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 2019 ஆம் பேடம் அக்டடோதர் ோம் 29.10.2019ஆம் செவ்ோய் கிம (ிழ் ிகோரி பேடம் ோள்.12)  

திற்தகல்4.30 ிக்கு கோட்ெி திற்தகல் அலுனகத்ில் ணி அலுனர் ற்றும் ஆமர் அர்கபோல் கர்ன்ந 
சதோபேள் ீது டற்சகோள்பப்தட டண்டி ெோக்கூட்ட டடிக்மககள்  

                                                                 பன்ணிமன:ிபே.ட. டந்ின்,  

                                                                                                                                                       ணி அலுனர் 
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29.10.2019 01 ஆமரின் ிணெரி அக்டடோதர் ோம் 2019 ோட் குநிப்பு ன்நத்ின் தோர்மக்கு 
மக்கப்தடுகிநது. 
அ.கு :திவு செய்னோம். 
 

ீர்ோண 
ண்253 
திவு 
செய்ப்த
ட்டது. 
 

 

 

 

29.10.2019 02 சதோநிோபர் ிணெரி அக்டடோதர்  ோம் 2019 ோட் குநிப்பு ன்நத்ின் தோர்மக்கு 
மக்கப்தடுகிநது. 
அ.கு :திவு செய்னோம். 
 

ீர்ோண 
ண்254/ 
திவு 
செய்ப்த
ட்டது. 
 



29.10.2019 03 துப்தவு அலுனர் ிணெரி அக்டடோதர் ோம் 2019 ோட் குநிப்பு ன்நத்ின் 
தோர்மக்கு மக்கப்தடுகிநது. 
அ.கு :திவு செய்னோம். 
 

ீர்ோண 
ண்255 
திவு 
செய்ப்த
ட்டது 

29.10.2019 04 துமநபெர் கோட்ெி Jal Shakti Abhiyan 2019-ன் கீழ் ிபேச்ெிோப்தள்பி ோட்ட 

ஆட்ெித்மனர்/மனர், ோட்ட ஊக பர்ச்ெி பகம அர்கபின் 

செல்பமந உத்ில் Jal Shakti Abhiyan 2019 ிட்டம் மடபமநப்தடுத்துல் 

சோடர்தோக Central Nodal Officer ிணம் செய்ப்தட்டு, த்ி குழு அலுனர்கள் 

பன்நோது பமந தணோக துமநபெர் கோட்ெிக்குட்தட்ட தகுிகபில் கபப்தி 

டற்சகோள்ப பேமக புரிந்ற்கோண செனிணப் தட்டில் சோமக கீழ்கண்ட 

ிதப்தடி ங்க உத்ிிடப்தட்டுள்பது.   

 Jal Shakti Abhiyan 2019 சோடர்தோண த்ி குழு அலுனர்கள் ங்குற்கு 

அமந, உவு ற்றும் ோகண செனணீம். 

.ண் சதர் 
தட்டில் ண் / 

ோள் 
சோமக பை. 

1 
Mr.C.DineshKumar, 

IAS., 

F192019008768/ 

10.09.2019 
15035.00 

ணட, கோடெோமன டற்கண்ட ிதப்தடி சோமக பை.15035/- ட்டும் M/s. Ramyas 

ீர்ோண 
ண்:256/
ோள்29.10.2
019 
அனுிக்
கப்தட்டது 
 



Hotels Pvt.Ltd., ன்ந ிறுணத்ிற்கு ங்க ஆமர் அர்கபின் ன்ந 

அனுி டண்டப்தடுகிநது.( .க.ண்.3522/2019/இ1) 

அலுவலக குறிப்பு :  

டற்தடி செனிணம் கல்ி ிிில் டற்சகோள்ப ன்நம் 
அனுிக்கனோம். 

 
 

 
29.10.2019 05 துமநபெர் கோட்ெிில் ோர்டு ண்.10 உர்ிமனப்தள்பி ெோமன ற்றும் ோர்டு 

ண்.12 கோோட்ெிம்ன் டகோில் சபே தகுிகபில் தழுமடந்துள்ப குடிீர் 
தகிர்ோண குோய்கமப ெரிசெய்து ெீமத்ல் திக்கு ிப்தடீு பை.70000.00-
த்ிற்கு இந்கன்ந ீர்ோண ண்.230 ோள்.30.09.2019ல் எப்புல் ங்கிம 
சோடர்ந்து 17.10.2019 அன்று எப்தந்ப்புள்பி டகோப்தட்டில் கீழ்கண்ட ிதப்தடி 
எப்தந்ப்புள்பி ப்சதற்நது. 

. 
ண் எப்தந்ோர் சதர் எப்தந்ப்புள்பிில் ெீம் 

1 ிபே.T.இந்ிஜித், 
எப்தந்ோர், துமநபெர் 

ிப்தடீ்மட ிட 0.09% குமநவு 

2 ிபே.K.ென், 
எப்தந்ோர், துமநபெர் ிப்தடீ்மட ிட 0.13% அிகம் 

 
டற்கண்ட எப்தந்ப்புள்பிில் .ண்.1-ல் உள்ப ிபே.T.இந்ிஜித், எப்தந்ோர், 
துமநபெர் அர்கபின் எப்தந்ப்புள்பி ிப்தடீ்மட ிட 0.09% குமநோக உள்பது 
ற்தது குநித்து ன்நத்ின் படிிற்கு மக்கப்தடுகிநது.( .க.ண்.3400/2019/இ1) 
அலுவலக குறிப்பு : ன்நம் அனுிக்கனோம். 

ீர்ோண 
ண்:257ோ
ள்29.10.201
9 
அனுிக்
கப்தட்டது 
 



 

29.10.2019 06 துமநபெர் கோட்ெிில் ோர்டு ண்.9, சதம்தலூர் ெோமனின் டபுநம் டோஜோ 
கிரீன் ெிட்டி தகுிகபில் குடிீர் தகிர்ோண குோய்கள் புிோக அமக்கவும் 
ற்றும் தழுமடந் குோய்கமப ோற்நி அமக்கவும்ிப்தடீு பை.6.40 
இனட்ெத்ிற்கு இந்கன்ந ீர்ோண ண்.231 ோள்.30.09.2019ல் எப்புல் 
ங்கிம சோடர்ந்து 17.10.2019 அன்று எப்தந்ப்புள்பி டகோப்தட்டில் 
கீழ்கண்ட ிதப்தடி எப்தந்ப்புள்பி ப்சதற்நது. 

. 
ண் எப்தந்ோர் சதர் எப்தந்ப்புள்பிில் ெீம் 

1 
ிபே.T.இந்ிஜித், 
எப்தந்ோர், துமநபெர் ிப்தடீ்மட ிட 0.10% குமநவு 

2 ிபே.K.ென், 
எப்தந்ோர், துமநபெர் ிப்தடீ்மட ிட 0.12% அிகம் 

 
டற்கண்ட எப்தந்ப்புள்பிில் .ண்.1-ல் உள்ப ிபே.T.இந்ிஜித், எப்தந்ோர், 
துமநபெர் அர்கபின் எப்தந்ப்புள்பி ிப்தடீ்மட ிட 0.10% குமநோக உள்பது 
ற்தது குநித்து ன்நத்ின் படிிற்கு மக்கப்தடுகிநது.( .க.ண்.3400/2019/இ1) 
அலுவலக குறிப்பு : ன்நம் அனுிக்கனோம். 
 

ீர்ோண 
ண்:258/
ோள்29.10.2
019 
அனுிக்
கப்தட்டது 
 

29.10.2019 07 துமநபெர் கோட்ெிில் ோர்டு ண்.9, சதரிோர் கரில் அமக்கப்தட்டுள்ப தண் 
உம் செனோக்க மம் (Micro Compost Centre) அபேகில் கூடுனோக றுசுற்ெி 
குப்மதகமப திரித்சடுக்கும் கூடோம் (Resource Recovery Centre) அமக்க ிப்தடீு 
பை.10.00 இனட்ெத்ிற்கு இந்கன்ந ீர்ோண ண்.232 ோள்.30.09.2019ல் எப்புல் 
ங்கிம சோடர்ந்து 17.10.2019 அன்று எப்தந்ப்புள்பி டகோப்தட்டில் 

ீர்ோண 
ண்:259/
ோள்29.10.2
019 
அனுிக்



கீழ்கண்ட ிதப்தடி எப்தந்ப்புள்பி ப்சதற்நது. 
. 
ண் எப்தந்ோர் சதர் எப்தந்ப்புள்பிில் ெீம் 

1 ிபே.T.இந்ிஜித், 
எப்தந்ோர், துமநபெர் ிப்தடீ்மட ிட 0.08% குமநவு 

2 ிபே.K.ென், 
எப்தந்ோர், துமநபெர் ிப்தடீ்மட ிட 0.12% அிகம் 

 
டற்கண்ட எப்தந்ப்புள்பிில் .ண்.1-ல் உள்ப ிபே.T.இந்ிஜித், எப்தந்ோர், 
துமநபெர் அர்கபின் எப்தந்ப்புள்பி ிப்தடீ்மட ிட 0.08% குமநோக உள்பது 
ற்தது குநித்து ன்நத்ின் படிிற்கு மக்கப்தடுகிநது.( .க.ண்.2965/2019/இ1
 ) 
அலுவலக குறிப்பு : ன்நம் அனுிக்கனோம். 
 

கப்தட்டது 
 

29.10.2019 08 துமநபெர் கோட்ெிில் ோர்டு ண்.9 ெோிோன் கர் அசு பேத்துமண 
ிர்புந  ெோமனில் உள்ப ெிறுதோனங்கள் தழுமடந்துள்போல், ெிறுதோனங்கமப 
ெீமத்ல் திக்கு ிப்தடீு பை.1.00 இனட்ெத்ிற்கு இந்கன்ந ீர்ோண 
ண்.246 ோள்.18.10.2019ல் எப்புல் ங்கிம சோடர்ந்து 18.10.2019 அன்று 
எப்தந்ப்புள்பி டகோப்தட்டில் கீழ்கண்ட ிதப்தடி எப்தந்ப்புள்பி ப்சதற்நது. 

. 
ண் எப்தந்ோர் சதர் எப்தந்ப்புள்பிில் ெீம் 

1 ிபே.T.இந்ிஜித், 
எப்தந்ோர், துமநபெர் ிப்தடீ்மட ிட 0.12% குமநவு 

2 ிபே.K.ென், 
எப்தந்ோர், துமநபெர் ிப்தடீ்மட ிட 0.15% அிகம் 

 

ீர்ோண 
ண்:260/
ோள்29.10.2
019 
அனுிக்
கப்தட்டது 
 



டற்கண்ட எப்தந்ப்புள்பிில் .ண்.1-ல் உள்ப ிபே.T.இந்ிஜித், எப்தந்ோர், 
துமநபெர் அர்கபின் எப்தந்ப்புள்பி ிப்தடீ்மட ிட 0.12% குமநோக உள்பது 
ற்தது குநித்து ன்நத்ின் படிிற்கு மக்கப்தடுகிநது.( .க.ண்.3467/2019/இ1
 ) 
அலுவலக குறிப்பு : ன்நம் அனுிக்கனோம். 
 

29.10.2019 09 துமநபெர் கோட்ெிில் ோர்டு ண்.24 சனட்சுிகோந்புத்ில் உள்ப தழுமடந் 
மீர் டிகோல் ற்றும், ெிறுதோனங்கள் ெீமத்ல் திக்கு ிப்தடீு பை.1.50 
இனட்ெத்ிற்கு இந்கன்ந ீர்ோண ண்.247 ோள்.30.09.2019ல் எப்புல் 
ங்கிம சோடர்ந்து 18.10.2019 அன்று எப்தந்ப்புள்பி டகோப்தட்டில் 
கீழ்கண்ட ிதப்தடி எப்தந்ப்புள்பி ப்சதற்நது. 

. 
ண் எப்தந்ோர் சதர் எப்தந்ப்புள்பிில் ெீம் 

1 ிபே.T.இந்ிஜித், 
எப்தந்ோர், துமநபெர் ிப்தடீ்மட ிட 0.10% குமநவு 

2 ிபே.K.ென், 
எப்தந்ோர், துமநபெர் ிப்தடீ்மட ிட 0.14% அிகம் 

 
டற்கண்ட எப்தந்ப்புள்பிில் .ண்.1-ல் உள்ப ிபே.T.இந்ிஜித், எப்தந்ோர், 
துமநபெர் அர்கபின் எப்தந்ப்புள்பி ிப்தடீ்மட ிட 0.10% குமநோக உள்பது 
ற்தது குநித்து ன்நத்ின் படிிற்கு மக்கப்தடுகிநது.( .க.ண்.3467/2019/இ1
 ) 
அலுவலக குறிப்பு : ன்நம் அனுிக்கனோம். 
 

ீர்ோண 
ண் 
:261/ோள்29
.10.2019 
அனுிக்
கப்தட்டது 
 



29.10.2019 10 துமநபெர் கோட்ெி உர்ிமனப்தள்பி ற்றும் துக்கப்தள்பிில் 
தழுமடந்துள்ப ின்ெோ டகதிள், Sunshade, கவுகள், சுற்றுச்சுர்கமப ற்றும் 
மதப்மனன் ெீமத்ல் திக்கு  ிப்தடீு பை.2.00 இனட்ெத்ிற்கு இந்கன்ந 
ீர்ோண ண்.     ோள்.         ல் எப்புல் ங்கிம சோடர்ந்து 18.10.2019 
அன்று எப்தந்ப்புள்பி டகோப்தட்டில் கீழ்கண்ட ிதப்தடி எப்தந்ப்புள்பி 
ப்சதற்நது. 

. 
ண் எப்தந்ோர் சதர் எப்தந்ப்புள்பிில் ெீம் 

1 
ிபே.K.ோடஜஷ், 
எப்தந்ோர், துமநபெர் ிப்தடீ்மட ிட 0.09% குமநவு 

2 ிபே.K.சுடஷ், எப்தந்ோர், 
துமநபெர் ிப்தடீ்மட ிட 0.12% அிகம் 

டற்கண்ட எப்தந்ப்புள்பிில் .ண்.1-ல் உள்ப ிபே.K.ோடஜஷ், எப்தந்ோர், 
துமநபெர் அர்கபின் எப்தந்ப்புள்பி ிப்தடீ்மட ிட 0.09% குமநோக உள்பது 
ற்தது குநித்து ன்நத்ின் படிிற்கு மக்கப்தடுகிநது.( .க.ண்.   /2019/இ1
 ) 
அலுவலக குறிப்பு : ன்நம் அனுிக்கனோம். 
 

ீர்ோண 
ண்:262/
ோள்29.10.2
019 
அனுிக்
கப்தட்டது 
 

29.10.2019 11 துமநபெர் கோட்ெிக்குட்தட்ட ோர்டு ண்.3 சப்தக்குபத்சபேில் அமந்துள்ப 

சப்தக்குபத்ில் (ீர் ிமனகள்) ற்டதோது ீர் ிம்தி பழு சகோள்பபில் 

உள்பது.  குபத்ின் சுற்றுச்சுர் தோதுகோப்தற்ந ிமனில் உள்போல் 

சதோதுக்கள் ற்றும் குந்மகள் குபத்ில் இநங்குோல் ெின 

அெம்தோிங்கள் ற்தடோ ண்ம் ீர் ிமனிமண  தோதுகோக்க  குபத்ின் 

ீர்ோண 
ண்:263/
ோள்29.10.2
019 
அலுனக
க்குநிப்புக
ள் 1,2 
அனுிக்



டக்கு, சற்கு ற்றும் கிக்கு தகுிில் பள்டனி (Fencing) ற்றும் இபேம்பு 

டகட் அமக்க ிப்தடீு பை.9.20 இனட்ெத்ிற்கு ோர் செய்ப்தட்டு ன்நத்ின் 

அனுிக்கு மக்கப்தடுகிநது. (.க.ண்.3292/2019/இ1) 

அலுவலக குறிப்பு :  
1. ன்நம் அனுிக்கனோம். 
2. டற்தடி செனிணம் குடிீர் ிிில் டற்சகோள்ப ன்நம் 

அனுிக்கனோம். 
 
 

கப்தட்டது 
 

29.10.2019 12 துமநபெர் கோட்ெிக்குட்தட்ட ோர்டு ண்.3 சப்தக்குபத்சபேில் அமந்துள்ப 

சப்தக்குபத்ில் (ீர் ிமனகள்) ற்டதோது ீர் ிம்தி பழு சகோள்பபில் 

உள்பது.  குபத்ின் சுற்றுச்சுர் தோதுகோப்தற்ந ிமனில் உள்போல் 

சதோதுக்கள் ற்றும் குந்மகள் குபத்ில் இநங்குோல் ெின 

அெம்தோிங்கள் ற்தடோ ண்ம் ீர் ிமனிமண  தோதுகோக்க  குபத்ின் 

டற்கு தகுிில் பள்டனி (Fencing) ற்றும் இபேம்பு டகட் அமக்க ிப்தடீு 

பை.3.80 இனட்ெத்ிற்கு ோர் செய்ப்தட்டு ன்நத்ின் அனுிக்கு 

மக்கப்தடுகிநது.( .க.ண்.3292/2019/இ1) 

அலுவலக குறிப்பு :  
1. ன்நம் அனுிக்கனோம். 
2. டற்தடி செனிணம் குடிீர் ிிில் டற்சகோள்ப ன்நம் 

அனுிக்கனோம். 

ீர்ோண 
ண்: 
264/ோள்29.
10.2019 
அலுனக
க்குநிப்புக
ள் 1,2 
அனுிக்
கப்தட்டண
. 
 



 

29.10.2019 13 துமநபெர் கோட்ெி ோர்டு ண்.2 ற்டதோது புிோக அமக்கப்தட்ட 

சங்கடடெபும் ோர்ெோமனின் ஏத்ில் கிறுகள் தோதுகோப்தற்ந ிமனில் 

அமந்துள்பது.  ணட, ோகண டதோக்குத்ின் டதோது அெம்தோிங்கள் தும் 

ற்தடோ மகில் ெோமனின் ஏத்ில் டுப்பு சுர் அமக்க சோமக பை.3.00 

இனட்ெத்ிற்கு ிப்தடீு ோர் செய்ப்தட்டு ன்நத்ின் அனுிக்கு 

மக்கப்தடுகிநது.( .க.ண்.3219/2019/இ1) 

அலுவலக குறிப்பு :  
1. ன்நம் அனுிக்கனோம். 
2. டற்தடி செனிணம் சதோது ிிில் டற்சகோள்ப ன்நம் 

அனுிக்கனோம். 
 
 

ீர்ோண 
ண்:265/
ோள்29.10.2
019 
அலுனக
க்குநிப்புக
ள் 1,2 
அனுிக்
கப்தட்டது 
 

29.10.2019 14 துமநபெர் கோட்ெிில், ோர்டு ண்.9 சதரிோர் கரில் கோிரி குடிீர் 

ிிடோகம் செய்ப்தட்டு பேகிநது.  இந்ிமனில், அப்தகுிில் உள்ப 

சின்குோய் ற்றும் தகிர்ோண குோய் ிகவும் தமோணோல் 

அவ்ப்சதோழுது அமடப்பு ற்றும் தழுதுகள் ற்தடுோல் கோிரி குடிீர் ெீோக 

ிிடோகம் செய் இனோ ிமன ற்தடுகிநது.  இன் கோோக, 

ீர்ோண 
ண்:266/
ோள்29.10.2
019 
அலுனக
க்குநிப்புக
ள் 1,2 
அனுிக்



தழுமடந்துள்ப சின்குோய் ற்றும் தகிர்ோண குோய்கமப ெரிசெய்து ெீோண 

பமநில் அப்தகுி க்கலக்கு குடிீர் ிிடோகம் செய் ிப்தடீு பை.7.60 

இனட்ெத்ிற்கு ோர் செய்ப்தட்டு ன்நத்ின் அனுிக்கு மக்கப்தடுகிநது.( 

.க.ண்.        /2019/இ1) 

 அலுவலக குறிப்பு :  

1. ன்நம் அனுிக்கனோம். 
2. டற்தடி செனிணம் குடிீர் ிிில் டற்சகோள்ப ன்நம் 

அனுிக்கனோம். 
 

கப்தட்டது 
 
 

29.10.2019 15 துமநபெர் கோட்ெிில் எப்தந்ோோக திவு சதற்று டற்சகோண்ட திகலக்கு 

சோினோபர் பேங்கோன மப்புிி (EPF) சோமக செலுத் எப்தந்ோர்கலக்கு 

அநிிப்பு ங்கப்தட்டது.  இில், எப்தந்ோர்கள் ிபே.T.இந்ிஜித், க்கு 

ண்.W.P.(MD).No.11432/2018 ற்றும் ிபே.K.ென், க்கு ண்.W.P.(MD).No.11433/2018 

சென்மண உர்ீின்ந தும கிமபில் க்கு சோடர்ந்துள்போர்கள்.  

இவ்க்கில் கோட்ெி ெோர்தோக ஆஜோகி டத்ிடவும் அற்குண்டோண க்கு 

கட்டம் பை.20000/- (10000+10000 இண்டு க்குகலக்கு) அசு க்கநிஞர் 

ிபே.R.இோஜோஜன், தி..தி.ல்., அர்கலக்கு ங்க ன்நத்ின் அனுிக்கு 

மக்கப்தடுகிநது.             (.க.ண்.3645/2019/இ1) 

அலுவலக குறிப்பு : ன்நம் அனுிக்கனோம். 

ீர்ோண 
ண்:267/
ோள்29.10.2
019 
அனுிக்
கப்தட்டது 
 



 

29.10.2019 16 துமநபெர் கோட்ெிில், ோர்டு ண்.9 கீக்கமட ீிில் தழுோண குடிீர் 

அல்னோ திந உதடோகத்ிற்ககோக தன்தடுத்ப்தடும் குோய்கள் ற்றும் 

தழுமடந்துள்ப ோல்வுகமப ோற்நி அமக்க ிப்தடீு பை.50000/-த்ிற்கு ோர் 

செய்ப்தட்டு ன்நத்ின் அனுிக்கு மக்கப்தடுகிநது.         

(.க.ண்.3292/2019/இ1) 

 அலுவலக குறிப்பு :  

1. ன்நம் அனுிக்கனோம். 
2. டற்தடி செனிணம் குடிீர் ிிில் டற்சகோள்ப ன்நம் 

அனுிக்கனோம். 
 
 

ீர்ோண 
ண்:268/
ோள்29.10.2
019 
அலுனக
க்குநிப்புக
ள் 1,2 
அனுிக்
கப்தட்டண 

 

29.10.2019 17 ப ொருள் எண்:17 

துமநபெர் கோட்ெி அண்ோ டதபேந்து ிமனத்ில் உள்ப ஆண்கள் 

இனெ ெிறுீர் கிப்தமநில் உள்ப மதப்மனன் பழுதும் டெமடந்து 

தன்தடுத் படிோ ிமனில் உள்பது.  டற்தடி டெமடந்துள்ப 

மதப்மனன்கமப பழுதுோக ெரிசெய்து உடணடிோக தன்தோட்டிற்கு சகோண்டு 

 ஆகும் உத்டெ உத்டெ ிப்தடீு பை.20000/-க்கு ோர் செய்ப்தட்டு டற்தடி 

ீர்ோண 
ண்:269/
ோள்29.10.2
019 
திவு 
செய்ப்த
ட்டது 
 



திிமண சதோதுக்கள் னன் கபேி உடன் செய்து படிக்க டண்டி அெ 

அெிம் கோோக, ிழ்ோடு கோட்ெிகள் ெட்டம் 1920 திரிவு 15-ன் கீழ் 

இப்திிமண கோட்ெி திவு சதற்ந எப்தந்ோர் ிபே.K.ோடஜஷ், துமநபெர் 

அர்கள் பனம் டற்சகோள்பப்தட்டது ன்நத்ின் தோர்மக்கும் திிற்கும் 

மக்கப்தடுகிநது. (.க.ண்.3219/2019/இ1) 

அலுவலக குறிப்பு : தோர்மிட்டு திவு செய்னோம். 
 

29.10.2019 18 துமநபெர் கோட்ெி தகுிகபில் அமக்கப்தட்ட தன்தோட்டில் இல்னோ 

ஆழ்துமபக்கிறுகமப படி தோதுகோப்பு சுர் அமப்தற்கும் ற்றும் ிநந் 

ிமனில் உள்ப கிறுகபில் தோதுகோப்பு இபேம்பு மபம் (Steel Gate) 

அமப்தற்கும் ிப்தடீு பை.1.50 இனட்ெத்ிற்கு ோர் செய்ப்தட்டு ன்நத்ின் 

அனுிக்கு மக்கப்தடுகிநது.( .க.ண்.3292/2019/இ1) 

 அலுவலக குறிப்பு :  

1. ன்நம் அனுிக்கனோம். 
2. டற்தடி செனிணம் குடிீர் ிிில் டற்சகோள்ப ன்நம் 

அனுிக்கனோம். 
 

ீர்ோண 
ண்:270/
ோள்29.10.2
019 
அலுனக
க்குநிப்புக
ள் 1,2 
அனுிக்
கப்தட்டது 

 

29.10.2019 19 துமநபெர் கோட்ெி ோர்டு ண்.19 மனப்தன் ெோமனில் உள்ப தழுமடந் 

மீர் டிகோல் ெரிசெய்ல் ற்றும் மனப்தன் ெோமன 2-து குறுக்குத் 

ீர்ோண 
ண்:271/
ோள்29.10.2
019 



சபேில் புிோக மீர் டிகோல் அமக்கும் திக்கோக ிப்தடீு பை.3.00 

இனட்ெத்ிற்கு ோர் செய்ப்தட்டு ன்நத்ின் அனுிக்கு மக்கப்தடுகிநது.( 

.க.ண்.3219/2019/இ1 ) 

 அலுவலக குறிப்பு :  

1. ன்நம் அனுிக்கனோம். 
2. டற்தடி செனிணம் சதோது ிிில் டற்சகோள்ப ன்நம் 

அனுிக்கனோம். 
 
 

அலுனக
க்குநிப்புக
ள் 1,2 
அனுிக்
கப்தட்டது 
 
 

29.10.2019 20 துமநபெர் கோட்ெி அண்ோ டதபேந்து ிமனத்ில் அமந்துள்ப அம்ோ 

உகத்ில் Steam Generator பழுதுோக தழுமடந்துள்போல் புிோக Steam 

Generator ோங்கவும், Steam செல்லும் மதப்மனன்கள் ற்றும் ோமநக்கும் 

இந்ிம் தழுது ீக்கம் செய்வும் ற்றும் இ திகள் டற்சகோள்ப ிப்தடீு 

பை.1.50 இனட்ெத்ிற்கு ோர் செய்ப்தட்டு ன்நத்ின் அனுிக்கு 

மக்கப்தடுகிநது.( .க.ண்.3219/2019/இ1) 

அலுவலக குறிப்பு :  
1. ன்நம் அனுிக்கனோம். 
2. டற்தடி செனிணம் சதோது ிிில் டற்சகோள்ப ன்நம் 

அனுிக்கனோம். 
 

ீர்ோ
ண 
ண்:27
2/ோள்2
9.10.201
9 

  
அலுனக
க்குநிப்புக
ள் 1,2 
அனுிக்
கப்தட்டது 
 



29.10.2019 21 துமநபெர் கோட்ெி தகுிகபில் உள்ப பக்கி திோண ெோமனகபோண 

உர்ிமனப்தள்பி ெோமன, செோத்தூர் டோடு, அம்ோப்தட்டி ெோமன, மனப்தன் 

ெோமன, ெோிோன் கர் தகுி , சதபேோள் டகோில் சபே ற்றும் குட்டக்கம 

தகுி ஆகி இடங்கபில் மதப்மனன் அமக்கப்தட்டோல் ற்தட்ட 

டெங்கமபபம், ெோமனகபில் ற்தட்டுள்ப தழுதுகமபபம் ெீமத்ல் திக்கு 

ிப்தடீு பை.3.00 இனட்ெத்ிற்கு ோர் செய்ப்தட்டு ன்நத்ின் அனுிக்கு 

மக்கப்தடுகிநது.( .க.ண்.        /2019/இ1) 

அலுவலக குறிப்பு :  
1. ன்நம் அனுிக்கனோம். 
2. டற்தடி செனிணம் சதோது ிிில் டற்சகோள்ப ன்நம் 

அனுிக்கனோம். 
 

ீர்ோண 
ண்:273/
ோள்29.10.2
019 
அலுனக
க்குநிப்புக
ள் 1,2 
அனுிக்
கப்தட்டது 

29.10.2019 22 துமநபெர் கோட்ெிக்கு செோந்ோண அண்ோடதபேந்து ிமனம் தம கோட்ெி 

புி கமட ண்:087/13 (ரிிிப்பு ண்: 087/BDOI/00019) ன் குத்மகோர் 

ிபே.ோ.செல்ோஜ் சதரில் இபேந்து பேகிநது. ற்டதோது செல்ோஜ் 

குடும்தசூழ்ிமன கோோக ன் கமடம டத் இனில்மன ன்தோல்   

கமடிமண கோட்ெி ெம் ிபேம்த எப்தமடப்பு செய்ோக 24.09.2019-ம் டி 

ிண்ப்தத்ில் சரிித்துள்போர். ணட டற்கோணும் கமடின் ோோடமக 

2019-20 ஆண்டு செப்டம்தர்/ ம பை.2,36,000/- ிலும உள்பது. இத்சோமகிமண 

ீர்ோண 
ண்:274/
ோள்29.10.2
019 
அனுிக்
கப்தட்டது 
 



மப்புத்சோமகில் ஈடு செய்து சகோள்ப டடிக்மக டுக்கவும். டலும் 

ஆகஸ்ட் 2019 ோம் பல் கிிில் டகட்பு ழுப்தப்தடும ிறுத்ம் 

செய்வும் டலும் டற்தடி கமட ண் : 13 (ரிிிப்பு ண் 087/BDOI/00019) ம 

குத்மகக்கு ிட டடிக்மக டுக்க ன்ந அனுி டண்டப்தடுகிநது. 

(.க.ண்:3294/2019/அ1) 

அலுனககுநிப்பு : ன்நம் அனுிக்கனோம் 

 
29.10.2019 23 துமநபெர் கோட்ெிக்கு செோந்ோண அண்ோடதபேந்து ிமனம் தம கோட்ெி 

புி கமட ண்: 087/09 (ரிிிப்பு ண் 087/BDOI/00025)  ன் குத்மகோர் 

ிபே.ி.செந்ில்ோஜோ சதரில் இபேந்து பேகிநது. ற்டதோது ி.செந்ில்ோஜோ 

கமடக்கு டதோி பேோணம் இல்மன ன்ந கோத்ோல் ிபேம்த கமடிமண 

கோட்ெி ெம் ிபேம்த எப்தமடப்பு செய்ோக 23.09.2019-ம் டி 

ிண்ப்தத்ில் சரிித்துள்போர். ணட டற்கோனும் கமடின் ோோடமக 

2019-20 ஆண்டு ஆகஸ்ட் ம பை.99,710/- ிலும உள்பது. இத்சோமகிமண 

மப்புத்சோமகில் ஈடு செய்து சகோள்ப டடிக்மக டுக்கவும். டலும் 

செப்டம்தர் 01.09.2019 ோம் பல் கிிில் டகட்பு ழுப்தப்தடும 

ிறுத்ம் செய்வும் டலும் டற்தடி கமட ண் : 09 (ரிிிப்பு ண் 

087/BDOI/00025)   ம குத்மகக்கு  ிட டடிக்மக டுக்க  ன்ந அனுி 

ீர்ோண 
ண்:275/
ோள்29.10.2
019 
அனுிக்
கப்தட்டது 
 



டண்டப்தடுகிநது. (.க.ண்:3123/2019/அ1) 

அலுவலககுறிப்பு : ன்நம் அனுிக்கனோம் 

 
29.10.2019 24       துமநபெர் கோட்ெிக்கு செோந்ோண அண்ோடதபேந்து ிமனம் தம 

கோட்ெி புி கமட ண்: 18  (ரிிிப்பு ண்: 087/BDOI/00032) ன் குத்மகோர் 

ிபே.அ.கோர்த்ிக்குோர் சதரில் இபேந்து பேகிநது. ற்டதோது அ.கோர்த்ிக்குோர் 

சபிபெர் செல்ன இபேப்தோல் ன் கமடம டத் இனில்மன ன்தோல்   

கமடிமண கோட்ெி ெம் ிபேம்த எப்தமடப்பு செய்ோக 10.10.2019-ம் டி 

ிண்ப்தத்ில் சரிித்துள்போர். ணட டற்கோனும் கமடின் ோோடமக 

2019-20 ஆண்டு செப்டம்தர் /2019 ம பை.1,27,440/- ிலும உள்பது. 

இத்சோமகிமண மப்புத்சோமகில் ஈடு செய்து சகோள்ப டடிக்மக 

டுக்கவும். டலும் அக்டடோதர் 2019 ோம் பல் கிிில் டகட்பு 

ழுப்தப்தடும ிறுத்ம் செய்வும்     டலும் டற்தடி கமட ண் : 18  

(ரிிிப்பு ண்: 087/BDOI/00032) ம குத்மகக்கு ிட டடிக்மக டுக்க  

ன்ந அனுி டண்டப்தடுகிநது. 

(.க.ண்:3432/2019/அ1) 

அலுனககுநிப்பு : ன்நம் அனுிக்கனோம் 

 

ீர்ோண 
ண்:276/
ோள்29.10.2
019 
அனுிக்
கப்தட்டது 
 



29.10.2019 25     துமநபெர் கோட்ெிக்கு செோந்ோண குத்மக இணம் ட்டன்ஸ்டோல் கமட 

ண்:3 (ரிிிப்பு ண்:087/303) ன் குத்மகோர் ிபே.கீோ க/சத டோஜன் 

ன்தர் டற்தடி கமடம ணது கர் கோனோணோல் சோடர்ந்து டத் 

இனில்மன ண  கமடிமண கோட்ெி ெம் ிபேம்த எப்தமடப்பு செய்ோக 

03.06.2019-ம் டி ிண்ப்தத்ில் சரிித்துள்போர். ணட டற்கோனும் 

கமடின் ோோடமக 2019-20 ஆண்டு ஆகஸ்ட் ம பை.5310/-ிலும உள்பது. 

இத்சோமகிமண மப்புத்சோமகில் ஈடு செய்து சகோள்பவும். டலும் டலும் 

கமடின் ோடமகம செப்டம்தர் 2019 ோம் பல் கிில் டகட்பு 

ழுப்தப்தடும ிறுத்ம் செய்னோம் டலும் டற்தடி கமட ண்:3 (ரிிிப்பு 

ண்:087/303) ம குத்மகக்கு ிட டடிக்மக டுக்க  ன்ந அனுி 

டண்டப்தடுகிநது. (.க.ண்:1823/2019/அ1) 

அலுனககுநிப்பு : ன்நம் அனுிக்கனோம் 

 

ீர்ோண 
ண்:277/
ோள்29.10.2
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அனுிக்
கப்தட்டது 
 

29.10.2019 26     துமநபெர் கோட்ெிக்கு செோந்ோண குத்மக இணம் சுோிோன் ிணெரி 

ோர்க்சகட்  கமட ண்:42 (ரிிிப்பு ண்:087/142) ன் குத்மகோர் 

ிபே.தி.சுப்திின் ன்தர் டற்தடி கமடம  சோடர்ந்து டத் இனோது 

ணவும்  கமடிமண கோட்ெி ெம் ிபேம்த எப்தமடப்பு செய்ோக 09.07.2019-

ம் டி ிண்ப்தத்ில் சரிித்துள்போர். ணட டற்கோனும் கமடின் 

ீர்ோண 
ண்:278/
ோள்29.10.2
019 
அனுிக்
கப்தட்டது 
 



ோோடமக 2019-20 ஆண்டு ஆகஸ்ட் ம பை.34700/- ிலும உள்பது. 

இத்சோமகிமண மப்புத்சோமகில் ஈடு செய்து சகோள்ப டடிக்மக 

டுக்கனோம். டலும் செப்டம்தர் 2019 ோம் பல் கிிில் டகட்பு 

ழுப்தப்தடும ிறுத்ம் செய்னோம் டலும் டற்தடி கமட ண் :42 ம 

குத்மகக்கு ிட டடிக்மக  டுக்க  ன்ந அனுி டண்டப்தடுகிநது. 

(.க.ண்:2301/2019/அ1) 

அலுனககுநிப்பு : ன்நம் அனுிக்கனோம் 

 
 
 

29.10.2019 27 துமநபெர் கோட்ெிக்கு செோந்ோண குத்மக இணம் சுோிோன் ிணெரி 

ோர்க்சகட்  கமட ண்:44 (ரிிிப்பு ண்:087/144) ன் குத்மகோர் 

ிபேி.சதரிம்ோள் க/சத ஸ்.ம்.ங்கோஜ் சதரில் இபேந்து பேகிநது. 

ற்டதோது ங்கோஜ் ன்தர் ன் மணி இநந்து ிட்டோகவும் ன் கமடம 

டத் இனில்மன ன்தோல்   கமடிமண கோட்ெி ெம் ிபேம்த 

எப்தமடப்பு செய்ோக 09.07.2019-ம் டி ிண்ப்தத்ில் சரிித்துள்போர். 

ணட டற்கோனும் கமடின் ோோடமக 2019-20 ஆண்டு ஆகஸ்ட் ம 

பை.34700/- ிலும உள்பது. இத்சோமகிமண மப்புத்சோமகில் ஈடு செய்து 

ீர்ோண 
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ோள்29.10.2
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அனுிக்
கப்தட்டது 
 



சகோள்ப டடிக்மக டுக்கவும். டலும் செப்டம்தர் 2019 ோம் பல் 

கிில் டகட்பு ழுப்தப்தடும ிறுத்ம் செய்வும் டலும் டற்தடி கமட 

ண் : 44 (ரிிிப்பு ண்:087/144) ம குத்மகக்கு ிட  டடிக்மக டுக்க  

ன்ந அனுி டண்டப்தடுகிநது. 

(.க.ண்:1856/2019/அ1) 

அலுனககுநிப்பு : ன்நம் அனுிக்கனோம் 

 
29.10.2019 28 துமநபெர் கோட்ெி ல்மனக்குட்தட்ட கோட்ெி ற்றும் ணிோர்கலக்குப் 

தோத்ிப்தட்ட கட்டிடங்கள் ற்றும் ினத்ில் மக்கப்தடும் ிபம்தப் தனமக 
ற்றும் ிபம்த தனமக அல்னோ ிபம்தங்கள், ட்டிகள், டதணர்கள் ற்றும் 
சுர் ிபம்தங்கள் டதோன்நற்நிற்கு கோட்ெி ிர்ோகம் ற்றும் குடிீர் 
ங்கல் (டர்ல்) துமந அெோம ண். 47, ோள். 26.06.2003 ற்றும் ிழ் 
ோடு அெிழ் ண். 184 தோகம்–III திரிவு ண். 1-() ோள். 26.06.2003ல் ிபம்த 
தனமககள் அனுி ிபம்தரி ிித்ல் ற்றும் சூனித்ல் ிிகள் 2003ல் 
ிபேத்ங்கள் செய்ப்தட்டு கோட்ெி ிர்ோகம் ற்றும் குடிீர் ங்கல் (MC–1) 
துமந அெோம ண். 17 ோள். 31.1.2019 ற்றும் ிழ் ோடு அெிழ் தோகம் –III 
திரிவு 1(a)–ல் ிழ் ோடு கர்புந உள்போட்ெிகள் ிபம்த தனமககள் உரிம் 
ங்குல் சூல் செய்ல் ிிகள் 2003ண ிபேத்ம் செய்ப்தட்டு கரில் 
உள்ப  ARTERIAL ROADS ற்றும் திோண ெோமனகள், சபேக்கள் ற்றும் இப் 
தகுிகபில் அமபம் ிபம்தத்ிற்கு க்கோறும், இடத்ிற்கு க்கோறும் 
ற்றும் ிபம்த தனமக அமபம் ெோமனின் அகனத்ிற்கு க்கோறும் 
மக்கப்தடும் ிபம்த தனமககள் உரிம் கட்டம், ிண்ப்த கட்டம் 
ிபேத்ப்தட்ட ிிகபின்தடி ற்றும் ோடமக சூல் செய்ல் கீழ்க்கண்டோறு 

ீர்ோண 
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ிர்ம் செய் ன்நத்ிற்கு சதோபேள் மக்கப்தடுகிநது. 
 துமநபெர் கோட்ெி தகுிகள் 
அ) ிி 6–ல் தும ிி (1)–ன்தடி ிபம்த தனமககள் ிறுவுல் அிகதட்ெ 
அபவுகலக்கோண அட்டம கீழ்க்கண்டுள்போறு 
.ண். ெோமன அகனம்/ெோமன 

தோமகள் 
அிகதட்ெ அபவு ெோமனகள் 

ெந்ிப்தினிபேந்து 
ிறுவுல் தும் 

1 2 3 4 
1 ந் எபே ெோமனில் 

உள்ப கமடகள்  
3அடி x கமடகபின் 

அகனம் 
சதோபேந்ோது (Not 

applicable) 
 50 அடி .4 தோமகள் (Lanes) 20 அடி x10 அடி   
 80 அடி /6 தோமகள் (Lanes 30 அடி x15 அடி 100 ீட்டர்  
 120 அடி/அற்கு டலும்  40அடி x20 அடி   

ஆ) ிபம்த தனமக உரிம் ங்க றுக்கப்தடும் தட்ெத்ில் அெி.ற்கு டல் 
பமநடீு செய் ற்றும் உரிம் புதுப்திக்க ிி ண். 11–ன்தடி கட்டம் 
பை.1000/– 
இ) புிிக டெர்க்கப்தட்டுள்ப ிி ண். 12 தும ிி(1)–ன்தடி உரிம் 
ங்க ற்றும் புதுப்திக்க ிண்ப்த தடிம் கட்டம் .1000/–(பைதோய் ஆிம் 
ட்டும் ) 
ஈ) ிி ண். 4ல் உரிம் ங்கும் கோன அபினமண 31து ோட்கள் ோர்ச் 
பன்நோது பேடம் ன்தம 3 பேடங்கள் ண ிபேத்ம் செய்ப்தட்டுள்பது. 
உ) ிி ண். 13ன்தடி ிபம்த தனமககள் ிறுவுல் உரிக் கட்டம் 

1 ஆத்துர் டோடு ணீ கணடமட போகம் (உட்புநம்) – msÎ 20’ X  10’- 3 

Nos 
2 ிபேச்ெிடோடு–டதபேந்து ிமன சன்புந சுற்றுசுர் போகம்(உட்புநம்) –  

msÎ 20’X 10’- 1 No, 30 X15–1No 



3 தம கோட்ெி அலுனக டற்கு தக்கம் போகம்(உட்புநம்) 20’ X  10’- 

1 
4 தம கோட்ெி அலுனக கிக்கு தக்க சுற்று சுர் (உட்புநம்) 

(ிோகி ெிங்கோ டனர் சபே அபேகில்) 20’ X  10’- 1 No 

5 டல்ிமன ீர்டக்கத் சோட்டி போகம் (உட்புநம்) (சப்தக்குபம் 
அபேகில்) 20’ X  10’- 1 No 

6 கீக்கமடீி–ெோிோன் கர் பூங்கோ உட்புநம் (தஞ்ெபக ிோகர் 
டகோில் அபேகில்) 30’ X  15’- 1No 

7 ெோிோன் கர்(சதம்தலுர் டோடு பூங்கோ போகம் (உட்புநம்)அசு 
பேத்துமண ிர்புநம் 20’ X  10’- 1 No 

8 சதம்தலுர் டோடு (சதரிோர் கர் தண்ணுிர் கிடங்கு போகம் 
(உட்புநம்) 20’ X  10’- 1 No 

9 செோத்துர் டோடு தண்ணுிர் கிடங்கு போகம் (உட்புநம்) 20’ X  10’- 1 No 
10 மனப்தன் ெோமன தண்ணுிர் கிடங்கு போகம் (உட்புநம்) 

(சஜீந்ோர் தள்பி ிர்புநம்  20’ X  10’- 1 No 
11 அம்ோப்தட்டி டோடு பூங்கோ போகம் (உட்புநம்) 20’ X  10’- 1 No 
12 மனப்தன் ெோமன –பூங்கோ போகம் (உட்புநம்) 20’ X  10’- 1 No 
13 மனப்தன் ெோமன –பூங்கோ போகம் (சஜீந்ர் தள்பி ிர்புநம்) 

(உட்புநம்) 20’ X  10’- 1 No 
14 ிபேச்ெிடோடு–க்ஸ்டன்ென் –கூட்டுநவு கர் பூங்கோ போகம் (உட்புநம்) 

20’ X  10’- 2 Nos 
 கோட்ெி ற்றும் த்ி ோின அெிற்கு செோந்ோண ெோமனகபின் 
ிபம்த தனமககள் ிறு உரிக் கட்டம் ெது ீட்டர் என்நிற்கு பை.6000/–
(பைதோய் ஆநோிம் ட்டும் ) 
 கரில் உள்ப இ ெோமனகள் ற்றும் சபேக்கபில் ிபம்த தனமககள் 
ிறு உரிக் கட்டம் ெது ீட்டர் என்நிற்கு பை.4000/–(பைதோய் ோன்கோிம் 



ட்டும்) 
 துமநபெர் கோட்ெி ல்மனகக்குட்தட்ட கோட்ெிக்கு செோந்ோண டதபேந்து 
ிமனங்கள், பூங்கோக்கள், ெந்மகள் ிபே ண்டதங்கள், ிகபோகங்கள், 
இ கட்டிடங்கள் ற்றும் கோட்ெி ினங்கள் ஆகி தகுிகபில் ிறுப்தடும் 
ிபம்த தனமக அமபம் தப்தபிற்கு ற்நோறு எபே ெது ீட்டபேக்கு எபே 
பேடத்ிற்கு ின ோடமக ிர்ம் செய் டற்கண்ட ிிகள் 2003 திரிவு 
7(2)ன் கீழ் கர்ன்நத்ிற்கு அிகோம் ங்கப்தட்டுபபின் அடிப்தமடில் 
கோட்ெிக்கு செோந்ோண ினங்கபில்  ிபம்த தனமககள் ிறுவுற்கு ின 
ோமடமக எபே ெது ீட்டபேக்கு எபே ஆண்டிற்கு கீழ்க்கண்டோறு ிர்ம் 
செய்னோம். 
 எபே ெது ீட்டர்/எபே ஆண்டிற்கு ின ோடமக குமநந் தட்ெம் பை.100/– 
அிகதட்ெம் .150/–‘ .க.ண்.3055 /2019/ப்1 
 
அலுவலக குறிப்பு : – 
 கோட்ெி ிர்ோகம் ற்றும் குடிீர் ங்கல் துமந அெோம ண். 17 
ோள். 31.1.2019ல் ங்கப்தட்டுள்ப உள்ப அநிவுமகபின்தடி ிழ் ோடு கர்ப்ந 
உள்போட்ெிகள் ிபம்த தனமககள் உரிம் ங்குல் கட்டம், ிண்ப்தக் 
கட்டம், புதுப்தித்ல் கட்டம் ற்றும் பேடோந்ி ோடமக சூல் செய்ல் 
ெம்தந்ோக ிபேத்ப்தட்ட ிிகபின்தடி டற்கோண் சதோபேபில் கண்டோறு 
துமநபெர் கோட்ெிப் தகுிில் மக்கப்தடும் ிபம்த தனமககலக்கு ிர்ம் 
செய்ப்தட்ட ிபேத்ி கட்டங்கமப 31.01.2019 பல் சூல் செய்ற்கு 
ன்நம் அனுிக்கனோம். 
 

29.10.2019 29 1. உள்போட்ெிகபில் ிபம்தங்கள் பமநப்தடுற்கோண மடபமந(Outdoor 
Advertising Policy)  ோரிக்கப்தட்டு அெோம ண். 4(D)2. கோட்ெி ிர்ோகம் 
ற்றும் குடிீர் ங்கல் துமந (MC–1) ோள்.05.06.2018ல் 

ீர்ோண 
ண்:281/
ோள்29.10.2



சபிிடப்தட்டுள்பது. 
 

2. ிபம்த தனமககள் ிறு அனுி ங்குது குநித்து ிழ் ோடு 
கோட்ெி ெட்டம் (5–து ிபேத்ம்)ெட்டம் 2018(ிழ் ோடு ெட்டம் 40/2018) 
திரிவு 285A. C.I.Schedule Oல் ிபேத்ம் செய்ப்தட்டு தோகம் (IV)– திரிவு2–ல் 
திசும் செய்ப்தட்டு 01.02.2019 பல் அபலுக்கு சகோண்டுபேது 
ெம்தந்ோக அெோம ண். (MS)15  கோட்ெி ிர்ோகம் ற்றும் குடிீர் 
ங்கல், துமந (MC–1) ோள். 30.01.2019–ல் அெோம சபிிடப்தட்டுள்பது. 
 

3. ிழ் ோடு உள்போட்ெிகள் ிபம்த தனமக அமத்ல், ரி ிித்ல் 
ற்றும் ரி சூனித்ல்  ிிகள் 2003–க்கோண ிி ிபேத்ங்கள் அெோம 
ண். 17 கோட்ெி ிர்ோகம் ற்றும் குடிீர் ங்கல் துமந ோள். 31.01.2019–ல் 
சபிிடப்தட்டு ிழ் ோடு அெிில் 31.01.2019–ல் தோகம் III திரிவு 1(a)–ல் 
திசும் செய்ப்தட்டுள்பது. 

உள்போட்ெிகபில் ிபம்தங்கமப பமநப்தடுத்துற்கோண 
மடபமநகள், அெோமகள் ன்நத்ின் தோர்மக்கும் திிற்கும் 
.க.ண்.3055/2019/ப்1 

அலுவலக குறிப்பு: ன்நம் திவு செய்னோம். 
 
ீர்ோண ண்:281/ோள்29.10.2019 
திவு செய்ப்தட்டது 
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