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bghUŸ v©..1 Ïuhkehjòu« efuh£Á Mizahs® É‹-2021-¡fhd eh£F¿¥ò k‹w¤Â‹ gh®it¡F it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò- k‹w« gÂÎ brŒayh«. 
 

Ô®khd« vÔ®khd« vÔ®khd« vÔ®khd« v©.1©.1©.1©.1442442442442 

gÂÎ brŒgÂÎ brŒgÂÎ brŒgÂÎ brŒa¥g£lJ.a¥g£lJ.a¥g£lJ.a¥g£lJ.    

    

bghUŸ v©..2                               Ïuhkehjòu« efuh£Á bgh¿ahs® É‹-2021-¡fhd eh£F¿¥ò k‹w¤Â‹ gh®it¡F 

it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò- k‹w« gÂÎ brŒayh«.        

 

Ô®khd« v©.1Ô®khd« v©.1Ô®khd« v©.1Ô®khd« v©.1443443443443 

gÂÎ brŒa¥g£lJ.gÂÎ brŒa¥g£lJ.gÂÎ brŒa¥g£lJ.gÂÎ brŒa¥g£lJ.    

    

bghUŸ v©..3 இராமநாத�ர� நகரா�சி எ�ைல���ப�ட ப�திய�� மி�வா�ய�தினாரா� �திதாக மி� 
மா�றிக� ெபா!�த"ப�#�ள%.இதனா� ஏ�கனேவ உ�ள ெத! வ�ள��க*�கான மி� 
இைண"� (மி� மா�றி ெபா!�தி உ�ளதா�) %./�க"ப�#�ள%. எனேவ ேம�ப/ 
%./"� ெச0ய"ப�ட மி� வ�ள��க*�� �திதாக ம1�ட2 பா�3 ெபா!�%வத�� 
உ�ேதச ெசலவ�ன� 4.4.50 ல�ச�தி�� நகரா�சி ெபா% நிதிய�� கீ9 பண�ேம�ெகா�ள 
நக2ம�ற அ;மதி�� ெபா!� ைவ�க"ப#கிற%. 
அ�வலக �றி
� – ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
 

Ô®khd« v©.1444Ô®khd« v©.1444Ô®khd« v©.1444Ô®khd« v©.1444    

மற ெபா��    V‰V‰V‰V‰òòòò....    



bghUŸ v©..4 இராமநாத�ர� நகரா�சி வா2# எ.-7, 26 ம�B� 28 உ�ள ெசா�%வ�வ�தி"�க� 7073, 
260301, 260302, 260303, 28199, 28200, 280202, 28195,28197, 28198 ஆகிய வ�வ�தி"�க*�� 
உய��சாசன� ெதாட2பாக  உய2நHதிம�ற� ம�B� உIசநHதிம�ற�தி� தH2"� ெபற"ப�# 
அத� அ/"பைடய�� ெபய2 மா�ற� ெச0ய� ேகா�J�ள ம;�க*�� இKநகரா�சி நக2 
ம�ற வழ�கறிஞ2 தி!.எ�.சரவணபா� எ�பவ2 வழNக"ப�ட ச�ட க!�%!வ��� 
க�டண� 4.24,000/- ைய வழNக ம�ற" ெபா!� ேவ.ட"ப#கிற%. 
அ�வலக �றி
� – ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
 

Ô®khd« v©.1445Ô®khd« v©.1445Ô®khd« v©.1445Ô®khd« v©.1445    

mYtyfmYtyfmYtyfmYtyf¡¡¡¡    F¿¥ò F¿¥ò F¿¥ò F¿¥ò     V‰òV‰òV‰òV‰ò....    

    

bghUŸ v©..5 இராமநாத�ர� நகரா�சி�� பா�தியமான பா./�க.மா0சாமி க�டண கழி"பைற 01.06.2020 
Pத� 31.05.2023 வைர ெதா�"� கால Pைறய�� தி!.ப�.எ3.ராP எ�பவ2 ஏல� எ#�% 
01.06.2020 Pத� 31.05.2021 வைர ஓரா.# கால�தி���ய ஏல� P/வைடK% வ��ட%. 
எனேவ ேம�ப/ நபரா� ��தைகய�ைன ெதாட2K% நட�த இயலாத காரண�தினா� 
14.06.2021-� நகரா�சி வச�  பா./க.மா0சாமி க�டண கழி"பைற ஒ"பைட�க"ப�ட%. 
எனேவ ேம�க.ட இன�தி�� ஏல�/ ஒ"பKத"��ளS ேகா� நடவ/�ைக எ#�கT� ம�B� 
த�ேபா% ெபா% ஊரடN� கால� எ�பதா� ஏல� நைடெபB� வைர %ைற Vல� வW� 
ெச0யT� ம�ற�தி� ெபா!� ைவ�க"ப#கிற%. 
அ�வலக �றி
� – 1)ம�ற� அNகீக��கலா�. 
                    2)நி2வாக நல� க!தி தனS அXவல�� P� அ;மதி ெப�B ஏல� 
ேகார P� அ;மதி ெப�B ஏல� ேகார நடவ/�ைக ேம�ெகா.டைத ம�ற� 
அ;மதி�கலா�. 
                    3)ெபா% ஊரடN� கால� P/J� வைர %ைற Vல� வW� ெச0ய 
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ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
 

bghUŸ v©..6 இராமநாத�ர� நகரா�சிய�� உNக� ெதா�தி PதலைமIச2 தி�ட�தி� கீ9 வர"ெப�ற 
ம;வ�� வா2# எ.-20, சிவஞான�ர� ப�தி சாைலய�� தா2 சாைல சீரைம�% த!மாB 
ேகார"ப�#�ள%. அத�ப/ ேம�ப/ சாைலய�� தா2 தள� சீரைம��� பண��� தயா2 
ெச0ய"ப�ட மதி"பY# 4.2.70 ல�ச�தி�� நகரா�சி ெபா% நிதிய�� கீ9 பண� ேம�ெகா�ள 
ம�ற�தி� அ;மதி�� ேவ.ட"ப#கிற%. 
அ�வலக �றி
� – 1)ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
                    2)அரZ ஒ%�கீ�/� கீ9 ஏேத;� ஒ! தி�ட�தி� கீ9 P�;�ைம 
அ/"பைடய�� ேம�ப/ பண�ய�ைன ேம�ெகா�ளT�, அத�கான ெசலவ�ன�தி�� ம�ற� 
அ;மதி�கலா�. 
                    3)இ"பண� அவசர அவசிய பண� எ�பதினா� நக2ம�ற அ;மதிைய 
எதி2ேநா�கி தனSஅXவல2 ம�B� ஆைணயாள2 அவ2களS� P� ஒ"�த� ெப�B 
ஒ"பKத"��ளS ேகா!வைதJ� ம�ற� ப��ேன�� வழNகலா�. 
ந.க.எ..1415/2021/இ1 
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bghUŸ v©..7 இராமநாத�ர� நகரா�சி, [0ைம இKதியா இய�க�, திட�கழிT ேமலா.ைம தி�ட�தி� 
கீ9 \.]ர� ெசயலா�க ைமய� 3 இடNகளS� இய�க"ப#கிற%. இவ�றி� 
திட�கழிTகைள அைர���  Shredding Machine அ/�க/ பiதாகி வ!வதா� \.]ர� 
ெசயலா�க ைமய�தி�, திட�கழிTகைள ைகயா*வதி� சிரம� ஏ�ப#கி�ற%. 
திட�கழிTகைளஅைர��� இயKதிர�திைன காலPைறய�� பராம�"� ெச0தா� தா� 
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இயKதிர� தைடய��றி ெசய�ப#�.எனேவ ேம�க.ட V�B \.]ர� தயா���� 
ெசயலா�க� ைமய�தி� உ�ள ெச�/� மிஷிைன வ!டாKதிர, பராம�"ப��� 1 
வ!ட�தி�� ஒ"பைட�% பராம��கலா�.அத�கான உ�ேதச ெசலவ�ன� 4.6.80 
ல�ச�தி�� நகரா�சி ெபா%நிதிய�� ம�ற�தி� அ;மதி�� ேவ.ட"ப#கிற%. 
அ�வலக �றி
� – ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
ந.க.எ..1400/2021/இ1 
 

bghUŸ v©..8 இராமநாத�ர� நகரா�சிய�� கீ9 ெசய�ப#� இர.# அ�மா உணவக�தி�� ேதைவயான 
கா0கறிக� வ�நிேயாக� ெச0வத�� 09.06.2021 அ�B  வ�ைல"��ளSக� ேகார"ப�ட%. 
வ�ைல"��ளSக� ேகார"ப�டதி� 16.06.2021 அ�B V�B வ�ைல"��ளSக� ேகார"ப�டதி� 
ம�ற�தி� பா2ைவ���, P/வ���� ைவ�க"ப#கி�ற%. 

ெபா!�க� தி!.எ�.ெஜய�மா2 
JRK கா0கறி 
வ�யாபார� 

தி!மதி.அ�பரசி 
ராகவ� கா0கறி 

வ�யாபார� 

தி!.T.�மா2 
சா0கா0கறி 
வ�யாபார� 

த�காளS  4.18.00 4.29.00 4.26.00 

உ!ைள 

கிழN� 

4.29.00 4.36.00 4.34.00 

ப�லா�  4.38.00 4.43.00 4.44.00 

பY�3 4.87.00 4.90.00 4.92.00 

ேகர� 4.60.00 4.68.00 4.66.00 
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க�தி��கா

0  

4.32.00 440.00 4.37.00 

மிளகா0  4.46.00 4.56.00 4.54.00 

க!ேவ"ப�

ைல  

4.28.00 4.31.00 4.29.00 

ம�லி 

இைல 

4.42.00 4.43.00 4.44.00 

இpசி  4.57.00 4.58.00 4.59.00 

            ேம�ப/ வர"ெப�ற வ�ைல"��ளSகளS� வ�ைச எ.-1� க.ட 
தி!.எ�.ெஜய��மா2, JRK கா0கறி வ�யாபார�, இராமநாத�ர� அவ2க� 
ெகா#�ட%�ளவ�ைல"��ளS �ைறவாக இ!"பதா� இqவ�ைல"��ளSைய ஏ�B வ�நிேயாக 
உ�திரT வழN�வத�� ம�ற�தி� அ;மதி�� ேவ.ட"ப#கிற%. 
அ�வலக �றி
�–அவசர அவசிய� க!தி ம�ற�தி� அ;மதிைய எதி2ேநா�கி P� அ;மதி 
ெப�B வ�நிேயாக உ�திரT வழN�வைதJ� ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
 

bghUŸ v©..9 இராமநாத�ர� நகரா�சி, பாதாள சா�கைட தி�ட பராம�"ப�� உ�ள கழிTநH2 Z�திக�"� 
நிைலய�தி�, மாவ�ட Z�BIWழ� ெபாறியாள2, இராமநாத�ர� அவ2களா� ஆ0T 
ெகா.டதி�, கழிTநH2 Z�திக�"� நிைலய�தி�  Full Bore Electromagnetic Flow Meter,  ம�B�  
Superuantant Pump  ெபா!�த"படவ��ைல எ�B�, அதைன உடேன கழிTநH2 Z�திக�"� 
நிைலய�தி� ெபா!�தி, அத� வ�பர�திைனதமி9நா# மாZ�க�#பா# வா�ய�தி�� 
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ெத�ய"ப#�தT� எ�B அறிTB�த"ப�ட%. எனேவ பாதாள சா�கைட கழிTநH2 Z�திக�"� 
நிைலய�தி� 450MM வ��டP�ள  Flow Meter  ம�B� Supernantent Pump  ெபா!�த"பட 
ேவ.#�. எனேவ ேம�க.ட பண��� தயா2 ெச0ய"ப�ட மதி"பY�# ெதாைகயான 
4.5,00,000/-�தி�� பாதாள சா�கைட தி�ட�தி� கீ9 பண� ேம�ெகா�ள நக2ம�ற நி2வாக 
அ;மதி�� ெபா!� ைவ�க"ப#கிற%. 
அ�வலக �றி
� –ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
 

bghUŸ v©..10 இராமநாத�ர� நகரா�சி, அXவலக�தி� இயNகி வ!� JCB வாகன� TN65-K-4682�� ஒ�#ந2 
பண�ய�ட� இ�லாததா� தனSயா2 ஒ"பKத� Vல� கனரக ஒ�#ந2 உ�ம� ெப�ற 
பண�யாள2 பண�யம2�த"ப�# இ0�க"ப�# வ!கிற%. த�ெபாi% மாவ�ட ஆ�சிய2, 
இராமநாத�ர� அவ2களS� ெசய�Pைற க/த� ந.க.எ..A3/614/2021,நா�.28.06.2021-� 
ேததிய��ப/ அ;மதி�க"ப�#�ள ஊதிய� நாெளா�றி�� 4.595/- வ Hத� 01.04.2021 Pத� 
நி2ணய� ெச0% உ�திரவ�ட"ப�#�ள%. அத� ேப�� JCB  வாகன ஒ�#ந2�� 01.07.2021 
Pத� அ#�த மாவ�ட ஆ�சிய2, இராமநாத�ர� அவ2க� அ;மதி�க"ப#� வ�ைல 
வ�கித� அ�டவைண ெவளSய�#� வைரய�X� அத�கான உ�ேதச ெசலவ�ன� 4.2,20,000/-
�தி�� நகரா�சி வ!வா0 நிதிய�� கீ9 ெசலவ�ன�தி�� நக2ம�ற நி2வாக அ;மதி�� 
ெபா!� ைவ�க"ப#கிற%. 
அ�வலக �றி
� –ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
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bghUŸ v©..11 இராமநாத�ர� நகரா�சி, ெபாறிய�ய� ப��வ�� மதி"பY#க� தயா2 ெச0த�, தி�ட" 
ப�ேரரைணக� தயா2 ெச0த� ம�B� தி�ட" பண�க� க.காண�"� ம�B� தினச� 
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அறி�ைகக� அ;"�த� ேபா�ற பண�க*�� ேபா%மான அளவ�� பண�யாள2க� 
இ�லாததா�, ேம�க.ட பண�க� ேம�ெகா�வதி� சிரம� உ�ள%. எனேவ 
அ"பண�க*�� �#தலாக ஒ! ெதாழி�\�ப பண�யாளைர 1 வ!ட கால�தி�� 
த�காலிகமாக நியமி�%� ெகா�ளT�, அத�கான ெசலவ�ன� 4.3,10,000/-�தி�� ம�ற�தி� 
அ;மதி�� ெபா!� ைவ�க"ப#கிற%. 
அ�வலக �றி
� – ம�ற� அ;மதி�கலா� 
 

    

bghUŸ v©..12 இராமநாத�ர� நகரா�சி���ப�ட ப�திய�� கஜா �யலா� பாதி�க"ப�ட ம1னவ 
கிராமNகளS� உ�ள ம1னவ2க*�� ம1�வள ேம�பா�#� தி�ட�தி� ெபா!�# ம1� 
வ��பைன அNகா/ 6X4=24 ச%ர ம1�ட2 அளவ�� அைம�க ம1�வள உதவ� இய��ந2, 
ம.டப� அவ2களS� க/த� ந.க.எ..5/இ/2020, நா� 28.12.2020-�ேகார"ப�#�ள%.  
 ேம�க.ட இட�தி�� த�ேபாைதய ப�திர  பதிT %ைற சா2பதிவாள2 
இைணயதள மதி"பY�/� ப/ மாத வாடைக 4.4000/- 6X4=24 ச%ர ம1�ட2�� நி2ணய� 
ெச0% அரசாைண எ. (நிைல) எ..285, நா�.29.04.1985 அரசாைண எ. (நிைல) எ.,857, 
நா�.21.07.1986 அரசாைண நிைல எ..135, நா�.13.07.1994-� ெத�வ��க"ப�#�ள வழிகா�# 
ெநறிPைறக� ம�B� நிபKதைனக*�� உ�ப�# இராமநாத�ர� பாலZ"ப�ரமண�ய� 
Zவாமி ேகாவ�� ேம��� ெத! வா2#-D, ப�ளா�-4, �ல எ.-131, த.ண H2 ெதா�/ அ!கி� 
6X4=24 ச%ர ம1�ட2 அளவ�� ம1� வ��பைன அNகா/ அைம�க நகரைம"� ஆ0வாளரா� 
ப�K%ைர�க"ப�#�ளத� அ/"பைடய�� ேம�ப/ இட�தி� ம1� அNகா/ அைம�கT� 
ேமX� அரZ நிBவனமாக இ!"பதா� அத�� V�B மாத வாடைக (4,000X3=12,000) 
P�பணமாக ெசX�த ேகார"ப�#�ள%. ம�ற�தி� ெபா!� ைவ�க"ப#கிற%. 
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அ�வலக �றி
� – 1)ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
                    2)இராமநாத�ர� நகரா�சி���ப�ட பாலZ"ப�ரமண�யZவாமி ேகாவ�� 
ேம�� ெத! த.ண H2 ெதா�/�� அ!கி� 6X4=24 ச%ர ம1�ட2 அளவ�� ம1� அNகா/ 
அைம�க ஒ%�கீ# ெச0ய"ப�# ேம�ப/ இட�தி�� மாத வாடைக 4.4,000/- நி2ணய� 
ெச0ய"ப�#�ள%. ேமX� P� ைவ"�� ெதாைகயாக V�B மாத வாடைக 4.12,000/- 
ெசX�தேகா�யைத ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
 

bghUŸ v©..13 இராமநாத�ர� நகரா�சி பராம�"ப�� உ�ள உய2மி� ேகா�ர மி�க�ப�தி� 400W ேசா/ய� 
ஆவ� வ�ள��க� ெபா!�த"ப�#�ள%. த�ெபாi% ேசா/ய� ஆவ� வ�ள��க*�கான 
உதி� பாகNக� மா2ெக�/� கிைட�காததாX� மி� க�டண ேசமி"� (Energy Saving) 
அ/"பைடய��  ேம�ப/ உய2மி� ேகா�ர வ�ள�கி� 200w  LED வ�ள��க� 
மா�றியைம��� பண��� உ�ேதச ெசலவ�ன� 4.3,85,000/-�தி�� நகரா�சி வ!வா0 
நிதிய�� கீ9 பண�ேம�ெகா�ள ம�ற�தி� அ;மதி�� ெபா!� ைவ�க"ப#கிற%. 
அ�வலக �றி
� – ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
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bghUŸ v©..14 இராமநாத�ர� நகரா�சி பராம�"ப�� உ�ள �திய ேப!K% நிைலய�தி� ேம��ைர �IZ 
(Ceiling Plastrey) ஆNகாNேக உைடK% ேபா0 உ�ள%.பயண�க� வK% ெச�X� ேபா% ெப!� 
அIZ!�தலாகி உ�ள%. ேமX� 29.06.2021-�ேததி அ�B �திய ேப!K% நிைலய�தினா� 
வட�ற� சிறிய அளவ�� �IZ ெபய2K% கீேழ வ�iKததி�, ப�தி��ைக ெச0தியாகி 
மாவ�ட ஆ�சிய2 அவ2களா�, எ#�க"ப�ட நடவ/�ைக வ�பரP� ேகார"ப�ட%. அத� 
அ/"பைடய�� �திய ேப!K% நிைலய ப�தி Piவ%� ஆ0T ெச0ய"ப�டதி�, அ% 
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ேபா�B பல இடNகளS� �IZ" ப�திJட�, மராமர�% பண�க� ேம�ெகா�ள 
ேவ./J�ள%. எனேவ அவசர அவசிய� P�னS�# �திய ேப!K% நிைலய�தி� 
மராமர�% பண�க� ேம�ெகா�ள தயா2 ெச0ய"ப�ட மதி"பY# 4.4.80 ல�ச�தி�� நகரா�சி 
வ!வா0 நிதிய�� கீ9 பண�ேம�ெகா�ள ம�ற�தி� அ;மதி�� ேவ.ட"ப#கிற%. 
அ�வலக �றி
� – ம�ற� அ;மதி�கலா� 
 

bghUŸ v©..15                     இராமநாத�ர� நகரா�சி, வ!வா0 நிதி 2021-22,�திய ேப!K% நிைலய�தி� கிழ�� 
ப�திய�� உ�ள ெபா% கழி"பைற மராமர�% ெச0J� பண��� 29.06.2021-K ேததி 
ஒ"பKத"��ளS ேகார"ப�டதி� கீ9�க.டவாறாக இர.# ஒ"பKத"��ளSக� வர"ெப�றன. 

வ.எ
. 

வர"ெப�ற 
ஒ"பKத"��ளSதார2களS� 

ெபய2க� 

மதி"பY�# 
ெதாைக (4.) 

வழNகிJ�ள வ�ைல 
வ�கித� �#த� /�ைறT 

(4.) 
1. தி!.ேக.ச�தியநாத�, 

ஒ"பKததார2, 
இராமநாத�ர�. 

 
4,00,000/- 

0.10%சதவ�கித� 
மதி"பY�ைட வ�ட 
�ைறT. 

2. தி!.ஆ2.சரவண�, 
ஒ"பKததார2, 
இராமநாத�ர�. 

 
4,00,000/- 

0.10%சதவ�கித� 
மதி"பY�ைட வ�ட அதிக�. 

              ேம�க.ட வர"ெப�ற இர.# ஒ"பKத"��ளSகளS� �ைறKத வ�ைலவ�கித� 
வழNகிJ�ள ஒ"பKத"��ளSதார2 தி!.ேக.ச�தியநாத�, ஒ"பKததார2, இராமநாத�ர� 
அவ2கள% 0.10% சதவ�கித� மதி"பY�ைட வ�ட �ைறவ�ைன ஏ�க ம�ற�தி� அ;மதி�� 
ெபா!� ைவ�க"ப#கிற%. 

Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« Ô®khd« v©.1456v©.1456v©.1456v©.1456    

mYtyfmYtyfmYtyfmYtyf¡¡¡¡    F¿¥òF¿¥òF¿¥òF¿¥ò    V‰òV‰òV‰òV‰ò....    

    



அ�வலக �றி
� – ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
 

bghUŸ v©..16 இராமநாத�ர� நகரா�சி, வ!வா0 நிதி 2021-22, நகரா�சி�� ெசாKதமான ப�/ண�கா�தா� 
ப�திய�� அைமK%�ள உர�கிடNகி� Centralized Processing Unit Shed-� மி� இைண"� ம�B� 
சீரைம"� ம�B� த.ண H2 வசதி ெச0% ெகா#��� பண��� 29.06.2021-� ேததி 
ஒ"பKத"��ளS ேகார"ப�டதி� கீ9�க.டவாறாக இர.# ஒ"பKத"��ளSக� வர"ெப�றன. 
வ.எ. வர"ெப�ற ஒ"பKத"��ளSதார2களS� 

ெபய2க� 
மதி"பY�# 
ெதாைக 
(4.) 

வழNகிJ�ள வ�ைல 
வ�கித� �#த� 
/�ைறT (4.) 

1. தி!.ஆ2.நாகராஜ�, 
ஒ"பKததார2, 
எ.-21, தி!வ�*வ2 ெத!, 
ேகண��கைர,இராமநாத�ர�. 

 
 

7,40,000/- 

1.10%சதவ�கித� 
மதி"பY�ைட வ�ட 
அதிக�. 

2. தி!.A.உைடய�ேதவ�, ஒ"பKததார2, 
எ.-1/186, ஆ./�ேதவ� வலைச, 
ெத�� தரைவ 
ேபா3�,இராமநாத�ர�. 

 
 

7,40,000/- 

0.10%சதவ�கித� 
மதி"பY�ைட வ�ட 
�ைறT. 

             ேம�க.ட வர"ெப�ற இர.# ஒ"பKத"��ளSகளS� �ைறKத வ�ைலவ�கித� 
வழNகிJ�ள ஒ"பKத"��ளSதார2 தி!.A.உைடய�ேதவ�,ஒ"பKததார2, இராமநாத�ர� 
அவ2கள% 0.10% சதவ�கித� மதி"பY�ைட வ�ட �ைறவ�ைன ஏ�க ம�ற�தி� அ;மதி�� 
ெபா!� ைவ�க"ப#கிற%. 
அ�வலக �றி
� – ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
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bghUŸ v©..17 இராமநாத�ர� நகரா�சி, வ!வா0 நிதி 2021-22, நகரா�சி�� ெசாKதமான ப�/ண�கா�தா� 
ப�திய�� அைமK%�ள உர�கிடNகி�  வட���ற� கா�பT.� Zவ2 அைம��� பண���  
29.06.2021-� ேததி ஒ"பKத"��ளS ேகார"ப�டதி� கீ9�க.டவாறாக இர.# 
ஒ"பKத"��ளSக� வர"ெப�றன. 
வ.எ. வர"ெப�ற 

ஒ"பKத"��ளSதார2களS� ெபய2க� 
மதி"பY�# 
ெதாைக 
(4.) 

வழNகிJ�ள வ�ைல 
வ�கித� �#த� 
/�ைறT (4.) 

1. தி!.A.உைடய�ேதவ�,ஒ"பKததார2, 
எ.-1/186, ஆ./�ேதவ� வலைச, 
ெத�� தரைவ ேபா3�, 
இராமநாத�ர�. 

 
9,00,000/- 

0.10%சதவ�கித� 
மதி"பY�ைட வ�ட 
�ைறT. 

2. தி!.ஆ2.நாகராஜ�, ஒ"பKததார2, 
எ.-21, தி!வ�*வ2 ெத!, 
ேகண��கைர, இராமநாத�ர�. 

 
9,00,000/- 

1.10%சதவ�கித� 
மதி"பY�ைட வ�ட 
அதிக�. 

               ேம�க.ட வர"ெப�ற இர.# ஒ"பKத"��ளSகளS� �ைறKத 
வ�ைலவ�கித� வழNகிJ�ள ஒ"பKத"��ளSதார2 தி!.A.உைடய�ேதவ�, ஒ"பKததார2, 
இராமநாத�ர� அவ2கள% 0.10% சதவ�கித� மதி"பY�ைட வ�ட �ைறவ�ைன ஏ�க ம�ற�தி� 
அ;மதி�� ெபா!� ைவ�க"ப#கிற%. 
அ�வலக �றி
� – ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
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bghUŸ v©..18 இராமநாத�ர� நகரா�சி அவரச அவசிய� க!தி, ெச�ைன மாவ�ட நகரா�சிகளS� ச�ட� 
1920, நகரா�சிகளS� ச�ட வ�தி 15-� கீ9 01.06.2021 Pத� 30.06.2021 வைரய�லான 
கீ9�க.டவாறாக உ�ள ேம�ெகா�ள"ப�ட ெசலவ�ன� ம�ற�தி� பா2ைவ���, 
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பதிT��� ைவ�க"ப#கிற%. 
 

1) 

இராமநாத�ர� நகரா�சி, பாதாள சா�கைட தி�ட 
ப�ரதான கழிTநH2 Z�திக�"� (STP) நிைலய�தி� 
உ�ள பiதைடK% இயNகாத நிைலய�� உ�ள 
மி�ேமா�டா2கைள பi%நH�க� அக�றி இய�கி 
ெகா#��� பண�P/T�றைம�� ப�/ய� ெதாைக 
வழNகிய Pைறேய 

 

4.60,370/- 

 

 

2) 

இராமநாத�ர� நகரா�சி, ப�/ண�கா�தா� 
ப�திய�� அைமK%�ள �"ைப கிடNகி� இயNகி 
வ!�  63KVA ெஜனேர�ட2 பi% நH�க� அக�றி 
இய�கி ெகா#��� பண� P/T�றைம�� ப�/ய� 
ெதாைக வழNகிய Pைறேய 

 

 

4.57,719/- 

 

 

3) 

இராமநாத�ர� நகரா�சி, அXவலக ஈ"� TN65-AF-4353 
வாகன�தி�� பi% நH�க� பண�  அக�றி இய�கி 
ெகா#��� பண� P/T�றைம�� ப�/ய� ெதாைக 
வழNகிய Pைறேய 

 

4.9,375/- 

அ�வலக �றி
�–தமி9நா# நகரா�சி ச�ட� 1920, வ�தி எ.-15� கீ9 ேம�க.டவாB 
ேம�ெகா�ள"ப�ட ெசலவ�னNக� பதிேவ# ம�B� பா2ைவய��# பதிT ெச0யலா�. 
 

bghUŸ v©..19 இராமநாத�ர� நகரா�சி�� பா�தியமான சாைலேயாரNகளS� வ�யாபா�களSட� க�டண� 
வW� ெச0J� உ�ம� 31.05.2021-� P/வைடKத%.ேம�ப/ 2021-2022� ஆ.#�� ��தைக 

Ô®khd« v©.1460Ô®khd« v©.1460Ô®khd« v©.1460Ô®khd« v©.1460    

mYtyfmYtyfmYtyfmYtyf¡¡¡¡    F¿¥òfF¿¥òfF¿¥òfF¿¥òfŸŸŸŸ    



இன�ைத �%ப��க ேகா� தி!.ேக.ராம2 எ�பவ!�� அறிவ�"� 04.05.2021-� அ;"ப"ப�# 
ேம�ப/யான ஆ./���ய ��தைக இன�ைத �%"ப��காம� இ!K% வKதா2 த�ேபா% 
ஊரடNகி� சில தள2Tகைள அரசா� அறிவ��க"ப�#�ளதா� 01.07.2021 Pத� �%"ப��க 
ேகா�J�ளா2. எனேவ ேம�ப/ வ�.ண"ப�தி� அ/"பைடய�� 01.07.2021Pத� 31.03.2022 
வைரய�லான காலNக*�� �%"ப��% உ�திரT வழNகT� ேம�ப/யான காலNக*���ய 
ேக�ப�ைன கண�ண�ய�� பதிேவ�ற� ெச0யT� ம�ற�தி� ெபா!� ைவ�க"ப#கிற%. 
அ�வலக �றி
� – 1)ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
                    2)ேம�ப/யான இன�தி�� தனS அXவல�� P� அ;மதி ெப�B 
01.07.2021 Pத� �%"ப��% உ�ம� வழNகியைத ம�ற� அ;மதி�கலா�. 
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