
 bghŸsh¢Á efuh£ÁbghŸsh¢Á efuh£ÁbghŸsh¢Á efuh£ÁbghŸsh¢Á efuh£Á    
30.06.2021 m‹W eilbg‰w m‹W eilbg‰w m‹W eilbg‰w m‹W eilbg‰w rhjhuz¡rhjhuz¡rhjhuz¡rhjhuz¡    T£l¤Âš T£l¤Âš T£l¤Âš T£l¤Âš     

ãiwnt‰w¥g£l  Ô®khd§fŸãiwnt‰w¥g£l  Ô®khd§fŸãiwnt‰w¥g£l  Ô®khd§fŸãiwnt‰w¥g£l  Ô®khd§fŸ    
Ô®khd v©. 2902Ô®khd v©. 2902Ô®khd v©. 2902Ô®khd v©. 2902    KjšKjšKjšKjš        2942 2942 2942 2942 KoaKoaKoaKoa    

    
 

2902)      bghŸsh¢Á efuh£Á mYtyf¤Â‰F Âdrç jäœ ehëjœfŸ k‰W« efuh£Á¡F brhªjkhd 
efuk‹w tLfghisa« Ïytr thrf rhiy¡F 01.04.2021 Kjš 31.03.2022 tiu Âdrç ehëjœfŸ 
(M§»y« k‰W« jäœ) k‰W« thu, khj ÏjœfŸ k‰W« g¤Âç¡iffŸ éãnahf« bgw MF« 
c¤njr bryéd« %.60,000/-¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥òmYtyf¡F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
 e.f.v© 0328/2018/Á4e.f.v© 0328/2018/Á4e.f.v© 0328/2018/Á4e.f.v© 0328/2018/Á4                    
    

2903) இ�நகரா�சி எ�ைல��� உ�ள ேத�நிைல மா�ெக� க�டண கழி�ப�ட�தி கான 
��தைக�� எ"�க�ப�ட தி#.S.ேதவரா' த/ெப.சிவ��மா� எ)பவ� ��தைக கால* 
+,- றதா� நகரா�சி வச* தி#*ப ஒ�பைட�க�ப�" வ��டதா� ேம ப,யாள� 
ெச1�திய ைவ�2� ெதாைக 3.60,000/-ைய தன�� தி#*ப வழ8க வ�9ண�ப��:�ளா�.  
அ)னா<) ைவ�2� ெதாைக கால8 கட�த ைவ�2 நிதி கண�கி� உ�ள:. (ைவ�2� 
ெதாைக பதிேவ" ப�க* எ9.42). எனேவ ேம ப, ெதாைக 3.60,000/-ைய தி#.S.ேதவரா' 
த/ெப.சிவ��மா� எ)பவ#�� தி#*ப வழ8க ம)ற�தி) அAமதி ேவ9ட�ப"கிற:. 
அ1வலக� �றி�2 
    ம)ற* அAமதி�கலா*. 
ந.க.எ9. ப�4/1883/2020 
 

2904) bghŸsh¢Á efuh£Á gFÂfëš bl§F nehŒ jL¥ò elto¡ifahf efuh£Á gFÂfëš cŸs 
ÅLfŸ k‰W« mYtyf§fŸ mjid R‰¿ÍŸs gFÂfëš òifkUªJ mo¡F« ÏaªÂu§fŸ 
ga‹gL¤Â igß¤Âu« 2% kUªJ bjë¡f nt©oÍŸsJ. nk‰go òifkUªJ bjë¡f ga‹gL« 
ÏaªÂu§fŸ (Fogging Machine)  gGjilªJ cŸsjhš thfd¤Âš bghU¤J« òifkUªJ mo¡F« 
ÏaªÂu« (Vehicle Mount Machine) òÂaJ 1 v©z«, k‰W« òÂa Pulse Fogging Machine 2 v©z« 
bfhŸKjš brŒa nt©oÍŸsJ. nk‰go òifkUªJ bjë¡f ga‹gL« ÏaªÂu§fŸ (Fogging 

Machine) bfhŸKjš brŒa MF« c¤njr bryéd« %.7,00,000/-¤Â‰F«, x¥gªj¥òŸëfŸ nfhç 
gâfŸ nk‰bfhŸsÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. nkY« bghJ Rfhjhu gâæ‹ mtru 
mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W nk‰f©l gâfŸ nk‰bfhŸs ef®k‹w mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh« 
2. bghJ Rfhjhu gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ K‹ mDkÂ bg‰W gâfŸ nk‰bfhŸs 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©.5612/2018/v¢2e.f.v©.5612/2018/v¢2e.f.v©.5612/2018/v¢2e.f.v©.5612/2018/v¢2    
    
 

2905) ெச)ைன உய�நEதிம)ற* வழ�� WP NO.12557/2021 � தி#மதி. L�ணா எ)பவ� 4 * 
ப�ரதிவாதியாக ெபா�ளாMசி நகரா�சிய�) மN: நாMசி+�: ப�ரசவ வ�"திய�� உ�ள 
இர9" ச�கர வாகன நிO�த* மAதாரரா� ��தைக�� எ"�க�ப�"�ளதாக-* 



அத கான ஆ9" ��தைக ெதாைகய�ைன ெச1�திட ெபா�ளாMசி நகரா�சி க,த 
ந.க.எ9.497/2020/அ6,நா�.03.06.2021� ெத<வ��க�ப�"�ளைத எதி��: வழ�� 
ெதாட��:�ளா�. இRவழ�கி� நகரா�சிய�) சா�பாக தி#.ஆன�� வழ�கறிஞ� Tல* 
நEதிம)ற�தி� ஆஜராகி வழ�கிைன நட�திட-* அத கான அைன�: ெசலவ�ன8க� 
ேம ெகா�ள-* ம)ற அAமதி�காக ைவ�க�ப"கிற:. 
அ1வலக��றி�2 : 

1. அவசர அவசிய* க#தி தனW அ1வல<) +) அAமதி ெப O நடவ,�ைக 
ேம ெகா9டைத ம)ற* அAமதி�கலா*. 

ந.க.எ9. : 2541/2021/அ6              
2906) ெபா�ளாMசி நகரா�சி�� ெசா�தமான நாMசி+�: ப�ரசவ வ�"திய�� உ�ள இர9" 

ச�கர வாகன நிO�த* (வ< வ�தி�2 எ9, 076/BD01/00139) தி#மதி.L�ணா எ)பவரா� 
01.02.2019 +த� ��தைக�� எ"�க�ப�" இOதி ஆ9" ��தைக ெதாைக ெச1�திட 
ெத<வ��க�ப�"* நாள: வைரய�� ெதாைக ெச1�த�படாததா� 10.06.2021 � ��தைக 
இனமான: Z�, நகரா�சி வச* ெபாO�ேப �க�ப�"�ளதாக ச�ைத 
க9காண��பாளரா� �றி�2 வழ8க�ப�"�ளத)ப, இ� ��தைக இன�தி) 
உ<ம�திைன 1.07.2021 +த� ர�: ெச[: கண�னWய�� ேக�2 நE�க* ெச[: ெபா: ஏல* / 
ஒ�ப�த�2�ளW ேகார-*, ஒ�ப�த�2�ளW அறிவ��ப�ைன தினச< ெச[தி�தாளW� 
ெவளWய�ட-* அத கான அைன�: ெசலவ�ன8க� ேம ெகா�ள-* ம)ற அAமதி�காக 
ைவ�க�ப"கிற:. 
அ1வலக� �றி�2 :  

1. ��தைகதாரா� ெச1�த�பட ேவ9,ய ெதாைக #,5,73,852/-ஐ அ)னா� 
ெச1�தி^�ள ைவ�2 ெதாைக #,6,00,000/-� இ#�: ஈ" ெச[: மNத 
ைவ�2�ெதாைக #,26,148/- பறி+த� ெச[: நகரா�சி ெபா: நிதிய�� ேச��: , 
ெபா: ஏல நடவ,�ைகக� ேம ெகா�ள ம)ற* அAமதி�கலா*. 

ந.க.எ9.5035/2020/அ6                     
2907) நகரா�சி�� ெசா�தமான அ9ணா ம�திய ேப#�: நிைலய* ம O* `"த� 

ேப#�: நிைலய* பால�கா" ெமய�) ேரா�,� ெசய�ப�" வ#கிற:. இ�ேப#�: 
நிைலய8களW) ‘ஏ’ நிைல அ8கீகார* 16.08.2021 உட) +,வைடவதா�, அ8கீகார* 
2:�ப���* ெபா#�", கீd�காe* பண�கைள ேம ெகா9", 2:�ப��க ேவ9,^�ள:. 
பண�களW) வ�பர*: 

1. ேப#�: நிைலய�தி� உ�ள RCC க�,ட�தி � வ�ண* Zச�பட ேவ9"*. 
2. ேப#�: நிைலய�தி� 2திதாக ேப#�: வ#ைக ம O* 2ற�பா" அ�டவைண 

ைவ�த�.    
3. பயண�க� கா�தி#�2 அைறகளW� ஆ9/ெப9 அறிவ��2 பலைக ைவ�த�, �,நE� 

வசதி ெச[த�. 
4. ேப#�: நிO�த* இட8களW) வ<ைச எ9 இட�படேவ9"*. 
5. பfதான மி) வ�ள��கைள ச< ெச[த�. 
6. பயண�கg�� L�திக<�க�ப�ட �,நE� வசதி ெச[த� ம O* அ*மா பாh�"* 

அைறகைள பf: நE�கி வ�ள��க� ெபா#�:த�, �,நE� வசதி ெச[த�. 
7. ேப#�: நிைலய�தி1�ள தா�சாைல ச<ெச[ய�பட ேவ9"* ம O* 

ேப#�:க� ெவளWேய ெச�1* +க�2களW� கா)கி<� தள* அைம�க�பட 
ேவ9"*. 
 ‘ஏ’ நிைல அ8கீகார* ெப#* ெபா#�" ேப#�: நிைலய8களW� ேம காe* 



பண�கைள ேம ெகா9" 2:�ப��க�பட ேவ9,^�ள:. 
   ேம காe* பண�களW� மராம�:�பண�க� ேம ெகா9" 2:�ப��க 3.22.00 
இல�ச�தி � மதி�பi" தயா� ெச[ய�ப�ட:. 

ஆனா� த ேபா: நகரா�சிய�) நிதிநிைலைய க#�தி� ெகா9", ேம காe* 
பண�களW� வ�ண* ZL* பண� நE8கலாக, மNத+�ள பண�கைள ேம ெகா9", அத � 
த��தா ேபா� 3.14.80 இல�ச�தி � மதி�பi" தயா� ெச[ய�ப�"�ள:. 

தயா� ெச[ய�ப�ட மதி�பi�, � ம)ற�தி) அAமதி ேவ9ட�ப"கிற:. 
அ1வலக� �றி�2 

1. ம)ற* அAமதி வழ8கலா*. 
2. தயா� ெச[ய�ப�ட மதி�பi�,ைன ெபா: நிதிய�� ேம ெகா�ள-* ம O* 

பண�ய�) அவசர அவசிய* க#தி +) அAமதி ெப O ெதாட� நடவ,�ைக 
ேம ெகா9டைத^* ம)ற* அAமதி வழ8கலா*. 

 
 
 
 

2908) bghŸsh¢Á efuh£Á všiy¡F£g£l 36 th®Lfëš bl§F fhŒ¢rš gu¥ò« bfhR k‰W« 
bfhR¥òG xê¥ò gâfŸ nk‰bfhŸs 86 gâash®fis (Domestic Breeding Checkers) x¥gªj 
mo¥gilæš gâak®¤J« bghU£L flªj 16.07.2020 m‹W x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£LŸs 
ÂUths® rj®‹ rhè£ nt°£ nknd{bk©£ r®Å° v‹w ãWtd¤Â‰F 01.09.2020 Kjš x¥gªj« 
tH§f¥g£L 28.02.2021 ãiwtilªjJ. nkY« jäHf r£lk‹w bghJ nj®jš eilbgw ÏUªjjhš 
nk‰go x¥gªj¥ òŸëfŸ 01.03.2021 Kjš 30.06.2021 tiu eh‹F khj§fS¡F gâ Ú£o¥ò brŒJ 
bl§F jL¥ò gâfŸ eilbg‰W bfh©L tU»wJ. nk‰fh© gâ Ú£o¥ò fhy« 30.06.2021 cl‹ 
ãiwtila cŸsJ. 

j‰nghJ jäHf¤Âš bfhnuhdh itu° fhŒ¢rè‹ Ïu©lh« miyæid jL¡F« 
bghU£L KG Cul§F filÃo¡f¥g£L tU»wJ. vdnt Ïªãiyæš òÂjhf x¥gªj¥òŸëfŸ 
m¿é¥ò ehëjœfëš btëælÎ« x¥gªj¥òŸëfŸ nfhuÎ« fhy« nghJkhdjhf Ïšiy 
v‹gjhš j‰nghJ x¥gªj¥òŸë nfhu Ïayhj Nœãiyæš, efçš bfhR¡fŸ _y« guÎ« 
nehŒfis jL¡fÎ« kUªJ bjë¤jš k‰W« bghJ kffëilna éê¥òz®Î gâfis 
nk‰bfhŸsÎ« bjhl®ªJ 86 DBC gâahs®fë‹ gâ m¤ÂahtÁakhf njit¥gLtjhš bghJ 
Rfhjhu¤Â‹ mtÁa« fUÂ j‰nghJ bfhR k‰W« bfhR¥òG gâfŸ nk‰bfhŸS« DCB 

gâahs®fis x¥gªj mo¥gilæš  më¤J tU« ÂUths® rj®‹ rhè£ nt°£ nknd{nk©£ 
r®Å° mt®fë‹ x¥gªj gâ fhy¤Âid nkY« Ïu©L khj§fS¡F 01.07.2021 Kjš 31.08.2021 
gâ Ú£o¥ò brŒaÎ« gâ Ú£o¥ò fhy¤Â‰F MF« DBC gâahs®fë‹ bryéd¤Â‰F« 
k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò:- 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh« 
2. bghJ Rfhjhu¤Â‹ mtÁa« fUÂ j‰nghJ DBC gâahs®fë‹ x¥gªj mo¥gilæš 

m¿¤J tU« ÂUths®fŸ rj®‹ rhè£ nt°£ nknd{bk©£ r®Å° mt®fS¡F 
gâ¡fhy Ú£o¥ò brŒJ k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©.2476/2020/ve.f.v©.2476/2020/ve.f.v©.2476/2020/ve.f.v©.2476/2020/v¢3¢3¢3¢3    
2909) நகரா�சி�� ெசா�தமான அ9ணா ம�திய `"த� ேப#�: நிைலய கைட எ9. 19 

ம O* 20 ஆகிய கைடக� மி) இைண�2 இ)றி உ�ள:.  த ேபா: இ�கைடக� 
ஏலதார<) பய)பா�, � ஓ�பைட�க ேவ9,^�ளதா�, தமிdநா" மி) வா<ய�தி� 
வ�9ண�ப��: ஒ# +ைன மி) இைண�2க� ெப O�ெகா�ள-* இத கா�* க�டண� 



ெதாைககைள ெச1�:* ெசலவ�ன�தி �* ம)ற அAமதி ேவ9ட�ப"கிற:. 
அ1வலக��றி�2  

1. ம)ற* அAமதி�கலா*. 
2. பண�ய�) அவசர அவசிய* க#தி தனW அ1வல<) +) அAமதி ெப O 

நடவ,�ைக ேம ெகா9டைத ம)ற* அAமதி�கலா*. 
ந.க.எ9 1131/2020/அ6 

2910) ெபா�ளாMசி நகரா�சி�� ெசா�தமான அ9ணா ம�திய ேப#�: நிைலய* கைட 
எ9 23 மி) இைண�2 இ)றி உ�ள:. த ேபா: இ�கைட ஏலதார<) பய)பா�, � 
ஒ�பைட�க ேவ9,^�ளதா�, தமிdநா" மி) உ ப�தி ம O* பகி�மான கழக�தி� 
ஆைணயாள� ெபய<� வ�9ண�ப��: ஒ#+ைன மி) இைண�2 ெபற-*, இத கான 
க�டண ெதாைககைள தமிdநா" மி) உ ப�தி ம O* பகி�மான கழக�தி � 
ெச1�த-* ம)ற அAமதி ேவ9ட�ப"கிற:. 
அ1வலக��றி�2: 

1. ம)ற* அAமதி�கலா*. 
2. பண�ய�) அவசர அவசிய* க#தி +) அAமதி ெப O bjhif brY¤Âaik¡F« ம)ற* 

அAமதி�கலா*. 
2911) ெபா�ளாMசி நகரா�சி �,நE� ப�<வ�� �,நE� வ�நிேயாக�தி � பய)ப"* வாகன 

எ9. TN 41 3444 த�தி சா)றிதd வ�டார ேபா��வர�: :ைறய�� ெபற ேவ9,^�ள:. 
இத கான பf: பண�க� ேம ெகா�ள ஆ�* உ�ேதச ெசலவ Eன* 3. 2.00 இல�ச�தி � 
ம)ற அAமதி ேவ9ட�ப"கிற:. 
அ1வலக��றி�2: 

1. ம)ற* அAமதி�கலா*. 
2. வாகன பய)பா�,) க#தி +) அAமதி ெப O ேம ெகா9ட 

நடவ,�ைககg�� ம)ற* அAமதி�கலா* 
ந.க.எ9. 2439/2021/Ï2 
 

2912) ெபா�ளாMசி நகரா�சி�� ெசா�தமான உ"மைல சாைல ப�திய�� உ�ள நகரா�சி 
பைழய ெப9க� ேம� நிைல�ப�ளW க�,ட* (வ< வ�தி�2 எ9.076/13006)                 
தி#.தி#T��தி எ)பவரா1* அ�க�,ட�தி) ஒ# ப�தி (வ< வ�தி�2 எ9.076/13007) 
தி#மதி.வ�ஜயாப�ரபா எ)பவரா1* ��தைக�� எ"�க�ப�" வாடைக ெதாைக 
ெச1�திட பல அறிவ��2 க,த* வழ8கி^* நாள: வைரய�� வாடைக ெதாைக 
ெச1�த�படாததா� இர9" க�,ட8கg* 01.06.2021 +த� நகரா�சி வச* 
ெபாO�ேப க�ப�"�ள:. இ�க�,ட8களW) ��தைக உ<ம�திைன 01.06.2021 +த� ர�: 
ெச[: ேக�ப�� இ#�: நE�க* ெச[: ெபா: ஏல*/ ஒ�ப�த�2�ளW  ேகா#வத �* 
ஒ�ப�த�2�ளW அறிவ��ப�ைன தினச< ெச[தி�தாளW� ெவளWய�ட-* அத கான அைன�: 
ெசலவ�ன8க� ேம ெகா�ள-* ம)ற அAமதி�காக ைவ�க�ப"கிற:. 
அ1வலக� �றி�2 :  

1. ம)ற* அAமதி�கலா*. 
ந.க.எ9. 2372/2021/அ6     

2913) ��������� 	
����� ������ ��� 	
����� ���� ��� 
����
��� 
��� 	�  
����� �!�� ��"#� ���$�% 17.06.2021 �&� 	'����( )*�+� ,������ 
-./
�0� 
)*�+� ,���
� 1�*���(2 .  
ஒ�ப�த�2�ளWகளW) வ�பர* ப�)வ#மாO:- 



வ.எ9 ெபய� மதி�பi�" ெதாைக     
(நைட ஒ)O��) 

1 ��$.�32�
�&, �45����*�& 3
�1�� 1 ���, 
���������. 

6. 1,400/- 

2 ��$.��
��7, 	+�2�  
�82�, ��������� 6. 1,500/- 
 
1�*���( 9�4% )*�+�*,���
��� '(1�2 )*�+�*,��� ���!:�� 

��$.�32�
�&, �45����*�& 3
�1�� 1 ���, ��������� �1 
��& )*�+� ,���'� 
;�
 �&(!��& �<��� 314�*�%
�(:. 3�=� ���: �
����* �5���& �1�� 
�1���� 
$�� >& �<��� ���� �5�
� 3���
��� �&(!��& �<��� 
314�*�%
�(:.  
அ1வலக �றி�2:- 

1. �&(� �<��� 1��
8��. 
2. ���: �
����* �5���& �1�� �1���� 
$�� >& �<��� ���� �5�
� 

3���
��� �&(� �<��� 1��
8��.  
ந.க.எ9- 4604/2019/எM2  

2914) ��������� 	
����� ���: �
������@� ���/
��� 3�8�4'� ����!��& 
-. 
*'�
'� 3�
�� ��": �
�(*�%� �5�
A/ 1�
2�
'� 9�/
 B�%	 
� 
��(�/'( ������ )*�+� ��*�'���� ��
�8�
 B�%	 
'�/ �
�4% �5� 
3���
���*��% 1$
�(:. B�%	 
'� )*�+� ��*�'���� �5��� !:� ���$�% 

�+� 05.01.2021 �&� )*�+�*,���
� 3
��*��% ��$1��  �� &��8�� 31C� 
3�327��4� � 1 �C D&( 	��12!��� 05.01.2021 >�� )*�+�� 1��
*��%3 
0.06.2021 ��& 	�'(1'�� ���:. 

��3��: ����
!��� �
�3��2� '1�C 
�"��8�& 9�4��� �'8��'2 
�%/� ���$�% >E F��� 
'�*���/
*��% 1$
�(:. D231 9+	�'8��� 
,����
 )*�+�*,��� �(�1�*, 	����.
��� �1������� )*�+�*,���
� 
3
����
�8� 3��:��2��
 9�'8 D&���� ��3��: )*�+�*,��� 3
�� 9�8�� 
G.	�'8��� ���:�
������@� ���/
��� 3�8�4'� ����!��& 
-. *'�
'� 
3�
�� ��": �
�(*�%� �5�
A/ 1�
2�
'� 9�/
 B�%	 
� ��(�/'( 
������ ��
�8�
 B�%	 
��& �5� �!����1�����
 3�'1*�%1��� 
���:�
����!��& �1���� 
$�� ��3��: 1�
2�
'� 9�/
 ��
�8�
 B�%	 
'� 
)*�+� ��*�'���� ���!: 1$� ��$1��  �� & ��8�� 31C� 3�327 ��4� 
� 1 �C �1 
��& )*�+� �5�
�8!��'2 3�=� இர9" ����
A/ 01.07.2021 >�� 
31.08.2021 1'� �5�	���*, ��"��� �5�	���*, 
�8!��� H�  ��
�8�
 
B�%	 
��& ��81�2!���� �&(!��& �<��� 314�*�%
�(:. ���: �
����!��& 
�1�� �1���� 
$�� >& ����� ���� �5�
� 3���
���  �&(!��& �<��� 
314�*�%
�(:. 
அ1வலக� �றி�2:- 

1. �&(��<���1��
8��. 
2. ���:�
����!��&�1���1����
$�� >& ����� ���� �5�
� 3���
���  

�&(� �<��� 1��
8��. 
3. ���: �
����!��& �1�� �1���� 
$�� ��3��: ��
�8�
 B�%	 
'� 

)*�+� ��*�'���� ���!: 1$� ��$1�� 
�. �� &��8��31C� 



3�327��&� � 1 �C �1 
A/ �5�/
�8 	���*, ��": �&(� 
�<���/
8��.  

ந.க.எ9- 567/2017/எM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2915) efuh£Á¡F¢ brhªjkhd fhªÂ thu¢ rªij tshf¤ij x£o fhèæl« cŸsJ. fhè 
Ïlkhf cŸsjhš, njita‰w fêÎfŸ bfh£l¥gL« ÏlkhfÎ« k‰W« ÏuÎ neu§fëš r_f 
énuhÂfŸ j§F« TlhukhfÎ« Ï›él« kh¿ÍŸsJ. nkY«, mªãa®fŸ thfd§fis 
ãW¤JälkhfÎ« cŸsJ. 

nk‰fhQ« fhuz§fis¤ jé®¡F« bghU£L, bfh£l¥g£l k© nkLfis mf‰¿Í«, 
mªãa®fŸ cŸns òfht©z« Ïl¤Âid¢ R‰¿  f«Ãntè mik¤J« ghJfh¥ò brŒa 
nt©oÍŸsJ. nkY«, efuh£Á K¡»a rhiyfë‹ ÏUòw¤ÂY« Vida gâfS¡fhf 
njh©l¥g£LŸs k© Féašfis mf‰w nt©oÍŸsJ.  

vdnt, nk‰fhQ« Ïl¤Âš bfh£l¥g£LŸs k©nkLfŸ k‰W« fêÎfis mf‰wÎ«, 
Ïl¤Âid¢ R‰¿Y« f«Ãntè mik¡fÎ« %.2.20 Ïy£r¤Â‰F kÂ¥ÕL jah® brŒa¥g£LŸsJ.  

jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£o‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mytyf¡F¿¥òmytyf¡F¿¥òmytyf¡F¿¥òmytyf¡F¿¥ò:    

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
2. jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£oid bghJ ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‰W« gâæ‹ mtru 

mtÁa« fUÂ, bjhl® elto¡if nk‰bfh©lijÍ« k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
 

2916) ெபா�ளாMசி நகரா�சி ெத#வ�ள�� பராம<�2 பய)பா�, கான வாகன*           
எ9. TN 41 E 0192  இய8�வத கான த�தி சா)றிதd வ�டார ேபா��வர�: :ைறய�� ெபற 
ேவ9,^�ள:. இத கான பf: பண�க� ேம ெகா�ள ஆ�* உ�ேதச ெசலவ Eன*     3. 
1.50 இல�ச�தி � ம)ற அAமதி ேவ9ட�ப"கிற:. 
அ1வலக��றி�2: 

1. ம)ற* அAமதி�கலா*. 
2. வாகன பய)பா�,) அவசிய* க#தி +) அAமதி ெப O ேம ெகா�g* 

நடவ,�ைககg�� ம)ற* அAமதி�கலா*. 
ந.க.எ9.    2522/2021/ÏÏÏÏ2    

 
2917) ெபா�ளாMசி நகரா�சி ெபா: நிதிய�) கீd ெபா�ளாMசி நகரா�சி அ1வலக�தி� 

ப�ேவO ப�<-களW� இய8கி வ#* கண�னW^ட) இைண�த ேலச� ப�<9ட�கg�� 
ேதைவயான ேடான� ேக��<�'கைள Recondition and Refilling ெச[த� பண��� 3.5.60 



இல�ச* மதி�பi�, � 26.05.2021 ஆ* ேததிய�� ஒ�ப�த�2�ளW ேகா<யதி� வர�ெப ற 
ஒ�ப�த�2�ளWகைள� ெகா9" ஒ�2ேநா�� ப�,ய� தயா� ெச[த: கீdக9டவாO. 

 
1. M/s.Syscon Systems, Coimbatore மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 0.43% 

�ைற-. 
2. M/s.Sagar Electronics, Pollachi மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 3.19% 

அதிக*. 
 

வர�ெப ற இர9" ஒ�ப�த�2�ளWகளW� மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 0.43% 
�ைறவானதாக-* ம றைத வ�ட �ைறவானதாக-* ஒ�ப�த�2�ளW அளW�:�ள 
ஒ�ப�ததார� M/s.Syscon Systems, Coimbatore அவ�களW) ஒ�ப�த�2�ளWைய ஏ க ம)ற 
அAமதி ேவ9ட�ப"கிற:. 
அ1வலக��றி�2: 

1. ேம ப, பண��� ம)ற தE�மான எ9.2847 நா�.26.02.2021–y¦  3.5.60 இல�ச�தி � ம)ற 
அAமதி ெபற�ப�"�ள:.   

2. +த� அைழ�பாக வர�ெப ற இர9" ஒ�ப�த�2�ளWகளW� 0.43% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�2�ளW அளW�:�ள ஒ�ப�ததார� M/s.Syscon Systems, Coimbatore அவ�களW) 
ஒ�ப�த�2�ளWைய ம)ற* ஏ கலா*. 

3. ேம கா9 பண�ய�) அவசர அவசிய* க#தி தனW அ1வல<) +) அAமதி 
ெப O பண� உ�திர- வழ8கியைத^* ம)ற* அAமதி�கலா*. 

ந.க.எ9: 0931/2021/இ1 
 

2918) ெபா�ளாMசி நகரா�சி ெபா: நிதிய�) கீd ெபா�ளாMசி நகரா�சி அ1வலக 
வளாக�தி� இய8கி வ#* CCTV ேகமரா ம O* அதAட) இைண�த இதர 
உபகரண8கg�கான ஆ9" பராம<�2 ெச[த� பண��� 3.3.25 இல�ச* மதி�பi�, � 
26.05.2021 ஆ* ேததிய�� ஒ�ப�த�2�ளW ேகா<யதி� வர�ெப ற ஒ�ப�த�2�ளWகைள� 
ெகா9" ஒ�2ேநா�� ப�,ய� தயா� ெச[த: கீdக9டவாO. 

 
1. M/s.Syscon Systems, Coimbatore மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 

0.19% �ைற-. 
2. M/s.Sagar Electronics, Pollachi மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 

2.89% அதிக*. 
 

வர�ெப ற இர9" ஒ�ப�த�2�ளWகளW� மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 0.19% 
�ைறவானதாக-* ம றைத வ�ட �ைறவானதாக-* ஒ�ப�த�2�ளW அளW�:�ள 
ஒ�ப�ததார� M/s.Syscon Systems, Coimbatore அவ�களW) ஒ�ப�த�2�ளWைய ஏ க ம)ற 
அAமதி ேவ9ட�ப"கிற:. 
அ1வலக��றி�2: 

1. ேம ப, பண��� ம)ற தE�மான எ9.2848 நா�.26.02.2021–y¦  3.3.25 இல�ச�தி � ம)ற 
அAமதி ெபற�ப�"�ள:  

2. +த� அைழ�பாக வர�ெப ற இர9" ஒ�ப�த�2�ளWகளW� 0.19% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�2�ளW அளW�:�ள ஒ�ப�ததார� M/s.Syscon Systems, Coimbatore அவ�களW) 



ஒ�ப�த�2�ளWைய ம)ற* ஏ கலா*. 

3. ேம கா9 பண�ய�) அவசர அவசிய* க#தி தனW அ1வல<) +) அAமதி 
ெப O பண� உ�திர- வழ8கியைத^* ம)ற* அAமதி�கலா*. 

ந.க.எ9: 0947/2020/இ1 
 

2919) தி#வாள�க�.எ*.எk.எ)ட�ப�ைரசk ெச)ைன எ)கி)ற ஒ�ப�ததார� இ�நகரா�சிய�� 
2013-2014 ஆ* ஆ9,� நைடெப ற ஒ�ப�த� 2�ளWய�� கல�: ெகா9" +)ைவ�2 
ெதாைக 3.24,000/-ைன ெச1�தி^�ளா�. ஒ�ப�தபண� கிைட�காத காரண�தினா� +) 
ைவ�2� ெதாைகய�ைன தி#*ப வழ8க வ�9ண�ப��:�ளா�.  அ)னா<) ைவ�2� 
ெதாைக 3.24,000/-ைன கால* கட�த ைவ�2 ெதாைக கண�கி� உ�ள:. (ைவ�2� 
ெதாைக பதிேவ" ப�க* எ9.53) எனேவ, ேம க9ட ஒ�ப�ததார��� ேம ப, ெதாைக 
3.24,000/- ஐ தி#*ப வழ8க ம)ற�தி) அAமதி ேவ9ட�ப"கிற:.  
அ1வலக� �றி�2 
    ம)ற* அAமதி�கலா*. 
ந.க.எ9. ப�4/1252/2021 

2920) தி#வாள�க�.ராண� பவ� க)�ேரா�k ெச)ைன எ)கி)ற ஒ�ப�ததார� 
இ�நகரா�சிய�� 2013-2014 ஆ* ஆ9,� நைடெப ற ஒ�ப�த� 2�ளWய�� கல�: ெகா9" 
+)ைவ�2 ெதாைக 3.24,000/-ைன ெச1�தி^�ளா�.  ஒ�ப�தபண� கிைட�காத 
காரண�தினா� +) ைவ�2� ெதாைகய�ைன தி#*ப வழ8க வ�9ண�ப��:�ளா�.  
அ)னா<) ைவ�2� ெதாைக 3.24,000/-ைன கால* கட�த ைவ�2 ெதாைக கண�கி� 
உ�ள:. (ைவ�2� ெதாைக பதிேவ" ப�க* எ9.53) எனேவ, ேம க9ட ஒ�ப�ததார��� 
ேம ப, ெதாைக 3.24,000/- ஐ தி#*ப வழ8க ம)ற�தி) அAமதி ேவ9ட�ப"கிற:.  
அ1வலக� �றி�2 
    ம)ற* அAமதி�கலா*. 
ந.க.எ9. ப�4/1253/2021 
 

2921) ெச)ைன உய�நEதி ம)ற* வழ�� WP எ9. 12000/2014 � தி#.+�:Mசாமி எ)பவரா� 
நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ெச)ைன 1 * ப�ரதிவாதியாக-* ஆைணய�, ெபா�ளாMசி 
நகரா�சிைய 2 * ப�ரதிவாதியாக-* ேச��: கா�தி வாரMச�ைத தினச< கா[கறி 
வ�யாபார ச�ைதய�� 1 +த� 147 வைர^�ள கைடகளW� வ�யாபார* ெச[ேவ<ட* நா� 
ஒ)O�� #,20/- வ Eத* க�டண* வl� ெச[^* உ<ம இன�தி) 95 கைடக� பfதைட�த 
நிைலய�� உ�ளதா� அதைன தவ���: 52 கைடகg�� தனW�தனW கைடகளாக ஏல* வ�ட 
நகரம)ற தE�மான* எ9.305 நா�,3.03.2014� தE�மானW�க�ப�டைத எதி��: மAதாரா� 
வழ�� ெதாடர�ப�"�ள:. இRவழ�கான: தி#.ச�திேவ� வழ�கறிஞ<ட* 
வழ8க�ப�" 6 ஆ9"�கg�� ேமலாக எRவ�த நடவ,�ைக^* இ)றி உ�ளதா� 
இRவழ�கிைன தி#.ஆன�� வழ�கறிஞ� ஏல* நட�திட-* அத கான அைன�: 
ெசலவ�ன8க� ேம ெகா�ள-* ம)ற அAமதி�காக ைவ�க�ப"கிற:. 
அ1வலக� �றி�2 :  

1. ம)ற* அAமதி�கலா*. 
 

2922) ெச)ைன உய�நEதி ம)ற* வழ�� WP எ9.4138/2014� தி#.S.ெச�வராü எ)பவ� 
ஆைணய�, ெபா�ளாMசி நகரா�சிைய ப�ரதிவாதியாக ேச��: அ9ணா ம�திய `"த� 



ேப#�: நிைலய* ெப#மா� ெச�, வ Eதி ப�திய�� உ�ள 24 கைடகg�கான ஏல*/ 
ஒ�ப�த�2�ளW அறிவ��ப�ைன அதிகளவ�� ப�ரLர* இ�லாத தE� கதி� நாளWதழி� 
ெவளWய�ட�ப�"�ளைத எதி��: வழ�� ெதாட��:�ளா�. இRவழ�கான: தி#.சஞைச 
கா�தி வழ�கறிஞ� Íல* நட�த�ப�" 19.04.2021 � வழ�� த�gப, ெச[: நEதிம)ற 
உ�தரவ வழ8க�ப�"��:. இத கான வழ�� க�டண� ெதாைக #,9500/- வழ8கிட 
ேகா< ேக�2 வழ8கி^�ளத)ப, வழ�� க�டண� ெதாைக வழ8கிட ம)ற 
அAமதி�காக ைவ�க�ப"கிற:. 
அ1வலக��றி�2  

1. பண�ய�) அவசர அவசிய* க#தி தனW அ1வல<) +) அAமதி ெப O 
நடவ,�ைக ேம ெகா9டைத ம)ற* அAமதி�கலா* 

ந.க.எ9. : 8434/2011/அ6  
 
 
 
 
 

2923) நகரா�சி�� ெசா�தமான கா�தி வாரMச�ைதய�� உ�ள 1 +த� 12 ப�<-களW� உ�ள 
நக� ம)ற கைடக� ம O* காலிய�ட8களW� வ�யாபார* ெச[^* வ�யாபா<களWட* 
க�டண* வl� ெச[^* உ<ம�தி) T)றா9" ��தைக கால* அ�ேடாப� 2020 உட) 
+,�க�ப�"�ளைத அ�ேடாப� 2021 வைர நE�,�2 ெச[: வழ8க ேகா< ��தைக�தார� 
தி#.அ�ப� அலி எ)பவ<) வ�9ண�ப�தி� ேக�"�ளா�. 
          நகரா�சி நி�வாக* ம O* �,நE� வழ8க� :ைற அரசாைண எ9.: 181 நா� 
19.04.2008) ப, T)றா9"கg�� ��தைக�� வ�ட ெத<வ��க�ப�"�ளத)ப,  
T)றா9"கg��  ஓ�ப�த�2�ளW ேகார�ப�" தி#.அ�ப� அலி எ)பவ<) ஆ9" 
��தைக ெதாைக #,20,75,999/-நக� ம)ற தE�மான* எ9: 1131 நா�. 30.08.2018 � ஏ க�ப�" 
இRவ1வலக ெசய�+ைற ஆைண ந.க.எ9.: 6967/2017/அ6 நா�, 11.10.2018 � ��தைக 
உ<ம* 15.10.2018 +த� 31.03.2021 வைரய�லான கால�தி � அரசாைணய�� 
ெத<வ��க�ப�"�ளத)ப, ஒரா9" +,- ற-ட) ��தைக ெதாைகய�� 5% உய�- 
T)றா9"கg�� உ<ம* வழ8க�ப"* எ)ற அ,�பைடய�� ��தைக�� 
வ�ட�ப�"�ள:. நிதியா9,ைன கண�கி� ெகா9" அ�ேடாப� 2021 � +,-O* 
T)றா9"� கால�திைன 31.03.2021 வைர என ெத<வ��: ��தைக உ<ம* 
வழ8க�ப�"�ள:. 
          இ���தைக இன�திைன 01.04.2021 +த� ஏல*/ ஒ�ப�த�2�ளW ேகார நக� ம)ற 
தE�மான* எ9,2607 நா� 30.12.2020 � தE�மானW�க�ப�"�ள:, நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, 
ெச)ைன அவ�களW) L றறி�ைக ந.க.எ95304/2021/ஆ�2 நா� 16.03.2021 தமிdநா" 
ச�டம)ற ேத�த� 06.04.2021 � நைடெபOவதாக அறிவ�க�ப�"�ள நிைலய�� 
மாநகரா�சி/ நகரா�சிகளW� ெபா:/ ஏல*/ ஒ�ப�த�2�ளW நடவ,�ைகக� ேத�த� 
நட�ைத வ�திக� +,-O* வைர நிO�தி ைவ�க-* அRவ�ன8கைன த ேபா: ஏர* 
எ"�: நட�தி வ#* ��தைகதார�கேள ெதாட��: நட�த-* அவ�களWடமி#�: 
ஏ கனேவ வlலி�: வ#* ெதாைகய�ைன வlலி��மாO*  அறி-O�த�ப�டைத 
ெதாட��: 01.04,2021 +த� T)O மாத�தி கான ��தைக ெதாைக வlலி�க�ப�" 
30,06,2021 வைர உ<ம* வழ8க�ப�"�ள:, 
         இ���தைக இன�தி � 31.12.2020, 13.01.2021, 09.02.2021 ம O* 22.06.2020 ஆகிய 



நா�களW� ஏல*/ஒ�ப�த�2�ளW ேகார�ப�"* ஏல* ேகார யா#* +)வரவ��ைல. 
          இ���தைக இன�தி � மாத* 3.1,90,731/-வ Eத* வ#வா[ ஈ�ட�ப�" வ#கிற:, 
ேகாவ�� /19 ேநா[ ெதா O காரணமாக ச�ைதயான: ெசய�படாம� இ#�: வ#கிற:. 
இ�நிைலய�� :ைற Tல* வl� பண� ேம ெகா�g* ப�ச* நகரா�சி வ#வா[ இழ�2 
ஏ ப"* ldநிைல உ�ளதா� ��தைகதார� தி#.அ�ப�அலி எ)பவ� ேக�"�ளத)ப, 
அ)னா#�� வழ8க�ப�"�ள ��தைக உ<ம* காலமான 15.10.2018 +த� 31.03.2021 வைர 
வழ8க�ப�"�ளதி� T)றா9" கால* அகேடாப� 2021 தா) +,-Oவதா� 
நகரா�சி�� ஏ ப"* நிதிய�ழ�ப�ைன தவ����* ெபா#�" அ)னா� ஏ கனேவ ெச1�தி 
வ#* இOதி ஆ9,) 5% ��தைக உய�- ெதாைக 3.1,90,731/- வ Eத* மாத�தி � வlல 
ெச[: அ�ேடாப� 2021 வைர உ<*ம கால�திைன நE�,�2 வழ8�வத � ம)ற 
அAமதி�� ம O* ��தைகதார� தி#.அ�ப� அலி எ)பவ<) வ�9ண�ப* ம)ற�தி) 
பா�ைவ�� ைவ�க�ப"கிற:. 
அ1வலக� �றி�2  

1. பண�ய�) அவசர அவசிய* க#தி தனW அ1வல<) +) அAமதி ெப O 
நடவ,�ைக ேம ெகா9டைத ம)ற* அAமதி�கலா* 

ந.க.எ9. 5035/2020/அ6 
2924) நகரா�சி�� ெசா�தமான காலியாக உ�ள கைடகg�� 22.06.2021 � ஏல* / 

ஒ�ப�த�2�ளW ேகார�ப�டதி� கீd�க9ட ஒ�ப�த�2�ளWக� வர�ெப O�ள:, 
வ. 

எ9 
கைடய�) வ�பர* ஒ�ப�த�2�ளWய�) வ�பர* 

ெபய� /+கவ< மாதவாடைக 
1. அ9ணா ம�திய ேப#�: 

நிைலய* கைடஎ9, 18 
தி#மதி,M.ெபௗசியா 
w/o.+ஹ*ம: அலி  
11/2 ேந# வ Eதி  
அழக�பாகாலனW, 
lேளvவர)ப�, ெபா�ளாMசி 

3.13,700/. 

 
ேம கா9 ஒ�ப�த�2�ளW ம)ற�தி) பா�ைவ��* +,வ� �* ைவ�க�ப"கிற:, 

அ1வலக� �றி�2 
1. அ9ணா ம�திய ேப#�: நிைலய* கைட எ9, 18 அன: 2017 * ஆ9" +த� 

நா)� ஆ9"களாக காலியாக உ�ள:, இ�கைட�� கட�தா9" வாடைக 
ெதாைக 3.14,421/- ஆ�*. இ� கைடயான: Lமா� 29 +ைற�� ேம� ஏல* / 
ஒ�ப�த�2�ளW ேகார�ப�"* ஏல* ேகார யா#* +)வரவ��ைல எ)பதா� 
ெதாட� நிதி இழ�ப�ைன தவ����* ெபா#�" த ேபா: வர�ெப O�ள 
தி#மதி,M.ெபௗசியா எ)பவ<) மாத வாடைக ெதாைக 3.13,700/- �கான 
ஒ�ப�த�2�ளWைய ம)ற* எ கலா*. 

ந.க.எ9.1131/2020/அ6    
 

2925) நகரா�சி எ�ைல���ப�ட ப�திய�� உ�ள பல) த#* மர8களW� மகl� ம�"* 
அAபவ��:� ெகா�g* உ<*ம 01,07,2021 +த� 30,06,2022 கால�தி � ம�"* ஏல* / 
ஒ�ப�த�2�ளW ேகார�ப�டதி� கீd�க9ட இன8கg�� ம�"* ஒ�ப�த�2�ளWக� 
வர�ெப O�ள:, 



 
வ.எ
9 

 
இன�தி) வ�பர* 

த ேபா: வர�ெப O�ள 
ஒ�ப�த�2�ளWய�) ��தைக� ெதாைக 

 
கட�த ஆ9" 

��தைக 
ெதாைக 

தி#.ச9+கL�தர* 
2/220A,2:காலனW 
üமN)+�:� 
ெபா�ளாMசி 

தி#.ராஜேசக� 
s/o.அ9ணாமைல, 
12,ராஜாமி� ேரா", 
ெபா�ளாMசி 

1, கா�தி வாரM 
ச�ைதய�� உ�ள 
மர8க� (2ளWயமர*) 
 

27,405 10000 26100 

2 ப�லட* ேரா�,� 
உ�ள மர8க�  
(2ளWயமர*. 
ெத)ைன மர*) 

7300 3000 6950 

3 கிறிk:வ 
மயான�தி� உ�ள 
மர8க� (2ளWயமர*) 

16000 5000 15800 

4 ேநதாஜE ேரா�,� 
உ�ள மர8க� 
(2ளWயமர*) 

15600 5000 14850 

7 வ"கபாைளய* 
ேரா�,� உ�ள 
மர8க� (2ளWயமர*) 

13450 4000 12800 

 
ேம கா9 ஒ�ப�த�2�ளW ம)ற�தி) பா�ைவ��* +,வ� �* ைவ�க�ப"கிற:, 
 

அ1வலக� �றி�2 
1. தி#.ச9+கL�தர* எ)பவ� கட�தா9" ��தைக ெதாைகய�ைன வ�ட 

`"தலாக-*, தி#. ராஜேசக� எ)பவ<) ஒ�ப�த�2�ளW ெதாைகய�ைன வ�ட 
`"தலாக-* உய��த�ப�ச ஒ�ப�த�2�ளW சம��ப��:�ளைத ம)ற* 
எ கலா*. 

ந.க.எ9. 1836/2021/அ6  
 

2926) நகரா�சி�� ெசா�தமான கா�தி ம���ெக� ப�திய�� உ�ள நிர�தரம ற ேம�`ைர 
ெகா9ட ெவ8காய கைட எ9, 40 ம O* 52 �� 22,06,2021 � ஏல* / ஒ�ப�த�2�ளW 
ேகார�ப�டதி� கீd�க9ட ஒ�ப�த�2�ளWக� வர�ெப O�ள:, 

வ.எ
9. 

கைடய�) வ�பர* ஒ�ப�த�2�ளW வ�பர* 
ெபய�/+கவ< ெதாைக 

3 
1 கா�தி மா��ெக� நிர�தரம ற 

ேம `ைர ெகா9ட ெவ8காய 
தி#,l<யப�ரகாஸ  
33 ெஜ[ ச�தி நக�  

3.7901 



கைட எ9,40 ெபா�ளாMசி 
2 கா�தி மா��ெக� நிர�தரம ற 

ேம `ைர ெகா9ட ெவ8காய 
கைட எ9,52 

தி#,ராஜேகாபா� 101 
நகரா�சி ஆ9க� 
ேம� நிைல� ப�ளW 
ெபா�ளாMசி 

3.5500 

ேம கா9 ஒ�ப�த�2�ளW ம)ற�தி) பா�ைவ��* +,வ� �* ைவ�க�ப"கிற:, 
 

அ1வலக� �றி�2 
அ) கா�தி மா��ெக� நிர�தரம ற ேம `ைர ெகா9ட ெவ8காய கைட எ9,40 

T)றா9" ��தைக கால* 31,03,2021 � +,- O�ள:, கட�தா9" ��தைக ெதாைக 
3.6854/-� 15% உய�- ெச[ய�ப�ட வாடைக ெதாைக 3.7901/-�� ேக�"�ள 
ஒ�ப�த�2�ளWைய ம)ற* ஏ கலா*. 

ஆ) கா�தி மா��ெக� நிர�தரம ற ேம `ைர ெகா9ட ெவ8காய கைட எ9.52 � 
900 ச:ர, பர�பள- உ�ள கைட�� ச:ர,�� Ï.6 வ Eத* மாத வாடைக ெதாைக 3.5400 
நி�ணய* ெச[ய�ப�"�ளைத வ�ட `"தலாக தி#,ராஜேகாபா� எ)பவ� ேக�"�ள 
ஒ�ப�த�2�ளW ெதாைக #.5500/-ஐ ம)ற* ஏ கலா*. 
ந.க.எ9. 2414/2021/அ6 

2927) ெபா�ளாMசி நகரா�சி ப�திகளW� த ேபா: அதிக அளவ�� ெகாேரானா பாதி�2 ஏ ப�" 
வ#கிற: கட�த ஆ9" மா�M 2020 +த� ப��ரவ< 2021 வைர ெபா�ளாMசி நக<� 
ெகாேரானா ைவரஸா� பாதி�க�ப�டவ�க�  எ9ண��ைக 376 இற�2 10 நப�க� ஆ�*. 
ஆனா� த ேபா: கீd�க9ட அ�டவைணய�� �றி�ப��"�ளப, 

வ.எ
9 

மாத* ேகாவ��-19 ெதா O 
பாதி�க�ப�டவ�க� 

 ேகாவ��-19 இற�2 

1 மா�M-2021 47 2 
2 ஏ�ர�-2021 424 14 
3 ேம-2021 1061 5 

ெமா�த* 1532 21 
      
     ேகாவ��-19 பாதி�2 நட�பா9,� அதிக* ெபா�ளாMசி நக�ப�திகளW� உ�ள:. 
த ேபா: ேகாைவ மாவ�ட�தி� ெதாட��: ேகாவ��-19 ைவரk பர-த� அதிக* 
இ#�பதா1* மாவ�ட ஆ�சிய� அவ�க� ஆ[-�`�ட8களW� நக<� உ�ள அைன�: 
�,ய�#�2களW1* தினச< ILI என�ப"* சளW, கா[Mச�, உட�ேசா�-, உட�வலி, 
தைலவலி ேபா)ற அறி�றிகgட) உ�ளவ�கைள உடA��ட) க9டறி�: RTPCR TEST 
எ"�க அறி-O�தி^�ளா�க�. ேம1* நகரா�சிகளW) ம9டல இய��ன� அவ�களW) 
ேநர, ஆ[வ�) ேபா:* இ�பண�ய�ைன உட) ேம ெகா�ள அறி-O�தி^�ளா�க�.  
      நகரா�சிகளW) நி�வாக ஆைணயாள� அவ�க� தம: ந.க.எ9.5437/2021/J1 எ9ண��ட  
நா�.23.05.2021 L றறி�ைகய�� தினச< 100 வ E"கg�� ஒ# நப� வ Eத* நியமி�: FEVER 
ACTIVE SURVILENCE WORKS ேம ெகா�ள-* அத � த ேபா: உ�ள பண�யாள�கgட) 
`"தலாக பண�யாள�க� கா[Mச� கண�ெக"�2 பண�க� ேம ெகா�ள 
அறி-O�தி^�ளா�க�. தமிdநா" ெபா: LகாதாரM ச�ட* 1939 (PUBLIC HEALTH ACT 1939) 
ப�<- 53-) ப,^*, ெபா: Lகாதார நல) க#தி^* ேநா[ பரவ� ேவக�திைன 
க�"�ப"�திட-* த"�2� பண�க� ேம ெகா�ள `"தலாக 100 த காலிக பண�யாள�க� 



ேதைவ�ப"கிறா�க�.  
      ஏ ெகனேவ மாவ�ட ஆ�சிய� ேகாைவ மாவ�ட* அவ�க� நி�ணய��:�ள 

DAILY WAGES MAZDOOR தின�`லி நா� ஒ)O�� நப� ஒ)O�� 3.400/- வ Eத* 
அ,�பைடய�� + றி1* த காலிகமாக 3.400/- [8 மண� ேநர பண�] தின�`லி வ�கித�தி� 
30 பண� நா�கg�� 100/- த காலிக கா[Mச� கண�ெக"�2 பண�யாள�க�  DAILY WAGES 
MAZDOORS ஏ கனேவ DBC பண�யாள�க�  இ�நகரா�சி�� ச�ைள ெச[ய ஒ�ப�த* 
ேம ெகா9" பண�யாள�க� அளW�: வ#* ஒ�ப�த  நிOவனமான தி#வாள� சத�) 
சாலி� ேவk�ேமேன'ெம9� ச�வ Ek நிOவன* Tல* `"தலாக 100 நப�க� 30 பண� 
நா�கg�� ச�ைள ெச[ய ேகார-*. ெபா: Lகாதார�தி) அவசர அவசிய* க#தி^* 
ேகாவ��-19 ெப#�ெதா O த"�2 +�கிய�:வ* க#தி^* உடன,யாக நகரா�சி 
ஆைணய� ம O* தனW அ1வல� அவ�க� அAமதி ெப O தமிdநா" நகரா�சிகளW) 
ச�ட* ப�<- 15-) கீd தனW அ1வல<) அAமதி ெப O ேம ெகா�ள�ப�ட: ம)ற�தி) 
பா�ைவ��* பதிவ� �* ைவ�க�ப"கிற:. 
அ1வலக �றி�2: 

1. ம)ற* பா�ைவய��" பதி- ெச[யலா*.  
ந.க.எ9. 2476/ 2021 / v¢3v¢3v¢3v¢3 

 
 

2928) Ïªefuh£Áæš mYtyf cgnahf¤Â‰fhf 2021-2022« M©o‰F vGJbghU£fŸ, got§fŸ, 
uÓJfŸ, gÂntLfŸ, fâå uÓJfŸ, tçtNš nlh¡f‹fŸ k‰W« nlhd®fŸ M»at‰iw 
th§Ftj‰F c¤njr btyéd« %.50,00,000/-¡F (%ghŒ I«gJ y£r« k£L«) k‹w mDkÂ 
bgw¥g£LŸsJ. (efuk‹w  Ô®khd v©.2985, ehŸ 31.05.2021) 
           nk‰f©lthW vGJbghU£fŸ, got§fŸ, uÓJfŸ, gÂntLfŸ, fâå uÓJfŸ, tçtNš 
nlh¡f‹fŸ k‰W« nlhd®fŸ M»at‰iw bgWtj‰F T£LwÎ m¢rf§fël« éiy¥òŸëfŸ 
nfhu¥g£lÂš Ñœ¡f©l ãWtd§fëläUªJ éiy¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. 

1. Napco Print ÁW m¢rf nrit bjhêš T£LwÎ r§f« 
2. nfhit kht£l m¢rf nrit bjhê‰ T£LwÎ r§f« 
3. <nuhL kht£l m¢rf nrit bjhê‰ T£LwÎ r§f« 

   
      tu¥bg‰w éiy¥òŸëfëš k‰w Ïu©L T£LwÎ ãWtd§fis él t.v©.1š f©LŸs 
Napco Print ÁW m¢rf nrit bjhêš T£LwÎ r§f«, ntÿ® ãWtd¤Â‹ éiy¥òŸëfŸ 
mid¤J Ïd§fS¡F« Fiwthf cŸsJ. vdnt Fiwªj éiy é»j« tH§»ÍŸs 
ãWtdkhd  Napco Print ÁW m¢rf nrit bjhêš T£LwÎ r§f«, ntÿ® ãWtd¤ÂläUªJ 
njit¡nf‰g th§»¡ bfhŸsÎ« k‹w mDkÂ nfhu¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©.1552/2018/o1e.f.v©.1552/2018/o1e.f.v©.1552/2018/o1e.f.v©.1552/2018/o1    
    



2929)  Ïªefuh£Á všiy¡FŸ cŸs uæš ãiya fil v©.6š F¤jif¡F vL¡f¥g£l ÂUkÂ.o.thR» 
v‹gt® F¤jif fhy« KoÎ‰wjhš nk‰f©l filæid efuh£Á tr« ÂU«g x¥gil¡f¥g£L 
é£ljhš nk‰goahs® brY¤Âa it¥ò¤ bjhif %.89,788/-ia jd¡F ÂU«g tH§f 
é©z¥Ã¤JŸsh®. m‹dhç‹ it¥ò¤ bjhif fhy§flªj it¥ò ãÂ fz¡»š cŸsJ. 
(it¥ò¤ bjhif gÂntL g¡f« v©.46) vdnt nk‰go bjhif %.89,788/-š %.6736/-I jâ¡if 
k‰W« ä‹ f£lz¤Â‰fhf Ão¤j« brŒJ ÛÂ¤ bjhif %.83,052/-id ÂUkÂ.o.thR» 
v‹gtU¡F ÂU«g tH§f k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥òmYtyf¡ F¿¥ò: 

1. k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 
e.f.v©. 2355/2021e.f.v©. 2355/2021e.f.v©. 2355/2021e.f.v©. 2355/2021////Ã4Ã4Ã4Ã4    
 

2930) ெபா�ளாMசி நகரா�சி�� ெசா�தமான ெபாறிய� ப�<வ�� இய8�* வாகன எ9: 
TN 41  3444  வாகன�தி) த�திசா)றிதd 2:�ப��த� பண� ம O* பf: ச<ெச[^* பண� 
28.06.2021 அ)O ஒ�ப�த�2�ளWக� ேகா<யதி� கீd�க9"�ளவாO இர9" 
ஒ�ப�த�2�ளWக� வர�ெப O�ளன. 

1 M/S: JD&CO, ெபா�ளாMசி 3.1,82,310 /- (வ<க� உ�பட) 

2 
�#வா�ர�ப) ஆ�ேடா ெமாைப�k, 
ெபா�ளாMசி. 

3.1,94,110/- (வ<க� உ�பட) 

 
ேம க9ட ஒ�ப�த�2�ளWய�� �ைறவான வ�ைல வ�கித* அளW�:�ள          

M/S:JD&CO, ெபா�ளாMசி அவ�களW) ஒ�ப�த�2�ளWைய ஏ க ம)ற அAமதி 
ேவ9ட�ப"கிற:. 

 
 

அ1வலக� �றி�2 
1. இ�பண��� ஆ�* ெசலவ�ன* 3.2,00,000/- �க நகரம)ற தனW அ1வல<) +) 

அAமதி ெபற�ப�"�ள:. 
2. வர�ெப றதி� �ைறவான ஒ�ப�த�2�ளW அளW�:�ள M/S: JD&CO, ெபா�ளாMசி 

அவ�கள: ஒ�ப�த�2�ளWய�ைன ம)ற* ஏ கலா*. 
3. பண�ய�) அவசர அவசிய* க#தி, நகரம)ற தனW அ1வல<) +) அAமதி 

ெப O பண� உ�திர- வழ8கியைத ம)ற* அ8கீக<�கலா*. 
 

2931) நகரா�சி�� ெசா�தமான அ9ணா ம�திய ேப#�: நிைலய�தி� உ�ள கைட 
எ9.22, 23 ம O* 26 ஆகிய கைடகளW) ேராலி8 ச�ட�க� +fைமயாக பf: ஏ ப�" 
பய)ப"�த +,யாத ldநிைலய�� உ�ள:. இ�கைடகளW) பfதைட�த ேராலி8 
ச�ட�கைள அக றிவ��" 2திதாக ெபா#�த ேவ9,^�ள:. இ�பண�ய�ைன ெச[: 
+,�க 3.1.00 இல�ச�தி � மதி�பi" தயா� ெச[ய�ப�ட:. 

தயா� ெச[ய�ப�ட மதி�பi�, � ம)ற�தி) அAமதி ேவ9ட�ப"கிற:. 
அலவலக� �றி�2: 

1. ம)ற* அAமதி வழ8கலா*. 
2. தயா� ெச[ய�ப�ட மதி�பi�,ைன ெபா: நிதிய�� ேம ெகா�ள-* ம O* 

பண�ய�) அவசர அவசிய* க#தி +) அAமதி ெப O ெதாட� நடவ,�ைக 
ேம ெகா9டைத^*  ம)ற* அAமதி வழ8கலா*. 
 



2932) ெபா�ளாMசி நகரா�சி �,நE� நிதிய�) கீd அ*பரா*பாைளய* தைலைம நEேர O 
நிைலய�தி� அைம�க�ப�"�ள 100 HP மி) ேமா�டா� ப*ப�) Unit-I-� பfதைட�:�ள 
உதி<பாக8கைள 2:�ப��: ெபா#�:த� பண��� 30.90 இல�ச* மதி�பi�, � 26.05.2021 

ஆ* ேததிய�� ஒ�ப�த�2�ளW ேகா<யதி� வர�ெப ற ஒ�ப�த�2�ளWகைள� ெகா9" 
ஒ�2ேநா�� ப�,ய� தயா� ெச[த: கீdக9டவாO. 

1. M/s.B&G Construction,  

Mettur. 
மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 0.13% 
�ைற-. 

2. Thiru.sree Power Engineers,  

Coimbatore. 
மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 3.20% 
அதிக*. 

 
வர�ெப ற இர9" ஒ�ப�த�2�ளWகளW� மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 0.13% 

�ைறவானதாக-* ம றைத வ�ட �ைறவானதாக-* ஒ�ப�த�2�ளW அளW�:�ள 
ஒ�ப�ததார� M/s.B&G Construction, Mettur அவ�களW) ஒ�ப�த�2�ளWைய ஏ க ம)ற 
அAமதி ேவ9ட�ப"கிற:. 
அ1வலக� �றி�2: 

1. ேம ப, பண��� நி�வாக அAமதி ெபற ம)ற�தி � ெபா#� ைவ�க�ப�"�ள:. 

2. +த� அைழ�பாக வர�ெப ற இர9" ஒ�ப�த�2�ளWகளW� 0.13% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�2�ளW அளW�:�ள ஒ�ப�ததார� M/s.B&G Construction, Mettur அவ�களW) 
ஒ�ப�த�2�ளWைய ம)ற* ஏ கலா*. 

3. ேம கா9 பண�ய�) அவசர அவசிய* க#தி தனW அ1வல<) +) அAமதி 
ெப O பண� உ�திர- வழ8கியைத^* ம)ற* அAமதி�கலா*. 

ந.க.எ9: 0421/2021/இ1 
2933) ெபா�ளாMசி நகரா�சி �,நE� நிதிய�) கீd அ*பரா*பாைளய* தைலைம நEேர O 

நிைலய*, மா��ெக� ேரா" நE� உ�: நிைலய* ம O* நE��ேத�க ெதா�,களW� ேசகர* 
ெச[ய�ப"* �,நE<� கி#மி நாசினWயாக திரவ �ேளா<) வா^, Hypo Chlorine Liquid ம O* 
ப�ள EMசி8 ப-ட� ஒ# வ#ட கால�தி � ேதைவயான அளவ� � வ�நிேயாக* ெச[த� 
பண��� 3.9.50 இல�ச* மதி�பi�, � 16.06.2021 ஆ* ேததிய�� ஒ�ப�த�2�ளW ேகா<யதி� 
வர�ெப ற ஒ�ப�த�2�ளWகைள� ெகா9" ஒ�2ேநா�� ப�,ய� தயா� ெச[த: 
கீdக9டவாO. 

1. M/s.Sri Krishna Chemicals, Coimbatore. மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 
0.82% �ைற-. 

2. Thiru.Garuda Utility Solution, Thanjavur. மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 
2.34% அதிக*. 

 
வர�ெப ற இர9" ஒ�ப�த�2�ளWகளW� மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 0.82% 

�ைறவானதாக-* ம றைத வ�ட �ைறவானதாக-* ஒ�ப�த�2�ளW அளW�:�ள 
ஒ�ப�ததார� M/s.Sri Krishna Chemicals, Coimbatore அவ�களW) ஒ�ப�த�2�ளWைய ஏ க 
ம)ற அAமதி ேவ9ட�ப"கிற:. 
அ1வலக� �றி�2: 

1. ேம ப, பண��� நி�வாக அAமதி ெபற ம)ற�தி � ெபா#� ைவ�க�ப�"�ள:. 

2. +த� அைழ�பாக வர�ெப ற இர9" ஒ�ப�த�2�ளWகளW� 0.82% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�2�ளW அளW�:�ள ஒ�ப�ததார� M/s.Sri Krishna Chemicals, Coimbatore 



அவ�களW) ஒ�ப�த�2�ளWைய ம)ற* ஏ கலா*. 

3. ேம கா9 பண�ய�) அவசர அவசிய* க#தி தனW அ1வல<) +) அAமதி 
ெப O பண� உ�திர- வழ8கியைத^* ம)ற* அAமதி�கலா*. 

ந.க.எ9: 2158/2021/இ1 
2934) ெபா�ளாMசி நகரா�சி���ப�ட ப�திகளW� ெகாரானா ைவரk ெதா O பாதி�2 

ஏ படாம� இ#�க நகரா�சிய�� இ#�21�ள ெபா#�கைள (GI Sheet ம O* ச-�� 
Z�"க�) ெகா9" த"�2க� (Containment Zone) அைம�த� பண��கான உ�ேதச மதி�பi�" 
ெதாைக 3.1.10 இல�ச�தி � மதி�பi" தயா� ெச[ய�ப�"�ள:. தயா� ெச[ய�ப�ட 
மதி�பi�, � நகரா�சி வ�திக� 1920 ப�<- 15-) கீd ெபா:நிதிய�� ேம ெகா�ள-* 
அAமதி ெபற�ப�"�ள:. 

எனேவ உ�g<� வ�ைல�2�ளW ேகா< இ�பண�ைய உடன,யாக ெச[: +,�க 
ேவ9,^�ளதா� உ��� வ�ைல�2�ளWக� ேகார�ப�ட:. வ�ைல�2�ளWகளW) வ�பர* 
கீd�க9டவாO 
வ.எ
9 

ெபய� மதி�பi" 

1 

தி#வாள�க�:  
ேக.ஆ�.காளWதாkஅ) ேகா, 
5, ச�தி கா�ட), 
பால�கா" ேரா", 
ெபா�ளாMசி. 

மதி�பi�" வ�ைலைய வ�ட 0.83% �ைற-. 

2 

தி#.G.வ��ேன�, 
12/28, ேவ�ைட�கார) 2��, 
ெபா�ளாMசி. 

மதி�பi�" வ�ைலைய வ�ட    4.17% அதிக*. 

3 

தி#. சி.ராமகி#�ண),  
29/30, ெஜய ப�ரகா� வ Eதி,  
ேகா��� ேரா",  
ெபா�ளாMசி. 

மதி�பi�" வ�ைலைய வ�ட    10.83% அதிக*. 

 
வர�ெப ற T)O வ�ைல�2�ளWகளW� ம றைத வ�ட �ைறவாக-*     மதி�பi�" 

வ�ைலைய வ�ட 0.83% �ைறவாக-* வ�ைல�2�ளW அளW�:�ள தி#வாள�க�: 
ேக.ஆ�.காளWதாk அ) ேகா அவ�களW) வ�ைல�2�ளWைய ஏ O பண� உ�திர- 
வழ8க�ப�", பண�க� ெச[ய நடவ,�ைக எ"�க�ப�ட:. ேம கா9 பண�ய�) அவசர 
அவசிய* க#தி நகரா�சிகளW) ச�ட* 1920 ப�<- 15-) கீd தனW அ1வல<) அAமதி 
ெப O பண�கைள ெச[ய ேம ெகா9ட அைன�: நடவ,�ைககைள ம)ற�தி) 
பா�ைவ��* பதிவ� �* ைவ�க�ப"கிற:. 
அ1வலக� �றி�2: 

1. ம)ற* பதி- ெச[யலா*. 
ந.க.எ9.2427/2021/இ1 
 

2935) ெபா�ளாMசி நகரா�சி���ப�ட ப�திகளW� ெகாரானா COVID-19 ைவரk ெதா O 
பரவாம� த"�க தனWைம�ப"�த�ப�ட ப�திகைள (Containment Zone) ப�<�: த"�2கைள 
அைம�த� பண��கான உ�ேதச மதி�பi�" ெதாைக 3.5.00 இல�ச�தி � மதி�பi" தயா� 



ெச[ய�ப�"�ள:. தயா� ெச[ய�ப�ட மதி�பi�, � நகரா�சி வ�திக� 1920 ப�<- 15-) கீd 
ெபா:நிதிய�� ேம ெகா�ள-* அAமதி ெபற�ப�"�ள:. 

எனேவ உ�g<� வ�ைல�2�ளW ேகா< இ�பண�ைய உடன,யாக ெச[: +,�க 
ேவ9,^�ளதா� உ��� வ�ைல�2�ளWக� ேகார�ப�ட:. வ�ைல�2�ளWகளW) வ�பர* 
கீd�க9டவாO 

வ. 
எ9 

ெபய� மதி�பi" 

1 

தி#வாள�க�: ேக.ஆ�.காளWதாkஅ) ேகா, 
5, ச�தி கா�ட), 
பால�கா" ேரா", 
ெபா�ளாMசி. 

மதி�பi�" வ�ைலைய வ�ட 
0.58% �ைற-. 

2 

தி#.G.வ��ேன�, 
12/28, ேவ�ைட�கார) 2��, 
ெபா�ளாMசி. 

மதி�பi�" வ�ைலைய வ�ட 
1.05% அதிக*. 

3 

தி#. சி.ராமகி#�ண),  
29/30, ெஜய ப�ரகா� வ Eதி,  
ேகா��� ேரா",  
ெபா�ளாMசி. 

மதி�பi�" வ�ைலைய வ�ட 
3.02% அதிக*. 

 
வர�ெப ற T)O வ�ைல�2�ளWகளW� ம றைத வ�ட �ைறவாக-*       

மதி�பi�" வ�ைலைய வ�ட 0.58% �ைறவாக-* வ�ைல�2�ளW அளW�:�ள               
தி#வாள�க�: ேக.ஆ�.காளWதாk அ) ேகா அவ�களW) வ�ைல�2�ளWைய ஏ O பண� 
உ�திர- வழ8க�ப�", பண�க� ெச[ய நடவ,�ைக எ"�க�ப�ட:.  ேம கா9 பண�ய�) 
அவசர அவசிய* க#தி நகரா�சிகளW) ச�ட* 1920 – ப�<- 15 ) கீd தனW அ1வல<) 
அAமதி ெப O பண�கைள ெச[ய ேம ெகா9ட அைன�: நடவ,�ைககைள ம)ற�தி) 
பா�ைவ��* பதிவ� �* ைவ�க�ப"கிற:. 
அ1வலக� �றி�2: 

ம)ற* பதி- ெச[யலா*. 

ந.க.எ9.  2428/2021/இ1 

2936) ெபா�ளாMசி நகரா�சி��M ெசா�தமான �மர) நக� நகரா�சி :வ�க�ப�ளWய�� 
பfதைட�த ஜ)ன�, கத-, கழி�பைற வசதி ம O* த9ணE� வசதி ஆகிய பண�கைள 
நைடெபற-�ள தமிdநா" ச�டம)ற ெபா:� ேத�த� 2021-ைய ெயா�, ச< ெச[ய 
ேவ9,^�ள:. 

ேம காe* ப�ளWய�� உ�ள வ��பைறக� வா��Mசாவ, ைமய8களாக 
ெசய�ப"வைத ெயா�,, இ�பண�கைள ேம ெகா�gவ: அவசியமாகிற:. 

இ�பண�கைள ேம ெகா�ள உ�ேதச மதி�பi�"� ெதாைக 3.0.30 இல�ச* ஆ�*. 
இ�பண��� தயா� ெச[ய�ப�ட மதி�பi�"� ெதாைகய�ைன நகரா�சிகளW) ச�ட* 1920 
வ�தி 15-) கீd ெச[வத �*, ெசலவ�ன�ைத க�வ�நிதிய�� ேம ெகா�ள-* அAமதி 
ெபற�ப�"�ள:. 

பண�ய�) அவசர அவசிய* க#தி நகரா�சிய�� பதி- ெப ற ஒ�ப�ததார� 
தி#.C.ராமகி#�ண), Tலமாக மதி�பi�" வ�ைல�ேக ெச[: +,�க பண� உ�திர- 
வழ8க�ப�" பண�க� ெச[ய நடவ,�ைக எ"�க�ப�ட:. 



ேம கா9 பண�ய�) அவசர அவசிய* க#தி நகரா�சிகளW) ச�ட* 1920 ப�<-   
15-) கீd தனW அ1வல<) அAமதி ெப O பண�கைள ெச[ய ேம ெகா9ட அைன�: 
நடவ,�ைககைள ம)ற�தி) பா�ைவ��* பதிவ� �* ைவ�க�ப"கிற:. 
அ1வலக� �றி�2: 

ம)ற* பதி- ெச[யலா*. 
 

2937) ெபா�ளாMசி நகரா�சி �,நE� வ�நிேயாக�தி� அ*பரா*பாைளய* தைலைம 
நEேர O நிைலய�தி� ஆழியா றிலி#�: எ"�க�ப"* ஆ O நEைர L�திக<�2 
ெச[வதி�, நE<� உ�ள ேசO ம O* திட�ெபா#�கைள ப�<�ெத"�க Aluminino Sulphat 

(Alum) பய)ப"�த�ப"கிற:. ேம1* மைழ கால8களW1*, ஆ றி� ெவ�ள� ெப#�� 
ஏ ப"* கால8களW1* ஆ O நE� ேசO கல�: வ#* ேபா: L�திக<�ப� � ஏ ப Alum 

அதிகமாக கல�: L�திக<�க ேவ9,^�ள:. வ#* வடகிழ�� ப#வமைழ கால�தி � 
+)எMச<�ைகயாக, Alum- திைன ெகா�+த� ெச[: இ#*2 ைவ�க ேவ9,^�ள:. 
எனேவ ேம கா9 Alum-திைன ஒ#வ#ட கால உபேயாக�தி � ேதைவயான அளவ�ைன 
(60MT) வா8க-*, இத கா�* 3.9.00 இல�ச ெசலவ�ன�தி �*, ம)ற அAமதி 
ேவ9ட�ப"கிற:. 
அலவலக� �றி�2 

1. ம)ற* அAமதி�கலா*. 
2. �,நE� பண�ய�) அவசிய* க#தி +) அAமதி ெப O ேம ெகா9ட 

நடவ,�ைககg�க ம)ற* அAமதி�கலா*. 
3. இ� பண�ய�ைன �,நE� நிதிய�லி#�: ேம ெகா�ள ம)ற* அனமதி�கலா*. 

 
 

2938) நகரா�சி�� ெசா�தமான கா�தி வாரMச�ைதய�� உ�ள 1 +த� 12 ப�<-களW� 
உ�ள நக� ம)ற கைடகளW1* ம O* காலிய�ட8களW1* கைட ைவ�: வ�யாபார* 
ெச[^* வண�க�களWடமி#�: க�டண* வl� ெச[^*  உ<ம* ��தைக இன�தி� 
இ#�: நக� ம)ற தE�மான* எ9.649 நா� 19.12.2019-� ெவ8காய கைட� ப�திைய நE�க* 
ெச[: நிர�தரம ற (SemiPermanent) ேம `ைர ெகா9ட தனW�தனW கைடகைள ஏல* / 
ஒ�ப�த�2�ளW ேகார நக� ம)ற�தா� தE�மான* எ9.240 நா� 31.03.2015-� 
தE�மானW�க�ப�" அ�கைடகg�� ச:ர, ஒ)O�� 3.4/- ஆக வாடைக நி�ணய* ெச[:, 
அ�ப�திய�� இ#�த 47 கைடக� ஏல* / ஒ�ப�த�2�ளW ேகார�ப�" கைடக� ஒ�பைட�2 
ெச[ய�ப�" ேம1* அ�ப�திய�� உ�ள நா)� ெவ8காய கைடக� க9டறிய�ப�" 
ெபா: ஏல* / ஒ�ப�த�2�ளW ேகா< கைட ஒ�பைட�2 ெச[ய�ப�"�ள:. த ேபா: 
ச�ைத க9காண��பாள� �றி�2 நா� 19.5.2021-� ெவ8காய கைட ப�திய�� 30*30 அளவ�� 
900 ச:ர, பர�பளவ�� ஒ# நிர�தரம ற ேம `ைர ெகா9ட ெவ8காய கைட L8க 
இன�தி� உ�ளைத ெபா: ஏல* / ஒ�ப�த�2�ளW ேகார �றி�2 வழ8கி^�ளா� 

 
கைடஎ9 ச:ர, 

(Sq.ft) 
ெபாO�2� ெதாைக 

3 
`"த� ெபாO�2� 

ெதாைக 
 3 

52 900 30,000/- 1,25,000/- 
 
 எனேவ, நகரா�சிய�) வ#வாய�ைன ெப#��* ேநா�கி� நிர�தரம ற ேம `ைர 



ெகா9ட ஒ# ெவ8காய கைட�� ெபா: ஏல* / ஒ�ப�த2�ளW ேகார-*, ஒ�ப�த�2�ளW 
அறிவ��ப�ைன ெச[திதாளW� வ�ள*பர* ெச[ய-*, அத கான அைன�: ெசலவ�ன8க� 
ேம ெகா�ள-* ம)ற அAமதி�காக ைவ�க�ப"கிற:. 
  
அ1வலக �றி�2: 

1. ச�ைத மதி�2 ச:ர, ஒ)O�� 3.5/- ஆக நி�ணய* ெச[யலா*. 
2. ம)ற* அAமதி�கலா* 

(ந.க.எ9.2414/2021/அ6) 
 

2939) நகரா�சி�� ெசா�தமான மர�ேப�ைட வண�க வளாக கைட எ9,2 தி#,ெச�வரா' 
எ)பவ#�� ��தைக�� வ�ட�ப�" 30,06,2021 உட) இர9டா* T)றா9" ெதா��2 
கால அள- +,-ைடகிற:, இ�நிைலய�� ��தைகதார� தி#.ெச�வரா' எ)பவ� 
காலமாகிவ��டதா� அவர: வா<Lதார�களா� கைட நட�திட இயலா: என-* 01,07,2021 
+த� உ<ம* 2:�ப��க ேவ9டா* என ெத<வ��: கைடய�ைன நகரா�சி வச* 
ஒ�பைட�2 ெச[வதாக அவர: வா<Lதார�களா� வ�9ண�ப��க�ப�"�ளத)ப,              
இ�கைடய�) ��தைக உ<ம�திைன 01.07.2021 +த� ர�: ெச[: ெபா: ஏல 
நடவ,�ைகக� ேம ெகா�ள-* அத கான ஒ�ப�த�2�ளW அறிவ��ப�ைன தினச< 
ெச[தி�தாளW� ெவளWய�ட-* அத கான அைன�: ெசலவ�ன8க� ேம ெகா�ள-* 
ம)ற அAமதி�காக ைவ�க�ப"கிற:. 
அ1வலக� �றி�2 

1. ம)ற* அAமதி�கலா* 
ந.க.எ9. 1131/2020/அ6 
 

2940) நகரா�சி�� ெசா�தமான ெப#மா� ெச�, வ Eதி கைட எ9.14 (வ<வ�தி�2 எ9.076/13021) 
தி#.+கம: இkமாய�� எ)பவரா� ��தைக�� எ"�க�ப�" வாடைக ெதாைக 
ெச1�தாததா� 31.03.2021� கைடயான: Z�, நகரா�சி வச* ெபாO�ேப க�ப�டதாக 
03.05.2021-� ச�ைத க9காண��பாளரா� �றி�2 வழ8க�ப�டத)ப, இ�கைடய�) 
��தைக உ<ம�திைன 01.06.2021� +த� ர�: ெச[: கண�னWய�� ேக�2 நE�க* 
ெச[திட-*, ெபா: ஏல*/ஒ�ப�த�2�ளW ேகார-* அத கான ஒ�ப�த�2�ளW 
அறிவ��ப�ைன தினச< ெச[திதாளW� ெவளWய�ட-* அத கான அைன�: ெசலவ�ன8க� 
ேம ெகா�ள-* ம)ற அAமதி�காக ைவ�க�ப"கிற:. 
அ1வலக� �றி�2: 

1) ம)ற* அAமதி�கலா* 
ந.க.எ9.1131/2020/அ6 

 
2941) ெபா�ளாMசி நகரா�சி ெபா: நிதிய�) கீd நகரா�சி�� ெசா�தமான கா�தி 

வாரMச�ைத வளாக�தி� ெகா�ட�ப�"�ள ம9ேம"க� ம O* கழி-கைள அக றி 

அRவ�ட�திைனM L றி1* க*ப� ேவலி அைம�த� பண��� 3.2.20 இல�ச* 

மதி�பi�, � 29.06.2021 ஆ* ேததிய�� ஒ�ப�த�2�ளW ேகா<யதி� வர�ெப ற 

ஒ�ப�த�2�ளWகைள� ெகா9" ஒ�2ேநா�� ப�,ய� தயா� ெச[த: கீdக9டவாO. 

1. M/S:த9டபாண� அ) ேகா, 

ெபா�ளாMசி. 
மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 0.41% 
�ைற-. 



2. தி#:ஆ�.L�ரமண�ய*, ெபா�ளாMசி. மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 3.32% 
அதிக*. 

 

வர�ெப ற இர9" ஒ�ப�த�2�ளWகளW� மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 0.41% 
�ைறவானதாக-* ம றைத வ�ட �ைறவானதாக-* ஒ�ப�த�2�ளW அளW�:�ள 

ஒ�ப�ததார� M/S:த9டபாண� அ) ேகா, ெபா�ளாMசி அவ�களW) ஒ�ப�த�2�ளWைய ஏ க 

ம)ற அAமதி ேவ9ட�ப"கிற:. 
அ1வலக��றி�2: 

1. ேம ப, பண��� நி�வாக அAமதி ெபற ம)ற�தி � ெபா#� ைவ�க�ப�"�ள:. 

2. +த� அைழ�பாக வர�ெப ற இர9" ஒ�ப�த�2�ளWகளW� 0.41% �ைறவானதாக 

ஒ�ப�த�2�ளW அளW�:�ள ஒ�ப�ததார� M/S:த9டபாண� அ) ேகா, ெபா�ளாMசி 

அவ�களW) ஒ�ப�த�2�ளWைய ம)ற* ஏ கலா*. 

3. ேம கா9 பண�ய�) அவசர அவசிய* க#தி தனW அ1வல<) +) அAமதி 
ெப O ஒ�ப�த�2�ளW ேகா< நடவ,�ைகக� ேம ெகா9டைத^* ம O* பண� 
உ�திர- வழ8கியைத^* ம)ற* அAமதி�கலா*. 

ந.க.எ9: 2561/2021/இ1 

 
2942) ெபா�ளாMசி நகரா�சி ெபா: நிதிய�) கீd ெபா�ளாMசி நகரா�சி�� ெசா�தமான 

அ9ணா ேப#�: நிைலய�தி1�ள க�டண� கழி�ப�ட�தி� மராம�: ேம ெகா9" 
2:�ப��த� பண��� 3.4.50 இல�ச* மதி�பi�, � 29.06.2021 ஆ* ேததிய�� 
ஒ�ப�த�2�ளW ேகா<யதி� வர�ெப ற ஒ�ப�த�2�ளWகைள� ெகா9" ஒ�2ேநா�� 
ப�,ய� தயா� ெச[த: கீdக9டவாO. 

1. தி#.எk.பா��திபராஜ), ெபா�ளாMசி மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 0.13% 
�ைற-. 

2. தி#.சி.ராமகி#�ண), ேகா���. மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 2.72% 
அதிக*. 

       sவர�ெப ற இர9" ஒ�ப�த�2�ளWகளW� மதி�பi�" வ�ைல வ�கித�ைத வ�ட 0.13% 
�ைறவானதாக-* ம றைத வ�ட �ைறவானதாக-* ஒ�ப�த�2�ளW அளW�:�ள 
ஒ�ப�ததார� தி#.எk.பா��திபராஜ), ெபா�ளாMசி அவ�களW) ஒ�ப�த�2�ளWைய ஏ க 
ம)ற அAமதி ேவ9ட�ப"கிற:. 
அ1வலக��றி�2: 

1. ேம ப, பண��� நி�வாக அAமதி ெபற ம)ற�தி � ெபா#� ைவ�க�ப�"�ள:. 

2. +த� அைழ�பாக வர�ெப ற இர9" ஒ�ப�த�2�ளWகளW� 0.13% �ைறவானதாக 
ஒ�ப�த�2�ளW அளW�:�ள ஒ�ப�ததார� தி#.எk.பா��திபராஜ), ெபா�ளாMசி 
அவ�களW) ஒ�ப�த�2�ளWைய ம)ற* ஏ கலா*. 

3. ேம கா9 பண�ய�) அவசர அவசிய* க#தி தனW அ1வல<) +) அAமதி 
ெப O ஒ�ப�த�2�ளW ேகா< நடவ,�ைகக� ேம ெகா9டைத^* ம O* பண� 
உ�திர- வழ8கியைத^* ம)ற* அAமதி�கலா*. 

ந.க.எ9: 2430/2021/இ1 
 

 


