
திருப்தத்தூர் காட்சி 

  2022-ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் ாம் 30.12.2022-ம் ாள் வள்ளிக்கிம காமன 

11.00 ணிக்கு திருப்தத்தூர் காட்சி அலுனக கன்ந கூடத்தில் கன்ந மனர் 

அர்கபால் டத்ப்தட உள்ப சாா கூட்ட டடிக்மககள். 

வதாருள்கள் 

170) இந்காட்சி ல்மனக்குட்தட்ட 35 து  ார்டு TMC கானனி தகுதியில்   சர்வ 

ார்டு 2, பிபாக் 2, கபவு ண் 93 –ல் 12141 ச.மீ தப்தபவில் உள்ப காட்சிக்கு 

வசாந்ாண இடத்தில் கரின் மப்தகுதியில் வடுஞ்சாமனயிமண எட்டி 

குடியிருப்பு தகுதிகளுக்கு இமடயில் அமால்  ாட்ட ஆட்சித் மனர் 

அர்கள் காட்சி இடத்தில் 2.5 க்கர் தப்தபவில் பூங்கா வம்தாட்டு தணிகள் 

வற்வகாள்ப  காட்சியின் இடம்  வமப்தடுகிநது ண  வரில் வரிவித்துள்பார். 

அவ்விடம் க ஆங்களில் ாடு அறுக்கும் வாட்டி மகப்தாட்டில் 

அமகிநது. வலும் அங்கன்ாடி, சமுா கழிப்பிடம், இண்டு வகாயில்கள், 

உத்வச  க னாழ்வு ருத்துமண  இடஎதுக்கீடு ஆகிம அவ்விடத்தில் 

அமகிநது. 2.5 க்கர் தப்தபவு இடத்தில் ஆக்கிமிப்புகமப  காலி வசய் ாட்ட 

ஆட்சித் மனால் உத்திவிடப்தட்டுள்பது.  

         வற்தடி இடத்தில் காட்சியில் தூய்ம தணிாபர்களின் 88 

குடியிருப்தாபர்கள் ற்சம் சித்து ருகிநார்கள். எய்வு வதற்ந பிநகும் வாடர்ந்து 

காட்சி இடத்திவனவ குடியிருப்பு கட்டடங்கள் கட்டி சித்து ருது வரி 

ருகின்நது. அவ்ாறு  அனுதி மீறி வாடர்ந்து அவ்விடத்திவனவ சிப்தது 

காட்சி இடத்தின் ஆக்கிமிப்பிமண சார்ந்து. வற்தடி சித்து ரும்  குடியிருப்பு 

தகுதி ஆக்கிமிப்பு தகுதிாக கருப்தடுகிநது. ணவ, காட்சி மூனம் மிழ்ாடு 

ாட்ட காட்சிகளின் சட்டம் 1920-ஆம் ஆண்டு பிரிவு 182 (1) (2) ற்றும் 

362ன்தடி  15 ாட்களுக்குள்  காட்சி இடத்தில் உள்ப குடியிருப்புகமப  காலி 

வசய் அறிவிப்பு ங்கப்தட்டுள்பது.  

  வலும் ாட்ட ஆட்சிர் அர்கள் பூங்கா அமக்க வகாரும் காட்சி இடத்திற்கு   

ன்நத்தின் அனுதி வதற்றும்  காட்சி நிர்ாக இக்குர், வசன்மண அர்களின் 

அனுதி வதற்று 2.5 க்கர் தப்தபவு காட்சி இடத்திமண ங்க ன்நத்தின் 

அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 

 

அலுனக குறிப்பு 

1) காட்சிக்கு வசாந்ாண இடத்திமண காலி வசய் அறிவிப்பு  ங்கிம 

ன்நம் அனுதிக்கனாம். காட்சி இடம் மீட்கனாம். 

2)  காட்சிக்கு வசாந்ாண இடத்தில் காட்சிக்கு ருாய் ஈட்டும் தணிகள் 

வற்வகாள்பனாம். 



3) அங்கன்ாடி, சமுா கழிப்பிடம், உத்வச  க னாழ்வு ருத்துமண  

இடஎதுக்கீடு ஆகிம அவ்விடத்தில் அம ன்நம் அனுதிக்கனாம்.  

4) பிந துமந தன்தாட்டிற்கு ங்க காட்சி நிர்ாக இக்குர், வசன்மண 

அர்களின் அனுதி வதற்று 2.5 க்கர் தப்தபவு இடத்திமண ங்க ன்நம் 

மூனம் முடிவு வசய்னாம். 

.க.ண்130/2022/ப்1 

 

தீர்ாணம் ண்.170,   ாள்.30.12.2022 

            . 

 

கன்நத்ால் வகாண்டுப்தட்ட தீர்ாணம் : 
 

அ. காட்சிக்கு வசாந்ாண இடத்திமண காலி வசய் அறிவிப்பு ங்கிம 

ன்நம் அனுதிக்கனாம். காட்சி இடம் மீட்கனாம். 

ஆ. காட்சிக்கு வசாந்ாண இடத்தில் காட்சி ருாய் ஈட்டும் தணிகள் 

வற்வகாள்பனாம். 

இ. பூங்கா வம்தாட்டு தணிகள் வற்வகாள்ம ன்நம் மூனம் நிாகரிக்கப்தடுகிநது. 

 

 

171)    இந்காட்சி ல்மனக்குட்தட்ட 35 து  ார்டு TMC கானனி தகுதியில்   சர்வ 

ார்டு-2, பிபாக் 2, கபவு ண் 93 –ல் 12141 ச.மீ  அல்னது 3.00  க்கர் தப்தபவில் உள்ப 

காட்சிக்கு வசாந்ாண இடத்தில் கரின் மப்தகுதியில் வடுஞ்சாமனயிமண எட்டி 

குடியிருப்பு தகுதிகளுக்கு இமடயில் அமால்  ாட்ட ஆட்சித் மனர் அர்கள் 

காட்சி இடத்தில் 2.5 க்கர் தப்தபவில் பூங்கா வம்தாட்டு தணிகள் வற்வகாள்ப  

காட்சியின் இடம்  வமப்தடுகிநது ண  வரில் வரிவித்துள்பார். அவ்விடம் க 

ஆங்களில் ாடு அறுக்கும் வாட்டி மகப்தாட்டில் அமகிநது. வலும் அங்கன்ாடி, 

சமுா கழிப்பிடம், இண்டு வகாயில்கள் ற்றும் குபம் ஆகிம  அமகின்நது. வலும் 

50 வசன்ட் தப்தபவு  இடத்தில் ற்கணவ உத்வச  க னாழ்வு ருத்துமணக்கு   

இடஎதுக்கீடு வசய்ப்தட்டுள்பது. 2.5 க்கர் தப்தபவு இடத்தில் ஆக்கிமிப்புகமப காலி 

வசய் ாட்ட ஆட்சித் மனால் உத்திவிடப்தட்டுள்பது.  

            வலும், வற்தடி இடத்தில் காட்சியில் தூய்ம தணிாபர்கள் 88 

குடியிருப்தாபர்கள் ற்சம் சித்து ருகிநார்கள். ஏய்வு வதற்ந பிநகும் வாடர்ந்து 

காட்சி இடத்திவனவ குடியிருப்பு கட்டடங்கள் கட்டி சித்து ருது வரி ருகின்நது.  

ற்றும் ணிக உதவாக  கமடகள் ஆக்கிமிப்பு  3 Workshops அமந்துள்பது. அவ்ாறு  

அனுதி மீறி வாடர்ந்து அவ்விடத்திவனவ சிப்தது காட்சி இடத்தின் ஆக்கிமிப்பிமண 

சார்ந்து. வற்தடி சித்து ரும்  குடியிருப்பு தகுதி ஆக்கிமிப்பு தகுதிாக கருப்தடுகிநது. 



ணவ, காட்சி மூனம் மிழ்ாடு ாட்ட காட்சிகளின் சட்டம் 1920-ஆம் ஆண்டு 

பிரிவு 182 (1) (2) ற்றும் 362ன்தடி  15 ாட்களுக்குள்  காட்சி இடத்தில் உள்ப 

குடியிருப்புகள்  ற்றும் ணிக உதவாக  கமடகமப   காலி வசய் 8.11.2022-ம் வதி  

அறிவிப்பு ங்கப்தட்டுள்பது.  

         வலும் 35 து ார்டு க ன்ந உறுப்பிணர் அர்கள் 14.11.2022-ம் வதி 

கடித்தில் வற்தடி TMC கானனி தகுதியில்   வதாது க்களுக்கு தன்வதறும் மகயிலும்,  

காட்சிக்கு ருாய் ஈட்டும் மகயில் ணிக பாகம் கட்டுற்கும், சமுா கூடம் , 

க னாழ்வு மம், நிா விமன கமட ற்றும் குந்மகளுக்காண அங்கன்ாடி 

அமத்து க் வகாரியுள்பார்.  ணவ வற்தடி இடத்தில் 35 து ார்டு க ன்ந 

உறுப்பிணர் அர்களின் வகாரியுள்ப இட எதுக்கீடுகள் ற்றும் வற்காண் தணிகள் வசய் 

ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 

 

அலுனக குறிப்பு 

1) காட்சிக்கு வசாந்ாண இடத்திமண காலி வசய் அறிவிப்பு  ங்கிம ன்நம் 

அனுதிக்கனாம். காட்சி இடம் மீட்கனாம். 

2)  காட்சிக்கு வசாந்ாண இடத்தில் காட்சிக்கு ருாய் ஈட்டும் தணிகள் 

வற்வகாள்பனாம். 

3) அங்கன்ாடி, சமுா கழிப்பிடம், உத்வச  க னாழ்வு ருத்துமண  

இடஎதுக்கீடு ஆகிம அவ்விடத்தில் அம ன்நம் அனுதிக்கனாம்.  

4) காட்சி நிர்ாக இக்குர், வசன்மண அர்களின் அனுதி வதற்று காட்சிக்கு 

ருாய் ஈட்டும் மகயில் ணிக பாகம் கட்டுற்கு ன்நம் மூனம் முடிவு 

வசய்னாம். 

 

.க.ண்130/2022/ப்1 

தீர்ாணம் ண்.171,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

172)     இந்காட்சி ல்மனக்குட்தட்ட  திருப்தத்தூர் காட்சியின் கிா சர்வ ண் 

180/1, 181/1, 181/2–ல் அமயும் குடியிருப்பு மணப்பிரிவுக்காண சாமன அமப்பு 

மப்தடம் கர் ஊமப்பு துமந, திருப்தத்தூர் ாட்ட கர் ஊமப்பு துமந அலுனகம் 

வகாப்பு ண் Roc.No.GZWAWQAB/2022/TCP   ாள் 8.11.2022 வதியில் உத்வச 

மணப்பிரிவின் 18575 ச.மீ அல்னது 4.59 க்கர் தப்தபவில் சாமன அமப்பு  அனுதி 

மப்தடம் காட்சிக்கு ப்வதற்றுள்பது. அதில்  வதாது உதவாகம், பூங்கா தகுதி, 

புல்வளி,  சாமனகள் ற்றும் மூமன முடக்குகள்  கீழ்கண்டுள்பாறு காட்சிக்கு ாண 

தத்திம் வசய் வரிவிக்கப்தட்டுள்பது. 

இணம் அபவீடுகள் கபவு ண் 

சாமன ண் 1-க்காண தப்பு  419.50 ச.மீ  (10.00 மீ. அகனம்)  181/1 

சாமன ண் 2 க்காண தப்பு  535.10 ச.மீ (9.00 மீ. அகனம்) 181/1 



சாமன ண் 3 க்காண தப்பு  731.20 ச.மீ (10.0  மீ. அகனம்) 181/1, 181/2 

சாமன ண் 4 க்காண தப்பு  176.18 ச.மீ (7.20 மீ. அகனம்) 181/2 

சாமன ண் 5 க்காண தப்பு  800.80 ச.மீ (10.00 மீ. அகனம்) 181/2 

சாமன ண் 6 க்காண தப்பு  1005.40 ச.மீ (10.00 மீ. அகனம்) 181/2, 180/1 

சாமன ண் 7 க்காண தப்பு  504.00 ச.மீ (7.20 மீ. அகனம்) 180/1 

சாமன ண் 8 க்காண தப்பு 510.91 ச.மீ (7.20 மீ. அகனம்) 180/1 

சாமன ண் 9 க்காண தப்பு 418.36 ச.மீ (9.00 மீ. அகனம்) 180/1 

சாமன ண் 10 க்காண தப்பு 449.70 ச.மீ (7.20 மீ. அகனம்) 180/1 

மூமன முடக்கு – 16 Nos  16.87 ச.மீ (1.5 மீ x 1.5 மீ ) 180/1, 181/1, 181/2 

வதாது உதவாகம்   109.68 ச.மீ 180/1 

பூங்கா தகுதி 1385 ச.மீ 180/1 

புல்வளி 120 ச.மீ 180/1 

வாத்ம்  7182.70 ச.மீ 

      வற்கண்டுள்ப 7182.70 ச.மீ அல்னது 77285.85 சது அடிகள்  தப்தபவு  வகாண்ட  

வதாது உதவாகம், பூங்கா தகுதி, புல்வளி,  சாமனகள் ற்றும் மூமன முடக்குகள் ஆகி 

வதாது எதுக்கீடுகமப  வதாது ாணாக  திரு. ஆர். வணுவகாதால் /வத ாஜி வல், கவு 

ண் 9 கங்கான் வரு, திருப்தத்தூர் ன்தர்  ஆமாபர், திருப்தத்தூர் காட்சி  

வதரில் ாண  தத்திம்   ண் 2842/2022 ாள் 30.11.2022  -ல் தத்தி ததிவு வசய்து 

ஆம் காட்சியில் சர்ப்பித்துள்பார். வற்தடி காட்சிக்கு ப்வதற்ந ாண தத்திம் 

ன்நத்தின் தார்மக்கும் ததிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

 

அலுனக குறிப்பு  

          இந்காட்சி ல்மனக்குட்தட்ட கிா  சர்வ ண்  180/1, 181/1, 181/2–ல்  அமயும் 

குடியிருப்பு மணப்பிரிவுக்காண சாமன அமப்பு மதடம் கர் ஊமப்பு துமந , 

திருப்தத்தூர் கர் ஊமப்பு துமந அலுனகம் வகாப்பு ண்                                                                   

Roc.No. GZWAWQAB/2022/TCP-ல் ாள் 8.11.2022ம் வதியில்  உத்வச மணப்பிரிவின் 

18575 ச.மீ அல்னது 4.59 க்கர்  எப்புல் வதற்ந சாமன அமப்பு அனுதி மதடம் 

காட்சிக்கு ப்வதற்நமயும் வற்தடி மதடத்தில் வரிவித்துள்பாறு  7182.70 ச.மீ 

அல்னது 77285.85 சது அடிகள்  தப்தபவு  வகாண்ட  வதாது உதவாகம், பூங்கா தகுதி, 

புல்வளி,  சாமனகள் ற்றும் மூமன முடக்குகள் ஆகி வதாது எதுக்கீடுகமப 

ஆமாபர், திருப்தத்தூர் காட்சி  வதரில் தத்திம் ண் 2842/2022   ாள் 



30.11.2022-ல்    ாண  தத்திம்  வசய்து ப்வதற்நம ன்நம் ததிவு வசய்தும், ப்வதற்ந 

ாண தத்தித்திமண கர் ஊமப்பு துமநக்கு வல் டடிக்மகக்கு  அனுப்தனாம். 

.க.ண் 1456/2022/ப்1 

தீர்ாணம் ண்.172,   ாள்.30.12.2022 

           . 
 

173)      திருப்தத்தூர் காட்சியில் அசாம நிமன ண்.92, காட்சி நிர்ாகம் ற்றும் 

குடிநீர் ங்கல் துமந, ாள்.24.06.2022ன்தடி திருப்தத்தூர் காட்சியில் 36 ார்டு 

குழுக்களுக்கும் ற்றும் 144 தகுதி சதாக்களுக்கும் அசாமயின் தடி ல்மனகள் 

பிரிக்கப்தட்டு ாட்ட அசிழில் 29.10.2022 –ஆம் வதி வளியிடப்தட்டது.  ாட்ட 

அசிழில் வளியிடப்தட்ட 36 ார்டுகளுக்காண ல்மனகள் விம் கீழ்கண்டுள்பாறு 

ன்நத்தின் தார்மக்கும் ததிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது.  

 







































 



அலுனக குறிப்பு 

             ாட்ட அசிழில்  29.10.2022 –ஆம் வதி வளியிட்டப்தட்ட  36 

ார்டுகளுக்காண ல்மனகள் அடங்கி விம்  ‘ாட்ட அசிழ்’  ன்நத்தில் ததிவு 

வசய்னாம். 

.க.ண்.1337/2022/ப்1 

தீர்ாணம் ண்.173,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

174)      இந்காட்சி ல்மனக்குட்தட்ட  திருப்தத்தூர் காட்சியின் கிா சர்வ  ண் 

179/3, 180/2–ல் உத்வச மணப்பிரிவின் 14730 ச.மீ அல்னது 3.64 க்கர் தப்தபவில் 

திரு.வசந்தில் முருகன், 18/2 சின்ணக்குபம் ாரிம்ன் வகாயில் வரு, திருப்தத்தூர் 

ன்தருக்கு   குடியிருப்பு மணப்பிரிவுக்காண  இறுதி எப்புல் ங்க  கர் ஊமப்பு 

தும இக்குர், கர் ஊமப்பு துமந அலுனகம், திருப்தத்தூர் அர்களின் கடிம் Roc 

No.GS5P4M4C-2022/TCP  ாள்.13.10.2022-ல் சிநப்பு நிதந்மணகளுடன் வாழில் நுட்த 

அனுதி ப்வதற்றுள்பது. காட்சி மூனம் இறுதி எப்புல் ங்க னுாால் 

மணப்பிரிவில் வசய்து முடிக்கப்தட்ட புமகப்தடங்கள் ற்றும்    உள்பாட்சிக்கு ற்றும் அசு 

கக்கில் வசலுத் வண்டி வாமக   வசலுத்தியுள்பார்.                                  

         மணப்பிரிவில் அடிப்தமட சதிகபாண சாமன அமப்பு, மநீர் டிகால் அமப்பு, 

வரு விபக்குகள் அமத்ல், சிறுதானங்கள் அமத்ல், பூங்கா ற்றும் திநவிடங்களுக்கு 

கம்பி வலி அமத்ல், குடிநீர் தகிர்ாண குாய் அமத்ல்,  வதான்ந தணிகள் 

மணப்பிரிவு உரிமாபர் ாாகவ  வற்தடி தணிகள் வசய்து  முடித்துள்பார். அசாம 

ற்றும் கர் ஊமப்பு தும இக்குர், திருப்தத்தூர் அர்களின் கடி உத்வில் 

குறிப்பிட்டுள்ப ழிகாட்டுல்களின் தடி மணப்பிரிவில் தணிகள் வற்வகாள்பப்தட்டுள்பது 

ண னுாால் வரிவிக்கப்தட்டு கீழ்கண்டுள்ப ஆங்கமப சர்ப்பித்துள்பார். 

 

1) வற்தடி தணிகமப அருகில் உள்ப வதாறியில் கல்லூரி ாயினாக ற்றும் காட்சி 

வதாறிாபர் மூனம் ஆய்வு வற்வகாள்பப்தட்டு அர்களிடமிருந்து அறிக்மக    

17.11.2022-ம் வதியில் PODHIGAI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 

TIRUPATTUR  ன்தரிடமிருந்து வதநப்தட்டுள்பது.  

2) மணப்பிரிவு மதடத்தில் காட்டப்தட்டுள்ப சாமனகள் அமத்தும், மநீர் 

டிகால் அமத்தும், வரு விபக்குகள் அமத்தும் சிறுதானங்கள் அமத்தும், 

பூங்கா ற்றும் திநவிடங்களுக்கு கம்பி வலி அமத்தும், குடிநீர் தகிர்ாண குாய் 

அமத்தும்,  தணிகள் முடிக்கப்தட்டற்காண  புமகப்தடங்கள் ற்றும் அறிக்மக   

வதாறிாபர் பிரிவு மூனம் 28.11.2022-ம் வதியில்  வதநப்தட்டுள்பது. 

3)  காட்சிக்கு ாண சாசணத்தின் ாயினாக வதநப்தட்ட வசாத்து, நின அபம 

ஆங்கள் உட்பிரிவு வசய்  இமபம் மூனம் விண்ப்பித்து உட்பிரிவு 

கட்டம் வாமக ரூ.4400/- ாள் 16.09.2022-ல்  வசலுத்தி சீது சர்ப்பித்துள்பார். 



4) கீழ்கண்டுள்பாறு அசு கக்கு ற்றும் காட்சிக்கு வசலுத் வண்டி   

மணப்பிரிவிற்காண வாமக வசலுத்தி சீது கல்கள் சர்ப்பித்துள்பார்.  

. 

ண் 
இணம் 

வாமக 

ரூ. 

காட்சி  கக்கில் வசலுத் 

வண்டி விம் 

1 அசு கக்கில் வசலுத் 

வண்டி  ார்க்வகட் திப்பில் 3% 

சவீம் வாமக 

28500.00 033/TP1/1/22-23/0000931                     

ாள் 08.11.2022 

2 தாரிப்பு தணிகளுக்காண மப்பு 

வாமகாக ரூ.1.00 இனட்சம் எரு 

க்கருக்கு  வீம் 3.64 க்கருக்கு  

மப்புத் வாமக 

364000.00 மப்புத் வாமக 

033/TP1/1/22-23/0000569                    

ாள் 04.11.2022 

3 மணப்பிரிவு கட்டம் மப்புத் 

வாமக எரு வெக்டருக்கு 

ரூ.15000/- வீம் 3.64 க்கர் 

(1.5வெக்டர்)  

22500.00 மப்புத் வாமக 

033/TP1/1/22-23/0000570                     

ாள் 04.11.2022 

4 அபிவிருத்தி கட்டம் எரு சது 

மீட்டருக்கு ரூ.2 வீம் 14730 

சது.மீட்டருக்கு  

29460.00 அபிவிருத்தி கட்டம் 

033/TP1/1/22-23/0000582                    

ாள் 04.11.2022 

5 மணப்பிரிவு கூாய்வு கட்டம் 

சது மீட்டருக்கு ரூ.2 வீம் 14730 

சது.மீட்டருக்கு 

29460.00 அபிவிருத்தி கட்டம் 

033/TP1/1/22-23/0000583                   

ாள் 04.11.2022 

6 மணப்பிரிவில் உள்ப 84 

மணகளுக்கு கூாய்வு கட்டம் 

ரூ.1000/- வீம்  

84000.00 033/TP1/1/22-23/0000932                     

ாள் 08.11.2022 

வற்தடி வாழில்நுட்த அனுதி வதற்று ப்வதற்ந கர் ஊமப்பு தும 

இக்குர், அர்களின்  உத்திவில் வரிவிக்கப்தட்டுள்ப  சிநப்பு நிதந்மணகள்  ற்றும் 

அசாமயின் ழிகாட்டுலின் தடி  மணப்பிரிவிற்கு இறுதி எப்புல் ங்க  

ன்நத்தின்  தார்மக்கும் ததிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது.  

அலுனக குறிப்பு :   

1)  னுார் மணப்பிரிவிற்கு வசலுத்தி  வாமகயிமண ற்கனாம். 

2)  அடிப்தமட சதிகபாண சாமன அமப்பு, மநீர் டிகால் வரு விபக்குகள்,    

சிறுதானங்கள், பூங்கா ற்றும் திநவிடங்களுக்கு கம்பி வலி, குடிநீர் தகிர்ாண குாய்,  

வதான்ந தணிகளுக்கு வதாறிாபர் பிரிவு மூனம் வதநப்தட்ட அறிக்மக ற்றும் 

வதாதிமக வதாறியில் கல்லூரி மூனம் வதநப்தட்ட அறிக்மகம ற்கனாம். 

3) கர்  ஊமப்பு தும இக்குர், அர்களின் உத்திவில் வரிவிக்கப்தட்டுள்ப  

சிநப்பு நிதந்மணகள் ற்றும் அசாமயின் ழிகாட்டுலின் தடி இறுதி எப்புல் 

ங்கனாம். 

.க.ண்.1223/2022/ப்1 

தீர்ாணம் ண்.174,   ாள்.30.12.2022 

           . 



 175)    இந்காட்சி ல்மனக்குட்தட்ட  தகுதியில் புதுப்வதட்மட வாடு 4து வருவில் 

அனுதிற்ந மணப்பிரிவு  சர்வ ார்டு-1, பிபாக்-28, கபவு ண் 1020,1022, 1036,()                

1037–ல் 1979-ம் ஆண்டுக்கு முன்பு அமக்கப்தட்ட அனுதிற்ந மணப்பிரிவில்  வதாது 

க்களுக்கு தாம இல்னால் இருந்து ந்து. அப்தகுதி க்கள் சட்டன்ந வதம 

னுக்கள் குழுவிற்கு னு வசய்ன் அடிப்தமடயில் காட்சி மூனம் ஆய்வு 

வசய்ப்தட்டது.  வதாது க்கள் ற்வதாது தன்தடுத்துகின்ந நிமனயில் உள்ப சாமனாணது  

தாதி காட்சி சார்ந்ாகவும், தாதி தட்டாாம சார்ந்ாகவும் இருந்து.  திருப்தத்தூர் 

வாகுதி சட்டன்ந வதம மனர், ட்டாட்சிர், காட்சி ஆமர் ற்றும் காட்சி 

அலுனர்கள், க ன்ந மனர்  ற்றும் வதாது  க்கள் ஆகிவாருடன் மடவதற்ந 

வதச்சு ார்த்ம மூனம்   தீர்வு காப்தட்டது. னுார் திருதி.வக.தாப்தாத்தி வ.24சி 

புதுப்வதட்மட வாடு 4து வரு, திருப்தத்தூர்  ன்தர் ணது  தட்டா இடத்திமண காட்சி  

சாமனயுடன் இமத்து வதாது க்களுக்காக வதாது ழி ாணம் வசய்ாக 27.10.2022-ல் 

கடிம் மூனம் எப்புல் ங்கியுள்பார். ணவ வதாது க்களுக்காக கீழ்கண்டுள்பாறு  

னுார் ங்கும் 1184 ச.அடிகள் தட்டா இடத்திமண வதாது ழிாக  தத்தி ததிவு 

வசய்ப்தட்டது.  

           1 து ாக்கு -  ார்டு -1, பிபாக்-28, கபவு ண் 1037/2B1 கீழ்வல் டபுநம் 14 

அடி, வன்புநம் 16 அடி, வன்டல் கிக்கு புநம் 40 அடி, ஆக இன் த்தியில் வாத்ம்                        

600 சதுடிகள் , 

             2து ாக்கு-  ார்டு -1, பிபாக்-28, கபவு ண் 1036/1A1B1C  ஆகிற்றில் 

கனந்ாற் வதால் கீழ்வல் இருபுநமும் 8 அடி, வன்டல் இருபுநமும் 73 அடி ஆக இன் 

த்தியில் வாத்ம் 584 சதுடிகள். 

  வற்கண்டுள்ப  தட்டா இடம் காட்சிக்கு ாண தத்திம் ண் 2763/2022 ாள் 

28.11.2022-ல் தத்தி ததிவு வசய்ப்தட்டம  ன்நத்தின் தார்மக்கம் ததிவிற்கும் 

மக்கப்தடுகிநது.  

அலுனக குறிப்பு  

1) தட்டா இடம் காட்சிக்கு ாண தத்திம் ண் 2763/2022 ாள் 28.11.2022-ல் தத்தி 

ததிவு வசய்ப்தட்டம  ன்நம் அனுதிக்கனாம்.  

2) 1979-ம் ஆண்டுக்கு முன்பு அமக்கப்தட்ட அனுதிற்ந மணப்பிரிவில்  வதாது 

க்களுக்கு தாம இல்னால் இருந்து ந்து. அப்தகுதி க்கள் சட்டன்ந வதம 

னுக்கள் குழுவிற்கு னு வசய்ன் அடிப்தமடயில் தட்டா இடத்திமண காட்சி  

சாமனயுடன் இமத்து வதாது க்களுக்காக வதாது ழி ாணம் ங்கிம ன்நம் 

ற்கனாம். 

.க.ண் 130/2022/ப்1 

தீர்ாணம் ண்.175,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 



176)  இந்காட்சி ல்மனக்குட்தட்ட தகுதியில்  ார்டு ண் 24-ல் திருண்ாமன 

வயின் வாடு வடுஞ்சாமனயிமண  எட்டி சர்வ ார்டு 4, பிபாக் -7 கபவு ண் 

338/1A2-யில்   22400 சது மீட்டர்  தப்தபவு உள்ப இடத்தில் 4295.6 சது மீட்டர் 

தப்தபவில்  ம பம் ற்றும் மூன்று பங்களுடன் கூடி  புதிாக கட்டப்தட்டு ரும் 

புதி ாட்ட கால் கண்காணிப்தாபர்  அலுனகம் கட்டத்திற்கு கர் ஊமப்பு 

இக்குர், கர் ஊமப்பு துமந அலுனகம், திருப்தத்தூர் அர்களின் வாழில் நுட்த 

அனுதி ண்UUNPN9QV ற்றும் மண எப்புல் ROC.SWP/BPA/003021/16/2022 

அனுதியுடன் ப்வதற்றுள்பது.     வலும் காட்சி மூனம் இறுதி எப்புல் ங்க 

வரிவித்து ப்வதற்றுள்ப ROC   NO: SWP/BPA/003021/2022-யில்   கட்டட அனுதியுடன் 

ப்வதற்றுள்ப கட்டட மப்தடங்கள் ண் SWP/DTCP/Tirupathur/BP.NO.01/2022 ண 

ண்ணிடப்தட்டு அனுதி ங்கப்தட்டு உத்திவுடன்  மப்தடங்கள் ப்வதற்றுள்பது.  

            வலும், அசு சார்ந் கட்டங்களுக்கு காட்சி மூனம் கட்டட உரிம் கட்டங்கள் 

சூலிக்கப்தடுதிலிருந்து மிழ்ாடு எருங்கிமந் பர்ச்சி ற்றும் கட்டட விதிகள் 

2019 ற்றும் 2020-ல் விதிவினக்கு அளிக்கப்தட்டுள்பது.வற்தடி கட்டடத்திற்கு ந்வி 

கட்டமும் இன்றி அனுதி அளிக்குாறு கால் கண்காணிப்தாபர் அர்களின் அலுனக 

கடிம் .க.ண் F3/006586/2022 ாள் 14.12.2022-ம் வதி கடித்தில் வகாரியுள்பார்.  

           ணவ புதி ாட்ட கால் கண்காணிப்தாபர்  அலுனகம் கட்டடத்திற்கு கட்டட  

உரிம் கட்டங்கள் சூலிக்கப்தடால் காட்சி மூனம் இறுதி எப்புல் ங்கவும்,  புதி 

ாட்ட கால் கண்காணிப்தாபர்  அலுனகம் கட்டத்திற்கு கர் ஊமப்பு துமந, 

திருப்தத்தூர் மூனம் அனுதி வதற்று  ப்வதற்றுள்ப  கடிம் ற்றும் மப்தடங்கள் 

ன்நத்தின் தார்மக்கும் அனுதிக்கும்  மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு 

   அசு சார்ந் கட்டங்களுக்கு காட்சி மூனம் கட்டட உரிம் கட்டங்கள் 

சூலிக்கப்தடுதிலிருந்து மிழ்ாடு எருங்கிமந் பர்ச்சி ற்றும் கட்டட விதிகள் 

2019 ற்றும் 2020-ல் விதிவினக்கு அளிக்கப்தட்டுள்பால் புதி ாட்ட கால் 

கண்காணிப்தாபர்  அலுனகம் கட்டடத்திற்கு கட்டட  உரிம் கட்டங்கள் 

சூலிக்கப்தடால் காட்சி மூனம் இறுதி எப்புல் ங்க ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

.க.ண் 301/2022/ப்1 

தீர்ாணம் ண்.176,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 



177)    திருப்தத்தூர் காட்சிக்குட்தட்ட விடுதட்ட தகுதியில் 3" PVC தகிர்ாணக் குாய் 

அமக்கும் தணிக்கு ரூ.3.00 இனட்சத்திற்கு எப்தந்ப்புள்ளி 09.09.2022 அன்று 

வகாப்தட்டதில் ப்வதற்ந எப்தந்ப்புள்ளியின் எப்புவாக்கு தட்டில் விம். 

 

. 

ண். 

எப்தந்ாரின் வதர் திப்பீட்மட விட அதிகம் / 

குமநவு 

1 மூர்த்தி 

எப்தந்ார் 

0.90% திப்பீட்மட விடஅதிகம் 

2 புஷ்தான் 

எப்தந்ார் 

0.10% திப்பீட்மட விடகுமநவு 

வற்தடி தணிக்கு குமநந் எப்தந்புள்ளி ங்கி திரு.M. புஷ்தான், எப்தந்ாருக்கு 

தணி உத்திவு ங்க ன்நத்தின் தார்மக்கும் அனுதிக்கும் மக்கப்தடுகிநது. 
 

அலுனக குறிப்பு : 

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

2. வற்தடி தணிக்கு குமநந் எப்தந்புள்ளி ங்கி எப்தந்ார்களுக்கு ப்வதறும் 

ன்நத்தின் அனுதி திர்வாக்கி கன்ந மனரின் முன் அனுதி வதற்று தணி 

உத்விமண ங்கிமண ன்நம் அங்கீகரிக்கனாம். 

தீர்ாணம் ண்.177,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

178) திருப்தத்தூர் காட்சியில் கீழ்காணும் தணிகளுக்கு று எப்தந்ப்புள்ளி வகாப்தட்டதில் 

09.09.2022அன்று ப்வதற்ந எப்தந்ப்புள்ளியின் எப்புவாக்கு தட்டில் விம். 

1. ார்டு ண்.3 ற்கணவ உள்ப ஆழ்துமப கிற்றில் மின்தம்பு வதாருத்தி 

சின்வடக்ஸ் உடன் மதப்மனன் சிவண்ட் கான்கிரீட் சாமன மீது நீட்டிப்பு வசய்து 

கான்கிரீட் வதாடுல் தணி 1.  வதாஸ்வகா கர் 2.  சிாஜ் வதட்மட புதி  கானனி 

திப்பீட்டு வாமக  ரூ. 3.80 இனட்சம். 

 

1 வணுவகாதால்  

எப்தந்ார் 

 

0.05 திப்பீட்மட விட 

குமநவு  

2 வக. மூர்த்தி  

எப்தந்ார் 

0.90 திப்பீட்மட விட 

அதிகம்  

 

2.ார்டு ண்.13 திாகி சிம்தணார் வருவில்  புதி மநீர் டிகால்ாய் ற்றும் 

கல்வட்டு அமக்கும்  தணி திப்பீட்டு வாமக  ரூ. 3.00 இனட்சம். 

1 வக.வசகர்  

எப்தந்ார் 

0.10 திப்பீட்மட விட 

குமநவு  



2 வக. மூர்த்தி  

எப்தந்ார் 

1.50 திப்பீட்மட விட 

அதிகம்  

3. ார்டு ண்.14 புதுப்வதட்மட வாடு தம  B சந்து வீதிக்கு குடிநீர் சதி வசய் 

திரு.வி.க வாடு கஸ்தூரி  C Mx வீட்டு முன் -ல் இருந்து இமப் வசய்து வகட் 

ால்வு சிஸ்டம் அமத்ல்  ,வகாடிகம்தம் அருகில் ண்ணீர் வாட்டி சீமத்ல் 

ற்றும் இ தணி திப்பீட்டு வாமக  ரூ. 4.00 இனட்சம். 

1 ம். புஷ்தான்  

எப்தந்ார் 

0.10 திப்பீட்மட விட 

குமநவு  

2 வக. மூர்த்தி  

எப்தந்ார் 

1.20 திப்பீட்மட விட 

அதிகம்  

4. ார்டு ண்.28 புதுவதட்மட வாடு  xDC சந்து வீதி மநீர் கால்ாய்  அமத்ல்  

 xDC எருங்கிமந் குந்மகள் பர்ச்சி தள்ளிக்கு கழிமந அமத்ல்   தணி Love 

o Factory அருகில்    திப்பீட்டு வாமக  ரூ. 4.50 இனட்சம். 

1 ம். புஷ்தான்  

எப்தந்ார் 

0.12 திப்பீட்மட விட 

குமநவு  

2 வக. மூர்த்தி  

எப்தந்ார் 

0.96 திப்பீட்மட விட 

அதிகம்  

5. ார்டு ண்.32 இந்திாகர் காட்சி வதாது கிறுக்கு இரும்பு கிரில் அமத்து 

தாதுகாப்பு ற்தடுத்துல் தணி ற்றும் BHNB –    – ல் சிறுதானம் கட்டுல் ற்றும் 

வகாவில் திரில் மின்விமசதம்பு புதுப்பித்ல் தணி திப்பீட்டு வாமக  ரூ. 3.60 

இனட்சம். 

1 ம். புஷ்தான்  

எப்தந்ார் 

0.12 திப்பீட்மட விட 

குமநவு  

2 வக. மூர்த்தி  

எப்தந்ார் 

2.15 திப்பீட்மட விட 

அதிகம்  

 வற்தடி எப்தந்ப்புள்ளி வதநப்தட்ட தணிகளுக்கு குமநந் எப்தந்ப்புள்ளி 

ங்கி எப்தந்ார்களுக்கு தணி உத்திவு ங்க ன்நத்தின் தார்மக்கும் 

அனுதிக்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு : 

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

2. வற்தடி தணிக்கு குமநந் எப்தந்புள்ளி ங்கி எப்தந்ார்களுக்கு ப்வதறும் 

ன்நத்தின் அனுதி திர்வாக்கி கன்ந மனரின் முன் அனுதி வதற்று தணி 

உத்விமண ங்கிமண ன்நம் அங்கரிக்கனாம் 

.க.ண்.55/2022/இ1 

தீர்ாணம் ண்.178,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 



179) திருப்தத்தூர் காட்சி ார்டு ண்.36 த.உ.சா. கர் தகுதியில் புதிாக மநீர் 

கால்ாய் கட்டும் தணிக்கு ரூ.6.60 இனட்சத்தில் தணி வற்வகாள்ப ன்நத்தின் அனுதி 

வண்டப்தடுகிநது.  

அலுனக குறிப்பு  

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

2. தணியின் அச அசிம் கருதி ன்ந அனுதிம திர்வாக்கி கன்ந 

மனரின் முன் அனுதி வதற்று எப்தந்ப்புள்ளி வகா டடிக்மக 

வற்வகாண்டற்கும் ன்நம் அனுதி ங்கனாம்  

.க.ண்.          /2022/இ1 

தீர்ாணம் ண்.179,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

180) 15-து நிதிக்குழு ானிம் 2021-2022ம் ஆண்டிற்காண Un Tied Grant ன் கீழ் திருப்தத்தூர் 

காட்சியில் கம் ற்றும் இமந் தகுதிகளில் கீழ் காணும் புதி LED வருவிபக்குகள் 

வதாருத்திடவும், இற்காண ரூ 88.68 இனட்சங்கள் எதுக்கீடு  வசய்திடவும், பிவமணகமப 

காட்சி நிர்ாக இக்குர், வசன்மண அர்களுக்கு அனுப்பிடவும் ன்ந அனுதி 

வண்டப்தடுகிநது. 

 புதி  LED வருவிபக்குகள்  விம் 

1. ற்கணவ மின் தாமயுடன் உள்ப மின்கம்தத்தில்                            

20W LED Light வதாருத்துல்  

35 Nos. 

2. ற்கணவ உள்ப மின்கம்தத்தில் புதி மின் தாம அமத்து  20W 

LED Light வதாருத்துல்  

690 Nos. 

3. ற்கணவ உள்ப மின்கம்தத்தில் புதி மின் தாம அமத்து  90W 

LED Light வதாருத்துல் 

250 Nos. 

 வாத்ம் 975 Nos. 

அலுனக குறிப்பு 

1,    ன்நம் அனுதிக்கனாம் 

2, தணியின் அச அசிம் கருதி ன்ந அனுதியிமண திர்வாக்கி, கன்நத் மனரின் 

முன் அனுதி வதற்று பிவமமகள் அனுப்த டடிக்மக வற்வகாண்டற்கு ன்நம் 

அனுதி அனுதிக்கனாம். 

.க.ண்.          /2022/இ1 

தீர்ாணம் ண்.180,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 



181) திருப்தத்தூர் காட்சியின் கன்ந கூட்ட அங்கில் ான்ந உறுப்பிணர்கள்  

விாதிக்க துாக எலி வதருக்கி சதியிமண அமக்க வண்டியுள்பது. இற்காண 

திப்பீடு ரூ.1.50 இனட்சத்திற்கு ன்ந அனுதி வண்டப்தடுகிநது.  

அலுனக குறிப்பு  

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

2. தணியின் அச அசிம் கருதி கன்ந மனர் அர்களின் முன் அனுதி 

வதற்று வற்வகாண்ட டடிக்மககளுக்கு ன்நம் அனுதிக்கனாம்.  

.க.ண்.          /2022/இ1 

தீர்ாணம் ண்.181,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

182) திருப்தத்தூர் காட்சி புதி வதருந்து நிமனத்தில் உள்ப ஆண்கள் சிறுநீர் 

கழிப்தமந தழுமடந்து தணற்ந நிமனயில் ண்ணீர் சதி இல்னால் உள்பது ண 

தத்திரிமக வசய்தியில் ப்வதற்நது. ப்வதற்ந வசய்தியின் அடிப்தமடயில் ாட்ட 

ஆட்சிர் அர்களிடம் வரிமடாக ஆட்சிர் அர்கள் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் 

வரிவித்ன் தடி அப்தகுதியில் உள்ப சிறுநீர் கழிப்பிட வதசின்கள் 14 ண்ணிக்மக 

புதிாக ாற்றி அமக்க அக்கட்டிடத்திற்கு ண் பூச்சு வசய்திட, காட்சி MCC 

பாகத்தில் BOVக்காண CHARGING POINT அமக்கவும் ற்றும் TMC கானனியிலுள்ப 

அங்கன்ாடி மத்திற்கு ண்ப்பூச்சு தணி வசய்திட இற்குண்டாண வசனவிணம் 

ரூ.2.30 இனட்சத்திற்கு ன்நத்தின் அனுதி வண்டப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு : 

1.  ன்நம் அனுதி ங்கனாம்.  

2. வற்கண்ட தணிக்காண வசனவிணத்ம காட்சி ருாய் நிதி 2022- 2023  

    நிதியிலிருந்து வற்வகாள்பவும் ன்நம் அனுதி ங்கனாம்.  

3. தணியின் அச அசிம் கருதி ன்ந அனுதிம திர்வாக்கி, கன்ந 

மனர் முன் அனுதி வதற்று எப்தந்ப்புள்ளி வகா டடிக்மக வற்வகாண்டற்கு 

ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 
 

.க ண்.1257/2022/இ1 

தீர்ாணம் ண்.182,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 



183) மிழ்ாட்டில் உள்ப காட்சிகள் ற்றும் ாகாட்சிகளில் உள்ப 

வருவிபக்குகளில் மின்வசமிப்பு 40% ற்தடுத்திட, ற்கணவ உள்ப விபக்குகமப 

LED விபக்குகபாக ாற்நம் வசய்திடவும், மின் வசமிப்பு உதகங்கள் நிறுவிட காட்சி 

நிர்ாகம் ற்றும் குடிநீர் ங்கல் துமந, அசாம ண் G.O.(MS) No. 145, ாள் 

14.10.2022-ல் State Urban Infrastructure Development Fund (SUIDF) திட்டத்தின் கீழ் 

திருப்தத்தூர் காட்சியில் கீழ் காணும் LED மின் விபக்குகபாக ாற்நம் வசய்திடவும், 

மின் வசமிப்பு உதகங்கள் வதாருத்திடவும் ரூ 474.31 இனட்சங்கள் எதுக்கீடு 

வசய்ப்தட்டுள்பது. 

ாற்நம் வசய்யும் மின் வசமிப்பு விபக்குகள் விம் 

1. 20W LED Lights 2100 Nos. 

2. 40W LED Lights   145 Nos. 

3. 90W LED Lights   310 Nos. 

4. 120W LED Lights   406 Nos. 

5. 200W LED Lights                     ( 

For High mast lights ) 

  100 Nos. 

 Total   3061 Nos. 

மின் வசமிப்பு உதகங்கள் விம் 

1. Single phase street light controller   ( SLC) 256 Nos. 

2. Three phase street light controller ( SLC) 60 Nos. 

3. Individualal light Monitor   (ILM) 816 Nos. 

4. Central Control Monitoring Centre  (CCMC)                                         

(for above 1132 equipment’s) 

   1 No. 

 

வற்காண் விபக்குகமப ாற்நம் வசய்து, மின் வசமிப்பு உதகங்கள் 

வதாருத்தி பின், ற்தடும் மின் வசமிப்பு வாமகயிலிருந்து, வற்காண் எதுக்கீடு 

வாமகக்கு 5% ட்டியுடன் 6 ருடங்களில் கடணாக திருப்பி வசலுத்திடவும், வலும் 

மின் வசமிப்பு வாமகக்கு வற்தடும் வாமகயிமண SFC நிதியிலிருந்து ஈடுவசய்ப்தடும் 

ணவும், 

25.04,2022 அன்று மடவதற்ந உர்ட்ட குழுவிணால் நிர்ம் வசய்ப்தட்ட 

 ற்றும் விமன விகித்தில் LED மின் விபக்குகள் ற்றும் மின் வசமிப்பு 

உதகங்கமப, இரு ருட உத்ாத்துடன் அமக்க வண்டும் ணவும், 



மூன்நாம் தர் ப ஆய்வு, இப்தணி வற்வகாள்ளுற்கு முன்,                            

மின் வதாருட்கள் விநிவாகித் பின் ற்றும் மின் வதாருட்கள் வதாருத்தி பின்பும், 

அற்கடுத் பின் ரும் எவ்வாரு ாமும் ஆய்வு வசய்து மின் வசமிப்பு 

அறிக்மகயிமண ங்க வண்டும் ணவும், 

மின் வதாருட்கள் ங்கி வதாருத்தி வகாடுக்கும் எப்தந்ார் வாடர்ந்து 10 

ஆண்டுகள் தாரிப்பு (தாரிப்பு வாமக னி) வசய்திடவும், அசாமயில் 

வரிவிக்கப்தட்டுள்பது. 

வற்காண் அசாமப் தடி இந் காட்சியில் வற்காண் LED விபக்குகபாக 

ாற்நம் வசய்திடவும் ற்றும் மின் வசமிப்பு உதகங்கள் வதாருத்திடவும், இற்காண 

பிவமணகமப அனுப்பிடவும் ன்ந அனுதி வண்டப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு 

1, ன்நம் அனுதிக்கனாம் 

2, ற்தடும் மின் வசமிப்பு வாமகயிலிருந்து இப்தணிக்காண எதுக்கீடு      வாமகயிமண 

திரும்த கடணாக வசலுத் ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

3, தணியின் அசம் கருதி ன்ந அனுதிம திர்வாக்கி, கர்ன்நத் மனரின் 

முன் அனுதி வதற்று பிவமணகள் அனுப்த டடிக்மக வற்வகாண்டற்கு ன்நம் 

அனுதிக்கனாம். 

.க.ண்.1159/2022/இ1 

தீர்ாணம் ண்.183,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

184) ாட்ட ஆட்சித்மனர், திருப்தத்தூர் அர்களின் .க.வத.வ1/2022 

ாள்.27.09.2022 கடித்தில் திருப்தத்தூர் காட்சி ஆமாபர் அர்களுக்கு ாக்கி 

டாக்கி (POC Walkie Talkie) 1 ண் ங்கப்தட்டு உள்பது. இற்குண்டாண வாா 

கட்டம் ரூ.24,957/-க்கு ன்நத்தின் அனுதிக்கு 

மக்கப்தடுகிநது. 
 

அலுனக குறிப்பு : 

1. ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 

2. வற்கண்ட தணிக்காண வசனவிணம் ரூ. 24,957/- காட்சி ருாய் நிதி 2022-

2023ஆம் நிதியிலிருந்து வசனவிணம் வற்வகாண்டம ன்நம் 

அங்கீகரிக்கனாம்.கன்ந மனர் அர்களின் முன் அனுதி வதற்று வாமக 

ங்கனாம். 

.க ண் 1813/2022/S1 

தீர்ாணம் ண்.184,   ாள்.30.12.2022 

           . 



 

185) திருப்தத்தூர் காட்சி ார்டு ண்.36 த.உ.ச. கர் தகுதியில் புதிாக மநீர் 

கால்ாய் கட்டும் தணிக்கு ரூ.6.60 இனட்சத்திற்கு எப்தந்புள்ளி 19.10.2022 அன்று 

வகாப்தட்டதில் ப்வதற்ந எப்தந்ப்புள்ளிகளின்  எப்புவாக்கு தட்டில் விம்  

. 

ண் 
எப்தந்ார் விம் 

திப்பீட்மட விட அதிகம் 

/ குமநவு 

1 S. குவசகன்  

எப்தந்ார்  

0.05% திப்பீட்மட விட 

குமநவு 

2 S. ாவேந்தின்  

எப்தந்ார் 

0.75% திப்பீட்மட விட 

அதிகம்  

அலுனக குறிப்பு  

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

2. வற்தடி தணிக்கு குமநந் எப்தந்ப்புள்ளி ங்கி திரு. S. குவசகன் ன்ந 

எப்தந்ாருக்கு ன்நத்தின் அனுதி திர்வாக்கி கன்ந மனரின் முன் 

அனுதி வதற்று தணி உத்வு ங்கிமண ன்நம் அங்கீகரிக்கனாம்  

 .க.ண்.          /2022/இ1 

தீர்ாணம் ண்.185,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

186) 15-து நிதிக்குழு ானிம் 2021-2022ம் ஆண்டிற்காண Un Tied Grant ன் கீழ் 

திருப்தத்தூர் காட்சியில் கம் ற்றும் இமந் தகுதிகளில் கீழ் காணும் புதி LED 

வருவிபக்குகள் வதாருத்திடவும், இற்காண ரூ 88.68 இனட்சங்கள் (15-து 

நிதிக்குழு ானிம் ரூ 84.00 இனட்சங்கள் ற்றும் காட்சி நிதிாக ரூ 4.68 

இனட்சங்கள்) எதுக்கீடு  வசய்து, காட்சி நிர்ாக இக்குர், வசன்மண அர்கள் 

.க.ண் 31118/2021/CFC-1, ாள் 14.10.2022 வசல்முமநகள் ாயினாக நிர்ாக 

அனுதி ங்கியுள்பார்.   

 புதி  LED வருவிபக்குகள்  விம் 

1. ற்கணவ மின் தாமயுடன் உள்ப மின்கம்தத்தில்                            

20W LED Light வதாருத்துல்  

35 Nos. 

2. ற்கணவ உள்ப மின்கம்தத்தில் புதி மின் தாம அமத்து  

20W LED Light வதாருத்துல்  

690 Nos. 



3. ற்கணவ உள்ப மின்கம்தத்தில் புதி மின் தாம அமத்து  

90W LED Light வதாருத்துல் 

250 Nos. 

 வாத்ம் 975 Nos. 

இப்தணி வற்வகாள்ற்கும், அனுதிக்கப்தட்ட வாமக ரூ88.68 

இனட்சங்களில், 15-து நிதிக்குழு ானி வாமக ரூ.84.00 இனட்சங்கள்  வதாக 

மீமுள்ப ரூ.4.68 இனட்சங்கமப காட்சி நிதியிலிருந்து வற்வகாள்ற்கும்  ன்ந 

அனுதி வண்டப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு 

1,    ன்நம் அனுதிக்கனாம் 

2, தணியின் அசம் கருதி ன்ந அனுதியிமண திர்வாக்கி, கர்ன்நத் மனர் 

அர்களின் முன் அனுதி வதற்று வல்டடிக்மககள் வற்வகாண்டற்கும் ன்நம் 

அனுதி ங்கனாம் 

தீர்ாணம் ண்.186,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

187) திருப்தத்தூர் காட்சியில் கமனஞர் கர்ப்புந வம்தாட்டு திட்டம் 2022-23-ன் கீழ் 

கீழ்க்கண்ட இடங்களில் உள்ப பூங்காக்கமப அபிவிருத்தி வசய் காட்சி நிர்ாகம் 

ற்றும் குடிநீர் ங்கல் துமந அசாம (4D) ண்.18, ாள். 21.10.20222ல் நிர்ாக 

அனுதி ங்கி உத்விடப்தட்டம ன்நத்தின் தார்மக்கும் ததிவிற்கும் 

மக்கப்தடுகிநது.  

. 

ண் 

தணியின் வதர் திப்பீட்டுத் வாமக 

ரூ.இனட்சத்தில் 

1 ார்டு 34குட்தட்ட முத்மிழ் கர் 

பூங்காவில் அபிவிருத்திப் தணிகள் 

வசய்ல்  

20.00 

2 ார்டு 24குட்தட்ட அப்தாய் வரு 

பூங்காவில் அபிவிருத்திப் தணிகள் 

வசய்ல் 

28.50 

அலுனக குறிப்பு  

ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

.க.ண்.          /2022/இ1 
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188) திருப்தத்தூர் காட்சியில் எப்தந்ாாக ததிவு வசய் திருதி. வகாகினா க/வத 

திருமூர்த்தி  ன்தர் னு அளித்ன் வதரில் வதாதுப்தணிவற்தார்மாபரின் 

குறிப்பின்தடி இந்காட்சியில் ந்ாம் நிமன எப்தந்ாாக ரூ.6.00 இனட்சம் ம தணி 

வசய் ததிவு கட்டம் ரூ.1000/- ற்றும் மப்புத்வாமக ரூ.10,000/- வசலுத்துாறு 

இந்காட்சி அறிவிப்பு  கடிம் 30.09.2022 -ல் னுாருக்கு அனுப்தப்தட்டு னுார் 

காட்சி கருதினத்தில் ததிவு கட்டம் ரூ. 1000/- தற்றுச்சீட்டு ண்.   033/TP1/1/22-

23/0001482    ற்றும் மப்புத்வாமக ரூ.10,000/- தற்றுச்சீட்டு ண்.033/TP1/1/22-

23/0001483, 15.11.2022ல் வசலுத்தியுள்பார். ணவ, வற்தடி னுார் திருதி. வகாகினா 

க/வத திருமூர்த்தி  ன்ந வதரில்  இந்காட்சியில் ந்ாம் நிமன எப்தந்ாாக ததிவு 

வசய் ன்நம் அங்கீகரிக்கனாம். 

 

அலுனக குறிப்பு  

ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

 .க.ண் 1212/2022/இ1 

தீர்ாணம் ண்.188,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

 

189) மிழ்ாடு கரில் தயிற்சி நிறுணம், வகாம்புத்தூர் அர்களின் 

.க.ண்.754/2018/அ3, ாள்.07.12.2022-ஆம் வதி கடித்தில் தணி ஏய்வு வதந 

உள்ப தணிாபர்களுக்கு தணி ஏய்வு குறித்து திட்டமிடுல் தயிற்சி மடவதந 

உள்பாக வரிவித்து, இந்காட்சியில்  தணிபுரியும்  திரு.பி.தாஸ்கன், 

மின்கம்பிாபர் 31.03.2023-ல் தணி ஏய்வு வதந  உள்பால், அன்ணாம வற்தடி 

தயிற்சியில் 21.12.2022 முல் 23.12.2022 ம 3-ாட்கள் தயிற்சியில் கனந்து 

வகாள்ப அற்காண உவு ற்றும் ங்கும் சதிகளுக்காண கட்டம்  எரு 

தருக்கு ாள் என்றுக்கு ரூ.1000/- வீம் 3-ாட்களுக்கு எரு தருக்கு ரூ.1000x3 = 

3000/-ம் மிழ்ாடு கரில் தயிற்சி  வகாம்புத்தூர் நிறுணத்திற்கு ங்க 

ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 
 

அலுனக குறிப்பு :- 

அனுதிக்கனாம். 
 

(.க.ண்.214/2014/சி1) 
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190) " இவின் நில் " திமப்தடத்திற்கு வகளிக்மக ரி வினக்கு அளிக்கக் வகாரி 

திரு.இாாகிருஷ்ன் தார்த்திதன் திமக்கமனஞன் அர்களின் னு ாள் 02.08.2022 

ல் சமீதத்தி திமப்தடம் " இவின் நில் ”· முழுக்க முழுக்க மிழ் ழுத்துக்கபால் 

வகார்க்கப்தட்ட கவித்துாண ார்த்மகபால் இமக்கப்தட்ட அகி மிழ் மனப்பு. 

இது The World"s First Non-Linear Single short Film. இப்தடத்மக் கண்டுகளித் முல்ர் 

“அற்பும்” ண தாாட்டி “மிழ்த் திமயுனகின் வாழில்நுட்த திநனின் உம்” ண 

ணமுருக ாழ்த்திணார். இப்தடத்திற்கு மிக அசு ரிவினக்மக உடணடிாக 

அல்தடுத்தித் ரும்தடி தணிவுடன் வகட்டுக்வகாள்கிவநன் ண வரிவித்துள்பார். 
 

காட்சி நிர்ாக இக்குர், வசன்மண அர்களின் .க.ண்.23124/ஆர்- 1/2022-

1 ாள் : 23.09.2022 வதி கடித்தில் வற்காணும் வகாரிமகயின் மீது 2017-ஆம் ஆண்டு 

மிழ்ாடு உள்பாட்சி அதிகா அமப்புகளின் வகளிக்மக ரி சட்டத்தின் (Tamil Nadu 

Entertainment Tax Act. 2017) பிரிவு 11 (1)-ன் தடி வகளிக்மக ரி வினக்களிக்க கன்நத்தில் 

தீர்ாணம் வதற்று அனுப்த வரிவிக்கப்தட்டுள்பது. அன்தடி திருப்தத்தூர் காட்சி 

ல்மனக்குள் உள்ப திமங்குகளில் திமயிடப்தடும் " இவின் நில் " திமப்தடத்திற்கு 

காட்சி மூனம் வகளிக்மக ரி சூல் வசய்தில் இருந்து வினக்களிக்க ன்நத்தின் 

தார்மக்கும் முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது. 
 

.க.ண்.3559/2017/பி1 

அலுனகக்குறிப்பு :  

ன்நம் முடிவு வசய்னாம். 
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191) இக்குர், உள்பாட்சி நிதித்ணிக்மக துமந, வசன்மண அர்களின் 

.க.ண்.8514/த.தா.2/2021 ாள் 20.04.2022 அர்களின் வசல்முமந உத்திவில் 

திருப்தத்தூர் காட்சியில் தல்வறு நிமனகளில் தணிாற்றி ரும் நிந் தணிாபர்களின் 

ஊதித்தில் பிடித்ம் வசய்ப்தடும் வசனநிதி சந்ா வாமக கருதினத்தில் 

வசலுத்ப்தட்டமக்கு 01.04.1999 முல் 31.03.2017 ம ட்டி வாமக ரு.57,27,261/ 

அனுதிக்கப்தட்டு காட்சி வசனநிதி கக்கில் 11.07.2022-ம் வதி ஈடு வசய்ப்தட்டு 

சம்தந்ப்தட்ட தணிாபர்களின் கக்கில் வு மக்கப்தட்டது. வலும், ஏய்வு 

தணிாபர்கள், தணியிமடயில் இநந் தணிாபர்களின் ாரிசுார்களுக்கு வசனநிதி 

ட்டி வாமக கக்கிட்டு ங்கப்தட்டு ருகிநது. 

 

01.04.2017 முல் 31.03.2022 ம தணிாற்றி தணிாபர்களின் ஊதித்தில் 

பிடித்ம் வசய்ப்தட்ட வசனநிதி சந்ா வாமக சம்ந்ப்தட்ட தணிாபர்களின் கருதினக் 

கக்கில் வாமக வசலுத்ப்தட்டுள்பது. அற்காண ட்டி முன்வாழிவுகள் இதுாள் 



ம ார் வசய்து இக்குர், உள்பாட்சி நிதித்ணிக்மக துமந, வசன்மண அர்களுக்கு 

அனுப்தப்தடால் நிலுமயில் உள்பது. வலும் 01.04.2017 முல் 31.03.2022 ம 

தணிாற்றி தணிாபர்களின் வசனநிதி இறுதி இருப்பிற்கு னிதர் ட்டி கக்கீடு 

வசய்ப்தடால் நிலுமயில் உள்பது. 
 

ணவ 01.04.2017 முல் 31.03.2022 ம தல்வறு நிமனகளில் தணிாற்றி 

ரும் தணிாபர்களின் வசனநிதி கக்கின் மீது கருதின கக்கிற்கு ட்டி கக்கீடு 

வசய்து இக்குர், உள்பட்சி நிதித்ணிக்மக துமந, வசன்மண அர்களுக்கு அனுப்புல் 

ற்றும் 01.04.2017 முல் 31.03.2022 ம தணிாற்றும் தணிாபர்களின் இறுதி 

இருப்பிற்கு னிதர் ட்டி கக்கீடு வசய்யும் தணியிமண வசனநிதி ட்டி கக்கீடு 

வசய்யும் னிார் நிறுணத்திடம் இருந்து விமனப்புள்ளி வதற்று டடிக்மக டுக்கவும், 

அற்காண வாா வசனவிணத் வாமக ரு.300000/- வதாது நிதியில் இருந்து வசனவு 

வசய்து வகாள்ப ன்நத்தின் அனுதிக்கும் எப்புலுக்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

 

அலுனகக்குறிப்பு :  

அனுதிக்கனாம். 
 

.க.ண்.3088/2017/பி1 
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192)  இந்காட்சிக்குத் வமாண ழுதுவதாருட்கள். வசாத்து ரி, வாழில் ரி குடிநீர் 

கட்டம் ற்றும் இ கட்டங்கள் வசலுத்தும் கணினி சீதுகள். கக்கு பிரிவுக்காண 

ததிவடுகள், அலுனக தன்தாட்டிற்காண ததிவடுகள், ருமக ததிவடுகள், ற்வசல் 

விடுப்பு ததிவடுகள், உள்ளுர் தால் ததிவடுகள். ற்றும் அ4,அ3 வதப்தர் வடாணர்கள், வதர் 

ாற்நம் விண்ப்தங்கள் ஆகிமகமப அசு அங்கீகாம் வதற்ந கூட்டுநவு 

நிறுணத்தின் மூனம் அவ்ப்வதாது வமக்வகற்த ாங்கி தன்தடுத்தி வகாள்பவும், 

அற்காண வா வசனவிண வாமக ரூ.10.00 இனட்சம் ன்நத்தின் அனுதி 

வண்டப்தடுகிநது. 
 

 

அலுனக குறிப்பு: 

ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

(.க.ண்.1295/2022/பி2) 
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193) அசாம ண்.59 நிதித் ( ஊதிம்) துமந ாள் 16.01.2006-ல் னிாருக்கு கணினி 

ாங்க முன்தம் அனுதிப்தற்கு ௫.6500/ அற்கு வல் அடிப்தமட ஊதிம் வதந 

வண்டும் ன்ந நிதந்மண ாற்நம் வசய்து முமநாண ஊதி விகிம் வதறும் அமணத்து 

அசு அலுனர்களும் இம்முன் தத்ம வதந அனுதிக்கப்தட்டுள்பது. கணினியின் 

விமன அல்னது ரு.50000/-இதில் து குமநவா அந் வாமகம முன்தாக வதந 

அனுதிக்கப்தட்டுள்பது. அன்தடி இந்காட்சியில் 05.08.2013-ம் வதி முல் இபநிமன 

உவிாபாக தணியில் வசர்ந்து வாடர்ந்து தணிாற்றி ரும் திருதி.வே.பூர்ணிா, 

அர்கள் இந்ாள் ம ந்வி கணினி முன்தம் வதநா கணினி முன்தம் 

நிமனயில் வற்தடி தணிாபருக்கு வசாந் தன்தாட்டிற்கு ரூ.50000/- 2022-2023-ம் 

ஆண்டின் வதாது நிதியில் இருந்து ங்கனாம். வற்தடி முன்தத் வாமகயிமண 25-ச 

மகளில் சம்ந்ப்தட்ட தணிாபரின் ஊதித்தில் இருந்து பிதி ாம் பிடித்ம் 

வசய்வும், அசல் முடிந் பின்ணர் ட்டி கக்கிட்டு பிடித்ம் வசய்வும் ன்நம் 

அனுதிக்கும் தார்மக்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு 

ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

.க.ண்.0054/2022/பி1 
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194) திருதி.ாவேஸ்ரி க/வத.வனட்.யுாஜ், ன்தர் கவு ண்.72, 72/1, 72/டி, 

72டி/1,72/10,,72/11 தனிசாமிவாட்டில் உள்ப வசாத்து ரி திரு.குததி()சங்கர் ன்தர் 

வதருக்வகா அல்னது வறு மூன்நாம் தர் வதருக்வகா வசாத்து ரி, குடிநீர் இமப்பு 

வதர் ாற்நம் வசய் கூடாது ண திருப்தத்தூர் ாட்ட உரிமயில் நீதின்நத்தில் 

க்கு ண். O.S..No.73/2022 வாடப்தட்டுள்ப க்கில் ஆமம 6-ம் 

பிதிாதிாக வசர்க்கப்தட்டுள்பது. ாட்ட உரிமயில் நீதி ன்நத்தில் 

திரு.ம்.சன் க்கறிஞர் அர்கமப இந்காட்சி சார்தாக க்காட 05.04.2022-ல் 

கடிம் அனுப்தப்தட்டது. வற்தடி க்ககில் காட்சி சார்தாக ாட்ட உரிமயில் நீதி 

ன்நத்தில் க்காடவும், அற்காண க்கு கட்டம் ற்றும் காட்சி சார்தாக வசாத்துரி 

ற்றும் வதர் ாற்நம் வசய் காட்சி க்கறிஞர் சட்ட ஆவனாசமண வதற்நமக்காண 

கட்டம் ஆகிற்றிற்கு வாா வசனவிணம் ரூ.10,000/-க்கு ன்நத்தின் அனுதிக்கு 

மக்கப்தடுகிநது. 
 

அலுனக குறிப்பு :- 

திருப்தத்தூர் ாட்ட உரிமயில் நீதி ன்ந க்கறிஞர் க்காடவும் ற்றும் சட்ட 

ஆவனாசமண வதற்நற்காண க்கநஞர் கட்டம் வசலுத் ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
 

(.க.ண்.160/2021/அ1) 

தீர்ாணம் ண்.194,   ாள்.30.12.2022 

           . 
 

 



 

195) காட்சி நிர்ாக இக்குர், வசன்மண அர்களின் .க.ண்.23755/2021/IT 

ாள்.13.10.2022-ம் வதி கடித்தில் வரிவித்துள்பதடி இந்காட்சிக்கு வதாது க்கள் 

வசலுத் வண்டி வசாத்துரி, குடிநீர் கட்டம், வாழில்ரி, கமடாடமக ற்றும் 

ஆண்டு குத்மக ஆகிற்மந வதாது க்கள் அசிணால் அனுதிக்கப்தட்ட "TN Urban 

Esevai" ன்ந வசலி மூனம் ரி வசலுத் ழிமக வசய்ப்தட்டுள்பது. இந் 

வசலியிமண Google Play Store-ல் ங்களின் மகவதசியில் (Mobile Phone) ததிவிநக்கம் 

வசய்து தன்தடுத்திக் வகாள்ளுாறு வரிவிக்கப் தட்டுள்பம வதாது க்கள் அறியும் 

மகயில் மிழ் ற்றும் ஆங்கின திணசரி ாளிழில் எரு ாள் ட்டும் விபம்தம் வசய்வும் 

அற்காண விபம்த கட்டம் வசலுத்வும் ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 
 

அலுனக குறிப்பு : 

ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
 

(.க.ண்.304/2022/அ1) 

தீர்ாணம் ண்.195,   ாள்.30.12.2022 

           . 
 

 

 

196) திருப்தத்தூர் காட்சியின் 2022-2023 ஆண்டிற்கு INCOME TAX கக்குகமப 

னிார் மூனம் அறிக்மககமப ாக்கல் வசய் அற்காண வாா வசனவு வாமக 

ரூ.50,000/-க்கு ன்நத்தின் அனுதி வகாப்தடுகிநது. 
 

அலுனக குறிப்பு  

ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
 

.க.ண் 227/2017/பி1 

தீர்ாணம் ண்.196,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

197) திருப்தத்தூர் காட்சியின் 2022-2023 ஆண்டிற்கு GST கக்குகமப னிார் 

மூனம் அறிக்மககமப ாக்கல் வசய் அற்காண வாா வசனவு வாமக ரூ.50,000/-க்கு 

ன்நத்தின் அனுதி வகாப்தடுகிநது. 
 

அலுனக குறிப்பு  

ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
 

.க.ண் 227/2017/பி1 

 

தீர்ாணம் ண்.197,   ாள்.30.12.2022 

           . 



198) திருப்தத்தூர் காட்சியில் வதாது பிரிவில் ருாய் உவிாபாக தணிபுரிந்து ரும் 

திரு.வகா.கவசன் ன்தர் ணது அண்ன் கன் வசல்ன் விக்வணஷ்குார் 

ன்தம (Adopted Son) த்து பிள்மபாக டுத்துக் வகாள்ப வசன்மண உர்நீதி 

ன்நத்தில் W.P.No.25016/2022 க்கு வாடுத்துள்பால், க்கறிஞர் கட்டம் வாமக 

ரூ.20,000/- திரு.டி.வசழின், கூடுல் அசு க்கறிஞர் அர்களுக்கு ங்க 

ன்நத்தின் அனுதி வண்டப்தடுகிநது. 

 

அலுனக குறிப்பு  

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

2. அச அசிம் கருதி கன்ந மனரின் முன் அனுதி வதற்று அசு 

க்கறிஞருக்கு வாமக ங்கிம ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
 

(.க.ண்.832/2022/சி1) 

தீர்ாணம் ண்.198,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

 

199) திருப்தத்தூர் காட்சி ல்மனக்குட்தட்ட 36 ார்டு தகுதிகளிலும் வதாது சுகாா 

பிரிவின் மூனம் திணசரி திடக்கழிவு வனாண்ம தணிகள் நிந் ற்றும் னிார் தூய்ம 

தணிாபர்கள் மூனம் வற்வகாள்பப்தட்டு ருகிநது. வலும், காட்சிக்குட்தட்ட வதாது 

கழிப்தமநகள், தள்ளிகள், ணிக பாகங்கள், வதாது க்கள் டாடும் தகுதிகள், வதருந்து 

நிமனம், வயின்வாடு வதான்ந முக்கி தகுதிகளில் கழிவுகள் வசகாகும் தகுதிகளிலும், 

வதாது சுகாாம் வதணிகாக்கும் வதாருட்டு வனன் கிாஸ் ஆயில் ாங்கி தன்தடுத் 

கன்ந மனர் அர்கள் முன் அனுதி ங்கப்தட்டுள்பன் அடிப்தமடயில், 

14.10.2022-ல் விமனப்புள்ளி வகாப்தட்டதில் ப்வதற்ந கீழ்காணும் மூன்று 

விமனப்புள்ளிகளின் விம்: 

. 

ண் 
நிறுணத்தின் வதர் 1 லிட்டர் விமன குறிப்பு 

1 2 3 4 

1. SRI  AMMAN TRADERS 

ண்.1/102, வசனம் வயின் வாடு, 

வசல்னப்தம்தட்டி, ாக்கல் ாலுக்கா, 

ரூ.3000.00 குமநவு 

2. TRINITY  ENTERPRISES 

ண்.5-5/77, புதூான் வாட்டம், 

வகாரிவடு, 

வசனம்-08. 

ரூ.3200.00 அதிகம் 

3. SHREE PLASTO TECH 

ண்.31/1, 6th  வயின்வாடு, 

திருமுடிாக்கம், 

வசன்மண-44. 

ரூ.3300.00 அதிகம் 



அலுனக குறிப்பு:- 

             வற்தடி மூன்று விமனப்புள்ளிகளில் SRI  AMMAN TRADERS,, ண்.1/102, 

வசனம் வயின் வாடு, ாக்கல்-01 நிறுணத்தின் குமநந் விமனப்புள்ளியிமண 

ன்நம் ற்கனாம். 

(.க.ண்.1259/2022/ச்1 

தீர்ாணம் ண்.199,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

200) திருப்தத்தூர் காட்சிக்குட்தட்ட 36 ார்டு தகுதிகளிலும் திணசரி திடக்கழிவு  

வனாண்ம தணிகள் வற்வகாள்பப்தட்டு ருகிநது. வதாது சுகாாம் வதணிகாக்கும் 

வதாருட்டு, இந்காட்சிக்குப்தட்ட தகுதிகளில் உள்ப கழிவுநீர் கால்ாய்களில் வகாசு 

ற்றும் பூச்சிகமப கட்டுப்தடுத்தும் வதாருட்டு, வடிமிக்ஸ் ருந்து ாங்கி 

தன்தடுத் கன்ந மனர் அர்கள் முன் அனுதி ங்கப்தட்டுள்பன் 

அடிப்தமடயில், 14.10.2022-ல் விமனப்புள்ளி வகாப்தட்டதில் ப்வதற்ந கீழ்காணும் 

மூன்று விமனப்புள்ளிகளின் விம்: 

. 

ண் 
நிறுணத்தின் வதர் 1 லிட்டர் விமன குறிப்பு 

1 2 3 4 

1. சிசக்தி டிவடர்ஸ் 

ண்.7/4, வசல்னாண்டிம்ன் 

வகாயில் வரு, வகாட்மட, 

ாக்கல்-01 

ரூ.750.00 குமநவு 

2. TRINITY  ENTERPRISES 

ண்.5-5/77, புதூான் வாட்டம், 

வகாரிவடு, 

வசனம்-08. 

ரூ.800.00 அதிகம் 

3. SHREE PLASTO TECH 

ண்.31/1, 6th  வயின்வாடு, 

திருமுடிாக்கம், 

வசன்மண-44. 

ரூ.850.00 அதிகம் 

அலுனக குறிப்பு:- 

             வற்தடி மூன்று விமனப்புள்ளிகளில் சிசக்தி டிவடர்ஸ், ண்.7/4, 

வசல்னாண்டிம்ன் வகாயில் வரு, வகாட்மட, ாக்கல்-01 நிறுணத்தின் குமநந் 

விமனப்புள்ளியிமண ன்நம் ற்கனாம். 

(.க.ண்.1208/2022/ச்1 

தீர்ாணம் ண்.200,   ாள்.30.12.2022 

           . 



201) திருப்தத்தூர் காட்சி ல்மனக்குட்தட்ட 36 ார்டு தகுதிகளிலும் வதாது 

சுகாா பிரிவின் மூனம் திணசரி திடக்கழிவு வனாண்ம தணிகள் நிந் ற்றும் 

னிார் தூய்ம தணிாபர்கள் மூனம் வற்வகாள்பப்தட்டு ருகிநது. வதாது 

சுகாாப் தணிகளுக்கு வமாண டீ-எடிசன் (D&ODISIN) ருந்து ாங்கி 

தன்தடுத் கன்நத் மனர் அர்கபால் முன் அனுதி ங்கப்தட்டுள்பன் 

அடிப்தமடயில், 14.10.2022-ல் விமனப்புள்ளி வகாப்தட்டதில் ப்வதற்ந கீழ்காணும் 

மூன்று விமனப்புள்ளிகளின் விம்: 

. 

ண் 
நிறுணத்தின் வதர் 1 லிட்டர் விமன குறிப்பு 

1 2 3 4 

1. SRI  AMMAN TRADERS 

ண்.1/102, வசனம் வயின் 

வாடு, வசல்னப்தம்தட்டி,  

ாக்கல் ாலுக்கா, 

ரூ.850.00 குமநவு 

2. TRINITY  ENTERPRISES 

ண்.5-5/77, புதூான் 

வாட்டம், வகாரிவடு, 

வசனம்-08. 

ரூ.890.00 அதிகம் 

3. SHREE PLASTO TECH 

ண்.31/1, 6th  வயின்வாடு, 

திருமுடிாக்கம், 

வசன்மண-44. 

ரூ.950.00 அதிகம் 

 அலுனக குறிப்பு:- 

             வற்தடி மூன்று விமனப்புள்ளிகளில் SRI  AMMAN TRADERS,, ண்.1/102, 

வசனம் வயின் வாடு, ாக்கல்-01 நிறுணத்தின் குமநந் விமனப்புள்ளியிமண 

ன்நம் ற்கனாம். 

(.க.ண்.1247/2022/ச்1 

தீர்ாணம் ண்.201,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

202) காட்சி நிர்ாக ண்டன இக்குர், வலூர் அர்களின்  

வ.மு.க.ண்.214/2021/ஆ2, ாள்,17.05.2022-ல் திருப்தத்தூர் காட்சிக்குட்தட்ட 

தகுதிகளில் திணசரி வசகாகும் க்கா று சுற்சி வசய் முடிா பிபாஸ்டிக் 

வதாருட்கமப உக்கிடங்கிலிருந்து முழுமாக அகற்றி சுத்ம் வசய் வண்டும் 

ண வரிவித்துள்பதடி, க்கா று சுற்சி வசய் முடிா பிபாஸ்டிக் 



வதாருட்கமப  அல்ட்ாவடக் சிவண்ட் லிட், அரிலூர் ாட்டம் நிறுணத்திற்கு 

ாகணத்தில் டுத்து வசல்லும் தணிக்கு கன்ந மனர் அர்கள் முன் அனுதி 

ங்கின் அடிப்தமடயில், 20.05.2022-ல் விமனப்புள்ளிகளின் வகாப்தட்டதில், 

ப்வதற்ந மூன்று  விமனப்புள்ளி விம். 

 

.

ண் 

நிறுணத்தின் வதர் Per Load Rs. குறிப்பு 

 

1. 

கிரின் வசாமசட்டி  

ண்.85, காவரிதட்டு கிாம், 

வோனார்வதட்மட. 

 

     ரூ.41,500/- 

  

 

குமநவு 

 

 

2. 

Collective Organization for Rural 

Educational Trust, No.12, Bajanai koil 

Street, Narayanapuram, Jolarpet. 

                              

      ரூ.42,750/- 

 

 

அதிகம் 

 

3. 

ஸ்ரீ சீனிாசா ண்டர்பிமசஸ் 

ண்.2/7, தானப்தனூர், 

ள்ளிப்தட்டு, ாணிம்தாடி. 

                      

      ரூ.44,000/- 

 

 

அதிகம் 

 

அலுனக குறிப்பு:- 

          வற்தடி மூன்று விமனப்புள்ளிகளில் கிரின் வசாமசட்டி ண்.85, 

காவரிதட்டு கிாம், வோனார்வதட்மட நிறுணத்தின் குமநந் 

விமனப்புள்ளியிமண ற்று, தணி உத்வு ங்கி தணி வற்வகாண்டமயும் 

அற்காண வாமக ங்கிமயும் ன்நத்தின் தார்மக்கும், ததிவிற்கும் 

மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு:- 

 ன்நம் ததிவு வசய்னாம். 
 

(.க.ண்.967/2020/ச்1)  

தீர்ாணம் ண்.202,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

 



203)  திருப்தத்தூர் காட்சியில் ார்டு ண்.36 வங்கவடஸ்ா கரில் உள்ப முற்றிலும் 

தழுமடந்துள்ப குடிநீர் வல்நிமனநீர்வக்கத் வாட்டிம அப்புநப்தடுத்தும் தணியிமண 

மிழ்ாடு காட்சி சட்ட விதிகள் ண்.15-ன் கீழ் வற்வகாள்ப 31.10.2022-ம் வதி 

ப்வதற்ந விமனப்புள்ளியின் எப்புவாக்கு தட்டில் பின்ருாறு 

 

. 

ண் 
எப்தந்ார் விம் 

திப்பீடு 

ரூ. 

1 S. குவசகன்  

எப்தந்ார்  

85,000/- 

2 S. ாவேந்தின்  

எப்தந்ார் 

90,000/- 

3 M. புஷ்தான்  

எப்தந்ார்  

1,00,000/- 

  

வற்காணும்  தணிக்கு குமநந் எப்தந்ப்புள்ளி ங்கி திரு. S.குவசகன், 

எப்தந்ாருக்கு தணி உத்வு ங்கவும் ற்றும் தட்டில் வாமக ங்கவும் 

ன்நத்தின் தார்மக்கும் அனுதிக்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு  

ன்நம் அனுதிக்கனாம்  

 

.க.ண். 1326/2022/இ1  

தீர்ாணம் ண்.203,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

204) திருப்தத்தூர் சட்டன்ந உறுப்பிணர் வாகுதி வம்தாட்டுத்திட்டம் 2021-2022 

நிதிாண்டின் கீழ் இந்காட்சி தகுதிாண அவ்ம கர் தகுதியில் புதி அங்கன்ாடி 

மம் கட்டுல் தணி ரூ.12.56 இனட்சத்திற்கு 13.10.2022-ம் வதியில் எப்தந்ப்புள்ளி 

வகாப்தட்டதில் ப்வதற்ந எப்தந்ப்புள்ளிக்காண எப்புவாக்கு தட்டில் விம்  

. 

ண். 

தணியின் விம் திப்பீட்மட விட அதிகம்   / குமநவு 

1 மூர்த்தி 

எப்தந்ார் 

0.04% திப்பீட்மட விட குமநவு  

2 வசகர் 

எப்தந்ார் 

1.98% திப்பீட்மட விட அதிகம்  



வற்காணும்  தணிக்கு குமநந் எப்தந்ப்புள்ளி ங்கி திரு.மூர்த்தி, 

எப்தந்ாருக்கு தணி உத்வு ங்கவும் ற்றும் தட்டில் வாமக ங்கவும் 

ன்நத்தின் தார்மக்கும் அனுதிக்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

 

அலுனக குறிப்பு  

ன்நம் அனுதிக்கனாம்  

.க.ண்.          /2022/இ1  

தீர்ாணம் ண்.204,   ாள்.30.12.2022 
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205)  திருப்தத்தூர் காட்சி புதி வதருந்து நிமனத்தில் உள்ப ஆண்கள் சிறுநீர் கழிப்தமந 

தாரிப்பு தணி, காட்சி BOV க்காண CHARGING POINT அமக்கும் தணி ற்றும் TMC 

கானனியில் உள்ப அங்கன்ாடி மத்திற்கு ண்ப்பூச்சு வசய்யும் தணிக்கு    

25.11.2022-ம் வதியில் எப்தந்ப்புள்ளி வகாப்தட்டதில் ப்வதற்ந எப்தந்ப்புள்ளியின் 

எப்புவாக்கு தட்டில் விம்  

. 

ண். 

தணியின் விம் திப்பீட்மட விட அதிகம்   / குமநவு 

1 புஷ்தான் 

எப்தந்ார் 

0.09 % திப்பீட்மட விட குமநவு  

2 மூர்த்தி 

எப்தந்ார் 

1.26 % திப்பீட்மட விட அதிகம்  

 

வற்காணும்  தணிக்கு குமநந் எப்தந்ப்புள்ளி ங்கி திரு. புஷ்தான், 

எப்தந்ாருக்கு தணி உத்வு ங்கவும் ற்றும் தட்டில் வாமக ங்கவும் 

ன்நத்தின் தார்மக்கும் அனுதிக்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு  

ன்நம் அனுதிக்கனாம்  
 

.க.ண்.          /2022/இ1  

 

தீர்ாணம் ண்.205,   ாள்.30.12.2022 
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206)  இந்காட்சி ல்மனக்குட்தட்ட தகுதியில் ஆக்கிமிப்புகள் அகற்நப்தடுற்கு முன்பு 

அசு நிமன க்கறிஞர் அர்களிடம்  ஆக்கிமிப்புகள் அகற்றுது குறித்து  விதிகளுக்கு 

உட்தட்டு சட்ட கருத்துமகள் வதற்று ஆக்கிமிப்பு அகற்ந டடிக்மக 

வற்வகாள்பப்தடுகிநது.  அவ்ாறு சட்ட கருத்துமகள் வதந காட்சி அசு நிமன 

க்கறிஞர்  அர்களுக்கு அற்குண்டாண  கட்டம் ங்க வண்டி உள்பது. ணவ 

அசு நிமன க்கறிஞர்  அர்களிடமிருந்து வதநப்தட்ட சட்டகருத்துமகளுக்கும் ற்றும் 

வதநப்தடும் சட்டகருத்துமகளுக்கும்  ந்து ருடங்களுக்கு உரி  வாா வசனவீணம் 

ரூ.60,000/- (அறுதாயிம்)  வசனவிணத்திற்கு ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 



 

அலுனக குறிப்பு 

1) ஆக்கிமிப்புகள் அகற்ந அசு க்கறிஞரிடம் சட்டக்கருத்துமகள் வதற்று 

ஆக்கிமிப்புகள் அகற்நப்தடுால் ந்து ருடங்களுக்கு உண்டாண  வாா வசனவீணம் 

ரூ.60.00 ஆயிம்  வசனவிணத்திற்கு ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

2) வசனவீணத் வாமகயிமண காட்சி வதாது நிதியில் இருந்து வசனவீணம் வற்வகாள்ப 

ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
 

.க.ண் 130/2022/ப்1 

தீர்ாணம் ண்.206,   ாள்.30.12.2022 
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207) திரு.வக.அப்துல் அஜீஸ், திருப்தத்தூர் ன்தர் திருப்தத்தூர் காட்சிக்கு திாக 

வாடுத் அசல் க்கு ண்.717/94 மீது 10.03.2005-ம் வதி தீர்ப்பும ற்றும் அன்ணார் 

திருப்தத்தூர் சார்பு நீதின்நத்தில் வாடுத் வல்முமநயீட்டு க்கு ண்.43/2005 மீது 

29.09.2005-ம் வதி தீர்ப்புமயின்தடி திருப்தத்தூர் புதி வதருந்து நிமனத்தில் 

கட்டப்தட்ட A,B,C,D ஆகி 4 கமடகள் அன்ணாருக்கு எதுக்கீடு வசய்ப்தட்டது. இமண 

திர்த்து திருப்தத்தூர் காட்சி சார்தாக வசன்மண உர்நீதின்நத்தில் வல் முமநயீடு 

வசய்யும் வதாருட்டு அப்வதாம அசு சிநப்பு க்கறிஞர் திரு.V. சுப்தான் அர்களிடம் 

க்கு தீர்ப்புமகள் 27.02.2006-ம் வதியில் எப்தமடக்கப்தட்டண. அன்ணார் வசன்மண 

உர்நீதின்நத்தில் வற்தடி தீர்ப்புமகமப ாக்கல் வசய்து S.R.No.78114 of 02.09.2006 

க்கு ததிவு வசய்துள்பார்.  

 வற்தடி க்கிற்கு வல் முமநயீடு வசய் வற்தடி க்குகளின் Printed Copies of 

judgement and decree ஆகிற்மநப் வதற்றுத் ருாறு வகாரிணார். வற்தடி இரு 

க்குகளின் அச்சடித் தீர்ப்பு கல்கமபப் வதற்றுத்ருாறு முந்ம காட்சி 

க்கறிஞர் திரு.ாசு பிகாஷ் ற்றும் திரு.ாோ வகந்திகுார் அர்கமபப் தன முமந 

வகாரியும் அன்ணார்கள் வற்தடி கல்கமபப் வதற்றுத்வில்மன. ணவ, வற்தடி Printed 

Copies of Judgement  and Decree ஆகிற்மநப் வதற்றுத்ருாறு ற்வதாம காட்சி 

க்கறிஞர் திரு.M.சன் அர்களுக்கு இவ்லுனக கடிம் 

.க.ண்.2351/2005/அ4, ாள்.20.07.2022 மூனம் வகட்டுக்வகாள்பப்தட்டது. அன்ணார் 

வற்தடி க்கு வகாப்புகள் வலூர் நீதின்நத்திற்கு ாற்நப்தட்டால் வலூர் 

நீதின்நத்தில் னு வசய்து, 10 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டால் அற்மநக் கண்டுபிடித்து 4 

கல் டுக்க ஆகும் வசனவு வாமக  

1.  க்கு ண்.OS717/1994                        ாள்.10.03.2005 – ரூ.5000 

2. வல்முமநயீட்டு க்கு ண்.43/2005  ாள்.29.09.2005 – ரூ.5000 

வாத்ம் = ரூ.10,000 



 ஆக வாத்ம் ரூ.10,000/- ங்குாறு 10.12.2022-ம் வதி கடிம் மூனம் 

வகாரியுள்பார். ணவ, அன்ணாருக்கு வற்தடி க்கு கட்டம் ரூ.10,000/- ங்க 

ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு : 

 புதி வதருந்து நிமனத்தில் திரு.K.அப்துல் அஜீஸ் ன்தருக்கு ற்கணவ 

எதுக்கீடு வசய்ப்தட்ட கமட ண்கள் 033/3084, 033/3085, 033/3086 ற்றும் 033/3087 

ஆகி 4 கமடகளுக்கு க்கு காாக ாடமக நிர்ம் வசய்ப்தடால் தன 

ஆண்டுகள் ாடமக சூல் வசய் இனவில்மன. ணவ, வற்தடி க்குகளுக்கு 

வடுல் ற்றும் அச்சடித் கல்கள் வதந கட்டம் ரூ.10,000/- ங்க ன்நம் 

அனுதிக்கனாம்.  

.க.ண்.2351/2005/அ4 

தீர்ாணம் ண்.207,   ாள்.30.12.2022 
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208)  திருப்தத்தூர் காட்சிக்கு சட்ட ன்ந உறுப்பிணர் வாகுதி வம்தாட்டு திட்டம் 2020-

2021 ம் ஆண்டு நிதி எதுக்கிட்டில் திருப்தத்தூர் சட்டன்ந உறுப்பிணர் ணது வாகுதியில்  

திட்ட தணிகள்  வற்வகாள்ப தரிந்தும வசய்ப்தட்ட தணிகளின் விம். 

 



ண் 

 

வமனயின் விம் 

 

வசல்முமந உத்திவு கடிங்களின் 

விம் 

திப்பீடு 

வாமகரூ 

இனட்சம் 

1 திருப்தத்தூர்  காட்சி ார்டு ண் 

04 டவதார் முத்துசாமி வரு 

அங்கன் ாடி மம் 

தழுதுதார்த்ல் தணி 

ாட்ட ஆட்சித்மனர் / ாட்ட 

ஊக பர்ச்சி முகம  

வதருந்மர்ரின் வசல் முமந 

ஆம கடி .க..ண். 

4088/2021/G2,ாள் 15.12.2022 

2.00 

2 ார்டு ண்.30 ாஜீவ் காந்தி கர் 

தகுதியில் ற்கணவ உள்ப 

ஆழ்துமப கிற்றிக்கு 

உதிரிதாகங்களுடன் கூடி 7.5HP 

தர் தம்பு அமத்ல் தணி  

ாட்ட ஆட்சித்மனர் / ாட்ட 

ஊக பர்ச்சி முகம  

வதருந்மர்ரின் வசல் முமந 

ஆம கடி .க..ண் 6134/2022/G1, 

ாள் 17.12.2022 

2.20 



 

திருப்தத்தூர் காட்சிக்கு சட்ட ன்ந உறுப்பிணர் வாகுதி வம்தாட்டு திட்டம் 2020- 

2021 ம் ஆண்டு நிதி எதுக்கீட்டில் திருப்தத்தூர் சட்டன்ந உறுப்பிணர் ணது வாகுதியில்  

திட்ட தணிகள்  வற்வகாள்ப தரிந்தும வசய்ப்தட்ட தணிகளின் விம். 

வற்காணும்  தணிகளின் வசல் முமந ஆமகளின்  கடிங்கள் ன்நத்தின் 

தார்மக்கும்  அனுதிக்கும் மக்கப்தடுகிநது. வலும் ரிமச ண் 3.ல் தணிக்கு 

எப்தந்புள்ளி வகாவும் ரிமச ண் 1.ற்றும் 2 ல் தணிகளுக்கு மிழ்ாடு மின்சா 

ாரித்திற்க்கு சட்டன்ந உறுப்பிணர் நிதியிலிருந்து  வசலுத் ன்நத்தின் அனுதி 

வண்டப்தடுகிநது. 

 

அலுனக குறிப்பு : 

ன்நம் அனுதிக்கனாம்.  

.க.ண். 309/2022/இ1  
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209)  திருப்தத்தூர் காட்சிக்குட்தட்ட ார்டு ண் 15 விஸ்வி அசு பூங்காவில் (VSV PARK) 

உள்ப சிறுநீர் கழிப்பிடம் ற்றும் கழிப்தமந ஆகிம முற்றிலும் தழுமடந்து 

உள்பாகவும், வலும் குடிநீர் சதி இல்னாாக உள்பது ண ாட்ட ஆட்சிர் அர்கள் 

வடி ஆய்வு வற்வகாண்டு வரிவித்து இருப்தால், பூங்கா தாரிப்பு வசய் ஆகும் 

வாமக ரூ.5.20 இனட்சத்தில் வற்வகாள்ப ன்நத்தின் அனுதி வண்டப்தடுகிநது 

அலுனக குறிப்பு 

ன்நம் ததிவு வசய்னாம் 
 

.க.ண்.          /2022/இ1 
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3 ார்டு ண்.4 தனிசாமிார் வாடு 

தகுதியில் தணிகள் நில்கூடம் 

அமத்ல் தணி 

ாட்ட ஆட்சித்மனர் / ாட்ட 

ஊக பர்ச்சி முகம  

வதருந்மர்ரின் வசல் முமந 

ஆம கடி .க..ண் 6134/2022/G1, 

ாள் 17.12.2022 

10.00 

4 ார்டு ண்.26 வகபம் வதட்மட 

தகுதியில் புதிாக சமுா 

கழிப்பிடம் அமத்ல் தணி  

ாட்ட ஆட்சித்மனர் / ாட்ட 

ஊக பர்ச்சி முகம  

வதருந்மர்ரின் வசல் முமந 

ஆம கடி .க..ண் 6134/2022/G1, 

ாள் 17.12.2022 

12.00 



210) இந்காட்சி வதாறியில் பிரிவில் வசல்தாட்டில் உள்ப ஈப்பு ாகணம் 

TN23D8444க்கு மின்கனன் ாங்கி வதாருத்துல் தணிக்கு19.10.2022-ல் விமனப்புள்ளி 

வகாப்தட்டதில் கீழ் காணும் மூன்று விமனப்புள்ளிகள் ப்வதற்நம  ன்நத்தின் 

தார்மக்கும் அனுதிக்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

. 

ண். 

விமனப்புள்ளிார் வதர் () முகரி மின்கனன் ாங்கும் தணிக்கு 

ப்வதற்ந விமனப்புள்ளிகளின் 

வாமக ரூ. 

1 Mathesvaran Batteries, 

Vaniyambadi road, Thirupathur 

7750/- 

2 Sherr King Battery 

Sakthi nagar, Thirupathur 

7950/- 

3 VIMAL Batteries Vaniyambadi road, 

Thirupathur 

8006/- 

 

அலுனக குறிப்பு 

அ) வற்காணும் தணிக்கு ப்வதற்ந மூன்று விமனப்புள்ளிகளில் குமநந் விமனப்புள்ளி 

ங்கி "Mathesvaran Batteries,Vaniyambadi road, Thirupathur ன்ந நிறுணத்தின் 

விமனப்புள்ளிம ற்று தணி உத்திவு ங்க ன்நத்தின் அனுதி வண்டப்தடுகிநது. 

ஆ) வற்தடி தணிக்காகும் வசனவிணத் வாமக ரூ. 7750- காட்சி ருாய் 

நிதியிலிருந்து ங்கவும் ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 
 

.க.ண்.          /2022/இ1 
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211)  திருப்தத்தூர் காட்சியின் குடிநீர் விநிவாகத்திற்கு தானாற்றிமண ஆாாகக் வகாண்டு 

சுார் 25 கி.மீ வாமனவில் உள்ப அம்தலுர்ர் நீவற்று நிமனத்திலிருந்து நீவற்றும் 

வசய்ப்தட்டு ருகிநது. 07.10.2022 அன்று இவு இடி, மின்ணலுடன் கூடி ம வதய் வதாது 

ற்தட்ட மின் அழுத் அதிர்வு காாக, அச்சம் இங்கி வகாண்டிருந் 90 HP VT Motor 

Unit-I , ஆழ்துமப கிற்றில் உள்ப 7,5 HP submersible motor ற்றும் டிகிறு ண் 3ல் 

உள்ப 5HP submersible motor-களின் காயில்கள் ரிந்தும், starter-களின் உட்தாகங்கள் 

தழுமடந்தும், இங்கா நிமன ற்தட்டது. இணால் நீவற்நப்தணிகள் தாதிப்தமடந்துள்பது. இம் 

வாட்டார் தம்புகமப உடணடிாக சரி வசய்து இக்க வண்டியுள்பது. வற்காண் தழுதுகமப 

சரி வசய்திடவும், இற்காண உத்வச திப்பீடு ரூ.3,40 இனட்சத்திற்கும் ன்ந அனுதி 

வண்டப்தடுகிநது. 

 



அலுனக குறிப்பு 

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

2. குடிநீர் தணியின் அச அசிம் கருதி கன்ந மனர் அகர்ளின் முன் அனுதி 

வதற்று வற்வகாண்ட டடிக்மககளுக்கு ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
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212) இந்காட்சி வதாறியில் பிரிவில் இங்கி வகாண்டிருக்கும் குடிநீர் ாகணம் ண் 

TN23 BR5997 க்கு கீர் ாடு தழுதிமண சரிவசய்து ங்க 19.10.2022- ஆயில் வீm வசய் ல் 

உள்ளூர் விமனப்புள்ளி வகாரிதில் குமநந் விமனப்புள்ளி ங்கி MRS ஆட்வடா டீசல் 

எர்க்ஸ் திருப்தத்தூர் ன்ந நிறுணத்தின் விமனப்புள்ளிம ற்று உத்திவு 

ங்வதற்நம ன்நத்தின் தார்மக்கும் அனுதிக்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

 

அலுனக குறிப்பு :- 

1. வற்தடி நிறுணத்திற்கு தணி வற்வகாண்டமக்கு பில் தட்டில் வாமக 

ரூ.6850/-  காட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து ங்க ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 

2. தணியின் அச அசிம் கருதி வற்தடி தணிம காட்சி சட்ட விதி ண்(15)ன் 

கீழ் வற்வகாண்டற்கு ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 

 

.க.ண் 1326/2022/இ1 
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213) திருப்தத்தூர் காட்சிக்குட்தட்ட விடுதட்ட தகுதியில் 3" PVC தகிர்ாணக் குாய் 

அமக்கும் தணிக்கு ரூ.3.00 இனட்சத்திற்கு எப்தந்புள்ளி 09.09.2022 அன்று 

வகாப்தட்டதில் ப்வதற்ந எப்தந்ப்புள்ளியின் எப்புவாக்கு தட்டில் விம். 

 

. 

ண். 

எப்தந்ாரின் வதர் 

திருாபர்கள் 

திப்பீட்மட விட அதிகம் / 

குமநவு 

1 மூர்த்தி 

எப்தந்ார் 

0.85% திப்பீட்மட விடஅதிகம் 

2 புஷ்தான் 

எப்தந்ார் 

0.08% திப்பீட்மட விடகுமநவு 

வற்தடி தணிக்கு குமநந் எப்தந்புள்ளி ங்கி திரு. M. புஷ்தான், எப்தந்ாருக்கு 

தணி உத்திவு ங்க ன்நத்தின் தார்மக்கும் அனுதிக்கும் மக்கப்தடுகிநது. 
 

அலுனக குறிப்பு : 

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

2. வற்தடி தணிக்கு குமநந் எப்தந்புள்ளி ங்கி எப்தந்ார்களுக்கு ப்வதறும் 

ன்நத்தின் அனுதி திர்வாக்கி கன்ந மனரின் முன் அனுதி வதற்று தணி 

உத்விமண ங்கிமண ன்நம் அங்கரிக்கனாம். 
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214)  திருப்தத்தூர் காட்சியில் அமந்துள்ப வருவிபக்குகள் னிார் மூனம் தாரிப்பு 

வசய்ப்தட்டு ருகிநது. இதில் ம்தர் 2022 முல் ேணரி 2023 மயினாண மூன்று 

ா கானத்திற்கு தாரிப்பு தணி வற்வகாள்ப உத்வச வசனவிணம் ரூ.11.00 

இனட்சத்திற்கும், வற்காண் கானத்தில் தாரிப்பு தணியிமண  வற்வகாள்ப கன்ந 

தீர்ாண ண்57 ாள் 29.04.2022-ல் அனுதித்துள்ப M/S KVM CONSTRUCTION 

VENGALAPURAM  நிறுணத்தின் அனுதிக்கப்தட்ட விமன விகித்தில் வற்தடி 

எப்தந்ார் தணி வற்வகாள்ற்கும் ன்ந அனுதி வண்டப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு  

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம்.  

2. தணியின் அச அசிம் கருதி கன்ந மனர் அர்களின் முன் அனுதி 

வதற்று வற்வகாண்ட தணிக்கு ன்நம் அனுதிக்கனாம்.  

.க.ண். 1416/2016/இ1  
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215)  திருப்தத்துர் காட்சிக்குட்தட்ட ார்டு ண் 12 தாடி வாப்பு தகுதியில் குடிநீரில் 

கழிவுநீர் கனந்து ருால் 50.00 மீட்டர் நீபத்திற்கு மதப்மனன் தழுமடந்து   

உள்பது. வலும் 90 mm  புதி மதப்மனன் அமக்கவும் இப்தணியிமண வற்வகாள்ப     
ரூ.30,000/- க்கு திப்பீடு ாரிக்கப்தட்டுள்பது. குடிநீர் தணியின் அச அசிம் கருதி, 

இப்தணியிமண உடணடிாக வற்வகாள்பவும் வலும் இப்தணியிமண காட்சியில் 

ததிவுவதற்ந எப்தந்ார் திரு. மூர்த்தி மூனம் எப்தமடப்பு தணிாக வற்வகாள்ப 

உத்திவிடப்தட்டது.  வலும் எப்தந்ார் தணிவசய்மக்கு தட்டில் வாமக ங்க 

ன்நத்தின் தார்மக்கும், ததிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு 

1, ன்நம் ததிவு வசய்னாம் 

2. குடிநீர் தணியின் அச அசிம் கருதி, இப்தணியிமண எப்தமடப்புப் தணிாக  

வற்வகாண்டற்கு ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 
 

.க.ண்.        /2022/இ1 
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216) திருப்தத்தூர் காட்சிக்குச் வசாந்ாண கீழ்காணும் கமடகளின் மூன்நாண்டு 

குத்மக கானம் கீழ்காணும் வதிகளில் முடிமடால் கீழ்காணும் தட்டிலிலுள்ப 

குத்மகார்களுக்கு அசாம (நிமன) ண்.92 காட்சி நிர்ாகம் ற்றும் குடிநீர் 

ங்கல் துமந, ாள்.03.07.2007-ன்தடி வலும் மூன்நாண்டுகளுக்கு ா ாடமக 15 

சவீம் உர்வு வசய்து குத்மக உரிமமப் புதுப்பிக்க ன்நத்தின் அனுதி 

வகாப்தடுகிநது.  

. 



ண் 

1 

கமட 

ண் 

 

2 

கணினி 

ண். 

 

3 

குத்மகார் வதர் 

 

 

4 

ற்வதா

ம ா 

ாடமக 

ரூ. 

5 

15% 

உர்வு 

வாமக 

ரூ. 

6 

உர்த்ப்த

ட்ட ா 

ாடமக 

ரூ. 

7 

புதுப்பிக்க 

வண்டி 

வதி 

8 

காயிவ மில்னத் அங்காடி 

1 12 033/2212 ஆர்.முருவகசன் 7027 1054 8081 
08.03.2023 To 

07.03.2026 

2 13 033/2213 சி.வி.ாோ 7027 1054 8081 
19.03.2023 To 

18.03.2026 

3 14 033/2214 ஸ்.வாகன் 11454 1718 13172 
01.11.2022 To 

31.10.2025 

4 16 033/2216 டி.ஆர்.பிதாகன் 16756 2513 19269 
01.12.2022 To 

30.11.2025 

5 17 033/2217 ணிமக அருள் 16756 2513 19269 
01.12.2022 To 

30.11.2025 

6 18 033/2218 ாசுவன் 16756 2513 19269 
01.11.2022 To 

31.10.2025 

7 19 033/2219 டி.வக.ாோ 8643 1296 9939 
18.03.2023 To 

17.03.2026 

8 21 033/2221 டி.ம்.ல்.முளி 16756 2513 19269 
09.02.2023 To 

08.02.2026 

9 A 033/2225 ஆர்.நீனவகம் 11454 1718 13172 01.12.2022 To 



30.11.2025 

10 B 033/2226 
டி.ஆர்.இம்ாத்துல்

னா 
11454 1718 13172 

01.12.2022 To 

30.11.2025 

11 5A 033/2227 பி.ண்டதாணி 7319 1098 8417 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

ாேன் வரு கமடகள் 

12 2 033/2502 தாஸ்கன் 4554 683 5237 
01.11.2022 To 

31.10.2025 

13 3 033/2503 முஷ்ாக் அகது 4554 683 5237 
01.12.2022  To 

30.11.2025 

தம வதருந்து நிமனத்தில் உள்ப புதி கமடகள் 

14 2 033/2602 வக,வி.சிசங்கர் 5982 897 6879 
12.11.2022 To 

11.11.2025 

15 3 033/2603 ம்.பூங்வகாடி 4363 654 5017 
12.11.2022 To 

11.11.2025 

16 4 033/2604 ன்.ஆணந்ன் 4433 665 5098 
12.11.2022 To 

11.11.2025 

17 5 033/2605 பி.வங்கட்டாசனம் 4433 665 5098 
12.11.2022 To 

11.11.2025 

18 6 033/2606 ம்.சந்ா 3096 464 3560 
12.11.2022 To 

11.11.2025 

19 7 033/2607 ஆர்.முனித்திணம் 4645 697 5342 
12.11.2022 To 

11.11.2025 

புதி ணிக பாக கமடகள் 

20 1 033/2701 
வனாபர் சர்வாா 

சங்கம் திருப்தத்தூர் 
12946 1942 14888 

01.04.2023 To 

31.03.2026 

21 2 033/2702 முகம்து ேக்கிரிா 11821 1773 13594 
01.03.2023 To 

28.02.2026 

22 3 033/2703 சி.சீனு 3819 573 4392 
01.04.2023 To 

31.03.2026 



23 5 033/2705 .வகாபி 11052 1658 12710 
01.12.2022 To 

30.11.2025 

24 7 033/2707 ஜி.கிருஷ்ன் 7849 1177 9026 
24.03.2023 To 

23.03.2026 

25 10 033/2710 .சீனிஆவுல் 7849 1177 9026 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

26 11 033/2711 விேனட்சுமி 7849 1177 9026 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

27 13 033/2713 டி.சன் 10051 1508 11559 
01.12.2022 To 

30.11.2025 

28 14 033/2714 சி.ாோ 7849 1177 9026 
24.03.2023 To 

23.03.2026 

29 16 033/2716 ஆர்.அன்தசு 7849 117 9026 
24.03.2023 To 

23.03.2026 

30 18 033/2718 .காலித் 7849 117 9026 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

31 19 033/2719 டி.வக.ாேவசகன் 7849 117 9026 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

32 22 033/2722 டி.பி.கவேந்தின் 7849 117 9026 
01.03.2023 To 

28.02.2026 

33 23 033/2723 .சம்தத்குார் 10051 1508 11559 
01.11.2022 To 

31.10.2025 

34 24 033/2724 வி.ல்.பி.சங்கர் 10051 1508 11559 
01.12.2022 To 

30.11.2025 

35 27 033/2727 ம்.ஜிாவுல்னா 3486 523 4009 
01.04.2023To 

31.03.2026 

36 28 033/2728 ஸ்.சுாகர் 11052 1658 12710 
25.11.2022 To 

24.11.2025 

37 30 033/2730 

மசத் கலிம் 

உவசனி 

 

7849 1177 9026 
01.04.2023 To 

31.03.2026 



38 33 033/2733 .டி.ஜி.வகௌன் 7849 1177 9026 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

39 34 033/2734 ம்.குாசாமி 19274 2891 22165 

 

01.11.2022 To 

31.10.2025 

40 35 033/2735 பி.அஷ்ப்தாா 19279 2892 22171 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

41 41 033/2741 ஸ்.தாஸ்கர் 7849 1177 9026 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

42 42 033/2742 வக,ஜி.ாகன் 11546 1732 13278 
01.11.2022 To 

31.10.2025 

43 44 033/2744 .ாானுேம் 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

44 45 033/2745 சந்திா 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

45 46 033/2746 வீந்தின் 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

46 47 033/2747 தனான் 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

47 48 033/2748 ம்.ேதருல்னா 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

48 49 033/2749 ஆர்.வசல்ணி 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

49 50 033/2750 ன்.பிகனாசிங் 4425 664 5089 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

50 51 033/2751 பி.திாகாேன் 4425 664 5089 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

51 52 033/2752 வி.கிருஷ்ன் 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

52 53 033/2753 .சீனி ஆவுல் 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 



53 54 033/2754 ஜி.ர்ாேன் 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

54 55 033/2755 ஸ்.சிகுார் 7743 1161 8904 

 

01.04.2023 To 

31.03.2026 

55 56 033/2756 ஆர்.தனிசாமி 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

56 57 033/2757 டி.தன்னீர்வசல்ம் 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

57 58 033/2758 பி.சன் 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

58 59 033/2759 வக,ஜி.வஷ்வட்டி 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

59 60 033/2760 வக,ஜி.வஷ்வட்டி 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

60 61 033/2761 வக.வக.ணி 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

61 62 033/2762 ஸ்.ான் 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

62 63 033/2763 டி.வக.ாோ 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

63 64 033/2764 டி.ம்.ெமீது 7743 1161 8904 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

64 65 033/2765 வனாபர்  

திணனர் 
7743 1161 8904 

01.04.2023 To 

31.03.2026 

புதி வதருந்து நிமன கமடகள் 

65 31 033/2931 சி.ண்டதாணி 6263 939 7202 
01.04.2023 To 

31.03.2026 

66 32 033/2932 வே.வதி க/வத 

ஜீாணந்ம் 
3659 549 4208 

01.04.2023 To 

31.03.2026 



புதி வதருந்து நிமன டக்குப்புந கமடகள் 

67 46 033/3001 .பூகன் 4407 661 5068 
25.11.2022 To 

24.11.2025 

68 49 033/3004 இ.பிகாஷ் 5691 854 6545 
19.11.2022 To 

18.11.2025 

69 56 033/3011 ம்.நூருல்னா 6609 991 7600 
14.12.2022 To 

13.12.2025 

70 60 033/3015 ஸ்.சாா 3036 455 3491 
08.11.2022 To 

07.11.2025 

71 61 033/3016 டி.ணிகண்டன் 1840 276 2116 
02.02.2023 To 

01.02.2026 

72 62 033/3017 ஜி.சங்கர் 3036 455 3491 
17.12.2022 To 

16.12.2025 

73 63 033/3018 மசத் பி 1840 276 2116 
31.01.2023 To 

30.01.2026 

74 66 033/3021 ஜி.திவணஷ் 1840 276 2116 
10.02.2023 To 

09.02.2026 

75 74 033/3029 ஆர்.ாணிக்கம் 1840 276 2116 
12.01.2023 To 

11.01.2026 

76 79 033/3034 டி..தாாோண் 3036 455 3491 
05.11.2022 To 

04.11.2025 

மிழ்ாடு வீட்டு சதி ாரி கமடகள் 

77 1 033/4001 சின்ணம்பி 1840 276 2116 
01.04.2023To 

31.03.2026 

78 2 033/4002 ஸ்.தனி 1840 276 2116 
01.04.2023To 

31.03.2026 

79 3 033/4003 .ஆசிம் தாா 1840 276 2116 
01.04.2023To 

31.03.2026 

80 4 033/4004 ஸ்.சிகுார் 1840 276 2116 
01.04.2023To 

31.03.2026 



81 5 033/4005 .சங்கர் 1840 276 2116 
01.04.2023To 

31.03.2026 

82 6 033/4006 

கண்காணிப்தாபர் 

அஞ்சல் அலுனகம் 

திருப்தத்தூர் H.O. 

TNHB – தகுதி - 1 

4140 621 4761 
01.04.2023To 

31.03.2026 

 

அலுனக குறிப்பு :  

வற்காணும் 82 கமடகளின் மூன்நாண்டு குத்மக கானம் முடிமடால் 

அசாம (நிமன) ண்.92 காட்சி நிர்ாகம் ற்றும் குடிநீர் ங்கல் துமந 

ாள்.03.07.2007-ன்தடி கனம் 5-ல் உள்ப ற்வதாம ா ாடமகயிலிருந்து 15 சவீம் 

ாடமக உர்வு வசய்தும், புதுப்பித்ல் கட்டம் ற்றும் ஏாண்டு ாடமக வித்திாச 

கூடுல் மப்புத் வாமக ஆகிற்மந சூல் வசய்வும் ன்நம் அனுதிக்கனாம்.  

.க.ண்.1610/2022/அ4  

தீர்ாணம் ண்.216,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

217) திருப்தத்தூர் காட்சிக்குட்தட்ட தகுதிகளில் திணசரி வசகாகும் க்கா 

குப்மதகமப வசகரித்து அல்ட்ாவடக் சிவண்ட் லிட், அரிலூர் ாட்டம் 

நிறுணத்திற்கு புரிந்துர்வு எப்தந்ம் வதாடப்தட்டு, திடக்கழிவுகளில் ரியும் 

ன்மயுமட று சுற்சி வசய் முடிா பிபாஸ்டிக் வதாருட்கமப அல்ட்ாவடக் 

சிவண்ட் லிட், அரிலூர் ாட்டம் நிறுணத்திற்கு அனுப்தப்தட்டு ருகிநது. 

ற்வதாது  ான்கு ா கானாக  வற்தடி நிறுணத்தில் பிபாஸ்டிக் வதாருட்கமப 

டுத்துக் வகாள்பாால் RCC மத்தில் 720 MT பிபாஸ்டிக் கழிவுகள் 

வக்கமடந்துள்பது. ணவ, அச அசிம் கருதி கன்ந மனர் அர்கள் 

முன் அனுதி ங்கின் அடிப்தமடயில், று சுற்சி வசய் முடிா பிபாஸ்டிக் 

வதாருட்கமப ாம்வகா சிவண்ட், வகாவிந்பும், அரிலூர் ாட்டம் 

நிறுணத்திற்கு அனுப்த இந்காட்சி மூனம் புரிந்துர்வு எப்தந்ம் வதாடப்தட்டுள்ப 

SB & Co., ண்.115/90B, இண்டாது பம், வதம்பூர், வசன்மண நிறுணத்தின் 

ாகணத்தில் அனுப்பி மத்து தணி வற்கண்டமயும், அற்காண வாமக 

ங்கிமயும் ன்நத்தின் தார்மக்கும், ததிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது.  

அலுனக குறிப்பு: 

 ன்நம் ததிவு வசய்னாம். 

(.க.ண்.967/2020/ச்1)    

தீர்ாணம் ண்.217,   ாள்.30.12.2022 

           . 



218) திருப்தத்தூர் காட்சி தகுதிகளில் தூய்ம தணிாபர்கமப வகாண்டு திணசரி 

திடக்கழிவு வனாண்ம தணிகள் ற்றும் இ வதாது சுகாா தணிகள் 

வற்வகாள்பப்தட்டு ருகிநது. வதாது சுகாா தணிகளின் அச அசிம் கருதி  

திணசரி தூய்ம தணிகள் வற்வகாள்ப வமாண பாட சாான்கள் ாங்கி 

தன்தடுத் கன்நத்  மனர் அர்கபால்  முன் அனுதி ங்கப்தட்டுள்பன் 

அடிப்தமடயில், கீழ்காணும் பாட சாான்கள் சப்மப வசய் 04.11.2022-ல் 

விமனப்புள்ளி வகாப்தட்டதில் ப்வதற்ந விமனப்புள்ளிகளின் விம்:  

 

 

.



ண். 

 

 

சப்மப வசய்யும் வதாருட்கள் 

விம் 

ருண் 

இன்ஜினிரிங், 

ண்.25,S.P. 

வகாயில் முல் 

வரு, 

திருவாற்றியூர், 

வசன்மண-19. 

ரூ 

MRR சப்மபர்ஸ், 

ண்.207, 

ஸ்ட்ாென்ஸ் 

வாடு, தட்டாபம், 

வசன்மண-12. 

 

 

ரூ 

SB & Co., 

ண்.115/90B, 

இண்டாது 

பம், வதம்பூர், 

வசன்மண-11. 

 

 

ரூ 

1 மூங்கில் கூமட(வதரிது) 395.00 410.00 415.00 

2 சிறி ண்வட்டி  290.00 310.00 318.00 

3 ண்வட்டி (மகபிடியுடன்) 75.00 85.00 92.00 

4 3 தள்ளு வகாக்கி 325.00 350.00 360.00 

5 3 தள்ளு வகாக்கி மகப்பிடி 80.00 90.00 95.00 

6 கால்ாய் கண்டி 365.00 375.00 385.00 

7 கத்தி 430.00 445.00 455.00 

8 அன்ணக்கூமட 425.00 440.00 450.00 

9 மூங்கில் கூமட 210.00 220.00 235.00 

10 கடப்தாம 980.00 990.00 998.00 

11 மகதுடப்தம் 48.00 62.00 70.00 

12 இரும்பு தக்வகட் 342.00 355.00 360.00 

13 கடு 38.00 50.00 58.00 

14 இரும்பு ட்டு 195.00 210.00 218.00 

15 பிஷ் 385.00 398.00 415.00 

16 ல்னாம் 780.00 792.00 805.00 

17 சம்ட்டி 715.00 725.00 735.00 

18 சம்ட்டிமகபிடி 90.00 98.00 105.00 

19 இரும்பு மகப்பிடி முள் கம்பி 410.00 420.00 428.00 

      வற்தடி, மூன்று விமனப்புள்ளிகளில் ருண் இன்ஜினிரிங், ண்.25, S.P. 

வகாயில் முல் வரு, திருவாற்றியூர், வசன்மண-19. நிறுணத்தின் குமநந் 

விமனப்புள்ளியிமண ன்நம் ற்கனாம். 
 



அலுனக குறிப்பு:- 

 ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
 

(.க.ண்.1371/2022/ச்1) 

 தீர்ாணம் ண்.218,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

219) திருப்தத்தூர் காட்சி தகுதிகளில் திடக்கழிவு வனாண்ம தணிகளில் 

கழிவுகமப ம் பிரித்து வதறுல் தணிகளுக்காக LCV ாகணங்கள் 6 

ண்ணிக்மகயிலும், BOV ாகணங்கள் 36 ண்ணிக்மகயிலும் தன்தடுத்ப்தட்டு 

ருகிநது. ற்வதாது தழுாகி நிறுத்ப்தட்டுள்ப, BOV (Battery Vehicle) ாகண 

ண்.1/20, 3/20, 8/20, 12/20 ஆகி ான்கு BOV ாகணங்கமப தழுது நீக்கும் 

தணிகள் ற்றும் புதி வதட்டரி வதாருத்துல் தணி வற்வகாள்ப, இந்கன்ந 

தீர்ாண ண்.15, ாள்.25.01.2022-ல் அனுதி ங்கப்தட்டுள்பன் 

அடிப்தமடயில், 18.10.2022-ல் விமனப்புள்ளி வகாப்தட்டதில் ப்வதற்ந கீழ்காணும் 

மூன்று விமனப்புள்ளிகளின் விம்:  

 

. 

ண் 

 

 

  Spare Details 

விேன் ஆட்வடா 

வனக்ட்ரிகல் 

எர்க்ஸ், புதுப்வதட்மட 

வாடு, திருப்தத்தூர். 

BRS  வசானார் ண்ட்ரி, 

ருபுரி வயின் வாடு, 

TNHB-II, திருப்தத்தூர். 

சித்ா வதட்டரி, 

கிருஷ்கிரி 

வயின் வாடு, 

திருப்தத்தூர்.  

1 2 3 4 5 

1. WIRING KIT ரூ.3850 ரூ.3850 ரூ.3850 

2. BATTERY CHARGER 

60VOLT 10AMPS ரூ.7200 ரூ.7200 ரூ.7200 

3. 3" PIN CONNECTOR ரூ.560 ரூ.560 ரூ.560 

4. BRAKE LIVER ரூ580 ரூ.580 ரூ.580 

5. CHARGER PIN  ரூ.250 ரூ.250 ரூ.250 

6. CONTROLLER 60 VOLT ரூ.4850 ரூ.5250 ரூ.4850 

7. HORN ரூ.350 ரூ.350 ரூ.350 

8. HEAD LIGHT ரூ.562 ரூ.562 ரூ.562 

9. KEY SET ரூ.750 ரூ.750 ரூ.750 

10. HORN TORCH LIGHT KIT ரூ1120 ரூ.1120 ரூ.1120 

11. HEAD LIGHT DOOM SET ரூ.1350 ரூ.1350 ரூ.1350 

12. BRAKE PADDLE ரூ.2400 ரூ.2400 ரூ.2400 

13. FITTING WORKS ரூ.3100 ரூ.3100 ரூ.3100 

14. BRAKE OIL ரூ.538 ரூ.538 ரூ.538 

15. 12 VOLT 6AMPS 

BATTERY ரூ.6650 ரூ.6850 ரூ.6850 

16. MUD GUARD ரூ.1375 ரூ.1375 ரூ.1375 



17. REVERSE HORN ரூ.390 ரூ.390 ரூ.390 

18. TINKER WORKS ரூ.2850 ரூ.2850 ரூ.2850 

 19. LOCKER ரூ.278 ரூ.278 ரூ.278 

20. WHEEL BEARING ரூ.575 ரூ.575 ரூ.575 

21. DC BATTERY WIRE 

CONNECTION ரூ.784 ரூ.784 ரூ.784 

22. BATTERY THERMAL ரூ.120 ரூ.120 ரூ.120 

23. NEW BODY WORKS ரூ.29800 ரூ.29800 ரூ.29800 

24. SERVICE CHARGE ரூ.4500 ரூ.4500 ரூ.4500 

வாத்ம் ரூ ரூ.74782.00        ரூ.75382.00 ரூ.74982.00 

            வற்தடி மூன்று விமனப்புள்ளிகளில் விேன் ஆட்வடா வனக்ட்ரிகல் 

எர்க்ஸ், புதுப்வதட்மட வாடு, திருப்தத்தூர் நிறுணத்தின் குமநந் 

விமனப்புள்ளியிமண ற்று, தணி உத்வு ங்க கன்ந மனர் அர்கபால் 

முன் அனுதி ங்கப்தட்டன் அடிப்தமடயில், வற்தடி நிறுணத்திற்கு தணி 

உத்வு ங்கி தணி வற்வகாண்டமயும், அற்காண வாமகயிமண 

ங்கிமயும் ன்நத்தின் தார்மக்கும், ததிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு:- 

ன்நம் ததிவு வசய்னாம். 

(.க.ண்.1349/2022/ச்1)  

தீர்ாணம் ண்.219,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

220) ாட்ட ஆட்சித்மனர், திருப்தத்தூர் ாட்டம் அர்களின் ஆய்வு 

கூட்டத்தில், இந்காட்சிக்குட்தட்ட வதரி ரிக்கம தகுதியில் வதாதுக்கள் 

குப்மதகள் வகாட்டுால், சுகாா சீர்வகடு ற்தடுாகவும்,  ரிக்கம  சுற்றிலும் 

உள்ப குப்மதகமப அகற்ந அறிவுறுத்தட்டன்தடி, ாவதரும் தூய்ம தணி 

முகாம் இந்காட்சி தூய்ம தணிாபர்கள் ,ன்ணார்னர்கள், கல்லூரி ார்மப 

வகாண்டு முழுமாக குப்மதகள் அகற்நப்தட்டது.  வலும், வற்தடி இடத்தில் 

வதாதுக்கள் குப்மதகள் வகாட்டும டுக்கும் மகயில்,  வதரி ரிக்கம  

தகுதியில்  கண்காணிப்பு  வகா  வதாருத்தி  குப்மத வகாட்டுதர்கமப 

கண்காணிக்க ாட்ட ஆட்சித்மனர் அர்கள் அறிவுறுத்தின்தடி, வற்தடி 

தணியின் அச அசிம் கருதி கன்ந மனரின் முன் அனுதி வதற்று, 4 

இடங்களில் 9 CCTV வகாக்கள் வதாருத் வாா வசனவிணம் 1.50 இனட்சத்தில் 

தணி வற்வகாள்ப 16.08.2022-ல் விமனப்புள்ளி வகாப்தட்டதில், ப்வதற்ந 

விமனப்புள்ளிகளின் விம். 



 

. 

ண். 

 

Descrption 

ARUL VIDEOS  

ண்.1, 

சிணார் வரு, 

திருப்தத்தூர். 

 

A.K.NET 

TECHNOLOGY 

ண்.13,1/F, 

சிணார் வரு, 

திருப்தத்தூர். 

KAVITHA VIDEOS 

ண்.25, 

கங்கான் வரு,  

திருப்தத்தூர். 

1. 4Ch DVR TURBO HD 

(Hik Vision) 

ரூ.44,000.00 

+18% GST 

ரூ.46,000.00 

+ 18% GST 

ரூ.47,000.00 

 +18% GST 

2. 4Ch Hard Disk 2TP 

 (1 Year Warrantee) 

ரூ.28,000.00  

+18% GST 

ரூ.32,000.00  

+18% GST 

ரூ.32,000.00  

+18% GST 

3. CCTV Camara HD 

TURBO Hik Vision HD 

2MP 

ரூ.18,000.00  

+18% GST 

ரூ.20,000.00 

+18% GST 

ரூ.21,000.00  

+18% GST 

4 (i) Power Supply 12W-4 

(ii)Power Ballon-8 

(iii) A/C Pin-9 

(iv) A/C Power Box-4 

with 3 core wire in 

Instaliation Chargers 

ரூ.32,440.00+

18% GST 

ரூ.27,000.00 

 +18% GST 

ரூ.28,000.00 

 +18% GST 

                வாத்ம் ரூ. ரூ.1,22,440.00 

+18% GST 

ரூ.1,25,000.00 

+18% GST 

ரூ.1,27,000.00 

+18% GST 

               வற்தடி மூன்று விமனப்புள்ளிகளில் ARUL VIDEOS, ண்.1,  சிணார் வரு, 

திருப்தத்தூர் நிறுணத்தின் குமநந் விமனப்புள்ளியிமண ற்று தணி உத்வு 

ங்கி தணி வற்வகாண்டமயும், அற்காண வாமக வற்தடி நிறுணத்திற்கு 

ங்கிமயும் ன்நத்தின் தார்மக்கும், ததிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது. 
 

அலுனக குறிப்பு:- 

 ன்நம் ததிவு வசய்னாம். 
 

(.க.ண்.1072/2022/ச்1)  

 தீர்ாணம் ண்.220,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

221) திருப்தத்தூர் காட்சிக்குட்தட்ட தகுதிகளில் வாடர்ந்து ம வதய்து 

ருால், ரிகள் முழுமாக நிம்பி மநீர் கர் தகுதிகளில்  உள்ப கழிவுநீர் 

கால்ாய் முழுதும்  ண் அமடப்பு ற்தட்டு நிம்பி நிமனயில் உள்பம  

தூய்ம தணிாபர்கமப வகாண்டு   சுத்ம் வசய் இனா நிமனயில் உள்ப  1 

முல் 18 ார்டு தகுதிகளிலும் உள்ப கழிவுநீர் கால்ாய்கமப வதார்கான 

அடிப்தமடயில் JCB இந்திம், மினி ஹிட்டாச்சி, டிாக்டர் இந்திங்கள் உவியுடன் 



தூர்ாரி அப்புநப்தடுத்தும் தணிகமப வற்வகாள்ப இந்கன்ந தீர்ாண ண்.    

ாள்.30.09.2022-ல் அனுதிக்கப்தட்டுள்பன்தடி, 11.10.2022-ல் விமனப்புள்ளி 

வகாப்தட்டதில், ப்வதற்ந விமனப்புள்ளிகளின் விம். 

. 

ண் 

ாகணங்கள் 

விம் 

 

SNR 

CONSRUCTIONS, 

ண்.2-A, 

ல்மனம்ன் 

வகாயில் வரு, 

திருப்தத்தூர். 

SRI 

VINAYAGA 

EARTH 

MOVERS 

வதரி 

குனிச்சி, 

திருப்தத்தூர். 

K.T.R. EARTH 

MOVERS 

ண்.24/105, 

ண்டதாணி வகாயில் 

வரு, 

திருப்தத்தூர். 

1 2 3 4 5 

1. JCB இந்திம் (Per 

Hour) 

ரூ.1100.00 ரூ.1200.00 ரூ.1250.00 

2. மினி ஹிட்டாச்சி 

(Per Hour) 

ரூ.1100.00 ரூ.1250.00 
 

ரூ.1350.00 
 

3. டிாக்டர் (Per day) ரூ.3000.00 ரூ.3100.00 
 

ரூ.3200.00 
 

 

அலுனக குறிப்பு:- 

              வற்தடி மூன்று விமனப்புள்ளிகளில் SNR CONSRUCTIONS, ண்.2-A, 

ல்மனம்ன் வகாயில் வரு, திருப்தத்தூர் நிறுணத்தின் குமநந் 

விமனப்புள்ளியிமண ற்று, தணி உத்வு ங்க கன்ந மனர் அர்களின் 

முன் அனுதி ங்கின் அடிப்தமடயில் தணி உத்வு ங்கி தணி 

வற்வகாண்டமயும் அற்காண வாமக ங்கிமயும் ன்நத்தின் 

தார்மக்கும், ததிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு:- 

 ன்நம் ததிவு வசய்னாம். 
 

(.க.ண்.1348/2022/ச்1)  

தீர்ாணம் ண்.221,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

222)  திருப்தத்தூர் காட்சி தகுதிகளில் வதாது சுகாாப் தணிகளின் அசிம் 

கருதி  திடக்கழிவு வனாண்ம தணிகளுக்கு இண்டு எப்தந் ஏட்டுர்கள் ன்ந 

அனுதி வதற்று தணிர்த்தி எப்தந் அடிப்தமடயில் ாட்ட ஆட்சித் மனர் 

அர்கபால் நிர்யிக்கப்தடும் திணக்கூலியின் அடிப்தமடயில் தணிபுரிந்து 



ருகின்நணர். ற்வதாது திரு.N.வோன் ன்தர் நிந் தணி நிணம் வகாரி 

வசன்மண உர்நீதின்நத்தில் W.P.NO.13322/2021, W.M.P.Nos. 14148& 14150/2021 

வாடுத்துள்ப க்கிற்கு ப்வதற்ந தீர்ப்பும குறித்து, இந்காட்சி மூனம் 

வசன்மண உர்நீதின்ந அசு க்கறிஞர் அர்களிடம் சட்ட கருத்தும ங்க 

வகாரி கடிம் அனுப்தப்தட்டதில், வற்தடி கிற்கு திரு.P.முத்துகுார், ாநின அசு 

க்கறிஞர் வசன்மண உர்நீதின்நம், வசன்மண அர்கள்  கடி ண். L.O. 

No.802/2022 ாள்.23.11.2022-ல் சட்ட கருத்தும ங்கியுள்பார். அற்காண 

கட்ட வாமக ரூ.10,000/- ங்க வகாரியுள்பார். ணவ,  வற்தடி 

வாமகயிமண அசு க்கறிஞர் அர்களுக்கு ங்க ன்நத்தின் அனுதிக்கு 

மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு:- 

          வற்தடி கட்ட வாமகயிமண திரு.P.முத்துகுார், ாநின அசு 

க்கறிஞர் வசன்மண உர்நீதின்நம், வசன்மண அர்களுக்கு ங்கவும்,   

வசனவிணத்ம காட்சி வதாது நிதியிலிருந்து வற்வகாள்பவும் ன்நம் 

அனுதிக்கனாம். 
 

(.க.ண்.2185/2005/ச்1) 

தீர்ாணம் ண்.222,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

223) திருப்தத்தூர் காட்சிகுட்தட்ட ார்டு ண்.13 ற்றும் ார்டு ண்.21 ஆகி 

தகுதிகளில் துப்புவு தணிகமப அம்ா களிர் சு உவிக்குழுவின் மூனம்  தணி 

வற்வகாள்பப்தட்டு ந்து.  காட்சி நிர்ாக ஆமாபர், வசன்மண அர்களின் 

வசல்முமந உத்வு .க.ண்.K.Dis.No.30813/J3/2018. ாள்.11.12.2018-ல் 

இந்காட்சியில் னிார் மூனம் 115 தணிாபர்கமப எப்தந்ப்புள்ளி வகாரி 

தணிர்த்திவகாள்ப அனுதிக்கப்தட்டன்தடி, எப்தந்ப்புள்ளி வகாரி குதியுள்ப 

எப்தந்ாருக்கு தணி உத்வு ங்கப்தட்டு தணி வற்வகாள்பப்தட்டு ருகிநது.  வற்தடி, 

அம்ா களிர் சு உவிக்குழு உறுப்பிணர்கள் 11 தர்கள் இந்காட்சிக்கு திாக தணி 

நிந்ம் வகாரி வலூர், ாண்புமிகு வாழினாபர் நீதின்நத்தில் ID.No.67/2021 முல் 

ID.No.77/2021 ம  11 க்குகள் வாடுத்துள்பணர். திரு.M.சன், அசு க்றிஞர் 

ற்றும் காட்சி க்கறிஞர் அர்களின் கடித்தில்,  வற்தடி க்கிற்கு திரு.வாஸ் 

ன்ந வதரில் ரூ.5,500/- காவசாமன ங்க வரிவித்துள்பன்தடி, க்கின் அச 

அசிம் கருதி  கன்ந மனர் அர்கள் முன் அனுதி ங்கின் அடிப்தமடயில், 

வற்தடி க்கிற்கு திரு.வாஸ் ன்ந வதரில் ரூ.5,500/- காவசாமன ங்கிம 

ன்நத்தின் தார்மக்கும்,  ததிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது.  



அலுனக குறிப்பு : 

ன்நம் ததிவு வசய்னாம். 

 

(.க.ண்.1931/2005/ச்1) 

தீர்ாணம் ண்.223,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

224) ாட்ட ஆட்சிர், திருப்தத்தூர் ாட்டம் அர்களின் கடி 

ண்.E.File.அ3/12323/2022, ாள்.01.11.2022-ல்,  திருப்தத்தூர் ாட்ட ஆட்சிர் அலுனக 

அமநகள் ற்றும் கழிப்தமநகள் சுத்ம் வசய்யும் தணி வற்வகாள்பப்தட்டு ரும் 7 ற்காலிக 

தூய்ம தணிாபர்களுக்கு இந்காட்சி மூனம் திணக்கூலி அடிப்தமடயில்  அக்வடாதர்-

2022-ம் ாத்திற்காண  ஊதிம்   ங்க,   7 ற்காலிக தூய்ம தணிாபர்களின் 

தணிபுரிந் ாட்கள் விம் ப்வதற்றுள்பது. ணவ, வற்தடி ற்காலிக தூய்ம 

தணிாபர்களுக்கு ஊதிம் ங்கவும், அற்காண வசனவிணத் வாமக ரூ3.00 

இனட்சத்திற்கும் ன்நத்தின் அனுதி வண்டப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு:- 

             ாட்ட ஆட்சிர் அலுனக ற்காலிக தூய்ம தணிாபர்களுக்கு 

ஊதிம் ங்கவும், அற்காண வசனவிணத்ம காட்சி வதாது நிதியிலிருந்து 

வற்வகாள்பவும் ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

 (.க.ண்.1285/2022/ச்1) 

தீர்ாணம் ண்.224,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

225) திருப்தத்தூர் காட்சியிமண குப்மதயில்னா காட்சிாக ( GARBAGE FREE 

CITY) த்தி அசால் (MOUD) ங்கப்தடும் மூன்று ட்சத்திம் அங்கீகாம் (3 STAR 

RATING) வதந சு உறுதிவாழி சான்றிழுக்கு (SELF DECLARATION) அனுதி 

அளித்துள்பது. திருப்தத்தூர் காட்சிக்குட்தட்ட 36 ார்டு தகுதிகளிலும் தூய்ம 

இந்திா திட்டத்தின் கீழ் 100 சவீம் திநந் வளியில் னம் கழித்ல் இல்னா 

காட்சிாக பிகடணப்தடுத் இந்காட்சியில் உள்ப 36 ார்டுகளிலும் திநந் 

வளியில் னம் கழித்ல் இல்னா காட்சிாக (Open Defecation Free +) 

தூய்மாண தகுதிாக திருப்தத்தூர் காட்சிம பிகடணப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

இதுகுறித்து வதாதுக்களின் ஆட்வசதமணகள் ற்றும் கருத்துக்கமப 

ஆமாபர் திருப்தத்தூர் காட்சி அர்களுக்கு ழுத்து மூனாக 15 

திணங்களுக்குள் வரிவிக்க வகாரி விபம்த அறிவிக்மகயிமண கீழ்காணும் மிழ் 

ாளிழ்களில் விபம்தம் வசய்மக்கு தட்டில் வாமக  விம்:      

                 



.ண். மிழ் ாளிழ் வதர் / ாள் நிறுணத்தின் வதர்  வாமக ரூ 

 

1. திணத்ந்தி-29.11.2022 THE DAILY THANTHI 

TRUST, VELLORE. 

  5,208.00 

2. திணகன்-29.11.2022 KAL PUBLICATIONS  

(P) LTD, VELLORE. 

  4,368.00 

3. தும ணி-03.12.2022 MADURAI MANI, MADURAI. 15,960.00 

4. திணச்சூரின்-03.12.2022 DHINASUURIYAN, 

MADURAI. 

  9,975.00 

வாத்ம் ரூ 35,511.00 

                    கன்ந மனர் அர்களின் முன் அனுதி ங்கின் 

அடிப்தமடயில் வற்தடி நிறுணத்திற்கு தட்டில் வாமக ங்கிம 

ன்நத்தின் தார்மக்கும்,  ததிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

 

அலுனக குறிப்பு:- 

 ன்நம் ததிவு வசய்னாம். 
 

(.க.ண்.663/2015/ச்1)  

தீர்ாணம் ண்.225,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

 

226) அசாம (நிமன) ண்-168 காட்சி நிர்ாகம் ற்றும் குடிநீர் ங்கல் 

(வதரு.1) துமந ாள்-16.11.2015-ல் வரிவித்துள்பதடி, திருப்தத்தூர் காட்சி  வதாது 

சுகாாப் பிரிவில் தணி புரிந்து ரும் தூய்ம தணிாபர்கள் ற்றும் வதாதுப்பிரிவு 

அலுனக உவிாபர்கள் ற்றும் வதாறியில் பிரிவில் இவு கானர்கள், OHT 

ஆப்வட்டர்கள் ஆகி சீருமட வதறுற்கு குதி ாய்ந் தணிாபர்களுக்கு 

2022-2023-ம் ஆண்டிற்காண சீருமடகள் ற்றும் மற்கூலி, வதாது 

சுகாாப்பிரிவு  தணிாபர்களுக்கு கானணிகள் ஆகிற்றிமண ங்கிட  அசு 

அங்கீகாம் வதற்ந நிறுணத்திடமிருந்து வகாள்முல் வசய்திடவும், அற்காண 

வாா வசனவிணத் வாமக ரூ.7.00 இனட்சத்திற்கும் ன்நத்தின் அனுதி 

வண்டப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு:-   

         வற்தடி தணிாபர்களுக்கு சீருமடகள் ங்க அசு அங்கீகாம் வதற்ந 

நிறுணத்திடமிருந்து வகாள்முல் வசய்திடவும் அற்காண வசனவிணத்ம காட்சி 

வதாது நிதியிலிருந்து வற்வகாள்பவும் ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

(.க.ண்.1884/2015/ச்1) 



தீர்ாணம் ண்.226,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

227)  கீழ்க்கண்ட தணிகள் ருாய் நிதி ற்றும் குடிநீர் நிதியின்கீழ் வற்வகாள்ப 

கன்ந உறுப்பிணர் ங்களிடம் வதற்ந னுக்களின்  இப்தணிகள் வற்வகாள்ப நிர்ாக 

அனுதி வதந வண்டி ன்நத்தின் தார்மக்கு மக்கப்தடுகிநது. 

 

. 

ண் 
தணியின் விம் 

1 
ார்டு ண்.1 இட்மடமன சீனிாசன் வதட்மட 2-து வருவில் 

வல்நிமனநீர்வக்கத் வாட்டி அமக்கும் தணி  

2 
ார்டு ண்.2 அனுந் உதாசாகர் வதட்மட தகுதியில்  வல்நிமனநீர்வக்கத் 

வாட்டி அமக்கும் தணி 

3 
ார்டு ண். 3 சிாஜ் வதட்மட புதி கானனி தகுதியில் வல்நிமனநீர்வக்கத் 

வாட்டி அமக்கும் தணி 

4 
ார்டு ண். 5 xKC ணி காட்சி துக்கப்தள்ளி அருகில் 

வல்நிமனநீர்வக்கத் வாட்டி அமக்கும் தணி 

5 ார்டு ண்.6–ல் குடிநீர் தகிர்ாணக்குாய் ததித்ல் தணி  

6 ார்டு ண்.6–ல் புதி கால்ாய் ற்றும் கல்வட்டு அமக்கும் தணி  

 

7 ார்டு ண். 7 வதான்னிம்ன் வகாயில் வருவில்  புதிாக கால்ாய் 

ற்றும் கல்வட்டு அமக்கும் தணி  

8 ார்டு ண். 8 

1. ஜின்ணா வாடு - 2 தகுதியில் புதி கால்ாய் ற்றும் 3 கல்வட்டுகள் 

அமத்துத் வகாருல்  

2. ஜின்ணா வாடு - 3, ல்னம்ன் வகாயில் வருவில் புதிாக  வதர்பிபாக் 

சாமன  அமக்கும் தணி 

 

9 ார்டு ண்.9  

1. சின் வகாயில் வருவில் உள்ப மகதம்பு அகற்றி புதி வாட்டாருடன் 

கூடி நீர்வக்கத் வாட்டி  அமக்கும் தணி 

2. குடிநீர் தகிர்ாணக்குாய் ததித்ல் தணி  

10 ார்டு ண். 10 குனாம் ச்சூல் வரு வயின் வதருாள் வகாயில் அருகில் 

வல்நிமனநீர்வக்கத் வாட்டி அமக்கும் தணி 

11 ார்டு ண். 11 

1. தம ஆழ்துமப கிற்றிற்கு புதி வாட்டார் அமக்கும் தணி 

2. ெனிா வருவில் வல்நிமனநீர்வக்கத் வாட்டி அமக்கும் தணி 

12 ார்டு ண்.15  

1. சாமிார் வகாட்டாய் தகுதியில் உள்ப ஆழ்துமப கிற்றிற்கு புதி 



மின் வாட்டார் வதாருத்தும் தணி  

2. ங்காஜ் கர் தகுதியில் வல்நிமனநீர்வக்கத் வாட்டி அமக்கும் 

தணி 

 

13 ார்டு ண். 17 வதான்னுகிருஷ்சாமி கமடசி வருவில்  

வல்நிமனநீர்வக்கத் வாட்டி அமக்கும் தணி 

14 ார்டு ண். 21  

1. கிருஷ்சாமி வரு, வாங்கர் வருவில்  வல்நிமனநீர்வக்கத் வாட்டி 

அமக்கும் தணி 

2. புட்டப்தணார் வருவில் மநீர் கால்ாய் அமத்ல் தணி 

15 ார்டு ண். 20 ஞ்மசம்ன் வகாயில் வரு நுமவு ாயில் தாதி வாடு 

வகாடி கம்தம் திரில் வல்நிமனநீர்வக்கத் வாட்டி அமக்கும் தணி 

 

16 ார்டு ண். 22 இாம் வரு கிறு அருகில் வல்நிமனநீர்வக்கத் வாட்டி 

அமக்கும் தணி 

 

17 ார்டு ண். 24 

1. ோர்ஜ் வதட்மட, அப்தாய் வரு, சின்ணார் வரு தகுதிகளுக்கு புதி 

ஆழ்துமப கிறு  அமக்கும் தணி 

2. அப்தாய் வருவில் சமுா கட்டடத்திமண வம்தடுத்துல் தணி  

3. அப்தாய் வருவில் புதி சமுா கழிப்பிடம் அமக்கும் தணி. 

 

18 ார்டு ண்.26 வகபம்வதட்மட தகுதியில் புதி நீர்வக்கத் வாட்டி 

அமக்கும் தணி  

 

19 ார்டு ண். 27  

1. பூங்காணம்ன் வகாயில் வருவில் வல்நிமன நீர்வக்கத் வாட்டி 

அமக்கும் தணி  

2. கல்வட்டு ற்றும் மநீர் கால்ாய் அமத்ல் தணி 

20 ார்டு ண்.29 சி.வக.சி கர் தகுதியில் புதிாக  கால்ாய் ற்றும் கல்வட்டு 

அமக்கும் தணி  

 

21 ார்டு ண்.32  

1. .ா.வீ..ாரிம் 2-ல் உள்ப மப்தானம் சீர் வசய்யும் தணி  

2. .ா.வீ..ாரிம் 2-க்கு மநீர் கால்ாய் ற்றும் சிறுகல்வட்டு 

அமத்ல் தணி  

 

22 ார்டு ண்.34  

1. வதரிார் கர் தகுதியில் மநீர் டிகால்ாய் அமக்கும் தணி  

2. குடிநீர் தகிர்ாணக்குாய் ததித்ல் தணி  

3. காாேர் கர் தகுதியில் கல்வட்டு அமக்கும் தணி 

 



23 ார்டு ண். 35 

1. TMC கானனி தகுதியில் உள்ப அங்கன்ாடி மத்தில் கழிப்பிடம் 

தாரிப்பு தணி ற்றும் வதாது கழிப்பிடம் தாரிக்கும் தணி 

2. புதி சமுாக்கூடம் ற்றும் வன் கமட அமக்கும் தணி  

3. கமனஞர் கர் தகுதியில் 4 வருக்களில் மநீர் கால்ாய் புணமக்கும் 

தணி   

24 ார்டு ண்.36 

1. புதிாக ார் சாமன அமக்கும் தணி. 

2. த.உ.ச கர் தகுதியில் கால்ாய் அமக்கும் தணி.  

3. குள்பாசாரி ட்டம் தகுதியில் புதிாக ார் சாமன ற்றும் வதர் பிபாக் 

சாமன அமக்கும் தணி  

4. திருால் கர், குள்பாசாரி ட்டம் ற்றும்  குடிசு கர் தகுதிகளில் 

புதிாக குடிநீர் தகிர்ாணக் குாய் அமக்கும் தணி  

5. வங்கவடஸ்ா கர் – வயின் வரு அங்கன்ாடி அருகில் 

வல்நிமனநீர்வக்கத் வாட்டி அமக்கும் தணி 

 

அலுனக குறிப்பு : 

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம்  

2. வற்கண்ட தணிகள் வற்வகாள்ற்கு நிதி நிமன வண்டி 2022-2023க்காண 

Budget Provision ம கருத்தில் வகாண்டு காட்சி நிர்ாக இக்குர், வசன்மண 

அர்களின் அனுதி வதற்று தணிகமப வசய் டடிக்மக வற்வகாள்பனாம். 

.க.ண்.      /2022/இ1 

தீர்ாணம் ண்.227,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

228) திருப்தத்தூர் காட்சியில் எப்தந்ாாக ததிவு வசய் திரு. S.அருண் /வத 

சண்முகம்  ன்தர் னு அளிக்கப்தட்டு வதாதுப்தணிவற்தார்மாபரின் குறிப்பின்தடி 

இந்காட்சியில் ந்ாம் நிமன எப்தந்ாாக ரூ.6.00 இனட்சம் ம தணி வசய் ததிவு 

கட்டம் ரூ.1000/- ற்றும் மப்புத்வாமக ரூ.10,000/- வசலுத்துாறு இந்காட்சி 

அறிவிப்பு  கடிம் 28.11.2022 -ல் னுாருக்கு அனுப்தப்தட்டு னுார் காட்சி 

கருதினத்தில் ததிவு கட்டம் ரூ. 1000/- தற்றுச்சீட்டு ண்.   033/TP4/4/22-23/0000986    

ற்றும் மப்புத்வாமக ரூ.10,000/- தற்றுச்சீட்டு ண்.033/TP4/4/22-23/000985, 

01.12.2022 -ல் வசலுத்தியுள்பார் . ணவ வற்தடி னுார் திரு.S.அருண் /வத சண்முகம் 

ன்தம இந்காட்சியில் ந்ாம் குப்பு எப்தந்ாாக ததிவு வசய் ன்நம் 

அங்கீகரிக்கனாம். 

அலுனக குறிப்பு  

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

 .க.ண் . 1212/2022/இ1 

தீர்ாணம் ண்.228,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 



229) திருப்தத்தூர் காட்சியின் அலுனக கணினி பிரிவில் இங்கி ரும் அமணத்து 

பிரிவுகளுக்காண இரு Network connection, (BSNL ற்றும் Railwire) Modem, switches, Media converters 

எவ Rack-ல் உள்பால், இமப்புகளில் அடிக்கடி தழுது ற்தடுால், Network இமப்பு 

மடதடுகிநது. இணால் ரிசூல் ற்றும் அலுனக தணிகள் முற்றிலும் மடதடுகிநது. 

ணவ Network connection-கமப னித்னிாக பிரித்து, புதி Server Rack அமத்து ானிங்கி 

இமப்பு, ற்றும் Cable Network வசய் வண்டியுள்பது. இற்காண திப்பீடு ரூ 2.50 

இனட்சத்திற்கு ன்ந அனுதி வண்டப்தடுகிநது, 

அலுனக குறிப்பு : 

ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

 

தீர்ாணம் ண்.229,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

 

230) திருப்தத்தூர் காட்சியில் அவ்ப்வதாது காட்சி நிர்ாக இக்குர். வசன்மண. 

காட்சிகளின் நிர்ாக ண்டன இக்குர், வலுார், ாட்ட ஆட்சித்மனர். ற்றும் 

த்தி அசால் டத்ப்தடும் காவாலி ஆய்வு கூட்டங்களில் காட்சி அலுனர்கள் 

கனந்து வகாள்ப துாக All-in-one கணினி இரு ண்ம் ற்றும் Laptop என்றும் 

ாங்கவும், இற்காண திப்பீடு ரூ 3.90 இனட்சத்திற்கு ன்நஅனுதி வண்டப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு : 

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

2. தணியின் அச அசிம் கருதி கன்ந மனர்அர்களின் முன் அனுதி 

வதற்று வற்வகாண்ட டடிக்மககளுக்கு ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

 

தீர்ாணம் ண்.230,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 

231) திருப்தத்தூர் காட்சிக்கு உட்தட்ட ார்டு ண்.14 வசர்ன் வதரிர் சண்முகணார் 

வருவில் சக்தி ாரிம்ன் ஆனம் உள்ப மின்கம்தம் வதாது க்களின் வதாக்குத்திற்கு 

இமடயூநாக உள்பது. இமண சாமனயின் ஏத்திற்கு ாற்றி அமக்கவும் இற்காண 

கட்டத்வாமகாக ரூ.30,857/-  மின்சா ாரித்திற்கு வசலுத்துற்கு ன்ந 

அனுதி வண்டப்தடுகிநது. 
 

அலுனக குறிப்பு : 

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

2. தணியின் அச அசிம் கருதி கன்ந மனர்அர்களின் முன் அனுதி 

வதற்று வாமக வசலுத்திமக்கும்  ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

 

தீர்ாணம் ண்.231,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 



232)  திருப்தத்தூர் காட்சியின் கன்ந கூட்ட அங்கில் ான்ந உறுப்பிணர்கள் 

விாதிக்க துாக ரூ 1.50 இனட்சத்திற்கு எலி வதருக்கி சதியிமண அமக்கும் தணிக்கு 

25.11.2022 அன்று எப்தந்ப்புள்ளிகள் வகாரிதில், ப்வதற்ந எப்தந்ப்புள்ளிகளின் விம். 

1. திரு. M. புஷ்தான், அச்சங்கனம் திப்பீட்மட விட 0,11% குமநவு 

2, திரு. K. ாோ, அச்சங்கனம் திப்பீட்மட விட 0,95% அதிகம் 

வற்காண் தணிக்கு குமநாண விமனவிகிம் அளித்துள்ப திரு. M.புஷ்தான், 

அச்சங்கனம் அர்களின் எப்தந்ப்புள்ளியிமண ற்று, தணி ஆம ங்க   ன்நத்தின் 

தார்மக்கும், அனுதிக்கும்  மக்கப்தட்டுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு 

1.  ன்நம் அனுதிக்கனாம்.   

2. ப்வதற்ந எப்தந்ப்புள்ளிகளின் குமநாண விமனவிகிம் அளித்துள்ப  

    திரு. M.புஷ்தான், அச்சங்கனம் அர்களின் எப்தந்ப்புள்ளியிமண ன்நம்  

    ற்கனாம். 

3. தணியின் அச அசிம் கருதி கன்ந மனர் அர்களின் முன் அனுதி  

     வதற்று வற்வகாண்ட டடிக்மககளுக்கு ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

தீர்ாணம் ண்.232,   ாள்.30.12.2022 

           . 

 


