
Jiwô® efuh£Á  

 

2019 M« tUl«  É‹  khj« ehŸ  26.06.2019 M« òj‹ »Hik   ( jäœ éfhç tUl« Må khj« ehŸ.11)  Ã‰gfš 4.30 kâ¡F efuh£Á 

mYtyf¤Âš jå mYty® k‰W« Miza® mt®fshš ef®k‹w bghUŸ ÛJ nk‰bfhŸs¥gl nt©oa Áw¥ò¡T£l  elto¡iffŸ. 

                                 K‹åiy : ÂU. nt. entªÂu‹,  

                                                jå mYty® 

 
k‹w 

T£l« 

 eil 

bg‰w 

ehŸ 

tçir v© k‰W« k‹w T£l bghUŸ 

k‹w¤Â‹ 

Ô®khd« 

26.6.2019 01 efuh£Á ã®thf MizaçläUªJ tu¥bg‰WŸs foj« e.f.v©.48800/2006/vš 

ehŸ20.06.2019-š, jäœehL efuh£Á fz¡F¥ gâ v‹w gâaik¥Ã‹ Ñœ òÂa 

gâæl§fis cUth¡FtJ bjhl®ghfÎ«, mj‰F <lhf Áy gâæl§fis ÂU«g 

x¥gil¥gJ bjhl®ghfÎ« égu§fŸ ju¥g£LŸsd. 

           efuh£Áfë‹ fz¡Ffis Ï‹iwa njit¡nf‰g guhkç¡fÎ«, ãÂ 

nkyh©ikia  Âw«gL¤jÎ«,  jäœehL efuh£Á fz¡F¥ gâ v‹w gâaik¥ò 

cUth¡f¥gL« vd kh©òäF jäHf Kjyik¢rut®fŸ 1.04.2013 m‹W r£lk‹w¤Âš 

m¿é¤jh® v‹W«, jäœehL efuh£Á fz¡F¥ gâ cUth¡Ftj‰fhd Ô®khd§fis 

mid¤J efuh£ÁfS« ãiwnt‰¿ efuh£Á ã®thf Mizauf¤Â‰F mD¥Ã 

it¤JŸsd v‹W«,  m¤ Ô®khd§fŸ 13.06.2013 m‹W muR¡F mD¥Ã it¡f¥g£ld 

v‹W«, Ïjdo¥gilæš murhiz (v«v°)v© 26, efuh£Á ã®thf (k) FoÚ® tH§fš 

Jiw (v«Ï1) ehŸ 10.02.2016š jäœehL efuh£Á fz¡F¥ gâaik¥Ã‰fhd gâ éÂfŸ 

Ô®khd  

v©. 150 

mDkÂ¡f¥ 

g£lJ. 

 



(Tamilnadu  Municipal Accounts Service Rules) 2016 cUth¡f¥g£L 11.02.2016 m‹W muR 

bf#£oš btëæl¥g£lJ v‹W«, efuh£Á ã®thf MizaçläUªJ tu¥bg‰WŸs 

foj¤Âš bjçé¡f¥g£LŸsJ. 

2)  nkY«,  jäœehL efuh£Á fz¡F¥ gâaik¥Ã‹ Ñœ gâæl§fis òÂjhf cUth¡f 

VJthf br«gh¡f«, thyh#h¥ng£il, tªjthÁ k‰W« ÑH¡fiu efuh£ÁfŸ jéu 

mid¤J efuh£ÁfS« jyh xU Ïsãiy cjéahs® gâæl¤ij ÂU«g x¥gil¤J 

(Surrendor) Ô®khd« ãiwnt‰¿ efuh£Á ã®thf Mizauf¤Â‰F mD¥Ã it¤jd 

v‹W« m¤Ô®khd§fŸ 07.07.2017 m‹W muR¡F mD¥Ã it¡f¥g£ld v‹W« 

m¡foj¤Âš bjçé¡f¥g£LŸsJ. 

3)    j‰nghJ jäœehL efuh£Á fz¡F¥gâæ‹ (Tamilnadu  Municipal Accounts Service 

Rules) Ñœ Jiwô® efuh£Á¡F Ñœ¡f©lthW òÂa gâæl§fŸ cUth¡»l ÂU¤Âa 

fU¤JU muR¡F 03.01.2019 m‹W mD¥g¥g£LŸsjhfÎ« bjçé¡f¥g£LŸsJ. 

fz¡f® Accountsnt  1 

fz¡F cjéahs®  Accounts 

Assistant 

1 

nk‰f©lthW  Tamilnadu  Municipal Accounts Service Rules  gâaik¥Ãš fz¡F¥ 

gâ¡fhd Ãu¤naf gâæl§fis cUth¡Ftj‰F <lhf V‰fdnt jäœehL efuh£Á 

(Tamilnadu  Municipal Accounts Service Rules) fz¡F gâ bjhl®ghf 

cUth¡f¥g£LŸs gâæl«/ gâæl§fisnah mšyJ ntW gâæl¤ijnah x›bthU 

efuh£ÁÍ« TLjš r«gs bryéid jé®¡F« bghU£L ÂU«g x¥gil¡f nt©oÍŸsJ 

v‹W« efuh£Á ã®thf Miza® bjçé¤JŸsh®.  Ïªefuh£Áfëš Ñœ¡fhQ« 



gâæl¤Âid ÂU«g x¥gil¡f k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

Ïsãiy cjéahs® gâæl«  x‹W. (e.f.v©.2381/2017/Á1) 

mYtyf F¿¥ò  k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

      

 

 X«/-nt.entªÂu‹, 

                     jå mYty® 

 

//c©ik efš // 

                                                                                                               Miza®,  

                                                                                                                Jiwô® efuh£Á. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jiwô® efuh£Á  

2019 ஆம் யபேடம் ஜனீ்  நாதம் 28.06.2019ஆம் வயள்ி கிமமந  ( தநிழ் யிகாரி யபேடம் ஆி நாதம் ாள்.13)  

ிற்கல்4.30 நணிக்கு கபாட்சி ிற்கல் அலுயகத்தில் தி  அலுயர் நற்றும் ஆமணனர் சாதபணக்கூட்ட 
டயடிக்மககள்.  

                                                                      பன்ிம:திபே.வய. வயந்திபன்,  

                                                                                    தி அலுயர். 
k‹w 

T£l« 

 eil 

bg‰w 

ehŸ 

tçir v© k‰W« k‹w T£l bghUŸ 

k‹w¤Â‹ 

Ô®khd« 

28.6.2019 01 ஆமணனரின் திசரி ஜனீ்  நாதம் 2019 ாட் குிப்பு நன்த்தின் ார்மயக்கு 
மயக்கப்டுகிது. 
அ.கு :திவு வசய்னாம். 
 

தீர்நா 
ண்151 
திவு 
வசய்னப் 
ட்டது  

28.6.2019 02 வாினார் திசரி ஜனீ்  நாதம் 2019 ாட் குிப்பு நன்த்தின் ார்மயக்கு 
மயக்கப்டுகிது. 
அ.கு :திவு வசய்னாம். 
 

தீர்நா 
ண்152 
திவு 
வசய்னப் 
ட்டது  

28.6.2019 03 துப்பவு அலுயர் திசரி ஜனீ்  நாதம் 2019 ாட் குிப்பு நன்த்தின் 
ார்மயக்கு மயக்கப்டுகிது. 
அ.கு :திவு வசய்னாம். 
 
 

தீர்நா 
ண்153 
திவு 
வசய்னப் 
ட்டது  



28.6.2019 04 இந்கபாட்சி வாது சுகாதாப ிரியின் திடக்கமிவு வநாண்மந திட்டத்தின் 

பம் வசனல்டுத்தப்டும் யடீு, யடீாக குப்மகம BOV நற்றும் LCV 

யாகம் பம் நக்கும், நக்காத குப்மகாக தபம் ிரித்து கிடங்கிற்கு 

வகாண்டு வசல்ப்டுகிது.  அவ்யாறு நக்கும் குப்மகம இனற்மக 

பமனில் யிமபயாக நக்குயதற்கு E.M Solution கமபசல் வதமயப்டுயதால் 

வாது சுகாதாப அயசப அயசினம் கபேதி E.M Solution சப்ம வசய்ன யபப்வற் 

யிமப்புள்ிகள் நன் எப்புதலுக்கு வாபேள் மயக்கப்டுகிது.  

ய.
ண் 

வாபே
ள் 
யிபம் 

GNANAM 
ENVIRONMENT 
SERVICES , No. 51-
D, Kollupettai 
Street, Pudu Road, 
East Gate, 
Thanjavur-
613001. 

GREEN AGRO 
ENVIRONMENT 
SERVICES NO.6 L 
Endathur Road, 66 
Thandalam, (Near 
Bus Stand) 
Kancheepuram Dist- 
603306. 
 

GREENBLUE 
SANITAION 
SERVICES, No. 
33/22 Old 
Housing Unit, 
Pudukkottai 
Road, Thanjavur- 
613 007. 

01 E.M 
Solution 

பை. 640 (எபே 
ிட்டரின் 
யிம) 

பை. 690 (எபே 
ிட்டரின் 
யிம) 

பை. 740 (எபே 
ிட்டரின் 
யிம) 

அலுயக குிப்பு : 

யபப்வற் 3 யிமப்புள்ிகில் குமந்த யிமப்புள்ி அித்த GNANAM 

ENVIRONMENT SERVICES அயர்கின் குமந்த யிமப்புள்ிமன  ற்கப்ட்டதற்கு 

நன்ம் அனுநதிக்காம். (.க.ண்.428/2019/ச்1) 

தீர்நா 
ண்154 
அனுநதிக்கப்
ட்டது. 
 



28.6.2019 05 இந்கபாட்சி வாது சுகாதாபப்ிரியில் திடக்கமிவு வநாண்மந திட்டத்தின் 

கீழ் யாங்கப்ட்ட 9 நின்கம் வாபேத்தின பன்று சக்கப யாகம் (BOV) யடீு 

யடீாக வசன்று நக்கும் நக்காத கமிவுகம திச 400 யடீுகில் 

வசகரிக்கப்ட்டு யபேகிது.  வநலும் இப்ணினில் வதாய்வுகள் ற்டாநல் 

இபேக்கவும் சிப்ாக ணிகள் மடப்வவும், 9 நின்கம் வாபேத்தின 

பன்று சக்கப யாகங்கில் (BOV) அவ்யாப்வாது ற்டும்  சிறு ழுதுகம 

சப்ார்க்க ணிக்கு 26.06.2019 யமப யிமப்புள்ி வகாபப்ட்டதில் கீழ்க்கண்ட 

யியபப்டி யிமப்புள்ிகள் யபப்வற்றுள்து. 

ய.ண் ிறுயத்தின் வனர் 

யிமப்புள்ி யியபம் (எபே 

யாகங்கலக்கு ஆண்டு 

பாநரிப்பு வசவு) 

1 
BHAGAVATHI ELECT RICKSHAW, PERUMAL 

KOVIL(OPP), MEENASHI NEW RAMANAD 

ROAD, MADURAI.9 

பை.33600/- 

2 
UNAS E RICKSHAWS, SHOWROOM:14/63A, 

MADURAI ROAD, NEAR RELIANCES PETROL 

BUNK KOVILOOR. KARAIKUDI. 

பை.22200/- 

3 
MADURAI MOTORS, SHOP NO:16/25, 

KALAVASAL BYPASS, PALANGANATHAM, 

MADURAI.3 

பை.36000/- 

தீர்நா 
ண்155 
அனுநதிக்கப்
ட்டது. 
 



வநற்க்கண்ட யிமப்புள்ிகில் யரிமச ண் 2ல் உள் ிறுயத்தின் 

யிமப்புள்ி குமயாக உள் ிறுயத்திற்கு ணி யமங்க நன்த்தின் 

அனுநதி வயண்டப்டுகிது.  (.க.ண்.2126/2019/ச்1) 

அலுயக குிப்பு: நன்ம் அனுநதிக்காம். 

28.6.2019 06 துமபெர் கபாட்சினில் வநற்வகாள்ப்டும் திட்டப்ணிகலக்கு கணிினில் 

நதிப்டீு தனார் வசய்தல், புதின திட்டங்கலக்கு கபேத்துபே தனார் வசய்தல், 

அன்ாடம் கபாட்சி ிர்யாக நண்ட இனக்குர் அலுயகம், கபாட்சி 

ிர்யாக ஆமணனர் அலுயகம் நற்றும் நாயட்ட ஆட்சித்தமயர் 

அலுயகங்கலக்கு அனுப்ப்டும் கடிதங்கள் தட்டச்சு வசய்தல், ர்நன் 

கூட்ட வாபேள் தட்டச்சு வசய்தல் வான் ணிகம இந்கபாட்சினில் 

தட்டச்சர் ணினிடம் காினாக உள்தால் வநற்டி ணிகம வசய்யதில் 

நிகுந்த சிபநம் ற்டுகிது.  வய, ஆகஸ்ட் 2019 பதல் எபேயபேட 

காத்திற்கு, நாயட்ட ஆட்சித்தமயர் அயர்கால் ிர்ணனம் வசய்னப்டும் 

ஊதின யிகிதத்தில் எப்ந்த அடிப்மடனில் தட்டச்சு ணிக்காக எபே 

ணினார் வற்று ணி வசய்திட இதற்கா உத்வதச வசயிம் பை.1.40 

இட்சத்திற்கு நன்த்தின் அனுநதி வயண்டப்டுகிது.                                                      

(.க.ண்.3618/2016/இ1) 

அலுவலக குறிப்பு: நன்ம் அநதிக்காம். 

தீர்நா 
ண்156 
அனுநதிக்கப்
ட்டது. 
 



28.6.2019 07 இந்கபாட்சிக்கு வசாந்தநா கபாட்சி ஆடுயமத வசய்பம் இடத்தில் 

கட்டணம் யசூல் வசய்துக்வகாள்லம் குத்தமக உரிநம், வபம்லூர்சாம, 

திபேச்சி, துமபெர் தம்நம்ட்டி சாம ஏபபுின நப வநல் நகசூல் குத்தமக 

உரிநம் சுயாநிாதன் திசரிநார்வகட் கமடகள் 43,44 நற்றும் 45க்கா 

குத்தமக உரிநம் யாபச்சந்மதனில் உள் ஆட்டிமச்சி கமடகள் 

2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16, நற்றும் 17 காசிகும் ாசகுதி யிமிம் 

னன்ாட்டிற்கா குத்தமக வபேந்து ிமனத்தி மடார்க்கும் வநரின் 

என்று மயத்து கட்டணம் யசூல் வநற்கண்ட குத்தமக நற்றும் உரிநங்கள் 

2019-2020 பதல் 2021-2022 படின பன்ாண்டுக்கா உரிநம் வாதும் 

நற்றும் எப்ந்தப்புள்ிகள் 10.07.2019ம் வததி மடவறும் யிபத்திம 

கீழ்கண்ட திசரி ாிதமில் யிம்பம் வசய்னப்ட்டுள்து. 

ய.

ண் 

யிம்பம் வசய்னப்ட்ட 

ாிதழ் வனர் 

யிம்பம் 

வசய்னப்ட்ட ாள் 

வதாமக (பைாய்) 

1 நாமபபசு, திபேச்சி 

திப்பு 

22.06.2019 பை.10,500/- 

வநற்கண்ட ாிதழ்கில் யிம்பம் வசய்னப்ட்டதற்கு ADWAVE 

ADVERTISING RIVATE LTD, CHENNAI, ிறுயம் பை.10,500/- யமங்க 

வகட்டுக்வகாண்டுள்து.  ஆமகனால் வதாமக யமங்க நன் அனுநதி 

தீர்நா 
ண்157 
அலுயகக்
குிப்புகள் 
அ) 
ஆ)அனுநதிக்
கப்ட்ட  



வயண்டப்டுகிது.(.க.ண்.1961/2019/அ1) 

அலுவலக குறிப்பு: அ) அநதிக்காம். 
                   ஆ) வசயித்மத கபாட்சி வாதுிதிிபேந்து  
                      வசவுவசய்னாம். 

28.6.2019 08 துமபெர் கபாட்சினில் துப்புபவு ணினாபாக ணினாற்ி யபேம் திபே.ஆர். 

துமப ன்யர் யனது பதிர்யின் காபணநாக 30.06.2019ல் ஏய்வு வ உள்ார்.  

ஆதால் அபசாமண ண் 111 கபாட்சி ிர்யாகம் நற்றும் குடிீர் யமங்கல் 

தும ாள் 13.08.2007ன் டி அன்ாபேக்கு யமங்க வயண்டின சிப்பு 

வசநிதிக்கா ிர்யாக ங்கு வதாமக பை.10,000/- யமங்க வயண்டி உள்து.  

வய வநற்டி, ங்குத் வதாமகனிம திபே.ஆர். துமப, துப்புபவு 

ணினாபேக்கு யமங்க நன் அனுநதி வயண்டப்டுகிது.                                                      

(.க.ண்.1329/2019/சி1) 

அலுவலக குறிப்பு: அ) அநதிக்காம். 
                   ஆ) வநற்டி வசயிம் கபாட்சி வாதுிதினில்     
                       வநற்வகாள்    அனுநதிக்காம்.  
 

தீர்நா 
ண்158 
அலுயகக்
குிப்புகள் 
அ)நற்றும் 
ஆ)அனுநதிக்
கப்ட்ட. 
 

28.6.2019 09 கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனபக தமமந வாினார் வசன்ம அயர்கின் 

வசனல் பம .க.ண்.3144/2019/குய2/  ாள்.10.04.2019-ன் உத்திபயில் துமபெர் 

கபாட்சினில் குடிீர் கட்டணம் நற்றும் மயப்புத் வதாமக உனர்வு வசய்து 

உயிதிகள் திபேத்தம் வசய்து உத்திபயிடப்ட்டுள்து.  வநற்கண்ட மயப்புத் 

தீர்நா 
ண்159 
அனுநதிக்கப்
ட்டது. 
 



வதாமக நற்றும் குடிீர் கட்டணம் உனர்த்தப்ட்டமத வாது நக்கின் 

ஆவாசம நற்றும் ஆட்வசமகள் வ நாயட்ட வசய்தி நக்கள் வதாடர்பு  

அலுயர் பம் நாம பபசு ாில் யிம்பம் வசய்தமநக்கு யிம்ப 

கட்டணம் பை.11812/-  Bnight Advertising ிறுயத்திற்கு யமங்கவும் வநற்கண்ட 

குடிீர் திட்ட உயிதிகம நாயட்ட அபசிதமில் வயினிட க்கம் 1-க்கு 

பை.2100/- யதீம் 16 க்கத்திற்கு பை.33600/- அபசு தமப்ில் வகாடுக்கவும் நன் 

எப்புதலுக்கு வாபேள் மயக்கப்டுகிது. 

 (.க.ண்.1387/2018/இ2) 

அலுவலக குறிப்பு: அனுநதிக்காம். 
. 

28.6.2019 10 துமபெர் கபாட்சி ல்மக்குட்ட்ட குதிகில் குடினிபேப்பு கட்டிடங்கள், 

சிிநா, திவனட்டர்கள், கல்னாண நண்டங்கள், வதாமிற்சாம கட்டிடங்கள், 

யணிகக்கட்டிடங்கள், யங்கிகள், நபேத்துயநமணகள், ள்ிகள், கல்லூரிகள் 

நற்றும் அபசு சார்பு ிறுயங்கள் வசனல்டும் மமன கட்டிடங்கள் நற்றும் 

உத்வதச கட்டிடங்கில் நமமீர் வசநிப்பு திட்டத்திம வசய்டுத்துதல் 

கட்டானநாக்கப்ட்டுள்து.  வநலும் இதம யிபறுத்தி அபசாமண ிம 

ண்.138, கபாட்சி ிர்யாகம் நற்றும் குடிீர் யமங்கல் தும, ாள்.11.10.2002-ல் 

ற்கவய ற்டுத்தப்ட்டுள் மடபமனிம கட்டானநாக 

தீர்நா 
ண்160 
அலுயகக்
குிப்புகள் 
1,2அனுநதிக்
கப்ட்ட. 
 



ின்ற்ிடவும், புதின கட்டிடங்கில் நமமீர் வசகரிப்பு ற்டுத்த தநிழ்ாடு 

எபேங்கிமணந்த அியிபேத்தி நற்றும் கட்டிட யிதிகள் 2019-ல் யமியமக 

வசய்னப்ட்டுள்து.  இதன்டி இந்கபாட்சிக்கு வசாந்தநா கட்டிடங்கள், 

ஆழ்தும கிணறுகள், கபாட்சி ள்ி கட்டிடங்கிில் நமமீர் வசகரிப்பு 

கட்டமநப்பு ற்டுத்துதல் நற்றும் புபமநப்பு ணிகள் வநற்வகாள் 

கீழ்கண்ட யிபப்டி 3 ண்ணிக்மக ணிகலக்கு நதிப்டீுகள் தனார் 

வசய்னப்ட்டு நன்த்தின் அனுநதிக்கு மயக்கப்டுகிது.(.க.ண்.2052/2019/இ1) 

ய.ண் ணினின் யியபம் நதிப்டீ்டுத் வதாமக 
(பை.இட்சத்தில்) 

1 வசனிமந்த ஆழ்தும கிணறுகம நமமீர் 
வசகரிப்பு கட்டமநப்புகாக நாற்ம் வசய்தல். 

2.50 

2 கபாட்சிக்கு வசாந்தநா கட்டிடங்கில் நமமீர் 
வசகரிப்பு கட்டமநப்பு ற்டுத்துதல் நற்றும் 
புபமநப்பு வசய்தல். 

1.50 

3 துமபெர் கபாட்சி ள்ி கட்டிடங்கள் நற்றும் 
அங்கன்யாடி கட்டிடங்கில் நமமீர் வசகரிப்பு 
கட்டமநப்பு ற்டுத்துதல் நற்றும் புபமநப்பு 
வசய்தல். 

2.80 

 

அலுயக குிப்பு: 

1. ய.ண்.1 நற்றும் 2ல் உள் ணிகலக்கு இந்கபாட்சி குடிீர் ிதினின் 

கீழ் வசயிம் வநற்வகாள் நன்ம் அனுநதிக்காம். 



2. ய.ண்.3ல் உள் ணிக்கு இந்கபாட்சி கல்யி ிதினின் கீழ் வசயிம் 

வநற்வகாள் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

 
28.6.2019 11 துமபெர் கபாட்சி ல்மக்குட்ட்ட குதிகில் குடினிபேப்பு கட்டிடங்கள், 

சிிநா திவனட்டர்கள், கல்னாண நண்டங்கள் வதாமிற்சாம கட்டிடங்கள், 

யணிகக் கட்டிடங்கள், யங்கிகள் நபேத்துய நமகள்,  ள்ிகள், கல்லூரிகள் 

நற்றும் அபசு சார்பு ிறுயங்கள் வசனல்டும் மமன கட்டிடங்கள் நற்றும் 

உத்வதச கட்டிடங்கில் நமமீர் வசநிப்பு திட்டத்திம வசனல்டுத்துதல் 

கட்டானநாக்கப்ட்டுள்து.  அபசாமண ிம ண்.138, கபாட்சி ிர்யாகம் 

நற்றும் குடிீர் யமங்கல் தும, ாள்.11.10.2002-ல் ற்கவய 

ற்டுத்தப்ட்டுள் மட பமனிம கட்டானநாக ின்ற்ிடவும் நமம 

ீர் வசநிப்பு கட்டமநப்பு உடன்கட்டப்டுதல் புமபமநக்க வயண்டும் அிவுப்பு 

டியம் தநிழ்ாடு நல்டிர்ஸ் இண்ட்வகா சர்வ் திபேச்சிபாப்ள்ி 

ிறுயத்திடம் யாங்கி வகாள் உத்வதச வசயிம் பை.17,000/- 

வநற்வகாள்வும் நன்த்தின் அனுநதிக்கு மயக்கப்டுகிது. 

 (.க.ண்.367615/டி1) 

அலுவலக குறிப்பு:1) நன்ம் அனுநதி யமங்காம் வநற்டி வசயிம்  
                    வாது ிதினில் வநற்வகாள்வும் நன்ம் அனுநதி  
                    யமங்காம். 

தீர்நா 
ண்161 
அனுநதிக்கப்
ட்டது. 
 



28.6.2019 12 துமபெர் கபாட்சினில் துப்புபவு ணினாபாக ணினாற்ி யபேம் திபே.ி. 

துமபசாநி ன்யர் யனது பதிர்யின் காபணநாக 30.06.2019ல் ஏய்வு வ 

உள்ார்.  ஆதால் அபசாமண ண் 111 கபாட்சி ிர்யாகம் நற்றும் குடிீர் 

யமங்கல் தும ாள் 13.08.2007ன் டி அன்ாபேக்கு யமங்க வயண்டின சிப்பு 

வசநிதிக்கா ிர்யாக ங்கு வதாமக பை.10,000/- யமங்க வயண்டி உள்து.  

வய வநற்டி, ங்குத் வதாமகனிம திபே.ி. துமபசாநி, துப்புபவு 

ணினாபேக்கு யமங்க நன் அனுநதி வயண்டப்டுகிது. 

 (.க.ண்.1328/2019/சி1) 

அலுவலக குறிப்பு:  அ) அனுநதிக்காம். 
                    ஆ) வநற்டி வசயிம் கபாட்சி வாதுிதினில்  
                        வநற்வகாள்  அனுநதிக்காம்.           
 

தீர்நா 
ண்162 
அலுயகக்
குிப்புகள் 
அ) 
ஆ)அனுநதிக்
கப்ட்ட  

28.6.2019 13 துமபெர் கபாட்சினில் காயிரி குடிீர் யிிவனாகம் ான்கு வரின 

அயிா வநல்ிம ீர்த்வதக்கத்வதாட்டிகள் பபம் சின்வடக்ஸ் 

வதாட்டிகள் பபம் குடிீர் யிிவனாகம் வசய்னப்ட்டு யபேகிது.  வநற்டி 

ீர்த்வதக்க வதாட்டிகம இனக்குயதற்கு குடிீர் ணினார்கள் இல்ாததால், 

கபாட்சி குதிகலக்கு தமடனின்ி குடிீர் யிிவனாகம் வசய்ன யால்வுகம 

இனக்குயதற்கு 4 ர்கம நாயட்ட ஆட்சினர் ிர்ணனித்துள் யிம 

யிகிதத்தின் (ஊதினம்) எப்ந்த அடிப்மடனில் வற்று ணி வசய்திட 

தீர்நா 
ண்163 
அனுநதிக்கப்
ட்டது. 
 



எபேயபேட காத்திற்கு ஆகும்.  உத்வதச வசயிம் பை.5.11 இட்சதிற்கு 

நன்த்தின் அனுநதி வயண்டப்டுகிது. 

(.க.ண்.462/2014/இ1) 

அலுவலக குறிப்பு: வநற்டி வசயிம் குடிீர் யடிகால் ிதினில்            
வநற்வகாள் நன்ம் அநதிக்காம் 

28.6.2019 14 துமபெர் கபாட்சினில், யார்டு ண்.24, வட்சுநிகாந்தபுபத்தில் காயிரி குடிீர் 

யிிவனாகம் வசய்னப்ட்டு யபேகிது. இந்ிமனில், அப்குதினில் உள் 

கிர்நா குமாய் நிகவும் மமநனாதால் அவ்யப்வாழுது அமடப்பு நற்றும் 

ழுதுகள் ற்டுயதால் காயிரி குடிீர் சீபாக யிிவனாகம் வசய்ன இனாத 

ிம ற்டுகிது.  இதன் காபணநாக, ழுதமடந்துள் கிர்நா 

குமாய்கம சரிவசய்து சீபா பமனில் அப்குதி நக்கலக்கு குடிீர் 

யிிவனாகம் வசய்ன நதிப்டீு பை.1.00 இட்சத்திற்கு தனார் வசய்னப்ட்டு 

நன்த்தின் அனுநதிக்கு மயக்கப்டுகிது. (.க.ண்.2411/2019/இ1) 

அலுவலகக்குறிப்பு: வநற்டி ணினிம குடிீர் யடிகால் ிதினின் கீழ் 

வநற்வகாள் நன்ம் அனுநதிக்காம்.  

தீர்நா 
ண்164 
அனுநதிக்கப்
ட்டது. 
 

28.6.2019 15 துமபெர் கபாட்சினில், யார்டு ண்.9 வரினார் கர் பூங்கா இடத்மத சுற்ி 

பள்வயி (Fencing) அமநக்கும் ணிக்கு நதிப்டீு பை.1.00 இட்சத்திற்கு தனார் 

வசய்னப்ட்டு நன்த்தின் அனுநதிக்கு மயக்கப்டுகிது. (.க.ண்.2410/2019/இ1) 

தீர்நா 
ண்165 
அனுநதிக்கப்
ட்டது. 
 



அலுயகக்குிப்பு: வநற்டி ணினிம வாது ிதினின் கீழ் வநற்வகாள் 

நன்ம் அனுநதிக்காம். 

28.6.2019 16 துமபெர் கபாட்சினில், அண்ணா  வபேந்து  ிமனத்தில் கட்டப்ட்டுள் 

ஆண்கள் நற்றும் வண்கள் இயச சிறுீர் கமிப்ிடங்கில் தண்ணரீ் யசதி 

ற்டுத்துதல் நற்றும் SS Gate அமநத்தல் ணிக்கு நதிப்டீு பை.1.00 

இட்சத்திற்கு தனார் வசய்னப்ட்டு நன்த்தின் அனுநதிக்கு மயக்கப்டுகிது. 

(.க.ண்.2410/2019/இ1) 

அலுயகக்குிப்பு: வநற்டி ணினிம வாது ிதினின் கீழ் வநற்வகாள் 

நன்ம் அனுநதிக்காம். 

தீர்நா 
ண்166 
அனுநதிக்கப்
ட்டது. 
 

28.6.2019 17 கட்டிட இடிாடு கமிவு வநாண்மந யிதிகள் 2016 நற்றும் நின்னு (E-Wastes) 

கமிவுகள் வநாண்மந யிதிகள் 2016 ஆகினயற்ின்டி துமபெர் 

கபாட்சினில் வாதுநக்கிடநிபேந்து வசகபாநாகும் கட்டிட இடிாடு கமிவுகள் 

நற்றும் கமிவுகள் (E-Wastes) ஆகினயற்ம வாதுநக்கள் கரில் 

இக்கமிவுகலக்வகன்று எதுக்கப்ட்ட மநனங்கில் தாங்கவ தங்கலமடன 

வசயில் எப்மடக்க வயண்டினது அயசினநாகிது.  அதன்டி, 

1. கட்டிட நற்றும் இடிாடு கமிவுகள்-வரினார் கர் பு ண்.458/1,2 

2. E-Wastes (or) நின்னு கமிவுகள்- மமன கமய உபக்கிடங்கில் 

அமநக்கப்ட்டுள் ய நீட்பு மநனம் பு ண்-274. 

தீர்நா 
ண்167 
அனுநதிக்கப்
ட்டது 



வநற்கண்ட இடங்கில் உரின கமிவுகம உரின பமனில் ாதுகாப்ாக 

தங்கது வசயில் எப்மடக்க வாதுநக்கலக்கு அியிக்கப்டுகிது.  

வநற்கண்ட இடங்கில் அல்ாநல் ி இடங்கில் இக்கமிவுகம 

வகாட்டுயது தமட வசய்னப்ட்டுள்து ன்துடன் நீறுவயார் சட்டப்டி 

அபாதத்துடன் கூடின தண்டமணக்குள்ாக வரிடும் வும் 

அியிக்கப்டுகிது.  வநலும் அவ்யாறு வப்டும் கட்டிட இடிாடு 

கமிவுகம னன்டுத்திக்வகாள் யிபேம்பும் வாதுநக்கள் உரின கட்டணம் 

வசலுத்தி வற்றுக்வகாள்ாம் ன் யிபத்திம கீழ்க்கண்ட திசரி 

ாிதமில் யிம்பம் வசய்னப்ட்டுள்து. 

ய.ண் யிம்பம் 

வசய்னப்ட்ட 

ாிதழ் வனர் 

யிம்பம் 

வசய்னப்ட்ட 

ாள் 

வதாமக (பைாய்) 

1 நாம நர் 

திபேச்சி திப்பு 

29.05.2019 பை.1462 

 

வநற்கண்ட திசரி ாிதமில் யிம்பம் வசய்னப்ட்டதற்கு ADWAVE 

ADVERTISING RIVATE LTD, CHENNAI, ிறுயம் பை.1462/- யமங்க 

வகட்டுக்வகாண்டுள்து. ஆமகனால் வதாமக யமங்க நன்ம் அனுநதி 



வயண்டப்டுகிது. (.க.ண்.760/2017/ச்1)  

அலுயக குிப்பு: நன்ம் அனுநதிக்காம். 

28.6.2019 18 துமபெர் கபாட்சினில் குடிீர்  யடிகால் ிதி 2018-19ன் கீழ் யார்டு ண்.14 

நபேத்துயநம சாமனில் அமநந்துள் கர்பு ஆபம் சுகாதாப 

ிமனத்திற்கு புதின ஆழ்தும கிணறு, நின்வநாட்டார் அமநத்து குடிீர் 

யிிவனாகம் நற்றும் இதப ணிகள் வநற்வகாள்யதற்கு நதிப்டீு பை.2.80 

இட்சத்திற்கு இந்கர்நன் தீர்நா ண்.141 ாள்.31.05.2019-ல் எப்புதல் 

யமங்கினமத வதாடர்ந்து 21.06.2019 அன்று எப்ந்தப்புள்ி வகாபப்ட்டதில் 

கீழ்கண்ட யிபப்டி எப்ந்தப்புள்ி யபப்வற்து. 

ய.ண் எப்ந்ததாபர் வனர் எப்ந்தப்புள்ினில் சதயதீம் 

1 திபே. K. சபயணன், எப்ந்ததாபர், 

துமபெர். 

நதிப்டீ்மட யிட 0.07% 

குமவு 

2 திபே. T. இந்திபஜித், எப்ந்ததாபர், 

துமபெர். 

நதிப்டீ்மட யிட 0.09% 

அதிகம் 

 

வநற்கண்ட எப்ந்தப்புள்ினில் ய.ண்.1-ல் உள் திபே.K.சபயணன், 

எப்ந்ததாபர் துமபெர் அயர்கின் எப்ந்தப்புள்ி நதிப்டீ்மட யிட 0.07% 

குமயாக உள்து ற்து குித்து நன்த்தின் படியிற்கு மயக்கப்டுகிது. 

தீர்நா 
ண்168 
அனுநதிக்கப்
ட்டது 



(.க.ண்1951/2019/இ1) 

அலுயக குிப்பு: நன்ம் அனுநதிக்காம். 

 

28.6.2019 19 துமபெர் கபாட்சினில் வாதுிதி 2018-19ன் கீழ் அண்ணா வபேந்து 

ிமனத்தில் அமநந்துள் தார்சாமனாது ழுதமடந்துள்தால் இதம 

சரிவசய்து சீபமநக்கும் ணி வசய்யதற்கு நதிப்டீு பை.50,000/-த்திற்கு 

இந்கர்நன் தீர்நா ண்.140 ாள்.31.05.2019-ல் எப்புதல் யமங்கினமத 

வதாடர்ந்து 21.06.2019 அன்று எப்ந்தப்புள்ி வகாபப்ட்டதில் கீழ்கண்ட 

யிபப்டி எப்ந்தப்புள்ி யபப்வற்து. 

ய.ண் எப்ந்ததாபர் வனர் எப்ந்தப்புள்ினில் சதயதீம் 

1 திபே. K. சபயணன், எப்ந்ததாபர், 

துமபெர். 

நதிப்டீ்மட யிட 0.08% 

குமவு 

2 திபே. T. இந்திபஜித், எப்ந்ததாபர், 

துமபெர். 

நதிப்டீ்மட யிட 0.13% 

அதிகம் 

 

வநற்கண்ட எப்ந்தப்புள்ினில் ய.ண்.1-ல் உள் திபே.K.சபயணன், 

எப்ந்ததாபர் துமபெர் அயர்கின் எப்ந்தப்புள்ி நதிப்டீ்மட யிட 0.08% 

குமயாக உள்து ற்து குித்து நன்த்தின் படியிற்கு மயக்கப்டுகிது. 

தீர்நா 
ண்169 
அனுநதிக்கப்
ட்டது. 
 



(.க.ண்.1951/2019/இ1) 

அலுயக குிப்பு: நன்ம் அனுநதிக்காம் 
 

28.6.2019 20 இந்கபாட்சினில் திடக்கமிவு வநாண்மந ணி வாதுசுகாதாப ணிகலக்கு 
கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர் அயகின் .க. ண். 28369/து3 ாள் 10.12.2018 
உத்திபயின் டி 81 நித ஆற்ல் சப்ம வசய்ன அவுட் வசாசிங் பமனில் 
ணி வநற்வகாள் அனுநதி யமங்கப்ட்டது.  அதன் அடிப்மடனில் 09.01.2019 
அன்று எப்ந்த அியிப்பு வயினிடப்ட்டதில் திடக்கமிவு வநாண்மந 
ணிகலக்கு 40 துப்புபவு ணினார்கள் எப்ந்த அடிப்மடனில் எபே 
யபேடத்திற்கும் நற்றும் நுண் உபக்கிடங்குகம பாநரிப்தற்கு 24 
ணினார்கள் எப்ந்த அடிப்மடனில் எபே யபேட காத்திற்கு 31.01.2019ம் 
எப்ந்த புள்ிகள் வப்ட்டது.  யபப்வற் ான்கு எப்ந்த புள்ிகில் 
வதாமில் நுட் கந்தாய்யில் தகுதினின்மந அடிப்மடனில் எப்ந்தப்புள்ி 
பத்து வசய்னப்ட்டுள்தால் திடக்கமிவு வநாண்மந ணி, சுகாதாப ணிகள், 
நுண்ணினிர் உபம் தனாரிக்கும் ணிக்கும், வாது நக்கள் வாது சுகாதாபம் 
ன் கபேதி வநற்டி ணிகலக்கு 01.07.2019 பதல் 30.09.2019 யமப (பன்று 
நாதங்கள்) சுன உதயிக் குழுக்கள் பம் அவுட்வசார்ஸ் பம் நுண்ணினிர் 
உபம் தனாரிக்கும் ணிக்கு 24 ணினாகம ினநித்து நாயட்ட ஆட்சினர் 
திபேச்சிபாப்ள்ி அயர்கின் 2017-18 ஆம் ஆண்டு ிர்ணனம் வசய்னப்ட்ட 
திக் கூி பை.295 அடிப்மடனில் பை.7 இட்சம் நதிப்டீ்டில் வநற்கண்டுள் 
சுகாதாப ணிகம இந்கபாட்சி வசயயிம் யபேயாய் ிதினில் 
வநற்வகாள்வும் நன்த்தின் அனுநதி வயண்டப்டுகிது.  
(.க.ண்.4244/2018/ச்1) 
அ.கு :திவு வசய்னாம். 
 

தீர்நா 
ண்170 
திவு 
வசய்னப் 
ட்டது. 
 



28.6.2019 21 இந்கபாட்சினில் திடக்கமிவு வநாண்மந ணி, வாதுசுகாதாப ணிகலக்கு 
கபாட்சி ிர்யாக ஆமணனர் அயர்கின் .க.ண்.28369/வஜ3 ாள் 10.12.2018 
உத்திபயின் டி 81 நித ஆற்ல் சப்ம வசய்ன அவுட் வசார்சிங்  
பமனில் ணி வநற்வகாள் அனுநதி யமங்கப்ட்டது.  அதன் 
அடிப்மடனில் 09.01.2019 அன்று எப்ந்த அியிப்பு வயினிடப்ட்டதில் 
திடக்கமிவு வநாண்மந ணிகலக்கு 40 துப்புபவு ணினாகள் எப்ந்த 
அடிப்மடனில் எபே யபேடத்திற்கும் நற்றும் நுண் உபக்கிடங்குகம 
பாநரிப்தற்கு 24 ணினார்கள் எப்ந்த அடிப்மடனில் எபே யபேட 
காத்திற்கு 31.01.2019ம் எப்ந்த புள்ிகள் வப்ட்டது.  யபப்வற் ான்கு 
எப்ந்த புள்ிகில் வதாமில் நுட் கந்தாய்யில் தகுதினின்மந 
அடிப்மடனில் எப்ந்தப்புள்ி பத்து வசய்னப்ட்டுள்தால் திடக்கமிவு 
வநாண்மந ணி, சுகாதாப ணிகள், வயங்கவடசபுபம் குப்மக்கிடங்கு 
30.06.2019 பதல் படப்ட்டது.  யடீு யடீாக வசன்று நக்கும் நக்காத 
கமிவுகம திசரி யடீுகில் வசகரிக்கப்ட்டு  யபேகிது.  வாது நக்கள் 
வாது சுகாதாபம் ன் கபேதி வநற்டி ணிகலக்கு 01.07.2019 பதல் 30.09.2019 
யமப ( பன்று நாதங்கள் ) சுன உதயிக் குழுக்கள் பம் அவுட்வசார்ஸ் 
பம் நுண்ணினிர் உபம் தனாரிக்கும் ணிக்கு ணினாகம32 ினநித்து 
நாயட்ட ஆட்சினர் திபேச்சிபாப்ள்ி அயர்கின் 2017-18 ஆம் ஆண்டு ிர்ணனம் 
வசய்னப்ட்ட திக் கூி பை.295 அடிப்மடனில் பை.9      இட்சம் 
நதிப்டீ்டில் வநற்கண்டுள் சுகாதாப ணிகம இந்கபாட்சி வசயயிம் 
யபேயாய் ிதினில் வநற்வகாள்வும் நன்த்தின் அனுநதி வயண்டப்டுகிது.  
(.க.ண்.4244/2018/ச்1) 
அ.கு :திவு வசய்னாம் 
 

தீர்நா 
ண்171 
திவுவசய்ன
ப்ட்டது 

28.6.2019 22 தநிழ் ாடு எபேங்கிமணந்த அியிபேத்தி நற்றும் கட்டிட யிதிகள் 2019ன் கீழ் 

யிதி 14ல் திட்ட அனுநதி அல்து கட்டிட அனுநதி 5 ஆண்டுகள் நற்றும் எபே 

தீர்நா 
ண்172 
அனுநதிக்கப்



பம காீட்டிப்பு 3 ஆண்டுகள் யமங்க புதின கட்டிட அனுநதி கட்டணம் 

ிர்ணனம் வசய்து கர் நன் தீநா ண்.113 ாள்.07.03.2019ல் 

அனுநதிக்கப்ட்டமத வதாடந்து வநற்கண்ட புதின கட்டிட அனுநதி 

கட்டணத்திம நாயட்ட ஆட்சித்தமயர் திபேச்சிபாப்ள்ி பம் நாயட்ட 

அபசிதமில் வயினிட க்கம் 1க்கு பை.2100/- யதீம் 5 க்கங்கலக்கு பை.5500/- 

நன் எப்புதலுக்கு வாபேள் மயக்கப்டுகிது-(.க.ண்879/2019/ப்1) 

அலுவலக குறிப்பு: அனுநதிக்காம் 
 

ட்டது. 
 

28.6.2019 23  இந்கபாட்சி ல்மக்குட்ட்ட நுண் உபக்கிடங்குகில் நறுசூமற்சி வசய்ன 

இனாத நக்காத கமிவுகள் அதிக அயில் வதக்க நமடந்துள்.  இதால் 

வபேநயில் தீ யித்வதா அல்து வாது சுகாதாப சீர் வகடுகள் ற்ட 

யாய்ப்புள்து.  வய வாது சுகாதாப அயசப, அயசினம் கபேதி தினார் 

டிப்ர் ாரிகள் யாடமகக்கு டுத்து, அரினலூர் சிவநண்ட் 

வதாமிற்சாமகலக்கு நக்காத கமிவுகம டுத்து வசல்லுயதற்குக்கா 

வசயி வதாமக பை.1.00 இட்சத்திற்கு நதிப்டீ்டில் வநற்க்வகாள் 

நன்த்தின் அனுநதி வயண்டப்டுகிது. (.க.ண். 3507/2016/ச்1) 

அலுவலக குறிப்பு: நன்ம் அனுநதிக்காம். 

 

தீர்நா 
ண்173 
அனுநதிக்கப்
ட்டது 



28.6.2019 24 துமபெர் கபாட்சி குதினில் சபதான கமியம, நார்க்வகட் கமியம 

நற்றும் வுண்டுட்டி கமியம அமநனப்வற் கமிவும நக்குமி சுத்தம் 

வசய்ன 12.02.2019 அன்று வப்ட்ட யிமப்புள்ிகள் நன் எப்புதலுக்கு 

வாபேள் மயக்கப்டுகிது. 

ய.
ண் 

வயமனின் வனர் தனான் 
வசப்டிக் 
வடங் 
கிிிஸ் 
திபேச்சி-13 

மயஷ்ணயி 
வசப்டிக்  
வடங் 
கிிிஸ் 
துமபெர் 

நாதயன் 
வசப்டிக் 
வடங்க் 
கிிிஸ் 
துமபெர் 

1 துமபெர் கபாட்சிக்கு 
உட்ட்ட சபதான 
கமியம, நார்க்வகட் 
கமியம நற்றும் 
வுண்டுட்டி கமியம 

(மட 1க்கு) 
பை.2600/- 

(மட 1க்கு) 
பை2500./- 

(மட 
1க்கு) பை. 
2650/- 

 

அலுவலக குறிப்பு: 

யபப்வற் 3 யிமப்புள்ிகில் குமந்த யிமப்புள்ி அித்த துமபெர் 

அயர்கின் யிமப்புள்ிமன அனுநதிக்காம்.  நன் அனுநதிமன 

திர்வாக்கி தி அலுயர்/ஆமணனர் பன் அனுநதி வற்று யிமப்புள்ி 

வகாரிமநக்கும், குமந்த யிமப்புள்ி அித்த துமபெர் அயர்கின் 

யிமப்புள்ிமன ற்று வயம உத்திபவு யமங்கினமநக்கும் நன்ம் 

தீர்நா 
ண்174 
எப்புதல் 
யமங்கப் 
ட்டது. 
 



எப்புதல் யம‘ங்காம். 

 

28.6.2019 25 துமபெர் கபாட்சினில் கட்டிட அனுநதி கட்டணம் (ந) திட்ட அனுநதி 

கட்டணம் ஆகினயற்ம ற்கவய, யசூிக்கும் வதாமகனிிபேந்து 50 

சதயதீம் யசூிக்கவும் எபே பம கா ீட்டிப்பு 3 ஆண்டுகள் நட்டும் 

யமங்க கர்நன் தீர்நா ண் 113 ாள் 07/03/2019-ல் 

அனுநதிக்கப்ட்டுள்மத வதாடர்ந்து வநற்கண்ட கட்டிட அனுநதி 

கட்டணத்மத நாயட்ட அபசிதமில் வயினிட க்கம் என்ிற்கு பை. 2100/- 

யதீம் 5 க்கங்கலக்கு பை. 10500/- க்கு நன் எப்புதலுக்கு வாபேள் 

மயக்கப்டுகிது. 

அலுயக குிப்பு: அனுநதிக்காம் 
 

தீர்நா 
ண்175 
அனுநதிக்கப்
ட்டது 

28.6.2019 26 இந்கபாட்சி வாது சுகாதாபப்ிரியில் திடக்கமிவு வநாண்மந திட்டத்தின் 

கீழ் யாங்கப்ட்ட 9 நின்கம் வாபேத்தின பன்று சக்கப யாகம் (BOV) யடீு 

யடீாக வசன்று நக்கும் நக்காத கமிவுகம திசரி 400 யடீுகில் 

வசகரிக்கப்ட்டு யபேகிது.  நின்கம் வாபேத்தின பன்று சக்கப 

யாகங்கில் (BOV) ற்டும்  சிறு ழுதுகம சரிப்ார்க்க ணிக்கு 27.06.2019 

யமப யிமப்புள்ி வகாபப்ட்டதில் கீழ்க்கண்ட யியபப்டி யிமப்புள்ிகள் 

யபப்வற்றுள்து. 

தீர்நா 
ண்176 
அனுநதிக்கப்
ட்டது 



ய.ண் ிறுயத்தின் வனர் 

யிமப்புள்ி யியபம் (எபே 

யாகங்கலக்கு ஆண்டு 

பாநரிப்பு வசவு) 

1 
BHAGAVATHI ELECT RICKSHAW, PERUMAL 

KOVIL(OPP), MEENASHI NEW RAMANAD 

ROAD, MADURAI.9 

பை.8850/- 

2 
UNAS E RICKSHAWS, SHOWROOM:14/63A, 

MADURAI ROAD, NEAR RELIANCES PETROL 

BUNK KOVILOOR. KARAIKUDI. 

பை.5230/- 

3 
MADURAI MOTORS, SHOP NO:16/25, 

KALAVASAL BYPASS, PALANGANATHAM, 

MADURAI.3 

பை.10600/- 

வநற்க்கண்ட யிமப்புள்ிகில் யரிமச ண் 2ல் உள் ிறுயத்தின் 

யிமப்புள்ி குமயாக உள் ிறுயத்திற்கு ணி யமங்க நன்த்தின் 

அனுநதி வயண்டப்டுகிது.  (.க.ண்.2126/2019/ச்1) 

அலுயக குிப்பு: நன்ம் அனுநதிக்காம். 

 

28.6.2019 27 துமபெர் கபாட்சினில், யார்டு ண்.7 சந்மத வபாட்டில் அமநந்துள் 

சிறுாம் ழுதமடந்த ிமனில்  இபேந்ததால் 20.04.2019 அன்று வய்த 

கநமமனின் காபணநாக அந்த ாம் உமடந்துயிட்டது.  இதால், நமமீர் 

தீர்நா 
ண்177 
திவு 
வசய்னப் 
ட்டது. 
 



யடிகால் ீபாது அப்குதினின் அபேகாமநனிலுள் தாழ்யா குடினிபேப்பு 

குதிகலக்கு வசன்றுயிட்டதால், அப்குதி வாதுநக்கின் ாதுகாப்பு ன் 

கபேதி வநற்டி ாத்திம சரி வசய்யதற்கு ஆகும் உத்வதச நதிப்டீு பை.1.80 

இட்சத்திற்கு தனார் வசய்னப்ட்டு வநற்டி ணினிம வாதுநக்கள் ன் 

கபேதி உடன் வசய்து படிக்க வயண்டின அயசப அயசினம் காபணநாக, 

தற்வாது ாபாலநன் வதர்தல் ன்டத்மத யிதிகள் அநில் உள்தால் 

தநிழ்ாடு கபாட்சிகள் சட்டம் 1920 ிரிவு 15-ன் கீழ் இப்ணினிம கபாட்சி 

திவு வற் எப்ந்ததாபர் M/s. ஶ்ரீில்டர்ஸ், வசந்தாபப்ட்டி ன்யர் பம் 

வநற்வகாள்ப்ட்டது நன்த்தின் ார்மயக்கும் தியிற்கும் மயக்கப்டுகிது. 

அலுவலக குறிப்பு: ார்மயனிட்டு திவு வசய்னாம் 
 

28.6.2019 28 கபாட்சி அலுயகத்தில் னன்ாட்டில் உள் கணிி, ிரிண்டர் நற்றும் 
இதப உகபணங்கள் ஆண்டு பாநரிப்பு காம் Sumaraj IT Solution ிறுயத்திடம் 
31.07.2019 வததிபடன் படியமடயதால் வநற்டி எப்ந்தத்மத 01.08.2019 பதல் 
31.07.2020 யமப எபே யபேடத்திற்கு புதுப்ித்து வகாள் நன் அனுநதி 
வயண்டப்டுகிது. 

வநலும், Ascant e-Digit Solution(p) Ltc., ிறுயத்தின் பம் 01.09.2016 
வததினில் வப்ட்ட 4 ண்ணம் கணிி, 3 ண்ணம் ிரிண்டர் (Laserjet) 
உத்திபயாத காம் படியமடயதால் அதமபம் எபே யபேட காத்திற்கு 
வநற்டி Sumaraj IT Solution ிறுயத்திடவந பாநரிப்பு ணி வநற்வகாள்வும் 
இதற்கா உத்வதச வசயிம் பை.90,000/- + GST-க்கு நன் அனுநதி 
வயண்டப்டுகிது. 

தீர்நா 
ண்178 
அலுயகக்
குிப்புகள் 
1,2 
அனுநதிக்கப்
ட்ட. 

 
 



அலுயக குிப்பு: 
1. நன்ம் அனுநதிக்காம். 
2. பாநரிப்புத் வதாமக பை.90,000/- + GST வாதுிதினில் வநற்வகாள் 
நன்ம் அனுநதிக்காம். 
 

28.6.2019 29 துமபெர் கபாட்சினில், அமத்து யார்டுகிலும் ஆழ்தும கிணறு பம் 
நிி யர் ம்பு நற்றும் மகம்பு அமநத்து வாதுநக்கலக்கு குடிீர் 
யிிவனாகம் வசய்னப்ட்டு யபேகிது.  அவ்யப்வாது ற்டும் நின்வநாட்டார் 
நற்றும் மகம்புகில் ழுதுகம சரிவசய்து பாநரிப்பு ணினிம 
வநற்வகாள் பை.5,00,000/- நதிப்டீ்டில் 2016ம் ஆண்டு பதல் எப்ந்த 
அடிப்மடனில் திபே.V.ாஸ்கர் (TWAD Board Contractor) துமபெர் அயர்கள் 
யானிாக வநற்டி ணிகள் வநற்வகாள்ப்ட்டு பழுயதுநா நதிப்டீ்டுத் 
வதாமக வசயிடப்ட்டுள்து.  தற்வாது, ாபாலநன் வதர்தல் 2019 
மடவறுயமத பன்ிட்டு, வதர்தல் ன்டத்மத யிதிகள் அநில் 
இபேப்தால், புதின எப்ந்தப்புள்ி வகாப இனாததால் வநற்குிப்ிட்ட 
எப்ந்ததாபர் யானிாகவய அவத யிம யிகிதத்தில், நதிப்டீ்மட யிட 0.02% 
குமயாக எப்ந்த அடிப்மடனிவவன அதற்கா உத்வதச 
வசயித்வதாமக பை.50,000/- நதிப்டீ்டில் வநற்டி ணினிம வநற்வகாள் 
வநலும் 3 நாதங்கலக்கு கா ீட்டிப்பு வசய்து வகாள் நன்த்தின் அனுநதி 
வயண்டப்டுகிது.( .க.ண்.3757/2016/இ1) 
அலுவலக குறிப்பு :  

1. வநற்டி வசயிம் குடிீர் யடிகால் ிதினில் வநற்வகாள் நன்ம் 
அனுநதிக்காம். 

2. குடிீர் யிிவனாக ணினின் அயசப அயசினம் கபேதி தி அலுயரின் 
பன் அனுநதி வற்று தநிழ்ாடு கபாட்சிகள் சட்டம் 1920 ிரிவு 15-ன் 
கீழ் ணி வநற்வகாண்டமநக்கும் நன்ம் அனுநதிக்காம். 
 

தீர்நா 
ண்179 
அலுயகக்
குிப்புகள் 
1,2 
அனுநதிக்கப்
ட்ட 



28.6.2019 30 துமபெர் கபாட்சினில், அமத்து யார்டுகலக்கும் காயிரி குடிீர் 
யிிவனாகம் 4 வநல்ிம ீர்த்வதக்கத்வதாட்டிகிிபேந்து குடிீர் ிபதா 
நற்றும் கிர்நா குமாய்கள் யமினாக யிிவனாகிக்கப்ட்டு யபேகிது.  
அவ்யப்வாது குடிீர் யிிவனாக குமாய்கில் ற்டும் அமடப்பு நற்றும்  
குமாய்கின் உமடப்ிம சரிவசய்னவும் பை.3,00,000/- நதிப்டீ்டில் 2016 ஆண்டு 
பதல் எப்ந்த அடிப்மடனில் திபே.V.ாஸ்கர் (TWAD Board Contractor) துமபெர் 
அயர்கள் யானிாக வநற்டி ழுது ீக்கப்ணிகள் வநற்வகாள்ப்ட்டு 
நதிப்டீ்டுத் வதாமக பழுயதும் வசயிடப்ட்டுள்து.  தற்வாது, 
ாபாலநன் வதர்தல் 2019 மடவறுயமத பன்ிட்டு, வதர்தல் ன்டத்மத 
யிதிகள் அநில் இபேப்தால், புதின எப்ந்தப்புள்ி வகாப இனாததால் 
வநற்குிப்ிட்ட எப்ந்ததாபர் யானிாகவய அவத யிம யிகிதத்தில், 
நதிப்டீ்மட யிட 0.03% குமயாக எப்ந்த அடிப்மடனிவவன அதற்கா 
உத்வதச வசயித்வதாமக பை.50,000/- நதிப்டீ்டில் வநற்டி ணினிம 
வநற்வகாள் வநலும் 3 நாதங்கலக்கு கா ீட்டிப்பு வசய்து வகாள் 
நன்த்தின் அனுநதி வயண்டப்டுகிது.( .க.ண்.3756/2016/இ1) 
அலுவலக குறிப்பு :  

1. வநற்டி வசயிம் குடிீர் யடிகால் ிதினில் வநற்வகாள் நன்ம் 
அனுநதிக்காம். 

2. குடிீர் யிிவனாக ணினின் அயசப அயசினம் கபேதி தி அலுயரின் 
பன் அனுநதி வற்று தநிழ்ாடு கபாட்சிகள் சட்டம் 1920 ிரிவு 15-ன் 
கீழ் ணி வநற்வகாண்டமநக்கும் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

 

தீர்நா 
ண்180 
அலுயகக்
குிப்புகள் 
1,2 
அனுநதிக்கப்
ட்ட 

28.6.2019 31 துமபெர் கபாட்சி குதி வாதுநக்கலக்கு ாதுகாக்கப்ட்ட குடிீர் யமங்கும் 
வாபேட்டு மமன கபாட்சி அலுயகத்தில் உள் தமபநட்ட ீர்த்வதக்கத் 
வதாட்டினில் 3 கிவா அவுள் வகஸ் குவாரிவசன் அமநப்பு ற்டுத்தி 
குடிீர் யிிவனாகம் வசய்னப்ட்டு யபேகிது.  வநற்டி வகஸ் குவாரிவசன் 
அமநப்ம 100kg மட வகாண்ட சிிண்டர் னன்டுத்தி ாதுகாக்கப்ட்ட 

தீர்நா 
ண்181 
அலுயகக்
குிப்புகள் 
1,2 



குடிீர் யமங்குயதற்கு பை.1.00 இட்சம் நதிப்டீ்டில் சிிண்டர் சப்ம வசய்ன 
R.K.Enterprises, Palakkad, Kerala ன் ிறுயத்திற்கு ணி உத்தபவு 
யமங்கப்ட்டு வதாமக பழுயதும் வசயிடப்ட்டுள்து. தற்வாது 
ாபாலநன் வதர்தல் 2019 மடவறுயமத பன்ிட்டு, வதர்தல் ன்டத்மத 
யிதிகள் அநில் இபேப்தால், புதின யிமப்புள்ி வகாப இனாததால் 
வநற்டி ிறுயம் யானிாகவய அவத யிம யிகிதத்தில் சப்ம வசய்ன 
ஆகும் உத்வதச வசவுத்வதாமக பை.35,000/-க்கு ணினிம வநற்வகாள் 
வநலும் 3 நாதங்கலக்கு கா ீட்டிப்பு வசய்து வகாள் நன்த்தின் அனுநதி 
வயண்டப்டுகிது.( .க.ண்.2258/2017/இ1) 
அலுவலக குறிப்பு :  

1. வநற்டி வசயிம் குடிீர் யடிகால் ிதினில் வநற்வகாள் நன்ம் 
அனுநதிக்காம். 

2. குடிீர் யிிவனாக ணினின் அயசப அயசினம் கபேதி தி அலுயரின் 
பன் அனுநதி வற்று தநிழ்ாடு கபாட்சிகள் சட்டம் 1920 ிரிவு 15-ன் 
கீழ் ணி வநற்வகாண்டமநக்கும் நன்ம் அனுநதிக்காம். 

 

அனுநதிக்கப்
ட்ட 

28.6.2019 32 துமபெர் கபாட்சி குதிகலக்கு திந்வதாறும் வதாபானநாக 3.00MLD குடிீர் 
வாதுநக்கலக்கு குடிீர் யிிவனாகம் வசய்னப்ட்டு யபேகிது.  வநற்டி 
தநிழ்ாடு குடிீர் யடிகால் யாரின கட்டுப்ாட்டில் உள் 2.00 இட்சம் ிட்டர் 
வகாள்வு வகாண்ட தமபநட்ட ீர்த்வதக்கத்வதாட்டினின் பம் 4 
வநல்ிம ீர்த்வதக்கத்வதாட்டிகலக்கு ீவபற்ப்டுகிது.  வாதுநக்கலக்கு 
ாதுகாக்கப்ட்ட குடிீர் யமங்கும் வாபேட்டு மமன கபாட்சி அலுயகத்தில் 
உள் தமபநட்ட ீர்த்வதக்கத் வதாட்டினில்          3 கிவா அவுள் 
வகஸ் குவாரிவசன் அமநப்பு ற்டுத்தி குடிீர் யிிவனாகம் வசய்னப்ட்டு 
யபேகிது.  வநற்டி வகஸ் குவாரிவசன் அமநப்ம வதாடர்ந்து 
தமடனின்ி இனக்குயதற்கு 100kg மட வகாண்ட சிிண்டர் னன்டுத்தப்ட 
வயண்டி உள்து.  அதற்காக தற்வாது எபேயபேட கா னன்ாட்டிற்கு 

தீர்நா 
ண்182 
அலுயகக்
குிப்புகள் 
1,2 
அனுநதிக்கப்
ட்ட. 
 



உத்வதச நதிப்டீ்டுத் வதாமக பை.1.50 இட்சத்திற்கு நன்த்தின் அனுநதி 
வயண்டப்டுகிது.( .க.ண்.2258/2017/இ1) 
அலுவலக குறிப்பு :  

1. அனுநதிக்காம். 
2. வநற்டி வசயித்மத குடிீர் யடிகால் ிதினில் வநற்வகாள் நன்ம் 
அனுநதிக்காம். 
 

28.6.2019 33 துமபெர் கபாட்சினில், அமத்து யார்டுகிலும் ஆழ்தும கிணறு பம் 
நிி யர் ம்பு நற்றும் மகம்பு அமநத்து வாதுநக்கலக்கு குடிீர் அல்ாத 
ி உவனாகத்திற்கு யிிவனாகம் வசய்னப்ட்டு யபேகிது.  அவ்யப்வாது 
ற்டும் நின்வநாட்டார் நற்றும் மகம்புகில் ழுதுகம சரிவசய்து 
பாநரிப்பு ணினிம வநற்வகாள் 2019-20ம் ஆண்டிற்கு தனாரிக்கப்ட்ட 
உத்வதச நதிப்டீு பை.5.00 இட்சத்திற்கு நன் அனுநதி வயண்டப்டுகிது.( 
.க.ண்.3757/2019/இ1) 
அலுவலக குறிப்பு :  

வநற்டி வசயிம் குடிீர் யடிகால் ிதினில் வநற்வகாள் நன்ம் 
அனுநதிக்காம். 

 

தீர்நா 
ண்183 
அனுநதிக்கப்
ட்டது 

28.6.2019 34 துமபெர் கபாட்சினில், அமத்து யார்டுகிலும் குடிீர் கிர்நா குமாய்கள் 
பம் வாதுநக்கலக்கு குடிீர் தங்கு தமடனின்ி யிிவனாகம் வசய்னப்ட்டு 
யபேகிது.  அவ்யாறு குடிீர் யிிவனாகம் வசய்பம் வாது அவ்யப்வாது 
ற்டும் அமடப்பு நற்றும் திடீர் உமடப்புகிால் குடிீர் யிிவனாகம் 
தமடடும் சூழ்ிம உபேயாகிது.   

வய, வாதுநக்கலக்கு தமடனின்ி குடிீர் யமங்க துயாக குடிீர் 
யிிவனாக குமாய்கில் ற்டும் அமடப்ிம சரி வசய்னவும் நற்றும் திடீர் 
உமடப்ிம சரி வசய்னவும் 2019-20ம் ஆண்டிற்கு குடிீர் பாநரிப்பு ணிக்காக 
தனாரிக்கப்ட்ட உத்வதச நதிப்டீு பை.3.00 இட்சத்திற்கு நன் அனுநதி 

தீர்நா 
ண்184 
அனுநதிக்கப்
ட்டது 



வயண்டப்டுகிது.( .க.ண்.3756/2019/இ1) 
அலுவலக குறிப்பு :  

வநற்டி வசயிம் குடிீர் யடிகால் ிதினில் வநற்வகாள் நன்ம் 
அனுநதிக்காம். 

 

28.6.2019 35 நாண்புநிகு பதமநச்சர் அயர்கள் ள்ிக் கல்யித் துமனின் கீழ் உள் 
அபசு கபாட்சி வதாடக்க டுிம / உனர்ிம நற்றும் 
வநல்ிமப்ள்ிகில் உள் கமியமகம பாநரித்தல் வதாடர்ாக தநிழ் 
ாடு சட்டநன் வபமய யிதி ண். 110ன் கீழ் கீழ்க்கண்ட அியிப்ிம 
வயினிட்டுள்ார். 

இதன்டி இந்கபாட்சி ல்மக்குட்ட்ட கீழ்க்கண்ட கபாட்சி/அபசு 
ள்ிகில் கமியமகள் பாநரித்தல் ணி வநற்வகாள் எப்ந்தப்புள்ி 
வகாபப்ட்டு 01.02.2018 பதல் 28.02.2019 படின ஏர் ஆண்டு காத்திற்கு 
உத்திபவு யமங்கப்ட்டது.  வநலும் தற்வாது நக்கமய வதர்தல் 2018 
மடவ இபேப்மத வதாடர்ந்து 10.03.2019 பதல் வதர்தல் ன்டத்மத யிதி 
(Code of Conduct) அபில் இபேப்தால் இப்ணிக்கு வதர்தல் படிபம் காம் 
யமப எப்ந்தப்புள்ி வகாப இனாது ஆகவய, ற்கவய வப்ட்ட 
எப்ந்தப்புள்ி யிம யிகிதத்தின் டி ணி வநற்வகாள் எப்ந்தக்காபர் 
எப்புதல் அித்தமத வதாடந்து 01.03.2019 பதல் 30.09.2019 படின 6 நாத 
காத்திற்கு ள்ி கமியமகள் நற்றும் ள்ி யாகங்கள் சுத்தம் வசய்ன 
கீழ்க்கண்ட ண்ணிக்மகனின் அடிப்மடனில் நித ஆற்ல் சப்ம 
அதற்கா வசயித்திற்கு நன் எப்புதலுக்கு வாபேள் மயக்கப்டுகிது. 
ய.ண் ள்ினின் வனர்  நாணய/நாண

யினர் வசர்ந்து 
னிலும் 
ள்ிகள் 

நாணயினர் 
நட்டும் 
னிலும் 
ள்ி 

நாணயர் 
நட்டும் 
னிலும் 
ள்ி 

தீர்நா 
ண்185 
அனுநதிக்கப்
ட்டது. 
 



1 கபாட்சி வதாடக்கப்ள்ி 1- Female 
1- Male 

_ _ 

2 கபாட்சி உனர்ிமப்ள்ி 1- Sweeper(
Male) 

_ _ 

3 அபசு நகிர் 
வநல்ிமப்ள்ி 

 1- Femal
e 

2- Femal
e 

(Sweeper) 
 

_ 

4 அபசு ஆதிதிபாயிடர்  
துயக்கப்ள்ி 

1- Female 
   1- Male 

_ _ 

5 அபசு ஆதிதிபாயிடர்  
வநல்ிமப்ள்ி 

1- Female 
1- Male 
1- Sweeper(

Male) 

_ _ 

  8 3 - 
 
அலுயக குிப்பு 

01.03.2019 பதல் 30.09.2019 படின 6 நாத காங்கலக்கு உதனா 
அவசாசிவனட்ஸ் அித்த எப்ந்தப்புள்ி யிம யிகிதத்தில் நித ஆற்ல் 
சப்ம வசய்பம் அதற்கா வசயிம் பை.505120/- நன் அனுநதிக்காம். 
 

28.6.2019 36 துமபெர் கபாட்சினில் துப்புபவு ணினாபாக ணினாற்ி யபேம் திபேநதி. டி. 

யபீம்நாள் ன்யர் யனது பதிர்யின் காபணநாக 30.06.2019ல் ஏய்வு வ 

உள்ார்.  ஆதால் அபசாமண ண் 111 கபாட்சி ிர்யாகம் நற்றும் குடிீர் 

தீர்நா 
ண்186 
அலுயகக்
குிப்புகள் 
அ)ஆ) 



யமங்கல் தும ாள் 13.08.2007ன் டி அன்ாபேக்கு யமங்க வயண்டின சிப்பு 

வசநிதிக்கா ிர்யாக ங்கு வதாமக பை.10,000/- யமங்க வயண்டி உள்து.  

வய வநற்டி, ங்குத் வதாமகனிம திபேநதி. டி. யபீம்நாள், துப்புபவு 

ணினாபேக்கு யமங்க நன் அனுநதி வயண்டப்டுகிது. 

(.க.ண்.1330/2019/சி1) 

அலுவலக குறிப்பு: அ) அனுநதிக்காம். 
                   ஆ) வநற்டி வசயிம் கபாட்சி வாதுிதினில்  
                       வநற்வகாள்  அனுநதிக்காம்.            

 

அனுநதிக்கப்
ட்ட 

      

 

                                                                         எம்/- வய.வயந்திபன், 
                                                              தி அலுயர் நற்றும் ஆமணனர், 
                                                                   துமபெர் கபாட்சி. 
 

                                           //உண்மந கல்// 

 

                                                                                  ஆமணனர்  
                                                                                துமபெர் கபாட்சி.   


