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mwªjh§;» efuh£Á Miza® mt®fë‹ etk;gu;  -2022   khj¤Â‰fhd eh£F¿¥ò 
k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ. 

  

mYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥òmYtyf F¿¥ò:-  gÂÎ brŒayh«. 
 

jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:----    190190190190 
jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:----     mYtyf 
Fwpg;g[ gjpt[ 
bra;ag;gl;lJ. 

bghUbghUbghUbghUŸŸŸŸ    
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mwªjh';» efuh£Á bgh¿ahs® mt®fë‹ etk;gu; -2022«  khj¤Â‰fhd 
eh£F¿¥ò k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F« it¡f¥gL»wJ. 

 

mmmmYtyf F¿¥òYtyf F¿¥òYtyf F¿¥òYtyf F¿¥ò:-  gÂÎ brŒayh«. 
 

jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:----    191191191191 
    
jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:----      mYtyf 
Fwpg;g[ gjpt[ 
bra;ag;gl;lJ.  

bghUbghUbghUbghUŸŸŸŸ    
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mwe;jh';fp efuhl;rp fl;Lg;ghl;od; fPH; ,a';fptUk; efuhl;rp eLepiyg;gs;sp 
vy;.vd;.g[uk;/ efuhl;rp eLepiyg;gs;sp nkw;F kw;Wk; efuhl;rp Jtf;fg;gs;sp fpHf;F Mfpa 
_d;W  gs;spfspy;  gapYk;  khzt/ khzptpau;fs; Mz;L bghJj; nju;t[fSf;F 
jahuhtJ/ khjpup tpdh tpilfs; tH';FtJ/ khztu;fspd; thrpg;g[ jpwid nkk;gLj;Jk; 
tpjkhf  khztu;fspd; eyd; fUjp jpdrup jkpH; ehspjH;  01.01.2023 Kjy; 31.03.2023 tiu 
(rdpf;fpHik kw;Wk;  "hapw;Wf; fpHik Mfpa ,U jpd';fs; ePf;fyhf)  gs;spf;F jyh 
_d;W tPjk; tpepnahfk; bra;jpl kd;wj;jpd; mDkjpf;F. 
 

jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:----    192 
    
jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:----      mYtyf 
Fwpg;g[ 1/2  
mDkjpf;fg;gl;lJ.  



    
mytyf Fwpg;g[:mytyf Fwpg;g[:mytyf Fwpg;g[:mytyf Fwpg;g[:----    

1) kd;wk; mDkjpf;fyhk; 
2) nkw;go brytpdj;ij 2022-2023k;Mz;L fy;tp epjpapy; ,Ue;J 

brytplt[k; kd;wk; mDkjpf;fyhk;. 

bghUbghUbghUbghUŸŸŸŸ    
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         ,e;efuhl;rpapy; FHha; bghUj;Jeuhf gzpGhpe;j jpU.R. fhu;j;jpnafd;  vd;gth; 
jd;id 22.11.2022 Kjy; mwe;jh';fp efuhl;rp FHha; bghUj;Jeu; gzpapypUe;J 
tpLtpj;jij vjpu;j;J  nrd;id cah;ePjp kd;w kJiu fpisapy; efuhl;rp epu;thf 
,af;Feu;/ brd;id kw;Wk; efuhl;rp Mizau; mtu;fSf;F vjpuhf njhlug;gl;l tof;F 
vz;. W.P (MD) No.27375 of 2022-f;F  ,e;efuhl;rp rhh;ghf M[uhd jpU.A.K. khdpf;fk;> 
muR tof;fwpQh;  mth;fSf;F cz;lhd tof;F fl;lzk; &.9500/-I toq;f 
kd;wj;jpd; mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ. 
 
mYtyf Fwpg;GmYtyf Fwpg;GmYtyf Fwpg;GmYtyf Fwpg;G:               :               :               :               mDkjpf;fhyk; 
 
 

jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:----    193 
    
jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:----  mYtyf 
Fwpg;g[ mDkjpf;fg;gl;lJ.     

bghUbghUbghUbghUŸŸŸŸ    
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                                    ,e;efuhl;rpapy; J}a;ik gzpahsuhf gzpGhpe;J tUk; jpU.R.nre;jl;bf;fhis 
vd;gth; fsg;gzp cjtpahsh; gzp toq;f Nfhhp nrd;id cah;ePjp kd;w kJiu 
fpisapy; njhlug;gl;l tof;F vz;.(MD) W.P.(MD)No.18143 of 2019-y; ,e;efuhl;rp 
rhh;ghf M[uhd jpU.vd;. Kj;Jtp#ad; muR tof;fwpQh; mth;fSf;F cz;lhd tof;F 
fl;lzk; &.9>500/-I toq;f kd;wj;jpd; mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ. 
 
mYtyf FmYtyf FmYtyf FmYtyf Fwpg;G:wpg;G:wpg;G:wpg;G:----           kd;wk; mDkjpf;fhyk; 
 
 
 

jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:----    194 
    
jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:----      mYtyf 
Fwpg;g[ mDkjpf;fg;gl;lJ. 



bghUbghUbghUbghUŸŸŸŸ    
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           mwªjh§» efuh£Á Kjš ãiy efuh£ÁahF«. Ïj‹ bkh¤j gu¥gsÎ 7.10 rJu 
»nyh Û£luhF«. Ïªefuh£Áæš Âdrç nk‰bfhŸs¥gL« Â£l¥gâ k‰W« FoÚ® 
éãnahf« brŒÍ« gâfŸ MŒÎ brŒa bgh¿æaš Ãçé‰F 1 <¥ò«, Miza® mt®fŸ 
Â£lgâfis MŒÎ brŒaÎ« m›t¥nghJ kht£l M£Á¤jiyt®, efuh£Á k©ly 
Ïa¡Fe® mt®fë‹ MŒÎ T£l§fëš fyªJ¡bfhŸs 1 <¥ò« cŸsJ.  
             nkY« òÂjhf bghW¥ng‰WŸs ef®k‹w jiytU¡F gâfis MŒÎ 
nk‰bfhŸs TLjyhf xU thfd« njit¥gL»wJ. 
               vdnt mwªjh§» efuh£Áæš ef®k‹w jiyt® mt®fë‹ ga‹gh£o‰F òÂa 
<¥ò thfd« (Scorpio) th§f MF« c¤njr bryéd¤ bjhif %.16,82,000/- ( gÂdhW 
y£r¤Â v‹g¤Â Ïu©lhæu¤J k£L« ) k‹w¤Â‹ mDkÂ¡F. 
 

mYtyf Fwpg;gmYtyf Fwpg;gmYtyf Fwpg;gmYtyf Fwpg;g[ 
 

1. efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe®, br‹id mt®fë‹ mDkÂ bg‰W thfd« th§f 
elto¡if nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. nk‰go thfd« th§Ftj‰fhd ãÂæid efuh£Á bghJ ãÂæèUªJ 
bryéd« nk‰bfhŸs k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

3. thfdj;jpid ,af;f bjhFg;g{jpaj;jpy; epakdk; bra;ag;gLk; xl;Leu; Cjpak; 
kw;Wk; vupbghUSf;F MFk; brytpdj;ij bghJ epjpapypUe;J brytpdk; bra;a 
mDkjpf;fyhk;. 

 

jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:----    195 
    
jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:----      mYtyf 
Fwpg;g[ 1/2 kw;Wk; 3 
mDkjpf;fg;gl;lJ.  
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          இ�நகரா�சியி� க�வி நிதியி� கீ� கீ�க�ட பணி ேம�ெகா�ள 
இ�நகரா�சியி� க�வி நிதியி� கீ� கீ�க�ட பணி ேம�ெகா�ள இ�நகரா�சியி� க�வி நிதியி� கீ� கீ�க�ட பணி ேம�ெகா�ள 
இ�நகரா�சியி� க�வி நிதியி� கீ� கீ�க�ட பணி ேம�ெகா�ள 23.11.2022 

  
 அ�� 
அ�� அ�� 
அ�� 

ஒ�ப�த� �ளி ேகாாியதி� வர�ெப�ற ஒ�ப�த� �ளிக� ம��" அவ�றி� ஒ� ேநா#$�ப�%ய� 
ஒ�ப�த� �ளி ேகாாியதி� வர�ெப�ற ஒ�ப�த� �ளிக� ம��" அவ�றி� ஒ� ேநா#$�ப�%ய� ஒ�ப�த� �ளி ேகாாியதி� வர�ெப�ற ஒ�ப�த� �ளிக� ம��" அவ�றி� ஒ� ேநா#$�ப�%ய� 
ஒ�ப�த� �ளி ேகாாியதி� வர�ெப�ற ஒ�ப�த� �ளிக� ம��" அவ�றி� ஒ� ேநா#$�ப�%ய� 

ம�ற&தி� பா'ைவ#$ )%*#$"
ம�ற&தி� பா'ைவ#$ )%*#$"ம�ற&தி� பா'ைவ#$ )%*#$"
ம�ற&தி� பா'ைவ#$ )%*#$". 
 

 

 

jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:----    196 
    
jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:----      mYtyf 
Fwpg;g[ 1/2 
mDkjpf;fg;gl;lJ.  



வ
வவ
வ. 

எ�
எ�எ�
எ� 

பணியி� விபர" 
பணியி� விபர" பணியி� விபர" 
பணியி� விபர"  மதி�,�- 

மதி�,�- மதி�,�- 
மதி�,�- 

ெதாைக 
ெதாைக ெதாைக 
ெதாைக %%%% 

  
 

ல�ச&
ல�ச&ல�ச&
ல�ச&தி�

தி�தி�
தி� 

ஒ�ப�ததார' ெபய'
ஒ�ப�ததார' ெபய'ஒ�ப�ததார' ெபய'
ஒ�ப�ததார' ெபய' ஒ�ப�த� �ளி 

ஒ�ப�த� �ளி ஒ�ப�த� �ளி 
ஒ�ப�த� �ளி 

சதவிகித"
சதவிகித"சதவிகித"
சதவிகித" 

1. 
அற�தா/கி நகரா�சி 
அற�தா/கி நகரா�சி அற�தா/கி நகரா�சி 
அற�தா/கி நகரா�சி 

எ�
எ�எ�
எ�.எ�

எ�எ�
எ�. ர" நகரா�சி 

 ர" நகரா�சி  ர" நகரா�சி 
 ர" நகரா�சி 

ப�ளியி� வ'ண" 0சி 
ப�ளியி� வ'ண" 0சி ப�ளியி� வ'ண" 0சி 
ப�ளியி� வ'ண" 0சி 

ம��" மராம&1 பணிக� 
ம��" மராம&1 பணிக� ம��" மராம&1 பணிக� 
ம��" மராம&1 பணிக� 

ேம�ெகா�2த�
ேம�ெகா�2த�ேம�ெகா�2த�
ேம�ெகா�2த�     

 
 
2.00 

தி3
தி3தி3
தி3.%ெம4ஞான" 

%ெம4ஞான" %ெம4ஞான" 
%ெம4ஞான" 

ஒ�ப�ததார'
ஒ�ப�ததார'ஒ�ப�ததார'
ஒ�ப�ததார' 

0.14%மதி�,�%
மதி�,�%மதி�,�%
மதி�,�%

�$ $ைற*
�$ $ைற*�$ $ைற*
�$ $ைற* 

தி3
தி3தி3
தி3.பி

பிபி
பி.ேமாக�ரா

ேமாக�ராேமாக�ரா
ேமாக�ரா

7ஒ�ப�ததார'
7ஒ�ப�ததார'7ஒ�ப�ததார'
7ஒ�ப�ததார' 

0.45% 

மதி�,�%�$ 
மதி�,�%�$ மதி�,�%�$ 
மதி�,�%�$ 

அதிக"
அதிக"அதிக"
அதிக" 

 

அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� .     
1. ம�ற"

ம�ற"ம�ற"
ம�ற" )%*ெச4யலா"

)%*ெச4யலா")%*ெச4யலா"
)%*ெச4யலா". 

2. பணியி�
பணியி�பணியி�
பணியி� அவசர

அவசரஅவசர
அவசர அவசிய"

அவசிய"அவசிய"
அவசிய" க3தி

க3திக3தி
க3தி $ைற�த

$ைற�த$ைற�த
$ைற�த ஒ�ப�த� �ளி

ஒ�ப�த� �ளிஒ�ப�த� �ளி
ஒ�ப�த� �ளி வழ/கிய

வழ/கியவழ/கிய
வழ/கிய நி�வன&தி�$

நி�வன&தி�$நி�வன&தி�$
நி�வன&தி�$ 

நக'ம�ற
நக'ம�றநக'ம�ற
நக'ம�ற தைலவாி�

தைலவாி�தைலவாி�
தைலவாி� )�அ:மதி

)�அ:மதி)�அ:மதி
)�அ:மதி ெப��

ெப��ெப��
ெப�� பணி

பணிபணி
பணி உ&திர*

உ&திர*உ&திர*
உ&திர* வழ/கியைத

வழ/கியைதவழ/கியைத
வழ/கியைத ம�ற"

ம�ற"ம�ற"
ம�ற" ஏ�கலா"

ஏ�கலா"ஏ�கலா"
ஏ�கலா" 

 

bghUbghUbghUbghUŸŸŸŸ    
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          Ïªefuh£Á FoÚ® guhkç¥ò gâ¡F nkh£lh® k‰W« g«ò gGJ Ú¡f« brŒÍ« gâ 
nk‰bfhŸs ef®k‹w Ô®khd v© 19 ehŸ 08.04.2022 š %ghŒ 10.00 y£r« 
mDkÂ¡f¥g£LŸsJ, nk‰f©l mDkÂ¡f¥g£l bryÅd¤bjhifæš nkh£lh® gGJ 
Ú¡f« brŒa éiy¥òŸë nfhçaÂš Ñœf©lthW tu¥bg‰w éiy¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ 
gh®it¡F« Koé‰F«. 
 

t. v© ãWtd¤Â‹ bga® bjhif 

1 TVSC Services, Thanjauvr %.19750/- 
2 Kanmani Agencies, Thanjavur %.21060/- 
3 Saravana Agencies, Thanjavur %.20410/- 

 

jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:----    197 
    
jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:----      mYtyf 
Fwpg;g[ 1/ 2 
mDkjpf;fg;gl;lJ.  



mYtyf Fwpg;gmYtyf Fwpg;gmYtyf Fwpg;gmYtyf Fwpg;g[ 
1) Fiwªj éiy¥òŸë tH§»ÍŸs TVSC Services, Thanjauvr            

 v‹w ãWtd¤Â‹ éiy¥òŸëæid ம�ற� V‰fyh«. 
2)  k‹w mDkÂæid vÂ®neh¡» ef® k‹w jiytç‹ K‹ mDkÂ bg‰W ntiy c¤ÂuÎ tH§»aijÍ« 

k‹w« mDkÂfyh« 

bghUbghUbghUbghUŸŸŸŸ    
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             Ïªefuh£Á FoÚ® guhkç¥ò gâ¡F nkh£lh® k‰W« g«ò gGJ Ú¡f« brŒÍ« gâ 
nk‰bfhŸs ef®k‹w Ô®khd v© 19 ehŸ 08.04.2022 š %ghŒ 10.00 y£r« 
mDkÂ¡f¥g£LŸsJ, nk‰f©l mDkÂ¡f¥g£l bryÅd¤bjhifæš nkh£lh® k‰W« 
g«ò gGJ Ú¡f« brŒa éiy¥òŸë nfhçaÂš Ñœf©lthW tu¥bg‰w éiy¥òŸëfŸ 
k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F«. 
 

t. v© ãWtd¤Â‹ bga® bjhif 

MOTOR 

1 TVSC Services, Thanjauvr %. 18550 /- 
2 Kanmani Agencies, Thanjavur %. 19640 /- 
3 Saravana Agencies, Thanjavur %. 21940 /- 

PUMP 

1 TVSC Services, Thanjauvr %. 17960 /- 
2 Saravana Agencies, Thanjavur %. 19400 /- 
3 Kanmani Agencies, Thanjavur %. 20190 /- 

 

mYtyf Fwpg;gmYtyf Fwpg;gmYtyf Fwpg;gmYtyf Fwpg;g[ 
1) Fiwªj éiy¥òŸë tH§»ÍŸs TVSC Services, Thanjauvr            

 v‹w ãWtd¤Â‹ éiy¥òŸëæid ம�ற� V‰fyh«. 
2222))))  k‹w mDkÂæid vÂ®neh¡» ef® k‹w jiytç‹ K‹ mDkÂ bg‰W ntiy 

c¤ÂuÎ tH§»aijÍ« k‹w« mDkÂfyh«    

jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:----    198 
    
jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:----      mYtyf 
Fwpg;g[ 1/2 
mDkjpf;fg;gl;lJ.  



bghUbghUbghUbghUŸŸŸŸ    
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           Ïªefuh£Á bgh¿æaš ÃçÎ k‰W« FoÚ® guhkç¥ò ÃçÎ thfd« gGJ Ú¡f« 
brŒÍ« gâ nk‰bfhŸs ef®k‹w Ô®khd v© 46 ehŸ 27.05.2022 š %ghŒ 10.00 y£r« 
mDkÂ¡f¥g£LŸsJ, nk‰f©l mDkÂ¡f¥g£l bryÅd¤bjhifæš TN-55-AY-4797 
thfd¤Â‰F òÂa ildnkh gGJ Ú¡f« brŒa k‰W« ng£lç th§f  flªj 21.12.2022 
m‹W éiy¥òŸë nfhçaÂš Ñœf©lthW tu¥bg‰w éiy¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ 
gh®it¡F« Koé‰F«. 
 

t. v© X¥gªjjhu® bga® bjhif 

1 
$ fzgÂ nkh£lh°, 
òJ¡nfh£il 

%.16080/- 

2 
$ by£Rä M£nlh nfça®,   
òJ¡nfh£il 

%.17700/- 

3 
m‹id M£nlh x®¡°,  
òJ¡nfh£il 

%.18880/- 

 

mYtyf Fwpg;gmYtyf Fwpg;gmYtyf Fwpg;gmYtyf Fwpg;g[ 
 

1) Fiwªj éiy¥òŸë tH§»ÍŸs $ fzgÂ nkh£lh°, òJ¡nfh£il             
 v‹w ãWtd¤Â‹ éiy¥òŸëæid ம�ற� V‰fyh« 
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        இ�நகரா
இ�நகராஇ�நகரா
இ�நகரா�சி வா'- எ� 

�சி வா'- எ� �சி வா'- எ� 
�சி வா'- எ� 9 அ#

அ#அ#
அ#AAAAரகார" ெத3வி� உ�ள பய�படாத அ%ப"ைப மினி 

ரகார" ெத3வி� உ�ள பய�படாத அ%ப"ைப மினி ரகார" ெத3வி� உ�ள பய�படாத அ%ப"ைப மினி 
ரகார" ெத3வி� உ�ள பய�படாத அ%ப"ைப மினி 

பவ' ப"பாக மா�றி அைம#க ஆ$" மதி�,- 3
பவ' ப"பாக மா�றி அைம#க ஆ$" மதி�,- 3பவ' ப"பாக மா�றி அைம#க ஆ$" மதி�,- 3
பவ' ப"பாக மா�றி அைம#க ஆ$" மதி�,- 3. 1.60/- ல�ச&தி�#$ ம�ற&தி� அ:மதி 

ல�ச&தி�#$ ம�ற&தி� அ:மதி ல�ச&தி�#$ ம�ற&தி� அ:மதி 
ல�ச&தி�#$ ம�ற&தி� அ:மதி 

ேவ�ட�ப-கிற1
ேவ�ட�ப-கிற1ேவ�ட�ப-கிற1
ேவ�ட�ப-கிற1. 
 

அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� . 

1. ம�ற"
ம�ற"ம�ற"
ம�ற" )%*ெச4யலா"

)%*ெச4யலா")%*ெச4யலா"
)%*ெச4யலா". 

2. $%நீ'
$%நீ'$%நீ'
$%நீ' வ%கா�

வ%கா�வ%கா�
வ%கா� நிதியி>3�1

நிதியி>3�1நிதியி>3�1
நிதியி>3�1 வழ/கலா"

வழ/கலா"வழ/கலா"
வழ/கலா"                                      
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       இ�நகரா�சி கள�பகா-  னித பா&திமா ப�ளி அ3கி� உ�ள 
இ�நகரா�சி கள�பகா-  னித பா&திமா ப�ளி அ3கி� உ�ள இ�நகரா�சி கள�பகா-  னித பா&திமா ப�ளி அ3கி� உ�ள 
இ�நகரா�சி கள�பகா-  னித பா&திமா ப�ளி அ3கி� உ�ள Hand Pump ைய மினி பவ' 

ைய மினி பவ' ைய மினி பவ' 
ைய மினி பவ' 

ப"பாக மா�றி அைம#க ஆ$" மதி�,- 3
ப"பாக மா�றி அைம#க ஆ$" மதி�,- 3ப"பாக மா�றி அைம#க ஆ$" மதி�,- 3
ப"பாக மா�றி அைம#க ஆ$" மதி�,- 3. 1.60/- ல�ச&தி�#$ ம�ற&தி� அ

ல�ச&தி�#$ ம�ற&தி� அல�ச&தி�#$ ம�ற&தி� அ
ல�ச&தி�#$ ம�ற&தி� அ:மதி 

:மதி :மதி 
:மதி 

ேவ�ட�ப-கிற1
ேவ�ட�ப-கிற1ேவ�ட�ப-கிற1
ேவ�ட�ப-கிற1. 
 

அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� . 

1. ம�ற"
ம�ற"ம�ற"
ம�ற" )%*ெச4யலா"

)%*ெச4யலா")%*ெச4யலா"
)%*ெச4யலா". 

2. $%நீ'
$%நீ'$%நீ'
$%நீ' வ%கா�

வ%கா�வ%கா�
வ%கா� நிதியி>3�1

நிதியி>3�1நிதியி>3�1
நிதியி>3�1 வழ/கலா"

வழ/கலா"வழ/கலா"
வழ/கலா" (ந

நந
ந.க

கக
க.எ�

எ�எ�
எ�.5658/2022/இ

இஇ
இ1) 
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       இ�நகரா�சி வா'- எ� 
இ�நகரா�சி வா'- எ� இ�நகரா�சி வா'- எ� 
இ�நகரா�சி வா'- எ� 6 பாரதி நக

பாரதி நகபாரதி நக
பாரதி நகாி� உ�ள ப?தைட�1 மினி பவ' ப"� உ�ள 

ாி� உ�ள ப?தைட�1 மினி பவ' ப"� உ�ள ாி� உ�ள ப?தைட�1 மினி பவ' ப"� உ�ள 
ாி� உ�ள ப?தைட�1 மினி பவ' ப"� உ�ள 

ப?தைட�1 மினி பவ' ப"� உைட�1 பய�ப-&த )%யாத நிைலயி� உ�ளதா� இதைன மராம&1 
ப?தைட�1 மினி பவ' ப"� உைட�1 பய�ப-&த )%யாத நிைலயி� உ�ளதா� இதைன மராம&1 ப?தைட�1 மினி பவ' ப"� உைட�1 பய�ப-&த )%யாத நிைலயி� உ�ளதா� இதைன மராம&1 
ப?தைட�1 மினி பவ' ப"� உைட�1 பய�ப-&த )%யாத நிைலயி� உ�ளதா� இதைன மராம&1 

பணிக� ேம�ெகா�ள ஆ$" மதி�,- 3
பணிக� ேம�ெகா�ள ஆ$" மதி�,- 3பணிக� ேம�ெகா�ள ஆ$" மதி�,- 3
பணிக� ேம�ெகா�ள ஆ$" மதி�,- 3. 0.85/- ல�ச&தி�#$ ம�ற&தி� அ:மதி 

ல�ச&தி�#$ ம�ற&தி� அ:மதி ல�ச&தி�#$ ம�ற&தி� அ:மதி 
ல�ச&தி�#$ ம�ற&தி� அ:மதி 

ேவ�ட�ப-கிற1
ேவ�ட�ப-கிற1ேவ�ட�ப-கிற1
ேவ�ட�ப-கிற1. 
 

அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� .:- ம�ற" )%*

ம�ற" )%*ம�ற" )%*
ம�ற" )%*ெச4யலா"

ெச4யலா"ெச4யலா"
ெச4யலா". 
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       இ�நகரா�சி வா'- எ� 
இ�நகரா�சி வா'- எ� இ�நகரா�சி வா'- எ� 
இ�நகரா�சி வா'- எ� 2 ேஜ"A அ� ேகா ம��" வ%ேவ� பி�ைள ெத3வி� 

ேஜ"A அ� ேகா ம��" வ%ேவ� பி�ைள ெத3வி� ேஜ"A அ� ேகா ம��" வ%ேவ� பி�ைள ெத3வி� 
ேஜ"A அ� ேகா ம��" வ%ேவ� பி�ைள ெத3வி� 

உைட�1�ள மைழநீ' வ%கா� மராம&1 பணிக� ேம�ெகா�ள ஆ$" மதி�,- 3
உைட�1�ள மைழநீ' வ%கா� மராம&1 பணிக� ேம�ெகா�ள ஆ$" மதி�,- 3உைட�1�ள மைழநீ' வ%கா� மராம&1 பணிக� ேம�ெகா�ள ஆ$" மதி�,- 3
உைட�1�ள மைழநீ' வ%கா� மராம&1 பணிக� ேம�ெகா�ள ஆ$" மதி�,- 3. 2.55/- 

ல�ச&
ல�ச&ல�ச&
ல�ச&தி�#$ ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1

தி�#$ ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1தி�#$ ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1
தி�#$ ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1. 

அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� . 

1. ம�ற"
ம�ற"ம�ற"
ம�ற" )%*ெச4யலா"

)%*ெச4யலா")%*ெச4யலா"
)%*ெச4யலா". 

2. $%நீ'
$%நீ'$%நீ'
$%நீ' வ%கா�

வ%கா�வ%கா�
வ%கா� நிதியி>3�1

நிதியி>3�1நிதியி>3�1
நிதியி>3�1 வழ/கலா"

வழ/கலா"வழ/கலா"
வழ/கலா". 
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        அற�தா/கி நகரா�சி ேப3�1 நிைலய&தி�
அற�தா/கி நகரா�சி ேப3�1 நிைலய&தி�அற�தா/கி நகரா�சி ேப3�1 நிைலய&தி�
அற�தா/கி நகரா�சி ேப3�1 நிைலய&தி� 

  
 உ�ள கழி�பிட&தி� 
உ�ள கழி�பிட&தி� உ�ள கழி�பிட&தி� 
உ�ள கழி�பிட&தி� (Urinal) ப$தியிைன 

ப$தியிைன ப$தியிைன 
ப$தியிைன 

இ%&1வி�-  திதாக ஆ�க2#$" ெப�க2#$" 
இ%&1வி�-  திதாக ஆ�க2#$" ெப�க2#$" இ%&1வி�-  திதாக ஆ�க2#$" ெப�க2#$" 
இ%&1வி�-  திதாக ஆ�க2#$" ெப�க2#$" 6+6 இ3#ைககைள ெகா�ட 

இ3#ைககைள ெகா�ட இ3#ைககைள ெகா�ட 
இ3#ைககைள ெகா�ட 

ெபா1கழி�பிடமாக மா�றி அைம#$" பணி#$ B-தலாக ேதைவ�ப-" ெபா3�க� வா/க*" 
ெபா1கழி�பிடமாக மா�றி அைம#$" பணி#$ B-தலாக ேதைவ�ப-" ெபா3�க� வா/க*" ெபா1கழி�பிடமாக மா�றி அைம#$" பணி#$ B-தலாக ேதைவ�ப-" ெபா3�க� வா/க*" 
ெபா1கழி�பிடமாக மா�றி அைம#$" பணி#$ B-தலாக ேதைவ�ப-" ெபா3�க� வா/க*" 

ம��" வ'ண�0CD
ம��" வ'ண�0CDம��" வ'ண�0CD
ம��" வ'ண�0CD, வயாி/ பணிக� ேம�ெகா�ள ஆ$" மதி�,- 3

வயாி/ பணிக� ேம�ெகா�ள ஆ$" மதி�,- 3வயாி/ பணிக� ேம�ெகா�ள ஆ$" மதி�,- 3
வயாி/ பணிக� ேம�ெகா�ள ஆ$" மதி�,- 3. 1.90/- ல�ச&தி�#$ 

ல�ச&தி�#$ ல�ச&தி�#$ 
ல�ச&தி�#$ 

ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1
ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1
ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1. 
 

அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� .:-  ம�ற" )%*ெச4யலா"

ம�ற" )%*ெச4யலா"ம�ற" )%*ெச4யலா"
ம�ற" )%*ெச4யலா" 
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        அற�தா/கி நகரா�சி வா'- எ� 
அற�தா/கி நகரா�சி வா'- எ� அற�தா/கி நகரா�சி வா'- எ� 
அற�தா/கி நகரா�சி வா'- எ� 1 )த� 

)த� )த� 
)த� 27 வா'-களி� D�றி தி

வா'-களி� D�றி திவா'-களி� D�றி தி
வா'-களி� D�றி திாிE"   மா-களா� 

ாிE"   மா-களா� ாிE"   மா-களா� 
ாிE"   மா-களா� 

ெபா1 ம#களி� ேபா#$வர&1#$ இைடF' ஏ�ப�- விப&1 ஏ�ப-கிற1
ெபா1 ம#களி� ேபா#$வர&1#$ இைடF' ஏ�ப�- விப&1 ஏ�ப-கிற1ெபா1 ம#களி� ேபா#$வர&1#$ இைடF' ஏ�ப�- விப&1 ஏ�ப-கிற1
ெபா1 ம#களி� ேபா#$வர&1#$ இைடF' ஏ�ப�- விப&1 ஏ�ப-கிற1. எனேவ நகாி� 

எனேவ நகாி� எனேவ நகாி� 
எனேவ நகாி� 

D�றிதிாிE" மா-கைள அ3க�$ள&தி� அ3கி� உ�ள ச�டம�ற உ��பின' அ8வலக&தி� 
D�றிதிாிE" மா-கைள அ3க�$ள&தி� அ3கி� உ�ள ச�டம�ற உ��பின' அ8வலக&தி� D�றிதிாிE" மா-கைள அ3க�$ள&தி� அ3கி� உ�ள ச�டம�ற உ��பின' அ8வலக&தி� 
D�றிதிாிE" மா-கைள அ3க�$ள&தி� அ3கி� உ�ள ச�டம�ற உ��பின' அ8வலக&தி� 

அ3கி� உ�ள விைளயா�- ைமதான&தி� மா-கைள பி%&1 அைட#க ைல� வசதிE
அ3கி� உ�ள விைளயா�- ைமதான&தி� மா-கைள பி%&1 அைட#க ைல� வசதிEஅ3கி� உ�ள விைளயா�- ைமதான&தி� மா-கைள பி%&1 அைட#க ைல� வசதிE
அ3கி� உ�ள விைளயா�- ைமதான&தி� மா-கைள பி%&1 அைட#க ைல� வசதிEட� த-�  

ட� த-�  ட� த-�  
ட� த-�  

க"  அைம#க ஆ$" உ&ேதச ெசலவின" 3
க"  அைம#க ஆ$" உ&ேதச ெசலவின" 3க"  அைம#க ஆ$" உ&ேதச ெசலவின" 3
க"  அைம#க ஆ$" உ&ேதச ெசலவின" 3. 16000/- ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1

ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1
ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1. 

 

அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� .    ம�ற" )%*ெச4யலா"

ம�ற" )%*ெச4யலா"ம�ற" )%*ெச4யலா"
ம�ற" )%*ெச4யலா" 
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                                                                        இ�நகரா�சி அ8வலக&தி� ஏ�கனேவ உ�ள சிசி%வி ேகமரா*ட�  தியதாக சிசி%வி 
இ�நகரா�சி அ8வலக&தி� ஏ�கனேவ உ�ள சிசி%வி ேகமரா*ட�  தியதாக சிசி%வி இ�நகரா�சி அ8வலக&தி� ஏ�கனேவ உ�ள சிசி%வி ேகமரா*ட�  தியதாக சிசி%வி 
இ�நகரா�சி அ8வலக&தி� ஏ�கனேவ உ�ள சிசி%வி ேகமரா*ட�  தியதாக சிசி%வி 

ேகமரா ெப3&த*" ம��" அத�காக ாிசிவைர நக'ம�ற தைலவ' அைறயி� ம��" ஆைணய' 
ேகமரா ெப3&த*" ம��" அத�காக ாிசிவைர நக'ம�ற தைலவ' அைறயி� ம��" ஆைணய' ேகமரா ெப3&த*" ம��" அத�காக ாிசிவைர நக'ம�ற தைலவ' அைறயி� ம��" ஆைணய' 
ேகமரா ெப3&த*" ம��" அத�காக ாிசிவைர நக'ம�ற தைலவ' அைறயி� ம��" ஆைணய' 

அவ'களி� அைறயி� அைம#
அவ'களி� அைறயி� அைம#அவ'களி� அைறயி� அைம#
அவ'களி� அைறயி� அைம#க ஆ$" உ&ேதச ெசலவின& ெதாைக

க ஆ$" உ&ேதச ெசலவின& ெதாைகக ஆ$" உ&ேதச ெசலவின& ெதாைக
க ஆ$" உ&ேதச ெசலவின& ெதாைக.  

  
 G

GG
G. 90,000/- #$ 

#$ #$ 
#$ 

ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-
ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-
ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1

கிற1கிற1
கிற1. 

 

அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� . 

1. ம�ற"
ம�ற"ம�ற"
ம�ற" ஏ�கலா"

ஏ�கலா"ஏ�கலா"
ஏ�கலா". 

2222.... பணியி�
பணியி�பணியி�
பணியி� அவசர

அவசரஅவசர
அவசர அவசிய"

அவசிய"அவசிய"
அவசிய" க3தி

க3திக3தி
க3தி நக'

நக'நக'
நக' ம�ற&தைலவாி�

ம�ற&தைலவாி�ம�ற&தைலவாி�
ம�ற&தைலவாி� )�அ:மதி

)�அ:மதி)�அ:மதி
)�அ:மதி ெப��

ெப��ெப��
ெப�� பணி

பணிபணி
பணி 

ேம�ெகா�டைத
ேம�ெகா�டைதேம�ெகா�டைத
ேம�ெகா�டைத ம�ற"

ம�ற"ம�ற"
ம�ற" ஏ�கலா"

ஏ�கலா"ஏ�கலா"
ஏ�கலா".    
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                                                                            இ�நகரா�சி
இ�நகரா�சிஇ�நகரா�சி
இ�நகரா�சி 

  
 அ8வலக க�%ட&தி� நகா ் அைம�  ஆ4வாளா ் அைற ேம"பா- ெச4த� 
அ8வலக க�%ட&தி� நகா ் அைம�  ஆ4வாளா ் அைற ேம"பா- ெச4த� அ8வலக க�%ட&தி� நகா ் அைம�  ஆ4வாளா ் அைற ேம"பா- ெச4த� 
அ8வலக க�%ட&தி� நகா ் அைம�  ஆ4வாளா ் அைற ேம"பா- ெச4த� 

ம��" அ8வலக&தி� B-த� வசதிக� ெச4ய தயாாி#க�ப�ட மதி�,- G
ம��" அ8வலக&தி� B-த� வசதிக� ெச4ய தயாாி#க�ப�ட மதி�,- Gம��" அ8வலக&தி� B-த� வசதிக� ெச4ய தயாாி#க�ப�ட மதி�,- G
ம��" அ8வலக&தி� B-த� வசதிக� ெச4ய தயாாி#க�ப�ட மதி�,- G.2,75,000.00 #$ 

#$ #$ 
#$ 

ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1
ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1
ம�ற&தி� அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1. 
 

அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� . 

1. ம�ற"
ம�ற"ம�ற"
ம�ற" ஏ�கலா"

ஏ�கலா"ஏ�கலா"
ஏ�கலா". 

2. நகரா�சி
நகரா�சிநகரா�சி
நகரா�சி ெபா1

ெபா1ெபா1
ெபா1 நிதி

நிதிநிதி
நிதி 2022-2023 ஆ"

ஆ"ஆ"
ஆ" நிதி

நிதிநிதி
நிதி ஆ�%�

ஆ�%�ஆ�%�
ஆ�%� பணி

பணிபணி
பணி ேம�ெகா�ளலா"

ேம�ெகா�ளலா"ேம�ெகா�ளலா"
ேம�ெகா�ளலா" 
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         இ�நகரா�சி வா'- எ�
இ�நகரா�சி வா'- எ�இ�நகரா�சி வா'- எ�
இ�நகரா�சி வா'- எ�.16� மணிவிளா� 

� மணிவிளா� � மணிவிளா� 
� மணிவிளா� -7வ1 ெத3வி� ேகானா' காலணி ெச�8" 

வ1 ெத3வி� ேகானா' காலணி ெச�8" வ1 ெத3வி� ேகானா' காலணி ெச�8" 
வ1 ெத3வி� ேகானா' காலணி ெச�8" 

)க�  ப$தியி� சிறிய ஆா்
)க�  ப$தியி� சிறிய ஆா்)க�  ப$தியி� சிறிய ஆா்
)க�  ப$தியி� சிறிய ஆா.்சி

சிசி
சி.சி

சிசி
சி. பால" அைம#க தயாாி

பால" அைம#க தயாாிபால" அைம#க தயாாி
பால" அைம#க தயாாி#க�ப�ட மதி�,- G

#க�ப�ட மதி�,- G#க�ப�ட மதி�,- G
#க�ப�ட மதி�,- G.60,000.00 #$ 

#$ #$ 
#$ 

ம�ற&தி� உாிய நி'வாக அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1
ம�ற&தி� உாிய நி'வாக அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1ம�ற&தி� உாிய நி'வாக அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1
ம�ற&தி� உாிய நி'வாக அ:மதி ேவ�ட�ப-கிற1. 
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அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� . 

  1. ம�ற" ஏ�கலா"
ம�ற" ஏ�கலா"ம�ற" ஏ�கலா"
ம�ற" ஏ�கலா". 

  2. நகரா�சி ெபா1 நிதி 
நகரா�சி ெபா1 நிதி நகரா�சி ெபா1 நிதி 
நகரா�சி ெபா1 நிதி 2022-2023 ஆ" நிதி ஆ�%� பணி 

ஆ" நிதி ஆ�%� பணி ஆ" நிதி ஆ�%� பணி 
ஆ" நிதி ஆ�%� பணி    

    ேம�ெகா�ளலா"
ேம�ெகா�ளலா"ேம�ெகா�ளலா"
ேம�ெகா�ளலா" 
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        இ�நகரா�சி வா'- எ�
இ�நகரா�சி வா'- எ�இ�நகரா�சி வா'- எ�
இ�நகரா�சி வா'- எ�.15� ேகா�ைட

� ேகா�ைட� ேகா�ைட
� ேகா�ைட-1 ைப� ைல� சாைலயி� உ�ள 

ைப� ைல� சாைலயி� உ�ள ைப� ைல� சாைலயி� உ�ள 
ைப� ைல� சாைலயி� உ�ள 

ப?தைட�1�ள க�பால&தி� அக�றிவி�-  திய ஆா்
ப?தைட�1�ள க�பால&தி� அக�றிவி�-  திய ஆா்ப?தைட�1�ள க�பால&தி� அக�றிவி�-  திய ஆா்
ப?தைட�1�ள க�பால&தி� அக�றிவி�-  திய ஆா.்சி

சிசி
சி.சி

சிசி
சி. சிெம�� பால" அைம#க 

சிெம�� பால" அைம#க சிெம�� பால" அைம#க 
சிெம�� பால" அைம#க 

தயாாி#க�ப�ட மதி�,- G
தயாாி#க�ப�ட மதி�,- Gதயாாி#க�ப�ட மதி�,- G
தயாாி#க�ப�ட மதி�,- G.1,10,000.00 

  
 #$ ம�ற&தி� உாி

#$ ம�ற&தி� உாி#$ ம�ற&தி� உாி
#$ ம�ற&தி� உாிய நி'வாக அ:மதி 

ய நி'வாக அ:மதி ய நி'வாக அ:மதி 
ய நி'வாக அ:மதி 

ேவ�ட�ப-கிற1
ேவ�ட�ப-கிற1ேவ�ட�ப-கிற1
ேவ�ட�ப-கிற1. 

அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� அ8வலக# $றி� 
அ8வலக# $றி� . 

1. ம�ற"
ம�ற"ம�ற"
ம�ற" ஏ�கலா"

ஏ�கலா"ஏ�கலா"
ஏ�கலா". 

2. நகரா�சி
நகரா�சிநகரா�சி
நகரா�சி ெபா1

ெபா1ெபா1
ெபா1 நிதி

நிதிநிதி
நிதி 2022-2023 ஆ"

ஆ"ஆ"
ஆ" நிதி

நிதிநிதி
நிதி ஆ�%�

ஆ�%�ஆ�%�
ஆ�%� பணி

பணிபணி
பணி ேம�ெகா�ளலா"

ேம�ெகா�ளலா"ேம�ெகா�ளலா"
ேம�ெகா�ளலா" 
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             Ïªefuh£Á bgh¿æaš ÃçÎ k‰W« FoÚ® guhkç¥ò ÃçÎ thfd« gGJ Ú¡f« 
brŒÍ« gâ nk‰bfhŸs ef®k‹w Ô®khd v© 46 ehŸ 27.05.2022 š %ghŒ 10.00 y£r« 
mDkÂ¡f¥g£LŸsJ, nk‰f©l mDkÂ¡f¥g£l bryÅd¤bjhifæš TN-55-D-4245 
thfd¤Â‰F »s£¢ ft® mbr«Ãë kh‰w« brŒÂl flªj 13.12.2022 m‹W éiy¥òŸë 
nfhçaÂš Ñœf©lthW tu¥bg‰w éiy¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F«. 
 

t. v© X¥gªjjhu® bga® bjhif 

1 
nf.ghY,  
$ kâf©l‹ M£nlh & O[š x®¡°, 
mwªjh§» 

%.11450/- 

2 
Ã. Rªj®, 
$ b#a« M£nlh & O[š x®¡°, mwªjh§» 

%.11670/- 
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3 
Ã. fhÁè§f« 
$ bršé M£nlh & O[š x®¡°, mwªjh§» 

%.12010/- 

 

mYtyf Fwpg;gmYtyf Fwpg;gmYtyf Fwpg;gmYtyf Fwpg;g[ 
         Fiwªj éiy¥òŸë tH§»ÍŸs nf.ghY, $ kâf©l‹ M£nlh & O[š x®¡°, 
mwªjh§» v‹w ãWtd¤Â‹ éiy¥òŸëæid ம�ற� V‰fyh«. 
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              efuhl;rp epu;thf Mizau;/ brd;id mtu;fspd; fojk; e.f.vz;:15237/P3/ 2013  
ehs;:08/05/2013 -d; go / ,e;efuhl;rpapy; jplf;fHpt[ nkyhz;ik gzpfis 76 Jg;g[ut[ 
gzpahsu;fis bfhz;L Out Sourcing Kiwapy; xg;ge;jg;gzp _yk;   epakdk; bra;jpl 
mDkjp mspj;jjpd;ngupy;/  jdp mYtyu ; jPu;khd  bghUs;   vz;: 127/  ehs;: 30.09.2022  
go 01.10.2022 Kjy; 31.12.2022 tiuapy;/ xg;ge;j mog;gilapy; / hpiyahd; bgrpypl;o ru;tP!; 
gpiubtl; ypkpbll; brd;id/ vd;w epWtj;jpd; _yk; 76 Jha;ik gzpahsu;fis epakpj;J 
gzp nkw;bfhs;s mDkjpf;fg;gl;Ls;sJ. 
 

               jw;nghJ ,e;efuhl;rp mYtyf fojk; e.f.vz;:4447/2021/vr;1 ehs;:22.11.2021 
_ykhf Out Sourcing _yk; gzpahsu;fis epakpj;J gzp bra;jpl mDkjpf;f  nfhup 
efuhl;rp epu;thf ,af;Feu;/ brd;id mtu;fSf;F cupa Kd; bkhHpt[fs (Proposal) 
mDg;gg;gl;L jw;nghJ tiu mDkjp fpilf;fg;bgwhj epiyapy;/ bghJ Rfhjhu gzpapd; 
mtru mtrpak;  fUjpa[k;/  gzpahsu; gw;whf;  Fiwapd; fhuzkhft[k;/ jw;nghJ xg;ge;j 
mog;gilapy; mDkjpf;fg;gl;L cs;s  hpiyahd; bgrpypl;o ru;tP!; gpiuntl; ypkpbll; 
epWtdj;jpw;F 01.01.2023 Kjy; 31.03.2023 ehl;fSf;F  jw;nghJ tH';fg;gl;L tUk; xg;ge;j 
jpdf;Typ  bjhifapy; gzp Mizia ePl;oj;J tH';f kd;wj;jpd; mDkjp 
ntz;lg;gLfpwJ. 
                     nkYk; 76 Jha;ik gzpahsu;fis tpepnahfk; bra;tjw;;F MFk; cj;njr 
brytpdk; (76Nos X 546X%.90 ehl;fs;) %.38.00 yl;rk; efuhl;rp bghJ epjpapy; ,Ue;J 
bryt[ bra;a   kd;wj;jpd; mDkjp ntz;lg;gLfpwJ. 
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mYtyff; Fwpg;gmYtyff; Fwpg;gmYtyff; Fwpg;gmYtyff; Fwpg;g[:[:[:[:    
                                 nkw;fz;l  fhyj;jpw;;F  MFk;  cj;njr brytpdk; %.38.00 yl;rj;ij 
efuhl;rp bghJ epjpapy; ,Ue;J nkw;bfhs;s  kd;wk; 
mDkjpf;fyhk;.(e.f.vz;:7373(e.f.vz;:7373(e.f.vz;:7373(e.f.vz;:7373/2016201620162016/vr;1)vr;1)vr;1)vr;1)    
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                 mwe;jh';fp efuhl;rpapy; Jha;ik ,e;jpah jpl;lj;jpd; fPH; bghJ kw;Wk; rKjha 
fHpg;gpl';fis  Rj;jk;  bra;a  9 Jha;ik gzpahsu;fis  bfhz;L  xg;ge;j mog;gilapy; 
gzpg[upa ou!;l; m!; mt[l; nrhu;rp'; brhYa[rd; gpiuntl; ypkpbll; brd;id vd;w 
epWtdj;jpw;F  xg;ge;j  Kiw  _yk;  01.10.2022 Kjy; 31.12.2022 tiu  jdp mYtyu; 
jPu;khd vz;: 128   ehs;: 30.09.2022  gzpg[upa kd;w mDkjp bgwg;gl;Ls;sJ. 
 

                 bghJ  Rfhjhug;gpuptpy; gzpfs; vt;tpj ghjpg;g[kpd;wp gzpfis nkw;bfhs;s 
bghJ Rfhjhug;gpuptpd; mtru mtrpak; fUjp Vw;fdnt xg;ge;j mog;gilapy; gzpg[upe;J 
tUk; ou!;l!; mt[l; nrhu;rp'; brhYa[rd; gpiuntl; ypkpbll; vd;w epWtdj;jpw;F  
tH';fg;gl;Ls;s gzp cj;juit 01.01.2023 Kjy; 31.03.2023 tiu mnj Cjpa tpfpjj;jpy; 
tH';ft[k;  me;epWtdj;jpw;F gzp Mizia ePl;oj;J tH';ft[k; kd;wj;jpd; mDkjp 
ntz;lg;gLfpwJ. 
 

                   jw;nghJ gzpapy; cs;s  9 jpdf;Typ gzpahsu;fis tpepnahfk; bra;tjw;F 
MFk; cj;njr brytpdk; (9NosX546%.X90 ehl;fs;) %.5.00 yl;rk; bghJ epjpapy; ,Ue;J 
bryt[ bra;jpl kd;wj;jpd; mDkjp ntz;lg;gLfpwJ. 
 

mYtyff;Fwpg;g[:mYtyff;Fwpg;g[:mYtyff;Fwpg;g[:mYtyff;Fwpg;g[:    
    

1. nkw;fz;l fhyj;jpw;F MFk; cj;njr brytpdk; %.5.00 yl;rj;ij bghJ 
epjpapypUe;J nkw;bfhs;s kd;wk; mDkjpf;fyhk;. 
(e.f.vz;:3802(e.f.vz;:3802(e.f.vz;:3802(e.f.vz;:3802/2017201720172017/vr;1)vr;1)vr;1)vr;1)    

 

jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:jPh;khd vz;:----    212 
    
jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:jPh;khdk;:----       mYtyf 
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                  mwe;jh';fp efuhl;rpapy; fyit cuf;fpl';F kw;Wk; jplf;fHpt[ nkyhz;ik 
gzpf;F  gad;gLj;jg;gLk; thfd';fSf;F 1 JCB xl;Leu;  kw;Wk;  2  xl;Leu;fis 
bfhz;L xg;ge;j mog;gilapy; gzpg[upa lu!;l; m!; mt[l; nrhu;rp'; gpiuntl; ypkpbll; 
brd;id vd;w epWtdj;jpw;F xg;ge;j Kiw _yk; 01.10.2022 Kjy; 30.12.2022 tiu jdp 
mYtyu;  jPu;khd vz;: 129  ehs;: 30.09.2022 _yk;  gzpg[upa   mDkjp bgwg;gl;Ls;sJ. 
 
                   bghJ  Rfhjhug;gpuptpy ; jplf;fHpt[ nkyhz;ik  jpl;lj;jpd; fPH; 
th';fg;gl;Ls;s  thfd';fis ,af;ft[k;/ gzpfs; vt;tpj ghjpg;g[kpd;wp nkw;bfhs;s 
bghJ  Rfhjhug;gpuptpd;  mtru  mtrpak; fUjp Vw;fdnt xg;ge;j mog;gilapy; 
gzpg[upe;J tUk; ou!;;l; m!; mt[l; nrhu;rp'; gpiuntl; ypkpbll; brd;id vd;w 
epWtdj;jpw;F tH';fg;gl;Ls;s gzp cj;juit 01.01.2023 Kjy; 31.03.2023 mnj  Cjpa 
tpfpjj;jpy; tH';f me;epWtdj;jpw;F gzp Mizia ePl;oj;J tH';f kd;wj;jpd; mDkjp 
ntz;lg;gLfpwJ. 
 
                nkYk; mjw;F MFk; cj;njr brytpdk; (yhup Xl;Leu;fs; 2X631X90=1.20 ) (JCB 
Xl;Leu; 1X755X90 ehl;fs; = 0.68) bkhj;jk; %.2.00 yl;rk; bghJ epjpapy; ,Ue;J bryt[ 
bra;jpl (%gha; ,uz;L ,yl;rk;  kl;Lk; ) kd;wj;jpd; mDkjp ntz;lg;gLfpwJ. 
 
mYtyff; Fwpg;g[:mYtyff; Fwpg;g[:mYtyff; Fwpg;g[:mYtyff; Fwpg;g[:    
    

         nkw;fz;l fhyj;jpw;F MFk; cj;njr brytpdk;   %.2.00  yl;rk; bghJ 
epjpapypUe;J nkw;bfhs;s kd;wk; mDkjpf;fyhk; (e.f.vz;:1222(e.f.vz;:1222(e.f.vz;:1222(e.f.vz;:1222/2017201720172017/vr;1)vr;1)vr;1)vr;1)    
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                mwe;jh';f efuhl;rpapy; bl';F fha;r;ry; kw;Wk; ,ju bjhw;W neha;fs; guthky; 
jLg;gjw;F 30 DBC gzpahsu;fis bfhz;L xg;ge;j mog;gilapy; gzpg[upa ou!;lm!; 
mt[l; nrhu;rp'; gpiuntl;  ypkpbll;  brd;id vd;w epWtdj;jpw;F xg;ge;j Kiw _yk; 
01.10.2022 Kjy; 31.12.2022 tiu efu;kd;w  jPu;khd vz;: 130  ehs;: 30.09.2022 _yk; 
gzpg[upa kd;w mDkjp bgwg;gl;Ls;sJ. 
 
               vdnt nkw;fz;l gzpfs; vt;tpj ghjpg;g[kpd;wp nkw;bfhs;s bghJ 
Rfhjhug;gpuptpd; mtru mtrpak; fUjp Vw;fdnt xg;ge;j mog;gilapy; gzpg[upe;J tUk;  
ou!;lm!; mt[l; nrhu;rp'; gpiuntl; ypkpbll; vd;w epWtdj;jpw;F tH';fg;gl;Ls;s gzp 
cj;juit 01.01.2023 Kjy; 31.03.2023  mnj Cjpa tpfpjj;jpy; tH';f me;epWtdj;jpw;F 
gzp Mizia ePl;oj;J tH';f kd;wj;jpd; mDkjp ntz;lg;gLfpwJ. 
 
               nkYk; 30 jpdf;Typ DBC gzpahsu;fis tpepnahfk; bra;tjw;F MFk; cj;njr 
brytpdk; (30NosX%.341.88X90ehl;fs;) %.9.25 yl;rk; kd;wj;jpd; mDkjp 
ntz;lg;gLfpwJ. 
 
mYtyff;Fwpg;gmYtyff;Fwpg;gmYtyff;Fwpg;gmYtyff;Fwpg;g[:[:[:[:    
                                   nkw;fz;l fhyj;jpw;f;F MFk; cj;njr brytpdk; %.9.25  yl;rk; 
bghJ epjpapypUe;J nkw;bfhs;s kd;wk; mDkjpf;fyhk;. (e.f.vz;: 995/2019/vr;1)    
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           mwe;jh';fp efuhl;rpapy; Jha;ik ,e;jpah jpl;lj;jpd; fPH; muR kw;Wk; efuhl;rp gs;sp 
fHptiw kw;Wk; gs;sp tshf';fspy; Jha;ik gzpfs; nkw;bfhs;s 11 Jha;ik 
gzpahsu;fis bfhz;L xg;ge;j mog;gilapy; gzpg[upa fpuPd; nyz;l; mt[l; nrhu;rp'; 
ru;tP!; mwe;jh';fp vd;w epWtdj;jpw;F xg;ge;j mog;gilapy; 01.10.2022 Kjy; 31.12.2022 
tiu  efu;kd;w   jPu;khd vz;:  131/  ehs;: 30.09.2022 _yk; gzpg[upa kd;w mDkjp 
bgwg;gl;Ls;sJ. 
                        nkw;fz;l gs;spfspy; cs;s fHptiwfs; kw;Wk;  Jg;g[ut[ gzpfs; vt;tpj 
ghjpg;g[kpd;wp Jha;ik gzpfis nkw;bfhs;s bghJ Rfhjhug;gpuptpd; mtru mtrpak; 
fUjp Vw;fdnt xg;ge;j mog;gilapy; gzpg[upe;J tUk; fpuPd; nyz;l; mt[l; nrhu;rp'; 
ru;tP!; vd;w epWtdj;jpw;F tH';fg;gl;Ls;s gzp cj;juit nkYk; 01.01.2023 
Kjy;31.03.2023 tiu gzp Mizia ePl;oj;J tH';f kd;wj;jpd; mDkjp 
ntz;lg;gLfpwJ. 
                      nkYk; 11 jpdf;Typ gzpahsu;fis tpepnahfk; bra;tjw;F MFk; cj;njr 
brytpdk;  (11NosX%.546X90ehl;fs;) %.5.50 yl;rk; kd;wj;jpd; mDkjp ntz;lg;gLfpwJ. 
 

mYtyff;mYtyff;mYtyff;mYtyff;Fwpg;g[:Fwpg;g[:Fwpg;g[:Fwpg;g[:    
                                    nkw;fz;l fhyj;jpw;f;F MFk; cj;njr brytpdk; %.5.50 yl;rk; 
bghJ epjpapypUe;J nkw;bfhs;s kd;wk; mDkjpf;fyhk;. 

(e.f.vz;: e.f.vz;: e.f.vz;: e.f.vz;: 7274/2016/vr;1)vr;1)vr;1)vr;1)    
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                    mwe;jh';fp efuhl;rp/ g[Jf;nfhl;il  nuhl;oy; ,a';fp tUk; MLtij rhiyia 
(Slaughter House) jkpH;ehL khr fl;Lg;ghl;L thupaj;jpy; g[Jg;gpf;Fk; bghUl;L (Renewal of 

Consent of the board) g[jg;gpj;jy; fl;lzk; %.8800/-I mtru mtrpak; fUjp/ efu;kd;w 
jiytu; mtu;fsplk; 14.12.2022 njjpapy; Kd; mDkjp bgw;W nkw;fz;l bjhif brYj;jpl 
eltof;if nkw;bfhs;sg;gl;ljw;F kd;wj;jpd; mDkjp ntz;lg;gLfpwJ. 
 

mYtyff; Fwpg;g[:mYtyff; Fwpg;g[:mYtyff; Fwpg;g[:mYtyff; Fwpg;g[:----        kd;wk; mDkjpf;fhyk; (e.f.vz;; 3983/2022/vr;1)  
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நகரா�சி#$ ெச8&த ேவ�%ய ெசா&1 வாி 
நகரா�சி#$ ெச8&த ேவ�%ய ெசா&1 வாி நகரா�சி#$ ெச8&த ேவ�%ய ெசா&1 வாி 
நகரா�சி#$ ெச8&த ேவ�%ய ெசா&1 வாி , 

  
 $%நீ' க�டண" 
$%நீ' க�டண" $%நீ' க�டண" 
$%நீ' க�டண" , ெதாழி� வாி ம��" கைட 

ெதாழி� வாி ம��" கைட ெதாழி� வாி ம��" கைட 
ெதாழி� வாி ம��" கைட 

வாடைககைள நி8ைவயி�றி வI� ெச4E" ெபா3�-  நகரா�சி ஆைணய' அவ'களி� 
வாடைககைள நி8ைவயி�றி வI� ெச4E" ெபா3�-  நகரா�சி ஆைணய' அவ'களி� வாடைககைள நி8ைவயி�றி வI� ெச4E" ெபா3�-  நகரா�சி ஆைணய' அவ'களி� 
வாடைககைள நி8ைவயி�றி வI� ெச4E" ெபா3�-  நகரா�சி ஆைணய' அவ'களி� 

உ&தரவி�ப% வாி வI� பணியாள'க� $? அைம#க
உ&தரவி�ப% வாி வI� பணியாள'க� $? அைம#கஉ&தரவி�ப% வாி வI� பணியாள'க� $? அைம#க
உ&தரவி�ப% வாி வI� பணியாள'க� $? அைம#க�ப�- வா'- வாாியாக ேக�  வழ/கி 

�ப�- வா'- வாாியாக ேக�  வழ/கி �ப�- வா'- வாாியாக ேக�  வழ/கி 
�ப�- வா'- வாாியாக ேக�  வழ/கி 

வாியின/கைள வI� ைமய/களி� ெச8&த அறிவி#க�ப�-  வ3கிற1
வாியின/கைள வI� ைமய/களி� ெச8&த அறிவி#க�ப�-  வ3கிற1வாியின/கைள வI� ைமய/களி� ெச8&த அறிவி#க�ப�-  வ3கிற1
வாியின/கைள வI� ைமய/களி� ெச8&த அறிவி#க�ப�-  வ3கிற1. 

 

ெபா1ம#க� வாி ெச8&த ஏ1வாக நகரா�சி அ8வலக&தி� இர�- வI� ைமய/க2"
ெபா1ம#க� வாி ெச8&த ஏ1வாக நகரா�சி அ8வலக&தி� இர�- வI� ைமய/க2"ெபா1ம#க� வாி ெச8&த ஏ1வாக நகரா�சி அ8வலக&தி� இர�- வI� ைமய/க2"
ெபா1ம#க� வாி ெச8&த ஏ1வாக நகரா�சி அ8வலக&தி� இர�- வI� ைமய/க2", 

ேப3�1 நிைலய Dகாதார�பிாி* அ8வலக வளாக&தி� ஒ3 வI� ைமய)" இய/கி வ3
ேப3�1 நிைலய Dகாதார�பிாி* அ8வலக வளாக&தி� ஒ3 வI� ைமய)" இய/கி வ3ேப3�1 நிைலய Dகாதார�பிாி* அ8வலக வளாக&தி� ஒ3 வI� ைமய)" இய/கி வ3
ேப3�1 நிைலய Dகாதார�பிாி* அ8வலக வளாக&தி� ஒ3 வI� ைமய)" இய/கி வ3கிற1

கிற1கிற1
கிற1. 

 

ேம�க�ட வI� ைமய/களி�  ெச8&த�ப-" வாியின/க2#கான ெதாைகயிைன எளிய 
ேம�க�ட வI� ைமய/களி�  ெச8&த�ப-" வாியின/க2#கான ெதாைகயிைன எளிய ேம�க�ட வI� ைமய/களி�  ெச8&த�ப-" வாியின/க2#கான ெதாைகயிைன எளிய 
ேம�க�ட வI� ைமய/களி�  ெச8&த�ப-" வாியின/க2#கான ெதாைகயிைன எளிய 

)ைறயி� கண#கீ- ெச41 பணி )%#க ஏ1வாக  J�� எ�ணி#ைக 
)ைறயி� கண#கீ- ெச41 பணி )%#க ஏ1வாக  J�� எ�ணி#ைக )ைறயி� கண#கீ- ெச41 பணி )%#க ஏ1வாக  J�� எ�ணி#ைக 
)ைறயி� கண#கீ- ெச41 பணி )%#க ஏ1வாக  J�� எ�ணி#ைக Currency Counting 

machine  வா/க ஆைணயாள' அவ'களி� அ:மதி  ேவ�ட�ப-கிற1
வா/க ஆைணயாள' அவ'களி� அ:மதி  ேவ�ட�ப-கிற1வா/க ஆைணயாள' அவ'களி� அ:மதி  ேவ�ட�ப-கிற1
வா/க ஆைணயாள' அவ'களி� அ:மதி  ேவ�ட�ப-கிற1. 

 

ேம8"
ேம8"ேம8"
ேம8", currency Counting Machine வா

வாவா
வா/$வத�$ ேம�ப% 

/$வத�$ ேம�ப% /$வத�$ ேம�ப% 
/$வத�$ ேம�ப% machine  விநிேயாக"  

விநிேயாக"  விநிேயாக"  
விநிேயாக"  

ெச4E" நி�வன/களிடமி3�1 கீ� க�-�ளவா� விைல� �ளிக� ெபற�ப�-�ள1
ெச4E" நி�வன/களிடமி3�1 கீ� க�-�ளவா� விைல� �ளிக� ெபற�ப�-�ள1ெச4E" நி�வன/களிடமி3�1 கீ� க�-�ளவா� விைல� �ளிக� ெபற�ப�-�ள1
ெச4E" நி�வன/களிடமி3�1 கீ� க�-�ளவா� விைல� �ளிக� ெபற�ப�-�ள1.  

 

விநிேயாக� ெச�யப�� 
விநிேயாக� ெச�யப�� விநிேயாக� ெச�யப�� 
விநிேயாக� ெச�யப�� 

ெபா�� விவர�
ெபா�� விவர�ெபா�� விவர�
ெபா�� விவர� 

எ�ணி�ைக
எ�ணி�ைகஎ�ணி�ைக
எ�ணி�ைக விைல��ளி அளி���ள நி�வன க� 

விைல��ளி அளி���ள நி�வன க� விைல��ளி அளி���ள நி�வன க� 
விைல��ளி அளி���ள நி�வன க�  
 

CMX Electronics 
Trichy 

Nova systems 
Trichy 

Loose Note Courting 

Machine  விநிேயாக� 
விநிேயாக� விநிேயாக� 
விநிேயாக� 

ெச�த" 
ெச�த" ெச�த" 
ெச�த"  

ஒ$றி$ 
ஒ$றி$ ஒ$றி$ 
ஒ$றி$ 

விைல
விைலவிைல
விைல 

 

G
GG
G.8850/- 

(Including  18% 
GST) 

G
GG
G.9440/-  

(Including  18% 
GST) 

 

ேம'க�டவா� வரெப'ற விைல��ளிக� ம$ற�தி$ பா)ைவ�*� +,வி'*� ைவ�கப�கிற�
ேம'க�டவா� வரெப'ற விைல��ளிக� ம$ற�தி$ பா)ைவ�*� +,வி'*� ைவ�கப�கிற�ேம'க�டவா� வரெப'ற விைல��ளிக� ம$ற�தி$ பா)ைவ�*� +,வி'*� ைவ�கப�கிற�
ேம'க�டவா� வரெப'ற விைல��ளிக� ம$ற�தி$ பா)ைவ�*� +,வி'*� ைவ�கப�கிற�. 

 

அ-வலக *றி�
அ-வலக *றி�அ-வலக *றி�
அ-வலக *றி�:-  

1. ேம'க�டவா�
ேம'க�டவா�ேம'க�டவா�
ேம'க�டவா� வர

வரவர
வரெப'ற

ெப'றெப'ற
ெப'ற விைல��ளிகளி"

விைல��ளிகளி"விைல��ளிகளி"
விைல��ளிகளி" *ைற.த

*ைற.த*ைற.த
*ைற.த விைலவிகித�

விைலவிகித�விைலவிகித�
விைலவிகித� அளி���ள

அளி���ளஅளி���ள
அளி���ள நி�வன�தி$

நி�வன�தி$நி�வன�தி$
நி�வன�தி$ 

விைல��ளிைய
விைல��ளிையவிைல��ளிைய
விைல��ளிைய ம$ற�

ம$ற�ம$ற�
ம$ற�  அ/மதி�கலா�

அ/மதி�கலா�அ/மதி�கலா�
அ/மதி�கலா�. 

2. 0$�
0$�0$�
0$� எ�ணி�ைக

எ�ணி�ைகஎ�ணி�ைக
எ�ணி�ைக Currency Counting Machine  வா க

வா கவா க
வா க ஆ*�

ஆ*�ஆ*�
ஆ*� ெசலவின�

ெசலவின�ெசலவின�
ெசலவின�  2

22
2.26550/-

�*�
�*��*�
�*� ம$ற�

ம$ற�ம$ற�
ம$ற� அ/மதி�கலா�

அ/மதி�கலா�அ/மதி�கலா�
அ/மதி�கலா� 
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bghUbghUbghUbghUŸŸŸŸ    
vvvv©©©©:29:29:29:29    
    

 mwe;jhq;fp efuhl;rpf;F nrhe;jkhd Mz;L chpk Fj;jif ,dq;fspy; 
fPo;fz;Ls;s Fj;jif ,dq;fSf;F 01.04.2020 Kjy; 31.03.2023 tiu %d;whz;L fhy 
msT njhFg;G mbg;gilapy; xg;gilg;G nra;ag;gl;l Fj;jif chpk fhyk; tUk; 
31.03.2023 Tld; epiwtilfpwJ. 
 

t.vz;. chpk Fj;jif ,dq;fs; 
 

1 NgUe;J epiyaj;jpy; cs;s fl;lz foptiwapy; jpdrhp 
fl;lzk; t#y;  nra;Ak;  chpkk;. 
 

2. jpdrhp re;ijapy; cs;s 84 filfSf;F jpdrhp 
fl;lzk; t#y; nra;Ak; chpkk;  
 

3 
ேப3�1 நிைலய&தி� பயணிக� எைட பா'#$" மிஷி� 
ேப3�1 நிைலய&தி� பயணிக� எைட பா'#$" மிஷி� ேப3�1 நிைலய&தி� பயணிக� எைட பா'#$" மிஷி� 
ேப3�1 நிைலய&தி� பயணிக� எைட பா'#$" மிஷி� 

ைவ&1#ெகா�2" உாிம"
ைவ&1#ெகா�2" உாிம"ைவ&1#ெகா�2" உாிம"
ைவ&1#ெகா�2" உாிம" 

    
4 

ேப3�1நிைலய&தி� ெதாைல#கா�சி ெப�% விள"பர" ெச41 
ேப3�1நிைலய&தி� ெதாைல#கா�சி ெப�% விள"பர" ெச41 ேப3�1நிைலய&தி� ெதாைல#கா�சி ெப�% விள"பர" ெச41 
ேப3�1நிைலய&தி� ெதாைல#கா�சி ெப�% விள"பர" ெச41 

ெகா�2" உாிம"
ெகா�2" உாிம"ெகா�2" உாிம"
ெகா�2" உாிம" 

5. 
அ3க�$ள#கைரயி�  திதாக க�ட�ப�-�ள மீ� அ/கா%யி� 
அ3க�$ள#கைரயி�  திதாக க�ட�ப�-�ள மீ� அ/கா%யி� அ3க�$ள#கைரயி�  திதாக க�ட�ப�-�ள மீ� அ/கா%யி� 
அ3க�$ள#கைரயி�  திதாக க�ட�ப�-�ள மீ� அ/கா%யி� 

(ெவளி
ெவளிெவளி
ெவளி) கைட எ�

கைட எ�கைட எ�
கைட எ�.25 ம��" 

ம��" ம��" 
ம��" 26 

 

6. jpdrhp re;ijf;F mUfpy; cs;s efuhl;rpf;F 
nrhe;jkhd fl;lz foptiwapy; jpdrhp fl;lzk; t#y; 
nra;Ak; chpkk;. 

7. muR kUj;Jtkidapd; vjph;Gwk; cs;s fl;lz 
foptiwapy; jpdrhp  fl;lzk; t#y; nra;Ak; 
chpkk;. 
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kw;Wk; tupir vz;: 6/ 7y; 
fz;Ls;s ,d';fSf;F 
kfspu; Ra 
cjtpf;FGf;fs; my;yJ 
bghJ Vyk; _yk; 
guhkupg;g[ nkw;bfhs;s 
mDkjpf;fg;gl;lJ. 



 

 Nkw;fz;l ,dq;fSf;F 01.04.2023 Kjy; %d;whz;L fhy njhFg;G mbg;gilapy; 
Fj;jif chpkj;jpid xg;ge;jg;Gs;sp kw;Wk; nghJ Vyk; Kiwapy; xg;gilg;G nra;a 
kd;wj;jpd; mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ. 
 

mYtyf Fwpg;g[ :mYtyf Fwpg;g[ :mYtyf Fwpg;g[ :mYtyf Fwpg;g[ :    
                                 kd;wk; mDkjp tH';fyhk; ( e.f.vz;: 6648 /2022/m1) 
  

    
    
    

 
 

Xk;–-,uh.Mde;j; 
jiytu;/ 

mwe;jh';fp efu;kd;wk;. 
    


