
 

 

 

 

 
      2019 M« M©L br¥l«g® khj« 25 M« ehŸ, òj‹ »Hik khiy 4.00 kâaséš 

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á jå mYty® k‰W« Miza® mt®fsJ miwæš Ã‹tU« 

bghUŸfis¥ g‰¿¡ T£l« eilbgW«. 

ãfœ¢Á ãuš 

bghUŸ. 1    

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á, mçak§fy« nfh£l¤Â‰F£g£l gFÂæš  Ñœf©l 

gâæid ÂUkÂ.Ã.bgçagh¥gh, ÂU¢Á mt®fshš nk‰bfhŸs¥g£lj‰F ÏWÂ¥ 

g£oaš tH§f¥g£L é£lJ. Ï¥gâfS¡F Ão¤j« bra¦Js¦s it¥ò¤ bjhif k‰W« 

fh¥ò¤ bjhiffis ÂU«g tH§FkhW nk‰goahç‹ thçRjhuuhd ÂU.Ã.kndhf®, 

ÂU¢Á mt®fŸ é©z¥g« tH§»ÍŸsh®. x¥gªjjhu® ÂUkÂ.Ã.bgçagh¥gh, ÂU¢Á 

mt®fŸ ÏwªJ é£ljhš, Ïtç‹ thçRjhuuhd ÂU.Ã.kndhf®, ÂU¢Á mt®fS¡F 

nk‰goahU¡F tH§f nt©oa bjhiffis tH§FkhW Ï›tYtyf brašKiw¡foj« 

v©.Ï1/1604/19(ik), ehŸ.18.06.19š c¤ÂuÎ tH§f¥g£LŸsJ. nkY«, Ñœf©LŸs 

gâfis nk‰bfh©lik¡F jâ¡ifæš v›éj jâ¡if¤ jilÍ« vG¥g¥ 

gléšiy. 

              nk‰go x¥gªjjhu® brY¤ÂÍŸs fh¥ò¤ bjhif Ï«khefuh£Á it¥ò¤ bjhif 

gÂntLfëš Ñœf©lthW bjhif gÂÎ brŒa¥g£LŸsJ.  

t 

v© 

gâæ‹ égu« 

  x¥gªjjhu® 

bga® 

(ÂUths®fŸ) 

g£oaèš 

Ão¤j« 

brŒa¥g£l 

bjhif / ehŸ 

fhy§flªj it¥ò¤ 

bjhif gÂnt£oš 

g¡f v©  &  tçir 

v© 

1 2 3 4 6 

 
 

  
bjhF

¥ò 

g. 

v© 

t .          

v© 

1 

th®L v©19¡F£g£l  Mœth® 

njh¥ò Ãujhd rhiy, f¿¡fil 

FW¡F¤ bjU¡fëš kiHÚ® 

tofhš kuhk¤J k‰W« 

rhiyfis Óuik¡F« gâ   

kÂ¥ÕL %9.95 y£r« 

Ï3/573/15 

ÂUkÂ. 

Ã.bgçagh¥gh, 

ÂU¢Á 

39100.00 
06.08.15 
SD 4% 

 
10000.00 / 
19.11.14 
(EMD) 

 
 

VIII 
 
 
 

VII 

 
 

25 
 
 
 

39 

 
 

21 
 
 
 

542 

2 th®L v©21¡F£g£l  

ã¤Âahdªjòu« gFÂæš Ábk©£ 

fh‹»ß£ rhiy mik¤jš 

kÂ¥ÕL %9.95 y£r« 

Ï3/ 574 / 15 
ÂUkÂ. 

Ã.bgçagh¥gh, 

ÂU¢Á 

39490.00 
17.03.15 
SD 4% 

 
10000.00 / 
19.11.14 
(EMD) 

 
10000.00 
19.11.14 

(FD) 

VII 
 
 
 
 

VII 
 
 

VII 
 

51 
 
 
 
 

39 
 
 

46 

718 
 
 
 
 

543 
 
 

640 



3 th®L v©33¡F£g£l bu§fh 

efçš Ãujhd  rhiyæš Ábk©£ 

fh‹»ß£ rhiy mik¤jš 

kÂ¥ÕL %7.00 y£r« 

Ï3/2515/14 

ÂUkÂ. 

Ã.bgçagh¥gh, 

ÂU¢Á 

27607.00 
27.08.14 
SD 4% 

 
7000.00 / 
19.02.14 

VII 
 
 
 
 

VI 

20 
 
 
 
 

65 

257 
 
 
 
 

808 

4 th®L v©33¡F£g£l R¥ukâa 

òu« fzgÂah ÃŸis bjU, 

fhkuh{ ef® bjU, gFÂfëš 

tofhš f£Ljš 

kÂ¥ÕL %5.50 y£r« 

Ï3/8002/14 

 

ÂUkÂ. 

Ã.bgçagh¥gh, 

ÂU¢Á 

5500.00 / 
16.12.10  

IV 22 297 

5 

th®L v©29¡F£g£l Ïuæš  

ef®, fhªÂí bjUéš jh®rhiy 

òJ¥Ã¡F« gâ   

kÂ¥ÕL %9.25 y£r« 

Ï3/5289/11 

 

ÂUkÂ. 

Ã.bgçagh¥gh, 

ÂU¢Á 

9300.00 / 
17.08.11 

IV 67 188 

6 

th®L v©55¡F£g£l  thâa¢ 

br£o¤ bjUéš Ábk©£ 

fh‹»ß£ rhiy mik¤jš    

kÂ¥ÕL %8.00 y£r« 

Ï3/ 5254 / 12 

 

ÂUkÂ. 

Ã.bgçagh¥gh, 

ÂU¢Á 

8000.00 / 
21.03.12 

K.Abishekapuram 
Zone  

bkh¤j« 
SD 
EMD 

106197.00 
59800.00 

 

             vdnt, g£oaèš f©LŸsthW Ï¥gâfS¡F g£oaèš Ão¤j« brŒJŸs 

fh¥ò¤ bjhif %.1,65,997/-I (%.106197+%.59800) fhy§flªj it¥ò¤ bjhif 

gÂnt£oèUªJ x¥gªjjhu® ÂUkÂ.Ã.bgçagh¥gh (Ïw¥ò) ÂU¢Á mt®fë‹ 

thçRjhuuhd ÂU.Ã.kndhf®, ÂU¢Á mt®fS¡F ÂU«g tH§f jåmYty® 

mt®fë‹mDkÂ¡F bghUŸ it¡f¥gL»wJ.   

mYtyf¡ F¿¥ò : 

 

      nk‰f©l m£ltizæš f©LŸs gâfS¡F Ão¤j« brŒJŸs fh¥ò¤ 

bjhif %.1,65,997/-I fhy§flªj it¥ò¤ bjhif fz¡»èUªJ (Lapsed 

Deposit Account) ÂUkÂ.Ã. bgçagh¥gh(Ïw¥ò) ÂU¢Á mt®fë‹ thçRjhuuhd 

ÂU.Ã.kndhf®, ÂU¢Á mt®fS¡F ÂU«g tH§f  mDkÂ më¡fyh«. 

Ï3/573/15(ika«) 

Ô®khd« v©.501 (bghUŸ- 1) : mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 2  

               ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á, mçak§fy« nfh£l¤Â‰F£g£l gFÂfëš Ñœf©l 

gâfis ÂU.Á.jdghš, ÂU¢Á mt®fshš nk‰bfhŸs¥g£lj‰F ÏWÂ¥ g£oaš 

tH§f¥g£L é£lJ. Ï¥gâfS¡F Ão¤j« bra¦Js¦s it¥ò¤ bjhif k‰W« fh¥ò¤ 

bjhifæid ÂU«g tH§f nfhçÍŸsh®. Ñœf©LŸs gâfis nk‰bfh©lik¡F 

jâ¡ifæš v›éj jâ¡if¤ jilÍ« vG¥g¥gléšiy. 

              nk‰go x¥gªjjhu® brY¤ÂÍŸs it¥ò¤ bjhif Ï«khefuh£Á fhy§flªj 

it¥ò¤ bjhif k‰W« fh¥ò¤ bjhif gÂntLfëš Ñœf©lthW gÂÎ brŒa¥g£LŸsJ.  



t 

v© 

gâæ‹ égu« 

  x¥gªjjhu® 

bga® 

(ÂUths®fŸ) 

g£oaèš 

Ão¤j« 

brŒa¥g£l 

ehŸ 

Ão¤j« 

brŒa¥g£l 

bjhif 

(%ghæš)  

fhy§flªj it¥ò¤ 

bjhif gÂnt£oš 

g¡f v©  &  tçir 

v© 

1 2 3 4  5 6 

 
 

   bjhF¥ò 

g. 

v© 

t .          

v© 

1 

th®L v©19¡F£g£l 

ÃŸiskhef®  FW¡F¤ 

bjUéš fU§fš js«  Ó® 

brŒÍ« gâ   

kÂ¥ÕL %. 4.00 y£r« 

Ï3/2305/14 

Á.jdghš  
17.10.14 
(SD)  4% 

15822.00 VII 31 416 

2 

th®L v©14¡F£g£l 

éwF¥ng£ilæš gštif  

f£ol« f£L« gâ    

kÂ¥ÕL %. 9.95 y£r« 

Ï3/ 4534 /13 

Á.jdghš 
31.10.13 
(SD) 3% 

29611.00 VI 40 489 

3 

fhªÂ rªij¡F  vÂ®òw«  

ilk©£ #]¥ë tshf«  

ÏUr¡fu thfd« 

ãW¤Jäl«  Ïo¤J é£L 

òÂjhf f£Ljš  

kÂ¥ÕL %. 2.50 y£r« 

Ï3/ 8679 /13 

Á.jdghš 
27.03.14 
(SD) 3% 

7461.00 VII 3 2 

4 

th®L v© 14,15,19,20¡F£ 

g£l  th¡F¢ rhtofëš  

j‰fhèf  ngçnfo§,  

j©Ù® trÂ, ä‹trÂ 

brŒJ jUjš  

kÂ¥ÕL %.2.48 y£r« 

Ï3/ 2584 /16 

Á.jdghš 

12.08.16 
(SD) 4% 

9845.00 - - - 

12.08.16 
(EMD) 

4% 
4960.00 - - - 

5 

ÃçÎ v© 2¡F£g£l  

th¡F¢ rhtofëš  

j‰fhèf  mo¥gil tÂfŸ 

brŒJ jUjš  

kÂ¥ÕL %.2.30 y£r« 

Ï3/3347/14 

Á.jdghš 
26.08.14 
(SD) 4% 

9036.00 VII 20 262 

6 

th®L v© 29 uh#¥gh  ef® 

Ãujhd  rhiy k‰W« uæš 

ef® rhiyia òJ¥Ã¡F« 

gâ  

kÂ¥ÕL %.9.95 y£r« 

Ï3/195/15 

Á.jdghš 
06.04.15 
(SD) 4% 

38472.00 VIII 1 6 

bkh¤j«    115207.00 
  

 

              vdnt, g£oaèš f©LŸsthW Ï¥gâfS¡F g£oaèš Ão¤j« brŒJŸs 

fh¥ò¤ bjhif %.1,15,207/-I fhy§flªj it¥ò¤ bjhif gÂnt£oèUªJ x¥gªjjhu® 

ÂU.Á.jdghš, ÂU¢Á mt®fS¡F ÂU«g tH§f jåmYty® mt®fë‹mDkÂ¡F 

bghUŸ it¡f¥gL»wJ.   

 



 

mYtyf¡ F¿¥ò : 

 

      nk‰f©l m£ltizæš f©LŸs gâfS¡F Ão¤j« brŒJŸs fh¥ò¤ 

bjhif %.1,15,207/-I fhy§flªj it¥ò¤ bjhif fz¡»èUªJ (Lapsed 

Deposit Account) ÂU«g tH§f x¥òjš më¡fyh«. 

Ï3/2305/14(ika«) 

Ô®khd« v©.502 (bghUŸ- 2) : mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 3    

 ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Áæš, ÑH¦f©Ls¦s gâæid bghJãÂ 2019-20‹ Ñœ 

nk‰bfhŸs, x¥gªj¥òs¦ë m¿¡if v©.161/2019-20d¦ thæyhf 31.07.2019 m‹W Kjš  

Kiwahf x¥gªj¥òŸëfŸ nfhçaÂš, tu¥bg‰WŸs x¥gªj¥òŸëfis, x¥gªj¥òŸë 

T®ªjhŒÎ¡FG gçÓè¤J tH§»ÍŸs gçªJiufŸ jåmYty® k‰W« Miza® 

mt®fë‹ gh®it¡F«,  Koé‰F«  it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v© 

ntiyæ‹ égu« 

tu¥bg‰WŸs 

x¥gªjòŸëfë‹ 

égu« k‰W« x¥gªj 

rjÅj« (ÂUths®fŸ) 

F¿¥ò 

1 2 3 4 

 bgh‹kiy¡ nfh£l« , bghJ ãÂ – 2018-19  

1 bgh‹kiy¡ nfh£l«, 

th®L v©.46 m©zh 

ef® Ïiz¥ò¢ rhiyæš 

ika jL¥ò Rt® f£L« 

gâ. 

 

kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.38.15 

y£r«. 

1.  ÂU. S.B. uh#h,  

    6.98 % mÂf«. 

ng¢Rth®¤ij¡F 

Ã‹ 0.01  % FiwÎ. 

 

2. ÂU. Á. fnzr‹, 

    7.70 % mÂf«. 

eilbg‰w x¥gªj¥òŸëæš, Ïu©L  

x¥gªj¥òŸëfŸ  tu¥bg‰wÂš,                            

ÂU.S.B.uh#h, x¥gªj¡fhu® 

kÂ¥Õ£L¤  bjhifiaél 6.98 

rjÅj« TLjyhf x¥gªj¥òŸë 

bfhL¤ÂU¥ÃD«, Ïu©lhtJ 

ng¢Rth®¤ij¡F Ã‹d®,  

x¥gªjjhu®  ÂU. v°.Ã. uh#h, ÂU¢Á 

mt®fŸ jdJ 05.08.19« njÂa 

éiy¡Fiw¥ò foj¤Âš, 

kÂ¥Õ£il¡ fh£oY« 0.01  rjÅj« 

Fiwthd éiy é»j¤Âš 

gâæid nk‰bfhŸtjhf 

bjçé¤JŸsjid V‰fyh« vd 

x¥gªj¥òŸë T®ªjhŒÎ¡FG 

gçÓè¤J  gçªJiu¤JŸsij V‰W 

x¥òjš më¡fyh«. 

mYtyf¡ F¿¥ò : 

               nk‰f©l gâ¡F g¤Â v©.4š f©LŸs fhuz§fis K‹å£L 

V‰fyh« vd x¥gªj¥òŸë  T®ªjhŒÎ¡FG gçªJiu¤JŸsij V‰W  x¥òjš 

më¡fyh«. 

 (nfh¥ò v©.Ï1/5853/2019(ik)) 

Ô®khd« v©.503 (bghUŸ- 3) : mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 4  

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Áæ‹ bkh¤j gu¥gsÎ 167.23 rJu ».Û£luhF«. efç‹ 

k¡fŸ bjhif, 2011« M©L k¡fŸ bjhif fz¡bfL¥Ã‹go 916857 MF«. 

Ï«khefuh£Á 65 th®Lfis cŸsl¡»aJ.   

  Ï«khefuh£Á KGtÂYäUªJ 460 bk£ç¡ l‹ F¥igfŸ cUth»wJ. m›thW 

cUthF« F¥igfis cUthF« Ïl¤Ânyna k¡F« k‰W« k¡fhj F¥igfshf 

ju«Ãç¤J k¡F« F¥igfis cukhfÎ«, k¡fhj F¥igfis kWRH‰Á¡F«, 



vçbghUshfÎ« ga‹gL¤j jahç¡F« gâæid nk‰bfhŸs 32 Ïl§fëš  E© 

cu¡»l§FfŸ mik¤J, m§F ju« Ãç¤J bgw¥gL« F¥igfis cukhfÎ«, k¡fhj 

F¥igfis kWRH‰Á¡F« ga‹gL¤j¥g£L tU»wJ.  

  j‰nghJ, mÂfséš tu¥bgW« Ãsh°o¡ F¥igfis RRC ( Resource Recovery 

Centre) hydraulic operated rag baling machine :_y« miu¤J mjid jh®rhiy k‰W«  

kWRH‰Á brŒÍ« gâfS¡F ga‹gL¤Jtj‰F, jäHf muR jiyik¢ brayf¤Âš 

19.12.2018 m‹W öŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ (°t¢ ghu¤) Ñœ Toa 8tJ khãy 

ca®k£l¡FG T£l elto¡if F¿¥Ãš, ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Áæš Resource 

Recovery Centre 4 v©â¡if Âl¡fêÎ nkyh©ik Â£l¤Â‹ Ñœ f£L« gâfis 

nk‰bfhŸs Ñœf©lthW ãÂ xj¡ÑL brŒa¥g£LŸsJ.   

1. Â£l kÂ¥ÕL                      - %.72.00 y£r« 

2. °t¢ ghu¤ ãÂ (k¤Âa muR g§F 35%)  - %.25.20 y£r« 

3. °t¢ ghu¤ ãÂ (khãy muR g§F 55%)  - %.39.60 y£r« 

4. ef®¥òw cŸsh£Á g§F 10%                 - %.  7.20 y£r« 

            vdnt, nk‰f©l ãÂÍjéæ‹ Ñœ,  ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Áæš Ñœf©l 

étu¥go gâfŸ nk‰bfhŸs kÂ¥ÕLfŸ jahç¡f¥g£LŸsJ.  

m£ltiz  

t.        

v© 

gâfë‹ bga® 

kÂ¥Õ£L¤ 

bjhif 

(%.y£r¤Âš) 

1 
$u§f« nfh£l« th®L v© 9 mŒahs«k‹ go¤Jiw  

E©cu¡»l§F mU»š Resource Recovery Centre f£L« gâ 

22.00 

2 
mçak§fy« nfh£l« th®L v© 27 kzšthç¤Jiw rhiy  

E©cu¡»l§F mU»š Resource Recovery Centre f£L« gâ 

20.60 

3 
bgh‹kiy¡ nfh£l« th®L v© 36 bfh£l¥g£L  n#,n#.ef® 

E©cu¡»l§»š  Resource Recovery Centre f£L« gâ  

19.20 

 bkh¤j« 61.80 

             nk‰f©lthW ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Áæš 4 Ïl§fëš Resource Recovery 

Centre mik¥gj‰F %.72.00 y£r¤Â‰F efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ 

brašKiwfŸ v©.1191/Ã3/2019, ehŸ.21.01.2019š ã®thf mDkÂ tH§f¥g£LŸsJ 

nfh.mÃnõfòu« nfh£l¤Âš nghJkhd ÏltrÂ Ïšyhjjhš, 3 Ïl§fëš k£Lnk 

Resource Recovery Centre mik¥gj‰F jahç¡f¥g£LŸs kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.61.80 

y£r¤Â‰F ã®thf mDkÂ nfhç, jåmYty® k‰W« Miza® mt®fë‹ ã®thf 

mDkÂ¡F bghUŸ it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf¡F¿¥ò : 

1. m£ltizæš f©LŸs 3 gâfS¡F  jahç¡f¥g£LŸs kÂ¥ÕLfS¡F  

        ã®thf mDkÂ tH§fy«.  

2. m£ltizæš f©LŸs gâfS¡F tH§»ÍŸs %.72.00 y£r¤ÂèUªJ, 3 

gâfS¡fhd bjhif %.54.00 y£r¤ÂèUªJ gâæid nk‰bfhŸsyh«.    

3. TLjyhf V‰gL« bryéd¤ij 2019-20« M©L tuÎ  bryÎ¤ Â£l¤Âš 

tUthŒ ãÂæš Âl¡fêÎ nkyh©ik guhkç¥ò gâfŸ -kåj M‰wš c£gl  

xJ¡ÑL brŒa¥g£LŸs¤ bjhif %.2500.00 y£r¤ÂèUªJ, ef®¥òw 

cŸsh£Á g§F¤ bjhif %.7.80 y£r¤Âid xJ¡ÑL brŒJ bfhŸs mDkÂ 

tH§fyh«. 

Ï3/9546/2019(ika«) 

Ô®khd« v©.504 (bghUŸ-4) : mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

 



bghUŸ. 5  

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Áia JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ñœ F¥igæšyh 

efukhf (Garbage free City) m¿é¥ò btëæLtj‰F,  elto¡iffŸ nk‰bfhŸs¥g£L 

tU»‹wJ.  Ïj‹ bghU£L,  Ï«khefuh£Áæš cŸs gŸë khzt / khzéfŸ, k¤Âa 

khãy muR mYtyf§fŸ, t§»fŸ,  khefçš brašg£L tU« Ra cjé¡ FG¡fŸ, 

j‹dh®t bjh©L ãWtd§fŸ, ef®ey r§f§fŸ, mL¡Fkho FoæU¥ò ey r§f§fŸ, 

j‹dh®t bjh©L mYtyf§fŸ, bgUksÎ F¥ig c‰g¤Â brŒgt®fŸ, Ïuæšnt 

°nlr‹ k‰W«  kU¤JtkidfŸ M»nahçläUªJ Ï«khefçid F¥igæšyh efu«  

vd m¿é¥ò brŒtJ bjhl®ghd cWÂ bkhê foj§fs¦ bgw¥g£L, ÏJ bjhl®ghf 

bghJk¡fëläUªJ MnyhridfŸ k‰W« M£nrgidfŸ bgw VJthf 15 Âd§fŸ fhy 

mtfhr« bfhL¤J brŒÂ¤jhŸfëš m¿é¥ò 23.08.2019« njÂ ÃuRu«  brŒa¥g£lJ. 

brŒÂ¤jhŸfëš m¿é¥ò brŒJ 15 Âd§fŸ fhy mtfhr« ãiwÎ bg‰W 

M£nrgid VJ« cWÂ brŒa¥glhj fhuz¤Â‹ mo¥gilæš ÂU¢Áuh¥gŸë 

khefuh£Áia JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ñœ  F¥igæšyh efukhf (Garbage free City) 

cŸsJ vd  Ô®khd« ãiwnt‰¿l x¥òjš nt©o bghUŸ rk®¥Ã¡f¥gL»wJ. 

mYtyf¡ F¿¥ò :  

brŒÂ¤jhŸfëš m¿é¥ò brŒj 15 Âd§fŸ fhy mtfhr« ãiwÎ bg‰W        

M£nrgid VJ« cWÂ brŒa¥glhj fhuz¤Â‹ mo¥gilæš ÂU¢Áuh¥gŸë 

khefuh£Áia öŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ñœ F¥igæšyh efukhf (Garbage free City) 

cŸsJ vd Ô®khd« ãiwnt‰¿l x¥òjš më¡fyh«.  

v¢1/8157/2019 (ika«) 

Ô®khd« v©.505 (bghUŸ-5) : mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 6    

              ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á, mçak§fy« nfh£l¤Â‰F£g£l gFÂfëš               

Ñœf©l gâfis ÂU.M®.n#¡f¥, ÂU¢Á mt®fshš nk‰bfhŸs¥g£lj‰F ÏWÂ¥ 

g£oaš tH§f¥g£L é£lJ. Ï¥gâfS¡F Ão¤j« bra¦Js¦s fh¥ò¤ bjhifæid 

ÂU«g tH§f nfhçÍŸsh®. Ñœf©LŸs gâfis nk‰bfh©lik¡F jâ¡ifæš 

v›éj jâ¡if¤ jilÍ« vG¥g¥gléšiy. 

              nk‰go x¥gªjjhu® brY¤ÂÍŸs fh¥ò¤ bjhif Ï«khefuh£Á fhy§flªj 

it¥ò¤ bjhif k‰W« fh¥ò¤ bjhif gÂntLfëš Ñœf©lthW gÂÎ brŒa¥g£LŸsJ.  

t 

v© 

gâæ‹ égu« 

g£oaèš 

Ão¤j« 

brŒa¥g£l 

ehŸ 

Ão¤j« 

brŒa¥g£l 

bjhif 

(%ghæš)  

fhy§flªj it¥ò¤ 

bjhif gÂnt£oš g¡f 

v©  &  tçir v© 

1 2 3 4 5 

 
 

  bjhF¥ò 

g. 

v© 

t .          

v© 

1 

th®L v©33 bu§fhef®  Kjš bjUéš 

Ábk©£ fh‹»ß£ rhiy mik¤jš    

kÂ¥ÕL %.8.30 y£r« 

Ï3/8728/16 

21.04.15  
(SD) 4% 

31929.00 
(CF ) 

VIII 3 42 

2 

th®L v©14¡F£g£l  ó¡bfhšiy  

fêÎÚnu‰W ãiya tshf¤Â‰F R‰W¢ 

Rt® f£L« gâ  

kÂ¥ÕL %.9.95 y£r« 

Ï3/8951/16 

16.11.15  
(EMD) 

 
07.06.16  
(SD) 4% 

10000.00 
(RF) 

 
39343.00 

(WS) 

VIII 
 
 
 
- 

48 
 
 
 
- 

123 
 
 
 
- 

 bkh¤j« 

SD 
EMD 

 

71272.00 
10000.00 
81272.00 

   

 



              vdnt, g£oaèš f©LŸsthW Ï¥gâfS¡F brY¤ÂÍŸs it¥ò¤ bjhif 

k‰W« Ão¤j« brŒJŸs fh¥ò¤ bjhif %.81,272/-I fhy§flªj it¥ò¤ bjhif 

gÂnt£oèUªJ x¥gªjjhu® ÂU.M®.n#¡f¥, ÂU¢Á mt®fS¡F ÂU«g tH§f 

jåmYty® mt®fë‹ mDkÂ¡F bghUŸ it¡f¥gL»wJ.   

mYtyf¡ F¿¥ò : 

         nk‰f©l m£ltizæš f©LŸs gâfS¡F brY¤ÂÍŸs brŒJŸs fh¥ò¤ 

bjhif %.81,272/-I fhy§flªj it¥ò¤ bjhif fz¡»èUªJ (Lapsed Deposit 

Account) ÂU«g tH§f x¥òjš më¡fyh«. 

Ï3/8728/2014 

Ô®khd« v©.506 (bghUŸ-6) : mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 7  

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Áæš $u‡f« k‰W« mçak§fy« nfh£l«  gFÂfëš 

cŸs fê¥Ãl§fŸ, kiHÚ® tofhšfŸ k‰W« nkšãiy Ú®¤nj¡f bjh£ofëš t®z« 

óR« gâ M»a  kuhk¤J  gâfŸ Ko¡f¥g£L, ga‹gh£o‰F bfh©L tu¥g£LŸsJ. 

nk‰go gâfS¡F ÏWÂ g£oaš tH§f¥g£L, 3 M©LfŸ flªJ é£lJ. vdnt nk‰go 

gâfS¡F g£oaèš Ão¤j« brŒa¥£LŸs g£oaš bjhif k‰W« TLjš 

it¥òbjhif M»aitfis ÂU«g tH§F« go  ÂU.  P. ntY¢rhä  ÂU¢Á  x¥gªjjhu® 

nfhçÍŸsh®. 

ÂU.  P. ntY¢rhä  x¥gªjjhu® brY¤Âa Ãiz it¥ò¤ bjhif %.70,456/- 

Ï«khefuh£Á ãYit it¥ò¤ bjhif gÂntLfëš Ñœ¡f©lthW gÂa¥g£LŸsJ. 

              nk‰go x¥gªjjhu®fëläUªJ Ão¤j« brŒJŸs fh¥ò¤bjhif Ï«khefuh£Á 

fhy§ flªj it¥ò¤ bjhif gÂnt£oš (Lapsed Deposit Account) fy« v© 7š 

f©LŸsthW gÂÎ brŒa¥g£LŸsJ. 

t 

v© 

gâæ‹ égu« 

  x¥gªjjhu® 

bga® 

(ÂUths®fŸ) 

brY¤Âa 

Ïl«  

Ão¤j« 

brŒa¥ 

g£LŸs 

bjhif 

égu«  

bjhif 

(%ghæš) 

fhy§flªj 

ãYit 

it¥g¤ 

bjhif  

(2019-20) 

gÂnt£o‹ 

g¡f v©  &  

tçir v© 

1 2 3 4 5 6  7 

1 

th®L v©.13¡F£g£l 

x¤ijkhš bjUéš 

kiHÚ® tofhš kuhk¤J 

brŒjš k‰W« Ábk‹£ 

fh‹»ß£ js« 

mik¡F« gâ  

kÂ¥ÕL %.7.00 Ïy£r« 

Ï7/7696/2014(ika«) 

ÂU.  P. 

ntY¢rhä  

Kjš 

gFÂ 

g£oaš 

bjhif 

23.02.15 

fh¥ò¤ 

bjhif 

27620.00 

gFÂ         -VII 

g¡f« v©-    48 

t.v©      -672 

(ika 

mYtyf«) 

2 

th®L v©.29¡F£g£l 

gFÂæš uæš ef® 4.00 LL 

k‰W« nkym«Ãfhòu« 

4.00 LL bfhŸssÎŸs 

nkšãiy Ú®¤nj¡f 

bjh£ofS¡F t®z« 

óR« gâ 

kÂ¥ÕL %.4.90 Ïy£r« 

Ï7/11483/2013 (ika«)  

ÂU.  P. 

ntY¢rhä   

Kjš 

gFÂ 

g£oaš 

bjhif 

24.03.1
4 fh¥ò¤ 

bjhif 

14013.00 

gFÂ         -VIII 

g¡f« v©- 86   

t.v©      -135 

(ika 

mYtyf«) 



3 

th®L v©.29¡F£g£l 

m©zh ef® gFÂæš 

cŸs 

bghJ¡fê¥Ãl¤ij 

R‰¿Y« R‰W¢Rt. k‰W« 

guhkç¥ò gâ 

kÂ¥ÕL %.7.25 Ïy£r« 

Ï7/ 1617/2014(ika«) 

ÂU.  P. 

ntY¢rhä   

Kjš 

gFÂ 

g£oaš 

bjhif 

22.07.1
4 fh¥ò¤ 

bjhif 

28823.00 

gFÂ         -VII 

g¡f« v©-  15  

t.v©      -192 

(ika 

mYtyf«) 

                                    bkh¤j« 70456.00  

           nkY«, nk‰f©l gâæid nk‰bfh©l x¥gªjjhuU¡F  jâ¡ifæš “v›éj 

jâ¡if¤ jilÍ« Ïšiy” vd¢ rh‹W më¡f¥g£LŸsjhš, fy« v© 6š 

bjçé¡f¥g£LŸsthW Ão¤j« brŒa¥g£L fhy« flªj it¥ò¤ bjhif gÂntLfëš 

gÂÎ brŒa¥g£LŸs bjhiffis r«gªj¥g£l x¥gªjjhuU¡F ÂU«g tH§f 

jåmYty® k‰W« Miza® mt®fë‹  mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.   

mYtyf¡ F¿¥ò  : 

               nk‰f©l m£ltizæš f©LŸs gâ¡F Ão¤j« brŒJŸs fh¥ò¤ 

bjhiffŸ flªj 3 tUl§fS¡F K‹ brY¤j¥g£L fhy§flªj it¥ò¤ bjhif 

fz¡»š cŸsjhš, j‰bghGJ fhy§flªj it¥ò¤ bjhif fz¡»èUªJ (Lapsed 

Deposit Account) m¤bjhifia x¥gªjjhu® ÂU.  P. ntY¢rhä  v‹gtU¡F %.70,456 /-ia, 

ÂU«g tH§f x¥òjš më¡fyh«. 

Ï7/ 6233/ 2019(ika«) 

Ô®khd« v©.507 (bghUŸ-7) : mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 8  

 ÂU¢Á kht£l muÁjœ v©.9, ehŸ.14.12.2018š ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Áæš 65 

th®Lfis kWtiuaiw brŒa¥g£l étu§fŸ btëæl¥g£lJ. 65 th®LfS¡F 

eh‹bfšiyfŸ kWtiuaiw brŒa¥g£LŸsjhš, V‰fndt mika¥bg‰w th®L FG 

mYtyf§fëY« khWjšfŸ V‰g£LŸsJ. 

 vdnt ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Áæš kWtiuaiw brŒa¥g£l th®Lfis 

xU§»iz¤J Ñœf©LŸsthL th®L FG¡fŸ mik¡fyh«. 

t. 

v©. 

th®L FG¡fë‹  

bga®fŸ 

xJ¡ÑL brŒa¥gL« th®LfŸ 

1 $u§f« th®L FG 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 

(16 th®LfŸ) 

2 mçak§fy« th®L FG 

16, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 49, 50 

(16 th®LfŸ) 

 

3 bgh‹kiy th®L FG 

42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 

(17 th®LfŸ) 

 

4 nfh. mÃnõfòu« th®L FG 

8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 54, 55, 56, 57 

(16 th®LfŸ) 

 

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Áæš nk‰f©LŸsthW th®LfŸ xU§»iz¤J 

mik¡f¥g£LŸs th®L FG¡fë‹ étu§fis muÁ‹ x¥òjš bgw jåmYty® k‰W« 

Miza® mt®fë‹ k‹w mDkÂ¡F bghUŸ it¡f¥gL»wJ.   



mYtyf¡F¿¥ò : 

 mDkÂ tH§fyh«. 

Á5/7165/2017(ik) 

Ô®khd« v©.508 (bghUŸ-8) : mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 9   

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á nf.mÃnõfòu« nfh£l«, th®L v©53, bršth ef®  

6.00 Ïy£r« bfhŸssÎ bfh©l nkšãiy Ú®nj¡f¤bjh£o¡F bršY« 400 mm dia 

é£lKŸs taÿ® bkæ‹ nuhL gthå cztf« mU»š cil¥ò V‰g£L cŸsjhš 

th®L v© 53¡F£g£l bghJk¡fS¡F FoÚ® éãnahf« ghÂ¡f¥gL»wJ, vdnt 

cil¥ò V‰g£l gFÂæš MS Pipe k‰W« cÂç ghf§fŸ bghU¤Â rçbrŒÍ« gâia 

nk‰bfhŸtj‰F bjhif %.8.30 Ïy£r¤Ây¦ bkr®[¦. V.v[¦. gt® brhy¦ôõd¦[¦, ÂU¢Á 

ãWtd« _y« mtru mtÁa« fUÂÍ« bghJk¡fŸ ey‹ fUÂÍ« 1994M« M©L 

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á r£l« ÃçÎ 15‹ Ñœ  kÂ¥Õ£il¡ fh£oY« 0.06% Fiwthd 

éiy é»j¤Âš gâ nk‰bfhŸs¥g£lij jåmYty® mt®fë‹ gh®it¡F« 

gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ.  

mYtyf¡ F¿¥ò :   

 gh®itæ£L gÂÎ brŒayh«.    

(Ï4/7290/2019(ika«)  

Ô®khd« v©.509 (bghUŸ-9) : gh®itæ£L gÂÎ brŒa¥g£lJ. 

bghUŸ. 10  

அசு ஆணை (ப) ண்.323, நகாட்சி நிர்லாகம் ற்றும் குடிநீர் லறங்கல் 

துணம நாள்.14.07.2019ன் படி ாநகாட்சி ஓய்வூதிதார்கள் (லாழ்க்ணக துணை 

உட்பட) ற்றும் குடும்ப ஓய்வூதிதார்களுக்கு, ருத்துல நய நிதிாக 

ஓய்வூதிதார்களுக்கான லாழ்நாள் ஓய்வூதி திட்டம் 1,00,000/- (ரூபாய் ஒரு 

யட்சம் ட்டும்), குமிப்பிட்ட அறுணல ற்றும் ருத்துல சிகிச்ணசகளுக்காக இணை 

இக்குநர், ருத்துலம் ற்றும் ஊக பைிகள் அலர்களுக்கு சிகிச்ணச ததாடர்பான  

சரித்தன்ண அமிக்ணக தபற்று  அதன் அடிப்பணடில் ஓய்வூதிதார்கரின் 

உண்ணான ருத்துல தசயலின ததாணகில் 75 % லிழுக்காடு ட்டும்   

அனுதிக்கப்பட்டது. இம்ருத்துல நயநிதிக்கான சந்தாலாக ாதந்ததாறும் 

ஓய்வூதிதார்கரிடிருந்து  ரூ.150/- ற்றும் குடும்ப ஓய்வூதிதார் 

கரிடிருந்து  ரூ.100/- ட்டும் பிடித்தம் தசய்ப்பட்டு  லந்தது.  

 

இந்நிணயில் அசாணை ண்.222, நிதி (ஓய்வூதிம்)துணம நாள்.30.06.2018ல் 

புதி ருத்துல காப்படீ்டு திட்டம் 2018ல்  ஜணீய 2018 முதல் அசு 

ஓய்வூதிதார்கள் (லாழ்க்ணக துணை உட்பட) ற்றும் குடும்ப 

ஓய்வூதிர்களுக்கு, புதி ருத்துல காப்படீ்டுத்திட்டம்  அல்படுத்தப்பட்டுள்ரது.  

தற்படி  அசாணை பத்தி ண்.5(6)ல்  உள்ராட்சி நிறுலனங்கரில்  ஓய்வூதிம்  / 

குடும்ப ஓய்வூதிம் தபற்று லரும் ஓய்வூதிதார்களும் இத்திட்டத்தில்  இணை 

நகாட்சி நிர்லாக ஆணைர் அலர்கள் உரி நடலடிக்ணக தற்தகாள்ரப்பட 

தலண்டும்  னவும்,  அவ்லாறு  தற்தகாள்ரப்படும் உடன்படிக்ணக நாரது முததய 

இக்காப்படீு திட்டத்தின் பன்கள் ாநகாட்சி ஓய்வூதிதார்கள்/குடும்ப  

ஓய்வூதிதார்கள் தபம இலும்  ன்றும் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரது.  



 

இந்நிணயில் அசாணை ண்.73, நகாட்சி நிர்லாகம் ற்றும் குடிநீர் 

லறங்கல் துணம நாள்.28.05.2019 முதல் லருட காப்படீ்டுத்ததாணகண SFC 

ானித்தில் பிடித்தம் தசய்வும், ாநகாட்சி ஆணைர்கள் காப்படீ்டு 

நிறுலனத்துடன் உடன்படிக்ணக தசய்து தகாண்டு  காப்படீ்டுத்ததாணக  தசலுத்தவும் 

அசு  ஆணைிடப்பட்டுள்ரது . இவ்லசாணைின்படி   திட்டம் தசல்படுத்துலது 

குமித்து காப்படீ்டு நிறுலனத்தின் Coordinator அலர்கரின் தணயணில் 

ஆதயாசாணனக் கூட்டம்  கடந்த  19.06.2019 அன்று  நடத்தப்பட்டது.   

 

தற்படி கூட்டத்தில்  ஜணீய 2019 முதல் இத்திட்டம் தசல்படுத்தவும்,  

அதற்கான உடன்படிக்ணக தசய்துதகாள்ரவும் முடிவு தசய்ப்பட்டது.  இதன்  

ததாடர்ச்சிாக அசாணை ண்.222, நிதி (ஓய்வூதிம்)துணம நாள்.30.06.2018ல் புதி 

ருத்துல காப்படீ்டு திட்டம் 2018ன்படி காப்படீ்டு நிறுலனத்திற்கு நபர் ஒருலருக்கு 
ரூ.3800/- ற்றும் ஜிஸ்டி 18% ரூ.684/-ம் தசர்த்து (3800+684=4484/-ஐ 1686 நபர்களுக்கு 
(1686 X 4484 = ரூ.75,60,024/-ஐ தசலுத்த தலண்டும் , தலி நபர் ஒருலருக்கு நய நிதி  
சந்தாலாக ரூ .350/- லதீம் 12 ாதத்திற்கு ரூ .350X12=ரூ.4200/- ன்ம அடிப்பணடில்   
1686 ஓய்வூதிதார்களுக்கு ரூ .4200X1686=:ரூ.70,81,200/-ஐ பிடித்தம் தசய் தலண்டும் . 
அவ்லாறு பிடித்தம் தசய்ப்பட்ட தாத்த ததாணகணலிட காப்படீ்டு நிறுலனத்திற்கு 
கூடுதயாக தசலுத்தப்படும் ததாணக ரூ .4,78,824/-ஐ ாநகாட்சி தபாது நிதிியிருந்து 
தசலுத்தயாம்.  

 
ஆமள் காப்படீ்டு நிறுலன ஒருங்கிணைப்பாரர் லறிகாட்டுதயின்படி காப்படீ்டு 

நிறுலனத்திற்கு தசலுத்த தலண்டி தாத்த ததாணகில் 95% லிழுக்காடு ட்டும்    
ஒத தலணைில் ஆண்டு துலக்கத்தில்   முதயில்  ரூ.68,04,021/-ஐ தசலுத்தயாம்.  

ஆண்டு இறுதிில் தாரிக்கப்படும் பட்டியின்படி ீதம் தசலுத்தப்பட தலண்டி  

ததாணக இருப்பின்   அதணன காப்படீ்டு நிறுலனத்திற்கு  தசலுத்தயாம்.   இதற்தகன  

ஒரு பதிதலடு ஒன்று  துலங்கி  அதன் மூயம் கண்காைிக்கயாம்.  

   

  னதல மணனட்தடட் இந்திா காப்படீ்டு நிறுலனத்திற்கு ததாணக 

தசலுத்தவும்  காப்படீ்டு நிறுலனத்துடன்  உடன்படிக்ணக  தசய்து தகாள்ரவும்  தனி 
அலுலயர் அலர்கரின் ன்மத்திற்கு தபாருள் ணலக்கப்படுகிமது.  

 
அலுவலக குறிப்பு :-   
1. ஜணீய 2019ம் ாதம் முதல் புதி ருத்துல காப்படீ்டு திட்டம்  தசல்படுத்தயாம்.  
2. ஜணீய 2019ம் ாதத்தில் மணனட்தடட் இந்திா  காப்படீ்டு நிறுலனத்துடன் 

உடன் படிக்ணக தசய்து தகாள்ர அனுதிக்கயாம். 
3. ஜணீய 2019ம் ாதம் முதல் ஓய்வூதிதார் / குடும்ப ஓய்வூதிதார்கரிடம்  

ரூ.350/- பிடித்தம் தசய்யாம்.  
4. ஓய்வூதிர்/குடும்ப ஓய்வூதிதார்கரிடம் பிடித்தம் தசய்ப்பட்ட தாத்த 

ததாணகண லிட காப்படீ்டு நிறுலனத்திற்கு கூடுதயாக தசலுத்தப்படும் 
ததாணகிணன ாநகாட்சி தபாது நிதிியிருந்து தசலுத்த அனுதிக்கயாம்.  

5. முதல் வருட காப்பீட்டு ததாககக காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு தெலுத்திட  தபாது 

நிதிில்  தற்தகாள்ர அனுதிக்கயாம்.  
ந. க.எண்.பி4/8628/2018(கம்)  

Ô®khd« v©.510 (bghUŸ-10) : mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 



bghUŸ. 11  

திருச்சிாப்பள்ரி ாநகாட்சி ஓய்வூதிதார்களுக்கு லருடத்திற்கு  ஒரு 

முணம  பண்டிணக காய முன்பைம்  ரூ.2000/- லறங்கப்பட்டு  ாதம்  ரூ.200/- லதீம் 10 

ாதத்திற்கு  ாத ஓய்வூதித்தியிருந்து  பிடித்தம் தசய்ப்பட்டு லந்தது.  

இந்நிணயில்  அசு ஆணை ண்.241 (ஓய்வூதிம்) துணம,  நாள்.02.08.2019ல் 

திழ்நாடு அசு ஓய்வூதிதார்கள் ற்றும் ஆசிரிர்கள் பண்டிணக காய 

முன்பைம்  ரூ.2,000/- ரூபாியிருந்து  ரூ.4,000/- ரூபாாக  உர்த்தி  ஆணைிடப் 

பட்டுள்ரது.      

னதல ாநகட்சிில் ஓய்வு தபற்று  ஓய்வூதிம் தபற்று லரும் அணனத்து  

ஓய்வூதிதார்களுக்கு  பண்டிணக காய முன்பைம் ரூ.4000/-ஐ ாநகாட்சி 
தபாதுநிதிியிருந்து லறங்கயாம். இத்ததாணகிணன ஓய்வூதித்தியிருந்து    

ரூ.400/- லதீம்  10 ாதங்கள்  பிடித்தம் தசய்யாம்.     

   னதல ாநகாட்சி ஓய்வூதிதார்களுக்கு உத்தேச பண்டிணக காய 
முன்பைம் ரூ.4000/- லதீம் 880 X 4000 = 35,20,000/-ஐ லறங்கிட  அனுதிக்கு   
தனி அலுலயர் அலர்கரின் ன்மத்திற்கு தபாருள் ணலக்கப்படுகிமது.  

அலுவலக குறிப்பு :- 

ஓப்புதல் அளிக்கலாம்.   

ந.க.எண்.பி4/9023/2019(கம்)   

Ô®khd« v©.511 (bghUŸ-11) : mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 12   

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á, bgh‹kiy¡ nfh£l«, th®L v©.35¡F£g£l  

bgçah®ef® gFÂæš cŸs  bghJ fê¥Ãl« gGjilªJ nghÂa guhkç¥Ã‹¿ bghJk¡fŸ 

ga‹gL¤j Ïayhj ãiyæš cŸsJ. nkY« fê¥Ãl¤Â‹ Ã‹ gFÂæš khefuh£Á¡F 

brhªjkhd Ïl« fhèahf cŸsJ. Ïjdhš ÏuÎ neu§fëš r_f énuhÂfshš 

énuhjkhd brašfŸ eilbg‰w t©z« cŸsJ. vdnt Ïjid jé®¡F« bghU£L, 

gGjilªJŸs bghJ¡fê¥Ãl¤ij m¥òw¥gL¤Â, khefuh£Á¡F brhªjkhd fhè 

Ïl¤Âš òÂjhf fê¥Ãl«, ó§fh, R‰W¢Rt® k‰W« eilghij ngh‹w gâfis  

nk‰bfhŸs nt©oaj‹ mtÁa« fUÂ %.28.00  Ïy£r¤Â‰F  kÂ¥ÕL jah® brŒJ 

ã®thf mDkÂ nfhç jå mYty® k‰W« Miza® mt®fë‹ gh®it¡F« mDkÂ¡F« 

bghUs¦ it¡f¥gL»wJ.  

mYtyf¡F¿¥ò.  

1. kÂ¥Õ£L¤ bjhif %.28.00 Ïy£r¤Â‰F ã®thf mDkÂ më¡fyh«. 

2. 2019-2020« M©o‹ ÂU¤Âa tuÎ bryÎ¤Â£l¤Âš rhiy  Ïju¥gâfŸ 

v‹w jiy¥Ã‹ Ñœ Ï¥gâia nk‰bfhŸs mDkÂ më¡fyh«.       

  Ï2/9463/2019(ika«) 

Ô®khd« v©.512 (bghUŸ-12) : mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

 



bghUŸ. 13  

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á bgh‹kiy¡ nfh£l gFÂfëYŸs 41 v©â¡if 

nkšãiy Ú®nj¡f bjh£o tshf§fëš cŸs  thšÎ bjh£ofis R¤j« brŒjš, 

ng¡»§ fÁÎfis rçbrŒjš, FoÚ® g»®khd thšÎfis Ïa¡Fjš k‰W« nrhoa« 

iA¥ngh FnshiuL g«ò br£L M»aitfis Xuh©o‰F Ïa¡» guhkç¡F« 

gâæid nkw¦bfhs¦tjw¦F kÂ¥ÕL %.97.40 Ïy£r¤Âw¦F  jå mYty® kw¦W« 

Miza® mt®fëd¦ ehs¦.15.07.2019y¦ ã®thf mDkÂ bgw¥g£Ls¦sjid bjhl®ªJ, 

x¥gªj¥òs¦ë m¿¡if v©. 105/2019-20d¦ thæyhf 14.08.2019 md¦W Kjd¦Kiwahf 

x¥gªj¥òs¦ë nfhçaÂy¦ tu¥bgw¦Ws¦s ÑH¦¡f©l x¥gªj¥òs¦ëfis x¥gªj¥òs¦ë 

T®ªjha¦Î¡FG gçÓè¤J tH§»Ís¦s gçªJiufs¦ jå mYty® kw¦W« Miza® 

mt®fëd¦ gh®it¡F« Koéw¦F« it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v© 

ntiyæ‹ égu« 

tu¥bg‰WŸs  x¥gªj¥ 

òŸëfë‹  égu« 

 

F¿¥ò 

x¥gªjjhu® bga® 

x¥gªj 

rjÅj« 

1 2 3 4 5 

 bghJ ãÂ 2019-20 

1 bgh‹kiy¡nfh£l 

gFÂfëYŸs 41 

v©â¡if nkšãiy 

Ú®nj¡f bjh£o 

tshf§fëš cŸs thšÎ 

bjh£ofis R¤j« 

brŒjš ng¡»§ fÁÎfis 

rçbrŒjš FoÚ® g»®khd 

thšÎfis Ïa¡Fjš 

k‰W« nrhoa« iA¥ngh 

FnshiuL 12 g«ò br£L 

M»aitfis 

Xuh©o‰F Ïa¡» 

guhkç¡F« gâ  

 

kÂ¥ÕL %.97.40  Ïy£r« 

1.  M/s.  A.S. Power 

Solutions 
  ÂU¢Á 

 

 

0.05% 

FiwÎ 

 

 

bgw¥g£l x¥gªj¥òŸëfëš 

M/s A.S. Power Solutions 
TrichyãWtd«  kÂ¥Õ£il¡ 

fh£oY« 0.05% Fiwthf 

x¥gªj¥òŸë tH§»ÍŸsij 

Vw¦fyh« vd x¥gªj¥òŸë 

T®ªjhŒÎ¡ FG  gçÓè¤J 

gçªJiu¤JŸsij V‰W  

x¥òjš më¡fyh«. 

2. M/s Power 
Electrical works  
ÂU¢Á 

               

4.88% 

TLjš 

 

mYtyf¡ F¿¥ò : 

nk‰f©l m£ltizæš f©LŸs gâ¡F g¤Â v© 5š F¿¥Ã£Ls¦s 

fhuz§fis Kd¦å£L Fiwªj x¥gªj¥òs¦ëfis Vw¦fyh« vd x¥gªj¥òŸë T®ªjhŒÎ 

FG gçªJiu¤JŸsij V‰W jå mYty® kw¦W« Miza® x¥òjy¦ më¡fyh«.  

Ï4/5055/2019/ika«  

Ô®khd« v©.513 (bghUŸ-13) : mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 14 

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Áæš  gUt kiH fhy§fëš bghêÍ« kiHÚçid 

bghJk¡fŸ j§fsJ ÅLnjhW« nrä¤J it¡f K‹nd‰ghLfshf “kiHÚ® nrfç¥ò” 

F¿¤j és¡f¡ ifnaL kehfuh£Á všiy¡FŸ ml§»ÍŸs bghJ k¡fS¡F 

éê¥òz®Î V‰gL¤J« éjkhf jäHf muR k‰W« Cuh£Á¤ Jiwahš m§Ñfç¡f¥g£l 

kiHÚ® nrfç¥ò F¿¤j és¡f¡ ifnaL 50000 v©â¡if Åj« m¢ro¤J, bghJ 



k¡fS¡F éãnahf« brŒa, cŸq® ãWtd§fëläUªJ éiy¥òŸë nfhu¥g£lÂš, 

Fiwªj éiy¥òŸëahf M/s.jŠir Ãu° ÂU¢Á ãWtd¤Âd® ( xU ifna£o‰F  

%.5.00 fhRfŸ+ GST 12%)  50000 ifnaLfS¡F %.2,50,000/- k‰W« GST %.30,000/- 

Mf bkh¤j« %.2,80,000/-¡F m¢ro¤J tH§Ftjhf bjçé¤JŸsh®.     

vdnt, mtru mtÁa« fUÂÍ«, muR ã®zæ¤j fhy¡bfLé‰FŸ gâfis 

Ko¡F« bghU£L« nk‰f©l ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á r£l« 1994 ÃçÎ 15‹ Ñœ 

gâæid Fiwªj éiy¥òŸë bfhL¤JŸs M/s.jŠir Ãu° ãWtd¤jhçl« 

nk‰bfhŸs¥g£lj‰F«, mj‰fhd bryéd¤ bjhif %.2,80,000/-I (tçfŸ c£gl)  

nk‰f©l ãWtd¤jhU¡F tH§Ftj‰F« jå mYty® k‰W« Miza® mt®fë‹ 

mDkÂ¡F bghUŸ it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf¡ F¿¥ò :   

 mDkÂ më¡fyh«. 

 (Á5/9541/2019(ika«)  

Ô®khd« v©.514 (bghUŸ-14) : mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 15     

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á jiyik Ú®¥gâ ãiya« f£L¥gh£oš cŸs fby¡l® 

btš Ú®¥gâ ãiya« v© 1,2,3 bghJ jiuk£l Ú® nrfç¡F« »zW – M©lt® 

MÁuk«, Mstªjh‹ go¤Jiw, bgh‹kiy¥g£o Ïilãiy Ú®nj¡f bjh£o, M»a 

Ú®¥gâ ãiya§fis Xuh©ow¦F Ïa¡» guhkç¡F« gâæid nkw¦bfhs¦tjw¦F 

kÂ¥ÕL %.65.50 Ïy£r¤Âw¦F jå mYty® kw¦W« Miza® mt®fëd¦ Ô®khd v©.319, 

ehs¦.03.07.2019y¦ ã®thf mDkÂ bgw¥g£Ls¦sjid bjhl®ªJ, x¥gªj¥òs¦ë m¿¡if               

v©.127/2019-20d¦ thæyhf 30.07.2019 md¦W Kjd¦Kiwahf x¥gªj¥òs¦ë nfhçaÂy¦ 

tu¥bgw¦Ws¦s ÑH¦¡f©l x¥gªj¥òs¦ëfis x¥gªj¥òs¦ë T®ªjha¦Î¡FG gçÓè¤J 

tH§»Ís¦s gçªJiufs¦ jå mYty® kw¦W« Miza® mt®fëd¦ gh®it¡F« 

Koéw¦F« it¡f¥gL»wJ. 

 

t. 

v© 

ntiyæ‹ égu« 

tu¥bg‰WŸs  x¥gªj¥ 

òŸëfë‹  égu« 

 

F¿¥ò 

x¥gªjjhu® 

bga® 

x¥gªj 

rjÅj« 

1 2 3 4 5 

 bghJ ãÂ 2019-20 

1 ÂU¢Áuh¥gs¦ë khefuh£Á 

f£L¥gh£oy¦ cs¦s 

fby¡l® bty¦ Ú®¥gâ 

ãiya«, v©.1,2,3 bghJ 

jiuk£l Ú® nrfç¡F« 

»zW – M©lt® 

MÁuk«, Mstªjh‹ 

go¤Jiw, bgh‹kiy¥g£o 

Ïilãiy Ú®nj¡f bjh£o, 

M»a Ú®¥gâ 

ãiya§fis Ïa¡» 

guhkç¡F« gâ 

 

kÂ¥ÕL %.65.50  Ïy£r« 

1.  M/S A.S. Power 

Solutions Trichy  

0.06% 

FiwÎ 

Ïizajs« _ykhfÎ«, 

neçY« bgw¥g£l x¥gªj¥ 

òŸëfëš M/S A.S. Power 

Solutions Trichy, ãWtd«  

kÂ¥Õ£il¡ fh£oY«  0.06% 

Fiwthf x¥gªj¥òŸë 

tH§»ÍŸsij Vw¦fyh« vd 

x¥gªj¥òŸë T®ªjhŒÎ¡ 

FG  gçÓè¤J gçªJiu¤ 

JŸsij V‰W  x¥òjš 

më¡fyh«. 

ÂU. í.í.r¡Â 

ntš, 

ÂU¢Á, 

  

1.06% 

TLjš 

mYtyf¡ F¿¥ò : 

nk‰f©l m£ltizæš f©LŸs gâ¡F g¤Â v© 5š F¿¥Ã£Ls¦s 

fhuz§¦fis Kd¦å£L Fiwªj x¥gªj¥òs¦ëfis Vw¦fyh« vd x¥gªj¥òŸë 



T®ªjhŒÎ FG gçªJiu¤JŸsij V‰W jåmYty® kw¦W« Miza® x¥òjy¦ 

më¡fyh«.  

Ï4/5310/2019(ika«)  

Ô®khd« v©.515 (bghUŸ-15) : mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

bghUŸ. 16  

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á, bgh‹kiy¡ nfh£l¤Â‰F£g£l k¤Âa ngUªJ 

ãiya« bj‰F kho f£ol¤Â‹ Ñœ¥òw« cŸs Ábk©£ Tiu f£ol« 165 rJu mo 

filia  khj thlif¡F mo¥gilæš ga‹gL¤Â¡ bfhŸs cçk« tH§f 17.09.2019 

m‹W bghJ Vy« / x¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš  bgw¥g£l étu§fŸ Ñœ¡f©lthW 

rk®Ã¡f¥gL»wJ. 

 

t. 

v©. 

f£ol 

filæ‹ 

égu« 

bghJ 

Vy¤Âš 

fyªJ 

bfh©L 

Vy« 

nfhu¥g£l 

étu« 

x¥gªj¥òŸë më¤jt®fŸ 

étu«, bghW¥ò bjhif 

k‰W« t§» tiunthiy 

égu«  

x¥gªj¥ò

Ÿë 

bjhif 

(%ghŒ) 

F¿¥ò 

  1 k¤Âa 

ngUªJ 

ãiya«, 

bj‰F kho 

f£ol¤Â‹ 

Ñœ¥òw« 

cŸs 

Ábk©£ 

Tiu 

f£ol«  

(165 r.mo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xUtU« 

fyªJ 

bfhŸs 

éšiy. 

 

1. ÂU.v«.jäHur‹, 

j/bg.Kåah©o, 

68, féghuÂ ef®, 

cilah‹g£o, rh¤j}®,  

ÂU¢Á – 21. 

 

bghW¥ò bjhif 

%.50,000/- 

Indian Bank 
Date: 07.09.2019 
t§» nf£ò tiunthiy 

v©.543369 

 

2.ÂU.v°.òfnHªÂu‹, 

j/bg. rhäehj‹, 

1/35, btŸshs¤ bjU, 

Kåts‹Fo, ÏY¥ó® 

t£l«, ju§f«gho 

jhYfh, ehf¥g£od« 

kht£l«. 

 

bghW¥ò bjhif 

%.50,000/- 

CUB Bank 
Date:07.09.2019 
t§» nf£ò tiunthiy 

v©.648941 

 

 

 

9075/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9900/- 

 

ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á, 

bgh‹kiy nfh£l«, k¤Âa 

ngUªJ ãiya« bj‰F kho 

f£ol¤Â‹ Ñœ òw« cŸs 

Ábk©£ Tiu f£ol« 165 

r.mo f£ol filia   

17.09.2019  m‹W bghJ Vy« 

/ x¥gªj¥òŸë nfhu¥ 

g£lÂš  ÏUt® fyªJ 

bfh©L x¥gªj¥òŸë 

më¤JŸsd®. 

 1. ÂU. jäHur‹ mt®fŸ 

r.mo x‹W¡F %.55/- Åj« 

165x55 %.9075/- «,  

2. ÂU.v°. òfnHªÂu‹ 

mt®fŸ r.mo  x‹W¡F 

%.60/-Åj« 165x60= 

%9900/-« x¥gªj¥òŸë 

nfhçÍŸsh®fŸ.   nk‰f©l 

Ïl¤Â‰F bgh¿æaš 

Ãçéš ÏUªJ j‰nghija 

rªij kÂ¥ò  khj thlif 

r.mo¡F %.54/- Åj« xU 

khj¤Â‰F %.8900/- vd 

ã®za« brŒa¥g£LŸsJ.  

vdnt  bgw¥g£l Ïu©L 

x¥gªj¥òŸëfëš 

ÂU.v°.òfnHªÂu‹ 

më¤JŸs x¥gªj¥ 

òŸëahdJ ÂU. v«. 

jäHur‹ më¤JŸs 

x¥gªj¥òŸë bjhifia 

él TLjyhfÎ« 

bgh¿æa® Ãçéš ã®za« 

brŒa¥g£l j‰nghija 

rªij kÂ¥ò  khj thlif 

bjhifia él 

TLjyhfÎ« cŸsJ. 

nkY« k¤Âa ngUªJ 



ãiya« f£ol filfëš 

tNš brŒa¥gL« rJu 

mo¡F %.57.50/- Åj« 

165x57.50=%9488 

tNè¡f¥g£L tU»wJ 

vdnt   ca®ªjg£r 

x¥gªj¥òŸë më¤JŸs 

ÂU.v°.òfnHªÂu‹ 

v‹gtU¡F nk‰f©l 

Ïl¤ij khj thlif¡F 

khk‹w Ô®khd v©.183 

k‰W« 184 ehŸ.05.08.2005š 

x¥òjš tH§fg£lÂš 

bjçé¡f¥g£LŸs 

ãgªjidfë‹ 

mo¥gilæY«,   murhiz 

(ãiy) v© 92 ehŸ. 

03.07.2007‹ mo¥gilæš 

ga‹gL¤Â¡bfhŸs cçk« 

tH§f  jå mYty® k‰W« 

Miza® mt®fë‹ 

gçÓyid¡F« x¥òjY¡F« 

rk®¥Ã¡f¥gL»wJ. 

mYtyf¡F¿¥ò: 

murhiz(ãiy) v©92 ehŸ 03.07.2007‹ goÍ«, khk‹w Ô®khd v©183 k‰W« 

184 ehŸ-05.08.2005š x¥òjš tH§fg£lÂš bjçé¡f¥g£LŸs ãgªjidfë‹ 

mo¥gilæY«, nk‰f©l f£ol fil¡F ca®ªjg£r khjthlif¡fhd x¥gªj¥òŸë 

nfhçÍŸs ÂU.v°.òfnHªÂu‹ v‹gtU¡F khj thlif %.9,900/-vd ã®za« brŒJ 

nrit tçÍl‹ tNš brŒa x¥òjš tH§fyh«. 

(nfh¥ò v©.m1/7182/2019(bgh‹))  

Ô®khd« v©.516 (bghUŸ-16) : mYtyf¡ F¿¥Ãid V‰W mDkÂ më¡f¥g£lJ. 

 

 (x¥g«) – e. Ïué¢rªÂu‹, 

jåmYty® k‰W« Miza®, 

 ÂU¢Áuh¥gŸë khefuh£Á.    


