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இபாஜாளனந் கபாட்சி 

29.11.2019 

திருய்ளுயப் ஆண்டு 2050 விகாபியருடந் காபத்்திளக நாதந் 13ந் தததி 2019 ந் 

யருடந் யந்ப் நாதந் 29ந் தததி வய்ிக்கிமளந இ்கபாட்சியி் 

பி.எஸ்.குநாபசாமிபாஜா ிளவுக்கூட்டநண்டத்தி் நாள 5.40 நணிக்கு 

இ்கப் ந்த்தி் சாதாபணக்கூட்ட டயடிக்ளகக். 

யருளக-திரு.பி.டபாஜ்,கபாட்சி வாறினாப் ந்றுந் ஆளணனாப் (வா) 

ந்றுந் தி அதிகாபி 

1 )இ்கா்சிக்கு்் 42 பாட்ுகநி் டங்கு காத்சச்் டடு்பு ஞிக்காக 149 

ட்காலிக ஞிதாநக்ளந டாது சுகாடாண் ண்றுண் நாத் டடு்புட்துள, 

டச்ள ண்றுண் ணாப் ஆ்சித ் அபக்நி் ஆத்வுக்கூ்ட்தி் 

அறிவுறுட்திதபாறு 2015 ஆஞ்டு பட் ஞிதா்றி பருண் ிளபே் பஞ்டுண் 

1.7.2018 பட் டடாச்க்ிதாக ஞிதா்றுபட்கு இ்க ்ண்ட்தீண்ா எஞ் 553 

ாந் 29.6.2018-் அனுணதி ட்ட்ு 149 ஞிதாநக்ந் திக்கூலிதாக 

ஞிதா்றி பருகிாக்ந். 

ட்நாது 149 திக்கூலி ஞிதாநக்ந் டங்கு காத்சச்் வுபட்கா 

அசச்ுறுட்டள எதி ் டகாந்பட்கு ட்காலிக் ஞிதாநக்நி் நடளப பகவுண் 

அபசிதணாக இரு்டா் 1.12.2019 பட் 89 ாக்ந் ஞிபேள நண்டகாந்ந 

ீ்டி்பு டசத்த ண்ட்தி் அனுணதிக்கு எச1்/3481/2015 

அஃகு  

1) ண்ண் அனுணதிக்காண். 

2) ஏ்கநப திக்கூலிதாக ாட்்து பருண் 149 ஞிதாநக்ந் 1.12.2019    

பட் 89 ாக்ந் ஞி டசத்பட்குண் ண்ண் அனுணதிக்காண். 
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2 )இ்கா்சி டாது சுகாடா்பிிவி் உந்ந TN84C 4251 காண்ாக்் பாகட்தி்கு 

கீன்க்கஞ் ழுது்ஞிகந் ாக்குண் டாருட்ு உட்நடச டசவுட் டடாளக 

ரூ.1,37,736/-க்கு ண்ட்தி் அனுணதி நபஞ்்டுகிது.எச1்/7994/2019 

ழுது்ஞிகந் விண் 

1) கவுஸ் ப் ்சி டசத்ட் 

2) ள் புதிதது ணா்றி பூஸ் சி டசத்ட் 

3) ா்கு வீ் கிிஸ் நக்கிங் 

4) டணபே் கஞ்ஞாடி புதிதது 

5) ஒட்ு ்சீ் ண்றுண் கப,் கிநி ்சீ் ண்றுண் கப ்புதிதது 

6) டச்்பு நணா் ்சவ்ீஸ் டசத்ட் 

7) ளநணா சவ்ீஸ் டசத்ட் 

8) நச ்பிந் டப்டிங் டசத்ட் 

9) டடா்பி, டகடு புதிதது ணா்றுட் 

10) ஒ்் நா ்புதிதது 

11) பதிங் நபள 

12) டபேஞ்டிங் நபள 

13) பா் ்சவ்ீஸ் 

14) இ்ஜீ் ஆபே்,கீ ்ஆபே், கிநா் ஆபே் புதிதது 
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15) டீச் பி்,் ஆபே் பீ்,் ஏ ்பி்,் புதிதது 

16) ஸ்ா ்பி் டிதது, சிறிதது ணா்றுட் 

17) ந் அடசண்புநி புதிதது ணா்றுட் 

அஃகு 

1) ண்ண் அனுணதிக்காண் 

2) நண்டி ஞிகந் நண்டகாந்ந உந்ளூ ்்்ட்புந்நி டவுண் ண்ண் 

அனுணதிக்காண். 
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3 ) இ்கா்சி டாறிபேத் பிிவு பாகண் TN67Z2642 குடிீ ் நங்க ் ாி 

கிநா் ாக்ஸி் கிநா் ்டச் ழுடாளட சி டசத்பட்கு உட்நடச 

ணதி்பீட்ுட் டடாளக ரூ.21988/- (இருட்தி ஒாபேட்து டடாந்நாபேட்து எஞ்ட்தி 

எட்ு ரூாத்) ணட்ுண் ண்ட்தி் அனுணதி நபஞ்்டுகிது.இ2/8124/2019 

அஃகு 

1) ண்ண் அனுணதிக்காண். 

2) குடிீ ்விிநதாகண் அபசண் கருதி கண்் அனுணதிளத எதிந்ாக்கி டி 

அலுபி் ஒ்புட் ட்று விள்புந்நி நகாிதளட ண்ண் 

அனுணதிக்காண். 
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4 )இ்கா்சி அலுபகக் க்டி் குதிகநி் இதங்கி பருண் CCTV கஞ்காஞி்பு 

நகணாவி் Video திவுகளந  திவு டசத்பண் 16 Cameraக்கநி் TVR Box  (சுணா ் 1 ½ 

பருங்கநாக இதங்கி பருகிது) ட்நாது Recording ஆகாண் உந்நது. நணலுண் Video 

திவுகளந திவு டசத்பண் ழுடா Hard Disk-ஐ ணா்ண் டசத்து இதக்கிா் டா் 

காஞ்காஞி்பு நகணா பழிதாக பருண் திவுகளந Recorder பெண் திவு டசத்து ணறு 

பள காஞ இதலுண். நண்டி ழுடா ப் நண் டாருந்களந ணா்ண் டசத்து 

(Electrical & Electric Component Spares) இதக்குபட்கு ஆகுண் டசவு டடாளக ரூ.45000/- 

(ா்ட்தி ஐ்டபேண் ரூாத்)  ணட்ுண் ண்ட்தி் அனுணதி 

நபஞ்்டுகிது.இ2/8350/2019 

அஃகு 

1) ண்ண் அனுணதிக்காண். 

2) நண்டி ஞிக்கு ஆகுண் டசவுடட்டாளகபேள பருபாத் ிதிபேலிரு்து 

நண்டகாந்நாண். 
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5 )இ்கா்சி ஆளஞதாந ்அபக்நது அலுபக த்ா்டி்கு புதித சிப்பு 

பாகண் ரூ.900746/-க்கு ணநக்திா & ணநக்திா கண்டிபே் பாங்க்்ட்கு 

நண்டி புதித ஈ்்பு பாகட்தி்கு கூடுடாக Extra பி்டிங் டசத்பட்குண் ண்றுண் 

ஈ்்பு பாகட்தி்கு இ்சூ்ஸ் ண்றுண் பிபேள கூடுடா உட்நடச டசவு 

ரூ.500000/-க்கு (ரூாத் ஐ்து ச்ண் ணட்ுண்) ண் அனுணதி 

நபஞ்்டுகிது.இ1/9446/2015 

 

குறி்பு 

1) ண்ண் அனுணதிக்காண். 
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2) நண்கஞ் டசவிண் பருபாத் ிதிபேலிரு்து டசவு நண்டகாந்நாண். 

3) உந்நா்சி நடட்் ளட்றுந்நடா் ஆளஞத ் அபகநது அலுபக 

த்ா்டி்கு அபச அபசிதண் கருதி டி அலுபி் ப் ஒ்புட் 

ட்று பாங்குபட்குண் ண்ண் அனுணதிக்காண். 
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6 ) இ்கா்சி டாறிபேத் பிிவு பாகண் TN67Z2642 குடிீ ் ாி கிநா் 

ாக்ஸி் கிநா் ்டச் ழுடள்டளட சி டசத்பண் ஞிக்கு 20.11.2019் 

விள்புந்நி நகா்்து ப்ட் விள்புந்நிபேள படிவு டசத்த 

ண்ட்தி் அனுணதி நபஞ்்டுகிது.இ2/8124/2019 

 

ிறுயத்தி் வனப் 

1) ஶ்ரீாண் நணா்ா ் ஒக்்ஸ், 

354,பங்கிதா ் நாடு 

இாாளநதண் 

ரூ.21,988/- 

2) நப்பருக் நணா்ா ்

ஒக்்ஸ், 272-A புகநன்தி 

நாடு இாாளநதண் 

ரூ.22,488/- 

 

அஃகு 

1) ண்ண் அனுணதிக்காண். 

2) குள்ட விள்புந்நி பனங்கிபந்ந M/S ஶ்ரீாண் நணா்ா ் ஒக்்ஸ் 

ிறுபட்தி் விள்புந்நிபேள ஏ்காண். 
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7 )இ்கா்சி டாறிபேத் பிிவு ஈ்்பு எஞ் TN67AX7545 புதித த ் 4+1 எஞ்ஞண் 

ச்ளந டசத்பண் ஞிக்கு 18.11.2019் ்்ட்புந்நி நகா்்து. அட்டி 

கீன்க்கஞ் இஞ்டு ்்ட்புந்நிகந் ப்ட்றுந்நது.ப்ட் 

விள்புந்நிபேள படிவு டசத்த ண்ட்தி் அனுணதி 

நபஞ்்டுகிது.இ2/8195/2019 

 

ிறுயத்தி் வனப் 

3) வீ் தஸ்் 147சி2 

டி.பி.ப்ஸ் நாடு 

இாாளநதண் 

ரூ.29,750/- 

4) பா தஸ்் 6,6எ பே்நப 

பீ ் நாடு 

இாாளநதண் 

ரூ.30,750/- 

 

அஃகு 

1)  ண்ண் அனுணதிக்காண். 

2) அபச அபசிதண் கருதி கண்் அனுணதிளத எதிந்ாக்கி குள்ட 

்்ட்புந்நி விளவிகிடண் பனங்கிபந்ந M/S வீ் தஸ்் 

ிறுபட்தி்கு டி அலுப ்அபக்நி் ப் அனுணதி ட்று விிநதாக 

உட்திவு பனங்கிதளட ண்ண் அங்கீகிக்காண். 

 

             340                

 

 

 

8 ) இ்கா்சி குடிீ ் தி்ண் கிண்ா குனாத்கந், உ்து குனாத்கந் ண்றுண் 

டாது்லி குனாத்கந் ண்றுண் பா்வுகநி் அப்ப்டாழுது ஏ்டுண் சிறுசிறு 

ாணி்பு ணாணட்து ஞிகந் டசத்பட்கு நாதுணா கா்சி குடிீ ்
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ஞிதாநக்ந் இ்ாட சூன்ிளபே் நண்டி ாணி்பு ஞிகநி் ஏ்டுண் 

ழுதுகளந ்்டண் டசத்து சி டசத்து ஞி நண்டகாந்நவுண் அட்கா உட்நடச 

ணதி்பீட்ுட் டடாளக ரூ.9,99,000/- (்து இச்ட்தி டடாஞ்ணுாபேண்)ணட்ுண் 

ண்ட்தி் அனுணதி நபஞ்்டுகிது.இ2/8475/2019 

 

அஃகு 

1) அனுணதிக்காண். 

2) அபச அபசிதண் கருதி கண்் அனுணதிளத எதிந்ாக்கி டி அலுப ்

ண்றுண் ஆளஞதாந ் அபக்நி் ப் அனுணதி ட்று ்்ட்புந்நி 

நகாிதளட ண்ண் அனுணதிக்காண். 
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9 ) இ்கா்சிபே் தூத்ளண இ்திதா தி்ண் 2015-2016ண் ஆஞ்டி்கு கா்சிக்கு 

ாட்தித்் உக்கிங்கி் சு்றுசச்ுப ் அளணக்குண் ஞிக்கு 23.2.2016 அ்று 

டஞ் ்ளட்து. நண்டி டஞ்ி் க்ட டகாஞ் திரு.ஆ.்சு்புாண் 

்்டக்காருக்கு டஞ் ்ாிதாகடடா் காஞட்திா் அ்ா ்டசலுட்தித 

டஞ் ் டிாசி ் டடாளக ரூ.80.000/- பனங்க நகாி உந்நா.் நண்டி டடாளக 

அ்று காண் க்து வி் டிதா் காங்க்ட ளப்பு டடாளக திநபடு .எஞ் 

106, ப.எஞ் 248் திபாகி உந்நது.நண்டி விண் ண்ட்தி் ாள்பக்குண் 

படிவுக்குண்.இ1/7743/2019 

 

 

அஃகு 

1) அனுணதிக்காண் 
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10 ) இ்கா்சிபே் தூத்ளண இ்திதா தி்ண் 2015-2016ண் ஆஞ்டி்கு கா்சிக்கு 

ாட்தித்் உக்கிங்கி் நாடு அளணக்குண் ஞிக்கு 23.2.2016 அ்று டஞ் ்

ளட்து. நண்டி டஞ்ி் க்ட டகாஞ் திரு.ஆ.்சு்புாண் 

்்டக்காருக்கு டஞ் ்ாிதாகடடா் காஞட்திா் அ்ா ்டசலுட்தித 

டஞ் ்டிாசி் டடாளக ரூ.74,000/- பனங்கவுண். நண்டி டடாளக அ்று காங் 

க்து ளப்பு டடாளக திநபடு .எஞ் 106, ப.எஞ் 250் திபாகி உந்நது.நண்டி 

விண் ண்ட்தி் ாள்பக்குண் படிவுக்குண்.இ1/7744/2019 

 

 

அஃகு 

1) அனுணதிக்காண் 

 

             343                

 

11 ) இ்கா்சிபே் 2015-2016ண் பருட்தி்  தூத்ளண இ்திதா தி்ட்தி் 

கா்சிக்கு ாட்தித்் உக்கிங்கி் காப ்அள து்புவு ாஞிதாந ்

அளகளந கட்ுண் ஞிக்கு 23.2.2016 அ்று டஞ் ் ளட்தி் 

திரு.ஆ.்சு்புாண் எ்பருக்கு டஞ் ் ாிதாகடடா் அ்ா ் டசலுட்தித 

டஞ் ் டிாசி் டடாளக ரூ.23,000/- பனங்க நகாிபந்நா.் நண்டி 

டடாளகதாது காங்க்து வி் டிதா் காண் க்ட ளப்பு டடாளக 

திநபடு .எஞ் 106, ப.எஞ் 239் திபாகி உந்நது.நண்டி விண் ண்ட்தி் 

ாள்பக்குண் படிவுக்குண்.இ1/7745/2019 

 

 

அஃகு 

1) அனுணதிக்காண் 
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12 ) டச்ள கா்சி ிப்ாக ஆளஞத ் அபக்நி் கடிடண் .க.எஞ் 

7366/2016/UPAZ ாந் 03.09.18 கா்சி் குதிபே் உந்ந சாளநதா விதாாிகந் 

(பான்பாடா ாதுகா்பு ண்றுண் வி்ள ஒழுங்குபள) துளஞ விதிகந் 2018ளத 

கா்சிபே் கண்் அனுணதி ட்று டசத்தி டாநி் டபநிபைடு டசத்து அதி் 

ட்டுண் ஆ்நசளகளுக்கு ஆநாசள ட்் பி் அட் 

அடி்ளபே் ணாப் அசிடழி் டபநிபைடு டசத்த்் நபஞ்டுண்எவுண் 

அட்கு ப் ட்டுண் ஆநாசள(ண) ஆ்நசளகநி் அடி்ளபே் அறுதி 

கண்் தீண்ாண் ட்று நண் படிக்ளக நண்டகாந்ந 

டடிவிக்க்ட்ுந்நது. அட்டி நண்கஞ் துளஞ விதிகந் ண்ட்தி் 

ாள்பக்குண் படிவி்குண் ளபக்க்டுகிது.நண்கஞ் துளஞ விதிகளந 

ஏநடனுண் டபன் திசி ாநிடழி் விசுண் டசத்தவுண்.அட்கா டசவு 

டடாளகக்குண் ண் அனுணதி நபஞ்்டுகிது. 

 

 

அஃகு 

1) அனுணதிக்காண் 
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13 ) டபன்ாடு அசு கா்சி ிப்ாகண் ண்றுண் குடிீ ் பனங்க் (.ி. IV) 

துளஅசாளஞ (ிள) எஞ். 73 ண்றுண் 76 ாந் . 19.07.2018 ண்றுண் 26.07.2018 

ண்றுண் கா்சி ிப்ாக ஆளஞத ் டச்ள அபக்நி் சு்றிக்ளக 

.க.எஞ்.20555/2018/ஆ1் ாந் 30.07.2018 ்டி  01.04.2018 பட் இாாளநதண் 

கா்சிபே் டசாட்துபி டாது சீாத்வு நண்டகாந்ந்து. இ்ிளபே் 

நண்டி டசாட்துபி டாதுசச்ீாத்வு ண்றுண் 1.10.2017 ண்நடதி பட் டசாட்துபி 

ணறுசீளண்பு (Remeasurement) டசத்து உதட்்ட்்ளடபண் ிறுட்தி 

ளபக்க்ட்ுந்நது எ அசாளஞ (ிள )எஞ் 150 கா்சி ிப்ாகண் ண்றுண் 

குடிீ ் பனங்க் (.ி. IV) துள ாந்  19.11.2019் டபநிபே்ட்ுந்நது. அட் 

விபட்திள கா்சி ிப்ாக ஆளஞத ் டச்ள அபக்நது 

சு்றிக்ளக.க.எஞ்.40032/2012/ஆ1்   ாந்.20.11.2019 லுண் 

டடிவிக்க்ட்ுந்நது.எநப நண்டி அசாளஞ ண்றுண் சு்றிக்ளகபேள 

ண்ட்தி் ாள்பக்குண் திவி்குண் ளபக்க்டுகிது. 

அ.கு- 

1.ண்ண் அனுணதிக்காண். 
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14 ) இ்கா்சிபே் டசாட்துபி டதண்ா்ண் டசத்தக்கூாது எ திரு.ஆ.்டா 

க/ட. இாடாகிருஷ்ஞ் எ்ப ் ணாப் உிளணபேத் ீதிண்ண் , 

இாாளநதண் பனக்கு எஞ் IA NO 1/2019 . OS NO 247/2019 ் பனக்கு 

டடா்்துந்ந.் இப்பனக்கி் கா்ி சா்ாக திரு.நக.காநிடாஸ் பனக்கறிஜ ்

ஆாட்குண் இப்பனக்கி்கா டசவுடட்டாளகக்குண் ண்ட்தி் அனுணதி 

நபஞ்்டுகிது. ( 7276/2019/அ2) 

 

அ.கு- 

1 ) அனுணதிக்காண். 
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15 ) இ்கா்சிபே் டசாட்துபி டதண்ா்ண் டடா்ாக 

திரு.ஆறுபக்டருணாந் எ்ப ் டச்ள உதீ்திண் ணதுள கிளநபே்  

பனக்கு எஞ் CRP ( MD) NO 1190/2019 . ் பனக்கு டடா்்துந்ந.் இப்பனக்கி் 

கா்சி சா்ாக திரு.தீலி்குணா ்பனக்கறிஜ ்ஆாட்கு டசவுடட்டாளக ரூ 

9000க்கு ண்ட்தி் அனுணதி நபஞ்்டுகிது. ( 6768/2019/அ2) 

அ.கு- 

1 ) அனுணதிக்காண். 
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16 ) இாஜதாளபம் காட்சிப் தகுிில் அம்ா இய சக்க ாகணத்ிட்டத்ின் கீழ் தணாபிகள் 

தர்வு சசய் ாட்ட அபில் குழு அளத்துயும் தணாபிகளுக்குாி ாணிக் சாளக 

அசிடியந்து காட்சி க்கூடி ாணிக் சாளகிளண ணி ளனப்தில்கீழ் ங்கி கக்கு 

துங்க டடிக்ளக தற்சகாள்பவும் அசாளண (ிளன) ண் 109 ஊக பர்ச்சி ற்யம் ாட்சித் 

(CGS-3) துளந ாள் 09.08.2019-ல் சாிிக்கப்தட்டுள்பது. தற்தடி அசாள ன்நத்ின் 

அதிக்கு ளக்கப்தடுகிநது. ப்2/7223/2019 

 

அஃகு 

தற்தடி அசாளின் தடி காட்சிின் பனம் டடிக்ளக தற்சகாள்ப ன்நம் அதிக்கனாம் 
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17 ) இந்காட்சி காாஜர் கர் தல்ிளன சாட்டி பாகத்ில் ற்கணத கட்டப்தட்டு படிவு 

சதநல் இயக்கும் கானர் அளநயுடன் கூடி இயப்பு அள கட்டிடத்ில் பழுளாக படிக்கும் தி 

தற்சகாள்பவும் அற்காண ிப்பீட்டு ய8.50.னட்சம் (யதாய் ட்டு னட்சத்து ம்தாிம் 

ட்டும்)க்கு ன்நத்ின் ிர்ாக அதியும் தண்டப்தடுகிநது. இ2/8596/2019 

அஃகு 

1)  ன்நம் அதிக்கனாம் 

2) அச அசிம் கயி ணி அலுனர் அர்கபின் பன்அதி சதற்ய 

எப்தந்ப்புள்பி தகாாிளயும் அங்கீகாிக்கனாம். 
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18 ) இந்காட்சி ிர்டு ண் 24 இங்ளகாஜா சய ற்யம் ளபல்கார் சய ஆகி தகுிகபில் 

உள்ப சியின் ிளசதம்புகள் உள்ப சின்சடக்ஸ் தடங்க் தழுளடந்து ண்ீர் வீாக சபித 

சசல்கிநது ன்ந அப்தகுி க்கள் புகார் சாிித்துள்பின் ததாில் அசன அசித்ின் காாக 

அப்தகுிில் உள்ப சதாதுக்கபின் அண்டுதகாளுக்கிங்க புிாக சின்சடக்ஸ் தடங்க் 

சதாயத்தும் திக்கு ார் சசய்ப்தட்டுள்ப உத்தச ிப்பீட்டு சாளக ய.26,000/- (இயதத்ி 

ஆாிம்) –ற்கு ன்ந அதி ற்யம் இப்திள இந்கர்ன்ந திவு சதற்ந எப்தந்ார் ியி. 

P.தத்சாந்ி அர்கள் பனம் ிப்பீடு ிகித்ில் எப்தளடப்பு திாக சசய்து படிக்கவும் 

ன்நத்ின் அதி தண்டப்தடுகிநது. : இ2/8595/2019 

 

அஃகு 

1)  ன்நம் அதிக்கனாம் 

2) அச அசிம் கயி கர்ன்ந அதிள ிர்தாக்கி ணி அலுனாின் பன் ஏப்புல் 

சதற்ய இந்கர்ன்ந திவு சதற்ந எப்தந்ார் ியி. P.தத்சாந்ி அர்கள் பனம் 

ிப்பீட்டு ிகித்ில் திிளண சசய்ற்கும் தளன உத்ிவு ங்குற்கும் ன்நம் 

தின்தணற்பு ங்கனாம்.  
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19 ) இந்காட்சி தகுிகபில் உள்ப திாண குாய்கள், தகிர்ாணக் குாய்கள், ற்ய ால்வுகள் 

ஆகிற்நில் அவ்ப்சதாழுது ற்தடும் தழுதுகள், கசிவுகள் ஆகிற்நிளண தாாிபு சசய்யும் 

திக்கு ய.9.90 னட்சம் ிப்பீட்டில் 26.11.2019ல் எப்தந்ப்புள்பி தகாப்தட்டது. ப்சதற்ந 

எப்தந்ப்புள்பிிளண படிவு சசய் ன்நம் அதி தண்டப்தடுகிநது. .க.ண்: இ2/84752019 

  

எப்தந்ாாின் சதர்  எப்தந்ப்புள்பி ிளனிகிம் 

1) ிய.ஆர்.ின்சசன்ட் சசல்ாஜ், 

எப்தந்ார் 

ிப்பீட்டுத் சாளகளிட 0.07% குளநவு 

2) ியி.P.தத்சாந்ி எப்தந்ார் ிப்பீட்டுத் சாளகளிட 0.39% குளநவு 

 

அஃகு 

1)  ன்நம் அதிக்கனாம் 

2) குளநாண எப்தந்ப்புள்பி ிளனிகிம் ங்கியுள்ப இந்கர்ன்ந திவு சதற்ந 

எப்தந்ார் ிய.ஆர்.ின்சசன்ட் சசல்ாஜ் எப்தந்ப்புள்பிிளண ற்கனாம். 

3) அச அசிம் கயி கர்ன்ந அதிள ிர்தாக்கி ணி அலுனர் ற்ய 

ஆளாபாின் பன்ஏப்புல் சதற்ய தளன உத்ிவு ங்கிளயும் ன்நம் 

அதிக்கனாம். 
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20 ) இந்கர் தகுிகபில் உள்ப அடிதம்புகபில் அவ்ப்ததாது ற்தடும் தழுதுகளப சாி சசய்யும் 

ிாக 26.11.2019-ல் எப்தந்ப்புள்பி தகாப்தட்டில் கீழ்க்கண்ட இண்டு எப்தந்ப்புள்பிகள் 

ப்சதற்யள்பண. ப்சதற்ந எப்தந்ப்புள்பிள படிவு சசய் ன்நம் அதி தண்டப்தடுகிநது. 

: .க.ண்: இ2/8235/2019 

 

எப்தந்ாாின் சதர் ற்யம் பகாி ிப்பீட்டு சாளக 

1) ியி.P.தத்சாந்ி 248/300, 

தாப்புப்தட்டி சய, இாஜதாளபம் 

ிப்பீட்டு ிளனிகித்ளிட 0.45% குளநவு 

2) ிய.V. சந்ிதசகன்  

152/41A சசல்தட்டி சற்கு சய 

இாஜதாளபம்  

ிப்பீட்டு ிளனிகித்ளிட 2.44% அிகம் 

 

அஃகு 

1)  ன்நம் அதிக்கனாம் 

2) ிப்பீட்டு சாளகள ிட 0.45% குளநாக சகாடுத்துள்ப ியி.P.தத்சாந்ி 

ன்தயக்கு ணி அலுனர் ற்யம் ஆளாபாின் பன் எப்புல் சதற்ய தளன உத்ிவு 

ங்கியும் ன்நம் அதிக்கனாம். 

 

             353                

 

21 ) இாஜதாளபம் காட்சி ார்டு J சர்த திபாக் ண் 1 கபள ண் 184-ன குடிியப்பு 

ளணப்திாிவு ளதடங்கள் ார் சசய்து துள கர் ஊளப்பு துள இக்குாின் 

அலுனகத்ில் ிய.தக.தஜ.ிச்சந்ின்ாஜா, ிய.தக.தஜ. ஶ்ரீசங்கசதாயாள்ாஜா ன்ந 

சதாில் ளணப்திாிவு அதி சதநப்தட்டுள்பது. 

ிய.தக.தஜ.ிச்சந்ின்  ற்யம் ிய.தக.தஜ ஶ்ரீசங்கசதாயாள்ாஜா இயயம் ன் உடன் திநந் 

சதகாாிகளுக்கு ாண சசட்டில் சன்ட் தத்ிம் பனம் தற்தடி ளணள ழுிக் சகாடுத்துள்பார்கள் 

 

தற்தடி ாணசசட்டில் சண்ட் தத்ிம் பனம் சதநப்தட்ட ளணப்திாிிற்கு இந்காட்சிின் 

சாில் தட்த அதி ங்கனா ன்தது குநித்தும் சதாது ஏதுக்கீடுகளப ாணாக சதயது 

குநித்தும் கர்ன்ந க்கநிஞர் ிய.ன் ீலீப்குார் அர்கபிடம் கயத்துள தகாப்தட்டது. 

அற்குாி கட்டம் ய.1000/- ங்க தகாாி ிய.ன் ீலீப்குார் அர்கள் தட்டில் ங்கியுள்பா 
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தற்தடி க்கநிஞாின் கட்டம் ங்குற்கு ன்நத்ின் அதிக்கு ளக்கப்தடுகிநது. 

.க.ண்: ப்1/7673/2019 

 

அஃகு 

1) அதிக்கனாம் 
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22 ) இாஜதாளபம் காட்சிப்தகுி கார்ட்டன் ார்க்கட்டில் இங்கும் சுதம் தகதிள் டிி 

ியணத்ால் சசன்ளண உர்ீி ன்நம் துளக் கிளபில் காட்சி ிர்கத்ள திிாிாக 

தசர்க்கப்தட்ட க்கு ண் WP No.24417-2018 ிர்ாதுள ார் சசய் ளகக்கு கர் ன்ந 

க்கநிஞர் ிய.தக.காபிாஸ் அர்களுக்கு க்கு கட்டம் ய.5000/-(யதாய் ந்ாிம் ட்டும்) 

ங்க ன்நத்ின் அதிக்கு ளக்கப்தடுகிநது. .க.ண்: ப்1/6777/2000 

அஃகு 

1) அதிக்கனாம் 
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23 ) இந்கர் டி.தி.ில்ஸ் தாட்டில் அளந்துள்ப கப்ததய யத்துளணில் 500LPH குடிீர் 

சுத்ிகாிப்பு அளக்கும் திக்கு தக.சதாிசாி ம்.அதசாசிதட் ன்ந ியணத்ாயக்கு சதாயப்பு 

கானம் படிளடந் ிட்டதடிால் அன்ணார் தகாயம் 5/ASD சாளக ய.23798/- (யதாய் இயதத்ி 

பன்நாித்ி ழுதூற்நி சான்ணுற்நி ட்டு ட்டும்) 

கானம் கடந் ளப்பு சாளக திதடு .ண் 105 .ண் 224 ங்க ன்நத்ின் தார்ளக்கும் 

படிவுக்கும். : .க.ண்: இ1/4090/15 

 

அஃகு 

1) அதிக்கனாம் 
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24 ) இந்காட்சி கர் ன அலுனர் அனனக அளநில் FallCeiling , AC  உள்பிட்ட தி 

தற்சகாள்பவும் அற்காண ிப்பீடு ய1.60 னட்சம் (யதாய் எய னட்சத்து அயதாிம் ட்டும்)க்கு 

ிர்ாக அதி ங்கவும் ன்நம் அதி தண்டப்தடுகிநது. 

 

அஃகு 

1)  ன்நம் அதிக்கனாம் 
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25 ) இந்காட்சி தள ததயந்து ிளனத்ில் களடகள் ற்யம் காத்ியப்பு கூடத்ில் கவு 

ாற்யல், ர்பூச்சு உள்பிட்ட தழுது ற்ய தாாிப்பு திகள் தற்சகாள்ப ய.12,00,000/-க்கு  

30.10.2019 அன்ய எப்தந்ப்புள்பி தகாப்தட்டில் கீழ்க்கண்ட இண்டு எப்தந்ப் புள்பிகள் 

ப்சதற்யள்பண. ப்சதற்ந இண்டு எப்தந்ப்புள்பிகளப படிவு சசய் ன்ந அதி 

தண்டப்தடுகிநது. .க.ண்: இ1/7746/2019 

 

ாிளச ண் எப்தந்ாாின் சதர் எப்தந்ப்புள்பி ிதம் 

1 ிய.சி.குந்ளதலு, எப்தந்ார் ய.10,65,615 ிப்பீட்ளட ிட 

1.74.சவீம் அிகம் 

2 ஶ்ரீசாகன்ஸ்க்ஸன், எப்தந்ார்  ய.10,46,107 ிப்பீட்ளட ிட 

0.13 சவீம் குளநவு  

 

அஃகு 
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       ப்சதற்ந எப்தந்ப்புள்பிகபில் குளநாக சகாடுத்துள்ப ஶ்ரீசா கன்ஸ்க்ஸன், 

எப்தந்ாாின் எப்தந்ப்புள்பிிளண ற்கனாம்.  
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26 ) இந்காட்சி ாடசாி தகாில் தாடு, குன் சய கர்ப்புந சுகாா ளங்கபில் ற்கணத 

அளக்கப் தட்டு ளீர் தசகாிப்பு அளப்புகளப புணளக்கவும் தள ததயந்து ிளன 

ம்.யூ.டி.ப். ிக பாகத்ில் புிாக ளீர் தசகாிப்பு அளப்பு ற்தடும் ய.1,30,000/-க்கு 

26.11.2019 அன்ய எப்தந்ப்புள்பி தகாப்தட்டில் கீழ்க்கண்ட இண்டு எப்தந்ப் புள்பிகள் 

ப்சதற்யள்பண. ப்சதற்ந இண்டு எப்தந்ப்புள்பிகளப படிவு சசய் ன்ந அதி 

தண்டப்தடுகிநது. .க.ண்: இ1/8203/2019 

 

ாிளச ண் எப்தந்ாாின் சதர் எப்தந்ப்புள்பி ிதம் 

1 ிய.சி.தாஸ்கன், எப்தந்ார் ய.1,13,095 ிப்பீட்ளட ிட 

0.15.சவீம் குளநவு 

2 ிய.தக.ங்கம், எப்தந்ார்  ய.1,15,305 ிப்பீட்ளட ிட 1.81 

சவீம் அிகம் 

 

அஃகு 

1) ப்சதற்ந எப்தந்ப்புள்பிகபில் குளநாக சகாடுத்துள்ப ிய.சி.தாஸ்கன் எப்தந்ாாின் 

எப்தந்ப்புள்பிிளண ற்கனாம். 

2) ணி அனனர் () ஆளாபர் அர்கபின் பன் அதி சதற்ய தளன உத்ிவு 

ங்கிளயும் ன்நம் அதிக்கனாம். 
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27 ) இாஜதாளபம் காட்சி அலுனகப் தி ற்யம் ாி சூல் திகளுக்காக 

தன்தடுத்ப்தாட்டு யம் கிிகள் ற்யம் திாிண்டர்கபில் பன்நாண்டுகளுக்கு தனாக 

தன்தடுத்ப்தட்ட 15 கிிகள் ற்யம் எய ஆண்டிற்கு தனாக தன்தடுத்ப்தட்ட 11 தனசர் 

திாிண்டர்கள் 5 டாட் தட்ாிக்ஸ் திாிண்டர்களுக்கு ிிதாக த்ிவு ங்கி ாள் பல் எய 

ஆண்டிற்கு தாாிப்பு சசய் ய.1,00,000/-க்கு 19.11.2019 அன்ய எப்தந்ப்புள்பி தகாப்தட்டில் 

கீழ்க்கண்ட இண்டு எப்தந்ப்புள்பிகள் ப்சதற்யள்பண. ப்சதற்ந இண்டு எப்தந்ப்புள்பிகளப 

படிவு சசய் ன்ந அதி தண்டப்தடுகிநது. .க.ண்: இ1/8203/2019 

 

ாிளச ண் எப்தந்ாாின் சதர் எப்தந்ப்புள்பி ிதம் 

1 A.M. INFOTECH. RAJAPALAYAM எப்தந்ார் ய.96,360 

2 DHAYA COMPUTERS. RAJAPALAYAM, 

எப்தந்ார்  
ய.86,850 

 
 

அஃகு 

ப்சதற்ந எப்தந்ப்புள்பிகபில் குளநாக சகாடுத்துள்ப DHAYA COMPUTERS. 

RAJAPALAYAM,எப்தந்ாாின் எப்தந்ப்புள்பிிளண ற்கனாம். 
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28 ) இந்காட்சி சயிபக்கு இக்குல் ற்ய தாாிப்பு தி சசன்ளண காட்சி ிர்ாக 

ஆளக ளள சதாநிாபர் அர்கபின் கடிம் .க.ண் 13599/16 DO ாள் 06.04.2018ன் 

தடியும் இவ்லுனக தளன உத்ிவு .க.ண் இ2/3641/2017 ாள் 30.07.2018 தடியும் 01.08.2018 

பல் M/S ஆகாஷ் இன்ஜிணிாிங் அதசாசிதட்ஸ் ியணம் பனம் தற்சகாள்பப்தட்டு ந்து. 

தற்தடி திக்காண பனாம் ஆண்டு எப்தந்ம் 31.07.2019 அன்யடன் படிளடயும் ிளனில் 
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சசன்ளண ளனள சதாநிாபர் அர்கபின் அதி ஆளின்தடி இண்டாம் ஆண்டுக்கு தி 

ீட்டிப்பு சசய் இந்கர்ன்நத் ீர்ாணம் ண் 174 ாள் 16.07.2019ல் ளனளப் சதாநிாபர் 

அர்கபின் எப்புல் சதந அதி சதந அதிக்கப்தட்டின் ததாில் கயத்துய உாி பளநில் 

அதப்தப்தட்டுள்பது. இப்தி டிசம்தர் ாம் சாடப்தட்டு யம் ிளனில் டிசம்தர் 2019 

(01.12.2019 பல் 31.12.2019)ற்கு தி ீட்டிப்பு சசய்வும் அற்காண சசனிணம் ய.6,49,584/- 

(ஆய னட்சத்ி ாற்தத்ி என்தாித்து ந்தற்ய ன்தத்ி ான்கு யதாய்)ற்கு இப்திள ற்ணத 

தற்சகாண்டு யம் M/S ஆகாஷ் இன்ஜிணிாிங் அதசாசிதட்ஸ் ியணம் னம் தற்சகாள்பவும் 

ன்நத்ின் அதி தண்டப்தடுகிநது. .க.ண்: இ2/3641/2017 

அஃகு 

1)  ன்நம் அதிக்கனாம் 

2) தற்தடி திிளண காட்சி சதாது ிிிலியந்து தற்சகாள்பனாம். 

3) டிசம்தர் 2019ம் ா ீட்டிப்திளண ளள சதாநிாபர் சசன்ளண அர்கபால் 

அதிக்கப்தடும் இண்டாம் ஆண்டின் ீட்டிப்தில் ஈடு சசய்வும் அதிக்கனாம். 
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29 ) இந்காட்சி தகுிில் உள்ப 42 ார்டுகபிலும் சதாது சுகாாப்திகள் ற்யம் சடங்கு 

காய்ச்சல் டுப்பு டடிக்ளக திிளண தற்சகாள்ளும் சதாயட்டு திபிச்சிங் தவுடர் சப்ளப சசய் 

20.11.2019ல் எப்தந்ப்புள்பி தகாப்தட்டில் கீழ்க்கண்ட இண்டு எப்தந்ப்புள்பிகள் 

ப்சதற்யள்பண. 

 

ப்சதற்ந எப்தந்ப்புள்பிள படிவு சசய் ன்நத்ின் அதி தண்டப்தடுகிநது. .க.ண்: 

ச்1/7298/2019 

 

.ண் ியணத்ின் சதர் ிளனிகிம் 

1. Stickwel adhesives 1-20 சசண்தக தாப்பு தாடு 

இாஜதாளபம்  

1) திபிச்சீங் தவுடர் 1 கிதனா 

ய.42.00/- 

2) சுண்ாம்பு தூள் 1 கிதனா 

ய.8.00/- 

 

2. இாஜதாளபம் தபாண்ளப் சதாநிில் 

திக்கூட்டுநவு ளம் 

1) திபிச்சீங் தவுடர் 1 கிதனா 

ய.43.00/- 

2) சுண்ாம்பு தூள் 1 கிதனா 

ய.9.00/- 

 

 
 

 அஃகு 

1) ன்நம் அதிக்கனாம். 

2) குளநந் எப்தந்ப்புள்பி சகாடுத்துள்ப Stickwel adhesives ியணத்ாயக்கு சப்ளப 

உத்ிவு ங்கவும் ன்நம் அதிக்கனாம். 
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30 ) கா்சி ந்நிபே் உந்ந சட்துஞவு ளணதங்கநி் த்டுட்ட்ாட 237 

காலி சாக்குகளந 23.09.2019 ் ஏண் ளட்தி் கீன்க்கஞ் இஞ்டு கந் 

க்து டகாஞ்.் 

1. பி.டங்கணஞி டிநஸ்் -  ரூ 6.00 ( 1 சாக்கி் விள) 

2. நதா.பிகாஷ் குணா ் -   ரூ 5.90 ( 1 சாக்கி் விள) 
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அதிகணாக ஏக்நகந்வி நக்பருக்கு உட்டவு பனங்க ண் 

அனுணதிநபஞ்்டுகிது. 

குறி்பு- 

1 ) ண்ண் அனுணதிக்காண். 

2 ) கூடுடாக ஏக்நகந்வி நகக்்ட்ுந்ந பி.டங்கணஞி டிநஸ் எ்பருக்கு 

உட்திவு பனங்கவுண் ண்ண் அனுணதிக்காண். 
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31 ) இ்கா்சிபே் 2006,2009 ண்றுண் 2011 ண் ஆஞ்டுகநி் உந்நா்சி 

நடட்்கநி் கா்சிபே் உந்ந த்டுட்ட்ாட பாக்குசச்ீட்ுகந் , நடட்் 

டிபங்கந் ண்றுண் ளகநதடுகளந அழிட்து 23.09.19 ்  ஏண் வி்்தி் 

கீன்க்கஞ் இஞ்டு கந் க்து டகாஞ்.் 

1. நதா.பிகாஷ் குணா ் -  ரூ 6.20 ( 1  கிநாவி்கு) 

2. பி.டங்கணஞி டிநஸ்் -   ரூ 6.25 (1  கிநாவி்கு) 

அதிகணாக ஏக்நகந்வி நக்பருக்கு உட்டவு பனங்க ண் 

அனுணதிநபஞ்்டுகிது. 

குறி்பு- 

1 ) ண்ண் அனுணதிக்காண். 

2 ) கூடுடாக ஏக்நகந்வி நகக்்ட்ுந்ந பி.டங்கணஞி டிநஸ் எ்பருக்கு 

உட்திவு பனங்கவுண் ண்ண் அனுணதிக்காண் 
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32 ) விருதுக ்ணாப்ண் டசத்தி ணக்கந் டடாப்ு அலுபகண் பெண் விருதுக ்

ணாப்ட்திலுந்ந அசு துளகநி் பநச்ச்ி தி்்ஞிகநி் விநண்ங்களந 

ாநிடன்கநி் விநண்ண் டசத்தி ணாப் ஆ்சித ் விருதுக ் அபக்நி் 

கடிடண் எஞ் 418/.ண.டடா.அ   2019 ாந்-2.8.2019 ் உட்திவி்தி் நி் 

கீன்க்கஞ் ாநிடன்கநி் கா்சி தி்்ஞிகந் விநண்ண் 

டசத்த்்து.(இ1/7598/2019) 

1.திக் 

2.தி்ட்தி 

3.திண ்

4.தீக்கதி ்

 நணந கஞ்  ாநிடன்கநி் விநண்ண் டடாழி் ணி் விநண்ண் , 

டசத்த்்ட்கு திக் ாநிடன் ரூ 15540/- . தி்ட்தி ாநிடன் ரூ 41580/- , 

தீக்கதி ் ாநிடன் ரூ 6300/- , ண்றுண் திண ் ாநிடன் ரூ 12285/- ஐ நண்கஞ் 

ாநிடன்களுக்கு கா்சி விநண்ண் டசத்ட பளகக்கு டணாட்டண் ரூ 75,705/- ்கு 

அனுணதி நபஞ்்டுகிது. 

அ.கு- 
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1.அனுணதிக்காண். 
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33) கா்சி ிப்ாக ஆளஞத ்டச்ள 28 அபக்நி் டசத்பள ஆளஞ 

.க.எஞ் 2785/2019/நக2  ாந்-8.11.2019 ் இ்கா்சிபே் உடவிதாநாக 

ஞிதா்றி பருண் திரு.அ.டச்தி்குணா ் எ்பள சிபகங்ளக கா்சிக்கு 

ஞிபே ணா்ண் டசத்து உட்டவி்்ளட எதிட்்து டச்ள உதீ்திண் 

ணதுள கிளநபே் WMP (MD) NO .20709/2019   WP(MD) NO 24115/19  பனக்கி் கா்சி 

ிப்ாக ஆளஞத ்அபக்ந் பிதிபாதிதாகவுண் கா்சி ஆளஞத ்இஞ்ாண் 

பிதிபாதிதாக நசக்்க்ட்ு உந்நடா் நண்டி பனக்கி் இ்கா்சி 

உதீ்திண் பனக்கறிஜ ் திரு.எ்.தீலி்குணா ் ண்றுண் அசு பனக்கறிஜ ்

ஆாகவுண் அட்கா டசவுடடாளகக்கு ண் அனுணதி நபஞ்்்டுகிது. 

அ.கு- 

1.அனுணதிக்காண். 

             366                

34 ) இாஜதாளபம் காட்சிப்தகுி சத்ிப்தட்டி சாளன கபள ார்டு J சர்த திபாக் ண் 1 

கபள ண் 184 இடத்ின குடிியப்பு ளணகபாக திாித்து கர் ஊளப்புத்துளந துளப 

அர்கபின் .க.ண்.2944/2011/ம்3  ாள்-01.03.2012 த்தி உத்ின்தடி சாில் தட்த 

அதியும் ற்யம் ../.ஊ.து.இ.(ம்) ண் 14/2012 ன் தடி ளணப்திாிவு அதியும் 

ங்கப்தட்டுள்பது. 

தற்தடி இடத்ிற்கு துள கர் ஊளப்பு துள இக்குாின் அலுனகத்ில் 

ிய.தக.தஜ.ிச்சந்ின்ாஜா, ிய.தக.தஜ. ஶ்ரீசங்கசதயாள்ாஜா ன்ந சதாில் சாில் தட்த 

அதி ற்யம் ளணப்திாிவு அதி சதநப்தட்டுள்பது. ிய.தக.தஜ.ிச்சந்ின்ாஜா, ற்யம் 

ிய.தக.தஜ. ஶ்ரீசங்கசதயாள்ாஜா இயயம் தற்தடி ளணப்திாிவு அதி சதற்ந இடத்ிளண 

ன் உடன் திநந் சதகாாிகளுக்கு ாணசசட்டில்சண்ட் தத்ிம் பனம் தற்தடி ளணள 

ழுிசகாடுத்துள்பார். 

தற்தடி ாணசசட்டில்சண்ட் தத்ிம் பனம் சதநப்தட்ட ளணப்திாிிற்கு இந்காட்சிின் 

பனம் சாில் தட்த அதி ங்கனாா ன்தது குநித்தும் சதாது எதுக்கீடுகளப ாாக 

சதயது குநித்தும் சசன்ளண உர்ீின்ந துளக்கிளப கர்ன்ந க்கநிஞாிடம் 

சட்டக்கயத்துள தகாப்தட்டில் க்கநிஞர் 14.11.2019 ந் தி சட்டக்கயத்துளில் 

தார்ர்கள் m.s. சாந்ி ற்நம் ிய.சி.ித்ாாஜா ன்தர் ாணாக சதற்ந  ( தத்ிம் ண் 

289/2017 ) ன் அததித்து யம் ிளனில் ளணப்திாிவு ிதந்ளணகளுக்குட்தட்டு காட்சி பனம் 

ளணப்திாிவு அதிக்கு எதுக்கீடு சசய்ப்ப்ட்ட இடங்களப காட்சிக்கு ாணாக 

சதற்யக்சகாள்பனாம். ண சட்டக்கயத்துளில் சாிித்துள்ள்ர். 

அன் திகாம் ார்டு J சர்த திபாக் ண் 1 கபள ண் 184 உள்ப குடிியப்பு ளண 1 

பல் 13 ளணகபாக திாித்து .ஊது. துள அலுனகம் பனம் சாில் தட்த அதி சதநப்தட்ட 

ிதந்ளணின்தடி ( சதாது தன் தாட்டிற்காக ) எதுக்கீடு சசய்ப்தட்டுள்ப பூங்கா , சாளனகள் , 

ிிட்ங்கங்களப தார்ர் ியி.ம்.ஸ்.சாந்ி ,  ிய.சி.ித்ாாஜா ன்தர் ன்சகாளட 

தத்ிம் ண் 5017/2019 ன் தடி இந்காட்சிில் ாணாக ங்கியுள்பார்கள் தற்தடி 

ளணப்திாிிற்கு இயி எப்புல் ங்குது குநித்து ன்நத்ின் அதிக்கு ளக்கப்தடுகிநது. 

 

அ.கு- 

1 ) ன்நம் அதிக்கனாம். 

 

             367                
 

35 ) இாஜதாளபம் காட்சிப்தகுிகபில் ின அபள திாபர்கபின் ிர்ாக சசனவு சாளக 

2/3 தங்கு தகட்திளண காட்சிின் தங்கபிப்பு சாளக 2015-2016 ள சசலுத்ப்தட்டுள்பது. 

ற்ததாது 2016-2017 ம் யடத்ிற்கு ய 8,20,536/- ( யதாய் ட்டு னட்சத்ி இயதாித்து தற்நி 
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பப்தத்ி ஆய ட்டும்)சசலுத் சாிித்து ண்டனத்துள இக்குர் ின அபளப்திதடு 

துளநின் பனம் ( .க.ண்.அ8/3534/19சி1  ாள் 04.11.2019. ப்சதற்யள்பது. 

 தற்தடி சாளக ய 8,20,536/- 2016-2017 யடத்ிற்கு ின அபள கட்டம் 

சசலுத்துற்கு ன்நத்ின் அதிக்கு ளக்கப்தடுகிநது.(8597/2019/ப்1) 

 

அ.கு- 

1 ) ன்நம் அதிக்கனாம். 

             368                

 

36 ) இாாளநதண் கா்சிக்குித ப ்ளணடாடத்ி் அளண்துந்ந அண்ணா 

உஞபகட்தி் உந்ந எள டணஷி், பக்ஸி , ாத் ் , கிளஞ் ் , ஆ.். சிஸ்ண் 

ண்றுண் ப் விநக்குகந் ழுடாகிபந்நது. இளப அளட்ளடபண் ழுது ாட்்து சி 

டசத்பட்குித உட்நடச டசவுடட்டாளக ரூ 50,000/-( ரூாத் ஐண்டாபேண்)க்கு 

ண்ட்தி் அனுணதி நபஞ்்டுகிது. ( 6524/2019/அ1) 

 

அ.கு- 

1 ) அனுணதிக்காண். 

             369                

37 ) இாாளநதண் கா்சிபே் அளட்து பிிவுகநிலுண் உந்ந எழுட்டக்ந் 

அளணபண் எஸ் ள் நசக்ந் ண்றுண் கஞிஞிக்குித நாலிங் குஷ் நசக்ந் 

ண்றுண் பீநாக்கந் ழுடாகிபந்நது இளப அளட்ளடபண் ழுது ாட்்து சி 

டசத்பட்குித உட்நடச டசவுடட்டாளக ரூ 50,000/-( ரூாத் ஐண்டாபேண்)க்கு 

ண்ட்தி் அனுணதி நபஞ்்டுகிது. ( 2255/2019/இ1) 

 

அ.கு- 

1 ) அனுணதிக்காண். 

 

             370                

38 )                                                      

                                                         2019-2020 

                                110      12/06/2019       30,00,000/- (       

      )                                                     

27/11/2019                                                          

                                             . 

1.                                               

                ஐ.   . . .    8/2007-2008  , 37 ,                    , 

         -594110. 

2.                                                  

              ஐ.   . .         .   . .ஐ.    6/2006-2007 18 A/27         

                      -549210. 

3.                                                     

     , 28 ,                       ,            -703600. 

 

                                                       

                                          ஐ.   . .         .   . .ஐ. 

6/2006-2007 , 18A/23ஏ                      ,                   
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1.                  . 
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