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ெபா$�.1 
            �ள�ய��� நகரா�சி(��ப�ட ப�திகள�0 சிற6� 
சாைலக� தி�ட 2020-21-  கீ8 1541.00 இல�ச மதி6ப;��0 
சாைல பண-கைள ேம<ெகா�ள நி&வாக அ=மதி வழ�� 
ெபா$�> ம ற த?&மான நிைறேவ<றி அ=6ப- 
ைவ(�மா2 நகரா�சி நி&வாக ஆைணய& ெச ைன 
அவ&கள�  க�த ந.க.எA.20557/2020/இ3, நா�.11.12.2020-ஆ 
ேததிய-�ட க�த"தி0 ெத/வ-(க6ப�>�ள1. இதி0 
கீ8(கAடவா2 நிதி ஒ1(கீ> ெசF1 வர6ெப<2�ள1.  

நகரா�சிய-
  ெபய& 

மதி6ப;�> 
ெதாைக 

(G.ேகா�ய-0) 

சிற6� 
சாைலக� 

தி�ட மான�ய 
நிதி 

(G.ேகா�ய-0) 

நகரா�சி 
ப�கள�6� 

(G.ேகா�ய-0
) 

�ள�ய��� 15.41 13.10 2.31 
      ேம<ப� வர6ெப<ற க�த ம ற"தி  பா&ைவ(�, 
கீ8(காH பண-கைள ேம<ப� நிதி ஒ1(கீ��  
அ�6பைடய-0 ேம<ெகா�ளI, இJத பண-கK(� நி&வாக 
அ=மதி ெபற நகரா�சி நி&வாக ஆைணய&, ெச ைன 
அவ&கK(� க$"1$ அ=6ப- ைவ(கI ம ற"தி  
அ=மதி ேவAட6ப>கிற1. 

வ.  
எA 

ேவைலய-  ெபய& 

சாைல
ய-  
ந?ள 
(கி.மL) 

சாைல
ய-  

அகல 
(மL) 

மதி6ப;> 
(G.இல
�ச"தி0

) 

1 

இJநகரா�சி(��ப�ட 
வா&> 14 - காJதிபஜா&, 
ஆ&.எN.ேக.ப-.ேரா>, 
வா&> 13, ச�கர 
வ-நாயக& ேகாவ-0 ெத$,  
வா&>-14 சிதபர வட(� 
ெத$, வா&> - 22 ஊரண- 
ெத வட0 ெத$, வா&> 
19, நா�டாAைம 

2.760 5.60 200.00 

அ=மதி(க6 
ப�ட1 



அ$ணாசல வ-நாயக& 
ேகாவ-0 ெத$, 
ெல6ைபசா�ர ெத$ 
(ஊரண- ேம<� ப�தி) 

2 

இJநகரா�சி(��ப�ட 
வா&>-32 பா�(ேகாவ-0 
சJைத ேரா> கீ8 ப�தி, 
வா&>-33 அFயா�ர 
ெமய- ேரா>, 
ஈNவர ேகாவ-0 
ெத வட0 ெத$, 
மட"1"ெத$, 
ெச0லியம  ேகாவ-0 
ெத$, ஈNவர  ேகாவ-0 
ெத$, அ ைன இJதிரா 
ெத$, அரAமைன 
ெத$(கள�0 தா&சாைல 
அைம"த0  

3.750 5.40 200.00 

3 

இJநகரா�சி(��ப�ட 
வா&> 4, சா ேறா& ந>" 
ெத$, வா&>-21, 
காய-ேதமி0ல" ேம<� 
ெத$, வா&> 30, 
மா/யம  ேகாவ-0 
ெத$, வா&> 21, 
காய-ேதமி0ல" 1, 2வ1 
ெத$(க�, வா&> 6, 
S6�டாதியம  
ேகாவ-0 ெத$, வா&> 18, 
கீழ6ப�ள�வாச0 
ெத$(கள�0 தா&சாைல 
அைம"த0 

2.965 5.00 200.00 

4 

இJநகரா�சி(��ப�ட 
வா&> 11, ேமலமJைத 
ெத$,  வாைழமைலயா2 
ேரா��  S ப�தி, 
10வ1 ெத$, வா&> 5, 
சா ேறா& வட(� ெத$, 
வா&> 6, UJதரவ-நாயக& 
ேகாவ-0 ெத$, 
ெகா0லகபள"தா& 
�2(� ெத$, 
கா�>நாய(க  ெத$,  
ஓைட" ெத$ 
(ச6பழ(கார& ெத$),   
வா&> 28, பா�ேகாவ-0 
சJைத ேரா��  
S ப�திய-0  தா&சாைல 
ம<2 ேபவ&ப-ளா( 
சாைல அைம"த0. 

2.938 4.50 200.00 

5 

இJநகரா�சி(��ப�ட 
வா&> 6, நய-னா& ெத$, 
வா&> 5, வ-.ேக.ஆ&.நக& 
1வ1 ெத$, வா&> 3, 

1.695 4.70 141.00 



அேப"கா& 9வ1 ேமல" 
ெத$, அேப"கா& 9வ1 
ெத$, அேப"கா& 3, 8வ1 
ெத$(க�, வா&> 18, 
�1மைன 1 ெத$, வா&> 
17, காலா� 
ந>"ெத$(கள�0 
(இமா=ேவ0 நக&) 
தா&சாைல ம<2 
ேபவ&ப-ளா( சாைல 
அைம"த0 

6 

இJநகரா�சி(��ப�ட 
உர(கிட�� ெச0
 
சாைலய-0 தா&சாைல 

ம<2 த>6� Uவ& 
அைம"த0  

0.605 4.00 200.00 

7 

இJநகரா�சி(��ப�ட 
வAணாJ1ைற ப�தி(� 
ெச0
 பாைதய-0 
தா&சாைல, த>6�XUவ& 
ம<2 தைரவழி6பால 
அைம"த0 

2.700 4.00 200.00 

8 

இJநகரா�சி(��ப�ட 
வா&> 28, சிதபர 
வ-நாயக& ேகாவ-0 
ெத வட0 ெத$, வா&> 
26, க<பகவ ?தி ெத$(க�, 
ரYம" நக&, அ/ய 
பZசம னா& �ள 
ெச0
 பாைத, வா&> 
21, அ$Jததிய& 
ெத வட0 ெத$, வா&> 
13, சASகUJதர 
வ-நாயக& ேகாவ-0 
ெத$(கள�0 தா&சாைல 
அைம"த0 

3.330 4.00 200.00 

 ெமா"த 20.743 4.65 1541.00 

       அ
வலக �றி6�: ம ற அ=மதி(கலா. 
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ெபா$�.2 
            நகரா�சி நி&வாக ஆைணய&, ெச ைன 
அவ&கள�  ெசய0Sைற ஆைண க�த 
எA.Endt.No.14754/2020/E1, நா�.11.09.2020- ப� ஒ$�கிைணJத 
நக&6�ற ேமபா�> Sகைம தி�ட (IUDM) 2020-21 தி�ட"தி  
கீ8 சாைல பண-க� ேம<ெகா�ள இJநக&ம ற தன1 
14.09.2020- ேததிய 1477 எAண-�ட த?&மான"தி0 நி&வாக 
அ=மதி வழ�கிf�ள1. நகரா�சி நி&வாக இய(�நரக 
தைலைம ெசய<ெபாறியாள&, ெச ைன அவ&கள�  
ெசய0Sைற ஆைண க�த ந.க.எA.15089-19/2020/DO2, 
நா�.19.09.2020- ப� ேம<கAட பண-(� ெதாழி0h�ப 
அ=மதி வழ�க6ப�>�ளத  அ�6பைடய-0 சாைல 
பண-க� ேம<ெகா�ள 22.10.2020- ேததிய-0 ஒ6பJத6��ள� 

அ=மதி(க6 
ப�ட1 



ெபற6ப�ட1. வர6ெப<ற இ$ ஒ6பJத6��ள�கK 
ஒ6பJதகார&கள�  ெதாழி0h�ப த�தி வாFJததாக உ�ள1 
என இJநகரா�சி ெபாறியாள& அறி(ைக சம&6ப-"1�ளா&. 
அதன�6பைடய-0 ேம<ப� பண-(� வர6ெப<ற ஒ6பJததார& 
தி$.ஆ2Sக எ பவர1 ஒ6பJத6��ள� த�தி ெபறாததா0 
மLதS�ள ஒ$ ஒ6பJத6��ள�ய-  வ-பர கீ8(கAடவா2 

வ. 
எ
A. 

பண-ய-  ெபய& 

மதி6ப;�> 
ெதாைக 
இல�ச"தி
0 

ஒ6பJத
தார& 
ெபய& 

ஒ6பJத6 
��ள� 
சதவ ?த 
அதிக / 
�ைறI 

1 

இJநகரா�சி(��ப�ட 
உர(கிட�� Sத0 
வ ?ரSைடயா& 
ெச0
 சாைல 
வைர தா&சாைல 
அைம"த0 (சி6ப I) 

200.00 
ராஜாSக

ம1 
4.89% 

அதிக 

        ேம<ப� த�தி ெப<ற ஒ$ ஒ6பJத6��ள� 
வழ�கிf�ள தி$.ராஜாSகம1 அவ&கK(� 27.10.2020 
அ 2 ஒ6பJத6��ள� சதவ ?த"ைத �ைற"1 ெகா>(க 
அறிவ-6� க�த அ=6ப-யதி0 ேம<ப� ஒ6பJததார& 
மதி6ப;�> ெதாைகைய வ-ட 4.85 சதவ ?த �>தலாக ெசF1 
ெகா>(க சமதி"1 க�த வழ�கிf�ளா&. ேம
 28.10.2020 
அ 2 ஒ6பJத6��ள� சதவ ?த"ைத �ைற"1 ெகா>(க ேக�> 
2வ1 க�த அ=6ப-யதி0 ேம<ப� ஒ6பJததார& மதி6ப;�> 
ெதாைகைய வ-ட 4.80 சதவ ?த �>தலாக ெசF1 
ெகா>(கI சமதி"1 க�த வழ�கிf�ளா&. ேம
 
29.10.2020 அ 2 ஒ6பJத6��ள� சதவ ?த"ைத �ைற"1 
ெகா>(க ேக�> 3வ1 அறிவ-6� க�த அ=6ப-யதி0 
ேம<ப� ஒ6பJததார& மதி6ப;�> ெதாைகைய வ-ட 4.75 
சதவ ?த �>தலாக ெசF1 ெகா>(கI சமதி"1 க�த 
வழ�கிf�ளா&. இJநகரா�சி ெபாறியாள& தன1 
அறி(ைகய-0 ேம<ப� பண-(� ஒ6பJதகார& jல j 2 
Sைற வ-ைல(�ைற6� க�த ெபற6ப�>�ள1. ஆனா0 
த<ேபாைதய வ-ைலவாசி உய&I ம<2 ேவைலயா�கள�  
�லி உய&I காரணமாக ேம
 �ைற"1 தர இயலா1 
எனI ெத/வ-"1�ளதா0 ேம<கAட ஒ6பJத 
அ�6பைடய-0 ேவைல ெசFf ேபா1 மதி6ப;��<�� 
அட�� என ெத/வ-"1�ளத  அ�6பைடய-0 
இJநக&ம ற"தி  ஒ6�த
(� ைவ(க6ப>கிற1. 

    அ
வலக �றி6�  
1. ேம<ப� பண-(� ஒ6பJதகார& 

தி$.ராஜாSகம1 மதி6ப;�>" 

ெதாைகைய வ-ட 4.75 சதவ ?த 

�>தலாக பண-ய-ைன ெசF1 

ெகா>(க வழ�கிய j றாவ1 

சமத( க�த"திைன ஏ<2 

ஒ6பJத6��ள�ய-ைன ம ற 

அ=மதி(கலா. 



2. ேம<ப� பண-(� 4.75 சதவ ?த 

�>த0 ஒ6பJத6��ள�ய-ைன 

மதி6ப;�>" ெதாைக(�� 

பண-ய-ைன ெசF1 S�(கI 

ம ற அ=மதி(கலா. 

3. ேம<ப� பண-ய-  அவசர 

அவசிய க$தி 

இJநக&ம ற"தி  அ=மதிைய 

எதி&ேநா(கி பண-ய-ைன 

ேம<ெகா�ள ம ற"தி  அ=மதி 

ேவAட6ப>கிற1 
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ெபா$�.3 
           நகரா�சி நி&வாக ஆைணய&, ெச ைன அவ&கள�  
ெசய0Sைற ஆைண க�த எA.Endt.No.14754/2020/E1, 
நா�.11.09.2020- ப� ஒ$�கிைணJத நக&6�ற ேமபா�> 
Sகைம தி�ட (IUDM) 2020-21 தி�ட"தி  கீ8 சாைல பண-க� 
ேம<ெகா�ள இJநக&ம ற தன1 14.09.2020- ேததிய 1477 
எAண-�ட த?&மான"தி0 நி&வாக அ=மதி வழ�கிf�ள1. 
நகரா�சி நி&வாக இய(�நரக தைலைம ெசய<ெபாறியாள&, 
ெச ைன அவ&கள�  ெசய0Sைற ஆைண க�த 
ந.க.எA.15089-19/2020/DO2, நா�.19.09.2020- ப� ேம<கAட 
பண-(� ெதாழி0h�ப அ=மதி வழ�க6ப�>�ளத  
அ�6பைடய-0 சாைல பண-க� ேம<ெகா�ள 22.10.2020- 
ேததிய-0 ஒ6பJத6��ள� ெபற6ப�ட1. வர6ெப<ற இ$ 
ஒ6பJத6��ள�கK ஒ6பJதகார&கள�  ெதாழி0h�ப த�தி 
வாFJததாக உ�ள1 என இJநகரா�சி ெபாறியாள& அறி(ைக 
சம&6ப-"1�ளா&. அதன�6பைடய-0 ேம<ப� பண-(� 
வர6ெப<ற ஒ6பJததார& தி$.ஆ2Sக எ பவர1 
ஒ6பJத6��ள� த�தி ெபறாததா0 மLதS�ள ஒ$ 
ஒ6பJத6��ள�ய-  வ-பர கீ8(கAடவா2 

வ. 
எA. 

பண-ய-  ெபய& 

மதி6ப;
�> 
ெதா
ைக 

இல�
ச"தி0 

ஒ6பJ
ததார& 
ெபய& 

ஒ6பJத6 
��ள� 

சதவ ?த 
அதிக / 
�ைறI 

1 

இJநகரா�சி(��ப�ட 
அFயா�ர ெச0
 
�2(� சாைல, 
ெசா(க ேப/ 
�ள"தி<� ெச0
 
பாைதய-0 தா&சாைல 
அைம"த0 (சி6ப II) 

200.00 
ராஜா
Sக
ம1 

4.89% 
அதிக 

          ேம<ப� த�தி ெப<ற ஒ$ ஒ6பJத6��ள� 
வழ�கிf�ள தி$.ராஜாSகம1 அவ&கK(� 27.10.2020 
அ 2 ஒ6பJத6��ள� சதவ ?த"ைத �ைற"1 ெகா>(க 
அறிவ-6� க�த அ=6ப-யதி0 ேம<ப� ஒ6பJததார& 
மதி6ப;�> ெதாைகைய வ-ட 4.85 சதவ ?த �>தலாக ெசF1 

அ=மதி(க6 
ப�ட1 



ெகா>(க சமதி"1 க�த வழ�கிf�ளா&. ேம
 28.10.2020 
அ 2 ஒ6பJத6��ள� சதவ ?த"ைத �ைற"1 ெகா>(க ேக�> 
2வ1 க�த அ=6ப-யதி0 ேம<ப� ஒ6பJததார& மதி6ப;�> 
ெதாைகைய வ-ட 4.80 சதவ ?த �>தலாக ெசF1 
ெகா>(கI சமதி"1 க�த வழ�கிf�ளா&. ேம
 
29.10.2020 அ 2 ஒ6பJத6��ள� சதவ ?த"ைத �ைற"1 
ெகா>(க ேக�> 3வ1 அறிவ-6� க�த அ=6ப-யதி0 
ேம<ப� ஒ6பJததார& மதி6ப;�> ெதாைகைய வ-ட 4.75 
சதவ ?த �>தலாக ெசF1 ெகா>(கI சமதி"1 க�த 
வழ�கிf�ளா&. இJநகரா�சி ெபாறியாள& தன1 
அறி(ைகய-0 ேம<ப� பண-(� ஒ6பJதகார& jல j 2 
Sைற வ-ைல(�ைற6� க�த ெபற6ப�>�ள1. ஆனா0 
த<ேபாைதய வ-ைலவாசி உய&I ம<2 ேவைலயா�கள�  
�லி உய&I காரணமாக ேம
 �ைற"1 தர இயலா1 
எனI ெத/வ-"1�ளதா0 ேம<கAட ஒ6பJத 
அ�6பைடய-0 ேவைல ெசFf ேபா1 மதி6ப;��<�� 
அட�� என ெத/வ-"1�ளத  அ�6பைடய-0 
இJநக&ம ற"தி  ஒ6�த
(� ைவ(க6ப>கிற1. 

       அ
வலக �றி6�  
1. ேம<ப� பண-(� ஒ6பJதகார& 

தி$.ராஜாSகம1 மதி6ப;�>" 

ெதாைகைய வ-ட 4.75 சதவ ?த 

�>தலாக பண-ய-ைன ெசF1 

ெகா>(க வழ�கிய j றாவ1 

சமத( க�த"திைன ஏ<2 

ஒ6பJத6��ள�ய-ைன ம ற 

அ=மதி(கலா. 

2. ேம<ப� பண-(� 4.75 சதவ ?த 

�>த0 ஒ6பJத6��ள�ய-ைன 

மதி6ப;�>" ெதாைக(�� 

பண-ய-ைன ெசF1 S�(கI 

ம ற அ=மதி(கலா. 

3. ேம<ப� பண-ய-  அவசர 

அவசிய க$தி 

இJநக&ம ற"தி  அ=மதிைய 

எதி&ேநா(கி பண-ய-ைன 

ேம<ெகா�ள ம ற"தி  அ=மதி 

ேவAட6ப>கிற1 
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ெபா$�.4 
              நகரா�சி நி&வாக ஆைணய&, ெச ைன 
அவ&கள�  ெசய0Sைற ஆைண க�த 
எA.Endt.No.14754/2020/E1, நா�.11.09.2020- ப� ஒ$�கிைணJத 
நக&6�ற ேமபா�> Sகைம தி�ட (IUDM) 2020-21 தி�ட"தி  
கீ8 சாைல பண-க� ேம<ெகா�ள இJநக&ம ற தன1 
14.09.2020- ேததிய 1477 எAண-�ட த?&மான"தி0 நி&வாக 
அ=மதி வழ�கிf�ள1. நகரா�சி நி&வாக இய(�நரக 

அ=மதி(க6 
ப�ட1 



தைலைம ெசய<ெபாறியாள&, ெச ைன அவ&கள�  
ெசய0Sைற ஆைண க�த ந.க.எA.15089-19/2020/DO2, 
நா�.19.09.2020- ப� ேம<கAட பண-(� ெதாழி0h�ப 
அ=மதி வழ�க6ப�>�ளத  அ�6பைடய-0 சாைல 
பண-க� ேம<ெகா�ள 22.10.2020- ேததிய-0 ஒ6பJத6��ள� 
ெபற6ப�ட1. வர6ெப<ற இ$ ஒ6பJத6��ள�கK 
ஒ6பJதகார&கள�  ெதாழி0h�ப த�தி வாFJததாக உ�ள1 
என இJநகரா�சி ெபாறியாள& அறி(ைக சம&6ப-"1�ளா&. 
அதன�6பைடய-0 ேம<ப� பண-(� வர6ெப<ற ஒ6பJததார& 
தி$.ராஜாSகம1 எ பவர1 ஒ6பJத6��ள� த�தி 
ெபறாததா0 மLதS�ள ஒ$ ஒ6பJத6��ள�ய-  வ-பர 
கீ8(கAடவா2 

வ. 
எA. 

பண-ய-  ெபய& 
மதி6ப;�> 
ெதாைக 
இல�ச"தி0 

ஒ6பJததார&
ெபய& 

1 

இJநகரா�சி(��ப�ட 
Sட�கியா2 ெச0
 
பாைதய-0 தா&சாைல 
அைம"த0 (சி6ப III) 

200.00 S.ஆ2Sக

          ேம<ப� த�தி ெப<ற ஒ$ ஒ6பJத6��ள� 
வழ�கிf�ள தி$.S.ஆ2Sக அவ&கK(� 27.10.2020 அ 2 
ஒ6பJத6��ள� சதவ ?த"ைத �ைற"1 ெகா>(க அறிவ-6� 
க�த அ=6ப-யதி0 ேம<ப� ஒ6பJததார& மதி6ப;�> 
ெதாைகைய வ-ட 4.85 சதவ ?த �>தலாக ெசF1 ெகா>(க 
சமதி"1 க�த வழ�கிf�ளா&. ேம
 28.10.2020 அ 2 
ஒ6பJத6��ள� சதவ ?த"ைத �ைற"1 ெகா>(க ேக�> 2வ1 
க�த அ=6ப-யதி0 ேம<ப� ஒ6பJததார& மதி6ப;�> 
ெதாைகைய வ-ட 4.80 சதவ ?த �>தலாக ெசF1 
ெகா>(கI சமதி"1 க�த வழ�கிf�ளா&. ேம
 
29.10.2020 அ 2 ஒ6பJத6��ள� சதவ ?த"ைத �ைற"1 
ெகா>(க ேக�> 3வ1 அறிவ-6� க�த அ=6ப-யதி0 
ேம<ப� ஒ6பJததார& மதி6ப;�> ெதாைகைய வ-ட 4.75 
சதவ ?த �>தலாக ெசF1 ெகா>(கI சமதி"1 க�த 
வழ�கிf�ளா&. இJநகரா�சி ெபாறியாள& தன1 
அறி(ைகய-0 ேம<ப� பண-(� ஒ6பJதகார& jல j 2 
Sைற வ-ைல(�ைற6� க�த ெபற6ப�>�ள1. ஆனா0 
த<ேபாைதய வ-ைலவாசி உய&I ம<2 ேவைலயா�கள�  
�லி உய&I காரணமாக ேம
 �ைற"1 தர இயலா1 
எனI ெத/வ-"1�ளதா0 ேம<கAட ஒ6பJத 
அ�6பைடய-0 ேவைல ெசFf ேபா1 மதி6ப;��<�� 
அட�� என ெத/வ-"1�ளத  அ�6பைடய-0 
இJநக&ம ற"தி  ஒ6�த
(� ைவ(க6ப>கிற1.       
      அ
வலக �றி6�  

1. ேம<ப� பண-(� ஒ6பJதகார& 

தி$.S.ஆ2Sக மதி6ப;�>" 

ெதாைகைய வ-ட 4.75 சதவ ?த 

�>தலாக பண-ய-ைன ெசF1 

ெகா>(க வழ�கிய j றாவ1 



சமத( க�த"திைன ஏ<2 

ஒ6பJத6��ள�ய-ைன ம ற 

அ=மதி(கலா. 

2. ேம<ப� பண-(� 4.75 சதவ ?த 

�>த0 ஒ6பJத6��ள�ய-ைன 

மதி6ப;�>" ெதாைக(�� 

பண-ய-ைன ெசF1 S�(கI 

ம ற அ=மதி(கலா. 

3. ேம<ப� பண-ய-  அவசர 

அவசிய க$தி 

இJநக&ம ற"தி  அ=மதிைய 

எதி&ேநா(கி பண-ய-ைன 

ேம<ெகா�ள ம ற"தி  அ=மதி 

ேவAட6ப>கிற1 
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ெபா$�.5 
           நகரா�சி நி&வாக ஆைணய&, ெச ைன அவ&கள�  
ெசய0Sைற ஆைண க�த எA.Endt.No.14754/2020/E1, 
நா�.11.09.2020- ப� ஒ$�கிைணJத நக&6�ற ேமபா�> 
Sகைம தி�ட (IUDM) 2020-21 தி�ட"தி  கீ8 சாைல பண-க� 
ேம<ெகா�ள இJநக&ம ற தன1 14.09.2020- ேததிய 1477 
எAண-�ட த?&மான"தி0 நி&வாக அ=மதி வழ�கிf�ள1. 
நகரா�சி நி&வாக இய(�நரக தைலைம ெசய<ெபாறியாள&, 
ெச ைன அவ&கள�  ெசய0Sைற ஆைண க�த 
ந.க.எA.15089-19/2020/DO2, நா�.19.09.2020- ப� ேம<கAட 
பண-(� ெதாழி0h�ப அ=மதி வழ�க6ப�>�ளத  
அ�6பைடய-0 சாைல பண-க� ேம<ெகா�ள 22.10.2020- 
ேததிய-0 ஒ6பJத6��ள� ெபற6ப�ட1. வர6ெப<ற இ$ 
ஒ6பJத6��ள�கK ஒ6பJதகார&கள�  ெதாழி0h�ப த�தி 
வாFJததாக உ�ள1 என இJநகரா�சி ெபாறியாள& அறி(ைக 
சம&6ப-"1�ளா&. அதன�6பைடய-0 ேம<ப� பண-(� 
வர6ெப<ற ஒ6பJததார& தி$.சி ன"தப- எ பவர1 
ஒ6பJத6��ள� த�தி ெபறாததா0 மLதS�ள ஒ$ 
ஒ6பJத6��ள�ய-  வ-பர கீ8(கAடவா2 
வ
. 
எ
A
. 

பண-ய-  ெபய& 

மதி6ப;�> 
ெதாைக 
இல�ச"

தி0 

ஒ6பJததார& 
ெபய& 

ஒ6பJத6
��ள� 
சதவ ?த 
அதிக / 
�ைறI 

1 

இJநகரா�சி(��ப�ட 
மன(காIைடயா& 
ேகாவ-0, 
பா�டா��ள, 
ெதாAடம னா& 
�ள ெச0
 
பாைதகள�0 
தா&சாைல அைம"த0 
(சி6ப IV) 

200.00 
N.ரவ-XசJதிர

  
4.99% 

அதிக 

        ேம<ப� த�தி ெப<ற ஒ$ ஒ6பJத6��ள� 

அ=மதி(க6 
ப�ட1 



வழ�கிf�ள தி$.N.ரவ-XசJதிர  அவ&கK(� 27.10.2020 
அ 2 ஒ6பJத6��ள� சதவ ?த"ைத �ைற"1 ெகா>(க 
அறிவ-6� க�த அ=6ப-யதி0 ேம<ப� ஒ6பJததார& 
மதி6ப;�> ெதாைகைய வ-ட 4.90 சதவ ?த �>தலாக ெசF1 
ெகா>(க சமதி"1 க�த வழ�கிf�ளா&. ேம
 28.10.2020 
அ 2 ஒ6பJத6��ள� சதவ ?த"ைத �ைற"1 ெகா>(க ேக�> 
2வ1 க�த அ=6ப-யதி0 ேம<ப� ஒ6பJததார& மதி6ப;�> 
ெதாைகைய வ-ட 4.85 சதவ ?த �>தலாக ெசF1 
ெகா>(கI சமதி"1 க�த வழ�கிf�ளா&. ேம
 
29.10.2020 அ 2 ஒ6பJத6��ள� சதவ ?த"ைத �ைற"1 
ெகா>(க ேக�> 3வ1 அறிவ-6� க�த அ=6ப-யதி0 
ேம<ப� ஒ6பJததார& மதி6ப;�> ெதாைகைய வ-ட 4.80 
சதவ ?த �>தலாக ெசF1 ெகா>(கI சமதி"1 க�த 
வழ�கிf�ளா&. இJநகரா�சி ெபாறியாள& தன1 
அறி(ைகய-0 ேம<ப� பண-(� ஒ6பJதகார& jல j 2 
Sைற வ-ைல(�ைற6� க�த ெபற6ப�>�ள1. ஆனா0 
த<ேபாைதய வ-ைலவாசி உய&I ம<2 ேவைலயா�கள�  
�லி உய&I காரணமாக ேம
 �ைற"1 தர இயலா1 
எனI ெத/வ-"1�ளதா0 ேம<கAட ஒ6பJத 
அ�6பைடய-0 ேவைல ெசFf ேபா1 மதி6ப;��<�� 
அட�� என ெத/வ-"1�ளத  அ�6பைடய-0 
இJநக&ம ற"தி  ஒ6�த
(� ைவ(க6ப>கிற1. 

       அ
வலக �றி6�  
1. ேம<ப� பண-(� ஒ6பJதகார& 

தி$.N.ரவ-XசJதிர  மதி6ப;�>" 

ெதாைகைய வ-ட 4.80 சதவ ?த 

�>தலாக பண-ய-ைன ெசF1 

ெகா>(க வழ�கிய j றாவ1 

சமத( க�த"திைன ஏ<2 

ஒ6பJத6��ள�ய-ைன ம ற 

அ=மதி(கலா. 

2. ேம<ப� பண-(� 4.80 சதவ ?த 

�>த0 ஒ6பJத6��ள�ய-ைன 

மதி6ப;�>" ெதாைக(�� 

பண-ய-ைன ெசF1 S�(கI 

ம ற அ=மதி(கலா. 

3. ேம<ப� பண-ய-  அவசர 

அவசிய க$தி 

இJநக&ம ற"தி  அ=மதிைய 

எதி&ேநா(கி பண-ய-ைன 

ேம<ெகா�ள ம ற"தி  அ=மதி 

ேவAட6ப>கிற1 
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ெபா$�.6 
நகரா�சி நி&வாக ஆைணய&, ெச ைன அவ&கள�  
ெசய0Sைற ஆைண க�த எA.Endt.No.14754/2020/E1, 
நா�.11.09.2020- ப� ஒ$�கிைணJத நக&6�ற ேமபா�> 
Sகைம தி�ட (IUDM) 2020-21 தி�ட"தி  கீ8 சாைல பண-க� 
ேம<ெகா�ள இJநக&ம ற தன1 14.09.2020- ேததிய 1477 
எAண-�ட த?&மான"தி0 நி&வாக அ=மதி வழ�கிf�ள1. 
நகரா�சி நி&வாக இய(�நரக தைலைம ெசய<ெபாறியாள&, 
ெச ைன அவ&கள�  ெசய0Sைற ஆைண க�த 
ந.க.எA.15089-19/2020/DO2, நா�.19.09.2020- ப� ேம<கAட 
பண-(� ெதாழி0h�ப அ=மதி வழ�க6ப�>�ளத  
அ�6பைடய-0 சாைல பண-க� ேம<ெகா�ள 22.10.2020- 
ேததிய-0 ஒ6பJத6��ள� ெபற6ப�ட1. வர6ெப<ற இ$ 
ஒ6பJத6��ள�கK ஒ6பJதகார&கள�  ெதாழி0h�ப த�தி 
வாFJததாக உ�ள1 என இJநகரா�சி ெபாறியாள& அறி(ைக 
சம&6ப-"1�ளா&. அதன�6பைடய-0 ேம<ப� பண-(� 
வர6ெப<ற ஒ6பJததார& தி$.N.ரவ-XசJதிர  எ பவர1 
ஒ6பJத6��ள� த�தி ெபறாததா0 மLதS�ள ஒ$ 
ஒ6பJத6��ள�ய-  வ-பர கீ8(கAடவா2 

வ. 
எA. 

பண-ய-  ெபய& 

மதி6ப;�> 
ெதாைக 
இல�ச"

தி0 

ஒ6பJ
ததார& 
ெபய& 

ஒ6பJத6��
ள� சதவ ?த 
அதிக / 
�ைறI 

1 

இJநகரா�சி(�� 
ப�ட 
ெச��(�ள 
Sத0 
பா6பா �ள 
வைர ெச0
 
பாைதய-0 
தா&சாைல 
அைம"த0 
(சி6ப V) 

85.00 
M.ெச0
வராn 

4.95% அதிக 

        ேம<ப� த�தி ெப<ற ஒ$ ஒ6பJத6��ள� 
வழ�கிf�ள தி$.M.ெச0வராn அவ&கK(� 27.10.2020 அ 2 
ஒ6பJத6��ள� சதவ ?த"ைத �ைற"1 ெகா>(க அறிவ-6� 
க�த அ=6ப-யதி0 ேம<ப� ஒ6பJததார& மதி6ப;�> 
ெதாைகைய வ-ட 4.90 சதவ ?த �>தலாக ெசF1 ெகா>(க 
சமதி"1 க�த வழ�கிf�ளா&. ேம
 28.10.2020 அ 2 
ஒ6பJத6��ள� சதவ ?த"ைத �ைற"1 ெகா>(க ேக�> 2வ1 
க�த அ=6ப-யதி0 ேம<ப� ஒ6பJததார& மதி6ப;�> 
ெதாைகைய வ-ட 4.85 சதவ ?த �>தலாக ெசF1 
ெகா>(கI சமதி"1 க�த வழ�கிf�ளா&. ேம
 
29.10.2020 அ 2 ஒ6பJத6��ள� சதவ ?த"ைத �ைற"1 
ெகா>(க ேக�> 3வ1 அறிவ-6� க�த அ=6ப-யதி0 
ேம<ப� ஒ6பJததார& மதி6ப;�> ெதாைகைய வ-ட 4.80 
சதவ ?த �>தலாக ெசF1 ெகா>(கI சமதி"1 க�த 
வழ�கிf�ளா&. இJநகரா�சி ெபாறியாள& தன1 
அறி(ைகய-0 ேம<ப� பண-(� ஒ6பJதகார& jல j 2 
Sைற வ-ைல(�ைற6� க�த ெபற6ப�>�ள1. ஆனா0 

அ=மதி(க6 
ப�ட1 



 
 
                                            தன�அ
வல& (ம) ஆைணயாள&, 
                                                   �ள�ய��� நகரா�சி. 

த<ேபாைதய வ-ைலவாசி உய&I ம<2 ேவைலயா�கள�  
�லி உய&I காரணமாக ேம
 �ைற"1 தர இயலா1 
எனI ெத/வ-"1�ளதா0 ேம<கAட ஒ6பJத 
அ�6பைடய-0 ேவைல ெசFf ேபா1 மதி6ப;��<�� 
அட�� என ெத/வ-"1�ளத  அ�6பைடய-0 
இJநக&ம ற"தி  ஒ6�த
(� ைவ(க6ப>கிற1. 

       அ
வலக �றி6�  
1. ேம<ப� பண-(� ஒ6பJதகார& 

தி$.M.ெச0வராn மதி6ப;�>" 

ெதாைகைய வ-ட 4.80 சதவ ?த 

�>தலாக பண-ய-ைன ெசF1 

ெகா>(க வழ�கிய j றாவ1 

சமத( க�த"திைன ஏ<2 

ஒ6பJத6��ள�ய-ைன ம ற 

அ=மதி(கலா. 

2. ேம<ப� பண-(� 4.80 சதவ ?த 

�>த0 ஒ6பJத6��ள�ய-ைன 

மதி6ப;�>" ெதாைக(�� 

பண-ய-ைன ெசF1 S�(கI 

ம ற அ=மதி(கலா. 

3. ேம<ப� பண-ய-  அவசர 

அவசிய க$தி 

இJநக&ம ற"தி  அ=மதிைய 

எதி&ேநா(கி பண-ய-ைன 

ேம<ெகா�ள ம ற"தி  அ=மதி 

ேவAட6ப>கிற1. 


