
தானி காட்சி (ஈராடு ாட்டம்) 27.07.2022-ம் ரதி புன்கிம மடபதற்ந சாா 
கூட்ட டடிக்மககள் தீர்ாணத்தின் உண்ம கல் 

 
பதாருள் ண்: 1 
 . தானி காட்சிக்குட்தட்ட ார்டு ண் 22 க்கான் வீதியில் உள்ப ரதார்பல் ராட்டாருக்கு புதி 3 
ரதஸ் மின் இமப்பு பதந ரண்டியுள்பால் புதி மின் இமப்பிற்கு படப்தாசீட் பாமக ற்நம் இ 
பசனவிணத்திற்கு உத்ரச பசனவிணாக ரூ.10,000/- ஆகும் ரதார்பல் ராட்டாருக்கு புதி 3 ரதஸ் மின் 
இமப்பு பதறுற்கும், ரற்காண் பசனவிணத்திற்கும் ன்நத்தின் அனுதி ரண்டப்தடுகிநது . 
அலுனக குறிப்பு 
 1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
 2. இற்காகும் பசனவிணத்ம குடிநீர் நிதியிலிருந்து ரற்பகாள்பனாம். 
 3. அச அசிம் கருதி கர் ன்ந மனர் அர்களின் முன்ணனுதி பதற்று ன்ந      
                  அனுதியிமண திர்ராக்கி பசனவிணம் ரற்க்பகாண்டமக்கு ன்நம் ற்கனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 66 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                                 

(.க.ண் 660/2022/இ1) 
பதாருள் ண்: 2 
      இந்காட்சிக்குச் பசாந்ாண புதி ரதருந்து நிமன கட்டக் கழிப்பிடம் நுமவுக் கட்டம் 
சூல் பசய்யும் உரிம் கடந் 03.02.2021  முல்  22.06.2022 முடி 11 முமந னத்திற்கு பகாண்டு ந்தும் னம் 
டத்தியும் னத்தில் கனந்து பகாள்ப ாரும் முன்வில்மன, ணர கட்ட கழிப்பிடம் சுங்கம் சூல் 
பசய்யும் உரித்திற்கு ற்ரதாம மப்புத்பாமக ரூ.3,00,000/- இருந்து ரூ.2,00,000 ணவும் கூடுல் 
மப்புத் பாமக ரூ.2,00,000 ல் இருந்து ரூ.1,00,000/- ண குமநத்து னத்திற்கு பகாண்டு ன்நத்தின் 
அனுதி ரண்டப்தடுகிநது. 
அலுனககுறிப்பு 

      ன்நம் அனுதிக்கனாம் 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 67 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                               

 (.க.ண்.1450/2022/அ2) 
பதாருள் ண்: 3 

       1.இந்காட்சிக்கு பசாந்ாண புதி ரதருந்து நிமன கமட ண் 16-ன்  உரிார் 
திரு.ரக.சிக்குார்  ன்தர் கமடயிமண பாடர்ந்து டத்  இனால்   23.02.2022 ல் கமடயிமண எப்தமடப்பு 
பசய்து விட்டார்.  ரற்தடி கமடக்காக பசலுத்தி   மப்புத் பாமக  ரூ.31,255/- திரும்த ங்க ரகாரியுள்பார். 
                   2.  புதி ரதருந்து நிமன கமட ண் 25-ன்  உரிார் திரு.சி.ாமன்  ன்தர் கமடயிமண 
பாடர்ந்து டத்  இனால்   2017 - 2018   ஆண்டில் கமடயிமண எப்தமடப்பு பசய்து விட்டார்.  ரற்தடி 
கமடக்காக பசலுத்தி   மப்புத் பாமக  ரூ.47,080/- திரும்த ங்க ரகாரியுள்பார் 
                   ணர  ரற்கண்ட உரிார்கள் பசலுத்தியுள்ப  கானங்கடந் மப்புத்பாமகயில் உள்ப  
மப்புத்பாமகயிமண திரும்த ங்க ன்நத்தின் அனுதி  ரண்டப்தடுகிநது. 



அலுனக குறிப்பு: 
ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 68 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                               

(.க.ண்.280/2022/அ2) 
பதாருள் ண்: 4 

தானி காட்சியில் தூய்ம தணிாபாக தணிபுரிந்து இநந் திரு.தசிம், ன்தரின் மணவி 
திருதி.ங்கணி, ன்தர் மீது தானி காட்சியின் சார்பில் பசன்மண உர்நீதி ன்நத்தில் க்கு 
பாடர்ந்து.   பசன்மண உர்நீதின்ந க்கு ண்.WP.No.20997/2004 சம்ந்ாக காட்சியின் சார்பில் 
ஆஜாகும் க்கறிஞர் திரு.பி.ஸ்.பஜக்குார், பசன்மண அர்களுக்கு க்கறிஞர் கட்டம் பாமக ரூ. 
9000/- ங்க ன்ந அனுதி ரண்டப்தடுகிநது.  
அலுனக குறிப்பு: 

கர்ன்ந மனரின் முன் அனுதி பதற்று பசன்மண உர்நீதின்ந க்கறிஞர் 
திரு.பி.ஸ்.பஜக்குார், பசன்மண அர்களுக்கு பாமக ங்கிம ன்நம் ற்கனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 69 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                                 

                                                (.க.ண். 747/2022/ச்1) 
; பதாருள் ண்: 5 
                   ,e;efuhl;rp nghJRfhjhug; gphptpy; gzpGhpAk; Jg;GuT gzpahsh;fSf;F 

Njitahd jsthlr;rhkhd;fs; nfhs;Kjy; nra;Ak; gzpf;F MFk; nrytpdj;jpw;F 

Vw;fdNt efh;kd;wk; jPh;khdk; vz;: 13> ehs;: 28.04.2022-,y; xg;Gjy; toq;fpAs;sjpd; Nghpy; 

,g;gzpf;F 13.07.2022-Mk; Njjp xg;ge;jg;Gs;sp ngwg;gl;ljpy; tug;ngw;w xg;ge;jg;Gs;spfs; 

kd;wj;jpd; ghh;itf;Fk; Kbtpw;Fk; itf;fg;gLfpwJ. 

xg;ge;jg;Gs;sp tpiytpfjk; 

Xg;ge;jg;Gs;spahshpd; ngah; Xg;ge;jg;Gs;spahshpd; ngah; 

1) = tpehafh bNulh;];;> 48rp> Mh;.v];. 

NuhL. gs;spghisak;> <NuhL - 638 006 . 

80 liters Dust bins: 
Top Dia 475 mm Rs.1620/- 

Bottom Di 370 mm 

Height 770 mm 

Handles 2 No’s 

50 liters Dust bins: 

Top Dia 410 mm Rs.1280/- 

Bottom Di 330 mm 

Height 575 mm 

 

Handles 

 
2 No’s (HDPE) 

 

2) = thup bNulh;];;> 10> fhNtup iyd;-3> 

gs;spghisak;> <NuhL - 638 006  

80 liters Dust bins: 
Top Dia 475 mm Rs.1550/- 

Bottom Di 370 mm 

Height 770 mm 

Handles 2 No’s 

50 liters Dust bins: 

Top Dia 410 mm Rs.1225/- 

Bottom Di 330 mm 

Height 575 mm 

Handles  
2 No’s (HDPE) 

 

                        tug;ngw;Ws;s ,uz;L xg;ge;jg;Gs;spfspy; thpir vz; 2y; fz;Ls;s M/s 

= thup bNulh;];;> 10> fhNtup iyd;-3> gs;spghisak;> <NuhL - 638 006 mth;fspd; 

xg;ge;jg;Gs;sp tpiytpfpjk; kw;nwhd;iw tpl Fiwthf cs;sjhy; mjid kd;wk; Vw;fyhk;.   

mYtyf Fwpg;G:           

   1.  kd;wk; mDkjpf;fyhk;.       



           2.  efh;kdwj; jiyth; mth;fspd; Kd;mDkjpngw;W gzp cj;jpuT toq;fp gzp  

               Nkw;nfhz;lij kd;wk; Vw;fyhk;. 

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 70 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                               

(e.f.vz;:1627/2019/v¢1) 

 

 

 

பதாருள் ண்: 6 
gthå efuh£Á bghJ Rfhjhu Ãçéš Âdrç nrfu« MF« F¥igfis th§F« 

gâæš ng£lç t©oæš Á¿a gGJ V‰g£L gâfŸ jilglhkš brŒÍ« tifæš 

tUlhªÂu ng£lç t©oæš V‰gL« Á¿a gGJfis m›t¥nghJ Ú¡f« brŒJ bfhŸs 

M©L¡fhd bryéd¤Â‰F Ïªef®k‹w Ô®khd« v©.23 ehŸ 28.04.2022 mDkÂ 

bgw¥g£LŸsJ. mj‹go 13.07.2022« njÂ m‹W x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lÂ‹ égu§fŸ  

Ñœf©lthW. 

t.v© égu« v©â¡if 

måjh M£nlh 

vy£ç¡fš° 

x®¡° v‹w 

ãWtd¤Â‹ 

éiy g£oaš 

éndh¤ M£nlh 

vš¡£ç¡fš° 

v‹w 

ãWtd¤Â‹ 

éiy g£oaš 

1 Rear Axel Full set 31" 1 Set 12000.00 12500.00 

2 Hand Break with cable  1 No.  925.00 950.00 

3 Throttle & Grip  1 Set 900.00 910.00 

4 Switch Assy Mount 1 Set 1200.00 1250.00 

5 Ignition Key 1 No.  500.00 550.00 

6 Headlight 1 No.  1000.00 1010.00 

7 MCB 1 No.  450.00 460.00 

8 Break Pedal with stopper 1 No.  300.00 310.00 

9 Sitting Seat 1 No.  1250.00 1260.00 

10 Tyre 400 *12 1 No.  3350.00 3400.00 

11 Fork 43mm 1 Set 4100.00 4200.00 

12 T. Stem 43 mm 1 Set 3800.00 3850.00 

13 Center Axel 1 No.  550.00 560.00 

14 Bearing Ball Race 1 No.  300.00 310.00 

15 Rear Shaft 1 No.  1500.00 1550.00 

16 Front Axel  1 No.  350.00 360.00 

17 Rear Axel Full Set 42" 1 Set 17500.00 17550.00 

18 Rear Break Shoe ( LH, RH )  1 Set 1000.00 1010.00 

19 Break Drum ( LH , RH) 1 Set 1950.00 2000.00 

20 Front Break Center Rod  1 No.  400.00 410.00 

21 Bearing Cone type  1 Set 575.00 600.00 

22 Front Break Hub Full Set 1 No.  2900.00 3000.00 

23 Controller 60 V 1 Set 6350.00 6400.00 

24 Convertor 15Ams 1 No.  750.00 800.00 

25 
Charging Socket ( Male, 
Female) 

1 No.  
330.00 340.00 

26 Gear Box  1 No.  4550.00 4600.00 

27 Front Tube  1 No.  700.00 710.00 

28 Front Tyre ( 3.75 x 12) 1 No.  2900.00 3000.00 

29 Rear Light ( LH , RH )  1 Set 500.00 510.00 

30 Rim 1 No.  1900.00 2000.00 

31 Rim Decorate Cup  1 No.  100.00 110.00 



32 Back Seat 1 No.  800.00 820.00 

33  U Clamp Plate 1 No.  300.00 310.00 

34 Wiring Harness 1 No.  3100.00 3200.00 

35 Fuse  1 No.  10.00 12.00 

36 Front Indicator 1 Set 500.00 550.00 

37 Front Buzzer  1 No.  150.00 200.00 

38 Horn  1 No.  600.00 610.00 

39 Handle Bar 1 No.  650.00 680.00 

40 Meter 1 No.  1450.00 1500.00 

41 Rear Indicator ( LH , RH )  1 Set 700.00 710.00 

42 Mudguard  1 No.  550.00 600.00 

43 Motor 1000Watt 1 No.  9400.00 9500.00 

44 Tubeless Mouth  1 No.  150.00 160.00 

45 Pedal Spring  1 No.  100.00 110.00 

46 Front Fork Cup  1 No.  50.00 60.00 

47 T-Stem 31"  1 Set 3400.00 3500.00 

48 Motor Service  1 No.  3100.00 3200.00 

49 Controller Service  1 No.  2000.00 2010.00 

50 Charger Service  1 No.  1500.00 1550.00 

51 ELECTRICAL CHECKUP  1 No. 750.00 800.00 

 52 Liquid Battery   1 No. 8900.00 9400.00 

Note :  Extra 28% GST   +  Labour Charge jå 113040 115952 
                     nk‰f©l go tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« 

it¡f¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò 

 nk‰f©l x¥gªj¥òŸëfëš måjh M£nlh vy¡£ç¡fš x®¡°, 628, bkæ‹ nuhL, 

gthå ãWtd¤Â‹ Fiwªj x¥gªj¥òŸëæid k‹w« V‰fyh«. 

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 71 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                                 

 (e.f v©. 1628/2019/v¢1) 

பதாருள் ண்: 7 
துாய்ம இந்திா திட்டத்தின் கீழ் திநந் பளியில் னம் கழித்மன டுத்ல், திடக்கழிவுகளின் 

உற்தத்தியிமண குமநத்திடுல், கழிவுகமப றுசுற்சி பசய்ல் ற்றும் மீண்டும் தன்தடுத்துல், கழிவுகமப 
பகாண்டு உற்தத்திாகும் இடத்திரனர உம் ா ர் பசய்ல் ரதான்நமகள் குறித்து இந்காட்சி தகுதியில் 
உள்ப பதாது க்களிமடர விழிப்புா;வு ற்தடுத்தும் தணிக்கு தப்புமாப ர்கள் ற்றும் 
ரற்தார்மாபர்கள் பளிப்தணி எப்தமடப்பு முமநயில் காட்சி நி ர்ாக இக்குர், பசன்மண அ ர்களின் 
பசல்முமந .க.ண்: 38984 /2014/SBM, ாள்: 31.01.2022-ன் தடி 01.03.2022 று உத்திவு ரும் மயில் 
கானநீட்டிப்பு பசய்வும் ற்றும் காட்சி நி ர்ாக ண்டன இக்கு ர், திருப் பூர் அ ர்களின் பசல்முமந  
.க.ண்: 681 /2022/B1, ாள்: 12.05.2022-ன் தடி Southern Solid Waste Management Service No: 12/182, 
Appattuvillai, Kottamavu, Mulagumoodu(Po), Kanyakumari (Dt) அ ர்களுக்கு உத்திவிடப்தட்டு  
அந்நிறுணம் ங்கும் தப்புமாப ர்கள் ற்றும் ரற்தா ர்மாபர்கமப பகாண்டு தணி ரற்பகாள்ப 
உத்திவிடப்தட்டுள்ப கடி கல் ன்நத்தின் தார்மக்கு மக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு:  
ன்நம் தார்மயிட்டு ததிவு பசய்னாம். 

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 72 



ததிவு பசய்ப்தட்டது . 
(.க.ண் 1093/2021/ச்1) 

பதாருள் ண்: 8 
தானி காட்சி பதாறியில் பிரிவில் இங்கி ரும் ாகண ண் TN 36  AY 6791 உள்ப ரதட்டரி 

தழுமடந்துள்பால் புதிாக ரதட்டரி ாங்கி பதாருத் உத்ரச பசனவிணத் பாமக ரூ.6000/-ஆகும். 
ரற்கண்ட பசனவிணத்ம ரற்பகாள்ப ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 
 
அலுனக குறிப்பு:  
 1. ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 
 2. இற்கு ஆகும் பசனவிணத்ம பதாது நிதியில் இருந்து ரற்பகாள்பனாம். 
 3. அச அசிம் கருதி கர்ன்ந மனர் அர்களின் முன் அனுதி பதற்று ன்ந  
               அனுதியிமண திர்ராக்கி பசனவிணத் பாமக ங்கவும் ன்நம் ற்கனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 73 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                               

(.க.ண் 944 /2022/இ1) 
பதாருள் ண்: 9 

இந்காட்சிக்கு உட்தட்ட ார்டு ண் 12 அந்தியூர், ரட்டூர் ராடு பிரிவில் காட்சிக்கு பசாந்ாண 
ணிபாகத்தின் பின்புநம் கட்டப்தட்டுள்ப சுகாா பிரிவின் இருப்பு அமநக்கு கூடுல் அபிவிருத்தி தணிகள் 
ற்றும் மின்சா சதிகள் பசய் ரண்டியுள்பால் இப்தணியிமண ரற் பகாள்ப  ரூ.2.00 இனட்சம் ஆகும் 
ண திப்பிடப்தட்டுள்பது. இப்தணியிமண காட்சி பதாது நிதியில் ரற்பகாள்ப ன்நத்தின் அனுதிக்கு 
மக்கப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு:  
ன்நம் அனுதி ங்கனாம் 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 74 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                                 

(.க.ண் 945/2022/இ1) 
பதாருள் ண்: 10 

இந்காட்சிக்கு உட்தட்ட ார்டு ண் 4 பதருாள்புத்தில் உள்ப கழிப்பிடம் ற்றும் ார்டு ண்21 
ற்றும் 23 அனுசுா பிச விடுதி பாகத்தில் ற்றும் கீமக்கா பருவில் உள்ப கழிப்பிடங்களில் உள்ப 
Septic Tank  மிகவும் தழுமடந்து உள்பால் புதிாக Septic Tank   கட்ட ரூ.6.00 இனட்சம் திப்பீடு 
ாரிக்கப்தட்டுள்பது. இப்தணியிமண காட்சி பதாது நிதியில் ரற் பகாள்ப ன்நத்தின் அனுதிக்கு 
மக்கப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு:  
ன்நம் அனுதி ங்கனாம் 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 75 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                               

(.க.ண் 946 /2022/இ1) 
பதாருள் ண்: 11 



 இந்காட்சிக்கு 15து நிதிக்குழு ான்ம் 2022-23ம் ஆண்டிற்காண நிதி எதுக்கீடு பசய்து, தணிகள் 
ரர்வு பசய்து விதம் ரகாரி ப்பதற்றுள்ப கடி ,க,ண் 11919/2022/.CFC ாள் 15.05.2022-ல் ப்பதற்றுள்பது. 
இதில் தானி காட்சிக்கு Untied Grant –ல் ரூ.43.00 இனட்சம் எதுக்கீடு பசய்ப்தட்டுள்பது. ழிகாட்டு 
பறிமுமநகளின் தடி கீழ்கண்ட தணிகள் ரர்வு பசய்து நிர்ாக அனுதி பதற்று தணிகள் ரற்பகாள்ப 
ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 
ரிமச 
ண் 

ரமனயின் பதர் திப்பீட்டுத் 
பாமக 
ரூ.இனட்சத்தில் 

1. ார்டு ண் 1 பசாக்காம்ன் கரில் மநீர்  டிகால் அமத்ல் 10.00 
2. ார்டு ண் 4 புதி ரதரூந்து நிமனத்தின் பன்புநம் மநீர் டிகால் 

அமத்ல் 
3.50 

3. ார்டு ண் 8 ரசாசுந்புத்தில் மநீர் டிகால் ற்றும் சிறுதானம் 
அமத்ல் 

6.00 

4. ார்டு ண்13,14,16 தனிபும் முல் வீதி ற்றும் மூன்நாது வீதி, 
திருநீனகண்டர் வீதியில் மநீர் டிகால் அமத்ல் 

10.00 

5. ார்டு ண் 11 திணசரி ார்க்பகட் பன்புநம் மநீர் டிகால் அமத்ல் 5.00 
6. ார்டு ண் 18 ண்பாழினாபர் வீதி அம்ன் கரில் மநீர் டிகால் 

அமத்ல் 
 

5.00 

7. ார்டு ண் 27 பதாதுப்தணி துமந அலுல்னகம் சுற்றி மநீர் டிகால் 
அமத்ல் 

3.50 

 பாத்ம் 43.00 
அலுனக குறிப்பு:  

ன்நம் அனுதி ங்கனாம் 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 76 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                             

(.க.ண் 801/2022/இ1) 
பதாருள் ண்: 12 
 இந்காட்சிக்கு உட்தட்ட ார்டு ண் 27 காரரி வீதியில் காட்சி டுநிமனப்தள்ளி (கிக்கு) 
பசல்தட்டு ருகிநது. இப்தள்ளியில் உள்ப ார்களின் கழிப்தமந தழுது ற்தட்டு தன்தடுத் முடிா 
நிமனயில் உள்பால், கழிப்தமநகமப ற்றும் தள்ளியில் ாத்து தணிகள் ரற்பகாள்ப ரூ.3.00/- 
இனட்சத்திற்கு திப்பீட்டு ாரிக்கப்தட்டுள்பது . இப்தணியிமண கல்வி நிதியில் ரற்பகாள்ப ன்நத்தின் 
அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு:  
ன்நம் அனுதி ங்கனாம் 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 77 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                               

(.க.ண்947/2022/இ1) 
பதாருள் ண்: 13 



 தானி காட்சிக்கு உட்தட்ட கீழ்கண்ட தகுதிகளில் ஆழ்துமப கிற்று நீர் விநிராகம் பசய் 
ரண்டி உள்பால் அப்தகுதிகளில் ற்கணர உள்ப ஆழ்துமப கிற்று நீர் விநிராகம் பசய்ப்தடும் 
குாய்கள் உமடந்து ண்ணீர் வீாம டுக்கும் மகயில் தழுதுகமப  சரி பசய்வும், ரலும் சின 
இடங்களில் குாய் நீட்டிப்பு பசய்வும்,HDPE ண்ணீர் பாட்டி பதாருத்வும், ண்ணீர் பாட்டி ரமட 
உர்த்தி கட்டவும் திப்பீடுகள் ாரிக்கப்தட்டுள்பது. கீழ்கண்ட தணிகமப குடிநீர் நிதியில் ரற்பகாள்ப 
ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 
ரிமச 
ண் 

ரமனயின் பதர் திப்பீட்டுத் 
பாமக 
ரூ.இனட்சத்தில் 

1. ார்டு ண் 6,8,12,17,16 பசாக்காம்ன் கர், ரசாசுந்பும் ற்றும் அந்தியூர் 
ராடு, ரபும், ண்பாழினாபர் I ற்றும் IIது வீதி, திருநீனகண்டர் வீதி 
ஆகி தகுதிகளில்  குாய் தழுது ற்றும் நீட்டிப்பு பசய்ல் தணி 

4.00 

2. ார்டு ண் 18,21,22,26,27 ண் பாழினாபர் முல் வீதி, பூக்கமட வீதி ற்றும் 
தாத் ரகப் சந்து, க்கான் வீதி சீனிாசபும் விரிாக்கம், பற்றிமன தடிகட்டு 
ஆகி தகுதிகளில் குாய் நீட்டிப்பு ற்றும் தழுது தார்த்ல் தணி 

4.00 

அலுனக குறிப்பு:  
ன்நம் அனுதி ங்கனாம் 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 78 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                               

(.க.ண்948/2022/இ1) 
பதாருள் ண்: 14 
 இந்காட்சிக்கு 15து நிதிக்குழு ான்ம் 2022-2023-ம் ஆண்டிற்காண நிதி எதுக்கீடு பசய்து தணிகள் 
ரர்வு பசய்து விதம் ரகாரி கடி .க.ண் 1919/2022.CFC ாள் 15.05.2022-ல் ப்பதற்றுள்பது . இதில் தானி 
காட்சிக்கு Tied Grant –ல் ரூ.65.00 இனட்சம்  Untied Grant –ல் ரூ.43.00 இனட்சமும், பாத்ம் ரூ.108.00 
இனட்சம் எதுக்கீடு பசய்ப்தட்டுள்பது. Tied Grant-ல்  ப்பதற்றுள்ப ரூ.65.00 இனட்சத்தில் 50% சவீ 
ான்ம் சுகாாம், திடக்கழிவு ரனாண்ம தணிகளுக்கும், மீமுள்ப 50% சவீ ான்ம் குடிநீர், மநீர் 
ரசகரிப்பு தணிகளுக்கும் தன்தடுத் ழிகாட்டு பறிமுமநகள் ங்கப்தட்டுள்பது. அன்தடி கீழ்கண்ட 
தணிகள் ரர்வு பசய்து நிர்ாக அனுதி பதற்று தணிகள் ரற்பகாள்ப ன்நத்தின் அனுதிக்கு 
மக்கப்தடுகிநது 
I குடிநீர் தணி 
ரிமச 
ண் 

ரமனயின் பதர் திப்பீட்டுத் 
பாமக 
ரூ.இனட்சத்தில் 

1. ார்டு ண் 2 காாஜ் கரில்  உள்ப ரல்நிமன நீர்ரக்க பாட்டி ாத்து 
ற்றும் ர்ம் பூசுல் தணி 

5.00 

2. ார்டு ண் 11 காட்சி அலுனக பாகத்தில் உள்ப ரல்நிமன நீர் ரக்க 
பாட்டி ாத்து ற்றும் ர்ம் பூசுல் தணி 

9.00 

3. ார்டு ண் 8 ரட்டூர் பயின் ராடு ஆமர் குடியிருப்பு அருகில் உள்ப 
ரல்நிமன நீர்ரக்க பாட்டி ாத்து ர்ம் பூசுல் தணி 

5.00 



4. ார்டு ண் 25 கல் பாழினாபர் வீதி ரல்நிமன நீர்ரக்கத் பாட்டி ாத்து 
ற்றும் ர்ம் பூசுல் தணி 

5.00 

5. ார்டு ண் 22 தம ரதரூந்து நிமனத்தில்  உள்ப ரல்நிமன நீர்ரக்கத் 
பாட்டி ாத்து ற்றும் ர்ம் பூசுல் தணி 

5.00 

6. ார்டு ண் 2 காாஜ் கரில் குடிநீர் தகிர்ாண குாய் ததித்ல் தணி 3.50 
II திடக்கழிவு ரனாண்ம தணிகள் 
7. ார்டு ண் 4 குப்மத கிடங்கில் சுற்றுச்சுர் கட்டுல் 15.00 
8. ார்டு ண் 4 குப்மத கிடங்கில் அணுகு சாமனக்கு ரதர்பிபாக் அமத்ல் 10.00 
9. ார்டு ண் குப்மத கிடங்கில் 1/3 உக்கிடங்கு (Manure Godown) கட்டுல் 7.50 
 பாத்ம் 65.00 
அலுனக குறிப்பு:  
ன்நம் அனுதி ங்கனாம் 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 79 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                               

(.க.ண் 708/2022/இ1) 
 

பதாருள் ண்: 15 
 ார்டு ண் 1,2,3, ற்றும் 11ஆகி தகுதிகளில் உப்புநீர் குாய் நீட்டிப்பு பசய்ல் தணிக்கு ரூ4.00 
இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந  தீர்ாண ண்.85 ாள் 30.06.2022 அனுதி அளித்துள்பதின் ரதரில் 22.07.2022 அன்று 
எப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப் புள்ளிகளின் எப்பு ராக்குப் தட்டில் 
ாரிக்கப்தட்டு ன்நத்தின் தார்மக்கும், முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது 
 
 

. 
ண் 

எப்தந்ாரின் பதர் திப்பீட்டு பாமக 
ரூ.(இனட்சத்தில்) 

எப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 
அதிகம்/ குமநவு 

1. திரு.M. முருரகசன் கவுந்ப்தாடி  
ரூ.4.00 

0.07 % திப்பீட்டு 
விகித்ம விட குமநவு 

2. திரு.ஸ்.தானசுப்பிணின், தானி 1.60% திப்பீட்டு 
விகித்ம விட அதிகம். 

அலுனக குறிப்பு:  
ப்பதற்ந இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் குமநாக திப்பீட்மட விட 0.07% சவிகிம் குமநந் 
எப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப திரு. M. முருரகசன் கவுந்ப்தாடி  அர்களின் எப்தந்ப்புள்ளியிமண 
ன்நம் ற்கனாம். 

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 80 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                              

(.க.ண் 807/2022/(1)இ1) 
பதாருள் ண்: 16 
 ார்டு ண் 5 ற்றும் 10ஆகி தகுதிகளில் உப்புநீர் குாய் நீட்டிப்பு பசய்ல் தணிக்கு ரூ.5.00 
இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந  தீர்ாண ண்.85 ாள் 30.06.2022 அனுதி அளித்துள்பதின் ரதரில் 22.07.2022 அன்று 



எப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப் புள்ளிகளின் எப்பு ராக்குப் தட்டில் 
ாரிக்கப்தட்டு ன்நத்தின் தார்மக்கும், முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது 

. 
ண் 

எப்தந்ாரின் பதர் திப்பீட்டு பாமக 
ரூ.(இனட்சத்தில்) 

எப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 
அதிகம்/ குமநவு 

1. திரு.M. முருரகசன் கவுந்ப்தாடி  
ரூ.5.00 

0.03 % திப்பீட்டு 
விகித்ம விட குமநவு 

2. திரு.ஸ்.தானசுப்பிணின், தானி 0.95% திப்பீட்டு விகித்ம 
விட அதிகம். 

அலுனக குறிப்பு:  
ப்பதற்ந இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் குமநாக திப்பீட்மட விட 0.03 % சவிகிம் குமநந் 
எப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப திரு. M. முருரகசன் கவுந்ப்தாடி  அர்களின் எப்தந்ப்புள்ளியிமண 
ன்நம் ற்கனாம். 

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 81 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                              

(.க.ண் 807/2022/(2)இ1) 
பதாருள் ண்: 17 
 ார்டு ண் 9 தகுதிகளில் உப்புநீர் குாய் நீட்டிப்பு பசய்ல் தணிக்கு ரூ.3.60 இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந  
தீர்ாண ண்.85 ாள் 30.06.2022 அனுதி அளித்துள்பதின் ரதரில் 22.07.2022 அன்று எப்தந்ப்புள்ளி 
ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப் புள்ளிகளின் எப்பு ராக்குப் தட்டில் ாரிக்கப்தட்டு ன்நத்தின் 
தார்மக்கும், முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது 

. 
ண் 

எப்தந்ாரின் பதர் திப்பீட்டு பாமக 
ரூ.(இனட்சத்தில்) 

எப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 
அதிகம்/ குமநவு 

1. திரு.M. முருரகசன் கவுந்ப்தாடி  
ரூ.3.60 

0.11 % திப்பீட்டு 
விகித்ம விட குமநவு 

2. திரு.ஸ்.தானசுப்பிணின், தானி 0.86% திப்பீட்டு 
விகித்ம விட அதிகம். 

அலுனக குறிப்பு:  
ப்பதற்ந இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் குமநாக திப்பீட்மட விட 0.11 % சவிகிம் குமநந் 
எப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப திரு. M. முருரகசன் கவுந்ப்தாடி  அர்களின் எப்தந்ப்புள்ளியிமண 
ன்நம் ற்கனாம். 

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 82 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                             

(.க.ண் 807/2022/(3)இ1) 
பதாருள் ண்: 18 
 ார்டு ண் 14 தகுதிகளில் உப்புநீர் குாய் நீட்டிப்பு பசய்ல் தணிக்கு ரூ.1.00 இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந  
தீர்ாண ண்.85 ாள் 30.06.2022 அனுதி அளித்துள்பதின் ரதரில் 22.07.2022 அன்று எப்தந்ப்புள்ளி 
ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப் புள்ளிகளின் எப்பு ராக்குப் தட்டில் ாரிக்கப்தட்டு ன்நத்தின் 
தார்மக்கும், முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது 
 

. எப்தந்ாரின் பதர் திப்பீட்டு பாமக எப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 



ண் ரூ.(இனட்சத்தில்) அதிகம்/ குமநவு 
1. திரு.M. முருரகசன் கவுந்ப்தாடி  

ரூ.1.00 
0.08 % திப்பீட்டு 
விகித்ம விட குமநவு 

2. திரு.ஸ்.தானசுப்பிணின், தானி 0.75% திப்பீட்டு விகித்ம 
விட அதிகம். 

அலுனக குறிப்பு:  
ப்பதற்ந இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் குமநாக திப்பீட்மட விட 0.08 % சவிகிம் குமநந் 
எப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப திரு. M. முருரகசன் கவுந்ப்தாடி  அர்களின் எப்தந்ப்புள்ளியிமண 
ன்நம் ற்கனாம். 

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 83 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                              

(.க.ண் 807/2022/(4)இ1) 
பதாருள் ண்: 19 
 ார்டு ண் 15 தகுதிகளில் உப்புநீர் குாய் நீட்டிப்பு பசய்ல் தணிக்கு ரூ.1.00 இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந  
தீர்ாண ண்.85 ாள் 30.06.2022 அனுதி அளித்துள்பதின் ரதரில் 22.07.2022 அன்று எப்தந்ப்புள்ளி 
ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப் புள்ளிகளின் எப்பு ராக்குப் தட்டில் ாரிக்கப்தட்டு ன்நத்தின் 
தார்மக்கும், முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது 

. 
ண் 

எப்தந்ாரின் பதர் திப்பீட்டு பாமக 
ரூ.(இனட்சத்தில்) 

எப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 
அதிகம்/ குமநவு 

1. திரு.M. முருரகசன் கவுந்ப்தாடி  
ரூ.1.00 

0.13 % திப்பீட்டு 
விகித்ம விட குமநவு 

2. திரு.ஸ்.தானசுப்பிணின், தானி 2.05% திப்பீட்டு 
விகித்ம விட அதிகம். 

அலுனக குறிப்பு:  
ப்பதற்ந இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் குமநாக திப்பீட்மட விட 0.13 % சவிகிம் குமநந் 
எப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப திரு. M. முருரகசன் கவுந்ப்தாடி  அர்களின் எப்தந்ப்புள்ளியிமண 
ன்நம் ற்கனாம். 

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 84 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                             

(.க.ண் 807/2022/(5)இ1) 
பதாருள் ண்: 20 
 ார்டு ண் 24-ல் கல்பாழினாபர் வீதியில் உள்ப OHT  குாய் நீட்டிப்பு பசய்ல் தணிக்கு ரூ.1.50 
இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந  தீர்ாண ண்.85 ாள் 30.06.2022 அனுதி அளித்துள்பதின் ரதரில் 22.07.2022 அன்று 
எப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப் புள்ளிகளின் எப்பு ராக்குப் தட்டில் 
ாரிக்கப்தட்டு ன்நத்தின் தார்மக்கும், முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது 

. 
ண் 

எப்தந்ாரின் பதர் திப்பீட்டு பாமக 
ரூ.(இனட்சத்தில்) 

எப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 
அதிகம்/ குமநவு 

1. திரு.M. முருரகசன் கவுந்ப்தாடி  
ரூ.1.50 

0.02 % திப்பீட்டு 
விகித்ம விட குமநவு 

2. திரு.ஸ்.தானசுப்பிணின், தானி 1.35% திப்பீட்டு 



விகித்ம விட அதிகம். 
அலுனக குறிப்பு:  

ப்பதற்ந இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் குமநாக திப்பீட்மட விட 0.02 % சவிகிம் குமநந் 
எப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப திரு. M. முருரகசன் கவுந்ப்தாடி  அர்களின் எப்தந்ப்புள்ளியிமண 
ன்நம் ற்கனாம். 

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 85 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                              

(.க.ண் 807/2022/(6)இ1) 
பதாருள் ண்: 21 
 ார்டு ண் 4,6,10 ஆகி  தகுதிகளில் ார்பம், ரதட்ச் ஏர்க் பசய்து அமணத்து ார்டுகளிலும் 
ரகத்மட அமத்ல் தணிக்கு திப்பீட்டு ரூ.5.00 இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந  தீர்ாண ண்.64 ாள் 30.06.2022 
அனுதி அளித்துள்பதின் ரதரில் 19.07.2022 அன்று எப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப் 
புள்ளிகளின் எப்பு ராக்குப் தட்டில் ாரிக்கப்தட்டு ன்நத்தின் தார்மக்கும், முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது 

. 
ண் 

எப்தந்ாரின் பதர் திப்பீட்டு பாமக 
ரூ.(இனட்சத்தில்) 

எப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 
அதிகம்/ குமநவு 

1. M/s ஶ்ரீ பதரிாண்டிச்சி அம்ன் 
கன்ஸ்ட்க்சன், கவுந்ப்தாடி 

 
ரூ.5.00 

0.04 % திப்பீட்டு 
விகித்ம விட குமநவு 

2. M/s .P. தார்த்சாதி இன்ஜினிரிங் 
கான்ட்ாக்டர், தானி 

1.52% திப்பீட்டு விகித்ம 
விட அதிகம். 

அலுனக குறிப்பு:  
         1.ப்பதற்ந இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் குமநாக திப்பீட்மட விட 0.04 % சவிகிம் குமநந் 
எப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப M/s ஶ்ரீ பதரிாண்டிச்சி அம்ன் கன்ஸ்ட்க்சன், கவுந்ப்தாடி அர்களின் 
எப்தந்ப்புள்ளியிமண ன்நம் ற்கனாம்.   
        2. தணியின் அச அசிம் கருதி கர்ன்நத் மனர் அர்களின் முன் அனுதி பதற்று 
ரமன உத்திவு ங்கிமக்கும் ன்நம் அனுதி ங்கனாம் 

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 86 
அனுதிக்கப்தட்டது   

(.க.ண் 807/2022/(1)இ1) 
பதாருள் ண்: 22 
 ார்டு ண் 22 மீன் ார்பகட் தழுது தார்த்ல் தணிக்கு திப்பீட்டு ரூ.5.00 இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந  
தீர்ாண ண்.64 ாள் 30.06.2022 அனுதி அளித்துள்பதின் ரதரில் 19.07.2022 அன்று எப்தந்ப்புள்ளி 
ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப் புள்ளிகளின் எப்பு ராக்குப் தட்டில் ாரிக்கப்தட்டு ன்நத்தின் 
தார்மக்கும், முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது 
 

. 
ண் 

எப்தந்ாரின் பதர் திப்பீட்டு பாமக 
ரூ.(இனட்சத்தில்) 

எப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 
அதிகம்/ குமநவு 

1. M/s ஶ்ரீ பதரிாண்டிச்சி அம்ன் 
கன்ஸ்ட்க்சன், கவுந்ப்தாடி 

 
ரூ.5.00 

0.09 % திப்பீட்டு விகித்ம 
விட குமநவு 

2. M/s .P. தார்த்சாதி இன்ஜினிரிங் 
கான்ட்ாக்டர், தானி 

2.02% திப்பீட்டு விகித்ம 
விட அதிகம். 



அலுனக குறிப்பு:  
        1.ப்பதற்ந இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் குமநாக திப்பீட்மட விட 0.09 % சவிகிம் குமநந் 
எப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப M/s ஶ்ரீ பதரிாண்டிச்சி அம்ன் கன்ஸ்ட்க்சன், கவுந்ப்தாடி அர்களின் 
எப்தந்ப்புள்ளியிமண ன்நம் ற்கனாம்.   
        2. தணியின் அச அசிம் கருதி கர்ன்நத் மனர் அர்களின் முன் அனுதி பதற்று 
ரமன உத்திவு ங்கிமக்கும் ன்நம் அனுதி ங்கனாம் 

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 87 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                              

 (.க.ண் 807/2022/(2)இ1) 
பதாருள் ண்: 23 
 ார்டு ண் 4 சின்ணப்தா ரன அவுட் தகுதியில் உள்ப குப்தத்திற்கு மநீர் டிகால் மூடி ரதாடுல் 
தணிக்கு திப்பீட்டு ரூ.1.50 இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந  தீர்ாண ண்.64 ாள் 30.06.2022 அனுதி 
அளித்துள்பதின் ரதரில் 19.07.2022 அன்று எப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப் 
புள்ளிகளின் எப்பு ராக்குப் தட்டில் ாரிக்கப்தட்டு ன்நத்தின் தார்மக்கும், முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது 

. 
ண் 

எப்தந்ாரின் பதர் திப்பீட்டு பாமக 
ரூ.(இனட்சத்தில்) 

எப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 
அதிகம்/ குமநவு 

1. M/s ஶ்ரீ பதரிாண்டிச்சி அம்ன் 
கன்ஸ்ட்க்சன், கவுந்ப்தாடி 

 
ரூ.1.50 

0.05 % திப்பீட்டு 
விகித்ம விட குமநவு 

2. M/s .P. தார்த்சாதி இன்ஜினிரிங் 
கான்ட்ாக்டர், தானி 

1.88% திப்பீட்டு 
விகித்ம விட அதிகம். 

அலுனக குறிப்பு:  
        1.ப்பதற்ந இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் குமநாக திப்பீட்மட விட 0.05 % சவிகிம் குமநந் 
எப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப M/s ஶ்ரீ பதரிாண்டிச்சி அம்ன் கன்ஸ்ட்க்சன், கவுந்ப்தாடி அர்களின் 
எப்தந்ப்புள்ளியிமண ன்நம் ற்கனாம்.   
        2. தணியின் அச அசிம் கருதி கர்ன்நத் மனர் அர்களின் முன் அனுதி பதற்று 
ரமன உத்திவு ங்கிமக்கும் ன்நம் அனுதி ங்கனாம் 

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 88 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                              

 (.க.ண் 807/2022/(3)இ1) 
பதாருள் ண்: 24 

தானி காட்சியின் மூனம் தாரிக்கப்தட்டு ரும் காட்சி தள்ளிகளில் உள்ப சத்துவு 
மங்களில் உள்ப சல் சாக்குப்மதகள் அதிகபவில் ரசர்ந்துள்பால் அவ்ப்ரதாது லிகள் ற்றும் பிந 
பூச்சிகளிணால் சுகாா ரகடு ற்தடுால் அமண டுக்கும் பதாருட்டு ார்களின் னமண கருத்தில் 
பகாண்டு சல் சாக்குப்மதகமப பதாது னம் விடும் தணி ரற்பகாள்ப ன்ந அனுதி ரண்டப்தடுகிநது.  
அலுனக குறிப்பு:  

சல் சாக்குப்மதகமப ல்ன நிமனயில் உள்பம, தழுமடந் சாக்குப்மதகள் ண ம் பிரித்து 
பதாது னத்தில் விட ன்நம் அனுதிக்கனாம் 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 89 

அனுதிக்கப்தட்டது                                                             



(.க.ண்1266/2021/ன்1) 
பதாருள் ண்: 25 

         தானி காட்சி - பதாது சுகாாம் - இந்காட்சியில் திடக்கழிவு ரனாண்ம தணிகள் ற்றும் 
சுகாா தணிகள் ரற்பகாள்ப அசாம நிமன ண்: 101 (.நி.கு..துமந), ாள்: 30.04.1997ன் தடி 
இந்காட்சிக்கு ரமாண துப்புவு தணிாபர்களின் ண்ணிக்மக 177 ஆகும்.  ஆணால், இந்காட்சியில் 
ற்ரதாது 53 நிந் துப்புவு தணிாபர்கள் ட்டுர தணிபுரிந்து ரும் நிமனயில் இந்காட்சி ஆமர் 
அர்களின் பசல்முமநகள் உத்திவு .க.ண்: 2255/ச்1/2019, ாள்: 29.11.2019-ன் தடி திடக்கழிவு 
ரனாண்ம தணிக்கு இந்காட்சிக்கு பளிப்தணி எப்தமடப்பு முமநயில் 63 துப்புவு தணிாபர்கமப M/s 
Relyon Facility Services private Ltd, Chennai நிறுணத்திடமிருந்து  பதற்று துப்புவு தணிகள் 
ரற்பகாள்பப்தட்டு ப்தடுகிநது. 

பளிப்தணி எப்தமடப்பு முமந 31.07.2022 ஆம் ரதியுடன் எப்தந்கானம் முடிமடகிநது .  ரலும், எரு 
ாத்திற்கு அாது 01.08.2022 முல் 31.08.2022 ம கானநீட்டிப்பு பசய்ற்கும், M/s Relyon Facility 
Services private Ltd, Chennai அர்களுக்கு தணி ஆம ங்கவும் அற்காகும் உத்ரச பசனவிணம் 
ரூ.10.00 இனட்சத்திற்கு ன்ந அனுதி ரண்டப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு:  
      1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
      2. கர்ன்ந அனுதி பதற்று தணி ரற்பகாண்டமக்கு ன்நம் அங்கீகரிக்கனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 90 

அனுதிக்கப்தட்டது                                                              
    ’( .க.ண்:2255/2015/ச்1) 

பதாருள் ண்: 26 
இந்திா சுந்தித்தின் 75 து ஆண்டு விா சுந்தி திருாள் அமுபதருவிா ருகின்ந 11.08.2022 

முல் 17.08.2022 ம அமணத்து வீடுகளிலும் ரசிக்பகாடி ற்நவும் சுந்தி வீர்களின் ாழ்க்மக 
னாற்மந, பதாது இடங்களில் சுர் ஏவிம் மவும், அமணத்து துமநக்கும் விப்புர்வு ற்தடுத்வும் 
காட்சி நிர்ாக ண்டன இக்குர், திருப்பூர் அர்களின் கடித்தில் பரிவிக்கப்தட்டுள்பது.   ரற்தடி, கடி 
கல் ன்நத்தின் தார்மக்கு மக்கப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு:  

ன்நம் தார்மயிட்டு ததிவு பசய்னாம். 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 91 

ததிவு பசய்ப்தட்டு, அனுதிக்கப்தட்டது                                                              
.        (.க.ண்.  949/2022/ச்1,) 

பதாருள் ண்: 27 
efuhl;rp eph;thf ,af;Feh;>nrd;id mth;fspd; fbj e.f.vz;.20800/2021/UPA-1 

Dated.03.06.2022 ,y; NULM -(SUSV) jpl;lj;jpd;  fPo; rhiyNahu tpahghpfSf;F milahs 

ml;il> rh;Nt gzp nra;J tphpthd jpl;l mwpf;if jahhpj;J rkh;g;gpf;f 

NfhhpAs;shh;fs;.mjd;gb 08.07.2022 md;W NULM-SUSV - Conduct of Survey on Street 

Vendors, preparation of bilingual ID Cards, Certificate of Vending , City Street Vending Plan 

(CSVP), Detailed Implementation Plan (DIP) and MIS Solution under Support to Urban Street 



Vendors (SUSV) under NULM in  Bhavani Municipality  gzpf;F xg;ge;jg;Gs;sp Nfhug;gl;L 

fPo;fz;lthW xg;ge;jg;Gs;spfs; tug;ngw;Ws;sd. xg;GNehf;F gl;bay; jahhpf;fg;gl;lJ. 

t.vz.               epWtdj;jpd; ngah; g+h;j;jp nra;ag;gl;l njhif  

1 M/s. J ENGINEER,  
Sri Ram Nagar,  
Alagapuram, Salem-636016 

&.436500/- (xU rhiyNahu tpahghpia fzf;nfLf;f 

&.1500/- kw;Wk; ,ju gzpahsh;fs; Cjpak;) 

2 M/s. SS Associates,  
622,Vannier Nagar,  
Alagapuram periyapudur,  
Salem-636016 

&.582000/-(xU rhiyNahu tpahghpia fzf;nfLf;f 

&.2000/- kw;Wk; ,ju gzpahsh;fs; Cjpak;) 

           Nkw;fhZk; xg;G Nehf;F gl;baypd;  mbg;gilapy; Fiwthd xg;ge;jg;Gs;sp toq;fpa 

M/s. J ENGINEER, Sri Ram Nagar, Alagapuram,Salem-636016 epWtdj;jpd; xg;ge;jg;Gs;sp 

Vw;f efh; kd;wj;jpd; mDkjpf;F itf;fg;gLfpwJ. 

 mYtyf Fwpg;G: 

      1)      kd;wk; mDkjpf;fyhk;. 

      2)     Fiwthd xg;ge;jg;Gs;sp toq;fpa M/s. J ENGINEER, Sri Ram Nagar,   

                Alagapuram,Salem-636016 Vw;Wf;nfhs;sg;gLfpwJ.  

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 92 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                              

(.க.ண் 1333/2014/F1) 
பதாருள் ண்: 28 

      தானி  காட்சி பதாது சுகாாப் பிரிவில் திடக்கழிவு ரனாண்மத் திட்டத்தின் கீழ் வீடுவீடாக 
குப்மதகமப பிரித்படுத்து ரசகரித்ல், ரசகரிக்கப்தட்ட குப்மதகமப உக்கிடங்கில் பகாண்டு பசன்று 
ரசகரித்ல், க்கும் குப்மதகளிலிருந்து உம் ாரித்ல், சாக்கமட சுத்ப்தடுத்தும் தணி, பகாசு எழிப்பு தணி 
ஆகிற்றிற்கு ஈடுதடுத்ப்தடும் துாய்ம தணிாபர்கள் கடந் 1987-ம் ஆண்டில் நிர்ம் பசய்து 86 
தணிாபர்கள் அனுதி பதற்று ற்ரதாது தணிபுரிந்து ரும் நிமனயில், ற்ரதாது க விஸ்தீணம், 
குடியிருப்புகள் அதிகரிப்பு, க்கள்பாமக அதிகரிப்பு ஆகி காங்கபாலும் அனுதிக்கப்தட்ட 
தணியிடங்களில் 35 துப்புவு தணிாபர்களின் தணியிடங்கள் காலிாக உள்ப காத்ாலும், Outsourcing 
முமநயில் 2016 ஆம் ஆண்டு 63 தணிாபர்கள் ட்டுர காட்சி நிர்ாக இக்குர் , பசன்மண அர்களின் 
கடிம் ண்.28369/பஜ3, ாள்.04.12.2018இன் தடி அனுதி பதற்று துப்புவு தணிகள் ரற்பகாள்பப்தட்டு  
ருகிநது.  

       ற்ரதாது ாந்ராறும் இப்தணிகமப ரற்பகாண்டு ரும் நிறுணத்திற்கு நீட்டிப்பு பசய்து 
ங்குதில் சிங்கள் ற்தடுாலும் ாட்ட ஆட்சிர் அர்களின் 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்காண 
திணக்கூலி விமன விகித்தின் தடி, ஊதிம் ங்க ரண்டியுள்பாலும், 31.03.2023 முடி உள்ப 
கானங்களுக்கு பளிபகார்வு (Outsourcing) மூனம் துப்புவு தணிாபர்கமப அசு விதிகளின் தடி நிமித்து 
பசல்தடுத்வும், ரற்தடி பளிபகார்வு (Outsourcing) தணிாபர்கமப னிார் மூனம் ரற்பகாள்பவும் 
எப்தந்ப்புள்ளி ற்றும் தத்திரிக்மக விபம்த பசனவிணங்கள்  ற்றும்  இ, ரற்தடி திட்டம் 
பசல்தடுத்துற்கு ஆகும் அமணத்து பசனவிணத்ம பசய்திட ஆகும் உத்ரச திப்பீடு 6 ாத்திற்கு 



பசப்டம்தர் 2022 முல் பிப்ரி 2023 ம ரூ. 84.00 இனட்சம் பாமகயிமண திடக்கழிவு ரனாண்ம சிநப்பு 
நிதிகள் ற்றும் காட்சி பதாதுநிதியிலிருந்து ரற்பகாள்பவும் ன்ந அனுதி ரண்டப்தடுகிநது.  

SALARY CALCULATION 63 WORKERS FOR 6 MONTHS  
(AS PER THE DISTRICT COLLECTOR WAGES) 

1 ாள் என்றுக்கு தர் எருருக்கு கூலி `.578/- வீம் 63 தர்களுக்கு 180 
ாட்களுக்கு 578*180*63  

6554520 

2 தணிாபர்களுக்கு அடிப்தமட சதிகள் , நிர்ாக பசனவிணத்திற்கு 
பசலுத் ரண்டி சவிகிம் பின்ருாறு 

 

  ESI 3.25%    (`.6554520*3.25/100) 213022 
  EPF 13.00% (`.6554520*13.00/100) 852088 
  General Insurance `.550/-  

per person per month 1 person 
34650 

  நிர்ாக பசனவிணம்  
(Administrative charges 5%) `.6554520*5/100 

327726 

  Uniforms (`.2875 x 1) approximately  
per year per person 

181125 

  Safety measures (`.3250 x 1) approximately                
per year per person 

204750 

  ஆக பாத்ம்  8367881 
  Rounded Off in Lakhs `.83.68  

அலுனக குறிப்பு :  
1 . ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
2. ரற்தடி பசனவிணங்கமப திடக்கழிவு ரனாண்ம சிநப்பு நிதிகள் ற்றும் காட்சி  

                 பதாதுநிதியிலிருந்து ரற்பகாள்பவும் ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  
 ன்நத்தீர்ாண  ண் : 93 

அனுதிக்கப்தட்டது                                                              
 

                                                                                                          (எம்).E,சிந்தூரி.                                              
                                                                                                                          மனர்,  

                                                                                                தானி காட்சி . 
                                       /உண்மகல்/ 

 
 

                                     ஆமாபர்  
                                      தானி காட்சி. 

 


