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இராஜபாைளய	 நகராசி 

04.02.2019 

தி�வ��வ� ஆ�� 2047 விள	பிவ�ட	 ைத மாத	 21	 ேததி 2018 

	 வ�ட	 பி%ரவ& மாத	 4	 ேததி தி'க�கிழைம இ)நகராசியி* 

பி.எ,.-மாரசாமிராஜா நிைன/01டம�டப2தி3 மாைல 4.00 

மணி0- இ)நக� ம*ற2தி* அவசர01ட நடவ80ைகக�. 

வ�ைக-தி�.க.சரவண*,பி.எ,.சி.,தனி அ<வல� 

 

1 ) இ�நகரா	சி எைல��	ப	ட 6வ� வா�� ெப�ய கைட வ �தி 

பி� ற"  ஓ$ய" ளி ெத'வி (மா� 0.80 மீ	ட� வி	ட.தி 40” 

உயர.தி உ2ள ஈ4சி மர.ைத 2.1.2018- ஏல" விட9ப	டதி கீ; 

க<ட =�> நப�க2 ஏல.தி கல�� ெகா<டா�க2. 

      இதி அதிகமாக ஏல" ேக	க9ப	டவ'�� உ.திரA வழCக ம�ற 

அDமதி ேவ<ட9ப�கிற�. (இ2/7928/2018) 

 

ெபய� ஏல.ெதாைக 
1) தி'. அ'ணாசல" J.1200/- 
2) தி'. ேகாவி�த� J.1190/- 
3) தி'. பிரபாகர� J.1210/- 

 

அ<வலக0-றி%=: 

1) ம�ற" அDமதி�கலா". 

2) L�தலாக ஏல" ேக	க9ப	�2ள தி'.பிரபாகர� எ�பவ'��   
  உ.திரA வழCகA" ம�ற" அDமதி�கலா". 
 
த>�மான	 எ� 1 அ?மதி0க%பட@ 
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2 ) இ�நகரா	சி�� ெசா�தமான T.P.மிN ேரா	O உ2ள க	டண� 
கழி9பைறயி க	டண" வP ெச$Q" உ�ம� கால" 31.01.2019 
ROவைடகிற�.  2" உ�ம.திSகான ஒ9ப�த9 2ளி ேகாரA", நாளிதழி 
விள"பர" ெச$வதS� ஆ�" ெசலA. ெதாைக��", ம�ற அDமதி 
ேகார9ப�கிற�. .(652/2016/A1)   

  

அ<வலக0-றி%=: 

1.ம�ற" அDமதி�கலா". 
2.அவசர அவசிய" க'தி தனி அXவல மS>" ஆைணய� R� 
அDமதி அளி.� ெதாட� நடவO�ைக எ�.தைத ம�ற" 
அCகீக��கலா". 
 

த>�மான	 எ� 2 அ?மதி0க%பட@ 
 
3 ) இ�நகரா	சி வா�� எ<14,  கேழ�தி சாைல, கதA எ<.117. 

தி'.பி.பால(9பிரமணிய�, (ெபா����"ப ேமேனஜ� மS>" க�.தா 

Nதான.தி) எ�பவ� Zவிலி .[�, Rத�ைம மாவ	ட 

உ�ைமயிய ந�திம�ற.தி ெசா.�வ� உய�A ெச$ய9ப	டைத 

எதி�.�, OS.No.276/2018.I.A.No.987/2018,   நா2.03.12.2018�பO இ�நகரா	சி 

மீ� வழ�� ெதாட���2ளா�.  இ\வழ�� நா2.(06.02.2019) வா$தா 

ஏSப	�2ள�.  இ\வழ�கிைன நகரா	சி வழ�கறிஞ� 

தி'.ேக.காளிதாN,எ".ஏ.,பி.எ., அவ�க2 ஆஜராகி நட.திடA", ேமX" 

வ.எ< �.தைக இட" ஏல 
ெடபாசி	 
ெதாைக 

சாவ�சி 
சா�> 
மதி9  

சாவ�சி�� 
பதி ெசX.த 
ேவ<Oய 
ெடபாசி	 

1. இராஜபாைளய" 
நகரா	சி T.P. 

மிN ேரா	O 
உ2ள க	டண� 
கழி9பைற வP 
உ�ம"  

1,00,000/- 2,00,000/- 1,00,000/- 
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இ\வழ�கிSகான ெசலA. ெதாைக J.10,000/- (ப.தாயிர") ம�ற 

அDமதி�� ைவ�க9ப�கிற�. (ந.க.எ<.7725/2018/அ2) 

அ<வலக0-றி%= – அDமதி�கலா" 

த>�மான	 எ� 3 அ?மதி0க%பட@ 
 

4 ) இ�நகரா	சி ெபாறியிய பி�வி உ2ள TCM7189 ேடCக� லா�யி�  

இட� ப�கR2ள ேசNத ஒO�� வி	ட நிைலயி இ'9பதா, ேமSபO 

வாகன.தி� இர<� ப�கR" L�தலான ெப�ய ப	ைட ெகா�.� 

ெவOC அO.� அதS� ேதைவயான ேபா	 மS>" ந	�க2 

ேமSெகா2வதS� உ.ேதச மதி9ப�ீ ெதாைக J.12,325/- (Jபா$ 

பனிெர<டாயிர.� R�cSறி இ'ப.தி ஐ�� ம	�") ம�ற.தி� 

அDமதி ேவ<ட9ப�கிற�. (இ2/6/2018) 

அ<வலக0-றி%=: 

1) ம�ற" அDமதி�கலா" 

2) அவசர அவசிய" க'தி ஆைணய� மS>" தனி அதிகா�           
அவ�களி� R� அDமதி ெபS> பணிகைள ேமSெகா2ளA"  ம�ற" 
அDமதி�கலா". 
 

த>�மான	 எ� 4அ?மதி0க%பட@ 
 

5 )  இ�நகரா	சி ெபாறியிய பி�வி உ2ள TN67 W 6557  �Oந�� 

வாகன.தி உ2ள டய�க2 ேத$வைட��2ளதா நா�� டய�கg�� 

hப	ட� பணி ேமSெகா2வதS� உ.ேதச மதி9ப�ீ ெதாைக J.17,200/- 

(பதிேனழாயிர.� இ'i>) ம	�" ம�ற.தி� அDமதி 

ேவ<ட9ப�கிற�. (இ2/7850/2018) 

அ<வலக0-றி%=: 

1) ம�ற" அDமதி�கலா". 

      2) அவசர அவசிய" க'தி ேமSபO பணிகைள ஆைணய� மS>"    
        தனி அதிகா� அவ�களி� R� அDமதி ெபS> பணிகைள  
        ேமSெகா2ளA" ம�ற" அDமதி�கலா". 
 



4 

 

த>�மான	 எ� 5 அ?மதி0க%பட@ 
 
 
6 )  இ�நகரா	சி ெபாறியிய பி�வி உ2ள TCM7189 ேடCக� லா�ைய 

பj� பா���" ெபா'	� 21.1.2019- விைல9 2ளி ேகார9ப	டதி 

கீ;க<ட இர<� விைல9 2ளிக2 வர9ெபS>2ளன. வர9ெபSற 

விைல9 2ளிைய ROA ெச$ய ம�ற அDமதி ேவ<‘ட9ப�கிற�.  

(இ2/6/2019) 

 

 

அ<வலக0-றி%=: 

1) ம�ற" அDமதி�கலா". 

2) �ைற�த விைல9 2ளி ெகா�.�22ள Zரா" ேமா	ட� ஓ��N    
  நி>வன.தார'�� ேவைல உ.திரA வழCகA" ம�ற"   
  அDமதி�கலா". 

 
த>�மான	 எ� 6 அ?மதி0க%பட@ 
 

7 ) இ�நகரா	சி�� ெசா�தமான கைட �.தைக இடCகg�� 24.01.2019 

அ�> ஏல" ஒ9ப�த9 2ளி ேகார9ப	டதி,கீ;�க<ட விவர9பO 

ஒ9ப�த9 2ளிக2 வர9ெபSற�.(.652/2016/A1) 

 

வ.
எ
< 

  
 �.தைக இன 
   விவர" 

  ஒ9ப�த9 2ளி       
  அளி.�2ளவ�       
     விவர" 

அரசாCக 
மதி9      
 மாத 
வாடைக 

ஒ9ப�த9 2ளி 
மாத வாடைக 

1. பைழய ேப'�� 
நிைல ஏ.சி.கைட 
எ< : 6 

எN.O.ேகாபி 
கி'mணா,33/98பி 
மாடசாமி ேகாவி 
ெத',இராஜபாைளய" 

12,000/- 12,000/- 

1)  ேவR'க� ேமா	ட� ஓ��N 
272எ  கேழ�தி ேரா� 

J.12,750/- 

2) Zரா" ேமா	ட� ஓ��N  
354, RடCகியா� ேரா� 

J.12,325/- 
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2. பைழய ேப'�� 
நிைல ஏ.சி.கைட 
எ< : 7 

ெபா.நடராஜ� 
த/ெப.ெபா�D4சாமி 
பைழயபாைளய" 
�மர� ெத', 
இராஜபாைள" 

12,000/- 12,000/- 

3. பைழய ேப'�� 
நிைலய.தி 
ைசவ உணA 
வி�தி�� ேம 
 ற" உ2ள 
காைர கைட 

M.Rக"ம� அலி, 
203.பி,ச"ம�த ர" 
சீத�காதி ெத', 
இராஜபாைளய" 

8,000/- 8,000/- 

4.  திய ேப'�� 
நிைலய கைட 
எ<.21 

K.வஹிதாபாD 164,பி6, 
சீத�காதி ெத', 
இராஜபாைளய" 

4,000/- 1650/- 

5.  திய ேப'�� 
நிைலய கைட 
எ<.22 

K.வஹிதாபாD 164,பி6, 
சீத�காதி ெத', 
இராஜபாைளய" 

4,000/- 1650/- 

 

       இ\விடCகg�� 30.08.2017 Rத பலRைற ஏல"/ஒ9ப�த9 2ளி 
ேகா�9ப	�2ள�. 

       வ�ைச எ< 1 Rத 3 வைர உ2ள இளCக2, ஒேர 
ஒ9ப�த 2ளியாக இ'�தாX" அரசாCக மதி9  ெதாைக���ய 
ஒ9ப�த9 2ளி ெதாைகயாக உ2ளதா, ேமS�றி9பி	ட 
ஒ9ப�த9 2ளிைய ஏSக ம�ற.தி அDமதி ேகார9ப�கிற�. 

       வ�ைச எ< 4 மS>" 5���ய ஒ9ப�த9 2ளி ெதாைகக2 
அரசாCக மதி9பிS� �ைறவாக உ2ளதா ம> ஏல"/ஒ9ப�த9 2ளி 
ேகார ம�ற.தி� அDமதி�� ைவ�க9ப�கிற�. 

அ<வலக0-றி%= : 

                                    அDமதி�கலா" 

 

த>�மான	 எ� 7 அ?மதி0க%பட@ 
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8 ) இ�நகரா	சி�� ெசா�தமான O.பி.மிN ேரா	O உ2ள க	டண 

கழி9பைறயி, க	டண" வPலி��" உ�ம.திS� 25.01.2019 அ�> 

ஏல"/ஒ9ப�த9 2ளி ேகார9ப	ட�. 

                யா'" ஏல.தி கல�� ெகா2ளவிைல.கீ;�க<ட 

இர<� நப�க2 ம	�" ஒ9ப�த9 2ளி அளி.�2ளன�. (652/2016/A1) 

 

வ.எ< ஒ9ப�த9 2ளி அளி.�2ளவ� 
விவர" 

ஒ9ப�த9 2ளி ெதாைக  
(ஒ' வ'ட.திS�) 

1. N.விஜயல	(மி, 100 அ"ம� 
ெபா	ட ெத', இராஜபாைளய" 

J.3,25,000/- 

2. ப.�'சாமி,  100 அ"ம� ெபா	ட 
ெத',  இராஜபாைளய" 

J.3,10,000/- 

  

           =�றா<� சராச�. ெதாைக J.2,94,233/- மS>" கட�த 
ஆ<� �.தைக ெதாைக J.3,08,700/- ஆகியவSைற விட வ�ைச எ< 1 
�றி9பி	�2ள N.விஜயல	(மி எ�பவ� ஒ9ப�த9 2ளி ெதாைக 
L�தலாக J.3,25,000/- என �றி9பி	�2ளதா அ�னா�� 
ஒ9 �த9 2ளிைய ஏSக ம�ற.தி� அDமதி�� ைவ�க9ப�கிற�. 

அ<வலக0-றி%= : 

                                    அDமதி�கலா" 

 

த>�மான	 எ� 8 அ?மதி0க%பட@ 
 

9 ) இ�நகரா	சி அXவலக பய�பா	OS�� எj� ெபா'	க2 கணினி 
உபேயாக.திS�� ேடான� மS>" இதர ெபா'	க2 2018 – 2019" 
ஆ<OS� ெகா2Rத ெச$ய இ�நக� ம�ற த��மான" எ< 446 
நா2.28.03.18 30,00,000/- R9ப� ல	ச" அDமதி அளி.த�  ெபய� 
எj� ெபா'	க2 விநிேயாக" ெச$ய 08.01.2019 ேததிய விைல9 2ளி 
அறிவி9  ேகா�யதி கீ;காp" விவர9பO அர( L	�றA அ4சக.தி 
இ'�� விைல9 2ளி ெபற9ப	ட�. 
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1)தி'ெநேவலி மாவ	ட கா�	ரா�	 ேவைல ேசைவ ெதாழி 
L	�றA ெசாைச	O லிமிெட	 ஐ.எ�.O ந"ப� 8/2007-2008 37 சCகர� 
ேகாவி ேரா� தி'ெநேவலி – J.594050. 

2)தி.சித"பரனா� ேலப� கா�	ரா�ட� ேசைவ ெதாழி L	�றA 
ெசாைச	O லிமிெட	 ஐ.எ�.O ந"ப� OqOஐ 6/2006-2007 18A/23A பாைளய" 
ேகா	ைட ேரா� [.���O – J. 586100. 

3)தி ேமலகர" அ4( ேவைல ெதாழி L	�றA ெசாைச	O லிமிெட	 
ஐ.எ�.O ந"ப� 923 41/24A Qவராr ேகாவி ெத' ெத�கைர – J. 593875. 

ேமSக<ட அர( L	�றA =�> நி>வன.தி� தி சித"பரனா� ேலட� 
கா�	ரா�ட� ேசைவ ெதாழி L	�றA ெசாைச	O லிமிெட	 ஐ.எ�.O 
ந"ப� OqOஐ 6/2006-2007 18A/23A பாைளய" ேகா	ைட ேரா� [.���O 
வ	Oயி விைல9 2ளி ெதாைக �ைறவாக இ'�ததா ேமSபO 
நி>வன.தி� விைல9 2ளிைய ஒ9 �ெகா2ள ம�ற.தி� அDமதி 
ேவ<ட9ப�கிற�. ேகா9  எ< :  பி2/1134/2015 

 

அ<வலக0-றி%= :  

1. ம�ற" அDமதி�கலா" 
2.வல4சிரா$வி� அவசர அவசிய" க'தி �ைற�த விைல9 2ளி 
ெகா�.�2ள வ�ைச எ< 2 க<ட நி>வன.திS� விநிேயாக உ.தரA 
வழCகியைதQ" ம�ற" அDமதி�கலா". 
 

த>�மான	 எ� 9 அ?மதி0க%பட@ 
                                        
10 ) இ�நகரா	சி�� எைல��	ப	ட ப�திகளி 2018 -2019" 
ஆ<OSகான வ� மS>" வ�யிலா இடCகளி� வ�யிைன வP 
ெச$ய ஏ�வாக ஆ	ேடா =ல" விள"பர" ெச$ய 03.01.2019 அ�> 
விைல9 2ளி ேகா�யதி கீ;�க<ட =�> விைல9 2ளிக2 
வர9ெபS>2ள�. 

வ�ைச 
எ< 

நி>வன.தி� விபர" நா2 ஒ�>�� ஆ	ேடா 
வாடைக ெதாைக J. 

1. ெஜ$ஹி�. ஆ	ேடா 253, 
சிCகராஜா�ேகா	ைட 
இராஜபாைளய" 

J.2000/- 

2. S.Zரா", எ.70, தி'வ2gவ� J.2100/- 
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நக� இராஜபாைளய"  
3. S.தியாகராஜ� 95, மாடசாமி 

ேகாவி ெத', 
இராஜபாைளய" 

J.2250/- 

 

வ�ைச எ< 1 �றி9பி	�2ள ெஜ$ஹி�. ஆ	ேடா உ�ைமயாள� 
எ.எ.ராம(9பிரமணிய� எ�பவ�� விைல9 2ளி ெதாைக �ைறவாக 
உ2ளதா அ�னா�� விைல9 2ளிைய அCகிக��கலா". 

அ<வலக0-றி%= :  

1 ம�ற" அDமதி�கலா" 
2 அவசர அவசிய" க'தி ஆைணய� மS>" தனி அXவல� R� 
அDமதி அளி.� நடவO�ைக எ��க9ப	டைத ம�ற" அCகிக��கலா". 
.  

த>�மான	 எ� 10 அ?மதி0க%பட@ 
 

11 ) இராஜபாைளய" நகரா	சி�� ெசா�தமான பைழய ேப'�� நிைலய 

ெத�ப�க கைட எ< 2 மS>" 3�� �.தைக உ�ம" ேகா� 

தி'மதி.ம.ெச�தாமைர எ�பவ� Rத�ைம மாவ	ட உ�ைமயிய 

ந�திம�ற" Zவிலி .[� ந�திம�ற.தி வழ�� எ< O.S.277/2018 

வழ�� ெதாட���2ளா�. 

           இ\வழ�கி நகரா	சி சா�பாக தி'.K.காளிதாN, 

வழ�கறிஞைர ஆஜராக ம�ற.தி அDமதி ேகார9ப�கிற�. ேமX" 

இ\வழ�கிS� ஆ�" ெசலA. ெதாைககg��" ம�ற.தி� அDமதி�� 

ைவ�க9ப�கிற�.( 7690/2018/A1) 

 அ<வலக0-றி%= :  

1. ம�ற" அDமதி�கலா" 
2 அவசர அவசிய" க'தி ஆைணய� மS>" தனி அXவல� R� 
அDமதி அளி.� நடவO�ைக எ��க9ப	டைத ம�ற" அCகிக��கலா". 
  

த>�மான	 எ� 11 அ?மதி0க%பட@ 
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12 ) இராஜபாைளய" நகரா	சி ெபா� (காதார பி�வி ஓ	�நராக 
பணி ��� காலமான தி'.இளCேகாவ� எ�பவ�� 
வா�(கg�கிைடேயயான க'.� ேவ>பா� காரணமாக வழ�� எ<.WP 
(MD)17-21-2017� பO ெச�ைன உய�ந�திம�ற ம�ைர கிைளயி வழ�� 
நைடெபS> வ'கிற�. 

              இ\வழ�� ெதாட�பாக பா�ைவ 1 க<�2ள ேலா� 

அதல. வழ�� எ< MD.HC/2018� பO வழ�கறிஞ� தி'.அழ� (�தர" 

எ�பவ இ\வழ�கி ஆஜரானதSகான ெதாைக J.7500/- ம	�" 

அ�னா'�� வழCக ம�ற.தி� அDமதி ேவ<ட9ப�கிற�. 

(எ41/7928/2018) 

அ<வலக0-றி%= :   

1. ம�ற" அDமதி�கலா" 
 

த>�மான	 எ� 12 அ?மதி0க%பட@ 
 

 

   

 

                                                ஆைணயாள�/தனி அ<வல� 

                                                   இராஜபாைளய	 நகராசி 


