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Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    

16.11.201816.11.201816.11.201816.11.2018    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 1111    

                       nfhéšg£o efuh£Áæš JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ ÑH 

Âdrç nrfukhF« Âl¡fêÎfis Ãç¤J kWRH‰Á ga‹gh£o‰F 

bfh©L tu Micro Compost Centre ‰fhd thfd§fŸ th§Ftj‰F 

cça kÂ¥ÕL jah® brŒa¥g£L mj‰fhd bjhif¡F« k‹w¤Â‹ 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

Sl.              

No 

 Name of the work Est.( Rupees in 

Lakhs) 

1 Battery 

operated vehicle 

(BOV) 

Purchase of Battery 

operated 19 Nos 

34.20 

2 Light 

Commerical 

vehicle (LCV) 

Purchase of Light 

commerical vehicle 3 

nos 

16.80 

   Total 51.00 

mYtyf F¿¥ò:-   

                   öŒik ÏªÂah Â£l« 2018-19‹ ãÂæ‹ Ñœ Ï¥gâæid 

nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ¡fyh«.       

Ô®khd 

v©.3336 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.     

        

bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 2222    

  br‹id, efuh£Á ã®thf Miza® mt®fë‹ 

e.f.v©.38984/2015/Ã1 ehŸ.01.06.2017 foj¤Âš  mid¤J ÅLfëY« 

c‰g¤Â ãiyæš Âl¡fêÎfis Ãç¤J th§f 05.06.2017-š 

bjhl§f¥g£L ef®gFÂ KGtJ« 100% brayh¡f¤Â‰F bfh©Ltu 

m¿ÎW¤j¥g£LŸsJ. mj‹go Ïªefuh£Á gFÂfëš Âl¡fêÎ 

nkyh©ik gâfëš F¥igfŸ cUthF« Ïl¤Ânyna J¥òuÎ 

gâahs®fŸ _y« cy®ªj F¥ig k‰W« <ugjKŸs F¥igfis 

mid¤J ÅLfëY« Ãç¤J th§F« Kiw brašgL¤j¥gl cŸsJ.   

Ï¥gâæš J¥òuÎ gâahs®fë‹  v©â¡if Fiwthf cŸsjhš 

Ô®khd 

v©.3337 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.   
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100% F¥igfis Ãç¤J th§F« gâæš Ïy¡if v£lKoahj 

Nœãiy cŸsJ. vdnt msÎnfhè‹go (Norms) Ïªefuh£Á¡F 

J¥òuÎ gâfS¡F  njitahd J¥òuÎ gâahs®fis 

btë¢rªijæš Âd¡Tè mo¥gilæš (Outsourcing) TLjyhf 

ãaä¡f  nt©oa m¤ÂahtÁa« cŸsJ. 

  Ïªefuh£Áæš 2011 fz¡bfL¥Ã‹go k¡fŸ bjhif 

94852 k‰W« FoæU¥òfë‹ v©â¡if 24536 cŸsJ.   

Ïªefuh£Áæš ngUªJ ãiya« 2, Âdrç fhŒf¿  rªij k‰W« 

FoæU¥òfëèUªJ Âdrç 35 bk£ç¡ l‹ Âl¡fêÎfŸ  cUth»wJ.   

nkY« efuh£Á rhiyfŸ 79.76 ».Û. khãy beLŠrhiy 13.40».Û. 

k‰W« efuh£Á fêÎ Ú®,  kiHÚ® tofhš 97.76 ».Û. ÚsKŸsJ.   

Ïitjéu kiHÚ® bršY« XilfŸ cŸsJ.  efuh£Á cu¡»l§F 

brašgL« ãiyæš,  brašglhj ãiyæš x‹W« Mf  bkh¤j« 2 

x‹W« cŸsJ.   nk‰f©lt‰¿š  V‰gL« gâfis j‰nghJ efuh£Á 

J¥òuÎ gâahs®fshš brŒa Ïayhj ãiy cŸsJ.   Ïjdhš bghJ 

Rfhjhu¥ gâfëš Rz¡f« V‰gL»wJ.     

  Ïªefuh£Áæš  njh‰Wé¡f¥g£l J¥òuÎ gâahs®fŸ 

gâæl§fŸ 235 cŸsJ.   Ït‰¿š j‰nghJ 190 gâahs®fŸ 

gâæš cŸsd®.   45 gâæl§f.Ÿ fhèahf cŸsJ.   murhiz 

(ãiy) v©.101  efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš (e.g.3) Jiw 

ehŸ: 30.04.1997-š muR ã®zæ¤JŸs (Norms) msÎnfhè‹go 

Ñœf©lthW J¥òuÎ gâahs®fŸ njit¥gL»‹wd®. 

t. 
v©. 

ntiy tif¥ghL njitahd J¥òuÎ¥ 
gâahs®fŸ 
v©â¡if 

1. 250 – FoæU¥ò¡fŸ mšyJ 3 ».Û. 
rhiy¡F 3 ng® bfh©l FG (2011 
k¡fŸ bjhif fz¡bfL¥Ã‹go 
24536 FoæU¥òfŸ) 
 
           24536  x 3 eg®fŸ 
             250 

294 

2. bgça yhç – 3  12 
3. l«g® Ãnsr® - 2  4 
4. cu¡»l§F guhkç¥ò 4 
5. 2 ngUªJ ãiya§fŸ f£lz 

fê¥Ãl« guhkç¥ò 
2 

6. 2 ngUªJ ãiya§fŸ fê¥giwia 
guhkç¡f  

4 

7. 2 ngUªJ ãiya§fŸ R¤j« brŒa  4 
8. 2.5 nfho tUkhd« tu¡Toa efuh£Á 

Âdrç rªij k‰W« fê¥giw R¤j« 
brŒa  

38 

 bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«    362362362362    
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  murhiz (ãiy) v©.101 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® 
tH§fš (e.g.3) Jiw ehŸ.30.04.1997-š F¿¥Ã£LŸs msÎnfhè‹go 
(Norms) Ïªefuh£Á¡F njit¥gL« 362 J¥òuÎ gâahs®fëš 
j‰nghJ gâòçÍ« 190 gâahs®fŸ jé®¤J ÛjKŸs njitahd 172 
J¥òuÎ gâahs®fŸ gâæl§fS¡F (Outsourcing) btë¢rªijæš 
Âd¡Tè mo¥gilæš efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id 
mt®fë‹ mDkÂ bg‰W ãaä¤J¡ bfhŸs k‹w m§Ñfhu« 
nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò:-   

                 bghJ Rfhjhu« mtÁa« fUÂ msÎnfhè‹go (              ) 
njit¥gL« 362 gâahs®fëš j‰nghJ gâòçÍ«  190 J¥òuÎ 
gâahs®fŸ nghf 172 J¥òuÎ gâahs®fŸ (Outsourcing) Âd¡Tè 
mo¥gilæš ãaä¡fÎ«, gâahs®fS¡fhd r«gs¢ bryéd¤ 
bjhif¡F efuh£Á bghJ ãÂæèUªJ nk‰bfhŸsÎ« k‹w« 
mDkÂ¡fyh«. 
(e.f.v©.2520/2018/v¢1)    

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 3333    
                                  nfhéšg£o efuh£Á¡F brhªjkhd TLjš 

ngUªJ ãiya¤Âš fil v©.16-‰F 30.102018« njÂæš bghJVy« 

k‰W« x¥gªj¥òŸë eilbg‰wJ.  nk‰fhQ« bghJ Vy¤Âš ahU« 

fyªJ bfhŸséšiy.  k‰W« x¥gªj¥òŸë eilbg‰wÂš ÑœfhQ« 

égu¥go Ïu©L x¥gªj¥òŸëfS« tu¥bg‰W jå¤jåahf it¥ò¤ 

bjhif brY¤j¥g£LŸsJ. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                            nk‰fhQ« égu¥go Ïu©L eg®fëš 

ÂU.v°.rªÂunrf® v‹gt® ca®ªjg£r x¥gªj¥òŸë 

nfhçÍŸsh®. vdnt ca®ªjg£r khjthlif bjhif %.4500/-

¡F TLjš ngUªJ ãiya¤Âš fil v©.16ia 01.11.2018 Kjš 

31.11.2021 tiu _‹wh©L fhy¤Â‰F F¤jif Ïd bghJVy« 

ãgªjidfë‹go el¤Â bfhŸS« cçk« x¥gil¥ò brŒtj‰F 

k‹w« m§Ñfhu¤Â‰fhf. 

    

t.          

v©. 

Vyjju® bga® bghJVy 

nfŸé 

bjhif 

%. 

x¥gªj¥òŸë 

nfŸé 

bjhif %. 

1. ÂU.v°.rªÂunrf®, 

m¡uAhu«bjU, 

gh©lt®k§fy«, 

nfhéšg£o. 

-- 4500 

2. ÂU.nf.ghy»UZz‹, 

21, MÁuk«bjU, 

nfhéšg£o. 

-- 4000 

Ô®khd 

v©.3338 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.     
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mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò:- 

                        jå mYty® mt®fë‹ K‹mDkÂ bg‰W F¤jif 

cçk« c¤juÎ tH§»aj‰F k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

(e.f.v©. 7850/2015/m3)    

    
    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 4    

  nfhéšg£o efuh£Á¡F brhªjkhd m©zh ngUªJ 

ãiya« nk‰F gFÂæš jiu js¤Âš cŸs fil v©.01‰F 

30.10.2018« njÂæš bghJVy« k‰W« x¥gªj¥òŸë eilbg‰wJ.   

nk‰fhQ« bghJ Vy¤Âš ahU« fyªJ bfhŸséšiy k‰W« 

x¥gªj¥òŸë eilbg‰wÂš ÑœfhQ« égu¥go Ïu©L 

x¥gªj¥òŸëfS« tu¥bg‰W jå¤jåahf  it¥ò¤ bjhif 

brY¤j¥g£LŸsJ. 

  nk‰fhQ« égu¥go Ïu©L eg®fëš 

ÂUkÂ.v°.fdfy£Rä v‹gt® ca®ªjg£r x¥gªj¥òŸë 

nfhçÍŸsh®.   vdnt ca®ªjg£r khjthlif bjhif %.11700/-¡F 

m©zh ngUªJ ãiya« nk‰F gFÂæš jiujs¤Âš cŸs fil 

v©.01 ia 01.11.2018 Kjš 31.11.2021 tiu _‹wh©L fhy¤Â‰F 

F¤jif Ïd bghJVy« ãgªjidfë‹go el¤Â bfhŸS« cçk« 

x¥gil¥ò brŒtj‰F k‹w« m§Ñfhu¤Â‰fhf. 

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò:-  

                        jå mYty® mt®fë‹ K‹mDkÂ bg‰W F¤jif 

cçk« c¤juÎ tH§»aj‰F k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

(e.f.v©. 7850/2015/m3)    

t. 
v©. 

Vyjhu® bga® bghJVy 
nfŸé           
bjhif 

%. 

x¥gªj¥òŸë 
nfŸé bjhif 

%. 

1. ÂUkÂ.v°.fdfy£Rä,  
147, fzgÂ ya‹, 
brh¡f‹ CuâbjU, 
nfhéšg£o. 

-- 11,700 

2. ÂU.nf. fhëuh{, 
j/bg. »UZznjt®, 
bj‰FbjU, 
fh¥òè§f«g£o. 

-- 11,570 

Ô®khd 

v©.3339 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.     

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 5    

  nfhéšg£o efuh£Á¡F brhªjkhd TLjš ngUªJ 
ãiya¤Âš fil v©.15‰F 30.10.2018« njÂæš bghJVy« k‰W« 
x¥gªj¥òŸë eilbg‰wJ.  nk‰fhQ« bghJVy¤Âš ahU« fyªJ 
bfhŸséšiy.   k‰W« x¥gªj¥òŸë eilbg‰wÂš ÑœfhQ« 
égu¥go Ïu©L x¥gªj¥òŸëfS« tu¥bg‰W  jå¤jåahf  it¥ò¤ 
bjhif brY¤j¥g£LŸsJ. 
 

Ô®khd 

v©.3340 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.     
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  nk‰fhQ« égu¥go Ïu©L eg®fëš 
ÂU.nf.ghy»UZz‹ v‹gt® ca®ªjg£r x¥gªj¥òŸë nfhçÍŸsh®.  
vdnt ca®ªjg£r khjthlif bjhif %.4500/-¡F TLjš ngUªJ 
ãiya¤Âš fil v©.15ia 01.11.2018 Kjš 31.11.2021 tiu _‹wh©L 
fhy¤Â‰F F¤jif Ïd bghJVy« ãgªjidfë‹go el¤Â 
bfhŸS« cçk« x¥gil¥ò brŒtj‰F k‹w« m§Ñfhu¤Â‰fhf. 

mYtyf F¿¥ò:-  

                        jå mYty® mt®fë‹ K‹mDkÂ bg‰W F¤jif 
cçk« c¤juÎ tH§»aj‰F k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
(e.f.v©. 7850/2015/m3)    

t. 
v©. 

Vyjhu® bga® bghJVy 
nfŸé           
bjhif 

%. 

x¥gªj¥ 
òŸë 
nfŸé 

bjhif %. 
1. ÂU.v°. rªÂunrf®, 

m¡uAhu« bjU, 
gh©lt®k§fy«, 
nfhéšg£o.  

-- 4000 

2. ÂU.nf. ghy»UZz‹, 
21, MÁuk«bjU, 
nfhéšg£o.  

-- 4500 

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 6 

  nfhéšg£o efuh£Á všiy¡F c£g£l, nfhéšg£o 

t£l« k‰W« efu« lÎ© r®nt th®L o, Ãsh¡ v©.19, efusit 

v©.3/4š ãy¤Âš tUthŒ Jiw¡F gh¤Âa¥g£l bko¡fš 

o°bg‹rç »uhk e¤j« 0.2897 r.Û. gu¥gsÎ bfh©l Ïl¤Â‰F 

ef®k‹w Ô®khd« Ïa‰¿ ju¡nfhç tu¥bg‰WŸs  t£lh£Áa® 

mt®fsJ m3/6784/2003 v©âl¥g£l 16.10.2018« njÂa foj« 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò:-  

                          nfhéšg£o efu« lÎ© r®nt th®L o, Ãsh¡ v©.19, 

efusit v©.3/1-š,  r®¡fh®  òw«ngh¡F  bko¡fš o°bg‹rç »uhk  

e¤j«  v‹W  efusit  Mtz§fëš  gÂth»ÍŸs  tUthŒ 

Jiw¡F gh¤Âa¥g£l  r®¡fh® òw«ngh¡F  0.2897 r.Û gu¥gsÎ 

Ïl¤Âš ntsh©ik T£LwÎ r§f¤Â‰F  10 br‹£ F¤jif Ú£o¥ò 

brŒJ bfhŸtj‰F  tUthŒ Jiw¡F KoÎ brŒJ bfhŸtj‰F 

ÏirÎ  më¡fyh«.   

(e.f.v©. 5168/2018/v¥1)    

Ô®khd 

v©.3341 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.     

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 7 

                            nfhéšg£o efuh£Á všiy¡F c£g£l, nfhéšg£o 

t£l« k‰W« efu« lÎ© r®nt th®L o, Ãsh¡ v©.19, efusit 

v©.3/2š 0.0203 r.Û. gu¥gsÎ bfh©l ãy¤Âš Ïu©L mKj« 

ãahaéiy¡ filfŸ mik¡f ef®k‹w Ô®khd« Ïa‰¿ ju¡nfhç 

tu¥bg‰WŸs t£lh£Áa® mt®fsJ m1/314/2018 v©âl¥g£l 

Ô®khd 

v©.3342 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.   
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16.10.2018-« njÂa foj« k‹w¤Â‹ gh®it¡F it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò:-  

                          nfhéšg£o efu« lÎ© r®nt th®L o, Ãsh¡ v©.19, 

efusit v©.3/2-š,  efusit  Mtz§fëš Ïiz fhtš 

f©fhâ¥ghs® FoæU¥ò mYtyf« vd gÂth» cŸsgoahš 

nk‰go Jiwæš M£nrgidæ‹ik rh‹W bg‰W ãahaéiy¡ 

filfŸ  mik¤J bfhŸs njitahd Ïl« xJ¡ÑL brŒJ tH§f 

tUthŒ Jiwæd® KoÎ brŒJ bfhŸs ÏirÎ më¡fyh«.   

(e.f.v©. 5170/2018/v¥1)    

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 8 

                                  efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ 

ã®thf mDkÂ foj« e.f.v©.26888/ UGSS-2/2018 ehŸ: 

12.11.2018‹go IUDM k‰W« SBM Â£l¤Â‹ Ñœ Ïªefuh£Á¡F 

brhªjkhd Áj«guhòu« cu¡»l§»š ef® gFÂæš cŸs ÅLfëš 

ÏUªJ bgw¥gL« frKfdh  (Sludge) Treatment Plant _y« eÅd 

Kiwæš cukhf kh‰¿ mik¥gj‰F  (Fecal sludge and Seprage  

Management  Treatment  Plant)  %.394.89 y£r« kÂ¥Õ£oš  cça 

Â£l m¿¡if jah® brŒa¥g£L  mD¥òtj‰F  k‹w¤Â‹ 

m§Ñfhu¤Â‰F nt©l¥gL»wJ. 

 

Sl.         

No. 
Name of work Fund Details 

1. Construction of 

40KCD Capacity 

FSTP Plant at 

Chidamparapuram 

compost yard. 

IUDM 2018-19—33.5%  = 132.29 

IUDM 2019-20—33.5%  = 132.29 

SBM =                33%     = 130.31   

(GOI)                                  394.89 

 

mYtyf F¿¥ò:-   

                  k‹w« Ï¥gâia xJ¡f¥g£l khåa ãÂæ‹ Ñœ 

brŒa mDkÂ¡fyh«.    

Ô®khd 

v©.3343 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.     

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 9 

                                  Ïªefuh£Áæš öŒik ÏªÂah Â£l« 2018-19‹ 

Ñœ Âl¡fêÎ nkyh©ik Â£l¤Â‹ Ñœ »UZzhef® cu¡»l§»š 

nj¡» it¡f¥g£LŸs 23406 fd Û£l®  F¥igfis gnahikå§ 

Kiwæš mf‰W« gâ¡F %.154.00y£r« kÂ¥Õ£oš  nk‰bfhŸs  

efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id  mt®fshš 

e.f.v©.22866/Ã3/2018ehŸ:23.08.2018š ã®thf mDkÂ 

tH§f¥g£LŸsJ.  mj‹go nk‰go  gâ¡F 15.10.2018 m‹W 

kWx¥gªj¥òŸë nfhçaÂš tu¥bg‰WŸs Ïu©L x¥gªj¥òŸëfë‹ 

égu«. 

 

 

Ô®khd 

v©.3344 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.     



7 

 

 

1)M/s. Our and Engineering 

works Pvt. Ltd., Chennai 

kÂ¥Õ£L éiy é»j« 

 

2) M/S. Saram Enviro Services 

Pvt. Ltd., Chennai 

kÂ¥Õ£il él (+) 7.98 % mÂf« 

                                tu¥bg‰WŸs 2 x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£Léiy 

é»j«  %  tH§»ÍŸs x¥gªj¡fhu® M/S.Our Land Engineering 

works (P) Ltd., mt®fë‹ x¥gªj¥òŸëia V‰f k‹w¤Â‹ 

mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò:-    k‹w« mDkÂ¡fyh«.    

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 10 

                         bl§F bfhR¥òG xê¥ò¥ gâfis nk‰bfhŸs 

bršY« 100 fs¥gâahs®fS¡F Âdrç bfhR¥òG xê¥ò¥ gâfis 

nk‰bfhŸs rJu nfho£l neh£L ò¤jf« th§Ftj‰F Ïu©L 

cŸq® éiy¥òŸë tu¥bg‰WŸsJ Ñœ¡f©lthW.  

1. $ Á¤uh njé V#‹Á° 
ghuÂjhr‹bjU, 
nfhéšg£o. 

47.50 

2. M.G. uhk»UZz‹ 
G.R. Rghonul®° 
t.c.Á.tâf tshf« 
nfhéšg£o. 

45.00 

                             ÏÂš Fiwthf më¤JŸs M.G. uhk»UZz‹, 

G.R.Rghonul®° ãWtd¤Â‰F éiy¥òŸëæid V‰fyh«. 

mYtyf F¿¥ò:-    k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

(e.f.v©. 4468/2018/v¢1)    

Ô®khd 

v©.3345 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.     

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 11 

                         nfhéšg£o efuh£Á  všiy¡F£g£l th®L v©.28, 

bt§fnlZef® gFÂæš mik¡f¥g£LŸs ÁWä‹ éir¥g«òl‹ 

Toa Á‹bl¡° bjh£o k‰W«  nkh£lh® miwæš cŸs gGJfis 

Ú¡» Ó®brŒa mj‰fhd c¤njr kÂ¥ÕL bryéd¤ bjhif %.31,000/-

¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò:-    k‹w« mDkÂ¡fyh«.    

Ô®khd 

v©.3346 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.     

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 12 

                         nfhéšg£o efuh£Á  všiy¡F£g£l m¿P® m©zh 

bjUéš mikªJŸs filÁbjUéš FoÚ® éãnahf¤Â‹nghJ 

FoÚ® rçtu »il¡fhjjhš Ïu©L k©ly§fshf Ãç¤J thšÎ 

bghU¤Â FoÚ® éãnahf« brŒtj‰F« gGjilªj FoÚ® FHhŒfis 

kh‰¿ gÂ¥gj‰F« gh®¡ bjUéš mikªJŸs nkšãiy Ú®nj¡f 

bjh£oæš thšÎ kh‰¿ bghU¤Jtj‰F« k‰W« ÅuthŠÁef® 

Ô®khd 

v©.3347 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.     
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nkšãiy Ú®nj¡f bjh£o mU»š mikªJŸs MœJis »z‰¿š 

cŸs nkh£lh® nfÃŸ kh‰Wtj‰F« mj‰fhd c¤njr bryéd¤ 

bjhif %.80,000/-¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò:-    k‹w« mDkÂ¡fyh«.    

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 13 

        nfhéšg£o efuh£Á všiy¡F£g£l th®L v©.28š 

bt§fnlZefçš mikªJŸs ó§fh Ïl¤Âš m¿éaš ó§fh 

mik¥gj‰F kht£l M£Áa® mt®fshš Ankidyne v‹w 

ãWtd¤Â‰F m¿ÎW¤j¥g£L nk‰f©l ãWtd¤Âduhš 

m¿éaš ó§fh mik¥gj‰F« mj‰fhd c¤njr kÂ¥ÕL 

bryéd¤ bjhif %.50.00Ïy£r¤Â‰F«, ã®thf mDkÂ 

bgWtj‰fhf kht£l M£Áa® mt®fS¡F fU¤JU mD¥Ã 

it¡fÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

mYtyf¡ F¿¥ò:-     muR khåa¤ bjhif _y« bg‰W nk‰bfhŸs 

k‹w«  mDkÂ¡fyh«.                     

Ô®khd 

v©.3348 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.     

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 14 

         efuh£Á ã®thf Miza® mt®fë‹ foj« 

e.f.v©.17304/P3/2018 ehŸ.06.08.2018 mt®fë‹ foj¤Âš 

bjçé¤JŸsgo Ïªefuh£Á všiy¡F£g£l 1 Kjš 36 

th®Lfëš cŸs ÅLfŸ, tâf ãWtd§fŸ cŸë£l mid¤J 

tif f£ol§fëš ehŸnjhW« br‹W 60 J¥òuÎ 

gâahs®fis¡ bfh©L Âl¡fêÎ nkyh©ik gâfis 

nk‰bfhŸs 12.10.2018 m‹W x¥gªj¥òŸëfŸ nfhçaÂš _‹W 

x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bg‰wd. ÏU ciw Kiwæš jFÂ ciw 

24.10.2018-š Ãç¡f¥g£lÂš Ñœ¡f©lthW _‹W eg®fŸ 

më¤j x¥gªj¥òŸëfŸ nj®Î brŒa¥g£LŸsJ. mj‹ étu« 

Ñœ¡f©lthW.  
t.         

v©. 

x¥gªj¥òŸë ãWtd¤Â‹ bga®  Rate Amount  % 

1. Relyon Facility Services Pvt. Ltd., 

Plot No.142, 5th Cross Street,                     

Sri Sai Nagar, Okkiam 

Thoraipakkam,                               

Chennai - 24562447 

428 9373200 0.009% 

2. Eesha Associates (9750955766)         

494/4,  Bommidi Main Road, 

Danishpet (P.O) 636 354, 

Omalut (TK) Salem (Dt), 

Tamilnadu. 

431 9438900 0.002% 

3. Ourland Engineering Works                

(9952985260) 17A, Rajaji Avenue, 

Valasoravakam, Chennai. 

408 8935200 0.055% 

 

Ô®khd 

v©.3349 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.     
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mYtyf¡ F¿¥ò:-      

1. Fiwthd x¥gªj¥òŸë më¤j Ourland Engineering 

Works, Chennai ãWtd¤jhç‹ x¥gªj¥òŸëæid 

V‰fyh«.  

e.f.v©.2520/2018/v¢1    

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 15 

                 நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன 
அவ�கள� அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( 
ேததிய க,த-தி. 05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� 
அவ�கள� தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 
8ைற	ப9-�த. தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட 
தனி-த மைனகைள 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக 
வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட 
அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� ஊரைம	
 �ைறயினா. 
மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான ஒ	
த. வழFக	ப:ட 
உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. உ-தர7 
வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 
இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள 
சாைலகைள ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 
ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி 
எ.ைகயி2& அைம@�&ள ஆ=வா� ெதNவி., ட7� ச�ேவ 
வா�9 D, பிளாI எ� 17, ம3L( நகரளைவ எ�- 21pt - . 
அைம@�&ள அ2மதிய3ற மைன	பி6வி. உ&ள 
தனிமைனக& வர�8ைற	ப9-தி ெகா&வ� ச(ப@தமாக 
ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந� திNெந.ேவலி 
அவ�கள� ந.க.எ�.1310/2017 எ�ணிட	ப:ட 13.04.2018-( ேததிய 
க,த-தி. ச(ப@த	ப:ட ம2தார� வி�ண	பிID( ப:ச-தி. 
அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3LI  ெகா�9 
ம3L( உ6ய நிப@தைனகHID( உ:ப:9 வர�8ைற	ப9-தி 
உ-தர7 வழFகிட ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( 
அ2மதிய3ற மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 
8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான அரசாைண எ� 172 வ M:9 
வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற நா& 13.10.2017 – . விதி 
7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந� 
அவ�களா.ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள மைன	பி67கHIகான 
சாைலகைள மைன	பி67  வைரபட-தி. உ&ளவாL 
ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( 
ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என 
ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 
ம�ற-தி� பா�ைவID ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, 
மைன	பி6வி. அைம@�&ள  சாைலகைள  நிைலயி. 
உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI ெகா&ள7( ம3L( 
ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி சாைலயாக 
ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 

Ô®khd 

v©.3350 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.     
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ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 
அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 
(ந.க.எ�.2630/2018/எ	1)    

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 16                             

               நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 

அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய 

க,த-தி. 05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� 

அவ�கள� தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 

8ைற	ப9-�த. தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட 

தனி-த மைனகைள 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக 

வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட 

அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� ஊரைம	
 �ைறயினா. 

மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான ஒ	
த. வழFக	ப:ட 

உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. உ-தர7 

வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 

இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள 

சாைலகைள ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 

ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி 

எ.ைகயி2& அைம@�&ள ேஜாதி நக� ெதNவி., ட7� 

ச�ேவ வா�9 E பிளாI எ� 7, ம3L( நகரளைவ எ�- 399/1pt - 

. அைம@�&ள அ2மதிய3ற மைன	பி6வி. உ&ள 

தனிமைனக& வர�8ைற	ப9-தி ெகா&வ� ச(ப@தமாக 

ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந� திNெந.ேவலி 

அவ�கள� ந.க.எ�.1310/2017 எ�ணிட	ப:ட 13.04.2018-( ேததிய 

க,த-தி. ச(ப@த	ப:ட ம2தார� வி�ண	பிID( ப:ச-தி. 

அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3LI  ெகா�9 

ம3L( உ6ய நிப@தைனகHID( உ:ப:9 வர�8ைற	ப9-தி 

உ-தர7 வழFகிட ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( 

அ2மதிய3ற மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 

8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான அரசாைண எ� 172 வ M:9 

வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற நா& 13.10.2017 – . விதி 

7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந� 

அவ�களா.ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள மைன	பி67கHIகான 

சாைலகைள மைன	பி67  வைரபட-தி. உ&ளவாL 

ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( 

ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என 

ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 

ம�ற-தி� பா�ைவID ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, 

மைன	பி6வி. அைம@�&ள  சாைலகைள  நிைலயி. 

Ô®khd 

v©.3351 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.     
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உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI ெகா&ள7( ம3L( 

ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி சாைலயாக 

ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 

ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 

அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 

(ந.க.எ�.2630/2018/எ	1)    

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 17                                              
                நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 
அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய 
க,த-தி. 05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� 
அவ�கள� தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 
8ைற	ப9-�த. தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட 
தனி-த மைனகைள 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக 
வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட 
அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� ஊரைம	
 �ைறயினா. 
மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான ஒ	
த. வழFக	ப:ட 
உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. உ-தர7 
வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 
இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள 
சாைலகைள ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 
ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி 
எ.ைகயி2& அைம@�&ள கடைல\� ேரா:,., ட7� 
ச�ேவ வா�9 D, பிளாI எ� 19, ம3L( நகரளைவ எ�-47pt-. 
அைம@�&ள அ2மதிய3ற மைன	பி6வி. உ&ள 
தனிமைனக& வர�8ைற	ப9-தி ெகா&வ� ச(ப@தமாக 
ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந� திNெந.ேவலி 
அவ�கள� ந.க.எ�.1310/2017 எ�ணிட	ப:ட 13.04.2018-( ேததிய 
க,த-தி. ச(ப@த	ப:ட ம2தார� வி�ண	பிID( ப:ச-தி. 
அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3LI  ெகா�9 
ம3L( உ6ய நிப@தைனகHID( உ:ப:9 வர�8ைற	ப9-தி 
உ-தர7 வழFகிட ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( 
அ2மதிய3ற மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 
8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான அரசாைண எ� 172 வ M:9 
வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற நா& 13.10.2017 – . விதி 
7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந� 
அவ�களா. ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள 
மைன	பி67கHIகான சாைலகைள மைன	பி67  
வைரபட-தி. உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� 
ெபயNID மா3ற( ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என 
ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 
ம�ற-தி� பா�ைவID ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, 
மைன	பி6வி. அைம@�&ள  சாைலகைள  நிைலயி. 
உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI ெகா&ள7( ம3L( 

Ô®khd 

v©.3352 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ.     
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ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி சாைலயாக 
ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 
ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 
அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 
(ந.க.எ�.2630/2018/எ	1)    

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 18                                       
                 நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன 
அவ�கள� அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( 
ேததிய க,த-தி. 05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� 
அவ�கள� தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 
8ைற	ப9-�த. தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட 
தனி-த மைனகைள 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக 
வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட 
அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� ஊரைம	
 �ைறயினா. 
மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான ஒ	
த. வழFக	ப:ட 
உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. உ-தர7 
வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 
இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள 
சாைலகைள ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 
ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி 
எ.ைகயி2& அைம@�&ள ]ேட: பாFக காலணி ெதNவி., 
ட7� ச�ேவ வா�9 D, பிளாI எ� 20, ம3L( நகரளைவ எ�- 
589,612,614pt - . அைம@�&ள அ2மதிய3ற மைன	பி6வி. 
உ&ள தனிமைனக& வர�8ைற	ப9-தி ெகா&வ� 
ச(ப@தமாக ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந� 
திNெந.ேவலி அவ�கள� ந.க.எ�.1310/2017 எ�ணிட	ப:ட 
13.04.2018-( ேததிய க,த-தி. ச(ப@த	ப:ட ம2தார� 
வி�ண	பிID( ப:ச-தி. அரசாைணயி. க�9&ள 
க:டணFகைள ெப3LI  ெகா�9 ம3L( உ6ய 
நிப@தைனகHID( உ:ப:9 வர�8ைற	ப9-தி உ-தர7 
வழFகிட ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( அ2மதிய3ற 
மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 8ைற	ப9-�த. 
ச(ப@தமான அரசாைண எ� 172 வ M:9 வசதி ம3L( நக�	
ற 
வள�Sசி- �ைற நா& 13.10.2017 – . விதி 7(g)(ii) - � ப, ம�டல 
நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந� அவ�களா. ஒ	
த. 
அளிIக	ப:9&ள மைன	பி67கHIகான சாைலகைள 
மைன	பி67  வைரபட-தி. உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட 
உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட 
ேவ�9( என ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம3ப, வைரபட( 
ம3L( உ-தர7 ம�ற-தி� பா�ைவID ைவIக	ப9கிற�. 
எனேவ, ேம3ப, மைன	பி6வி. அைம@�&ள  சாைலகைள  
நிைலயி. உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI ெகா&ள7( 
ம3L( ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி 
சாைலயாக ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID 
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அ2	பி ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 
அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 
(ந.க.எ�.2630/2018/எ	1)    

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 19                                               

                   நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன 

அவ�கள� அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( 

ேததிய க,த-தி. 05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� 

அவ�கள� தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 

8ைற	ப9-�த. தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட 

தனி-த மைனகைள 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக 

வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட 

அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� ஊரைம	
 �ைறயினா. 

மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான ஒ	
த. வழFக	ப:ட 

உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. உ-தர7 

வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 

இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள 

சாைலகைள ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 

ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி 

எ.ைகயி2& அைம@�&ள காமராஜ� ெதNவி., ட7� 

ச�ேவ வா�9 D, பிளாI எ� 20, ம3L( நகரளைவ எ�-

194,196pt-. அைம@�&ள அ2மதிய3ற மைன	பி6வி. உ&ள 

தனிமைனக& வர�8ைற	ப9-தி ெகா&வ� ச(ப@தமாக 

ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந� திNெந.ேவலி 

அவ�கள� ந.க.எ�.1310/2017 எ�ணிட	ப:ட 13.04.2018-( ேததிய 

க,த-தி. ச(ப@த	ப:ட ம2தார� வி�ண	பிID( ப:ச-தி. 

அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3LI  ெகா�9 

ம3L( உ6ய நிப@தைனகHID( உ:ப:9 வர�8ைற	ப9-தி 

உ-தர7 வழFகிட ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( 

அ2மதிய3ற மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 

8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான அரசாைண எ� 172 வ M:9 

வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற நா& 13.10.2017 – . விதி 

7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந� 

அவ�களா.ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள மைன	பி67கHIகான 

சாைலகைள மைன	பி67  வைரபட-தி. உ&ளவாL 

ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( 

ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என 

ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 

ம�ற-தி� பா�ைவID ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, 

மைன	பி6வி. அைம@�&ள  சாைலகைள  நிைலயி. 
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உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI ெகா&ள7( ம3L( 

ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி சாைலயாக 

ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 

ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 

அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 

(ந.க.எ�.2630/2018/எ	1)    

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 20                             
              நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 
அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய 
க,த-தி. 05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� 
அவ�கள� தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 
8ைற	ப9-�த. தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட 
தனி-த மைனகைள 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக 
வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட 
அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� ஊரைம	
 �ைறயினா. 
மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான ஒ	
த. வழFக	ப:ட 
உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. உ-தர7 
வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 
இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள 
சாைலகைள ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 
ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி 
எ.ைகயி2& அைம@�&ள கதிேரச� ேகாவி. ெதNவி., 
ட7� ச�ேவ வா�9 B, பிளாI எ� 13, ம3L( நகரளைவ எ�-
13/2,3,84pt-. அைம@�&ள அ2மதிய3ற மைன	பி6வி. உ&ள 
தனிமைனக& வர�8ைற	ப9-தி ெகா&வ� ச(ப@தமாக 
ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந� திNெந.ேவலி 
அவ�கள� ந.க.எ�.4372/2018 எ�ணிட	ப:ட 13.08.2018-( ேததிய 
க,த-தி. ச(ப@த	ப:ட ம2தார� வி�ண	பிID( ப:ச-தி. 
அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3LI  ெகா�9 
ம3L( உ6ய நிப@தைனகHID( உ:ப:9 வர�8ைற	ப9-தி 
உ-தர7 வழFகிட ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( 
அ2மதிய3ற மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 
8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான அரசாைண எ� 172 வ M:9 
வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற நா& 13.10.2017 – . விதி 
7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந� 
அவ�களா. ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள 
மைன	பி67கHIகான சாைலகைள மைன	பி67  
வைரபட-தி. உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� 
ெபயNID மா3ற( ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என 
ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 
ம�ற-தி� பா�ைவID ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, 
மைன	பி6வி. அைம@�&ள  சாைலகைள  நிைலயி. 
உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI ெகா&ள7( ம3L( 
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ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி சாைலயாக 
ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 
ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 
அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 
(ந.க.எ�.3566/2018/எ	1)    

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 21                  
              நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 
அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய 
க,த-தி. 05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� 
அவ�கள� தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 
8ைற	ப9-�த. தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட 
தனி-த மைனகைள 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக 
வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. ெதாL�பான ஆ>7 B:ட 
அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� ஊரைம	
 �ைறயினா. 
மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான ஒ	
த. வழFக	ப:ட 
உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. உ-தர7 
வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 
இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள 
சாைலகைள ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 
ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி 
எ.ைகயி2& அைம@�&ள ப0வ@தைன ேரா9 (கிழID) 
ேரா:,., ட7� ச�ேவ வா�9 E, பிளாI எ� 7, ம3L( 
நகரளைவ எ�-155pt-. அைம@�&ள அ2மதிய3ற 
மைன	பி6வி. உ&ள தனிமைனக& வர�8ைற	ப9-தி 
ெகா&வ� ச(ப@தமாக ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 
இயIDந� திNெந.ேவலி அவ�கள� ந.க.எ�.4367/2018 
எ�ணிட	ப:ட 03.08.2018-( ேததிய க,த-தி. ச(ப@த	ப:ட 
ம2தார� வி�ண	பிID( ப:ச-தி. அரசாைணயி. 
க�9&ள க:டணFகைள ெப3LI  ெகா�9 ம3L( உ6ய 
நிப@தைனகHID( உ:ப:9 வர�8ைற	ப9-தி உ-தர7 
வழFகிட ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( அ2மதிய3ற 
மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 8ைற	ப9-�த. 
ச(ப@தமான அரசாைண எ� 172 வ M:9 வசதி ம3L( நக�	
ற 
வள�Sசி- �ைற நா& 13.10.2017 – . விதி 7(g)(ii) - � ப, ம�டல 
நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந� அவ�களா. ஒ	
த. 
அளிIக	ப:9&ள மைன	பி67கHIகான சாைலகைள 
மைன	பி67  வைரபட-தி. உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட 
உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட 
ேவ�9( என ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம3ப, வைரபட( 
ம3L( உ-தர7 ம�ற-தி� பா�ைவID ைவIக	ப9கிற�. 
எனேவ, ேம3ப, மைன	பி6வி. அைம@�&ள  சாைலகைள  
நிைலயி. உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI ெகா&ள7( 
ம3L( ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி 
சாைலயாக ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID 
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அ2	பி ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 
அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 
(ந.க.எ�.3477/2018/எ	1)    

    bghUŸ bghUŸ bghUŸ bghUŸ v©v©v©v©: 22       
                  நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 
அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய க,த-தி. 
05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� அவ�கள� 
தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 8ைற	ப9-�த. 
தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனி-த மைனகைள 
8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. 
ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� 
ஊரைம	
 �ைறயினா. மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான 
ஒ	
த. வழFக	ப:ட உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. 
உ-தர7 வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 
இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள சாைலகைள 
ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 
ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி எ.ைகயி2& 
அைம@�&ள ம@தி-ேதா	
 ேரா:,., ட7� ச�ேவ வா�9 E, பிளாI 
எ� 3, ம3L( நகரளைவ எ� 40/10D-. அைம@�&ள அ2மதிய3ற 
மைன	பி6வி. உ&ள மைன எ�.9-ID SOLDOUT PLOT FRAMEWORK 
LAYOUT NO 49/2018 ஆக எ�ணிட	ப:9  ந.க.எ� 1981/2018/திலிம3,  
நா&.11.05.2018-இ.. ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந�  
திNெந.ேவலி  அவ�களா.  உ-தர7 வழFக	ப:9&ள�. ேம�( 
அவ�கள� அ�வலக ந.க..5328/2018/திலிம3 எ�ணிட	ப:ட 03.10.2018-( 
ேததிய க,த-தி. ெகா&ைகயளவிலான ஒ	
த. ம3L( SOLDOUT 
FRAMEWORK ஒ	
த. ெச>� அ2	ப	ப:ட மைன	பி6வி�&ள 
20.10.2016-ID 8�ன� வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனிமைனகைள 
அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3L ெகா�9( ம3L( 
உ6ய நிப@தைனகHID உ:ப:9( வர�8ைற	ப9-தி உ-தர7 
வழFகி9மாL ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( அ2மதிய3ற 
மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான 
அரசாைண எ� 172 வ M:9 வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற 
நா& 13.10.2017 – . விதி 7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 
இயIDந� அவ�களா. ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள 
மைன	பி67கHIகான சாைலகைள மைன	பி67  வைரபட-தி. 
உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( 
ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என ெத6விIக	ப:9&ள�. 
ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 ம�ற-தி� பா�ைவID 
ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, மைன	பி6வி. அைம@�&ள  
சாைலகைள  நிைலயி. உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI 
ெகா&ள7( ம3L( ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி 
சாைலயாக ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 
ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 
அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 
(ந.க.எ�.2629/18/எ	1)    
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    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 23 
                   நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 
அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய க,த-தி. 
05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� அவ�கள� 
தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 8ைற	ப9-�த. 
தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனி-த மைனகைள 
8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. 
ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� 
ஊரைம	
 �ைறயினா. மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான 
ஒ	
த. வழFக	ப:ட உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. 
உ-தர7 வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 
இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள சாைலகைள 
ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 
ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி எ.ைகயி2& 
அைம@�&ள எ:ைடய
ர( ேரா:,., ட7� ச�ேவ வா�9 E, பிளாI 
எ� 3, ம3L( நகரளைவ எ�.5/1pt - . அைம@�&ள அ2மதிய3ற 
மைன	பி6வி. உ&ள மைன எ�.9A-ID SOLDOUT PLOT FRAMEWORK 
LAYOUT NO.82/2018 ஆக எ�ணிட	ப:9  ந.க.எ� 1698/2018/திலிம3,  
நா&.15.05.2018-இ.. ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந�  
திNெந.ேவலி  அவ�களா.  உ-தர7 வழFக	ப:9&ள�. ேம�( 
அவ�கள� அ�வலக ந.க..5328/2018/திலிம3 எ�ணிட	ப:ட 03.10.2018-( 
ேததிய க,த-தி. ெகா&ைகயளவிலான ஒ	
த. ம3L( SOLDOUT 
FRAMEWORK ஒ	
த. ெச>� அ2	ப	ப:ட மைன	பி6வி�&ள 
20.10.2016-ID 8�ன� வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனிமைனகைள 
அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3L ெகா�9( ம3L( 
உ6ய நிப@தைனகHID உ:ப:9( வர�8ைற	ப9-தி உ-தர7 
வழFகி9மாL ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( அ2மதிய3ற 
மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான 
அரசாைண எ� 172 வ M:9 வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற 
நா& 13.10.2017 – . விதி 7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 
இயIDந� அவ�களா. ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள 
மைன	பி67கHIகான சாைலகைள மைன	பி67  வைரபட-தி. 
உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( 
ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என ெத6விIக	ப:9&ள�. 
ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 ம�ற-தி� பா�ைவID 
ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, மைன	பி6வி. அைம@�&ள  
சாைலகைள  நிைலயி. உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI 
ெகா&ள7( ம3L( ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி 
சாைலயாக ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 
ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 
அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 
(ந.க.எ�.2672/18/எ	1)    
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    bghUŸ vbghUŸ vbghUŸ vbghUŸ v©©©©: 24 
                நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 

அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய க,த-தி. 

05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� அவ�கள� 
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தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 8ைற	ப9-�த. 

தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனி-த மைனகைள 

8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. 

ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� 

ஊரைம	
 �ைறயினா. மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான 

ஒ	
த. வழFக	ப:ட உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. 

உ-தர7 வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 

இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள சாைலகைள 

ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 

ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி எ.ைகயி2& 

அைம@�&ள ேஜாதி நக� ெதNவி., ட7� ச�ேவ வா�9 E, பிளாI 

எ� 7, ம3L( நகரளைவ எ�.399/1Apt-. அைம@�&ள அ2மதிய3ற 

மைன	பி6வி. உ&ள மைன எ�.7-ID SOLDOUT PLOT FRAMEWORK 

LAYOUT NO 86/2018 ஆக எ�ணிட	ப:9  ந.க.எ� 1985/2018/திலிம3,  

நா&.15.05.2018-இ.. ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந�  

திNெந.ேவலி  அவ�களா.  உ-தர7 வழFக	ப:9&ள�. ேம�( 

அவ�கள� அ�வலக ந.க..5328/2018/திலிம3 எ�ணிட	ப:ட 03.10.2018-( 

ேததிய க,த-தி. ெகா&ைகயளவிலான ஒ	
த. ம3L( SOLDOUT 

FRAMEWORK ஒ	
த. ெச>� அ2	ப	ப:ட மைன	பி6வி�&ள 

20.10.2016-ID 8�ன� வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனிமைனகைள 

அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3L ெகா�9( ம3L( 

உ6ய நிப@தைனகHID உ:ப:9( வர�8ைற	ப9-தி உ-தர7 

வழFகி9மாL ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( அ2மதிய3ற 

மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான 

அரசாைண எ� 172 வ M:9 வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற 

நா& 13.10.2017 – . விதி 7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந� அவ�களா. ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள 

மைன	பி67கHIகான சாைலகைள மைன	பி67  வைரபட-தி. 

உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( 

ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என ெத6விIக	ப:9&ள�. 

ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 ம�ற-தி� பா�ைவID 

ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, மைன	பி6வி. அைம@�&ள  

சாைலகைள  நிைலயி. உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI 

ெகா&ள7( ம3L( ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி 

சாைலயாக ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 

ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 

அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 

(ந.க.எ�.2616/18/எ	1)    

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 25 
                  நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 

அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய க,த-தி. 

05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� அவ�கள� 

தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 8ைற	ப9-�த. 
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தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனி-த மைனகைள 

8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. 

ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� 

ஊரைம	
 �ைறயினா. மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான 

ஒ	
த. வழFக	ப:ட உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. 

உ-தர7 வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 

இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள சாைலகைள 

ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 

ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி எ.ைகயி2& 

அைம@�&ள காமராஜ� ெதNவி., ட7� ச�ேவ வா�9 D, பிளாI 

எ� 20, ம3L( நகரளைவ எ� 194,196pt - . அைம@�&ள 

அ2மதிய3ற மைன	பி6வி. உ&ள மைன எ�.13-ID SOLDOUT PLOT 

FRAMEWORK LAYOUT NO 151/2018 ஆக எ�ணிட	ப:9  ந.க.எ� 

2573/2018/திலிம3,  நா&.29.05.2018-இ.. ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந�  திNெந.ேவலி  அவ�களா.  உ-தர7 வழFக	ப:9&ள�. 

ேம�( அவ�கள� அ�வலக ந.க..5328/2018/திலிம3 எ�ணிட	ப:ட 

03.10.2018-( ேததிய க,த-தி. ெகா&ைகயளவிலான ஒ	
த. ம3L( 

SOLDOUT FRAMEWORK ஒ	
த. ெச>� அ2	ப	ப:ட மைன	பி6வி�&ள 

20.10.2016-ID 8�ன� வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனிமைனகைள 

அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3L ெகா�9( ம3L( 

உ6ய நிப@தைனகHID உ:ப:9( வர�8ைற	ப9-தி உ-தர7 

வழFகி9மாL ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( அ2மதிய3ற 

மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான 

அரசாைண எ� 172 வ M:9 வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற 

நா& 13.10.2017 – . விதி 7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந� அவ�களா. ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள 

மைன	பி67கHIகான சாைலகைள மைன	பி67  வைரபட-தி. 

உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( 

ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என ெத6விIக	ப:9&ள�. 

ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 ம�ற-தி� பா�ைவID 

ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, மைன	பி6வி. அைம@�&ள  

சாைலகைள  நிைலயி. உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI 

ெகா&ள7( ம3L( ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி 

சாைலயாக ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 

ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 

அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 

(ந.க.எ�.2739/18/எ	1)    

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 26 
                  நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 

அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய க,த-தி. 

05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� அவ�கள� 

தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 8ைற	ப9-�த. 

தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனி-த மைனகைள 
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8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. 

ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� 

ஊரைம	
 �ைறயினா. மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான 

ஒ	
த. வழFக	ப:ட உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. 

உ-தர7 வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 

இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள சாைலகைள 

ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 

ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி எ.ைகயி2& 

அைம@�&ள 0	ரமணிய
ர( ெதNவி., ட7� ச�ேவ வா�9 E, 

பிளாI எ� 12, ம3L( நகரளைவ எ�.2pt-. அைம@�&ள 

அ2மதிய3ற மைன	பி6வி. உ&ள மைன எ�.8,13-ID SOLDOUT PLOT 

FRAMEWORK LAYOUT NO 169/2018 ஆக எ�ணிட	ப:9  ந.க.எ� 

2576/2018/திலிம3,  நா&.21.06.2018-இ.. ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந�  திNெந.ேவலி  அவ�களா.  உ-தர7 வழFக	ப:9&ள�. 

ேம�( அவ�கள� அ�வலக ந.க..5328/2018/திலிம3 எ�ணிட	ப:ட 

03.10.2018-( ேததிய க,த-தி. ெகா&ைகயளவிலான ஒ	
த. ம3L( 

SOLDOUT FRAMEWORK ஒ	
த. ெச>� அ2	ப	ப:ட மைன	பி6வி�&ள 

20.10.2016-ID 8�ன� வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனிமைனகைள 

அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3L ெகா�9( ம3L( 

உ6ய நிப@தைனகHID உ:ப:9( வர�8ைற	ப9-தி உ-தர7 

வழFகி9மாL ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( அ2மதிய3ற 

மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான 

அரசாைண எ� 172 வ M:9 வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற 

நா& 13.10.2017 – . விதி 7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந� அவ�களா. ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள 

மைன	பி67கHIகான சாைலகைள மைன	பி67  வைரபட-தி. 

உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( 

ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என ெத6விIக	ப:9&ள�. 

ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 ம�ற-தி� பா�ைவID 

ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, மைன	பி6வி. அைம@�&ள  

சாைலகைள  நிைலயி. உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI 

ெகா&ள7( ம3L( ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி 

சாைலயாக ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 

ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 

அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 

(ந.க.எ�.3011/18/எ	1)    
    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 27 

               நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 

அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய க,த-தி. 

05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� அவ�கள� 

தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 8ைற	ப9-�த. 

தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனி-த மைனகைள 

8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. 
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ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� 

ஊரைம	
 �ைறயினா. மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான 

ஒ	
த. வழFக	ப:ட உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. 

உ-தர7 வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 

இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள சாைலகைள 

ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 

ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி எ.ைகயி2& 

அைம@�&ள ம@தி-ேதா	
 ேரா:,. , ட7� ச�ேவ வா�9 E, பிளாI 

எ� 3, ம3L( நகரளைவ எ� 6/1,2pt - . அைம@�&ள அ2மதிய3ற 

மைன	பி6வி. உ&ள மைன எ�.9-ID SOLDOUT PLOT FRAMEWORK 

LAYOUT NO 176/2018 ஆக எ�ணிட	ப:9  ந.க.எ� 240/2018/திலிம3,  

நா&.04.06.2018-இ.. ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந�  

திNெந.ேவலி  அவ�களா.  உ-தர7 வழFக	ப:9&ள�. ேம�( 

அவ�கள� அ�வலக ந.க..5328/2018/திலிம3 எ�ணிட	ப:ட 03.10.2018-( 

ேததிய க,த-தி. ெகா&ைகயளவிலான ஒ	
த. ம3L( SOLDOUT 

FRAMEWORK ஒ	
த. ெச>� அ2	ப	ப:ட மைன	பி6வி�&ள 

20.10.2016-ID 8�ன� வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனிமைனகைள 

அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3L ெகா�9( ம3L( 

உ6ய நிப@தைனகHID உ:ப:9( வர�8ைற	ப9-தி உ-தர7 

வழFகி9மாL ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( அ2மதிய3ற 

மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான 

அரசாைண எ� 172 வ M:9 வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற 

நா& 13.10.2017 – . விதி 7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந� அவ�களா. ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள 

மைன	பி67கHIகான சாைலகைள மைன	பி67  வைரபட-தி. 

உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( 

ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என ெத6விIக	ப:9&ள�. 

ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 ம�ற-தி� பா�ைவID 

ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, மைன	பி6வி. அைம@�&ள  

சாைலகைள  நிைலயி. உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI 

ெகா&ள7( ம3L( ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி 

சாைலயாக ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 

ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 

அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 

(ந.க.எ�.2814/18/எ	1)    
    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 28 

                 நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 

அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய க,த-தி. 

05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� அவ�கள� 

தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 8ைற	ப9-�த. 

தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனி-த மைனகைள 

8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. 

ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� 
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ஊரைம	
 �ைறயினா. மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான 

ஒ	
த. வழFக	ப:ட உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. 

உ-தர7 வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 

இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள சாைலகைள 

ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 

ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி எ.ைகயி2& 

அைம@�&ள 0	ரமணிய
ர( ெதNவி., ட7� ச�ேவ வா�9 E, 

பிளாI எ� 12, ம3L( நகரளைவ எ�.2pt-. அைம@�&ள 

அ2மதிய3ற மைன	பி6வி. உ&ள மைன எ�.11-ID SOLDOUT PLOT 

FRAMEWORK LAYOUT NO 180/2018 ஆக எ�ணிட	ப:9  ந.க.எ� 

2414/2018/திலிம3,  நா&.07.06.2018-இ.. ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந�  திNெந.ேவலி  அவ�களா.  உ-தர7 வழFக	ப:9&ள�. 

ேம�( அவ�கள� அ�வலக ந.க..5328/2018/திலிம3 எ�ணிட	ப:ட 

03.10.2018-( ேததிய க,த-தி. ெகா&ைகயளவிலான ஒ	
த. ம3L( 

SOLDOUT FRAMEWORK ஒ	
த. ெச>� அ2	ப	ப:ட மைன	பி6வி�&ள 

20.10.2016-ID 8�ன� வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனிமைனகைள 

அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3L ெகா�9( ம3L( 

உ6ய நிப@தைனகHID உ:ப:9( வர�8ைற	ப9-தி உ-தர7 

வழFகி9மாL ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( அ2மதிய3ற 

மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான 

அரசாைண எ� 172 வ M:9 வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற 

நா& 13.10.2017 – . விதி 7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந� அவ�களா. ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள 

மைன	பி67கHIகான சாைலகைள மைன	பி67  வைரபட-தி. 

உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( 

ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என ெத6விIக	ப:9&ள�. 

ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 ம�ற-தி� பா�ைவID 

ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, மைன	பி6வி. அைம@�&ள  

சாைலகைள  நிைலயி. உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI 

ெகா&ள7( ம3L( ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி 

சாைலயாக ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 

ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 

அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 

(ந.க.எ�.2930/18/எ	1)    

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 29 
                  நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 

அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய க,த-தி. 

05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� அவ�கள� 

தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 8ைற	ப9-�த. 

தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனி-த மைனகைள 

8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. 

ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� 

ஊரைம	
 �ைறயினா. மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான 
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ஒ	
த. வழFக	ப:ட உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. 

உ-தர7 வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 

இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள சாைலகைள 

ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 

ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி எ.ைகயி2& 

அைம@�&ள 0	ரமணிய
ர( ெதNவி., ட7� ச�ேவ வா�9 E, 

பிளாI எ� 3, ம3L( நகரளைவ எ�.1,63pt-. அைம@�&ள 

அ2மதிய3ற மைன	பி6வி. உ&ள மைன எ�.24,25-ID SOLDOUT PLOT 

FRAMEWORK LAYOUT NO 189/2018 ஆக எ�ணிட	ப:9  ந.க.எ� 

2958/2018/திலிம3,  நா&.07.06.2018-இ.. ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந�  திNெந.ேவலி  அவ�களா.  உ-தர7 வழFக	ப:9&ள�. 

ேம�( அவ�கள� அ�வலக ந.க..5328/2018/திலிம3 எ�ணிட	ப:ட 

03.10.2018-( ேததிய க,த-தி. ெகா&ைகயளவிலான ஒ	
த. ம3L( 

SOLDOUT FRAMEWORK ஒ	
த. ெச>� அ2	ப	ப:ட மைன	பி6வி�&ள 

20.10.2016-ID 8�ன� வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனிமைனகைள 

அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3L ெகா�9( ம3L( 

உ6ய நிப@தைனகHID உ:ப:9( வர�8ைற	ப9-தி உ-தர7 

வழFகி9மாL ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( அ2மதிய3ற 

மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான 

அரசாைண எ� 172 வ M:9 வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற 

நா& 13.10.2017 – . விதி 7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந� அவ�களா. ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள 

மைன	பி67கHIகான சாைலகைள மைன	பி67  வைரபட-தி. 

உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( 

ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என ெத6விIக	ப:9&ள�. 

ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 ம�ற-தி� பா�ைவID 

ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, மைன	பி6வி. அைம@�&ள  

சாைலகைள  நிைலயி. உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI 

ெகா&ள7( ம3L( ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி 

சாைலயாக ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 

ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 

அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 

(ந.க.எ�.2887/18/எ	1)    

    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 30 
                    நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 

அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய க,த-தி. 

05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� அவ�கள� 

தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 8ைற	ப9-�த. 

தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனி-த மைனகைள 

8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. 

ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� 

ஊரைம	
 �ைறயினா. மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான 

ஒ	
த. வழFக	ப:ட உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. 
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உ-தர7 வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 

இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள சாைலகைள 

ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 

ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி எ.ைகயி2& 

அைம@�&ள கதிேரச� ேகாவி. ெதNவி., ட7� ச�ேவ வா�9 B, 

பிளாI எ� 13, ம3L( நகரளைவ எ�.7/1Apt - . அைம@�&ள 

அ2மதிய3ற மைன	பி6வி. உ&ள மைன எ�.6-ID SOLDOUT PLOT 

FRAMEWORK LAYOUT NO 247/2018 ஆக எ�ணிட	ப:9  ந.க.எ� 

3400/2018/திலிம3,  நா&.21.06.2018-இ.. ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந�  திNெந.ேவலி  அவ�களா.  உ-தர7 வழFக	ப:9&ள�. 

ேம�( அவ�கள� அ�வலக ந.க..5328/2018/திலிம3 எ�ணிட	ப:ட 

03.10.2018-( ேததிய க,த-தி. ெகா&ைகயளவிலான ஒ	
த. ம3L( 

SOLDOUT FRAMEWORK ஒ	
த. ெச>� அ2	ப	ப:ட மைன	பி6வி�&ள 

20.10.2016-ID 8�ன� வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனிமைனகைள 

அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3L ெகா�9( ம3L( 

உ6ய நிப@தைனகHID உ:ப:9( வர�8ைற	ப9-தி உ-தர7 

வழFகி9மாL ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( அ2மதிய3ற 

மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான 

அரசாைண எ� 172 வ M:9 வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற 

நா& 13.10.2017 – . விதி 7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந� அவ�களா. ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள 

மைன	பி67கHIகான சாைலகைள மைன	பி67  வைரபட-தி. 

உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( 

ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என ெத6விIக	ப:9&ள�. 

ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 ம�ற-தி� பா�ைவID 

ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, மைன	பி6வி. அைம@�&ள  

சாைலகைள  நிைலயி. உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI 

ெகா&ள7( ம3L( ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி 

சாைலயாக ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 

ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 

அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 

(ந.க.எ�.3036/18/எ	1)    
    bgbgbgbghUŸ v©hUŸ v©hUŸ v©hUŸ v©: 31 

                   நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 

அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய க,த-தி. 

05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� அவ�கள� 

தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 8ைற	ப9-�த. 

தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனி-த மைனகைள 

8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. 

ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� 

ஊரைம	
 �ைறயினா. மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான 

ஒ	
த. வழFக	ப:ட உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. 

உ-தர7 வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 
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இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள சாைலகைள 

ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 

ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி எ.ைகயி2& 

அைம@�&ள வ Mரவாkசி நக� ெதNவி., ட7� ச�ேவ வா�9 B, 

பிளாI எ� 2, ம3L( நகரளைவ எ�.65/6pt - . அைம@�&ள 

அ2மதிய3ற மைன	பி6வி. உ&ள மைன எ�.6-ID SOLDOUT PLOT 

FRAMEWORK LAYOUT NO 251/2018 ஆக எ�ணிட	ப:9  ந.க.எ� 

3403/2018/திலிம3,  நா&.21.06.2018-இ.. ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந�  திNெந.ேவலி  அவ�களா.  உ-தர7 வழFக	ப:9&ள�. 

ேம�( அவ�கள� அ�வலக ந.க..5328/2018/திலிம3 எ�ணிட	ப:ட 

03.10.2018-( ேததிய க,த-தி. ெகா&ைகயளவிலான ஒ	
த. ம3L( 

SOLDOUT FRAMEWORK ஒ	
த. ெச>� அ2	ப	ப:ட மைன	பி6வி�&ள 

20.10.2016-ID 8�ன� வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனிமைனகைள 

அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3L ெகா�9( ம3L( 

உ6ய நிப@தைனகHID உ:ப:9( வர�8ைற	ப9-தி உ-தர7 

வழFகி9மாL ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( அ2மதிய3ற 

மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான 

அரசாைண எ� 172 வ M:9 வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற 

நா& 13.10.2017 – . விதி 7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந� அவ�களா. ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள 

மைன	பி67கHIகான சாைலகைள மைன	பி67  வைரபட-தி. 

உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( 

ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என ெத6விIக	ப:9&ள�. 

ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 ம�ற-தி� பா�ைவID 

ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, மைன	பி6வி. அைம@�&ள  

சாைலகைள  நிைலயி. உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI 

ெகா&ள7( ம3L( ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி 

சாைலயாக ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 

ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 

அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 

(ந.க.எ�.3087/18/எ	1)    
    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 32 

                    நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 

அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய க,த-தி. 

05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� அவ�கள� 

தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 8ைற	ப9-�த. 

தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனி-த மைனகைள 

8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. 

ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� 

ஊரைம	
 �ைறயினா. மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான 

ஒ	
த. வழFக	ப:ட உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. 

உ-தர7 வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 

இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள சாைலகைள 
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ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 

ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி எ.ைகயி2& 

அைம@�&ள கதிேரச� ேகாவி. ெதNவி., ட7� ச�ேவ வா�9 B, 

பிளாI எ� 13, ம3L( நகரளைவ எ�.82pt-. அைம@�&ள 

அ2மதிய3ற மைன	பி6வி. உ&ள மைன எ�.7-ID SOLDOUT PLOT 

FRAMEWORK LAYOUT NO 267/2018 ஆக எ�ணிட	ப:9  ந.க.எ� 

3985/2018/திலிம3,  நா&.26.07.2018-இ.. ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந�  திNெந.ேவலி  அவ�களா.  உ-தர7 வழFக	ப:9&ள�. 

ேம�( அவ�கள� அ�வலக ந.க.5328/2018/திலிம3 எ�ணிட	ப:ட 

03.10.2018-( ேததிய க,த-தி. ெகா&ைகயளவிலான ஒ	
த. ம3L( 

SOLDOUT FRAMEWORK ஒ	
த. ெச>� அ2	ப	ப:ட மைன	பி6வி�&ள 

20.10.2016-ID 8�ன� வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனிமைனகைள 

அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3L ெகா�9( ம3L( 

உ6ய நிப@தைனகHID உ:ப:9( வர�8ைற	ப9-தி உ-தர7 

வழFகி9மாL ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம�( அ2மதிய3ற 

மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான 

அரசாைண எ� 172 வ M:9 வசதி ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற 

நா& 13.10.2017 – . விதி 7(g)(ii) - � ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண 

இயIDந� அவ�களா. ஒ	
த. அளிIக	ப:9&ள 

மைன	பி67கHIகான சாைலகைள மைன	பி67  வைரபட-தி. 

உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� ெபயNID மா3ற( 

ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என ெத6விIக	ப:9&ள�. 

ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 ம�ற-தி� பா�ைவID 

ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, மைன	பி6வி. அைம@�&ள  

சாைலகைள  நிைலயி. உ&ளவாL  நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI 

ெகா&ள7( ம3L( ச�ேவ ஆவணFகளி. உ:பி67 ெச>� நகரா:சி 

சாைலயாக ெபய� மா3ற( ெச>திட வNவா> �ைறID அ2	பி 

ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி ேவ�ட	ப9கிற�. 

அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 

(ந.க.எ�.3396/18/எ	1)    
    bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©bghUŸ v©: 33 

                     நக� ஊரைம	
 ஆைணய� ெச�ைன அவ�கள� 

அ�வலக ந.க.எ�.13193/2017-LA1. நா&.27.03.2018 ( ேததிய க,த-தி. 

05.2.2018 ( ேததிய அர0 தைலைம ெசயலாள� அவ�கள� 

தைலைமயி. அ2மதிய3ற மைன	பி67க& 8ைற	ப9-�த. 

தி:ட( 2017 � கீ= வி3பைன ெச>ய	ப:ட தனி-த மைனகைள 

8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமாக வழி8ைறக& அறி8க	ப9-�த. 

ெதாL�பான  ஆ>7 B:ட அறி7ைரகளி. க�9&ள ப,, நக� 

ஊரைம	
 �ைறயினா. மைன	பி6வி3D ெகா&ைக அளவிலான 

ஒ	
த. வழFக	ப:ட உட� தனி-த மைனகHID 8ைற	ப9-�த. 

உ-தர7 வழFDவத3D 8�பாக உ&ளா:சி ஆன� ேம3க�ட 

இட-திைன ஆ>7 ெச>�  ேம3ப, மைன	பி6வி�&ள சாைலகைள 

ஏ3LI ெகா&ள தM�மான( இய3ற ேவ�9( என 
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ெத6விIக	ப:9&ள�. அத3கிணFக இ@நகரா:சி எ.ைகயி2& 

அைம@�&ள கடைல\� ேரா:,., ட7� ச�ேவ வா�9 D, பிளாI 

எ� 20, ம3L( நகரளைவ எ�.614,615pt (ேம3D)  - . அைம@�&ள 

அ2மதிய3ற மைன	பி6வி. உ&ள மைன எ�.21W-ID SOLDOUT PLOT 

FRAMEWORK LAYOUT NO 390/2018 ஆக எ�ணிட	ப:9  

ந.க.எ�.4112/2018/திலிம3,  நா&.01.08.2018-இ.. ம�டல நக� ஊரைம	
 

�ைண இயIDந�  திNெந.ேவலி  அவ�களா.  உ-தர7 

வழFக	ப:9&ள�. ேம�( அவ�கள� அ�வலக ந.க..5328/2018/திலிம3 

எ�ணிட	ப:ட 03.10.2018-( ேததிய க,த-தி. ெகா&ைகயளவிலான 

ஒ	
த. ம3L( SOLDOUT FRAMEWORK ஒ	
த. ெச>� அ2	ப	ப:ட 

மைன	பி6வி�&ள 20.10.2016-ID 8�ன� வி3பைன ெச>ய	ப:ட 

தனிமைனகைள அரசாைணயி. க�9&ள க:டணFகைள ெப3L 

ெகா�9( ம3L( உ6ய நிப@தைனகHID உ:ப:9( 

வர�8ைற	ப9-தி உ-தர7 வழFகி9மாL ெத6விIக	ப:9&ள�. 

ேம�( அ2மதிய3ற மைன	பி67க& ம3L( மைனக& 

8ைற	ப9-�த. ச(ப@தமான அரசாைண எ� 172 வ M:9 வசதி 

ம3L( நக�	
ற வள�Sசி- �ைற நா& 13.10.2017 – . விதி 7(g)(ii) - � 

ப, ம�டல நக� ஊரைம	
 �ைண இயIDந� அவ�களா. ஒ	
த. 

அளிIக	ப:9&ள மைன	பி67கHIகான சாைலகைள மைன	பி67  

வைரபட-தி. உ&ளவாL ச(ப@த	ப:ட உ&ளா:சிகளி� ெபயNID 

மா3ற( ெச>ய	ப:டதாக கNத	பட ேவ�9( என 

ெத6விIக	ப:9&ள�. ேம3ப, வைரபட( ம3L( உ-தர7 

ம�ற-தி� பா�ைவID ைவIக	ப9கிற�. எனேவ, ேம3ப, 

மைன	பி6வி. அைம@�&ள  சாைலகைள  நிைலயி. உ&ளவாL  

நகரா:சி  த�வச( ஏ3LI ெகா&ள7( ம3L( ச�ேவ ஆவணFகளி. 

உ:பி67 ெச>� நகரா:சி சாைலயாக ெபய� மா3ற( ெச>திட 

வNவா> �ைறID அ2	பி ைவ-திட7( ம�ற அ2மதி 

ேவ�ட	ப9கிற�. 

அ.D:- ம�ற( அ2மதிIகலா(. 

(ந.க.எ�.3436/18/எ	1)    
 


