ெபாG*+ ஏ)கேவ���. இத)1 எYவ�தமான நிவாரணM� ேகார7[டா5. 

10. ேம�� ஓைடய�� ேம�பா� பண� நகராசி ெச4T� பச%தி� எYவ�த 
M�னறிவ�*+மி�றி பால� அக)ற*ப��. 

11. கட*பட பால%தி� வழியாக கனரக வாகன!க� எ5'� ெச�ல7[டா5. 
அYவாG மFறி ெச��� பச%தி� ஏ)ப�� வ�ைள'கO71 நகராசி 
ெபாG*ேப)கா5. 

12. ம9தார- aல� பால� கட*ப��ளதா� அரசி� அYவ*ேபாைதய வ�திகO71 
உப� க�*பட ேவ���. 

13. க. M.7க*பட பால� ெதாட-பாக ெபா5 ம7க� aல� தாவா ஏேத9� ஏ)ப�� 
பச%தி� சடbதியான ப�� வ�ைள'கO71 நகராசி ெபாG*ேப)கா5. 

14. ஓைடய�� 1G7ேக ேவG எ�தவ�தமான க�மானM� கட7[டா5. ஓைடய�� 
ெகா�ளள' மாற7[டா5. ஓைடய�� அைம*+ பாதி7க*பட7[டா5. ஓைடய�� நX- 
ெச��� பாைதய��  பால%தி)1 M�+றM�, ப��+றM� உ�ள வாட%தி)1 
1�தக� வ�ைளவ�7காம� அைம7க*படேவ���. 

15. ஓைடையT�, க�மான!கைளT�, நகராசி அதிகா;க� எ�த ேநரM� ஆ4' 
ெச4ய M^ உ;ைம உ��. 

16. ம9தாரரா� கட*பட பால� ெபா5 ம7கO7ேகா அ�ல5 அர,71 இைடZறாக 
உ�ள5 என க0தி அக)ற*படேவ�.ய அவசிய� ஏ)படா�, எYவ�த 
M�னறிவ�*+மி�றி பால� அக)ற*ப��. 

17. க. M.7க*பட பால%தி� மF5 எYவ�த க�மான*பண�கO� 
ேம)ெகா�ள*பட[டா5. 

18. ேம)க�ட பால%திைன பய�ப�%தி7ெகா�ள 3 ஆ��கO71 ம�� அ9மதி 
வழ!க'�, அத�ப��ன- அ�%த 3 ஆ��கO71 ஒ0 Mைற அ9மதிய�ைன 
+5*ப�%57ெகா�ள ேவ���. 

அ�வலக� �றி
�:    
1. ேம)க�ட நிப�தைனகள�� அ.*பைடய�� ேம)ப. ம9தார-க� 

பால%திைன பய�ப�%தி7ெகா�ள ம�ற� ஒ*+த� வழ!கலா�. 
ந.க.எ�. 0364 / 2019 / ஜி1 

1581) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� ந�c- 1*ைப7 கிட!கி� கட�த இர�� மாத!கO71 M� தX 
ப)றி7 ெகா�டதா� அதைன அைண*பத)1 ேம)1+ற� இ0�த கா�ப'� ,வ- 
இ.7க*ப� தX அைண71� பண�க� ேம)ெகா�ள*பட5. த)ேபா5 1*ைப7கிட!கி� தX 
M^வ5� அைண7க*பட நிைலய�� உைட7க*பட கா�ப'� ,வ;� +திதாக ஒ0 
இ0�+ ேக அைம%திட ஆைணய- அவ-களா� அறி'G%த*பட5. இYவாG அைம*பத� 
aல� எதி-வ0� கால!கள�� இYவழிய�ைன பய�ப�%தி தX பர'வைத எள�தாக த�%திட 
M.T�. எனேவ இ*பண�7கான 3.1.20 இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப��ள5. 
தயா- ெச4ய*பட மதி*ப2�% ெதாைக71 ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 



அ�வலக��றி
�: 
1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 

 

1582) நகராசி71 ெசா�தமான லா;*ேபைட வளாக%தி� ெபா57கழி*ப�ட� உ�ள5. 
இ7கழி*ப�ட� கட*ப� பல வ0ட!க� ஆனதா� ேம)[ைரக� ப^5ைட�5� 
பய�ப�%த*ப�� வாட- 1ேளாசக� ம)G� சிGநX- கழி71� உபகரண!க� உைட�த 
நிைலய���ளன. இதனா� கழி*ப�ட%ைத பய�ப�%5ேவா- மிக'� 
சிரம%தி)1�ளாகிறாக�. ெபா5ம7க� பய�ப�%5� வ�தமாக ேம)கா:� கழி*ப�ட%ைத 
மராம%5* பண� ேம)ெகா�� +5*ப�7க ேவ�.T�ள5. 

எனேவ மராம%5*பண� ேம)ெகா�� +த*ப�7க 3.3.50 இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- 
ெச4ய*ப��ள5. தயா- ெச4ய*பட மதி*ப2�% ெதாைக71 ம�ற%தி� அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
 

1583) ெபா�ளா�சி நக;ய� பய�)சி ைமய%தி� 17.06.2019 Mத� 28.06.2019 வைரய�� நைடெபG� 
உ�ளாசி அைம*+கள�� பண�+;T� இளநிைல/உதவ�* ெபாறியாள-கள7கான +%தா7க* 
பய�)சி7கான கடண� நி-ணய� ெச4ய*ப� க.த� நக;ய� பய�)சி ைமய 
ந.க.எ�.345/2019/அ3, நா�   .06.2019 ெபற*ப��ள5. ேம)கா� பய�)சிய�� ெபா�ளா�சி 
நகராசி சா-பாக கல�5 ெகா�O� இளநிைல* ெபாறியாள07கான பய�)சி7 கடணமாக 
3.10,000/- ெச�%5வத)1 ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
 

1584) நகராசி எ�ைல71பட வா-� எ�.30 தி0 நXலக�ட- வ Xதிய�� மைழநX- வ.கா� 
M^வ5� ேசதமைட�5 உ�ளதா� வ X�கள�லி0�5 ெவள�ேயG� கழி' நX- ேத!கிT�ள5. 
எனேவ ெபா5ம7க� ெப;5� சிரம%தி)1�ளாகிறா-க�. 
 ெபா5ம7க� நல� க0திT�, ,காதார ப�ர�சிைனகைள தவ�-71� ெபா0�, 
ேம)கா:� இட%தி� வ.கா� கட 3.4.40 இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- 
ெச4ய*ப��ள5. தயா- ெச4ய*பட மதி*ப2�% ெதாைக71 ம�ற%தி� அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
 

1585) bghs¦sh¢Á efuh£Áæy¦ FoÚ® éãnahf¤Ây¦ jiyik Únuw¦W ãiya«, Ú® cªJ ãiya«, 9 
v©z« Ú® nj¡f tshf§fs¦ kw¦W« Ïaw¦if cæç vçthÍ fyd¦ tshf¤Ây¦ fhty¦ gâòça 
njitahd gâahs®fs¦ jw¦rka« nghÂa mséy¦ Ïy¦yhj fhuz¤jhy¦, nkw¦fh© Ïl§fëy¦ 
fhty¦ gâfs¦ òça njitahd fhty® gâahs®fis mÎ£ nrh®Á§ Kiwæy¦ 
x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhç gâ mk®¤j nt©oÍs¦sJ.  nkw¦fh© Ïl§fëy¦ 12 kâ neu gâ¡F 
xUt® Åj« 12 Ïl§¦fëy¦ fhty¦ gâòça 24 eg®fs¦ (fhtyhëfs¦) njit¥gL»wh®fs¦.  
Ït®fS¡F kht£l M£Á¤jiyt®, nfhit mt®fëd¦ bray¦Kiw Miz¥go 
(e.f.v©.7979/2017/Ï3 ehs¦.29.07.2017) ã®za« bra¦a¥g£l TèÍld¦ ESI, EFF, Insurance kw¦W« 

Service Tax Íld¦ 19.06.2019 Kjy¦ 16.12.2019  tiuæyhd 180 eh£fS¡F tH§f c¤njrkhf 



%.19,50,000/- bryÎ MF«.  nkw¦fh© Ïl§fëy¦ mÎ£nrh®Á§ Kiwæy¦ x¥gªj¥òŸë nfhç 
fhty® gâahs®fis mk®¤jÎ«, Ïjw¦fhF« c¤njr bryéd« %.19,50,000/- ¡F kd¦w 
mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:    

1. kd¦w« mDkÂ¡fyh«. 
2. nkw¦go gâ¡F bryéd¤ij FoÚ® ãÂæy¦ nkw¦bfhs¦syh«. 

 
1586) நகராசி எ�ைல71பட வா-� எ�.17 � உ�ள S.V நாT� வ Xதி ம)G� ச�டானா ேரா� 

ஆகிய வ Xதிகள�� ஏ)கனேவ உ�ளன. இ*பால!க� அைம7க*ப�, பல வ0ட!க� 
ஆனதா� ப^தைட�5� உைட�த நிைலய���ளன இதனா� இ*பால!கைள கட71� 
ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ஓ.க� ெப;5� சிரம%தி)1�ளாகிறா-க�. ெபா5ம7க� 
ம)G� வாகன ஓ.க� நல� க0தி ப^தைட�த சிGபால!கைள அக)றிவ��, +தியதாக 
5  சிGபால!க� அைம7க ேவ�.T�ள5. 

எனேவ ேம)கா:� இட!கள�� சிGபால!க� அைம7க 3.6.00 இலச%தி)1 
மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப��ள5. தயா- ெச4ய*பட மதி*ப2�% ெதாைக71 ம�ற%தி� 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
 

1587) நகராசி எ�ைல71பட வா-� எ�.23 1மர� நக- Mத� ம)G� இர�டா� ேல அ', 
ர!கசாமி ேல அ'.�� M7கியமான ஐ�5 சாைல ச�தி*+கள��, ம7க� பய�பா.)1� 
ேபா71வர%தி)1� 1ழா4 பால!க� அைம7க*ப.0�த5. இ71ழா4 பால!க� 
அைம7க*ப�, பல வ0ட!க� ஆனதா�, ப^தைட�5� உைட�த நிைலய���ள5. 
இதனா� ெபா5ம7கO� ம)G� வாகனஓ.க�, சாைலகைள கட7க M.யாம�� ம)G� 
கழி' நX- ேத!1வதா� ,காதார ேக�கO� வ�ைளவதா� ெப;5� 
சிரம%தி)1�ளாகிறா-க�. 
 எனேவ ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ஓ.க� நல� க0தி ப^தைட�த 1ழா4 
பால!கைள அக)றிவ��, +திதாக சிGபால� அைம7க ேவ�.T�ள5. 
 சிGபால!க� அைம7க 3.6.00 இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப��ள5. 
தயா- ெச4ய*பட மதி*ப2�% ெதாைக71 ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
 

1588) நகராசி ப1தி71 உபட ேகாைவ சாைல71 ேம)1 ப1திய�� உ�ள 18 வா-�கள�� 
1.நX- வ�நிேயாக� ெச4ய*ப�� 1.நX- 1ழா4கள�� ஏ)ப�� 1.நX- கசி'கைளT�, 1.நX- 
வ�நிேயாக� ெச4ய உபேயாக*ப�%த*ப�� மத1கள��� (வா�') ஏ)ப�� 1.நX- 
கசி'கைளT� ெபா571ழா4கள�� ஏ)ப�� 1.நX- கசி'கைளT�, ேம�� 1.நX- 
1ழா4கள�� ஏ)ப�� அைட*+க�, கிண)G நX- 1ழா4கள�� ஏ)ப�� கசி'கைளT� 
Mைறேய பராம;*+ ெச4வத)1� ேதைவயான உபகரண!க� வ�நிேயா� ெச4வத)1� 
ஒ*ப�த அ.*பைடய�� பண� ெச4திட உ%ேதச மதி*ப2�� ெசலவ�ன� 3.5.00 இலச� 
ஆ1�. உ%ேதச ெசலவ�ன%தி)1 ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 



2. ெபா5ம7க� நல� க0தி 1.நX- வ�நிேயாக%திைன சீராக வழ!1� ெபா0�, தயா- 
ெச4ய*பட உ%ேதச மதி*ப2�� ெசலவ�ன%தி)1 ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 

 
1589) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� பால7கா� சாைலய�லி0�5 ;ச-வாய- சாைல ெச��� 

வழிய���ள ைமய%தி.� g!கா அைம%5 அதைன பராம;%திட இர�� HDPE 500 லிட- 
ெதா. ம)G� அத)கான ெசா� நX- 1ழா4க�, வ-ண� g,த� பண� ேம)ெகா�ள 
ேவ�.T�ள5. இத)கான உ%ேதச மதி*ப2�� ெசலவ�ன� 3.40,000/- ஆ1�. 
இ�ெசலவ�ன%தி)1 ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5.  
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
 

1590) நகராசி எ�ைல71பட வா-� எ�.25 ெசb* காலன�ய�� ம7கO71 பய�ப�� 
வைகய�� த�*+�,வ- கட*பட5. இ%த�*+�,வ- கட*ப� பல வ0ட!க� ஆனதா�, 
ப^தைட�5�, உைட�த நிைலய���ள5. இ%த�*+�,வ- எ�ேநரM� இ.�5 வ�^� 
நிைலய���ள5. இதனா� இ*ப1திய�� வசி71� ெபா5ம7க� ெப;5� 
சிரம%தி)1�ளாகிறா-க�. ெபா5ம7க� ம)G� 1ழ�ைதக� நல� க0தி ேம)கா:� 
ப^தைட�த த�*+�,வ)றிைன அக)றிவ��, +திதாக த�*+� ,வ- கட ேவ�.T�ள5. 
த�*+� ,வ- க�வத)1 3.2.20 இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப��ள5. தயா- 
ெச4ய*பட மதி*ப2�% ெதாைக71 ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 

 
1591) நகராசி71 ெசா�தமான வா-� எ�.28 � ச%திர� வ Xதிய�� இ0+றM� மைழநX- வ.கா� 

இ.�5 ப^தைட�5 கழி' நX- ஆ!கா!ேக ேத!கி நி�G வ��வதா� ,காதார ேக� ஏ)ப�� 
நிைலய�� உ�ள5. அ*ப1திைய ஆ4' ெச4த  நகராசி ெபாறியாள-, நகராசி 
ஆைணயாள- ம)G� சடம�ற உG*ப�ன- அவ-க� உடன.யாக ேம)ப. மைழநX- 
வ.காைல +5*ப�%57 க��ப. அறி'ைரக� வழ!கினா-க�. அத�ப. ச%திர� வ Xதிய�� 
ேம)1*+றM�, ெத*ப71ள� வ Xதிய�� ராஜ கணபதி ேகாய�� M�+றM�ள மைழநX- 
வ.கா� க�வத)1 தயா;7க*பட உ%ேதச மதி*ப2� ெதாைக 3.15.00 இலச%தி)1 
ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
ந.க.எ�. 2847 /2019/இ1 
 

1592) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா5 நிதிய�� கீV நகராசி பண�யாள-கO7கான அ!க 
அைடயாள வ0ைக*பதி' (Bio Metric) மி�ன: சாதன!க� ெபா0%5த� பண�71 3.3.00 

இல"ச$ மதி*ப2.)1 21.06.2019 ஆ� ேததிய�� Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� 
ேகா;யதி� வர*ெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- 
ெச4த5 கீV7க�டவாG. 

 
1. M/S.Future Era, Coimbatore மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.06% 1ைற'. 
2. M/S.Eye Soft, Coimbatore மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 2.68% அதிக�. 



  
 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.06% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- M/S.Future Era, Coimbatore அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
 
அ�வலக��றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G 

ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.06% 1ைறவானதாக 

ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- M/S.Future Era, Coimbatore அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 0680 /2019/இ1 
1593) ெபா�ளா�சி நகராசி�1 ெசா�தமான கீV7க�ட ஏ^ ப�ள�7[ட!க� ேம)1* 

ப1திய�� ெசய�ப� வ0கி�றன. 
ப�ள�7 [ட!க� வ�பர�: 

1. 1மர� நக- ஆர�ப* ப�ள� 
2. ேநதாஜி ேரா� ஆர�ப* ப�ள� 
3. வ�கபாைளய� ந�நிைல*ப�ள� 
4. VSRA ந�நிைல*ப�ள� 
5. ABT ந�நிைல*ப�ள� 
6. ெவ!கரமண� ஆர�ப* ப�ள� 
7. நகராசி ஆ�க� ேம�நிைல*ப�ள�. 
8. ேகாைவ ேரா� ஆர�ப*ப�ள�. 

ேம)கா:� ப�ள�க� அைன%5� நைடெபற'�ள பாராOம�ற ேத-த�7கான 
வா71சாவ. ைமய!களாக உ�ளன.  

வா71*பதி' ,aகமாக நைடெபG� வைகய��� வா71*பதி' இய�திர!கைள 
பா5கா71� ெபா0��, ைமய!கள�� மராம%5* பண�T� ம)G� வா71* பதி' 
அ�வல-கO71 ேதைவயான அ.*பைட வசதிகO� ேம)கா:� ைமய!கள�� 
ேம)ெகா�ள ேவ�.T�ள5. 

எனேவ ேம)கா:� ைமய!கள�� மராம%5*பண� ேம)ெகா�ள 3.1.00 இலச%தி)1 
மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப��ள5.  

ேம)கா:� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தமிVநா� மாவட நகராசிகள�� 
சட� எ�.1920 ப�;' 15 � கீV ேம)ெகா�ள அ9மதி ெபற*ப��ள5. 

எனேவ உ�h;� வ�ைல*+�ள� ேகா; இ*பண�ைய உடன.யாக ெச45 M.7க 
ேவ�.T�ளதா� உ�h- வ�ைல*+�ள�க� ேகார*பட5 வ�ைல*+�ள�க� வ�பர� 
கீV7க�டவாG. 

வ. 
எ� 

ெபய- மதி*ப2� 

1. தி0வாள-க�. த�டபாண� அ� ேகா 
11/31, த�ைத ெப;யா- வ Xதி, 
ப�லட� ேரா�, 

மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 0.08 1ைற' 



ெபா�ளா�சி 
 தி0. ஆ-. ,*ப�ரமண�ய� 

103, ந�ல*பா நக-, 
மகாலி!க+ர� 
ெபா�ளா�சி 

மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 0.72 அதிக� 

 தி0. ேக.ராமசாமி 
3/85, ெதா�டாM%i- 
ெபா�ளா�சி 642 123 

மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 2.31 அதிக� 

வர*ெப)jம�G வ�ைல*+�ள�கள�� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'�, மதி*ப2� 
வ�ைலைய வ�ட 0.08% 1ைறவானதாக'� வ�ைல*+�ள� அள�%5�ள தி0வாள-க� 
த�டபாண� அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� வ�ைல*+�ள�ைய ஏ)G பண� உ%திர' 
வழ!க*ப� நடவ.7ைக எ�7க*பட5. ேம)கா� பண�ைன அவசர அவசிய� க0தி 
நகராசிகள�� சட� 1920 ப�;' 15� கீV தன� அ�வல;� அ9மதி ெப)G பண�கைள 
ெச4ய ேம)க�ட அைன%5 நடவ.7ைககைள ம�ற%தி� பா-ைவ71�, பதிவ�)1� 
ைவ7க*ப�கிற5. 

  
அ�வலக��றி
�: 

ம�ற� பா-ைவய�� பதி' ெச4யலா�. 
1594) சா-+ நXதிம�ற� ெபா�ளா�சி வழ71 IA எ�.2/2019, OS எ�. 162/2019� தி0.N. அ�வ- 

உேச� (ப.ஏ) தி0. அ�வ- ச%தா- எ�பவரா� ஆைணய-, ெபா�ளா�சி நகராசிைய வழ7கி� 
3� ப�ரதிவாதியாக ேச-%5 ெசா%5வ; 1றி%5 வழ71 ெதாட-�5�ளா-. இYவழ7கிைன 
தி0. ச�ப%1மா-, நகராசி நிைல சட ஆேலாசக- aல� நட%திட'� அத)கான 
அைன%5 ெசலவ�ன!க� ேம)ெகா�ள'� ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ�  2958 /2019/அ1 
 

1595) நகராசி71 ெசா�தமான அ�ணா ம%திய* ேப0�5 நிைலய%தி� ெதாைல7காசி 
ெப.க� ைவ%5 வ�ள�பர� ெச45 ெகா�O� உ;ம� 2019-2022 கால%தி)1 (ஒ*பைட71� 
நா� Mத� a�றா��க� ம��) ெபா5 ஏ�� வ�ட'�, ஒ*ப�த*+�ள� அறிவ�*ப�ைன 
தினச; ெச4தி%தாள�� வ�ள�பர� ெச4ய'� அத)கான அைன%5 ெசலவ�ன!க� 
ேம)ெகா�ள'� ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

ம�ற� அ9மதி7கலா� 
ந.க.எ� 6967 / 2017 /அ6 
 

1596) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட, உ�மைல சாைலய��, நக- ஊரைம*+ 
5ைறயா� அ!கீக;7க*பட வ�;' அப�வ�0%தி% திட� எ�.13� உ%ேதசி7க*ப��ள 
ெத�வட� திட சாைல B5-B5-60 அ. அகல% தி சாைலய�� ஓ- ப1தி அைமவைத 
நகராசி71 ஒ*பைட*+ ெச4ய ம9தார- தி0.N. மண�க�ட� எ�பவ- வ��ண*ப� 
அள�%5�ளா-. ேம)ப. திட  சாைலய�� 58 ச5ரமFட- பர*பளவ�)1 ம�� ம9தார- 
இட%தி� திட�சாைல அைமகிற5. 

எனேவ, ம9தார;� இட%தி� அைமT� திட சாைலய�� ஒ0 ப1திய�ைன 



நகராசி71 தானமாக ெப)G7 ெகா�ள ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

ம�ற� அ9மதி7கலா� 
ந.க.எ� 1118 / 2019 /ஜி1 

 
1597) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� அைன%5 பண�யாள-க� தினச; வ0ைக பதிவ�ைன 

த!க� அ!க அைடயாள%5ட� BIO-METRIC மி�ன9 சாதன!கள�� பதி' ெச4ய 
நகராசிகள�� ம�டல நி-வாக இய71ந-, தி0*g- அவ-க� ெத;வ�%5�ளா-. 
இத)கிண!க கீV7க�ட இட!கள�� BIO-METRIC மி�ன9 சாதன!க� அைம7க 
ேவ�.T�ள5. 

 
1. நகராசி அ�வலக� - 2 எ�ண�7ைக 

2. ,காதார வா-� அ�வலக� - 5 எ�ண�7ைக 

3. ,காதார ைமய!க� (காமாசி நக- 
ம)G� வ�கபாைளய�) 

- 2 எ�ண�7ைக 

4. மா-7 ேரா� நX- உ�5 நிைலய� - 1 எ�ண�7ைக 

 ெமா+த$ - 10 எ�ண.�ைக 

 
ேம)கா� BIO-METRIC சாதன!க� அைம7க'� இத)கான மதி*ப2� 3.3.00 

இலச%தி)1� ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
 

அ�வலக��றி
�: 
1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. பண�யாள-கள�� வ0ைக* பதிவ�� அவசிய� க0தி M� அ9மதி ெப)G 

ேம)ெகா�ட நடவ.7ைககO71 ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ� 0680 / 2019 /ஜி1 

 
1598) ெபா�ளா�சி நக;� பகதிகO71 1.நX- வ�நிேயாக� ெச4வதி� K.C.Park உய-மட 

நX-ேத7க ெதா.ய�லி0�5 P.K.S.ேலஅ' ம)G� R.K.நக- ப1திகO71 Online Booster 
வாய�லாக நX-உ�5 ெச4ய*ப� பகி-மான 1ழா4 வழியாக வ�நிேயாக� ெச4ய*ப� 
வ0கிற5.  இதிலி0�5 [�த� ப1திகO71 1.நX- வ�நிேயாக� ெச4வத)1 ேபா5மான 
பகி-மான 1ழா4க� Online Booster வாய�லாக அைம7க ேவ�.T�ள5. இதனா� 
இ*ப1திய�� கைட* ப1தX7க� தைடய��றி 1.நX- வழ!க இய��. எனேவ 5” PVC 
பகி-மான 1ழா4 அைம7க'�, இத)கான மதி*ப2� 3.5.00 இலச%தி)1� ம�ற அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. 1.நX- பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி M� அ9மதி ெப)G ேம)ெகா�ட 

நடவ.7ைககO71 ம�ற� அ9மதி7கலா� 
3.  

1599) ெபா5 ,காதார* ப�;' வாகன எ�. TN41 AM 4876 (Compactor) வாகன%தி� Hydraulic Gear 



Box ம)G� Hydraulic hose and kit +திதாக வா!க ஆ1� உ%ேதச ெசலவ�ன� 3.30,000/-71 ம�ற 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. ெபா5 ,காதார*ப�;வ�� அவசர அவசிய� க0தி பண�க� ேம)ெகா�ள'� ம�ற� 

அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ� 2152 / 2019 /எ/2 

 
1600) இ�நகராசி ெபா5 ,காதார*ப�;வ�� நX-%த ,�ணா�+% i�  (Slacked lime powder) 

த)ேபா5 இ0*+ 1ைறவாக உ�ளதா��, அ�றாட ெபா5 ,காதார* பண�கO71 
,�ணா�+%i� அவசிய� ேதைவ எ�பதா�� கி0மி நாசின�யான ,�ணா�+%i� 
ேபாதிய அள' இ0*ப�� இ07க ேவ�.ய5 அவசிய� எ�பதா�� நட*+ ஆ�.)1 
50,000/- கிேலா நX-%த ,�ணா�+ i� (Slacked Lime Powder) வா!1வத)1 1 கிேலா ஒ�G71  
3.12/- வ Xத� 50,000 கிேலா வா!க ஆ1� உ%ேதச ெசலவ�ன� 3.6,00,000/-71� ெபா5 
,காதார* ப�;வ�� அவசர அவசிய� க0தி நX-%த ,�ணா�+ i� வ�நிேயாக� ெச4ய 
ஒ*ப�த*+�ள� ேகா0வத)1� ம�ற� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. ெபா5 ,காதார*ப�;வ�� அவசர அவசிய� க0தி நX-%த ,�ணா�+%i� வ�நிேயாக� 

ெச4ய ஒ*ப�த*+�ள� ேகா0வத)1� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ� 1591 / 2019 /எ/2 

 
1601) ெபா�ளா�சி நகராசி, ெபா5 ,காதார*ப�;வ�� நகராசி71 ெசா�தமான 

வாகன!கைள இய7க ேபா5மான ஓ�ன-க�  இ�லாத காரண%தா� நகராசி நி-வாக 
இய71ந- அவ-கள�� ந.க.எ�. 10945/ப�3/2015-1, நா� 02.7.2015 உ%தர'71 இண!க 4 
ஓ�ன-கைள 6 மாத கால%தி)1 (out Sourcing aல�) ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; தன�யா- 
நிGவன� aல� நியமன� ெச4ய'�, இவ-கO71 மாவட ஆசி% தைலவ-, ேகாைவ 
அவ-கள�� ெசய�Mைற ஆைண*ப. (ந.க.எ�.7979/2017/இ3, நா� 29.07.2017) நி-ணய� 
ெச4ய*பட [லிTட� ESI, EPF, Accident Insurance ம)G� Service Tax உட� 01.07.2019 Mத� 
31.12.2019 வைரய�லான ஆG மாத கால%தி)1 ஊதிய� வழ!க ஆ1� உ%ேதச ெசலவ�ன� 
ெதாைக 3.5,70,000/-71 நக-ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
ந.க.எ� 567 / 2017 /எ/2 

1602) ெபா�ளா�சி நகராசி71 ெசா�தமான வா-� எ�. 35� நச%திர g!கா (STAR Park) 
வளாக%தி� கட*ப��ள, ��:ய�- உரமா71� ைமய%தி� (MICRO COMPOST CENTRE) 
ஆைணயாள- ெபய;� உ�ள த)காலிக ஒ0Mைன மி� இைண*+ எ�. 389-003-2049ைய 
மா)றி [�த� மி�பO'ட� [.ய நிர�தர M�Mைன மி� இைண*+ ெபற'�, 
இத)கா1� கடண ெதாைகககைள தமிVநா� மி� உ)ப%தி ம)G� பகி-மான கழக%தி)1 
ெச�%த'� ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி M� அ9மதி ெப)G ேம)ெகா�ட 



நடவ.7ைககO71 ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ�. இ1/ 2512 /2018 

 
1603) ெபா5 ,காதார* ப�;' வாகன எ� TN41 AH 2012 வாகன%தி� த1தி�சா�G ெப)G 

ப^5க� ச;ெச4T� பண�71 07.06.2019� நைடெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�ய�� கீV7க�ட 
இர�� ஒ*ப�த*+�ள�க� ெபற*பட5. அைவ ம�ற%தி� பா-ைவ71 ைவ7க*ப�கிற5. 
 

1. தி0வாள-க� ேஜ...அ�ேகா 
160, ேகாைவ ேரா� 
ெபா�ளா�சி 

- 3. 1,49,500/- 

2. தி0வாள-க� PB ெஷb* 
ஆேடா �ச� ஒ-7N 
25/67, ABT ேரா� 
ெபா�ளா�சி 

- 3. 1,59,700/- 

. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. 1ைற�த ஒ*ப�த*+�ள� வழ!கிய தி0வாள-க� ேஜ...அ�ேகா அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)கலா� 

2. ெபா5 ,காதார*ப�;வ�� அவசர அவசிய� க0தி பண�க� ேம)ெகா�ள'� ம�ற� 
அ9மதி7கலா�. 

ந.க.எ�. 1992 / 2019 / எ/2 
1604) ெபா5 ,காதார* ப�;' வாகன எ�. TN41 AM 4876 (Compactor) வாகன%தி� Hydraulic Gear Box 

ம)G� Hydraulic hose and kit ப^5 ச;ெச4T� பண�7113.06.2019� நைடெப)ற 
ஒ*ப�த*+�ள�ய�� கீV7க�ட இர�� ஒ*ப�த*+�ள�க� ெப*பட5.அைவ ம�ற%தி� 
பா-ைவ71 ைவ7க*ப�கிற5. 
  

1. தி0வாள-க� ேஜ...அ�ேகா 
160, ேகாைவ ேரா� 
ெபா�ளா�சி 

- 3. 30,000/- 

2. தி0வாள-க� PB ெஷb* 
ஆேடா �ச� ஒ-7N 
25/67, ABT ேரா� 
ெபா�ளா�சி 

- 3. 33,700/- 

. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. 1ைற�த ஒ*ப�த*+�ள� வழ!கிய தி0வாள-க� ேஜ...அ�ேகா அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)கலா� 

2. ெபா5 ,காதார*ப�;வ�� அவசர அவசிய� க0தி பண�க� ேம)ெகா�ள'� ம�ற� 
அ9மதி7கலா�. 

ந.க.எ�. 2152 / 2019 / எ/2 
 

1605) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71டபட ேகாைவ ேரா.� அைமT� ச-ேவ வா-� எ� E, 
ப�ளா7 எ�.4, நகரள' எ�க� 198/1 ம)G� 199/1A 4A� ஏ)கனேவ இ0�த பைழய க.ட� 



கத' எ�.157/14ஐ அக)றி த)ேபா5 +தியதாக தைல%தள� ம)Gம Mத� தள%5ட� [.ய 
வண�க உபேயாக க.ட� கட அ9மதி ேகா; தமிV ,வ�ேசஷ �%தர� தி0�சைப, 
தி0�சி அவ-க� வ��ண*ப� சம-*ப�%5�ளா-. அதி� அைமT� ச-ேவ வா-� எ�.E, 
ப�ளா7 எ�.4, நகளர' எ�க� 198/1 ம)G� 199/1A4A ஆகிய இட!க� ப1திக� 
அ!கீக;7க*பட வ�;' அப�வ�0%தி திட� எ�.4� Local Shops என ஒ57கீ� 
ெச4ய*ப��ள5. ேம�� அதி� அைமT� நகளர' எ�. 199/1B2 ப1தியான5 RESERVE FOR 
PARK & PUBLIC PURPOSES எ�G ஒ57கீ� ெச4ய*ப��ள5. இ�நிைலய�� அYவ�ட%தி� 
COMMERCIAL USE BUILDING க�வத)1 ஏ5வாக நில உபேயாக திடமா)ற� ெச45தர 
ேவ�. நக- ஊரைம*+ இய71ந-, ெச�ைன அவ-கO71 Mகவ;ய�� நக- ஊரைம*+ 
5ைண இய71ந-, ேகாைவ ம�டல� அவ-க� வழியாக அ9*ப7 ேகா; நகராசி 
ஆைணய- அவ-க� அ�வலக%தி)1 சம-*ப�%த வ��ண*ப� உ;ய இைண*+கOட� 
ம�ற%தி� பா-ைவ71� M.வ�)1� சம-*ப�7க*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ச-ேவ வா-� நகரள' எ�க� 198/1 ம)G� 199/1A4A� உ�ள இடமான5 
அ!கீக;7க*ட வ�;' அப�வ�0%தி% திட� �.4� Reserve For Local Shops எ�G 
ஒ57கீ� ெச4ய*ப��ள5. 

2. ம9தார;� இட%திைன ,)றிT�ள இட!க� அைன%5� த)ேபா5 வண�க 
உபேயாக க.ட!க� ம)G� தினச; கா4கறி அ!கா. ஆகியைவக� வ�;' 
அப�வ�0%தி திட%தி� உ�ளவாG அைமய*ப� அப�வ�0%தியைட�5�ள5. 

3. எனேவ ம9தார- திடமா)ற� ேகா;T�ள ப1தியான ச-ேவ வா-� எ�.E, ப�ளா7 
எ�. 4, நகரள' எ�. 199/1B2� அைமT� இட� ெதாட-பாக சம-*ப�%5�ள 
வ��ண*ப� உ;ய இைண*+க� ம)G� ஆவண!கOட� நக- ஊரைம*+ 5ைற, 
ஆைணய-, ெச�ைன அவ-கள�� ப;சீலைன71, நக- ஊரைம*+ 5ைற 5ைண 
இய71ந- ேகாைவ அவ-க� aலமாக அ9*பலா�. 

4. ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ�. 5036 / 2018 / ஜி3 

1606) இ�நகராசி71 அ�வலக உபேயாக%தி)காக ேதைவ*ப�� எ^5ெபா0க�, ப.வ!க�, 

வ;வ�� ரசீ5க�, பதிேவ�க� 2019-2020� ஆ�.)1 வ�நிேயகா� ெபற 3.30,00,000/- (M*ப5 

லச� ம��) நகரம�ற தX-மான எ�.1560 நா�-08.03.2019� அ9மதி ெபற*ப��ள5. 

ேம)க�டவாG ரசீ5க�, ப.வ!க�, வ;வ�� ரசீ5க�, பதிேவ�க� ஆகியவ)ைற 

ெபGவத)1 [�ற' அ�சக!கள�ட� வ�ைல*+�ள�க� ேகார*படதி� கீV7க�ட 

நிGவன!கள�டமி0�5 வ�ைல*+�ள�க� வர*ெப)றன. 

1. ேகாைவ மாவட அ�சக ேசைவ ெதாழி) [�ற' ச!க� 

2. ஈேரா� மாவட அ�சக� ெதாழி) [�ற' ச!க�. 

3. தி0�ெச!ேகா� ெதாழி) [�ற' ச!க� 

 

வர*ெப)ற வ�ைல வ�கித* +�ள�கள�� ம)ற இர�� [�ற' நிGவன!கைள வ�ட 

ேகாைவ மாவட அ�சக ேசைவ ெதாழி) [�ற' ச!க� நிGவன%தி� வ�ைல*+�ள� 

அைன%5 இன!கO71� 1ைறவாக உ�ள5. 

எனேவ 1ைற�த வ�ைல வ�கித� வழ!கிT�ள நிGவனமான ேகாைவ மாவட அ�சக 

ேசைவ ெதாழி) [�ற' ச!க� ேகாைவ நிGவன%திடமி0�5 ேதைவ7ேக)ப வா!கி7 



ெகா�ள'� ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 

அ�வலக� �றி
�:    

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
ந.க.எ�. 1552 / 2018 / 01 
 

1607) ெபா5 ,காதார* ப�;' வாகன எ� TN41 AM 2687 (TIPPER)� ;ய- ேலா� ம)G� ேசைலக� 
மா)ற'� ;ய- ேலா� பா. ப�*ப�! ைஹராலி7 சிலி�ட- +திய5 மா)றி ெப 
ஆ�ேரச� ெச45, வாகன%தி� ைஹராலி7  ஆய�� மா)ற� ெச4ய'� பண�71 ஆ1� 
உ%ேதச ெசலவ�ன� 3.1,79,000/- 71 ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. ெபா5 ,காதார*ப�;வ�� அவசர அவசிய� க0தி பண�கைள உட� ேம)ெகா�ள'� 

ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ�. எ/2/ 1615 /2019 

1608) ெபா5 ,காதார* ப�;' வாகன எ� TN41 AE 2012 (.*ப-) வாகன%தி� உ�ள ப^5க� ச; 
ெச4T� பண�71 ஆ1� உ%ேதச ெசலவ�ன� 3.29,000/- 71 ம�ற அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. ெபா5 ,காதார*ப�;வ�� அவசர அவசிய� க0தி பண�கைள உட� ேம)ெகா�ள'� 

ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ�. எ/2/ 1339 /2019 

1609) ெபா5 ,காதார* ப�;' வாகன எ� TN41 AE 3825 (Dumber Plazer)) வாகன%தி� உ�ள ப^5 
நX7க� ெச45 த1தி�சா�G ெபG� பண�71 27.02.2019� நைடெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�ய�� 
கீV7க�ட இர�� ஒ*ப�த*+�ள�க� ெபற*படன. அைவ ம�ற%தி� பா-ைவ71 
ைவ7க*ப�கிற5 

1. தி0வாள-க� PB ெஷb* 
ஆேடா �ச� ஒ-7N 
25/67, ABT ேரா� 
ெபா�ளா�சி 

- 3. 2,10,000/- 

2. தி0வாள-க� ேஜ...அ�ேகா 
160, ேகாைவ ேரா� 
ெபா�ளா�சி 

- 3. 1,90,000/- 

. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. 1ைற�த ஒ*ப�த*+�ள� வழ!கிய தி0வாள-க� ேஜ...அ�ேகா அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)கலா� 

2. ெபா5 ,காதார*ப�;வ�� அவசர அவசிய� க0தி பண�கைள உட� ேம)ெகா�ள'� 
ம�ற� அ9மதி7கலா�. 

ந.க.எ�. எ/2/ 181 /2019 
1610) ெபா5 ,காதார* ப�;' வாகன எ� TN41 AM 2687 (TIPPER)� உ�ள ப^5க� நX7க� ெச45, 

த1தி�சா�G ெபG� பண�71 23.04.2019 ேததி நைடெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�ய�� வர*ெப)ற 



இர�� ஒ*ப�த*+�ள�க� ம�ற%தி� பா-ைவ71 ைவ7க*ப�கிற5.  
1 தி0வாள-க� ேஜ...அ�ேகா 

160, ேகாைவ ேரா� 
ெபா�ளா�சி 

- 3. 1,79,000/- 

2. தி0வாள-க� PB ெஷb* 
ஆேடா �ச� ஒ-7N 
25/67, ABT ேரா� 
ெபா�ளா�சி 

- 3. 1,86,000/- 

 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�ய�� 1ைறவான ஒ*ப�த*+�ள� வழ!கிய 

தி0வாள-க� ேஜ...அ�ேகா அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)கலா�. 
ந.க.எ�. எ/2/ 1615 /2019 

1611) ெபா5 ,காதார* ப�;' வாகன எ� TN41 AE 2012 (TIPPER)� உ�ள ப^5க� நX7க� ெச4T� 
பண�71 23.04.2019 ேததி நைடெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�ய�� வர*ெப)ற இர�� 
ஒ*ப�த*+�ள�க� ம�ற%தி� பா-ைவ71 ைவ7க*ப�கிற5.  

1 தி0வாள-க� ேஜ...அ�ேகா 
160, ேகாைவ ேரா� 
ெபா�ளா�சி 

- 3.29,000/- 

2. தி0வாள-க� PB ெஷb* 
ஆேடா �ச� ஒ-7N 
25/67, ABT ேரா� 
ெபா�ளா�சி 

- 3.33,000/- 

 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. ேம)க�ட இர�� ஒ*ப�த*+�ள�ய�� 1ைறவான ஒ*ப�த*+�ள� வழ!கிய 

தி0வாள-க� ேஜ...அ�ேகா அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)கலா�. 
ந.க.எ�. எ/2/ 1339 /2019 

1612)  நகராசி71 ெசா�தமான கா�தி வார� ச�ைதய�� கட*��ள சி�லைற வ�யாபார கைட 
எ�. 24, 69 ம)G� 11, ெமா%த வ�யாபார கைட எ�. 7ஐ ெபா5 ஏல� வ�ட'�, அத)கா1� 
அைன%5 ெசலவ�ன!கO71� ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 
1. சி�லைற வ�யாபார பைட எ�.11, 24, 69 ம)G� ெமா%த வ�யாபார கைட எ� 7 ஐ 

04.12.2017 Mத� 30.11.2020 வைர a�றா��கO71 ஒ57கீ� ெச45 
உ%திரவ�ட*பட5. 

2. 1%தைகதார-க� தன5 வ��ண*ப%தி� 1��ப �Vநிைல காரணமாக'�, வ�யாபார 
ம�த� காரணமாக'� ெதாட-�5 நட%த M.யாத �Vநிைலய�� உ�ளதா� 
கைடய�ைன நகராசி வச� ஒ*பைட ெச4வதாக ெத;வ�%5�ளன-. 

3. ஏல%தி� ேபா5 ெச�%திய ெபாG*+% ெதாைக ம)G� [�த� ைவ*+% ெதாைக 
ம)G� ஆGமாத வாடைக M�பண� ஆகியவ)ைற பறிMத� ெச45 ெச�%த 
ேவ�.ய வாடைக71 வர' ைவ%5� மFதM�ள ெதாைகய�ைன நகராசி கண7கி)1 



வர' ைவ%5�, 1%தைக வ�திகO71 உப� நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�ளலா�. 
ந.க.எ�. அ6/ 3328 /2015 

1613) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� ெசய�ப� வ0� அ�மா உணவக%தி)1, கீV7கா:� 
இன!கO71 01.06.2019 Mத� 31.05.2020 வைரய�லான ஒ0வ0ட கால%தி)1 ஆ1� 
ெசலவ�ன!க� ெபா5 நிதிய�லி0�5 வழ!க ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 

1. அ�மா உணவக%தி)1% ேதைவயான அ;சி, மள�ைக* ெபா0க� ம)G� அ5 
ெதாட-+ைடய பா�, கா4கறி, சைமய� எ;வாT உபட ம)ற இதர 
ெசலவ�ன!கO7கான உ%ேதச ெதாைக71 ம�ற%தி� அ9மதி  ேவ�ட*ப�கிற5. 

2. அ�மா உணவக%தி� ேவைல ெச45 வ0� “ந�தன� மகள�- ,ய உதவ�71^” 
உG*ப�ன-க� 12 நப-கO71 நா� ஒ�G71 3. 250/- வ Xத� ஒ0 மாத%தி)1 
அதிகபசமாக 3.93,000/-ஐ ஒ0 வ0ட%தி)1 ஆ1� உ%ேதச ெசலவ�ன%தி)1 ம�ற 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 

அ�வலக� �றி
�: 
அ�மா உணவக%தி)1% ேதைவயான அ;சி, மள�ைக* ெபா0க� ம)G� அதேனா� 
ெதாட-+ைடய இன!கO71 ஆ1� ெசலவ�ன� ம)G� அ�மா உணவக%தி)கான ம)ற 
இதர ெசலவ�ன�, அ�மா உணவக%தி� ேவைல ெச4T� “ந�தன� மகள�- ,ய 
உதவ�71^” உG*ப�ன-கO7கான மாத ஊதிய� ஆகிய ெசலவ�ன!கைளT� ேச-%5 
ஆ1� உ%ேதச ெசலவ�ன%ைத ெபா5 நிதிய�லி0�5 வழ!க ம�ற� அ9மதி 
வழ!கலா�. 

ந.க.எ�. அ4/ 4176 /2014  
1614) ெபா5 ,காதார*ப�;' வாகன!க� TN41 AH 201271 த1தி� சா�G ெபற'� வாகன%தி� 

உ�ள ப^5க� ச; ெச4T� பண�71 ஆ1� உ%ேதச ெசலவ�ன� 3.1,35.000/-71 ம�ற 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. ெபா5 ,காதார* ப�;வ�� அவசர அவசிய� க0தி பண�க� ேமறெகா�ள'� ம�ற� 

அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ�. எ/2/ 1992 /2019 
 

1615) ெபா�ளா�சி நகராசி71பட ப1திகள�� உ�ள பல� த0� மர!கள�� பல�கைள 
ம�� அ9பவ�%57 ெகா�O� உ;ம%திைன 01.07.2019 Mத� 3.06.2020 M.ய உ�ள 
கால%தி)1 ெபா5 ஏல%தி� வ�ட'�, அத)1;ய அைன%5 ெசலவ�ன!கO71� ம�ற 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ�. அ6/ 2172 /2019 

1616) ெபா�ளா�சி நகராசி அ�வலக� ம)G� நகராசி71 ெசா�தமான நகரம�ற 
வ�கபாைளய� இலவச வாசக சாைல ஆகியவ)றி71% ேதைவயான தினச; தமிV  ம)G� 
ஆ!கில நாள�தV, வார, மாத இதVக� 01.04.2019 Mத� 31.03.2020 வைர நாழிதVக� ம)G� 
ப%தி;7ைக வ�நிேயாக� ெபற ஆ1� உ%ேதெச ெசலவ�ன�    3.52,000/- 71 ம�ற அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா�. 



ந.க.எ�. சி4 / 1757 /2019 
1617) ெபா5 ,காதார*ப�;' வாகன எ�.TN41 AE 3843 (TIPPER) வாகன%தி� த1தி�சா�G  ெபற'�, 

ப^5க�  ச; ெச4T� பண�71 23.04.2019 அ�G நைடெப)ற ஒ*ப�த*+�ளய�� கீV7க�ட 
இர�� ஒ*ப�த*+�ள�க� ெபற*படன அைவ ம�ற%தி� பா-ைவ71� ைவ7க*ப�கிற5. 

1 தி0வாள-க� ேஜ...அ�ேகா 
160, ேகாைவ ேரா� 
ெபா�ளா�சி 

- 3.1,79,500/- 

2. தி0வாள-க� PB ெஷb* 
ஆேடா �ச� ஒ-7N 
25/67, ABT ேரா� 
ெபா�ளா�சி 

- 3.2,01,200/- 

அ�வலக� �றி
�: 
1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. ேம)க�ட இர�� ஒ*ப�த*+�ள�ய�� 1ைறவான ஒ*ப�த*+�ள� வழ!கிய 

தி0வாள-க� ேஜ...அ�ேகா அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)கலா�. 
ந.க.எ�. எ/2/ 459 /2019 
 

1618) ெபா�ளா�சி நகராசி71 ெசா�தமான வா-� எ�.2� வ�கபாைளய� அ4யா' வ Xதிய�� 
உ�ள ெத0 வ�ள71 மி�க�ப� எ�. W2/29 ம)G� அத� மி�க�ப�க� சாைலய�� ந�வ�� 
ெபா5 ம7கO71�, ேபா71வர%தி)க� இைடZறாக உ�ளைத சாைலய�� ஓர%தி� மா)றி 
அைம7க'�, அத)1 கடணமாக 3.45,220/-ைய  தமிVநா� மி� உ)ப%தி ம)G� பகி-மான 
கழக%தி)1 ெச�%த'� ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல- அவ-கள�� M� அ9மதி ெப)G 

ெதாைக ெச�%தியத)க� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ�. இ2/ 6711 /2018 
 

1619) ெபா�ளா�சி நகராசி அழகா+; வ Xதி கா�தி ச�ைத ப1திய�� +தியதாக 
கட*ப��ள ��:ய�; உரமா71� ைமய� (Micro Compost Centre) க.ட%தி)1 +திய 
M�Mைன மி� இைண*+ ெபற ேவ�.T�ள5. இத)கா1� கடண ெதாைககள தமிVநா� 
மி� உ)ப%தி ம)G� பகி-மான கழக%தி)1 ெச�%5வத)1� மி� இைண*+ 
ெபGவத)1� ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. க.ட� பய�பா.)1 வ0வத)1 பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி M� அ9மதி 

ெப)G ேம)ெகா�ட நடவ.7ைககO71 ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
ந.க.எ� 2512 / 2018 /இ1 
 

1620) இ�நகராசி ஒ*ப�ததார- தி0.N.மகாலி!க�ம அ� க�ெபன� அவ-க� இ�நகராசிய�� 
கட�த 2015� வ0ட� Force Tractor Balwan 550 வ�)பைன ெச45�ளா-க�. அத)காக ெச�%திய 
M� ைவ*+% ெதாைக 3.8,440/- ரசீ5 எ� 1506253, நா� 09.09.2015 தி0�ப வழ!க7 ேகா; 
வ��ண*ப�%5�ளா-. ேம)க�ட ெதாைக கால!கட�த ைவ*+% ெதாைக பதிேவ� Vol II 



ப7க� எ�. 5, வ.எ�. 50� வரவா7க*ப��ள5. எனேவ ெதாைகைய தி0�ப வழ!க 
ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி அள7கலா�. 

ந.க.எ�. 6045/2018/ ப.4    

1621) ெபா�ளா�சி நகராசி 1.நX- வ�நிேயாக%தி� தைலைம நXேர)G நிைலய�, நX- உ�5 
நிைலய� அைன%5 1.நX- ேம�நிைல% ெதா.க�, தைரமட ெதா.க� ம)G� 
பகி-மான 1ழா4கள�� இGதி ப1திய�� 1.நXைல ேசகர� ெச45இ ஆ4' ெச4ய 2019-2020 
வைர ஒ0 வ0ட%தி)1 ப;ேசாதைன ெச4ய ஆ1� உ%ேதச ஆ4'7 கடண� 3.1,50,000/- 
ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
ந.க.எ�. இ2/ 4079 /2019 
 

1622) இ�நகராசிய�� 5*+ர' பண�யாளராக பண�+;�த தி0மதி. நாக�மா�, க/ெப.ஆGMக� 
எ�பவ- வய5 Mதி-வ�� காரணமாக 30.06.2014� பண� ஓ4' ெப)றா-. தி0.மாசாண� 
எ�பவ- இ�நகராசிய�� 5*+ர' பண�யாளராக பண�+;�5 11.01.2007� பண�ய�ைடேய 
காலமானா-. தி0மதி.நாக�மா�, க/ெப.ஆGMக� எ�பவ0�, தி0.மாசாண� எ�பவ;� 
வா;,� மைனவ�Tமான தி0மதி.எ�.வ�ஜயா ம)G� நா�1 நப-கO� நகராசி71 எதிராக 
பண�7ெகாைட ச�ம�தமாக ேகாைவ ெதாழிலாள- இைண ஆைணய-  அ�வலக%தி� 187/19, 
188/19 எ�ற வழ71 எ�ண�� வழ71 ெதாட-�5�ளன-.  ேம)ப. வழ71கள�� நகராசி 
சா-பாக ஆஜராக தி0.சகாேதவ�,ப�.ஏ.,ப�.எ�., வழ7கறிஞ- அவ-கைள நியமி7க'� அத)கான 
ெசலவ�ன!கO71� ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
ந.க.எ�. ப.4/ 1858 /2019 
 

1623) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட ப1திய�� அைம�5�ள அ!கீக;7க*பட 
மைன*ப�;'கள�� உ�ள நகராசி71� ெசா�தமான g!கா7கைள அப�வ�0%தி பண� 
ெச4T� நடவ.7ைக ேம)ெகா�ள நகராசி நி-வாக ஆைணய-, ெச�ைன அவ-க� 
உ%தரவ�� ேப;� நகராசி எ�ைல71பட ப1தியான நகராசி வா-� எ� 24� 
அைம�5�ள நக- நகரைம*+ 5ைற aல� அ!கீக;7க*பட மைன*ப�;வான  CTC காலன� 
மைன*ப�;' (L.P. (CN) NO 5/77)� உ�ள கிண)Gட� [.ய g!கா இட%திைன K ஜலaல 
க0*+�சாமி க�ன�மா- தி07ேகாவ�� அற!காவல-க� g!கா அைம%5 அதைன பராம;7க 
இைச' ெத;வ�%5 நகராசி ஆைணய- அவ-கO71 21.05.2019 ேததி�G க.த� 
சம-*ப�%5�ளா-க�. அத�ேப;� தி07ேகாவ�� அற!காவல-க� த!கள5 ெசா�த 
ெபாG*ப�� g!கா அைம%5 ந�ல Mைறய�� பராம;7க ச�மத� ெத;வ�%5 வர*ெப)ற 
க.த� ம�ற%தி� பா-ைவ71� M.வ�)1� சம-*ப�7க*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 
கீV7க�ட நிப�தைனகOட� g!காவ�ைன பராம;7க அ9மதி வழ!கலா�. 

1. g!கா இட%தி� பண� ேம)ெகா�O� ெபா^5 நகராசி ெபாறியாள- / இள� 
ெபாறியாள- / உதவ�* ெபாறியாள- அவ-க� ேம)பா-ைவய�� நைடெபற ேவ���. 



2. g!கா இட%தி� நிர�தர� ம)G� த)காலிக க.ட� நகராசி அ9மதிய��றி 
கட7[டா5. 

3. g!காவ�� ெச4ய*ப�� அப�வ�0%தி* பண�க� ெதாட-பாக அYவ*ேபா5 ஆைணய- 
அவ-கO71 தகவ� ெத;வ�7க ேவ���. 

4. ேம)ப. இட� நகராசி71 ேதைவ*�� பச%தி� எYவ�த நிப�தைனTமி�றி 
ஒ*பைட7க ேவ���. எYவ�த உ;ைமT� ேகார7 [டா5. 

5. g!காைவ ெபா5 ம7க� அைமவ0� பய�ப�%5� வைகய�� வழிவைக ெச4ய*பட 
ேவ���. 

6. நகராசி த!க� அைம*ப�)1 எ�த உபேயாக%தி)1 அ9மதி வழ!க*ப�கிறேதா 
அத)1 ம�ேம பயனப�%த ேவ���. 

7. நகராசிய�� வ��ண*ப� ெச45 a�G ஆ��கO71 ஒ0 Mைற உ;ம%திைன 
+5*ப�%57 ெகா�ள ேவ���. 

8. g!கா �ைழவாய�லி� உ;ைமயாள- ஆைணயாள-, ெபா�ளா�சி நகராசி என'�, 
பராம;*+ த!க� தி07ேகாவ�லி� ெபய0� உ�ள பலைக நிGவ*படேவ���. 

9. g!கா இட உபேயாக%தி)1 மி� இைண*+ ஆைணயாள-, ெபா�ளா�சி நகராசி 
எ�ற ெபய;� ெபற*பட ேவ���. 

10. ேம)ப. இட� ெதாட-பாக நXதிம�ற!கO71 ெச��� பச%தி� இY'%திர' 
ெச�ல%த7கத�ல. 

11. அப�வ�0%தி* பண�7காக ெசலவ�ட*பட ெதாைக ஏ5� நகராசியா� தி0*ப� 
வழ!க*பட மாடா5. 

12. மி� கடண� ம)G� g!கா பராம;*+ ெசலவ�ன� த!கள5 அைம*+ aல� 
ேம)ெகா�ள ேவ���. 

13. மத� ச�ம�தமாகேவா அ�ல5 அரசிய� ச�ம�தமாகேவா ேம)ப. இட%திைன 
பய�ப�%த7 [டா5. 

14. பராம;*+ பண�ய�ைன ர%5 ெச45 ெகா�வதாக இ071� பச%தி� a�Gமாத 
கால� M�னதாக நகராசி71 எ^%5* g-வமாக ெத;ய*ப�%த ேவ���. 

 
ந.க.எ�. ஜி1/ 2287 /2019 

 
1624)       ெபா�ளா�சி நகராசிய�� 1.நX- வ�நிேயாக%தி)1 பய�ப�� 1.நX- லா; TN-41-3444� 

த1தி� சா�G 13.06.2019� M.வைடவதா�, த1ததி�சா�றிைன தமிVநா� ேபா71வர%5 
5ைறய�ட� +5*ப�7க ேவ�.T�ள5.  இத)கான ப^5 பண�க� ேம)ெகா�வத)1� 
உ%ேதச ெசலவ�ன� 3.1.12 இலச%தி)1� ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. 1.நX- பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி M� அ9மதி ெப)G ேம)ெகா�ட 

நடவ.7ைககO71 ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ�. இ2/ 2142 /2019 
 

1625) ெபா�ளா�சி நகராசி71 ெசா�தமான 1.நX- வ�நிேயாக%தி)1 பய�ப�%த*ப�� லா; TN-41-
3444 1.நX- வாகன� வடார ேபா71வர%5 அ�வலக%தி� த1தி�சா�G ெபற ேதைவயான 
பராம;*+ ம)G� ப^5 நX7க* பண�க� ேம)ெகா�Oவத)1 ஒ*ப�த*+�ள�க� ேகா;யதி� 
28.05.2019 அ�G கீV7கா:� இர�� ஒ*ப�த*+�ள�க� வர*ெப)G�ளன. வர*ெப)ற 



இர�� ஒ*பந%* +�ள�கைளT� ம�ற%தி� பா-ைவ71� M.வ�)1� ைவ7க*ப��ள5. 
 
1. M/S. TV SUNDRAM IYENGAR AND SONS PRIVATE LIMITED, POLLACHI 3. 110510/- 
2. M/S. P.B. ெஷ;* ஆேடா �ச� ஒ-7N, ெபா�ளா�சி 3. 121200/- 
   

அ�வலக� �றி
�: 
1. ேம)க�ட பண�71 3.1.12 இலச%தி)1 M� அ9மதி ெபற*ப� ேம)ெகா�ட 

நடவ.7ைககO71 ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
2. வர*ெப)G�ள இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 1ைறவான ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 

M/S. TV SUNDRAM IYENGAR AND SONS PRIVATE LIMITED, POLLACHI நிGவன%தி� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

3. 1.நX- பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி M� அ9மதி ெப)G பண� ஆைண 
வழ!கியைம71� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 

ந.க.எ�. இ2/ 2142 /2019 
1626) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட வா-� எ�.3� நிZ அழக*பா ேல அ' ப1திய��, 

அ.7க. வ�ப%5 ஏ)பட7[.ய வைகய�� ெபா5ம7கள7க ேபா71வர%தி)1� இைடZறாக 
உ�ள மி� க�ப%ைத, சாைலய�� ஓ0%தி� மா)றி அைம7க'�, இத)கா1� கடண% 
ெதாைககைள தமிVநா� மி� உ)ப%தி ம)G� பகி-மான7 கழக%தி)1 ெச�%5� 
ெசலவ Xன%தி)1� ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி M� அ9மதி ெப)G தமிVநா� மி� உ)ப%தி 

ம)G� பகி-மான கழக%தி)1 ெதாைக ெச�%தியத)1� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ�. இ2/ 2193 /2019 
 

1627) உய-நXதிம�ற�, ெச�ைன W.P.எ� 8616/2019� தி0மதி.ராஜ�மா�, க/ெப.ெபா�9சாமி, 
7,அ;�ச�திர க'�ட- வ Xதி, ெபா�ளா�சி எ�பவ- ெசா%5 வ; 1றி%5 ஆைணய-, 
ெபா�ளா�சி நகராசிய�� மF5 வழ71 ெதாட-�5�ளா-. எனேவ இYவழ7கிைன 
தி0.B.ஆன�% அர, வழ7கறிஞ- aல� நகராசிய�� சா-பாக ஆஜராகி வழ7கிைன 
நட%திட'�, அத)கான அைன%5 ெசலவ�ன!க� ேம)ெகா�ள'� ம�ற அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
ந.க.எ�. அ1/ 1362 /2019 

1628) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� 1.நX- வ�நிேயாக* ப�;வ�� தைலைம நXேர)G நிைலய�, 
நX- உ�5 நிைலய�, 9 எ�ண�7ைக 1.நX- ேத7க வளாக!க� ம)G� இய)ைக உய�; 
எ;வாT கல� வளாக%தி� பண�+;ய ேதைவயான பண�யாள-க� த)சமய� ேபாதிய 
அளவ�� இ�லாத காரண%தா� ேம)கா� இட!கள�� காவ� பண�க� +;ய ேதைவயான 
காவல- பண�யாள-கைள அ' ேசா-சி! Mைறய�� ெச4ய ஒ*ப�த*+�ள�க� ேகார*ப� 
இ*பண�ைய 17.05.2019 வைரய��� ேம)ெகா�ள M/S.Gidoen International Forces நிGவன%தி)1 
பண� உ%திர' வழ!க*ப��ள5. ேம)கா� பண�ைய ெதாட-�5 ெச4ய ேத-த� நட%ைத 
வ�திக� அMலி� உ�ளதா� ஒ*ப�த*+�ள�க� ேகார இயலவ��ைல. இ*பண� 1.நX- 
வ�நிேயாக* பண�யாக இ0*பதா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி ேம)கா� பண�71 30 



நாகO71 ஏ)கனேவ பண� உ%திர' வழ!க*ப� பண� ேம)ெகா�� வ0� M/S.Gidoen 
International Forces ஒ*ப�ததார- aல� ஏ)கனேவ ெகா�%5�ள ஒ*ப�த*+�ள� வ�ைலயான 
நப- ஒ�G71 நா� ஒ�G71 3.426/- வ Xத� 30 நாகO71 பண�க� ேம)ெகா�ள ம�ற 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 

ேம)கா� பண�ய�ைன 30 நாகO71 (19.05.2019 Mத� 17.06.2019 வைர) ெதாட-�5 
ேம)ெகா�ள 3.306720/- ெசல' ஆ1�. இ�ெசலவ�ன%ைத 1.நX- நிதிய�� ேம)ெகா�ள'� 
இ*பண�ைய தமிVநா� நகராசிக� சட� 1920 ப�;' 15 � கீV ெச4ய தன� அ�வல;� 
அ9மதி ெப)G நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற%தி� பா-ைவ71� பதிவ�)1� 
ைவ7க*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� பா-ைவய�� பதி' ெச4யலா�. 
 

1629) பாராOம�ற ேத-த� 2019-71 ெபா�ளா�சி நகராசி71 ெசா�தமான கிழ71*ப1தி 
ப�ள�7க.ட!கள�� வா71� சாவ.க� அைமய  உ�ள வ1*பைறகள�� சிற*+ ப^5 
பா-%த� ம)G� மாதி; வா71� சாவ. அைம7க ேவ�.ய வ1*பைறகO71 
ேதைவ*ப�� ெபா0கைள வாடைக அ.*பைடய�� வ�நிேயாக� ெச4த� பண�71 மதி*ப2� 
3.2.00 இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப��ள5. தயா- ெச4ய*பட மதி*ப2�% 
ெதாைக71 ேத-த� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி பண�க� ேம)ெகா�ள அ9மதி 
ெபற*ப��ள5. 

எனேவ உ�h;� வ�ைல*+�ள�க� ேகா; இ*பண�ைய உடன.யாக  ெச45 M.7க 
ேவ�.T�ளதா� உ�h;� வ�ைல*+�ள�க� ேகார*பட5. இ*பண�71 05.04.2019 அ�G 
வர*ெப)ற வ�ைல*+�ள�கள�� வ�பர� கீV7க�டவாG. 

வ.எ�. ெபய- 
வ�ைல*+�ள� 

3பா4 

1 

தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா,  
11/31, த�ைத ெப;யா- வ Xதி, 
ப�லட� ேரா�, 
ெபா�ளா�சி  

3.170371/- 

2 

தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�,  
103, ந�ல*பா நக-, 
மகாலி!க+ர�, 
ெபா�ளா�சி  

3.172847/- 

3 

தி0.ேக.ராமசாமி,  
3/85, ெதா�டாM%i-, 
ெபா�ளா�சி – 642 123. 

3.172472/- 

 
ேம)கா� பண�71 வர*ெப)ற a�G வ�ைல*+�ள�கள�� மதி*ப2ைட வ�ட 3.4545/- 

1ைறவாக'� ம)ற வ�ைல*+�ள�கைள வ�ட  1ைறவாக'� வ�ைல*+�ள� அள�%5�ள 
தி0வாள-க�: த�டபாண� அ� ேகா, அவ-கள�� 1ைறவான வ�ைல*+�ள�ைய, ஏ)க 
ம�ற%தி� பா-ைவ71�, M.வ�)1� ைவ7க*ப�கிற5.  

“ேத-த� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� அ9மதி ெப)G 
பண�கைள ேம)ெகா�ள எ�7க*பட அைன%5 ேம� நடவ.7ைககைளT� ம�ற� 



ஏ)கலா�. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� பா-ைவய�� பதி' ெச4யலா�. 
 
 

1630) ெபா�ளா�சி நகராசி வா-� 27 � உ�ள பழன�ய*பா வ Xதி Mத� ேகா¢- ச�தி*+ 
வைர பாதாள சா7கைட* பண� நைடெப)G வ0கிற5. இ�9� அ*ப1திய�� Pumping Main 
அைம%த�, வ X� இைண*+7 1ழா4 ெபா0%5த� பண� நைடெபற ேவ�. உ�ள5. 
இ�நிைலய�� அ*ப1திய�� ேதா�ட*பட 1ழிகள�� ம� ேபாட*ப� சாைல சம� 
ெச4ய*பட5. ேபா71வர%5 மி1�த ப1தி எ�பதா�� கனரக வாகன!க� ெச��� 
சாைல எ�பதா�� +^தி ம� அதிகமாக பற�5 ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ஓ.கO71 
மிக'� சிரமமாக'�, வாகன� ெச�%த இயலாத �ழ� வ�ததா� ஏப�.-மF�கைர சாைல 
ச�தி*ப�� ெபா5ம7களா� சாைல மறிய� ெச4ய*பட5. அத� அ.*பைடய�� 
ஆைணயாள- அவ-களா� ஏப�. சாைல ச�தி*ப�� ெபா5ம7க� உட� சமரச� ேபசி 
M.7க*பட5. அதி� ஆைணயாள- ெபா5ம7கள�ட� உடன.யாக சாைல சீரைம7க*ப� 
+^தி பற�திடா5 ந�ல Mைறய�� ெச45 ெகா�*பதாக உGதி அள�%தா-. அத� 
அ.*பைடய�� சாைலய�ைன ெச*பண�ட உ%ேதச மதி*ப2�% ெதாைக 3.2.90 இலச%தி)1 
மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப��ள5. இ*பண�71 தயா- ெச4ய*பட மதி*ப2� ெதாைகய�ைன 
நகராசிகள�� சட� 1920 வ�தி 15 � கீV ெச4வத)1�, ெசலவ�ன%ைத ெபா5 நிதிய�� 
ேம)ெகா�ள'� அ9மதி ெபற*ப��ள5. 

எனேவ உ�O;� வ�ைல*+�ள� ேகா; இ*பண�ைய உடன.யாக ெச45 M.7க 
ேவ�.T�ளதா� உ�h- வ�ைல*+�ள�க� ேகார*பட5. வ�ைல*+�ள�கள�� வ�பர� 
கீV7க�டவாG 
வ.எ
� 

ெபய- மதி*ப2� 

1 

தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�, 
103, ந�ல*பா நக-, 
மகாலி!க+ர�, 
ெபா�ளா�சி 

மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 
0.16% 1ைற'. 

2 

தி0வாள-க�: த�டபாண� அ� ேகா, 
11/31, த�ைத ெப;யா- வ Xதி, 
ப�லட� ேரா�, 
ெபா�ளா�சி 

மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 
1.05% அதிக�. 

3 

தி0.சி.ராமகி0Hண�, 
29/30, ெஜயப�ரகாH வ Xதி, 
 ேகா¢-, 
ெபா�ளா�சி – 642 114. 

மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 
2.30% அதிக�. 

 
வர*ெப)ற a�G வ�ைல*+�ள�கள�� ம)றைத வ�ட 1ைறவாக'� மதி*ப2� 

வ�ைலைய வ�ட 0.16% 1ைறவாக'� வ�ைல*+�ள� அள�%5�ள தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய� 
அவ-கள�� வ�ைல*+�ள�ைய ஏ)G பண� உ%திர' வழ!க*ப�, பண�க� ெச4ய 
நடவ.7ைக எ�7க*பட5.  ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி நகராசிகள�� 



சட� 1920 – ப�;' 15 � கீV தன� அ�வல;� அ9மதி ெப)G பண�கைள ெச4ய 
ேம)ெகா�ட அைன%5 நடவ.7ைககைள ம�ற%தி� பா-ைவ71� பதிவ�)1� 
ைவ7க*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� பா-ைவய�� பதி' ெச4யலா�. 
ந.க.எ�.1889/2019/இ1 

 
1631) ெபா�ளா�சி நகராசி71 ெசா�தமான ந�c- கிராம ப1திய�� உ�ள 16.68 ஏ7க- 

பர*பளவ�� உ�ள 1*ைப7 கிட!கி� 29.03.2019 அ�G காைல 11.00 மண�யளவ�� தX 
ஏ)பட5.  உடன.யாக நகராசி 1.நX- லா;க� 2 � aல� த�ணX- ெகாண-�5 தX 
அைண*+ பண�க� ேம)ெகா�ள*பட5. 

ேகாைட ெவய�லி� அள' அதிகமாக இ0�ததா�� கா)றி� ேவக� அள' அதிகமாக 
இ0�ததா�� தXைய க�*ப�%த இயலவ��ைல. ILFS எ�ற தன�யா- நிGவன� ஒ*ப�த 
அ.*பைடய�� உர� தயா;71� 5.00 ஏ7க- பர*பளவ�� ேசமி7க*பட 1*ைபய�� காைல 
Mதலி� தX ப)றி7 ெகா�ட5. கா)றி� ேவக� அதிக*ப.யானதா� தX ,வாைலக� ம)G� 
+ைக ெவள�*படதா� தXயைண*பதி� சிரம� ஏ)*பட5. 

தX ஏ)பட இட%திலி0�5 அதிக அளவ�� பரவாம��, அ0கி� உ�ள 1.ய�0*+க�, 
கா�நைடக� ஆகியவ)றி71 எYவ�த பாதி*+� ஏ)படாம�� த�7க  தXய�ைன 
அைண7க'�, ேதைவயான [�த� வசதிகைள ேபா-7கால அ.*பைடய�� ேம)ெகா�ள 
TNDM Act 1920 Section 15 � கீV அ9மதி7க*பட5. 

இத� ப. [�த� த�ணX- லா;க�, ெபா7ைல� இய�திர!க�, JCB, Tipper Lorry க�, 
பண�யாள- பா5கா*+� க0தி Focus  வ�ள71கைள வாடைக அ.*பைடய��, அம-%தி7 
ெகா�ள'�, தXயைண7க ேதைவயாக Oil Engine with water Pump, fire Fighting hose, gun, Hydrant value 
ம)G� torch lights ஆகியவ)ைற ெகா�Mத� ெச4ய'� உடன.யாக வ�ைல*+�ள�க� 
ேகார*பட5. 
29.03.2019 அ�G71 வ�ைல*+�ள�க� ேகார*படத)1   

அ) வாடைக அ.*பைடய�� பண�க� ேம)ெகா�ள ெபா7ைல�, JCB, .*ப-லா;, 
த�ண X- லா; ம)G� மி� வ�ள71க� வழ!கிட வர*ெப)ற 3 வ�ைல*+�ள�க� (வ;க� 
உபட)  கீV7க�டவாG 

 

Sl.No Description Unit 
R.Subramaniam 

Pollachi 3 
M/s.Dhandapani & co 

Pollachi 3 
M/s.Kalidas & 

Co Pollachi 3. 

1 

ெபா7ைல� 
இய�திர� 
Hitachi - 220 

8 மண� ேநர� 
பண� 

14400.00 15000.00 15500.00 

2 

ெபா7ைல� 
இய�திர� 
Hitachi - 140 

8 மண� ேநர� 
பண� 

11600.00 12000.00 12200.00 

3 
ேஜ .சி.ப� 

இய�திர!க� 
8 மண� ேநர� 

பண� 
6800.00 7000.00 7200.00 

4 

.*ப- 
லா;க� – 

(10 ட�க�) 

8 மண� ேநர� 
பண� 

4500.00 5000.00 5300.00 



5 

1.நX- லா; 
10000 லிட- 
ெகா�ளள' 

ஒ0 ேலா� 1700.00 1850.00 1900.00 

6 40 W Focus Lights 
1  

எ�ண�7ைக 300.00 350.00 375.00 

 
ஆ) தXய�ைன அைண7க ேதைவயான ஆய�� எ£சி�, Fire hose, Fire gun ம)G� வா�'க� 
ெகா�Mத� ெச4ய வர*ெப)ற 3 வ�ைல*+�ள�க� கீV7க�டவாG 

Sl.No Description Unit 
M/s.Sastha Electricals 

Pollachi 3 

M/s.Classic 

Engineering 

Enterprises 

Coimbatore 
3. 

M/s. R.V. 

Electricals 

Coimbatore 
3. 

1 
5 HP oil Engine with 

Water Pump 
1 No 32250.00 32300.00 32500.00 

2 
Erection of oil Engine in 

lorry 
1 No 5200.00 5400.00 5500.00 

3 
Fire Fighting hose 15 mtr 

length 
1 No 6050.00 6200.00 6500.00 

4 Fire Fighting  gun 1 No 6730.00 6800.00 7000.00 

5 Hydrant Value 1 No 7910.00 8000.00 8100.00 

  
ேம)கா� வர*ெப)ற (அ) வ�ைல*+�ள�கள�� வாடைக அ.*பைடய�� இய�திர!க� 

ெகா�� பண�க� ேம)ெகா�ள 1ைறவான வ�ைல*+�ள� அள�%5�ள 
தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� வ�ைல*+�ள�ய�ைன ஏ)G�, தXயைண7க 
ேதைவயான ெபா0க� ெகா�Mத� ெச4ய 1ைறவான வ�ைல*+�ள� (ஆ) அள�%5�ள 
M/s.Sastha Electricals Pollachi நிGவன%தா;� வ�ைல*+�ள�ய�ைன ஏ)G�, உடன.யாக பண�கைள 
ேம)ெகா�ள 29.03.2019 அ�G71 பண� உ%திர' வழ!க*பட5. 

இத�ப. 29.03.2019 Mத� 03.04.2019 வைர ெதாட-�5 இர' பகலாக பண� 
ேம)ெகா�ள*ப� தX அைண7க*பட5. தXய�ைன த�ணX- ெகா�� அைன%5 அத� மF5 
ம� நிர*ப*பட5. இதனா� 1*ைப71� கா)G +கா வ�ண� த�7க*ப� பரவாம��, 
+ைக எ^�பாம�� பண� ேம)ெகா�ள*பட5. ெபா7ைல� இய�திர!க� aல� ம� 
அகV' ெச45 Tipper lorry க� aல� ெகாண-�5 JCB இய�திர� aல� 1*ைபகள�� ேம� 
இட*ப� இG7க� ெச4ய*பட5. 
 இ*பண�க� ெதாட-�5 29.03.2019 Mத� 03.04.2019 இர' வைர கீV7க�டவாG 
அ!கீக;7க*பட வ�ைல*+�ள�ய�� அ.*பைடய�� ேம)ெகா�ள*பட5- 
(இ) 

வ.எ� பண� வ�பர� 
பய�ப�%த*பட 

அள' 
Unit Rate Rs. Amount Rs. 

1 

ெபா7ைல� 
இய�திர!க� 

Hitachi - 220 

108.30 மண� ேநர� 
14400.00 

194940 8 மண� ேநர� 
பண� 

2 

ெபா7ைல� 
இய�திர� 
Hitachi - 140 

78.30 மண� ேநர� 

11600.00 

113535 8 மண� ேநர� 
பண� 



3 
ேஜ .சி.ப� 

இய�திர!க� 
150 மண� ேநர� 

6800.00 

127500 8 மண� ேநர� 
பண� 

4 
.*ப- லா;க� – 

(10 ட�க�) 
648 மண� ேநர� 
(81 shift க�) 

4500.00 

364500 8 மண� ேநர� 
பண� 

5 

1.நX- லா; 10000 
லிட- 

ெகா�ளள' 
124 load 

1700.00 
210800 

ஒ0 ேலா� 

6 40 W Focus Lights 
20 Nos 6 Days = 120 

Nos. 

300.00 

36000 1  எ�ண�7ைக/ 
ஒ0 நா� 

ெமா%த� 1047275.00 

 
தXயைண7க ேதைவயான கீV7க�ட ெபா0க� அ!கீக;7க*பட வ�ைல*+�ள�ய�� 

அ.*பைடய�� ெகா�Mத� ெச4ய*பட5. 
(ஈ) 

வ.எ� ெபா0� வ�பர� 
ெகா�M5� 
ெச4ய*பட 

அள' 
Unit Rate Rs. Amount Rs. 

1 
5 HP oil Engine with 

Water Pump 
1 No 

32250.00 
32300.00 

Each 

2 
Erection of oil Engine in 

lorry 
1 No 

5200.00 
5400.00 

Each 

3 
Fire Fighting hose 15 

mtr length 
1 No 

6050.00 
6200.00 

Each 

4 Fire Fighting  gun 1 No 
6730.00 

6800.00 

Each 

5 Hydrant Value 1 No 
7910.00 

8000.00 
Each 

ெமா%த� 3. 98840.00  
 
1*ைப7 கிட!கி� ஏ)பட தX 03.04.2019 -�M)றி�� அைண7க*பட5. இத)1 

ேம)கா� இ & ஈ ப. 3.1146115/- ெசலவ�ன� ஏ)ப��ள5. 
1*ைப7 கிட!கி� ஏ)பட ெப0� தXய�ைன நகராசி பண�யாள-க�, தXயைண*+ 

வ Xர-க� ேம)கா� தXயைண*+ வசதிகைள ெகா�� இர' பகலாக ேபா-கால அ.*பைடய�� 
பண�யா)றி எYவ�த ேசத!க� இ�றி அைண%5�ளன-. இத)கான ெசலவ�ன� 3.1146115/- 

ய�ைன Section 15 � கீV அ9மதி7க*ப��ளைத ம�ற%தி� பா-ைவ71� பதிவ�)1� 
ைவ7க*ப�கிற5. 



அ�வலக��றி
�: 
 ம�ற� பதி' ெச4யலா�. 
ந.க.எ�.646/2019/இ1 

1632) ெபா�ளா�சி நகர எ�ைல71� ேபா71வர%5 அதிகமாக உ�ள பால7கா� 
ேரா.லி0�5 ATSC திேயட- சாைல Mத� கா�நைட ம0%5வமைன சாைல வைரT�, 
ேம�� ராஜாமி� சாைல வட7கிலி0�5 ெத)1 ப1தியான மF�கைர சாைல வைர சாைல 
மிக'� ப^தைட�5�ள5. இதனா� ேபா71வர%571 பாதி*பாக'� ெபா5ம7கO71 
வ�ப%5 உ�டா71� வைகய�� உ�ள5. இ�சாைல வழியாக வா71� சாவ.க� ம)G� 
ப�ள�க� அைம�5�ள5. இதனா� வா71� சாவ.71� ப�ள�71� வாகன* 
ேபா71வர%571� ஏ)ற வைகய�� ெச*பண�ட பட ேவ�.T�ள5. நக;லி0�5 ெவள�Z-, 
ெவள�மாநில� ெச�வத)காக இரய�� நிைலய%தி)1 ெச��� பாைதயாக'�, ெபா5ம7க� 
ச�ைத71� கிராம!கO71� ெச��� சாைலயாக'� உ�ளதா� ப^தைட�த சாைல* 
ப1திய�ைன ப^5 நX7க� ெச4ய ேவ�.T�ள5. எனேவ இ*பண�ய�ைன 
ேம)ெகா�வத)கான மதி*ப2�% ெதாைக 3.3.40 இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- 
ெச4ய*ப��ள5. இ*பண�71 தயா- ெச4ய*பட மதி*ப2� ெதாைகய�ைன நகராசிகள�� 
சட� 1920 வ�தி 15 � கீV ெச4வத)1�, ெசலவ�ன%ைத ெபா5 நிதிய�� ேம)ெகா�ள'� 
அ9மதி ெபற*ப��ள5. 

எனேவ உ�O;� வ�ைல*+�ள� ேகா; இ*பண�ைய உடன.யாக ெச45 M.7க 
ேவ�.T�ளதா� உ�h- வ�ைல*+�ள�க� ேகார*பட5. வ�ைல*+�ள�கள�� வ�பர� 
கீV7க�டவாG 
வ.எ
� 

ெபய- மதி*ப2� 

1 

தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�, 
103, ந�ல*பா நக-, 
மகாலி!க+ர�, 
ெபா�ளா�சி 

மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 0.21% 1ைற'. 

2 

தி0வாள-க�: த�டபாண� அ� ேகா, 
11/31, த�ைத ெப;யா- வ Xதி, 
ப�லட� ேரா�, 
ெபா�ளா�சி 

மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 1.37% அதிக�. 

3 

தி0.சி.ராமகி0Hண�, 
29/30, ெஜயப�ரகாH வ Xதி, 
 ேகா¢-, 
ெபா�ளா�சி – 642 114. 

மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 2.54% அதிக�. 

 
வர*ெப)ற a�G வ�ைல*+�ள�கள�� ம)றைத வ�ட 1ைறவாக'� மதி*ப2� 

வ�ைலைய வ�ட 0.21% 1ைறவாக'� வ�ைல*+�ள� அள�%5�ள தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய� 
அவ-கள�� வ�ைல*+�ள�ைய ஏ)G பண� உ%திர' வழ!க*ப�, பண�க� ெச4ய 
நடவ.7ைக எ�7க*பட5.  ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி நகராசிகள�� 
சட� 1920 – ப�;' 15 � கீV தன� அ�வல;� அ9மதி ெப)G பண�கைள ெச4ய 
ேம)ெகா�ட அைன%5 நடவ.7ைககைள ம�ற%தி� பா-ைவ71� பதிவ�)1� 
ைவ7க*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 



1. ம�ற� பா-ைவய�� பதி' ெச4யலா�. 
ந.க.எ�.1888/2019/இ1 

1633) ெபா�ளா�சி நகர எ�ைல71� ேபா71வர%5 அதிகமாக உ�ள ராஜாமி� ேரா� 
கிழ7ேக ச*ேபா- Mத� ேநதாஜி சாைல ப�ள� வைர (மா-7ெக ேரா� வைர) உ�ள 
சாைல பாதாள சா7கைட அைம*+ காரணமாக ப^தைட�5�ள5. இதனா� ேபா71வர%5 
பாதி7க*ப� வாகன!க� ெச�ல இைடZறாக உ�ள5. இத� வழியாக இர�� வா71� 
சாவ.க� ம)G� ப�ள�க� உ�ள5. வாகன!க� வா71� சாவ.71�, ப�ள�71� ெச�ல 
ஏ)ற வைகய�� ெச*பண�ட பட ேவ�.T�ள5. இ�சாைல நக;லி0�5 ெவள�Z-, 
ெவள�மாநில� ம)G� கிராம!கO71� ெச��� சாைலயாக உ�ள5. ேம�� ேதைவயான 
ெபா^5 மா)G வழிபாைதயாக உபேயாக*ப�%த*ப�� சாைலயாக'� உ�ள5. எனேவ 
இ�சாைலய�� UGD Cutting ம)G� ப^தைட�த தா-சாைல* ப1திய�ைன ப^5 நX7க� ெச4ய 
ேவ�.T�ள5. இ*பண�71 3.2.40 இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப��ள5. 
இ*பண�71 தயா- ெச4ய*பட மதி*ப2� ெதாைகய�ைன நகராசிகள�� சட� 1920 வ�தி 15 
� கீV ெச4வத)1�, ெசலவ�ன%ைத ெபா5 நிதிய�� ேம)ெகா�ள'� அ9மதி 
ெபற*ப��ள5. 

எனேவ உ�O;� வ�ைல*+�ள� ேகா; இ*பண�ைய உடன.யாக ெச45 M.7க 
ேவ�.T�ளதா� உ�h- வ�ைல*+�ள�க� ேகார*பட5. வ�ைல*+�ள�கள�� வ�பர� 
கீV7க�டவாG 
வ.எ
� 

ெபய- மதி*ப2� 

1 

தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�, 
103, ந�ல*பா நக-, 
மகாலி!க+ர�, 
ெபா�ளா�சி 

மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 0.09% 1ைற'. 

2 

தி0வாள-க�: த�டபாண� அ� ேகா, 
11/31, த�ைத ெப;யா- வ Xதி, 
ப�லட� ேரா�, 
ெபா�ளா�சி 
 

மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 1.54% அதிக�. 

3 

தி0.சி.ராமகி0Hண�, 
29/30, ெஜயப�ரகாH வ Xதி, 
 ேகா¢-, 
ெபா�ளா�சி – 642 114. 

மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 2.05% அதிக�. 

 
வர*ெப)ற a�G வ�ைல*+�ள�கள�� ம)றைத வ�ட 1ைறவாக'� மதி*ப2� 

வ�ைலைய வ�ட 0.09% 1ைறவாக'� வ�ைல*+�ள� அள�%5�ள தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய� 
அவ-கள�� வ�ைல*+�ள�ைய ஏ)G பண� உ%திர' வழ!க*ப�, பண�க� ெச4ய 
நடவ.7ைக எ�7க*பட5. ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி நகராசிகள�� 
சட� 1920 – ப�;' 15 � கீV தன� அ�வல;� அ9மதி ெப)G பண�கைள ெச4ய 
ேம)ெகா�ட அைன%5 நடவ.7ைககைள ம�ற%தி� பா-ைவ71� பதிவ�)1� 
ைவ7க*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 



1. ம�ற� பா-ைவய�� பதி' ெச4யலா�. 
ந.க.எ�.1887/2019/இ1 

1634)         ெபா�ளா�சி நகராசிய�� TURIP 2018-19  திட%தி� கீV தா-சாைல அைம71� பண�7காக 
ெவ.ெய�7க*ப� 1வ�%5 ைவ7க*ப��ள 6389.82 க.மF ம�ைண அ*+ற*ப�%5த�  
பண�71 07.03.2019  ெபா5 ஏல� நட%தியதி� கீV7க�டவாG ஏல� ேகார*பட5 ம�ற%தி� 
பா-ைவ71� M.வ�)1� ைவ7க*ப��ள5. 

வ.எ
�. 

ஏலதார4 ெபய4 
1 கன 

ம6"ட8�� 
(:பா;)    

1 தி8.அ=�ரா> 
S/O. ேவ�/சாமி, 
1/1, ெப@ய ேபாA, 
ஆைனமைல, 
ெபா�ளா/சி – 642 129 

9.40 

2 தி0.ேவ�, 
S/O. ,*ப�ரமண�, 
ெர.யாப. 

8.90 

3 தி0.சி�ராI, 
5, ச7தி கா-ட�, 
ெபா�ளா�சி. 

8.50 

4 தி0.காள�M%5, 
ப�லட� ேரா�, 
ெபா�ளா�சி. 

9.10 

 

அ�வலக��றி
�::::----    

1. ேம)கா:� நா�1 ஏல7ேக�வ�கள�� அதிகபச ஏல7ேக�வ� ேகக*ப��ள 
தி0.அ�+ராI, ஆைனமைல அவ-கள�� ஏல7ேக�வ�ைய ம�ற� ஏ)கலா�.  
 

2. உய�தபச ஏலதார- தி0.அ�+ராI, ஆைனமைல அவ-கள�� M�ைவ*+% ெதாைக 
3.20000/- (ெச.சீ.எ�.076 / PMC/11 /18-19 /0010051, நா�. 07.03.2019), ஏல%ெதாைக 3.47300/-   

(ெச.சீ.எ�.076 / PMC/11 /18-19 /0010065), நா�.07.03.2019)  (GST வ;Tட�) - நகராசி 
க0¥லக%தி� ெச�%தி உ�ளா-.  
 

3. ேபா71வர%5 ம)G� ெபா5 ம7கள�� பா5கா*+ நல� க0தி ஏல� வ�ட*ப��ள 
ம�ைண உடன.யாக அ*+ற*ப�%த ஆைணயாள- ம)G� தன� அதிகா; 
அவ-கள�ட� அ9மதி ெப)G உ%திர' வழ!கியத)1� ம�ற� ஒ*+த� 
வழ!கலா�.  

(e.f.v©. 2512/2018 /Ï2)(e.f.v©. 2512/2018 /Ï2)(e.f.v©. 2512/2018 /Ï2)(e.f.v©. 2512/2018 /Ï2)    
1635) ேகாய�+%i;� பா-7 ேக அ0கி��ள ம%திய சிைற�சாைல ைமதான%தி� அர, 

சா-ப�� அர, ெபா0காசி நைடெபற உ�ள5. இ*ெபா0காசி71 வ0ைக +;T� 
ெபா5ம7க� க�� கள�7க அர, 5ைறக� சா-ப�� அர!1க� அைம7க*பட 
ேவ�.T�ள5. 

எனேவ அர, ெபா0காசிய�� அர!1 அைம7க 3.0.40 இலச� உ%ேதச 



ெசலவ�ன� ஆ1�. 
ேம)கா:� பண�ய�ைன அவசர அவசிய� க0தி தமிVநா� மாவட நகராசிகள�� 

சட� எ�.1920 ப�;' 15� கீV ேம)ெகா�ள அ9மதி ெபற*பட5. உ;ய அ9மதி 
வழ!க*படதி� ேப;� பண�க� அவசர அவசிய� க0தி 25.04.2019 � ேததி வ�ைல*+�ள� 
ேகார*பட5. 

25.04.2019 � ேததி வ�ைல*+�ள� ேகார*படதி� கீV7க�டவாG வ�ைல*+�ள�ைய 
வ;க� உபட வர*ெப)ற5. 

வ.எ
� 

ேவைலய�� ெபய- Unit 

தி0.K.இராமசாமி 
ெதா�டாM%i-
, ெபா�ளா�சி 

தி0வாள-க�.
ேக.ஆ-.காள�

தாN  
அ� ேகா, 

ெபா�ளா�சி. 

தி0வாள-க�:
த�டபாண� 
அ� ேகா, 

ெபா�ளா�சி. 

1 

அைம7க*ப�� 
அர!கி)1 பதி' 
கடண� 
ெச�%5த�. 

1 
எ�ண�7

ைக 
3.5000.00 3.5100.00 3.5150.00 

 

அைம7க*ப�� 
அர!கி)1 
ேதைவயான மி�சார 
பதி' ம)G� 
ெசல'7 கடண� 
ெச�%5த�. 

1 
எ�ண�7

ைக 

3.15000.00 3.15100.00 3.15200.00 

 
30’X20’ அள'�ள 
அர!க� அைம%த�. 

1  
எ�ண�7

ைக 

3.19000.00 3.19160.00 3.19240.00 

 
ேம)கா:� வர*ெப)ற a�G வ�ைல*+�ள�கள�� 1ைறவான  வ�ைல*+�ள� 

அள�%5�ள தி0.K.இராமசாமி ெதா�டாM%i-, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� வ�ைல*+�ள�ைய 
ஏ)G ேவைல ஆைண வழ!க*பட5. ேவைல ஆைண அ.*பைடய�� பண� ெச4ய 
நடவ.7ைக எ�7க*பட5. 

 
எனேவ ேம)கா:� பண�ைய ேம)ெகா�ள எ�7க*பட நடவ.7ைக வ�பர� 

ம�ற%தி� பா-ைவ71� பதிவ�)1� ைவ7க*ப�கி�ற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� பா-ைவவ�� பதி' ெச4யலா�. 

 

1636) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட மகால,மி நக-, ,�தர� ேல அ' 
ெதாட-�சி, ,�தர� ேல அ', வ�ள�ய�மா� ேல அ', அழக�மா� ேல அ', 
,*ைபய� ேல அ',  ேக.வ�.ஆ-. நக-, பழன�ய*பா ேல அ', 1மர� நக-, பார% நக- 
ம)G� ர!கசாமி  ேல அ' ஆகிய வ Xதிகள�� பாதாள சா7கைட% திட*பண�7காக ஆ� 
இற!1 1ழிக� தமிVநா� 1.நX- வ.கா� வா;ய�  aலமாக அைம7க*படன. ேசாதைன 
ஓட� நிைறவைட�த ேம)கா:� வ Xதிகள�� தா-%தள� அைம7க, ெபா5 ம7க� ம)G� 



வாகன ஓ.க� ம)G� ேபா71வர%5 நலைன க0%தி� ெகா�� நடவ.7ைக 
ேம)ெகா�ள*ப� தா- சாைல பண�க� அைம7க*ப�வ�ட5.  
 இYவ Xதிகள�� ேம�*ப�ள� இ�லாம� ஒேர மட%தி� தா-%தள� அைம7க*பட, 
ேவ�.ய�0�த5. ஆனா� அைம7க*பட ஆ� இற!1 1ழிகள�� உயர� உ%ேதசி7க*பட 
சாைலய�� உயர%ைத வ�ட 1ைறவாக உ�ள5. இதைன தமிVநா� 1.நX- வ.கா� 
வா;ய%தி� ச; ெச4ய ேகட ேபா5, மதி*ப2.� உ�ளப. அைம7க*படன. என'� 
த!களா� உயர%ைத அதிக*ப�%த M.யா5 என'� ெத;வ�%தா-க�. ஆ� இற!1 
1ழிகள�� உயர%ைத அதிக*ப�%தாம� தா-%தள� பண�க� அைம%தா�, வ�ப%5க� 
ஏ)ப�� ேம�� பாதாள சா7கைட பராம;7க இயலாத �Vநிைல ஏ)ப��. 
 எனேவ ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ேபா71வர%5 நலன�� அ7கைற7 ெகா��, 
வ�ப%5க�, ஏ)படாவ�ண� அைம7க*பட சாைலகள�� உயர%தி)ேக)ப, ஆ� இற!1 
1ழிகள�� உயர%ைத அதிக*ப�%த ேவ�.T�ள5.  
 எனேவ ேம)கா:� வ Xதிகள�� அைம7க*பட ஆ� இற!1 1ழிகள�� உயர%ைத 
அதிக*ப�%த 3. 3.10 இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப��ள5. தயா- ெச4ய*பட 
மதி*ப2�% ெதாைக71 ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5.  
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
2. வ�ப%5க� ம)G� ேபா71வர%5 நலன�� அ7கைற ெகா�� அைம7க*பட 

சாைலகள�� உயர%தி)ேக)ப ஆ� இற!1 1ழிகள�� உயர%ைத அதிக*ப�%த 
தயா- ெச4ய*பட ேம)கா:� மதி*ப2.)1 ெபா5ம7க� நல� க0தி ம�ற� 
அ9மதி வழ!கலா�. 

1637) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட அழக*பா ேல அ' (வ�ளலா- வ Xதி), 
வ0மான வ;%5ைற அ�வலக சாைல, காவல- 1.ய�0*+ ேரா�, இராஜ ராேஜNவ; நக--

1, இராஜ ராேஜNவ; நக-.2, இர%தின� நக- ம)G� அ�ணா நக- ெமய�� ேரா� ஆகிய 
வ Xதிகள�� பாதாள சா7கைட% திட*பண�7காக ஆ� இற!1 1ழிக� தமிVநா� 1.நX- 
வ.கா� வா;ய�  aலமாக அைம7க*படன. ேசாதைன ஓட� நிைறவைட�த 
ேம)கா:� வ Xதிகள�� தா-%தள� அைம7க, ெபா5 ம7க� ம)G� வாகன ஓ.க� ம)G� 
ேபா71வர%5 நலைன க0%தி� ெகா�� நடவ.7ைக ேம)ெகா�ள*ப� தா-சாைல 
பண�க� அைம7க*ப�வ�ட5.  
 இYவ Xதிகள�� ேம�*ப�ள� இ�லாம� ஒேர மட%தி� தா-%தள� அைம7க*பட, 
ேவ�.ய�0�த5. ஆனா� அைம7க*பட ஆ� இற!1 1ழிகள�� உயர� உ%ேதசி7க*பட 
சாைலய�� உயர%ைத வ�ட 1ைறவாக உ�ள5. இதைன தமிVநா� 1.நX- வ.கா� 
வா;ய%தி� ச; ெச4ய ேகட ேபா5, மதி*ப2.� உ�ளப. அைம7க*படன. என'� 
த!களா� உயர%ைத அதிக*ப�%த M.யா5 என'� ெத;வ�%தா-க�. ஆ� இற!1 
1ழிகள�� உயர%ைத அதிக*ப�%தாம� தா-%தள� பண�க� அைம%தா�, வ�ப%5க� 
ஏ)ப�� ேம�� பாதாள சா7கைட பராம;7க இயலாத �Vநிைல ஏ)ப��. 
 எனேவ ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ேபா71வர%5 நலன�� அ7கைற7 ெகா��, 
வ�ப%5க�, ஏ)படாவ�ண� அைம7க*பட சாைலகள�� உயர%தி)ேக)ப, ஆ� இற!1 
1ழிகள�� உயர%ைத அதிக*ப�%த ேவ�.T�ள5.  
 எனேவ ேம)கா:� வ Xதிகள�� அைம7க*பட ஆ� இற!1 1ழிகள�� உயர%ைத 
அதிக*ப�%த 3. 3.10 இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப��ள5. தயா- ெச4ய*பட 
மதி*ப2�% ெதாைக71 ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5.  
அ�வலக��றி
�: 



1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
2. வ�ப%5க� ம)G� ேபா71வர%5 நலன�� அ7கைற ெகா�� அைம7க*பட 

சாைலகள�� உயர%தி)ேக)ப ஆ� இற!1 1ழிகள�� உயர%ைத அதிக*ப�%த 
தயா- ெச4ய*பட ேம)கா:� மதி*ப2.)1 ெபா5ம7க� நல� க0தி ம�ற� 
அ9மதி வழ!கலா�. 

 
 

1638) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட அ�ேப%கா- வ Xதி, ெச�ல71மார- வ Xதி 
ெதாட-�சி, ஆ-.ப�.நக-, வ�.ேக.ப�.நக-, ஆலமர%5 அ�ம� ேகாவ�� வ Xதி, ஆலமர%5 அ�ம� 
ேகாவ�� 1G71 வ Xதி, ெபா� நக-, அ4யா' வ Xதி, ரய��ேவ ைல� ேரா�, ைடம� சி., 
ெகா!1 நக-, M%571மார சாமி ேல அ', அழக*பா ேல அ' ம)G� வ�.ேக.வ�. ேல 
அ' த�ணX- ேட! ேரா�, நிZ அழக*பா ேல அ', தி0ேவ!கட� நக- ம)G�  
வ�.ேக.ஆ-.வ Xதி ஆகிய வ Xதிகள�� பாதாள சா7கைட% திட*பண�7காக ஆ� இற!1 1ழிக� 
தமிVநா� 1.நX- வ.கா� வா;ய�  aலமாக அைம7க*படன. ேசாதைன ஓட� 
நிைறவைட�த ேம)கா:� வ Xதிகள�� தா-%தள� அைம7க, ெபா5 ம7க� ம)G� வாகன 
ஓ.க� ம)G� ேபா71வர%5 நலைன க0%தி� ெகா�� நடவ.7ைக ேம)ெகா�ள*ப� 
தா-சாைல பண�க� அைம7க*ப�வ�ட5.  
 இYவ Xதிகள�� ேம�*ப�ள� இ�லாம� ஒேர மட%தி� தா-%தள� அைம7க*பட, 
ேவ�.ய�0�த5. ஆனா� அைம7க*பட ஆ� இற!1 1ழிகள�� உயர� உ%ேதசி7க*பட 
சாைலய�� உயர%ைத வ�ட 1ைறவாக உ�ள5. இதைன தமிVநா� 1.நX- வ.கா� 
வா;ய%தி� ச; ெச4ய ேகட ேபா5, மதி*ப2.� உ�ளப. அைம7க*படன. என'� 
த!களா� உயர%ைத அதிக*ப�%த M.யா5 என'� ெத;வ�%தா-க�. ஆ� இற!1 
1ழிகள�� உயர%ைத அதிக*ப�%தாம� தா-%தள� பண�க� அைம%தா�, வ�ப%5க� 
ஏ)ப�� ேம�� பாதாள சா7கைட பராம;7க இயலாத �Vநிைல ஏ)ப��. 
 எனேவ ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ேபா71வர%5 நலன�� அ7கைற7 ெகா��, 
வ�ப%5க�, ஏ)படாவ�ண� அைம7க*பட சாைலகள�� உயர%தி)ேக)ப, ஆ� இற!1 
1ழிகள�� உயர%ைத அதிக*ப�%த ேவ�.T�ள5.  
 எனேவ ேம)கா:� வ Xதிகள�� அைம7க*பட ஆ� இற!1 1ழிகள�� உயர%ைத 
அதிக*ப�%த 3. 3.00 இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப��ள5. தயா- ெச4ய*பட 
மதி*ப2�% ெதாைக71 ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5.  
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
2. வ�ப%5க� ம)G� ேபா71வர%5 நலன�� அ7கைற ெகா�� அைம7க*பட 

சாைலகள�� உயர%தி)ேக)ப ஆ� இற!1 1ழிகள�� உயர%ைத அதிக*ப�%த 
தயா- ெச4ய*பட ேம)கா:� மதி*ப2.)1 ெபா5ம7க� நல� க0தி ம�ற� 
அ9மதி வழ!கலா�. 

 
 

1639) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� நகராசி71 ெசா�தமான ேநதாஜி ேரா� ஆர�ப* ப�ள�ய�� 
17.04.19 அ�G கீVநிைல ெதா.ய�லி0�5 ேம�நிைல HDPE ெதா.71 நXேர)ற* 
பய�ப�%த*ப�� மி� ேமாடா- ப�+ – 1 HP காய�� எ;�த நிைலய�� ப^தைட�5 இய7க 
இயலாம� உ�ள5.  இ*ப�ள�ய�� வா71� சாவ.க� அைமவதா�, ேத-த� பண�க� 
(18.04.19) அ�G71 தைடபடா வ�ண�, த�ண X- வசதி ேவ�. +திய மி� ேமாடா- ப�+, 



Starter அைம7க, உ�h- வ�ைல*+�ள�க� ேகா;யதி� வர*ெப)ற a�G 
வ�ைல*+�ள�கள�� வ�வர�. 

 
1 Sri Sastha Electricals, Pollachi - 3. 27435/- 

2 Sri Jothi Electricals, Pollachi - 3. 28320/- 

3 Nataraj Electricals, Pollachi - 3. 28556/- 
 

ேம)கா� வ�ைல*+�ள�கள�� 1ைறவான வ�ைல*+�ள� அள�%5�ள M/S. Sri Sastha 
Electricals, Pollachi நிGவன%தி� வ�ைல*+�ள� 3. 27435/-ைய ஏ)G TN     1920 Section 
15� அ9மதி%5 பண� ஆைண வழ!க*ப�, +திய ேமாடா- ம)G� Starter 
வ�நிேயாகி%5 ெபா0%தி பண� M.7க*ப��ளைத ம�ற%தி� பா-ைவ71� 
பதிவ�)1� ைவ7க*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� பதி' ெச4யலா�. 
1640) நைடெபற இ071� பாராOம�ற% ேத-த� 2019� ெபா�ளா�சி நகராசி 

எ�ைல71பட ப1திய�� அைமT� 88 வா71� வாச.கO71 ேதைவயான மி�வசதி 
ம)G� ேதைவயனான வசதிகைள அைம%57 ெகா�7க ேவ�.T�ள5. த)ேபா5 இ�த 
வா71� சாவ.கள�� உ�ள ப^5கைள ச; ெச45�, ேத-த� நைடெபG� ேபா5 பா5கா*+ 
க0திT�, 1ைற�தபச ஒள� ேவ�.T� [�த� மி� வ�ள71க�, மி� வ�சிறிக�, மி� 
வசதிக�, ேடப��, ேச-, சாமியானா, 1ட!க� ஆகியவ)ைற வாடைக அ.*பைடய�� 
அைம%5 ெகா�வத)1�, ேதைவயான சாதன!கைள ெகா�Mத� ெச45 பய�ப�%தி7 
ெகா�வத)1� ஆ1� ெசலவ�ன% ெதாைக71 ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. ேத-த� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி M�அ9மதி ெப)G ேம)ெகா�ட 

நடவ.7ைககO71 ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
1641) நைடெபற இ071� பாராOம�ற% ேத-த� 2019-� ெபா�ளா�சி நகராசி 

எ�ைல71பட ப1திய�� அைமT� 88 வா71�சாவ.கள71 ேதைவயான மி�வசதி 
ம)G� 1.நX- வசிதிய�ைன ெச45 ெகா�7க ேவ�.T�ள5. வா71�சாவ.கள�� உ�ள 
ப^5கைள ச; ெச4ய'�, ேத-த� நைடெபG� ேபா5 [�தலாக மி� வ�ள71க�, மி� 
வ�சிறிக�, மி� வசதிக�, ேடப��, சமியானா ஆகியவ)ைற வாடைக அ.*பைடய�� 
அைம%5 ெகா�வத)1� ேதைவயான சாதன!கைள ெகா�Mத� ெச45 பய�ப�%தி7 
ெகா�வத)1� 28.03.19 ஆ�.)1 வ�ைல*+�ள�க� ேகா;யதி� வர*ெப)ற 
வ�ைல*+�ள�கைள ெகா�� ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- ெச4த5  கீV7க�டவாG. 

 
பண. 1 – வா71� சாவ.கO71 வாடைக அ.*பைடய�� மி�வ�ள71 ம)G� மி�வசதி   

ெச45 ெகா�%த� பண�. 
 
S.
No 

Description 
(ஒ�G71 வ�ைல வ�வர�) 

Vinayaga Sound 
Service, Pollachi 
Unit Rate / Day 

Gopal Sound 
Service, Pollachi 
Unit Rate / Day 

Shanmuga Sound 
Service, Pollachi 
Unit Rate / Day 



Rs. Rs. Rs. 
1 36 W /40W Flu.Tube 50.00 60.00 65.00 
2 50 W LED Focus Light 200.00 250.00 275.00 
3 100 W LED Focus Light 300.00 350.00 375.00 
4 200 W LED Focus Light 400.00 450.00 475.00 
5 Pedastal Fan 500.00 550.00 575.00 
6 5A, 3 Plug Point 250.00 275.00 300.00 
7 2800W Genset 1500.00 1600.00 1625.00 
8 5 KVA Genset 2500.00 2600.00 2625.00 
9 10 KVA Genset 3000.00 3200.00 3225.00 
10 15A Plug Point 250.00 275.00 300.00 

 
பண. 2 – வா71� சாவ.கO71 வாடைக அ.*பைடய�� ேடப��, ேச- ம)G� சாமியான 

அைம%த� பண�. 
 
S.
No 

Description 
(ஒ�G71 வ�ைல வ�வர�) 

Minnal K.V.PVC 
Panthal, Vadakki 

palayam 
Unit Rate / Day 

N. Kanagaraj,  
Sakthi Stores 

Pollachi 
Unit Rate / Day 

Saraswathi  
Kalyan Stores 
 Pollachi 

Unit Rate / Day 
Rs. Rs. Rs. 

1 Dinning Table 85.00 75.00 80.00 
2 PVC Chair 12.00 9.00 10.00 
3 Samina 10’X10’ 550.00 500.00 600.00 
4 Samina 20’X10’ 1050.00 1000.00 1100.00 
5 Samina 20’X15’ 1550.00 1500.00 1600.00 
6 Samina 30’X15’ 2300.00 2250.00 2350.00 
7 200 ltr PVC Drum 85.00 75.00 80.00 

 
பண. 3 – வா71� சாவ.கO71 1.நX- வழ!க PVC 1ட� ம)G� ட�ள- வ�நிேயாகி%த�. 
 
S.
No 

Description 
(ஒ�G71 வ�ைல வ�வர�) 

Radha Steel House 
Pollachi 

Unit Rate / Day 

Linga International 
Co, Pollachi 

Unit Rate / Day 

P.K.R. Plastics 
 Pollachi 

Unit Rate / Day 
Rs. Rs. Rs. 

1 PVC Kudam 65.00 60.00 68.00 
2 PVC Tumbler 18.00 15.00 20.00 

 
 
பண. 4 – வா71� சாவ.கள�� உ�ள மி�வ�சிறிகைள ப^5 பா-%த� பண� 
 
S.
No 

Description 
(ஒ�G71 வ�ைல வ�வர�) 

ACS Traders 
Pollachi 

Sri Sastha 
Electricals 

Power Electricals 
 Pollachi 



Unit Rate / Day  Pollachi 
Unit Rate / Day 

Unit Rate / Day 

Rs. Rs. Rs. 
1 Servicing and Repairing the ceiling 

fan 
 

750.00 620.00 720.00 

 
     ேம)கா� பண�கO71 1ைறவன வ�ைல*+�ள� அள�%5�ள 

1. Vinayaga Sound Service, Pollachi 
2. N. Kanagaraj, Sakthi Stores Pollachi 
3. Linga International Co, Pollachi 
4. Sri Sastha Electricals Pollachi ஆகிேயா-கள�� வ�ைல*+�ள�ய�ைன ஏ)க ம�ற அ9மதி 

ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
 

2. ேம)கா� பண�கO71 ேத-த� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� 
அ9மதி ெப)G வ�ைல*+�ள�க� ேகா; நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைம71� 
ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
 

3. ேம)கா� பண�கO71 1ைறவான வ�ைல*+�ள� அள�%5�ள  
1. Vinayaga Sound Service, Pollachi 
2. N. Kanagaraj, Sakthi Stores Pollachi 
3. Linga International Co, Pollachi 
4. Sri Sastha Electricals Pollachi ஆகிேயா;� வ�ைல*+�ள�கைள ம�ற� ஏ)கலா�. 
 

4. ேத-த� வா71� சாவ.கO71 ேதைவயான வசதிகைள ேம)கா� வ�ைல*+�ள� 
அ.*பைடய�� அைம%57 ெகா�ள ம�ற� அ9மதி7கலா�. 

 
1642) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� உ�மைல சாைலய�� உ�ள மி� மயான� எதி;� ேசாம,�தர� 

ேல அ' உய-மட நX-ேத7க ெதா.71 நXேர)ற� ெச4T� 1ழாய�� நX- கசி' ஏ)பட5. 
இ*ப1திய�� பல Mைற நX- கசி'க� சீ- ெச45� PVC 1ழா4கள�� அ.7க. உைட*+ 
ஏ)ப�கிற5. இ*ப1திய�� ேபா71வர%5 அதிகமாக உ�ளதா��, கனரக வாகன!க� 
ெச�வதா�� அ.7க. உைட*+ ஏ)ப�வைத தவ�-71� ெபா0� நிர�தர தX-வாக D.I 

ம)G� C.I 1ழா4க� ெகா�� நX- கசிவ�ைன சீ- ெச4T� பண�ைய ேம)ெகா�ள 
3.95000/- 71 மதி*ப2� தயா- ெச4ய*பட5. இ*பண�ைய  நகராசிகள�� சட� 1920 
ப�;' 15 � கீV ெச4ய 18.03.2019 -� தன� அ�வல;� அ9மதி ெபற*பட5. 
 ேம)கா� பண�ைய உடன.யாக ெச45 M.7க 18.03.2019 - � உ�h- 
வ�ைல*+�ள�க� ேகார*பட5.  
வர*ெப)ற a�G வ�ைல*+�ள�கள�� வ�பர�:- 

வ.எ ஒ*ப�ததார- வ�ைல*+�ள� 



�. 

1 தி0வாள-க�:எN.ேக.க�Nர7ச�N 
மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 3.0.08% 
1ைற' 

2 தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய� 
மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 3.3.09% 

1ைற' 

3 தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா. 
மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 3.3.20% 
1ைற' 

 
 வர*ெப)ற a�G வ�ைல*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைலைய வ�ட 3.0.08% 
1ைறவாக'� ம)ற வ�ைல*+�ள�கைள வ�ட 1ைறவாக'� வ�ைல*+�ள� அள�%5�ள 
தி0வாள-க�:எN.ேக.க�Nர7ச�N அவ-கள�� வ�ைல*+�ள�ைய ஏ)G பண� உ%திர' 
வழ!க*ப� பண� M.')ற5. ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி நகராசிகள�� 
சட� 1920 ப�;' 15 � கீV தன� அ�வல;� அ9மதி ெப)G பண�கைள ெச45 M.7க 
ேம)ெகா�ட நடவ.7ைககைள ம�ற%தி� பா-ைவ71� பதிவ�)1� ைவ7க*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�:- 

 ம�ற� பா-ைவய�� பதி' ெச4யலா�. 

1643) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட M7கிய சாைலக� பாதாள சா7கைட திட* 
பண�7காக ேதா�ட*படதா�, ேம�� ப�ளமாக உ�ள5. இ�சாைலகள�� வா71*பதி' 
நைடெபG� வா71சாவ. ைமய!க� உ�ளன. வா71 பதிவ�)1% ேதைவயான 
ெபா0கைள ஏ)றி� ெச��� வாகன!க�, வா71சாவ. ைமய!கைள பா-ைவய�ட வ0� 
ேத-த� பா-ைவயாள-க� ம)G� வா71* பதிவ�)காக வ0� ெபா5ம7க�, சாைலக� ேம� 
ப�ளமாக உ�ளதா� ெப;5� சிரம%தி)1�ளாவா-க� எ�பைத க0%தி� ெகா���, 
எள�தாக ேபா71வர%5 ஏ)ப�%5� வைகய��� ேம� ப�ளமாக உ�ள சாைலகைள 
கிராவ� ம� ேபா� சம� ெச4ய ேவ�.T�ள5. எனேவ M7கிய சாைலகள�� பாதாள 
சா7கைட* பண�7காக ேதா�ட*பட சாைலகள�� கிராவ� ம� நிர*ப� அதைன சம� 
ெச4திட மதி*ப2� 3.80,000/- ஆ1�. 

ேம)கா:� பண�ய�ைன  அவசர அவசிய� க0தி தமிVநா� மாவட நகராசிகள�� 
சட� எ�.1920 ப�;' 15 � கீV ேம)ெகா�ள அ9மதி ெபற*பட5. உ;ய அ9மதி 
வழ!க*படதி� ேப;� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி 26.03.2019 � ேததி வ�ைல*+�ள� 
ேகார*பட5. 

26.03.2019 � ேததி வ�ைல*+�ள� ேகார*படதி� கீV7க�டவாG வ�ைல*+�ள�க� 
வ;க� உபட வர*ெப)ற5. 

 
வ.ைல
��ளDக� வ.பர$: 

Sl.N

o 
Description Unit 

தி0வாள-க�: 
த�டபாண� அ� 
ேகா, ெபா�ளா�சி 

தி0.ஆ-.,*ப�ரம
ண�ய�, 

ெபா�ளா�சி 

தி0வாள-க�: 
ஆ-%தி அ� ேகா

ெபா�ளா�சி. 

1 
JCB இய�திர 
வாகன� 

8 hours 

6800.00 6900.00 6950.00 

2 
10 ton  Capacity Tipper 

Lorry 
8 hours 4500.00 4550.00 4600.00 



3 Tractor Dozer 8 hours 4200.00 4250.00 4300.00 

 
ேம)கா:� வர*ெப)ற a�G வ�ைல*+�ள�கள�� 1ைறவான வ�ைல*+�ள� 

அள�%5�ள தி0வாள-க�: த�டபான� அ� ேகா அவ-கள�� வ�ைல*+�ள�ைய ஏ)G 
ேவைல ஆைண வழ!க*பட5. ேவைல ஆைண அ.*பைடய�� பண� ெச4ய நடவ.7ைக 
எ�7க*பட5. 

எனேவ ேம)கா:� பண�ைய ேம)ெகா�ள எ�7க*பட நடவ.7ைக வ�பர� 
ம�ற%தி� பா-ைவ71� பதிவ�)1� ைவ7க*ப�கிற5.  
அ�வலக��றி
�: 

1.  ம�ற� பா-ைவய�� பதி' ெச4யலா�. 
 

1644) இ�நகராசி ஒ*ப�ததார- தி0.R. ,*ப�ரமண�ய� எ�பவ- +திய அ�வலக� க�த� 
பண�71 நட�த ஒ*ப�த%தி� கல�5 ெகா�� M.7க*பட பண�கO71 ெச�%த*பட 
M� ைவ*+% ெதாைக 3.2,00,000/- (நா� 17.12.2014) ASD ப�.%த� ெச4த ெதாைக 3. 2,00,000/- 
(05.03.15) ெமா%த� 3.4,00,000/- தி0�ப வழ!க7 ேகா; வ��ண*ப� அள�%5�ளா-. ேம)க�ட 
ெதாைக கால!கட�த ைவ*+% ெதாைக பதிேவ� VOL I ப7க� எ�.92� வரவா7க*ப��ள5 
எனேவ ேம)க�ட ெதாைகைய தி0�ப வழ!க ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி அள7கலா�. 

ந.க.எ�. 476/2019/ப.4 

 
1645) நகராசி71 ெசா�தமான வா-� எ�.36 � ல,மி+ர� 1.ய�0*+ ப1திய�� உ�ள g!கா 

வளாக%தி� உ�ள கிண)றி� ,)G�,வ- ப^தைட�5 மிக'� ேமாசமான நிைலய�� 
உ�ள5. கிண)றி� உப1திய�� மர!க� ெச.ெகா.க� அதிக அளவ�� வள-�5�ள5. 
ேம�� இ7கிணG நX�ட நாகளாக உபேயாக*ப�%த*படாம� இ0�த காரண%தினா� 
கிண)றி� உப1திய�� ேசராக'� 1*ைபகளாக'� உ�ள5. ேம��, மாைல ேநர!கள�� 
1ழ�ைதக� வ�ைளயா�� ெபா^5 தவறி வ�^�5 உய�071 ஆப%5 ஏ)ப�� நிைலய�� 
உ�ளதா� இ7கிண)றிைன ,%த*ப�%தி மர!கைள ெவ. அ*+ற*ப�%த'� அத� 
,)G�,வ)ைற +5*ப�%5 கட'� அ*ப1திய�ைன ஆ4' ெச4த நகராசி ெபாறியாள- 
ம)G� ஆைணயாள- அவ-க� அறி'ைர வழ!கியத� ப. இ*பண�கைள ெச4ய 
தயா;7க*பட உ%ேதச மதி*ப2� ெதாைக 3.5.00 இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- 
ெச4ய*ப��ள5. தயா- ெச4ய*பட மதி*ப2�% ெதாைக71 ம�ற%தி� அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
ந.க.எ�.1269/2019/இ2 

 
1646) ெபா�ளா�சி நகராசி71 ெசா�தமான ப�ள�கள�� பய��� மாணவ-கள�� அறி'% திறைன 

ேம�ப�%த'�, க)ற� திறைன ஊ71வ�71� வைகய�� தினமல- நாள�தV பட� எ�ற 
மாணவ- இதைழ ப�ள�7ேக ேந;� ெச�G வழ!க வ�0*ப� ெத;வ�%5 தினமல- 
ப%தி;7ைக நிGவன� க.த� வழ!கிT�ளன-. எனேவ நகராசி71 உபட 16 5வ7க* 
ப�ள�க�, ந�நிைல* ப�ள�க� ம)G� ேம�நிைல* ப�ள�கள�� தைலைம ஆசி;ய-க� 



ேக�7 ெகாணடத� ேப;� நா� ஒ�G71 190 ப%தி;7ைகக� 01.07.2019 Mத� ப�ள� 
நைடெபG� ேவைல நாகO71 ெமா%த� 30,400 (உ%ேதசமாக) ப%தி;7ைககO71 ஒ0 
ப%தி;7ைக வ�ைல 0.2.50 வ Xத� ஒ0 ஆ��71 ஆ1� உ%ேதச ெசலவ�ன� 3.1,00,000/-ஐ 
க�வ� நிதிய�லி0�5 ெசல' ெச4ய ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
ந.க.எ�.0382/2018/சி4 
 

1647) தமிVநா� நக;ய� பய�)சி நிGவன%தி� நகராசிகள�� பண�+;T� கண7காள-கO7கான 
+%தா7க* பய�)சி (BATCH II) 17.06.2019 Mத� 21.06.2019 வைர நட%த*பட'�ளதாக'�, அதி� 
ெபா�ளா�சி நகராசி கண7காளைர கல�5 ெகா�O�ப.T� பய�)சி7 கடண� ம)G� 
உண' த!1மிட வசதி ஆகியவ)றி)கான 3.5000/- ேக+ வைரேவாைலயாக அ9*ப� 
ைவ71�ப.T� இய71ந-, தமிVநா� நக;ய� பய�)சி நிGவன�, ேகாய�+%i- அவ-கள�� 
ந.க.எ�. 322/2019/அ3, நா� 10.06.2019� ெத;வ�7க*ப��ள5 அத�ப. 3.5000/- 
ெசலவ�ன%தி)1 ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. அவசர அவசிய� க0தி ஆைணயாள- (ம) தன�அ�வல- அவ-கள�� M� அ9மதி 

ெப)G ெதாைக ெச�%தியைத ம�ற� அ!கீக;7கலா�. 
ந.க.எ�.0382/2018/சி4 
 

1648) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா5 ,காதார*ப�;', ப�;' 971பட வா-� எ�. 21� 
அைம�5�ள உய�; எ;வாT [ட%ைத ேம�ப�%தி ெசய�ப�%திட ம%திய ேதா� ஆரா4�சி 
நிGவன%தா� க0%50 தயா- ெச4ய ஒ*ப�த� ெச4ய*ப��ள5. அ�த 1^வ�� 
ப;�5ைரய��ப. ஒ*ப�த கால%தி)1� உய�; எ;வாT [ட%ைத M^ ெகா�ளள' 
திற9ட� ஓட ேவ�.T�ளதா� ெகா�கலன�� (Digestor) உ�ள கழி'கைள ,%த� 
ெச4ய ேவ�.ய�0*பதா� அவசர அவசிய� க0தி தன�யா- கழி' நX- ஊ-திைய ெகா�� 
,%த� ெச4ய'� அத)1 ஆ1� உ%ேதச ெசலவ�ன� 3.1,00,000/-71 ம�ற அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
ந.க.எ�.  3217 /2019 / எ/2 
 

1649) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா5 ,காதார*ப�;', நகராசி71 ெசா�தமான ஆ�வைத [ட� 
ெசய�ப� வ0கிற5. அ5 தமிVநா� மா,7க�*பா� வா;ய%தி� அ!கீகார%5ட� 
ெசய�ப� வ0கிற5. 2019-2020 ம)G� 2020-2021� ஆ�.)கான அ!கீகார� +5*ப�7க 
ேவ�.T�ள5. எனேவ ெதாைக 3.65,200/- 71 ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
ந.க.எ�.   2439 /2019 / எ/2 
 

1650) நகராசி நி-வாக ஆைணய;டமி0�5 வர*ெப)G�ள க.த� ந.க.எ�. 48800/2006/எ�,                
நா� .06.2019�, தமிVநா� நகராசி கண71*பண� எ�ற பண�யைம*ப�� கீV +திய 



பண�ய�ட!கைள உ0வா71வ5 ெதாட-பாக'�, அத)1 ஈடாக சில பண�ய�ட!கைள தி0�ப 
ஒ*பைட*ப5 ெதாட-பாக'� வ�பர!க� தர*ப��ளன. 
   நகராசிகள�� கண71கைள இ�ைறய ேதைவ7ேக)ப பராம;7க'�, நிதி 
ேமலா�ைமைய திற�ப�%த'�, தமிVநா� நகராசி கண71*பண� எ�ற பண�யைம*+ 
உ0வா7க*ப�� என மா�+மி1 தமிழக Mதலைம�ச- அவ-க� 01.04.2013 அ�G 
சடம�ற%தி� அறிவ�%தா- எ�G�, தமிVநா� நகராசி கண71*பண�  
உ0வா71வத)கான தX-மான!கைள அைன%5 நகராசிகO� நிைறேவ)றி நகராசி 
நி-வாக ஆைணயரக%தி)1 அ9*ப� ைவ%5�ளன எ�G�, அ%தX-மான!க� 13.06.2013 அ�G 
அர,71 அ9*ப�ைவ*படன எ�G�, இதன.*பைடய�� அரசாைண(எ�எN) எ�.26, 
நகராசி நி-வாக (ம) 1.நX- வழ!க� 5ைற (எ� இ1) நா� 10.02.2016� தமிVநா� நகராசி 
கண71* பண�யைம*ப�)கான பண� வ�திக� (Tamil Nadu Municipal Accounts Service Rules) 2016 
உ0வா7க*ப� 11.02.2016 அ�G அர, ெகஜ.� ெவள�ய�ட*பட5 எ�G�, நகராசி 
நி-வாக ஆைணய;டமி0�5 வர*ெப)G�ள க.த%தி� ெத;வ�7க*ப��ள5. 
   ேம�� தமிVநா� நகராசி கண71* பண�யைம*ப�� கீV பண�ய�ட!கைள +திதாக 
உ0வா7க ஏ5வாக ெச�பா7க�, வாலா*ேபைட, வ�தவாசி ம)G� கீழ7கைர நகராசிக� 
தவ�ர அைன%5 நகராசிகO� தலா ஒ0 இளநிைல உதவ�யாள- பண�ய�ட%ைத தி0�ப 
ஒ*பைட%5 (Surrender) தX-மான� நிைறேவ)றி நகராசி நி-வாக ஆைணயரக%தி)1 அ9*ப� 
ைவ%தன எ�G� அ%தX-மான!க� 07.07.2017 அ�G அர,71 அ9*ப� ைவ7க*படன 
எ�G� அ7க.த%தி� ெத;வ�7க*ப��ள5. 
  த)ேபா5 தமிVநா� நகராசி கண71*பண�ய�� (Tamil Nadu Municipal Accounts Service) கீV 
சிற*+ நிைல நகராசிகO71 ஒYெவா0 நகராசி71� கீV7க�டவாG +திய 
பண�ய�ட!க� உ0வா7கிட தி0%திய க0%50 அர,71 03.01.2019 அ�G 
அ9*ப*ப��ளதாக'� ெத;வ�7க*ப��ள5. 
 

M5நிைல நகராசி கண71 அ�வல- Senior Municipal Accounts Officer 1 
M5நிைல கண7க- Senior Accountant 1 
கண71 உதவ�யாள- Accounts Assistant 1 

 
   ேம)க�டவாG Tamil Nadu Municipal Accounts Sevice பண�யைம*ப�� கண71* பண�7கான 
ப�ர%ேயக பண�ய�ட!கைள உ0வா71வத)1 ஈடாக ஏ)கனேவ தமிVநா� நகராசி 
ெபா5*பண�ய�� (Tamil Ndau Municipal Genaral Service) கண71 பண� ெதாட-பாக 
உ0வா7க*ப��ள பண�ய�ட� / பண�ய�ட!கைளேயா அ�ல5 ேவG பண�ய�ட%ைதேயா 
ஒYெவா0 நகராசிT� [�த� ச�பள ெசலவ�ைன தவ�-71� ெபா0� தி0�ப 
ஒ*பைட7க ேவ�.T�ள5 எ�G� நகராசி நி-வாக ஆைணய- ெத;வ�%5�ளா-.  
இ�கராசிகள�� கீV7கா:� பண�ய�ட%திைன தி0�ப ஒ*பைட7க ம�ற%தி� அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
Class II கண7க- பண�ய�ட� ஒ�G ம�� 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
 

 நகராசிய�� ெசய�ப�%த*ப�� சாைல*பண�க� TURIP 2018-2019� ப�ேவG 
சாைலகள�� ம� அகV' ெச4ய*படதி�, எ�%5� ெச�G இர�� இட!கள�� ேசமி%5 
ைவ7க*ப��ள5. 



ேசமி%5 ைவ7க*பட ெமா%த அளவ 6389.82 க.மF ஆ1�. அ*பண�கO71 
ெதாழி��ப அ9மதி வழ!1� ெபா^5 தைலைம ெபாறியாள- அவ-க� வழ!கிய 
அறி'ைரய��ப. ெபா5 ஏல%தி� வ�� அ*+ற*ப�%தலா� ெபா5 ஏல%தி� வ�ட ம�ற 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 

 
1645) நகராசி71 ெசா�தமான வா-� எ�.36 � ல,மி+ர� 1.ய�0*+ ப1திய�� உ�ள g!கா 

வளாக%தி� உ�ள கிண)றி� ,)G�,வ- ப^தைட�5 மிக'� ேமாசமான நிைலய�� 
உ�ள5. கிண)றி� உப1திய�� மர!க� ெச.ெகா.க� அதிக அளவ�� வள-�5�ள5. 
ேம�� இ7கிணG நX�ட நாகளாக உபேயாக*ப�%த*படாம� இ0�த காரண%தினா� 
கிண)றி� உப1திய�� ேசராக'� 1*ைபகளாக'� உ�ள5. ேம��, மாைல ேநர!கள�� 
1ழ�ைதக� வ�ைளயா�� ெபா^5 தவறி வ�^�5 உய�071 ஆப%5 ஏ)ப�� நிைலய�� 
உ�ளதா� இ7கிண)றிைன ,%த*ப�%தி மர!கைள ெவ. அ*+ற*ப�%த'� அத� 
,)G�,வ)ைற +5*ப�%5 கட'� அ*ப1திய�ைன ஆ4' ெச4த நகராசி ெபாறியாள- 
ம)G� ஆைணயாள- அவ-க� அறி'ைர வழ!கியத� ப. இ*பண�கைள ெச4ய 
தயா;7க*பட உ%ேதச மதி*ப2� ெதாைக 3.5.00 இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- 
ெச4ய*ப��ள5. தயா- ெச4ய*பட மதி*ப2�% ெதாைக71 ம�ற%தி� அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
ந.க.எ�.1269/2019/இ2 

 
 

1646) ெபா�ளா�சி நகராசி71 ெசா�தமான ப�ள�கள�� பய��� மாணவ-கள�� அறி'% திறைன 
ேம�ப�%த'�, க)ற� திறைன ஊ71வ�71� வைகய�� தினமல- நாள�தV பட� எ�ற 
மாணவ- இதைழ ப�ள�7ேக ேந;� ெச�G வழ!க வ�0*ப� ெத;வ�%5 தினமல- 
ப%தி;7ைக நிGவன� க.த� வழ!கிT�ளன-. எனேவ நகராசி71 உபட 16 5வ7க* 
ப�ள�க�, ந�நிைல* ப�ள�க� ம)G� ேம�நிைல* ப�ள�கள�� தைலைம ஆசி;ய-க� 
ேக�7 ெகாணடத� ேப;� நா� ஒ�G71 190 ப%தி;7ைகக� 01.07.2019 Mத� ப�ள� 
நைடெபG� ேவைல நாகO71 ெமா%த� 30,400 (உ%ேதசமாக) ப%தி;7ைககO71 ஒ0 
ப%தி;7ைக வ�ைல 0.2.50 வ Xத� ஒ0 ஆ��71 ஆ1� உ%ேதச ெசலவ�ன� 3.1,00,000/-ஐ 
க�வ� நிதிய�லி0�5 ெசல' ெச4ய ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
ந.க.எ�.0382/2018/சி4 
 
 

1647) தமிVநா� நக;ய� பய�)சி நிGவன%தி� நகராசிகள�� பண�+;T� கண7காள-கO7கான 
+%தா7க* பய�)சி (BATCH II) 17.06.2019 Mத� 21.06.2019 வைர நட%த*பட'�ளதாக'�, அதி� 
ெபா�ளா�சி நகராசி கண7காளைர கல�5 ெகா�O�ப.T� பய�)சி7 கடண� ம)G� 
உண' த!1மிட வசதி ஆகியவ)றி)கான 3.5000/- ேக+ வைரேவாைலயாக அ9*ப� 



ைவ71�ப.T� இய71ந-, தமிVநா� நக;ய� பய�)சி நிGவன�, ேகாய�+%i- அவ-கள�� 
ந.க.எ�. 322/2019/அ3, நா� 10.06.2019� ெத;வ�7க*ப��ள5 அத�ப. 3.5000/- 
ெசலவ�ன%தி)1 ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. அவசர அவசிய� க0தி ஆைணயாள- (ம) தன�அ�வல- அவ-கள�� M� அ9மதி 

ெப)G ெதாைக ெச�%தியைத ம�ற� அ!கீக;7கலா�. 
ந.க.எ�.0382/2018/சி4 
 

1648) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா5 ,காதார*ப�;', ப�;' 971பட வா-� எ�. 21� 
அைம�5�ள உய�; எ;வாT [ட%ைத ேம�ப�%தி ெசய�ப�%திட ம%திய ேதா� ஆரா4�சி 
நிGவன%தா� க0%50 தயா- ெச4ய ஒ*ப�த� ெச4ய*ப��ள5. அ�த 1^வ�� 
ப;�5ைரய��ப. ஒ*ப�த கால%தி)1� உய�; எ;வாT [ட%ைத M^ ெகா�ளள' 
திற9ட� ஓட ேவ�.T�ளதா� ெகா�கலன�� (Digestor) உ�ள கழி'கைள ,%த� 
ெச4ய ேவ�.ய�0*பதா� அவசர அவசிய� க0தி தன�யா- கழி' நX- ஊ-திைய ெகா�� 
,%த� ெச4ய'� அத)1 ஆ1� உ%ேதச ெசலவ�ன� 3.1,00,000/-71 ம�ற அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
ந.க.எ�.  3217 /2019 / எ/2 
 

1649) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா5 ,காதார*ப�;', நகராசி71 ெசா�தமான ஆ�வைத [ட� 
ெசய�ப� வ0கிற5. அ5 தமிVநா� மா,7க�*பா� வா;ய%தி� அ!கீகார%5ட� 
ெசய�ப� வ0கிற5. 2019-2020 ம)G� 2020-2021� ஆ�.)கான அ!கீகார� +5*ப�7க 
ேவ�.T�ள5. எனேவ ெதாைக 3.65,200/- 71 ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
ந.க.எ�.   2439 /2019 / எ/2 
 
 

1650) நகராசி நி-வாக ஆைணய;டமி0�5 வர*ெப)G�ள க.த� ந.க.எ�. 48800/2006/எ�,                
நா� .06.2019�, தமிVநா� நகராசி கண71*பண� எ�ற பண�யைம*ப�� கீV +திய 
பண�ய�ட!கைள உ0வா71வ5 ெதாட-பாக'�, அத)1 ஈடாக சில பண�ய�ட!கைள தி0�ப 
ஒ*பைட*ப5 ெதாட-பாக'� வ�பர!க� தர*ப��ளன. 
   நகராசிகள�� கண71கைள இ�ைறய ேதைவ7ேக)ப பராம;7க'�, நிதி 
ேமலா�ைமைய திற�ப�%த'�, தமிVநா� நகராசி கண71*பண� எ�ற பண�யைம*+ 
உ0வா7க*ப�� என மா�+மி1 தமிழக Mதலைம�ச- அவ-க� 01.04.2013 அ�G 
சடம�ற%தி� அறிவ�%தா- எ�G�, தமிVநா� நகராசி கண71*பண�  
உ0வா71வத)கான தX-மான!கைள அைன%5 நகராசிகO� நிைறேவ)றி நகராசி 
நி-வாக ஆைணயரக%தி)1 அ9*ப� ைவ%5�ளன எ�G�, அ%தX-மான!க� 13.06.2013 அ�G 
அர,71 அ9*ப�ைவ*படன எ�G�, இதன.*பைடய�� அரசாைண(எ�எN) எ�.26, 
நகராசி நி-வாக (ம) 1.நX- வழ!க� 5ைற (எ� இ1) நா� 10.02.2016� தமிVநா� நகராசி 
கண71* பண�யைம*ப�)கான பண� வ�திக� (Tamil Nadu Municipal Accounts Service Rules) 2016 



உ0வா7க*ப� 11.02.2016 அ�G அர, ெகஜ.� ெவள�ய�ட*பட5 எ�G�, நகராசி 
நி-வாக ஆைணய;டமி0�5 வர*ெப)G�ள க.த%தி� ெத;வ�7க*ப��ள5. 
   ேம�� தமிVநா� நகராசி கண71* பண�யைம*ப�� கீV பண�ய�ட!கைள +திதாக 
உ0வா7க ஏ5வாக ெச�பா7க�, வாலா*ேபைட, வ�தவாசி ம)G� கீழ7கைர நகராசிக� 
தவ�ர அைன%5 நகராசிகO� தலா ஒ0 இளநிைல உதவ�யாள- பண�ய�ட%ைத தி0�ப 
ஒ*பைட%5 (Surrender) தX-மான� நிைறேவ)றி நகராசி நி-வாக ஆைணயரக%தி)1 அ9*ப� 
ைவ%தன எ�G� அ%தX-மான!க� 07.07.2017 அ�G அர,71 அ9*ப� ைவ7க*படன 
எ�G� அ7க.த%தி� ெத;வ�7க*ப��ள5. 
  த)ேபா5 தமிVநா� நகராசி கண71*பண�ய�� (Tamil Nadu Municipal Accounts Service) கீV 
சிற*+ நிைல நகராசிகO71 ஒYெவா0 நகராசி71� கீV7க�டவாG +திய 
பண�ய�ட!க� உ0வா7கிட தி0%திய க0%50 அர,71 03.01.2019 அ�G 
அ9*ப*ப��ளதாக'� ெத;வ�7க*ப��ள5. 
 

M5நிைல நகராசி கண71 அ�வல- Senior Municipal Accounts Officer 1 
M5நிைல கண7க- Senior Accountant 1 
கண71 உதவ�யாள- Accounts Assistant 1 

 
   ேம)க�டவாG Tamil Nadu Municipal Accounts Sevice பண�யைம*ப�� கண71* பண�7கான 
ப�ர%ேயக பண�ய�ட!கைள உ0வா71வத)1 ஈடாக ஏ)கனேவ தமிVநா� நகராசி 
ெபா5*பண�ய�� (Tamil Ndau Municipal Genaral Service) கண71 பண� ெதாட-பாக 
உ0வா7க*ப��ள பண�ய�ட� / பண�ய�ட!கைளேயா அ�ல5 ேவG பண�ய�ட%ைதேயா 
ஒYெவா0 நகராசிT� [�த� ச�பள ெசலவ�ைன தவ�-71� ெபா0� தி0�ப 
ஒ*பைட7க ேவ�.T�ள5 எ�G� நகராசி நி-வாக ஆைணய- ெத;வ�%5�ளா-.  
இ�கராசிகள�� கீV7கா:� பண�ய�ட%திைன தி0�ப ஒ*பைட7க ம�ற%தி� அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
Class II கண7க- பண�ய�ட� ஒ�G ம�� 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
 

1651) தமிVநா� நக;ய� பய�)சி நிGவன%தி� 03.07.2019 Mத� 05.07.2019 வைரய�� நைடெபG� 
பா5கா7க*பட 1.நX- ம)G� ,காதார� ெதாட-பான பய�)சிய�� உதவ�* ெபாறியாள- 
தி0.ம.தXலிப� அவ-கைள கல�5 ெகா�OமாG, நகராசி நி-வாக ம�டல இய71ந- 
அவ-கள�� க.த� ந.க.எ�.1530/2019/ப�1, நா� 24.06.2019� ெத;வ�7க*ப��ள5. ேம)கா� 
பய�)சி7கான கடண� 3.3000/- ெசலவ�ன%தி)1 ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
� 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. அவசர அவசிய� க0தி ஆைணயாள- (ம) தன� அ�வல- அவ-கள�� M� அ9மதி 

ெப)G ெதாைக ெச�%தியைத ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ�. 2795 / 2019 / இ1 

1652) ெபா�ளா�சி நகராசி71� ெசா�தமான ந�c- 1*ைப7கிட!கி� நகராசி எ�ைல71பட 
ப1திகள�� அ�றாட� ேசகரமா1� 1*ைபகைள ேசகர� ெச4ய*ப�கிற5. ேசகரமா1� 
1*ைபக� அதிக ெவ*ப%தா� அ.7க. தX வ�ப%5க� ஏ)பட வா4*+�ள5. ஏ)ப�� 
தXய�ைன உடன.யாக த�%திட'� அைண7க'� ேவ�.T�ள5. 



 ேம)கா:� பண�ைய ேம)ெகா�ள ேமைட க., 5000 லிட- ெகா�ளள' ெகா�ட 
த�ணX- ெதா.க� இர�� இட!கள�� ைவ7க ேவ�.T�ள5. இ*பண�71 3.2.90 
இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- ெச4ய*பட5. 
 தயா- ெச4ய*பட மதி*ப2.ைன தமிVநா� மாவட நகராசிகள�� சட� எ�.1920 
ப�;' 15 � கீV ேம)ெகா�ள அ9மதி ெபற*ப��ள5. பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி 
16.04.2019 - ஆ� ேததி உ�h- வ�ைல*+�ள� ேகா; வ�ைல*+�ள�க� ெபற*பட5.  
 
 
வ�ைல*+�ள�கள�� வ�பர� ப��வ0மாG:- 
வ.எ� ெபய- மதி*ப2� 

1 

தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா,  
11/31, த�ைத ெப;யா- வ Xதி, 
ப�லட� ேரா�, 
ெபா�ளா�சி  

மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.10% 
1ைற' 

2 

தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�,  
103, ந�ல*பா நக-, 
மகாலி!க+ர�, 
ெபா�ளா�சி  

மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 1.83% 
அதிக� 

3 

தி0.ேக.ராமசாமி,  
3/85, ெதா�டாM%i-, 
ெபா�ளா�சி – 642 123. 

மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 3.02% 
அதிக� 

 
 வர*ெப)ற a�G வ�ைல*+�ள�கள�� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'�, மதி*ப2� 
வ�ைலையவ�ட 0.10% 1ைறவாக'� வ�ைல*+�ள� அள�%5�ள தி0வாள-க�:த�டபாண� 
அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� வ�ைல*+�ள�ைய ஏ)G பண� உ%திர' வழ!க*ப�, 
நடவ.7ைக எ�7க*பட5. ேம)கா� பண�ைய அவசர அவசிய� க0தி நகராசிகள�� 
சட� 1920 ப�;' 15 � கீV தன� அ�வல;� அ9மதி ெப)G பண�கைள ெச4ய 
ேம)க�ட அைன%5 நடவ.7ைககைள ம�ற%தி� பா-ைவ71� பதிவ�)1� 
ைவ7க*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� பா-ைவய�� பதி' ெச4யலா�. 
 

1653) ெபா�ளா�சி நகராசி 1.நX- நிதிய�� கீV அழக*பா ேல அ' (வ�ளலா- வ Xதி), 
வ0மான வ;%5ைற அ�வலக சாைல, காவல- 1.ய�0*+ ேரா� ம)G� இதர வ Xதிகள�� 
ஆ� இற!1 1ழிகள�� உயர%ைத அதிக*ப�%5த� பண�71 3.3.10 இல"ச$ மதி*ப2.)1 
21.06.2019 ஆ� ேததிய�� Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� ேகா;யதி� வர*ெப)ற 
ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- ெச4த5 கீV7க�டவாG. 

1. தி0மதி.V.மFனா�, சிவக!ைக மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.17% 
1ைற'. 

2. தி0.ெவ)றி க�Nர7ச�N, ேகாைவ. மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 3.04% 
அதிக�. 

 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.17% 



1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0மதி.V.மFனா�, சிவக!ைக அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G 

ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.17% 1ைறவானதாக 

ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- தி0மதி.V.மFனா�, சிவக!ைக அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 1945/2019/இ1 
1654) ெபா�ளா�சி நகராசி 1.நX- நிதிய�� கீV அ�ேப%கா- வ Xதி, ெச�ல71மார- வ Xதி 

ெதாட-�சி, ஆ-.ப�.நக-, வ�.ேக.ப�.நக-, ஆலமர%5 அ�ம� ேகாவ�� வ Xதி ம)G� இதர 
வ Xதிகள�� ஆ� இற!1 1ழிகள�� உயர%ைத அதிக*ப�%5த� பண�71 3.3.00 இல"ச$ 
மதி*ப2.)1 21.06.2019 ஆ� ேததிய�� Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� ேகா;யதி� 
வர*ெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- ெச4த5 
கீV7க�டவாG. 
1. தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�, ெபா�ளா�சி. மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.09% 

1ைற'. 
2. தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, 

ெபா�ளா�சி. 
மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 3.20% 
அதிக�. 

  
 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.09% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G 

ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.09% 1ைறவானதாக 

ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�, ெபா�ளா�சி 
அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 1944/2019/இ1 

1655) ெபா�ளா�சி நகராசி 1.நX- நிதிய�� கீV மகால,மி நக-, ,�தர� ேல அ' 
ெதாட-�சி, ,�தர� ேல அ', வ�ள�ய�மா� ேல அ', ,*ைபய� ேல அ' ம)G� 
இதர வ Xதிகள�� ஆ� இற!1 1ழிகள�� உயர%ைத அதிக*ப�%5த� பண�71 3.3.10 

இல"ச$ மதி*ப2.)1 21.06.2019 ஆ� ேததிய�� Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� 
ேகா;யதி� வர*ெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- 
ெச4த5 கீV7க�டவாG. 

1. தி0மதி.V.மFனா�, சிவக!ைக மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.17% 
1ைற'. 



2. தி0.ெவ)றி க�Nர7ச�N, ேகாைவ. மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 3.04% 
அதிக�. 

 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.17% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0மதி.V.மFனா�, சிவக!ைக அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக71றி*+: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G 

ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.17% 1ைறவானதாக 

ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- தி0மதி.V.மFனா�, சிவக!ைக அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 1946/2019/இ1 

1656) ெபா�ளா�சி நகராசி 1.நX- நிதிய�� கீV வா-� எ�.35 ஊ%57கா� சாைலய�� 
ப^தைட�த சிGபால!கைள அக)றிவ�� +திய சிGபால!க� அைம%த� பண�71 3.10.50 

இல"ச$ மதி*ப2.)1 21.06.2019 ஆ� ேததிய�� Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� 
ேகா;யதி� வர*ெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- 
ெச4த5 கீV7க�டவாG. 

1. தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.12% 
1ைற'. 

2. தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�, ெபா�ளா�சி. மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 3.07% 
அதிக�. 

  
 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.12% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 ம�ற தX-மான எ�.1405 நா�.01.02.2019 –y¦ 3.10.50 இலச%தி)1 
அ9மதி ெபற*ப��ள5.   

2. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.12% 1ைறவானதாக 
ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 0261/2019/இ1 

1657) ெபா�ளா�சி நகராசி 1.நX- நிதிய�� கீV மகாலி!க+ர� ெமய�� சாைல ம)G� 
ப�லட� ெமய�� சாைல ச�தி*ப�� மைழநX- வ.காைல +5*ப�%5 இ0�ப�னா� ஆன 
சிெம�� கா�கிb சிேல* அைம%த� பண�71 3.3.00 இல"ச$ மதி*ப2.)1 21.06.2019 ஆ� 
ேததிய�� Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� ேகா;யதி� வர*ெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 
ெகா�� ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- ெச4த5 கீV7க�டவாG. 

1. தி0.ேக.ராமசாமி,ெதா�டாM%i-. மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.10% 
1ைற'. 



2. தி0வாள-க�:ேக.ஆ-.காள�தாN அ� 
ேகா, ெபா�ளா�சி. 

மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 3.00% 
அதிக�. 

  
 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.10% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0.ேக.ராமசாமி, ெதா�டாM%i- அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 ம�ற தX-மான எ�.1557 நா�.08.03.2019–y¦                      

3.3.00இலச%தி)1 அ9மதி ெபற*ப��ள5.   
2. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.10% 1ைறவானதாக 

ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- தி0.ேக.ராமசாமி, ெதா�டாM%i- 
அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 1248/2019/இ1 

1658) ெபா�ளா�சி நகராசி 1.நX- நிதிய�� கீV வா-� எ�. 23 அப�ராமி ஆ�டா� நக;� 
+திய சிGபால� அைம%த� பண�71 3.2.00 இல"ச$ மதி*ப2.)1 21.06.2019 ஆ� ேததிய�� 
Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� ேகா;யதி� வர*ெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� 
ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- ெச4த5 கீV7க�டவாG. 

1. தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.12% 
1ைற'. 

2. தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�, ெபா�ளா�சி. மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 3.20% 
அதிக�. 

 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.12% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G 

ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.12% 1ைறவானதாக 

ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 1360/2019/இ1 

1659) ெபா�ளா�சி நகராசி 1.நX- நிதிய�� கீV K.C. பா4� OHT �0நE4 வ.நிேயாக+திF Online Booster 

லி0�5 P.K.S ேல அ' ப1திய�� பகி-மான 1ழா471 நX- உ�5 1ழா4 (5” PVC) அைம%த� 
பண�71 3.5.00 இல"ச$ மதி*ப2.)1 21.06.2019 ஆ� ேததிய�� Mதலா� அைழ*பாக 
ஒ*ப�த*+�ள� ேகா;யதி� வர*ெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� ஒ*+ ேநா71 
ப.ய� தயா- ெச4த5 கீV7க�டவாG. 

1. தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 
0.08% 1ைற'. 



2. தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�, ெபா�ளா�சி. மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 
3.48% அதிக�. 

  
 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.08% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண� 1.நX- வ�நிேயாக பண�யாக இ0*பதா� இ*பண�ய�� அவசர 

அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; 
நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 

3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.08% 1ைறவானதாக 
ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 2722/2019/இ1 

1660) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா5 நிதிய�� கீV ந�c- 1*ைப7கிட!கி� ேம)1+ற கா�ப'� 
,வ;� +திய இ0�+ ேக ெபா0%5த� பண�71 3.1.20 இல"ச$ மதி*ப2.)1 26.06.2019 

ஆ� ேததிய�� Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� ேகா;யதி� வர*ெப)ற 
ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- ெச4த5 கீV7க�டவாG. 

1. தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.08% 
1ைற'. 

2. தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�, ெபா�ளா�சி. மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 2.94% 
அதிக�. 

 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.08% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G 

ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.08% 1ைறவானதாக 

ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 2954/2019/இ1 

1661) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா5 நிதிய�� கீV நகராசிய�� கா�தி வார�ச�ைதய�� உ�ள 
மா��ச�ைத �ைழவாய�� ேக ம)G� த�*+�,வ- க�த� பண�71              
3.4.10 இல"ச$ மதி*ப2.)1 26.06.2019 ஆ� ேததிய�� Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� 
ேகா;யதி� வர*ெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- 
ெச4த5 கீV7க�டவாG. 

1. தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 



ெபா�ளா�சி. 0.12% 1ைற'. 
2. தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�, ெபா�ளா�சி. மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 

3.01% அதிக�. 
 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.12% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G 

ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.12% 1ைறவானதாக 

ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 2955/2019/இ1 

1662) ெபா�ளா�சி நகராசி 1.நX- நிதிய�� கீV 1.நX- ப�;வ�� உ�ள 1.நX- ேத7க 
வளாக!கள�� பா5கா*+ பண�க� ம)G� இய)ைக உய�; எ;வாT கல� இய71த� 
ம)G� பராம;*+ பண�கO71 காவல- பண�யாள-கைள அ'� ேசா-சி! aல� 
பண�யம-%5த� பண�71 3.19.50 இல"ச$ மதி*ப2.)1 14.06.2019 ஆ� ேததிய�� Mதலா� 
அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� ேகா;யதி� வர*ெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� ஒ*+ 
ேநா71 ப.ய� தயா- ெச4த5 கீV7க�டவாG. 

1. M/s.Gideon International forces, Pollachi  மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.47%

1ைற'. 
2. M/s, Raja Safety Security Services, Pollachi மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 1.64%

அதிக�. 
  
 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.47% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- M/s.Gideon International forces, Pollachi அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�:  

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண� 1.நX- வ�நிேயாக பண�யாக இ0*பதா� இ*பண�ய�� அவசர 

அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; 
நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�.  

3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.47% 1ைறவானதாக 
ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- M/s.Gideon International forces, Pollachi அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா� 

ந.க.எ�. 2316/2017/இ1 

1663) ெபா�ளா�சி நகராசி 1.நX- நிதிய�� கீV நகராசி ேம)1* ப1திய�� 1.நX- ம)G� 
கிண)G நX- வ�நிேயாக கசி'கைள 6 மாத!கO71 பராம;%த� பண�71   3.5.00 இல"ச$ 



மதி*ப2.)1 26.06.2019 ஆ� ேததிய�� Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� ேகா;யதி� 
வர*ெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- ெச4த5 
கீV7க�டவாG. 

1. தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.18% 
1ைற'. 

2. தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�, ெபா�ளா�சி. மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 3.08% 
அதிக�. 

  
 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.18% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண� 1.நX- வ�நிேயாக பண�யாக இ0*பதா� இ*பண�ய�� அவசர 

அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; 
நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 

3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.18% 1ைறவானதாக 
ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 2756/2019/இ1 

1664) ெபா�ளா�சி நகராசி 1.நX- நிதிய�� கீV வா-� எ�.23 � 1மர� நக- ப1திய�� 
சிGபால!க� அைம%த� பண�71 3.6.00 இல"ச$ மதி*ப2.)1 26.06.2019 ஆ� ேததிய�� 
Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� ேகா;யதி� வர*ெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� 
ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- ெச4த5 கீV7க�டவாG. 

1. தி0மதி.B. கி0Hண1மா;, ெபா�ளா�சி.  மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.23% 
1ைற'. 

2. தி0. சி.ராமகி0Hண�, ேகா¢-. மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 3.44% 
அதிக�. 

 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.23% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0மதி.B. கி0Hண1மா;, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க 
ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக71றி*+: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G 

ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.23% 1ைறவானதாக 

ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார-                        தி0மதி.B. 

கி0Hண1மா;, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 
 

ந.க.எ�. 2754/2019/இ1 



1665) ெபா�ளா�சி நகராசி71பட 36 வா-�கள�� ெட!1, சி7க� 1�யா ம)G� இதர 
ெகா,7க� aல� பர'� மேல;யா ேபா�ற ேநா4கைள த�7க'�, ம0�5 ெதள�%த�, 
நX-%ேத7க ெதா.கள�� ம0�5 ஊ)Gத�, ம7கள�ட� வ�ழி*+ண-' ஏ)ப�%5த� ம)G� 
இதர பண�கைள தன�யா- 5*+ர'* பண� நிGவன� aல� 86 பண�யாள-கைள “ஒ*ப�த 
ேசைவ அம-%த� aல� (Out Sourcing) மாவட ஆசிய- 2017-18� ஆ�� நி-ணய� ெச4த 
மNi- வ1*+ II  பண�யாள-கO71 [லி 3.320/- ஐ வழ!க'� ம)G� EPF, ESI, Insurance  
ெதாைககைள வழ!க'� அத)கான 6 மாத கால ெமா%த ெசலவ�ன� 3.68,00,000/- (3பா4 
அGப%5 எ� இலச� ம��) 71� ம�ற அ9Mதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. ெபா5 ,காதார ப�;வ�� அவசர அவசிய� க0தி 86 பண�யாள-கைள ஒ*ப�த ேசைவ 

அம-%த� aல� பண�கைள ேம)ெகா�ள'� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ�. 2845 /2019 / எ/3 

1666) ெபா�ளா�சி நகராசி71 உபட 36 வா-�கள�� திட7கழி' ேமலா�ைம* 
பண�கைள ேம)ெகா�ள நிர�தர* பண�யாள-க� 100 நப-கO� தன�யா- 5*+ர'* பண� 
நிGவன� aல� 191 நப-கO� ேச-�5 ெமா%த� 291 நப-க� 5*+ர'* பண�கைள 
ேம)ெகா�� வ0கிறா-க�. ேம)ப. பண�யாள-கைள7 ெகா�� ேபா5மான ,காதார* 
பண�கைள ேம)ெகா�ள இயலாத காரண!கள�னா��, அதிக அளவ�� வ�Nத;7க*ப��ள 
மைன*ப�;'கள�னா��, வண�க வளாக!கள�னா�� 1*ைபக� அதிக அளவ�� 
ேத!1வதா� [�த� பண�யாள-கைள7 ெகா�� திட7கழி' ேமலா�ைம* பண�கைள 
ந�ல Mைறய�� ேம)ெகா�ளலா�. 

ேம�� +திதாக அைம7க*ப��ள ��:ய�- உரமா7க� ைமய!கள�� பண�+;T� 
+திதாக பண�யாள-க� ேதைவ*ப�கிறா-க�. எனேவ நகராசி நி-வாக ஆைணய- 
அவ-கள�� அ�வலக க.த� ந.க.எ�.K.Dis.No:28369/53, நா�-04.12.2018�ப. தி0*g- 
ம�டல%தி� உ�ள நகராசிகO71 [�த� பண�யாள-கைள நியமன� ெச45 ெகா�ள 
அ9மதி அள�%ததி� அ.*பைடய�� 60 5*+ர'* பண�யாள-கைள ஒ*ப�த ேசைவ 
அம-%த� aல� (Out Sourcing) மாவட ஆசிய- நி-ணய� ெச4த நா� [லி ம)G� இதர 
ப.கOட� வழ!க'� அத)கான ஒ0 வ0ட ெசலவ�ன� 3.1.10.00.000/- (3பா4 ஒ0 
ேகா.ேய ப%5 லச� ம��) 71� ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக� �றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி7கலா� 
2. நகராசி நி-வாக ஆைணய- அவ-கள�� க.த%தி� ெத;வ�%5�ளப. [�த� 

பண�யாள-கைள ஒ*ப�த ேசைவ அம-%த� aல� பண�கைள ேம)ெகா�ள 
அ9மதி7கலா�.. 

ந.க.எ�. 2846 /2019 / எ/3 
1667) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா5 நிதிய�� கீV நகராசி71 ெசா�தமான பைழய நகராசி 

ெப�க� ேம�நிைல*ப�ள� வளாக%தி� 1வ�%5 ைவ7க*ப��ள உைட�த நிைலய���ள 
மர ேமைஜ, நா)காலிக� ம)G� பைழய ெபா0கைள ெவ!கேடசா காலன� நகராசி 
1.நX- ேத7க ெதா. வளாக%தி)1 ஏ)G [லி இற71 [லிTட� லா; aல� ெகா�� 
ேச-%த� பண�71 17.05.2019 ஆ� ேததிய�� உ�h- வ�ைல*+�ள�க� ேகா;யதி� வர*ெப)ற 
a�G வ�ைல*+�ள�கைள7 ெகா�� ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- ெச4த5 
கீV7க�டவாG.  



t.v©t.v©t.v©t.v©
.... x¥gªjjhu® bga®x¥gªjjhu® bga®x¥gªjjhu® bga®x¥gªjjhu® bga® அளH 

bfhL¡f¥g£l bfhL¡f¥g£l bfhL¡f¥g£l bfhL¡f¥g£l 
éiy¥òŸëéiy¥òŸëéiy¥òŸëéiy¥òŸë 

1 ÂUths®fŸ.j©lghâ m‹ nfh,  
11/31, jªij bgçah® ÅÂ, 
gy¦yl« nuhL, 
bghŸsh¢Á 

ேலா� ஒ�றி)1 
வாடைக 

%.1950/- 

2 M®.R¥Ãukâa«, 
103, ey¦y¥gh ef® ,  
kfhè§fòu« 

bghs¦sh¢Á 

ேலா� ஒ�றி)1 
வாடைக 

%.1900/- 

3 ÂU. nf. Ïuhkrhä,  
x¥gªjjhu®, 
bjh©lhK¤ö®,  
bghŸsh¢Á. 

ேலா� ஒ�றி)1 
வாடைக 

%.1980/- 

 

வர*ெப)ற a�G வ�ைல*+�ள�கள�� 3.1900/- 71 இ*பண�ைய ெச45 ெகா�7க
1ைறவானதாக வ�ைல*+�ள� ெகா�%5�ள தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�, ெபா�ளா�சி அவ-கள��
வ�ைல*+�ள�ைய ஏ)G பண� ஆைண வழ!கி பண� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற%தி�
பா-ைவ71� பதிவ�)1� ைவ7க*ப�கிற5.  
mYtyf¡F¿¥ò mYtyf¡F¿¥ò mYtyf¡F¿¥ò mYtyf¡F¿¥ò     

1. ம�ற� பா-ைவய�� பதி' ெச4யலா�. 
ந.க.எ�. 1149 /2018 /Ï1Ï1Ï1Ï1 

1668)  ெபா�ளா�சி நகராசி71 ெசா�தமான கா�தி மா-ெக ப1திய�� 13-14 ப�;' 
வாகன!க� உைட*பத)1 ஒ57கீ� ெச4ய*ப��ள இட%தி� உைட7க*பட 
வாகன!கள�� 1*ைபக� ம)G� பைழய 1*ைபகைள அக)ற'� அத)கா1� 
ெசலவ�ன%ைத 2015-2018� ஆ�.� 1%தைக எ�%த தி0. காள�M%5 எ�பவ- 
ெச�%திT�ள ைவ*+% ெதாைக 3.1,75,000/- (3பா4 ஒ0 இலச%தி எ^ப%தி ஐ�தாய�ர� 
ம��) இ0�5 ேம)ெகா�ள ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 

அ�வலக� �றி
�: 
1. ெபா5 ,காதார அவசர அவசிய� க0தி உைட7க*பட வாகன!கள�� 1*ைபகைள 

ம)G� பைழய 1*ைபகைள அக)ற ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
ந.க.எ�. 3316 /2019 / எ/1 

1669) நகராசி71 ெசா�தமான 1%தைக71 வ�ட*ப��ள அைன%5 கைடக� (இன� 
வா;யாக) ம)G� ஆ�� 1%தைக இன!க� ஆகியவ)றிைன அள'க� ம)G� வ;வ�தி*+ 
எ�க� ம)G� இதர வ�வர!கைள உ�ளட7கி வைரபட� (CADD DRAWING) தயா- ெச4திட 
வ�ைல*+�ள�க� ேகார'� அத)கான அைன%5 ெசலவ�ன!க� ேம)ெகா�ள'� ம�ற 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 

அ�வலக� �றி
�: 
1. ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
2. அவசர அவசிய%ைத M�ன�� தன� அ�வல- அவ-கள�� M� அ9மதி ெப)G 

நடவ.7ைக ேம)ெகா�டைத ம�ற� அ!கீக;7கலா�. 
 

1670) ெபா�ளா�சி நகராசி1பட 36 வா-�கள�� உ�ள 1.ய�0*+க�, வண�க 
நிGவன!க� ம)G� இதர இட!கள�� ,ழ)சி Mைறய�� த)காலிகமாக ெட!1 ெகா, +^ 
ஒழி*+ பண�7காக  95 த)காலிக DCB பண�யாள-க� மாவட ஆவ�%தைலவ- அவ-க� 



நி-ணய� ெச4த தின7[லி 320 எ�ற அ.*பைடய�� பண�யம-%த*ப� பண�+;�த 
வ0கிறா-க�. இவ-கள5 பண�7கால� 07.07.2019'ட� M.வைடவதா�� ேம�� DCB 
பண�யாள-க� இன� ஒ*ப�த*+�ள� அ.*பைடய�� பண�யம-%த உ�ளதா�, ஒ*ப�த*+�ள� 
ேகா; பண�ய�� அம-%5� வைர இவ-கள5 பண�கால%ைத 89 நாகO71 நX.*+ 
ெச4ய'�, அத)கா1� ெசலவ�ன� ேதாராயமாக 3.27,05,600 (3பா4 இ0ப%ேத^ இலச%5 
ஐ�தாய�ர%5 அறªG ம��) நகராசி ெபா5 நிதிய�� இ0�5 ெசல' ெச4ய'� 
ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 

அ�வலக� �றி
�: 
1. ெபா5 ,காதார%தி� அவசர அவசிய� க0தி ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; பண�யம-%5� 

வைர பண�யம-%த ம�ற� அ9மதி7கலா�.. 
ந.க.எ�. 4170 /2017 / எ/1 

1671) ெபா�ளா�சி நகராசி71 ெசா�தமான 16 ப�ள�7[ட!க� உ�ளன. இதி� ஆர�ப, 
ந�நிைல, உய-நிைல ம)G� ேம�நிைல* ப�ள�க� அட!1ம. ேம�� நகராசி சா-ப�� 4 
��:ய�; உரமா7க� ைமய!க� கட*ப��ளன. இதி� ெப�க� பய��� ப�ள�க� 
ம)G� ெபா5 ம7களா� கழி' ெச4ய*ப�� Napkin கைள ைகயாள மி� எ;Z. சாதன� 
(Napkin Incinerator) நிGவ ேவ�.T�ள5. 

ேம)கா:� சாதன!கள�� பய��� மாணவ�ய- ம)G� பண�+;T� ெப�கள�� 
எ�ண�7ைக7ேக)ப Office Model - 7  எ�ண�7ைக, Corporate Model – 1 எ�ண�7ைக Brand Model- 
1 எ�ண�7ைக ம)G� Large Model -4 எ�ண�7ைக ஆக ெமா%த� 13 எ�ண�7ைக நிGவ 
ேவ�.T�ள5. 

எனேவ ேம)கா:�13 சாதன!கைள நிGவ 3.8.10 இலச%தி)1 உ%ேதச ெசல'% 
ெதாைக தயா- ெச4ய*ப��ள5. ெதாைக71 ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 

அ�வலக� �றி
�: 
1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
2. ேம)கா� மதி*ப2.ைன க�வ�நிதிய�� ேம)ெகா�ள ம�ற� அ9மதி 

வழ!கலா�. 

1672) ெபா�ளா�சி நகராசிய�� கா�திவார� ச�ைத* பழ1திய�� உய�; எ;வாT கல� 
BIOMETHANATION PLANT  இய!கி வ0கிற5.  இதி� வ0� ம71� கா4கறி கழி'கைள 5HP 
SHREDDER aல� அைர7க*ப� BIO DIGESTER� ேசகர� ெச45 மF%ேத� வாT 
தயா;7க*ப� வ0கிற5. இ�நிைலய�� அ!1 பய�ப�%த*ப� வ0� SHREDDER 
அYவ*ேபா5 ப^தைடவதா� அ!1 வ0� 1*ைபகைள அைர%திட இயலாத �Vநிைல 
உ�ள5. எனேவ உய�; எ;வாT கலன�� +திய 5HP திற� ெகா�ட +திய SHREDDER 
வா!கி ெபா0�5வத)கான உ%ேதச மதி*ப2�� ெசலவ�ன� 3.2.90 இலச� ஆ1� 
மதி*ப2� ெசல'71 ம�ற%தி� அ9Mதி ேவ�ட*ப�கிற5. 

அ�வலக� �றி
�: 
1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா� 
2. ேம)கா:� பண�71;ய மதி*ப2.ைன ெபா5 நிதிய�ல ேம)ெகா�ள ம�ற� 

அ9மதி வழ!கலா�. 

ந.க.எ�. 3336 /2019 / இ1 



1673) நகராசி71 ெசா�தமான பைழய நகராசி ெப�க� ேம�நிைல*ப�ள� வளாக%தி� 
1வ�%5 ைவ7க*ப.0�5, த)ெபா^5 ெவ!கேடசா காலன� நகராசி நX- ேத7க 
வளாக%தி� ெகா�� ேச-7க*ப�, இ0*+ ைவ7க*ப��ள உபேயாகி7க இயலாத 
உைட�த மர ேமைச, நத)காலிக� ம)G� பைழய ெபா0கைள ெபா5 ஏல%தி� வ�ட 
ம�ற அ9மதி ேகார*ப�கிற5. 

அ�வலக� �றி
�: 
1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா� 
2. தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G எ�.7க*பட ேம� நடவ.7ைககைள 

ம�ற� ஏ)கலா�. 
 

 

1674) நகராசிய�� ெசய�ப�%த*ப�� சாைல*பண�க� TURIP 2018-2019� ப�ேவG 
சாைலகள�� ம� அகV' ெச4ய*படதி�, எ�%5� ெச�G இர�� இட!கள�� ேசமி%5 
ைவ7க*ப��ள5. 

ேசமி%5 ைவ7க*பட ெமா%த அளவ 6389.82 க.மF ஆ1�. அ*பண�கO71 
ெதாழி��ப அ9மதி வழ!1� ெபா^5 தைலைம ெபாறியாள- அவ-க� வழ!கிய 
அறி'ைரய��ப. ெபா5 ஏல%தி� வ�� அ*+ற*ப�%தலா� ெபா5 ஏல%தி� வ�ட ம�ற 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 

 
1675) bghs¦sh¢Á  efuh£Á gFÂæy¦ òÂjhf f£ol« f£Ljy¦, giHa f£ol¤ij mfw¦¿é£L 

òÂa f£ol« f£Ljy¦, TLjy¦ f£ol« f£Ljy¦, kuhk¤J¥ gâ, kid c£ÃçÎ kid x¥òjy¦ 
kw¦W« kid xU§¦»iz¥ò M»a Ïd§¦fS¡F efuh£Áæy¦ mDkÂ nfhU« bghGJ nkw¦go 
cçikahs®fs¦ nkw¦go kidæl¤Âd¦ mU»y¦ Ïu©L rhiy Xu§¦fëy¦ ku¡fd¦Wfis Cd¦¿ 
guhkç¤j ÃwF mDkÂ tH§¦fyh« vd kd¦w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:mYtyf¡F¿¥ò:    

1. kd¦w¦« mDkÂ tH§¦fyh«. 
e.f.v©. 3811/2010/í3e.f.v©. 3811/2010/í3e.f.v©. 3811/2010/í3e.f.v©. 3811/2010/í3    

1676) ெபா�ளா�சி நகராசி 1.நX- நிதிய�� கீV எN.வ�.நாT� வ Xதி ம)G� ச�டானா 
வ Xதிய�� சிGபால!க� +திதாக அைம%த� பண�71 3.6.00 இல"ச$ மதி*ப2.)1 26.06.2019 
ஆ� ேததிய�� Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� ேகா;யதி� வர*ெப)ற 
ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- ெச4த5 கீV7க�டவாG. 
1. தி0வாள-க�:ேக.ஆ-.காள�தாN அ� 

ேகா, ெபா�ளா�சி. 
மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.12% 
1ைற'. 

2. தி0. சி.ராமகி0Hண�, ேகா¢-. மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 3.09% 
அதிக�. 

  
 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.12% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:ேக.ஆ-.காள�தாN அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� 



ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G 

ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.12% 1ைறவானதாக 

ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:ேக.ஆ-.காள�தாN அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 2755/2019/இ1    

1677) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா5 நிதிய�� கீV வா-� எ�.25 � ெஷ;* காலன�ய�� 
த�*+�,வ- அைம%த� பண�71 3.2.20 இல"ச$ மதி*ப2.)1 26.06.2019 ஆ� ேததிய�� 
Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� ேகா;யதி� வர*ெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� 
ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- ெச4த5 கீV7க�டவாG. 
1. தி0வாள-க�:ேக.ஆ-.காள�தாN அ� 

ேகா, ெபா�ளா�சி. 
மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.20% 
1ைற'. 

2. தி0. சி.ராமகி0Hண�, ேகா¢-. மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 3.03% 
அதிக�. 

  
 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.20% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:ேக.ஆ-.காள�தாN அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G 

ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.20% 1ைறவானதாக 

ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:ேக.ஆ-.காள�தாN அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 2752/2019/இ1 

 

1678) ெபா�ளா�சி நகராசி 1.நX- ம)G� வ.கா� நிதிய�� கீV வா-� எ�.30 
தி0நXலக�ட- வ Xதிய�� மைழநX- வ.கா� அைம%த� பண�71 3.4.40 இல"ச$ 
மதி*ப2.)1 26.06.2019 ஆ� ேததிய�� Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� ேகா;யதி� 
வர*ெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- ெச4த5 
கீV7க�டவாG. 
1. தி0வாள-க�:ேக.ஆ-.காள�தாN அ� 

ேகா, ெபா�ளா�சி. 
மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.27% 
1ைற'. 

2. தி0. சி.ராமகி0Hண�, ேகா¢-. மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 2.51% 
அதிக�. 

  
 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.27% 



1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:ேக.ஆ-.காள�தாN அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G 

ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.27% 1ைறவானதாக 

ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:ேக.ஆ-.காள�தாN அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 2753/2019/இ1 

 

1679) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா5 நிதிய�� கீV லா;*ேபைட வளாக%தி� உ�ள 
ெபா57கழி*ப�ட%தி� மராம%5*பண�க� ெச4த� பண�71 3.3.50 இல"ச$ மதி*ப2.)1 
26.06.2019 ஆ� ேததிய�� Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� ேகா;யதி� வர*ெப)ற 
ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 ெகா�� ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- ெச4த5 கீV7க�டவாG. 
1. தி0வாள-க�:ேக.ஆ-.காள�தாN அ� 

ேகா, ெபா�ளா�சி. 
மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.11% 
1ைற'. 

2. தி0. சி.ராமகி0Hண�, ேகா¢-. மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 2.69% 
அதிக�. 

  
 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.11% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:ேக.ஆ-.காள�தாN அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G 

ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.11% 1ைறவானதாக 

ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:ேக.ஆ-.காள�தாN அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 2244/2019/இ1 

 

1680) 

 
ெபா�ளா�சி நகராசி 1.நX- நிதிய�� கீV ;ச-வாய- சாைல ைமய%தி.� 500 

லிட- HDPE ெதா. அைம%த� பண�71 3.0.40 இல"ச$ மதி*ப2.)1 26.06.2019 ஆ� 
ேததிய�� Mதலா� அைழ*பாக ஒ*ப�த*+�ள� ேகா;யதி� வர*ெப)ற ஒ*ப�த*+�ள�கைள7 
ெகா�� ஒ*+ ேநா71 ப.ய� தயா- ெச4த5 கீV7க�டவாG. 

1. தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� 
ேகா, ெபா�ளா�சி. 

மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.12% 
1ைற'. 

2. தி0.ஆ-.,*ப�ரமண�ய�, 
ெபா�ளா�சி. 

மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 2.97% 
அதிக�. 



  
 வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� மதி*ப2� வ�ைல வ�கித%ைத வ�ட 0.12% 
1ைறவானதாக'� ம)றைத வ�ட 1ைறவானதாக'� ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள 
ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, ெபா�ளா�சி அவ-கள�� 
ஒ*ப�த*+�ள�ைய ஏ)க ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ேம)ப. பண�71 நி-வாக அ9மதி ெபற ம�ற%தி)1 ெபா0� ைவ7க*ப��ள5. 
2. ேம)கா� பண�ய�� அவசர அவசிய� க0தி தன� அ�வல;� M� அ9மதி ெப)G 

ஒ*ப�த*+�ள� ேகா; நடவ.7ைகக� ேம)ெகா�டைதT� ம�ற� அ9மதி7கலா�. 
3. Mத� அைழ*பாக வர*ெப)ற இர�� ஒ*ப�த*+�ள�கள�� 0.12% 1ைறவானதாக 

ஒ*ப�த*+�ள� அள�%5�ள ஒ*ப�ததார- தி0வாள-க�:த�டபாண� அ� ேகா, 
ெபா�ளா�சி அவ-கள�� ஒ*ப�த*+�ள�ைய ம�ற� ஏ)கலா�. 

ந.க.எ�. 2751/2019/இ1 

 

1681) இ�நகராசி ஒ*ப�தததார- தி0.காள�தாN எ�பவ-, ெபாறிய�ய� ப�;வ�� நைடெப)ற 
(Providing Leahate Collection System at compost yard premises) எ�ற பண�ககான ஏல%தி� கல�5 
ெகா�ள 23.09.2015� ெச�%5� சீ� எ�. 1506755 ெதாைக 3. 25,000/- ெச�%திT�ளா-. 
இ%ெதாைகய�ைன தி0�ப வழ!க7 ேகா; வ��ண*ப�%5�ளா-. ேம)க�ட ெதாைக 
3.25,000/- கால!கட�த ைவ*+% ெதாைக பதிேவ� எ�.4016-VOL II� ப7க� எ�. 6, வ.எ�. 
58� வரவா7க*ப��ள5 எனேவ ெதாைகைய தி0�ப வழ!க ம�ற%தி� அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி அள7கலா�. 

ந.க.எ�. 4886/ 2018/ ப.4 

1682) ெபா�ளா�சி நகராசி ெபா5 ,காதார ப�;' உபேயாக%தி)காக பய�ப�%த*ப�� 
கீV7க�ட Chemicals - த)ேபா5 இ0*+ 1ைறவாக உ�ள5. த)ேபா5 ெத� ேம)1 
ப0வமைழ7காலமாக உ�ளதா�� வடகிழ71 ப0வமைழ7கால� ெதாடர உ�ளதா�� 
ெட!1 த�*+ இதர ெகா, ஒழி*+ பண�கO71 ேதைவ*ப�� Chemicals (ெகா,+^ / Mதி- 
ெகா, அழி71� ம0�5களான). 

 
1. (Larvicide) - அேப Temiphos 50% - 600 லிட- 
2. ைப;%தி;ய� 2% Extract (Adulicide) - 600 லிட- 
3. Bacillus Thrungernisis (Larvicide) (B.T. Powder) - 600 கிேலா 
 

 ேம)1றி*ப���ள அளவ��  (Chemicals) ெபா5,காதார பண�கO71 அவசிய�  
ேதைவ*ப�கிற5. இவ)ைற தமிVநா� அரசி� (TNMSC)  தமிVநா� ெம.7க� ச-வ XசN 
கா-*பேரச�, ெச�ைன நிGவன� அ!கீக;%5�ள நிGவன!கள�� அ!கீக;7க*பட 
வ�ைலகள�� ெகா�Mத� ெச4வத)1 உ%ேதச ெசலவ�ன� 3. 20,00,000/- ஆகலா�. ெபா5 
,காதார அவசர அவசிய� க0தி ேம)1றி*ப�ட Chemicals ச*ைள ெச4ய (TNMSC) தமிVநா� 
ெம.7க� ச-வ XசN கா-*பேரச�, ெச�ைன. அ!கீக;%5�ள கீV7க�ட 
நிGவன!கள�லி0�5 ேநர.யாக ெகா�Mத� ெச4ய நக-ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 



 
1. B.T. Powder ேநர.யாக ெகா�Mத� ெச4ய AJAY BIO-TECH (INDIA) LTD - PUNE நிGவன� - 

TNMSC அ!கீகார� ெப)ற நிGவன� ஆ1�, இவ-க� W.P Bacillus  Thrungernisis (B.T. 
Powder) - 600 கிேலா ெகா�Mத� ெச4ய அ!கீக;%5�ள தமிVநா�  ப�ரதி நிதியான 
M/S ALCHEMI - ENTERPRICES, NO 524 13, CROSS STREET,  WEST CHEENAI -� ெகா�Mத� 
ெச4ய'�.   

2. TEMEPHOS EC 50% -600 லிட- ெகா�Mத� ெச4ய TNMSC அ!கீகார� ெப)ற BR AGRO 
TECH LTD, அ!கீக;%5�ள தமிVநா� ப�ரதிநிதியான M/S AC CHEMI - ENTERPRICES, 524,13 
WEST CHEENAI -� ெகா�Mத� ெச4ய'�. 
 

3. ைப;%தி;ய� 2% Extract (Adulicide) - 600 லிட- ெகா�Mத� ெச4ய TNMSC 
அ!கீக;%5�ள NITAPOL INDUSTRIES - KOLATA - Mகவ;ைய சா-�த க�ெபன� 
ச*ைளயரான M/S ARUNAI ENTERPRISES நிGவன�, INDRA NAGAR, ADAYAR, CHEENAI -� 
ெகா�Mத� ெச4ய'�, நக- ம�ற அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 

 
 ெபா5 ,காதார அவசர அவசிய� க0தி ேம)1றி*ப���ள CHEMICALS வா!கி 
பய�ப�%த நக- ம�ற ஒ*+த�71� இத)1 ஆ1� ெசலவ�ன%தி)1 ம�ற அ9மதிT� 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
 
அ�வலக �றி
� :-  
  தமிVநா� ெம.7க� ச-வ XசN கா-*பேரச�, ெச�ைன நி-ணய� ெச45�ள 
வ�ைலய�� அ!கீக;7க*பட நிGவன!கள�லி0�5 ெகா�Mத� ெச4ய ம�ற� 
அ9மதி7கலா�. 
 
ந.க.எ�. 3794/2019/எ/2 
 

1683) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட kfhy£Rä ef®, Rªju« ny mÎ£ bjhl®¢Á, 
Rªju« ny mÎ£, ts¦ëa«khs¦ ny mÎ£, mHf«khs¦ ny mÎ£, R¥igad¦ ny mÎ£, nf.é.M® 

ef®, gHåa¥gh ny mÎ£, Fkud¦ ef®, ghu¤ ef® kw¦W« u§frhä ny mÎ£ M»a ÅÂfëy¦ பாதாள 
சா7கைட%திட*பண�7காக சாைலக� ேதா�ட*படதா�. சாைலக� M^வ5� 
ப^தைட�5வ�ட5. சீரான ேபா71வர%ைத க0%தி� ெகா���, ெபா5ம7க� நலைன 
க0%தி� ெகா���, ேம)கா:� சாைலகைள ச; ெச4ய தா-%தள� அைம7க TURIP – 2017-
18 அைம7க திட%தி� கீV 3.250.00 இலச%தி� மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப� நிதி உதவ� 
ேகார*பட5. நகராசி நி-வாக ஆைணய- அவ-கள�� ந.க.எ�.21422/2017/E3 நா�.03.10.2017 � 
ேம)ப. மதி*ப2� ெதாைக71 TURIP – 2017-18 � நிதி ஒ57கீ� ெச45 நி-வாக அ9மதி 
வழ!க*பட5.  

பாதாள சா7கைட% திட%தி)காக ஆ� இற!1 1ழிக�, ஆ� இற!1 1ழிகைள 
இைண71� ப�ரதான ேசக;*+ 1ழா4க� ம)G� வ X� இைண*+கO7கான 1ழா4 பதி7க  
சாைலக� ேதா�டபடதா�, M)றி�� ேசதமைட�5 வ�ட5.  அைன%5 ப1திT� 
ேதா�ட*படதா�, கிைட71� நிதி உதவ�ய��, அதிக அளவ�� சாைலகைள +5*ப�71� 
ெபா0� சாைலகைள 4.00 ம6"ட4 அகல+திR� அைம7க, மதி*ப2� தயா;%5 ெதாழி��ப 
அ9மதி ெபற*பட5. 

ெதாழி��ப அ9மதி7ேக)ப, உ;ய ஒ*ப�த*+�ள�க� ேகார*ப�, 1ைற�த 



ஒ*ப�த*+�ள� அள�%த ஒ*ப�ததார071 பண� உ%திர' வழ!க*பட5. 
ேம)கா:� சாைலகள�� மதி*ப2� அகல%தி)ேக)ப பண� ெதாட!க*பட ெபா^5 

ெபா5ம7க�, வாகன ஓ.க�, ம)G� அரசிய� ப�ரMக-க� வாகன ேபா71வர%ைத 
அ.*பைடயாக7 ெகா��� M�ப�0�த தா-சாைல அகல� 4.00 மFட- அகல%ைதவ�ட 
[�தலாக இ0�ததா��, ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-சாைல அைம%5 தர ேகா; 
சில இட!கள�� பண� ெச4ய வ�டாம� த�%தன-.  

ேம)[றிய காரண%தி� அ.*பைடய�� ெபா5ம7கO�, ம7க� ப�ரநிதிகO�, ேக�7 
ெகா�டத� ேப;�� ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ேபா71வர%திைன க0%தி� ெகா��� 
சீரான சாைல ேபா71வர%தி)ேக)ப M^வ5மாக பாதாள சா7கைட பண�க� M.�த 
சாைலகள�� ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-%தள* பண�கைள ேம)ெகா�ள ம�ற%தி� 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
2. ேம)க�டவாG ம7க� ப�ரநிதிக�, ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ஓ.க� நல� 

க0தி அகல� [�தலாக ெச4ய'� aல மதி*ப2.� அ9மதி வழ!க*பட 
மதி*ப2� ெதாைக71 மிகாம� பண�ய�ைன ெச45 M.7க'� ம�ற� அ9மதி 
வழ!கலா�. 

 

1684) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட çr®tha® rhiy, çr®tha® rhiy FW¡F 
ÅÂfs¦, tUkhd tç¤Jiw mYtyf rhiy, é.nf.é. ny mÎ£, kh®bf£ nuhL, ry¦lhdh nuhL, 
bgUkhs¦ br£o ÅÂ, uhK ÅÂ, m¥Jy¦fyh« ÅÂ, K¤J rhä ÅÂ R¥Ãukâa® ÅÂ, f£l bgh«kd¦ 
ÅÂ, t.C.Á ÅÂ, F¥òrhä ÅÂ, Mnuh¡»a ehj® ÅÂ, fçfhyd¦ ÅÂ, F¥gh©lt® ÅÂ, #]¥ë 
»zW ÅÂ, rh[¦Âç ÅÂ, bRa¦Dyh¥Ôd¦ ÅÂ, fy¦ah© í äy¦ ÅÂ, v[¦.v[¦ nfhéy¦ ÅÂ, 
ÂU_®¤Â ÅÂ, fhkh£Á m«kd¦ ÅÂ ghy khâ¡f« br£oah® ÅÂ, MWKf« ÅÂ, fªjrhä nyd¦ 

kw¦W« v[¦.é ehÍL ÅÂ M»a ÅÂfëy¦ பாதாள சா7கைட%திட*பண�7காக சாைலக� 
ேதா�ட*படதா�. சாைலக� M^வ5� ப^தைட�5வ�ட5. சீரான ேபா71வர%ைத 
க0%தி� ெகா���, ெபா5ம7க� நலைன க0%தி� ெகா���, ேம)கா:� சாைலகைள 
ச; ெச4ய தா-%தள� அைம7க TURIP – 2018-19 திட%தி� கீV 3.400.00 இலச%தி� மதி*ப2� 
தயா- ெச4ய*ப� நிதி உதவ� ேகார*பட5. நகராசி நி-வாக ஆைணய- அவ-கள�� 
ந.க.எ�.12981/2018/E3 நா�.09.07.2018 � ேம)ப. மதி*ப2� ெதாைக71 TURIP – 2018-19 � நிதி 
ஒ57கீ� ெச45 நி-வாக அ9மதி வழ!க*பட5.  

பாதாள சா7கைட% திட%தி)காக ஆ� இற!1 1ழிக�, ஆ� இற!1 1ழிகைள 
இைண71� ப�ரதான ேசக;*+ 1ழா4க� ம)G� வ X� இைண*+கO7கான 1ழா4 பதி7க  
சாைலக� ேதா�டபடதா�, M)றி�� ேசதமைட�5 வ�ட5.  அைன%5 ப1திT� 
ேதா�ட*படதா�, கிைட71� நிதி உதவ�ய��, அதிக அளவ�� சாைலகைள +5*ப�71� 
ெபா0� சாைலகைள சராச@ அகல+திR� அைம7க, மதி*ப2� தயா;%5 ெதாழி��ப 
அ9மதி ெபற*பட5. 

ெதாழி��ப அ9மதி7ேக)ப, உ;ய ஒ*ப�த*+�ள�க� ேகார*ப�, 1ைற�த 
ஒ*ப�த*+�ள� அள�%த ஒ*ப�ததார071 பண� உ%திர' வழ!க*பட5. 

ேம)கா:� சாைலகள�� மதி*ப2� அகல%தி)ேக)ப பண� ெதாட!க*பட ெபா^5 
ெபா5ம7க�, வாகன ஓ.க�, ம)G� அரசிய� ப�ரMக-க� வாகன ேபா71வர%ைத 
அ.*பைடயாக7 ெகா��� M�ப�0�த தா-சாைல அகல� சராச; அகல%ைதவ�ட 
[�தலாக இ0�ததா��, ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-சாைல அைம%5 தர ேகா; 



சில இட!கள�� பண� ெச4ய வ�டாம� த�%தன-.  
ேம)[றிய காரண%தி� அ.*பைடய�� ெபா5ம7கO�, ம7க� ப�ரநிதிகO�, ேக�7 

ெகா�டத� ேப;�� ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ேபா71வர%திைன க0%தி� ெகா��� 
சீரான சாைல ேபா71வர%தி)ேக)ப M^வ5மாக பாதாள சா7கைட பண�க� M.�த 
சாைலகள�� ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-%தள* பண�கைள ேம)ெகா�ள ம�ற%தி� 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
2. ேம)க�டவாG ம7க� ப�ரநிதிக�, ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ஓ.க� நல� 

க0தி அகல� [�தலாக ெச4ய'� aல மதி*ப2.� அ9மதி வழ!க*பட 
மதி*ப2� ெதாைக71 மிகாம� பண�ய�ைன ெச45 M.7க'� ம�ற� அ9மதி 
வழ!கலா�. 

 

1685) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட vd¦.é.v«.ÅÂ, kânkfiy ÅÂ, m«ng¤fh® 
ÅÂ bkæd¦ kw¦W« FW¡F ÅÂfs¦, nf.M®.í ÅÂ, bry¦y¡Fkhu® ÅÂ, Myku¤J m«kd¦ nfhéy¦ 
ÅÂ, ma¦ahÎ ÅÂ, nf.é.M® ef®, Fkud¦ ef® bkæd¦ kw¦W« FW¡F ÅÂfs¦ u§frhä ny mÎ£, 

Fkud¦ ef® Kjy¦ nejhí nuhL Kf¥ò tiu kw¦W« ÂUnt§fl« ef® M»a ÅÂfëy¦ பாதாள 
சா7கைட%திட*பண�7காக சாைலக� ேதா�ட*படதா�. சாைலக� M^வ5� 
ப^தைட�5வ�ட5. சீரான ேபா71வர%ைத க0%தி� ெகா���, ெபா5ம7க� நலைன 
க0%தி� ெகா���, ேம)கா:� சாைலகைள ச; ெச4ய தா-%தள� அைம7க TURIP – 2018-
19 திட%தி� கீV 3.400.00 இலச%தி� மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப� நிதி உதவ� 
ேகார*பட5. நகராசி நி-வாக ஆைணய- அவ-கள�� ந.க.எ�.12981/2018/E3 நா�.09.07.2018 � 
ேம)ப. மதி*ப2� ெதாைக71 TURIP – 2018-19 � நிதி ஒ57கீ� ெச45 நி-வாக அ9மதி 
வழ!க*பட5.  

பாதாள சா7கைட% திட%தி)காக ஆ� இற!1 1ழிக�, ஆ� இற!1 1ழிகைள 
இைண71� ப�ரதான ேசக;*+ 1ழா4க� ம)G� வ X� இைண*+கO7கான 1ழா4 பதி7க  
சாைலக� ேதா�டபடதா�, M)றி�� ேசதமைட�5 வ�ட5.  அைன%5 ப1திT� 
ேதா�ட*படதா�, கிைட71� நிதி உதவ�ய��, அதிக அளவ�� சாைலகைள +5*ப�71� 
ெபா0� சாைலகைள சராச@ அகல+திR� அைம7க, மதி*ப2� தயா;%5 ெதாழி��ப 
அ9மதி ெபற*பட5. 

ெதாழி��ப அ9மதி7ேக)ப, உ;ய ஒ*ப�த*+�ள�க� ேகார*ப�, 1ைற�த 
ஒ*ப�த*+�ள� அள�%த ஒ*ப�ததார071 பண� உ%திர' வழ!க*பட5. 

ேம)கா:� சாைலகள�� மதி*ப2� அகல%தி)ேக)ப பண� ெதாட!க*பட ெபா^5 
ெபா5ம7க�, வாகன ஓ.க�, ம)G� அரசிய� ப�ரMக-க� வாகன ேபா71வர%ைத 
அ.*பைடயாக7 ெகா��� M�ப�0�த தா-சாைல அகல� சராச@ அகல%ைதவ�ட 
[�தலாக இ0�ததா��, ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-சாைல அைம%5 தர ேகா; 
சில இட!கள�� பண� ெச4ய வ�டாம� த�%தன-.  

ேம)[றிய காரண%தி� அ.*பைடய�� ெபா5ம7கO�, ம7க� ப�ரநிதிகO�, ேக�7 
ெகா�டத� ேப;�� ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ேபா71வர%திைன க0%தி� ெகா��� 
சீரான சாைல ேபா71வர%தி)ேக)ப M^வ5மாக பாதாள சா7கைட பண�க� M.�த 
சாைலகள�� ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-%தள* பண�கைள ேம)ெகா�ள ம�ற%தி� 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 



1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
2. ேம)க�டவாG ம7க� ப�ரநிதிக�, ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ஓ.க� நல� 

க0தி அகல� [�தலாக ெச4ய'� aல மதி*ப2.� அ9மதி வழ!க*பட 
மதி*ப2� ெதாைக71 மிகாம� பண�ய�ைன ெச45 M.7க'� ம�ற� அ9மதி 
வழ!கலா�. 

1686) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட nfh£lh«g£o ÅÂ v©-20, kahd rhiy, 
b#a»UZzh ef®, ÏªÂuhef® bjd¦tly¦ bkæd¦nuhL, ÏªÂuh ef® Kjy¦ FW¡F »Hnky¦ ÅÂ, 
ÏªÂuh ef® Kjy¦ FW¡F ÅÂ, ÏªÂuh ef® 2« FW¡F »Hnky¦ ÅÂ, ÏªÂuh ef® 2tJ éçÎ 
bjd¦tly¦ ÅÂ, ÏªÂuhef® 2tJ éçÎ nkw¦F ÅÂ, ÏªÂuh ef® »Hnky¦ 3tJ ÅÂ, ÏªÂuh ef® 
éçÎ 3tJ ÅÂ, ÏªÂuhef® éçÎ bjd¦tly¦ rhiy, ÏªÂuh ef® éçÎ »H¡F rhiy, , ÏªÂuhef® 
2tJ nkw¦F ÅÂ, ÏªÂuhef® 3tJ nkw¦F ÅÂ, $u§fòu«, rila¥gh ny mÎ£(mHf¥gh ny mÎ£) 

rila¥gh ny mÎ£ bjd¦tly¦ rhiy M»a ÅÂfëy¦ பாதாள சா7கைட%திட*பண�7காக 
சாைலக� ேதா�ட*படதா�. சாைலக� M^வ5� ப^தைட�5வ�ட5. சீரான 
ேபா71வர%ைத க0%தி� ெகா���, ெபா5ம7க� நலைன க0%தி� ெகா���, 
ேம)கா:� சாைலகைள ச; ெச4ய தா-%தள� அைம7க IUDM -2018-19 திட%தி� கீV 
3.400.00 இலச%தி� மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப� நிதி உதவ� ேகார*பட5. அரசாைண 
எ�.(MS) No.12, நா�.29.01.2019 � ேம)ப. மதி*ப2� ெதாைக71 IUDM – 2018-19 � நிதி ஒ57கீ� 
ெச45 நி-வாக அ9மதி வழ!க*பட5.  

பாதாள சா7கைட% திட%தி)காக ஆ� இற!1 1ழிக�, ஆ� இற!1 1ழிகைள 
இைண71� ப�ரதான ேசக;*+ 1ழா4க� ம)G� வ X� இைண*+கO7கான 1ழா4 பதி7க  
சாைலக� ேதா�டபடதா� M)றி�� ேசதமைட�5 வ�ட5.  அைன%5 ப1திT� 
ேதா�ட*படதா� கிைட71� நிதி உதவ�ய��, அதிக அளவ�� சாைலகைள +5*ப�71� 
ெபா0� சாைலகைள சராச; அகல+திR� அைம7க, மதி*ப2� தயா;%5 ெதாழி��ப 
அ9மதி ெபற*பட5. 

ெதாழி��ப அ9மதி7ேக)ப, உ;ய ஒ*ப�த*+�ள�க� ேகார*ப�, 1ைற�த 
ஒ*ப�த*+�ள� அள�%த ஒ*ப�ததார071 பண� உ%திர' வழ!க*பட5. 

ேம)கா:� சாைலகள�� மதி*ப2� அகல%தி)ேக)ப பண� ெதாட!க*பட ெபா^5 
ெபா5ம7க�, வாகன ஓ.க�, ம)G� அரசிய� ப�ரMக-க� வாகன ேபா71வர%ைத 
அ.*பைடயாக7 ெகா��� M�ப�0�த தா-சாைல சராச; அகல%ைதவ�ட [�தலாக 
ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-சாைல அைம%5 தர ேகா; சில இட!கள�� பண� 
ெச4ய வ�டாம� த�%தன-.  

ேம)[றிய காரண%தி� அ.*பைடய���, ெபா5ம7கO�, ம7க� ப�ரநிதிகO� 
ேக�7 ெகா�டத� ேப;�, ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ேபா71வர%திைன க0%தி� 
ெகா��, சீரான சாைல ேபா71வர%தி)ேக)ப M^வ5மாக பாதாள சா7கைட பண�க� 
நைடெப)G M.வைட�த சாைலகள�� ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-%தள* 
பண�கைள ேம)ெகா�ள ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
2. ேம)க�டவாG ம7க� ப�ரநிதிக�, ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ஓ.க� நல� 

க0தி அகல� [�தலாக சாைல பண�கைள ேம)ெகா�ள'�, aல மதி*ப2.� 
அ9மதி வழ!க*பட மதி*ப2� ெதாைக71 மிகாம� பண�ய�ைன ெச45 
M.7க'� ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 

 



1687) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட uh#h äy¦ ÅÂ »Hnky¦ rhiy, efuh£Á mYtyf 
ÅÂ, fhy¦eil kU¤Jtkid ÅÂ,  uh#h äy¦ bjd¦tly¦ rhiy, nejhí rhiy(kh®¡bf£), 
rh«g_®¤Â ef®, nfh£^® rhiy rªÂ¥ò Kjy¦ ÁoÁ fhyå tiu, uh«ef®ny mÎ£ Kjy¦ 

nkhÂuhòu«Ï£nlç tiu, nejhí rhiy kw¦W« mHfhòç ÅÂ M»a ÅÂfëy¦ பாதாள 
சா7கைட%திட*பண�7காக சாைலக� ேதா�ட*படதா�. சாைலக� M^வ5� 
ப^தைட�5வ�ட5. சீரான ேபா71வர%ைத க0%தி� ெகா���, ெபா5ம7க� நலைன 
க0%தி� ெகா���, ேம)கா:� சாைலகைள ச; ெச4ய தா-%தள� அைம7க IUDM -2018-19 
திட%தி� கீV 3.300.00 இலச%தி� மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப� நிதி உதவ� ேகார*பட5. 
அரசாைண எ�.(MS) No.12, நா�.29.01.2019 � ேம)ப. மதி*ப2� ெதாைக71 IUDM – 2018-19 � 
நிதி ஒ57கீ� ெச45 நி-வாக அ9மதி வழ!க*பட5.  

பாதாள சா7கைட% திட%தி)காக ஆ� இற!1 1ழிக�, ஆ� இற!1 1ழிகைள 
இைண71� ப�ரதான ேசக;*+ 1ழா4க� ம)G� வ X� இைண*+கO7கான 1ழா4 பதி7க  
சாைலக� ேதா�டபடதா� M)றி�� ேசதமைட�5 வ�ட5.  அைன%5 ப1திT� 
ேதா�ட*படதா� கிைட71� நிதி உதவ�ய��, அதிக அளவ�� சாைலகைள +5*ப�71� 
ெபா0� சாைலகைள சராச; அகல+திR� அைம7க, மதி*ப2� தயா;%5 ெதாழி��ப 
அ9மதி ெபற*பட5. 

ெதாழி��ப அ9மதி7ேக)ப, உ;ய ஒ*ப�த*+�ள�க� ேகார*ப�, 1ைற�த 
ஒ*ப�த*+�ள� அள�%த ஒ*ப�ததார071 பண� உ%திர' வழ!க*பட5. 

ேம)கா:� சாைலகள�� மதி*ப2� அகல%தி)ேக)ப பண� ெதாட!க*பட ெபா^5 
ெபா5ம7க�, வாகன ஓ.க�, ம)G� அரசிய� ப�ரMக-க� வாகன ேபா71வர%ைத 
அ.*பைடயாக7 ெகா��� M�ப�0�த தா-சாைல சராச; அகல%ைதவ�ட [�தலாக 
ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-சாைல அைம%5 தர ேகா; சில இட!கள�� பண� 
ெச4ய வ�டாம� த�%தன-.  

ேம)[றிய காரண%தி� அ.*பைடய���, ெபா5ம7கO�, ம7க� ப�ரநிதிகO� 
ேக�7 ெகா�டத� ேப;�, ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ேபா71வர%திைன க0%தி� 
ெகா��, சீரான சாைல ேபா71வர%தி)ேக)ப M^வ5மாக பாதாள சா7கைட பண�க� 
நைடெப)G M.வைட�த சாைலகள�� ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-%தள* 
பண�கைள ேம)ெகா�ள ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
2. ேம)க�டவாG ம7க� ப�ரநிதிக�, ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ஓ.க� நல� 

க0தி அகல� [�தலாக சாைல பண�கைள ேம)ெகா�ள'�, aல மதி*ப2.� 
அ9மதி வழ!க*பட மதி*ப2� ெதாைக71 மிகாம� பண�ய�ைன ெச45 
M.7க'� ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 

 
1688) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட m«ng¤fh® ÅÂ, bry¦y¡Fkhu® ÅÂ bjhl®¢Á, 

M®.Ã ef®, é.nf.Ã.ef®, Myku¤J m«kd¦ nfhéy¦ ÅÂ, Myku¤J m«kd¦ nfhéy¦ FW¡F ÅÂ, 
bghd¦ ef®, ma¦ahÎ ÅÂ, uæy¦nt iyd¦ nuhL, ilk©£ Á£o, bfh§¦F ef®, K¤J¡Fkhu rhä ny 
mÎ£, mHf¥gh ny mÎ£ kw¦W« é.nf.é. ny mÎ£ j©Ù® nl§¦ nuhL, ãô mHf¥gh ny mÎ£, 

ÂUnt§¦fl« ef® kw¦w« é.nf.M® ÅÂ M»a ÅÂfëy¦ பாதாள சா7கைட%திட*பண�7காக 
சாைலக� ேதா�ட*படதா�. சாைலக� M^வ5� ப^தைட�5வ�ட5. சீரான 
ேபா71வர%ைத க0%தி� ெகா���, ெபா5ம7க� நலைன க0%தி� ெகா���, 
ேம)கா:� சாைலகைள ச; ெச4ய தா-%தள� அைம7க TURIP -2017-18 திட%தி� கீV 



3.300.00 இலச%தி� மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப� நிதி உதவ� ேகார*பட5. நகராசி 
நி-வாக ஆைணய- அவ-கள�� ந.க.எ�.21422/2017/E3 நா�.03.10.2017 � ேம)ப. மதி*ப2� 
ெதாைக71 TURIP – 2017-18 � நிதி ஒ57கீ� ெச45 நி-வாக அ9மதி வழ!க*பட5.  

பாதாள சா7கைட% திட%தி)காக ஆ� இற!1 1ழிக�, ஆ� இற!1 1ழிகைள 
இைண71� ப�ரதான ேசக;*+ 1ழா4க� ம)G� வ X� இைண*+கO7கான 1ழா4 பதி7க  
சாைலக� ேதா�டபடதா�, M)றி�� ேசதமைட�5 வ�ட5.  அைன%5 ப1திT� 
ேதா�ட*படதா�, கிைட71� நிதி உதவ�ய��, அதிக அளவ�� சாைலகைள +5*ப�71� 
ெபா0� சாைலகைள 4.00 ம6"ட4 அகல+திR� அைம7க, மதி*ப2� தயா;%5 ெதாழி��ப 
அ9மதி ெபற*பட5. 

ெதாழி��ப அ9மதி7ேக)ப, உ;ய ஒ*ப�த*+�ள�க� ேகார*ப�, 1ைற�த 
ஒ*ப�த*+�ள� அள�%த ஒ*ப�ததார071 பண� உ%திர' வழ!க*பட5. 

ேம)கா:� சாைலகள�� மதி*ப2� அகல%தி)ேக)ப பண� ெதாட!க*பட ெபா^5 
ெபா5ம7க�, வாகன ஓ.க�, ம)G� அரசிய� ப�ரMக-க� வாகன ேபா71வர%ைத 
அ.*பைடயாக7 ெகா��� M�ப�0�த தா-சாைல அகல� 4.00 மFட- அகல6+~- 

+%ைதவ�ட [�தலாக இ0�ததா��, ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-சாைல 
அைம%5 தர ேகா; சில இட!கள�� பண� ெச4ய வ�டாம� த�%தன-.  

ேம)[றிய காரண%தி� அ.*பைடய�� ெபா5ம7கO�, ம7க� ப�ரநிதிகO�, ேக�7 
ெகா�டத� ேப;�� ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ேபா71வர%திைன க0%தி� ெகா��� 
சீரான சாைல ேபா71வர%தி)ேக)ப M^வ5மாக பாதாள சா7கைட பண�க� M.�த 
சாைலகள�� ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-%தள* பண�கைள ேம)ெகா�ள ம�ற%தி� 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
2. ேம)க�டவாG ம7க� ப�ரநிதிக�, ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ஓ.க� நல� 

க0தி அகல� [�தலாக ெச4ய'� aல மதி*ப2.� அ9மதி வழ!க*பட 
மதி*ப2� ெதாைக71 மிகாம� பண�ய�ைன ெச45 M.7க'� ம�ற� அ9மதி 
வழ!கலா�. 

 

1689) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட gâ¡f«g£o nuhL, kh¡»dh«g£o nuhL, 
kfhè§fòu« uÎ©lhdh, f©z» ÅÂ, m©zh ef® bkæd¦ nuhL, MWKf« ef® bkæd¦ ÅÂ, 
fhkuh#® ef® Kjy¦ MWKf« ef® tiu, C¤J¡fhL nuhL kw¦W« bts¦isa«khs¦ ny mÎ£ ÅÂ 

M»a ÅÂfëy¦ பாதாள சா7கைட%திட*பண�7காக சாைலக� ேதா�ட*படதா�. 
சாைலக� M^வ5� ப^தைட�5வ�ட5. சீரான ேபா71வர%ைத க0%தி� ெகா���, 
ெபா5ம7க� நலைன க0%தி� ெகா���, ேம)கா:� சாைலகைள ச; ெச4ய தா-%தள� 
அைம7க TURIP – 2018-19 திட%தி� கீV 3.300.00 இலச%தி� மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப� 
நிதி உதவ� ேகார*பட5. நகராசி நி-வாக ஆைணய- அவ-கள�� ந.க.எ�.12981/2018/E3 
நா�.09.07.2018 � ேம)ப. மதி*ப2� ெதாைக71 TURIP – 2018-19 � நிதி ஒ57கீ� ெச45 
நி-வாக அ9மதி வழ!க*பட5.  

பாதாள சா7கைட% திட%தி)காக ஆ� இற!1 1ழிக�, ஆ� இற!1 1ழிகைள 
இைண71� ப�ரதான ேசக;*+ 1ழா4க� ம)G� வ X� இைண*+கO7கான 1ழா4 பதி7க  
சாைலக� ேதா�டபடதா�, M)றி�� ேசதமைட�5 வ�ட5.  அைன%5 ப1திT� 
ேதா�ட*படதா�, கிைட71� நிதி உதவ�ய��, அதிக அளவ�� சாைலகைள +5*ப�71� 
ெபா0� சாைலகைள சராச@ அகல+திR� அைம7க, மதி*ப2� தயா;%5 ெதாழி��ப 



அ9மதி ெபற*பட5. 
ெதாழி��ப அ9மதி7ேக)ப, உ;ய ஒ*ப�த*+�ள�க� ேகார*ப�, 1ைற�த 

ஒ*ப�த*+�ள� அள�%த ஒ*ப�ததார071 பண� உ%திர' வழ!க*பட5. 
ேம)கா:� சாைலகள�� மதி*ப2� அகல%தி)ேக)ப பண� ெதாட!க*பட ெபா^5 

ெபா5ம7க�, வாகன ஓ.க�, ம)G� அரசிய� ப�ரMக-க� வாகன ேபா71வர%ைத 
அ.*பைடயாக7 ெகா��� M�ப�0�த தா-சாைல அகல� சராச; அகல%ைதவ�ட 
[�தலாக இ0�ததா��, ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-சாைல அைம%5 தர ேகா; 
சில இட!கள�� பண� ெச4ய வ�டாம� த�%தன-.  

ேம)[றிய காரண%தி� அ.*பைடய�� ெபா5ம7கO�, ம7க� ப�ரநிதிகO�, ேக�7 
ெகா�டத� ேப;�� ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ேபா71வர%திைன க0%தி� ெகா��� 
சீரான சாைல ேபா71வர%தி)ேக)ப M^வ5மாக பாதாள சா7கைட பண�க� M.�த 
சாைலகள�� ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-%தள* பண�கைள ேம)ெகா�ள ம�ற%தி� 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
2. ேம)க�டவாG ம7க� ப�ரநிதிக�, ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ஓ.க� நல� 

க0தி அகல� [�தலாக ெச4ய'� aல மதி*ப2.� அ9மதி வழ!க*பட 
மதி*ப2� ெதாைக71 மிகாம� பண�ய�ைன ெச45 M.7க'� ம�ற� அ9மதி 
வழ!கலா�. 

 

1690) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட Ïkh«fhd¦ ÅÂ, v[¦.v[¦.nfhéy¦ ÅÂ, g#h® 
ÅÂ, fhªÂ k©lg« ÅÂ, r¤Âu« ÅÂ, bj¥g¡Fs« ÅÂ, F¿P¦Á ef® FW¡F ÅÂfs¦, M®.nf.ef®, 
ey¦èfÎ©l® ny mÎ£, m©zóuåa«khs¦ ny mÎ£, Ã.nf.v[¦.ny mÎ£, x«ÃufhZ Âna£l® 

nuhL kw¦W« v«.í.M® ef® bkæd¦ kw¦W« FW¡F ÅÂfs¦ M»a ÅÂfëy¦ பாதாள 
சா7கைட%திட*பண�7காக சாைலக� ேதா�ட*படதா�. சாைலக� M^வ5� 
ப^தைட�5வ�ட5. சீரான ேபா71வர%ைத க0%தி� ெகா���, ெபா5ம7க� நலைன 
க0%தி� ெகா���, ேம)கா:� சாைலகைள ச; ெச4ய தா-%தள� அைம7க TURIP – 2018-
19 திட%தி� கீV 3.400.00 இலச%தி� மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப� நிதி உதவ� 
ேகார*பட5. நகராசி நி-வாக ஆைணய- அவ-கள�� ந.க.எ�.12981/2018/E3 நா�.09.07.2018 � 
ேம)ப. மதி*ப2� ெதாைக71 TURIP – 2018-19 � நிதி ஒ57கீ� ெச45 நி-வாக அ9மதி 
வழ!க*பட5.  

பாதாள சா7கைட% திட%தி)காக ஆ� இற!1 1ழிக�, ஆ� இற!1 1ழிகைள 
இைண71� ப�ரதான ேசக;*+ 1ழா4க� ம)G� வ X� இைண*+கO7கான 1ழா4 பதி7க  
சாைலக� ேதா�டபடதா�, M)றி�� ேசதமைட�5 வ�ட5.  அைன%5 ப1திT� 
ேதா�ட*படதா�, கிைட71� நிதி உதவ�ய��, அதிக அளவ�� சாைலகைள +5*ப�71� 
ெபா0� சாைலகைள சராச@ அகல+திR� அைம7க, மதி*ப2� தயா;%5 ெதாழி��ப 
அ9மதி ெபற*பட5. 

ெதாழி��ப அ9மதி7ேக)ப, உ;ய ஒ*ப�த*+�ள�க� ேகார*ப�, 1ைற�த 
ஒ*ப�த*+�ள� அள�%த ஒ*ப�ததார071 பண� உ%திர' வழ!க*பட5. 

ேம)கா:� சாைலகள�� மதி*ப2� அகல%தி)ேக)ப பண� ெதாட!க*பட ெபா^5 
ெபா5ம7க�, வாகன ஓ.க�, ம)G� அரசிய� ப�ரMக-க� வாகன ேபா71வர%ைத 
அ.*பைடயாக7 ெகா��� M�ப�0�த தா-சாைல அகல� சராச; அகல%ைதவ�ட 
[�தலாக இ0�ததா��, ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-சாைல அைம%5 தர ேகா; 



சில இட!கள�� பண� ெச4ய வ�டாம� த�%தன-.  
ேம)[றிய காரண%தி� அ.*பைடய�� ெபா5ம7கO�, ம7க� ப�ரநிதிகO�, ேக�7 

ெகா�டத� ேப;�� ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ேபா71வர%திைன க0%தி� ெகா��� 
சீரான சாைல ேபா71வர%தி)ேக)ப M^வ5மாக பாதாள சா7கைட பண�க� M.�த 
சாைலகள�� ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-%தள* பண�கைள ேம)ெகா�ள ம�ற%தி� 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
2. ேம)க�டவாG ம7க� ப�ரநிதிக�, ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ஓ.க� நல� 

க0தி அகல� [�தலாக ெச4ய'� aல மதி*ப2.� அ9மதி வழ!க*பட 
மதி*ப2� ெதாைக71 மிகாம� பண�ய�ைன ெச45 M.7க'� ம�ற� அ9மதி 
வழ!கலா�. 

 

1691) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட fiykfs¦ uhkrhä ÅÂ, Rthä ntjh¤Âç 
kfçî ÅÂ, ó§fh rhiy, C¤J¡fhL rhiy bj¥g¡Fs« ÅÂ Kjy¦ uæy¦nt nf£ tiu, nfh£^® 
rhiy-bj¥g¡Fs« ÅÂ  Ïiz¥ò rhiy, Ã.v[¦,MWKf« ny mÎ£, Fkhurhä ny mÎ£ »Hnky¦ 
ÅÂ, Fkurhä ny mÎ£ bjd¦tly¦ ÅÂ, Fkhurhä ny mÎ£ bjd¦ tly¦ k¤Âa gFÂ, Fkurhä ny 

mÎ£ »H¡F gFÂ kw¦W« M®.v[¦.òu« rhiyfs¦ M»a ÅÂfëy¦ பாதாள 
சா7கைட%திட*பண�7காக சாைலக� ேதா�ட*படதா�. சாைலக� M^வ5� 
ப^தைட�5வ�ட5. சீரான ேபா71வர%ைத க0%தி� ெகா���, ெபா5ம7க� நலைன 
க0%தி� ெகா���, ேம)கா:� சாைலகைள ச; ெச4ய தா-%தள� அைம7க IUDM -2018-19 
திட%தி� கீV 3.300.00 இலச%தி� மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப� நிதி உதவ� ேகார*பட5. 
அரசாைண எ�.(MS) No.12, நா�.29.01.2019  � ேம)ப. மதி*ப2� ெதாைக71 IUDM – 2018-19 � 
நிதி ஒ57கீ� ெச45 நி-வாக அ9மதி வழ!க*பட5.  

பாதாள சா7கைட% திட%தி)காக ஆ� இற!1 1ழிக�, ஆ� இற!1 1ழிகைள 
இைண71� ப�ரதான ேசக;*+ 1ழா4க� ம)G� வ X� இைண*+கO7கான 1ழா4 பதி7க  
சாைலக� ேதா�டபடதா� M)றி�� ேசதமைட�5 வ�ட5.  அைன%5 ப1திT� 
ேதா�ட*படதா� கிைட71� நிதி உதவ�ய��, அதிக அளவ�� சாைலகைள +5*ப�71� 
ெபா0� சாைலகைள சராச; அகல+திR� அைம7க, மதி*ப2� தயா;%5 ெதாழி��ப 
அ9மதி ெபற*பட5. 

ெதாழி��ப அ9மதி7ேக)ப, உ;ய ஒ*ப�த*+�ள�க� ேகார*ப�, 1ைற�த 
ஒ*ப�த*+�ள� அள�%த ஒ*ப�ததார071 பண� உ%திர' வழ!க*பட5. 

ேம)கா:� சாைலகள�� மதி*ப2� அகல%தி)ேக)ப பண� ெதாட!க*பட ெபா^5 
ெபா5ம7க�, வாகன ஓ.க�, ம)G� அரசிய� ப�ரMக-க� வாகன ேபா71வர%ைத 
அ.*பைடயாக7 ெகா��� M�ப�0�த தா-சாைல சராச; அகல%ைதவ�ட [�தலாக 
ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-சாைல அைம%5 தர ேகா; சில இட!கள�� பண� 
ெச4ய வ�டாம� த�%தன-.  

ேம)[றிய காரண%தி� அ.*பைடய���, ெபா5ம7கO�, ம7க� ப�ரநிதிகO� 
ேக�7 ெகா�டத� ேப;�, ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ேபா71வர%திைன க0%தி� 
ெகா��, சீரான சாைல ேபா71வர%தி)ேக)ப M^வ5மாக பாதாள சா7கைட பண�க� 
நைடெப)G M.வைட�த சாைலகள�� ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-%தள* 
பண�கைள ேம)ெகா�ள ம�ற%தி� அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 



1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
2. ேம)க�டவாG ம7க� ப�ரநிதிக�, ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ஓ.க� நல� 

க0தி அகல� [�தலாக சாைல பண�கைள ேம)ெகா�ள'�, aல மதி*ப2.� 
அ9மதி வழ!க*பட மதி*ப2� ெதாைக71 மிகாம� பண�ய�ைன ெச45 
M.7க'� ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 

 

1692) ெபா�ளா�சி நகராசி71 ெசா�தமான கா�தி வார� ச�ைதய�� உ�ள 
�ைழவாய��கள�� ,!க� வ�� ெச45  கா�O� உ;ம� 2018-2021 ஆ�.)1 நகராசி 
நி-வாக� ம)G� 1.நX- வழங1 5ைற அரசாைண எ� 181 நா�. 19.04.2008 –� 
ெத;வ�7க*ப��ளத�ப.T�, நகரம�ற தX-மான� எ� 854 நா�. 28.02.2018-� ப. 
உய-�த*பச ஒ*ப�தேக�வ� ேக� ஏலதார- தி0.வ�.எ�.நா�சிM%5 எ�பவ071 வ0ட� 
ஒ�G71 3.5610748/-01.05.20018 Mத� 31.03.2021 M.ய a�G ஆ��கO71 1%தைக 
உ;ம� வழ!க*பட5. 
        ம�டல இைண இய71ந- கா�நைட பராம;*+% 5ைற அவ-கள�� 28.11.2018 
ம)G� 12.12.2018 க.த%தி� ெத;வ�7க*படதி�ப., 29.11.2018 Mத� நா�1 வார!க� 
ேகாமா; ேநாய�� காரணமாக கா�நைட ச�ைதய�ைன நிG%தி ைவ7க மாவட ஆசி% 
தைலவ- அவ-கள�� ஒ*+த� ெபற*பட ப%தி;7ைக ெச4திய�� ப., மா��ச�ைதயான5 
aட*பட5.  
        இ�நிைலய�� நகராசிய�� எ�ைல71 அ0கி� உ�ள தி*ப�ப. ஊராசி 
ப1திய�� தி0.ஆG�சாமி எ�பவரா� +திதாக மா��ச�ைத ெதாட!க*படதா� மா� 
வ�)பைன71 வ0� மா�க� அைன%5� தி*ப�ப.71 ெகா�� ெச�ல*படதா�, 
நகராசி எ�ைல71பட மா�� ச�ைதய�� மா�க� வ0வதி�ைல.   
   1%தைகதார- தி0 வ�.எ� நா�சிM%5, ெச�ைன உய-நXதி ம�ற� வழ71 எ� 
WP.NO.970/2019 ம)G� WMP.NO.1082/2019-� தி*ப�ப. ஊராசி71 உபட ப1திய�� 
தி0.ஆG�சாமி எ�பவரா� மா��ச�ைத நட%த*ப�வதா� ெபா�ளா�சி ப1திய�� உ�ள 
மா��ச�ைதய�� மா�க� ஏ5� வ0வதி�ைல எ�G� அ�த மா� ச�ைதைய தைட 
ெச4ய ேகா; நXதிம�ற%தி� ம9தா7க� ெச4ய*படத� ேப;� 27.02.2019-� நாள�ட 
நXதிம�ற தX-*ப�� அ9மதிய��றி தி0.ஆG�சாமி எ�பவரா� தி*ப�ப.ய�� நட%த*ப�� 
மா��ச�ைதய�� மF5 ஒ0 வார கால%தி)1� நடவ.7ைக ேம)ெகா�ள மாவட 
ஆசிய-, ேகாைவ ம)G� வடார வள-�சி அ�வல-, தி*ப�ப. ஊராசி 
ஆகிேயா-கO71 உ%திரவ�ட*ப�� மா� ச�ைதயான5 ெதாட�5 தி*ப�ப.ய�� 
நைடெப)G வ�ததா�, ெச�ைன உய-நXதி ம�ற� WA.NO.793/2019 ம)G� CMP.NO.6247/2019 –� 
நXதிம�ற அவமதி*+ வழ71  ெதாடர*படதி� (1) –� ப�ரதிவாதியான மாவட ஆசிய- 
ம)G� (5)–� ப�ரதிவாதியான வடார வள-�சி அ�வல- தி*ப�ப. ஊராசி ப1திய�� 
தி0.ஆG�சாமி எ�பவரா� அ9மதிய��றி நட%த*ப�� மா��ச�ைதய�� மF5 ஏ^ 
தின!கO71� வ�ள7க� ேக��, தன� நXதிபதியா� வழ!க*பட உ%திரவ�� மF5 
நடவ.7ைக ேம)ெகா�ள ெத;வ�%5� உ%தரவ�ட*ப��ள5. 
     
    ேம)ப.யா;� Mத� வ0ட 1%தைக கால� 30.04.2019 உட� M.வைடவதா�, 29.11.2018 
Mத� ேகாமா; ேநா4 காரணமாக'�, ெபா�ளா�சி நகராசி71 அ0கி� +திதாக மா� 
ச�ைத ஆர�ப�7க*படாததா��, அதைன தைட ெச4ய ெச�ைன உய-நXதி ம�ற உ%திரவ�� 
ப. மாவட நி-வாக%தா� நடவ.7ைக ேம)ெகா�ளாததா� ,மா- 3.25,60,000/- (3பா4 
இ0ப%ைத�5 இலச%5 அGப5 ஆய�ர�) -71 ேம� இழ*+ ஏ)படதா� 1%தைக 



உ;ம%ைத ர%5 ெச4ய ேக� 26.04.2019 -� 1%தைகதாரரா� வ��ண*ப�7க*பட5.  
வ��ண*ப�7க*படதி� ேப;� நகராசி நி-வாக%தா� 1%தைகதாரைர ேந;� அைழ%5 
ேத-த� நட%ைத வ�திக� அமலி� உ�ள காரண%தா� ஒ0 மாத கால%தி)கான ெதாைக 
ெச�%திட ேக�7 ெகா�டத� ேப;� ஏ)கனேவ உ�ள 1%தைக ெதாைகய�� 5% உய-' 
ெச45 ஒ0 மாத ெதாைக 3.4,90,940/- ெச�%த*பட5. 
   1%தைகதார- தி0,நா�சிM%5 எ�பவ;� 31.05.2019-� ேததிய வ��ண*ப%தி� 
29.11.2018 அ�G ேகாமா; ேநா4 காரணமாக மா��ச�ைத aட*படைத ெதாட-�5 
ெபா�ளா�சி நகராசி71  அ0கி� உ�ள தி*ப�ப.ய�� அ9மதிய��றி +தியதாக 
மா��ச�ைத ஆர�ப�7க*படைத த�%திட ெச�ைன உய-நXதி ம�ற%தி� வழ71 
ெதாட-�5 27.02.2019-� நXதிம�ற தX-*ப�� ப. நடவ.7ைக ேம)ெகா�ள மாவட 
ஆசிய;ட� ெத;வ�%5� 31.05.2019 வைரய�� எYவ�த நடவ.7ைகT� 
ேம)ெகா�ளாததா��, ெபா�ளா�சி நகராசி ச�ைத71 மா�க� வராத காரண%தினா�, 
அதிக அளவ�� இழ*+ ஏ)ப�வதாக'� ெத;வ�%5 01.06.2019 Mத� 1%தைக உ;ம%ைத 
ர%5 ெச45� ெச�%திய ெபாG*+ ெதாைக ம)G� [�த� ெபாG*+ ெதாைகைய தி0�ப 
வழ!க ேக�7ெகா�ட 31.05.2019-� நாள�ட 1%தைகதார- வ��ண*ப� ம�ற%தி� 
பா-ைவ71� M.வ�)1� ைவ7க*ப�கிற5. 
mYtyf¡ F¿¥ò:mYtyf¡ F¿¥ò:mYtyf¡ F¿¥ò:mYtyf¡ F¿¥ò:----    

1. 2018 – 2021 ஆ� ஆ�� ெபா5 ம)G� சிற*+ நிப�தைனக� ப%தி எ� 21-�ப. 
உ;ம%ெதாைக ெச�%தாத பச%தி� உ;ம%ைத உ;மதார;� ெபாG*ப�� ர%5 
ெச45 மG ெட�ட- ம)G� ஏல� வ��வதா� ஏ)ப�� சகல இழ*ைபT� 
வ�லி*ப5ட�, அவ- க.ய�071� ைவ*+%ெதாைக (Security Deposit) நகராசி 
நிதிய�� ேச-%57 ெகா�ள*ப��. 

2. ேத-த� நட%ைத வ�திக� அமலி� இ0�த காரண%தா��, ேத-த� பண� காரணமாக 
5ைற aல� வ�லி7க ேபாதிய பண�யாள-க� இ�லாத காரண%தா�� 01.05.2019 
M.ய ஒ0 மாத%தி)கான 1%தைக ெதாைக வ�லி7க*பட5. 

3. அவசர அவசிய� க0தி 1.06.2019 Mத� ேம)க�ட 1%தைக இன%ைத ர%5 
ெச4ய'�, 5ைற aல� வ�� பண� ேம)ெகா�ள'�, ஏல� / ஒ*ப�த*+�ள� 
ேகார'� அத)கா1� அைன%5 ெசலவ�ன!க� ேம)ெகா�ள'�, தன� அ�வல;� 
M� அ9மதி ெப)G நடவ.7ைக ேம)ெகா�ள*படைத ம�ற� அ9மதி7கலா�.  

ந.க.எ� 2190/2019/அ6 
 

1693) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பபட வா-� எ�.2 ெஜயல,மி நக;� 
நகராசி71� ெசா�தமான திறவ�ட ப1தி உ�ள5. திறவ�ட*ப1திைய பா5கா71� ெபா0� 
,)றி�� க�ப� ேவலி நகராசி aலமாக அைம7க*ப��ள5.  

இ*ப1திய�� வா^� ெபா5 ம7க� திறவ�ட*ப1திைய பா5கா71� ெபா0�� 
ம)G� ெச. ெகா.க� உ+ற� வளராம�� வ�ஷ ஜ�57க� த!காவ�ணM�, தினM� 
நைடபய�)சி ேம)ெகா�Oவத)1, நைடபாைதகள�� ேபவ-ப�ளா7 ம)G� மி�சாரவசதி 
ெச45 த0மாG [றினா-க�. 

ெபா5ம7க� நல� க0தி ேம)கா:� திறவ�ட* ப1திய�� ேபவ-ப�ளா7 ம)G� 
மி�சார வசதிக� ெச4யேவ�.T�ள5. 

எனேவ ேம)கா:� பண�ைய ேம)ெகா�ள 3.3.50 இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- 
ெச4ய*ப��ள5. தயா- ெச4ய*பட மதி*ப2.)1 ம�ற%தி� அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 



அ�வலக��றி
�: 
1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 

 

1694) ெபா�ளா�சி நகராசி எ�ைல71பட mHf¥gh ny mÎ£ (ts¦syh® ÅÂ), tUkhd 
tç¤Jiw mYtyf rhiy, fhty® FoæU¥ò nuhL, Ïuh# uhn#[¦tç ef®-1, Ïuh# uhn#[¦tç 

ef® 2, Ïu¤Âd« ef® kw¦W« m©zh ef® bkæd¦ nuhL M»a ÅÂfëy¦ பாதாள 
சா7கைட%திட*பண�7காக சாைலக� ேதா�ட*படதா�. சாைலக� M^வ5� 
ப^தைட�5வ�ட5. சீரான ேபா71வர%ைத க0%தி� ெகா���, ெபா5ம7க� நலைன 
க0%தி� ெகா���, ேம)கா:� சாைலகைள ச; ெச4ய தா-%தள� அைம7க TURIP – 2017-
18 திட%தி� கீV 3.250.00 இலச%தி� மதி*ப2� தயா- ெச4ய*ப� நிதி உதவ� 
ேகார*பட5. நகராசி நி-வாக ஆைணய- அவ-கள�� ந.க.எ�.21422/2017/E3 நா�.03.10.2017 � 
ேம)ப. மதி*ப2� ெதாைக71 TURIP – 2017-18 � நிதி ஒ57கீ� ெச45 நி-வாக அ9மதி 
வழ!க*பட5.  

பாதாள சா7கைட% திட%தி)காக ஆ� இற!1 1ழிக�, ஆ� இற!1 1ழிகைள 
இைண71� ப�ரதான ேசக;*+ 1ழா4க� ம)G� வ X� இைண*+கO7கான 1ழா4 பதி7க  
சாைலக� ேதா�டபடதா�, M)றி�� ேசதமைட�5 வ�ட5.  அைன%5 ப1திT� 
ேதா�ட*படதா�, கிைட71� நிதி உதவ�ய��, அதிக அளவ�� சாைலகைள +5*ப�71� 
ெபா0� சாைலகைள 4.00 ம6"ட4 அகல+திR� அைம7க, மதி*ப2� தயா;%5 ெதாழி��ப 
அ9மதி ெபற*பட5. 

ெதாழி��ப அ9மதி7ேக)ப, உ;ய ஒ*ப�த*+�ள�க� ேகார*ப�, 1ைற�த 
ஒ*ப�த*+�ள� அள�%த ஒ*ப�ததார071 பண� உ%திர' வழ!க*பட5. 

ேம)கா:� சாைலகள�� மதி*ப2� அகல%தி)ேக)ப பண� ெதாட!க*பட ெபா^5 
ெபா5ம7க�, வாகன ஓ.க�, ம)G� அரசிய� ப�ரMக-க� வாகன ேபா71வர%ைத 
அ.*பைடயாக7 ெகா��� M�ப�0�த தா-சாைல அகல� 4.00 மFட- அகல%ைதவ�ட 
[�தலாக இ0�ததா��, ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-சாைல அைம%5 தர ேகா; 
சில இட!கள�� பண� ெச4ய வ�டாம� த�%தன-.  

ேம)[றிய காரண%தி� அ.*பைடய�� ெபா5ம7கO�, ம7க� ப�ரநிதிகO�, ேக�7 
ெகா�டத� ேப;�� ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ேபா71வர%திைன க0%தி� ெகா��� 
சீரான சாைல ேபா71வர%தி)ேக)ப M^வ5மாக பாதாள சா7கைட பண�க� M.�த 
சாைலகள�� ஏ)கனேவ இ0�த அகல%தி)1 தா-%தள* பண�கைள ேம)ெகா�ள ம�ற%தி� 
அ9மதி ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
2. ேம)க�டவாG ம7க� ப�ரநிதிக�, ெபா5ம7க� ம)G� வாகன ஓ.க� நல� 

க0தி அகல� [�தலாக ெச4ய'� aல மதி*ப2.� அ9மதி வழ!க*பட 
மதி*ப2� ெதாைக71 மிகாம� பண�ய�ைன ெச45 M.7க'� ம�ற� அ9மதி 
வழ!கலா�. 

1695) நகராசி எ�ைல71பட மர*ேபைடய�லி0�5, க�ண*ப� நக- வைர மர*ேபைட 
ப�ள� ெச�கிற5. இ*ப�ளமான5 வா-�க� Mைறேய 11,18,19,23,24,25,30,33 ம)G� 36 ஆகிய 
வா-�கள�� வழிேய ெச�கிற5. இ*ப�ள%தி� வழிேய ெச��� அதிக*ப.யான நX- 
ெச�வதா� ப.'க�, கழி'க�, ேத!1வதா� ப�ள%தி� ப7க� ,வ-க� அ;*+ 
ஏ)ப�வேதா� ப�ள%தி� உயர� 1ைற�5 காண*ப�கிற5. இதைன மைழ7கால!கள�� 
ெச��� நXரான5 ப�ள%தி� உயர� 1ைறவாக உ�ளதா�, இ0+ற� கைரகள�� வசி71� 



ெபா5ம7க� வ X.)1 ெச�ல தைட ஏ)ப�� வா4*+ உ0வா1� �Vநிைல ஏ)ப�கிற5. 
 ேம�� ,காதார* ப�ர�சிைன ஏ)ப�வதா� ெபா5ம7க� ம)G� 1ழ�ைதக� 
ெப;5� சிரம%தி)1�ளாகிறா-க�. 
 ெபா5ம7க� நல� க0தி, ெவ�ள� ஏ)ப�� �Vநிைலய�� அபாய%ைத தவ�-7க 
ேம)கா:� ப�ள%திைன i-வா; அ*+ற*ப�%த ேவ�.T�ள5. 
 ேம)கா:� பண�ைய ேம)ெகா�Oவத)1 3.3.10 இலச%தி)1 மதி*ப2� தயா- 
ெச4ய*ப��ள5. தயா- ெச4ய*பட மதி*ப2�% ெதாைக71 ம�ற%தி� அ9மதி 
ேவ�ட*ப�கிற5. 
அ�வலக��றி
�: 

1. ம�ற� அ9மதி வழ!கலா�. 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


