
2019 « M©L  É‹ khj«  03.06.2019 « njÂ Â§f£ »Hik  khiy  4.30  

kâaséš  Â©L¡fš  khefuh£Á Miza® miwæš eilbg‰w Ïašò¡ T£l 

bghUŸ 

 

1) Â©L¡fš khefuh£Á khk‹w Ô®khd v©.540, ehŸ 14.03.2017 k‰W« khk‹w 

Ô®khd v©.623, ehŸ 31.05.2017 k‰W« khk‹w Ô®khd v©.1273, ehŸ 07.09.2018 k‰W« 

Ô®khd v©.1514 ehŸ.08.03.2019‹go  ãYitæš cŸs jâ¡if jil¥ g¤Âfis 

Ú¡F« gâæš bjhl®ªJ 31 M©LfŸ gâah‰¿ j‰bghGJ gâæèUªJ XŒÎ 

bg‰WŸs ÂU. F.Mir¤ j«Ã v«.V cŸsh£Á ãÂ¤ jâ¡if MŒthsiu¡ bfh©L 

Ï«khefuh£Áæš ãYitahf cŸs jâ¡if jil¥ g¤ÂfS¡F gÂšfis jah® 

brŒÍ« gâ¡fhf V‰fdnt 01.12.2018 Kjš 31.03.2019 tiu khk‹w mDkÂ 

tH§f¥g£lJ. 08.02.2019 m‹W br‹idæš eilbg‰w ãYitæš cŸs jâ¡if 

jil¥ g¤ÂfŸ Ú¡f« brŒtj‰fhf el¤j¥g£l MŒÎ¡ T£l¤Âš efuh£Á ã®thf 

Miza® mt®fŸ, efuh£Á / khefuh£Á Miza®fŸ midtU« khjªnjhW« 

ãYitæš cŸs jâ¡if jil¥ g¤Âfëš  1000 g¤ÂfŸ  Ú¡f« brŒa Jçj 

elto¡if nk‰bfhŸSkhW m¿ÎW¤j¥g£LŸsJ. 

 mj‹go nk‰go gâ¡F khjhªÂu CÂakhf %. 15000/- Åj« 01.04.2019 Kjš 

30.09.2019 Koa 6 khj§fS¡F gâ Ú£o¥ò brŒa MF« bryéd« %.90,000/-¡F  

bghJ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs khk‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.   

       (e.f.v©.2391/2017/Ã7). 

mYtyf¡ F¿¥ò 

khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

2)  Â©L¡fš khefuh£Á ghjhs¢rh¡fil Â£l¥Ãçéš guhkç¤J tU« TN 57-AF 

8771 thfd¤Â‰F 2019-2020 M©L jFÂrh‹W òJ¥Ã¡f t£lhu ngh¡Ftu¤J 

mYtyf¤Â‰F Ñœ¡f©l tçfŸ brY¤j¥g£LŸsJ.   

 

1. Service Charges    = %.  50/- 

2. Fitness Fee     = %. 800/- 

3. òifnrhjid¡fhf brY¤ÂaJ  = %. 150/- 

4. °o¡f® thfd¤Âš mik¤jJ   = %. 700/- 

5. ntf¡f£L¥gh£L fUé òJ¥Ã¤jš  = %. 450/- 



 bkh¤j«     %.2150/-    

 nk‰f©l tçfis x£Le® jdJ brhªj bryéš brY¤ÂÍŸsh®. mj‹ c©ik 

efš Ïiz¤JŸsh®. vdnt, ÂU. o. fh®¤Â¡ ç¢r®£, X£Le® bgaçš %. 2150/- I 

tH§f khk‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.    ( e.f.v©. 1507/2017/Ï4 ) 

   

mYtyf F¿¥ò.. 

 mDkÂ¡fyh«. 

 

 

3)  Â©L¡fš khefuh£Áæš Kj‰f£lkhf ghjhsrh¡fil¤Â£l« gâfŸ 

Ko¡f¥g£l 22 th®Lfëš Ñœ¡f©l Å£o‹ cçikahs®fŸ fêÎÚ® FHhŒ Ïiz¥ò  

nt©o Ïu©L Kiw it¥ò¤bjhif brY¤Âajhf T¿ TLjyhf bry¤j¥g£l 

it¥ò¤bjhifæid ÂU¥Ã tH§FkhW é©z¥g« brŒJŸsh®fŸ. 

t. 

v© 

th®L 

v©. 

tçéÂ¥ò 

v©. 

bga® Kftç brY¤j nt©oa 

it¥ò¤ bjhif  

TLjyhf 

brY¤j¥g£l 

it¥ò¤bjhif  

1 4 6444 ÂU. M®.  fh®¤Â¡  

j/bg. v‹ uÅªÂu‹. 

28/1. 

ÃŸisah®ghisa«, 

Â©L¡fš 

7000/- uÓJ  v©. 

1450806, ehŸ. 

03.09.2014 

7000/- uÓJ 

v©. 1552088, 

ehŸ. 18.12.2005 

2 2 68026 ÂU. brštuh{,v°. 

RkÂ, 16,  M®.v«.fhyå 

Â©L¡fš 

5000 /-uÓJ v©. 

0035191, ehŸ. 

19.092017 

3000/-            

uÓJ v©. 

112425, ehŸ. 

02.02.2011 

3 14 22168 nrhiy mHF, j/bg. 

gHå¢rhä Mrhç, 

18/17, nfhghš ef® 

éçth¡f«, Â©L¡fš 

5000 uÓJ v©. 

636,  ehŸ. 

18.09.2006 

5000/- uÓJ 

v©. 50167, 

ehŸ. 24.11.2016 

4 5 078/015/ 

01376 

ÂU. Ã. gh°fu‹ 

é¡l®uh#h k‰W« 

nf¤jç‹ Á¿a òZg«, 

14Ã. M©lhŸ ef®, 

Â©L¡fš 

5000/- uÓJ v©. 

891993, ehŸ. 

09.09.2007 

7000/-  

uÓJ v©. 

48286, 01.11.2017 

5 2 078/002/009

94 

ÂU í. mHf® rhä, 

v«o. /195, M®.v«. 

fhyå, Â©L¡fš 

 

3000/- uÓJ v©. 

1151972,, ehŸ. 

15.02.2012 

3000/- uÓJ 

v©. 0085787, 

ehŸ. 08.03.2017 

6 6 078/9615 ÂU. V. KUf‹, j/bg. %.7000/- uÓJ %. 1200/- uÓJ 



M©lh ÃŸis, 3Ã. 

ru°tÂ fhyå, 

Â©L¡fš 

v©. 0099260, 

ehŸ. 21.03.2018 

v©. 0089654, 

ehŸ. 05.03.2018 

        ( e.f. v©. 495/2019/Ï4 ) 

nk‰f©l Å£L tç v© bfh©l FoæU¥òfS¡F fêÎÚ® FHhŒ Ïiz¥òfŸ 

tH§f¥g£L nf£ò vG¥g¥g£L nf£ò bjhifÍ« brY¤j¥g£LŸsjhš TLjyhf 

brY¤j¥g£l it¥ò¤bjhifæid ÂU¥Ã nk‰f©l FoæU¥ò¤jhu®fS¡F tH§f 

khk‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò.. 

 mDkÂ¡fyh«. 

 

4)  Â©L¡fš khefuh£Á ghjhs¢rh¡fil Â£l«, muR jiyik kU¤Jtkid¡F 

fêÎÚ® FHhŒ Ïiz¥ò tH§Ftj‰F x¥gªjjjhu® _y« gâ nk‰bfhŸs 

murhizæš bjçé¤JŸsgo x¥gªjòŸë bgw Âdrç ehëjêš  x¥gªj¥òŸë 

és«gu« brŒjik¡fhd és«gu¡f£lz¤ij k¡fŸ Fuš Âdrç ehëjG¡F 

%.17,766/- I fhnrhiyahf bghJ ãÂæèUªJ tH§f khk‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ.    ( e.f.v©. 2568/2012/Ï4 ) 

mYtyf F¿¥ò.. 

 nk‰fhQ« bryéd¤bjhifia bghJãÂæèUªJ tH§fyh«. 

 

5)  jäœehL FoÚ® tofhš thça ã®thf Ïa¡Fe®, br‹id mt®fë‹ foj« 

e.f.v©. v¥.31810/Tariff Revision/AE II /O&M/2017/ ehŸ.24.04.2018‹go T£L FoÚ® 

Â£l¤Â‰F tH§f¥gL« 1000 è£lU¡F %.9.45/- Åj« 01.04.2018 Kjš 31.03.2019 

tiuæyhd ãÂah©o‰F ã®za« brŒa¥g£L ÏåtU« 5 M©L fhy¤Â‰F 

x›bthU ãÂah©o‰F« 5% Mf ã®za« brŒJ FoÚ® f£lz¤Âid ca®¤Â 

Mizæl¥g£LŸsJ. mj‹go, bra‰bgh¿ahs®, bghJgâ¤Jiw Â©L¡fš 

mt®fë‹ 3004/f.water triff/ JDO /2018/ehŸ. 30.04.2018foj¤Âš 01.04.2019 Kjš 

31.03.2020 tiu cŸs fhy¤Â‰F  5% TLjyhf ã®za« brŒJ 1000è£lU¡F 

%.9.92 Åj« tH§f nfhu¥g£LŸsJ. mj‹go FoÚ® f£lz« jäœehL FoÚ® tofhš 

thça¤Â‰F brY¤j khk‹w« mDkÂ¡fyh«. ( e.f.v©.5826/97 /Ï2 ) 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1. khkd¦w« mDkÂ tH§¦fyh«. nkY« tUl¤Â‰F ca®Î 5% 
f£lz¤Â‰F mDkÂ tH§fyh«. 



2. efuh£Á ã®thf Miza®¡F K‹bkhêÎfŸ mD¥Ã x¥òjš bg‰W 

jäœehL FoÚ® tofhšthça¤Â‰F bjhif brY¤Jyh«. 

 

6)  FGk Ïa¡Fe®, br‹id mt®fë‹ Miz v©. 16804/ v«Á 3 / 2013, ehŸ 

19.6.2017š xU§»izªj FHªij ts®¢Á  Â£l¥ gâfë‹ Ñœ  Â©L¡fš 

khefuh£Á¡F xU m§f‹tho ika« f£Ltj‰F %.4.50 Ïy£r« Åj«  22 ika§fŸ 

f£Ltj‰F ãÂ xJ¡ÑL brŒa¥g£lJ. mjid¤ bjhl®ªJ Â©L¡fš kht£l 

M£Á¤ jiyt® mt®fë‹ brašKiwfŸ e.f.v©. 2085/2016 m 3,  ehŸ 25.10.2017š 

22 m§f‹tho ika§fŸ f£Ltj‰F x¥òjš tH§f¥g£lJ.  Ï¥gâfS¡F  jah® 

brŒa¥g£l kÂ¥ÕLfS¡F mDkÂÍ«,  xU ika¤Âid Ïo¤J é£L òÂjhf f£l 

k¤Âa muR  xJ¡ÑL brŒj ãÂ %.4.50 Ïy£r« nghf TLjyhf xU ika¤Â‰F 

V‰gL« %.4.50 Ïy£r«  brytd¤Âid khefuh£Á bghJ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs 

mjhtJ xU ika¤Â‰F jyh %.9.00 Ïy£r« Åj« gâ nk‰bfhŸs khefuh£Á 

khk‹w¤ Ô®khd v©. 910,  ehŸ 13.11.2017š  mDkÂ tH§f¥g£LŸsJ. khk‹w¤ 

Ô®khd¤Â‰»z§f,  Â©L¡fš  khefuh£Á¡F£g£l th®L v©.37, nk£L¥g£oæš  

cŸs m§f‹ tho ika¤Âš nk‰bfhŸs¥g£l gâfŸ mDkÂ¡f¥g£l kÂ¥Õ£L¤ 

bjhif %.9.00 Ïy£r¤Âid él TLjyhf V‰g£LŸsJ. iõ TLjš bryéd« 

%.84,388/-¡F khk‹w mDkÂ nt©l¥gL»‹wJ. nkY« iõ gâia Û©L« 

x¥gªj¥òŸë nfhUtjhš V‰gL« fhyjhkj¤Âid fU¤Âš bfh©L« mtru 

mtÁa« fUÂÍ« Ï¥ gâæid brŒJ tU« mnj x¥gªjjhu® ÂU.Ã.KUnfr‹  

_y« x¥gªj¥òŸë éiy é»j¤Ânyna nk‰bfhŸs khk‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»‹wJ.                         (e.f.v©.   17689 / 2017 / Ï4 ) 

m.F¿¥ò 

1) khk‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

2) TLjš bjhifæid khefuh£Á bghJ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸsyh«. 

 

7)   FGk Ïa¡Fe®, br‹id mt®fë‹ Miz v©. 16804/ v«Á 3 / 2013, ehŸ 

19.6.2017š xU§»izªj FHªij ts®¢Á  Â£l¥ gâfë‹ Ñœ  Â©L¡fš 

khefuh£Á¡F xU m§f‹tho ika« f£Ltj‰F %.4.50 Ïy£r« Åj«  22 ika§fŸ 

f£Ltj‰F ãÂ xJ¡ÑL brŒa¥g£lJ. mjid¤ bjhl®ªJ Â©L¡fš kht£l 

M£Á¤ jiyt® mt®fë‹ brašKiwfŸ e.f.v©. 2085/2016 m 3,  ehŸ 25.10.2017š 

22 m§f‹tho ika§fŸ f£Ltj‰F x¥òjš tH§f¥g£lJ.  Ï¥gâfS¡F  jah® 

brŒa¥g£l kÂ¥ÕLfS¡F mDkÂÍ«,  xU ika¤Âid Ïo¤J é£L òÂjhf f£l 



k¤Âa muR  xJ¡ÑL brŒj ãÂ %.4.50 Ïy£r« nghf TLjyhf xU ika¤Â‰F 

V‰gL« %.4.50 Ïy£r«  brytd¤Âid khefuh£Á bghJ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs 

mjhtJ xU ika¤Â‰F jyh %.9.00 Ïy£r« Åj« gâ nk‰bfhŸs khefuh£Á 

khk‹w¤ Ô®khd v©. 910,  ehŸ 13.11.2017š  mDkÂ tH§f¥g£LŸsJ. khk‹w¤ 

Ô®khd¤Â‰»z§f,  Â©L¡fš  khefuh£Á¡F£g£l th®L v©.43, m§f‹ tho 

ika¤Âš nk‰bfhŸs¥g£l gâfŸ mDkÂ¡f¥g£l kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.9.00 

Ïy£r¤Âid él TLjyhf V‰g£LŸsJ. iõ TLjš bryéd« %.96,654/-¡F 

khk‹w mDkÂ nt©l¥gL»‹wJ. nkY« iõ gâia Û©L« x¥gªj¥òŸë 

nfhUtjhš V‰gL« fhyjhkj¤Âid fU¤Âš bfh©L« mtru mtÁa« fUÂÍ« 

Ï¥ gâæid brŒJ tU« mnj x¥gªjjhu® ÂU.Á.v°.uh# nkhf‹ _y« 

x¥gªj¥òŸë éiy é»j¤Ânyna nk‰bfhŸs khk‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»‹wJ.   (e.f.v©.   17689 / 2017 / Ï4 ) 

m.F¿¥ò 

1) khk‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

2) TLjš bjhifæid khefuh£Á bghJ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸsyh«. 

 

 

8)      Â©L¡fš khefuh£Áæš #¥gh‹ g‹dh£L T£LwÎ Ïiza ãÂæ‹ Ñœ 

g»®khd¡ FHhŒ k‰W«  Å£L Ïiz¥òfŸ tH§F« gâ k‰W« ghjhs rh¡fil 

Â£l¥ gâfëš Å£L  Ïiz¥òfŸ tH§F« gâ M»a gâfshš bjU¡fëš 

gÂ¡f¥g£LŸs ngt® f‰fŸ Ãç¤bjL¡f¥g£L M§fh§nf Fé¡f¥g£L, rhiyfŸ 

äfÎ« nrjkilªJ ngh¡Ftu¤Â‰F Ïilôwhf cŸsJ. iõ rhiyfis Óuik¡f 

jah® brŒa¥g£l Ñœ¡f©l kÂ¥ÕLfS¡F khk‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

 

t.v© gâæ‹ bga® kÂ¥Õ£L¤ bjhif 

%.y£r¤Âš 

1 y£Rä Rªju« fhyå, _¡f‹ Mrhç rªJ, 

xŒv«M® g£o M»a bjU¡fëš  ngt® 

f‰fŸ rhiy Óuik¡F« gâ 

10.00 

2 mHf®rhä rªJ, Kåa¥g‹ nfhéš bjU, 

juFfhu¤ bjU M»a bjU¡fëš ngt® 

f‰fŸ rhiy Óuik¡F« gâ  

10.00 

      (e.f.v©. 271 / 2013 / Ï4) 



m.F¿¥ò 

1) khkd¦w« x¥òjy¦ tH§¦fyh« 

2) Ïjw¦fhF« c¤njr bryéd¤ij khkd¦w bghJ ãÂæèUªJ 

tH§¦fyh«. 

 

 

 

9)  Â©L¡fš  khefuh£Áahš guhkç¡f¥g£L tU« neUí ãidÎ khefuh£Á 

nkšãiy¥ gŸëæš òÂajhf f£l¥g£L tU« tF¥giw¡F K‹òw« cŸs xU 

v©z« nt¥guku« äfÎ« rhŒªJ mU»š cŸs R‰W¢ Rtiu nrj¥gL¤ÂÍ«, 

òÂajhf f£l¥g£L tU« tF¥giw f£ol¤Â‹ ÛJ éG« ãiyæš cŸsJ. nkY« 

m¥ gŸëæš jiyikahÁça® miw mU»š cŸs M°bg°lh° Tiu 

tF¥giwæ‹ f£ol¤Â‹ ÛJ 4 g‹Ü® ku§fŸ rhŒªj ãiyæš cŸsJ. Ï« ku§fis 

bghJ Vy« é£L mf‰w khk‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.   

          (e.f.v©. 6067 / 2019/ Ï3 ) 

m.F¿¥ò 

1)  mDkÂ tH§fyh«  

 

 

10)    FGk Ïa¡Fe®, br‹id mt®fë‹ Miz v©. 16804/ v«Á 3 / 2013, 

ehŸ 19.6.2017š xU§»izªj FHªij ts®¢Á  Â£l¥ gâfë‹ Ñœ  Â©L¡fš 

khefuh£Á¡F xU m§f‹tho ika« f£Ltj‰F %.4.50 Ïy£r« Åj«  22 ika§fŸ 

f£Ltj‰F ãÂ xJ¡ÑL brŒa¥g£lJ. mjid¤ bjhl®ªJ Â©L¡fš kht£l 

M£Á¤ jiyt® mt®fë‹ brašKiwfŸ e.f.v©. 2085/2016 m 3,  ehŸ 25.10.2017š 

22 m§f‹tho ika§fŸ f£Ltj‰F x¥òjš tH§f¥g£lJ.  Ï¥gâfS¡F  jah® 

brŒa¥g£l kÂ¥ÕLfS¡F mDkÂÍ«,  xU ika¤Âid Ïo¤J é£L òÂjhf f£l 

k¤Âa muR  xJ¡ÑL brŒj ãÂ %.4.50 Ïy£r« nghf TLjyhf xU ika¤Â‰F 

V‰gL« %.4.50 Ïy£r«  brytd¤Âid khefuh£Á bghJ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs 

mjhtJ xU ika¤Â‰F jyh %.9.00 Ïy£r« Åj« gâ nk‰bfhŸs khefuh£Á 

khk‹w¤ Ô®khd v©. 910,  ehŸ 13.11.2017š  mDkÂ tH§f¥g£LŸsJ. khk‹w¤ 

Ô®khd¤Â‰»z§f,  Â©L¡fš  khefuh£Á¡F£g£l th®L v©.39, e¤j®õh 

bjUéš cŸs m§f‹ tho ika¤Âš nk‰bfhŸs¥g£l gâfŸ mDkÂ¡f¥g£l 



kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.9.00 Ïy£r¤Âid él TLjyhf V‰g£LŸsJ. iõ TLjš 

bryéd« %.65,376/-¡F khk‹w mDkÂ nt©l¥gL»‹wJ. nkY« iõ gâia 

Û©L« x¥gªj¥òŸë nfhUtjhš V‰gL« fhyjhkj¤Âid fU¤Âš bfh©L« 

mtru mtÁa« fUÂÍ« Ï¥ gâæid brŒJ tU« mnj x¥gªjjhu® 

ÂU.Ã.KUnfr‹  _y« x¥gªj¥òŸë éiy é»j¤Ânyna nk‰bfhŸs khk‹w¤Â‹ 

mDkÂ nt©l¥gL»‹wJ.   (e.f.v©.   17689 / 2017 / Ï4 ) 

m.F¿¥ò 

1) khk‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

2) TLjš bjhifæid khefuh£Á bghJ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸsyh«. 

 

 

11)    Â©L¡fy¦ kht£l M£Á¤ jiyt® mt®fë‹ mYtyf¤Âš 04.04.2019 m‹W 

Ã‰gfš 3.30 kâaséš nj®jš gh®itahs® (Observer) mt®fŸ jiyikæš 

eilbg‰w fyªjhŒÎ¡ T£l¤Âš Â©L¡fš ehlhSk‹w¤ bjhFÂ nj®jš el¤J« 

mYty® k‰W« kht£l M£Á¤ jiyt® mt®fŸ Â©L¡fš khefuh£Á¡F£g£l 

mid¤J th¡F¢ rhtofëY« ghuhSk‹w nj®jY¡F KªÂa ehŸ k‰W« nj®jš 

ehŸ 17.4.2019, 18.4.2019 M»a ÏU Âd§fS¡F FoÚ® trÂ, rhŒ js«, ä‹ trÂ, 

õhäahdh gªjš, M©,bg© ÏUghyU¡F« jå¤jåna ä‹ trÂ k‰W« j©Ù® 

trÂÍl‹ Toa fê¥Ãl« ngh‹w trÂfis Â©L¡fš khefuh£Á nk‰bfhŸs 

nt©L« vd m¿ÎW¤Âdh®fŸ. 

nkY« Â©L¡fš khefuh£Á¡F£g£l  th¡F¢rhtofëš 2 v©z« khÂç 

th¡F¢rhto ( Model Booth) k‰W« 4 v©z« bg©fS¡fhd Ãu¤naf 

th¡F¢rhto (Pink Booth) mik¡f m¿ÎW¤Âdh®fŸ.  

mj‹go Â©L¡fš khefuh£Á¡F£g£l mid¤J th¡F¢ rhtofëY« 

th¡fhs®fS¡F ãHš më¡F« tifæy¦  rhäahdh gªjš mik¡fÎ«, x›bthU 

th¡F¢ rhto¡F« R¤Âfç¡f¥g£l FoÚ® trÂ brŒÍ« bghU£L 1 v©z« FoÚ® 

Ão¡f VJthf FHhÍl‹ Toa mik¥ò (Bottom) k‰W« 4 v©z« RH‰Á Kiwæš 

R¤Âfç¡f¥g£l FoÚ® ãu¥ò« tifæyhd mik¥ò (Top),  1 v©z« Ášt® l«s® 

tH§fÎ«, FoÚ® Ïšyhj th¡F¢ rhtofS¡F 1000 è£l® bfhŸssÎŸs 5 v©z« 

HDPE Tank š FoÚ® ãu¥gÎ« KoÎ brŒa¥g£lJ. 



nkY« khÂç th¡F¢ rhtofŸ khefuh£Á Jt¡f¥ gŸë, fthl¡fhu¤ bjU 

k‰W« khefuh£Á Jt¡f¥ gŸë, bjhªÂahÃŸis rªJ M»a ÏU Ïl§¦fëY« 

bg©fS¡fhd Ãu¤naf th¡F¢rhto,  #hd¦ghy¦ bk£ç¡ gs¦ë, kfçî é¤ah kªÂ®, 

khefuh£Á Jt¡f¥ gs¦ë, nk£L¥g£o kw¦W« l£è nky¦ãiy¥ gs¦ë, Â©L¡fy¦ 

M»a ehd¦F Ïl§¦fëY« mik¡f KoÎ bra¦a¥g£Ls¦sJ. 

nkw¦fhQ«  6 th¡F¢ rhtofëy¦ jh«óy¤ j£L, rªjd¡ F«gh, F§¦Fk¢ 

ÁäH¦, thiHku¤Jld¦ th¡fhs®fis tuntw¦fÎ«, th¡F¢ rhtofs¦ c£òw« kw¦W« 

bry¦Y« têæy¦ Át¥ò f«gs« éç¡fÎ«, nkir kw¦W« ehw¦fhèæy¦ éç¥òfs¦ 

éç¡fÎ«, Ãd¦òw Rt®fs¦ KGtJ« my§¦fhu Jâfs¦ f£lÎ« KoÎ 

bra¦a¥g£Ls¦sJ. mj‹go bgw¥g£l éiy¥òŸëfë‹ mo¥gilæš ÑnH 

F¿¥Ã£LŸs gâfis nk‰bfhŸs MF« c¤njr bryéd« Ã‹tUkhW. 

t. 

v© 

gâæ‹ bga® kÂ¥Õ£L¤ 

bjhif %. 

1 R¤Âfç¡f¥g£l FoÚ® éãnahf« brŒÍ« gâ 90000/- 

2 mid¤J th¡F¢ rhtofS¡F« ãH‰gªjš 

mik¡F« gâ (rhäahdh gªjš) 

220000/-  

3 khÂç th¡F¢rhtofŸ k‰W« bg©fS¡fhd 

Ãu¤naf th¡F¢rhto mik¡F« gâ 

140000/- 

 

nj®jy¦ ey¦y Kiwæy¦ eilbgw Ï¥ gâfs¦ mid¤ijÍ«  ehlhSkd¦w¤ 

nj®jy¦ ehshd 18.4.2019 ¡Fs¦ Ko¤J  x¥gil¥ò bra¦a nt©oæU¥gjhy¦ khefuh£Á 

éÂ.15 d¦ ÑH¦  nkw¦bfhs¦sÎ«,  Ï¥ gâfis  ÑnH F¿¥Ãl¥g£LŸs  

x¥gªjjhu®fS¡F  x¥gil¤J gâæid nkw¦bfh©lJ  kw¦W«  Ï¢ 

bryéd¤Âid khefuh£Áæd¦ bghJ ãÂ 2019-20 d¦ ÑH¦ nkw¦bfh©ljw¦F«  

khkd¦w¤Âd¦ gh®it¡F« gÂéw¦F« it¡f¥gL»wJ.      

t. 

v© 

gâæ‹ bga® kÂ¥Õ£L¤ 

bjhif %. 

x¥gªjjhu® bga®  

1 R¤Âfç¡f¥g£l FoÚ® 

éãnahf« brŒÍ« 

gâ 

90000/- M®v°v° thlif gh¤Âu¡ fil 

k‰W« gªjš fh©£uh¡l®,  

jhobfh«ò, ghyÂU¥gÂ, 

Â©L¡fš 

2 mid¤J th¡F¢ 

rhtofS¡F« 

ãH‰gªjš mik¡F« 

gâ (rhäahdh gªjš) 

220000/-  ÂU.nf.nty¦KUfd¦,  

gªjy¦ x¥gªjjhu®,  

fjÎ v©.3, v«év« fy¦Yhç 

mU»y¦, jho¡bfh«ò rhiy,  



Â©L¡fš 

3 khÂç th¡F¢rhtofŸ 

k‰W« bg©fS¡fhd 

Ãu¤naf th¡F¢rhto 

mik¡F« gâ 

140000/- M®.nf. bl¡fnu£l®°,  gªjy¦ 

fh©£uh¡l®,  M®.v«.fhyå,  

Â©L¡fš  

       ( e.f.v©. 3650 / 2019  / Á 6 )  

mYtyf F¿¥ò 

1) khkd¦w« gÂÎ bra¦ayh« 

2) nkw¦fhQ« gâfis bra¦tjw¦F muÁläUªJ ãÂ xJ¡ÑL 

bra¦a¥god¦, xJ¡ÑL brŒa¥gL« bjhifæèUªJ Ï¢ bryéd¤ 

bjhif <L bra¦J bfhs¦syh«.  

3) xJ¡ÑL brŒa¥gL« bjhifæid él TLjyhF« bryéd¤Âid 

khefuh£Á bghJ ãÂæèUªJ  <L brŒJ bfhŸsyh«   

 

 

12)    Â©L¡fš  khefuh£Á ó kh®¡bf£ mU»š cŸs m«kh cztf« brašg£L 

tU»‹wJ. iõ m«kh cztf¤Âš cŸs bfhÂfyåš  (Boiler) mo¡fo gGJ 

V‰gLtjhš iõ cztf¤Âš rikaš gâfŸ nk‰bfhŸtJ Áukkhf cŸsJ. 

vdnt iõ bfhÂfyid KGtJkhf kh‰¿ òÂa  Boiler  mik¡F« gâ¡F jah® 

brŒa¥g£l kÂ¥ÕL %.82600/- ¡F khkd¦w mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

m.F¿¥ò 

 1) mDkÂ tH§¦fyh« 

2) Ï¥gâ cldoahf brŒa¥gl nt©oa gâ v‹gjhY«,  gâæd¦ mtru 

mtÁa« fUÂ ÃçÎ.15 ‹ Ñœ m‹id v©l®Ãiur°, m‹id nf£lç§¦ 

v¡ô¥bk©£°, Â©L¡fy¦ ãWtd¤Âw¦F kÂ¥Õ£L éiy é»j¤Ây¦ gâia 

x¥gil¤jik¡F« khkd¦w« mDkÂ tH§¦fyh«. 

 

13)  Â©L¡fš kht£l M£Á¤ jiyt® k‰W« j‹dh®t bjh©L ãWtd¤Âd® 

fyªJ bfh©l  2.5.2019 « njÂa MŒÎ¡ T£l¤Âš Â©L¡fš khefuh£Áæš 

guhkç¡f¥g£L tU«  jhYfh mYtyf rhiyæš cŸs ÃuhâfŸ Ãw¥ò jil brŒÍ« 

ika¤Â‰F mWit Á»¢ir brŒÍ« Tl« k‰W« bjUéš ÂçÍ« ehŒfS¡fhd 

Tl« Ïu©ilÍ« Ãç¡f jL¥ò¢ Rt®, ÏU Tl§fS¡Fk jå¤jåna rikayiw, 



bt¿ Ão¤j ehŒfŸ mil¤J it¡f jåna Tl«, mWit¡ Tl¤Â‰F Fë%£¥g£l 

miw cŸë£l TLjš trÂfŸ brŒa m¿ÎW¤j¥g£lJ. mj‹go nkny 

F¿¥Ã£LŸs trÂfis brŒtj‰F %.10,00,000/- ¡F jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£o‰F 

khk‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ.     ( e.f.v©.271 / 2013/ Ï4 ) 

m.F¿¥ò 

1) mDkÂ¡fyh« 

2) khefuh£Á bghJ ãÂ 2019-20 ‹ Ñœ gâfŸ nk‰bfhŸsyh« 

 

14)   Â©L¡fš khefuh£Á #¥gh‹ g‹dh£L T£LwÎ Ïiza ãÂæ‹ Ñœ %.70.50 

nfho kÂ¥Õ£oš FoÚ® mÃéU¤Â¤ Â£l¥ gâfŸ Ko¡f¥g£L 10.1.2019 š kh©òäF 

jäœehL Kjyik¢r® mt®fshš Jt¡f¥g£L j‰nghJ iõ x¥gªjjhu® bkr®°. Ã 

m©£ Á ãWtd«, <nuhL _y« nrhjid X£l« eilbg‰W tU»‹wJ. Ï¥ 

gâ¡fhd Â£l kÂ¥ÕL Áy tUl§fS¡F K‹ng fyªjhnyhrf ãWtd¤Âduhš  

jah® brŒa¥g£l kÂ¥ÕL v‹gjhY«, mfykhd rhiyfë‹ FW¡nf  Å£oiz¥ò 

tH§f¥gL« bghGJ rhiyæid nrj¥gL¤Jtij jé®¡F« bghU£L rhiyæ‹ 

ÏUòwK«  g»®khd¡ FHhŒ gÂ¡f¥gl nt©oæUªjjhY«, nkY« òÂjhf 

cUth¡f¥g£L tU«  kid¥ÃçÎfëš ÅLfŸ f£l¥g£LŸsjhY« TLjyhf 

g»®khd¡ FHhŒ gÂ¡f¥gl nt©oÍŸsJ. Ïjdhš g»®khd¡ FHhŒ Ïšyhj 

rhiyfëš cŸs FoæU¥òfS¡F Å£oiz¥ò tH§f Ïayhj ãiy cŸsJ. vdnt  

éLg£l mid¤J gFÂfS¡F« g»®khd¡ FHhŒfŸ gÂ¥gj‰F %.25.00 

Ïy£r¤Â‰F jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£o‰F khk‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

     (e.f.v©.271 / 2013/ Ï4 ) 

m.F¿¥ò 

1) mDkÂ tH§fyh«  

2) khefuh£Á FoÚ® ãÂ 2019-20 ‹ Ñœ x¥gªj¥òŸë nfhç gâæid 

nk‰bfhŸsyh«. 

3) VnjD« Â£l ãÂæèUªJ ãÂ bgw¥go‹ bryÎ¤ bjhifæid <L brŒJ 

bfhŸsyh«. 

  

 



15)   Ï« khefuh£Á¡F£g£l 48 th®L gFÂfëy¦  cs¦s bjUés¡F guhkç¥ò¥ gâ 

nkw¦fhs¦s  2019-20 M« M©L¡fhd äd¦ cÂç ghf§¦fs¦ th§¦f MF« c¤njr 

bryéd« %.10.00 Ïy£r¤Âw¦F khkd¦w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

       (e.f.v©. 6164 / 2019/ Ï 3 ) 

mYtyf F¿¥ò-  

1) khkd¦w« mDkÂ¡fyh«. 

2) 2019-20 M« M©L bghJ ãÂæèUªJ th§¦f khkd¦w« mDkÂ 

tH§¦fyh«. 

 

16)     Â©L¡fš kht£l M£Á¤ jiyt® mt®fshš 2.5.2019 m‹W kht£l M£Á¤ 

jiyt® Kfik mYtyf¤Âš eilbg‰w T£l¤Âš, ngUªJ ãiya¤Â‹ 

bj‹òwKŸs Â£l rhiyæš cŸs Âwªj Xilæš  gaâfŸ ÁWÚ® fê¥gjhY«, 

mU»YŸs Á‰W©o fil cçikahs®fŸ Ûjkhd fêÎfis C‰WtjhY« 

bghJk¡fS¡F Rfhjhu¡ nf£oid V‰gL¤Jtjhf bjçé¡f¥g£lJ. mj‹go iõ 

rhiyæš cŸs Xilæid ca®¤Â, M®.Á.Á. ahš Md _o mik¥gj‰F jah® 

brŒa¥g£l kÂ¥ÕL %.5,00,000/-¡F khk‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

 (  e.f.v©.271 / 2013/ Ï4 ) 

m.F¿¥ò 

1) mDkÂ¡fyh« 

2) khefuh£Á bghJ ãÂ 2019-20 ‹ Ñœ x¥gªj¥òŸë nfhç gâia 

nk‰bfhŸsyh« 

 

17)   Â©L¡fš khefuh£Áæy¦ cs¦s fâå, Ãç©l®fs¦ kw¦W« Ïju Ïd§¦fS¡F 

tUlhªÂu guhkç¥ò¥ gâ Xuh©o‰F ( 2019 – 2020 ) nkw¦bfhs¦s x¥gªj¥òŸë  

bg‰W  elto¡if nk‰bfhŸsÎ«,  mj‰F MF« c¤njr bryéd« %.300000/- I 

bghJ  ãÂæèUªJ nk‰bfhŸsÎ« khk‹w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.    

     (e.f.v©.5131 /2019/Ï3 ) 

mYtyf F¿¥ò-  

mDkÂ¡fyh«. 

 



18)    Â©L¡fy¦ khefuh£Á¡F¢ brhªjkhd khefuh£Á bra‰ bgh¿ahs® FoæU¥ò 

ÂU¢Á rhiyæš mikªJŸsJ.  nk‰go FoæU¥ghdJ 1972 « M©L f£l¥g£lJ. 

j‰nghJ m¡ FoæU¥ò äfÎ« gGjilªJ é£lJ. FoæU¥Ã‹ nk‰Tiu äfÎ« 

nrjkilªJ, ó¢RfŸ mid¤J« cÂ®ªJ«, ga‹gh£o‰F cjthj tifæY«, 

gGÂid rç brŒa Ïayhj ãiyæY«  cŸsJ. vdnt òÂa FoæU¥Ãid 

khefuh£Á gaâa® éLÂ Ã‹òw« cŸs fhèæl¤Âš f£Ltj‰F %.25.00 

Ïy£r¤Âš jah® brŒa¥g£l kÂ¥Õ£o‰F khkd¦w mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

      (e.f.v©: 271 / 2013   / Ï 4 ) 

m.F¿¥ò 

1) khkd¦w« mDkÂ tH§fyh«. 

2) bghJ ãÂ 2019-20 d¦ ÑH¦ gâæid nkw¦bfhs¦s khk‹w« mDkÂ 

tH§fyh«  

 

 

 

19)  Ï«khefuh£Áæ‹ 48 th®LfëY« cUthF« F¥igfŸ Ïu©lh« ãiy 

nrfç¥ò _y« KUfgtd« fyit cu¡»l§»š bfh£l¥g£L tu¥gL»wJ. Ïªãiy 

Rkh® 60 M©Lshf bjhl®ªJ eilbg‰W tUtjhš, nrfukh»ÍŸs F¥igfë‹ 

msÎ jiu k£l¤ÂèUªJ Rkh® 3 Û£l® caukhf cŸsJ. vdnt F¥ig yhçfŸ 

cu¡»l§»‹ cŸns br‹W F¥igæid bfh£Ljš äfÎ« Áukkhf cŸsJ. nkY« 

t©ofŸ <u fêÎ/nrWfŸ/F¥igfëš kh£o bfh©L vL¤Âl Ïayhj ãiyæY«, 

Ïa¡Ftj‰F fodkhfÎ« ÁukkhfÎ« cŸsJ. vdnt bræ‹ nlhr® ÏaªÂu« _y« 

F¥igfis cŸns jŸëdhš k£Lnk m‹whl« efçš cUthF« 104 bk£ç¡ l‹ 

F¥igfis bfh£l ÏaY«. vdnt muR Jiwahd ntsh©ik bgh¿æaš Jiw¡F 

brhªjkhd bræ.d nlhr® thfd¤Âid Rkh® 300 kâ neu¤Â‰F (thlif 

mo¥gilæš) gâ mk®¤Â nk‰f©l gâæid nk‰bfhŸsÎ«, mj‰fhF« c¤njr 

bryéd« %.255000/-¡F« khk‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. (e.f.v©.14285 

/2015/v¢1) 

mYtyf F¿¥ò: 

1. c¤njr bryéd« %.255000/-I khefuh£Á bghJ ãÂæš nk‰bfhŸs 

khk‹w« mDkÂ më¡fyh«. 

2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ gâ nk‰bfh©lijÍ« m§Ñfç¡fyh«. 

     



20)   Ï«khefuh£Á bghJ Rfhjhu¥ Ãçéš Ïa§» tU« thfd« TN.57 BD 3938 

thfd¤Â‰F jFÂ¢ rh‹W 13.06.2019 cl‹ Kotiltjhš, nkY« Xuh©o‰F jFÂ¢ 

rh‹W bgWtj‰F«, thfd¤Â‹ gGJfis rç brŒtj‰F« MF« c¤njr bryéd«          

%.32,000/-¡F (%ghŒ K¥g¤Â Ïu©lhæu« k£L«) mDkÂ nt©o khk‹w¤Â‰F 

bghUŸ it¡f¥gL»wJ. (e.f.v©.3967/2019/v¢1) 

mYtyf F¿¥ò  

 khk‹w« mDkÂ¡fyh«.  

 

21)  Ï«khefuh£Áæš cŸs fkyh neU efu Mu«g Rfhjhu ãiya¤Âš 03.04.2019 

m‹W Kjš fU¤jil mWit Á»¢ir k‰W« Ãurt¤Â‰fhd mWit Á»¢ir 

bjhl®ªJ brŒa¥g£L tU»‹wJ. njÁa ef®òw Rfhjhu Â£l¤Â‹(NUHM) Ñœ 

kh¤Âiu, CÁ kUªJfŸ k‰W« cgfuz§fŸ bfhŸKjš brŒtj‰F ãÂ xJ¡ÑL 

bgw¥glhj fhy§fëY« k‰W« Â©L¡fš jäœehL muR kU¤Jt »l§»èUªJ 

»il¡f¥glhj kh¤Âiu k‰W« CÁ kUªJfS¡F jilæšyh rh‹W bg‰W (NOC) 

bfhŸKjš brŒtj‰F khk‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. nkY« MW khj¤Â‰F 

njitahd kh¤Âiu k‰W« CÁ kUªJfŸ bfhŸKjš brŒtj‰F c¤njr kÂ¥ghf 

%.2,00,000/- njit¥gLtjhš Ï«khefuh£Á bghJ ãÂæèUªJ tH§f nt©LkhŒ 

nf£L¡bfhŸs¥gL»wJ.  ( e.f.v©. 17817/H4/2017 ) 

mYtyf F¿¥ò :-  

khk‹w« mDkÂ¡fyh«  

 

 

22)    Ï«khefuh£Áæš bra‰bgh¿ahsuhf gâòçªJ gâæl khWjèš ma‰gâ 

mo¥gilæš efuh£Á ã®thf Mizauf¤Âš gâah‰¿ XŒÎ bg‰w 

ÂU.m.nrJutª¤ v‹gt® jk¡F XŒñÂa¥ ga‹fŸ éiuthf tH§»l nfhç 

brd¦id ca®ÚÂkd¦w¤Âš ÚÂ nguhiz tH¡F v©. W.P.(MD)No. 10722/2019š        

(1) muR bray®, efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§F Jiw, br‹id, (2)  Ïa¡Fe® 

cŸsh£Á ãÂ jâ¡if Jiw, br‹id  (3) efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id 

k‰W« (4)Miza®, Â©L¡fš khefuh£Á  M»nah®fis ÃuÂthÂfshf 

nr®¡f¥g£L bjhlu¥g£l  nk‰go tH¡»š, Ï«khefuh£Á rh®ghf M#uh»aik¡F   



TLjš muR tH¡f¿P®  ÂU.o.Nça ehuhaz‹ mt®fŸ %.15,000/- tH§»l¡ 

nfhçÍŸsh®.  

vdnt, nk‰f©l  tH¡f¿P® f£lz« %.15,000/- I TLjš muR tH¡f¿P®  

ÂU.o.Nça ehuhaz‹ mt®fS¡F tH§»l khk‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.     

(e.f.v©.5089/ 2014/ Ã2) 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1. khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. gâæ‹ mtru mtÁa fUÂÍ«, ã®thf ey‹ fUÂÍ«, khk‹w¤Â‹ 

mDkÂia vÂ®neh¡» Miza® mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W TLjš 

muR tH¡f¿P®  ÂU.o.Nça ehuhaz‹ mt®fS¡F g£oaš bjhif 

tH§»aij  khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

 

23)  Â©L¡fy¦ kht£l M£Á¤ jiyt® mt®fë‹ mYtyf¤Âš 04.04.2019 m‹W 

Ã‰gfš 3.30 kâaséš nj®jš gh®itahs® (Observer) mt®fŸ jiyikæš 

eilbg‰w fyªjhŒÎ¡ T£l¤Âš Â©L¡fš ehlhSk‹w¤ bjhFÂ nj®jš el¤J« 

mYty® k‰W« kht£l M£Á¤ jiyt® mt®fŸ Â©L¡fš khefuh£Á¡F£g£l 

mid¤J th¡F¢ rhtofëY« ghuhSk‹w nj®jY¡F KªÂa ehŸ k‰W« nj®jš 

ehŸ 17.4.2019, 18.4.2019 M»a ÏU Âd§fS¡F FoÚ® trÂ, rhŒ js«, ä‹ trÂ, 

õhäahdh gªjš, M©,bg© ÏUghyU¡F« jå¤jåna ä‹ trÂ k‰W« j©Ù® 

trÂÍl‹ Toa fê¥Ãl« ngh‹w trÂfis Â©L¡fš khefuh£Á nk‰bfhŸs 

nt©L« vd m¿ÎW¤Âdh®fŸ. nkY« Â©L¡fš khefuh£Á¡F£g£l  

th¡F¢rhtofëš 2 v©z« khÂç th¡F¢rhto ( Model Booth) k‰W« 4 v©z« 

bg©fS¡fhd Ãu¤naf th¡F¢rhto (Pink Booth) mik¡f m¿ÎW¤Âdh®fŸ.  

mj‹go Â©L¡fš khefuh£Á¡F£g£l mid¤J th¡F¢ rhtofëY«  äd¦ 

és¡F, äd¦ éÁ¿ kw¦W« 3 Pin Plug Ïy¦yhj / nghÂa msÎ Ïy¦yhj 

th¡F¢rhtofS¡F nghÂa äd¦ és¡F,  äd¦éÁ¿ kw¦W« 3 Pin Plug mik¡fÎ«, 

th¡F¢ rhtofëd¦ btë¥òw¤Ây¦ nghÂa btë¢r« jUtjw¦bfd äd¦ és¡Ffs¦ 

mik¡fÎ« KoÎ bra¦a¥g£Ls¦sJ. 



nkny F¿¥Ã£Ls¦s mid¤J gâfisÍ« nkw¦bfhs¦tjw¦F  c¤njr 

bryéd« %.334700/- MF« (GST c£gl) . nj®jy¦ ey¦y Kiwæy¦ eilbgw Ï¥ 

gâfs¦ mid¤ijÍ«  ehlhSkd¦w¤ nj®jy¦ ehshd 18.4.2019 ¡Fs¦ Ko¤J  

x¥gil¥ò bra¦a nt©oæU¥gjhy¦ khefuh£Á éÂ.15 d¦ ÑH¦  nkw¦bfhs¦sÎ« Ï¥ 

gâfis  n#hÂ – b#dnu£l® m©£ rÎ©£ Á°l« - gh©lk§¦fy« mt®fël« 

x¥gil¤J gâæid nkw¦bfh©lJ kw¦W« Ï¢ bryéd¤Âid khefuh£Áæd¦ 

bghJ ãÂ 2019-2020 d¦ ÑH¦ nkw¦fh©ljw¦F«  khkd¦w¤Âd¦ gh®it¡F« gÂéw¦F« 

it¡f¥gL»wJ.       ( e.f.v©. 3650 / 2019  / Á 6 )  

mYtyf F¿¥ò 

1) khkd¦w« gÂÎ bra¦ayh« 

2) nkw¦fhQ« gâfis bra¦tjw¦F muÁläUªJ ãÂ xJ¡ÑL 

bra¦a¥god¦, xJ¡ÑL brŒa¥gL« bjhifæèUªJ Ï¢ bryéd¤ 

bjhif  %.334700/-(GST c£gl)   id <L bra¦J bfhs¦syh«.  

3) xJ¡ÑL brŒa¥gL« bjhifæid él TLjyhF« bryéd¤Âid 

khefuh£Á bghJ ãÂæèUªJ  <L brŒJ bfhŸsyh«   

 

24)  Â©L¡fy¦ khefuh£Á bgh¿æay¦ Ãçéy¦ Â£l¥ gâfs¦ bra¦a murhizæy¦ 

mDkÂ¡f¥g£Ls¦sgo Âdrç ehëjH¦fëy¦ x¥gªj¥òs¦ë  és«gu« bra¦jik¡F  

ÑH¦¡f©l Âdrç ehëjH¦fS¡F és«gu¡ f£lz« tH§¦f khkd¦w¤Âd¦ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

t. 

v© 

ehëjêd¦ bga® és«gu 

ehs¦ 

uÓJ v© / ehs¦ bjhif 

%ghæy¦ 

1 Mark Media 03.02.2019 219 / 04.02.2019 35700/- 

2 Madhu Ads 22.1.2019 voé / 7238 / 18-19  59745/- 

3 Mark Media 11.3.2019 383 / 11.3.2019 282870/- 

4 nf. r§f® (Âdky®)  2.3.2019 v° / 578/ 2.3.2019 20160/- 

   bkh¤j« 398475/- 

        (e.f.v©.11428 / 2010/ Ï4) 

m.F¿¥ò 

 mDkÂ më¡fyh« 

 

 



 

25)   Â©L¡fš khefuh£Á M¤Jh® fhkuh#® Ú®¤nj¡f tshf¤Âš mikªJs¦s 

r¤Âfç¥ò ãiya§¦fëy¦ FoÚ® R¤Âfç¥ò bra¦a¥g£L  g«Ã§¦ bra¦a¥g£L  khefu 

bghJk¡fS¡F« 7 tênahu »uhk bghJk¡fS¡F« jilæd¦¿ Óuhd FoÚ® 

éãnahf« tH§¦f¥g£L tU»wJ. jw¦rka« Ú®¤nj¡f¤Ây¦ Ú® k£l« 7’ 8 “ Mf 

cs¦sJ. Ú®  k£l« 1 moahf FiwÍ« bghGJ R¤Âfç¥ò ãiya¤Âw¦F jd¦ndh£lkhf 

tU«  j©Ù® nghJkhd msÎ tuhky¦ FiwªJ éL«. m¥bghGJ miz ltçy¦ 8 

v©z« jw¦fhèf g«¥ br£fs¦ bghU¤j¥g£L Ú® Ïiw¥ò gâfs¦ bra¦J R¤Â 

ãiya« bfh©L tu nt©L«. nkY« òÂa Ú®¤nj¡f¤Ây¦ ãu«ÃÍs¦s j©Ùiu 

jw¦fhèf g«¥ br£fs¦ bghU¤Â giHa Ú®¤nj¡f¤Âw¦F vL¡f nt©L«. jw¦rka«  

Spare Mf cs¦s 7.5 v¢Ã Ú® _H¦» g«¥ br£fs¦ kw¦W« 10 v¢Ã nkhndh Ãsh¡ äd¦ 

nkh£lh®fs¦ gGJ Ú¡f« bra¦J jah® ãiyæy¦ it¡f nt©oÍs¦sJ.   vdnt 10 v¢Ã 

nkhndh Ãsh¡ äd¦ nkh£lh® - 1 v©z«, 7.5 HP open well submersible äd¦ 

nkh£lh® g«¥br£  6 v©z« gGjilªj nkh£lh® fhæy¦ vL¤J é£L òÂa fhæy¦ 

bghU¤Â, g«¥Ãy¦ ò[¦ kw¦W« Thrust bearing òJ¥Ã¥gjw¦F«, Ú®nj¡f¤Âd¦ Ú® k£l« 

moahf FiwÍ« bghGJ 8 v©z« g«¥br£fs¦ mjw¦F njit¥gL« cÂçghf§¦fs¦ 

bghU¤Â Ïa¡Ftjw¦F« c¤njr kÂ¥Õ£L bryéd« %.1.50 Ïy£r« MF«.  FoÚ®   

gâæd¦ mtru« fUÂ fhuzkhfÎ«, ghuhSkd¦w¤ nj®jy¦ éÂfs¦ eilKiwæy¦ 

cs¦sjhY« nkw¦f©l gâfis jäH¦ehL kht£l éÂ v©.15 d¦ ÑH¦ nkw¦bfhs¦s  

khkd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.   (e.f.v©.3165 / 2019 / Ï4) 

m.F¿¥ò 

gâæd¦ mtru mtÁa« fUÂ ÃçÎ 15 d¦ ÑH¦ gâ nkw¦bfhs¦s mDkÂ 

më¡fyh« 

 

26)  Â©L¡fš khefuh£Á M¤Jh® fhkuh#® Ú®¤nj¡f tshf¤Âš  khefu 

bghJk¡fS¡F Óuhd FoÚ® tH§¦f VJthf 10 v©z« nfâfs¦ Ïa¡f¥g£L  

tU»wJ. nkY« 2014-15  kw¦W« 2017-18 « M©Lfëy¦ tw£Á ãthuz ãÂæd¦ _y« 

13 v©z« MH¦Jis¡ »zWfs¦ mik¡f¥g£L gad¦gh£o ÏUªJ tU»wJ. ÏÂy¦ 

jw¦rka« MH¦Jis¡ »zWfs¦ 4, 6 kw¦W« 7 fëy¦ 10.00 v¢Ã g«¥ br£  Ãokhd¤jhy¦ 



Over load vL¤J Trip M»wJ. nkY« nkw¦f©l MH¦Jis¡ »zWfS¡F 

mik¡f¥g£l  6 sq.mm  3 Core 200 Û£l® äd¦ nfÃs¦ gGjilªJ«, 5 v©z«  

MH¦Jis¡ »zWfëd¦ Starter taç§¦ vè, mây¦ foj¤J gGJjilªJ cs¦sJ.  

vdnt, g«¥ r®Å[¦ bra¦J, äd¦ nkh£lh® gGjilªJs¦sij òJ¥Ã¤J«, Starter Relay 

taç§¦ òJ¥Ã¤J bghU¤Â Ïa¡Ftjw¦F c¤njrkhf %.1.20 Ïy£r« brythF«. 

bghJk¡fëd¦ FoÚ®  mtru« fhuzkhfÎ«, ghuhSkd¦w¤ nj®jy¦ éÂfs¦ 

eilKiwæy¦ cs¦sjhY« nkw¦f©l gâfis jäH¦ehL kht£l éÂ v©.15 d¦ ÑH¦ 

nkw¦bfhs¦s  khkd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.   (e.f.v©.3981 / 2019 / Ï4) 

m.F¿¥ò 

gâæd¦ mtru mtÁa« fUÂ ÃçÎ 15 d¦ ÑH¦ gâ nkw¦bfhs¦s mDkÂ 

më¡fyh« 

 

27)    Â©L¡fš khefuh£Á M¤Jh® fhkuh#® Ú®¤nj¡f tshf¤Âš Ïa¡f¥g£L 

tU« Kjy¦ FoÚ® Â£l¤Ây¦ bghU¤j¥g£l 90 v¢Ã Centrifugal Motor  pumpsets 

Unit No.1 y¦ jw¦rka« nkh£lhçy¦ ngç§¦Ffs¦, g«¥ br£oy¦ ngç§¦Ffs¦, nr¥£ Ã¤jis 

ò[¦fs¦, yh¡ e£, Ï«bgy¦y®  ntç[¦ ç§¦, »sh©£ br£, nkh£lh® g«¥br£ Ïiz¡f 

bghU¤j¥g£l la® f¥s® 1 v©z« Ïitfs¦ gGjilªJ Ïa¡f Ïayhky¦ cs¦sJ. 

vdnt gGjilªj cÂç ghf§¦fs¦ òJ¥Ã¤J bghU¤Â Ïa¡Ftjw¦F njhuha kÂ¥Õ£L 

bryéd« %.55000/- MF«. jw¦rka«  nj®jy¦ el¤ij éÂfs¦ mkèy¦ cs¦sjhY« 

x¥gªj¥òs¦ë nfhu Ïayhj fhuz¤jhY«, bghJ k¡fS¡F Óuhd FoÚ® éãnahf« 

bra¦a nt©oÍs¦sjhY« nkw¦f©l gGJ Ú¡f« bra¦Í« jäH¦ehL kht£l éÂ 

v©.15 d¦ ÑH¦ nkw¦bfhs¦s  khkd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.   

      (e.f.v©.3982 / 2019 / Ï4) 

m.F¿¥ò 

gâæd¦ mtru mtÁa« fUÂ ÃçÎ 15 d¦ ÑH¦ gâ nkw¦bfhs¦s mDkÂ 

më¡fyh« 

 

28)   Â©L¡fš khefuh£Á M¤Jh® fhkuh#® Ú®¤nj¡f tshf¤Âš mikªJŸs 

FoÚ® R¤Âfç¥ò ãiya¤Âš bghU¤j¥g£l 5 Kg / Hour Chlorinator ãiya¤Âš 

cŸs jhåa§¦» Vaccum Regulaters, br¡ thšÎfŸ, Drain thšÎfŸ, Emergency 



Drain thšÎfŸ, bt£ nf°f£ M»ad gGjilªjij òJ¥Ã¡fÎ«, 930 »nyh 

vilÍŸs Âut Fnshç‹ thÍ Áè©l®fŸ 15 v©z« 2019-2020 « M©L¡F 

éãnahf« brŒÂlÎ« MF« c¤njr bryéd« %.5.00 Ïy£r¤Â‰F khk‹w mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ.     (e.f.v©.3165  / 2019 / Ï4) 

m.F¿¥ò 

1) khkd¦w« mDkÂ tH§¦fyh« 

2) nkw¦f©l gâ¡F MF« bryéd¤ij FoÚ® ãÂæèUªJ 

nkw¦bfhs¦sÎ« khkd¦w« x¥òjy¦ tH§¦fyh« 

 

 

29)  Â©L¡fš efuh£Á  j‰rka«  khefuh£Á ju« ca®¤j¥g£L brašg£L tU»wJ. 

Ï« khefuh£Áæš eilbg‰W tU« mid¤J gâfS« fâå _ykhfnt 

eilbg‰W tU»wJ. brh¤J tç, FoÚ® f£lz«, bjhêš tç, tçæšyh Ïd«, Ãw¥ò 

k‰W« Ïw¥ò rh‹¿jœfŸ mid¤J« Ïiza js« _ykhfnt eilbg‰W tU»wJ. 

bghJk¡fS¡F tH§f¥gL« mid¤J nritfS« fâå bk‹bghUëš 

gÂnt‰w« brŒaÎ« k‰W« nj®jš gâ¡F fâå bjçªj j£l¢r®fs¦  

njit¥gLtjhš _‹W  v©z« Out Sourcing _ykhf fâå bjçªj j£l¢r®fs¦  

2019-20 « M©ow¦F gâak®¤Âl éiy¥òs¦ë nfhuÎ« mjw¦fhd bryéd« %.3.00 

Ïy£r¤Âw¦F« khkd¦w  mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

     ( e.f.v©. 10312 / 2017/ Ï3 ) 

mYtyf F¿¥ò-  

1) mDkÂ¡fyh« 

2) khefuh£Á bghJ ãÂ 2019- 20 d¦ ÑH¦  gâæid nkw¦bfhs¦s  khkd¦w« 

mDkÂ më¡fyh« 

 

30)    Â©L¡fš efuh£Á  j‰rka«  khefuh£Á ju« ca®¤j¥g£L brašg£L 

tU»wJ. Ï« khefuh£Áæš eilbg‰W tU« mid¤J gâfS« fâå _ykhfnt 

eilbg‰W tU»wJ. brh¤J tç, FoÚ® f£lz«, bjhêš tç, tçæšyh Ïd«, Ãw¥ò 

k‰W« Ïw¥ò rh‹¿jœfŸ mid¤J« Ïiza js« _ykhfnt eilbg‰W tU»wJ. 

bghJk¡fS¡F tH§f¥gL« mid¤J nritfS« fâå bk‹bghUëš 

gÂnt‰w« brŒaÎ« k‰W« nj®jš gâ¡F fâå bjçªj j£l¢r® njit¥gLtjhš 

_‹W  v©z« Out Sourcing _ykhf gâak®¤ÂlÎ«,  nkY« kht£l M£Á¤ 

jiyt® mt®fshš 2017-18 ã®zæ¡f¥g£l éiy é»j¥go xU tUl¤Â‰F ( 1.8.2017 



Kjš 31.7.2018 ) tiu gâ mk®¤ÂlÎ« khk‹w¤ Ô®khd v©. 692, ehŸ 7.7.2017 š 

%.3.00 Ïy£r¤Âw¦F mDkÂ bgw¥g£lJ.  3 eg®fS¡F ÏJtiu %.93120/- bryÎ 

M»Ís¦sJ.  Ûj« %.2.07 Ïy£r« cs¦sJ. m§Ñfç¡f¥g£l fhy¡bfLthd 31.7.2018 

¡F ÃwF 3 eg®fis 1.8.2018 Kjy¦ 31.3.2019 tiu gâak®¤Â¡ bfhs¦sÎ«, nkw¦go 

eg®fis gâak®¤Âl  ÂU.#[¦od¦ Âuéa« _y« ntiy c¤ÂuÎ tH§¦fÎ« kd¦w  

mDkÂ nt©l¥gL»wJ.    ( e.f.v©. 10312 / 2017/ Ï3 ) 

mYtyf F¿¥ò-  

khkd¦w mDkÂia vÂ®neh¡» nj®jy¦ el¤ij éÂfs¦ mkèy¦ ÏUªjjhy¦, 

nkw¦f©l 3 eg®fis  1.8.2018 Kjy¦ 31.3.2019  tiu ÂU.#[¦od¦ Âuéa« _y« 

gâak®¤Âaik¡F«, Ï¢ bryéd¤ij m§¦Ñfç¡f¥g£l kÂ¥Õ£L¤ bjif 

%.3.00 Ïy£r¤Âw¦Fs¦ nkw¦bfhs¦sÎ«  khkd¦w« mDkÂ më¡fyh« 

 

31)  tH¡F Â©L¡fš khefuh£Á -  fjÎ v©. v¢-68vš –š rutz‹ j/bg. nf. 

u§frhä Å£o‰F K‹ghf cŸs 120 r.Û –(2.96 br©£) Ïl¤ij (ó§fhé‰fhf 

xJ¡f¥g£lJ) kDjhu® ga‹gh£o‰F« mj‰F gÂyhf 6 Û£l® msÎŸs kDjhç‹ 

brhªj Ïl¤Âid bghJk¡fŸ eilghij¡F vL¤J¡bfhŸs nfhçaJ bjhl®ghf, 

khefuh£Á¡F vÂuhf br‹id ca®ÚÂk‹w kJiu »is mrš tH¡F v©. W.P(MD). 

9888/2019-š tH¡F  bjhl®ªJŸsh®. Ïªãiyæš nk‰go tH¡»š khefuh£Á rh®ghf 

tH¡fhl ÂU. n#. yhu‹° mt®fŸ ãakd« brŒa¥g£LŸsjhš m‹dhU¡F tH¡F 

f£lz« brY¤j  c¤njr  bryédkhf  %. 7,500/- bryél khk‹w mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. mj‹étu« khk‹w¤Â‹ gh®it¡F« x¥òjY¡F«  

rk®¥Ã¡f¥gL»wJ.       (e.f.v©.  4643/2019/v¥3) 

mYtyf F¿¥ò-   

1. tH¡f¿P® ÂU n#. yhu‹° mt®fis ãakd« brŒa¥g£lij 

khk‹w« x¥òjš tH§fyh«. 

2. nk‰go tH¡»‰F  c¤njr  f£lzkhf    %. 7,500/- bryél  khk‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

 

32)   tH¡F Â©L¡fš khefuh£Á - th®L v©. 2, r®nt t© 337/1 

ÃŸisah®ghisa« ÂU. bršy¤Jiu v‹gt® mDkÂæ‹¿ f£ol« f£otUtij 

jL¤JãW¤j Áy r£l elto¡iffŸ nk‰bfh©lj‰fhf khefuh£Á¡F vÂuhf 

br‹id ca®ÚÂk‹w kJiu »is ÚÂk‹w¤Âš mrš tH¡F v©. W.P(MD). 

11050/2019-š tH¡F bjhl®ªJŸsh®. Ïªãiyæš nk‰go tH¡»š khefuh£Á rh®ghf 



tH¡fhl ÂU. n#. yhu‹° mt®fŸ ãakd« brŒa¥g£LŸsjhš m‹dhU¡F tH¡F 

f£lz« brY¤j  c¤njr  bryédkhf  %. 7,500/- bryél mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. mj‹étu« khk‹w¤Â‹ gh®it¡F« x¥òjY¡F« 

rk®¥Ã¡f¥gL»wJ.        (e.f.v©.  4645/2019/v¥3) 

mYtyf F¿¥ò-   

1. tH¡f¿P® ÂU n#. yhu‹° mt®fis ãakd« brŒa¥g£lij 

khk‹w« x¥òjš tH§fyh«. 

2. nk‰go tH¡»‰F  c¤njr  f£lzkhf    %. 7,500/- bryél  brŒa 

khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

33)     tH¡F Â©L¡fš khefuh£Á - th®L v©. 5, Ãsh¡ v©. 5, efusÎ 

v©. 351/3 –š mikªj ãy¤Âš òÂjhf ÃçÎfŸ brŒa¥g£l òJ lÎ‹ r®nt v©. 52 

ÂUkÂ.Á¤uh, f/bg. »UZz‹, k‰W« 13 eg®fŸ 100Û ÚsK«, 6mo mfy¤Âš 

mikªJŸs bghJ ghij ãy¤Âid M¡»uä¥ò brŒJ Ábk©£ gyifæyhd jL¥ò 

Rt® mik¡f¥g£LŸsij m¥òw¥gL¤j v›éj jilÍ« brŒa TlhJ vd  

khefuh£Á¡F vÂuhf kht£l Kj‹ik cçikæaš ÚÂk‹w¤Âš khefuh£Á 

Mizaiu 4-« ÃuÂthÂahf nr®¤J mrš tH¡F v©. 87/2019-š tH¡F 

bjhl®ªJŸsd®. Ïªãiyæš nk‰go tH¡»š khefuh£Á rh®ghf tH¡fhl ÂU. R.g. 

b#fehj‹ mt®fŸ ãakd« brŒa¥g£LŸsjhš m‹dhU¡F tH¡F f£lz« 

brY¤j  c¤njr  bryédkhf  %. 10,000/- bryél mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mj‹étu« khk‹w¤Â‹ gh®it¡F x¥òjY¡F rk®¥Ã¡f¥g£lJ.    

  (e.f.v©.  3155/2019/v¥3) 

mYtyf F¿¥ò-   

1. tH¡f¿P® ÂU R.g. b#fehj‹ mt®fis ãakd« brŒa¥g£lij 

khk‹w« x¥òjš tH§fyh«. 

2. nk‰go tH¡»‰F  c¤njr  f£lzkhf    %. 10,000/- bryÎ  brŒa 

khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

34)    tH¡F Â©L¡fš khefuh£Á  všiy¡F£g£l th®L v©. 2, Ãsh¡ v©.21, 

efusÎ v©. 69-š gh©oa‹ efçš khefuh£Á  rhiyæš 10 X 10 v‹w mséš Û‹ 

bg£o mik¤J M¡»uä¥ò brŒJŸsj‰F beLŠrhiy¤Jiwæš mDkÂ 

bgw¥g£LŸsjhf bjçé¤JŸsh®fŸ.  khefuh£Á rhiyæš cŸs M¡»uä¥ò 

bg£oia kh‰¿ mik¡f khefuh£Áahš bjçé¡f¥g£lJ. mJ bjhl®ghf   

khefuh£Á¡F vÂuhf br‹id ca®ÚÂk‹w kJiu »is mrš tH¡F v©. W.P(MD). 



24016/2018-š  ÂU. ky® Á‹dj«Ã v‹gt® tH¡F  bjhl®ªJŸsh®. Ïªãiyæš 

nk‰go tH¡»š khefuh£Á rh®ghf tH¡fhl ÂU. n#. yhu‹° mt®fŸ ãakd« 

brŒa¥g£LŸsjhš m‹dhU¡F tH¡F f£lz« brY¤j  c¤njr  bryédkhf  %. 

7,500/- bryél mDkÂ nt©l¥gL»wJ. mj‹étu« khk‹w¤Â‹ gh®it¡F« 

x¥òjY¡F« rk®¥Ã¡f¥gL»wJ. (e.f.v©.  1729/2019/v¥3) 

mYtyf F¿¥ò-   

1. tH¡f¿P® ÂU n#. yhu‹° mt®fis ãakd« brŒa¥g£lij 

khk‹w« x¥òjš tH§fyh«. 

2. nk‰go tH¡»‰F  c¤njr  f£lzkhf    %. 7,500/- bryél  brŒa 

khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

35)    Â©L¡fy¦ khefuh£Áæy¦ Jha¦ik ÏªÂah Â£l¤Âd¦ ÑH¦ Âl¡fêÎ 

nkyh©ik Â£l¥ gâfëy¦ Á¥g« -3 y¦ gHå rhiy cu¡»l§¦»y¦ Rw¦W¢Rt®, 10000 

è£l®  bfhs¦ssÎs¦s nky¦ãiy Ú®¤nj¡f¤ bjh£o, c£òw rhiy, äd¦ f«g§¦fs¦, 

vil nkil mik¡F« gâ cs¦ë£l c£f£lik¥ò mÃéU¤Â¥ gâfs¦ %.204.00 

Ïy£r« kÂ¥Õ£oš nkw¦bfhs¦s têtif bra¦a¥g£Ls¦sJ.  Ï¥ gâfëy¦ vil 

nkil  mik¡F« gâ jéu Ãw gâfs¦ Ko¡f¥g£Ls¦sJ. Ït¦ cu¡»l§¦»y¦ cs¦s 

F¥igfis Bio Mining Kiw¥go mfw¦Wtjw¦F 16.4.2019 y¦ x¥gªj¥òs¦ë nfhu¥g£L 

jw¦nghJ éiuéy¦ gâ Jt¡f¥gl cs¦sJ. nkY« khefuh£Áahy¦ 12 Ïl§¦fëy¦ 

E©Qu« brayh¡f ika§¦fs¦  mik¡F« gâÍ« eilbgw¦W tU»d¦wJ. 

Ïªãiyæy¦ vil nkilæid KUfgtd« cu¡»l§¦»l§»‹ c£òw«  

mik¥gjw¦F¥ gÂyhf,  Ãw thfd§¦fisÍ« vil gh®¡f mDkÂ¥gjhy¦  

khefuh£Á¡F »il¡f tha¦¥òs¦s tUkhd« cs¦ë£ltw¦iw fU¤Ây¦ bfh©L, 

khça«kd¦ nfhéy¦ Ãd¦òwKs¦s rhiyæy¦ khefuh£Á¡F¢ brhªjkhd Fkud¦ 

ó§¦fhéd¦ vÂ®òw« cs¦s fhèæl¤Ây¦ iõ vil nkil mik¡f khk‹w mDkÂ  

nt©l¥gL»d¦wJ.        (e.f.v©. 271 / 2013 / Ï4) 

m.F¿¥ò 

1) mDkÂ¡fyh« 

2) Ï¥ gâæid Jha¦ik ÏªÂah Â£l¤Âd¦ ÑH¦ Âl¡fêÎ nkyh©ik Â£l  

ãÂæèUªnj V‰fdnt m§Ñfç¡f¥g£l x¥gªjjhu® ÂU.btŸis¢rhä 

mt®fë‹ _y« gâ nkw¦bfhs¦s khkd¦w« mDkÂ¡fyh«   

 



36)      efuh£Á ã®thf Miza®, brd¦id mt®fëd¦ c¤juÎ e.f.v©.8009/2016/J1  

ehs¦.04/11/2016  k‰W« 28/06/2017 MŒÎ T£l m¿¡ifæš 300 ÅLfS¡F 1 eg® v‹w 

Åj¤Âš ãaä¡f¥g£L gâ nk‰bfhŸs¥gl nt©L« vd bjçé¡f¥g£LŸsJ. 

mj‹go Ï«khefuh£Á bkh¤j k¡fŸ bjhifahd 2,07,307-¡F (2011 br‹r°) 

c£g£l 53,573 Foæ¥òfS¡F bkh¤j« 173 eg®fŸ njit¥gLtjhš, Ï«khefuh£Á 

gFÂæš bfhRédhš gut¡Toa nehŒfis jL¡F« bghU£L, 48 th®LfëY« 

K‹bd¢rç¡if elto¡ifahf mYtyf e.f.v©.1239/2015/H2 ‹ go 173 j‰fhèf 

knyçah fs¥gâahs®fis fs¥gâ¡fhf x¥gªj mo¥gilæš v¡[¦y¦ Ú£ m©£ 

ilo Vb#d¦ì, v‹w ãWtd¤Â‹ _ykhf 45 eh£fS¡F 29.05.2018 Kjš fs¥gâ  

nk‰bfhŸs¥g£L tU»wJ. nk‰go gâ x¥gªjfhy« 08.04.2019 m‹W cl‹ 

Kotiltjhš,  V‰fdnt  x¥gªj mo¥gilæš gâ nk‰bfhŸs¥g£L tU« v¡[¦y¦ 

Ú£ m©£ ilo Vb#d¦ì, Â©L¡fš _y« nkY« 45 eh£fS¡F gâ Ú£o¥ò brŒJ 

bfhŸsÎ«, nk‰go 173 j‰fhèf knyçah fs¥gâahs®fS¡F V‰fdnt ã®za« 

brŒa¥g£LŸs kht£l M£Áa®, Â©L¡fš mt®fë‹ 2017-2018« M©L 

Âd¡Tè ehbsh‹W¡F eg® x‹W¡F %.279/-‹go gâ nk‰bfhŸs MF« njhuha 

bryÎ bjhif %.24,00,000-¡F  (%gha¦ ÏUg¤Â eh‹F Ïy£r« k£L«) khk‹w¤Â‹ 

mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.   (e.f.v©.1239/2015/v¢2). 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1. khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. j‰bghGJ nj®jš el¤ij éÂKiwfŸ kh®¢-2019 Kjš el¥Ãš cŸsjhš, 

bghJ Rfhjhu gâæ‹ mtru mtÁa fUÂÍ«, ã®thf ey‹ fUÂÍ«, 

khk‹w¤Â‹ mDkÂia vÂ®neh¡» Miza® mt®fë‹ K‹ mDkÂ 

bg‰W bjhl® elto¡if nk‰bfh©lij khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

 

37)   Ï«khefuh£Á¡F mDkÂ¡f¥g£LŸs 451 J¥òuÎ gâahs®fë‹ gâælkhdJ 

flªj 25 M©LfS¡F K‹ghf mDkÂ¡f¥g£ljhF«. j‰bghGJ Â©L¡fš 

khefuh£Áahf ju« ca®¤j¥g£L, k¡fŸ bjhif 207000 MfÎ«,  efçš cŸs 

F^«g§fë‹ v©â¡if 54000 Mf ca®ªJŸs ãiyæš mj‰nf‰wthW muR 

ã®zæ¤JŸs msÎnfhè‹go njitahd gâahs®fis ga‹gL¤Â bghJ 

k¡fë‹ eyidÍ« bghJ Rfhjhu¤ijÍ« Kiwahf guhkç¤J ngâ¡ fh¥gJ äf 

mtÁaK«, m¤ÂahtÁaK« MtjhF«. j‰bghGJ khefu gFÂfëš ghjhs 



rh¡fil¤ Â£l¥ gâ, FoÚ® Â£l éçth¡f¥ gâ ngh‹w gâfS¡fhf rhiyfis 

M§fh§nf njh©o gâ nk‰bfhŸs¥gLtjhš, khefu fêÎ Ú® fhšthŒfŸ k© 

fêÎfshš ãiwªJ mo¡fo ö®thu (DESILTING) nt©oa ãiyÍ« V‰gL»wJ. 

nkY« j‰nghJ öŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ñœ Âl¡ fêÎ nkyh©ik¥ gâfis 

KGikahf brašgL¤j nt©oa ãiyÍ« cŸsJ.  vdnt murhiz v©.101/97š 

tH§f¥g£LŸs msÎnfhè‹goÍ« Ïªkhefuh£Á¡F njitahd J¥òuÎ 

gâahs®fë‹ v©â¡if 677. j‰nghJ khefuh£Áæš gâòçÍ« ãuªju (180) 

k‰W« x¥gªj (226) J¥òuÎ gâahs®fë‹ v©â¡if 406 eg®fis¡ bfh©L 

éçtilªj Ï«khefuh£Á¥ gFÂfëš J¥òuÎ gâfis KGikahf nk‰bfhŸtJ 

ÏayhkY«, äf fodkhfÎ« cŸsJ. vdnt, k¡fŸ bjhif¡nf‰g njit¥gL« 226 

(677-451) gâahs®fëš j‰nghJ m¤ÂahtÁakhf njit¥gL« 50 gâahs®fis 

Ï«khefuh£Áæš V‰fdnt x¥gªj mo¥gilæš v¡brš Ú£ m©£ ilo 

ãWtd¤jhš nk‰bfhŸs¥g£L tU« gâ¡fhy« 30.04.2019 cl‹ Kotiltjhš, 

nk‰go gâ¡fhd x¥gªj fhy¤Âid 01.05.2019 Kjš 31.07.2019 Koa nkY« 3 khj 

fhy¤Â‰F nk‰go ãWtd¤Âl« x¥gªj gâ Ú£o¥ò brŒJbfhŸsÎ«, mj‰fhd 

njhuha bryéd« %.15.00 Ïy£r¤Â‰F (%ghŒ gÂidªJ  y£r« k£L«) khk‹w¤Â‹ 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ (e.f.v©.15584/2015/v¢2). 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1. khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. j‰bghGJ nj®jš el¤ij éÂKiwfŸ kh®¢-2019 Kjš nk -2019 Koa 

el¥Ãš cŸsjhš, bghJ Rfhjhu gâæ‹ mtru mtÁa fUÂÍ«, ã®thf 

ey‹ fUÂÍ«, khk‹w¤Â‹ mDkÂia vÂ®neh¡» Miza® mt®fë‹ 

K‹ mDkÂ bg‰W bjhl® elto¡if nk‰bfh©lij khk‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

 

 

38) Ï«khefuh£Áæš gÂè J¥òuÎ gâahsuhf¥ gâahw¦¿ gâ ãuªju« 

brŒa¥glhj ãiyæš fhyŠbr‹Wé£l  gÂè gâahs®fë‹ thçRjhu®fŸ, nk‰go 

fhyŠbr‹w gÂè J¥òuÎ gâahs®fshš Ï«khefuh£Á ÛJ V‰fdnt bjhlu¥g£l 

Â©L¡fš bjhêyhs® Miza tH¡Ffis bjhl®ªJ el¤JtjhfÎ«, fhyŠbr‹w 

gÂè J¥òuÎ gâahs®fë‹ gz¥ga‹fis thçrh»a j§fS¡F tH§»l nfhç  



Ï«khefuh£Á Mizaiu  ÃuÂthÂahf nr®¡f¥g£L bjhlu¥g£LŸs Â©L¡fš 

bjhêyhs® Miza tH¡Ffë‹ égu« Ã‹tUkhW. 

t.  

v© 

tH¡F 

bjhlu¥g£LŸs 

thçRjhu®fë‹ 

bga® 

gâæil fhyŠbr‹w  

gÂè J¥òuÎ gâahsç‹ 

bga® 

gâæil 

fhyŠ 

br‹w ehŸ 

tH¡F égu« 

1 ÂU. K. uhk¢rªÂu‹ ÂU. KUf‹ / Åu‹ 01.02.2011 
CPS NO.10/2009 (IA 
2/2013) 

2 ÂU. gh. etÚjékš 
ÂUkÂ  KUf«khŸ 

/ghY¢rhä 
21.05.2010 

CPS NO.7/2009 (IA 
17/2011) 

3 ÂU. K. mHf® ÂUkÂ  KUf«khŸ /fU¥g‹ 17.03.2010 
CPS NO.3/2009 (IA 
16/2011) 

4 ÂU. uh. uhkrhä ÂU. uhkjh° /uhkrhä 18.05.2011 
CPSNO.11/2009(IA 
19/2011) 

nk‰f©l 4 tH¡FfëY«  Ï«khefuh£Áæ‹ rh®ghf M#uh»aik¡F  

tH¡f¿P® f£lzkhf %. 5000/- Åj« 20,000/- tH§»l ÂU. Rg. b#fehj‹,  khk‹w 

tH¡f¿P®  foj¤Â‹ thæyhf nf£L¡bfhŸs¥g£LŸsJ. vdnt, nk‰go 4 

tH¡Ffëš M#uh»aik¡F tH¡f¿P® f£lzkhf tH¡F x‹W¡F %.5000/- Åj« 

bkh¤j« %.20,000/- tH§»l khk‹w¤Â‹ mDkÂ¡F bghUŸ it¡f¥gL»wJ.             

(e.f.v©.4057/ 2018/ v¢2) 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1. khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. j‰bghGJ nj®jš el¤ij éÂKiwfŸ kh®¢-2019 Kjš el¥Ãš cŸsjhš, 

gâæ‹ mtru mtÁa fUÂÍ«, ã®thf ey‹ fUÂÍ«, khk‹w¤Â‹ 

mDkÂia vÂ®neh¡» Miza® mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W khk‹w 

tH¡f¿PU¡F tH§»aij  khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

39) Â©L¡fš khefuh£Á bghJ Rfhjhu ÃçÎ 6š J¥òuÎ gâahsuhf¥ gâòçªJ 

tU« ÂU. KUf‹ / bgUkhŸ  v‹gt®, jd¡F mYtyf cjéahs® mšyJ J¥òuÎ 

gâ nk‰gh®itahs® gjé ca®Î tH§FtJ bjhl®ghf brd¦id ca®ÚÂkd¦w 

kJiu »is tH¡F v©. W.P.(MD)No. 3597/2019š (1) muR bray®, efuh£Á ã®thf« 

k‰W« FoÚ® tH§F Jiw, br‹id (2) Miza®, Â©L¡fš khefuh£Á  (3) khef®ey 

mYty® Miza® mt®fis ÃuÂthÂfshf nr®¡f¥g£L bjhlu¥g£l  nk‰go 

tH¡»š, muR bray® rh®ghf vÂ®thJiu jah® brŒJ tH§»l muR Áw¥ò 

tH¡f¿P® ÂUkÂ. g¤khtÂ njé mt®fŸ %.5000/- tH§»l¡ nfhçÍŸsh®.  



vdnt, nk‰f©l  tH¡f¿P® f£lz« %.5000/- muR Áw¥ò tH¡f¿P® 

ÂUkÂ. g¤khtÂ njé mt®fS¡F tH§»l khk‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.     

(e.f.v©.1758/ 2019/ v¢2) 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1. khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. gâæ‹ mtru mtÁa fUÂÍ«, ã®thf ey‹ fUÂÍ«, khk‹w¤Â‹ 

mDkÂia vÂ®neh¡» Miza® mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W muR 

Áw¥ò  tH¡f¿PU¡F g£oaš bjhif tH§»aij  khk‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

 

 

40)  murhiz v©.84, R‰W¢NHš k‰W« td¤ (EC2) Jiw  ehŸ 25.06.2018‹go 

01.01.2019 Kjš xUKiw k£L« ga‹gL¤j¡ Toa Ãsh°o¡ bghU£fis jil 

brŒa¥g£LŸsJ. Ï«khefuh£Á všiy¡F£g£l gFÂfëš eilKiw¥gL¤J« 

bghU£L, mjhtJ Ï«khefuh£Á gFÂfS¡FŸ Ï¤jilæid ÛW« eg®fŸ , ÁW, 

FW, eL¤ju k‰W« bgça tâf®fS¡F« cgnah»¥ghs®fS¡F« mguhj« éÂ¡f 

khãy mséš ã®zæ¡f¥g£l f£lz§fŸis Ï«khefuh£Áæ‹ Jiz éÂfshf 

m§Ñfç¡f Ï«khk‹w¤ Ô®khd« v©.1522, ehŸ.08.03.2019« njÂa Ô®khd¤Âš 

x¥òjš më¡f¥g£LŸsJ.  nk‰go   Jiz éÂ¡fhd bghJ m¿é¡ifæid  jäHf 

muÁ‹ brŒÂahf muÁjêš btëpL brŒaÎ«, mj‰F MF« njhuha bryéd« xU 

y£r¤Â‰F Ï«khefuh£Á bghJ ãÂæš nk‰bfhŸs mDkÂ  nt©l¥gL»wJ      

(e.f.v©.15479/2015/v¢2). 

mYtyf¡ F¿¥ò 

khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

41)  efuh£Á  ã®thf Miza®, brd¦id mt®fëd¦ c¤juÎ e.f.v©.8009/2016/J1  

ehs¦.04/11/2016  k‰W« 28/06/2017 MŒÎ T£l m¿¡ifæš 300 ÅLfS¡F 1 eg® v‹w 

Åj¤Âš ãaä¡f¥g£L gâ nk‰bfhŸs¥gl nt©L« vd bjçé¡f¥g£LŸsJ. 

mj‹go Ï«khefuh£Á bkh¤j k¡fŸ bjhifahd 2,07,307-¡F (2011 br‹r°) 

c£g£l 53,573 Foæ¥òfS¡F bkh¤j« 173 eg®fŸ njit¥gLtjhš, Ï«khefuh£Á 

gFÂæš bfhRédhš gut¡Toa nehŒfis jL¡F« bghU£L, 48 th®LfëY« 



K‹bd¢rç¡if elto¡ifahf mYtyf e.f.v©.1239/2015/H2 ‹ go 173 j‰fhèf 

knyçah fs¥gâahs®fis fs¥gâ¡fhf x¥gªj mo¥gilæš v¡[¦y¦ Ú£ m©£ 

ilo Vb#d¦ì, v‹w ãWtd¤Â‹ _ykhf 45 eh£fS¡F 29.05.2018 Kjš fs¥gâ  

nk‰bfhŸs¥g£L tU»wJ. nk‰go gâ x¥gªjfhy« 23.05.2019 m‹W cl‹ 

KotiltjhY«,  14.03.2019« njÂa muR Kj‹ik bray®, br‹id mt®fë‹ 

mid¤J Jiw T£l m¿¡if k‰W« Â©L¡fš kht£l M£Áa® mt®fë‹ e.f. 

v©. 141/2018/m6, ehŸ.5.4.2019« njÂa foj¤Âš R£o¡fh£l¥ 

g£LŸsj‰»z§fÎ«,  V‰fdnt  x¥gªj mo¥gilæš gâ nk‰bfhŸs¥g£L tU« 

v¡[¦y¦ Ú£ m©£ ilo Vb#d¦ì, Â©L¡fš _y« nkY« 45 eh£fS¡F gâ 

Ú£o¥ò brŒJ bfhŸsÎ«, nk‰go 173 j‰fhèf knyçah fs¥gâahs®fS¡F 

V‰fdnt ã®za« brŒa¥g£LŸs kht£l M£Áa®, Â©L¡fš mt®fë‹ 2017-

2018« M©L Âd¡Tè ehbsh‹W¡F eg® x‹W¡F %.279/-‹go gâ nk‰bfhŸs 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  nkY«, nk‰go gâ¡F  MF« njhuha bryÎ bjhif 

%.24,00,000-(%gha¦ ÏUg¤Â eh‹F Ïy£r« k£L«) I khefuh£Á bghJ ãÂæèUªJ 

nk‰bfhŸsÎ« khk‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.   (e.f.v©.1239/2015/v¢2). 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1. khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. bghJ Rfhjhu gâæ‹ mtru mtÁa fUÂÍ«, ã®thf ey‹ fUÂÍ«, gâ 

nk‰bfh©lij khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

42)  Ï«khefuh£Á¡F£g£l fhkuh#® ngUªJ ãiya¤Âš nghJkhd fê¥Ãl trÂfŸ 

V‰gL¤j¥g£oU¥ÃD«, cŸq® k‰W« btëô®fëèUªJ mÂfséš bghJk¡fŸ 

tªJ brštjhY«,  ngUªJ ãia¤Â‰FŸ cŸs filfë‹ éahghçfë‹ 

ga‹ghLfë‹ fhuzkhfÎ«  bghJk¡fël« nghÂa éH¥òz®Î ÏšyhjjhY«, 

ngUªJ ãiya   fêtiwfŸ  Kiwahf ga‹gL¤jhkš,  Âwªj btëæš ÁWÚ® 

fê¥gjhY«, czÎ Kjyhd F¥igfis ÅRtjhY«, ngUªJ ãiya¤Â‰FŸ  

J®eh‰w« ÅÁÍ«  Rfhjhu¡ nfL  V‰g£L« tU»wJ. Ïjdhš bghJk¡fël¤J  

Ï«khefuh£Á¡F mt¥bga® V‰gL« NHš bjhl®ªJ ãyé tU»wJ.  

 Ïªãiyæš, fhkuh#® ngUªJ ãiya¤Âš, fhty®fŸ e©g®fŸ  Ïa¡f« 

(FRIENDS OF POLICE),  2o ghuÂòu«, ehfš ef®, Â©L¡fš vD« Ïa¡f« jdJ 



25.03.2019« njÂa foj¤Âš “ fhkuh#® ngUªJ ãiya¤Â‰FŸ éê¥òz®Î F¿¤J 

j‹dh®t bjh©oš gâ brŒÂl  mDkÂ tH§»l¡nfhçÍ«, ÓUil #h¡bf£ 

tH§»l¡ nfhçÍ«” nf£L¡bfhŸs¥g£LŸsJ. nk‰go  fhty®fŸ e©g®fŸ 

Ïa¡f« (FRIENDS OF POLICE), Â©L¡fš v‹w ãWtd¤ÂläUªJ tu¥bg‰w 

foj¤Â‹ ÛJ r«gªj¥g£l ngUªJ ãiya  4« ÃçÎ J¥òuÎ MŒtuhš, nk‰go 

ngUªJ ãiya tshf¤Âš Rfhjhu Ó®nfL V‰glh t©z« ÏU¡f, bghJ k¡fS¡F 

Rfhjhu éê¥òz®Î V‰gL¤Âl nk‰f©l j‹dh®t bjh©L ãWtd« gâ 

nk‰bfhŸs Ñœf©l ãgªjidfSl‹  mDkÂ tH§»lyh« vd m¿¡if 

rk®¥Ã¡f¥g£LŸsJ.  

ãgªjidfŸ 

1. gfš k‰W« ÏuÎ neu gâfë‹nghJ bghJk¡fŸ, gaz« brŒnth®, ngUªJ 

X£Le®fŸ, el¤Jd®fŸ, M£nlh X£Le®fŸ vtU« ngUªJ ãiya 

tshf¤Â‰FŸnsh, R‰¿ÍŸs gFÂænyh Âwªj btëæš ÁWÚ® fê¤jiy  

jL¤J«,  bghJk¡fë‹ kd« ò©glht©z«  nghÂa m¿Îiu tH§» nk‰go 

Ó®nf£oid    jL¤Âl nt©L«.  

2. ngUªÂDŸ ÏU¡F« bghJk¡fŸ vtU« F¥igfis, ÑnH nghlhÂU¡f 

v¢rç¡if éê¥òz®Î V‰gL¤j nt©L«.  

3. v¢Áš k‰W« bt‰¿iy gh¡F frLfis bghJ Ïl§fëY«, ngUªJ ãiya 

tshf¤ÂY« J¥g él¡TlhJ.  

4. nk‰fhQ« j‹dh®  ãWtd« gânk‰bfhŸS«nghJ  Ra f£L¥gh£Ll‹ všiy 

Ûwhkš gâ nk‰bfhŸs¥gl nt©L«.  

5. ngUªJ ãiya tshf¤Â‰FŸ gâfŸ nk‰bfhŸs¥gL« j‹dh®ty®fë‹ 

égu« k‰W« tUif égu« F¿¤J  r«gªj¥g£l ngUªJ ãiya 4« ÃçÎ J¥òuÎ 

MŒtuhš tUif¥gÂntL guhkç¤J / gâ F¿¤J f©fhâ¤J ÂdªnjhW« 

khef® ey mYtç‹ gh®it¡F c£gL¤j¥gl nt©L«.  

 vdnt, nk‰fhQ« r«gªj¥g£l J¥òuÎ MŒtç‹ m¿¡ifæš 

F¿¥Ãl¥g£LŸs   ãgªjidfSl‹  nk‰go gâ bjhl®ghf v›éj CÂankh, 

kÂ¥óÂankh Ï«khefuh£Áæl« nfhu¡TlhJ v‹w ãgªjid¡F« c£gL¤Â, 

fhkuh#® ngUªJ ãiya tshf¤Â‰FŸ fhty®fŸ e©g®fŸ Ïa¡f« _y« 

éê¥òz®Î  gâ nk‰bfhŸs nk‰go fhty®fŸ e©g®fŸ Ïa¡f« (FRIENDS OF 

POLICE), Â©L¡fš vD« ãWtd¤Â‰F mDkÂ tH§FtJ khk‹w¤Â‹ 

gh®it¡F« x¥òjY¡F it¡f¥gL»wJ.    (e.f. v©.3206/2019/v¢2). 

mYtyf¡ F¿¥ò 

fhkuh#® ngUªJ ãiya¤Â‰FŸ bghJk¡fŸ  ga‹gL¤J« tifæš 

fê¥Ãl trÂfŸ V‰gL¤j¥g£oU¥ÃD«, bghJk¡fël« nghÂa 

éê¥òz®Î Ïšyhj ãiyæš,   r«gªj¥g£l J¥òuÎ MŒtç‹ m¿¡ifæš 



F¿¥Ãl¥g£LŸs ãgªjidfSl‹, ngUªJ ãiya¤Âš mÂf mséš 

bghJk¡fŸ/ btëô®fëèUªJ tªJ bršY«  bghJk¡fŸ, ngUªJ 

X£Le®fŸ, el¤Jd®fŸ, M£nlh X£Le®fŸ k‰W« Ïju éahghçfS¡F 

cça éH¥òz®Î V‰gL¤Â, JhŒikahd ngUªJ ãiyakhf kh‰¿l 

éê¥òz®Î gâ nk‰bfhŸs K‹ndh£lkhf  x¥gil¡F« ehŸ Kjš        

3 khj fhy¤Â‰F nk‰go fhty®fŸ e©g®fŸ Ïa¡f« (FRIENDS OF 
POLICE) vD« bjh©L ãWtd¤Â‰F  K‰¿Y« nrit kd¥gh‹ikÍl‹ 

k£Lnk gâ nk‰bfhŸs mDkÂ tH§fyh«.  

 

43)  Ï«khefuh£Áæš th®L v©.12,  bg§fhë kh®¡bf£oš f£l¥g£LŸs Rfhjhu 

tshf¤Â‰F Floor Tile, Wall Tile k‰W« UGD connection mik¥gj‰F  MF« 

c¤njr bryéd« %.3,00,000/-¡F (%ghŒ _‹W Ïy£r« k£L«) bghJ ãÂæ‹ Ñœ 

nk‰bfhŸs mDkÂ nt©o khk‹w¤Â‰F bghUŸ it¡f¥gL»wJ.     (e.f.v©.  

4805 /2019/ Ï4 ) 

mYtyf F¿¥ò  

1) khk‹w« mDkÂ¡fyh«.  

2) nkw¦f©l gâ¡F MF« bryéd¤ij bghJ ãÂæèUªJ nkw¦bfhs¦sÎ« 

khkd¦w« x¥òjy¦ tH§¦fyh« 

 

44)   Â©L¡fš khefuh£Á¡F£g£l bj‰F uj ÅÂ, »H¡F uj ÅÂ rªÂ¡F« Ïl¤Âš 

bghJk¡fë‹ ngh¡Ftu¤Â‰F Ïilôwhf cŸs ouh‹gh®kiu  vÂnu cŸs fhèæl¤Âš 

kh‰¿ ju jäœehL ä‹rhu thça¤Â‰F kÂ¥ÕL nf£ò nfhç foj« mD¥g khk‹w mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ.    ( e.f.v©. 3749 / 2019 / Ï3   )  

mYtyf F¿¥ò-  

mDkÂ¡fyh«. 

 

45)    Ï«khefuh£Áæš X£Leuhf gâòçªj K‹dhŸ X£Le® ÂU. í. ÁtR¥ukâ 

nj®Î ãiyæš 9300- 34800+4200 tH§f¡nfhç br‹id ca®ÚÂk‹w¤Âš ÚÂ 

nguhiz tH¡F v©.  W.P.(MD) No. 20670-2018 Ïš 1) muR bray®, efuh£Á 

ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§F Jiw, br‹id,  (2) Miza®, Â©L¡fš khefuh£Á 

M»nah®fis ÃuÂthÂfshf nr®¥g£L nk‰go tH¡»š Ï«khefuh£Á rh®ghf  

M#uhæik¡F TLjš muR tH¡f¿P® ÂU.o.Nça ehuhaz‹ mt®fS¡F 

%.15000/- I tH§»l nfhçÍŸsh®. vdnt, nk‰f©l tH¡f¿P® f£l« %. 15,000/- I 



TLjš muR tH¡f¿P® ÂU.o.Nça ehuhaz‹ mt®fS¡F tH§»l khk‹w¤Â‹ 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ.              ( e.f.v©. 11486/2018/Ï.1 ) 

mYtyf F¿¥ò 

1. khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂÍ«, ã®thf ey‹ fUÂÍ«, 

khk‹w¤Â‹ mDkÂia vÂ®neh¡» Miza® mt®fë‹ K‹ 

mDkÂ bg‰W TLjš muR tH¡f¿P® ÂU.o.Nça ehuhaz‹ 

mt®fS¡F g£oaš bjhif tH§»aij khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

46)     Ï«khefuh£Áæ‹ (fhy« br‹w ) ÂU.M®. bršy¤Jiu v‹gt® M¤Jh® 

fhkuh#® rhf® Ú®¤nj¡f¤Âš tof£o gLif Ïa¡Fgtuhf gâòçªJ gâæilna 

17.2.2008 š fhykhdh® m‹dhç‹ thçrhd bršé fh®¤Âfhnjé v‹gt® 

Â©L¡fš khefuh£Á¡F vÂuhf gâtH§f¡nfhç,     br‹id ca®ÚÂk‹w kJiu 

bgŠ¢-Ïš        1) efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§F Jiw, br‹id (2) Miza®, 

Â©L¡fš khefuh£Á M»nah®fis ÃuÂthÂfshf nr®¤J bjhlu¥g£l tH¡F 

v©. w.p.no 7799/2019  nr®¡f¥g£L nk‰go tH¡»š Ï«khefuh£Á rh®ghf  

M#uh»aik¡F kJiu ca®ÚÂk‹w tH¡f¿P® ÂU.b#. yhu‹° mt®fS¡F 

%.7500/- I tH§»l nfhu¥g£LŸsJ 

 vdnt, nk‰f©l tH¡f¿P® f£lz« %. 7500/- I kJiu ca®ÚÂk‹w 

tH¡f¿P® ÂU.b#. yhu‹° mt®fS¡F tH§»l khk‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ.     ( e.f.v©. 3648/2019/Ï.1 ) 

mYtyf F¿¥ò 

1. khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂÍ«, ã®thf ey‹ fUÂÍ«, 

khk‹w¤Â‹ mDkÂia vÂ®neh¡» Miza® mt®fë‹ K‹ 

mDkÂ bg‰W kJiu ca®ÚÂk‹w tH¡f¿P® ÂU.b#. yhu‹° 

mt®fS¡F g£oaš bjhif tH§»aij khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

    47)  Â©L¡fy¦ khefuh£Áapy; cs;s cldpfo; jâ¡if¥ Ãçéw¦F,  jâ¡if¥ 

g¤Âfs¦,   tuÎ bryéd m¿¡if, r«gs¥ g£oay¦fs¦, jil Ó£LfŸ,   mYtyf 

gâfs¦ kw¦W« m›t¥nghJ brŒa¥gL«  Ïju gâfŸ M»atw¦iw fââæy¦ 

clD¡F cld¦ j£l¢R bra¦a nghÂa j£l¢r® kw¦W«  fâåæy¦ j£l¢R bra¦Í« 



gâahs® Ï«khefuh£Á mYtyf¤Ây¦ Ïy¦yhjjhy¦, jåah® fâå gæw¦Á 

ãWtd¤Âd¦ thæyhf xU j£l¢r® kw¦W« fâåæy¦ j£l¢R bra¦Í« gâahsiu¡ 

bfh©L brŒÍ« gâ¡fhy« 31.03.2019 m‹Wl‹ Kotila cŸsJ.  nk‰go gâia 

bjhl®ªJ  brŒtj‰F 01.04.2019 Kjš  31.03.2020 Koa  Xuh©L fhy¤Â‰F j£l¢R 

gâfis jåah® ãWtd¤Â‹ thæyhf nk‰bfhŸs khj« x‹W¡F c¤njrkhf %. 

10000/- Åj« Xuh©o‰F MFk; bryéd« %. 120000/- (%ghŒ xU yl;rj;J 

,Ugjhapuk;  k£L«)  khkd¦w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. (e.f.v©. 4381/17/Ã7) 

mYtyf F¿¥ò: 

1. Ï¢bryéd¤ij bghJ ãÂæš nk‰bfhŸs mDkÂ¡fyh«. 

2. cŸq® éiy¥òŸë nfhç gâ tH§f k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

48)  Ï« khefuh£Áæ‹ òÂa mYtyf f£ol¤Âš Johnson ãWtd ä‹ Jh¡»fŸ 2 

v©â¡ifæš f£ol¤Â‹ K‹òw« k‰W« Ã‹òw« flªj 4.1.2017 š ãWt¥g£lJ. 

nk‰go ä‹ Jh¡»fS¡F tUlhªÂu guhkç¥ò c¤Âuthj fhy« flªj 4.1.2018 cl‹ 

ãiwÎ bg‰wJ. Ïªãiyæš flªj 5.2.2019 š K‹òw f£ol¤Âš cŸs ä‹ Jh¡»æš 

Encoder Model : FNC 08 HG 40630V, ARD ng£lç ( 12 V.7. 2 AH ) – 4 

v©z§fŸ gGJ V‰g£L Ïa§»l Ïayhj ãiy V‰g£lJ. nk‰go gGÂid cl‹ rç 

brŒÂl ä‹Jh¡» ãWéa ãWtdkhd Johnson Lift ãWtd¤ij bjhl®ò bfh©L 

rç brŒÂl nf£L¡ bfhŸs¥g£lJ. Johnson Lift Private Limited, kJiu ãWtd« 

jdJ 31.5.2019 « njÂa foj¤Âš nk‰go gGJfis rç brŒa %.30600/- ( GST 9 % 

SGST 9 % c£gl ) MF« vd bjçé¤JŸsJ. nkY« Ïnj foj¤Âš tUlhªÂu AMC 

¡F %.185850/- MF« vd bjçé¤JŸsJ. vdnt, nk‰f©lthW cÂç ghf§fŸ 

bghU¤j MF« bryéd« %.30600/- ¡F«, k‰W« tUlhªÂu guhkç¥ò bryéd« 

%.185850/-¡F« khk‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ.    ( e.f.v©. 3749 / 2019 / Ï3   )  

mYtyf F¿¥ò-  

1) khk‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2) ä‹Jh¡»  ãWéa neuo ãWtdkhd Johnson Lift Private Limited, 
kJiu ¡F x¥gªjj¥òŸë Ïšyhkš neuoahf x¥gil¤ÂlÎ« khk‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

3) bkh¤j bryéd« %.2,16,450/- I khefuh£Á bghJ ãÂæèUªJ 

nk‰bfhŸs mDkÂ tH§fyh«. 

 



2019 « M©L  É‹ khj«  28.06.2019 « njÂ  btŸë¡ »Hik  K‰gfš  12.00  

kâaséš   Â©L¡fš  khefuh£Á Miza® miwæš eilbg‰w Ïašò¡ T£l 

bghUŸ 

 

1) இம்மாநகராட் ல் ெபா  நி  2019-2020 ன் ழ் தா கா 

அ வலக சாைல ல் உள்ள ராணிகள் க த்தைட ைமயத் ல் 

மராமத் ப் பணிக்  07.06.2019 அன்  தல் ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல த
ம் 

ன்ைவப் த்ெதா
ைக 

1. .எ.ேமாகன் 0.01% 
ம ப் ட் ற்

 ைற  

-10000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. .எ.நாட்ராய
ன் 

6.00% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

-10000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

 

       
 (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 

 

அ வலக ப்  
1. .10,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  

மாமன்றத் ரம்ான எண்.1535/நாள் 03.06.2019 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் 
ம ப் டை்ட ட 0.01% ைறவாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள 

.எ.ேமாகன்,ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 
 

 

2)  இம்மாநகராட் ல் நீர ்நி   2019-2020 ன் ழ் நகரில் பட்ட 

ப க க்  ப ரம்ான ழாய் ப க் ம் பணிக்   12.06.2019 அன்  



தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ. 
எ

ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த்ெதா
ைக 

1. ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 

4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.25000/- 
ம ப் ள்ள வங்  
வைரேவாைல 

2. . .மணிவாசக
ம் 

16.00% 
ம ப் ட் ற்  

தல் 

.25000/- 
ம ப் ள்ள வங்  
வைரேவாைல 

 

       
 (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
அ வலக ப்  

1. .25,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.1536 நாள் 03.06.2019 ல் நிரவ்ாக 
அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக 
வரப்ெபற் ள்ளன. பணி ன் அவசர அவ யம் 
க ம்,ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் 
காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், 4.95% தலாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி         கன்ஸ்ட்ரக்
ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம் 

 
 
3) இம்மாநகராட் ல் மாநில ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி  2019-2020 

ன் ழ் வார்  எண்.46,ெமாட்டணம்பட்  ேரா  5வ  ெத ல் ன் 

ைச இைறப்பான் அைமக் ம் பணிக்  21.06.2019 அன்  

இரண்டாவ  ைறயாக இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் 

ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 
வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த்ெதா
ைக 

1. ெஜக ஸ்வரி           4.98% ம ப் ட் ற்  .3000/- ம ப் ள்ள 



கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தல் வங்  
வைரேவாைல 

2. . .மணிவாசகம் 15.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
அ வலக ப்  

1. .3,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
அரசாைண நிைல எண்.125, வ வாய் மற் ம் ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம ைற,நாள் 28.05.2019 ல்நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக 
வரப்ெபற் ள்ளன. இரண்டாவ  ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம்,ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், 4.98% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம். மன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  ஒப்பந்தகாரர் ்
ெஜக ஸ்வரி           கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவரக் க்  ேவைல 
உத் ர  வழங் யைத ம் அ ம க்கலாம். 
 

 
4) இம்மாநகராட் ல் மாநில ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி  2019-2020 

ன் ழ் வார்  எண்.30, மைலசா ரத் ல் ன் ைச 

இைறப்பான் அைமக் ம் பணிக்  21.06.2019 அன்  இரண்டாவ  

ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல்  இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 
வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல த
ம் 

ன்ைவப் த்ெதா
ைக 

1. ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 

4.94% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

2. . .மணிவாசக
ம் 

18.00% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 



 

       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
அ வலக ப்  

1. .3,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
அரசாைண நிைல எண்.125, வ வாய் மற் ம் ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம ைற,நாள் 28.05.2019 ல்நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக 
வரப்ெபற் ள்ளன. இரண்டாவ  ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம்,ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், 4.94% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம். மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  
ஒப்பந்தகாரர ் ெஜக ஸ்வரி           கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 
அவரக் க்  ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் 
அ ம க்கலாம். 

 
 

5) இம்மாநகராட் ல் மாநில ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி  2019-2020 

ன் ழ் வார்  எண்.26, ெநட் த்ெத ல் ன் ைச இைறப்பான் 

அைமக் ம் பணிக்  21.06.2019 அன்  இரண்டாவ  ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல்  இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 

 
வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல த
ம் 

ன்ைவப் த்ெதா
ைக 

1. ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 

4.99% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

2. . .மணிவாசக
ம் 

12.00% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

 



       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
அ வலக ப்  

1. .3,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
அரசாைண நிைல எண்.125, வ வாய் மற் ம் ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம ைற,நாள் 28.05.2019 ல்நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக 
வரப்ெபற் ள்ளன. இரண்டாவ  ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம்,ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், 4.99% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி       
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம். மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  
ஒப்பந்தகாரர ் ெஜக ஸ்வரி           கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 
அவரக் க்  ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் 
அ ம க்கலாம். 

 
6) இம்மாநகராட் ல் மாநில ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி  2019-2020 

ன் ழ் வார்  எண்.27, காந்  ேராட் ல் ன் ைச 

இைறப்பான் அைமக் ம் பணிக்  21.06.2019 அன்  இரண்டாவ  

ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல்  இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 
 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல த
ம் 

ன்ைவப் த்ெதா
ைக 

1. ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 

4.97% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

2. . .மணிவாசக
ம் 

15.00% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

 

       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
அ வலக ப்  



1. .3,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
அரசாைண நிைல எண்.125, வ வாய் மற் ம் ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம ைற,நாள் 28.05.2019 ல்நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக 
வரப்ெபற் ள்ளன. இரண்டாவ  ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம்,ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், 4.97% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம். மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  
ஒப்பந்தகாரர ் ெஜக ஸ்வரி           கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 
அவரக் க்  ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் 
அ ம க்கலாம். 

 
7) இம்மாநகராட் ல் மாநில ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி  2019-2020 

ன் ழ் வார்  எண்.14, ேகாபால் நகரில்  ன் ைச இைறப்பான் 

அைமக் ம் பணிக்  21.06.2019 அன்  இரண்டாவ  ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல்  இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல த
ம் 

ன்ைவப் த்ெதா
ைக 

1. ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 

4.95% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

2. . .மணிவாசக
ம் 

10.00% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

 

       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
அ வலக ப்  

1. .3,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
அரசாைண நிைல எண்.125, வ வாய் மற் ம் ேபரிடர ்



ேமலாண்ைம ைற,நாள் 28.05.2019 ல்நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக 
வரப்ெபற் ள்ளன. இரண்டாவ  ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம்,ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், 4.95% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம். மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  
ஒப்பந்தகாரர ் ெஜக ஸ்வரி           கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 
அவரக் க்  ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் 
அ ம க்கலாம். 
 

 
8) இம்மாநகராட் ல் மாநில ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி  2019-2020 

ன் ழ் வார்  எண்.40, பாைறப்பட் ல்   ன் ைச இைறப்பான் 

அைமக் ம் பணிக்  21.06.2019 அன்  இரண்டாவ  ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல்  இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 
வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல த
ம் 

ன்ைவப் த்ெதா
ைக 

1. ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 

4.95% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

2. . .மணிவாசக
ம் 

16.00% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

 

       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
அ வலக ப்  

1. .3,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
அரசாைண நிைல எண்.125, வ வாய் மற் ம் ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம ைற,நாள் 28.05.2019 ல்நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 



2. இரண்டாம்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக 
வரப்ெபற் ள்ளன. இரண்டாவ  ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம்,ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், 4.95% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம். மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  
ஒப்பந்தகாரர ் ெஜக ஸ்வரி           கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 
அவரக் க்  ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் 
அ ம க்கலாம். 

 
9) இம்மாநகராட் ல் மாநில ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி  2019-2020 

ன் ழ் வார்  எண்.6, ஷ்ணாராவ் ெத ல் ன் ைச 

இைறப்பான் அைமக் ம் பணிக்  21.06.2019 அன்  இரண்டாவ  

ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல்  இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 
 

வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல த
ம் 

ன்ைவப் த்ெதா
ைக 

1. ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 

4.94% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

2. . .மணிவாசக
ம் 

14.00% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

 

       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
அ வலக ப்  

1. .3,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
அரசாைண நிைல எண்.125, வ வாய் மற் ம் ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம ைற,நாள் 28.05.2019 ல்நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக 
வரப்ெபற் ள்ளன. இரண்டாவ  ைறயாக 



ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம்,ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், 4.94% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம். மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  
ஒப்பந்தகாரர ் ெஜக ஸ்வரி           கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 
அவரக் க்  ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் 
அ ம க்கலாம். 

 

 
10) இம்மாநகராட் ல் மாநில ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி  2019-2020 

ன் ழ் வார்  எண்.44, .ேக. .எம். காலனி ல் ன் ைச 

இைறப்பான் அைமக் ம் பணிக்  21.06.2019 அன்  இரண்டாவ  

ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல்  இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 
வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல த
ம் 

ன்ைவப் த்ெதா
ைக 

1. ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 

4.96% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

2. . .மணிவாசக
ம் 

12.00% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

 

       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
அ வலக ப்  

1. .3,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
அரசாைண நிைல எண்.125, வ வாய் மற் ம் ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம ைற,நாள் 28.05.2019 ல்நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக 
வரப்ெபற் ள்ளன. இரண்டாவ  ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம்,ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 



ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், 4.96% 
தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி           

கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம். மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  
ஒப்பந்தகாரர ் ெஜக ஸ்வரி           கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 
அவரக் க்  ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் 
அ ம க்கலாம். 

 
11) இம்மாநகராட் ல் மாநில ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி  2019-2020 

ன் ழ் வார்  எண்.40, எம். .எஸ்.காலனி ல்   ன் ைச 

இைறப்பான் அைமக் ம் பணிக்  21.06.2019 அன்  இரண்டாவ  

ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல்  இரண்  

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 
வ.எண் ஒப்பந்தக்காரின் 

ெபயர ்
ைல தம் ன்ைவப் த்ெதாைக 

1. ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 

4.98% 
ம ப் ட் ற்  

தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . .மணிவாசகம் 16.00% 
ம ப் ட் ற்  

தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

 

       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
அ வலக ப்  

1. .3,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
அரசாைண நிைல எண்.125, வ வாய் மற் ம் ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம ைற,நாள் 28.05.2019 ல்நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக 
வரப்ெபற் ள்ளன. இரண்டாவ  ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம்,ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், 4.98% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம். மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  



ஒப்பந்தகாரர ் ெஜக ஸ்வரி           கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 
அவரக் க்  ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் 
அ ம க்கலாம். 

 
12) இம்மாநகராட் ல் மாநில ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி  2019-2020 

ன் ழ் வார்  எண்.34, ேவடபட் ல்   ன் ைச இைறப்பான் 

அைமக் ம் பணிக்  21.06.2019 அன்  இரண்டாவ  ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல்  இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 
வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல த
ம் 

ன்ைவப் த்ெதா
ைக 

1. ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 

4.98% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

2. . .மணிவாசக
ம் 

14.00% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.3000/- ம ப் ள்ள 
வங்  
வைரேவாைல 

 

       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
அ வலக ப்  

1. .3,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
அரசாைண நிைல எண்.125, வ வாய் மற் ம் ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம ைற,நாள் 28.05.2019 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக 
வரப்ெபற் ள்ளன. இரண்டாவ  ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம்,ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், 4.98% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி   
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம். மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  
ஒப்பந்தகாரர ் ெஜக ஸ்வரி           கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 
அவரக் க்  ேவைல உத் ர  வழங் யைத ம் 
அ ம க்கலாம். 

 



13) அரசாைண நிைல எண்.125, வ வாய் மற் ம் ேபரிடர ்

ேமலாண்ைம ைற,நாள் 28.05.2019 ல் ண் க்கல்  மாநகராட் க்  

ேபரிடர ் ேமலாண்ைம நி ன் ழ் .40.00 இலடச்ம் நி  ஒ க்  

ெசய்யப்பட் ள்ள . அத் ட்டத் ன் ழ் ழ்க்கா ம் பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

 
வ.எ
ண் 

ேவைல ன் ெபயர ் ம ப்  
ெதாைக 

பா ல் 
1 வார்  எண்.14, ேகாபால் நகரில் . 

ன் ைச இைறப்பான் 
அைமக் ம் பணி 

300000 

2 வார்  எண்.44, .ேக. .எம். 
காலனி ல் ன் ைச 
இைறப்பான் அைமக் ம் பணி300000 

300000 

3 வார்  எண்.46,ெமாட்டணம்பட்  
ேரா  5வ  ெத ல் ன் ைச 
இைறப்பான் அைமக் ம் பணி 

300000 

4 வார்  எண்.34,ேவடபட் ல் ன் 
ைச இைறப்பான் அைமக் ம் பணி 

300000 

5 வார்  எண்.30, மைலசா ரத் ல் 
ன் ைச இைறப்பான் 

அைமக் ம் பணி 

300000 

6 வார்  எண்.26,ெநட் த்ெத ல் 
ன் ைச இைறப்பான் 

அைமக் ம் பணி 

300000 

7 வார்  எண்.6, ஷ்ணாராவ் ன் 
ைச இைறப்பான் அைமக் ம் பணி 

300000 

8 வார்  எண்.40,பாைறப்பட் ல் 
ன் ைச இைறப்பான் 

அைமக் ம் பணி 

300000 

9 வார்  எண்.40,எம். .எஸ் காலனி ல் 
ன் ைச இைறப்பான் 

அைமக் ம் பணி 

300000 

10 வார்  எண்27,காந்   ேராட் ல் 
ன் ைச இைறப்பான் 

அைமக் ம் பணி 

300000 

11 ஆத் ர ் காமராஜர ் அைண ல் 
றந்தெவளிக் ண  ர ் வா ம் 

பணி 

1000000 



 
(ந.க.எண்.4311/2014/இ4) 

அ வலக ப் :- 
 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2. ஒப்பந்த ள்ளிேகாரி பணி ைன ேமற்ெகாள்ளலாம்.. 

 

 

14) இம்மாநகராட் ல் ெவள்ள நிவாரணநி  2019-2020 ன் ழ் 

கஜா யல்  காரணமாக ேசதமைடந்த சாைலகைள ரைமக் ம் 

பணிக்  07.06.2019 அன்  இரண்டாவ  ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

ேகாரப்பட்ட ல்  இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட 

பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

 
வ.எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல த
ம் 

ன்ைவப் த்ெதா
ைக 

1. .ஆர.்பால 
சண் கம்  

0.02% 
ம ப் ட் ற்

 ைற  

.7000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

2. . .உதய மா
ர ்

6.00% 
ம ப் ட் ற்

 தல் 

.7000/- ம ப் ள்ள 
வங்  வைரேவாைல 

 

       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
அ வலக ப்  

1. .7,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண்.1444.   நாள் 30.01.2019 ல் நிரவ்ாக 
அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிகளில் ம ப் ட்ைட ட 0.02% ைறவாக 
ஒப்பந்த ள்ளி அளித் ள்ள 

.பாலசண் கம்,ஒப்பந்த்தாரர்ின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம். 

 



15)  ண் க்கல் மாநகராட் ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ள 

ழ்க்கண்ட பணிக்  தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

வ.எண் ேவைல ன்ெபயர ் ம ப்  ெதாைக  
பா ல் 

1 வார் எண்.4, ம தாணிக் ளம் 
ப ல் வ கால் மற் ம் 

ேபவர ்கற்கள் ப க் ம் பணி 

700000 

       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
 
அ வலக ப் :- 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2. ெபா  நி  2019-20ன் ழ்  பணி ைன ேமற்ெகாள்ள 
மாமன்றம்  
  அ ம   வழங்கலாம். 
 

 
16) ண் க்கல் மாநகராட் ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ள 

ழ்க்கண்ட பணிக்  தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப் ட் ற்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

 

வ.எண் ேவைல ன்ெபயர ் ம ப்  ெதாைக  
பா ல் 

1 மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான 
மாநகராட் ப் பள்ளிகளில் 
உள்ள சத் ண  ைமயங்கள் 
மராமத் ப் பணி 

500000/- 

           
       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
 
அ வலக ப் :- 

1. மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
2. கல்  நி  2019-20ன் ழ் பணி ைன ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம்  
  அ ம         வழங்கலாம். 

 
 



17) ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான வார்  எண்.41, 

ச் நாயக்கன்பட் ல் அைமந் ள்ள ேமல் நிைல நீர ் ேதக்கத் 

ெதாட் ைன ற்  ப தைடந் ள்ள காம்ப ண்ட்  வரிைன ப  

பாரக்் ம் பணிக்காக தயார ் ெசய்யப்பட்ட ம ப்  .1.00 

இலடச்த் ற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

அ. ப்  

1) அ ம க்கலாம் 
2) ெபா  நி  2019-20 ன் ழ் ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  

வழங்கலாம்.  
 
18)  ண் க்கல் மாநகராட் க்  ெசாத்  வரி , நீர ் கடட்ணம், 

ெதா ல்  வரி, வரி ல்லா இனம், றப்  மற் ம் இறப்  சான் தழ்கள் 

ேபான்ற அைனத்  ேசைவகைள ம் கணினி ெமன்ெபா ளில் 

ப ேவற்றம் ெசய்ய ம் மற் ம் ேதரத்ல் பணிகள் Out Sourcing லமாக 

கணினி ெதரிந்த தட்டசச்ரக்ைளக் ெகாண்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்  

வ ற . ைஷ தட்டசச்ரக் க்  4/2019 தல் 6/2019 வைர ேதரத்ல் 

நன்னடத்ைத கள் நைட ைறக்  வந்த காரணத் னால் 

ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகார இயலாமல் ெசல னத்ெதாைக 

வழங்கப்பட ல்ைல.ைஷ ெசல னத் ெதாைக .69840/- ஐ ( பாய் 

அ பத்  ஒன்பதா ரத்  எண் ற்  நாற்ப  மட் ம்) 

வழங் வதற்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற .   

      (ந.க.எண்.10312/2017/இ3) 

அ வலக ப் :- 
1. அ ம க்கலாம். 
2. பணி ன் அவசர அவ யம் க  ஏற்கனேவ ைஷ 
பணி ைன ேமற்ெகாண் வ ம் .எஸ்.ஜஸ் ன் ர யம், 
ஒப்பந்ததாரர ் லமாக அேத ைல தத் ல் பணி ைன 
ேமற்ெகாள்ள மாமன்றம் அ ம  அளிக்கலாம். 
 

 



19)    இம்மாநகராட் க் ெசாந்தமான மாநகராட்  அ வலகம், ஆத் ர ்

தைலைம நிேரற் நிைலயம்,பயணியர ் , மைலக்ேகாடை்ட, 

நீரஉ்ந் நிைலயம் ஆ ய இடங்களில் உள்ள ன் மாற் கைள 

(ெஜனேரட்டர)் 2019-2020 ஆம் ஆண்  வ டாந் ர பராமரிப்  பணி 

ேமற்ெகாள்ள உத்ேதச ெசல னம் .5.00 இலடச்த் ற்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .        

  ( ந.க.எண்.7894/ இ3) 

 

20) இம்மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான அ வலக கட் டங்கள், 

ம த் வமைனகள், பள்ளிகட் டங்கள், மாமன்ற டம்,பயணியர ்

 மற் ம் ஆய் மாளிைக ஆ ய இடங்களில் உள்ள ளிரச்ாத 

ெபா டக்ைள 2019-2020ம் ஆண்  வ டாந் ர பராமரிப்  பணி 

ேமற்ெகாள்ள உசே்தச ெசல னம் .5.00 இலடச்ச்த் ற்  மாமன்ற 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .   

        ( ந.க.எண்.7892/இ3) 

 
 

21) இம்மாநகராட் ல் அ வலகப்பணிக்காக வாக்  டாக்  

பயன்ப த்தப்பட்  வ ற . ேமற்ப  வாக் டாக் ல் ஏற்ப ம் 

ப கைள சரிெசய்ய ம், வாக் டாக்  உ ரிபாகங்கள் வாங்க ம் 

2019-2020ம் ஆண்  பராமரிப்  பணி ேமற்ெகாள்ள ம் உசே்தச 

ெசல னம் .5.00 இலடச்ச்த் ற்  மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .  

  ( ந.க.எண்.7893/இ3) 

 

 

22)    ண் க்கல் மாநகராட் க் ட்பட்ட ர ண்ட் ேரா  ராம் நகரில் 

பைழய நகரள  எண். 1660/5 மற் ம் 6-ல் . / . .  எண். 155/70, 



எண்ணிட்  ஒப் த க்கப்பட்ட மைனப் ரி ல் ஒ க்  

ெசய்யப்பட்ட வர ் ைளயா டம்  தற்ேபாைதய நகரள  வார்  

எண். 6, ளாக் எண். 48, நகரள  எண்.112-ல் வரக்ள் ைளயாட்  

டைல ராம்நகர ் ப்ேபார ்நல சங்கம் லம் பராமரிப்  ெசய்ய 

ழ்க்கண்ட நிபந்தைனக க் ட்பட்  அ ம க்க மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற . 

நிபந்தைனகள் 

1. வரக்ள் ங்கா ப , நைடபயணம் ேமற்ெகாள்ள ஏ வாக 
னசரி இ ேவைள ம் த்தம் ெசய்ய ேவண் ம். 

2. ேபா மான பா காவலரக்ள் மற் ம் பராமரிப்  பணியாளரக்ள் 
அமரத்்த ேவண் ம். 

3. வரக்ள், ங்கா பா காவலரக்ள்  மற் ம் ப் ர ப் பணி 
ேமற்ெகாள் ம் நபரக் க்கான ஊ யம் மற் ம் ேசமநலநி  

தலானவற்ைற ம தாரேர ெசாந்த ெசல ல் ஏற்க ேவண் ம். 
4. மாநகராட்  ெபா யாளர ் மற் ம் மாநகராட்  காதார 

அ வலரக்ள் அ ைரப்ப  வரக்ள் ங்கா பராமரிப்  
பணிகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். றந்  ைவக் ம் ேநரம் 
மற் ம் இதர பரங்கைள அ ப்  பலைகயாக ைவக்க 
ேவண் ம். 

5. வரக்ள் ங்கா பராமரிப்  பணிகளில் கவனக் ைற  
ெதன்பட்டால் எவ் த ன்ன ப் ன்  அ ம  ரத்  
ெசய்யப்ப ம். த த க்  ேதைவயான ம த் கள் மற் ம்  
இதர தளவாட ெபா டக்ள் ங்கா ன் ைவத் க்க ேவண் ம். 

6. த ல் ஓராண்  காலம் மட் ேம அ ம  வழங்கப்ப ம். 
ேசைவ ப் கரமாக இ க் ம் ேநர் ல் ன்றாண் கள்  
வைர ஆைணயாளரால் அ ம  நீ த்  வழஙகப்ப ம். 

7. வர ் ைளயாட்  சாதனங்கள் அைமத்  நல்ல ைற ல் 
பராமரிப்  ெசய்யப்பட ேவண் ம். ஏேத ம் பத் கள்  
ஏற்ப ன் அதற்  ப்ேபாரக்ள் நலசச்ங்கேம 
ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம். 

8. வரக்ள்  ங்கா ல் ஏேத ம் அ த்   பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ள ம் னால் மாநகராட்  அ ம   ெபற்  
மாநகராட்   ெபா யாளர ்ேமற்பாரை்வ ல் பணி ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். 



9. வரக்ள் ங்கா ள் எக்காரணம் ெகாண்  தைட 
ெசய்யப்பட்ட ளாஸ் க் , ேகரி ைபகள், கப் கள் , ண்ணங்கள் 
அ ம க்க டா . 

10. வரக்ள் ங்கா வளாகம் மற் ம்  ற் ம் 100 ட்டர ்
அள ல் ைக ைலப்ெபா டக்ள் ற்பைன மற் ம் பயன்பா  

ற் மாக தைட ெசய்யப்பட் ள்ளைத கைட க்க ம். 
அதைன அ ப்பாக ெபா மக்க க்  ெதரி ம் இடங்களில் 
ைவக்க ேவண் ம். 

11. வரக்ள் ைளயாட்   சாதனங்கள் 12 வய க் ட்படே்டார ்
மட் ம் பயன்ப த்தலாம் என்  அ க்க ேவண் ம். 

12.  எவ் த நீ மன்ற  நடவ க்ைக ம் மாநகராட் க்  எ ராக 
ெதாடரக் டா . 

13. ேமற்கண்ட நிபந்தைனகள் றப்ப ம்ேபா  வழங்கப்ப ம் 
அ ம ைன ரத்  ெசய்ய மாநகராட் யால் உரிய 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். 

14. அ ம  வழங் ய ஓராண்  காலத் ற் ள் ஏேத ம் 
ைறபா கள் கண்ட யப்பட்டால் எவ் த ன்ன ப் ன்  

அ ம  மாநகராட் யால் ரத்  ெசய்யப்ப ம். 
15. வரக்ள் ங்கா பராமரிப்  பணிகள் ேமற்ெகாள் ம் ேபா  

எவ் தமான ேசதம் ஏற்பட்டா ம் சம்பந்தப்பட்ட நி வனம் 
சரிெசய்  ெகா க்க ேவண் ம். 

16. ேமற்கா ம் நிபந்தைனகள் ம தாரர ் ஒப் க்ெகாண்  
மாநகராட் ல் ஒப்பந்தம் சமரப்் க்கப்பட ேவண் ம்.  

(ந.க.எண். 8333/2018/எப்1) 

அ வலக ப் .. 

 மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

23) வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட வார்  எண்.6, 

நகரள  எண். 2035/3-ல் தனியா க்  ெசாந்தமான ெசாத் ல் உள்ள 

கட் டத்ைத அகற்ற ேகாரி ண் க்கல் தல் மாவட்ட 

உரிைம யல் நீ மன்றத் ல், / ம . ஆனந்தபால கன் 

மற் ம் ேகஸ்வரி சந் ரா என்பவர ்மாநகராட்  ஆைணயைர 3-ம் 

ர வா யாக  ேசரத்் , வழக்  எண். ஓ.எஸ்.எண். 46/2019-ல் வழக்  



தாக்கல் ெசய்யப்பட் ள்ள . இந்நிைல ல் ேமற்ப  வழக் ல் 

மாநகராட்  சாரப்ாக வழக்காட . .ப. ெஜகநாதன் அவரக்ள்  

நியமனம் ெசய்ய ம், அன்னா க்  வழக்  கட்டணம் ெச த்த  

உத்ேதச ெசல னமாக .10,000/- ெசல ட  அ ம  

ேவண்டப்ப ற . அதன் பரம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் 

ஒப் த க்  சமர் க்கப்பட்ட .    (ந.க.எண். 

2019/2019/எப்2) 

அ வலக ப் .. 

1. வழக்க ஞர ் . .ப. ெஜகநாதன் அவரக்ைள நியமனம் ெசய்ய 
மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 

2. ேமற்ப  வழக் ற்  உத்ேதச கட்டணமாக .10,000/- ெசல ட 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

24)    வழக்  ண் க்கல் மாநகராட்  எல்ைலக் ட்பட்ட ர ல்ேவ 

ஸ்ேடசன் ேரா , ய நகரள  எண். 2039, பைழய நகரள  எண். 95/13 

–ல் அைமந் ள்ள பைழய கட் டைத அப் றப்ப த்த ேகாரி . 

நாகராஜன்  என்பவர ் ெசன்ைன உயரநீ் மன்ற ம ைர ைள ல் 

வழக்  எண். ட ள் . . எண்.12841/2019 வழக்  தாக்கல் 

ெதாடரந்் ள்ளார.் இந்நிைல ல் ேமற்ப  வழக் ல் மாநகராட்  

சாரப்ாக வழக்காட . ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ள்  நியமனம் 

ெசய்யப்பட் ள்ளதால்  அன்னா க்  வழக்  கட்டணம் ெச த்த  

உத்ேதச ெசல னமாக .7,500/- ெசல ட  அ ம  

ேவண்டப்ப ற . அதன் பரம் மாமன்றத் ன் பாரை்வக் ம் 

ஒப் த க்  சமரப்் க்கப்ப ற .        (ந.க.எண். 6263/2019/எப்1) 

அ வலக ப் .. 

1. வழக்க ஞர ் . ேஜ. லாரன்ஸ் அவரக்ைள நியமனம் ெசய்ய 
மாமன்றம் ஒப் தல் வழங்கலாம். 

2. ேமற்ப  வழக் ற்  உத்ேதச கட்டணமாக .7,500/- ெசல ட 
மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 



 

25)   ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி , நீர ் வாகன 

எண்.T.N.57 Q.3255க்  07.06.2019 ம் ேத டன் த ச ் சான்  காலம் 

வைடவதால் ண் ம் த சச்ான்  ெபற பணிகள் ேமற்ெகாள்ள 

ேவண் ள்ள . அதற்  அர  அங் காரம் ெபற்ற 

நி வனங்களிட ந்  ஒப்பந்த ள்ளி ெபற்  நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாள்ள ம், அதற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் . 45000/-க்  

நீர ் நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .     (ந.க.எண்.4357/2019/இ3) 

அ வலக ப் :- 
1.அ ம க்கலாம். 
2. அ ம ைய எ ரே்நாக்  எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைகக க்  

மாமன்றம் அ ம   அளிக்கலாம். 

 

26)  ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி , ெத ளக்  

பராமரிப்  வாகன எண்.T.N.57 AH 8645 க்  19.08.2019  ேத டன் 

த சச்ான்  காலம் வைடவதால் ண் ம் த சச்ான்  ெபற 

பணிகள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ள்ள . அதற்  அர  அங் காரம் 

ெபற்ற நி வனங்களிட ந்  ஒப்பந்த ள்ளி ெபற்  நடவ க்ைக 

ேமற்ெகாள்ள ம், அதற்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் . 50000/-க்  

ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள ம் மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற .     (ந.க.எண்.5761/2019/இ3) 

 
அ வலக ப் :- 

1.அ ம க்கலாம். 
 

27)  ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி  நகரைமப்  

பயன்பாட்  வாகனம் TN.57.AM 7778 க்   நான்  ய டயரக்ள் சப்ைள 

ெசய் ம் பணிக்  ழ்க்கண்ட ைலப் ள்ளிகள் வரெபற் ள்ளன. 

வ.எண் நி வனத் ன் ெபயர் ஒப்பந்தப் ள்ளித் 



ெதாைக 
பா ல் 

1 ெசந் ல் சர் ஸ் ஸ்ேடசன் .30600.00 
2 ரியம் டயரஸ்் .32000.00 

 

ேமற்கண்ட இரண்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள ெசந் ல் சர் ஸ் ஸ்ேடசன் 

நி வனத் னரின் ைலப் ள்ளிைய ஏற்ப  த்  மாமன்றத் ன் 

அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

      (ந.க.எண்.16229/2018/இ3) 

அ வலக ப்  
1. வரப்ெபற்ற இரண்  ைலப் ள்ளிகளில் ம ப் ட்ைட ட 

ைறவாக .30600/- க்  ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள  ெசந் ல் 
சர் ஸ் ஸ்ேடசன், நி வனத் னரின் ைலப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம். 

2. மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  எ க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைகக க்  மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 

 

 

28)  ண் க்கல் மாநகராட்  ஆைணயர ் அவரக்ளின் அ வலக 

பயன்பாட் ற்  உபேயாகப்ப த்  வ ம் ஈப்  வாகனம் எண்.TN 

57. .1777 க்  ஆ ல் சர் ஸ்,ஏர ் ல்டர,்ஏ  ல்டர ் மற் ம் ஆ ல் 

ல்டர ்மாற்றம் ெசய் ம் பணிக்  ஆ ம் உத்ேதச ெசல னம் .7500/- 

ெபா  நி ந்  ேமற்ெகாள்ள மாமன்ற அ ம  

ேவண்டப்ப ற . 

(ந.க.எண்.5368/2019/இ3) 
அ வலக ப்  

1.மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
2.பணி ன் அவசர அவ யத்ைத க  மாமன்றத் ன் 

அ ம ைய எ ரே்நாக்  ேமல் நடவ க்ைகைய ெதாடர மாமன்றம் 
அ ம க்கலாம். 

 
 



 

29)  ண் க்கல் மாநகராட் க் ச ் ெசாந்தமான ஆத் ர ் காமராஜர ்

சாகர ் நீரத்்ேதக்க வளாகத் ல் உள்ள பட் ப்ேபான 10 ெதன்ைன 

மரங்கைள ெவட்  அப் றப்ப த் ம் பணிக்  ஏலம் நடத் வதற்  

மாமன்றத் ன்  அ ம  ேவண்டப்ப ற .   

 (ந.க.எண்.4082/2019/இ3) 

அ வலக ப்  
 

1.மாமன்றம் அ ம  வழங்கலாம். 
 

 

30)  ண் க்கல் மாநகராட்  ெபா யர ் ரி ,வாகனம் TN.57எ 3740 

க்  ப  நீக்கம் ெசய் ம் பணிக்  ழ்க்கண்டவா  இரண்  

ைலப் ள்ளிகள் வரப்ெபற் ள்ளன. 

1. மார ்ஆட்ேடா ேகர ்  - .29850/- 
2. ேக.எம்.எ.ேமாட்டாரஸ்்  - .32400/- 

 

ேமற்கண்ட இரண்  ைலப் ள்ளிகளில் ைறந்த 

ைலப் ள்ளி அளித் ள்ள மார ் ஆட்ேடா ேகர ் நி வனத் னரின் 

ைலப் ள்ளிைய ஏற்ப  த்  மாமன்றத் ன் அ ம  

ேவண்டப்ப ற .                  

 (ந.க.எண்.1112/2019/இ3) 

அ வலக ப்  
1. வரப்ெபற்ற இரண்  ைலப் ள்ளிகளில் ம ப் ட்ைட ட 

ைறவாக .29850/- க்கான மார ் ஆட்ேடா ேகர ்
நி வனத் னரின்  ைலப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 

2. மாமன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  எ க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைகக க்  மாமன்றம் அ ம க்கலாம். 
 

 



31)  ண் க்கல் மாநகராட் க்  அ வலக உபேயாகத் ற்  2019-2020 

ம் ஆண் ற்  ேதைவயான எ  ெபா டக்ள், ப வங்கள், 

ப ேவ கள் கணினி உபகரணங்கள் மற் ம் பல்வைக கணினி 

ர கள் த யவற்ைற  வாங் க்ெகாள்ள 2019-2020 ம் ஆண்  

உத்ேதச வர  ெசல  ம ப் டட் க்ைக ல் ஒ க்  ெசய்யப்பட்ட 

ெதாைக ல் .25.00 லடச்ம் ( பாய் இ பத்ைதந்  லடச்ம்) 

ெதாைகக்  உட்பட்  ேமற்ப  ப வங்கள்,ப ேவ கள் மற் ம் 

கணினி உபகரணங்கள் வாங் க்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் ஒப் த க்  

ைவக்கப்ப ற . (ந.க.எண்.6828/2019/ 1) 

அ வலக ப்  
1.ஒப் தல் வழங்கலாம். 
2. ேமற்கண்ட கணினி உபகரணங்கள் ,எ  ெபா ட்கள், 

ப வங்கள் அசச் த்  வழங்க ட் ற  அசச்கங்கள், ட் ற  
நி வனங்கள் லம் ஒப்பந்தப் ள்ளிேகார அ ம க்கலாம். 

 
 

 
32)  5வ  மாநில உயரம்டட்க் க் ட்டத் ல் ண் க்கல் 

மாநகராட் ப் ப ல் ச தாயக் க ப் டம் அைமக் ம் 

ட்டத் ன் ழ் 120 இ க்ைககள் அைமக்க நி  ஒ க்  

ெசய்யப்பட்ட . அதைனத் ெதாடரந்்  பணி ேமற்ெகாள்ள 

மாநகராட்  மாமன்றத் ரம்ான எண். 1009, நாள்19.03.2018ல் அ ம  

வழங்கப்பட் ள்ள . மாமன்றத் ரம்ானத் ற் ணங்க , ண் க்கல் 

மாநகராட் க் ட்பட்ட வார்  எண்.47, ெஜ.ெஜ. நகரில் க ப் டம் 

கட் ம் பணிக்  அ ம க்கப்பட்ட ம ப் ட் த் ெதாைக .12.00 

இலடச்ம் ஆ ம். ைஷ இடத் ன் தன்ைம னால் ம ப் ட் ைன ட 

தலாக ெசல னம் ஏற்பட் ள்ள . ைஷ தல் ெசல னம் 

.1,14,161/-க்  மாமன்ற அ ம  ேவண்டப்ப ற . ேம ம் ைஷ 

பணிைய ண் ம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வதால் ஏற்ப ம் 

காலதாமத் ைன  க த் ல் ெகாண் ம் அவசர அவ யம் க ம் 

,இப்பணி ைன ெசய்  வ ம் அேத ஒப்பந்த்தாரர் ் ெஜக ஸ்வரி 



கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் லம் ஒப்பந்தப் ள்ளி ைல தத் ேலேய 

ேமற்ெகாள்ள மாமன்றத் ன் அ ம  ேவண்டப்ப ற .  

(ந.க.எண்.7951/20147/இ4) 

அ வலக் ப்  

1.மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 
2. தல் ெதாைக ைன மாநகராட்  ெபா  நி ன் ழ் 
ேமற்ெகாள்ளலாம். 

 

 
33)  ண் க்கல் மாநகராட் ல் ரட் த்தைலவர ்

எம். .ஆர.்சத் ண த் ட்டத் ன் ழ் ெசயல்ப ம் பள்ளி சத் ண  

ைமயங்களில் உள்ள ேசதமைடந்  உபேயாகமற்ற சைமயல் 

பாத் ரங்கள், தளவாடசச்ாமான்கள்( த்தைள,அ னியம், 

எவர் ல்வர,்தா ரம் ) மற் ம் த ழ்நா  கரெ்பா ள் வாணிப 

கழகத்தாரால் உண ப் ெபா ள்கள் (ப ப் , 

ெகாண்ைடக்கடைல,பசை்சப்பய ,சைமயல் எண்ெணய் ) 

பயன்ப த்தப்பட்  ன்னர ் கா யாக உள்ள ேகாணிப்ைபயகள் 

ஆ யவற் ைன இனவாரியாக ரித்  ஏலம் வதற்  ண் க்கல் 

மாவட்ட ஆட் த்தைலவர ்அவரக்ளின் க த  ந.க.எண்1457/ 2018 ஊ.வ.14 

மற் ம் 1459 /2018 ஊ.வ.13, நாள் 17.12.2018 ன்ப  ஏலம் வதற்  

அ த்தப்பட் ள்ள . அதன்ப  கா யாக உள்ள ேகாணிப்ைபகள் 

மற் ம் ேசதமைடந்த ெபா ட்கைள ழ்க்கண்டவா  

ெபறப்பட் ள்ள . (ந.க.எண்.983/2019 5) 

வ.எண் சைமயல் பாத் ரங்களின் ெபயர ் எண்ணம் 
1 த்தநாக ரம் 6 
2 தா ர வடட்ா 7 
3 அ ன  சாமான்கள் 55 
4 இ ம்  சாமான்கள் 41 
5 த்தைள பாத் ரங்கள் 28 
6 ல்வர ் 313 



பாத் ரங்கள்(தட் ,டம்ளர,்வாளி 
உட்பட்) 

7 க்கர ் 2 
8 க்ஸ் 3 
9 ைரண்டர ் 6 
10 றம் 2 
11 அரிவாள் மைன 2 
12 ப  6 
13 தரா  10 
14 எைட ன் 2 
 ெமாத்தம் 493 

15 ேகாணிப்ைபகள் 648 எண்ணம் 
ேமற்கா ம் ெபா டக்ைள ெபா ஏலம் ட ம் மாமன்றம் 

அ ம  வழங்கலாம்.  

அ வலக் ப்  

1. மாமன்றம் அ ம க்கலாம் 
2. ஏலம் லம் வ ல் ெசய்யப்ப ம் ெதாைக உரிய அர  

தைலப் ல் ெச த்த ம் அ ம க்கலாம். 
 

 

34)  efuh£Á ã®thf Miza® br‹id mt®fë‹ foj«   v©.2288/2019/Ã3 

ehŸ.08.04.2019 š Âl¡fêÎ nkyh©ik éÂfŸ 2016 I brašgL¤Âl Â©L¡fš 

khefuh£Áæ‹ bfhŸif k‰W« nfh£ghL bjhl®ghf m¿¡if jah® brŒJ mjid 

njÁa gRik Ô®gha¤Âš rk®Ã¡fÎ«, Ï¥bghUŸ F¿¤J khk‹w mDkÂ bg‰W,  

kht£l muÁjêš ÃuRu« brŒJ mj‹ efèid mD¥Ã it¡f bjçé¡f¥g£LŸsJ. 

mj‹go Âl¡fêÎ nkyh©ik éÂfŸ 2016 š F¿¥Ã£LŸsgo Âl¡fêÎ 

nkyh©ik gâfis Ï«khefuh£Áæš Áw¥ghf brašgL¤ÂL« éjkhf Â©L¡fš 

khefuh£Á Âl¡fêÎ nkyh©ik bfhŸif k‰W« nfh£ghL 2019 (DINDIGUL 

CORPORATION SOLID WASTE MANAGEMENT POLICY & STRATEGY ) jah® 

brŒa¥g£LŸsJ. 

 Âl¡fêÎ nkyh©ik éÂfŸ 2016 go Â©L¡fš khefuh£Á bfhŸif k‰W« 

nfh£ghL 2019 m¿¡ifæid Â©L¡fš kht£l muÁjêš btëælÎ« mJ 

bjhl®ghd bryéd¤Â‰F khk‹w¤Â‹ x¥òjš nt©oÍ« bghUŸ it¡f¥gL»wJ. 



அ வலக் ப்  

1. khk‹w« x¥òjš më¡fyh«. 

2. bryéd¤Â‰F g£oaš bg‰W gâfis nk‰bfhŸsyh«. 

 

35)     இம்மாநகராட் ல் நீர ் நி  2019-2020 ன் ழ் 2019-2020 ம் 
ஆண் ற்   ஆத் ார ்  காமராஜர ் நீரத்்ேதக்கத் ல் அைமந் ள்ள 
தைலைம நீேரற்  நிைலய தல் மற் ம் 2வ  நீர ் ட்டங்கள், 

நீர ் ரதான ழாய்கள், மைலக்ேகாடை்ட நீ ந்  நிைலயம், 
மற் ம் நீர ் நிேயாகம் ரி  இைவகைள இயக் ப் பராமரிக்க 
ெதா ல் ட்ப பணியாளரக்ள்  நிேயாகம் ெசய் ம் பணிக்  
26.06.2019 அன்  தல் ைறயாக ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் 
இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  
வரப்ெபற்ற . 

 
வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த்ெதா
ைக 

1. ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 

4.95% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.50000/- 
ம ப் ள்ள வங்  
வைரேவாைல 

2. . .மணிவாசகம் 10.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.50000/- 
ம ப் ள்ள வங்  
வைரேவாைல 

       (ந.க.எண்.2217/2018/ இ4) 
அ வலக ப்  

1. .50,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
மாமன்றத் ரம்ான எண். 1423, நாள் 28.12.2018 ல் நிரவ்ாக 
அ ம  வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. தல் அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக 
வரப்ெபற் ள்ளன. பணி ன் அவசர அவ யம் 
க ம்,ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் ஏற்ப ம் 
காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், 4.95% தலாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி        கன்ஸ்ட்ரக்
ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய ஏற்கலாம். 
மன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  ஒப்பந்தகாரர் ்



ெஜக ஸ்வரி           கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவரக் க்  ேவைல 
உத் ர  வழங் யைத ம் அ ம க்கலாம். 

 

36)  இம்மாநகராட் ல் மாநில ேபரிடர ்ேமலாண்ைம நி  2019-2020 ன் 

ழ் ஆத் ார ்  காமராஜர ் அைண ல் றந்தெவளிக் ண  ர ்

வா ம் பணிக்  21.06.2019 அன்  இரண்டாவ  ைறயாக 

ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் ேகாரப்பட்ட ல் இரண்  ஒப்பந்தப் ள்ளிகள் 

மட் ம் ழ்க்கண்ட பரப்ப  வரப்ெபற்ற . 

வ.
எ
ண் 

ஒப்பந்தக்காரின் 
ெபயர ்

ைல தம் ன்ைவப் த்ெதா
ைக 

1. ெஜக ஸ்வரி           
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் 

4.96% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.10000/- 
ம ப் ள்ள வங்  
வைரேவாைல 

2. . .மணிவாசகம் 16.00% ம ப் ட் ற்  
தல் 

.10000/- 
ம ப் ள்ள வங்  
வைரேவாைல 

       (ந.க.எண்.271/2013/இ4) 
அ வலக ப்  

1. .10,00,000/- ம ப் ட் ல் தயார ் ெசய்யப்பட்ட இப்பணிக்  
அரசாைண நிைல எண்.125, வ வாய் மற் ம் ேபரிடர ்
ேமலாண்ைம ைற,நாள் 28.05.2019 ல் நிரவ்ாக அ ம  
வழங்கப்பட் ள்ள . 

2. இரண்டாம்  அைழப் ல் வரப்ெபற்ற இரண்  
ஒப்பந்தப் ள்ளிக ேம ம ப் ட்ைட ட தலாக 
வரப்ெபற் ள்ளன. இரண்டாவ  ைறயாக 
ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகாரப்பட் ள்ளதா ம், பணி ன் அவசர 
அவ யம் க ம்,ம  ஒப்பந்தப் ள்ளி ேகா வ னால் 
ஏற்ப ம் காலதாமதத்ைத க த் ல் ெகாண் ம், 4.96% 

தலாக ஒப்பந்தப் ள்ளி அளித் ள்ள ெஜக ஸ்வரி        
கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப் ள்ளிைய 
ஏற்கலாம். மன்ற அ ம ைய எ ரே்நாக்  ஒப்பந்தகாரர் ்
ெஜக ஸ்வரி           கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவரக் க்  ேவைல 
உத் ர  வழங் யைத ம் அ ம க்கலாம். 

 

37)      Â©L¡fš khefuh£Á th®L 32 tçéÂ¥ò v©.47867 k‰W« 47868¡F 2001-02 

Kjš 2017-18« M©L tiu brh¤Jtç¡fhf Ïiz Ïa¡Fe® k‰W« bghJ nkyhs® 



kht£l¤ bjhêš ika«, Â©L¡fš mt®fshš kht£l fUñy¤Âš Ñœf©l 

njÂfëš brY¤j¥g£LŸsJ. 

t.v©. tç éÂ¥ò v©fŸ M©LfŸ kht£l fUñy¤Âš 

tuth¡f¥g£l ehŸ 

bjhif 

%. 

1 47867, 47868 2001-02 15.03.2002 4244 

2 47867, 47868 2002-03 21.02.2003 4244 

3 47867, 47868 2006-07 12.03.2007 4244 

4 47867, 47868 2007-08 23.03.2008 4244 

5 47867, 47868 2008-09 31.03.2009 3183 

6 47867, 47868 2009-10 08.03.2010 9549 

7 47867, 47868 2010-11 21.03.2011 6366 

8 47867, 47868 2011-12 27.03.2012 6366 

9 47867, 47868 2012-13 28.03.2013 6366 

10 47867, 47868 2013-14 25.03.2014 6366 

11 47867, 47868 2014-15 19.02.2015 6366 

12 47867, 47868 2015-16 29.03.2016 6366 

bkh¤j« 67904 

        

nk‰f©l bjhifæid nk‰go tç éÂ¥ò v©â‰F mªjªj  M©oš <L 

brŒa¥glhjjhš ãYitahf ÏU¥gjhY« fhy« flªj it¥ò¤ bjhifahf cŸsjhš 

nk‰go bjhifæid nk‰go tç éÂ¥ò v©â‰F tuthf vL¤J¡bfhŸs 

khk‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.    e.f.v©.1497/2019/m1 

           

m.F. 

mDkÂ¡fyh«.  

 

 

38) க   மாநகரா  ேத ய நக ற காதார (NUHM) ட   

ெசய ப  வ  நா  நகர ஆர ப காதார ைலய கள  ம  20 –Sector-

க  இைட லான ேகாள லான ெதாட கைள கா  வைரபட ைத 

(Planning and mapping) ய  தகவ  அைம  வைரபட ைற  (GIS) தயா  

ஒ பைட  ப  கட த 28.05.2019 ைல  ேகா ய  க ட பர ப  



வர ெப ற 3 ைல க  மாம ற  பா ைவ  ஒ த  

சம க ப ற . 

வ. 
எ . 

வன  ைல  ெதாைக 

1 . இ ேபா ேம , எ .2 பா  ெத , ச ம தனா 
நக , ப ம , ெச ைன 75. 

. 4,00,000/- 

2 . எைல  , 18 டா ட  இராதா ண  
நக, பா மைல ெந சாைல, ெச ைன -6 

. 4,85,000/- 

3 . எ.ஆ.  இ ன  அேசா ேய , 17 2வ  ெத , 
.ேவா. . நக , ழ  அ ணா நக , ெச ைன 102. 

. 4,87,000/- 

ேம க டவா  ெபற ப ட ைல க  ைற தப ச ைல ைய 

வழ க ள . இ ேபா ேம , எ .2 பா  ெத , ச ம தனா நக , ப ம , ெச ைன 75. 

வன  ைல ைய அ க  ப  உ ர  வழ ட மாம ற  

அ ம  ைவ க ப ற . (ந.க.எ .5974/2013/எ 1). 

அ வலக   
1. ேம க ட ப  ேத ய நக ற காதார ட (NUHM)   .500000/- 

மா யமாக வர ெப ள . 
2. வர ெப ற 3 ைல க  ைற தப ச ைல ைய வழ க ள 

வாள . இ ேபா ேம , எ .2 பா  ெத , ச ம தனா நக , ப ம , ெச ைன 75. 
வன  ைல ைய மாம ற  ஏ கலா .  

3. ெபா  காதார  ப  அவசர அவ ய  க  மாம ற  அ ம ைய 
எ ேநா  க  ைற த ைல த  ைல  வழ ள 

வாள . இ ேபா ேம , எ .2 பா  ெத , ச ம தனா நக , ப ம , ெச ைன 75. 
வன  ப  உ ர  வழ யைத  மாம ற  அ க கலா . 

39)    க   மாநகரா  ெபா  காதார   உ ள வாகன  TN 57 AF 9465 

ப  லா  வாகன  2019-20  ஆ  த  சா  ெப  ெபா  

ைல க  ேகார ப ட , கட த 31.05.2019 அ  க டவா  2 ஒ ப த  

க  ம ேம வர ெப ள .  

வ. 
எ . 

வன  ைல  ெதாைக 

1  நாயகா ஆ ேடா ெமாைப ,  ேரா , 
க    

. 54,824.40/- 



2 மா  ஆ ேடா ேக , . .எ . ேரா , க    . 61,291.00/- 
 

ேம க டவா  ெபற ப ட 2 ஒ ப த க  வ ைச எ .1  கா   

ைற தப ச ஒ ப த  ெகா ள  நாயகா ஆ ேடா ெமாைப ,  

ேரா , க   வன  ஒ ப த ைய ஏ ெகா ள மாம ற  

அ ம  ேவ ட ப ற   (ந.க.எ .1561/2019/எ 1). 

அ வலக   
 அ) ேம க ட ப  ைற தப ச ஒ ப த  ெகா ள  நாயகா 
ஆ ேடா ெமாைப ,  ேரா , க   வன  ஒ ப த ைய 
ஏ ெகா ள மாம ற  அ ம கலா . 

ஆ) ேம க ட ப   இ மாம ற மான எ .1485 நா  28.02.2019  .44000/-
 அ ம  வழ க ப ள . அதைன  ெதாட  31.05.2019 அ  ஒ ப த  

ேகா ய  01.04.2019  ற  ேசைவ  வ  ேம க ட ப க  
ப த ப ளதா   ஒ ப த  கல ெகா ட வன ன க  

த கள  ைல த ட  ேசைவ வ  ேச  ஒ ப த  ளன . 
இத  காரணமாக ம ைட  கா  ெசல ன   .10,824.40/- தலா  உ ள . 
எனேவ ேம க ட தலா  ெசல ன   .10,824/-ைத  ெபா   
ேம ெகா ள மாம ற  அ ம  வழ கலா .  

இ) மாநக  ெபா  காதார நல  க ,  நாயகா ஆ ேடா ெமாைப , 
 ேரா , க   வன ன  மாம ற  அ ம ைய எ ேநா  

ப  உ ர  வழ யைத  மாம ற  அ க கலா . 
 

40)  இ மாநகரா  ெபா  காதார   இய  வ   வாகன                     TN 57 AF 

4966  வாகன  த  சா  வைடவதா , ேம  ஓரா  த  சா  

ெப வத , வாகன  ப கைள ச  ெச வத  ஆ  உ ேதச ெசல ன  

.24,000/-  ( பா  இ ப  நா கா ர  ம ) அ ம  ேவ  மாம ற  

ெபா  ைவ க ப ற  (ந.க.எ .6203/2019/எ 1). 

அ வலக   
மாம ற  அ ம கலா . 

 



41)  க   மாநகரா  ெபா  காதார   உ ள TN 57  BD 3938  

வாகன  த  சா   ப  12.06.2019 அ  ஒ ப த  

ேகார ப ட , க ட 2 ஒ ப த  க   வர ெப ற .  

 

வ. 
எ . 

வன  ைல  ெதாைக 

1  நாயகா ஆ ேடா ெமாைப ,  
 ேரா , க    

. 33,100/- 

2 மா  ஆ ேடா ேக , . .எ . ேரா , க    . 31,9.00/- 
 

ேம க டவா  ெபற ப ட 2 ஒ ப த க  ைற தப ச ஒ ப த  

ெகா ள மா  ஆ ேடா ேக , . .எ . ேரா , க   வன  

ஒ ப த ைய அ க  மாம ற அ ம ைய எ ேநா ய ேம  நடவ ைக 

ேம ெகா டைத மாம ற   அ க கலா . (ந.க.எ .3967/2019/எ 1). 

அ வலக   
மாம ற  அ ம கலா . 

 

42)   இ மாநகரா  ெபா  காதார   இய  வ   வாகன                     TN 57 AB 

4312  வாகன  த  சா  வைடவதா , ேம  ஓரா  த  சா  

ெப வத , வாகன  ப கைள ச  ெச வத  ஆ  உ ேதச ெசல ன  

.75,000/-  ( பா  எ ப ைத தா ர  ம ) அ ம  ேவ  மாம ற  

ெபா  ைவ க ப ற  (ந.க.எ .6644/2019/எ 1). 

அ வலக   
மாம ற  அ ம கலா . 

 

 

43)  க   மாநகரா  ெபா  காதார   உ ள TN 57  AF 4966  

வாகன  த  சா   ப  20.06.2019 அ  ஒ ப த  

ேகார ப ட , க ட 2 ஒ ப த  க   வர ெப ற .  



 

வ. 
எ . 

வன  ைல  ெதாைக 

1  நாயகா ஆ ேடா ெமாைப ,  
 ேரா , க    

. 24,400/- 

2 மா  ஆ ேடா ேக , . .எ . ேரா , க    . 23,650/- 
 

ேம க டவா  ெபற ப ட 2 ஒ ப த க  ைற தப ச ஒ ப த  

ெகா ள மா  ஆ ேடா ேக , . .எ . ேரா , க   வன  

ஒ ப த ைய அ க  மாம ற அ ம ைய எ ேநா ய ேம  நடவ ைக 

ேம ெகா  ப  உ ர  வழ ட மாம ற   அ க கலா . 

(ந.க.எ .6203/2019/எ 1). 

அ வலக   
மாம ற  அ ம கலா . 

 

 

44)  க   மாநகரா  ெபா  காதார   இய  வ  ட ப  ேளச  

லா  TN 57 M 2869  வாகன  டய  ப தைட  ெவ ளதா , ேம ப  

வாகன ைன இய க யாத ைல , ய 6 டய க  வா  வழ ட ேகா ள  

ெதாட , ச ப த ப ட வாகன பராம  ர  ஆ வ  ம ம உத  ெபா யாள ன 

 ேம ப  வாகன   கட த 2011  ஆ  டய க  வா  ெபா த பட , 

த ெபா  பய ப த இயலத ைல உ ளெதன ெத , ேம ப  வாகன  6 

டய க  உ ேதச ெசல ன  . 60,000/- ஆ ெமன , ேம ப  ப  அவச 

அவ ய  க   15   ப  ேம ெகா ள  க  அ க ப ள .  

ெபா  காதார   உ ள  TN 57 M 2869  வாகன  டய  ெவ  

ப தைட ளதா  ய 6 டய க  வாங  ெபா ட உ  ைல க  

20.06.2019 அ  ேகார ப ட , க ட   ைல  க   வர ெப ற .  

 

வ. வன  ைல  ெதாைக 



எ . 
1 ய  டய , 76 வட  ெவ  ,  

க    
. 57,800/- (இர   ப க , நா  

ப க டய க +GST உ பட) 

2 ரா  டய , 324 பழ  ேரா ,  
க    

. 58,000/- (இர   ப க , நா  
ப க டய க +GST உ பட) 

3 ெச  ச  ேடச , 275 ம ைர 
ைப-பா  ேரா , ேகா ைட ப  
அ ச ,  க    

. 56,000/- (இர   ப க , நா  
ப க டய க +GST உ பட) 

ேம க ட  வன ைல க  ைற த ப ச ைல தமான 

. 56,000/-  ைல  அ ள ெச  ச  ேடச  வன 

ைல ைய ஏ ெகா ள மாம ற அ ம  ேவ ட ப ற . 

ஆ) ேம , ப  அவசர அவ ய  க  மாம ற அ ம ைய எ ேநா  

ப ைன   ெச  ச  ேடச , க  வன  ஒ பைட க , 

அத கா  ெசல ன ைத ப  அவசர அவ ய  க   15   

ேம ெகா ள  மாம ற அ ம  ேவ ட ப ற . 

அ வலக   
1. உ ேதச ெசல ன  .60,000/-ஐ ெபா   ேம ெகா ள  மாம ற  

அ ம கலா . 
2. ப  அவசர அவ ய  க   15   ேம ெகா ள ,  ேயாக 

உ ர  வழ யைத  மாம ற  அ க கலா . 
 

 

45) இ மாநகரா  ெபா  காதார   ர  ப யாளராக  ப யா  ப ைட 

கால ெச ற ர  ப யாள க  வா தார க  க ைண அ பைட  ப  

வழ ட  ேகா  ம தார களா  ெச ைன உய ம ற ம ைர ைள  (1) அர  

ெசயல ,  ெச ைன (2) நகரா  வாக ஆைணய, ெச ைன ம  (3) இ மாநகரா  

ஆைணய  அவ ரகைள ர வா யாக ேச க ப  ெதாடர ப ள வழ க  

பர  வ மா . 

வ. 
எ

ப  யமன  
ேகா  
ண பதார  

ப ைட 
கால ெச ற ர  
ப யாள  ெபய  

ப ைட 
கால  
ெச ற 

வழ  பர  வழ   
நா  



. ெபய  நா  

1 .ச ரேசகர  . க  / 
மா ய ப  

10.09.2012 WP1165/2019 23.01.2019 

2 ம  ரா  . கா ய ப  / ப  26.12.2011 WP15677/2018 19.07.2018 
3 சரவண  . க / ப  28.09.2014 WP6263/2017 26.02.2019 
4 க ண  . 

ெச ைலயா/ெப மா  
26.01.2015 WP11968/2017 29.06.2017 

5 ம ைர ர  ம  
நாக மா /மா ய ப  

10.03.2016 WP6185/2017 26.02.2019 

6 ெஜயராம  . க /மா ய ப
 

07.11.2017 WP5941/2019 04.04.2019 

7 ராஜல  ம  
பழ ய மா /அழக  

12.05.2015 WP15676/2018 19.07.2018 

8 கா  .பா /கா ய ப  02.05.2019 WP6546/2019 28.02.2019 
9 பா  .பா  / வ ேவ  11.09.2018 WP6202/2019 15.03.2019 
10 க  . யசா / ஆ  30.08.3027 WP6203/2019 15.03.2019 

ேம க ட 10 வழ க   இ மாநகரா  சா பாக ஆஜரா யைம , 

ேம ப  வழ க   ெபறப ,  நக க ட  ேம ப  10 வழ க  வழ  

க டணமாக .7500/- வழ ட  ேகா  . ேஜ. லார  உய ம ற வழ க ஞ  

அவ க  க த க  (த த  க த க ) வா லாக ெத க ப ள . எனேவ 

ேம ப  10 வழ க  ஆஜரா யைம  வழ க ஞ  க டணமாக வழ   ஒ  

.7500/- த  ெமா த  .75000/- . ேஜ. லார  உய ம ற வழ க ஞ  

அவ க  வழ ட , ேம ப  ெசல ன  ெபா   ேம ெகா ள  

மாம ற  அ ம  ெபா  ைவ க ப ற  (ந.க.எ .6720/2014/எ 1). 

அ வலக   
மாம ற  அ ம கலா . 

 

46)   இ மாநகரா  ெபா  காதார   ட  க  ேமலா ைம ட   
ெவ  கைம ல  22 வா க  (வா க  எ . 18, 19, 29, 30, 15, 16, 17, 31, 28, 36, 47, 48, 32, 
33, 34, 35 ஆ ய வா க  164 ர  ப யாள க  எ ெச   அ  ைட , வன , 

க  ம  வா க  எ . 41, 42, 43, 44, 45, 46 ஆ ய வா க  62 ர  
ப யாள கைள ெபா  ராம  ேலப  கா ரா ட , ம ைர) ெமா த  226 ர  



ப யாள கைள அய  ஒ ப த அ பைட  க  மாவ ட ஆ ய  அவ க  
2018-19 ெசய ைற ஆைண ப  ன  .332/- த  வழ  காதார  ப க  
ேம ெகா ள ப  வ ற . ேம ப  வன க கான ப  ஒ ப த  கால  
20.06.2019 உட  வைட ற .  

ேம ப  காதார  ப க  ெதா லாம  நைடெபற ஏ வாக ெவ   கைம 
வன களான எ ெச   அ  ைட  வன , க  ம  ெபா  ராம  

ேலப  கா ரா ட , ம ைர அ ய வன க  அய  ஒ ப த ப  கால ைன 
நகரா  வாக ஆைணய , ெச ைன அவ க  க த ந.க.எ .34498/ 3/2015 நா  
08.06.2016 ப  ேம , 3 மாத  கால  (20.09.2019 வைர) கால  
ெச ெகா ள , 2018-19  வ ட  க  மாவ ட ஆ ய  அவ க  
ெசய ைற ஆைண ந.க.எ .9693/2018/எ 5 நா  30.05.2018  கா ளப  
ேம ப  பர  ப யாள க  ன  அ பைட  நா  ஒ  .332/- 

த  வழ ட , அத கான உ ேதச ெசல ன  .90.00 ல ச  (ெதா  
ல ச ) மாம ற  அ ம  ேகார ப ற . 

அ வலக   
நகரா  வாக ஆைணய , ெச ைன அவ க  க த ந.க.எ .34498/ 3/2015 

நா  08.06.2016  வழ க ப ள வாக அ ம   ஆ க  வைர  

ெச ய வ வைக ெச ய ப ளதா   மாம ற  அ ம கலா . 

 

47) நகரா  வாக ஆைணய , ெச ைன அவ க  உ ர  ந.க.எ .8009/2016/J1  

நா  04.11.2016  ம  28.06.2017 ஆ  ட அ ைக  300 க  1 நப  எ ற 

த  ய க ப  ப  ேம ெகா ள பட ேவ ெமன ெத க ப ள . 

அத ப  இ மாநகரா  ெமா த ம க  ெதாைகயான 207307  (2011  ெச ச ) உ பட 

53573 க  ெமா த  173 நப க  ேதைவ ப வதா , இ மாநகரா  

ப  ெகா னா  பரவ ய ேநா கைள த  ெபா , 48 வா க  

ென ச ைக நடவ ைகயாக அ வலக ந.க.எ .1239/2015/எ 2 ப  173 த கா க 

கள ப யாள கைள கள ப காக ஒ ப த அ பைட  எ ெச   அ  ைட  

ஏெஜ  எ ற வன  லமாக 45 நா க  29.05.2018 த  கள  ப  

ேம ெகா ள ப  வ ற . ேம ப  ப  ஒ ப தகால  07.07.2019 அ  உட  

வைடதா , 14.03.2019  ேத ய அர  த ைம ெசயல , ெச ைன அவ க  

அைன  ைற ட அ ைக ம  க  மாவ ட ஆ ய  அவ க  



ெசய ைற ஆைண ந.க.எ .141/2018/அ6 நா  05.04.2019  ேத ய க த  

கா ளத ண க , ஏ கனேவ ஒ ப த அ பைட  ப  

ேம ெகா ள ப  வ  எ ெச   அ  ைட  ஏெஜ , க  ல  

ேம  45 நா க  08.07.2019 த  ப   ெச  ெகா ள , ேம ப  173 

த கா க மேல யா கள ப யாள க  ஏ கனேவ ணய  ெச ய ப ள 

க  மாவ ட ஆ ய , அவ க   2017-18  ஆ  ன  நாெளா  

நப  ஒ  .279/- ப  ப  ேம ெகா ள அ ம  ேவ ட ப ற . ேம , 

ேம ப  ப  ஆ  ேதாராய ெசல  ெதாைக .24,00,000/-                                            ( பா  

இ ப நா  ல ச  ம )ஐ மாநகரா   ெபா   ேம ெகா ள  

மாம ற  அ ம  ைவ க ப ற  (ந.க.எ .1239/2015/எ 1). 

அ வலக   
1. மாம ற  அ ம கலா . 
2. ெபா  காதார  ப  அவசர அவ ய  க  வாக நல  க  

ப  ேம ெகா டைத மாம ற  அ ம கலா . 
 

 
48) இ மாநகரா  ப க  ெகா னா  பரவ வ ய ேநா கைள த  
ப க  48 வா க  ென ச ைக நடவ ைகயாக (இ வ வலக 
ந.க.எ .1239/2015/எ 2) 300 க  1 நப  எ ற த  கள ப யாள ெவ  

கைம ல  ய க ப  ப  ேம ெகா ள பட , இ மாநகரா  ெமா த ம க  
ெதாைகயான 2,07,307-  (2011 ெச ச ) உ ப ட 53,573 க  ெமா த  173 
நப க  ேதைவ ப வதா , 173 த கா க மேல யா கள ப யாள கைள க  
மாவ ட ஆ ய , அவ க   2017-18  ஆ  ன  ணய ப  
நாெளா  நப  ஒ  .279/- என ஒ ப த அ பைட  எ ெச   அ  
ைட  ஏெஜ  எ ற வன  லமாக 29.05.2018 த  07.07.2019 ய ஒ ப த 
ப  வழ  /  ெச  ப  ேம ெகா ள ப  வ ற . 

இ ைல  ேம ப  ப  ஒ ப த கால   ைல  உ ளதா , 

14.03.2019  ேத ய அர  த ைம ெசயல , ெச ைன அவ க  அைன  ைற ட 

அ ைக ம  க  மாவ ட ஆ ய  அவ க  ெசய ைற ஆைண 

ந.க.எ .141/2018/அ6  நா  05.04.2019  ேத ய க த  

கா ளத ண க , இ மாநகரா  (2011  வ ட ய 

கண ெக ப ) ம க  ெதாைக ேக ப 173 நப கைள கள ப காக தாக 



ஒ ப த  ல  ேகார , ேம க ட கள ப கான ன  ணய  ப ய  

2019-20 கான நாள  ேத  வைர ெவ ட படாததா , ஏ கனேவ நைட ைற  உ ள 

2018-19  ஆ  மாவ ட ஆ ய , க  அவ க   ன  உ ர  

ம  (MAZDOOR)  எ ற ப யாள கான ன  நாெளா  நப  

ஒ  .296/-  அ பைட ேலேய 173 கள ப யாள கைள ஒ  மாத  

ேயாக  ெச ய ெவ  கைம ல  ஒ ப த  ேம ெகா ள ஆ  ேதாராய 

ெசல ன  .19,00,000/- ம  ஒ ப த  அ கான ப ைக ள பர 

க டண  உ ேதச ெசல  ெதாைக . 1,00,000/- ஆக ெமா த  20,00,000/-ஐ ( பா  இ ப  

ல ச  ம ) இ  மாநகரா   ெபா   ேம ெகா ள  மாம ற  

அ ம   ேவ ட ப ற  (ந.க.எ .7983/2019/எ 1). 

அ வலக   
1. மாம ற  அ ம கலா . 
2. ெபா  காதார  ப  அவசர அவ ய  க  வாக நல  க  

ப  ேம ெகா டைத மாம ற  அ ம கலா . 
 

 

 

 

  

 

   

 


