
b#a§bfh©l« efuh£Á 

DATE OF 
MEETING 
OF THE 

COUNCIL 

MCR 
NO 

SERIAL NUMBER AND SUBJECT IN AGENDA DECISION OF 
THE COUNCIL 

  நகர் ன்ம mtru¡ கூட்டம்  

2022 – ம் ஆண்டு nk ாதம் 29 - ம் (29.07.2022) 

btŸë¡ கிறம fhமய 10.30 ணி mséš 

ஜெங்ஜகாண்டம் நகர்ன்மத்தின் rhjhuz¡ கூட்டம் 

நகாட்சி அலுலயகத்தில் உள்ர நகர்ன்ம கூட்டத்தில் 

நமடஜபறும். மற்படி கூட்டத்திற்கான ன்மப் ஜபாருள் 

இத்துடன் இமைக்கப்பட்டுள்ரது. 

 இக்கூட்டத்தில் நகர்ன்ம துமைத் தமயலர் ற்றும் 

அமனத்து நகர்ன்ம உறுப்பினர்களுக்கும் தலமால் 

கயந்து ஜகாள்ளுாறு அன்புடன் மகட்டுக்ஜகாள்கிமமன். 

 

நகர் ன்மத் தமயலர், 

ஜெங்ஜகாண்டம் நகாட்சி 

 

29.07.202

2 

80 bghUŸ-1 

Ïªefuh£Á Miza® mt®fsJ  É‹ 2022 M« khj¤Âa 

eh£F¿¥ò k‹w¤Â‹  gh®it¡F. 

mYtyf F¿¥ò : 

  k‹w« gÂÎ brŒayh«. 

k‹w« gÂÎ 

brŒayh« 

29.07.202

2 

81 bghUŸ-2 

b#a§bfh©l« efuh£Áæš  nk k‰W«  É‹ 2022 M« khj¤Âš 

gÂÎ  brŒa¥g£LŸs Ãw¥ò , Ïw¥ò k‰W« ÏwªJ ÃwªjitfŸ  

k‹w¤Â‹  gh®it¡F 

 Ãw¥ò Ïw¥ò ÏwªJ  

Ãwªjit 

nk 2022    129     23             0 

É‹ 2022    123     26             0 

mYtyf F¿¥ò : 

k‹w« gÂÎ brŒayh«. 

k‹w« gÂÎ 

brŒayh« 

29.07.202

2 

82 bghUŸ-3 

Ï¨efuh£Á bghJ Ãçéš Mizahsª ga‹gh£oš <¥ò 

thfd« (gÂÎ v©.TN-61 J 7078) Mš Mæš r®Å°,  Kf¥ò 

f©zho,  Ãnu¡ ntiyfŸ, ngç§ , »sh®¢, VÁ r®Å°, 

r°bg‹r®, nõ¡fh¥r® k‰W« Ïju gGJ Ú¡f« gâfŸ 

nk‰bfhŸs  07.07. 2022 m‹W éiy¥òŸë nfhçaÂš, 

Ðœf§lthW tu¥bg‰WŸs Ïu§L éiy¥òŸëfë‹ égu© 

k‹w¤Â‹ ghªit¡F it¡f¥gL»wJ. 

t.  

v©. 

 M/s. Shiv 

Motors, 

Kumbakonam 

 M/s. SRI Auto Garage, 

 Kumbakonam 

éiy¥òŸë éiy¥òŸë 

Ô®khd« 

ãiwnt‰w¥gL»

wJ 



bjhif %. bjhif %.  

1. 1,22,989.00 /- 1,28,298.60/- 

 

mYtyf F¿¥ò : 

1. tu¥bg‰w  Ïu©L éiy¥òŸëfëš Fiwthd 

éiy¥òŸë më¤j M/s. Shiv Motors, Kumbakonam 

ãWtd¤jhç‹ éiy¥òŸëia k‹w© V‰fyh©.  

2.  gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ ef®k‹w¤Â‹ K‹ 

mDkÂia vÂ®neh¡» 07.07.2022 m‹W ef® k‹w 

jiyt® mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W gâ c¤juÎ 

tH§»aj‰F« k‹w« mDkÂ më¡fyh«. 

e.f.v©. 4265-2/2021/Ï1 

29.07.202

2 

83 bghUŸ-4  

efuh£Á ã®thf k‰W« FoÚ® tH§fš (òÂ) Jiw murhiz 

(ãiy) v©.71, ehŸ.13.09.2021-š ek¡F ehnk Â£l¤Â‹ Ñœ 

gâfŸ nk‰bfhŸs mDkÂ¤J murhiz 

btëæl¥g£LŸsJ. mjid bjhl®ªJ efuh£Á ã®thf 

Ïa¡Fe®, br‹id mt®fë‹ m¿Îiuæ‹go 

b#a§bfh©l« efuh£Áæš nk‰fhQ« Â£l¤Â‹ Ñœ gâfŸ 

nk‰bfhŸs %.2.50 Ïy£r« bghJ k¡fŸ g§fë¥òlD«, %.5.00 

Ïy£r« muR kh‹akhfÎ« bkh¤j« %.7.50 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš 

ÑœfhQ« gâ Â£lkÂ¥ÕL jah® brŒa¥g£LŸsJ. 

t. v© gâæ‹ bga® 
kÂ¥ÕL bjhif (%.Ïy£r¤Âš) 

1 

th®L v©.13 

eluh#h efçš 

kiHÚ® tofhš 

mik¤jš 

%.7.50 Ïy£r« 

 

nk‰fhQ« gâ¡F ã®thf mDkÂ nt©o fU¤JU 

rk®¥Ã¤Âl k‹w mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

e.f.v© : 5297-2 / 2021 /Ï1 

Ô®khd« 

ãiwnt‰w¥gL»

wJ 

29.07.202

2 

84 bghUŸ-5 

b#a§bfh©l« efuh£Á tl¡F bjU k‰W« fhkuh#òu« 

gFÂæš mikªJŸs ts¤jh‹Fs« Vçæš jhkiu brofŸ 

k‰W« fêÎÚ®fŸ fyªJ J®eh‰w« ÅRtjhš m¥gFÂ 

bghJk¡fë‹ ey‹ fUÂ ef®k‹w jiyt® k‰W« Miza® 

mt®fë‹ m¿Îiu¡»z§f ts¤jh‹Fs« Vçæš cŸs 

jhkiu brofis mf‰wÎ« k‰W« fêÎÚ®fis R¤j¥gL¤J« 

gâfŸ nk‰bfhŸs MF« c¤njr bryéd¤ bjhif 

%.90,000/-¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

1. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

2. bghJ k¡fŸ ey‹ fUÂ, gâæ‹ mtru mtÁa«  

fUÂ ef®k‹w¤Â‹ K‹ mDkÂia vÂ®neh¡»  

Ô®khd« 

ãiwnt‰w¥gL»

wJ 



ef®k‹w jiyt® mt®fë‹ K‹mDkÂ bg‰W bjhl®  

elto¡iffŸ nk‰bfhŸs¥g£lij k‹w« V‰fyh«. 

  

  

e.f.v© :  2091 / 2022 /Ï1  

29.07.202

2 

85 bghUŸ-6 

efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe®, br‹id mt®fsJ m¿Îiuæ‹go, 

òÂa Â£lkhf mid¤J khefuh£Á k‰W« efuh£Á gFÂfëš 

äah th¡» (Fiwªj Ïl¤Âš mÂf ku§fŸ ts®jš) fhL 

mik¡f bjçé¡f¥g£lJ. mj‹go, b#a§bfh©l« efuh£Á 

th®L v©.19 érhyh£Á ef® gFÂæš äah th¡» fhL 

mik¡f MF« c¤njr bryéd¤ bjhif %.1.00 Ïy£r¤Â‰F 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.  

 

mYtyf F¿¥ò : 

k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v© : 2432 / 2022 /Ï1  

Ô®khd« 

ãiwnt‰w¥gL»

wJ 

29.07.202

2 

86 bghUŸ-7  

b#a§bfh©l« efuh£Á¡F£g£l th®L v©.16-š  Áj«gu« 

nuhL Óåthr ef® rªÂ¥Ãš cŸs ÁWghy« K‰¿Y« 

nrjkilªj ãiyæš cŸsjhY« fêÎÚ® rhiyfëš 

brštjhY« bghJk¡fS¡F äfÎ« Áukkhf cŸsJ. vdnt, 

Óåthr efçš òÂajhf RCC ÁWghy« mik¡f MF« c¤njr 

bryéd¤ bjhif %.3.00 Ïy£r¤Â‰F  k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

nk‰f©l bryéd¤Âid bghJãÂæèUªJ nk‰bfhŸs 

k‹w« mDkÂ më¡fyh«. 

 e.f.v©. 4444 / 2021 / Ï1 

 

Ô®khd« 

ãiwnt‰w¥gL»

wJ 

29.07.202

2 

87 bghUŸ-8  

b#a§bfh©l« efuh£Áæš cŸs FoÚ® R¤Âfç¥ò (R.O 

Water Purifier) gGJ ãiyæš cŸsjhš  efuh£Á Cêa®fŸ, 

x¥gªj gâahs®fŸ, öŒik¥ gâahs®fŸ k‰W« efuh£Á¡F 

tU« bghJ k¡fS¡F FoÚ® trÂ Ïšyhkš äfÎ« Áukkhf 

cŸsJ. vdnt, efuh£Áæš òÂajhf FoÚ® R¤Âfç¥ò (R.O 

Water Purifier) mik¡f MF« c¤njr bryéd¤ bjhif 

%.1.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt§l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

nk‰f©l bryéd¤Âid FoÚ®ãÂæèUªJ nk‰bfhŸs 

k‹w« mDkÂ më¡fyh«. 

 e.f.v©. 3644/ 2021 / Ï1 

Ô®khd« 

ãiwnt‰w¥gL»

wJ 

29.07.202

2 

88 bghUŸ-9 

b#a§bfh©l« efuh£Áæš bghJ Rfhjhu ga‹gh£o‰fhf 

Âl¡fêÎ nkyh©ik Â£l¤Â‹ Ñœ 2015 š n#.Á.Ã thfd« 

(gÂÎ v©. TN-61 J 2094)    bfhŸKjš brŒa¥g£lJ. nkY«, 

bjU¡fëš cŸs ÁW kiHÚ® tofhšfis ö® thWtj‰F 

VJthf  Á¿a mséyhd g¡bf£ bfhŸKjš brŒa MF«  

c¤njr bryéd¤ bjhif %.50,000/- ¡F  k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

Ô®khd« 

ãiwnt‰w¥gL»

wJ 



nk‰f©l bryéd¤Âid bghJãÂæèUªJ nk‰bfhŸs 

k‹w« mDkÂ më¡fyh«. 

 e.f.v©.  4088 - 3 / 2021 / Ï1 

29.07.202

2 

89 bghUŸ-10 

mçaÿ® kht£l«, cilah®ghisa« t£l«, b#a§bfh©l« 

efuh£Á všiy gFÂ¡F£g£l b#a§bfh©l« »uhk òy 

v©.447/1 – 07550 r.Û. Ïl¤Âš                         Rkh® 00120 r.Û. 

Ïl¤Âš ãaha éiy fil mik¥gj‰F Ïl« nj®Î 

brŒa¥g£LŸsJ vdÎ«, nk‰go »uhk òy v© »uhk 

fz¡Ffë‹go muR òw«ngh¡F ghij vd 

tif¥gL¤j¥g£LŸsjhfÎ« nk‰go »uhk òy v©fëš Rkh® 

00120 r.Û. Ïl¤Âš ãaha éiy fil mik¥gj‰F VJthf 

efuh£Á rigæš Ô®khd« ãiwnt‰¿ mj‹ Ô®khd efèid 

mD¥Ã it¤Âl t£lh£Áa®, cilah®ghisa« 

mt®fëläUªJ tu¥bg‰w 29.06.2022 M« njÂa 

e.f.M1/3634/2022 v©â£l foj« k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, 

mDkÂ¡F« it¡f¥gL»wJ. 

 

mYtyf F¿¥ò : 

k‹w« gh®itæ£L mDkÂ tH§fyh«.  

e.f.v©.  2823  / 2022 / v¥.1 

Ô®khd« 

ãiwnt‰w¥gL»

wJ 

29.07.202

2 

90 bghUŸ-11  

ஜெனங்ஜ ொண்டம்  பொட்சினில் தற்சநனம் ஒரு இில 

உதயினொர் ணினிடம்  ொினொ  உள்து.  இந்ிலனில் 

இவ்யலுய த்தில் தியல எழுத்தபொ  ணிபுரிந்து யரும் 

திருநதி.சி.ஜட்சுநி என்யர் தொன் 25.07.2014 முதல் தியல 

எழுத்தபொ  ணிபுரிந்து யருயதொ வும், தக்கு இில 

உதயினொர் தயி உனர்வு க ொரி 16.06.2022 அன்று 

இவ்யலுய த்தில் யிண்ணப்ம் அித்திருந்தொர்.  கநற்டி 

யிண்ணப்த்தில கநஜொப்ம் ஜசய்து உரின 

டயடிக்ல க் ொ   பொட்சி ிர்யொ  நண்ட இனக்குர், 

தஞ்சொவூர் அயர் ளுக்கு அனுப்ி லயக் ப்ட்டது.  

அதல ஜதொடர்ந்து  பொட்சி ிர்யொ  நண்ட 

இனக்குர், தஞ்சொவூர் அயர் து ஓ.மு.எண்.1900/2022/அ2 

எண்ணிட்ட 15.07.2022 ஆம் ொிட்ட  டிதத்தில், தநிழ்ொடு 

 பொட்சி ஜொதுப்ணி யிதி ின்டி அகு X-ன்  ீழ் உள் 

ணினொர் ின் தயி உனர்வு ணினிடத்தில 

ஜொறுத்தநட்டில் ினந அதி ொரி  பொட்சி ஆலணனர் 

எவும், யிதி ின்டி தியல எழுத்தருக்கு தயி உனர்வு 

யமங்  உரின லடமுல ல ின்ற்ி  பொட்சி 
ஆலணனகப டயடிக்ல  கநற்ஜ ொள்ொம் எவும் 

ஜதரியிக் ப்ட்டுள்து .  எகய, திருநதி.சி.ஜட்சுநி, தியல 

எழுத்தர் என்யருக்கு இில உதயினொர் தயி உனர்வு 

யமங்குயது குித்து நன்த்தின் அனுநதி கயண்டப்டு ிது.     

mYtyf F¿¥ò :- 

நன்ம் அனுநதி அிக் ொம். 

e.f.v©.2507 / 2022 / சி1  
 

cça 

elto¡iffis 

Ã‹g‰¿ efuh£Á 

Mza® 

elto¡iffis 

nk‰bfhŸsyh«, 

Ô®khd« 

V‰W¡bfhŸs¥g

L»wJ. 



29.07.202

2 

91 bghUŸ-12  
ஜெனங்ஜ ொண்டம்  பொட்சினில் தற்சநனம் நின் ணினொர் 

ணினிடம்  ொினொ  உள்து.  இந்ிலனில் 

இவ்யலுய த்தில் நின்ணி உதயினொபொ  ணிபுரிந்து 

யரும் திரு.த.சியொந்தம் என்யர், தொன் சுநொர் 25 ஆண்டு 

 ொநொ  நின்ணி உதயினொபொ  ணிபுரிந்து யருயதொ வும், 

தக்கு நின் ணினொர் தயி உனர்வு க ொரி 19.07.2022 அன்று 

இவ்யலுய த்தில் யிண்ணப்ம் அித்திருந்தொர்.   

கநலும், தொன் க ொனம்புத்தூர் தநிழ்ொடு  ரினல் 

னிற்சி ிறுயம் மூம் டத்தப்ட்ட நின் ணினொர் தயி 
உனர்யிற் ொ னிற்சினில்  ந்து ஜ ொண்டு சொன்று 

ஜற்றுள்தொ வும் நற்றும் ITI Electrician சொன்றும் ஜற்று 

ணிப்திகயட்டில் திவு ஜசய்துள்தொ வும் ஜதரியித்து 

 பொட்சி ிர்யொ  இனக்குர், ஜசன்ல அயர் து 

36270/09/எப்3 எண்ணிட்ட 20.10.2010 ஆம் ொிட்ட  டிதத்தில் 

ஜதரியித்துள்டி , தக்கு நின் ணினொர் தயி உனர்வு 

யமங் ிட க ொரி ஜதரியித்துள்ொர்.  எகய, திரு.த.சியொந்தம், 

நின்ணி உதயினொர் என்யருக்கு நின் ணினொர் தயி 
உனர்வு யமங்குயது குித்து நன்த்தின் அனுநதி 
கயண்டப்டு ிது.     

mYtyf F¿¥ò :- 

நன்ம் அனுநதி அிக் ொம். 

e.f.v©. 3096 / 2022 / சி1  

cça 

elto¡iffis 

Ã‹g‰¿ efuh£Á 

Mza® 

elto¡iffis 

nk‰bfhŸsyh«, 

Ô®khd« 

V‰W¡bfhŸs¥g

L»wJ. 

29.07.202

2 

92 bghUŸ-13  

ஜெனங்ஜ ொண்டம்  பொட்சி அலுய  உகனொ த்திற்கு ஒரு 

ஆண்டிற்கு கதலயனொ A4 Size கப்ர், Legal Size கப்ர், எழுது 

ஜொருட் ள்,  ணிி னன்ொட்டிற்கு கதலயனொ கடொர் ள் 

நற்றும் அலத்துப் ிரிவு ளுக்கு கதலயனொ திகயடு ள் 

ஆ ினலய ல அபசு அங் ீ ொபம் ஜற் கூட்டுவு 

ிறுயங் ிடநிருந்து ஜ ொள்முதல் ஜசய்ன உத்கதச 

ஜசயிம் ரூ.9.90 இட்சம் ஆகும்.அச்ஜசயித் 

ஜதொல னில  பொட்சி ஜொது ிதினிிருந்து 

கநற்ஜ ொள்யதற்கு நன்த்தின் அனுநதிக்கு 

கயண்டப்டு ிது. 

mYtyf F¿¥ò :- 

நன்ம் அனுநதி யமங் ொம். 

e.f.v©.1166 / 2019 /அ1  

Ô®khd« V‰W¡ 

bfhŸs¥gL»wJ. 

29.07.202

2 

93 bghUŸ-14  

b#a§bfh©l« efuh£Áæš ÂU.nrh.uhn#Z v‹gt® öŒik¥ 

gâahsuhf 10.12.2021 Kjš gâak®¤j¥g£L gâòçªJ 

tU»wh®.  Ïªãiyæš jdJ FL«g Nœãiy fhuzkhf 

j‹id ÂUth%® efuh£Á¡F gâæl khWjš nt©o 

28.01.2022 m‹W Ï›tYtyf¤Âš kD më¤ÂUªjh®  

            mjid bjhl®ªJ efuh£Á ã®thf k©ly Ïa¡Fe®, 

jŠrhñ® mt®fsJ m.Â.K.v©.610/2022/m3 v©â£l 

10.03.2022 M« ehë£l foj¤Âš, nk‰f©l gâahsiu gâ 

khWjš brŒtjhš V‰gL« fhè¥gâæl« bjhl®ghf efuh£Á 

Ô®khd« V‰W¡ 

bfhŸs¥gL»wJ. 



Mizaç‹ F¿¥òiu, efuh£Á k‹w Ô®khd efYl‹ foj« 

mD¥Ã it¡f bjçé¡f¥g£LŸsJ. 

             mj‹ ngçš, Ïªefuh£Á bghJ Rfhjhu¥ Ãçéš 

mDkÂ¡f¥g£l 25 öŒik gâahs® gâæl¤Âš j‰nghJ 21 

eg®fŸ gâòçªJ tUtjhfÎ«, x¥gªj mo¥gilæš 134 

eg®fŸ gâòçªJ tUtjhfÎ« nk‰f©l öŒik gâahs® 

ÂU.nrh.uhn#Z v‹gtiu ÂUth%® efuh£Á¡F gâæl 

khWjš brŒtjhš bghJ Rfhjhu¥ gâfëš v›éj ghÂ¥ò« 

V‰glhJ vd M£nrgizæ‹ikæid Ïªefuh£Á Miza® 

F¿¥òiu tH§»ÍŸsh®fŸ.  vdnt, ÂU.nrh.uhn#Z v‹gtiu 

ÂUth%® efuh£Á¡F gâæl khWjš brŒtJ F¿¤J 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ.    

mYtyf F¿¥ò : 

k‹w« mDkÂ më¡fyh«.     

e.f.v©. 5940 / 2021 / Á1 

29.07.202

2 

94 bghUŸ-15  

Ï¨efuh£Áæš bghJ Rfhjhu¥ÃçÎ Ãw¥ò k‰W© Ïw¥ò gÂÎ 

brŒa¥g£l gÂntLfŸ 2019 Kjš 2022 tiu cŸs gÂntLfŸ 

igo¦ brŒa c¤njr bjhif %.50,000/- ¡F k‹w¤Â‹ 

mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò :- 

k‹w© mDkÂ tH¦fyh©. 

e.f.v©.238 /2022/v¢1 

Ô®khd« V‰W¡ 

bfhŸs¥gL»wJ. 

29.07.202

2 

95 bghUŸ-16 

jäœehL murhiz v§. 79 ehŸ.02.06.2022 öŒik 

efu¦fS¡fhd k¡fŸ Ïa¡f© 2022 É‹ 03 M© njÂ K‹dhŸ 

Kjštç‹ Ãw¨j ehis K‹å£L j‰nghija Kjštª Jt¡» 

it¤jÂ‹ bgaçš efu¦fë‹ öŒik¡fhd k¡fŸ Ïa¡f© 

b#a¦bfh§l© efuh£Áæš Jt¡f¥g£L brašgL¤j¥g£L 

tU»wJ. Ïj‰F njitahd (Multi Colour A4 Size) 

éê¥òz®Î neh£O° 11,000 v©â¡if, éê¥òz®Î és«gu 

gjhiffŸ iffëš vL¤J¢bršY© F¢Á gyif 500 

v©â¡if m¢Á£L tH§f c¤njr bjhif %.1,50,000/- 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt§l¥gL»wJ. nkY©, gâæ‹ mtru 

mtÁa© fUÂ efªk‹w jiytª K‹ mDkÂ nfhç gâ 

nk‰bfhŸs mDkÂ nt§l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò :- 

efªk‹w jiytª mtªfë‹ K‹ mDkÂ bg‰W gâ 

nk‰bfhŸs¥g£lijÍ© k‹w© V‰fyh©. 

e.f.v©.238 /2022/v¢1 

Ô®khd« V‰W¡ 

bfhŸs¥gL»wJ. 

29.07.202

2 

96 bghUŸ-17  

Ï¨efuh£Á 21 thªLfëš ÅLfëš Âd¨njhW© k¡F© F¥ig 

k‰W© k¡fhj F¥ig  ju© Ãç¤J th¦Ftj‰¡F nghÂa 

thfd© Ïšyhj fhuz¤jhš jŸS t§o _y© ÅLfëš 

F¥igfis ju© Ãç¤J th¦f¥gL»wJ. jŸSt§ofëš 20 

ÅLfëš F¥ig th¦F© nghJ ãu©Ã éL»wJ. vdnt, ekJ 

efuh£Áæš V‰fdnt gy M§LfS¡F K‹ghf th¦f¥g£l 

_‹W r¡fu ç¡õh 5 v§â¡ifæš gGjil¨J cŸsJ. 

mjid rçbrŒJ ÅLfëš F¥igfis ju« Ãç¤J th§f 

VJthf ÏU¡F©. vdnt, 5 v§â¡if _‹W r¡fu ç¡õh 

gGJ Ú¡f© brŒa njhuha bjhif %.60,000/- ¡F k‹w© 

Ô®khd« V‰W¡ 

bfhŸs¥gL»wJ. 



mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò :- 

k‹w© mDkÂ tH¦fyh©. 

e.f.v©.238 /2022/v¢1 

29.07.202

2 

97 bghUŸ-18  

Ï¨efuh£Á všiy¡F£g£l 21 thªLfëš kiH¡fhy¦fëš 

bghJ k¡fS¡F bl¦F nehŒ guth t§z© (DBC) bl§F 

xê¥ò gâahsªfis bfh§L mid¤J ÅLfëYŸs 

j§Ùª bjh£ofëš bfhR¥òG c‰g¤Âahf t§z© 

bfhR¥òG bfhšè (Temephos BT) k‰W© bfhR xê¥ò òif 

Ïa¨Âu¦fëš ga‹gL¤j¥gL© khy¤Âæ‹ bl¡å¡fš, 

F¥igfis k¡f¢ brŒÍ© EM Solution (Effective Micro 

Organisms) ÏU¥ò Fiwthf cŸsjhš Ñœf©l 

v©â¡ifæš 

1. Temephos, BT  = 100 è£l® 

2. khy¤Âah‹ bl¡å¡fš = 200 è£l® 

3. EM Solution    = 200 è£l®   

nk‰f§lthW v§â¡ifæš th¦» tH¦»l njhuha 

bryÎ bjhif %.5,00,000/- k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò :- 

k‹w© mDkÂ tH¦fyh©. 

e.f.v©.238/2022/v¢1 

 

Ô®khd« V‰W¡ 

bfhŸs¥gL»wJ. 

29.07.202

2 

98 bghUŸ-19  

efuh£Á ãªthf k§ly Ïa¡Feª, jŠrhñª mtªfë‹ 

e.f.v§.44/2020/Ï2 ehŸ.22.06.2022 foj¤Âš 

bjçé¤JŸsj‰»z¦f Ï¨efuh£Áæš öŒik Ï¨Âah Â£l© 

bjhlªghd bghJ k¡fS¡F k¡F© F¥ig k‰W© k¡fhj 

F¥igfis ju© Ãç¤J bfhL¥gJ k‰W© bghJ fê¥Ãl¦fis 

öŒikahf ga‹gL¤JtJ, bghJ Ïl¦fëš F¥ig 

bfh£lhkš ÏU¥gJ, bghJ Ïl¦fëš v¢Áš J¥ghkš ÏU¥gJ, 

Ãsh«o¡ bghU£fŸ ga‹gL¤Jtij jéª¥gJ, Jâ¥ig 

cgnahf¥gL¤j C¡f¥gL¤JtJ, bl¦F k‰W© bfhnuhdh 

gutš bghJ Rfhjhu© ngh‹w éê¥òzªÎ V‰gL¤j »uhäa 

fiy¡FG _y© fufh£l©, ehlf©, xæyh£l© k‰W© Mlš 

ghlš _ykhf bghJk¡fS¡F éê¥òzªÎ V‰gL¤j 3 eh£fŸ 

06.07.2022 Kjš 08.07.2022 tiu thŒ¥ò tH¦f 

ÂU.v.r¨jhd»UZz‹ v‹gtª fo¤jÂš bj‹df¤J fiy¤ 

bj‹wš ‘eh£Lòw ehaf‹‘ Ûuh rªjhd«, »uhäa fiy¡FG, 

bghçah® ef®, tšy«, jŠrhñ® v‹w ehlf FGthš 

nf£L¡bfhŸs¥g£lJ nk‰f§l ãfœ¢Á el¤j thŒ¥ò »uhäa 

fiy¡FG¡F tH§»l bghJk¡fS¡F éê¥òz®Î 

V‰gL¤Âl MF© c¤njr bjhif %.60,000/- k‹w¤Â‹ K‹ 

mDkÂ  nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò :- 

K‹ mDkÂ bg‰W gâ nk‰bfhŸs¥g£l¤j‰F© k‹w© K‹ 

mDkÂ tH§fyh«. 

e.f.v©.128 /2022/v¢1 

 

Ô®khd« V‰W¡ 

bfhŸs¥gL»wJ. 



29.07.202

2 

99 bghUŸ-20  

b#a¦bfh§l©  efuh£Áæ‹ Ðœ Ïa¦» tU© m©kh 

cztf¤Âš V‰fdnt cgnah»¤J t¨j »iu§lª 

gGjil¨J Û§L© cgnah»¡f Ïayhj ãiyæš cŸsjhš 

òÂajhf »iu©l® 2 v©â¡if th§»l c¤njr bryÎ¤ 

bjhif %.37,000/- ¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt§l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò :- 

gâæ‹ mtru mtÁa© fUÂ , efªk‹w jiytª mtªfë‹ 

K‹ mDkÂ bg‰W gâ nk‰bfhŸs¥g£lj‰F© k‹w© 

V‰fyh©. 

e.f.v©. 1219 / 2014 / m3 

 

Ô®khd« V‰W¡ 

bfhŸs¥gL»wJ. 

29.07.202

2 

100 bghUŸ-21  

b#a§bfh©l« efuh£Áæ‹ Ñœ Ïa§» tU« m«kh 

cztf¤Â‰F òÂajhf 2 v©â¡if »iu©l® th§»l 

07.07.2022 m‹W éiy¥òŸë nfhçaÂš Ñœf©lthW 

tu¥bg‰WŸs _‹W éiy¥òŸëfë‹ égu« k‹w¤Â‹ 

gh®it¡F it¡f¥gL»wJ. 

t.  

v

©. 

M/s. 

uh#by£Rä 

éyh°, 

b#a§bfh©

l«. 

M/s. rutzh 

bk£lš kh®£, 

b#a§bfh©l«. 

M/s. $ 

M©lhŸ 

°nlh®, 

b#a§bfh©l«. 

éiy¥òŸë 

bjhif %.  

éiy¥òŸë 

bjhif %.  

éiy¥òŸë 

bjhif %.  

1 35,000/- 37,500/- 37,000/- 

mYtyf F¿¥ò : 

1. tu¥bg‰w _‹W éiy¥òŸëfëš Fiwthd 

éiy¥òŸë më¤j M/s. uh#by£Rä éyh°, 

b#a§bfh©l« ãWtd¤jhç‹ éiy¥òŸëia k‹w© 

V‰fyh©.  

2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ ef®k‹w¤Â‹ 

mDkÂia vÂ®neh¡» 28.06.2022 m‹W ef®k‹w¤ 

jiyt® mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W gâ 

nk‰bfhŸs¥g£lj‰F« k‹w« mDkÂ¡fyh«.   

e.f.v©. 1219 / 2014 / m3 

 

Ô®khd« V‰W¡ 

bfhŸs¥gL»wJ. 

29.07.202

2 

101 bghUŸ-22  

b#a§bfh©l« efuh£Á ngUªJ ãiya¤Âš 10×10 rJu mo 

mséš "Mé‹ ghyf«" mik¥gj‰F  Ïl« nt©o kht£l 

T£LwÎ ghš c‰g¤Âahs®fŸ x‹¿a« è£., ÂU¢Áuh¥gŸë-

23 v‹w ãWtd« é©z¥Ã¤JŸsh®. mj‹go, nk‰f©l 

Ïl¤Â‰F ãgªjid¡F£g£L khj« x‹W¡F thlif ã®da« 

brŒj bjhif %.4,650/-¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

e.f.v© : 2907 / 2022 /Ï1 

 

Ô®khd« V‰W¡ 

bfhŸs¥gL»wJ. 



29.07.202

2 

102 bghUŸ-23   

b#a§bfh©l« efuh£Á ngUªJ ãiya¤Âš 7×7 rJu mo 

mséš "INDIA- 1 ATM "  mik¥gj‰F  Ïl« nt©o M/s Sri 

Srinivasa  Enterprises,  b#a§bfh©l«  v‹w ãWtd« 

é©z¥Ã¤JŸsh®. mj‹go, nk‰f©l Ïl¤Â‰F 

ãgªjid¡F£g£L khj« x‹W¡F thlif ã®da« brŒj 

bjhif %.2,280/- ¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

e.f.v© : 4584 / 2021 /Ï1  

Ô®khd« V‰W¡ 

bfhŸs¥gL»wJ. 

29.07.202

2 

103 bghUŸ-24  

b#a§bfh©l« efuh£Á¡F£g£l filÅÂæš 

bghJ¡fê¥Ãl« Ïšyhjjhš efU¡F tªJ bršY« 

bghJk¡fŸ ÏUghyU« Ïa‰if cghijfis fê¥gj‰F 

bgçJ« Áu«k¥gL»‹wd® Ïjid jé®¡f« bghU£L 

bRa§bfh©l« filÅÂæš òÂjhf fê¥Ãl« x‹W f£o 

bfhL¡F«go mçaÿ® kht£l Ef®nth® ghJfh¥ò r§f¤Â‹ 

_y« nfhç¡if it¡f¥g£LŸsJ. mj‹go, nk‰f©l 

Ïl¤Âš nghÂa Ïl« trÂ Ïšyhj fhuz¤ÂdhY«, bghJ 

k¡fŸ ey‹ fUÂ, efuh£Á tr« cŸs Mobile Toilet-I 

kuhk¤J gâfŸ nk‰bfhŸs¥g£L bghJ k¡fŸ ga‹gh£o‰F 

it¡fyh«. nk‰f©l kuhk¤J gâfŸ nk‰bfhŸs MF« 

c¤njr bryéd¤ bjhif %.40,000/-¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

k‹w« mDkÂ tH§fyh«. 

e.f.v© : 5328 / 2021 /Ï1   

Ô®khd« V‰W¡ 

bfhŸs¥gL»wJ. 

   

 

 

Miza®(bgh), 

b#a§bfh©l« efuh£Á 


