
 mU¥ò¡nfh£il efuh£Á 

ef®k‹w rhjhuz¡T£l¥bghUŸ 

 ãfG« ÂUtŸStuh©L 2053 Ãyt  tUl«  itfhÁ khj« 06« ehŸ 2022« M©L  nk khj«  

20« njÂ btŸë¡»Hik fhiy 12.30 kâaséš mU¥ò¡nfh£il ef®k‹w T£l k©lg¤Âš 

rhjhuz¡T£l« eilbgW«. mJrka« Ñœ¡f©l bghU£fŸ k‹w gçÓyid¡F 

vL¤J¡bfhŸs¥gL«. 

 

 

 

Ïl« : mU¥ò¡nfh£il       ef®k‹w¤ jiyt®, 

ehŸ  :    17.05.2022                            mU¥ò¡nfh£ilefuh£Á. 

 

bghUŸ 1 : Mizahs® mt®fsJ V¥uš 2022 khj§fS¡fhd eh£F¿¥ò k‹w¤Â‹  gh®it¡F 

it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò: 

gh®itæ£L gÂÎ brŒayh«  

Ô®khd« : 

gÂÎ brŒa¥g£lJ 

Ô®khd v©.30 

bghUŸ 2 : efuh£Á  bgh¿ahs®(bgh) mt®fsJ  V¥uš 2022  khj§fS¡fhd    eh£F¿¥ò    

k‹w¤Â‹ gh®it¡F it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò: 

gh®itæ£L gÂÎ brŒayh«  

Ô®khd« : 

gÂÎ brŒa¥g£lJ 

Ô®khd v©.31 

bghUŸ3:mU¥ò¡nfh£il efuh£Áæš fiyP® ef®¥òw nk«gh£L¤Â£l« (KNMT)  2021-22 

Â£l¤Â‹ Ñœ mU¥ò¡nfh£il efuh£Á všiy¡F£g£l th®L G, Ãsh¡ 6, TS.No.32, 
ÂU¢Rê nuhL bj¥g¤Âid nk«gL¤J« gâ nk‰bfhŸs x¥gªj¥òŸë 

m¿é¥Ãid ehëjœfëš és«gu« brŒj tifæš és«gu¡ f£lz« %.41530/- I 

Sreshta Communications, Chennai ãWtd¤Â‰F tH§f k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«  

e.f.v©.00577/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.32 

bghUŸ4: efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw (e.ã.k) murhiz (ãiy) v© 181 

ehŸ19.09.2008‹go 2022-2025« M©o‰fhd mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F 

brhªjkhd M©L F¤jif Ïdkhd òÂa ngUªJ ãiya¤Âš bjhiy¡fh£Á 

bg£o _y« t®¤jf és«gu« brŒJ bfhŸS« cçk¤Â‰F 13.04.2022 m‹W 

kWVy«/x¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš x¥gªj¥òŸëfŸ VJ« tu¥bgwéšiy. 

Vy¡nfŸéfŸ k£Lnk nfhu¥g£lJ. nk‰go nfhu¥g£l Vy¡nfŸéfë‹ égu« 

Ã‹tUkhW k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥gL»wJ. 

t.v©.  Vyjhuç‹ bga®  Vy¡nfŸé¤bjhif 



    1.   Á£o onul®°,  %.22,600/- 

   mU¥ò¡nfh£il 

 

    2.   v°.v°.Ï‹íåa®° %.22,500/- 

   mU¥ò¡nfh£il 

  



mYtyf F¿¥ò 

nk‰go ca®ªjg£r Vy¡nfŸé¤bjhif %.22,600/- Á£o onul®° v‹gt® 

nfhçÍŸsh®. Ï¤bjhifahdJ br‹w M©L Vy¤bjhif %.20948/-I él 

%.1,652/- mÂfkhfÎ«, _‹W M©L ruhrç¤ bjhif %.19,966/-I él %.2,634/- 

mÂfkhfÎ« cŸsJ. vdnt Á£o onul®° v‹gt® nfhçÍŸs ca®ªjg£r 

Vy¡nfŸé¤bjhif %.22,600/-I V‰W F¤jif cçk« tH§f k‹w« mDkÂ 

tH§fyh«. 

e.f.v©.10714/2022/m1 

Ô®khd« : 

jäœehL r£lk‹w kh‹a nfhç¡if m¿é¥òfŸ 2022-2023‹ Ñœ Ïªefuh£Á 

òÂa ngUªJ ãiya¤Âid nk«gL¤J« gâ¡F %.227.00 Ïy£r« kÂ¥ÕL 

xJ¡ÑL brŒa¥g£LŸsjhfÎ«, éiuéš ngUªJ ãiya¤Âid nk«gL¤J« 

gâ eilbgw ÏU¥gjhš j‰rka« Ïªj Vy¤ij ãU¤Â it¡fÎ«, gâæ‹  

 

 

 

Ô®khd v©.33 

bghUŸ5: mU¥ò¡nfh£il efuh£Á bghJ Rfhjhu Ãçé‹ ga‹gh£oš ÏUªJ tªj thfd v© 

TN 67 E 7958 thfd¤Â‰F jFÂ¢rh‹W òJÃ¤J thfd¤Âš cŸs gGJ gâfŸ 

gh®¡f murhiz v© 983, Home(Transport IV) ehŸ 03.08.2004 fduf 

thfd§fS¡F 10 tUl§fS¡F nkš gGJ gâfŸ gh®¡f tUl¤Â‰F %.15000/- 

tiu mDkÂ¡f¥g£LŸsJ. j‰nghJ thfd¤Âš V‰g£LŸs gGÂid 

rçbrŒtj‰fhF« c¤njr kÂ¥Õ£L¤bjhif %.225000/- MF«. nk‰go 

thfdkhdJ ef® gFÂfëš bfhnuhdh »UäehÁå gâ nk‰bfh©lÂdhš 

ÏŠÁ‹ njŒkhd« mÂfkhfÎ« TLjyhfÎ« cŸsJ. vdnt muR ã®zæ¡f¥g£l 

bjhifæid él TLjyhf guhkç¥ò bryéd§fŸ bghJ Rfhjhu mtru mtÁa« 

fUÂ nk‰bfhŸs nt©oa m¤ÂahtÁakhf cŸsJ. vdnt Ïªj TLjš 

bryÅd¤Â‰F efuh£Á ã®thf Miza® br‹id mt®fë‹ cça Ã‹nd‰ò 

bgWtj‰F« k‹w« x¥òjš tH§fyh«. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ¡fyh«              e.f.v©.1647/2022/v¢1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.34 

bghUŸ6: mU¥ò¡nfh£il efuh£Á všiy¡F£g£l th®L v© 1 Kjš 36 tiuæyhd 

th®LfëY« 01.04.2022 Kjš brh¤Jtç bghJ ÓuhŒÎ nk‰bfhŸs nt©o efuh£Á 

ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw murhiz v© 52, ehŸ 30.03.2022 brh¤Jtç 

Ra kÂ¥Õ£L got§fis jäœehL kšog®g° Ï‹£nfh r®› ÂU¢Á m¢rf¤Â‹ 

_y« m¢Á£L éãnahf« brŒtj‰fhd bryéd¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

m) k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

M) nkY« mtru mtÁa« fUÂ got§fis m¢Á£L éãnahf« brŒa 

nt©oÍŸsjhš k‹w¤Â‹ mDkÂæid vÂ®neh¡» ef®k‹w¤jiyt® 

mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W nk‰go ãWtd¤Â‰F éãnahf c¤juÎ 

tH§»aijÍ« k‹w« mDkÂ më¡fyh«. 

                         e.f.v©.1645/2022/m2 



Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.35 

bghUŸ7: murhiz ãiy v© 92 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH‡fš Jiw ehŸ 

03.07.2007‹ go mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F brhªjkhd Ñœ¡f©l m£ltiz 

tçir v© 1 Kjš 35 tiu cŸs filfS¡F 31.03.2022  cl‹ _‹wh©L fhy« 

Kotiltjhš   V‰fdnt cŸs thlif kÂ¥ÃèUªJ 15 rjÅj« ca®Î brŒJ 

nkY« _dwh©LfS¡F Ñœ¡f©lthW cçk¤ij òJ¥Ã¤J tH‡f k‹w¤Â‹ 

mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ.  

 

t. 

v© 

Tç 

éÂ¥ò 

v© 

fil v© F¤jif jhu® bga® 

cçk« 

KotilÍ« 

njÂ 

V‰fdnt 

cŸs khj 

thlif 

ca®Î 

brŒa¥gl 

nt©oa 

bjhif 

(15rjÅj«) 

bkh¤j« 

òÂa ngUªJ ãiya«         

1 126/51 fil v© 1 ÂU.ghy»UZz‹ 31.03.2022 7171 1076 8247 

2 126/54 fil v© 4 ÂU.u¤ÂdntY 31.03.2022 4260 639 4899 

3 126/57 fil v© 7 ÂU.é#agh©o 31.03.2022 4708 706 5414 

4 126/58 fil v© 8 ÂU.äJ‹f©z‹ 31.03.2022 5507 826 6333 

5 126/59 fil v© 9 ÂU.uéfnzZ 31.03.2022 5507 826 6333 

6 126/60 fil v© 10 ÂU.uéfnzZ 31.03.2022 5507 826 6333 

7 126/61 fil v© 11 ÂU.uÕ¡ikÔ‹ 31.03.2022 5507 826 6333 

8 126/62 fil v© 12 ÂU.uÕ¡ikÔ‹ 31.03.2022 5507 826 6333 

9 126/65 fil v© 15 ÂU.rªÂuFkh® 31.03.2022 5507 826 6333 

10 126/66 fil v© 16 ÂU.jh° 31.03.2022 5507 826 6333 

11 126/67 fil v© 17 ÂU.fh#hikÔ‹ 31.03.2022 4598 690 5288 

12 126/70 fil v© 20 ÂUkÂ.uhâ 31.03.2022 4962 744 5706 

13 126/71 fil v© 21 ÂU.gyuhk‹ 31.03.2022 6645 997 7642 

14 126/72 fil v© 22 ÂUkÂ.Rjh 31.03.2022 4084 613 4697 

15 126/76 tlòw« 

Mé‹ 

ghyf« 

ã®thf Ïa¡Fe® 31.03.2022 1580 237 1817 

16 126/77 bj‹òw« 

Mé‹ 

ghyf« 

ã®thf Ïa¡Fe® 31.03.2022 1488 223 1711 

17 126/94 fil v© 6 ÂU.r«R¡få 31.03.2022 4776 716 5492 

18 126/96 fil v© 2 ÂU.y£Rä 

ehuhaz‹ 
31.03.2022 8854 1328 

10182 

19 126/98 fil v© 23 ÂUkÂ.Ãnukh 31.03.2022 14274 2141 16415 

20 126/63 fil v© 13 Fšg¤ãõh 31.03.2022 5279 792 6071 

giHa ngUªJ ãiya«       

21 126/79 fil v© 2 murFkh® 31.03.2022 4111 617 4728 

22 126/80 fil v© 3 m¿tHf‹ 31.03.2022 4204 631 4835 

23 126/81 fil v© 4 óäghyf‹ 31.03.2022 4111 617 4728 

24 126/82 fil v© 5 f©z‹ 31.03.2022 4158 624 4782 

25 126/83 fil v© 6 b#abt‡f£uhk‹ 31.03.2022 4158 624 4782 

26 126/84 fil v© 7 uh«uh{ 31.03.2022 4158 624 4782 

27 126/88 fil v© 10 K¤J 31.03.2022 4158 624 4782 

28 126/110 fil v© 8 fn#ªÂu‹ 31.03.2022 4204 631 4835 

29 126/111 fil v© 13 bghŒahbkhê 31.03.2022 4158 624 4782 



30 126/112 fil v© 12 ghyRªju« 31.03.2022 4158 624 4782 

31 126/86 fil v© 9 uér§f® 31.03.2022 12179 1827 14006 

m©zhÁiy filfŸ       

32 126/105 fil v© 2 Át¡Fkh® 31.03.2022 857 129 986 

33 126/103 fil v© 1 nfhéªj‹ 31.03.2022 1686 253 1939 

ÂUnkå kl¤J bjU filfŸ       

34 126/113 fil v© 1 njtu¥g‹ 31.03.2022 1908 286 2194 

35 126/114 fil v© 2 rªÂunkhf‹ 31.03.2022 1908 286 2194 

 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1. murhiz(ãiy)v© 92,efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw ehŸ 

03.07.2007š bjçé¡f¥g£LŸs be¿Kiwfë‹go nk‰f©l _‹wh©L KoÎ‰w 

filfS¡F _‹wh©LfS¡F xUKiw F¤jif¤ bjhif 15%( gÂidªJ 

rjÅj«) ca®¤Â tNè¡fÎ« k‰W« òJ¥Ã¤jš f£lz« tNè¡fÎ«  k‹w« 

mDkÂ më¡fyh«. 

2. nk‰f©l filæ‹ cçkjhu®fS¡F m¿é¥ò tH§f¥g£L cça njÂæš òJ¥Ã¤jš 

f£lz« k‰W« 15% ca®¤j¥g£l bjhifæid brY¤j¤ jt¿dhš filæid 

kWVy« élÎ« k‹w« mDkÂ më¡fyh«.           e.f v© 11271/2018/m1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.36 

bghUŸ8: mU¥ò¡nfh£il efuh£Á bghJ¥Ãçéš mYtyf cjéahsuhf¥ gâòªJ taJ 

KÂ®é‹ fhuzkhf 30.04.2022 m‹W XŒÎbgw cŸs ÂU.Å.uh#¥bgh‹D 

mt®fS¡F Áw¥ò nrkeyãÂ muR khåa¤ bjhif %.10000/- tH§f k‹w¤Â‹ 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«.                     e.f.v©.2016/2022/Ã3 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.37 

bghUŸ9: JhŒik ÏªÂah Â£l¤Â‹ Ñœ ÂUbešntè k©l¤ÂYŸs 21 efuh£ÁfS« 

fs¥gâahs®fis jåah® tê ãakd« brŒJ gâfis nk‰bfhŸs jFÂ 

thŒªj ãWtd¤Âid nj®Î brŒjš gâfS¡fhf ehëjêš x¥gªjòŸë 

és«gu« brŒa¥g£lik¡fhd bkh¤j g£oaš bjhif %.66300/- + nrit 

tç¡f£lz« %.3315/- Mf bkh¤j« %.69615/- vd efuh£Áfë‹ k©ly ã®thf 

Ïa¡Fe®, ÂUbešntè mt®fsJ brašKiwfŸ e.f.v©.859/2022/M2,                       

ehŸ 26.04.2022 njÂa foj¤Â‹ _y« bjçé¡f¥g£LŸsJ. nkY« és«gu« 

brŒa¥g£lik¡fhd bkh¤j nf£ò¤bjhifahd %.69615/-æš Ïªefuh£Á g§ÑL 

bjhifahd %.3315/-æid Ïuh#ghisa« efuh£Á MizahsU¡F t§» 

tiunthiy mšyJ fhnrhiyahf mD¥Ã it¡f k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ¡fyh«.              e.f.v©.12357/2017/v¢2 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.38 

bghUŸ10: mU¥ò¡nfh£il efuh£Á c£g£l 36 th®Lfëš nrfç¡f¥gL« F¥igfis efuh£Á 

yhçfŸ _y« nrfç¡f¥g£L R¡»ye¤j« nuh£oYŸs efuh£Á fyit cu¡»l§»š 



nrfç¡f¥g£LtU»wJ. j‰nghJ kiHÚ® nj§» cŸs fhuz¤Âdhš fyit 

cu¡»l§»š F¥igfis bfh£l Koahkš é‹nuh° k‰W« é‹nuh° bršY« 

ghijfë‹ nuh£oid Xu¤Âš F¥igfŸ bfh£l¥g£L cŸsjhš nk‰f©l 

F¥igfis bræ‹ nlhr® _y« xJ¡f k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ¡fyh«.              e.f.v©.323/2022/v¢1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.39 

bghUŸ11: mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l bj‰F¤bjU, bj‰F u¤ÂdrghgÂòu« bjU, 

Mæu«f© khça«k‹ nfhéš bjU k‰W« mä®jhòu« fhyå M»a gFÂfëš 

cŸs ÁWä‹éirg«Ã‹ _y« Únu‰w« brŒa¥gL« bjh£ofŸ gGjilªJ cŸsJ 

vdÎ«, kfhuh#òu« bjUéš MœJis »zW mik¡f nt©L« vd ef®k‹w 

cW¥Ãd®fŸ bfhL¤j nfhç¡ifæ‹goÍ«, ef®k‹w¤ jiyt® mt®fë‹ 

m¿ÎW¤jè‹goÍ« nk‰f©l gFÂfëš cŸs gGjilªj bjh£ofis Ïo¤J 

m¥òw¥gL¤Âé£L mj‰F gÂyhf òÂjhf bjh£ofŸ mik¡fÎ«, 

kfhuh#òu¤bjUéš MœJis »zW mik¡fÎ« jah® brŒa¥g£l c¤njr 

kÂ¥Õ£L¤bjhif %.6.50 Ïy£r¤Âid FoÚ® tofhš ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

  mYtyf¡ F¿¥ò :-  

k‹w« mDkÂ¡fyh«              e.f.v©.2265/2022/Ï1 

 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.40 

bghUŸ12: mU¥ò¡nfh£il efuh£Áæš 15tJ ãÂ¡FGkh‹a« 2021-22‹ (Untied Grant) Ñœ 

mU¥ò¡nfh£il efuh£Á mÉ°ef® ó§fh, trªj« ef® ó§fh, ÏuæšntÕl® nuhL 

ó§fh, nejhí ef® ó§fh, k‰W« efuh£Á mYtyf tshf¤Âš cŸs ó§fh 

M»at‰¿š ä‹ guhkç¥ò k‰W« FoÚ® guhkç¥ò gâ x¥gªj¥òŸë m¿é¥Ãid 

ehëjœfëš és«gu« brŒj tifæš és«gu¡ f£lz« %.9,576/- I Kal 
Publications PVT. LTD., Madurai ãWtd¤Â‰F tH§f k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«              e.f.v©.11610/2021/Ï1 

 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.41 

bghUŸ13: 15tJ khãy ãÂ¡FG (Untied Grant)  ‹ Ñœ mU¥ò¡nfh£il efuh£Á mÉ°ef® 

ó§fh, trªj« ef® ó§fh, ÏuæšntÕl® nuhL ó§fh, nejhí ef® ó§fh, k‰W« 

efuh£Á mYtyf tshf¤Âš cŸs ó§fh M»at‰¿š ä‹ guhkç¥ò k‰W«  FoÚ® 

guhkç¥ò gâ nk‰bfhŸtj‰F kÂ¥Õ£L¤bjhif %.50.00 Ïy£r¤Â‰F 

Ïªef®k‹w¤ Ô®khd v©.1470, ehŸ 07.01.2022 š ã®thf mDkÂ tH§f¥g£LŸsJ.  

  mj‹ngçš 06.04.2022 m‹W x¥gªjòŸë nfhu¥g£lÂš tu¥bg‰WŸs Ïu©L 

x¥gªj¥òŸëfëš ÂU.L.fhëa«khŸ, flyho v‹gtç‹ x¥gªj¥òŸë kÂ¥Õ£L 

éiyiaél 7.00 rjÅj« mÂfkhf cŸsjhš Ï¥gâ¡fhd éiyFiw¥ò r«kj 

foj« (Negotiation) tH§FkhW nf£L¡bfh©lj‰F Ïz§f 20.04.2022 m‹W 



x¥gªjjhuuhš tH§f¥g£l éiy¡Fiw¥ò foj¤Â‹ go x¥òneh¡F g£oaš 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥gL»wJ. 

t.v©                 x¥gªjfhu® bga®               x¥gªj¥òŸë 

                           égu« 

1.            M/s.Açuh« f‹°£u¡r‹°,    9.00% kÂ¥Õ£L  

               <nuhL         éiyia él mÂfkhf 

 
2.             ÂUkÂ.L.fhëa«khŸ      4.99% kÂ¥Õ£L  

               flyho       éiyia él mÂfkhf 

 

  mYtyf¡ F¿¥ò :-  

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš, kÂ¥Õ£L éiyiaél 4.99% mÂfhf 

bfhL¤JŸs ÂUkÂ.L.fhëa«khŸ, flyho x¥gªjjhu® mt®fë‹ 

x¥gªj¥òŸëia x¥ò¡bfhŸsyh«. 

 nkY« nk‰f©l gâæ‹ mtru mtÁa¤ij fUÂ jåmYtyç‹ K‹ mDkÂ 

bg‰W ntiy c¤juÎ tH§»aijÍ« k‹w« m§Ñfç¡fyh«. 

e.f.v©.11610/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.42 

bghUŸ14:mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l  36 th®LfëèUªJ  Âdrç 25.3 bk£ç¡ l‹ 

F¥igfŸ nrfu« brŒa¥gL»wJ. Ï¡F¥igfŸ mªjªj ÃçÎ E©cuTl¤Â‰F 

bfh©L bršy¥g£L k¡F« F¥ig, k¡fhj F¥ig vd ju«Ãç¡f¥gL»wJ. 

m›thW ju«Ãç¡f¥g£l F¥igfëš 14.2 bk£ç¡ l‹  k¡F« F¥igfŸ nrfu« 

brŒa¥g£L mjid miu¤J cukhf¥gL»wJ.m›thW cukh¡f njitahd 

gâahs®fŸ Ïšyhj fhuz¤Âdhš 10.2 bk£ç¡ l‹ k¡fhj F¥igfis kWRH‰Á 

brŒaÎ« xU E©cuTl¤Â‰F 7 gâahs®fŸ Åj« 6x7 = 42 gâahs®fŸ 

njitgL»‹wd®. éUJef® kht£l M£Áa® mt®fë‹ Âdrç CÂa bjhif 

%.425/- ã®za« brŒa¥g£LŸsJ. vdnt 42x425x30=  535500/-  vd khj c¤njr 

bryéd« MF«. Mjyhš kfë® Ra cjé¡FG¡fŸ mšyJ jåah® _y« x¥gªj 

mo¥gilæš  gâahs®fis gâak®¤Â E©cuTl¤Âid brašgL¤Âl  

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ¡fyh«            e.f.v© 1949/2022/v¢1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.43 

bghUŸ15:mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l  36 th®Lfis bfh©l 6 bghJ 

RfhjhuÃçÎfshf mikªJŸsJ. ÏÂš 31207 bkh¤j ÅLfŸ cŸsJ, bghJ 

k¡fë‹ eyåš m¡fiuÍl‹ bghJ Rfhjhu m¤ÂathÁa mtru« fUÂ bfhR 

xê¥ò gâahs®fëid it¤J bfhR òG xê¥ò gâ gh®¥gJ mÂathÁakh»wJ. 

xU bfhR xê¥ò gâahs® xU ehis¡F 50 ÅLfŸ Åj« 6 ehis¡FŸ (31207/6= 

5201 ÅLfŸ) 5201 ÅLfŸ RH‰Á Kiwæš gh®¡fnt©oÍŸsJ. m›thW 36 

th®Lfëš bfhR xê¥ò gâahs®fis bfh©L gâfŸ nk‰bfhŸs (5201/30=104) 

104 gâahs®fŸ njit¥gL»‹wd®. vdnt éUJef® kht£l M£Áa® mt®fë‹ 

Âdrç CÂa é»j¥go 104x425 x 30=1326000/- khj« CÂa bjhif c¤njr 



bryéd« MF«. vdnt nk‰f©l étu¥go jåah® x¥gªj_y« nk‰f©l 

gâæid brŒant©o k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

V‰fdnt gâòçªJ tU« bfhR xê¥ò gâahs®fë‹ gâfhy« 30.04.2022 « 

njÂÍl‹ KotilªjJ. j‰rka« fz¡bfL¥ò , fhŒ¢rš f©l¿Í« gâ mtru 

fhy gâahf cŸsjhš. nk‰go  bfhR xê¥ò gâahs® gâæid jåah® ka« 

M¡F« gâ c¤juÎ tH§F«tiu nk‰f©l gâahs®fis ga‹gL¤Â¡bfhŸs 

k‹w« mDkÂ¡fyh«.             e.f.v© 1950/2022/v¢1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.44 

bghUŸ16:mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l gFÂæš kiH fhy§fëš tofhš Ú® Óuhf 

bršY« tifæš  nejhí ÅÂ mfy thWfhš, v«.o.M® ef® »H¡F Xil, òJfil 

g#h® mfy thWfhš, blèngh‹ nuhL m«Ãif é¤ah rhiy thWfhš, ehfè§f 

ef® Xil, m‹ò ef®, kJiu nuhL thWfhš Xil , bgçah® ef® òÂa ngUªJ 

ãiya« K‹ò thWfhš, brtš f©khŒ Xil k‰W« g£lhÃuhk® nfhéš Xil 

M»a  gFÂfëš cŸs Xil k‰W« mfy thWfhšfëš k© vL¤J MH¥gL¤j 

JCB ÏaªÂu«  k‰W« ouh¡l® bfh©L gâ nk‰bfhŸs MF« c¤njr bryéd 

%.5.00/- y£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ¡fyh«              e.f.v© 1951/2022/v¢1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.45 

bghUŸ17:mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F brhªjkhd ÏLfh£oš cæ¿Hªj Ãz§fis 

òij¥gj‰F k£Lnk mDkÂ c©L. òij¤j Ïl¤Â‹ ÛJ Õl§fŸ f£l v›éj 

mDkÂÍ« Ïšiy.m›thW mDkÂæ‹¿ f£l¥g£LŸs Õl§fis r«gªj¥g£l 

eg®fŸ jhkhfnt K‹tªJ m¥òw¥gL¤J«go m¿é¥ò gyif it¥gj‰F 

Mizaç‹ mDkÂÍ« k‰W« m›thW m¿ÎW¤j¥g£L« m¡f‰w¥glhj Õl§fis 

efuh£Á _y« JCB  ÏaªÂu¤Âid bfh©L  m¥òw¥gL¤j MF« c¤njr 

bryéd¤Â‰F  k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ¡fyh«              e.f.v©2102/2022/v¢1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.46 

bghUŸ18:mU¥ò¡nfh£il efuh£Á Mizahs® mt®fë‹ 09.05.2022 m‹W el¤j 

MŒÎT£l elto¡ifæš, Ïªefuh£Á¡F£g£l 36 th®Lfëš nrfukhF«  k¡F« 

F¥ig k‰W« kh¡fhj  F¥igfis ju«Ãç¤jJ th§F« gâ mÂfç¡fnt©o 

bghJk¡fŸ m¿Í« t©z« éê¥òz®Î V‰gL¤j nt©o m¿ÎW¤j¥g£lJ.  

m›thW bghJ k¡fël« és«gu« brŒa VJthf Ïªefuh£Áæš  5  lhlh VÁ 

thfd§fŸ  cŸsJ. mÂš xU lhlh VÁ thfd¤Âš °Õ¡f®  bghU¤Â  és«gu« 

brŒÍ« trÂ cŸsJ. mijngh‹W ÛjKŸs eh‹F lhlh VÁ thfd¤Â‰F °Õ¡f®  

bghU¤j  k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ¡fyh«              e.f.v©2221/2022/v¢1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 



Ô®khd v©.47 

bghUŸ19:efuh£Á ã®thf k©ly Ïa¡Fe® mt®fë‹ m¿ÎW¤jè‹go R¡»ye¤j« 

nuh£oYŸs efuh£Á¡F brhªjkhd fyit cu¡»l§»š F¥igfis ju«Ãç¡F« 

ÏaªÂu« Ïa¡f nt©oa m¿ÎW¤j¥g£lJ. j‰nghJ Ïa§fhkš ÏU¡F« 

ÏaªÂu¤Âid bghJ Rfhjhu« mtru« mtÁa« fUÂ efuh£Á cu¡»l§»š cŸs 

F¥igfis ju« Ãç¡f nt©oÍ« nk‰goæid  JCB ÏaªÂu« _y« F¥igfis 

mf‰w  c©lhF« bryÎ bjhif¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ¡fyh«              e.f.v©2167/2022/v¢1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.48 

bghUŸ20:mU¥ò¡nfh£il efuh£Á bghJ Rfhjhu Ãçé‹ Ñœ mid¤J ÃçéY« F¥igfŸ 

ju« Ãç¤J th§f 45 BOV k‰W« 15 jŸSt©ofŸ ga‹gL¤j¥g£L tU»wJ. 

j‰nghJ mj‰F ga‹gL¤j¥gL«  Cjh k‰W« g¢ir ãw l¥gh¡fŸ nrj« milªJ 

ga‹gL¤j Ïayhj ãiyæš cŸsJ. vdnt bghJ Rfhjhu mtru mtÁa« fUÂ 

300 l¥gh¡fŸ th§fÎ« mj‰fhd njhuha bryéd«  %.3.00/- y£r¤Â‰F 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ¡fyh«           e.f.v© 2347/2022/v¢1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.49 

bghUŸ21:mU¥ò¡nfh£il efuh£Á bghJ Rfhjhu ÃçÎ, ef® gFÂæš bghJ k¡fŸ TL« 

Ïl§fŸ, bghJ fê¥Ãl«, rKjha fê¥Ãl« k‰W« Ïu©lh« ãiy F¥ig nrfç¡F« 

Ïl§fëš J®eh‰w« Århj t©z« thrid Âutkhd byk‹ »uh° Mæš 

ga‹gL¤j¥g£LtU»wJ. j‰nghJ byk‹ »uh° Mæš efuh£Á ÏU¥Ãš Fiwthf 

cŸsjhš bghJ Rfhjhu mtru mtÁa« fUÂ byk‹ »uh° Mæš 280 è£l® 

bfhŸKjš brŒaÎ« mj‰F©lhd bryÎ bjhif %.11.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ¡fyh«           e.f.v© 2223/2022/v¢1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.50 

 

bghUŸ22:mU¥ò¡nfh£il efuh£Áæ‹ Ñœ gâòçÍ« m«kh cztf« k‰W« (DBC) bfhR 

xê¥ògâahs®fë‹ V¥uš 2021 Kjš V¥y« 2022 tiu cŸs khj§fS¡F 

gâahs®fë‹ CÂa¤Âš Ão¤j« brŒj EPF (Emloyee Provident Fund) bjhifia 

Online š gÂnt‰w« brŒJ JJSConsultancy Service ãWtd« _y« brŒJ Ko¡fÎ« 

mj‰fhF« bryéd¤Â‰F« k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ¡fyh«                            

e.f.v© 123/2020/Ã2 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 



Ô®khd v©.51 

bghUŸ23: mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l #tA®r§f rKjha¡Tl¤bjUéš cŸs 

rhiy kiH¡fhy¤Âš F©L« FêÍkhf bghJk¡fŸ elªJbršy Koahkš 

cŸsJ. nk‰go rhiyia Óuik¤J jUkhW m¥gFÂ k¡fŸ nfhç¡if 

éL¤JŸsd®. m¥gFÂ k¡fë‹ nfhç¡ifæ‹ goÍ«, Mizahs® 

mt®fë‹ m¿ÎW¤jè‹goÍ« #tA®r§f rKjha¡Tl¤bjUéš 

ngt®Ãsh¡ f‰fŸ gÂ¡F« gâ brŒa jah® brŒa¥g£l c¤njr 

kÂ¥Õ£L¤bjhif  %.5.00 Ïy£r« MF«. nk‰go gâæid efuh£Á tUthŒ 

ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«          

e.f.v©. 12076/2021/Ï1 
 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.52 

bghUŸ24: mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l #tA®r§f FW¡F¤bjUéš kiH¡fhy¤Âš 

F©L« FêÍkhf bghJk¡fŸ ga‹gL¤j Koahj ãiyæš cŸsJ. nk‰go rhiy 

nk«gL¤ÂjUkhW m¥gFÂ bghJk¡fŸ nfhç¡if éL¤JŸsd®. m¥gFÂ 

bghJk¡fë‹ nfhç¡ifæ‹goÍ« Mizahs® mt®fë‹ m¿ÎW¤jè‹goÍ« 

#tA® r§f FW¡F¤bjUéš ngt®Ãsh¡ js« mik¡F« gâ¡F jah® 

brŒa¥g£l c¤njr kÂ¥Õ£L¤bjhif %.5.00 Ïy£r¤Âid efuh£Á tUthŒ 

ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«            e.f.v©.12077/2021/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.53 

bghUŸ25: mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l ÏuæšntÕl® rhiy nk‰F Kjš bjUéš 

kiHÚ® tofhš trÂ Ïšyhkš fêÎÚ® rhiyæš XLtjhš m¥gFÂæ‹ ÏUòwK« 

kiHÚ® tofhš k‰W« ghy« mik¡f ef®k ‹w cW¥Ãd® nfhç¡if éL¤jj‹ 

mo¥gilæY«, ef®k‹w¤ jiyt® mt®fë‹ m¿ÎW¤jè‹goÍ« m¥gFæš 

òÂjhf kiHÚ® tofhš k‰W« ÁWghy« mik¡f jah® brŒa¥g£l c¤njr 

kÂ¥Õ£L¤bjhif %.9.75 Ïy£r¤Âid efuh£Á tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

  mYtyf¡ F¿¥ò :-  

k‹w« mDkÂ¡fyh«.               e.f.v©.2367/2022/Ï1 
 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.54 

bghUŸ26: mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F 15tJ ãÂ¡FGkh‹a« Untied Grant 2021-22 Â£l¤Â‹ 

Ñœ têfh£L be¿Kiwfë‹go F¿¥Ã£LŸs gâfëš  mU¥ò¡nfh£il 

efuh£Á¡F bjUés¡F (LED) gâfŸ nk‰bfhŸs efuh£Á ã®thf Miza®, 

br‹id mt®fë‹ foj e.fv©.1021/2022/M2 ehŸ 05.04.2022 ã®thf mDkÂÍ« 

11.05.2022 m‹iwa R‰w¿¡ifæš nk‰go  bjUés¡F (LED) gâfS¡F bjhif 



ã®za« brŒa¥g£LŸsjid bjhl®ªJ c¤njr kÂ¥ÕL %.17.19 Ïy£r¤Â‰F 

bjUés¡F (LED)  bfhŸKjš brŒa k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥L»wJ 

  mYtyf¡ F¿¥ò :-  

  k‹w« mDkÂ¡fyh«.            e.f.v©.2365/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.55 

bghUŸ27: murhiz (ãiy) v©-52, efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH‡fš (e.ã.4) Jiw ehŸ-

30.03.2022 k‰W« efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe® br‹id, mt®fë‹ R‰w¿¡if 

e.f.v©-40032/2012/M®1, ehŸ-01.04.2022š tH‡f¥g£LŸs têfh£Ljšfis¥ 

Ã‹g‰¿ mU¥ò¡nfh£il efuh£Áæš 01.04.2022 Kjš brh¤Jtç bghJ ÓuhŒÎ 

nk‰bfhŸtj‰fhd k©ly thçahf mo¥gil kÂ¥ò bjhifia ã®za« brŒJ«, 

bghJ ÓuhŒÎ¡F¥Ã‹ (2023-2024M«M©L Kjš) cŸs brh¤Jtç bjhifia 6% 
ca®Î mšyJ flªj 5 M©Lfëš bkh¤j khãy cŸeh£L c‰g¤Âæ‹ (GSDP) 

ruhrç ts®¢Á Åj« Ït‰¿š vJ mÂfnkh mj‹ mo¥gilæš x›bthU M©L« 

brh¤Jtç ca®Î brŒJ bghJ ÓuhŒÎ nk‰bfhŸsÎ« 11.04.2022M« njÂa 27M« 

v© Ô®khd¤Âš KoÎ brŒJ Ô®khå¡f¥g£LŸsJ. 

nk‰F¿¥Ã£l efuk‹w Ô®khd¤ij  bghJk¡fŸ  m¿ªJ bfhŸsÎ«, 

bghJk¡fë‹ MnyhridfŸ k‰W« M£nrgidfŸ ÏUªjhš efuh£Á 

MizaU¡F 30 eh£fS¡FŸ vG¤J _y« bjçé¡fyh« v‹w bghJ m¿é¥ò 

Âdfu‹ jäœ ehëjêš 13.04.2022M« njÂæY«, Âdky® jäœ ehëjêš 

13.04.2022M« njÂæY«, khiy KuR jäœ ehëjêš 13.04.2022M« njÂæY«,  After 
Noon v‹w M§»y ehëjêš 14.04.2022M« njÂæY« btëæl¥g£lJ. 

  mU¥ò¡nfh£il efuh£Áæ‹ bghJ m¿é¥Ã‹ ngçš bghJk¡fŸ k‰W« 

muÁaš f£ÁædçläUªJ  bkh¤j«-46 M£nrgidfŸ tu¥g£L mjid 

k‹w¤Âš gÂÎ brŒJ nk‰F¿¥Ã£l 11/4/2022« njÂa 27« Ô®khd¤Âš  

ã®zæ¡f¥g£l ÂU¤j¥g£l brh¤Jtç bghJ ÓuhŒÎ mo¥gilæš kÂ¥Ãid 

Ñœ¡f©lthW cWÂ brŒa k‹w« x¥òjš më¡fyh«. 

2022-2023 ãÂah©o‹ Kjš miuah©L Kjš ca®Î brŒa¥g£LŸs brh¤Jtç 

bghJ ÓuhŒÎ k‰W« k©ly« kÂ¥ò étu«. 

gu¥gsÎ  r.mo ca®Î¡fhd 

fhuâ 
òÂa k©ly k Â¥ò %. 

FoæU¥ò  A B C 

600 rJumsÎ 1.25 1.375 1.00 0.625 

601-1200 1.50 1.65 1.20 0.75 

1201-1800 1.75 1.925 1.40 0.875 

1801-ÑHnkš 2.00 2.20 1.60 1.00 

FoæU¥ò mšyhjit 

fšé ãWtd‡fŸ 1.75 1.925 1.40 0.875 

bjhê‰rhiy 1.75 1.925 1.40 0.875 

tâf« 2.00 2.20 1.60 1.00 



bghJ  ÓuhŒéš ã®zæ¡f¥gL« M©L kÂ¥Ãš j‰nghJ mkèš cŸs 

brh¤Jtç é»jkhd 17.50% rjÅj« miuah©Ltçahf ã®za« brŒa¥gL«. 

fhèkid tç ÓuhŒÎ 
fhèkid tçéÂ¥Ã‰F 1 rJumo ãy¤Â‰F j‰nghJ cŸs mo¥gilkÂ¥ò 

100 % ca®Î brŒJ fhèkid tç bghJ ÓuhŒÎ ã®za« brŒa¥gL«. 

j‹å¢irahd tUlhªÂu  brh¤Jtç ÓuhŒÎ 
V‰fdnt cŸs brh¤Jtç, fhèkidtçæš M©LnjhW«  6 ca®Î 

mšyJ flªj 5 M©Lfëš bkh¤j khãy cŸeh£L c‰g¤Âæ‹ ( GSDP ) ruhrç 

ts®¢Á  Åj« Ït‰¿š vJ mÂfnkh mj‹ mo¥gilæš x›bthU M©L« 

brh¤Jtç, fhèkidéç ca®Î brŒJ brh¤Jtç ÓuhŒÎ nk‰bfhŸs¥gL«.                                                                      

18 S.A.சண் கம் ெத  

19 S.B.K.உயரந்ிைலப்பள்ளி ேரா  

20 S.B.K.உயரந்ிைலப்பள்ளி ேரா  

21 S.B.K.எ ெமண்டரி ஸ் ல் ேரா  

22 M.P. த் சச்ா  ெத  

k©ly« A B C 
òÂajhf ã®zæ¡f¥g£l 

k©ly kÂ¥ò  
0.60 0.40 0.30 

A k©ly¤Âš cŸs bjU¡fŸ 

 

1 mí° ef® 9tJ FW¡F bjU 

2 brsªÂugh©oa‹ fh«gÎ©L bkæ‹ nuhL 

3 brsªÂugh©oa‹ fh«gÎ©L 1tJ bjU 

4 brsªÂugh©oa‹ fh«gÎ©L 1š 1tJ bjU 

5 brsªÂugh©oa‹ fh«gÎ©L 1š 2tJ bjU 

6 brsªÂugh©oa‹ fh«gÎ©L 1š 3tJ bjU 

7 brsªÂugh©oa‹ fh«gÎ©L 1š 4tJ bjU 

8 v°.v°.Ã bjU, FW¡F bjU 

9 gh©oadh® bjU, FW¡F bjU 

10 v°.Ãnf vèbk‹lç °Tš nuhL FW¡F bjU 

11 Á§fhu¤njh¥ò 5tJ bjU 

12 m«gy« bjhlkšy¥g‹ bjU, FW¡F bjU 

13 Ïuhkè§f brslh«Ãif m«k‹ nfhéš bjU, FW¡F bjU 

14 bgh‹idah bjU FW¡F bjU 

15 g£lhÃ uhk® nfhéš bjU, FW¡F bjU 

16 Ñiu¥g£o bjU FW¡F bjU 

17 bgçabjU FW¡F bjU 



23 S.S.P.ெத  

24 S.வாழவந்தான் ெத  

25 அண்ணாமைல ெத   

26 அ ரத் ங்ேகஸ்வரர ்ேமலரத   

27 அம்பலம் த்  ெத   

28 அய்யாசா  ெத  

29 mí°ef® 3tJ bj‹tlš bjU 

30 அ ஸ்நகர ்10வ  ெத  

31 அ ஸ்நகர ்1வ  ெத   

32 அ ஸ்நகர ்2வ  ெத   

33 அ ஸ்நகர ்3வ  ெத   

34 அ ஸ்நகர ்4வ  ெத   

35 அ ஸ்நகர ்5வ  ெத   

36 அ ஸ்நகர ்6வ  ெத   

37 அ ஸ்நகர ்7வ  ெத   

38 அ ஸ்நகர ்8வ  ெத  

39 அ ஸ்நகர ்9  ெத   

40 ஆ ரவள்ளி ெத   

41 ஆ ைடயம்மாள் ெத   

42 ஆ கம் ெத  

43 இர ல்ேவ ஸ்ேடசன் ேரா   

44 இராமசா  ெத   

45 உலகநாதன் ெத  

46 எம்.ேக.தங்கேவல் ெத  

47 ஓைடப்பட்  மகா ங்கம் ெத   

48 க ப்ைபயா ெத   

49 கைரயான்பட்  அம்பலகாரர ்ெத  

50 கைலஞர ்நகர ்6வ  ெத   

51 ராம னி ப் ெத  

52 ைரப்பட்  ெத  

53 ழகரந்ைத காமாட்  ெத  

54 ழ் டட்ாரெ்த   

55 ழந்ைதேவல் ெத   

56 ட்டாரெ்த   

57 ெகங்ைக த் ெத   



58 ேக.சண் கேவல் ெத  

59 ெகாதத்னார ்சங்கர ங்கம் ெத  

60 சண் கமணி ெத  

61 சண் கேவல் ெத  

62 சந் ரன் ேகா ல் ெத   

63 ட்  ெகாதத்னார ்ெவள்ைளசா  ெத   

64 த் ர த் ரன் ேகா ல் ெத  

65 வகா  ெத   

66 வன்ேகா ல் சன்ன  ெத  

67 றப்  ராமசா  ெத  

68 ந்தரம் ெத   

69 ப் ரமணியன் 1வ  ராஸ் ெத   

70 ப் ரமணியன் 2வ  ராஸ் ெத  

71 ப் ரமணியன் 3வ  ராஸ் ெத   

72 ப் ரமணியன் 4வ  ராஸ் ெத   

73 ப் ரமணியன் 5வ  ராஸ் ெத   

74 ப் ரமணியன் 6வ  ராஸ் ெத  

75 ப் ரமணியன் ெத   

76 ப்ைபயா ெத   

77 R¥igah  ÑHnkš  bjU 

78 ெசல்வ நாயகர ்ேகா ல் ெத  

79 ெசாக்க ங்கம் பாண் யனார ்ெத  

80 ெசாப்  சா  ெத   

81 ெசௗண்டம்மன் ேகா ல் ெத   

82 ெசௗண்டம்மன் ேகா ல் ெத  

83 தங்கசாைல ெத   

84 தம்மாந்ெத   

85 ச் ளி ேரா   

86 ல்ைல ேகா ந்தன் ெத  

87 ல்ைல தம்பரம் ெத   

88 ெதற் தெ்த  

89 ேதங்காய் அண்ணாமைல ெத  

90 நந்தவனம் ெத   

91 நாக ங்கம் ெத   

92 நாச் யாரம்மாள் ெத   



93 ெநல்கைட ப் ரமணியன் ெத   

94 பசை்சயப்பன் ெத  

95 பட்டா ராமர ்ேகா ல் ெத  

96 பந்தல்  ேரா   

97 பழனிசச்ா  ெத   

98 பழனிசச்ா  ெத   

99 பஸ் ஸ்டாண்ட் ேரா  

100 பாண் யனார ்ெத  

101 பாண் ரங்கன் ேகா ல் ெத  

102 சை்ச ட்  ெத  

103 .நாராயணெப மாள் ெத  

104 ைக ைலக்காரர ்ெத  

105 க்கைட ெத   

106 க்ேகாடை்ட ராமசா  ெத   

107 லவர ் சாரி ெத  

108 ைஜ மடம் ெத   

109 ெபரியெத  

110 ெபரியார ்ெத  

111 ெப மாள் ெத   

112 ேபடை்ட ெத   

113 ெபான்னம்மபலம் ெத   

114 ெபான்  ெத   

115 ெபான்ைனயா ெத  

116 மங்களம்மாள் ைரஸ் ல் ெத   

117 ம ைர ேரா  

118 ம ைர ேரா   

119 மல்லப்பன் ெத   

120 மாணிக்கம் ெத  

121 மாதர ் ன்ேனற்ற சங்க ெத   

122 மாயக ப்பன் ெத   

123 னாட் ந்தரம் ெத  

124 தலாளி த் சா  ெத   

125 த்  க ப்பன் ெத   

126 த்  காமாட்  ெத   

127 த்  ெத   



128 த் மாரியம்மன் ேகா ல் ெத  

129 ஸ் ம் ழக்  ெத  

130 ேமற்  டா ெத   

131 ேமனஜர ் தம்பரம் ெத   

132 ேமஸ் ரி சங்கரன் ெத  

133 ர ல்ேவ டர ்ேரா  ழக்  1வ  ெத   

134 ர ல்ேவ டர ்ேரா  ழக்  2வ  ெத  

135 ர ல்ேவ டர ்ேரா  ழக்  4வ  ெத   

136 ர ல்ேவ டர ்ேரா  ழக்  6வ  ெத  

137 uæšnt Õl® nuhL nk‰F 1š 1tJ FW¡F bjU 

137 uæšnt Õl® nuhL nk‰F 1tJ bjU 

139 uæšnt Õl® nuhL nk‰F 2tJ bjU 

140 fiyP®  ef® 4š 2tJ bjU 

141 uæšnt Õl® nuhL nk‰F 1š 2tJ FW¡F bjU 

142 ர ல்ேவ டர ்ேரா  ேமற்  3 வ  ெத  

143 ர ல்ேவ ப்டர ்ேரா  ழக்  3வ  ெத   

144 ர ல்ேவ ப்டர ்ேரா  ழக்  5வ  ெத   

145 ராம ங்கா ெசௗடாம் ைக அம்மன் ேகா ல் ெத  

146 வ ேவல் கசா  ெத   

147 .என்.நாராயண ெத  

148 நகர ்ேரா  

149 நகர ்ேரா   

150 ரப்பன் ெத  

151 ெவள்ளியம்பலம் ெத  

152 ெவள்ைளசா  ெகாதத்னார ்ெத   

153 ெவற் ைலக்காரர ்ெத  

154 ைவர த்  ெத   

155 ஜ ளிக்கைட ெத   

156 njthbl¡° fnzZ ef®1tJ bkæ‹ bjU 

157 njthbl¡° fnzZ ef®1tJ bkæ‹ 1 FW¡F bjU 

158 njthbl¡° fnzZ ef®1tJ bkæ‹ 2 FW¡F bjU 

159 njthbl¡° fnzZ ef®1tJ bkæ‹ 3 FW¡F bjU 

160 njthbl¡° fnzZ ef®1tJ bkæ‹ 4 FW¡F bjU 

161 njthbl¡° fnzZ ef®1tJ bkæ‹ 5 FW¡F bjU 

162 njthbl¡° fnzZ ef®1tJ bkæ‹6  FW¡F bjU 



163 njthbl¡° fnzZ ef®1tJ bkæ‹ 7 FW¡F bjU 

164 njthbl¡° fnzZ ef®1tJ bkæ‹ 8 FW¡F bjU 

165 njthbl¡° fnzZ ef®1tJ bkæ‹ 9 FW¡F bjU 

166 njthbl¡° fnzZ ef®1tJ bkæ‹ 10 FW¡F bjU 

167 njthbl¡° fnzZ ef®tl¡F 2 tJ bkæ‹ bjU 

168 njthbl¡° fnzZ ef®tl¡F 2tJ bkæ‹ 1 tJ FW¡F bjU 

169 njthbl¡° fnzZ ef®tl¡F 2tJ bkæ‹ 2 tJ FW¡F bjU 

170 njthbl¡° fnzZ ef®tl¡F 2tJ bkæ‹ 3 tJ FW¡F bjU 

171 njthbl¡° fnzZ ef®tl¡F 2tJ bkæ‹ 4 tJ FW¡F bjU 

172 njthbl¡° fnzZ ef®tl¡F 2tJ bkæ‹ 5 tJ FW¡F bjU 

173 njthbl¡° fnzZ ef®tl¡F 2tJ bkæ‹ 6 tJ FW¡F bjU 

174 njthbl¡° fnzZ ef®tl¡F 2tJ bkæ‹ 7 tJ FW¡F bjU 

175 njthbl¡° fnzZ ef® 1tJ bkæ‹bjU  

176 njth bl¡° fnzZ ef® 2tJ bkæ‹ bjU 

177 njth bl¡° fnzZ ef®3tJ bkæ‹ bjU 

178 njth bl¡° fnzZ ef® tl¡F 3tJ bkæ‹ 1tJ FW¡F bjU 

179 njth bl¡° fnzZ ef® tl¡F 3tJ bkæ‹ 2tJ FW¡F bjU 

180 njth bl¡° fnzZ ef® tl¡F 3tJ bkæ‹ 3tJ FW¡F bjU 

181 njth bl¡° fnzZ ef® tl¡F 3tJ bkæ‹ 4tJ FW¡F bjU 

182 njth bl¡° Ia¥g‹ ef®  

183 njth bl¡° Ia¥g‹ ef® 1tJ FW¡F bjU 

184 njth bl¡° Ia¥g‹ ef® 2tJ FW¡F bjU 

185 njth bl¡° Ia¥g‹ ef® 3tJ FW¡F bjU 

B  k©ly¤Âš cŸs bjU¡fŸ 

1 S.K.ெப மாள் ெத   

2 S.T.இராமசா  ெத   
3 S.T.ெப மாள் ெத  

4 S.V. ரப்பன் ெத   

5 அக்காள்ெத  

6 அச் க்கட்  ெத   

7 அம்பலம் க தை்தயாெத   

8 அம்பலம் சா ெத   

9 அம்பலம் சா நாதன்ெத  

10 அம்பலம் த் க்கனிெத  

11 அய்யம்ெப மாள் ெத   

12 அழகரச்ா  ெத  

13 அழகா ரிெத   

14 ஆசாத ்ெத   



15 ஆ நாராயண ரம் ெத   

16 ஆ ரங்கன் மாரியம்மன் ேகா ல் ெத   

17 ஆ ரங்கன் மாரியம்மன் ேகா ல் ெதற்  ெத   

18 ஆரியசா  ேகா ல் ெத  

19 ஆரியசா  ேகா ல் வடக் தெ்த  

20 ஆ ட் த ்ெத   

21 இரத் னசபாப  ெத   

22 இராமா ஜம் டதெ்த   

23 உச்  ெத   

24 உச் னிமாகாளியம்மன் ேகா ல் ெத   

25 உச் னிமாகாளியம்மன் ேகா ல் ேமலதெ்த  

26 எம்.என்.ராமசா  ெத   
27 எம். .அண்ணாமைல ெத   

28 என்.எம். . ப்பன் ெத   

29 என். .சங்கர ங்கம் ெத   

30 என்.ராமசா  ெத   

31 ஏ.எல்.ெப மாள்ெத   
32 ஓைடப்பட்  ெத   

33 ஓைடப்பட்  வடக்  ெத   

34 ஓடட்க் த்தர ்ெத   

35 கந்தசா  ெத  

36 கர காமாட்  ெத   
37 க ப்பனசா  ேகா ல் ெத   

38 கல்யாண ந்தரம் ெத  

39 காட் பாவா ெதற்  ெத   

40 காட் பாவா ெதற்  ெத   

41 காட் பாவா வடக்  ெத   
42 காந்  ைமதானம் ழக்  ெத   

43 காமாட் ரம் 1வ  ெத  

44 காமாட் ரம் 2வ  ெத   

45 காமாட் ரம் ழதெ்த   

46 காமாட் ரம் ெத  

47 காமாட் ரம் வடக்  ெத   

48 காரியம் ெவள்ைளயன் ெத   

49 .ெபா. ெத  

50 மரன் தெ்த   

51 நாதன் ேகா ல் ெத  
52 ேக.எம். னாட்  ெத   
53 ேக. .மகா ங்கம் ெத   
54 ைகலாச ஊரணி ெத   
55 ேகாடாங்  சைடயன் ெத   

56 ேகாடை்ட ேசாக்கப்பன் ெத   

57 சண் கநாத ரம் 1 வ  ெத   
58 சண் கநாத ரம் 2 வ  ெத   

59 சண் கநாத ரம் 3 வ  ெத   



60 சண் கநாத ரம் 4 வ  ெத   

61 சண் கநாத ரம் 5 வ  ெத   

62 சண் கநாத ரம் 6 வ  ெத   

63 சண் கநாத ரம் 7 வ  ெத  
64 சண் கநாத ரம் 8 வ  ெத   

65 சண் கநாத ரம் 9 வ  ெத   

66 சண் கநாத ரம் ழதெ்த  

67 சண் கநாத ரம் ேமலதெ்த   

68 சந் ரன் ெத   

69 ச ண்  ராம ங்கம் ெத  

70 சா  ெத   

71 ங்காரேதாப்  1வ  ெத   

72 ங்காரேதாப்  2வ  ெத  

73 ங்காரேதாப்  3வ  ெத  

74 ங்காரேதாப்  4வ  ெத   
75 தம்பரராஜ ரம் ெத   

76 வ ப் ரமணிய ரம் ெத   

77 வ ப் ரமணியன் ரம் ேமல ெத   

78 வன்ேகா ல் ழக்  ெத   

79 வன்ேகா ல் ெத   

80 வன் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  

81 வன் ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத   

82 வாநந்த ரம் ேகா ல் ெத  
83 வாநந்த ரம் ெத  
84 ன்ன ளியம்பட்  நந்தவனம் ெத   

85 ன்ன ளியம்பட்  மடத்  ெத  
86 த் ரம் ெசாக்க ங்கம் ெத   
87 ெசங்ேகாடை்ட னியசா  ேகா ல் 1 வ  க் தெ்த  

88 ெசங்ேகாடை்ட னியசா  ேகா ல் 2 வ  க் தெ்த  

89 ெசங்ேகாடை்ட னியசா  ேகா ல் 3 வ  க் தெ்த   

90 ெசங்ேகாடை்ட னியசா  ேகா ல் 4 வ  க் தெ்த  

91 ெசங்ேகாடை்ட னியசா  ேகா ல் 5 வ  க் தெ்த  

92 ெசங்ேகாடை்ட னியசா  ேகா ல் 6 வ  க் தெ்த  

93 ெசங்ேகாடை்ட னியசா  ேகா ல் 7 வ  க் தெ்த  

94 ெசங்ேகாடை்ட னியசா  ேகா ல் 8 வ  க் தெ்த   

95 ெசங்ேகாடை்ட னியசா  ேகா ல் ெத   

96 ெசங்ேகாடை்ட னியசா  ேகா ல் ெம ன்   

97 ெசல்வ நாயகர ்ேகா ல் ெத  

98 ெசவல் கண்மாய் ஓைட ெத   

99 ெசவல் கண்மாய் நானாதவன் ெத   

100 ெசவல் கண்மாய் ம கால் ஓைட ெத   

101 ெசவல் கண்மாய் ம கால் ஓைட ெத  



102 ேச கன் ெத   

103 ெசாக்க ங்க ரம் ேமலரத  

104 ெசௗந் ரராஜ ரம் ெத   

105 ெட ேபான்ேரா   

106 ெட ேபான்ேரா   

107 ெட ேபான்ேரா   

108 தரகனார ்சா நாதன் ெத   

109 ச் ளி ேரா  ராஸ் ேலன்  

110 ச் ளி ேரா   

111 ச் ளி ேரா   

112 ேமனி ெத   

113 லகர ்ைமதானம் ெத   

114 ெதட் ணா ரத்்  ேகா ல் ெத   

115 ெதட் ணா ரத்்  ேகா ல் ெத   

116 ெதற்  ெகாண்டலம்மன் ேகா ல் ெத   

117 ெதற்  வஞான ரம் ெத  

118 ெதற்  ைரராஜ ரம் ெத   

119 ெதற்  மகாராஜா ரம் ெத   

120 ெதற்  த் சா ரம் ெத   

121 ெதற்  ரத் னசபாப ரம் ெத   

122 ேதரி தங்ைகயா ெத   

123 ந ர ் ரா ெத   

124 நல் ர ் ஸ் ம் ன்னதெ்த   

125 நவந  ெத   

126 நாகப்பன் ெத   

127 நாக ங்கம் ெத   

128 நா  ெத  

129 e¤j« è‡f« bjU 

130 நாதஸ்வர ஸ்வதாதன் கேணசன் ெத   

131 நாரணப்பரெ்த   

132 ெநசவாளர ்காலனி 10வ  ெத   

133 ெநசவாளர ்காலனி 12வ  ெத  

134 ெநசவாளர ்காலனி 1வ  ெத   



135 ெநசவாளர ்காலனி 2வ  ெத   

136 ெநசவாளர ்காலனி 3வ  ெத   

137 ெநசவாளர ்காலனி 4வ  ெத  

138 ெநசவாளர ்காலனி 5வ  ெத   

139 ெநசவாளர ்காலனி 6வ  ெத   

140 ெநசவாளர ்காலனி 7வ  ெத  

141 ெநசவாளர ்காலனி 8வ  ெத  

142 ெநசவாளர ்காலனி 9வ  ெத  

143 ேநாடட்க்காரர ்ெத  

144 ப ம்ெபான் த் ராம ங்கம் ெத   

145 பத் ரம் ச ண்  ெசட் யார ்ெத  

146 gªjš Fo nuhL 

147 பர ராம ரம் ெத  

148 பன்னீரெ்சல்வம் ெத   

149 பஜைன ட ெத  

150 பஜைன மடத்  ெதற் த ்ெத   

151 பாம்பலம்மன் ேகா ல் ெத  

152 பாம்பலம்மன் ேகா ல் ெத   

153 பாம்பலம்மன் ேகா ல் வடக் தெ்த  

154 ள்ைளயார ்ேகா ல் ெத  

155 தெ்த  

156 யம்பட்  ெதப்பக் ள ெத  

157 ன்ைனவனம் ெத  

158 சாரி ன்னன் ெத   

159 ெபதத்னசா  ேகா ல் ெத  

160 ெபரியக ப்பன் ெத   

161 ெபரியெத   

162 ெபரிய ளியம்பட்  மடத்  ெத   

163 ெபரிய ளியம்பட்  வடக்  ெத   

164 ெப மாள் ெத  

165 ெபரக்் ன்ஸ் ரம் 1வ  ெத  

166 ெபரக்் ன்ஸ் ரம் 2வ  ெத   

167 ெபரக்் ன்ஸ் ரம் 3வ  ெத  

168 ெபரக்் ன்ஸ் ரம் 4வ  ெத   

169 ெபரக்் ன்ஸ் ரம் 5வ  ெத   



170 ெபான்னகரம் ெத   

171 ெபான் சச்ா ரம் ெத   

172 ெபான்ைனயா ெத   

173 மணிநகரம் 1வ  ெத   

174 மணிநகரம் 2வ  ெத   

175 மணிநகரம் 3வ  ெத   

176 மணிநகரம் க் த ்ெத   

177 மணிநகரம் ெத   

178 மணிநகரம் மடத் தெ்த   

179 ம ைர ேரா  

180 மைலயரசன் ேகா ல் ழக்  ெத  

181 மைலயரசன் ேகா ல் ெதற்  ெத  

182 மைலயரசன் ேகா ல் ேபாரிங்க் ழாய் ெத   

183 மைலயரசன் ெத  

184 மைலயரசன் ெத   

185 மல்லப்பன் ெத   

186 மல்ைலயாெத   

187 மாகாளியம்மன் ேகா ல் ழக்  ெத  

188 மாகாளியம்மன் ேகா ல் ெதற் தெ்த   

189 மாரி ெத  

190 மாரியப்பசா  ேகா ல் ெத   

191 மாரியப்பசா  ேகா ல் தல் ெத  

192 மாரியப்பன் ெத   

193 மாரியம்மன் ேகா ல் ெத   

194 னாட் ரம் ெத   

195 ஸ் ம் ந தெ்த  

196 ஸ் ம் ெபரிய ெத   

197 ேமட்  ெத  

198 ரஸ்தா ெத   

199 ெரகப்பன் ெத   

200 ெலட் ரம் ெத   

201 வக் ல் ச ண்ைடயா ெத   

202 வடக்  ெகாண்டலம்மன் ேகா ல் ெத  

203 வடக்  வநாயக ரம் ெத   

204 வடக்  ைரராஜ ரம் ெத  

205 வடக்  மகாராஜ ரம் ெத  



206 வடக்  த் சா ரம் ெத  

207 வடக் ரத   

208 வடக்  ரத் னசபாப ரம் ெத   

209 வரத்த்கசங்க ெத   

210 வாத் யார ்கனகப  ெத   

211 வாழவந்த ரம் மைரக்காயர ்ெத  

212 வாழவந்த ரம் ஸ் ம் ஓைட ெத   

213 வாழவந்த ரம் ஸ் ம் ெபரிய ெத   

214 வாழவந்தா ரம் ன்னா ெத   

215 .ஏ.எஸ்.சங்கர ங்கம் ெத   

216 .ஏ.எஸ். வண்ணாமைல ெத   

217 சாலாட்  ெத   

218 நகர ்ேரா   

219 நகர ்ேரா   

220 நகர ்ேரா  

221 நகர ்ேரா   

222 ரபத் ரன் ெத   

223 ரப்பத் ரன் ெத   

224 ராசச்ா  ெத  

225 ெவங்கடாசலம் ெத   

226 ேவலப்பர ்ெத   

227 ேவலவர ்காலனி 11வ  ெத   

228 ேவலவர ்காலனி 13வ  ெத   

229 ேவலா த ரம் நாயகர ்ேகா ல் ெத  

230 ேவலா த ரம் ஸ் ல் ெத   

231 ைவத் யம் ராமசா  ெத   

232 it¤Âa« uhkrhä tl¡F bjU 

233 ேஜா டம் சண் கம்ெத  

234 ேஜா டம் ரப்பன் ெத   

235 ேஜா ராம ங்க ரம்ெத  

236 ேஜா ராம ங்க ரம் வடக்  ெத    

C k©ly¤Âš cŸs bjU¡fŸ 
1 v«.o.M® ef® tl¡F  1 tJ bjU 

2 v«.o.M® ef® tl¡F  2 tJ bjU 

3 v«.o.M® ef® tl¡F  3 tJ bjU 

4 v«.o.M® ef® tl¡F  4 tJ bjU 

5 v«.o.M® ef® tl¡F  5tJ bjU 

6 v«.o.M® ef® tl¡F  6 tJ bjU 

7 v«.o.M® ef® tl¡F  7 tJ bjU 

8 v«.o.M® ef® tl¡F  8 tJ bjU 

9 v«.o.M® ef® tl¡F  9 tJ bjU 

10 v«.o.M® ef® tl¡F  10 tJ bjU 



11 v«.o.M® ef® tl¡F  11tJ bjU 

12 v«.o.M® ef® tl¡F  12tJ bjU 

13 v«.o.M® ef® tl¡F  13 tJ bjU 

14 v«.o.M® ef® tl¡F  14 tJ bjU 

15 v«.o.M® ef® tl¡F  15 tJ bjU 

16 v«.o.M® ef® tl¡F  16 tJ bjU 

17 v«.o.M® ef® tl¡F  17 tJ bjU 

18 v«.o.M® ef® tl¡F  18 tJ bjU 

19 v«.o.M® ef® tl¡F  19 tJ bjU 

20 v«.o.M® ef® tl¡F  20 tJ bjU 

21 v«.o.M® ef® tl¡F  21 tJ bjU 

22 v«.o.M® ef® »H¡F  1tJ bjU 

23 v«.o.M® ef® »H¡F  2tJ bjU 

24 v«.o.M® ef® »H¡F  3tJ bjU 

25 v«.o.M® ef® »H¡F  4tJ bjU 

26 v«.o.M® ef® »H¡F  5tJ bjU 

27 v«.o.M® ef® »H¡F  6tJ bjU 

28 v«.o.M® ef® »H¡F  7tJ bjU 

29 v«.o.M® ef® »H¡F  8tJ bjU 

30 n#hÂòu« 1tJ bjU 

31 n#hÂòu« 2tJ bjU 

32 n#hÂòu« 3tJ bjU 

33 n#hÂòu« 4tJ bjU 

34 n#hÂòu« 5tJ bjU 

35 n#hÂòu« 6tJ bjU 

36 n#hÂòu« 7tJ bjU 

37 n#hÂòu« 8tJ bjU 

38 n#hÂòu« 9tJ bjU 

39 n#hÂòu« 10tJ bjU 

40 n#hÂòu« 11tJ bjU 

41 n#hÂòu« 12tJ bjU 

42 n#hÂòu« 13bjU¡fŸ 

43 n#hÂòu« 14tJ bjU 

44 n#hÂòu« 15tJ bjU 

45 njthbl¡° fhyå  

46 njthbl¡°  »H¡F gFÂ 

47 fhªÂef® bj‹tlš 1tJ bjU 
48 fhªÂef® bj‹tlš 1š  1tJ FW¡F bjU 

49 fhªÂef® bj‹tlš 1š  2tJ FW¡F bjU 

50 fhªÂef® bj‹tlš 1š  3tJ FW¡F bjU 

51 fhªÂef® bj‹tlš 2tJ bjU 

52 fhªÂef® bj‹tlš 2š  1tJ FW¡F bjU 

53 fhªÂef® bj‹tlš 2š  2tJ FW¡F bjU 

54 fhªÂef® bj‹tlš 2š  3tJ FW¡F bjU 

55 fhªÂef® bj‹tlš 2š  4tJ FW¡F bjU 

56 fhªÂef® bj‹tlš 2š  5tJ FW¡F bjU 

57 Kåah©o FW¡F bjU 

58 m‹òef® 1tJ FW¡F bjU 

59 m‹òef® 3š 1tJ FW¡F bjU 

60 m‹òef® 3š 2tJ FW¡F bjU 

61 m‹òef® 3š 3tJ FW¡F bjU 



77 S.V.வாழவந்தான் ெத   

78 அப்பாசா  ெத   

79 அப் ச் அம்மன் ேகா ல் ெத   

80 அம்பலம் ேக. ப்பன்ெத   

81 அம்ேபதக்ரெ்த   

82 அம்மன்ேகா ல்ெத   

83 அரசமரத்  ெத   

84 அழப்பன் ெத   

85 அன் நகர ்1வ  ெத  

86 அன் நகர ்2வ  ெத   

87 அன் நகர ்2வ  ெத   

88 அன் நகர ்3வ  ெத  

89 அன் நகர ்4வ  ெத   

90 அன் நகர ்5வ  ெத   

91 அன் நகர ்6வ  ெத   

92 அன் நகர ்7வ  ெத  

93 அன் நகர ்8வ  ெத   

94 அன் நகர ்9வ  ெத   

95 அன் நகர ்வ  ெத   

96 இராமசா ரம் காலனி 1 வ  ெத   

97 இராமசா ரம் காலனி 2 வ  ெத   

98 இராமசா ரம் காலனி 3 வ  ெத   

99 இராமசா ரம் காலனி ெத  

100 இராமசா ரம் காளியம்மன் ேகா ல் 1 வ  ெத  

62 m‹òef® 7tJ FW¡F bjU 

63 Å.Å.M® fhyå 1tJ bjU 

64 Å.Å.M® fhyå 2tJ bjU 

65 Å.Å.M® fhyå 2tJ FW¡F bjU 

66 Å.Å.M® fhyå 3tJ o.M®.é rhiy 

67 Å.Å.M® fhyå »H¡F 1tJ FW¡F bjU 

68 Å.Å.M® fhyå »H¡F 2tJ FW¡F bjU 

69 Å.Å.M® fhyå »H¡F 3tJ FW¡F bjU 

70 Å.Å.M® fhyå »H¡F 4tJ FW¡F bjU 

71 Å.Å.M® fhyå bj‹tlš 1tJ bjU 

72 Å.Å.M® fhyå bj‹tlš 2tJ bjU 

73 trªj« ef® gh®¡ Vçah 

74 »HujÅÂ FW¡F bjU 

75 Ûdh£Áòu« FW¡F bjU 

76 m©zhef® bkæ‹ FW¡F bjU 



101 இராமசா ரம் காளியம்மன் ேகா ல் 2 வ  ெத  

102 இராமசா ரம் காளியம்மன் ேகா ல் 3 வ  ெத   

103 இராமசா ரம் காளியம்மன் ேகா ல் 4 வ  ெத  

104 இராமசா ரம் காளியம்மன் ேகா ல் 5 வ  ெத   

105 இராமசா ரம் காளியம்மன் ேகா ல் 6 வ  ெத   

106 இராமசா ரம் காளியம்மன் ேகா ல் ெத  

107 இராமசா ரம் மாரியம்மன் ேகாவல ெத   

108 உச் சா  ேகா ல் ராஸ் 10வ  ெத   

109 உச் சா  ேகா ல் ராஸ் 11வ  ெத  

110 உச் சா  ேகா ல் ராஸ் 12வ  ெத  

111 உச் சா  ேகா ல் ராஸ் 13வ  ெத   

112 உச் சா  ேகா ல் ராஸ் 14வ  ெத  

113 உச் சா  ேகா ல் ராஸ் 1வ  ெத   

114 உச் சா  ேகா ல் ராஸ் 2வ  ெத  

115 உச் சா  ேகா ல் ராஸ் 3வ  ெத   

116 உச் சா  ேகா ல் ராஸ் 4வ  ெத  

117 உச் சா  ேகா ல் ராஸ் 5வ  ெத  

118 உச் சா  ேகா ல் ராஸ் 6வ  ெத   

119 உச் சா  ேகா ல் ராஸ் 7வ  ெத  

120 உச் சா  ேகா ல் ராஸ் 8வ  ெத   

121 உச் சா  ேகா ல் ராஸ் 9வ  ெத   

122 உச் சா  ேகா ல் ெம ன் ெத  

123 c¢Árhä nfhéš kl¤J  bjU ( »H¡F) 

124 c¢Árhä nfhéš kl¤J  bjU ( nk‰F) 

125 உச்  ெத  

126 உர ப்ேபா ெத   

127 v«.M®.ef® »H¡F  

128 எம். .ஆர.்நகர ் ழக்  2வ  »Hnkš ெத   

129 எம். .ஆர.்நகர ் ழக்  3வ  »Hnkš ெத   

130 எம். .ஆர.்நகர ் ழக்  4வ  »Hnkš ெத   

131 எ ங்கநாரச்ங்கம் 1வ  ேமலதெ்த   

132 எ ங்கரச்ங்கம் க் த் ெத   

133 எ ண்டரி ஸ் ல் 2வ  ெத  

134 எ ண்டரி ஸ் ல் ெத   

135 க ம்  ரப்பன் ெத  



136 கைலஞர ்நகர ்1வ  ெத   

137 கைலஞர ்நகர ்2வ  ெத   

138 கைலஞர ்நகர ்3வ  ெத   

139 கைலஞர ்நகர ்4வ  ெத   

140 கைலஞர ்நகர ்5வ  ெத  

141 fiyP®  ef® 4š 1tJ bjU 

142 கல்பாலம் ெத  வார்  33 

143 காந்  நகரம் ழக்  ெத   

144 காந்  நகரம் 

145 காந்  நகரம்  

146 காமாட் யம்மன் ேகா ல் ெத   

147 காரியம் த ஷ்ேகா  ெத   

148 ழ ரத   

149 ழந்ைதேவல் ரம் 1வ  ெத   

150 ழந்ைதேவல் ரம் 2வ  ெத  

151 ழந்ைதேவல் ரம் 3வ  ெத   

152 ழந்ைதேவல் ரம் 4வ  ெத  

153 ழந்ைதேவல் ரம் 5வ  ெத   

154 ேக.என். த் சா  ெத   

155 ேக.சண் கேவல் ெத   

156 சத் யவாணி த்  1 வ  ெத   

157 சத் யவாணி த்  2 வ  ெத   

158 சத் யவாணி த்  ெத  

159 சா யார ்ேலன் 

160 ன்ைனயா ெத   

161 க் லநத்தம் ெந ஞ்சாைல  

162 ப் ரமணிய ரம் ெத  

163 ப் ராஜ் நகர ் 

164 ெசாக்க ங்க ரம் ேமல்நிைலப்பள்ளி ேரா  

165 ெசௗந் ரபாண் யனார ்ெத   

166 ஞானியர ்1வ  ெத   

167 ஞானியர ்2வ  ெத   

168 .எம்.ெவள்ைளசச்ா  ெத   

169 .எம்.ெவள்ைளசச்ா  ெத   

170 .எல்.காமாட்  ெத   



171 ச் ளி ேரா  

172 நகரம் காளியம்மன் ேகா ல் ெத   

173 வள் வர ்காலனி  

174 ெதற்  ரத   

175 ேதவாெடக்ஸ் 1வ  ெத   

176 ேநதா  ெதன்வடல் 1வ  ெத   

177 ேநதா  ெதன்வடல் 2வ  ெத   

178 ேநதா  ெதன்வடல் 3வ  ெத  

179 nejhí FW¡F bjU 

180 ேநதா   

181 ேந நகர ்1வ  ெத   

182 ேந நகர ்ைபபாஸ் ேரா   

183 பாண் யன் ெத   

184 பார தாசன் 1வ  க் த் ெத   

185 பார தாசன் 1வ  ெத   

186 பார தாசன் 2வ  க் த் ெத   

187 பார தாசன் 2வ  ெத   

188 பார தாசன் 3வ  க் த் ெத   

189 பார தாசன் 3வ  ெத  

190 பார தாசன் 4வ  ெத   

191 பார தாசன் ெத   

192 .எம்.ெபான்ைனயாெத   

193 óYhu«k‹nfhéš bj‹tlš bjU 

194 ர ்சங்கர ங்கம் ெத   

195 ைஜ மடத்  ெத   

196 ெபரிய ளியம்பட்  அம்ேபத்கர ்ெத   

197 ெபரியார ்நகர ்1வ  ெத   

198 ெபரியார ்நகர ்2வ  ெத   

199 ெபரியார ்நகர ்3வத ெத   

200 ம லா ம் ெத  12-15  

201 ம லா ம் ெத   

202 மாரிமணவாளன் ெத   

203 மாரியம்மன் ேகா ல் ெத   

204 னாட் ரம் ெத   

205 னாம் ைக நகர ்1வ  ெத   



206 னாம் ைக நகர ்2வ  ெத  
207 னாம் ைக நகர ்3வ  ெத   

208 னாம் ைக நகர ்4வ  ெத   

209 னாம் ைக நகர ்5வ  ெத  

210 னாம் ைக நகர ்6வ  ெத   

211 னாம் ைக நகர ்ெம ன் ெத   

212 Kjyhë Åiuah bjU 

213 த் க்காமாட்  ெத   

214 த் சா ரம் ெத   

215 னியாண்  ெத   

216 ேமடட்ாங்கைர ெத   

217 ெரங்கசா ரம் ெத   

218 வடம்ேபாக்  ெத   

219 வண்ணி ப்பர ்ெத   

220 வரரி  னிவர ்ேகா ல் ெத  

221 . .ஆர.்காலனி  

222 ெவள்ைளக்ேகாடை்ட உச்  மாகாளியம்மன் ேகா ல் 1வ  ெத  

223 ெவள்ைளக்ேகாடை்ட உச் மாகாளியம்மன் ேகா ல் 2வ  ெத   

224 ெவள்ைளக்ேகாடை்ட ேமடட்ாங்கைர ெத  

225 ெவள்ைளக்ேகாடை்ட ேமலரத   

226 ெவள்ைளயா ரம் ெத   

227 #tA® r§f1tJ nkybjU  

228 #tA® r§fbj‹tlš 1tJ bjU  

229 ஜவஹர ்சங்க ேமற்  2வ  ெத   

230 ஜவஹர ்சங்க ேமற்  3வ  ெத  

231 ஜவஹர ்சங்க ேமற்  4வ  ெத  

232 ஜவஹர ்சங்கம் ழக்  க் த் ெத  

233 ஜவஹர ்சங்கம் ழக் தெ்த  

234 #tA® r§f 2tJ nkybjU  

235 ஜவஹர ்சங்கம்ேரா   

236 ஜவஹர ்சங்கம் வடக்  2வ  ெத   

237 #tA® r§f1tJ tl¡F bjU  

238 ேஜா ரம் 10வ  ெத   

239 ேஜா ரம் 11வ  ெத   

240 ேஜா ரம் 12வ  ெத   



241 ேஜா ரம் 13வ  ெத   

242 ேஜா ரம் 14வ  ெத   

  



243           15         
244           1          
245           2         

246           3         
247           4         

248           5         
249           6         
250           7         

251           8         

252           9         

253 brh¡fè‡fòu« iA°Tš nuhL 

254 v«.o.M®.ef®1tJ bjU 
255 v«.o.M®.ef®2tJ bjU 
256 v«.o.M®.ef®3tJ bjU 

257 v«.o.M®.ef®4tJ bjU 

258 v«.o.M®.ef®5tJ bjU 

259 v«.o.M®.ef®6tJ bjU 

260 v«.o.M®.ef®7tJ bjU 

mYtyf F¿¥ò – 

m) ef®k‹w« V‰fdnt c¤njÁ¤JŸs k©ly mo¥gil kÂ¥ò bjhifia kh‰¿ 

mik¡f cça fhuz‡fŸ vHéšiy. vdnt k©ly mo¥gil kÂ¥ò bjhifia 

cWÂ brŒayh«.  

M) bgw¥g£l 47 M£nrgidfis k‹w« gÂÎ brŒayh«. 

e.f.v© 1645/2022/m2       

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.56 

bghUŸ28: Ïªefuh£Áæš  r£lk‹w cW¥Ãd® bjhFÂ nk«gh£L¤Â£l«  2021 - 22 ‹ Ñœ 

mU¥ò¡nfh£il efuh£Á th®L v© 6 kJiu nuhL Ûuh kU¤Jtkid mU»š 

m§f‹tho f£ol« f£L« gâ nk‰bfhŸtj‰F kÂ¥Õ£L¤bjhif                       

%.10.00 Ïy£r¤Â‰F éUJef® kht£l Cuf ts®¢Á Kfikæ‹ jiyt® / 

kht£l M£Áa® mt®fë‹ brašKiw Miz v© e.f.Á3/145/2022, 

ehŸ.08.04.2022š ã®thf mDkÂ tH§f¥g£LŸsJ.    

mj‹ngçš 11.05.2022 m‹W x¥gªjòŸë nfhu¥g£lÂš Ñœf©lthW 

tu¥bg‰WŸs x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥gL»wJ. 

  t.v©  x¥gªjfhu® bga®   x¥gªj¥òŸë   

                      égu« 

       1.  ÂU.N.v®õh¤fh‹   4.85%kÂ¥Õ£L  

    mU¥ò¡nfh£il          éiyiaél mÂfkhf   

 

      2.  ÂU.M.N.fh¤Jh‹Õé  7.90 %kÂ¥Õ£L  

    mU¥ò¡nfh£il           éiyiaél mÂfkhf     

 

mYtyf¡ F¿¥ò 



 tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš, kÂ¥Õ£L éiyiaél 4.85 rjÅj« 

mÂfkhf bfhL¤JŸs ÂU.N.v®õh¤fh‹, mU¥ò¡nfh£il x¥g¤jhu® 

mt®fë‹ x¥gªj òŸëia x¥ò¡bfhŸsyh«.  

e.f.v©.448/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.57 

bghUŸ29 : Ïªefuh£Áæš  r£lk‹w cW¥Ãd® bjhFÂ nk«gh£L¤Â£l«  2021 - 22 ‹ Ñœ 

mU¥ò¡nfh£il efuh£Á th®L v© 15 brs©l«k‹ nfhéš bjUéš 

m§f‹tho f£ol« f£L« gâ nk‰bfhŸtj‰F kÂ¥Õ£L¤bjhif                    

%.10.00 Ïy£r¤Â‰F éUJef® kht£l Cuf ts®¢Á Kfikæ‹ jiyt® / 

kht£l M£Áa® mt®fë‹ brašKiw Miz v© e.f.Á3/145/2022, 

ehŸ.08.04.2022š ã®thf mDkÂ tH§f¥g£LŸsJ.    

mj‹ngçš 11.05.2022 m‹W x¥gªjòŸë nfhu¥g£lÂš Ñœf©lthW 

tu¥bg‰WŸs x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥gL»wJ. 

  t.v©  x¥gªjfhu® bga®   x¥gªj¥òŸë   

                     égu« 

       1.  ÂU.L.jhnkhju‹   4.77%kÂ¥Õ£L  

    mU¥ò¡nfh£il          éiyiaél mÂfkhf   

 

      2.  ÂU.K.fhkh£îuh#‹  8.52 %kÂ¥Õ£L  

    mU¥ò¡nfh£il           éiyiaél mÂfkhf 

 

mYtyf¡ F¿¥ò 

 tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš, kÂ¥Õ£L éiyiaél 4.77 rjÅj« 

mÂfkhf bfhL¤JŸs ÂU.L.jhnkhju‹, mU¥ò¡nfh£il x¥g¤jhu® mt®fë‹ 

x¥gªj òŸëia x¥ò¡bfhŸsyh«.  

e.f.v©.448/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.58 

bghUŸ30 :Ïªefuh£Áæš  r£lk‹w cW¥Ãd® bjhFÂ nk«gh£L¤Â£l«  2021 - 22 ‹ Ñœ 

mU¥ò¡nfh£il efuh£Á th®L v© 3 fhªÂ ikhd¤Âš m§f‹tho 

ika¡f£ol« f£L« gâ nk‰bfhŸtj‰F kÂ¥Õ£L¤bjhif %.10.00 

Ïy£r¤Â‰F éUJef® kht£l Cuf ts®¢Á Kfikæ‹ jiyt® / kht£l 

M£Áa® mt®fë‹ brašKiw Miz v© e.f.Á3/145/2022, ehŸ.08.04.2022š 

ã®thf mDkÂ tH§f¥g£LŸsJ.    

mj‹ngçš 11.05.2022 m‹W x¥gªjòŸë nfhu¥g£lÂš Ñœf©lthW 

tu¥bg‰WŸs x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥gL»wJ. 

  t.v©  x¥gªjfhu® bga®   x¥gªj¥òŸë   

                     égu« 

       1.  ÂU.L.jhnkhju‹   4.77%kÂ¥Õ£L  

    mU¥ò¡nfh£il          éiyiaél mÂfkhf   

 

      2.  ÂU.K.fhkh£îuh#‹  8.52 %kÂ¥Õ£L  

    mU¥ò¡nfh£il           éiyiaél mÂfkhf 



mYtyf¡ F¿¥ò 

 tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš, kÂ¥Õ£L éiyiaél 4.77 rjÅj« 

mÂfkhf bfhL¤JŸs ÂU.L.jhnkhju‹, mU¥ò¡nfh£il x¥g¤jhu® mt®fë‹ 

x¥gªj òŸëia x¥ò¡bfhŸsyh«.  

e.f.v©.448/2022/Ï1 

 

 

 

 

 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.59 

bghUŸ31 : Ïªefuh£Áæš  r£lk‹w cW¥Ãd® bjhFÂ nk«gh£L¤Â£l«  2021 - 22 ‹ Ñœ 

mU¥ò¡nfh£il efuh£Á th®L v© 9 neU ef® gFÂæš ãaha éiy¡ fil 

f£ol« f£L« gâ nk‰bfhŸtj‰F kÂ¥Õ£L¤bjhif %.10.00 Ïy£r¤Â‰F 

éUJef® kht£l Cuf ts®¢Á Kfikæ‹ jiyt® / kht£l M£Áa® mt®fë‹ 

brašKiw Miz v© e.f.Á3/145/2022, ehŸ.08.04.2022š ã®thf mDkÂ 

tH§f¥g£LŸsJ.    

mj‹ngçš 11.05.2022 m‹W x¥gªjòŸë nfhu¥g£lÂš Ñœf©lthW 

tu¥bg‰WŸs x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥gL»wJ. 

   

t.v©                 x¥gªjfhu® bga®               x¥gªj¥òŸë 

                           égu« 

1.             ÂU.M.fhÁé°tehj‹      7.84% kÂ¥Õ£L  

               mU¥ò¡nfh£il      éiyia él mÂfkhf 

 

2.            ÂU.A.P.nkhf‹Fkh®,     4.97% kÂ¥Õ£L  

               mU¥ò¡nfh£il       éiyia él mÂfkhf 

             

mYtyf¡ F¿¥ò 

 tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš, kÂ¥Õ£L éiyiaél 4.97 rjÅj« 

mÂfkhf bfhL¤JŸs ÂU.A.P.nkhf‹Fkh®, mU¥ò¡nfh£il x¥g¤jhu® 

mt®fë‹ x¥gªj òŸëia x¥ò¡bfhŸsyh«.  

e.f.v©.448/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.60 

bghUŸ32 :Ïªefuh£Áæš  r£lk‹w cW¥Ãd® bjhFÂ nk«gh£L¤Â£l«  2021 - 22 ‹ Ñœ 

mU¥ò¡nfh£il efuh£Á th®L v© 34 ÏisP® r§f« _‹whtJ bjUéš 

ãaha éiy¡f£ol« f£L« gâ nk‰bfhŸtj‰F kÂ¥Õ£L¤bjhif %.10.00 

Ïy£r¤Â‰F éUJef® kht£l Cuf ts®¢Á Kfikæ‹ jiyt® / kht£l 

M£Áa® mt®fë‹ brašKiw Miz v© e.f.Á3/145/2022, ehŸ.08.04.2022š 

ã®thf mDkÂ tH§f¥g£LŸsJ.    

mj‹ngçš 11.05.2022 m‹W x¥gªjòŸë nfhu¥g£lÂš Ñœf©lthW 

tu¥bg‰WŸs x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥gL»wJ. 



  t.v©  x¥gªjfhu® bga®   x¥gªj¥òŸë   

                     égu« 

     1.  ÂU.K.fhkh£îuh#‹  4.81 %kÂ¥Õ£L  

    mU¥ò¡nfh£il           éiyiaél mÂfkhf 

 

    2.  ÂU.L.jhnkhju‹   10.64%kÂ¥Õ£L  

    mU¥ò¡nfh£il          éiyiaél mÂfkhf   

  mYtyf¡ F¿¥ò 

 tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš, kÂ¥Õ£L éiyiaél 4.81  rjÅj« 

mÂfkhf bfhL¤JŸs ÂU.K.fhkh£îuh#‹, mU¥ò¡nfh£il x¥gªjjhu® 

mt®fë‹ x¥gªj òŸëia x¥ò¡bfhŸsyh«.  

e.f.v©.448/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.61 

 

bghUŸ33 :Ïªefuh£Áæš  r£lk‹w cW¥Ãd® bjhFÂ nk«gh£L¤Â£l«  2021 - 22 ‹ Ñœ 

mU¥ò¡nfh£il efuh£Á th®L v© 4 berths®fhyå gFÂæš ãaha 

éiy¡fil f£ol« f£L« gâ nk‰bfhŸtj‰F kÂ¥Õ£L¤bjhif %.10.00 

Ïy£r¤Â‰F éUJef® kht£l Cuf ts®¢Á Kfikæ‹ jiyt® / kht£l 

M£Áa® mt®fë‹ brašKiw Miz v© e.f.Á3/145/2022, ehŸ.08.04.2022š 

ã®thf mDkÂ tH§f¥g£LŸsJ.    

mj‹ngçš 11.05.2022 m‹W x¥gªjòŸë nfhu¥g£lÂš Ñœf©lthW 

tu¥bg‰WŸs x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥gL»wJ. 

t.v©                 x¥gªjfhu® bga®               x¥gªj¥òŸë 

                           égu« 

1.             ÂU.M.fhÁé°tehj‹      4.97% kÂ¥Õ£L  

               mU¥ò¡nfh£il      éiyia él mÂfkhf 

 

2.            ÂU.A.P.nkhf‹Fkh®,     7.84% kÂ¥Õ£L  

               mU¥ò¡nfh£il       éiyia él mÂfkhf    

             

mYtyf¡ F¿¥ò 

 tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš, kÂ¥Õ£L éiyiaél 4.97  rjÅj« 

mÂfkhf bfhL¤JŸs ÂU.M.fhÁé°tehj‹, mU¥ò¡nfh£il x¥gªjjhu® 

mt®fë‹ x¥gªj òŸëia x¥ò¡bfhŸsyh«.  

e.f.v©.448/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.62 

bghUŸ34: ek¡F ehnk Â£l« 2021-22‹ Ñœ th®L v© 1 neh£l¡fhu® ÃŸis bjUéš 

òÂajhf fê¥giw f£L« gâ nk‰bfhŸtj‰F kÂ¥Õ£L¤bjhif %.12.00 

Ïy£r¤Â‰F efuh£Á   ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ foj e.f.v© 

27519-35/2021/Ã3 ehŸ 30.03.2022 ‹ go ã®thf mDkÂ bgw¥g£LŸsJ.  

mj‹ngçš nk‰f©l  gâ¡F 19.05.2022 m‹W x¥gªjòŸë 

nfhu¥g£lÂš Ñœf©lthW tu¥bg‰WŸs x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ 

gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥gL»wJ. 



t.v©                 x¥gªjfhu® bga®               x¥gªj¥òŸë 

                           égu« 

1.            ÂU.L.jhnkhju‹,      4.83% kÂ¥Õ£L  

               mU¥ò¡nfh£il       éiyia él mÂfkhf 

 
2.             ÂU.M.fhÁé°tehj‹      6.42% kÂ¥Õ£L  

               mU¥ò¡nfh£il      éiyia él mÂfkhf 

   mYtyf¡ F¿¥ò :-  

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš, kÂ¥Õ£L éiyiaél 4.83% 
mÂfhf bfhL¤JŸs ÂU.L.jhnkhju‹, mU¥ò¡nfhf£il x¥gªjjhu® 

mt®fë‹ x¥gªj¥òŸëia x¥ò¡bfhŸsyh«. 

 nkY« nk‰f©l gâæ‹ mtru mtÁa¤ij fUÂ ef®k‹w jiyt® 

mt®fë‹  K‹ mDkÂ bg‰W ntiy c¤juÎ tH§»aijÍ« k‹w« 

m§Ñfç¡fyh«. 

e.f.v©.12024/2022/Ï1 

 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.63 

bghUŸ35: ek¡F ehnk Â£l« 2021-22‹ Ñœ th®L v© 11 kâefu« Xil bjUéš òÂajhf 

fê¥giw f£L« gâ nk‰bfhŸtj‰F kÂ¥Õ£L¤bjhif %.12.00 Ïy£r¤Â‰F 

efuh£Á   ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ foj e.f.v© 27519-35/2021/Ã3 

ehŸ 30.03.2022 ‹ go ã®thf mDkÂ bgw¥g£LŸsJ.  

mj‹ngçš nk‰f©l  gâ¡F 19.05.2022 m‹W x¥gªjòŸë 

nfhu¥g£lÂš Ñœf©lthW tu¥bg‰WŸs x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ 

gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥gL»wJ. 

t.v©                 x¥gªjfhu® bga®               x¥gªj¥òŸë 

                           égu« 

1.             ÂU.M.fhÁé°tehj‹      4.83% kÂ¥Õ£L  

               mU¥ò¡nfh£il      éiyia él mÂfkhf 

 

2.            ÂU.A.P.nkhf‹Fkh®,     6.43% kÂ¥Õ£L  

               mU¥ò¡nfh£il       éiyia él mÂfkhf 

   mYtyf¡ F¿¥ò :-  

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš, kÂ¥Õ£L éiyiaél 4.83% 
mÂfhf bfhL¤JŸs ÂU.M.fhÁé°tehj‹, mU¥ò¡nfhf£il x¥gªjjhu® 

mt®fë‹ x¥gªj¥òŸëia x¥ò¡bfhŸsyh«. 

 nkY« nk‰f©l gâæ‹ mtru mtÁa¤ij fUÂ ef®k‹w jiyt® 

mt®fë‹  K‹ mDkÂ bg‰W ntiy c¤juÎ tH§»aijÍ« k‹w« 

m§Ñfç¡fyh«. 

e.f.v©.12024/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.64 

bghUŸ36:  ek¡F ehnk Â£l« 2021-22‹ Ñœ th®L v© 27, ghuÂjhr‹ 2tJ bjUéš òÂajhf 

fê¥giw f£L« gâ nk‰bfhŸtj‰F kÂ¥Õ£L¤bjhif %.12.00 Ïy£r¤Â‰F 



efuh£Á   ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ foj e.f.v© 27519-35/2021/Ã3 

ehŸ 30.03.2022 ‹ go ã®thf mDkÂ bgw¥g£LŸsJ.  

mj‹ngçš nk‰f©l  gâ¡F 19.05.2022 m‹W x¥gªjòŸë 

nfhu¥g£lÂš Ñœf©lthW tu¥bg‰WŸs x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ 

gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥gL»wJ. 

t.v©                 x¥gªjfhu® bga®               x¥gªj¥òŸë 

                           égu« 

1.            ÂU.A.P.nkhf‹Fkh®,     4.75% kÂ¥Õ£L  

               mU¥ò¡nfh£il       éiyia él mÂfkhf 

 
2.             ÂU.M.fhÁé°tehj‹      5.92% kÂ¥Õ£L  

               mU¥ò¡nfh£il      éiyia él mÂfkhf 

   mYtyf¡ F¿¥ò :-  

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš, kÂ¥Õ£L éiyiaél 4.75% 
mÂfhf bfhL¤JŸs ÂU.A.P.nkhf‹Fkh®, mU¥ò¡nfhf£il x¥gªjjhu® 

mt®fë‹ x¥gªj¥òŸëia x¥ò¡bfhŸsyh«. 

 nkY« nk‰f©l gâæ‹ mtru mtÁa¤ij fUÂ ef®k‹w jiyt® 

mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W ntiy c¤juÎ tH§»aijÍ« k‹w« 

m§Ñfç¡fyh«. 

e.f.v©.12024/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.65 

 

 

bghUŸ37 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l gFÂfëš 01.04.2022 Kjš brh¤Jtç bghJ 

ÓuhŒÎ nk‰bfhŸs ÏU¥gjhš mt‰iw bghJk¡fŸ m¿Í« t©z« Âdrç 

ehëjêš m¿é¥ò és«gu« ÃuRu« brŒjj‰F g£oaš tu¥bg‰WŸsJ. Nk‰go 

és«gu« brŒa¥g£lj‰F MF« c¤njr bryÎ¤bjhif %.50,000/-¡F 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf¡ F¿¥ò  

k‹w« mDkÂ¡fyh«            e.f.v©.1645/2022/m2 
Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.66 

bghUŸ38 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F brhªjkhd giHa ngUªJ ãiya ÏUr¡fu thfd 

fh¥gf¤Â‰F 10.07.2018 m‹W kWVy«/x¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš 

ÂU.Ã.M®.v«.Ï‹gnrfu‹ v‹gtuJ x¥gªj¥òŸë bjhif %.3,03,000/- 

V‰f¥g£L m‹dhU¡F nk‰go F¤jif Ïd¤ij 01.09.2019 Kjš _‹wh©L 

fhy¤Â‰F mDgé¤J¡ bfhŸs Ïªef®k‹w Ô®khd v© 751 ehŸ 29.07.2019 

‹go mDkÂ bgw¥g£L F¤jif cçk« tH§f¥g£lJ.mj‹ mo¥gilæš 

m‹dh® Kjyh« M©L F¤jif bjhif %3.63.600/-(tçfŸ c£gl) 

brY¤ÂÍŸs ãiyæš Ïu©lh« M©L F¤jif bjhif %3,81,780/-(tçfŸ 

c£gl) brY¤j¡ nfhç Ïªefuh£ÁæèUªJ 20.08.2020 Kjš gyKiw m¿é¥ò 

foj« tH§f¥bg‰W« nk‰go F¤jifjhu® bjhifia brY¤j jt¿a 

fhuz¤ÂdhY« nkY« m‹dh® 06.08.2020š nk‰go ÏUr¡fu thfd fh¥gf« 

rçtu Ïa§féšiy vd¡T¿ é©z¥Ã¤jÂ‹ mo¥golæY« ÏUr¡fu thfd 



fh¥gf« 11.02.2021 m‹W ó£o Óš it¡f¥g£lJ. nkY« F¤jif Ïd¤Â‰F 

01.04.2021 Kjš ehsJ njÂ tiu Ïªefuh£Á _y« Jiw tNš nk‰bfhŸs¥g£L 

tU»wJ.  

  nkY« nk‰go F¤jif Ïd¤Â‰F 01.04.2021 Kjš bjhl®¢Áahf gyKiw 

kWVy«/x¥gªj¥òŸë nfhu¥g£L« vtU« it¥ò¤ bjhif brY¤Â 

kWVy«/x¥gªj¥òŸë nfhu K‹tuéšiy.Ïªãiyæš 13.04.2022 m‹W nk‰go 

F¤jif Ïd¤Â‰F kWVy«/x¥gªj¥òŸë nfhu¥g£lÂš ÂU M®.nrhiya¥g‹ 

%1,20,000/-¡F« ÂUkÂ v«.njé  %1,15,000/-¡F« Vy¡nfŸé nfhçÍŸsh®fŸ. 

x¥gªj¥òŸëfŸ VJ« bgw¥gléšiy. Ït‰¿š ÂU M®.nrhiya¥g‹ v‹gt® 

nfhçÍŸs Vy¡nfŸé¤ bjhif ÂUkÂ.v«.njé v‹gt® nfhçÍŸs 

Vy¡nfŸéiaél mÂfkhf cŸsJ.MæD« ÂU M®.nrhiya¥g‹ v‹gt® 

nfhçÍŸs Vy¡nfŸé¤ bjhif %1,20,000/- murh§f kÂ¥Ãidél Fiwthf 

ÏU¥gjhš efuh£Á¡F V‰gL« ãÂæH¥Ãid¤ jé®¡F«bghU£L ÛsÎ« 

kWVy«/x¥gªj¥òŸë nfhu k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf¡ F¿¥ò 

1. r«gªj¥g£ltç‹ mirah brh¤J¡fë‹ ngçš cça tH¡F bjhlu k‹w« 

mDkÂ tH§fyh«. 

2. kWVy«/x¥gªj¥òŸë nfhu k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

e.f v© 10714/2014/m1 

 

Ô®khd« : 

1. r«gªj¥g£ltç‹ mirah brh¤J¡fë‹ ÛJ tH¡F bjhlu 

mDkÂaë¡f¥gL»wJ.  

2. gyKiw Vy«/x¥gªj¥òŸë nfhçÍ« ahU« Vy« nfhu K‹ tuhjjhY«, 

Jiw tNiy él Ï¥bghGJ Vy« nfhça bjhif mÂf« v‹gjhš 

efuh£Á ãÂ ãiyikæid fU¤Âš bfh©L Ïªj Vy¤bjhif¡F 

efuh£Á ã®thf Ïa¡Feçl« mDkÂ nfhç Ãnuuiz mD¥gÎ« 

mDkÂ më¡f¥gL»wJ. 

Ô®khd v©.67 

bghUŸ39 : Ïªefuh£Á¡F¥g£l th®L-v¥, Ãsh¡ - 9 efusÎ v© 10, 13, 16 k‰W« t1/1 (r®nt 

v© 216/2, 217/3, 4, 5)š 866.4 t rÛ(t.14 V¡f®) gu¥gséš m§Ñfç¡f¥g£l 

FoæU¥ò kid¥ÃçÎ x¥òjš nfhç ÂU.T.R.V.uh«Fkh®, ÂUkÂ.é#ah v‹gt® 

é©z¥Ã¤jÂ‹ ngçš ef® Cukik¥ò Jiz Ïa¡Fe®, éUJef® mt®fë‹ 

k.t/e.C.J.Ï(éUkh) v©  24/2022 vd v©âl¥g£L x¥òjš tH§f¥g£LŸsJ. 

nk‰go FoæU¥ò kid¥Ãçéš efuh£Á¡F fhèæl« k‰W« rhiyfis 

mU¥ò¡nfh£il rh®gÂths® mYtyf Mtz v© 2387/2022 ehŸ 07.04.2022 

ef® Cuik¥ò Ïiz Ïa¡Fe®, éUJef® têahf efuh£Á¡F kDjhuuhš 

jhdkhf tH§f¥g£LŸsJ. nk‰go jhdkhf bgw¥g£l Ïl¤Âid efuh£Á V‰W 

efuh£Á mirah¢ brh¤J gÂnt£oš gÂÎ brŒaÎ« mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf¡ F¿¥ò  

k‹w« mDkÂ¡fyh«          e.f.v©.12338/2021/v¥1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.68 

bghUŸ40 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l br§nfh£il Kåa¥g‹ nfhéš bjU, 

ghuÂef® 2tJ bjU k‰W« #tA® r§f bkæ‹ bjUéš cŸs rhiy F©L« 

FêÍkhf bghJk¡fŸ ngh¡Ftu¤Â‰F Ïilôwhf cŸsjhš nk‰go cŸs 

rhiyæš Patch work brŒtj‰F m¥gFÂ bghJk¡fŸ nfhç¡if éL¤JŸsd®. 



m‹dhç‹ nfhç¡ifæ‹ goÍ« Mizahs® mt®fë‹ m¿ÎW¤jè‹goÍ« 

nk‰f©l gFÂfëš Áä©£ ng£¢ ntiy brŒtj‰F jah® brŒa¥g£l c¤njr 

kÂ¥Õ£L¤bjhif %.2.25 Ïy£r¤Âid efuh£Á tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«           e.f.v©. 12046/2021/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.69 

bghUŸ41 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F brhªjkhd #tA® r§f rKjha¡Tl¤Âš 

nk‰Tiuæš kiHÚ® Ïw§» j£nlhLfŸ gGjilªJ f£ol¤Âš fÁÎ 

V‰gLtjhš rKjhaTl« bghJk¡fŸ ga‹gL¤j Ïayhj ãiyæš cŸsJ. 

vdnt bghJk¡fŸ ey‹ fUÂ nk‰go #tA®r§f rKjha¡Tl¤Â‹ 

nk‰Tiuæš j£nlhLfŸ gÂ¥gj‰F jah® brŒa¥g£l c¤njr kÂ¥Õ£L¤bjhif 

%.4.95 Ïy£r¤Âid efuh£Á tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«              e.f.v©12078/2021/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.70 

bghUŸ42 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l ghuÂef® Kjš FW¡F¤bjUéš cŸs rhiy 

kiH¡fhy¤Âš F©L« FêÍkhf bghJk¡fŸ ga‹gh£o‰F cfªjjhf 

Ïšyhkš ÏU¥gjhš nk‰go rhiyæš ngt®Ãsh¡js« gÂ¤JjUkhW 

bghJk¡fŸ nfhç¡ifæ‹ goÍ« Mizahs® mt®fë‹ m¿ÎW¤jè‹goÍ« 

ghuÂef® Kjš FW¡F¤bjUéš ngt®Ãsh¡ js« mik¡F« gâ¡F jah® 

brŒa¥g£l c¤njr kÂ¥Õ£L¤bjhif %.2.75 Ïy£r¤Âid efuh£Á tUthŒ 

ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«          e.f.v©.12075/2021/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.71 

bghUŸ43 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l  f£l§Fo ÚUªJãiya¤Âš Unit – II š 

Ïa§»tU« 60HP l®ig‹ ä‹nkh£lh® g«ò br£oš gGjhd °lh®lçš cŸs 
Contact set k‰W« nfÃŸta®fŸ òÂajhf bghU¤J« gâ¡F c¤njr 

bryÎ¤bjhif %.1.00 Ïy£r¤Âid FoÚ® tofhš ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

  mYtyf¡ F¿¥ò :-  

  k‹w« mDkÂ¡fyh«.            e.f.v©. 2466/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.72 

bghUŸ44 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Áæš fiyP® ef®òw nk«gh£L¤Â£l« (KNMT 2020-21) 

k‰W« jäœehL ef®òw rhiy nk«gh£L¤Â£l« (TURIP 2020-21) M»a 

Â£l§fë‹ Ñœ rhiy¥gâfŸ eilbg‰WtU»wJ. nk‰go rhiy¥gâfëš 

jh®rhiy¥gâfŸ eilbg‰WtU« bghGnj Bitumen nrhjid brŒa nt©L« 



vd efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fŸ m¿ÎW¤Âajid bjhl®ªJ 

nk‰go jh®rhiy¥gâfis nrhjid brŒtj‰F njitahd Bituman extractor 
k‰W«  Electronic weigting machine bfhŸKjš brŒa MF« c¤njr 

bryÎ¤bjhif %.0.45 Ïy£r¤Âid efuh£Á tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

  mYtyf¡ F¿¥ò :-  

  k‹w« mDkÂ¡fyh«.            e.f.v©.2463/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.73 

bghUŸ45 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l kiyaur‹ nfhéš »Hnkš bjU (F¿ŠÁef®) 

gFÂæš cŸs rhiy k©rhiyahf ÏU¥gjhš kiH¡fhy§fëš bghJk¡fŸ 

m¥gFÂæš elªJ bršy Koahkš cŸsd® vdef®k‹w cW¥Ãd® bfhL¤j 

nfhç¡if kDé‹goÍ«, ef®k‹w jiyt® mt®fë‹ m¿ÎW¤jè‹goÍ« 

m¥gFÂæš »z‰W¢ruš mo¥gj‰F jah® brŒa¥g£l c¤njr 

kÂ¥Õ£L¤bjhif %.2.00 Ïy£r¤Âid ef®k‹w tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ 

nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

  mYtyf¡ F¿¥ò :-  

  k‹w« mDkÂ¡fyh«.            e.f.v©.2372/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.74 

bghUŸ46 :mU¥ò¡nfh£il efuh£Áæš cŸs ef®k‹w¤jiytU¡F mYtyf miw 

Ïšyhjjhš V‰fdnt efuh£Á Mizahs® mk®ªÂUªj miwæid òJ¥Ã¤J 

ef®k‹w¤jiytU¡F mYtyf miw mik¥gJ mtÁa njitahf cŸsJ. 

ef®k‹w jiytU¡F mYtyf miw òJ¥Ã¡F« gâ brŒa MF« c¤njr 

bryÎ¤bjhif %.3.50 Ïy£r¤Âid efuh£Á tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

  mYtyf¡ F¿¥ò :-  

k‹w« mDkÂ¡fyh«.              e.f.v©.2371/2022/Ï1 

 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.75 

bghUŸ47 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Áæš bgh¿ahsU¡F mYtyf miw Ïšyhjjhš 

V‰fdnt cŸs giHa f£ol¤Âid òJ¥Ã¤J efuh£Á bgh¿ahsU¡F mYtyf 

miw mik¥gJ mtÁa njitahf cŸsJ. V‰fdnt ÏUªj efuh£Áæš 

bgh¿ahs® miwæš efuh£Á Mizahs® ÏU¥gjhš ÏUtU¡F« 

jâ¤jåahf miw mik¡f nt©o ef®k‹w¤jit® mt®fë‹ 

m¿ÎU¤jè‹go efuh£Á bgh¿ahsU¡F mYtyf miw òJ¥Ã¡f jah® 

brŒa¥g£l c¤njr kÂ¥Õ£L¤bjhif %.4.90 Ïy£r¤Âid efuh£Á tUthŒ 

ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

  mYtyf¡ F¿¥ò :-  

k‹w« mDkÂ¡fyh«.              e.f.v©.2364/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.76 



bghUŸ48 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l th®L v© 1 Kjš 36 tiu cŸs gFÂfëš 

cŸs ÁWä‹éirg«òfëš v‰gL« gGJfis M©L¥guhkç¥ò gâahf 

nk‰bfhŸS« nghJ nk‰fhQ« gâ¡fhd bjhif KoaÏU¥gjhš mL¤j 

M©L¡F M©L¥guhkç¥ò gâahf th®L v© 1 Kjš 18 tiu cŸs 

ÁWä‹éir g«òfëš guhkç¥ò gâ nk‰bfhŸs MF« c¤njr bryÎ¤bjhif 

%.8.15 Ïy£r¤Âid efuh£Á FoÚ® tofhš eÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

  mYtyf¡ F¿¥ò :-  

k‹w« mDkÂ¡fyh«.              e.f.v©.2370/2022/Ï1 

 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.77 

bghUŸ49 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l gFÂfëš cŸs th®L v© 19 Kjš 36 tiu 

cŸs gFÂfëš ÁWä‹éirg«¥òfëš V‰gL« gGJfis M©L¥guhkç¥ò 

gâahf nk‰bfhŸs MF«. c¤njr bryÎ¤bjhif %.8.25 Ïy£r¤Âid FoÚ® 

ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

  mYtyf¡ F¿¥ò :-  

k‹w« mDkÂ¡fyh«.             e.f.v©.2369/2022/Ï1 

 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.78 

bghUŸ50 :  mU¥ò¡nfh£il efuh£Á všiy¡F£g£l th®L v© 1 Kjš 36 tiu cŸs 

gFÂfëš cŸs gGjilªj ÁWä‹éir g«Ã‹ (7Ïl§fëš) f£ol¤Âid 

Ïo¤Jé£L òÂjhf ÁWä‹éirg«¥ f£ol« mik¡f ef®k‹w cW¥Ãd®fŸ 

bfhL¤j nfhç¡ifæ‹go jah® brŒa¥g£l c¤njr kÂ¥Õ£L¤bjhif %.9.50 

Ïy£r¤Âid efuh£Á FoÚ® tofhš ãÂæ‹ Ñœ k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

  mYtyf¡ F¿¥ò :-  

  k‹w« mDkÂ¡fyh«.             e.f.v©.2373/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.79 

bghUŸ51 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F FoÚ® tH§» tU« efuh£Á¡F brhªjkhd 

f£l§Fo Ú®cªJ ãiya¤Âš 60HP Âw‹ bfh©l l®ig‹ ä‹nkh£lh® g«ò 

br£Lfëš Unit No.I š cŸs l®ig‹ ä‹nkh£lh® g«ò br£ rçahf Ú® Ïiw¥ò 

brŒahkš mÂf r¤j¤JlD« Ïiw¢rYlD« Ïa§»tU»wJ. nkY« 

ä‹nkh£lh® g«ò br£il Ïa¡F« fhyf£l¤Âš efçš cŸs 

nkšãiy¤bjh£ofS¡F Ú® Ïiw¥ò rçtu »il¡f¥bgwéšiy. Mjyhš 

ä‹nkh£lh® g«ò br£Lfëš cŸs 6 Stage Ï«bgs®fŸ cilªj g«ò rh¥£ 

njŒkhd« milªj g«ò br£oid cl‹ gGJÚ¡f« brŒa nt©oaJ mtÁa 

njitahf cŸsJ. vdnt bghJk¡fŸ FoÚ® éãnahf« fUÂ gGjhd 60 HP 

l®ig‹ g«ò br£oš òÂjhf 6 stage Ï«bgs®fŸ, g«òrh¥£fŸ, ò°fŸ, °igl® 

ò°fŸ, fhy«ig¥rh¥£fŸ k‰W« Ïju gâfŸ nk‰bfhŸs jah® brŒa¥g£l 

c¤njr kÂ¥Õ£L¤bjhif %.8.25 Ïy£r¤Âid efuh£Á FoÚ® ãÂæ‹ Ñœ 

nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥L»wJ. 

  mYtyf¡ F¿¥ò :-  



 k‹w« mDkÂ¡fyh«.              e.f.v©.2366/2022/Ï1 

 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.80 

bghUŸ52 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l fªjrhä bjU, J«g¡Fs« f©khŒ, 

btŸs¡nfh£il, mä®jhòu« fhyå k‰W« éUJef® bršY« rhiy¥gFÂfëš 

cŸs efuh£Á¡F brhªjkhd fê¥giwfëš V‰g£LŸs gGJfis 

Ú¡»¤jUkhW ef®k‹w cW¥Ãd®fŸ bfhL¤j nfhç¡if kDé‹ goÍ«, 

g£lhÃuhk® nfhéš mU»š cŸs gGjilªj fê¥giwæid Ïo¤J 

m¥òw¥gL¤JkhW FU $uhk»UZzŒa® Ia¥g g¡j rig mt®fŸ bfhL¤j 

nfhç¡if kDé‹ goÍ«, Ïl« MŒÎ brŒa¥g£lÂš g£lhÃuhk® nfhéš 

gFÂæš cŸs fê¥giw äfÎ« gGjilªJŸsjhš mjid Ïo¤J 

m¥òw¥gL¤jÎ«, nkY« fªjrhä bjU, J«g¡Fs« f©khŒ, btŸs¡nfh£il, 

mä®jhòu« fhyå k‰W« éUJef® bršY« rhiy M»a gFÂfëš cŸs 

fê¥giwæid gGJÚ¡f« brŒaÎ« jah® brŒa¥g£l c¤njr kÂ¥Õ£L¤bjhif 

%.9.80 Ïy£r¤Âid efuh£Á tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

  mYtyf¡ F¿¥ò :-  

  k‹w« mDkÂ¡fyh«.             e.f.v©.2368/2022/Ï1 

 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.81 

bghUŸ53 :  mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l ÂU¥òtd« jiyik Únu‰W« 

ãiya«,f£l§Fo Ú®cªJ« ãiya«, frL fêÎÚ® nkyh©ik ãiya«, ef®ey 

ika« k‰W« E©cu« brayh¡f« ika« M»a Ïl§fëš f©fhâ¥ò nfäuh 

(CCTV) bghU¤JtJ mtÁa njitahf cŸsJ vd ef®k‹w cW¥Ãd®fŸ k‰W« 

e®k‹w¤ jiyt® mt®fë‹ m¿ÎW¤jè‹goÍ« nk‰fhQ« Ïl§fëš CCTV 

nfkuh bghU¤j jah® brŒa¥g£l c¤njr kÂ¥Õ£L¤bjhif %.9.00 

Ïy£r¤Âid efuh£Á tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

  mYtyf¡ F¿¥ò :-  

  k‹w« mDkÂ¡fyh«.             e.f.v©.2374/2022/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.82 

bghUŸ54 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l ghuÂef® 8tJ, 9tJ k‰W« 10tJ 

FW¡F¤bjU¡fë‹ rhiy F©L« FêÍkhf ngh¡Ftu¤Â‰F cfªjjhf 

Ïšyhj k©rhiyahf cŸsJ. nk‰go rhiyæš kiH¡fhy¤Âš nrW« 

rfÂÍkhf cŸsjhš m¥gFÂ bghJk¡fŸ ghuÂef® 8, 9,10tJ 

FW¡F¤bjU¡fëš ngt®Ãsh¡ rhiy mik¤J jUkhW nfhç¡if 

éL¤JŸsd®. m¥gFÂ bghJk¡fë‹ nfhç¡ifæ‹ goÍ« Mizahs® 

mt®fë‹ m¿ÎW¤jè‹goÍ« m¥gFÂæš ngt® Ãsh¡ js« mik¡F« 

gâ¡F jah® brŒa¥g£l c¤njr kÂ¥Õ£L¤bjhif %.5.75 Ïy£r¤Âid 

efuh£Á tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«          e.f.v©. 12047/2021/Ï1 



Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.83 

bghUŸ55 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l th®L v© 15 n#hÂl« r©Kf« bjUéš 

j£rzh_®¤Â nfhéš bkæ‹ rhiyæèUªJ mUŸäF Á¤Â éehaf® nfhéš 

tiu cŸs rhiy gGjilªJ F©L« FêÍkhf bghJk¡fŸ ga‹gL¤j Ïayhj 

ãiyæš cŸsJ. m¥gFÂ bghJk¡fŸ nk‰go rhiyæid nk«gL¤JkhW 

nfhç¡if éL¤JŸsj‹ mo¥gilæš bghJk¡fë‹ ey‹fUÂ nk‰go 

rhiyæš ngt®Ãsh¡ js« gÂ¡F« gâæid brŒtj‰F jah® brŒa¥g£l 

c¤njr kÂ¥Õ£L¤bjhif %.9.80 Ïy£r¤Âid tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«             e.f.v©. 11377/2021/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.84 

bghUŸ56 : mU¥ò¡nfh£il efuh£Á¡F£g£l th®L v© 13š n#hÂl« r©Kf« bjUéš 

blèngh‹ rhiyæUªJ mUŸäF Á¤Â éehaf® nfhéš tiu cŸs rhiy 

F©L« FêÍkhf kiH¡fhy¤Âš bghJk¡fŸ elªJ brštj‰F Ïayhj 

rhiyahf cŸsJ. nk‰go cŸs rhiyæš rhiyæid nk«gL¤j ngt®Ãsh¡ 

js« gÂ¤JjUkhW m¥gFÂ bghJk¡fŸ nfhç¡if éL¤JŸsh®fŸ m‹dhç‹ 

nfhç¡ifæ‹ goÍ«, Mizahs® m¿ÎW¤jè‹goÍ« jah® brŒa¥g£l c¤njr 

kÂ¥Õ£L¤bjhif %.9.50 Ïy£r¤Âid tUthŒ ãÂæ‹ Ñœ nk‰bfhŸs 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«            e.f.v©. 11375/2021/Ï1 

Ô®khd« : 

mYtyf F¿¥ò mDkÂ¡f¥g£lJ. 

Ô®khd v©.85 


