
தானி காட்சி (ஈராடு ாட்டம்) 23.09.2022-ம் ரதி வெள்ளிக்கிம மடபதற்ந 
சாா கூட்ட டடிக்மககள் தீர்ாணத்தின் உண்ம கல் 

 
பதாருள் எண்: 1 

தானி காட்சி பதாதுசுகாா பிரிவிற்கு அவ்ப்ரதாது ரமக்ரகற்த கித்ான் சாக்குப்மதகள் 
விநிராகம் பசய்யும் தணிக்கு ஏற்கணர இந்கர்ன்ந தீர்ாணம் எண்.22, ாள்: 28.04.2022-ல் அனுதி 
ங்கியுள்பன் ரதரில் 30.08.2022-ம் ரதி ப்தந்ப்புள்ளிகள் ரகாப்தட்டதில் ப்தட்ட ப்தந்ப்புள்ளிகள் 
ன்நத்தின் தார்மக்கும் முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது.. 

.எண் ப்தந்ப்புள்ளிாபரின்  
விதம்  

ப்தந்ப்புள்ளி  
விமனவிகிம்   

1 திரு.எம். முருரகசன்,  
ப்தந்ார், கவுந்தாடி 

ரூ.16/- 

2 திரு.எஸ்.தானசுப்ணின்,  
43,தனிபும் 3து வீதி, தானி  

ரூ.19/- 

குமநாண ப்தந்ப்புள்ளி விமனவிகிம் பகாடுத்திட்ட திரு.எம். முருரகசன், ப்தந்ார், 
கவுந்தாடி அர்களின் ப்தந்ப்புள்ளியிமண ன்நம் ஏற்கனாம்.  ரமக்ரகற்த அவ்ப்ரதாது ரற்தடி 
ப்தந்ப்புள்ளி விமனவிகித்தில் கித்ான் சாக்குப்மதகமப விநிராகம் பசய் ன்நம் அனுதி 
ரண்டப்தடுகிநது. 
அலுனககுறிப்பு:           

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
2. கர்ன்நத் மனரின் முன்அனுதி பதற்று தணி உத்திவு ங்கி 

       தணி ரற்பகாண்டம ன்நம் ஏற்கனாம்.                             
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 105  அனுதிக்கப்தட்டது                             (.க.எண். 289/2021/எச்1) 
பதாருள் எண்: 2 

இந்காட்சி பதாதுசுகாாப்பிரிவு தணிகளுக்கு ரமக்ரகற்த அவ்ப்ரதாது  விபம்த பசனவு, 
விழிப்புர்வு விபம்த பிபக்ஸ் ரதார்டுகள் அமத்து விழிப்புர்வு தணி ரற்பகாள்ப ஏற்கணர 
இந்கர்ன்ந தீர்ாணம் எண். 16, ாள்: 28.04.2022-ல் அனுதி ங்கியுள்பன் ரதரில் 23.08.2022-ம் ரதி 
ப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டது.  ப்பதற்ந ப்தந்ப்புள்ளிகள் ன்நத்தின் தார்மக்கும் முடிவிற்கும் 
மக்கப்தடுகிநது. 

.எண் தணியின் பதர் ப்தந்ப்புள்ளிாபரின் 
விதம்/ விமனவிகிம் 

1) ணி டிஜிட்டல் கிாபிக்ஸ், 
18ஏ, சா காம்ப்பக்ஸ், 
குாதாமபம்.  

ப்தந்ப்புள்ளிாபரின் 
விதம்/ விமனவிகிம் 

2) எ.விக்குார், ப்பக்ஸ் 
ரதார்டு சப்மபர், 
601, ர்பும் 5து வீதி, 
வி.பி.என். பிபாசா, தானி 

1 4 x 4 ான்கு புநமும் ரீப்தர் பிட்டிங் பசய்து  
Flex Board  ார் பசய்து சப்மப பசய்யும் 
தணி. 

ரூ.680/- ரூ.650/- 

2. 
4  x  4  ான்கு புநமும் ஸ்டீல் மதப் பிட்டிங் 
பசய்து  Flex Board    ார் பசய்து சப்மப 
பசய்யும் தணி. 

ரூ.1400/- ரூ.1300/- 

3 
6  x  4  ான்கு புநமும் ரீப்தர் பிட்டிங் பசய்து  
Flex Board   ார் பசய்து சப்மப பசய்யும் 
தணி. 

ரூ.850/- ரூ.750/- 

4 
6  x 4  ான்கு புநமும் ஸ்டீல் மதப் பிட்டிங் 
பசய்து  Flex Board  ார் பசய்து சப்மப 

ரூ.1950/- ரூ.1920/- 



பசய்யும் தணி. 
5 

8  x  6  ான்கு புநமும் ரீப்தர் பிட்டிங் பசய்து  
Flex Board   ார் பசய்து சப்மப பசய்யும் 
தணி. 

ரூ.1250/- ரூ.1200/- 
 
 

6 
8  x  6  ான்கு புநமும் ஸ்டீல் மதப் பிட்டிங் 
பசய்து  Flex Board     ார் பசய்து சப்மப 
பசய்யும் தணி. 

ரூ.3890/- ரூ.3840/- 

7 
10  x 12  ான்கு புநமும் ஸ்டீல் மதப் 
பிட்டிங் பசய்து  Flex Board   ார் பசய்து 
சப்மப பசய்யும் தணி. 

ரூ.9700/- ரூ.9600/- 

8 
10  x  12  ான்கு புநமும் ரீப்தர் பிட்டிங் 
பசய்து  Flex Board   ார் பசய்து சப்மப 
பசய்யும் தணி. 

ரூ.2450/- ரூ.2400/- 

ப்பதற்ந இண்டு ப்தந்ப்புள்ளிகளில் எ.விக்குார், ப்பக்ஸ் ரதார்டு சப்மபர், 601, ர்பும் 5து 
வீதி, வி.பி.என். பிபாசா, தானி அர்களின் ப்தந்ப்புள்ளிாணது ற்பநான்மந விட குமநாக உள்பால் 
ன்நம் ஏற்கனாம்.   
அலுனக குறிப்பு  

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம்.    
                       2. கர்ன்ந மனரின் முன்அனுதி பதற்ந தணி உத்திவு ங்கி தணி 
                          ரற்பகாண்டம ன்நம் அனுதிக்கனாம்.                         

ன்நத்தீர்ாண  எண் : 106  அனுதிக்கப்தட்டது                                   (.க.எண்.311/2017/எச்1). 
பதாருள் எண்: 3 
 இக்குர், மிழ்ாடு கரில் தயிற்சி நிறுணம், ரகாம அர்களின் கடி .கஎண் 471/2022/A2 ாள் 
23.08.2022-ன்தடி 2022-2023-ம் ஆண்டிற்காண ருடாந்தி தங்களிப்புத் பாமக ரூ.30,000/-ம பசலுத் 
பரிவிக்கப்தட்டுள்பது. 
 எணர 2022-2023 ஆண்டிற்காண  தங்களிப்புத் பாமக ரூ.30,000/-ம ரகாமுத்தூர், மிழ்ாடு 
கரில் தயிற்சி நிறுணத்திற்கு பசலுத்திட ன்நத்தின் அனுதி ரண்டப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு  

     ரற்தடி தங்களிப்புத் பாமக ரூ.30,000/-ம பதாது நிதியிலிருந்து ரற்பகாள்ப   
     ன்நம் அனுதிக்கனாம்.                                                  

ன்நத்தீர்ாண  எண் : 107  அனுதிக்கப்தட்டது                                 (.க.எண்.1005/2019/சி1) 
பதாருள் எண்: 4 

தானி காட்சியில் துாய்ம தணிாபாக தணிபுரிந்து இநந் திரு .தசிம், என்தரின் மணவி 
திருதி.ங்கணி, என்தர் மீது தானி காட்சியின் சார்பில் பசன்மண உர்நீதி ன்நத்தில் க்கு 
பாடர்ந்து.   பசன்மண உர்நீதின்ந க்கு எண் .WP20997/2004 சம்ந்ாக காட்சியின் சார்பில் 
ஆஜாகும் க்கறிஞர் திரு .பி.எஸ்.பஜக்குார், பசன்மண அர்களுக்கு க்கறிஞர் கட்டம் பாமக ரூ . 
18000/-ஐ ங்க ன்ந அனுதி ரண்டப்தடுகிநது .   
அலுனக குறிப்பு : 

கர்ன்ந மனரின் முன் அனுதி பதற்று பசன்மண உர்நீதின்ந க்கறிஞர் 
திரு.பி.எஸ்.பஜக்குார், பசன்மண அர்களுக்கு பாமக ங்கிம ன்நம் ஏற்கனாம் .                                                                              

ன்நத்தீர்ாண  எண் : 108  அனுதிக்கப்தட்டது                                 ( .க.எண். 747/2022/எச்1) 
பதாருள் எண்: 5 
 ாண்புமிகு காட்சி நிர்ாக துமந அமச்சர் அர்களின் மிழ்ாடு சட்டன்ந அறிவிப்பு 2022-2023 
ாள் 07.04.2022 அறிவிப்பு 16-வ் கத்தில் காற்ரநாட்டாண  தகுதிகளில் Lung Space அதிகரிக்கும்  
டடிக்மகாக ரக்கித் திட கழிவுகமப Bio mining முமநயில் அகற்றி மீடக்தட்டுள்ப இடத்தில் கர்புந 
காடுகமப உருாக்கப்தடும் எண அறிவிக்கப்தட்டதின் அடிப்தமடயில், இந்காட்சிக்குட்தட்ட  தகுதியில் 



ங்கள் டப்தட ரண்டி தப்பு 1.91. ஏக்கரில் 859 எண்ணிக்மக ரூ.2.48 இனட்சத்திற்கு 15து திதி நிதிக்குழு 
ான்ம் Tied Grand 2022-2023ஆம் ஆண்டிற்காண துக்கீடு பசய்ப்தட்ட பாமகயில் தணியிமண 
ரற்பகாள்ப காட்சி நிர்ாகஇக்குர், பசன்மண அர்களின் பசல்முமந .க.எண் 18276/2022/CFC  
ாள் 26.08.2022ல் அனுதி ங்கப்தட்டுள்பது.  ரற்கண்ட தணியிமண ரற்க்பகாள்ப ன்நத்தின் அனுதி 
ரண்டப்தடுகிநது 
அலுனக குறிப்பு : 

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம். 
2. கர்ன்ந மனர் அர்களின் முன்ணனுதி பதற்று தணிரற்பகாண்டமக்கும்   
    ன்நம் அனுதி ங்கனாம்.                                                 

ன்நத்தீர்ாண  எண் : 109  அனுதிக்கப்தட்டது                                ( .க.எண். 111/2022/இ1) 
பதாருள் எண்: 6 

தானி காட்சி - பதாது சுகாாம் - இந்காட்சியில் திடக்கழிவு ரனாண்ம தணிகள் ற்றும் 
சுகாா தணிகள் ரற்பகாள்ப அசாம நிமன எண்: 101 (.நி.கு..துமந), ாள்: 30.04.1997ன் தடி 
இந்காட்சிக்கு ரமாண துப்புவு தணிாபர்களின் எண்ணிக்மக 177 ஆகும்.  ஆணால், இந்காட்சியில் 
ற்ரதாது 50 நிந் துப்புவு தணிாபர்கள் ட்டுர தணிபுரிந்து ரும் நிமனயில் இந்காட்சி ஆமர் 
அர்களின் பசல்முமநகள் உத்திவு .க.எண்: 2255/எச்1/2019, ாள்: 29.11.2019-ன் தடி திடக்கழிவு 
ரனாண்ம தணிக்கு இந்காட்சிக்கு பளிப்தணி ப்தமடப்பு முமநயில் 63 துப்புவு தணிாபர்கமப M/s 
Relyon Facility Services private Ltd, Chennai நிறுணத்திடமிருந்து  பதற்று துப்புவு தணிகள் 
ரற்பகாள்பப்தட்டு ப்தடுகிநது. 

பளிப்தணி ப்தமடப்பு முமந 30.09.2022 ஆம் ரதியுடன் ப்தந்கானம் முடிமடகிநது.  ரலும், 
ரு ாத்திற்கு அாது 01.10.2022 முல் 31.10.2022 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  எண் : 110  அனுதிக்கப்தட்டது (.க.எண்:2255/2015/எச்1) 
பதாருள் எண்: 7 
             தானி காட்சிக்கு பசாந்ாண  தம ரதருந்து நிமனத்தில் அமந்துள்ப ணிகபாக கமட எண் 
13 ன் குத்மகார் திரு.ஆர்.பி.தணின் /பத தச்மசப்தன்  அர்கள்  மூன்நாண்டு குத்மககானம் 
30.09.2022 உடன்  முடிமடால்  ரலும் மூன்நாண்டுகளுக்கு  (இண்டாம் முமந) குத்மக உரிம் 
புதுப்பித்து ரகாரி னு பகாடுத்துள்பார். ஏற்கணர உள்ப ா ாடமகத் பாமகயிலிருந்து 15 % சவீம் 
ாடமக உர்வு பசய்து 01.10.2022 முல் 30.09.2025 ம  ரலும் மூன்நாண்டுகளுக்கு புதுப்பித்து கீழ்கண்ட 
விதப்தடி அதில் 9 ா வித்திாச பாமகயிமண முன்மப்புத் பாமகாக பசலுத்ப்தட ரண்டும் 
எணதம பரிவித்து புதுப்பித்து ங்க   ன்நத்தின் தார்மக்கும் அனுதிக்கும் மக்கப்தடுகிநது.   

அலுனக குறிப்பு.                                       
ன்நம்அனுதிக்கனாம்.                                                           

ன்நத்தீர்ாண  எண் : 111  அனுதிக்கப்தட்டது                                   (.க.எண்.1140/2022/அ2) 
பதாருள் எண்: 8 
             இந்காட்சிக்கு பசாந்ாண ன்தாண்டு ற்றும் மூன்நாண்டு குத்மகயிணங்களுக்கு 25.08.2022 ம் 
ரதின்று மடபதற்ந ப்தந்புள்ளி ற்றும் பதாது ஏன விதம் கீழ்கண்டாறு ன்நத்தின் முடிவிற்கு 
மக்கப்தடுகிநது. 

கமட 
எண் 

ரிவிதிப்பு எண் குத்மகார் பதர் தம 
ாடமக ரூ. 

15 % 
உர்வு 

புதி 
ாடமக ரூ. 

13 055/BD01/00017 திரு.ஆர்.பி.தணின் 1850.00 278.00 2128.00 



ரிமச 
எண் 

குத்மகயிணம் பதாது ஏனத்தில் ரகாப்தட்ட தர்கள் ற்றும் 
உர்ந்தட்ச ஏனத் பாமக ரூ. 

ப்தந் புள்ளி பதநப்தட்ட 
விதம் 

1 புதி ரதருந்து நிமனக் கமட 
எண் 29   

திரு.தீதக் /பத ாரஸ்ன்  
155-குப்பிச்சிதாமபம் 
ரகசரிங்கனம் அஞ்சல். தானி. 
ஏனத் பாமக ரூ.8700/-  

ப்தந் புள்ளி ஏதும் 
பதநப்தடவில்மன 

திரு.நித்திாணந்ன் /பத திருரங்கடம் 
181 –காாஜர் வீதி 
குப்பிச்சிதாமபம். தானி. 
ஏனத் பாமக ரூ.8500/- 

ப்தந் புள்ளி ஏதும் 
பதநப்தடவில்மன 

அலுனக குறிப்பு. 
1. புதிரதருந்து நிமன கமடஎண் 29  ற்கு உர்ந் தட்ச ஏனத்பாமக ரகாரியுள்ப  

        திரு.தீதக் /பத ாரஸ்ன் என்தரின் ாம் ன்றிற்கு ாடமகத் பாமக   
        ரூ.8700/- அசாங்க திப்மத காட்டிலும் சாசரி திப்மத காட்டிலும் அதிகாக  
        உள்பால் உறுதி பசய்னாம். 

  2. ன்நம் அனுதிக்கனாம்                                                
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 112  அனுதிக்கப்தட்டது                                    (.க.எண்.1450/2022/அ1) 
 
 
பதாருள் எண்: 9 

ார்டு எண்.4இல் அமந்துள்ப உக்கிடங்கில் 1.91 ஏக்கரில் க்கன்றுகள் டுல்           (859 
எண்ணிக்மக) தணிக்கு திப்பீடு 2.48 இனட்சத்திற்கு கர்ன்நத் மனர் அர்களின் முன் அனுதி 
ாள்.05.09.2022 அளித்துள்பதின் ரதரில் 15.09.2022 அன்று ப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு 
ப்தந்ப்புள்ளிகளின் ப்புராக்குப் தட்டில் ாரிக்கப்தட்டு ன்நத்தின் தார்மக்கும், முடிவிற்கும் 
மக்கப்தடுகிநது. 

.எண் ப்தந்ாரின் பதர்  திப்பீட்டு பாமக ரூ.  
இனட்சத்தில்  

ப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் 
அதிகம் / குமநவு 

1 திரு.எம். அப்புசாமி, 
ப்தந்ார் 

2.48 

0.10 % திப்பீட்டு விகித்ம 
விட குமநவு 

2 திரு. R.N. & Co, 
ப்தந்ார் 

1.55 % திப்பீட்டு விகித்ம 
விட அதிகம் 

அலுனக குறிப்பு: 
1. ப்பதற்ந இண்டு ப்தந்ப்புள்ளிகளில் குமநாக, திப்பீட்மட விட 0.10 %  
   சவிகிம் குமநந் ப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப திரு.எம். அப்புசாமி அர்களின்    
   ப்தந்ப்புள்ளியிமண ன்நம் ஏற்கனாம். 
2. ன்ந அனுதியிமண எதிர்ராக்கி கர்ன்ந மனர் அர்களின் முன்அனுதி  
   பதற்று ரமன உத்திவு ங்கிமக்கும் ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 

ன்நத்தீர்ாண  எண் : 113  அனுதிக்கப்தட்டது                 (.க.எண்.1111/2022/இ1) 
பதாருள் எண்: 10 

ார்டு எண். 8 ரசாசுந்பும் ஆக்கிமிப்பு அகற்நப்தட்ட இடத்தில் முள்ரலி ற்றும் ரகட் 
அமத்ல் தணிக்கு திப்பீடு ரூ.1.00 இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந தீர்ாண எண்.102, ாள். 24.08.2022  அனுதி 
அளித்துள்பதின் ரதரில் 06.09.2022 அன்று ப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு 
ப்தந்ப்புள்ளிகளின் ப்புராக்குப் தட்டில் ாரிக்கப்தட்டு ன்நத்தின் தார்மக்கும், முடிவிற்கும் 
மக்கப்தடுகிநது. 

.எண் ப்தந்ாரின் பதர்  திப்பீட்டு பாமக 
ரூ.  இனட்சத்தில்  

ப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் அதிகம் 
/ குமநவு 



1 திரு.பி.ரனாகான், 
ப்தந்ார் 

ரூ.1.00 

0.05 % திப்பீட்டு விகித்ம விட 
குமநவு 

2 திரு. எஸ். தானசுப்ணின், 
தானி 

1.10 % திப்பீட்டு விகித்ம விட 
அதிகம் 

அலுனக குறிப்பு: 
1. ப்பதற்ந இண்டு ப்தந்ப்புள்ளிகளில் குமநாக, திப்பீட்மட விட 0.05 %    
    சவிகிம் குமநந் ப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப திரு.பி.ரனாகான் அர்களின்     
    ப்தந்ப்புள்ளியிமண ன்நம் ஏற்கனாம். 
2. ன்ந அனுதியிமண எதிர்ராக்கி கர்ன்ந மனர் அர்களின் முன்அனுதி  
    பதற்று ரமன உத்திவு ங்கிமக்கும் ன்நம் அனுதி ங்கனாம். 

ன்நத்தீர்ாண  எண் : 114  அனுதிக்கப்தட்டது                               (.க.எண்.303/2022/இ1)/இ1 
பதாருள் எண்: 11 

தானி காட்சிக்கு பசாந்ாண மனம நீரற்று நிமனத்தில் உள்ப 125KVA பஜணரட்டர் 
எரிபதாருள் (டீசல் + ஆயில்) உதராகத்திற்கு பசலுத் 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்காண உத்ரச பசனவிணம் 
ரூ.4.00 இனட்சம் ஆகும்.  ரற்கண்ட பசனவிணத்ம ரற்பகாள்ப ன்ந அனுதி ரண்டப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு: 

1.ன்நம் அனுதிக்கனாம் 
2.இற்காகும் பசனவிணத்ம குடிநீர் நிதியிலிருந்து ரற்பகாள்பனாம்.   

ன்நத்தீர்ாண  எண் : 115  அனுதிக்கப்தட்டது                                    (.க.எண்.427/2020/இ1) 
பதாருள் எண்: 12 

தானி காட்சிக்கு பசாந்ாண காட்சி அலுனகத்தில் உள்ப 15 KVA பஜணரட்டர் 
எரிபதாருள்(டீசல் +ஆயில்) உதராகத்திற்கு 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்காண உத்ரச பசனவிணத் பாமக ரூ. 
100000/- ஆகும்.  ரற்கண்ட பசனவிணத்ம ரற்பகாள்ப ன்நத்தின் அனுதி ரண்டப்தடுகிநது.   
 
அலுனக குறிப்பு  

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம் 
2. இற்காகும் பசனவிணத்ம பதாது நிதியிலிருந்து ரற்பகாள்பனாம் 

ன்நத்தீர்ாண  எண் : 116  அனுதிக்கப்தட்டது                                   (.க.எண். 428/2020/இ1) 
பதாருள் எண்: 13 

இந்காட்சியில் இங்கி ரும் ஈப்பு ாகண எண்கள். TN 36 BV 6693, TN 36 AY 6791 ற்றும் TN 36 
AY 6793 ஆகி ாகணங்களுக்கு 2022-2023 ஆம் ஆண்டிற்கு டீசல் ற்றும் ஆயில் உதராகத்திற்கு உத்ரச 
பசனவிணம் ரூ.3.00 இனட்சம் ஆகும் ரற்கண்ட பசனவிணத்ம ரற்பகாள்ப ன்நத்தின் அனுதி 
ரண்டப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு: 

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம் 
2. இற்காகும் பசனவிணத்ம பதாது நிதியிலிருந்து ரற்பகாள்பனாம் 

ன்நத்தீர்ாண  எண் : 117 அனுதிக்கப்தட்டது                                     (.க.எண். 739/2021/இ1) 
பதாருள் எண்: 14 

இந்காட்சிக்குட்தட்ட  ார்டு எண். 4 சின்ணப்தா ரனஅவுட் தகுதிகளில் மநீர் டிகால் இல்னால் 
உள்பது.  இணால் பதாதுக்கள் மிகவும் சித்திற்கு உள்பாால் அவ்விடத்தில் மநீர் டிகால் கட்ட 
ரூ.4.00 இனட்சம் பசனாகும் எண திப்பிடப்தட்டுள்பது.  இச்பசனவிணத்ம காட்சி பதாது நிதியில் இருந்து 
ரற்பகாள்ப கர்ன்நத்தின் அனுதிக்கு மக்கப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு: 

ன்நம் அனுதிக்கனாம்            
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 118  அனுதிக்கப்தட்டது                                   (.க.எண். 1168/2022/இ1) 



பதாருள் எண்: 15 
இந்காட்சிக்குட்தட்ட  ார்டு எண். 18 ண்பாழினாபர் முல் வீதி கமடசியில் அம்ன் கரில் 

உள்ப ாம்ரத கழிப்பிடம் மிகவும் தழுமடந்து உள்பது.  கழிப்பிடத்தின் கவுகள், ண்ணீர் பாட்டி 
ரதான்நற்மந சரி பசய்து பகாடுக்க ரூ.3.00 இனட்சம் பசனாகும் எண திப்பிடப்தட்டுள்பது.  
இச்பசனவிணத்ம காட்சி பதாது நிதியில் இருந்து ரற்பகாள்ப கர்ன்நத்தின் அனுதிக்கு 
மக்கப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு: 

ன்நம் அனுதிக்கனாம்      
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 119  அனுதிக்கப்தட்டது                                   (.க.எண். 1169/2022/இ1) 
பதாருள் எண்: 16 

ார்டு எண்.27 காரரி வீதி காட்சி டுநிமனப்தள்ளி கழிப்தமநகள் ற்றும் தள்ளிகளில் ாத்து 
தணிக்கு திப்பீடு 3.00 இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந தீர்ாண எண். 77, ாள்.27.07.2022 அனுதி அளித்துள்பதின் 
ரதரில் 20.09.2022 அன்று ப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு ப்தந்ப்புள்ளிகளின் 
ப்புராக்குப் தட்டில் ாரிக்கப்தட்டு ன்நத்தின் தார்மக்கும், முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

.எண் ப்தந்ாரின் பதர்  திப்பீட்டு பாமக ரூ.  
இனட்சத்தில்  

ப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் அதிகம் / 
குமநவு 

1 திரு.பி.ரனாகான், 
ப்தந்ார் 

3.00 

0.07 % திப்பீட்டு விகித்ம விட 
குமநவு 

2 திரு. எஸ். தானசுப்ணின், 
தானி 

1.98 % திப்பீட்டு விகித்ம விட 
அதிகம் 

அலுனக குறிப்பு: 
ப்பதற்ந இண்டு ப்தந்ப்புள்ளிகளில் குமநாக, திப்பீட்மட விட 0.07 % சவிகிம் குமநந் 
ப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப திரு.பி.ரனாகான் அர்களின் ப்தந்ப்புள்ளியிமண ன்நம் ஏற்கனாம். 
                                                   
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 120  அனுதிக்கப்தட்டது                                    (.க.எண்.947/2022/இ1) 
பதாருள் எண்: 17 

ார்டு எண். 12 அந்தியூர் ரட்டூர் ராடு பிரிவில் புதிாக கட்டப்தட்டுள்ப சுகாா பிரிவு இருப்பு 
அமநக்கு கூடுல் அபிவிருத்தி தணிகள் ற்றும் மின்சா சதிகள் பசய்ல் தணிக்கு திப்பீடு 2.00 
இனட்சத்திற்கு கர்ன்ந தீர்ாண எண்.74, ாள்.27.07.2022 அனுதி அளித்துள்பதின் ரதரில் 20.09.2022 அன்று 
ப்தந்ப்புள்ளி ரகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு ப்தந்ப்புள்ளிகளின் ப்புராக்குப் தட்டில் 
ாரிக்கப்தட்டு ன்நத்தின் தார்மக்கும், முடிவிற்கும் மக்கப்தடுகிநது. 

.எண் ப்தந்ாரின் பதர்  திப்பீட்டு பாமக ரூ.  
இனட்சத்தில்  

ப்தந்ப்புள்ளி சவிகிம் அதிகம் / 
குமநவு 

1 ஶ்ரீ பதரிாண்டிச்சி அம்ன் 
கன்ஸ்ட்க்சன், தானி 

2.00 

0.12 % திப்பீட்டு விகித்ம விட 
குமநவு 

2 பி. தார்த்சாதி இன்ஜினிரிங் 
காண்ட்ாக்டர்ஸ்,ரகாம்புத்தூர் 

1.50 % திப்பீட்டு விகித்ம விட 
அதிகம் 

அலுனக குறிப்பு: 
ப்பதற்ந இண்டு ப்தந்ப்புள்ளிகளில் குமநாக, திப்பீட்மட விட 0.12 % சவிகிம் குமநந் 

ப்தந்ப்புள்ளி அளித்துள்ப ஶ்ரீ பதரிாண்டிச்சி அம்ன் கன்ஸ்ட்க்சன் அர்களின் ப்தந்ப்புள்ளியிமண 
ன்நம் ஏற்கனாம்.                                                
ன்நத்தீர்ாண  எண் : 121  அனுதிக்கப்தட்டது                                     (.க.எண்.945/2022/இ1) 
பதாருள் எண்: 18 

ஈராடு ாட்டம் தானி காட்சியின் ாண்புமிகு மிக முல்ர் சிறு குறு டுத் நிறுணங்கள் 
நிகழ்ச்சி ற்றும் அசு னத்திட்ட உவிகள் ங்கும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ருமக புரிந் ாண்புமிகு மிக 
முல்ர் ருக ருக எண ரற்கும் விபம்தத்திமண திணகன் ாளிழில் பளியிட்டமக்கு தட்டில் 



பாமக ரூ.20,400/- ப்பதற்றுள்பது.  ரற்கண்ட நிறுணத்திற்கு தட்டில் பாமக ங்க ன்நத்தின் 
அனுதி ரண்டப்தடுகிநது. 
அலுனக குறிப்பு: 

1. ன்நம் அனுதிக்கனாம் 
2. இற்காகும் பசனவிணத்ம பதாது நிதியிலிருந்து ரற்பகாள்பனாம் 

ன்நத்தீர்ாண  எண் : 122 அனுதிக்கப்தட்டது                                  (.க.எண். 425/2022/இ1) 
பதாருள் எண்: 19 

gthdp efuhl;rp nghJ Rfhjhug;gphptpw;F 90 Ntiy ehl;fSf;F ÅLÅlhf br‹W bfhR¥òG 

kUªJ bjë¥ò gâ, bfhR c‰g¤ÂahF« Ïl§fis mê¤jš k‰W« KÂh;ªj bfhR¡fis f£L¥gL¤j 

òif kUªJ bjë¡F« gâfis nk‰bfhŸs Ntz;b ,Ug;gjhy; mjw;fhd nfhRg;GO jLg;G 

gzpahsh;fs; (Domestic Breeding Checkers) nfhz;L jLg;G  gzpfis Nkw;nfhs;s efu;kd;w jiytu; 

Kd; mDkjp ngw;W 09.09.2022-Mk; Njjpad;W xg;ge;jg;Gs;sp Nfhug;gl;ljpy; tug;ngw;w 

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

t. 

v©. 

 

ãWtd¤Â‹ bga® 

xg;ge;j Gs;sp tpiy tpfpjk; 

(xUkzp Neuj;jpw;F egh; 

xUtUf;fhd tpiytpfpjk;) 

1 M/s. RK CONTRACTORS, 

109/91 JKK NATRAJA NAGAR, 

KOMARAPALAYAM, NAMAKKAL 638183 

 

%.74 /- 

2 M/S GSC TECHNOLOGIES AND SERVICES 39 D-

D RT COMPLEX, PALLIPALAYAM ROAD, 

KOMARAPALAYAM – 638 183. 

 

%. 78/- 

mYtyf F¿¥ò:- 

1.tu¥bg‰w ,uz;L x¥gªj¥òŸëfspy; tçir v©.1š F¿¥Ãl¥g£LŸs M/s. RK 

CONTRACTORS,109/91 JKK NATRAJA NAGAR, KOMARAPALAYAM, NAMAKKAL Trustus 

Outsourcing Solutions Pvt Ltd, No: 117, 28’th Street, Balaji nagar, Chennai - 600 091 mt®fë‹ 

x¥gªj¥òŸë éiyé»j« Fiwthf cŸsij kd;wk; V‰fyh«. 

2.njhw;W Neha;jLg;Gg; gzpapd; mtru mtrpak; fUjp efu;kd;w jiytupd; Kd;mDkjp 

ngw;w kd;wj;jpd; xg;Gjiy vjpu;Nehf;fp Fiwthd xg;ge;jg;Gs;sp tpiytpfpjk; toq;fpa M/s. 

RK CONTRACTORS, 109/91 JKK NATRAJA NAGAR, KOMARAPALAYAM, NAMAKKAL 
mth;fSf;F gzp cj;jpuT toq;fp gzp Nkw;nfhz;lij kd;wk; Vw;fyhk;. 

3.,jw;fhFk; cj;Njr nrytpdk; &.10.00 ,yl;rj;jpw;Fk; kd;wj;jpd; mDkjp    

  Ntz;lg;gLfpwJ. 

ன்நத்தீர்ாண  எண் : 123  அனுதிக்கப்தட்டது                              (.க.எண்.863/2021/எச்1)  
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                  (ம்).E,சிந்தூரி.                                              
                                                                                                                          மனர்,  
                                                                                                                தானி காட்சி . 

 /உண்மகல்/ 
 

    ஆமாபர் 
 தானி காட்சி. 


