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 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. 
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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. 
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02 வாினார் திசரி ஆகஸ்ட்  நாதம் 2019 ாட் குிப்பு நன்த்தின் ார்மயக்கு 

மயக்கப்டுகிது. 
அ.கு :திவு வசய்னாம். 
 

தீர்நா 
ண்207 
திவு 
வசய்னப்
ட்டது. 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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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