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 2019 ஆம் யமடம் ஜலீ நாதம் 31.07.2019ஆம் வயள்ி ிமலந  ( தநிழ் யிாரி யமடம் ஆி நாதம் ாள்.13)  

ிற்ல்4.30 நணிக்கு பாட்சி ிற்ல் அலுயத்தில் தி அபலுயர் நற்றும் ஆலணனர் அயர்ால் ர்நன் 
வாமள் நீது மநற்வாள்ப்ட மயண்டின சாதபணக்நகூட்ட டயடிக்லள்  

                                                            முன்ில:திம.மய. மயந்திபன்,  

                                            தி அலுயர். 
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01 ப ொருள் எண்:01 

ஆலணரின் திசரி ஜலீ  நாதம் 2019 ாட் குிப்பு நன்த்தின் ார்லயக்கு 
லயக்ப்டுிது. 
அ.கு :திவு வசய்னாந 

தீர்நா 
ண்187 
திவு 
வசய்னப்
ட்டது. 
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02 வாினார் திசரி ஜலீ  நாதம் 2019 ாட் குிப்பு நன்த்தின் ார்லயக்கு 
லயக்ப்டுிது. 
அ.கு :திவு வசய்னாம். 
 

தீர்நா 
ண்188 
திவு 
வசய்னப்
ட்டது. 
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03 துப்பவு அலுயர் திசரி ஜலீ  நாதம் 2019 ாட் குிப்பு நன்த்தின் 
ார்லயக்கு லயக்ப்டுிது. 
அ.கு :திவு வசய்னாம். 
 

தீர்நா 
ண்189 
திவு 
வசய்னப்
ட்டது 

31.07.2019 

 

04 துலமர் பாட்சி ல்லக்குட்ட்ட 24 யார்டுில் யறுலந மாட்டிற்கு ீழ் 
யாழ்யர்லக்கு மெ.2000./– யமங்கும் திட்டத்தின் ீழ் அதற்ா யிண்ணப்ங்ள் 
திமயற்ம் வசய்ய்ப்ட்டது. அலய சரிார்ப்பு ணிக்ா தியிக்ம் வசய்ன 2571 
ண்ணிக்லனில் ிரிண்ட் வசய்ன யிலப்புள்ி வப்ட்டது நன் எப்புதலுக்கு வாமள் 
லயக்ப்டுிது. 
ய.ண். மயலனின் வனர் திமச்சி 

வஜபாக்ஸ், 11, 
ஸ்.ி.யி. 
ாம்ப்க்ஸ், 
மமந்து 
ிலனம், 
துலமர் 

பாசி வஜபாக்ஸ், 
4 ஆஸ்த்திரி 
மபாடு துலமர் 

அமன் 
வஜபாக்ஸ், 

ஸ்ரீாம்ப்க்ஸ் 
ிரிவு மபாடு 
துலமர் 

1 

யறுலந மாட்டிற்கு ீம 
யாழும் நக்லக்கு 
மெ.2000/–யமங்கும் 
திட்டத்தின் ீழ் 
திமயற்ம் வசய்னப்ட்ட 
2571 யிண்ணப்ங்ள் 
சரிார்ப்பு ணிக்ா 
தியிக்ம் வசய்ன 
ிரிண்ட் வசய்த யலனில்   

மெ.0,90/(க்ம் 
என்ிற்கு) 

மெ0.95/(க்ம் 
என்ிற்கு) 

மெ.1.00/(க்ம் 
என்ிற்கு) 

அலுய குிப்பு 
 குலந்த யிலப்புள்ி அித்த திமச்சி வஜபாக்ஸ், 11, ஸ்.ி.யி. ாம்ப்க்ஸ், 
மமந்து ிலனம், துலமர் யிலப்புள்ி ற்வும் நன் அனுநதினில திர்மாக்ி 
திஅயர்/ஆலணனர் அயர்ின் முன் அனுநதி வற்று யிலப்புள்ி 

தீர்நா 
ண்190 
அனுநதிக்
ப்ட்டது. 
 



மாரினலநக்ம் ணி மநற்வாண்டலநக்கும் அதற்ா வசயித்திற்கும் நன்ம் 
அனுநதிக்ாம். 
. 
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05 பாட்சி ிர்யா ஆலணனர் வசன்ல அயர்ின் டிதத்தில் Day-NULM–ULBs–SUSV–vending 
வதமமயாப யினாாரிின் யாழ்யாதாபத்லத முன்மற்ம் வசய்ன யிரியா திட்ட அிக்ல 
தனார் வசய்து 31.7.2019ற்குள் சநர்ப்ிக் வதரியிக்ப்ட்டலத வதாடர்ந்து மநற்ண்ட யிரியா திட்ட 
அிக்ல தனார் வசய்த அிக்லனில ிரிண்ட் வசய்ன யிலப்புள்ி வப்ட்டது நன் 
எப்புதலுக்கு வாமள் லயக்ப்டுிது. 
ய.ண். மயலனின் வனர் திமச்சி 

வஜபாக்ஸ், 11, 
ஸ்.ி.யி. 
ாம்ப்க்ஸ், 
மமந்து 
ிலனம், 
துலமர் 

பாசி வஜபாக்ஸ், 
4 ஆஸ்த்திரி 
மபாடு துலமர் 

அமன் 
வஜபாக்ஸ், 

ஸ்ரீாம்ப்க்ஸ் 
ிரிவு மபாடு 
துலமர் 

1 

வதம மயாப 
யினாாரிலக்ா 
யிரியா திட்ட அிக்ல 
(Detailed implementation 
project)(Thuriayur Urban street 
vendor 2018–19) 59 க்ங்ள் 
வாண்டது 2 புத்தங்ள்   

மெ.700/– இபண்டு 
(புத்தம் 

வாண்ட வசட் 
என்ிற்கு) 

மெ750 இபண்டு 
(புத்தம் 

வாண்ட வசட் 
என்ிற்கு) 

மெ.800/–( இபண்டு 
(புத்தம் 

வாண்ட வசட் 
என்ிற்கு) 

அலுய குிப்பு 
 குலந்த யிலப்புள்ி அித்த திமச்சி வஜபாக்ஸ், 11, ஸ்.ி.யி. ாம்ப்க்ஸ், மமந்து 
ிலனம், துலமர் யிலப்புள்ி ற்வும் நன் அனுநதினில திர்மாக்ி 
திஅயர்/ஆலணனர் அயர்ின் முன் அனுநதி வற்று யிலப்புள்ி மாரினலநக்ம் ணி 
மநற்வாண்டலநக்கும் அதற்ா வசயித்திற்கும் நன்ம் அனுநதிக்ாம். 
. 
 

தீர்நா 
ண்191 
அனுநதிக்
ப்ட்டது 
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06 துலமர் பாட்சி ல்லக்குட்ட்ட 24 யார்டுில் யறுலந மாட்டிற்கு ீழ் 
யாழ்யர்லக்கு மெ.2000./– யமங்கும் திட்டத்தின் ீழ் அதற்ா யிண்ணப்ங்ள் 1500 
ண்ணிக்லனில் ிரிண்ட் வசய்ன யிலப்புள்ி வப்ட்டது நன் எப்புதலுக்கு வாமள் 
லயக்ப்டுிது. 
ய.ண். மயலனின் வனர் திமச்சி 

வஜபாக்ஸ், 11, 
ஸ்.ி.யி. 
ாம்ப்க்ஸ், 
மமந்து 
ிலனம், 
துலமர் 

பாசி வஜபாக்ஸ், 
4 ஆஸ்த்திரி 

மபாடு 
துலமர் 

அமன் 
வஜபாக்ஸ், 

ஸ்ரீாம்ப்க்ஸ் 
ிரிவு மபாடு 
துலமர் 

1 யறுலந மாட்டிற்கு 
ீம யாழும் நக்லக்கு 
மெ.2000/–யமங்கும் 
திடடத்திற்ா 
யிண்ணப் டியம் 4 
க்ங்ள் வாண்டது  

மெ.0,90/(க்ம் 
என்ிற்கு) 

மெ0.95/(க்ம் 
என்ிற்கு) 

மெ.1.00/(க்ம் 
என்ிற்கு) 

 
அலுவலக குறிப்பு 
 குலந்த யிலப்புள்ி அித்த திமச்சி வஜபாக்ஸ், 11, ஸ்.ி.யி. ாம்ப்க்ஸ், 
மமந்து ிலனம், துலமர் யிலப்புள்ி ற்வும் நன் அனுநதினில திர்மாக்ி 
திஅயர்/ஆலணனர் அயர்ின் முன் அனுநதி வற்று யிலப்புள்ி 
மாரினலநக்ம் ணி மநற்வாண்டலநக்கும் அதற்ா வசயித்திற்கும் நன்ம் 
அனுநதிக்ாம். 
. 
 

தீர்நா 
ண்192 
அனுநதிக்
ப்ட்டது. 
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07 துலமர் பாட்சி வாதுசுாதாபப்ிரிவு ணினார்லக்கு திடக்மிவு 
மநாண்லந திட்டப்ணிள் யடீு யடீா நக்கும், நக்ாத மிவுள் துப்புபவு 
ணினார்ால் திசரி மசரிக்ப்ட்டு 3 தண் உபக்ிடங்குலக்கும் BOV 
யாம் நற்றும் LCV யாங்ள் மூம் வாண்டு வசல்ப்ட்டு நக்கும், நக்ாத 
மிவுல துப்புபவு ணினார்ள் லில் ிரித்து டுக் மயண்டிமள்தாள் 
ணினார்ின் ன் நற்றும் அயசப அயசினம் மதி ீழ்க்ண்ட ாதுாப்பு 
உபண வாமட்ள் யாங்ிட மெ.1.30 ட்சம் நன்த்தின் அனுநதிக்கு 
லயக்ப்டுிது. (..ண்.3510/2013/ச்1) 

1. லமல-500 ண்ணிக்ல 
2. மு யசம்-500 

அலுவலக குறிப்பு: 
1. நன்ம் அனுநதிக்ாம் 
2. அயசப அயசினம் மதி உடன் அபசு சார் ிறுயங்ால் மூம் 
வாள்முதல் வசய்திட தி அலுயபது முன் அனுநதி யமங்ப்ட்டலத 
நன்ம் அனுநதிக்ாம் அபசாலண ில ண்.331.1991 வதாமில் நற்ம் 
மயலயாய்ப்புதுல.  

  

தீர்நா 
ண்193 
   
அலுய
க்குிப்பு
ள்1,2அனு
நதிக்ப்
ட்ட. 
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08 துலமர் பாட்சினில் அலத்து யார்டுிலும் மநல்ில ீர்த்மதக்த் 

வதாட்டிில் உள் யால்வுல இனக்குயதற்கு 4 குடிீர் யிிமனா 

ணினார்ள் எப்ந்த அடிப்லடனில் ினநம் வசய்யதற்கு மெ.5.11 இட்சம் 

நதிப்டீ்டிற்கு இந்ர்நன் தீர்நா ண்.   ாள்.   .07.2019ல் எப்புதல் 

யமங்ினலத வதாடர்ந்து 26.07.2019 அன்று எப்ந்தப்புள்ி மாபப்ட்டதில் 

ீழ்க்ண்ட யிபப்டி எப்ந்தப்புள்ி யபப்வற்து. 

தீர்நா 
ண்194 
அனுநதிக்
ப்ட்டது 



ய.ண் எப்ந்ததாபர் வனர் எப்ந்தப்புள்ினில் சதயதீம் 

1 திம.V. ாஸ்ர், எப்ந்ததாபர், 
துலமர் 

நதிப்டீ்லட யிட 0.29% 
குலவு 

2 திம.T. இந்திபஜித், எப்ந்ததாபர், 
துலமர். 

நதிப்டீ்லட யிட 0.57% 
அதிம் 

 
மநற்ண்ட எப்ந்தப்புள்ினில் ய.ண்.1-ல் உள் திம.V.ாஸ்ர், எப்ந்ததாபர் 

துலமர் அயர்ின் எப்ந்தப்புள்ி நதிப்டீ்லட யிட 0.29% குலயா உள்து 

ற்து குித்து நன்த்தின் முடியிற்கு லயக்ப்டுிது.(..ண்.462/2014/இ1) 

அலுவலக குறிப்பு: நன்ம் அனுநதிக்ாம். 
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09 இந்பாட்சினில் 2018-19ம் ஆண்டு ணினார்ின் ஊதினத்தில் ிடித்தம் 
வசய்த Income Tax நற்றும் ப்பல்/2019 முதல் மந/2019 நாதம் யலப வசலுத்தப்ட்ட 
GST E-TDS Return Online மூம் திமயற்ம் வசய்மம் ணி Alayam Associates Trichy 
ிறுயம் மூம் வசய்து முடிக்ப்ட்டது.  ஆதால் மநற்டி ிறுயம் மெ. 
19550+ 11500= வநாத்தம் மெ.31050/- யமங் மட்டு ட்டினல் சநர்ப்ித்துள்து.  
மய வதால யமங்குயது குித்து நன் அனுநதி மயண்டப்டுிது. 
அலுயக்குிப்பு: 

அ) மநற்டி வசயிம் வாது ிதினில் மநற்வாள் அனுநதிக்ாம். 
ஆ) தி அலுயர் முன் அனுநதி வற்று வதால யமங்ினலத        
    அனுநதிக்ாம். 

 

தீர்நா 
ண்195 
  
அலுய
க்குிப்பு
ள் 
அ)ஆ)அ
னுநதிக்
ப்ட்ட 
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10 துலமர் பாட்சி ல்லக்குட்ட்ட குதிில் குடினிமப்பு ட்டிடங்ள், 
சிிநா திமனட்டர்ள் ல்னாணநண்டங்ள் வதாமிற்சால ட்டிடங்ள், யணக் 
ட்டிடங்ள் , யங்ிள் நமத்துயநலள், ள்ிள், ல்லூரிள் நற்றும் அபசு 
சார்பு ிறுயங்ள் வசனல்டும் லமன ட்டிடங்ள் நற்றும் உத்மதச 
ட்டிடங்ில் நலமீர் மசநிப்பு திட்டத்தில வசனல்டுத்துதல் 
ட்டானநாக்ப்ட்டுள்து அபசால ில ண்.138, பாட்சி ிர்யாம் நற்றும் 
குடிீர் யமங்ல் துல, ாள் 11.10.2002-ல் ற்மய ற்டுத்தப்ட்டுள் லட 
முலனில ட்டானநா ின்ற்ிடவும் நலமீர் மசநிப்பு ட்டலநப்பு உடன் 
ட்டப்டுதல் புபநக் மயண்டும் அியிப்பு டியம் தநிழ்ாடு நல்டிர்ஸ் 
இண்ட் மாசர்வ் திமச்சிபாப்ள்ி ிறுயத்திடம் யாங்ி வாள் உத்மதச 
வசயிம் மெ.17000/- மநற்வாள்வும் நன்த்தின் அனுநதிக்கு லயக்ப்டுிது. 
அலுவலக குறிப்பு: 
நன்ம் அநதி யமங்ாம் மநற்டி வசயிம் வாதுிதினில் 
மநற்வாள்வும் நன்ம் அனுநதி யமங்ாம். 

 

தீர்நா 
ண்196 
அனுநதிக்
ப்ட்டது 

31.07.2019 

 

11 துலமர் பாட்சினில் அலுய ணிலக்கு தட்டச்சு வதரிந்த ணினார் 
சப்ல வசய்மம் ணிக்கு மெ.1.40 இட்சம் நதிப்டீ்டிற்கு இந்ர்நன் தீர்நா 
ண்.      ாள்.    .07.2019ல் எப்புதல் யமங்ினலத வதாடர்ந்து 26.07.2019 அன்று 
எப்ந்தப்புள்ி மாபப்ட்டதில் ீழ்ண்ட யிபப்டி எப்ந்தப்புள்ி யபப்வற்து. 

ய.ண் எப்ந்ததாபர் வனர் எப்ந்தப்புள்ினில் 
சதயதீம் 

1 சத்னா ம்ப்மட்டர்ஸ், துலமர் நதிப்டீ்லட யிட 0.26% 
குலவு 

2 ஸ்ரீ வயங்மடஷ்யபா 
அமசாசிமனட்ஸ், துலமர். 

நதிப்டீ்லட யிட 0.53% 
அதிம் 

 

தீர்நா 
ண்197 
அனுநதிக்
ப்ட்டது 



மநற்ண்ட எப்ந்தப்புள்ினில் ய.ண்.1-ல் உள் சத்னா ம்ப்மட்டர்ஸ், 
துலமர் ிறுயத்தின் எப்ந்தப்புள்ி நதிப்டீ்லட யிட 0.26% குலயா 
உள்து ற்து குித்து நன்த்தின் முடியிற்கு லயக்ப்டுிது. 
அலுவலக குறிப்பு: நன்ம் அனுநதிக்ாம். 

 
31.07.2019 

 

12 துலமர் பாட்சிக்குட்ட்ட யார்டு ண்ள்.3,4,5,7 நற்றும் 20 ஆின 
குதிில் ஆழ்துல ிணறுடன் கூடின நிியர் ம்ப் அலநத்தல், 
ிணற்ில ஆமப்டுத்துதல், ழுதலடந்துள் லம்புல ழுது ீக்ம் 
வசய்தல் நற்றும் அலத்து யார்டுலக்கும் யாடல ாரி மூம் குடிீர் 
யிிமனாம் வசய்தல் மான் ணிலக்கு, தற்மாது யட்சி ாம் ிவுயதால் 
குடிீர் தட்டுப்ாட்டில மாக்குயதற்கு ீழ்க்ண்ட யிபப்டி நதிப்டீுள் தனார் 
வசய்னப்ட்டு நன்த்தின் அனுநதிக்கு லயக்ப்டுிது. 

ய.ண் ணினின் யியபம் நதிப்டீ்டுத் 
வதால 
(மெ.இட்சம்) 

1. யார்டு ண்.3 யடக்கு வதப்க்குத்வதமயில் 
ஆழ்துல ிணறுடன் கூடின நிி யர் ம்ப் 
அலநத்தல் 

3.00 

2. யார்டு ண்.20 ாக்ாட்டு நாரினம்நன் 
மாயில் வதமயில் ஆழ்துல ிணறுடன் 
கூடின நிி யர் ம்ப் அலநத்தல்  

3.00 

3. யார்டு ண்.3 ாசிக்கும் ிணற்ில 
ஆமப்டுத்துதல்  

10.00 

4. துலமர் பாட்சினில் அலத்து 
யார்டுலக்கும் ாரி மூம் குடிீர் 
யிிமனாம் வசய்தல்  

10.00 

தீர்நா 
ண்198 
அலுய
க்குிப்பு
ள்1,2,3அ
னுநதிக்
ப்ட்ட. 
 



5. யார்டு ண்.20 ாக்ாட்டு நாரினம்நன் 
மாயில் வதம, யார்டு ண்.3 ிமக்கு 
வதப்க்குத்வதம, யார்டு ண் 4 
யடக்குத்வதம(SPG School), யார்டு ண்.5 
ச்சானி அம்நன்மாயில் வதம, யார்டு ண்.7 
சந்லத மபாடு (அபசு வண்ள் 
மநல்ிலப்ள்ி அமில்), யார்டு ண்.7 அப 
டபாஜன் ாி(நாரினம்நன் மாயில் வதம 
அமில்) ஆின குதிில் ழுது 
அலடந்துள் லம்புல ழுது ீக்ம் 
வசய்தல்  

2.00 

 
அலுவலக குறிப்பு:  
1. மநற்டி ணில குடிீர் ிதினின் ீழ் மநற்வாள் நன்ம் அனுநதி 
யமங்ாம்  

2. அபசிடநிமந்து யட்சி ியாபணிதி (SDRF FUND) எதுக்ீடு வசய்மம் 
ட்சத்தில் மநற்டி வசயித்வதாலனில ஈடு வசய்து வாள்வும் 
நன்ம் அனுநதிக்ாம். 

3. தற்மாது யட்சி ாம் ிவுயதால் குடிீர் ணிின் அயசபம் அயசினம் 
மதி தி அலுயர் அயர்ின் முன் அனுநதிப்வற்று எப்ந்தப்புள்ிள் 
மாரி டயடிக்ல மநற்வாண்டலதமம் நன்ம் அனுநதிக்ாம்.  
 

31.07.2019 

 

13 துலமர் பாட்சி வாது சுாதாபப்ிரிவு யா ண் TN45X7856 நற்றும் TN-
45-V-0856 ஆின இம யாங்லக்கும் 2019-2020-ம் ஆண்டு ாப்டீ்டு வதால 
வசலுத்த மயண்டும்.  TN45X7856 மெ. 29,369-ம் நற்ம் TN- 45—V-0856 மெ.16,614/-ம் 
வநாத்தம் மெ.45983/-  UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED ன் 

தீர்நா 
ண்199 
 
அனுநதிக்



ிறுயத்திற்கு வசலுத்த நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுிது. 
(..ண்.1263/20131 ச்1) 
அலுய குிப்பு: நன்ம் அனுநதி யமங்ாம்.  
 

ப்ட்டது. 
 

31.07.2019 

 

14 துலமர் பாட்சி வாது சுாதாப ிரிவு ரில் மசபநாகும் மிவுல 
யாடல ாரில வாண்டு அரினலூர் சிவநண்ட் ம்விக்கு வாண்டு வசல் 
யபப்வற் யிலப்புள்ிள் நன் எப்புதலுக்கு வாமள் லயக்ப்டுிது. 
ய.ண் மயலனின் வனர் ஏம் சக்தி 

ாரி சர்யிஸ் 
ாக்லப 
துலமர் 

ஏம் 
மிமுமன் 
ாரி சர்யஸீ் 
ாக்லப 
துலமர் 

ஸ்ரீ யள்ி 
ானம் 
ாரி 
சர்யிஸ் 36, 
ஆத்தூர் 
மபாடு 
துலமர்  

1 மசபநாகும் ிாஸ்டிக் 
மிவுல அரினலூர் 
சிவநண்ட் ம்விக்கு 
வாண்டு வசல்ப்ட்டது 

எம லடக்கு 
மெ.8500/- 

எம லடக்கு 
மெ.8750/ 

எம 
லடக்கு 
மெ.9000/- 

அலுவலக குறிப்பு: 
யபப்வற் 3 யிலப்புள்ிில் குலந்த யிலப்புள்ி அிக் ஏம் சக்தி 

ாரி சர்யிஸ் ாக்லப துலமர் அயர்ின் யிலப்புள்ி நற்றும் மயல 
உத்திபவு யமங் நன்ப்வாமள் அனுநதி யமங்ாம். 
. 
 

தீர்நா 
ண்200 
  
அனுநதிக்
ப்ட்டது. 
 



31.07.2019 

 

15 பாட்சிக்கு வசாந்தநா அலுய ட்டிடங்ள், ள்ி ட்டிடங்ள், 
மமந்து ிலனம், ர்பு ஆபம் சுாதாப ிலனம், திசரி நார்க்வட், 
தண்ணுனிர் வசனாக் லநனம், சமுதான கூடம்  நற்றும் பாட்சி பாநரிப்ில் 
உள் ட்டிடங்ள் ஆினயற்ின் நின் பாநரிப்பு ணிக்ா நின்சாதப் 
வாமட்ள் வாள்முதல் வசய்ன ஆகும் உத்மதச வசவுத்வதால மெ.1.00 
இட்சத்திற்கு நன்த்தின் அனுநதி மயண்டப்டுிது. 
அலுவலக குறிப்பு :  

1. அனுநதிக்ாம். 
2. அபசு ட்டுப்ாட்டில் உள் ிறுயங்ில் மபடினா வாள்முதல் 
வசய்மம் நன்ம் அனுநதிக்ாம். 

 

தீர்நா 
ண்201 
    
அலுய
க்குிப்பு
ள்1,2அனு
நதிக்ப்
ட்டது 

31.07.2019 

 

16 துலமர் பாட்சினில், யார்டு ண்.24, வட்சுநிாந்தபுபத்தில் 
ழுதலடந்துள் ாயிரி குடிீர் ிர்நா குமாய்ல சரிவசய்மம் ணிக்கு 
நதிப்டீு மெ.1.00 இட்சத்திற்கு இந்ர்நன் தீர்நா ண்.   ாள்.   .   .2019 ல் 
எப்புதல் யமங்ினலத வதாடர்ந்து 26.07.2019 அன்று எப்ந்தப்புள்ி மாபப்ட்டதில் 
ீழ்ண்ட யிபப்டி எப்ந்தப்புள்ி யபப்வற்து. 

ய. 
ண் எப்ந்ததாபர் வனர் எப்ந்தப்புள்ினில் சதயதீம் 

1 
திம.K.சபயணன், 
எப்ந்ததாபர், துலமர் நதிப்டீ்லட யிட 0.10% குலவு 

2 திம.T.இந்திபஜித், 
எப்ந்ததாபர், துலமர் நதிப்டீ்லட யிட 0.13% அதிம் 

 
மநற்ண்ட எப்ந்தப்புள்ினில் ய.ண்.1-ல் உள் திம.K.சபயணன், 

எப்ந்ததாபர் துலமர் அயின் எப்ந்தப்புள்ி நதிப்டீ்லட யிட 0.10% 
குலயா உள்து ற்து குித்து நன்த்தின் முடியிற்கு லயக்ப்டுிது. 

தீர்நா 
ண்202 
   
அனுநதிக்
ப்ட்டது. 
 



அலுவலக குறிப்பு : நன்ம் அனுநதிக்ாம். 
 

31.07.2019 

 

17 துலமர் பாட்சினில் குடிீர் யடிால் ிதி 2019-20ன் ீழ் ணிள் மநற்வாள் தி அலுயர் நற்றும் 
ஆலணனர் அயர்ின் முன் அனுநதி ாள்.05.07.2019-ல் எப்புதல் யமங்ினலத வதாடர்ந்து 24.07.2019 அன்று 
எப்ந்தப்புள்ி மாபப்ட்டதில் ீழ்ண்ட யிபப்டி எப்ந்தப்புள்ிள் யபப்வற்து. 
ய. 
ண் 

ணினின் வனர் நதிப்டீு 
(மெ.இட்சம்) 

எப்ந்ததாபர் வனர் எப்ந்தப்புள்ினில் 
சதயதீம் 

1 

யார்டு ண்.3 யடக்கு 
வதப்க்குத்வதமயில் 
ஆழ்துல ிணறுடன் கூடின 
நிி யர் ம்ப் அலநத்தல் 

3.00 

திம.T.இந்திபஜித், 
எப்ந்ததாபர், துலமர் 

நதிப்டீ்லட யிட 
0.08% குலவு 

திம.K.சபயணன், 
எப்ந்ததாபர், துலமர் 

நதிப்டீ்லட யிட 
0.14% அதிம் 

2 

யார்டு ண்.20 ாக்ாட்டு 
நாரினம்நன் மாயில் 
வதமயில் ஆழ்துல 
ிணறுடன் கூடின நிி யர் 
ம்ப் அலநத்தல். 

3.00 

திம.T.இந்திபஜித், 
எப்ந்ததாபர், துலமர் 

நதிப்டீ்லட யிட 
0.10% குலவு 

திம.K.சபயணன், 
எப்ந்ததாபர், துலமர் 

நதிப்டீ்லட யிட 
0.05% அதிம் 

3 

யார்டு ண்.3 ாசிக்கும் 
ிணற்ில ஆமப்டுத்துதல். 

10.00 

திம.T.இந்திபஜித், 
எப்ந்ததாபர், துலமர் 

நதிப்டீ்லட யிட 
0.12% குலவு 

திம.K.சபயணன், 
எப்ந்ததாபர், துலமர் 

நதிப்டீ்லட யிட 
0.10% அதிம் 

4 

துலமர் பாட்சினில் 
அலத்து யார்டுிலும் 
ாரி மூம் குடிீர் 
யிிமனாம் வசய்தல். 

10.00 

திம.T.இந்திபஜித், 
எப்ந்ததாபர், துலமர் 

நதிப்டீ்லட யிட 
0.08% அதிம்  

திம.K.சபயணன், 
எப்ந்ததாபர், துலமர் 

நதிப்டீ்லட யிட 
0.10% குலவு 

4 

யார்டு ண்.20 ாக்ாட்டு 
நாரினம்நன் மாயில் வதம, 
யார்டு ண்.3 
ிமக்குத்வதப்க்குத் வதம, 
யார்டு ண்.4 யடக்குத்வதம 
(SPG School), யார்டு ண்.5 
ச்சானி அம்நன் மாயில் 
வதம, யாடு ண்.7 சந்லத 
மபாடு (அபசு வண்ள் 
மநல்ிலப்ள்ி அமில்), 

2.00 

திம.T.இந்திபஜித், 
எப்ந்ததாபர், துலமர் 

நதிப்டீ்லட யிட 
0.08% குலவு  

திம.K.சபயணன், 
எப்ந்ததாபர், துலமர் 

நதிப்டீ்லட யிட 
0.12% அதிம் 

தீர்நா 
ண்203 
  
அனுநதிக்
ப்ட்டது. 
 



யார்டு ண்.7 அப.டபாஜன் 
ாி (நாரினம்நன் 
மாயில் வதம அமில்) 
ஆின குதிில் 
ழுதலடந்துள் 
லம்புல ழுது ீக்ம் 
வசய்தல்.  

 
 மநற்ண்ட 5 ணிலக்கும் யபப்வற்றுள் எப்ந்தப்புள்ிில் ய.ண்.1-ல் ாணும் ணிக்கு 
திம.T.இந்திபஜித், எப்ந்ததாபர் அயர்ள் நதிப்டீ்லட யிட 0.08% குலயாவும், ய.ண்.2-ல் ாணும் ணிக்கு 
திம.T.இந்திபஜித், எப்ந்ததாபர் அயர்ள் நதிப்டீ்லட யிட 0.10% குலயாவும், ய.ண்.3-ல் ாணும் ணிக்கு 
திம.T.இந்திபஜித், எப்ந்ததாபர் அயர்ள் நதிப்டீ்லட யிட 0.12% குலயாவும், ய.ண்.4-ல் ாணும் ணிக்கு 
திம.K.சபயணன், எப்ந்ததாபர் அயர்ள் நதிப்டீ்லட யிட 0.10% குலயாவும் நற்றும் ய.ண்.5-ல் ாணும் 
ணிக்கு திம.T.இந்திபஜித், எப்ந்ததாபர் அயர்ள் நதிப்டீ்லட யிட 0.08% குலயாவும் யமங்ி உள்து ற்து 
குித்து நன்த்தின் முடியிற்கு லயக்ப்டுிது. 
 
அலுவலக குறிப்பு : நன்ம் அனுநதிக்ாம். 

. 
 

31.07.2019 

 

18 திடக்மிவு மநாண்லந திட்டம் 2016-ன் டி சிப்பு திட்ட துலண யிதிள் 
அலநத்தல் குித்த அியிக்ல திமச்சிபாப்ள்ி நாயட்ட  அபசிதழ் ண்.6, 
ஜூல 2017-ல் வயினிடப்ட்டது.  அதன்டி வசனல்டுத்தப்ட்டமாது 
வாதுநக்ம், யணிிறுயங்ள், யர்த்தசங்ம் மான் வாதுச்சங்ங்ள் 
திடக்மிவு மநாண்லந திட்டம் 2016-ன் துலணயிதி ண்.16-ல் திட மிவு 
மநாண்லந னர் ட்டணங்ல ிர்ணனம் வசய்னப்ட்டுள்லத நறு ஆய்வு 
வசய்து திமத்தின ட்டணம் ிர்ணனம் வசய்திட மட்டு வாதுநக்ள், 
யணிர்ிடநிமந்து சுநார் 74 யிண்ணப்ங்ள் யபப்வற்து. மநலும் மநற்டி 
ட்டணம் குலக் மாரி வாதுநக்ள் நற்றும் யர்த்த ிறுயங்லம் 
இலணந்து ஆர்ப்ாட்டம் நற்றும் ாயர்துல மூம் எமங்ிலணந்த மிவுல 
ீக்ம் வசய்யதற்ா ிர்யா ட்டணம் ிர்ணனம் வசய்னப்ட்டலத நறு ஆய்வு 

தீர்நா 
ண்204 
   
அனுநதிக்
ப்ட்டது 
 



வசய்திட முடிவு வசய்னப்ட்டது.  அதன்டி யபப்வற் புார் யிண்ணப்ங்ள் நீது 
ீண்ட ஆய்வு வசய்னப்ட்டது.  இதில் துலமர் பாட்சினின் பப்வு 14.55 
ச.ி.நீ வநாத்த நக்ள் வதால 2011ன் டி 32439 குடினிமப்புலக்ா வசாத்துயரி 
யிதிப்பு (Residencial) 11371 யணி (commercial) னன்ாட்டிற்ா யரி யிதிப்பு 2162 
வதாமில் (Industrial) ிறுயங்ின் யரியிதிப்பு தும் இல்ல வநாத்த வதமக்ள் 
175 ஆகும். 

திமச்சிபாப்ள்ி நாயட்டம் திமச்சிபாப்ள்ி நாபாட்சினின் பப்வு 
167.23 ச.ி.நீ. உள்டங்ி 9,15,569 குடினிமப்புக்ா வசாத்துயரி (Residencial) 195057 
யணினன்ாட்டிற்ா 22389 வதாமில் (Indusstrial) ிறுயங்ில் 1059.  எமப 
நாயட்டத்தில் திமச்சி நாபாட்னின் திடக்மிவு மநாண்லந திட்டம் 2016-ன் ீழ் 
திட மிவு மநாண்லந னர் ட்டணம் ிர்ணனம் வசய்னப்ட்டது நற்றும் 
துலமர் பாட்சி மதர்வு ில பாட்சினில் ிர்ணனம் வசய்னப்ட்ட ட்டணம் 
குித்து எப்டீு (Comparative) வசய்து ார்க்ப்ட்டது.  அதன் டி துலமர் 
பாட்சினில் திடக்மிவு மநாண்லந திட்டம் 2016-ன் டி சிப்பு திட்ட 
துலணயிதிள் அலநத்து திமச்சிபாப்ள்ி நாயட்ட அபசிதழ் ண்.6 ஜூல 2017-
ல் வயினிடப்ட்ட திடக்மிவு மநாண்லந திட்டத்தின்டி  மிவுல ீக்ம் 
வசய்யதற்ா ிர்யாவசவுக்ா ட்டணம் ிர்ணன துலணயிதி ண்.16ல் 
உள் எம சி இங்ல நட்டும் திமத்தினலநத்து துலமர் ர்நன் 
தீர்நா ண்.----------- ாள்-------------ல் எப்புதல் யமங்ப்ட்டலத வதாடர்ந்து 
ீழ்க்ண்டயாறு திமத்தம் வசய்னப்டுிது. 
ய.
ண் 

வாமள் 
 

ாம்  அியிக்ல 
ண்.6 
ஜூல 
2017ன் டி 
ட்டணம் 
ிர்ணனம் 

திமத்தம் 
வசய்னப்ட்
டட்டணம்
(புதினது) 



(லமனது) 
1 யரிலச ண். 

3ல்(ஆ)டநாடும் உணயம் 
திமும்  மெ.10/- நாதம் 

மெ.200/- 
2 யரிலச ண்.3ல் (இ) 

உணயம் (சிினது) 
நாதம் மெ.250/- நாதம் 

மெ.200/. 
3 யரிலச ண்.3ல் (ஈ) 

உணயம் (வரினது) 
திமும் மெ.40/- நாதம் 

மெ.600/- 
4 யரிலச ண்.3(2) 

யணியாம் எவ்வயாம 
லட/ ிறுயம்  

திமும் மெ.10/- ீக்ம் 

யரிலச ண்.3(2) 
யணியாம் எவ்வயாம 
லட/ ிறுயம்1000 
சதுபடிக்கு மநல் உள் 
லட/ிறுயத்திற்கும் 

------- ------- நாதம் 
மெ.200/. 



5 யரிலச ண்.3(ஊ)(1) 
திமநணநண்டம்(சிினது)  
மசர்த்தல் 
திமநணநண்டம்(சிினது 
/சி உால்) 
 
யரிலச ண்.3(ஊ)(2) 
திமநணநண்டம்(வரினது)  
மசர்த்தல்  
 
திமநணநண்டம்(வரினது 
/சி உால்)  

ிழ்வு 
என்றுக்கு 
 
ிழ்வு 
என்றுக்கு 
 
ிழ்வு 
என்றுக்கு 
 
 
ிழ்வு 
என்றுக்கு 

மெ.500/- 
 
 
 
------ 
 
 
மெ.750/- 
 
 
 
------ 

நாதம் 
மெ.400/. 
 
நாதம் 
மெ.500/. 
 
 
நாதம் 
மெ.600/. 
 
 
நாதம் 
மெ.700/. 

6 யரிலச 
ண்.3(ஐ)ாத்திபக்லட 
(க்ட்ரிக்ல்ஸ்/க்ட்பா
ிக்ஸ்/வநாலல் 
உபணங்ள் யிற்ல) 
ாத்திபக்லட 1000 சதுப 
அடிக்குமநல்  
ாத்திபக்லட 1000 சதுப 
அடி யலப 

நாதம் 
 
 
------- 
 
 
------- 
 
 

மெ.200/- 
 
 
------- 
 
 
------- 
 
 

ீக்ம் 
 
 
நாதம் 
மெ.200/. 
 
நாதம் 
மெ.100/. 
 



ாத்திபக்லட 500 சதுப 
அடி யலப 

------- ------- நாதம் 
மெ.75/. 

7 ாத்திபக்லட 250 சதுப 
அடி யலப  
க்ட்ரிக்ல்/ 
க்ட்பிக்ஸ் லட 1000 
சதுப அடிக்கு மநல் 
‘ 
க்ட்பிக்ஸ் லட 1000 
சதுப அடிக்கு மநல் 
க்ட்பிக்ஸ் லட 500 
சதுப அடிக்கு மநல் 
 
க்ட்பிக்ஸ் லட 250 
சதுப அடிக்கு மநல் 
 
வநாலல் லட 500 சதுப 
அடிக்கு மநல்  
 
வநாலல் லட 500 சதுப 
அடி யலப 

 
 
 
------- 
 
 
------- 
 
------- 
 
 
------- 
 
 
------- 
 
 
------- 
 
 

 
 
 
------- 
 
 
------- 
 
------- 
 
 
------- 
 
 
------- 
 
 
------ 
 
 
 

நாதம் 
மெ.50/. 
 
நாதம் 
மெ.200/. 
நாதம் 
மெ.100/. 
 
நாதம் 
மெ.75/. 
 
நாதம் 
மெ.50/. 
 
நாதம் 
மெ.100/. 
 
நாதம் 
மெ.50/. 
 

8 புதினஇம் மசர்த்தல் 
யரிலச ண்.4() 

(1) தங்கும் யிடுதி 1000 

 
 
------- 

 
 
------- 

 
 
நாதம் 



சதுப அடி யலப(/சி 
இல்ல) 

(2) தங்கும் யிடுதி 1000 
சதுப அடி யலப(/சி 
உால்) 

(3) தங்கும் யிடுதி 1000 
சதுப அடி யலப(/சி 
இல்ல) 

(4) தங்கும் யிடுதி 1000 
சதுப அடி யலப(/சி 
உால்) 

 

 
 
 
------- 
 
------- 
 
 
------- 
 

 
 
 
------- 
 
------- 
 
 
------- 
 

மெ.200/. 
 
நாதம் 
மெ.300/. 
 
நாதம் 
மெ.400/. 
 
நாதம் 
மெ.500/. 
 

மநற்ண்ட இங்ல தயிப நற் இங்ில் திமத்தங்ள் தும் 
இல்ல.  புதின இங்ள் மசர்ந்தும் ீக்ிமம் திமத்தம் வசய்தும் திஅலுயர் 
நற்றும் ஆலணனபா அியிக்ப்டுிது.  (..ண்.5028/2011/ச்1) 
 

31.07.2019 

 

19 தூய்லந இந்தினா திட்டத்தின் ீழ் திந்த வயி மிப்ிடம் இல்ா பம் 
நற்றும் நக்கும் நக்ாத மிவுள் ற்ின 24 யாடுிலும் வாது நக்லக்கு 
யிமிப்புணர்லய ற்டுத்தூம் யலனில் யிம்ப தாலள், நற்றும் 
துண்டுிபச்சாபச்சீட்டு ிரிண்டிங் வசய்னவும் டிஜிட்டல் ப்க்ஸ் லயக் 
யிலப்புள்ிள் வப்ட்டது.  
ய.ண் மயலனின் 

வனர் 
KAVI DIGITAL FLEX 
PRINTING JIA, 
BALAJI HOSPITAL 
NEAR, THURAIYUR 

SUN DIGITAL FLEX 
PRINTING 1035-15, 
16, MADURAPURI 
MUSIRICORT ROAD 
THURAIYUR 

AVM DIGITAL 
FLEX 
PRINTING 
CO.OPT 
NAGAR, 

தீர்நா 
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THURAIYUR. 
 
 
1 

24 
யார்டுிலும் 
யிம்பதா
லள், 
ஸ்டிக்ர் 
லயத்தல் 

 
 

மெ. 690/- 

 
 

மெ.765/- 

 
 

மெ.510/- 

யபப்வற் யிலப்புள்ில் குலந்த யிலப்புள்ி அித்த AVM ப்க்ஸ் 
ிரிண்டிங் துலம அயர்ின் யிலப்புள்ிமம் மயல உத்திபவு 
யமங்ினலநக்கும் நன்ப்வாமள் லயக்ப்டுிது. (..ண்.5072/2015ச்1)   
அலுய குிப்பு: அனுநதிக்ாம்.  
 

 


