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2995)      நகரா�சி�	 ெசா�தமான நா�சி��� ப�ரசவ வ��தி வளாக�தி� இர�� ச�கர 
வாகன நி��த� அைம�� ெபா� நல நடவ"�ைக ேம$ெகா%ள ெபாறிய�ய� ப�(வ�� 
இ)�� 10.09.2012� 	றி/0 வழ2க/ப��%ளத3ப" நக4 ம3ற த54மான எ�.583 
நா%:28.09.2012� ெபா� ஏல�/ஒ/ப�த/ப%ள> ேகார நக4ம3ற�தா� ஒ/0த� 
வழ2க/ப��%ள�. ேம?� நக4 ம3ற த54மான� எ�.773 நா%:23.11.2012� இர�� ச�கர 
வாகன� நி���வத$	 நா% ஒ3��	 A:8/- ஆக க�டண�� நி4ணய� 
ெசEய/ப��%ள�. 

                இ�	�தைக உ(ம� தி)மதி.G	ணா   எ3பவ)�	 கீIக�ட கால�தி$	 
	�தைக�	 வ�ட/ப��%ள�.  

வ.
எ
� 

	�தைக  கால� ஆ�� 	�தைக 
ெதாைக A �த� �"ய 

1 01.02.2019 31.01.2020 20,82,000 

2 01.02.2020 31.01.2021 21,86,100 

3 01.02.2021 31.01.2022 22,95,405 

               ெகாேரானா ேநாE ெதா$� காரணமாக வாகன2க% இய�க/படாம� 
இ)�த காரண�தா� இழ/0 ஏ$ப�ட%ளதாகM� அத$கான 	�தைக ெதாைகய�ைன 
த%Nப" ெசE� வழ2க�ேகா( ெச3ைன உய4ந5தி ம3ற� வழ�	 wp எ�.12557/2021� 
வழ�	 ெதாடர/ப�� ந5திம3ற உ�திரM நா% 11.06.2021� மQதார4 16.06.2021�	% 
நி?ைவ 	�தைக ெதாைக ெச?�திடM� தவ�� ப�ச� ெபா� ஏல நடவ"�ைகக% 
ேம$ெகா%ள ெத(வ��� வழ�கான� த%Nப" ெசE� உ�திரவ�ட/ப��%ள�. 
                இதைன ெதாட4�� 16.06.2021 �த� �ைற Rல� வS�பண� 
ேம$ெகா%ள/ப�� வ)கிற� �ைற Rல� கீI�க�டவா� இ�தியாக வர/ப�ட 
வS� வ�பர�. 

நா% வர/ப�ட 
வாகன�தி3 
எ�ண��ைக 
வ�பர� 

க�டண� 
A 

ெபற/ப�ட  
ெதாைக 

09.08.2021 531 8 4248 
10.08.2021 559 8 4472 
11.08.2021 581 8 4648 
12.08.2021 550 8 4400 

 
                 ேம$க�ட ெதாைகய�� அதிகமாக உ%ள� 4648 ஆ	� இத3ப" 4648x365 
வ 5த� ஆ���	 A.16,96,520/- வரM ஆ	�. 



                இதி� தின�� காைல 6AM �த� மாைல 6PM வைர ஒ) வ)வாE உதவ� 
ஆEவாள4, ஒ) XEைம பண�யாள)�  இரM 6 மண� �த� �$பக� 6 மண�வைர 
ஒ) வ)வாE உதவ� ஆEவாள4, ஒ) XEைம பண�யாள)�  நா% ஒ3��	 இர�� 
வ)வாE உதவ� ஆEவாள4க%, இர�� XEைம பண�யாள4க% பண�யா$றி 
வ)கி3றன4. 

வ.எ� பண�யாள4கள>3 வ�பர�  மாத 
ஊதிய� 

ெமா�த 
ெசலவ�ன�ெதாைக 
மாத� ஒ3��	 A 

1) வ)வாE உதவ�யாள4க% 
ஊதிய� �%ள>யமாக 

2 30,000x2 60,000 

2) XEைம பண�யாள4க% 2 20,000x2 40,000 
   ெமா�த� 1,00,000 

 
ஆ���	 12,00,000 ஊதிய� ெசலவா	�. ெமா�த வ)வாE 16,96,250-� ெசலM 12,00,000 
ேபாக ம[த� A.4,96,250 நகரா�சி�	 வ)வாE ஆ	�. 
                இ�நிைலய�� Gமா4 4 �ைற ஏல�/ஒ/ப�த/0%ள> ேகா(யதி� இ�தியாக 
கீI�க�டவா� ஒ/ப�த/0%ள> வர/ப��%ள�. 

வ.எ� ெபய4/�கவ( ஆ�� 	�தைக 
ெதாைக 

1) தி).M. பா4�திப3, 
74. ராஜ ராேஜ]வ( நக4, 
T. ேகா�டா�ப�", 
ெபா%ளா�சி. 

A.19,10,000/- 

2) தி).P.அ)� கா4�தி�, 
74/1. பாலாஜி நக4, 
ேகா�டா�ப�", 
ெபா%ளா�சி. 

A.18,80,000/- 

3) தி).����சாமி, 
S/O.மய��சாமி, 
51, அ�ேப�க4 வ 5தி, 
வ�கபாைளய�. 

A.17,10,001/- 

 
              ேம$க�ட ஒ/ப�த/0%ள>கள>� தி). M.பா4�திப3 எ3பவ4 
சம4/ப���%ள உய4�த ப�ச ஒ/ப�த/0%ள>ய�ைன ஏ$க ம3ற�தி3 அQமதி�	 
ைவ�க/ப�கிற�. 
அ?வலக 	றி/0: 

1. ம3ற� அQமதி�கலா� 
ந.க.எ�. 5032/2020/அ6 

2996) ெபா%ளா�சி நகரா�சி�	 ெசா�தமான கா�தி வார�ச�ைதய�� வ�a� கா�நைடகள>3 
சாண�, ஆ� அ��	� இட2கள>� வ�a� கழிMக%, ேத2காE ம�ைட, இளந54 ம�ைட, 
ெத3ன2கீ$�, பைன ஓைல, ைவ�ேகா�, கிழ2	 ெகா", க)�0 ேசாைக 
ஆகியைவகைள எ����ெகா%N� உ(ம�தி$காக ஏல�/ஒ/ப�/0%ள>க% Gமா4 10 



�ைற ேகா(c� எ�/பத$	 எவ)� �3வரவ��ைல. கட�த 7 ஆ��கN�	 ேமலாக 
ஏல� ேபாகாம� இ)��%ளதா� அ�கழிMக% அைன��� உய�4 வாc உ$ப�தி ம$�� 
ம�0a உர� தயா4 ெசEவத$	� பய3 ப��த/ப�� வ)கிற�. 
             ேம?� ெதாட4�� மா���ச�ைத இய2காத காரண�தினா?� பல�ைற 
ஏல� ேகா(c� எவ)� �3வரவ��ைல 13.08.2021 அ3� கீI�க�டவா� 
ஒ/ப�த/0%ள>க% வர/ப��%ள�. 

வ.எ� ெபய4/�கவ( ஆ�� 	�தைக 
ெதாைக  

 
A. 

1) தி).S.G�தர வ"ேவ�, 
S/o.ேச� ராமலி2க�, 
1.VKV.ேலஅM�, 
CTC ேரா�, 
ெபா%ளா�சி. 

A.25,250/- 

2) தி).U.ஜாகீ4 உேச3, 
S/o. உம4, 
10/1. லி]ைகய3 வ 5தி, 
ெபா%ளா�சி. 

A.10,004/- 

              ேம$க�ட ஒ/ப�த/0%ள>கள>� தி).S.G�தர வ"ேவ� எ3பவ4 ஆ���	 
A.25,250/-�	 ெகா���%ள உய4�தப�ச ஒ/ப�த/0%ள>ய�ைன ஏ$க ம3ற�தி3 
அQமதி�	 ைவ�க/ப�கிற�. 
அ?வலக� 	றி/0: 
            ம3ற� அQமதி�கலா� 
ந.க.எ�. 5035/2020/அ6 
 

2997) ெபா%ளா�சி நகரா�சி�	 ெசா�தமான அ�ணா i�த� ேப)�� நிைலய� �த�தள 
கைட எ�.14 Gமா4 8 ஆ��களாக காலியாக உ%ள�. ேம$ப" கைடய�ைன Gமா4 30 
�ைற�	 ேம� ஏல� ம$�� ஒ/ப�த/0%ள> ேகார/ப��%ள�.   
        த$சமய� மாதவாடைக ெதாைக A.1850/- தி)மதி.R.சா�தாமண� கதM எ� 3, A.V.S. 
கா�ப�ள�], ராஜாமி� ேரா�, ெபா%ளா�சி எ3பவ4 13.08.2021� ஒ/ப�த/0%ள> 
ெகா���%ளா4 Gமா4 30 �ைற�	 ேம� ஏல�/ஒ/ப�த/0%ள> ேகா(c�, எவ)� 
�3வராததா� எதி4வ)� நிதிய�ழ/ப�ைன தவ�4�	� ெபா)�� A.1850/-�கான 
தி)மதி.R.சா�தாமண� எ3பவ(3 ஒ/ப�த/0%ள>ய�ைன ஏ$க ம3ற�தி3 அQமதி�	 
ைவ�க/ப�கிற�. 
அ?வலக� 	றி/0: 

1. ம3ற� அQமதி�கலா� 
ந.க.எ�. 1131/2020/அ6 
 

2998) ெபா%ளா�சி நகரா�சி�	 ெசா�தமான மர/ேப�ைட கைட எ�.2, 01.07.2021 �த� 
காலியாக உ%ள�.  ேம$ப" கைட�	 மாதவாடைக A.4,255/- ஆ	�.   
             த$சமய� 3 �ைற ஏல� ேகா(யதி� இ�தியாக தி). ரவ�ச2க4 எ3பவ4             
A.9667/-�	 ஒ/ப�த/0%ள> ெகா���%ளா4. இதைன எதி4�� தி).ெச�தி�நாத3, கதM 



எ� 16 k ச�தி வ�நாயக4 நக4  ேல அM�, 	ேள]வர3ப�", ெபா%ளா�சி எ3பவ4 
ம� ஒ/ப�த/0%ள> ேகார  25% challenge ெதாைக ெச?�தியதா� அத3ப" 13.08.2021 அ3� 
ஏல�/ஒ/ப�த/0%ள> ேகார/ப�டதி�  தி).ெச�தி�நாத3 எ3பவ4 A.15,110/-�	  
ஒ/ப�த/0%ள> ெகா���%ளா4. பைழய வாடைக ெதாைக  A.4255/-ஐ வ�ட i�தலாக 
உய4�தப�ச ஒ/ப�த/0%ள> ெதாைக A.15,100/- தி).ெச�தி�நாத3 எ3பவ4 ெகா���%ள 
ஒ/ப�த/0%ள>ய�ைன ஏ$க ம3ற�தி3 அQமதி�	 ைவ�க/ப�கிற�. 
அ?வலக� 	றி/0: 

1. ம3ற� அQமதி�கலா� 
ந.க.எ�.1131/2020/அ6 
 

2999) ெபா%ளா�சி நகரா�சி�	 ெசா�தமான ெப)மா% ெச�" வ 5தி கைட எ�.14 01.04.2021 
காலியாக உ%ள�. ேம$ப" கைட�கான பைழய வாடைக A.5610/- ஆ	�. ேம$ப" 
கைடய�ைன Gமா4 3 �ைற ஏல�/ஒ/ப�த/0%ள> ேகார/ப��%ள�. 13.08.2021 அ3� 
ஒ/ப�த/0%ள> ேகா(யதி� கீIக�டவா� ஒ/ப�த/0%ள>க% வர/ெப$�%ள�. 

வ.எ� ெபய4 மாத 
வாடைக 

1) தி).ெகௗத�, 
s/o.கனகராw, 
34 D ேகாவ��பாைளய�, 
ேகாைவ. 

A.7000/- 

2) தி).மா.கா4�தி, 
8/1. காEேத மி�ல� வ 5தி, 
கா�தி0ர�, 
	ேள]வர3ப�", 
ெபா%ளா�சி, 

A.6500/- 

 
            ேம$க�டவா� வர/ப�ட ஒ/ப�த/0%ள>கள>� தி).ெகௗத� எ3பவ4 
கட�தா�� வாடைக�ெதாைக A.5610/- வ�ட i�தலாகM� தி).கா4�தி எ3பவ(3 
ஒ/ப�த/0%ள> ெதாைக A.6500/- வ�ட i�தலாகM� மாத வாடைக�ெதாைக A.7000/-�	 
சம4/ப���%ள ஒ/ப�த/0%ள>ைய ஏ$க ம3ற�தி3 அQமதி�காக ைவ�க/ப�கிற�. 
அ?வலக� 	றி/0: 

1. ம3ற� அQமதி�கலா� 
ந.க.எ�.1131/2020/அ6 

3000) ெபா%ளா�சி நகரா�சி�	 ெசா�தமான அ�ணா ம�திய ேப)�� நிைலய கைட எ�.8, 
01.04.2020 �த� காலியாக உ%ள�.  இத$	 �30 இத$கான வாடைக A.29,770/- ஆ	�. 
            ேம$ப" வாடைக அதிகமாக உ%ளதா� வாடைகதார4 ெதாைகய�ைன 
ெச?�தாததா� கைடய�ைன y�" ச�ீ ைவ�க/ப�� Gமா4 4 �ைற 
ஏல�/ஒ/ப�த/0%ள> ேகா(யதி� இ�தியாக 13.08.2021 அ3� கீI�க�டவா� 
ஒ/ப�த/0%ள>க% வர/ப��%ள�. 

வ.எ� ெபய4/�கவ( மாதவாடைக 
A 

1) தி).R.இைளயராஜா, A.22,500/- 



த/ெப.ர2கசாமி, 
20/9.	/0 சாமி வ 5தி, 
ெபா%ளா�சி. 

2) தி).சத5], 
24.ராமகி)zண0ர� வ 5தி, 
ெபா%ளா�சி. 

A.20,500/- 

 
           ேம$க�டவா� வர/ப�ட ஒ/ப�த/0%ள>கள>� தி).R.இைளயராஜா எ3பவ(3 
உய4�தப�ச ெதாைக A.22,500/-�	 ெகா���%ள ஒ/ப�த/0%ள>ய�ைன ஏ$க ம3ற�தி3 
அQமதி�	 ைவ�க/ப�கிற�. 
அ?வலக� 	றி/0: 

1. ம3ற� அQமதி�கலா� 
ந.க.எ�.1131/2020/அ6 

 


