
தானி காட்சி (ஈராடு ாட்டம்) 30.06.2022-ம் ரதி விாக்கிம 
மடபதற்ந சாா கூட்ட டடிக்மககள் தீர்ாணத்தின் உண்ம 

கல் 
 

பதாருள் ண்: 1 
இந்காட்சிக்கு பசாந்ாண 9 ஆண்டு ற்றும் 3 ஆண்டு குத்மக இணங்களுக்கு  10.05.2022-ல் ஏப்தந்புள்ளி ற்றும் 

பதாது னம் அறிவிப்பு பசய்ப்தட்டது . அன்தடி 25.05.2022-ம் ரதின்று மடபதற்ந ஏப்தந்புள்ளி ற்றும் பதாதுன விதம் 

கீழ்கண்டாறு ன்நத்தின் முடிவிற்கு மக்கப்தடுகிநது. 

 
ரிமச 
ண் 

குத்மகயிணம் பதாது னத்தில் ரகாப்தட்ட தர்கள் ற்றும் 
உர்ந்தட்ச னத்பாமக ரூ. 
 

எப்தந்புள்ளி பதநப்தட்ட விதம்  

1 தம ரதருந்து நிமன 
கமட ண் 5 

1 திரு.ர.ாஜரசகர் /பத ரலு 
101-காரரிவீதி தானி. 
னத் பாமக ரூ.2000/- 

எப்தந்புள்ளி தும் 
பதநப்தடவில்மன 

2 திரு.பச.ஆறுச்சாமி /பத பசல்னப்தன்  
6/168, விருாண்டாம் தாமபம்  
மன ஈராடு. 
னத் பாமக ரூ.1900/- 

எப்தந்புள்ளி தும் 
பதநப்தடவில்மன 

2 தம ரதருந்து நிமன 
கமட ண் 12 

1 திருதி.ா.பஜஶ்ரீ க/பத ாஜரசகர்    
101-காரரிவீதி தானி. 
னத் பாமக ரூ.2000/- 

எப்தந்புள்ளி தும் 
பதநப்தடவில்மன 

2 திரு.தா,ரலு /பத தானசுப்ணிம் 
22/45 ாகர்3து வீதி 
குாதாமபம். 
னத் பாமக ரூ.1900/- 

எப்தந்புள்ளி தும் 
பதநப்தடவில்மன 

3 மீன்ார்பகட் 
ணிகபாக கமட ண் 
1 

1 திரு..பஜான் /பத டாஜ் 
22 கீமக்கார் வீதி தானி. 
னத் பாமக ரூ.1900/- 

எப்தந்புள்ளி தும் 
பதநப்தடவில்மன 

2 திருதி.பஜ,விஜா க/பத பஜான் 
22 கீமக்கார் வீதி தானி. 
னத் பாமக ரூ.2000/- 

எப்தந்புள்ளி தும் 
பதநப்தடவில்மன 

 
அலுனக குறிப்பு 
1 தம ரதருந்துநிமனக்கமட ண்  5 ற்கு உர்ந்தட்ச னத்பாமக ரகாரியுள்ப 



திரு.ர.ாஜரசகர் /பத ரலு ன்தரின் ாம் என்றிற்கு ாடமகத்பாமக ரூ .2000/. அசாங்க 
திப்மத காட்டிலும்,சாசரி திப்மத காட்டிலும் அதிகாக உள்பால் உறுதி பசய்னாம் . 

2
    
    தம ரதருந்துநிமனக்கமட ண்  12 ற்கு உர்ந்தட்ச னத்பாமக ரகாரியுள்ப        

திருதி.ா.பஜஶ்ரீ க /பத ாஜரசகர்    . ன்தரின் ாம் என்றிற்கு ாடமகத்பாமக ரூ .2000/. 
அசாங்க திப்மத காட்டிலும்,சாசரி திப்மத காட்டிலும் அதிகாக உள்பால் உறுதி பசய்னாம் . 

 
3 மீன்ார்பகட் பாக கமட ண்  1 ற்கு உர்ந்தட்ச னத்பாமக ரகாரியுள்ப        

திருதி.பஜ,விஜா க /பத பஜான் . ன்தரின் ாம் என்றிற்கு ாடமகத்பாமக ரூ .2000/. 
அசாங்க திப்மத காட்டிலும்,சாசரி திப்மத காட்டிலும் அதிகாக உள்பால் உறுதி பசய்னாம் .   
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 46 
அனுதிக்கப்தட்டது                                                                 

                                                (.க.ண்.1450/2021/அ2) 

பதாருள் ண்: 2 
 பசன்மண உர்நீதி ன்ந க்கு ண்  REF.CMP.NO: 16159/2019 IN SA NO 1341/2001 பாடப்தட்ட 
க்கிற்கு  High Court Legal Aide Authority-க்கு ரூ .18000./- பசன்மண உநீதி ன்நத்திற்கு பசலுத்ப்தட 
ரண்டும் ன்று  Standing Counseal Advocate திரு.P.S.பஜக்குார் அர்கள்  10.06.2022 அன்று கடித்தில் 
பரிவித்துள்பார். ணர ரற்கண்ட பாமகயிமண பசலுத் ன்நத்தின் அனுதி ரண்டப்தடுகிநது . 
அலுனக குறிப்பு  

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம் 
2. அச அசிம் கருதி கர் ன்ந மனர் அர்களின் முன்ணனுதி பதற்று ன்ந  
     அனுதியிமண திர் ராக்கி பாமக ரூ .18,000/- திரு.P.S.பஜக்குார் க்கறிஞர்   
     அர்களுக்கு ங்கிமக்க ன்நம் ற்கனாம். 

ன்நத்தீர்ாண ண் : 47 

அனுதிக்கப்தட்டது 
(.க.ண்.303/2022/ப்1) 

பதாருள் ண்: 3 
,e;efuhl;rp nghJRfhjhug;gphpT %yk; Nkw;nfhs;sg;gLk; Jg;GuT gzpfSf;F 

Njitahd ePh;j;j Rz;zhk;GJ}s;> gpspr;rpq; gTlh; fpNuL-2 nts;is gpdhapy;> fUg;G gpdhapy; 

kw;Wk; fpspdpq; Mrpl; Nghd;w fpUkpehrpdpfs; nfhs;Kjy; nra;Ak; gzpf;F MFk; 

nrytpdj;jpw;F Vw;fdNt efh;kd;wk; mDkjp toq;fpAs;sjd; Nghpy; ,g;gzpf;F 29.04.2022-k; 

Njjp xg;ge;jg;Gs;sp Nfhug;gl;ljpy; tug;gl;l xg;ge;jg;Gs;spfs; kd;wj;jpd; ghh;itf;Fk; 

Kbtpw;Fk; itf;fg;gLfpwJ. 

 

t.   

vz; 

xg;ge;jg;Gs;spahshpd; 

tpguk;; 

fpUkpehrpdp ngah; xg;ge;jg;Gs;sp tpiy 

tpfpjk; &.  

1 M/s = tpehafh bNulh;];;> 

48rp> Mh;.v];. NuhL. 

gs;spghisak;>                 

<NuhL - 638 006. 

5 tifahd fpUkp 

ehrpdpfs; 
ரூ..270/-                            



2 M/s = thup bNulh;];;> 10> 

fhNtup iyd;-3> 

gs;spghisak;>                

<NuhL - 638 006.  

5 tifahd fpUkp 

ehrpdpfs; 

ரூ..279/-                             

 

tug;gl;l xg;ge;jg;Gs;spfspy; thpir vz; 1y; fz;Ls;s M/s = tpehafh bNulh;];;> 48rp> Mh;.v];. 

NuhL> gs;spghisak;> <NuhL - 638 006 mth;fspd; xg;ge;jg;Gs;sp tpiytpfpjk; kw;nwhd;iwtpl 

Fiwthf cs;sjhy; mjid kd;wk; Vw;fyhk;.  2022-2023-Mk; epjp Mz;by; Njitf;Nfw;g M/s 

= tpehafh bNulh;];;> <NuhL mth;fs; rkh;gpj;Js;s xg;ge;jg;Gs;sp tpiytpfpjj;jpy; 

me;epWtdj;jpy; fpUkp ehrpdpfs; nfhs;Kjy; nra;J Rfhjhu gzpfSf;F gad;gLj;jp nfhs;s 

kd;w mDkjp Ntz;lg;gLfpwJ. 

அலுனக குறிப்பு  
ன்நம் அனுதிக்கனாம் 

ன்நத்தீர்ாண ண் : 48 
அனுதிக்கப்தட்டது 

(.க.ண் 873/2021.ச்1) 
பதாருள் ண்: 4 

,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;w jiyth; 

Kd;mDkjp toq;fpAs;sjd; Nghpy; ,g;gzpf;F 29.04.2022-Mk; Njjp xg;ge;jg;Gs;sp Nfhug;gl;ljpy; 

tug;gl;l xg;ge;jg;Gs;spfs; kd;wj;jpd; ghh;itf;Fk; Kbtpw;Fk; itf;fg;gLfpwJ. 

t.   

vz; 

xg;ge;jg;Gs;spahshpd; 

tpguk;; 

தளாவாட சாமான்கள் 

ngah; 

xg;ge;jg;Gs;sp tpiy 

tpfpjk; &.  

1 M/s = thup bNulh;];;> 10> 

fhNtup iyd;-3> 

gs;spghisak;>                

<NuhL - 638 006.  

23 tifahd தளாவாட 
சாமான்கள் 

ரூ..10724/-                             

2 M/s = tpehafh bNulh;];;> 

48rp> Mh;.v];. NuhL. 

gs;spghisak;>                 

<NuhL - 638 006.  

23 tifahd தளாவாட 
சாமான்கள் 

ரூ..10253/-                            

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

48rp> Mh;.v];. NuhL. 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:   

kd;wk; mDkjpf;fyhk;.  

ன்நத்தீர்ாண ண் : 49 

அனுதிக்கப்தட்டது     

(e.f.vz;:1267/2019/v¢1) 

பதாருள் ண்: 5 



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  31.05.2022 ஆம் ரதியுடன் எப்தந்கானம் முடிமடகிநது .  ரலும், எரு 

ாத்திற்கு அாது  01.06.2022 முல் 30.06.2022 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. ன்ந அனுதிக்கனாம். 
          2.கர்ன்நத்மனரின் முன் அனுதி பதற்று தணி ரற்பகாண்டமக்கு    
 ன்நம் அங்கீகரிக்கனாம். 
 
ன்நத்தீர்ாண ண் : 50 

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

பதாருள் ண்: 6 
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  30.06.2022 ஆம் ரதியுடன் எப்தந்கானம் முடிமடகிநது .  ரலும், எரு 

ாத்திற்கு அாது 01.07.2022 முல் 31.07.2022 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. ன்ந அனுதிக்கனாம். 

2. கர்ன்ந அனுதி பதற்று தணி ரற்பகாண்டமக்கு ன்நம் அங்கீகரிக்கனாம் . 
ன்நத்தீர்ாண ண் : 51 

அனுதிக்கப்தட்டது 



     (.க.ண்:2255/2015/ச்1) 
பதாருள் ண்: 7 

 இந்காட்சிக்கு பசாந்ாண புதி ரதருந்து நிமனத்தில் உள்ப கமட ண்கள் . 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21, 26, 
27, 30, 31 ஆகி கமடகள், இண்டு உகங்கள், ஆவின் தால் பூத் ற்றும் TNSTC புக்கிங் ஆபிஸ். தம ரதருந்து 
நிமனத்தில் அமந்துள்ப கமட ண்கள் . 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ஆகி கமடகள் . பசல்லிாண்டிம்ன் ார்க்பகட் 
கமட ண்கள் . 1, 2, 3, 4 ஆகி கமடகள் . மீன் ார்க்பகட் கமட ண்கள் . 2, 3, 4, 5, 6 ஆகி கமடகளின் மூன்நாண்டு 
குத்மக கானம்  31.03.2022-ல் முடிவுற்றுள்பது . அசாம ண் .92 ாள்.30.07.2007 ன் தடி   ரற்கண்ட கமடகளின் 
உரிமார்ர்கள் ரலும் மூன்நாண்டுகளுக்கு   இண்டாது முமநாக  01.04.2022 முல் 31.03.2025 ம 
புதுப்பித்திட அற்காண புதுப்பித்ல் கட்டத்திமண பசலுத்தி னு பசய்துள்பணர் .  

ணர கீழ்கண்ட விதப்தடி அந்ந் கமடணளுக்கு திர குறிப்பிட்டுள்ப ாடமக பாமகயில் 
இருந்து 15% உர்வு  பசய்தும், உர்வு பசய்ப்தடும் ாடமக பாமகக்கும் , நிர்ம் பசய்ப்தட்டுள்ப ற்கணர 
உள்ப தம ாடமக பாமகக்கும் உள்ப வித்திாச பாமகயில்  9 ா பாமகயிமண முன் மப்பு 
பாமகாக பசலுத்ப்தட ரண்டும்.   

 
 
 

. ண் கமட ண் அமவிடம் 
ரி 

விதிப்பு 
ண் 

உரிார் பதர் தம 
ாடமக 

15% 
உர்வு 

புதி 
ாடமக 

9 ா 
வித்திாச 

முன் மப்பு 
பாமக 

1 2 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 
055/31 பி குப்புசாமி 10925 1639 12564 14751 

2 3 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 

055/ 
78029 

 சிக்குார் 10925 1639 12564 14751 

3 4 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 

055/ 
56033 

டி பஜந்தி 10925 1639 12564 14751 

4 5 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 
055/34 பி தசிம் 10925 1639 12564 14751 

5 6 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 
055/35 

ஸ் 
கார்த்திரகன் 

10925 1639 12564 14751 

6 7 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 
055/36 

ஸ் 
கார்த்திரகன் 

10925 1639 12564 14751 

7 8 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 
055/37  சுப்பிணிம் 10925 1639 12564 14751 

8 14 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 
055/14 ஸ் னர்விழி 10925 1639 12564 14751 

9 15 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 

055/BD0
1/00015 

ஜி நித்திபிரிா 4100 615 4715 5535 

10 21 புதி ரதருந்து 055/ சி சஸ்தி 7130 1070 8200 9630 



நிமனம் 56052 

11 26 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 
055/57 பகௌரி 8625 1294 9919 11646 

12 27 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 

055/ 
56058 

லீனாதி 8625 1294 9919 11646 

13 30 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 
055/61 ஞாணசுந்ம் 9315 1397 10712 12573 

14 31 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 
055/62 கற்தகம் 10235 1535 11770 13815 

15 உகம் 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 
055/63 ரகாபிாத் 13225 1984 15209 17856 

16 உகம் 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 

055/ 
78031 

சந்ா 12765 1915 14680 17235 

17 
ஆவின் தால் 

பூத் 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 
055/80 ஆவின் தால் பூத் 3105 466 3571 4194 

18 TNSTC 
புதி ரதருந்து 

நிமனம் 
055/71 TNSTC 1234 185 1419 1665 

19 1 
தம 

ரதருந்து 
நிமனம் 

055/ 
78039 

ரக ஸ் சீங்கன் 1725 259 1984 2331 

20 2 
தம 

ரதருந்து 
நிமனம் 

055/ 
78040 

ரக ஸ் சீங்கன் 1725 259 1984 2331 

21 3 

தம 
ரதருந்து 

நிமனம் 
 

055/ 
78043 

ஶ்ரீர் 1725 259 1984 2331 

22 4 

தம 
ரதருந்து 

நிமனம் 
 

055/ 
78044 

ஶ்ரீர் 1725 259 1984 2331 

23 7 

தம 
ரதருந்து 

நிமனம் 
 

055/ 
78047 

பி வி ங்காஜ் 1725 259 1984 2331 

24 8 

தம 
ரதருந்து 

நிமனம் 
 

055/ 
78042 

ாஜாணிக்கம் 1725 259 1984 2331 



25 9 
தம 

ரதருந்து 
நிமனம் 

055/ 
78048 

ஜி குருசாமி 1725 259 1984 2331 

26 10 

தம 
ரதருந்து 

நிமனம் 
 

055/ 
78049 

ஜி குருசாமி 1725 259 1984 2331 

27 11 
தம 

ரதருந்து 
நிமனம் 

055/ 
78052 

ஸ் ன் 
முனிப்தன் 

1725 259 1984 2331 

28 1 
பசல்லிாண்

டிம்ன் 
ார்க்பகட் 

055/64 பி ஸ் ாஜ் 4600 690 5290 6210 

29 2 

பசல்லிாண்
டிம்ன் 

ார்க்பகட் 
 

055/ 
56068 

ஶ்ரீர் 4600 690 5290 6210 

30 3 
பசல்லிாண்

டிம்ன் 
ார்க்பகட் 

055/66 
பி ம் 

தனிப்தன் 
4600 690 5290 6210 

31 4 
பசல்லிாண்

டிம்ன் 
ார்க்பகட் 

055/67  சஸ்தி 4600 690 5290 6210 

32 2 
மீன் 

ார்க்பகட் 

055/ 
79011 

ன் பஜான் 1725 259 1984 2331 

33 3 
மீன் 

ார்க்பகட் 

055/ 
79019 

சந்ா 1725 259 1984 2331 

34 4 
மீன் 

ார்க்பகட் 

055/ 
79020 

இபங்ரகான் 1725 259 1984 2331 

35 5 
மீன் 

ார்க்பகட் 

055/ 
79012 

பி வி ங்காஜ் 1725 259 1984 2331 

36 6 
மீன் 

ார்க்பகட் 

055/ 
79013 

சம்தத்குார் 1725 259 1984 2331 

ரற்கண்ட கமடகமப புதுப்பித்து ங்க ரண்டி ன்நத்தின் தார்மக்கும் அனுதிக்கும் 
மக்கப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு  

ன்நம் அனுதிக்கனாம் 
ன்நத்தீர்ாண ண் : 52 



அனுதிக்கப்தட்டது 
(.க.ண்.208/2022/அ2) 

பதாருள் ண்: 8 
 இக்குர், மிழ்ாடு கரில் தயிற்சி நிறுணம் , ரகாம அர்களின் கடிம்  .கண் 276/2020/A2 ாள் 
08.12.2021 ற்றும் காட்சி நிர்ாக ண்டன இக்குர் , திருப்பூர் அர்களின் ர .மு.க.ண்.838/2019/அ2 ாள் 
06.01.2022-ன்தடி ரகாம , மிழ்ாடு கரில் தயிற்சி நிறுணத்திற்கு  2020-2021-ம் ஆண்டிற்காண ருடாந்தி 
தங்களிப்புத் பாமக ரூ .20,000/-ம் ற்றும்  2021-2022-ம் ஆண்டிற்காண ருடாந்தி தங்களிப்புத் பாமக ரூ .30,000/-ம் 
ஆக பாத்ம் ரூ.50,000/- பசலுத் பரிவிக்கப்தட்டுள்பது. 
 ணர 2020-2021 ற்றும் 2021-2022-ம் ஆண்டுகளுக்காண தங்களிப்புத் பாமக ரூ .50,000/-ம 
ரகாமுத்தூர், மிழ்ாடு கரில் தயிற்சி நிறுணத்திற்கு பசலுத்திட ன்நத்தின் அனுதி ரண்டப்தடுகிநது . 
அலுனக குறிப்பு  

  1) அச அசிம் கருதி கர்ன்ந மனர் அர்களின் முன் அனுதி பதற்று  
     தங்களிப்புத்    பாமக பசலுத்திம ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
 2) தங்களிப்புத் பாமக ரூ.50,000/-ம ருாய் நிதியிலிருந்து  
     ரற்பகாள்பப்தட்டமம     ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 53 
அனுதிக்கப்தட்டது 

(.க.ண்.1005/2019/சி1) 
 

பதாருள் ண்: 9 
தானி காட்சியில் துாய்ம தணிாபாக தணிபுரிந்து இநந் திரு .தசிம், ன்தரின் மணவி 

திருதி.ங்கணி, ன்தர் மீது தானி காட்சியின் சார்பில் பசன்மண உர்நீதி ன்நத்தில் க்கு பாடர்ந்து .   
பசன்மண உர்நீதின்ந க்கு ண் .W.P.No:20997/2004 சம்ந்ாக காட்சியின் சார்பில் ஆஜாகும் 
க்கறிஞர் திரு .பி.ஸ்.பஜக்குார், பசன்மண அர்களுக்கு க்கறிஞர் கட்டம் பாமக ரூ .19000/- 
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 : 54 
அனுதிக்கப்தட்டது 

                                               (.க.ண். 747/2022/ச்1) 
பதாருள் ண்: 10 

தானி காட்சி அமணத்து   ார்டு தகுதிகளில் நீருந்து குாய் ற்றும் குாய்களில் ற்தடும் தழுதுகமப  
2022-2023ஆம் நிதிாண்டிற்கு தாரிப்பு தணி பசய்ல் தணிக்கு திப்பீடு  7.00 இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந தீர்ாண 
ண் 32 ாள் 28.04.2022 அனுதி அளித்துள்பதின் ரதரில்  26.05.2022 அன்று எப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டதில் 



கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளின் எப்பு ராக்குப் தட்டில் ாரிக்கப்ட்டு ன்நத்தின் தார்மக்கும் , 
முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது . 

.ண் எப்தந்த்ார் பதர் எப்தந்ப்புள்ளி 
திப்பீட்டு பாமக 

எப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 
அதிகம் / குமநவு 

1. திரு.M.முருரகசன், கவுந்தாடி ரூ.7.00 இனட்சம் 0.11% திப்பீட்டு விகித்ம விட 
குமநவு 

2. திரு.S.தானசுப்பிணின், தானி ரூ.7.00 இனட்சம் 1.15% திப்பீட்டு விகித்ம விட 
அதிகம் 

அலுனக குறிப்பு: 
 1.ப்பதற்றுள்ப இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் திப்பீட்டு விகித்த்ம விட  0.11%   
             குமநந் எப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப திரு . முருரகசன், கவுந்தாடி அர்களின்  
              எப்தந்ப்புள்ளியிமண ன்நம் ற்கனாம். 
 2.கர்ன்ந மனர் அர்களின் முன்அனுதி பதற்று ரமன உத்திவு  
               ங்கிமக்கும்    ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 55 
அனுதிக்கப்தட்டது 

                                                (.க.ண். 261/2022/இ1) 
பதாருள் ண்: 11 

தூய்ம இந்திா திட்டம் கர்புநம்  (2.0) 2020-2021 திட்டத்தின் கீழ் தானி காட்சி ார்டு ண்  7 
திருள்ளுர் கரில் சமுா கழிப்பிடம் கட்டுல் தணிக்கு திப்பீடு  24,96 இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந தீர்ாண ண்  
35 ாள் 20.05.2022 அனுதி அளித்துள்பதின் ரதரில்  16.06.2022 அன்று எப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட 
இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளின் எப்பு ராக்குப் தட்டில் ாரிக்கப்ட்டு ன்நத்தின் தார்மக்கும் , முடிவிற்கும் 
மக்கப்தடுகிநது. 

 
.ண் எப்தந்த்ார் பதர் எப்தந்ப்புள்ளி 

திப்பீட்டு பாமக 
எப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 
அதிகம் / குமநவு 

1. M/s.P.தார்த்சாதி இன்ஜினிரிங் 
கான்டாக்டஸ்,ரகாமுத்தூர் 

ரூ.24.96 இனட்சம் 0.05% திப்பீட்டு விகித்ம விட 
குமநவு 

2. M/s.ஶ்ரீ.பதரிாண்டிச்சி அம்ன் 
கன்ஸ்ட்க்ஸன், கவுந்தாடி 

ரூ.24.96 இனட்சம் 1.65% திப்பீட்டு விகித்ம விட 
அதிகம் 

அலுனக குறிப்பு: 
 1.ப்பதற்றுள்ப இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் திப்பீட்டு விகித்த்ம விட  0.05%   
             குமநந் எப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப M/s.P.தார்த்சாதி இன்ஜினிரிங் கான்டாக்டஸ்      
              அர்களின் எப்தந்ப்புள்ளியிமண ன்நம் ற்கனாம் . 
 2.கர்ன்ந மனர் அர்களின் முன்அனுதி பதற்று ரமன உத்திவு  



               ங்கிமக்கும்  ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 56 
அனுதிக்கப்தட்டது 

                                                (.க.ண். 1214/2021/இ1) 
பதாருள் ண்: 12 

சட்டன்ந உறுப்பிணர் பாகுதி ரம்தாட்டு திட்டம்  2021-2022-ன் கீழ் ார்டு ண்  7 திருள்ளுர் கரின் 
அங்கன்ாடி ம கட்டிடம் கட்டுல் தணிக்கு திப்பீடு  11.50 இனட்சத்திற்கு ாட்ட ஆட்சித்மனர்  / 
மனர்,ாட்ட ஊக பர்ச்சி முகம ஈராடு ாட்டம் அர்களின் நிர்ாக அனுதி  .க.ண்.4598/2021/அ3 
ாள் 05.05.2022 நிர்ாக  அனுதி அளித்துள்பதின் ரதரில் 26.05.2022 அன்று எப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டதில் 
கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளின் எப்பு ராக்குப் தட்டில் ாரிக்கப்ட்டு ன்நத்தின் தார்மக்கும் , 
முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது . 

 
.ண் எப்தந்த்ார் பதர் எப்தந்ப்புள்ளி 

திப்பீட்டு பாமக 
எப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 
அதிகம் / குமநவு 

1. திரு.M.S.குருசாமி, கவுந்ப்தாடி ரூ.11,50,000/- 0.09% திப்பீட்டு விகித்ம விட 
குமநவு 

2. திரு.S.தானசுப்பிணின், தானி ரூ.11,50,000/- 2.73% திப்பீட்டு விகித்ம விட 
அதிகம் 

 
அலுனக குறிப்பு: 
 1.ப்பதற்றுள்ப இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் திப்பீட்டு விகித்த்ம விட 0.09%   
             குமநந் எப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப திரு .M.S.குருசாமி, கவுந்ப்தாடி  அர்களின்  
              எப்தந்ப்புள்ளியிமண ன்நம் ற்கனாம். 
 2.கர்ன்ந மனர் அர்களின் முன்அனுதி பதற்று ரமன உத்திவு  
               ங்கிமக்கும் ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 57 
அனுதிக்கப்தட்டது 

                                              (.க.ண். 1898/2021/இ1) 
பதாருள் ண்: 13 

சட்டன்ந உறுப்பிணர் பாகுதி ரம்தாட்டு திட்டம்  2021-2022-ன் கீழ் ார்டு ண்  7 திருள்ளுர் கரில்  
30000 லிட்டர் பகாள்பவு பகாண்ட ரல் நிமன நீர்ரக்க பாட்டி கட்டுல் தணிக்கு திப்பீடு  9.00 இனட்சத்திற்கு 
ாட்ட ஆட்சித்மனர்  / மனர்,ாட்ட ஊக பர்ச்சி முகம ஈராடு ாட்டம் அர்களின் நிர்ாக 
அனுதி  .க.ண்.4598/2021/அ3 ாள் 30.03.2022 நிர்ாக  அனுதி அளித்துள்பதின் ரதரில்  26.05.2022 அன்று 
எப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளின் எப்பு ராக்குப் தட்டில் ாரிக்கப்தட்டு 
ன்நத்தின் தார்மக்கும், முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது . 

 



.ண் எப்தந்த்ார் பதர் எப்தந்ப்புள்ளி 
திப்பீட்டு பாமக 

எப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 
அதிகம் / குமநவு 

1. திரு.M.S.குருசாமி, கவுந்ப்தாடி ரூ.9,00,000/- 0.13% திப்பீட்டு விகித்ம விட 
குமநவு 

2. திரு.S.தானசுப்பிணின், தானி ரூ.9,00,000/- 1.34% திப்பீட்டு விகித்ம விட 
அதிகம் 

அலுனக குறிப்பு: 
 1.ப்பதற்றுள்ப இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் திப்பீட்டு விகித்த்ம விட  0.13%   
             குமநந் எப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப திரு .M.S.குருசாமி, கவுந்ப்தாடி  அர்களின்  
              எப்தந்ப்புள்ளியிமண ன்நம் ற்கனாம் . 
 2.கர்ன்ந மனர் அர்களின் முன்அனுதி பதற்று ரமன உத்திவு  
                ங்கிமக்கும் ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 58 

அனுதிக்கப்தட்டது 
                                                (.க.ண். 1898/2021/இ1) 

பதாருள் ண்: 14 
15து த்தி நிதி குழு திட்டம்  2020-2021ன் கீழ் ார்டு ண்  12 அந்தியூர் ரட்டூர் ராடு சந்திப்பில் பதாது 

சுகாா பிரிவிற்கு இருப்பு அமந கட்டுல் தணிக்கு திப்பீடு 9.50 இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந தீர்ாண ண்  28 ாள் 
28.04.2022 அனுதி அளித்துள்பதின் ரதரில்  09.06.2022 அன்று எப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு 
எப்தந்ப்புள்ளிகளின் எப்பு ராக்குப் தட்டில் ாரிக்கப்தட்டு ன்நத்தின் தார்மக்கும் , முடிவிற்கும் 
மக்கப்தடுகிநது. 

 

.ண் எப்தந்த்ார் பதர் எப்தந்ப்புள்ளி 
திப்பீட்டு பாமக 

எப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 
அதிகம் / குமநவு 

1. M/s.ஶ்ரீ.பதரிாண்டிச்சி அம்ன் 
கன்ஸ்ட்க்ஸன், கவுந்தாடி 

ரூ.9,50,000/- 0.07% திப்பீட்டு விகித்ம விட 
குமநவு 

2. திரு.S.தானசுப்பிணின், தானி ரூ.9,50,000/- 2.25% திப்பீட்டு விகித்ம விட 
அதிகம் 

அலுனக குறிப்பு: 
 1.ப்பதற்றுள்ப இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் திப்பீட்டு விகித்ம விட  0.07%   
             குமநந் எப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப M/s.ஶ்ரீ.பதரிாண்டிச்சி அம்ன் கன்ஸ்ட்க்ஸன்,  
             கவுந்தாடி  அர்களின் எப்தந்ப்புள்ளியிமண ன்நம் ற்கனாம் . 
 2.கர்ன்ந மனர் அர்களின் முன்அனுதி பதற்று ரமன உத்திவு  
               ங்கிமக்கும் ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 59 



அனுதிக்கப்தட்டது 
                                                (.க.ண். 1823/2021/இ1) 

பதாருள் ண்: 15 
தானி காட்சி அமணத்து ார்டு தகுதிகளிலும் சிறு மின்விமச தம்புகள் ற்றும் கழிப்பிடங்களில் உள்ப 

ர்கம்தஸர்கள் ஆகிற்றின்  2022-2023 ஆம் நிதிாண்டிற்கு தாரிப்பு தணி பசய்ல் தணிக்கு திப்பீடு  7.00 
இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந தீர்ாண ண்  30 ாள் 28.04.2022 அனுதி அளித்துள்பதின் ரதரில்  26.05.2022 அன்று 
எப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளின் எப்பு ராக்குப் தட்டில் ாரிக்கப்ட்டு 
ன்நத்தின் தார்மக்கும், முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது . 

 
.ண் எப்தந்த்ார் பதர் எப்தந்ப்புள்ளி 

திப்பீட்டு பாமக 
எப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 
அதிகம் / குமநவு 

1. திரு.M.முருரகசன், கவுந்தாடி ரூ.7,00,000/- 0.12% திப்பீட்டு விகித்ம விட 
குமநவு 

2. திரு.C.சின்ணசாமி, கவுந்தாடி ரூ.7,00,000/- 1.77% திப்பீட்டு விகித்ம விட 
அதிகம் 

அலுனக குறிப்பு: 
 1.ப்பதற்றுள்ப இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் திப்பீட்டு விகித்த்ம விட  0.12%   
             குமநந் எப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப திரு .M.முருரகசன், கவுந்தாடி அர்களின்  
              எப்தந்ப்புள்ளியிமண ன்நம் ற்கனாம் . 
 2.கர்ன்ந மனர் அர்களின் முன்அனுதி பதற்று ரமன உத்திவு  
                ங்கிமக்கும் ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 60 

அனுதிக்கப்தட்டது 
                                               (.க.ண். 503/2022/இ1) 

பதாருள் ண்: 16 
ஈராடு ாட்ட ஆட்சித்மனர் அர்களின் பசல்முமந உத்வு  .க.ண் 25152/2021/த.அ7 ாள் 

31.05.2022ல் ஈராடு ாட்ட புட்சித் மனர் ம் .ஜி.ஆர் சத்துவு திட்டத்தின் கீழ் தாரிக்கப்தட்டு ரும் ங்கிக் 
கக்குகமப ாநிமன ங்கி   கக்குடன் எருங்கிமத்து  RBL  ங்கியில் PFMS மூனம் பசல்தடுத்ப்தட 
டடிக்மக ரற்பகாள்பப்தட்டு ருகிநது . ரற்தடி, ாநின கக்குமப  (SNA) மகாள்ற்கு காட்சி 
ஆமாபர்களுக்கு Digital Signature Key ங்கப்தட்டுள்பது. ரற்தடி Digital Signature Key 
பதநப்தட்டற்காண பசனவு பாமக ரூ .3,000/-ம காட்சி பதாது நிதியிலிருந்து ரற்பகாள்ப அனுதி 
ரண்டப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு: 

 1.ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
 2. அச அசிம் கருதி கர்ன்ந மனர் அர்களின் முன் அனுதி பதற்று  



               ன்ந அனுதிம திர்ராக்கி பசனவு பாமக ரூ .3,000/-(M/s.SCS கார்தரட்  
               பசாலுயூசன், பசன்மண அர்களுக்கு ங்கிமக்கு ன்நம்  
              அனுதிக்கனாம். 

ன்நத்தீர்ாண  ண் : 61 

அனுதிக்கப்தட்டது 
(.க.ண். 396/2022/சி1) 

 
 
 
பதாருள் ண்: 17 
                  தானி காட்சிக்கு பசாந்ாண  மூன்நாண்டு குத்மகயிணங்களுக்கு   பதாது னம் ற்றும் 
எப்தந்ப்புள்ளி  அறிவிப்பு 16.06.2022 ல் பசய்ப்தட்டது. அன்தடி 22.06.2022 ல்  மடபதற்ந பதாது னம்   ற்றும்  
எப்தந் புள்ளி  விதம் ன்நத்தின் முடிவிற்கு மக்கப்தடுகிநது , 

 
.ண் குத்மகயிணம் பதாது னத்தில் ரகாப்தட்ட   

தர்கள்  ற்றும் உர்ந்தட்ச 
னத்பாமக ரூ. 

எப்தந் புள்ளி 
பதநப்தட்ட விதம் 

1 புதி ரதருந்து நிமனத்தில்  
உள்ப இருசக்க ாகணம்    
நிறுத்து மிடத்தில்   சுங்கம் சூல் பசய்து 
பகாள்ளும் உரிம் 

1,  திரு.ா.சீனிாசன்  
/பத ாரிப்தன் 
8/1 ண்பாழினாபர் முல்  
வீதி, தானி. 
ரூ.544000/- 

எப்தந் புள்ளி தும் 
பதநப்தடவில்மன 

2,திரு,.சி.முத்துசாமி  /பத 
சின்ணாக்கவுண்டர் 
36 D-ர்பும் 5 து வீதி  
அண்ாகர் தானி, 
ரூ.545000/- 

எப்தந் புள்ளி தும் 
பதநப்தடவில்மன 

3, திரு.ரச.விரணாத்குார் 
/பத ரசாசுந்ம் 
189 . ர்பும் 5 து வீதி  
(அண்ாகர் ) தானி. 
ரூ-543500/- 

எப்தந் புள்ளி தும் 
பதநப்தடவில்மன 

 

அலுனகக்குறிப்பு 
 உர்ந் தட்ச னத்பாமகாக   ரகாரியுள்ப திரு ..சி.முத்துசாமி  /பத சின்ணாக்கவுண்டர் ன்தரின் 
னத்பாமக ரூ.5,45,000/-  மூன்நாண்டு சாசரி திப்மதக் காட்டிலும் , அசாங்க திப்மத விடவும்   அதிகாக  
உள்பால்   உறுதி பசய் ன்நத்தின் முடிவிற்கு மக்கப்தடுகிநது . 



ன்நத்தீர்ாண  ண் : 62 

அனுதிக்கப்தட்டது 
            (.க.ண்.1450/2020/அ2) 

பதாருள் ண்: 18 
                  தானி காட்சி அலுனக தன்தாட்டில் உள்ப  15KVA பஜணரட்டரின் ஆயில் பில்டர் , டீசல்பில்டர் 
ஆகிம தழுாகி உள்பால் மின்மட சங்களில் சரி இங்கா நிமனயில் உள்பால் அலுனக 
தணியின் மட , ாங்கள் உருாகி உள்பது . ணர ரற்கண்ட பஜணரட்டிரின் ஆயில் பில்டர் , டீசல் பில்டர் 
ஆகிற்மந ாற்றி இன்ஜின் சர்வீஸ் பசய்து பகாடுக்க ரூ .12,000/-க்கு திப்பீடு ாரிக்கப்தட்டுள்பது . 
இப்தணியிமண காட்சி பதாது நிதியில் ரற்பகாள்ப ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது . 
அலுனகக்குறிப்பு 
 ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 63 
அனுதிக்கப்தட்டது 

.க.ண். 806/2022/இ1) 
பதாருள் ண்: 19 
 தானி காட்சிக்கு உட்தட்ட கீழ்கண்ட தகுதிகளில் ார்சாமனகமப  Patch Work பசய்வும், மநீர் 
டிகாலுக்கு Grill work மூனம் மூடு கல் அமக்கவும் ரண்டியுள்பது . அற்காண திப்பீடுகள் 
ாரிக்கப்தட்டுள்பது. கீழ்கண்ட தணிகமப காட்சி ருாய் நிதியில் ரற்பகாள்ப ன்நத்தின் அனுதிக்கு 
மக்கப்தடுகிநது. 
.ண் ரமனயின் பதர் திப்பீட்டு பாமக 

இனட்சத்தில் 
1.  ார்டு ண் 4,6,10 ஆகி தகுதிகளில் ார்பம் Patch Work பசய்து, ற்றும் அமணத்து 

ார்டுகளிலும் ரகத்மடகள் அமத்ல்  
ரூ.5.00 

2. ார்டு ண் 22 மீன்ார்க்பகட் தழுது தார்த்ல் தணி  ரூ.5.00 
3. ார்டு ண் 4 சின்ணப்தா ரனஅவுட் குப்தத்தில் மநீர் டிகாலுக்கு மூடி ரதாடுல் ரூ.1,50 
அலுனகக்குறிப்பு 
 ன்நம் அனுதி ங்கனாம் 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 64 

அனுதிக்கப்தட்டது 
(.க.ண். 807/2022/இ1) 

பதாருள் ண்: 20 
தானி காட்சிக்கு உட்தட்ட கீழ்கண்ட தகுதிகளில் உப்புநீர் விநிராகம் பசய் ரண்டி உள்பால் 

அப்தகுதிகளில் குாய் அமத்து ண்ணீர் விநிராகம் பசய் திப்பீடுகள் ாரிக்கப்தட்டு . கீழ்கண்ட தணிகமப 
குடிநீர் நிதியில் ரற்பகாள்ப ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது . 

.ண் ரமனயின் பதர் திப்பீட்டு பாமக 
இனட்சத்தில் 



அலுனகக்குறிப்பு 
 ன்நம் அனுதி ங்கனாம் 
ன்நத்தீர்ாண  ண் : 65 

அனுதிக்கப்தட்டது 
(.க.ண்.  808/2022/இ1) 

 
                                                                                                      ‘       (எம்).E,சிந்தூரி.                                              

                                                                                                                             மனர்  
                                                                                                தானி காட்சி 

/உண்மகல்/ 
 
 

ஆமாபர்  
தானி காட்சி. 

1. ார்டு ண் 1,2,3,11 ஆகி தகுதிகளில் உப்பு நீர் குாய் நீட்டிப்பு பசய்ல் ரூ.4.00 
2. ார்டு ண் 9 தகுதியில் உப்பு நீர் குாய் நீட்டிப்பு பசய்ல் ரூ.3.60 
3. ார்டு ண் 14 தகுதியில் உப்புநீர் குாய் நீட்டிப்பு பசய்ல் ரூ.1.00 
4. ார்டு ண் 5 ற்றும் 10 ஆகி தகுதிகளில் உப்பு நீர் குாய் நீடிப்பு பசய்ல் ரூ.5.00 
5. ார்டு ண் 24 கல்பாழினாபர் வீதியில் உள்ப OHT ாத்து ற்றும் குாய் நீடிப்பு 

பசய்ல் 
ரூ.1.50 

6.  ார்டு ண் 15 தகுதியில் குாய் நீட்டிப்பு பசய்ல் ரூ.1.00 


