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 2019 ஆம் பேடம் செப்டம்தர் ாம் 30.09.2019ஆம் ிங்கள் கிம ( ிழ் ிகாரி பேடம் ாம் ாள்.13)  

திற்தகல்4.30 ிக்கு காட்ெி திற்தகல் அலுனகத்ில் ணி அலுனர் ற்றும் ஆமர் அர்கபால் கர்ன்ந 
சதாபேள் ீது மற்சகாள்பப்தட மண்டி ொக்கூட்ட டடிக்மககள்  

                                                                     பன்ணிமன:ிபே.ம. மந்ின்,  

                                             ணி அலுனர். 
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30.09.2019 01 ஆமரின் ிணெரி செப்டம்தர் ாம் 2019 ாட் குநிப்பு ன்நத்ின் தார்மக்கு 
மக்கப்தடுகிநது. 
அ.கு :திவு செய்னாம். 
 

ீர்ாண 
ண்220 
திவு 
செய்ப்த
ட்டது. 
 

 

 

 

30.09.2019 02 சதாநிாபர் ிணெரி ஜனீ்  ாம் 2019 ாட் குநிப்பு ன்நத்ின் தார்மக்கு 
மக்கப்தடுகிநது. 
அ.கு :திவு செய்னாம். 
 

ீர்ாண 
ண்221/ 
திவு 
செய்ப்த
ட்டது. 
 



30.09.2019 03 துப்தவு அலுனர் ிணெரி ஜனீ்  ாம் 2019 ாட் குநிப்பு ன்நத்ின் தார்மக்கு 
மக்கப்தடுகிநது. 
அ.கு :திவு செய்னாம். 
 

ீர்ாண 
ண்222 
திவு 
செய்ப்த
ட்டது 

30.09.2019 04 இந்காட்ெிில் 2019-2020 ஆண்டிற்கு மமாண தடிங்கள், திமடுகள் 

லது சதாபேட்கள் ற்றும் சன் சதாபேட்கள் ிழ்ாடு ல்டிதர்தஸ் இண்ட்மகா 

ெர்வ் ிழ்ாடு தல்மாக்கு மெம சாிற் கூட்டுநவு ெங்கம் னிட் Ind No.13/Try 

ிபேச்ெிாப்தள்பிில் ாங்கி சகாள்ப இந்கர் ன்நம் ீர்ாணம் ண்.122 

ாள்.31.05.2019-ல் கர் ன்ந அனுி சதநப்தட்டுள்பது  மலும் சதாபேட்கள் 

ாங்கி சகாள்பவும் அற்குண்டாண செனிணம் பை.7.00 இனட்ெம் (பைதாய் ல 

இனட்ெத்ில்) மற்சகாள்பவும் ன்நம் அணி ங்கப்தட்டது 31.08.2019 ம 

பை. 6,84,335/- செனிணம் மற்சகாள்பப்தட்டது ீம் சாமக பை.15665/- ட்டும 

இபேப்பு உள்பது மற்தடி ஸ்மடெணரி சதாபேட்கள் இந்காட்ெிில் அவ்ப்மதாது 

அநிக்மக திரிண்ட் டுப்தற்கும் மர்ல்ெம்தந்ப்தட்ட திக்கும் 

உதமாகப்தடுத்ப்தட்டால் இபேப்பு குமநந்துிட்டது மலும் 31.03.2020 ம 

அநிக்மக அனுப்தவும் அன்நாடப் திக்கும் ஸ்மடெணரி சதாபேட்கள் 

மமப்தடுால் மலும் கூடுல் செனிணாக உத்மெ செனிணம் 

பை.1,50,000/- இனட்ெம் (பைதாய் எபே இனட்ெத்து ம்தாிம்) மற்சகாள்பவும் 

ீர்ாண 
ண் 
223/ாள்30.
09.2019 
அலுனக
க்குநிப்பு 
அனுிக்
கப்தட்டது 



ன்நத்ின் அனுிக்கு மக்கப்தடுகிநது. (.க.ண். 3676/15/டி1) 

அலுவலக குறிப்பு: ன்நம் அனுி ங்கனாம் மற்தடி செனிணம்                              

சதாது ிிில் மற்சகாள்பவும் ன்நம் அனுி ங்கனாம். 

 
30.09.2019 05 துமநபெர் காட்ெி 18து ார்டு சொத்தூர் மாட்டில் குடிிபேந்து பேம் 

ிபே.மக. குந்ம மல் , சத. சுப்ின் ன்தர் ணது டீ்டு குடிீர் 

இமப்தில் குடிீர் ங்காம சரிித்து ாட்ட தகர்மார் குமநீர் 

ன்நம் ிபேச்ெிாப்தள்பி ீி ன்நத்ில் அகல் னு ண்.71/2019ல் க்கு 

சாடர்ந்துள்பார்.  மற்கண்ட க்கிற்கு ிபேச்ெிாப்தள்பி க்குமநஞர் ிபே. 

ம். ெின்ணதும MABL., அர்கமப ெந்ித்து க்கு டத் 

மகட்டுக்சகாள்பப்தட்டது.  மற்கண்ட க்கு மடசதற்று பேகிநது.  க்கு 

கட்டம் பை.7500/- ங்க ன்ந எப்புலுக்கு சதாபேள் மக்கப்தடுகிநது. 

.(.க.ண்.4273/ப்1/2019) 

அலுவலக குறிப்பு: அனுிக்கனாம் 
 

ீர்ாண 
ண் 
224/ாள்30.
09.2019 
அனுிக்
கப்தட்டது. 
 

30.09.2019 06 துமநபெர் காட்ெிில் கப்மதறு ஆாாக திாற்நி பேம் ிபேி. கு. 

ெித்ா, ன்தர் து பிர்ின் காாக 30.09.2019ல் ஏய்வு சதந உள்பார்.  

ஆனால் அொம ண் 111 காட்ெி ிர்ாகம் ற்றும் குடிீர் ங்கல் 

ீர்ாண 
ண் 
225/ாள்30.
09.2019 
அலுனக



துமந ாள் 13.08.2007ன் தடி அன்ணாபேக்கு ங்க மண்டி ெிநப்பு 

மெனிிக்காண ிர்ாக தங்கு சாமக பை. 10,000/- ங்கப்தடமண்டி 

உள்பது.  ணம மற்தடி, தங்குத் சாமகிமண ிபேி. கு. ெித்ா, கப்மதறு 

ஆாவுக்கு ங்க ன்ந அனுி மண்டப்தடுகிநது.(.க.ண். 1864/ெி1/2019) 

1. அலுனக குநிப்பு: 1) அனுிக்கனாம் 
 2) மற்தடி செனிணம் காட்ெி சதாதுிிில்                                 
    மற்சகாள்ப அனுிக்கனாம். 

. 
 

க்குநிப்புக
ள் 1,2 
அனுிக்
கப்தட்டது. 
 

30.09.2019 07 இந்காட்ெிில் 1 பல் 24 ார்டுகபிலும் உள்ப சாில் ரி ிிப்பு ார்கபின் 
Pawn Brokers  சாில் செய்து பேதர்கலக்கு சாில் ரி ிர்ம்  ிிகள் 
உபோக்குற்கு பன் ( 01.10.1998 ) சாில் ரி ிர்ம் செய்ப்தட்டுள்பது. 
இவ்ரிிிப்திமண ிர்த்து    Pawn Brokers  ெங்கத்ிணால்  க்கு சாடப்தட்டு 
க்கு தன கட்டங்கபாக மடசதற்று ந் ிமனில் இறுிாக மல் பமநடீ்டு 
க்கு ( Appeal No 1709/2002 ) 12.02.2007  அன்று  ீர்ப்தபிக்கப்தட்டுள்பது. இத்ீர்ப்தில் 
உரி ிிகபின் தடி ரி ிிப்பு செய் டடிக்மக டுக்க உத்ிடப்தட்டுள்பது. 
இந்ிமனில் அொம ண்..11 காட்ெி ிர்ாகம் ற்றும் குடிீர் ங்கு ( மர்ல் ) 
துமந ாள்.. 12.01.1999 ன் தடி ிக அசு ெட்டம் இற்நிம சாடர்ந்து 
இந்காட்ெிில் மட பமநதடுத் Pawn Brokers  சாில் செய்து பேம் 
உரிமாபர்கலக்கு 01.10.1998 புி ரிிிப்பு செய்ப்தட்டு  ிட்டது. இந்ிமனில் 
தம ரி ிிப்புகமப மகட்தில் ீக்கம் செய்ப்தடால் இபேந்து பேகிநது. இணால் 
எபே சாில் செய்து பேம் ிறுணங்கலக்கு இண்டு ரிிிப்புகள் சாடர்ந்து 
ிலுமாக இபேந்து பேகிநது. ஆனால் 01.10.1998 க்கு பன் Pawn Brokers  க்கு 
ிிக்கப்தட்ட சாில் ரி ிிப்புகமப ிலும ற்றும் டப்பு மகட்புடன் ீக்கம் 
செய்  ிழ்ாடு காட்ெி ெட்டம் 1920 ிி 118 ன் கீழ் டடிக்மக டுக்க 
ன்நத்ிற்கு அிகாம் ங்கப்தட்டம சுட்டிக்காட்டி காட்ெி ிர்ாக ஆமர் 

ீர்ாண 
ண் 
226/ாள்30.
09.2019 
அனுிக்

கப்தட்டது. 

 



சென்மண அர்கபின் கடிம் ி.ப.ண்.. 75380/94/ஆர் 1 ாள்.. 02.08.2000 ல் அநிவும 
ங்கப்தட்டம சாடர்ந்து கீழ்கண்ட Pawn Brokers சாில் ரி ிிப்புகமப ிலும 
ற்றும் டப்பு மகட்புகமப ீக்கம் செய் ன்ந அனுி மண்டப்தடுகிநது. 

.ண் ரி ிிப்தாபர்கள் சதர் 
01.10.1998 க்கு தின் 
புி ரி ிிப்பு 

ண் 

01.10.1998 க்கு பன் 
தம ரி  
ிிப்பு ண் 

(1) (2) (3) (4) 

1 சத.அ.டாஜப்திள்மப 087/901004 
087/001/00019 

2001 
087/001/00015 

2 மகஸ்ன் 087/904005 
087/004/00018 

2311 
087/004/00012 

3 அ.சதபோள் 087/912049 
087/012/00222 

2297 
087/012/00156 

4 ி.செல்னபத்து 087/912051 
087/012/00224 

2299 
087/012/00158 

5 ாஜ் 
087/913002 

087/013/00213 
 

2502 
087/013/00187 

 

6 சஜாஜ் 
087/913005 

087/013/000216 
 

2468 
087/013/00183 

7 மனாகான் 
087/913007 

087/013/00218 
 

2472 
087/013/00185 

8 சங்காஜ் 
087/913011 

087/013/00222 
 

2504 
087/013/00189 

9 ஸ். ெண்பகம் 
087/913014 

087/013/00225 
 

2818 
087/013/00190 

10 மக.ஆறுபகம் 
087/913015 

087/013/00226 
 

2821 
087/013/00192 

11 தி. ீபத்து 
087/913093 

087/013/00304 
 

2875 
087/013/00202 

12 ெி. தானகிபேஷ்ன் 087/913096 
087/013/00307 

2193 
087/013/00149 



 

13 ஆர்.சங்காஜ் 
087/914002 

087/014/00093 
 

2802 
087/014/00061 

14 டி. ாம்மகாதால் 
087/914003 

087/014/00094 
 

2803 
084/014/00062 

15 . ாமஜந்ின் 
087/914004 

087/014/00095 
 

2804 
087/014/00063 

16 . ாஜி 
087/914005 

087/014/00096 
 

3887 
087/014/00083 

17 ஸ். மகாதானகிபேஷ்ன் 
087/914007 

087/014/00098 
 

2808 
087/014/00065 

18 ஸ். செல்ாஜ் 
087/914008 

087/014/00099 
 

2809 
087/014/00066 

19 தி.ஆர்.கந்ொி திள்மப 
087/914010 

087/014/00101 
 

2811 
087/014/00067 

20 ெிசுப்திின் 
087/914014 

087/014/00105 
 

3832 
087/014/00081 

21 ெண்பகம் 
087/914015 

087/014/00106 
 

2833 
087/014/00071 

22 ெிம்தம் 
087/914016 

087/014/00107 
 

2834 
087/014/00072 

23 தி.ம்.ஸ்.ாமஜந்ின் 
087/914018 

087/014/00109 
 

3898 
087/014/00089 

 

24 தி.காம்தம் திள்மப 
087/914028 

087/014/00119 
 
 

2847 
087/014/00075 

25 டாஜ் திள்மப 
087/922044 

087/022/00238 
 

2591 
087/022/00187 



26 . சஜான் 
087/922066 

087/022/00260 
 

2754 
087/022/0891 

27 சுகுார்  
2332 

087/012/00164 

28 ெி.சதபோள்  
2284 

087/012/00148 

29 .ெந்ிமெகன்  
2296 

087/012/00155 

30 தும  
2294 

087/012/0054 

31 டாஜன்  
2281 

087/012/00147 

32 மனாகான்  
2290 

087/012/00152 

33 ல்னம்திதிள்மப  
2279 

087/012/00146 

34 தானாம்ாள்  
2812 

087/014/00068 

35 .சுப்மதா  
3831 

087/014/00080 

36 சதரிொி  
2805 

087/014/00064 

37 மக.ாாகிபேஷ்ன்  
2801 

087/014/00060 

38 ஈஸ்ன்  
2839 

087/014/00072 

39 ிாகம்  
2579 

087/022/00186 

 

      அட்டமில் கனம் ண்.(4) –ல் கண்டுள்ப சாில்ரி ிிப்பு ண்கமப 
ிந்ாக ீக்கம் செய்ிட ன்நத்ின் எப்புலுக்கு சதாபேள்மக்கப்தடுகிநது  
  ( .க.எண்.6068/1994/அ1)  

அலுனககுநிப்பு:  அனுிக்கனாம் 

                  

 



30.09.2019 08 துமநபெர் காட்ெி ார்டு ண்:24 க்ஸ்சடன்ென் -1 சபேில் ஆறு குடிீர் இமப்புகள் 
ங்கப்தட்டுள்பது. மற்தடி சபேில் குடிீர் ிிமாக சின் குாய் 
திக்கப்தடால் ற்மதாது ம உள்பது. இச்சூனில் மற்தடி சபேில் உள்ப ஆறு 
டீுகலக்கு ட்டும்  குடிீர் இமப்பு சகாடுக்கப்தட்டாக கிிில் டிெம்தர் / 2008 -ம் 
ாம் பல் மகட்பு லப்தட்டு ிலுமாக இபேந்து பேகிநது. ஆனால் கீழ் கண்ட 
குடிீர் இமப்புக்காண ரிிிப்புகமப ிலுமத்சாமக ரூ58800/- டப்பு மகட்பு 
சாமக ரூ 5760/- சாத்ம் பை 64560/- சூல் செய் ார்க்கம் இல்னாால் 
மகட்தினிபேந்து ீக்கம் செய் ன்ந சதாபேள் மக்கப்தடுகிநது. 
.ண் ரிிிப்பு 

ண் 
ரிிிப்தாபர் 

சதர் 
ிலும 
பை 

டப்பு  
பை 

சாத்ம் 
பை 

1 2 3 4 5 6 

1 087/024/00040 மணுகா 9840 960 10800 

2 087/024/00041 சுப்மதாதிள்மப 9840 960 10800 

3 087/024/00038 உாாி,சஜந்ி 9840 960 10800 

4 087/024/00039 ொந்ி 9840 960 10800 

5 087/024/00079 தாக்கிசனட்சுி 9760 960 10720 

6 087/024/00130 சுந்ர்ாஜ் 9680 960 10640 

சாத்ம் 58800 5760 64560 

மற்கண்ட ரி ிிப்புகமப 2008-09 IV பல் 2019- 2020 IV  மினாண மகட்புகமப 
ீக்கம் செய் ன்ந அனுி மண்டப்தடுகிநது.  (.க.ண்: 3161 / 2019/ அ1) 
 அலுவலககுறிப்பு: அனுிக்கனாம் 
 

ீர்ாண 
ண் 
227/ாள்30.
09.2019 
அனுிக்

கப்தட்டது 

 



30.09.2019 09             இந்காட்ெிில் திபுரிந்து பேம் சதாது சுகாாப் திரிவு துப்புவு 

திாபர்கலக்கு மமாண தாதுகாப்பு உதகங்கள் சகாள்பல் 

செய்ற்கு உத்மெ செனணீம் பை.10 இனட்ெத்ிற்கு இந்கர் ன்ந ீர்ாண 

ண்.193.  ாள்.31.07.2019ல் எப்புல் சதநப்தட்டுள்பது.  இந்கர்ன்ந ீர்ாணத்ின் 

தடி தாதுகாப்பு உதகங்கள் ெப்மப செய்ற்கு 26.09.2019ல் ிமனப்புள்பி 

மகாப்தட்டது.  இன்தடி கீழ் காணும் ிப்தடி 

. 
ண் 

பாட 
ொான்கள் 
ிதம் 

Sri Balaji 
Enterprises 

Karthika 
Entrprises, 
Ambattur, 
Chennai 

Jai Sakthi 
Industries, 
Chennai 

1 மகபமந  578 566 590 
2 பக கெம்  582 263 294 

 
மற்கண்ட பன்று ிமனப்புள்பிகபில் Karthika Entrprises, Ambattur, Chennai 

ிறுணத்ின் ிமனப்புள்பிாணது, ற்ந இபே ிறுணங்கபின் 

ிமனப்புள்பிம காட்டிலும் குமநாக உள்பது. இந் Karthika Entrprises, Ambattur, 

Chennai ாங்கிக் சகாள்பவும் மக்கப்தடுகிநது.(.க.ண்.3510/2013/ச்1) 

அலுனக குநப்பு: ன்நம் அனுிக்கனாம். 
 

ீர்ாண 
ண் 
228/ாள்30.
09.2019 
அனுிக்

கப்தட்டது 

 



30.09.2019 10 துமநபெர் காட்ெிில் ார்டு ண்.9 சதரிார் கரில் அமக்கப்தட்டுள்ப 

தண் உக்கிடங்கில் உள்ப ஆழ்துமப கிறு அமக்கப்தட்டு ின்மாட்டார் 

Cable wire, HDPE Hose ற்றும் ின்ொ Service wires & Service pipe மதான்ந சதாபேட்கள் 

அப்தகுிிலுள்ப ின்கம்தத்ில் ண்டி இடித்துிட்டன் காாக 

அப்சதாபேட்கள் தலமடந்து உள்பால் தண் உக்கிடங்கு ெீாண பமநில் 

இக்க இனா ிமன ற்தடுகிநது.  இமண ிர்க்கும் சதாபேட்டு, தண் 

உக்கிடங்கிமண ங்கு மடின்நி இக்குற்காக, மற்குநிப்திட்ட 

தலமடந் சதாபேட்கமப ாற்நி ெீமக்க ஆகும் உத்மெ ிப்தடீு பை.50000/-

க்கு ார் செய்ப்தட்டு மற்தடி திிமண சதாதுக்கள் னன் கபேி உடன் 

செய்து படிக்க மண்டி அெ அெிம் காாக, ிழ்ாடு காட்ெிகள் 

ெட்டம் 1920 திரிவு 15-ன் கீழ் இப்திிமண காட்ெி திவு சதற்ந எப்தந்ார் 

ிபே.T.இந்ிஜித், துமநபெர் அர்கள் பனம் மற்சகாள்பப்தட்டது ன்நத்ின் 

தார்மக்கும் திிற்கும் மக்கப்தடுகிநது. .க.ண்.2936/2019/இ1 

 
அலுவலக குறிப்பு : தார்மிட்டு திவு செய்னாம். 
 
 
 
 
 

ீர்ாண 
ண் 
229/ாள்30.
09.2019 
திவு 

செய்ப்த

ட்டது 

 



30.09.2019 11 துமநபெர் காட்ெிில் ார்டு ண்.10 உர்ிமனப்தள்பி ொமன ற்றும் 

ார்டு ண்.12 காாட்ெிம்ன் மகாில் சபே தகுிகபில் காிரி குடிீர் 

ிிமாகம் செய்ப்தட்டு பேகிநது.  இந்ிமனில் அப்தகுிகபில் குடிீர் 

ிிமாகிக்கப்தடும் குாய்கள் அவ்ப்மதாது தலமடந்து ிடுால் குடிீர் 

ெீாண ிமனில் ிிமாகம் செய் இனா ிமன ற்தடுகிநது.  இமண 

ெரிசெய்து ெீமத்து குடிீர் ெீாண பமநில் ிிமாகிக்க ிப்தடீு பை.70000/-

க்கு ார் செய்ப்தட்டு ன்ந அனுி மண்டப்தடுகிநது. .க.ண். 3400/2019/இ1 

 

அலுவலக குறிப்பு :  
மற்தடி செனிணம் குடிீர் ிிில் மற்சகாள்ப ன்நம் 

அனுிக்கனாம். 
 

 

ீர்ாண 
ண் 
230/ாள்30.
09.2019 
அனுிக்

கப்தட்டது 

 

30.09.2019 12 துமநபெர் காட்ெிில் உள்ப 24 ார்டுகலக்கும் காிரி குடிீர் பெிநி-

அய்ம்தாமபத்ினிபேந்து சதநப்தட்டு, மல்ிமன ீர்த்மக்கத்சாட்டிகபில் 

ீமற்நம் செய்ப்தட்டு அமணத்து தகுிகபிலுள்ப சதாதுக்கலக்கும் 

ிிமாகம் செய்ப்தட்டு பேகிநது.  இந்ிமனில் ார்டு ண்.9, சதம்தலூர் 

ொமனின் டபுநம் அமக்கப்தட்டுள்ப குடிீர் திாண ற்றும் தகிர்ாண 

குாய்கள் அவ்ப்மதாது தலமடந்து ிடுால், ெீாண ிமனில் குடிீர் 

ீர்ாண 
ண் 
231/ாள்30.
09.2019 
அனுிக்

கப்தட்டது 

 



ிிமாகம் செய் இனா ிமன ற்தடுகிநது.  இமண ெரிசெய்து 

ெீமக்கவும் ற்றும் அப்தகுிில் ிரிாக்கப்தடுத்ப்தட்ட தகுிகபாண 

டாஜா கிரீன் ெிட்டி மதான்ந தகுிகபில் குடிீர் தகிர்ாண குாய்கள் புிாக 

அமக்கவும் ற்றும் தலமடந் குாய்கமப ாற்நி அமக்கவும் ிப்தடீு 

பை.6.40 இனட்ெத்ிற்கு ார் செய்ப்தட்டு ன்ந அனுி மண்டப்தடுகிநது. 

.க.ண். 3400/2019/இ1 

அலுவலக குறிப்பு :  
மற்தடி செனிணம் குடிீர் ிிில் மற்சகாள்ப ன்நம் 

அனுிக்கனாம். 
 
 

30.09.2019 13 துமநபெர் காட்ெிில் உள்ப 24 ார்டுகபிலும் சதாதுக்கபிடிபேந்து க்கும் 

குப்மதகள் ற்றும் க்கா குப்மதகள் ணித்ணிாக திரித்து மெகப்தடுத்ி 

க்கும் குப்மதகமப இந்காட்ெிில் புிாக அமக்கப்தட்டுள்ப 3 

ண்ிக்மகினாண தண் உம் செனாக்க மங்கபில் உாக்கப்தடுகிநது.  

மலும், திரித்சடுக்கப்தடும் க்கா குப்மதகமப மெகப்தடுத்ி றுசுற்ெி 

குப்மதகமப திரித்து சபிமற்றுற்கு ார்டு ண்.9, சதரிார் கரில் 

அமக்கப்தட்டுள்ப தண் உம் செனாக்க மம் (Micro Compost Centre) அபேகில் 

கூடுனாக றுசுற்ெி குப்மதகமப திரித்சடுக்கும் கூடாம் (Resource Recovery 

ீர்ாண 
ண் 
232/ாள்30.
09.2019 
அனுிக்

கப்தட்டது 

 



Centre) அமக்க ிப்தடீு பை.10.00 இனட்ெத்ிற்கு ார் செய்ப்தட்டு ன்ந 

அனுி மண்டப்தடுகிநது. .க.ண்.2965/2019/இ1 

அலுவலக குறிப்பு :  
மற்தடி செனிணம் சதாது ிிில் மற்சகாள்ப ன்நம் 

அனுிக்கனாம். 
 

 

30.09.2019 14 இந்காட்ெிில் ிடக்கிவு மனாண்ம தி சதாதுசுகாா திகலக்கு 
காட்ெி ிர்ாக ஆமர் அகபின் .க. ண். 28369/து3 ாள் 10.12.2018 
உத்ிின் தடி 81 ணி ஆற்நல் ெப்மப செய் அவுட் மொெிங் பமநில் 
தி மற்சகாள்ப அனுி ங்கப்தட்டது ிடக்கிவு மனாண்ம தி, 
சுகாா திகள், தண்ிிர் உம் ாரிக்கும் திக்கும், சதாது க்கள் சதாது 
சுகாாம் னன் கபேி மற்தடி திகலக்கு 01.10.2019 பல் 31.12.2019 ம 
(பன்று ாங்கள்) சு உிக் குலக்கள் பனம் அவுட்மொர்ஸ் பனம் 
தண்ிிர் உம் ாரிக்கும் திக்கு 24 திாபகமப ிித்து ாட்ட 
ஆட்ெிர் ிபேச்ெிாப்தள்பி அர்கபின் 2017-18 ஆம் ஆண்டு ிர்ம் 
செய்ப்தட்ட ிணக் கூனி பை.295 அடிப்தமடில் பை.7 இனட்ெம் ிப்தடீ்டில் 
மற்கண்டுள்ப சுகாா திகமப இந்காட்ெி செனிணம் போய் ிிில் 
மற்சகாள்பவும் ன்நத்ின் அனுி மண்டப்தடுகிநது.  (.க.ண்.4244/2018/ச்1) 
அ.கு :திவு செய்னாம். 
 

ீர்ாண 
ண் 
233/ாள்30.
09.2019 
திவு 

செய்ப்த

ட்டது 

 

30.09.2019 15 இந்காட்ெிில் ிடக்கிவு மனாண்ம தி, சதாதுசுகாா 
திகலக்கு காட்ெி ிர்ாக ஆமர் அர்கபின் .க.ண்.28369/சஜ3 ாள் 
10.12.2018 உத்ிின் தடி 81 ணி ஆற்நல் ெப்மப செய் அவுட் மொர்ெிங்  

ீர்ாண 
ண் 
234/ாள்30.



பமநில் தி மற்சகாள்ப அனுி ங்கப்தட்டது.  சதாது க்கள் சதாது 
சுகாாம் னன் கபேி மற்தடி திகலக்கு 01.10.2019 பல் 31.12.2019 ம ( 
பன்று ாங்கள் ) சு உிக் குலக்கள் பனம் அவுட்மொர்ஸ் பனம் திக்கு 
திாபகமப 32 ிித்து ாட்ட ஆட்ெிர் ிபேச்ெிாப்தள்பி அர்கபின் 
2017-18 ஆம் ஆண்டு ிர்ம் செய்ப்தட்ட ிணக் கூனி பை.295 அடிப்தமடில் 
பை.9 இனட்ெம் ிப்தடீ்டில் மற்கண்டுள்ப சுகாா திகமப இந்காட்ெி 
செனிணம் போய் ிிில் மற்சகாள்பவும் ன்நத்ின் அனுி 
மண்டப்தடுகிநது.  (.க.ண்.4244/2018/ச்1) 
அ.கு :திவு செய்னாம் 
 

09.2019 
திவு 

செய்ப்த

ட்டது 

 

30.09.2019 16       தும இக்குர் சுகாாப் திகள் ற்றும் குடும்த னம் ிபேச்ெிாப்தள்பி 
அகபின் .க.ண்.27-அ3-2017 ாள்.   .06.2017ன் கடித்ில் சடங்கு ெிக்கன்குணிா 
கட்டுப்தாட்டு சகாசு எிப்பு தி சாடர்தாக பன்சணச்ெரிக்மக டடிக்மகாக (demositic 
breeding checker) கபப்திாபர்கமப ிணம் செய்து சகாள்ப அநிவும 
ங்கப்தட்டுள்பம சாடர்ந்து இந்காட்ெி 24 ார்டுகபிலும் சடங்கு காய்ச்ெல் பன் 
டுப்பு டடிக்மகாக எவ்சாபே டீுகபாக சென்று source reduction தி 
மற்சகாள்பவும் ற்றும் சகாசு புல ஆாங்கமப அன் ஆம்திமனிமனம  
கண்டநிந்து அமதட் பேந்ிட்டு அிக்கவும் பிர் சகாசுக்கமப சகாசு புமகபேந்து 
அடிப்தான் இந்ிங்கள் சகாண்டு அித்ிடவும் ற்றும் சபேக்கபில் தணற்ந 
மகில் உள்ப டர்கள், உமடந் ற்றும் மமற்ந திபாஸ்டிக் சன்மணட்மட, 
சகாட்டாங்குச்ெி, கண்ாடி சதாபேட்கள், ஆட்டு உனில் மங்கிபள்ப ாள்தட்ட 
ண்மீ ீக்குல் ற்றும் அசு ற்றும் அசு ொா ணிார் அலுனகங்கள் ற்றும் 
தள்பிகபில் குடிீர் சாட்டிகள் சுத்ாக மத்துள்பம உறுி செய்ல், காட்ெி 
ல்மனக்குட்தட்ட பேத்துமணகமப சுகாாாக மத்துள்பம உறுி செய்ல் 
மதான்ந திகமப மற்சகாள்பவும் சடங்கு காய்ச்ெல் பன் டுப்பு டடிக்மகக்கு 30 
கபப்திாபர்கமப 01.10.2019 பல் 31.12.2019 ிித்து சகாள்பவும் மற்கண்ட 
திாபர்கலக்கு ாட்ட ஆட்ெித்மனர் ிபேச்ெிாப்தள்பி அர்கபின் ிமனிகிப் 

ீர்ாண 
ண் 
235/ாள்30.
09.2019 
அனுிக்

கப்தட்டது 

 



ிமனிகித்ில் அர்த்ிக் சகாள்பவும் அற்காண உத்மெ செனிணம்  பை.8 னட்ெம்  
ன்ந எப்புலுக்கு சதாபேள் மக்கப்தடுகிநது. (.க.ண்.2177/13/ச்1)    
அலுனக குநிப்பு 
          இப்திின் அத்ிாெி மமிமண கபேத்ில் சகாண்டு 01.10.2019 பல் 
31.12.2019 படி 3 ாங்கலக்கு உள்லரில் இங்கி பேம் கபிர் சு 
உிக்குலக்கமப சகாண்மடா அல்னது ிமனப்புள்பிகள் மகாரி குி ாய்ந் 
ிறுணங்கள் பனாகமா தி மற்சகாள்பவும் அற்காண செனிணத்ற்கும் ன்நம் 
அனுிக்கனாம். 
 

30.09.2019 17       காட்ெி ிர்ாகம் ற்றும் குடிீர் ங்கல் துமந அொம (ிமன) 
ண்.168 ாள்.16.11.2015ன் உத்ிில் சதாது சுகாாப் திரிில் திபுரிபம் 
துப்தவு திாபர்கலக்கு ங்கப்தடும் ெீபேமட அமக்கால் ெட்மடக்கு 
தினாக பலக்கால் ெட்மட ங்க ஆம திநப்திக்கப்தட்டுள்பது. 
மலும் காட்ெி ிர்ாக ஆமர் சென்மண அர்கபின் 
.க.ண்.25480/சஜ3/2015/ாள்.13.06.2016ன் கடித்ில் துப்புவு திாபர்கலக்கு 
ங்கப்தடும் ெீபேமடகள் அொம ண். 60 Handlooms Handicrafts, Textiles and khadi 
(E1) department. ாள்.03.03.16ன் ஆமில் சரிிக்கப்தட்டுள்பது. மகா-ஆப்சடக்ஸ் 
சதம்தலுர் ிறுணம்அர்கபிடம் ாங்கி சகாள்ப அனுிக்கு.  ஆகம, 
துமநபெர் காட்ெி சதாது சுகாாப் திரிவு ற்றும் இப் திரிவுகபில் 
திபுரிந்து திாபகலக்கு 2019-20ஆம் ஆண்டிற்காண ெீபேமடபம் ற்றும் எபே 
மஜாடி செபேப்பு ங்க ன்நத்ின் அனுி மண்டப்தடுகிநது.      

. 
ண் திாபர் ிதம் 

சாத் 
தர் 

எபே 
செட்டுக்காண 
அபவு 

எபே 
தபேக்காண 
சாத் 
துி 
அபவு (2 

சாத் 
துி 
அபவு 

ீர்ாண 
ண் 
236/ாள்30.
09.2019 
அனுிக்

கப்தட்டது 

 



செட்) 

1 
ஆண் துப்புவு 

திாபர்கள் பலக்கால் 
ெட்மட 

27 1.30 27x1.30x2 70.20 

2 
ஆண் துப்தவு 
திாபர்கள் 

அமக்மக ெட்மட 
27 1.75 27x1.75x2 94.50 

3 சதண் துப்புவு 
திாபர்கள் மெமன 22 2 22x2 44மெ

மன 

4 சதண் துப்தவு 
திாபர்கள் ிக்மக 22 0.90 0.90x2 39.60 

5 துப்புி திாபர்கள் 
இடுப்பு துி  49 2 49x2 98 

6 காக்கி ெட்மட (து.த.ம. 
3மதர்) (ஏட்டுர். 3 மதர்) 

6 1.75 6x1.75x2 21 

7 
பலகால் ெட்மட 

(து.த.ம3 மதர்) (ஏட்டுர். 3 
மதர்) 

6 1.30 6x1.30x2 15,60 

8  அலுனக உிாபர் 
சள்மப மெமன 1 2 1x2 2மெமன 

9 அலுனக உிாபர் 
சள்மப ிக்மக 1 0.90 1x0.90x2 1.80 



10 
ஜபீ் ஏட்டுணர் () 

அலுனக உிாபர் 
சள்மப ெட்மட 

2 1.75 2x1.75x2 7 

11 
ஜபீ் ஏட்டுணர்  () 

அலுனக உிாபர் 
சள்மப மதண்ட் 

2 1.30 2x1.30x2 5.20 

12 அலுனக இ கானர் 
காக்கி ெட்மட 1 1.75 1x75x2 3.50 

13 அலுனக இ கானர் 
காக்கி பலகால் ெட்மட 1 1.30 1x30x2 2.60 

அலுனக குநிப்பு 
         ீதாபி தண்டிமகக்கு பன்ணாக திாபர்கலக்கு ங்கப்தட 
மண்டிிபேப்தால் ெீபேமடகள் 2 ண்ிக்மகபம் ற்றும் எபே மஜாடி செபேப்பு 
ங்க உத்மெ  செிணம் பை.2.50 ன்நம்  அனுிக்கனாம்.   
 
 

30.09.2019 18 இந்காட்ெிில் 2018-2019-ம் ஆண்டுகாண கக்குகள் ( போய் ிி, 
குடிீர் ற்றும் டிகால் ிி, கல்ி ிி ) CFC ில் படிக்கப்தட மண்டி 
உள்பது. ஆனால் இப்திிமண Consultant பனம் செய்து படிக்க உரி 
Consultant கபிடம் ிமபப்புள்பி மகாப்தட்டது இில் கீழ்கண்ட ிமனப்புள்பிகள் 
ப்சதற்றுள்பது. 

 

. 
ண் சதர் ற்றும் பகரி 

போய் ிி குடிீர் ற்றும் 
டிகால் ிி ற்றும் கல்ி 
ிி கக்குகள் படித்து 
சகாடுக்க ( சாமக ) 

ீர்ாண 
ண் 
237/ாள்30.
09.2019 
அலுனக

க்குநிப்புக

ள் அ , ஆ 

அனுிக்



1 S.Venkataraj B.Com.,  
Consultant,  
36 Colombu Street Krishnapuram,  
Kadayanallur. 

பை.50000/- 

2 V. Seenivasan M.com., 
Consultant,  
144/62, Dhanuskodiapuram, 
 Pillaiyar kovil Street, Kovilpatti. 

பை. 42000/- 

 

மற்கண்ட ிமனப்புள்பிகபில் .ண்.2-ல் உள்ப Thiru.V.Seenivasan 
Consultant சகாடுத்துள்ப ிமனப்புள்பி குமநாக உள்பது. ஆனால் 
அன்ணாரிடம் திம எப்தமடத்து சதந ன்ந அனுி மண்டப்தடுகிநது. 
(.க.ண்.896/2019/தி1) 
அலுவலக குறிப்பு 

அ). அனுிக்கனாம். 
ஆ). மற்தடிதிக்காண உத்மெ செனிணம் பை.50,000/- போய்            

ிிில் மற்சகாள்ப ன்நம் அனுிக்கனாம். 
 

கப்தட்டண 

 

30.09.2019 19             அம்ா உகம் இந்காட்ெிின் பனம் 2015-2016ம் ஆண்டு 

5/2015ம்  ாம் பல் செல்தடுத்ப்தட்டு பேகிநது.  இவ்உகத்ிற்கு 

செனிம் மற்சகாள்ப 2018-2019ம்  ிி ஆண்டிற்காண ி செனி ிட்ட 

அநிக்மக ற்றும் 2019-2020ம் ிி ஆண்டு போய் பனணிி குடிீர்() 

ீர்ாண 
ண் 
238/ாள்30.
09.2019 
அலுனக



டிகால் ிி ற்றும் ஆம்த கல்ி ிி உத்மெ வு செனவு ிட்ட அநிக்மக 

(Budeget)ல் சதாதுப்திரிில் ரிமெ ண்.29ல் செனிணம் 30,00,000/- செய்து சகாள்ப 

ிர்ாக அனுி சதநப்தட்டது.  மலும் 2019-2020ம் ஆண்டு 4/2019 ாம் பல் 

9/2018 ா ம பை.1,479,273/- ட்டும் செனிணம் செய்ப்தட்டுள்பது.  ணம 

10/2019 ாம் பல் அம்ா உகத்ிற்காண செனிணங்கள் மற்சகாள்ப 

ன்நத்ில் எப்புலுக்கு மக்கப்தடுகிநது. (.க.ண். 1222/2019/ச்1) 

அலுவலக குறிப்பு: 

1. ன்நம் அனுி ங்கனாம் 

2. மற்தடி செனிணம் சதாது ிிில் செய்து சகாள்ப ன்நம் அணி 

ங்கனாம். 

 

 

 

 

க்குநிப்புக      

ள் 1,2 

அனுிக்

கப்தட்டண 

 

30.09.2019 20 துமநபெர் காட்ெி கிணி திரிில் இங்கி பேகின்ந 5KVA Online UPS 

No:II140706621ன் ஆண்டு தாரிப்பு Novateur Electrical & Digital Systems Pvt.Ltd., 

ிறுணம் பனம் தாரிக்கப்தட்டு பேகிநது.  மற்தடி ஆண்டு தாரிப்பு 

11.11.2019 உடன் படிமட உள்பது.  மற்தடி 5KVA UPS-ம Novateur Electrical & 

ீர்ாண    
ண் 
239/ாள் 
30.09.2019 
 



Digital Systems Pvt.Ltd., Madurai ிறுணத்ிடம் தாரிப்திமண மலும் எபே 

பேடம் (12.11.2019 பல் 11.11.2020) புதுப்தித்துக்சகாள்பவும், அற்காண உத்மெ 

செனவு சாமக பை.9,950/-க்கும் ன்நத்ின் அனுிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 

(.க.ண்.4639/2012/இ2) 

 
அலுவலக குறிப்பு: 
 

1. ன்நம் அனுிக்கனாம். 

2. மற்தடி செனிணத்ம போய் ிிில் மற்சகாள்ப ன்நம் 

அனுிக்கனாம். 

 

 

அலுனக

க்குநிப்புக

ள் 

1,2அனு

ிக்கப்தட்

டண 

 

30.09.2019 21 துமநபெர் காட்ெிில் 2019-20ம் ஆண்டிற்காண ிழ்ாடு கர்ப்புந 
ொமனகள் உட்கட்டமப்பு ிி (TURIP 2019-20) ிட்டத்ின் கீழ் தலமடந் ார் 
ொமனகமப புதுப்திக்கவும் ற்றும்  புிாக ார்ொமனகள் அமக்கவும் 
கீழ்காணும் திகலக்கு பை.100.00 இனட்ெம் ிப்தடீ்டிற்கு ிரிாண ிட்ட 
அநிக்மக ார் செய்து ான்ம் சதறுற்கு காட்ெி ிர்ாக ஆமர், 
சென்மண அர்கலக்கு கபேதுபே ெர்ப்திக்க ன்நத்ின் எப்புல் 
மகாப்தடுகிநது. 
. 
ண் 

ார்டு 
ண் 

ொமனின் சதர்  ிப்தடீ்டு சாமக 
(பை.இனட்ெத்ில்) 

1 1 ணசனட்சுி கர்  9.50 
2 9 ொிான் கர் & சதரிார் கர் 25.00 

ீர்ாண 
ண் 
240/ாள்30.
09.2019 
   

அலுனக

க்குநிப்புக

ள் 

1,2அனு



3 19 மனப்தன் ொமன, தணி கர் & 
ாபேி கர் 27.60 

4 23 காாஜ் கர் 5.50 

5 24 செல்ம் கர், க்ஸ்சடன்ென் KV 
Bank தின்புநம் & சுந்ாபும் 32.40 

  சாத்ம் 100.00 
(.க.ண். 2657/2019/இ1) 
அலுவலக குறிப்பு 

1. ன்நம் அனுிக்கனாம் 
2. மற்தடி திின் அெ அெிம் கபேி ணி அலுனரின் பன் அனுி 
சதற்று டடிக்மக மற்சகாண்டமக்கும் ன்நம் அனுிக்கனாம். 
 

ிக்கப்தட்

டண. 

 

30.09.2019 22 துமநபெர் காட்ெிில் 2019-20ம் ஆண்டிற்காண ிழ்ாடு கர்ப்புந 
ொமனகள் உட்கட்டமப்பு ிி (TURIP 2019-20)ிட்டத்ின் கீழ் தலமடந் ார் 
ொமனகமப புதுப்புக்கவும் ற்றும் புிாக ார்ொமனகள் அமக்கவும் கீழ்கண்ட 
திகள் மர்வு செய்து ணி அலுனர் ற்றும் ஆமர் அர்கபின் பன் 
அனுி ாள் 09.08.2019ல் எப்புல் ங்கிம சாடர்ந்து ிப்தடீு பை.100.00 
இனட்ெத்ிற்கு கீழ்கண்ட ிப்தடி திகலக்கு ிர்ாக அனுிக்காக காட்ெி 
ிர்ாக ஆமர் சென்மண அர்கலக்கு கபேத்துபே ெர்ப்திக்கப்தட்டது. 
. 
ண் 

ார்டு 
ண் 

ொமனின் சதர்  ிப்தடீ்டு சாமக 
(பை.இனட்ெத்ில்) 

1 1 ணசனட்சுி கர்  9.50 
2 9 ொிான் கர் & சதரிார் கர் 25.00 

3 19 மனப்தன் ொமன, தணி கர் & 
ாபேி கர் 27.60 

4 23 காாஜ் கர் 5.50 

ீர்ாண 
ண் 
241/ாள்30.
09.2019 
     
அலுனக
க்குநிப்புக
ள் 
1,2அனு
ிக்கப்தட்
டண 



5 24 செல்ம் கர், க்ஸ்சடன்ென் KV 
Bank தின்புநம் & சுந்ாபும் 32.40 

  ம ொத்தம் 100.00 
 
ற்மதாது மற்கண்ட திகள் மற்சகாள்ப காட்ெி ிர்ாக ஆமர் 
சென்மண அர்கபின் கடி ண்.17439/2019/இ3, ாள்.03.09.2019ல் ிர்ாக அனுி 
ங்கும் சதாபேட்டு கீழ்காணும் ிதப்தடி ிி எதுக்கீடு செய்ப்தட்டுள்பது. 
. 
ண் 

ிதம் ிி எதுக்கீடு 
செய்ப்தட்ட 
ிதம் 

(பை.மகாடிில்) 

1 
ிழ்ாடு கர்ப்புந ொமனகள் மம்தாட்டு 
ிட்ட ாணி ிி  0.35 

2 ாின ிிக்குல / த்ி ிிக்குல ாணி 
ிி / ின அதிிபேத்ிக் கட்டம் 0.45 

3 காட்ெி தங்கபிப்பு 0.20 
 ம ொத்தம் 1.00 

மற்தடி ிதம் ன்நத்ின் தார்மக்கு அனுிக்கும் மக்கப்தடுகிநது. 
(.க.ண். 2657/2019/இ1) 
அலுவலக குறிப்பு 

1. ன்நம் தார்மிட்டு தினாம். 
2. அெின் ான்த்சாமக மதாக ீபள்ப காட்ெி தங்குத்சாமக 
பை.20.00இனட்ெம் சதாதுிிில் செனிடவும் ன்நம் அனுிக்கனாம். 

. 

 



30.09.2019 23 துமநபெர் காட்ெி ல்மனக்கு உட்தட்ட 1 பல் 24 ார்டுகபிலும் ீண்ட கானம் 
குடிீர் கட்டம் செலுத்ா குடிீர் இமப்புகமப கண்டநிந்து போய் 
உிாபர்கள், போய் ஆய்ர் ற்றும்  உி சதாநிாபர் ஆகிமார் மர் 
ஆய்வுக்கு தின் கீழ்கன்ட குடிீர் இமப்புகள் தல்மறு காங்பால் மகட்பு நாக 
லப்தப்தட்டு சாடர்ந்து ிலுமாக இபேந்து பேகிநது. ஆனால் கீழ்கண்ட குடிீர் 
இமப்புகபின் ிலுமசாமகிமண ிந்ாக மகட்தினிபேந்து ீக்கம் செய் 
ிழ்ாடு காட்ெி ெட்டம் 1920 ிி 118 ன் கீழ் டடிக்மக டுக்க ன்நத்ிற்கு 
அிகாம் ங்கப்தட்டுள்பது. மலும்  காட்ெி ிர்ாக ஆமர் சென்மண 
அர்கபின் கடிம் ி.ப.ண்.. 75380/94/ஆர்1 ாள்.. 02.08.2000 ல் அநிவும 
ங்கப்தட்டம சாடர்ந்து ன்நத்ிற்கு சதாபேள்  மக்கப்தடுகிநது. 

 
. 
ண் 

ரிிிப்பு 
ண் புிது 

ரிிிப்தாபர்  
சதர் 

ிலு
ம 
சா
மக 

டப்பு
சாமக 

சாத்
ம் 
சாமக 

ீக்கம் 
செய்ற்
காண 
காம் 

1 087/005/00097 சஜசனட்சுி 
க/சத டாஜன் 

கீபிமக ெந்து 

துமநபெர் 
 

7680 960 8640 குடிீர் 
இமப்பு 
இல்மன 

2 087/013/00012 மனம்ம 

118,சதரிகமடீி 
மநபெர் 
 

7760 960 8720 குடிீர் 
இமப்பு 
இல்மன 

3 087/013/00158 ணி அலுனர் 
கூட்டுநவு தண்டக ொமன 

னிட், 

ெந்ிிப்தன்மகாில் சபே, 

துமநபெர் 
 

28670 3660 32330 குடிீர் 
இமப்பு 
இல்மன 

4 087/005/00018 ஸ்.சத்ிணம் 

12,கங்காம்ன்மகாில் 

சபே, 

9200 960 10160 குடிீர் 
இமப்பு 
இல்மன 

ீர்ாண 
ண் 
242/ாள்30.
09.2019   
அனுிக்
கப்தட்டது. 
 



துமநபெர் 
 

5 087/012/00024 மக.ங்காஜ் 

94,சதரிகமடீி 
மநபெர் 
 

31110 3660 34770 குடிீர் 
இமப்பு 
இல்மன 

6 087/013/00041 ாாமெட் மெத் ெர்ார் 
155, சதரிகமடீி 
துமநபெர் 
 

9920 960 10880 குடிீர் 
இமப்பு 
இல்மன 

7 087/005/00072 ம்.செல்ாஜ் 

5,கங்காம்ன்மகாில் 

சபே 

துமநபெர் 
 
 
 

8640 960 9600 குடிீர் 
இமப்பு 
இல்மன 

8 087/013/00006 ஸ்.சுப்ின் 

42,பேத்தும ொமன, 

துமநபெர் 

35685 3660 39345 குடிீர் 
இமப்பு 
இல்மன 

9 087/002/00164 மதாஸ்ட்ாஸ்டர் 
42, மன ீி 
துமநபெர் 
 

56850 3660 60510 குடிீர் 
இமப்பு 
இல்மன 

10 087/002/00168 ெின்ணொி 
23,சதபோள்மகாில்ென்ண
ி சபே, 

மநபெர் 
 

25010 3660 28670 குடிீர் 
இமப்பு 
இல்மன 

11 087/001/00203 ஆர்.சங்கொி 
ஆத்தூர் மாடு 

துமநபெர் 
 

77844 3660 81504 குடிீர் 
இமப்பு 
இல்மன 

12 087/012/00084 ி.ஆர்.சங்கட்ா 

செட்டிார் 
81,சதரிகமடீி, 
துமநபெர் 
 

42395 3660 46055 குடிீர் 
இமப்பு 
இல்மன 

13 087/004/00182 தி.குமெகன் 9360 960 10320 குடிீர் 



பாய் ெந்து 

துமநபெர் 
 

இமப்பு 
இல்மன 

14 087/011/00218 தி.அங்கு 

11,ிாகிகுன் சபே, 

துமநபெர் 
 

8880 960 9840 குடிீர் 
இமப்பு 
இல்மன 

15 087/007/00272 ி.ெி தணிாண்டி 

32,ெந்ம மாடு, 

துமநபெர் 

9760 960 10720 குடிீர் 
இமப்பு 
இல்மன 

  ( .க.எண்.3266/2019/அ1)  

அலுனககுநிப்பு:  அனுிக்கனாம் 

 

 
30.09.2019 24 துமநபெர் காட்ெிில் 6.6.2001 பல் காமரி கூட்டு குடிீர் ிட்டத்ின் கீழ் காமரி குடிீர் 

பெிநி அய்ம்தாமபத்ில் இபேந்து காட்ெிில் உள்ப 24 ார்டுகலக்கு 1.06.2001 பல் 

ங்கப்தட்டு பேகிநது.  

மற்கண்ட கானங்கபில் 1000 னிட்டர் பை.3.50 ணவும் 1.4.2008 பல் 1000 னிட்டர் பை.4.50 ண 

குடிீர் கட்டம் ிர்ம் செய்ப்தட்ட ிமனில் அசு ஆம ண். 39,காட்ெி ிர்ாகம் 

ற்றும் குடிீர் ங்கல் துமந ாள். 17.04.2018ல் கப் தகுிகலக்கு கீழ்க்கண்ட ிதப்தடி குடிீர் 

கட்டம் ிர்ம் செய்து ிர்ாக இக்குர் ிழ் ாடு குடிீர் ங்கல் துமந சென்மண 

அர்கபின் கடி ண். F31810/Tariff Revision/AEII/O&M/2017 ாள். 24.04.2018ல் கீக்கண்டாறு 5 

ெிகிம் உர்த்ி ிர்ம் செய்ப்தட்டுள்பது. 

01.12.2017 Kjy¦ 31.03.2018 Koa FoÚ® f£lz« 

mL¤j xt¦bthU M©L¡F« 5% ca®Î bra¦J 

01.04.2018 Kjy¦ 31.03.2019 Koa FoÚ® f£lz« 

01.12.2019 Kjy¦ 31.03.2020 Koa FoÚ® f£lz« 

%.9.00/1000 è£l® 

 

%.9.45/1000 è£l® 

%.9.92/1000 è£l® 

ீர்ாண 
ண் 
243/ாள்30.
09.2019   
அனுிக்
கப்தட்டது. 
 



01.12.2020 Kjy¦ 31.03.2021 Koa FoÚ® f£lz« 

01.12.2021 Kjy¦ 31.03.2022 Koa FoÚ® f£lz« Vd ã®za« 

bra¦a¥g£ls¦sJ.  

%.10.42/1000è£l® 

%.10.94/1000è£l® 

ற்மதாது மற்கண்ட அட்டமணின்தடி 1000 னிட்டபேக்கு பை-9.92 ன்ந ிமன ிகித்ில் 

ிழ் ாடு குடிீர் டிகால் ாரித்ிடிபேந்து சதற்று குடிீர் ிிமாகம் செய்ப்தட்டு 

பேகிநது. மலும் கடந் 3 ிிாண்டுகபில் காட்ெி பனம் கீழ்க்காணும் ிதப்தடி ிழ் ாடு 

குடிீர் டிகால் ாரிம், ின்ொ ாரித்ிற்கு செலுத்ப்தட்ட சாமக ிதம் குடிீர் சூல் 

ிதம் தின்போறு உள்பது.  

குடிீர் டிகால் ாரித்ிற்கு செலுத்ப்தட்ட சாமக  

ிி 
ஆண்டு 
(ப்ல் 
பல் 
ார்ச்  
ம 

ிர் 
தார்க்கப்தட்ட 

பு 

குடிீர் ங்கலுக்காக 
மற்சகாள்பப்தடட செனிணம் 

கூடுல் 
செனிணம்  

வு 
செனவு 
எப்தடீு, 
ம 
ிட 
செனவு 
அிகம்  

காட்ெிின் 
குடிீர் 

கட்ட மகட்பு  

காட்ெிில் குடிிர் 
ங்கல் 

திகலக்காக ின்ொ 
ாரித்ிற்கு 
செலுத்ப்தட்ட 
கட்டம்  

காட்ெிால் 
ங்கப்தடும் 
குடிீபேக்காக 

2016.17 55,12,000 53.77,022 47,16,940 1,00,93,962 83%அிகம் 
2017.18 58,71,000 61,31,207 54,94,880 1,16,26,087 98%கூடுல் 
2918.19 60,24,000 88,82,715 41,58,732 1,30,41,447 116%கூடுல்  

மற்காணும் அட்டமண ிதப்தடி குடிீர் கட்ட மகட்திமண  ிட காட்ெிால் ிழ் 
ாடு குடிீர் டிகால் ாரித்ிற்கு ின்ொ ாரித்ிற்கு செலுத்ப்தடும் சாமகாணது 
ெற்மநக்குமந 100% அிகாக உள்பது.  

மலும், குடிீர் கட்ட உர்ாணது அமணத்து ாகாட்ெிகள் காட்ெிகள், 
மதபைாட்ெிகபிலும் உர்த்ப்தட்டுள்பது. குநிப்தாக ிபேச்ெிாப்தள்பி ாகாட்ெிில் குடிீர் டீ்டுப் 
தன்தாடு பை.160/–ண ஜூமன 2017 பல் உர்த்ப்தட்டுள்பது. மலும் து. , ிபேச்ெிாப்தள்பி 
ாட்டத்ில் உள்ப கூத்ப்தர் பல் ிமன மதபைாட்ெிில் ாாந்ி குடிீர் கட்டம் 
பை.50./ண இபேந்ம 100 ெிகிம் உர்த்ி ாாந்ி கட்டம் பை.100./–01.10.2019 பல் ண 
உர்த்ிபம், காட்டுப்புத்துர் மர்வுிமன மதபைாட்ெிில் ாாந்ி டீ்டு உதமாக 



குடிீர்கட்டம் பை101/– 01.10.2018 பல் உர்த்ிபம் ிர்ம் செய்ப்தட்டு சூல் செய்து 
பேகின்நணர்..     

 மலும் ற்மதாம  கட்ட உர்ாணது ிழ் ாடு குடிீர் டிகால் ாரித்ில் 
இபேந்து குடிீபேக்காண கட்ட ிகித்ின் அடிப்தமடிமனம குடிீர் கட்டம் ற்றும் மப்புத் 
சாமக ிர்ம் செய்ப்தடுகிநது. மலும் ிழ் ாடு குடிீர் டிகால் ாரித்ிற்கு செலுத்தும், 
ாாந்ி மகட்திமண ிட சதாது க்கபிடம்  சூல் செய்ப்தடும் குடிீர் கட்டம் குமநாகம 
உள்பது. மலும், காட்ெி தகுிகபில் அவ்ப்மதாது தகிர்ாண குாய்கபில் ற்தடும் குடிீர் 
தலதுகள் ீக்கவும், குடிீர் தகிர்ாண குாய் இல்னா இடங்கலக்கு புி தகிர்ாண குாய் 
தித்ல், ற்றும் திாபர் ஊிம், மதான்ந ிர்ாக செனிணங்கபிணால் மற்கண்ட குடிீர் 
கட்ட மப்புத் சாமக ற்றும் குடிீர் கட்டம் உர்த் உத்மெிக்கப்தட்டு, காட்ெி ிர்ாக 
ஆமர் சென்மண அர்கபின் செல்பமந .க.ண்.3144/2019/கு2/ாள். 10.04.2019ல் குடிீர் தும 
ிிகள் அனுி சதநப்தட்டு, ாபிில் ிபம்புமக செய்ப்தட்டது. அமண சாடர்ந்து சதாது 
க்கபிடிபேந்து 281 ஆட்மெதமண னுக்கள் கீழ்க்கண்டாறு ப்சதற்நது.  
 னுக்கள் விபரம் 

.ண். னுக்கள் ண்ிக்மக னுக்கபில் சரிித் ிதம் 
01 249 ற்மதாம ிமனம சாட மண்டும்.  
02 1 கட்ட உர்ம மகிடுது ல்னது  
03 30 3 ஆண்டுகலக்கு எபே பமந 5% உர்த்ி 
04 1 ற்மதாம ிமனம சாட மண்டும்.  

சாத்ம் 281  
மலும் சதாதுக்கபின் கபேத்ிமண தரீெீனமண செய்தும்  துமநபெர் காட்ெிின் குடிீர் 

ிணிமாக வு–செனவு ஆகிற்மநபம் எப்தடீு செய்ப்தட்டமபம் கபேத்ில் சகாண்டும். 
சதாதுக்கபின் மகாரிக்மகமபம் கணத்ில் சகாண்டும் ிபம்புமக செய்ப்தட்ட கட்ட 
உர்வு ிித்ம தின்போறு ாற்நிமத்து காட்ெி ிர்ாக ஆமர் அனுி சதற்று 
குடிீர் ிட்ட துமிிகமப ாட்ட அெிில் திசும் செய்து மடபமநப்தடுத் 
உத்மெிக்கப்தட்டுள்பது.    

.     
 

குடிீர் கட்ட ிதங்கள் குமநப்பு ிதம் 
டீ்டு இமப்பு ிக இமப்பு 

ிபம்புமக ாற்நிமக்கப்தட்டது ிபம்புமக ாற்நிமக்கப்தட்டது 
150./– 125/– 600./–( 400/–  



(உத்மெிக்கப்தட்
டது) 

சதாது க்கபின் 
ஆட்மெதமணக்கு திநகு 
ிர்ம் செய்ப்தட்டது.  

(உத்மெிக்கப்தட்ட
து) 

சதாது க்கபின் 
ஆட்மெதமணக்கு திநகு 
ிர்ம் செய்ப்தட்டது 

மலும், குடிீர் கட்டம் ஆண்டுக்கு 5%  உர்த்ி ிர்ம் செய்ப்தடும்.  
  

குடிீர் கட்ட மப்புத் சாமக  குமநப்பு ிதம் 
டீ்டு இமப்பு ிக இமப்பு 

ிபம்புமக ாற்நிமக்கப்தட்டது ிபம்புமக ாற்நிமக்கப்தட்டது 
8000/– 

உத்மெிக்கப்தட்டது) 
6000/– 

சதாது க்கபின் 
ஆட்மெதமணக்கு திநகு 

ிர்ம் 
செய்ப்தட்டது.  

15000./–
(உத்மெிக்கப்தட்டது

) 

13000/–  
சதாது க்கபின் 

ஆட்மெதமணக்கு திநகு 
ிர்ம் 

செய்ப்தட்டது 
 
அலுவலக குறிப்பு 
 
 மற்கண்டாறு குடிீர் கட்டம் ற்றும் அற்காண மப்புத் சாமகிமண 
ாற்நிமத்து அமண ாட்ட அெிில் சபிிட காட்ெி ிர்ாக ஆமர் 
சென்மண அர்கபின் அனுிக்கு திமம அனுப்த ன்நம் அனுிக்கனாம். 

 
 

30.09.2019 25 துமநபெர் காட்ெி கிணி திரிில் இங்கி பேகின்ந 2KVA Online UPS 

NO:1074309167 ற்றும் 5KVA Online UPS No:II100503304 ஆகிற்நின் ஆண்டு 

தாரிப்பு Novateur Electrical & Digital Systems Pvt.Ltd., ிறுணம் பனம் 

தாரிக்கப்தட்டு பேகிநது.  மற்தடி ஆண்டு தாரிப்பு 30.09.2019 உடன் 

படிமடந்துள்பது.  ஆனால் மற்தடி ிறுணத்ின் கடி ண்.0040702402 

ீர்ாண 
ண் 
244/ாள்30.
09.2019   
அலுனக
க்குநிப்புக
ள் 
1,2அனு



ாள்.19.07.2019ல் மலும் எபே பேடம் 01.10.2019 பல் 30.09.2020 ம தாரித்து 

 ெம்ம் சரிித்து ஆண்டு தாரிப்பு செனாக பை.13570/- ண 

சரிிக்கப்தட்டுள்பது.  ணம மற்தடி 2KVA UPS ற்றும் 5KVA UPS 

ஆகிற்மந Novateur Electrical & Digital Systems Pvt.Ltd., Madurai ிறுணத்ிடம் 

தாரிப்திமண மலும் எபே பேடம் புதுப்தித்துக்சகாள்பவும், அற்காண செனவு 

சாமக பை.13750/-க்கும் ன்நத்ின் அனுிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 

(.க.ண்.4639/2012/இ2) 

அலுவலக குறிப்பு: 
 

1. ன்நம் அனுிக்கனாம். 
2. மற்தடி செனிணத்ம போய் ிிில் மற்சகாள்ப ன்நம் 
அனுிக்கனாம். 

 
 

ிக்கப்தட்
டண. 
 

30.09.2019 26 ாண்புிகு பனமச்ெர் அர்கள் தள்பிக் கல்ித் துமநின் கீழ் உள்ப 
அசு காட்ெி சாடக்க டுிமன / உர்ிமன ற்றும் மல்ிமனப்தள்பிகபில் 
உள்ப கிமநகமப தாரித்ல் சாடர்தாக ிழ் ாடு ெட்டன்ந மதம 
ிி ண். 110ன் கீழ் கீழ்க்கண்ட அநிிப்திமண சபிிட்டுள்பார். 

இன்தடி இந்காட்ெி ல்மனக்குட்தட்ட கீழ்க்கண்ட காட்ெி/அசு 
தள்பிகபில் கிமநகள் தாரித்ல் தி மற்சகாள்ப எப்தந்ப்புள்பி 
மகாப்தட்டு 01.02.2018 பல் 28.02.2019 படி ஏர் ஆண்டு கானத்ிற்கு உத்ிவு 
ங்கப்தட்டது.  மலும் ற்மதாது எப்தந்ப்புள்பி மகா கான அகாெம் 

ீர்ா
ண 
ண் 
245/ா
ள்30.09.
2019 

   



இல்னாாலும் சுகாா தி அெம் அெித்ம கபேி ற்கணம 
சதநப்தட்ட எப்தந்ப்புள்பி ிமன ிகித்ின் தடி தி மற்சகாள்ப 
எப்தந்க்கார் எப்புல் அபித்ம சாடந்து 01.10.2019 பல் 31.12.2019 படி 3 
ா கானத்ிற்கு தள்பி கிமநகள் ற்றும் தள்பி பாகங்கள் சுத்ம் செய் 
கீழ்க்கண்ட ண்ிக்மகின் அடிப்தமடில் ணி ஆற்நல் ெப்மப அற்காண 
செனிணத்ிற்கு ன்ந எப்புலுக்கு சதாபேள் மக்கப்தடுகிநது. 
.ண் தள்பிின் சதர்  ா/ாிர் 

மெர்ந்து திலும் 
தள்பிகள் 

ாிர் 
ட்டும் 
திலும் 
தள்பி 

ார் 
ட்டும் 
திலும் 
தள்பி 

1 காட்ெி சாடக்கப்தள்பி 1- Female 
1- Male 

_ _ 

2 காட்ெி உர்ிமனப்தள்பி 1- Sweeper(Male) _ _ 
3 அசு கபிர் 

மல்ிமனப்தள்பி 
 1- Female 

2- Female 
(Sweeper) 

 

_ 

4 அசு ஆிிாிடர் ன 
துக்கப்தள்பி 

1- Female 
   1- Male 

_ _ 

5 அசு ஆிிாிடர் ன 
மல்ிமனப்தள்பி 

1- Female 
1- Male 
1- Sweeper(Male) 

_ _ 

  8 3 - 
(.க.ண். 3480/2016/ச்1) 
அலுவலக குறிப்பு 
01.10.2019 பல் 31.12.2019 படி 3 ா கானங்கலக்கு உா அமொெிமட்ஸ் 
அபித் எப்தந்ப்புள்பி ிமன ிகித்ில் ணி ஆற்நல் ெப்மப செய்பம் 
அற்காண செனிணம் பை.505120/- ன்ந அனுிக்கனாம் 

அனுிக்

கப்தட்டது. 

 



 

30.09.2019 27   துமநபெர் காட்ெிில் ார்டு ண்.9 ொிான் கர் அசு பேத்துமண 

ிர்புந  ொமனில் உள்ப ெிறுதானங்கள் தலமடந்துள்பால், ெிறுதானங்கமப 

ெீமத்ல் திக்கு ிப்தடீு பை.1.00 இனட்ெத்ிற்கு ார் செய்ப்தட்டு ன்ந 

அனுி மண்டப்தடுகிநது. .க.ண்.  3091/2019/இ1  

அலுவலக குறிப்பு :  
மற்தடி செனிணம் சதாது ிிில் மற்சகாள்ப ன்நம்       

அனுிக்கனாம். 
 

 

ீர்ாண 
ண் 
246/ாள்30.
09.2019   
அனுிக்
கப்தட்டது 
 

30.09.2019 28         துமநபெர் காட்ெிில் ார்டு ண்.24 சனட்சுிகாந்புத்ில் உள்ப 

தலமடந் மீர் டிகால் ற்றும், ெிறுதானங்கள் ெீமத்ல் திக்கு 

ிப்தடீு பை.1.50 இனட்ெத்ிற்கு ார் செய்ப்தட்டு ன்ந அனுி 

மண்டப்தடுகிநது. .க.ண்.3091/2019/இ1  

அலுவலக குறிப்பு :  
மற்தடி செனிணம் சதாது ிிில் மற்சகாள்ப ன்நம் 

அனுிக்கனாம். 
 

ீர்ாண 
ண் 
247/ாள்30.
09.2019   
அனுிக்
கப்தட்டது 
 



30.09.2019 29 துமநபெர் காட்ெி உர்ிமனப்தள்பி ற்றும் துக்கப்தள்பிில் 

தலமடந்துள்ப ின்ொ மகதிள், Sunshade, கவுகள், சுற்றுச்சுர்கமப ற்றும் 

மதப்மனன் ெீமத்ல் திக்கு ிப்தடீு பை.2.00 இனட்ெத்ிற்கு ார் 

செய்ப்தட்டு ன்ந அனுி மண்டப்தடுகிநது. (.க.ண்.3467        /2019/இ1 

அலுவலக குறிப்பு :  
மற்தடி செனிணம் கல்ி ிிில் மற்சகாள்ப ன்நம் 

அனுிக்கனாம். 
 
 

ீர்ாண 
ண் 
248/ாள்30.
09.2019 
   
அனுிக்
கப்தட்டது 
 

30.09.2019 30 காட்ெி ிர்ாக ண்டன இக்குணர் ஞ்ொவூர் அர்கபது 

.க.ண்.2108/2018 அ2 ாள்.24.04.2019 கடித்ில் காட்ெிகபில் 01.04.2019 அன்று 

உள்பப்தடி மகட்பு, சூல் ிலும (DCB)  ிப்தடி காட்ெிகபில் 

ிிக்கப்தட்டுள்ப சாில் ரி  ிிப்புகமப  குல அமந்து கப ஆய்வு 

செய்து சாில் ரி மெர்த்ல் ற்றும் ீக்கல் தட்டில் ார் செய்ிட 

அநிவுமகள் ங்கப்தட்டுள்பது.  இன்தடி  இவ்லுனக ஆமர் 

துமநபெர் காட்ெி அர்கபது  இம ண்ிட்ட  18.04.2019ம் மில் குல 

உறுப்திணர்கள் ிணம் செய்து ஆமிடப்தட்டுள்பது.  மற்காணும் குல, 

சாில் ரி ிிப்தில்  மெர்த்ல் ற்றும் ீக்கல் சாடர்தாண அநிக்மகிமண 

29.07.2019 –ல் ெர்ப்திக்கப்தட்டது.  இன்தடி காட்ெி ிர்ாக ண்டன இக்குர் 

ீர்ாண 
ண் 
249/ாள்30.
09.2019   
அனுிக்
கப்தட்டது 
 
 



ஞ்ொவூர் அர்கலக்கு இம ண்ிட்ட 05.08.2019ம் மிில் 01.04.2019ல் 

சாத் சாில் ரி ிிப்புகள் 966க்கு ிலும ற்றும் டப்பு மகட்பு 

பை.25,31,118/- ணவும், இில் 256 சாில்ரி ிிப்புகள் ீண்ட கானாக சாில் 

மடசதநால் சாில் ரி மகட்பு ீக்கம் செய்ப்தடால் சாடர்ந்து 

சாில்ரி மகட்பு லப்தப்தட்டு பேகிநது. ணவும், இற்காண ிலும ற்றும் 

டப்பு  மகட்பு பை.8,35,442/- ட்டும் ீக்கம் செய்ப்தட மண்டும் ணவும், புிாக  

1088 சாில் ரி ிிப்புகள் மெர்க்கப்தட மண்டும் ணவும், இற்காண மகட்பு 

2019-20 பல் அமாண்டுக்கு டப்பு பை.414738/- உர்வு செய்ப்தட மண்டும்  

ணவும், உரி தடித்ில் அநிக்மக ெர்ப்திக்கப்தட்டள்பது. 

காட்ெி ிர்ாக ண்டன இக்குர் ஞ்ொவூர் அர்கபது 

.க.ண்.2108/2018 அ2 31.08.2019 ற்றும் 17.09.2019 மி ஆய்வுக்கூட்டத்ில் 

மமன குநிப்திட்டுள்ப புி சாில்ரிிமண CFC-ில் கிிில் 

திமற்நம் செய்வும் மலும் சாில் மடசதநா கானம் கடந் சூல் 

செய்படிா, இண்டு சாில் ரி ிிப்புகள் மதான்ந இணங்கமப 

கண்டநிந்து கர்ன்நத்ில் சதாபேள் மத்து ீக்கம் செய்ிட அநிவுமநகள்  

ங்கப்தட்டுள்பது. மலும் சாில் ரி குநித் அமணத்து டடிக்மககள் 

31.08.2019-க்குள்  பலமாக படிக்கவும் அநிவுறுத்ப்தட்டுள்பது. 

குல உறுப்திணர்கள் கப ஆய்வு செய்து  ீக்கம் செய்ப்தட மண்டி 256 



சாில் ரி ிிப்புகமப துப்புவு அலுனர், கமப்பு ஆய்ர், ற்றும் 

போய் ஆய்ர் அர்கள் ீண்டும் கப ஆய்வு செய்து ீக்கம் செய்ிட 

தட்டில் ெர்ப்திக்க இம ண்ிட்ட 16.08.2019-ம் மிில் துமநபெர் காட்ெி 

ஆமர் அர்கபது செல்பமந ஆமில் உத்ிிடப்தட்டுள்பது. 

இவ்வுத்ிின் தடி ெம்ந்ப்தட்ட துப்புவு அலுனர், கஅமப்பு ஆய்ர் 

ற்றும் போய் ஆய்ர் கபப்தி செய்து மற்தடி சாில்ரிம ீக்கம் 

செய்ிட அநிக்மக ெர்ப்தித்துள்பார்கள்.  இன்தடி ீண்ட கானாக சாில் 

மடசதநால் உள்ப ரி ிிப்புகமப ீக்கம் செய்ப்தடால் உள்ப கானம் 

கடந் ிலும ற்றும் டப்பு மகட்பு பை. 8,35,442/-ம ிழ்ாடு காட்ெிகள் 

ெட்டம் 1920 ிி 118ன் கீழ் கானம் கடந் ரி சூ செய் இனா 

ரிிணங்கமப கர் ன்நம் ீக்கம் செய்ிட ி மக ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது.  

மலும் காட்ெி ிர்ாக ஆமர் சென்மண அர்கபது ி.ப.ண். 

75380/94/ஆர்1 ாள்.02.08.2000-ல் கானம் கடந் சூனிக்க இனா ரி இணங்கமப 

ீக்கம் செய்ிட அநிவுமநகள் ங்கப்தட்டது. இன்தடி கீழ் காணும் தட்டினில் 

கண்டுள்ப 256 சாில்ரி ிிப்புகள்  மகட்பு பை. 8,35,442/- ிழ்ாடு 

காட்ெிகள் ெட்டம் 1920 ிி 118-ன் கீழ் ீக்கம் செய்ிட ன்நத்ின் அனுிக்கு 

மக்கப்தடுகிநது. 

 



 

 

வ. 
எ
ண் 

மதொழில்வ
ரி விதிப்பு 
எண்  

வரிவிதிப்பொளர் 
மபயர் 

வணிகத்தின் 
மபயர் 

ீக்கம் மெய்யப்பட வவண்டிய 
மதொழில்வரி வகட்புத் மதொகக ( 

ரூ.) 

வருடம் 

ிலு
கவ 

டப்
பு 

கூடுத
ல் 

1 087/001/00020 ஜீமஜாி அபேள் அச்ெகம் 

2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

2 087/001/00021 
ாச்ெந்ின் 
ற்றும் ெந்ிமெகர் 

மஸ்ில் 2019-2020 0 336 336 

3 087/001/00027 ிமகமன 

வ அம்தாள் 
மன்ென் 

2019-2020 0 336 336 

4 087/002/00224 சகௌரி சல்டிங் எர்க்ஸ் 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

5 087/002/00218 ிாநன் 

டிாக்டர் தலது 
தார்த்ல் 

2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

6 087/002/00220 
கான் 
அம்திகான் 

கான் 
அம்திகான் 
மடல்ஸ் 

2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

7 087/002/00221 டி.ஆர். ெிசண்ட் 2013-14 to 1552 336 1888 



கிபேஷ்குார் ிாதாம் 2019-20 

8 087/002/00222 ாஜசனட்சுி மகக்கமட 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

9 087/002/00225 ெினிங்கம் பிமக கமட 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

10 087/002/00227 செல்மனா பிமக கமட 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

11 087/002/00228 ாஜா மதக்கரி 
2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

12 087/002/00229 திபுாம் 
ெக்ி 
ண்டர்திமெஸ் 

2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

13 087/002/00238 ாதும 

னாரி புக்கிங் 
ஆதிஸ் 

2010-11 to 
2019-20 

2022 336 2358 

14 087/002/00250 தானசுப்திின் பிமக கமட 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

15 087/002/00252 சஜந்ி 
மடல்ஸ் 
ிாதாம் 

2010-11 to 
2019-20 

2116 336 2452 

16 087/002/00253 ாஜா சடனிிென் 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

17 087/002/00263 ஆர்.ஆர்.ஸ்.தி ிபே ண்டதம் 

2018-19 to 
2019-20 

1250 2500 3750 



18 087/002/00255 னனிா 

ிாகா 
டிமடர்ஸ் 

2016-17 to 
2019-20 

813 336 1149 

19 087/002/00213 அஜந்ா ிமட்டர் அஜந்ா ிமட்டர் 

2018-19 to 
2019-20 

1250 2500 3750 

20 087/002/00214 அஜந்ா ிமட்டர் மகண்டீன் 
2018-19 to 
2019-20 

413 826 1239 

21 087/002/00216 தி. டாஜன் 

மகஸ் சல்டிங் 
ாப் 

2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

22 087/002/00243 ி. மகாிந்ாஜ் 

வ சனட்சுி 
சஜன்ெிஸ் 

2013-14 to 
2019-20 

3828 826 4654 

23 087/002/00244 ஸ். திதாகன் 

ஹரிி 
ண்டர்திமெஸ் 

2013-14 to 
2019-20 

3828 826 4654 

24 087/003/00127 ம் சுந்ம் டிதன் சென்டர் 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

25 087/003/00128 மக ாரிபத்து பிமக கமட 
2011-12 to 
2019-20 

1834 336 2170 

26 087/003/00174 கிபேஷ்ன் டீ ஸ்டால் 
2004-05 to 
2019-20 

3073 336 3409 

27 087/003/00175 மணாகன் டீ ஸ்டால் 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

28 087/003/00184 வ சனட்சுி கிபாஸ் ிாதாம் 2013-14 to 1552 336 1888 



2019-20 

29 087/003/00201 கிா மாட்டார் மெல்ஸ் 
2016-17 to 
2019-20 

7500 2500 10000 

30 087/003/00145 மணுமகாதால் ெங்கீத் மதக்கரி 2019-20 0 336 336 

31 087/003/00147 சதரிொி டிதன் சென்டர் 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

32 087/003/00148 ங்காஜ் டீிமா சென்டர் 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

33 087/003/00157 ெீணிாென் மகக்கமட 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

34 087/003/00162 டாஜன் னக்ட்ரிக்கல் 
2015-16 to 
2019-20 

2639 826 3465 

35 087/003/00193 ஆறுபகம் சூப்தர் ார்சகட் 
2012-13 to 
2098-20 

4298 826 5124 

36 087/003/00197 ாகிபேஷ்ா அரிெி கமட 

2010-11 to 
2019-20 

2116 336 2452 

37 087/003/00183 சஜனட்சுி ெிட்தன்ட்ஸ் 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

38 087/004/00014 A.K  கமென் க்கநிஞர் 
2009-10 to 
2019-20 

2304 336 2640 



39 087/005/00007 தாண்டிஜன் 

கடமன ிட்டாய் 
ிாதாம் 

2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

40 087/005/00008 காாஜ் பிமக கமட 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

41 087/005/00006 தாஸ்கன் 

கடமன ிட்டாய் 
ிாதாம் 

2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

42 087/005/00009 ம் காந்ி 
துிப்தாய் 
ிாதாம் 

2016-17 to 
2019-20 

813 336 1149 

43 087/007/00014 ாமஜந்ின் பிமக கமட 
2018-19 to 
2019-20 

168 336 504 

44 087/007/00017 சுந்ம் திபர் ில் 
2012-13 to 
2098-20 

1743 336 2079 

45 087/007/00018 
ஸ் 
மத்ிான் 

ண்சய் ில் 
1992-93 to 
2019-20 

5878 336 6214 

46 087/007/00019 ஆர் ாான் செல்ஸ் மெல்ஸ் 
2016-17 to 
2019-20 

813 336 1149 

47 087/009/00230 ஆர் குன் கட்டிட மாபர் 2019-2020 0 1648 1648 

48 087/009/00110 சங்கட்ான் ாி ண்டி 
2005-06 to 
2019-20 

2923 336 3259 

49 087/009/00125 தி. கந்ொி அரிெி ண்டி 
2013-14 to 
2019-20 

3828 826 4654 



50 087/009/00132 தி. கிபேஷ்ன் அரிெி ண்டி 
2013-14 to 
2019-20 

3828 826 4654 

51 087/009/00147 
ம். 
கனிசதபோள் 

ண்சண்மண 
ிாதாம் 

2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

52 087/009/00155 மக.ஸ். துமாஜ் மக அடகு கமட 
2015-16 to 
2019-20 

1071 336 1407 

53 087/009/00186 ஸ். தாமனா பங்கில் கமட 
2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

54 087/009/00187 . ங்காஜ் ரில் ஸ்மடட் 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

55 087/010/00012 ம். ஞாணதிகாெம் ண்சய் ில் 
2009-10 to 
2019-20   

2304 336 2640 

56 087/010/00016 ஆர். கமென் 
ிட்டாய் 
ிாதாம் 

2019-20 0 336 336 

57 087/0011/00005 தச்மெப்தன் திரிண்டர்ஸ் 
2001-02 to 
2019-20 

3373 336 3709 

58 087/0011/00007 ஸ். ாமஜந்ின் வ குன் 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

59 087/012/00233 Dr. A. ி மகாிந்த் கிபிணிக் 
2005-06 to 
2019-20 

2923 336 3259 

60 087/012/00246 ெம்தா மெட் ங்கம் உபேக்கும் 2013-14 to 1552 336 1888 



கமட 2019-20 

61 087/012/00264 Dr. ஆ. ெங்கர் பேத்தும 
2013-14 to 
2019-20 

3828 826 4654 

62 087/012/00176 
ாகிபேஷ்ன் 
குப்ா 

ொா 
ிாதாரி 

2002-03 to 
2018-19 

3328 336 3664 

63 087/012/00177 
ஆிதாெக்ி 
மதணான்ஸ் 

மதணான்ஸ் 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

64 087/012/00205 மகாதால் டீ கமட 
2017-18 to 
2019-20 

555 336 891 

65 087/012/00208 மக.ஸ். புஸ்தாஜ் ரில் ஸ்மடட் 
2006-07 to 
2019-20 

6883 826 7709 

66 087/012/00213 
Dr. ச். 
சங்கட்ான் 

கிபிணிக் 
2017-18 to 
2019-20 

1367 826 2193 

67 087/012/00214 
Dr. ி. 
தாக்கிசனட்சுி 

கிபிணிக் 
2017-18 to 
2019-20 

1367 826 2193 

68 087/012/00218 ாொி ஆில் ண்டி 
2016-17 to 
2019-20 

813 336 1149 

69 087/012/00226 
வ கிபேஷ்ா 
டிஸ்ட் 

இபேம்பு கமட 
2015-16 to 
2019-20 

1071 336 1407 

70 087/012/00237 தங்காபேொி கர்கள் 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 



71 087/012/00241 பூெம்ாள் மகக்கமட 
2018-19 to 
2019-20 

813 336 1149 

72 087/012/00249 ி. செந்ில்குார் 

மனர் பேந்து 
கமட 

2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

73 087/012/00251 ன். சதரிொி 
ிபேகள் 
மகக்கமட 

2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

74 087/012/00256 
டி.ம். 
கண்மன் 

சங்காஜ் 
ஸ்மடார்ஸ் 

2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

75 087/012/00257 ணசனட்சுி ெிம் கர்கள் 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

76 087/012/00269 
ஸ். 
சுப்திின் 

ஸ்டீ் ஸ்டால் 
2017-18 to 
2019-20 

1367 826 2193 

77 087/012/00228 ஸ். மனப்தன் 

சட்டல் 
ிற்தம 

2017-18 to 
2019-20 

555 336 891 

78 087/012/00229 சுமஷ் குார் இணிப்பு ிற்தம 
2000-01 to 
2019-20 

3568 336 3904 

79 087/013/00333 ீனா கிபேஷ்ன் கிபிணிக் 
2007-08 to 
2019-20 

1062 336 1398 

80 087/013/00224 ெத்பர்த்ி பிமக கமட 
2008-09 to 
2019-20 

6131 826 6957 

81 087/013/00228 கஸ்தூரி டிதன் சென்டர் 2013-14 to 1552 336 1888 



பபேமகன் 2019-20 

82 087/013/00256 
டாக்டர் பத்து 
சுப்தின் 

கிபிணிக் 

2018-19 to 
2019-20 

297 336 633 

83 087/013/00273 டி. கமன ரில் ஸ்மடட் 

2015-16 to 
2018-19 

1071 336 1407 

84 087/013/00280 ெம்தத் சகௌரி சடிக்கல் 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

85 087/013/00287 
ம்.தி.ம். 
ெீணிாென் 

திக்காஷ் 
ஜீல்னரி 

2014-15 to 
2018-19 

1329 336 1665 

86 087/013/00318 வ ள்பி ினாஸ் தாத்ிக்கமட 

2016-17 to 
2018-19 

813 336 1149 

87 087/013/00330 கர்ாகன் டீிமா மகம் 

2013-14 to 
2019-20 

3828 826 4654 

88 087/013/00342 டாக்டர் காாி 
ஹரிணி கப்மதறு 
பேத்துமண 

2016-17 to 
2018-19 

2003 826 2829 

89 087/013/00249 ாலு ெிட்தண்ட்ஸ் 
2013-14 to 
2019-20 

3828 826 4654 

90 087/013/00299 மெந்ன் மக அடகு கமட 

2017-18 to 
2018-19 

555 336 891 

91 087/013/00324 மலுொி அச்ெகம் 

2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 



92 087/014/00102 
ஜி. 
கிபேஷ்பர்த்ி 

மக அடகு கமட  

2010-11 to 
2019-20 

2116 336 2452 

93 087/014/00110 தத்ாதன் 

மாடிமா 
சக்காணிக் 

1996-97 to 
2018-19 

3948 336 4284 

94 087/014/00116 
ி. 
தானசுப்ிம் 

பிமக கமட  2019-2020 0 336 336 

95 087/014/00117 டாக்டர். கமென் பேத்துர் 

2013-14 to 
2019-20 

3828 826 4654 

96 087/014/00092 ிணாகா சஜன்ெி சஜன்ெீஸ் 

2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

97 087/014/00127 ஸ்.சங்கான் மகத்நி 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

98 087/015/00015 தணிப்தன் ஜீல்னரி 

2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

99 087/015/00020 மஜாிி 
பூச்ெிக்சகால்னி 
பேந்துக்கமட 

2009-10 to 
2018-19 

5708 826 6534 

100 087/015/00022 ாஜாம் மக அடகு கமட  

2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

101 087/016/00006 ஆர். அன்தகன் மாட்டரி 

2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

102 087/016/00008 ஆர். செந்ில் பிமக ாப் 2008-09 to 2473 336 2809 



குார் 2019-20 

103 087/016/00010 ன். சஜதால் பிமக ாப் 

2018-19 to 
2019-20 

297 336 633 

104   மக. சுந்ர்ாஜ் - 
2017-18 to 
2019-20 

2726 1648 4374 

105 087/020/00006 பபேமகென் எப்தந்ார் 

2007-08 to 
2019-20 

6507 826 7333 

106 087/020/00007 
துமநபெர். மகா. 
ஆப். திமரி 
பைனர் மதங்க் 

மதங்க் 

2007-08 to 
2019-20 

12979 1648 14627 

107 087/021/00069 ி. செல்ம் கட்டிடமாபர்  

2008-09 to 
2019-20 

6131 826 6957 

108 087/021/00071 ெீாான் பிமக கமட  

1998-99 to 
2019-20 

3748 336 4084 

109 087/021/00072 திதாகன் 

பிமக கமட 

  

2000-01 to 
2019-20 

3548 336 3884 

110 087/021/00042 ஸ். ிாகு டிதன் கமட  

2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

111 087/021/00046 ஸ். ெண்பகம் தார்ெல் ெர்ஸீ் 

2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 



112 087/021/00047 தாத் குார் சடிக்கல்  

2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

113 087/021/00049 தி. செந்ில் பிமக கமட  

2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

114 087/021/00050 ீனா மதன்ெி மதன்ெி 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

115 087/021/00053 கிபேஷ்பர்த்ி 
மஸ்ில் திபர் 
ில்  

2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

116 087/021/00055 சஜகுார் பிமக கமட  

2003-04 to 
2019-20 

3208 336 3544 

117 087/021/00067 
கார்த்ிக் ண்டர் 
திமெஸ் 

திஸ்கட் 

2006-07 to 
2019-20 

2773 336 3109 

118 087/021/00082 அன்தசு சஜாக்ஸ் கமட 

2010-11 to 
2019-20 

2116 336 2452 

119 087/021/00085 மெகர்  தில்டிங் கான்க்டர் 

2017-18 to 
2019-20 

4085 2470 6555 

120 087/021/00057 கபேப்மதா மதன்ெி ஸ்மடார் 

2003-04 to 
2019-20 

3208 336 3544 

121 087/021/00062 ெ குார்  சடிக்கல் 

2009-10 to 
2019-20 

2210 336 2546 

122 087/021/0065 ஜகர் குபேப்ஸ்  ெிட் தண்ஸ் 2011-12 to 1928 336 2264 



2019-20 

123 087/021/00075 கிபேஷ்பர்த்ி பிமக கமட  

2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

124 087/022/00202 
ஸ். செந்ில் 
குார் 

னக்ட்ரிக்கல்ஸ் 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

125 087/022/00204 
பபேகன் 
ஹார்டுமர்ஸ் 

னக்ட்ரிக்கல்ஸ் 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

126 087/022/00209 
கண்ன் 
சஜன்ெீஸ் 

பிமக கமட 
2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

127 087/022/00212 ெினிங்கம் சதட்டி கமட 

2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

128 087/022/00214 ாஜா ெங்கர் 

தல் 
பேத்தும 

2019-20 0 1648 1648 

129 087/022/00216 
மனர் 
னக்ட்ரிக்கல்ஸ் 

னக்ட்ரிக்கல்ஸ் 
2016-17 to 
2018-19 

813 336 1149 

130 087/022/00226 மன்தாபு 

மன்தாபு ீ 
ார்ட் 

2009-10 to 
2019-20 

2304 336 2640 

131 087/022/00230 
ஸ்.. 
மல்பபேகன் 

துி ிாதாம் 
2003-04 to 
2019-20 

3208 336 3544 

132 087/022/00239 
மக.தி 
ிஸ்ான் 

சக்கார்டிங் 
சென்டர் 

2003-04 to 
2019-20 

3208 336 3544 



133 087/022/00243 னட்சுன் சடிக்கல் 
2006-07 to 
2019-20 

2476 336 2812 

134 087/022/00247 ம். சுப்ின் பிமக கமட 
2010-11 to 
2019-20 

2116 336 2452 

135 087/022/00249 ன். ிகண்டன் கட்தஸீ் 
2007-08 to 
2019-20 

2604 336 2940 

136 087/022/00251 ென் பிமக கமட 
2005-06 to 
2019-20 

2923 336 3259 

137 087/022/00252 கந்ொி திள்மப பிமக கமட 
2011-12 to 
2019-20 

1834 336 2170 

138 087/022/00254 மக.தி சுகுாநன் 

ாா ாட்ச் 
கம்சதணி 

2017-18 to 
2019-20 

555 336 891 

139 087/022/00267 மக. குாொி ாப்திங் சென்டர் 
2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

140 087/022/00270 தாபு தர்ணிச்ெர் ார்ட் 
2017-18 to 
2019-20 

1367 826 2193 

141 087/022/00271 
ல்..ெி ஆப் 
இந்ிா 

ல்..ெி 
2011-12 to 
2019-20 

18491 2500 20991 

142 087/022/00280 மக. தானன் மனத் எர்க்ஸ் 
2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

143 087/022/00283 . தாண்டின் மனத் எர்க்ஸ் 2012-13 to 1740 336 2076 



2019-20 

144 087/022/00290 
மணுகா 
சஜான் 

மகஸ் ிற்தமண 
ிமனம் 

2006-07 to 
2019-20 

2773 336 3109 

145 087/022/00293 மக. ெிம்தம் தர்ணிச்ெர் ார்ட் 
2005-06 to 
2019-20 

2923 336 3259 

146 087/022/00294 
மாகன்ாஜ் /சத 
ீப்தன் 

ி 
னக்ட்ரிக்கல்ஸ் 

2010-11 to 
2019-20 

5238 826 6064 

147 087/022/00295 
செல்மனா 
திள்மப 

கட் தஸீ் ற்றும் 
மெல்ஸ் 

2016-17 to 
2018-19 

813 336 1149 

148 087/022/00301 ிாகாஜன் 

தாக்கினட்சுி 
மதன்ெி ஸ்மடார் 

2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

149 087/022/00303 ெி ல்னிகாாஜ் சடிக்கல் 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

150 087/022/00306 ம். துமொி னக்ட்ரிக்கல்ஸ் 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

151 087/022/00309 தி. ிஜகுார் பிமக கமட 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

152 087/022/00310 தி. ாசு 

தணிப்தா னாரி 
ெர்ஸீ் 

2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

153 087/022/00311 . தணிப்தன் கட்தஸீ் 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 



154 087/022/00312 ிக்ம் 
ாம் 
னக்ட்ரிக்கல்ஸ் 

2003-04 to 
2019-20 

3208 336 3544 

155 087/022/00313 டி. தாஸ்கன் பிமக கமட 
2006-07 to 
2019-20 

2773 336 3109 

156 087/022/00317 ிஜகுார் சடிக்கல் 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

157 087/022/00318 ஆர். ாமஜந்ின் தர்ணிச்ெர் ார்ட் 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

158 087/022/00320 குார் 

குார் 
னக்ட்ரிக்கல்ஸ் 

2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

159 087/022/00322 செல்குார் திமபவுட்ஸ் 
2003-04 to 
2019-20 

3208 336 3544 

160 087/022/00323 ாஜாாம் 

ாஜஸ்ான் 
டிம்தர்ஸ் 

2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

161 087/022/00327 சுமஸ் சுதம் சடிமட்ஸ் 
2006-07 to 
2019-20 

2773 336 3109 

162 087/022/00329 மகனாஷ் கனர் மனப் 
2006-07 to 
2019-20 

2773 336 3109 

163 087/022/00330 பஸ்தா தக்கமட 2019-20 0 672 672 

164 087/022/00332 சொர்ள்பி ாவுில் 
2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 



165 087/022/00333 . ிஜகுார் 

மதாட்மடா 
ஸ்டுடிமா 

2012-13 to 
2019-20 

1740 336 2076 

166 087/022/00334 டி.ன். குார் ிக்மணஷ் தார் 
2008-09 to 
2019-20 

6131 826 6957 

167 087/022/00335 ஸ் மலுொி 
ஜிக்ாஸ் 
கம்ப்பெட்டர் 
ெிஸ்டம் 

2013-14 to 
2019-20 

1458 336 1794 

168 087/022/00338 தி. அமகென் கிறு கமட 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

169 087/022/00339 மக. ாசுமன் தானஜி சதின்ட்ஸ் 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

170 087/022/00343 தி. சனாஜ் கண்ாடி கமட 
2018-19 to 
2019-20 

297 336 633 

171 087/022/00344 கிமப மபானர் 

பத்துாட் 
மதணான்ஸ் 

2012-13 to 
2019-20 

15677 2500 18177 

172 087/022/00359 
தி.ெி.ி 
ண்டர்திமெஸ் 

எப்தந்ார் 

2017-18 to 
2019-20 

5000 2500 7500 

173 087/022/00224 மாகாஜா 

காி மதன்ெி 
ஸ்மடார் 

2011-12 to 
2019-20 

1928 336 2264 

174 087/022/00231 
கமஷ் 
இம்மதார்சடக் 

கம்ப்பெட்டர் 
சென்டர் 

2011-12 to 
2019-20 

1834 336 2170 



175 087/022/00232 திென்ணம் ஸ் கிரீம் 2018-19 0 336 336 

176 087/022/00233 
மகாதானகிபேஷ்
ன் 

டீ கமட 
2016-17 to 
2018-19 

813 336 1149 

177 087/022/00272 ன். னட்சுன் தல் பேத்துர் 2018-19 168 336 504 

178 087/022/00238 டாஜ திள்மப மக அடகு கமட 
2010-11 to 
2019-20 

2473 336 2809 

179 087/022/00419 
குார் மதப்தர்ஸ் & 
புக் ஸ்மடார் 

குார் மதப்தர்ஸ் & 
புக் ஸ்மடார் 

2019-20 0 824 824 

180 087/023/00119 K. ாஜமகாதால் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2018-19 to 
2019-20 

297 336 633 

181 087/023/00125 S. ொந்ி 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2018-19 to 
2019-20 

297 336 633 

182 087/023/00177 சதரிண்ன் குமபாத் ாப் 
2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

183 087/023/00178 ாஜன் சஜன்ெிஸ் 
2007-08 to 
2019-20 

6507 826 7333 

184 087/023/00179 
கிபேஷ்ொி 
சட்டிார் அண்ட் 

கனம் 

சதட்மால் தங்க் 
2016-17 to 
2018-19 

2003 826 2829 

185 087/023/00180 A. துமாஜ் 
கம்ப்பெட்டர் 

திரின்டர்ஸ் 

2006-07 to 
2019-20 

2773 336 3109 



186 087/023/00181 கரிகானன் கிபாஸ் & திமபவுட் 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

187 087/023/00186 
சங்கா மதன்ெி 
ஸ்மடார் 

சடிக்கல் 
2016-17 to 
2018-19 

813 336 1149 

188 087/023/00187 
ான் /சத 

கிபேஷ்ொி 
டீ ஸ்டால் 

2016-17 to 
2018-19 

813 336 1149 

189 087/023/00193 ெங்கர் னக்ட்ரிக்கல்ஸ் 
2006-07 to 
2019-20 

2773 336 3109 

190 087/023/00196 தானகிபேஷ்ன் மடிமா மெல் 
2006-07 to 
2019-20 

2773 336 3109 

191 087/023/00199 ாொி கிறு கமட 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

192 087/023/00200 
னர் மகெட் 

ிற்தமண 
மகெட் கமட 

2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

193 087/023/00202 A. ஆமாக்கிாஜ் ணீஸ் ட்ச் 
2009-10 to 
2019-20 

2304 336 2640 

194 087/023/00204 சுந்ாம்ாள் மஹாட்டல் 
2016-17 to 
2018-19 

813 336 1149 

195 087/023/00205 சங்கமடென் சதட்டி ாப் 
2016-17 to 
2018-19 

813 336 1149 

196 087/023/00206 அஞ்ெனம்ாள் மஹாட்டல் 2016-17 to 813 336 1149 



2018-19 

197 087/023/00208 S.M. கிபேண்ொி 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2009-10 to 
2019-20 

2304 336 2640 

198 087/023/00209 
D. ிஜனட்சுி, 
சய்ாகம் 

சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2008-09 to 
2019-20 

2398 336 2734 

199 087/023/00211 ாம கண்ன் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2009-10 to 
2019-20 

2304 336 2640 

200 087/023/00212 புகமந்ி 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

201 087/023/00215 ெண்பகசுந்ம் மஹாட்டல் 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

202 087/023/00221 
சுந்ர் /சத 

கிபேஷ்ொி 
ஸ்ிட்ஸ் 

2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

203 087/023/00223 R. த்ிண ெிகாி க்கநிஞர் 
2015-16 to 
2019-20 

2639 826 3465 

204 087/023/00226 
துமநபெர் கூட்டுநவு 

கட்டிட ெங்கம் 

துமநபெர் கூட்டுநவு 

கட்டிட ெங்கம் 

2008-09 to 
2019-20 

12229 1648 13877 

205 087/023/00230 ெத்ிான் சகெின் மெல் 
2007-08 to 
2019-20 

6507 826 7333 

206 087/023/00232 C. சதபோள் சதட்மால் தங்க் 
2016-17 to 
2018-19 

2003 826 2829 



207 087/023/00235 M. ீனமாகன் டீ ஸ்டால் 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

208 087/023/00236 
ிழ் ாடு ஸ்டீல் 

கார்தமென் 
இபேம்பு ிாதாம் 

2016-17 to 
2018-19 

813 336 1149 

209 087/023/00241 R. பபேமகென் ாட்ச் ரிப்மதர் 
2003-04 to 
2019-20 

3208 336 3544 

210 087/023/00242 O.N. குகன்தாபு மஹாட்டல் 
2016-17 to 
2018-19 

2003 826 2829 

211 087/023/00243 O.N. குகன்தாபு தாஸ்ட் புட் 
2016-17 to 
2018-19 

813 336 1149 

212 087/023/00248 R. கபேப்மதா 
ெிட்டி 

னக்ட்ாணிக்ஸ் 

2007-08 to 
2019-20 

6507 826 7333 

213 087/023/00249 R. ாஜன் ஆட்மடா ஸ்மதர்ஸ் 
2003-04 to 
2019-20 

3208 336 3544 

214 087/023/00251 ஆமாக்கிம் டிதன் சென்டர் 
2013-14 to 
2019-20 

1552 336 1888 

215 087/023/00252 ிச்ெந்ின் மஹாட்டல் 
2006-07 to 
2019-20 

2773 336 3109 

216 087/023/00253 L. சங்காஜ் மதக்கரி 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

217 087/023/00254 கனிபர்த்ி டீ ஸ்டால் 2003-04 to 3208 336 3544 



2019-20 

218 087/023/00258 சஜான் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2003-04 to 
2019-20 

3208 336 3544 

219 087/023/00260 R. ாமஜந்ின் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2009-10 to 
2019-20 

2304 336 2640 

220 087/023/00262 ணதால் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2003-04 to 
2019-20 

3208 336 3544 

221 087/023/00263 மாகன் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

222 087/023/00264 இபங்மகான் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2003-04 to 
2019-20 

3208 336 3544 

223 087/023/00265 K. சுப்திின் ஸ்டிடி பூத் 
2012-13 to 
2019-20 

1740 336 2076 

224 087/023/00269 V. தாஸ்கன் எப்தந்த்ார்ர் 
2005-06 to 
2019-20 

14479 1648 16127 

225 087/023/00270 V. மணுமகாதால் எப்தந்த்ார்ர் 
2005-06 to 
2019-20 

14479 1648 16127 

226 087/023/00273 S. தன்ணரீ்செல்ம் எப்தந்த்ார்ர் 
2009-10 to 
2019-20 

5708 826 6534 

227 087/023/00275 V. சதரிான் 
மனென்ஸ் 

ெர்மர் 

2011-12 to 
2019-20 

4768 826 5594 



228 087/023/00276 C. ி 
மனென்ஸ் 

ெர்மர் 

2007-08 to 
2019-20 

6507 826 7333 

229 087/023/00277 R. தாரி 
மனென்ஸ் 

ெர்மர் 

2011-12 to 
2019-20 

4768 826 5594 

230 087/023/00278 N. ஆணந்குார் செல் ாப் 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

231 087/023/00280 M. செல்ாஜ் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2009-10 to 
2019-20 

2304 336 2640 

232 087/023/00281 S. சுப்புனட்சுி 
சஜாக்ஸ் செின் 

மெல்ஸ் & ெர்ஸீ் 

2009-10 to 
2019-20 

2304 336 2640 

233 087/023/00282 R. மணுமகாதால் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2009-10 to 
2019-20 

2304 336 2640 

234 087/023/00283 V. தானகிபேஷ்ன் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2009-10 to 
2019-20 

2304 336 2640 

235 087/023/00285 R. சஜதால் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2009-10 to 
2019-20 

2304 336 2640 

236 087/023/00288 K. ாஜமகாதால் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2011-12 to 
2019-20 

1928 336 2264 

237 087/023/00289 N. ெீணிாென் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

238 087/023/00290 N. ாம கண்ன் சஜணல் 2007-08 to 2623 336 2959 



சர்ச்ென்ட் 2019-20 

239 087/023/00291 N. ாம கண்ன் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

240 087/023/00293 M. ாஜ ீ
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

241 087/023/00294 S. ொந்ி 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

242 087/023/00295 V. செல்னா 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2009-10 to 
2019-20 

2304 336 2640 

243 087/023/00297 S. கபேப்தண்ன் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

244 087/023/00300 N. அசு மெக்கிள் ரிப்மதர் 
2010-11 to 
2019-20 

2116 336 2452 

245 087/023/00303 TNDS கம்ப்பெட்டர்ஸ் TNDS கம்ப்பெட்டர்ஸ் 
2016-17 to 
2018-19 

2003 826 2829 

246 087/023/00314 R. தாண்டிதும செல் ாப் 
2017-18 to 
2019-20 

1367 826 2193 

247 087/023/00176 V. மணாகன் 

sir thottiam madura 

kaliyamman 

communicashon trichy 

road thuraiyur 

2015-16 to 
2019-20 

5262 1648 6910 

248 087/023/00301 P. ாமஜஸ்ரி மஹாட்டல் 2014-15 To 3275 826 4101 



2019-20 

249 087/023/00308 N. பத்துகுார் 
ொய் தர்த்ி 
மாட்டர்ஸ் 

2019-20 0 2500 2500 

250 087/024/00011 சதரிண்ன் கட்தஸீ் மெல்ஸ் 
2008-09 to 
2019-20 

2473 336 2809 

251 087/024/00027 தாஸ்கன் ால் தர்ணிச்ெர் 
2015-16 to 
2019-20 

10000 2500 12500 

252 087/024/00013 
ொ 
ஸ்மடார்ஸ் 

பிமக கமட 
2007-08 to 
2019-20 

2623 336 2959 

253 087/024/00016 ன். ெீஷ் குார் v°.nf. brš õh¥  

2013-14 to 
2019-20 

10735 2470 13205 

254 087/024/00019 
ெிட்டி பெணின் 
மதங்க் 

ங்கி 
2018-19 to 
2019-20 

2500 2500 5000 

255 087/024/00024 சுமஷ் ெிட்டி மாட்டார்ஸ் 
2015-16 to 
2019-20 

10000 2500 12500 

256 087/023/00189 ெங்காான் 
சஜணல் 

சர்ச்ென்ட் 

2009-10 To 
2019-20 

2304 336 2640 

 கூடுதல் 694068 141374 835442 

(.க.ண்1331/2019/அ1) 

அலுவலக குறிப்பு 



கானங்கடந் சூல் செய் படிா ிமனில் உள்ப சாில் ரி 
ிிப்புகள் 256 மகட்பு சாமக பை.8,35,442/- ிழ்ாடு காட்ெிகள் ெட்டம் 1920 
ிி 118-ன் கீழ் கர் ன்நம் ீக்கம் செய்ிடவும், ற்றும்  காட்ெி ிர்ாக 
ஆமர் சென்மண அர்கபது கடி ாள்.02.08.2000-ன் அநிவுமப்தடிபம் மகட்பு 
ண் ற்றும் மகட்பு சாமகிமண CFC-ினிபேந்து ள்லதடி (ஜா) செய்வும் 
ன்நம் அனுிக்கனாம். 

 

 

 
 

30.09.2019 31 துமநபெர் காட்ெி ல்மனக்குட்தட்ட தகுிகபில் குடிிபேப்பு கட்டிடங்கள், 
ெிணிா ிமட்டர்கள், கல்ா ண்டதங்கள் சாிற்ொமன கட்டிடங்கள், 
ிகக்கட்டிடங்கள், ங்கிகள் பேத்துமகள், தள்பிகள், கல்லூரிகள் 
ற்நம் அசு ொர்பு ிறுணங்கள் செல்தடும் தம கட்டிடங்கள் ற்றும் 
உத்மெ கட்டிடங்கபில் மீர் மெிப்பு ிட்டத்ிமண செல்தடுத்துல் 
கட்டாாக்கப்தட்டுள்பது அொம ிமன ண்.138, காட்ெி ிர்ாகம் ற்றும் 
குடிீர் ங்கல் துமந, ாள்.11.10.2002-ல் ற்கணம ற்தடுத்ப்தட்டுள்ப 
மடபமநிமண கட்டாாக தின்தற்நிடவும் மீர் மெிப்பு கட்டமப்பு 
உடன்கட்டப்தடுல் புணமக்க மண்டும் (Building Rain water Harvesting Facility Door 
Sticker) ிழ்ாடு ல்டிதர்தஸ் இண்ட்மகா ெர்வ் ிபேச்ெிாப்தள்பி ிறுணத்ிடம் 
ாங்கி சகாண்டமக்கு செனிணம் பை.25370/- மற்சகாள்பவும் ன்நத்ின் 
அனுிக்கு மக்கப்தடுகிநது.(.க.ண்.3676/15/டி1) 
அலுவலக குறிப்பு: 

ன்நம் அனுி ங்கனாம் மற்தடி செனிணம் சதாது ிிில் 
மற்சகாள்பவும் ன்நம் அனுி ங்கனாம்.   

 
 

ீர்ாண 
ண் 
250/ாள்30.
09.2019   
அனுிக்
கப்தட்டது 

 



30.09.2019 32 துமநபெர் காட்ெி ல்மனக்குட்தட்ட 24 ார்டுகலக்கு காிரி கூட்டு 

குடிீர் ிட்டத்ின் கீழ் குடிீர் ங்கப்தட்டு பேகிநது.  மற்கண்ட 

ங்கப்தட்டு பேம் குடிீபேக்காண மப்புத் சாமக, ாாந்ி குடிீர் 

கட்டம் () கடிீர் ிட்ட உத ிிகள் ாற்நநிமக்க காட்ெி ிர்ாக 

மனம சதாநிாபர் சென்மண அர்கபின் உத்ிிற்கிங்க மற்கண்ட 

குடிீர் ிட்ட உத ிிகள் ாட்ட செய்ி க்கள் சாடர்பு அலுனர் 

ிபேச்ெிாப்தள்பி பனம் ாமன பசு ாபிில் ிபம்தம் செய்மக்கு Bright 

Advertising ிறுணத்ிற்கு பை.11812/- ங்க ன்ந எப்புலுக்கு சதாபேள் 

மக்கப்தடுகிநது. (.க.ண்.1387/18/இ2) 

அலுவலக குறிப்பு: அனுிக்கனாம் 

 

ீர்ாண 
ண் 
251/ாள்30.
09.2019   
அனுிக்
கப்தட்டது 
 

30.09.2019 33 இந்காட்ெிப்தகுிில் 24 ார்டுகபில் உள்ப சதாது க்கலக்கு ற்மதாது 

தபேம சாடங்கிபள்பால் சடங்கு, ெிக்கன் குணிா ற்றும் சகாசு எிப்பு தற்நி 

ிிப்புர்வு ற்தடுத்தும் மகில் சடங்கு காய்ச்ெல் தற்நி ாந்ி கக்சகடுப்பு 

ஸ்டிக்கர் ற்றும் ிிப்புர்வு ல்டி கனர் மாட்டீஸ் ாங்குற்கு ப்சதற்ந 

ிமனப்புள்பிகள் ன்ந எப்புலுக்கு  சதாபேள் மக்கப்தடுகிநது. 

. 
ண் 

மமனின் சதர் THE THOOTHUKUDI 
DISTRICT HI-TECH 
PRINTING AND ALLIED 
SERVICE INDUSTRIAL CO-

TIRUNELVELI DISTRICT 
MULTI PURPOSE SERVICE 
INDUSTRIAL CO-OPERATIVE 
SOCIETY LTD.,IND.No.TNY-2 

KOVILPATTI 
SMALL 
SCALE 
INDUSTRIES 

ீர்ாண 
ண் 
252/ாள்30.
09.2019   
அனுிக்
கப்தட்டது 
 



OPERATIVE SOCIETY LTD., 
IND. No.TUTI.5 

SERVICE 
INSUSTRIAL 
CO-
OPERATIVE 
SOCIETY 
LTD., IND. 
No.TUTI.9 

1 சடங்கு காய்ச்ெல் 
தற்நி ாந்ி 
கக்சகடுப்பு ல்டி 
கனர் ஸ்டிக்கர் 
ண்ிக்மக 14000 
ற்நம் ிிப்புர்வு 
ல்டி கனர் 
மாட்டிஸ் 
ண்ிக்மக 14000 

பை.321832/- பை.310520/- பை. 326620/- 

(.க.ண்.3776/11/ச்1)  
அலுவலக குறிப்பு 

ப்சதற்நபன்று ிமனப்புள்பிகபில் குமநந் ிமனப்புள்பி அபித் TIRUNELVELI 
DISTRICT MULTI PURPOSE SERVICE INDUSTRIAL CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.,IND.No.TNY-2 
அர்கபின் ிமனப்புள்பிம ன்ந எப்புலுக்கும் மலும் இப்திின் பக்கித்தும் 
கபேி, ன்ந அனுிம ிர் மாக்கு ணி/அலுனர்/ஆமர் பன் அனுி சதற்று 
ிமனப்புள்பி மகாரிமக்கும் குமநந் ிமனப்புள்பி அபித் ிறுணத்ிற்கு மமன 
உத்வு ங்கிமக்கு ன்ந சதாபேள் மக்க ஆமர் அர்கபின் 
அனுிக்கு.(.க.ண்.3776/11/ச்1) 
 

 
       X«/-nt.entªÂu‹, 

                     jå mYty® 
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