
Jiwô® efuh£Á  

 2018 M« tUl« Mf°£ khj« 23 M« ehŸ éahH¡»Hik Ã‰gfš 4.30 kâ¡F efuh£Á mYtyf¤Âš jå mYty® k‰W« Miza®(bgh) 

mt®fshš ef®k‹w bghUŸ ÛJ nk‰bfhŸs¥gl nt©oa mtru¡T£l  elto¡iffŸ. 

K‹åiy : ÂUkÂ. J. jkaªÂ,  

    jå mYty® 

 

k‹w 

T£l« 

 eil 

bg‰w 

ehŸ 

tçir v© k‰W« k‹w T£l bghUŸ 

k‹w¤Â‹ 

Ô®khd« 

23.8.2018 01 efuh£Á ã®thf Miza® br‹id mt®fë‹ foj e.f.v©.20555/2018/M®1, ehŸ.23.7.2018-š 

tH§f¥g£l m¿Îiuæ‹ go murhiz (v«.v°) v©.73 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš 

(v«.V.4) Jiw ehŸ.19.07.2018 k‰W« murhiz (v«.v°) v©.76 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§F« 

(v«.V.4) Jiw ehŸ.26.7.2018 Jiwô® efuh£Á všiy¡F c£g£l f£ol§fS¡F brh¤Jtç 01.04.2018 

Kjš bghJ brh¤Jtç kW ÁuhŒÎ nk‰bfhŸtj‰fhf brh¤Jtç cçikahsçl« foj¤Â‹ 

j‹ikfŸ k‰W« égu§fŸ bgwÎ«, kh°l®è°£ jahç¥gj‰F«, tç fz¡F got« k‰W« vGJ 

bghUŸfŸ th§fÎ«, bghJ brh¤Jtç ÓuhŒÎ r«kªjkhf ig©o§ brŒaÎ« nkY« njit¥gL« 

got§fŸ m¢ro¡fÎ« MF« c¤njr bryéd« %.200000/- mDkÂ¡f k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F 

it¡f¥gL»wJ.  (e.f.v©.3139/2018/m1) 

mYtyf F¿¥ò 

 nk‰fhQ« bryéd bjhifia bghJ ãÂæèUªJ bryÎ brŒa k‹w« mDkÂ¡fyh«.  

 

Ô®khd 

v©.435 

mDkÂ¡f¥g

£lJ. 

 

23.8.2018 02 Ïªefuh£Áæ‹ mYtyf ga‹gh£oš Ïa§»tU« <¥ò thfd« v©. TN 48 Z 6096 ¡F 

fh¥Õ£L fhy« 18.08.2018 š Kotiltjhš fh¥Õ£il xU tUl fhy¤Â‰F òJ¥Ã¡f bjhif %. 12346 

/- ¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. nkY« 18.08.2018 š fh¥Õ£L fhy« Kotiltjhš 

18.08.2018 š fh¥Õ£L òJ¥Ã¡f f£lz« brY¤j nt©oÍŸsjhš, mtru mtÁa« fUÂ <¥òthfd 

X£Le® ÂU. M.fnzr‹ mt®fshš Unaited India Insurance Comæny Limited ãWtd¤Â‰F bjhif 

%. 12346/- buh¡fkhf brY¤j¥g£L mj‰fhd uÓJ k‰W« fh¥Õ£L efš rk®Ã¡f¥g£LŸsJ. vdnt 

<¥ò thfd« fh¥Õ£L f£lz« %. 12346/- k£L« ÂU. M.fnzr‹, X£Le® mt®fS¡F tH§fÎ« 

k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.  

mYtyf F¿¥ò :  
 

Ô®khd 

v©.436 

mDkÂ¡f¥g

£lJ  



gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ brY¤j¥g£l bjhif %. 12346/- k£L«                     ÂU. 

M.fnzr‹, X£Le® mt®fS¡F tH§f k‹w« mDkÂ¡fyh«.  

 

 
23.8.2018 03 Jiwa+h; efuhl;rpapy; thh;L vz;.1> Nfhtpe;jhGuk; fhydpapy; Gjpajhf FbePh; gfph;khd 

Foha;fs; mikf;fTk;> gOjile;j FbePh; Foha;fis khw;wpaikf;fTk; kw;Wk; thh;L vz;.6> rq;fpyp 

re;jpy; gOjile;Js;s FbePh; gfph;khd Foha;fis khw;wpaikf;fTk; kjpg;gPL &.50>000/-f;F jahh; 

nra;ag;gl;L kd;wj;jpd; mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ.   

 

mYtyf Fwpg;G :  

Nkw;gb gzpapd; nrytpdj;ij FbePh; kw;Wk; tbfhy; epjpapy; Nkw;nfhs;s kd;wk; mDkjpf;fyhk;. 

 

Ô®khd 

v©.437 

mDkÂ¡f¥g

£lJ  

23.8.2018 04 Jiwa+h; efuhl;rpapy; Gjpa efuhl;rp mYtyfj;jpy; nghwpapay; gphpT> nghJ gphpT> efuikg;G 

gphpT> tUtha; gphpT kw;Wk; fzpdp gphpT Nghd;w gphpTfs; ,aq;fp tUfpd;wd.  ,e;efuhl;rp 

mYtyfj;jpy; n![dNul;lh; ,af;Fk; ,lj;jpy; $lhuk; (Generator Shed) mikf;fTk;> fzpdp gphptpy; 

Cubboard mikf;fTk;> gOjile;Js;s foptiwfs; kw;Wk; gOjile;Js;s Foha;fis rhpnra;aTk;> 

Septic Tank-y; !%bapid Gjpajhf khw;wpaikf;fTk;> gOjile;Js;s [d;dy; kw;Wk; fjTfis 

khw;wpaikf;fTk;> kpd;tpsf;Ffs; rhpnra;aTk; Nghd;w ,ju gzpfSf;Fk; kjpg;gPL &.2>50>000/-f;F 

jahh; nra;ag;gl;L kd;wj;jpd; mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ.   

 

mYtyf Fwpg;G : Nkw;gb gzpapd; nrytpdj;ij nghJ  epjpapy; Nkw;nfhs;s kd;wk; mDkjpf;fyhk;. 

 

Ô®khd 

v©438. 

mDkÂ¡f¥g

£lJ 

 

23.8.2018 05 Jiwa+h; efuhl;rpapy; thh;L vz;.20> ghyf;fhl;L khhpak;kd; Nfhtpy; njUtpy; trpf;Fk; 

kf;fs; mg;gFjpapy; cs;s FWf;F njUtpy; nry;tjw;F VJthf Nghf;Ftuj;jpid rPh; nra;Ak; 

nghUl;L 2 vz;zpf;ifapyhd rpWghyk; mikf;f kjpg;gPL &.1>00>000/-f;F jahh; nra;ag;gl;L 

kd;wj;jpd; mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ.   

 

mYtyf Fwpg;G : Nkw;gb gzpapd; nrytpdj;ij nghJ  epjpapy; Nkw;nfhs;s kd;wk; mDkjpf;fyhk;. 

 

Ô®khd 

v©.439 

mDkÂ¡f¥g

£lJ  

23.8.2018 06 Jiwô® efuh£Áæš öŒik ÏªÂah Â£l« (SBM) 2018-19‹ Ñœ Âl¡fêÎ nkyh©ik Â£l« 

(SWM) gâfŸ nk‰bfhŸs 13.08.2018 m‹W eilbg‰w 7-tJ khãy ca®k£l FG¡T£l¤Âš 

Ñœf©l gâfS¡F  efuh£Á ã®thf Miza® br‹id mt®fë‹ brašKiw c¤juéš  

e.f.v©.22866/Ã3/2018, ehŸ.23.08.2018 ã®thf mDkÂ tH§» c¤juél¥g£LŸsJ. 

t.v© 

7-tJ khãy ca®k£l 

FG¡T£l¤Âš mDkÂ 

gâæ‹ bga® 

kÂ¥Õ£L 

bjhif  

Ô®khd 

v©.440 

mDkÂ¡f¥g

£lJ  



tH§f¥g£l gâfŸ (%. Ïy£r¤Âš) 

1 

Kj‹ik nrfç¥ò 

thfd§fŸ (Procurement of 

primary collection vehicles) 

Jiwô® efuh£Á¡F 9 

v©â¡ifæyhd Battery Operated 

Vehicles th§F« gâ 

16.20 

2 

Jiwô® efuh£Á¡F 6 

v©â¡ifæyhd 2 Û3 bfhŸssÎ 

bfh©l Light Commercial Vehicle 

th§F« gâ 

33.60 

3 cæç mfœÎ (Bio Mining) 

Jiwô® efuh£Áæš    th®L v©.18 

brhu¤ö® rhiy giHa cu¡»l§»š 

cŸs F¥igfis Bio-Mining 

Kiwæš 30900 Û3 bfhŸssÎ 

bfh©l giHa Âl¡fêÎfis 

mf‰¿ ãy¤ij nk«gL¤J« gâ. 

203.00 

  bkh¤j« 252.80 

nkY« nk‰f©l gâfŸ nk‰bfhŸs efuh£Á ã®thf Miza® br‹id mt®fëläUªJ 

ÑœfhQ« égu¥go ãÂ xJ¡ÑL brŒa¥g£L ã®thf mDkÂ tH§f¥g£LŸsJ. 

t.v© égu« 

_‹W gâfS¡F« ãÂ 

xJ¡ÑL brŒa¥g£l 

égu« (rjÅj¤Âš) 

1 k¤Âa ãÂ¡FG khåa ãÂ 35 

2 khãy ãÂ¡FG  55 

3 efuh£Á g§fë¥ò 10 

 bkh¤j« 100 

  

 nk‰go égu« k‹w¤Â‹ gh®it¡F« mDkÂ¡F« it¡f¥gL»wJ. (e.f.v©.3644/2015/Ï1) 

m.F: 1) k‹w« mDkÂ¡fyh«.  

 2) muÁ‹ kh‹a¤bjhif nghf ÛjKŸs efuh£Á g§F¤bjhif 10 rjÅj« bghJãÂæš 

bryélÎ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 



23.8.2018 07 Jiwa+h; efuhl;rpapy; J}a;ik ,e;jpah jpl;lk; jplf;fopT Nkyhz;ik jpl;lj;jpd; fPo;; efuhl;rp 

eph;thf Mizah; nrd;id kw;Wk; efuhl;rp eph;thf kz;ly ,af;Feh; jQ;rht+h; mth;fspd; 

Ma;Tf;$l;l mwpTiuapd; gb ,e;efuhl;rpapy; cs;s tPLfspypUe;J Fg;igfis Nrfhpg;gjw;F 

Kjy;epiy Nrfhpg;G thfdk; $Ljyhf 10 vz;zpf;ifapyhd Battery Operated Vehicles 
thq;Ftjw;F jpl;l fUj;JU &.18.00 ,yl;rk; kjpg;gPl;by; jahh; nraag;gl;L  kd;wj;jpd; mDkjp 

Ntz;lg;gLfpwJ. 

 

mYtyf Fwpg;G :  

1. kd;wk; mDkjpf;fyhk;. 

2. J}a;ik ,e;jpah jpl;lk; - jplf;fopT Nkyhz;ik jpl;lj;jpd; fPo;; KOkhdpakhf ngw;W 

thq;Ftjw;F kd;wk; mDkjpf;fyhk;. 

 

 

 

Ô®khd 

v©.441 

mDkÂ¡f¥g

£lJ  

23.8.2018 08 Jiwô® efuh£Áæš, th®L v© 15 bj‰F bjUéš fhéç FoÚ® bkæ‹ FHhŒ _y« fhéç 

FoÚU«, Ïju cgnahf¤Â‰F jå bkæ‹ FHhŒfS« gÂ¡f¥g£L j©Ù® éãnahf« brŒa¥g£L 

tU»wJ. Ïªãiyæš m›t¥nghJ m¥gFÂfëš FHhŒfëš V‰gL« mil¥òfŸ k‰W« 

cil¥òfëdhš FoÚ® Óuhf éãnahf« brŒa Ïayhj ãiy V‰gL»wJ. Ïjid jé®¡F« bghU£L, 

Óuhd FoÚ® éãnahf« brŒa VJthf gGjilªj FHhŒfis kh‰¿ mik¡fÎ« k‰W« Ïju 

gâfS¡F« kÂ¥ÕL  %.1.50 Ïy£r¤Â‰F jhah® brŒa¥g£L k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

 

mYtyf¡F¿¥ò : 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. nk‰go gâ¡fhd bryÅd¤ij Ïefuh£Á FoÚ® ãÂæš nk‰bfhŸsÎ« k‹w« 

mDkÂ¡fyh«. 

 

 

Ô®khd 

v©.442 

mDkÂ¡f¥g

£lJ  

23.8.2018 09 Jiwô® efuh£Áæš mikªJŸs 60 ó§fh¡fŸ bghJk¡fŸ, FHªijfŸ k‰W« KÂnah®fë‹ 

bghGJngh¡F m«rkhf guhkç¡f¥g£L, ga‹gh£oš ÏUªJ tU»wJ.  Ïªãiyæš Kj‰f£lkhf 4 

ó§fh¡fëš ghJfh¥Ãid nk«gL¤J« bghU£L ó§fhéid R‰¿ (Fencing) ghJfh¡f  %.1.00 

Ïy£r¤Â‰F  Ïªf®k‹w Ô®khd v©.425      ehŸ.23.07.2018š ã®thf mDkÂ tH§f¥g£lJ.  mjid 

bjhl®ªJ gâ nk‰bfhŸs x¥gªj¥òŸë m¿é¥ò btëæ£L 03.08.2018 m‹W x¥gªj¥òŸë 

bgw¥g£lJ.  mj‹ égu« Ñœf©lthW.   

Ô®khd 

v©.443 

mDkÂ¡f¥g

£lJ  



t.v© x¥gªjjhu® bga® x¥gªj¥òŸëæš rjÅj« 

1 ÂU. S. kâf©l‹, x¥gªjjhu® 

kÂ¥Õ£il él 0.05% 

FiwÎ  

1 ÂU. T. ÏªÂuí¤, x¥gªjjhu® 

kÂ¥Õ£il él 0.04% 

mÂf« 

 

nk‰f©l x¥gªj¥òŸëæš t.v©.1-š cŸs ÂU. S. kâf©l‹, x¥gªjjhu®  x¥gªj¥òŸë 

kÂ¥Õ£il él 0.05%  Fiwthf cŸsJ V‰gJ F¿¤J k‹w¤Â‹  Koé‰F it¡f¥gL»wJ.  

(e.f.v©.2970/2018/Ï1) 

mYtyf F¿¥ò : ÂU. S. kâf©l‹, x¥gªjjhu® x¥gªj¥òŸë kÂ¥Õ£il él 0.05%                                   

Fiwthf cŸsjhš k‹w« mDkÂ¡fyh«.  

 

 
23.8.2018 10 Jiwô® efuh£Áæš 2018-19« M©o‰fhd jäœehL ef®¥òw rhiyfŸ c£f£lik¥ò ãÂ  (TURIP 

2018-19) Â£l¤Â‹ Ñœ gGjilªj jh® rhiyfis òJ¥Ã¡fÎ« k‰W« òÂjhf jh®rhiyfŸ mik¡fÎ« 

Ñœf©l gâfŸ nj®Î brŒJ ef®k‹w Ô®khd« v©.388 ehŸ.11.05.2018š mDkÂ¡f¥g£lij bjhl®ªJ 

%.100.00 Ïy£r¤Â‰F Â£l kÂ¥ÕL jah® brŒJ efuh£Á ã®thf Miza® br‹id mt®fS¡F fU¤JU 

rk®¥Ã¡f¥g£lJ. 

t.v© 

th®L 

v© 

rhiyæ‹  bga® kÂ¥Õ£L bjhif  

(%. Ïy£r¤Âš) 

1 7 eluh#‹ fhyå 9.50 

2 9 rhäehj‹ ef® FW¡F bjU 14.25 

3 9 rhäehj‹ ef® (fkyh mbt‹ô) 8.00 

4 18 brhu¤ö® nuhL FW¡F bjU 10.25 

5 19 kiya¥g‹ rhiy – nk‰F FW¡F bjU 8.60 

6 19 kiya¥g‹ rhiy (11tJ FW¡F bjU) 11.90 

Ô®khd 

v©.444 

mDkÂ¡f¥g

£lJ 



7 24 v¡°bl‹r‹ - mUzh mbt‹ô 37.50 

  bkh¤j« 100.00 

j‰nghJ nk‰f©l gâfŸ nk‰bfhŸs efuh£Á ã®thf Miza® br‹id mt®fë‹ foj 

v©.12981/2018/Ï3, ehŸ.10.08.2018š ã®thf mDkÂ tH§f¥g£L ÑœfhQ« égu¥go ãÂ xJ¡ÑL 

brŒa¥g£LŸsJ. 

t.v© égu« 

ãÂ xJ¡ÑL brŒa¥g£l 

égu« (%. nfhoæš) 

1 

jäœehL ef®¥òu rhiyfŸ nk«gh£L Â£l 

khåa ãÂ 

0.38 

2 khãy ãÂ¡FG / k¤Âa ãÂ¡FG khåa ãÂ 0.30 

3 khãy ãÂ¡FG khåa C¡f ãÂ 0.22 

4 efuh£Á g§fë¥ò 0.10 

 bkh¤j« 1.00 
  

 nk‰go égu« k‹w¤Â‹ gh®it¡F« mDkÂ¡F« it¡f¥gL»wJ.  (e.f.v©.2074/2018/Ï1) 

mYtyf¡F¿¥ò : 

1) k‹w« mDkÂ¡fyh«.  

2) muÁ‹ kh‹a¤bjhif nghf ÛjKŸs efuh£Á g§F¤bjhif %.10.00 Ïy£r« bghJãÂæš   

bryélÎ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 

 
23.8.2018 11 Jiwô® efuh£Áæš fhéç FoÚ® éãnahf« eh‹F bgça mséyhd nkšãiy 

Ú®¤nj¡f¤bjh£ofŸ _yK« Á‹bl¡° bjh£ofŸ _yK« FoÚ® éãnahf« brŒa¥g£L tU»wJ.  

nkY« ef® KGtJ« 75 thšÎfŸ Âdrç Ïa¡f¥g£L tU»wJ.  nkY« m›t¥nghJ FoÚ® éãnahf 

FHhŒ gGJfŸ Ú¡Fjš ngh‹w gâfŸ brŒJ ju efuh£Áæš nghÂa gâahs®fŸ Ïšyhjjhš 

kht£l M£Áa® ã®zæ¤JŸs éiy é»j¤Â‹ (CÂa«) mo¥gilæš 4 eg®fis x¥gªj 

mo¥gilæš bg‰W Mf°£ 2018 Kjš gâ brŒJ bfhŸsÎ« mj‰fhf MF« c¤njr bryéd« 

%.3.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w mDkÂ nfhu¥gL»wJ.  (e.f.v©.462/2014/Ï1) 

mYtyf F¿¥ò :  nk‰go bryéd« FoÚ® tofhš ãÂæš nk‰bfhŸs mDkÂ¡fyh«. 

 

Ô®khd 

v©.445 

mDkÂ¡f¥g

£lJ 

23.8.2018 12 Jiwô® efuh£Áæš, jäœehL FoÚ® tofhš thça« _y« fhntç T£L¡ FoÚ® Â£l¤Â‹ Ñœ 

FoÚ® bgw¥g£L bghJk¡fS¡F éãnahf« brŒa¥g£L tU»wJ. Ï›thW bgw¥gL« FoÚ® 1000 

è£lU¡F %. 4.50 /- Åj« bgw¥g£L bghJ k¡fS¡F  khj« njhW« %. 80.00 /- ¡F k£L« 

tH§f¥g£L tU»wJ. 

Ô®khd 

v©.446 

mDkÂ¡f¥g

£lJ 



Ïªefuh£Á gFÂæš 5751 FoæU¥ò k‰W« FoæU¥ò mšyhj FHhŒ Ïiz¥òfŸ tH§f¥g£L 

FoÚ® éãnahf« brŒa¥g£L tU»wJ. Ïj‹ nf£ò bjhif M©L¡F %. 5939985 /- k£L« MF«. 

jäœ ehL FoÚ® tofhš thça¤Â‰F FoÚ® f£lz« M©L¡F  %. 3199596 /-  k‰W« guhkç¥ò 

gâ¡fhf M©L¡F %. 4686723 /- Mf TLjš %. 7886319 /- FoÚ® gâ¡fhf bryél¥g£L 

tU»wJ. ÏJ FoÚ® tUthŒia él guhkç¥ò gâ¡fhf TLjyhf bryél¥g£L tU»wJ. 

Ïªãiyæš jäœ ehL FoÚ® tofhš thça¤Â‰F brY¤j¥gL« FoÚ® f£lz« ca®Î 

brŒa¥g£L murhiz (G.O MS No. 39  ehŸ. 17.04.2018  efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw ) 

btëæl¥g£LŸsJ. Ïªj murhizæ‹ go ef® gFÂfS¡F Ñœ f©l égu¥go FoÚ® f£lz« 

ã®za« brŒJ, ã®thf Ïa¡Fe®, jäœ ehL FoÚ® tH§fš Jiw br‹id mt®fë‹ foj v©. 

F31810/Tariff Revision/AEII/O&M/2017 ehŸ. 24.04.2018 š bjçé¡f¥g£LŸsJ. 

 

01.12.2017 Kjš 31.03.2018 Koa FoÚ® f£lz« 

 

mL¤j x›bthU M©L¡F« 5% ca®Î brŒJ 

 

01.04.2018 Kjš 31.03.2019 Koa FoÚ® f£lz« 

 

01.12.2019 Kjš 31.03.2020 Koa FoÚ® f£lz« 

 

01.12.2020 Kjš 31.03.2021 Koa FoÚ® f£lz« 

 

01.12.2021 Kjš 31.03.2022 Koa FoÚ® f£lz« 

 

vd ã®za« brŒa¥g£LŸsJ. 

%. 9.00 / 1000 è£l® 

 

 

 

%. 9.45 / 1000 è£l® 

 

%. 9.92 / 1000 è£l® 

 

%. 10.42 / 1000 è£l® 

 

%. 10.94 / 1000 è£l® 

 

 

 

 

ÏJ j‰nghJ, jäœehL FoÚ® tofhš thça¤Â‰F brY¤j¥gL« FoÚ® f£lz¤ij él ÏU 

kl§»‰F« TLjyhf brY¤j¥gL« ãiy cUth»ÍŸsJ. Ïªãiyæš jäœehL FoÚ® tofhš 

thça¤Â‰F brY¤j¥gL« FoÚ® f£lz bryÎ¤ bjhifæid <LbrŒÍ« neh¡»Y«, FoÚ® guhkç¥ò 

gâfŸ nk‰bfhŸs¥g£L bghJk¡fS¡F jilæ‹¿ FoÚ® éãnahf« brŒa nt©oaÂ‹ mtÁa« 

fUÂÍ«, Ïªefuh£Á _y« tH§f¥g£L tU« FoÚ® Ïiz¥òfS¡F it¥ò¤bjhif k‰W« khjhªÂu 

FoÚ® f£lz¤ bjhifia TLjyhf tNš brŒjhš k£Lnk FoÚ® éãnahf¤jhš V‰gl¡ Toa 

bryÅd¤ij <LbrŒa KoÍ« v‹w ãiy cUth»wJ. vdnt, nk‰go égu§fis fU¤Âš bfh©L 



Ïªefuh£Áæš FoÚ® cgéÂfŸ (By-Law) jahç¡f¥g£L k‹w¤Â‹ gh®it¡F it¡f¥gL»wJ. 

 

Ïªj FoÚ® cgéÂfë‹ K¡»a ru¤J¡fŸ Ã‹tUkhW. 

 

f£lz égu« 

f£lz égu« 

tNè¡f¥g£L 

tU« bjhif 

j‰nghJ 

ã®za« 

brŒa¥gL« 

bjhif 

m)  it¥ò¤bjhif 

 

Å£L cgnahf Ïiz¥ò  

tâf ga‹ghL Ïiz¥ò  

bjhê‰rhiy ga‹ghL Ïiz¥ò 

 

 

%.  4000 /- 

%.  7000 /-  

%. 10000 /- 

 

%.   8000 /- 

%.  15000 /-  

%.  20000 /- 

M)  FoÚ® f£lz« /   

       khj¤Â‰F 

 

Å£L cgnahf Ïiz¥ò  

tâf ga‹ghL Ïiz¥ò  

bjhê‰rhiy ga‹ghL Ïiz¥ò 

 

 

%.  80 /- 

%. 305 /-  

%. 500 /- 

 

%.  150 /- 

%.  600 /-  

%. 1000 /- 

 

Ï)  br‹nl{  f£lz« k‰W«  MŒÎ f£lz« 

 

bkh¤j 

kÂ¥Õ£oš 10% 

mšyJ 

Fiwªjg£r« %. 

730 /- 

bkh¤j 

kÂ¥Õ£oš 10% 

mšyJ 

Fiwªjg£r«   

%. 1000 /- 

 

<)  FoÚ® Ïiz¥ò J©o¥ò f£lz«  k‰W«  

      kW Ïiz¥ò f£lz« 

 

%. 200 /- k‰W« 

%.  200 /- 

%. 500 /- k‰W« 

%.  500 /- 

 nk‰go, ÓuhŒÎ brŒa¥g£L ã®zæ¡f¥g£LŸs bjhifæid tNè¡f mDkÂ nfhç 

jahç¡f¥g£LŸs FoÚ® éãnahf cg éÂfŸ fU¤JUéid efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id 

mt®fS¡F mD¥g k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F« it¡f¥gL»wJ. 

 



mYtyf¡F¿¥ò : 

1. k‹w« gh®itæ£L mDkÂ¡fyh«. 

2. nkY«, Ïj‰fhd és«gu bryÅd§fŸ k‰W« kht£l muÁjêš és«gu« brŒa 

c©lhF« bryÅd§fS¡F« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

 
23.8.2018 13 1920M« M©L jäœehL kht£l efuh£ÁfŸ r£l« (ÂU¤j¥go 59/1998) ÃçÎ 124,  c£ÃçÎ (13) Ïš 

tH§f¥g£LŸs mÂfhu§fis¡ bfh©L Jiwô® ef®k‹w« jdJ 11.05.2018 M« njÂa 396MtJ 

mtru¡T£l Ô®khd¤Âš Jiwô® efuh£Á všiy¡FŸ Ïa§» tU»‹w t§»fŸ k‰W« t§»fëš 

gâòçÍ« mYty®fŸ, k¤Âa khãy muR mYtyf§fëš gâòçÍ« mYty®fŸ bjhêš k‰W« 

tâf ãWtd§fŸ t®¤jf ãWtd§fŸ jåah® kU¤Jtkid, kU¤Jtkid gâahs®fŸ, muR 

ngh¡Ftu¤J mYty®fŸ gâahs®fŸ, Ïju bjhêš ãWtd§fŸ, mYty®fŸ k‰W« E©z¿Î¤ 

bjhêšfŸ, tâf¤bjhêšfŸ, kuò bjhêšfŸ k‰W« gâòçnthU¡F« bjhêštç 01.10.2018 njÂ 

Kjš, bjhêštç ÓuhŒéš ca®Î brŒa¥g£LŸsJ.  Ïj‹go bjhêštç brY¤Jgt®fS¡F cça 

m¿é¥òfŸ, got§fŸ jäœehL kšog®¥g° Ï‹nfh ÂU¢Á T£LwÎ m¢rf¤Âš m¢ro¤J 

bg‰W¡bfhŸs c¤njr bryéd« %.50,000/-¤Âš brŒJ bfhŸs k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F 

it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

1. k‹w« x¥òjš tH§fyh«. 

2. nk‰fhQ« bryéd¤Âid bghJãÂæèUªJ brŒJ bfhŸs mDkÂ¡fyh«. 

 

Ô®khd 

v©.447 

mDkÂ¡f¥g

£lJ 

    X«/-. J. jkaªÂ. 

               jå mYty® 

 

/c©ik efš / 

 

                                                                                                               Miza®, (bgh) 

                                                                                                                Jiwô® efuh£Á. 

  



Jiwô® efuh£Á  

 2019 ஆம் யருடம் ஆகஸ்ட்  நாதம் 30.08.2019 ஆம் வயள்ி கிமமந      (தநிழ் யிகாரி யருடம் ஆயணி நாதம் 
ாள்.13)  ிற்கல்4.30 நணிக்கு கபாட்சி ிற்கல் அலுயகத்தில் தி அலுயர் நற்றும் ஆமணனர் அயர்கால் 
கர்நன் வாருள் நீது மநற்வகாள்ப்ட மயண்டின சாதபணக்கூட்ட டயடிக்மககள்  

                                                                           பன்ிம:திரு.மய. மயந்திபன்,  

                                                        தி அலுயர். 
 

k‹w 

T£l« 

 eil 

bg‰w ehŸ 

tçir v© k‰W« k‹w T£l bghUŸ 

k‹w¤Â‹ 

Ô®khd« 

30.08.2019  
01 ப ொருள் எண்:01 

ஆமணரின் திசரி ஆகஸ்ட்  நாதம் 2019 ாட் குிப்பு நன்த்தின் ார்மயக்கு 
மயக்கப்டுகிது. 
அ.கு :திவு வசய்னாந 

தீர்நா 
ண்206 
திவு 
வசய்னப்
ட்டது. 
 

 

 

 

30.08.2019  
02 வாினார் திசரி ஆகஸ்ட்  நாதம் 2019 ாட் குிப்பு நன்த்தின் ார்மயக்கு 

மயக்கப்டுகிது. 
அ.கு :திவு வசய்னாம். 
 

தீர்நா 
ண்207 
திவு 
வசய்னப்
ட்டது. 
 



30.08.2019  
03 துப்பவு அலுயர் திசரி ஆகஸ்ட்    நாதம் 2019 ாட் குிப்பு நன்த்தின் 

ார்மயக்கு மயக்கப்டுகிது. 
அ.கு :திவு வசய்னாம். 
 

தீர்நா 
ண்208 
திவு 
வசய்னப்
ட்டது 

30.08.2019  
04 

இந்கபாட்சி வாது  சுகாதாபப்ிரிவுக்கு ஓட்டுர் ணினிடத்திம 
மதாற்றுயித்துக்வகாள் வசன்ம, கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர் அயர்கின் 
25.03.1997-ம் மததின கடிதம் .க.ண்.62241/96/ப்3-ல் அனுநதிக்கப்ட்டது.  ினநம் 
வசய்னப்ட்டது பதல் ஒவ்வயாரு ஆண்டும் கா ீட்டிப்புக்மகாரி கருத்துருக்கள் 
அனுப்ப்ட்டு உத்திபவு வப்ட்டுள்து.  இப்ணினிடத்திம 30.09.2014 யமப 
ீட்டித்துக்வகாள் வசன்ம, இந்கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர் அயர்கின் 
06.11.2014-ம் மததின வசனல்பம உத்திபவு ப.ப.ண் 22713/2014/மே3-ல் 
அனுநதிக்கப்ட்டுள்து. 

இப்ணினிடம் இந்கபாட்சிக்கு அயசினநாக மதமயப்டுயதால் 
இப்ணினிடத்திம 01.10.2014 பதல் 30.09.2015, 01.10.2015 பதல் 30.09.2016, 01.10.2016 
பதல் 30.09.2017 யமப 01.10.2017 பதல் 30.09.2018 யமப நற்றும் 01.10.2018 பதல் 
30.09.2019 யமப ீட்டித்துக்வகாள் அனுநதி மயண்டி உரின கருத்துருக்கள் 
வசன்ம, இந்கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர் அயர்களுக்கு அனுப்ி மயக்கப்ட்டு 
உத்திபவு திர்ார்க்கப்ட்டு யருகிது. 

மநலும் இப்ணினிடம் இந்கபாட்சிக்கு அயசினநாக மதமயப்டுயதால் 
இப்ணினிடத்திம 01.10.2019 பதல் 30.09.2020 யமப ஓபாண்டு காத்திற்கு 
ீட்டித்துக்வகாள் அனுநதி மயண்டி உரின கருத்துருக்கள் வசன்ம, இந்கபாட்சி 
ிர்யாக ஆமணனர் அயர்களுக்கு அனுப் நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது. 
(.க.ண்.759/99/சி1) 

தீர்நா 
ண்209 

அனுநதிக்
கப்ட்டது 
 



அலுயககுிப்பு: அனுதிக்காம். 

 
30.08.2019  

05 இந்கபாட்சி வாது சுகாதாபப் ிரிவுக்கு ஒரு ாரி ஒட்டுர் நட்டும் 
துக்குர் ணினிடங்கம வசன்ம, இந்கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர் 
அயர்கின் 02.05.1991-ம் மததின வசனல்பம கடிதம் ப.ப.ண் 20220/91/மே1-ல் 
ினநம் மததி பதல் ஓபாண்டு காத்திற்கு தற்காிகநாக 
மதாற்றுயித்துக்வகாள் அனுநதித்து உத்திபவு யிடப்ட்டுள்து.   

மநற்டி ணினிடங்கம 27.06.1991 பதல் ஓட்டுர் ணினிடபம், 02.05.1991 
பதல் துக்குர்(Cleaner) ணினிடங்களும் ினநம் வசய்னப்ட்டது.  ினநம் 
வசய்னப்ட்டது பதல் ஒவ்வயாரு ஆண்டும் கா ீட்டிப்பு மகாரி கருத்துக்கள் 
அனுப்ப்ட்டு உத்திபவு வப்ட்டு யந்துள்து.  இறுதினாக இப்ணினிடத்திம 
30.09.2014 யமப ீட்டித்துக்வகாள் வசன்ம, கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர் 
அயர்கின் 06.11.2014-ம் மததின வசனல்பம உத்திபவு ப.ப.ண்.22713/2014/மே3-ல் 
அனுநதி வப்ட்டுள்து. 

இந்த ஒட்டுர் நற்றும் துக்குர் ணினிடங்கள் வாது சுகாதாப ிரியிற்கு 
அயசினநாக மதமயப்டுயதால் இப்ணினிடத்திம 01.10.2014 பதல் 30.09.2015 
யமப, 01.10.2015 பதல் 30.09.2016 யமப, 01.10.2016 பதல் 30.09.2017 யமப, 01.10.2017 
பதல் 30.09.2018 யமப நற்றும் 01.10.2018 பதல் 30.09.2019 யமப உள் காத்திற்கு 
ீட்டித்துக்வகாள் அனுநதி மயண்டி உரின கருத்துருக்கள் வசன்ம, கபாட்சி 
ிர்யாக ஆமணனர் அயர்களுக்கு அனுப்ி மயப்ப்ட்டு உத்திபவு 
திர்ார்க்கப்ட்டு யருகிது. 

மநலும் இப்ணினிடம் இந்கபாட்சிக்கு அயசினநாக மதமயப்டுயதால் 
இப்ணினிடத்திம 01.10.2019 பதல் 30.09.2020 யமப ஓபாண்டு காத்திற்கு 
ீட்டித்துக்வகாள் அனுநதி மயண்டி உரின கருத்துருக்கள் வசன்ம, கபாட்சி 
ிர்யாக ஆமணனர் அயர்களுக்கு அனுப் நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது. 

தீர்நா 
ண்210 

அனுநதிக்
கப்ட்டது 
 



(.க.ண்.4290/91/சி1) 
அலுயக குிப்பு: அனுநதிக்காம். 

 
30.08.2019  

06 இந்கபாட்சி வதருயிக்குகள் பாநரிக்க ஒரு நின் கம்ினார் (Wire Man) 
நற்றும் ஒரு நின் கம்ினார் (Helper) ிணினிடங்கம வசன்ம, கபாட்சி 
ிர்யாக ஆமணனர் அயர்கின் 09.11.1999-ம் மததின வசனல்பம கடிதம் 
ப.ப.ண் 83367/98/ப்5ல் மதாற்றுயித்துக் வகாள் ஆமணனிடப்ட்டது.  இந்த 
உத்திபயின்டி இந்கபாட்சினில் நின் கம்ி உதயினார் (Helper) ணினிடத்திம 
நட்டும் திக்கூி ணினார்கள் ட்டினில் இருந்து ஒருயமப 18.02.2000 பதல் 
ினநம் வசய்னப்ட்டது. 

இப்ணினிடத்திம ஒவ்வயாரு ஆண்டும் ீட்டிப்பு மகாரி கருத்துருக்கள் 
வசன்ம, கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர் அயர்களுக்கு சநர்ிக்கப்ட்டு அனுநதி 
வப்ட்டு யருகிது.  இறுதினாக இப்ணினிடம் 30.09.2013 யமப வசன்ம, 
கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர் அயர்கின் 03.12.2013-ம் மததின வசனல்பம 
உத்திபவு .க.ண்.5436/09/ப்3-ல் அனுநதி வப்ட்டுள்து.  

இப்ணினிடத்திம 01.10.2013 பதல் 30.09.2014, 01.10.2014 பதல் 30.09.2015, 
01.10.2015 பதல் 30.09.2016, 01.10.2016 பதல் 30.09.2017, 01.10.2017 பதல் 30.09.2018 
நற்றும் 01.10.2018 பதல் 30.09.2019 படின ீட்டித்துக்வகாள் அனுநதி மயண்டி 
உரினக் கருத்துரு வசன்ம, கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர் அயர்களுக்கு 
சநர்ப்ிக்கப்ட்டு உத்திபவு திர்ார்க்கப்ட்டு யருகிது. 

இப்ணினிடம் இந்கபாட்சிக்கு அயசினநாக மதமயப்டுயதால், 
இப்ணினிடத்திம மநலும், 01.10.2019 பதல் 30.09.2020 யமப ீட்டித்துக்வகாள் 
அனுநதி மயண்டி உரினக் கருத்துரு வசன்ம, கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர் 
அயர்களுக்கு அனுப் நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது. 
(.க.ண்.3565/2001/சி1) 
அலுயக குிப்பு: அனுநதிக்காம். 

தீர்நா 
ண்211 

அனுநதிக்
கப்ட்டது 
 



 

30.08.2019  
07 கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர், வசன்ம அயர்கின் வசனல்பம உத்திபவு 

.க.ண்.95484/97/இ1 ாள் 18.02.1998ன் டி ஒரு ஈப்பு யாகம் யாங்கிக்வகாள்வும் 
அதற்குரின ஓட்டுர் ணினிடம் மதாற்றுயித்து பூர்த்தி வசய்துவகாள்வும் 
அனுநதி யமங்கப்ட்டது. 

இதன் டி ஓட்டுர் ணினிடம் 09.12.1998 பதல் ிபப்ப்ட்டு 30.09.2013 யமப 
ீட்டித்துக் வகாள் கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர், வசன்ம அயர்கின் 
வசனல்பம உத்திபவு .க.ண்.5436/2009/ப்3 ாள் 03.12.2013ல்  
அனுநதிககப்ட்டுள்து. 

இப்ணினிடத்திம 01.10.2013 பதல் 30.09.2014, 01.10.2014 பதல் 30.09.2015, 
01.10.2015 பதல் 30.09.2016, 01.10.2016 பதல் 30.09.2017 யமப, 01.10.2017 பதல் 
30.09.2018 யமப நற்றும் 01.10.2018 பதல் 30.09.2019 ீட்டித்துக்வகாள் அனுநதி 
மயண்டி உரினக் கருத்துரு கபாட்சி ிர்யாக நண்ட இனக்குர், தஞ்சாவூர் 
யமினாக வசன்ம, கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர் அயர்களுக்கு சநர்ப்ிக்கப்ட்டு 
உத்திபவு திர்ார்க்கப்ட்டு யருகிது. 

மநலும் இப்ணினிடம் இந்கபாட்சிக்கு அயசினநாக மதமயப்டுயதால் 
இப்ணினிம 01.10.2019 பதல் 30.09.2020 யமப ஓபாண்டு காத்திற்கு 
ீட்டித்துக்வகாள் அனுநதி மயண்டி உரின கருத்துருக்கள் வசன்ம, கபாட்சி 
ிர்யாக ஆமணனர் அயர்களுக்கு அனுப் நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுகிது. 
(.க.ண்.6569/97/சி1) 
அலுயக குிப்பு: அனுநதிக்காம். 

 

தீர்நா 
ண்212 

அனுநதிக்
கப்ட்டது 
 



30.08.2019  
08 துமயூர் கபாட்சி ேல் சக்தி அினான் திட்டத்தின் கீழ் 

வாதுநக்களுக்கு நமமீர் மசநிப்பு குித்து யிமிப்புணர்வு ற்டுத்த நக்கள் 

டநாட்டம் அதிகம் உள் வாது இடங்கள் கபாட்சி கட்டிடங்கள் ,ள்ி 

கட்டிடங்கள் நற்றும் நருத்துயநம கட்டிடங்கள் ஆகின குதிகில் நமம 

ீர் மசகரிப்பு யிமிப்புணர்வு வதாடர்ா யிம்ப மககள் (யிமல் 

ஸ்டிக்கர்) அமநப்தற்கு உண்டாகும் உத்மதச வசயிம் ரு25000/-க்கு 

நன்த்தின் அனுநதிக்கு  மயக்கப்கிது (.க.ண்.2052/19/இ1) 

.அலுயக குிப்பு: மநற்டி வசயிம் வாது ிதினில்  

                 மநற்வகாள்  நன்ம் அனுநதிக்காம். 

 

தீர்நா 

ண்213 

அனுநதி

க்கப்ட்ட

து 

 

30.08.2019  
09 இந்கபாட்சிக்கு அபசாமண ிம ண் 965 ஊபக யர்ச்சி நற்றும் 

உள்ாட்சித் தும ாள் 01.07.1983 ல் புதினதாக ஒரு பன்ாம் ிம 
கபாட்சிப்வாினார் ணினிடம் மதாற்றுயிக்கப்ட்டு 30.09.2010 யமப அனுநதித்து 
உத்திபயிடப்ட்டது.  இதன் மரில் வாினார் ணினிடம் 29.08.2003-ல் 
ிபப்ப்ட்டு ஒவ்வயாரு ஆண்டும் வதாடர்ந்து ீடித்துக்வகாள் அனுநதிமயண்டி 
உரினக் கருத்துருக்கள் அனுப்ப்ட்டு உத்திபவு வப்ட்டு யருகிது.  இறுதினாக 
இப்ணினிடம் வசன்ம, கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர் அயர்கின் 03.12.2013-ம் 
மததின வசனல்பம கடிதம் .க.5436/2009/ப்3-ல் 01.10.2012 பதல் 30.09.2013 படின 
ீடித்துக்வகாள் அனுநதினிக்கப்ட்டுள்து. 

தீர்நா 
ண்214 

அனுநதிக்
கப்ட்டது 
 



இந்கபாட்சினில் ல்மயறுத் திட்டப் ணிகள் நற்றும் வாதுப்ணிகள் 
வசனல்டுத்த இப்வாினார் ணினிடம் நிகவும் அயசினநாக மதமயப்டுகிது.  
இப்ணினிடத்திம 01.10.2013 பதல் 30.09.2014, 01.10.2014 பதல் 30.09.2015, 01.10.2015 
பதல் 30.09.2016, 01.10.2016 பதல் 30.09.2017, 01.10.2017 பதல் 30.09.2018 படின 
நற்றும் 01.10.2018 பதல் 30.09.2019 யமப ீட்டித்து மயத்துக்வகாள் அனுநதி 
மயண்டி உரினக் கருத்துரு வசன்ம, கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர் அயர்களுக்கு 
அனுப்ி மயக்கப்ட்டு உத்திபவு திர்ார்க்கப்ட்டு யருகிது. 

மநலும் இப்ணினிடத்திம ஓபாண்டு காத்திற்கு 01.10.2019 பதல் 30.09.2020 
யமப ீட்டித்துக்வகாள் அனுநதி மகாரும் கருத்துருயிம கபாட்சி ிர்யாக 
ஆமணனர், வசன்ம அயர்களுக்கு அனுப் நன்த்தின் அனுநதி 
மயண்டப்டுகிது. (.க.ண்.5986/83/சி1) 
அலுயக குிப்பு: வாினார் ணினிடம் இந்கபாட்சிக்கு அயசினநாக 
மதமயப்டுயதால் 01.10.2019 பதல் 30.09.2020 படின ஓபாண்டு காத்திற்கு 
ீட்டித்துக்வகாள் அனுநதிக்காம். 
 
 

30.08.2019  
10 துமயூர் கபாட்சி அலுயக னன்ாட்டில் இனங்கி யரும் ஈர்ப்பு யாகம் 

ண் TN48Z6096 க்கு 19.08.2019 உடன் காப்டீ்டு காம் படியமடயதால் அதம 
புதுப்ிக்க மயண்டின ணினின் அயசப அயசினம் கருதி ஈப்பு யாக ஓட்டுர் திரு 
M. கமணசன் அயர்கால் காப்டீ்டு புதுிப்பு கட்டணம் ரூ. 12390/- நட்டும் UNTED 
INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED க்கு வபாக்கநாக வசலுத்தப்ட்டு அதற்கா பசீது 
யமங்கப்ட்டுள்து. மய, அலுயக ஈப்பு யாகத்திற்கு 20.08.2019 பதல் 
19.08.2020 யமப காப்டீ்டு கட்டணம் வசலுத்தப்ட்ட வதாமக ரூ. 12390/-மன திரு.M. 
கமணசன், ஓட்டுர் அயர்களுக்கு யமங்க நன்த்தின் படியிற்கு 
மயக்கப்டுகிது. (.க.ண்.2397/2018/இ1) 
அலுயக குிப்பு: 

தீர்நா 
ண்215 
 
அலுயக
க்குிப்புக
ள்1,2 
அனுநதிக்
கப்ட்டது 



1. நன்ம் அனுநதிக்காம். 
2. மநலும் ணினின் அயசப அயசினம் கருதி தி அலுயர் அயர்கின் பன் 
அனுநதி வற்று வதாமக யமங்கினதற்கும் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

 
30.08.2019  

11 துமயூர் கபாட்சினில், யார்டு ண்.9, வரினார் கர் பூங்கா இடத்மத சுற்ி 
பள்மயி (Fencing) அமநக்கும் ணிக்கு நதிப்டீு ரூ.1.00 இட்சத்திற்கு 
இந்கநன் தீர்நா ண்.     ாள்.         ல் ஒப்புதல் யமங்கினமத வதாடர்ந்து 
07.08.2019 அன்று ஒப்ந்தப்புள்ி மகாபப்ட்டதில் கீழ்கண்ட யிபப்டி 
ஒப்ந்தப்புள்ி யபப்வற்து. 

 
 
ய. 
ண் ஒப்ந்ததாபர் வனர் ஒப்ந்தப்புள்ினில் சதயதீம் 

1 திரு.K.சபயணன், 
ஒப்ந்ததாபர், துமயூர் நதிப்டீ்மட யிட 0.10% அதிகம் 

2 திரு.T.இந்திபேித், 
ஒப்ந்ததாபர், துமயூர் நதிப்டீ்மட யிட 0.13% குமவு  

 
மநற்கண்ட ஒப்ந்தப்புள்ினில் ய.ண்.2-ல் உள் திரு.T.இந்திபேித், ஒப்ந்ததாபர் 
துமயூர் அயகின் ஒப்ந்தப்புள்ி நதிப்டீ்மட யிட 0.13% குமயாக உள்து 
ற்து குித்து நன்த்தின் படியிற்கு மயக்கப்டுகிது.( .க.ண். 2410/2019/இ1) 
அலுவலக குறிப்பு : நன்ம் அனுநதிக்காம். 
 

 

தீர்நா 
ண்216அ
னுநதிக்க
ப்ட்டது 
 
 



30.08.2019  
12 துமயூர் சட்டநன் உறுப்ிர் வதாகுதி மநம்ாட்டு திட்டம் 2016-17 நற்றும் 2017-

18ன் கீழ் ணி மநற்வகாள் நாயட்ட ஆட்சித்தமயர் / தமயர் நாயட்ட ஊபக 
யர்ச்சி பகமந திருச்சிபாப்ள்ி அயர்கின் கடிதம் .க.ண்.3622/2018/அ3 
ாள்.08.07.2019ன் டி துமயூர் கபாட்சி, யார்டு ண்.18, யிானகர் வதருயில் 
மபசன் கமட கட்டிடம் கட்டுதல் ணிக்கு நதிப்டீு ரூ.7.00 இட்சம் நதிப்டீ்டிற்கு 
ிர்யாக அனுநதி யமங்கி உத்தபயிடப்ட்டுள்மத வதாடர்ந்து 28.08.2019 அன்று 
ஒப்ந்தப்புள்ி வப்ட்டது.  வப்ட்ட ஒப்ந்தப்புள்ிகள் யிபம் 
கீழ்கண்டயாறு யபப்வற்து. 

ய. 
ண் ஒப்ந்ததாபர் வனர் ஒப்ந்தப்புள்ினில் சதயதீம் 

1 திரு.K.சபயணன், 
ஒப்ந்ததாபர், துமயூர் நதிப்டீ்மட யிட 0.10% அதிகம் 

2 திரு.T.இந்திபேித், 
ஒப்ந்ததாபர், துமயூர் 

நதிப்டீ்மட யிட 0.08% குமவு  

 
மநற்கண்ட ஒப்ந்தப்புள்ினில் ய.ண்.2-ல் உள் திரு.T.இந்திபேித், ஒப்ந்ததாபர் 
துமயூர் அயகின் ஒப்ந்தப்புள்ி நதிப்டீ்மட யிட 0.08% குமயாக உள்து 
ற்து குித்து நன்த்தின் படியிற்கு மயக்கப்டுகிது.( .க.ண்.2305/2019/இ1) 
அலுவலக குறிப்பு : நன்ம் அனுநதிக்காம். 

 

தீர்நா 
ண்217 

 
அலுயக
க்குிப்பு 
அனுநதிக்
கப்ட்டது 
 

30.08.2019  
13 துமயூர் கபாட்சி ல்மக்குட்ட்ட குதிகில் குடிீர் யடிகால் ிதி நற்றும் கல்யி ிதி 2019-20ன் 

கீழ் இந்கபாட்சிக்கு வசாந்தநா கட்டிடங்கள், ஆழ்தும கிணறுகள், கபாட்சி ள்ி கட்டிடங்கில் 
நமமீர் மசகரிப்பு கட்டமநப்பு ற்டுத்துதல் நற்றும் புபமநப்பு ணிகள் மநற்வகாள் இந்கநன் 
தீர்நா ண்.     ாள்.          ல் ஒப்புதல் யமங்கினமத வதாடர்ந்து 07.08.2019 அன்று 
ஒப்ந்தப்புள்ி மகாபப்ட்டதில் கீழ்கண்ட யிபப்டி ஒப்ந்தப்புள்ிகள் யபப்வற்து. 
ய. 
ண் 

ணினின் வனர் நதிப்டீு 
(ரூ.இட்சம்) ஒப்ந்ததாபர் வனர் ஒப்ந்தப்புள்ி

னில் சதயதீம் 

தீர்நா 
ண்218 

அனுநதிக்
கப்ட்டது 
 



1 

வசனிமந்த ஆழ்தும 
கிணறுகம நமமீர் 
மசகரிப்பு கட்டமநப்புகாக 
நாற்ம் வசய்தல். 2.50 

திரு.K.பாமேஷ், 
ஒப்ந்ததாபர், துமயூர் 

நதிப்டீ்மட 
யிட 0.10% 
குமவு 

திரு.K.சுமபஷ், 
ஒப்ந்ததாபர், துமயூர் 

நதிப்டீ்மட 
யிட 0.13% 
அதிகம் 

2 

கபாட்சிக்கு வசாந்தநா 
கட்டிடங்கில் நமமீர் 
மசகரிப்பு கட்டமநப்பு 
ற்டுத்துதல் நற்றும் 
புபமநப்பு வசய்தல். 

1.50 

திரு.K.பாமேஷ், 
ஒப்ந்ததாபர், துமயூர் 

நதிப்டீ்மட 
யிட 0.08% 
குமவு 

திரு.K.சுமபஷ், 
ஒப்ந்ததாபர், துமயூர் 

நதிப்டீ்மட 
யிட 0.13% 
அதிகம் 

3 

துமயூ கபாட்சி ள்ி 
கட்டிடங்கள் நற்றும் 
அங்கன்யாடி கட்டிடங்கில் 
நமமீர் மசகரிப்பு 
கட்டமநப்பு ற்டுத்துல் 
நற்றும் புபமநப்பு 
வசய்தல் 

2.80 

திரு.K.பாமேஷ், 
ஒப்ந்ததாபர், துமயூர் 

நதிப்டீ்மட 
யிட 0.12% 
குமவு 

திரு.K.சுமபஷ், 
ஒப்ந்ததாபர், துமயூர் 

நதிப்டீ்மட 
யிட 0.15% 
அதிகம் 

மநற்கண்ட ஒப்ந்தப்புள்ினில் ய.ண்.1-ல் உள் ணிக்கு திரு.K.பாமேஷ், ஒப்ந்ததாபர் துமயூர் 
அயகின் ஒப்ந்தப்புள்ி நதிப்டீ்மட யிட 0.10% குமயாகவும், ய.ண்.2-ல் உள் ணிக்கு 
திரு.K.பாமேஷ், ஒப்ந்ததாபர் துமயூர் அயகின் ஒப்ந்தப்புள்ி நதிப்டீ்மட யிட 0.08% 
குமயாகவும், ய.ண்.3-ல் உள் ணிக்கு திரு.K.பாமேஷ், ஒப்ந்ததாபர் துமயூர் அயகின் 
ஒப்ந்தப்புள்ி நதிப்டீ்மட யிட 0.12% குமயாகவும் உள்து ற்து குித்து நன்த்தின் 
படியிற்கு மயக்கப்டுகிது.( .க.ண்.2052/2019/இ1) 

அலுவலக குறிப்பு : நன்ம் அனுநதிக்காம். 
தீர்நா ண்218 

அனுநதிக்கப்ட்டது 
 



 
 

 
30.08.2019  

14 துமயூர் கபாட்சி அண்ணா மருந்து ிமனத்தில் கட்டப்ட்டுள் ஆண்கள் 
நற்றும் வண்கள் இயச சிறுீர் கமிப்ிடங்கில் தண்ணரீ் யசதி ற்டுத்துதல் 
நற்றும் SS Gate அமநக்கும் ணிக்கு நதிப்டீு ரூ.1.00 இட்சத்திற்கு இந்கநன் 
தீர்நா ண்.     ாள்.         ல் ஒப்புதல் யமங்கினமத வதாடர்ந்து 07.08.2019 
அன்று ஒப்ந்தப்புள்ி மகாபப்ட்டதில் கீழ்கண்ட யிபப்டி ஒப்ந்தப்புள்ி 
யபப்வற்து. 

ய. 
ண் ஒப்ந்ததாபர் வனர் ஒப்ந்தப்புள்ினில் சதயதீம் 

1 
வ ில்டர்ஸ், ஒப்ந்ததாபர், 
வசந்தாபப்ட்டி நதிப்டீ்மட யிட 0.09% குமவு 

2 திரு.R.கார்த்திமகனன், 
ஒப்ந்ததாபர், துமயூர் நதிப்டீ்மட யிட 0.13% அதிகம் 

 
மநற்கண்ட ஒப்ந்தப்புள்ினில் ய.ண்.1-ல் உள் வ ில்டர்ஸ், ஒப்ந்ததாபர் 
வசந்தாபப்ட்டி அயகின் ஒப்ந்தப்புள்ி நதிப்டீ்மட யிட 0.09% குமயாக 
உள்து ற்து குித்து நன்த்தின் படியிற்கு மயக்கப்டுகிது.            ( 
.க.ண்.2410/2019/இ1) 
அலுவலக குறிப்பு : நன்ம் அனுநதிக்காம். 
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