
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 (29.09.2022) 

éahH‹ 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 

 

29.09.202

2 

104 bghUŸ-1 

Ïªefuh£Á Miza® mt®fsJ  #]iy  2022 k‰W« 

Mf°£2022 M»a khj¤Âa eh£F¿¥ò k‹w¤Â‹ gh®it¡F. 

mYtyf F¿¥ò : 

  k‹w« gÂÎ brŒayh«. 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

105 bghUŸ-2  

b#a¦bfh§l© efuh£Áæš Éiy 2022 k‰W© Mf°£ 2022  

M»a khj¦fëš gÂÎ brŒa¥g£LŸs Ãw¥ò, Ïw¥ò k‰W©  

Ïw¨J Ãw¨jitfŸ k‹w¤Â‹ ghªit¡F. 

 
Ãw¥ò Ïw¥ò 

ÏwªJ 

Ãwªjit 

Éiy 2022 118 16 0 

Mf°£ 2022 120 21 0 

mYtyf F¿¥ò : 

          k‹w« gÂÎ brŒayh«. 

 

k‹w« 

mDkÂ¡f¥gL»

wJ 

29.09.202

2 

106 bghUŸ-3  

ஜெனங்ஜ ொண்டம்  பொட்சினில் னன்ொட்டில் உள்  ணிணி 
-5, ிரிண்டர் -2 நற்றும் ஜெபொக்ஸ் நிசின்-1  லது ீக் ம் 

ஜசய்ன வயண்டி உள்தொல் அதன சீர் ஜசய்திட உள்லரில் 

உள் ிறுயத்திடம் யினப்புள்ி வ ொபவும் அதற் ொகும் 

உத்வதச ஜசயிம் ரூ.1,00,000/-க்கு (ரூொய் ரு இட்சம் 

நட்டும்) நன்த்தின் அனுநதிக்கு வயண்டப்டு ிது 

.    
mYtyf F¿¥ò :- 

நன்ம் அனுநதி யமங் ொம். 

e.f.v©.3652 / 2022 /சி1  
 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



29.09.202

2 

107 bghUŸ-4 

ஜெனங்ஜ ொண்டம்  பொட்சினின் அலுய  னன்ொட்டிற்கு 

வதனயனொ Airtel Card 4GB – 1 No  , 4GB Pen drive -1 No  , Lab top -1 

No, Scanner with Printer – 2 No நற்றும் Xerox machine – 1 No 

ஆ ினனய ள்  ணினின் அயசப அயசினம்  ருதி உள்லரில் 

உள் ிறுயத்திடம் யொங் ிட யினப்புள்ி வ ொபவும் 

அதற் ொகும் உத்வதச ஜசயிம் ரூ.1,50,000/-க்கு (ரூொய் ரு 

இட்சத்து ஐம்தொனிபம் நட்டும்) நன்த்தின் அனுநதி 
வயண்டப்டு ிது.    

mYtyf F¿¥ò :- 

நன்ம் அனுநதி யமங் ொம். 

e.f.v©.3651 / 2022 /சி1  

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

108 bghUŸ-5 
தநிழ்ொடு அபசு ணினொர் லக்கு அ யினப்டி (DA) 31 % 

சதய ீிதத்திிருந்து 3 % ( 34% ) சதய ீிதம் உனத்தப்ட்ட அபசு 

ஆனண (  FINANCE [ Allowances ] DEPARMENT G.O.Ms.No.254 , Dated :18th 

August 2022 ) நன்த்தின் ொர்னயக்கும் , தியிற்கும் நற்றும்  

ெனீ 2022 நொத ிலுனய அ யினப்டி 3% (DA) யமங் வும் 

நன்த்தின் அனுநதிக்கு. 

mYtyf F¿¥ò :- 

நன்ம் அனுநதி அிக் ொம். 

e.f.v©. 1155 / 2022 / சி1  

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 
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ஜெனங்ஜ ொண்டம்  பொட்சி னில்  ணிணி இனக்குயர் ள் , 

ஜதொமில்தட் உதயினொர் ,  ப  யொ ங் ள் ட்டுர் ள்  

நற்றும் அலுய  உதயினொர் ள்  ணினிடத்தில் ப்ந்த 

அடிப்னடனில் Outsourcing மூம் ணி ள் வநற்ஜ ொள்ப்ட்டு 

ணினொர் ள் ணிபுரிந்து யரு ிொர் ள். தினொர் 

ிறுயத்திடநிருந்து அனுப்ப்டும் ணினொர் லக்கு   
நொயட்ட ஆட்சினர் அரினலூர் அயர் ள் ிர்ணனித்துள் 
திக்கூி அடிப்னடனில்   ப்ந்த ிறுயங் லக்கு 

ப்ந்தம் யமங் ப்ட்டு ப்ந்த  ொம் 30.09.2022 

முடியனடதொல் தினொர் ப்ந்த ணினொர் ள் எண்ணிக்ன  

ிர்னம் ஜசய்தல் ஜதொடர்ொ  திருத்தின யனபனனபனின் டி 

ப்ந்த ணினொர் ன அனநத்துக் ஜ ொள் ிவபபனண ள் 

 பொட்சி ிர்யொ  இனக்குர் ஜசன்ன அயர் லக்கு 

அனுப்ப்ட்டு டயடிக்ன னில் உள்து. எவய வநற் ண்ட 

சூழ்ினனில் தற்வொது ணினொர் ன யமங் ி யரும் 

வ ொ.வச ர் ப்ந்ததொபர் அயர் லக்கு ப்ந்தத்னத 01.10.2022 

முதல் 31.12.2022 முடின   ொீட்டிப்பு ஜசய்து அனுநதி 
யமங் ிட நன்த்தின் அனுநதிக்கு னயக் ப்டு ிது.   

அலுய  குிப்பு :- 

நொயட்ட ஆட்சித்தனயர் அரினலூர் அயர் ள் ிர்ணனித்துள் 

திக்கூி அடிப்னடனில் ணினொர் ன யமங் ி யரும் 

வ ொ.வச ர் ப்ந்ததொபருக்கு 01.10.2022 முதல் 31.12.2022 யனப 

மூன்று நொத  ொத்திற்கு  ொீட்டிப்பு ஜசய்ன நன்ம் 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



அனுநதிக் ொம்.  

. .எண். 1292 / 2014 / இ1 
29.09.202

2 

110 bghUŸ-7 
ஜெனங்ஜ ொண்டம்  பொட்சினில் யரி யசூல் னநனத்தில் திசரி 

யசூிக் ப்டும் ஜதொன னின ொது ொப்ொ  னயப்தற்கு 

ொது ொப்பு ஜட்ட  ஜட்டி ன்று யொங்குயதற்கு நற்றும் யசூல் 

னநனத்தில் ணம் என்னும் இனந்திபம் ன்று யொங்குயதற்கும் 

ஆகும் உத்வதச ஜயிம் ரூ.50,000/- க்கு (ரூொய் 

ஐம்ொதொனிபம் நட்டும்) நன்த்தின் அனுநதிக்கு 

வயண்டப்டு ிது.    

mYtyf F¿¥ò :- 

நன்ம் அனுநதி யமங் ொம். 

e.f.v©.  3752 / 2022 /சி1  

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 
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ஜெனங்ஜ ொண்டம்  பொட்சி எல்னக்குட்ட்ட 21 

யொர்டு ில் துப்புபவு ணி வநற்ஜ ொள்  ப்ந்த 

அடிப்னடனில் தினொர் ிறுயம் மூம் திக்கூி 
அடிப்னடனில் தூய்னந ணினொர் ள் , ட்டுர் ள் , 

வநற்ொர்னயனொர் ள் உள்ட 134 ணினொர் ள் ணிபுரிந்து 

யரு ிொர் ள். நொயட்ட ஆட்சினர் அரினலூர் அயர் ள் 
ிர்ணனித்துள் திக்கூி அடிப்னடனில்  தினொர்  ப்ந்த 

ிறுயம் மூம்  அனுப்ப்டும் ணினொர் லக்கு ப்ந்த 

 ொம் 30.09.2022 உடன் முடியனடதொல் தினொர் ப்ந்த 

ணினொர் ள் எண்ணிக்ன  ிர்னம் ஜசய்தல் ஜதொடர்ொ  

திருத்தின யனபனனபனின் டி ப்ந்த ணினொர் ன 

அனநத்துக் ஜ ொள் ிவபபனண ள்  பொட்சி ிர்யொ  

இனக்குர் ஜசன்ன அயர் லக்கு அனுப்ப்ட்டு 

டயடிக்ன னில் உள்து. எவய வநற் ண்ட சூழ்ினனில் 

தற்வொது ணினொர் ன யமங் ி யரும் துனப & வ ொ 

ிறுயத்திற்கு 01.10.2022 முதல் 31.12.2022 முடின  

 ொீட்டிப்பு ஜசய்து அனுநதி யமங் ிட நன்த்தின் 

அனுநதிக்கு னயக் ப்டு ிது.   

அலுய  குிப்பு :- 

ஜொது சு ொதொபப்ணினின் அயசபம் நற்றும் அயசினம்  ருதி 
நொயட்ட ஆட்சித்தனயர் அரினலூர் அயர் ள் ிர்ணனித்துள் 

திக்கூி அடிப்னடனில் ணினொர் ன யமங் ி யரும் 

துனப & வ ொ ிறுயத்திற்கு 01.10.2022 முதல் 31.12.2022 யனப 

மூன்று நொத  ொத்திற்கு  ொீட்டிப்பு ஜசய்ன நன்ம் 

அனுநதிக் ொம்.  

. .எண். 238 / 2018 / அ3 

 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202
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ஜெனங்ஜ ொண்டம்  பொட்சி எல்னக்குட்ட்ட 21 

யொர்டு ில் ப்ந்த அடிப்னடனில் தினொர் ிறுயம் 

மூம் ஜடங்கு மிப்பு ணிக்கு ( DBC ) 44 ணினொர் ள் 

ணினநர்த்தப்ட்டு ணிபுரிந்து யரு ிொர் ள். தினொர் 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



ிறுயத்திடநிருந்து அனுப்ப்டும் ணினொர் லக்கு   
நொயட்ட ஆட்சினர் அரினலூர் அயர் ள் ிர்ணனித்துள் 
திக்கூி அடிப்னடனில்   ப்ந்த ிறுயங் லக்கு 

ப்ந்தம் யமங் ப்ட்டு ப்ந்த  ொம் 30.09.2022 

முடியனடதொல் தினொர் ப்ந்த ணினொர் ள் எண்ணிக்ன  

ிர்னம் ஜசய்தல் ஜதொடர்ொ  திருத்தின யனபனனபனின் டி 

ப்ந்த ணினொர் ன அனநத்துக் ஜ ொள் அனுநதி ஜறும் 

யனப  தற்வொது ணினொர் ன யமங் ி யரும் துனப & வ ொ 

ிறுயத்திற்கு ப்ந்தத்னத 01.10.2022 முதல் 31.12.2022 

முடின   ொீட்டிப்பு ஜசய்து அனுநதி யமங் ிட நன்த்தின் 

அனுநதிக்கு னயக் ப்டு ிது.   

அலுய  குிப்பு :- 

ஜொது சு ொதொபப்ணினின் அயசபம் நற்றும் அயசினம்  ருதி 
நொயட்ட ஆட்சித்தனயர் அரினலூர் அயர் ள் ிர்ணனித்துள் 

திக்கூி அடிப்னடனில் ணினொர் ன யமங் ி யரும் 

துனப & வ ொ ிறுயத்திற்கு 01.10.2022 முதல் 31.12.2022 யனப 

மூன்று நொத  ொத்திற்கு  ொீட்டிப்பு ஜசய்ன நன்ம் 

அனுநதிக் ொம்.  

. .எண். 834 / 2016 / அ3 
29.09.202
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Ïªefuh£Á bghJ Rfhjhu¥ ÃçÎ 21 th®LfëY« kiH¡fhy« 

bjhl¦»é£ljhš bfhRédhš guÎ© bl¦F, knyçah 

nehŒfŸ gutht§z© DBC gâahs®fS¡F njitahd 

cgfuz§fŸ k‰W« Ãë¢Á§ gÎl®, Únu‰w¥g£l R©z«ò 

gÎl® k‰W« MÁ£ Âtu« Ñœf©lthW th§» tH§»l njhua 

bryéd« %. 3,00,000 /- k‹w¤Â‹  mDkÂ  nt§l¥gL»wJ. 

1. Ãë¢Á§ gÎl®   - 4000 »nyh 

2. Únu‰w¥g£l R§z©ò gÎlª - 6000 »nyh  

3. MÁ£      - 200 è£l® 

4. kh°¡ 3 ply    -2500 

v©â¡if 

5. lh®¢     -50 

v©â¡if 

6. R¤Âaš    -15 

v©â¡if 

7. ÃsZo¡ nf‹ (5 è£lª)  -15 

v©â¡if 

8. msÎ nfhš f¥   -15 

v©â¡if 

9. °¡U iut®    -15 

v©â¡if 

10. nyoš fu§o    -15 

v©â¡if 

mYtyf F¿¥ò :- 

k‹w©  mDkÂ tH¦fyh©. 

e.f.v©. /2022/v¢1 

 

 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202 114 bghUŸ-11 mDkÂ 



2 Ï¨efuh£Á¡F brh¨jkhd bghJ Rfhjhu¥ Ãçéš Ïa¦» 

tU© ÐœfhQ© 15 v§â¡if bfh§l thfd¦fS¡F 

Ï‹Nu‹« (fh¥ÕL) Kotil¨JŸsJ.  

t. 

v© 

thfd« v© thfd« égu« 

1. TN 61 J 7078 bghènuh 

2. TN 61 E 4292 bghènuh 

3. TN 61 C 2973 fh«g¡l® 

4. TN 61 C 4087 äå  o¥g® yhç 

5. TN 61 J 2097 ouh¡l® 

6. TN 61 J 1878 l«g® Ãnsr® 

7. TN 61 J 0924 nuhy® 

8. TN 61 J 2094 n#.Á.Ã 

9. TN 61 H 8447 nlhr® 

10. TN 61 H 6984 lhlh VÁ 

11. TN 61 F 4362 lhlh VÁ 

12. TN 61 R 4771 lhlh VÁ 

13. TN 61 R 4719 lhlh VÁ 

14. TN 61 J 4776 lhlh VÁ 

15. TN 61 J 4701 lhlh VÁ 

nk‰f§LŸs thfd¦fS¡F 11.08.2022 š thfd fh¥ÕL 

Kotil¨jjhš bghJ Rfhjhu gâæ‹ mtru mtÁa© fUÂ 

thfd¤Â‹ fh¥ÕL òJ¥Ã¡f njhua bryéd© %.3,00,000/- 

¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò :- 

bghJ Rfhjhu gâæ‹ mtru mtÁa© fUÂ k‹w© mDkÂ 

tH§fyh«. 

e.f.v©. 3083/2022/v¢1 

 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

115 bghUŸ-12 

Ïªefuh£Á bghJ Rfhjhu¥ ÃçÎ 21 th®LfëY« nrfukhF« 

bkh¤j F¥igæ‹ msÎ 11 bk£ß¡ l‹ Âl¡fêÎ nkyh§ik 

gâæ‹ _y© k¡F© F¥ig, k¡fhj F¥ig vd ju© 

Ãç¡f¥g£L br¦F¨jòu¤Âš Ïa¦»tU© MCC š k¡F« 

F¥igfis cu« jahç¡f¥g£LtU»wJ. nkY«, k¡fhj 

fêÎfëš tU« Sanitary Napkin fis Rfhjhu Kiwæš 

vçñ£l Napkin Vending Machine 1 v©â¡ifæš 

njitgLtjhš th§» tH§»l njhuha bryéd« %. 

2,00,000/- ¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt§l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò :- 

k‹w© mDkÂ tH¦fyh©. 

e.f.v©. 3083/2022/v¢1 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

116 Ï¨efuh£Á¡F brh¨jkhd bghJ Rfhjhu¥Ãçéš ÐœfhQ© 

thfd¦fS¡F rhiy tç Ko¨Jé£lJ. vdnt, ÐœfhQ© 

thfd§fS¡F rhiy tç òJÃ¡f njhua bryéd« 

%.2,00,000/- k‹w¤Â‹ mDkÂ nt§l¥gL»wJ. 

t. 

v© 

thfd« v© thfd« égu« 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



1. TN 61 H 8447 nlhr® 

2. TN 61 J 0924 nuhy® 

3. TN 61 J 2097 ouh¡l® 

4. TN 61 J 2128 o¥g® 

5. TN 61 J 1878 l«g® Ãnsr® 

6. TN 61 J 2094 n#.Á.Ã 

7. TN 61 C 2973 fh«g¡l® 

8. TN 61 C 4087 äå  o¥g® yhç 

mYtyf F¿¥ò :- 

bghJ Rfhjhu gâæ‹ mtru mtÁa© fUÂ k‹w© mDkÂ 

tH§fyh«. 

e.f.v©. 3083/2022/v¢1 

29.09.202

2 

117 ef® Cuik¥ò cjé Ïa¡Feª, mçaÿª kht£l© mtªfë‹ 

foj© e.f.v§.303/2022/m.kh k‰W© tiugl v§. 

k.t/.e.C.c.Ï (m.kh) v©06/2022 ehŸ.25.05.2022-‹go 

b#a§bfh©l nrhHòu« »uhk òy v©-  25/3B1A1A, 25/3B1A2 

k‰W« 25/3B1A3A Ïš 2.98 V¡f® gu¥gséš mikªJŸs 

FoæU¥ò kid¥ÃçÎ¡F x¥òjš tH§f¥g£L nk‰go 

kid¥Ãçé‹ rhiy, ó§fh bghJ cgnahf« k‰W« jäœehL 

ä‹rhu thça¤Â‰F xJ¡ÑL brŒj Ïl¤Âid jhdg¤Âu« 

_y« (Mtz v§.1414/2022 k‰W© 1413/2022 ehŸ. 20.05.2022) 

Ï‹go b#a¦bfh§l© efuh£Á MizaU¡F ÂUthsªfŸ 

F.t¢Áuntš, j©lhÍjghå k‰W« jdby£Rä v‹gt®fshš 

x¥gil¥ò brŒa¥g£LŸsJ.   vdnt, nk‰go rhiyfŸ 31311 

rJuo, ó§fh 9964 rJuo, bghJ cgnaf« 510 rJuo k‰W« 

ä‹rhu thça« 510 rJuo Ïl§fis efuh£Á Miza® bgaçš 

g£lh kh‰w« brŒa¥g£LŸsJ.  jhdg¤Âu« Mtz« 

k‹w¤Â‹ ghªit¡F©, gÂé‰F© it¡f¥gL»wJ. 

 

mYtyf F¿¥ò  : 

k‹w« gh®itæ£L gÂÎ brŒayh«. 

e.f.v©. 2374 / 2022 / v¥.1 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

118 b#a§bfh©l« efuh£Áæš 2022-2023 M« M©L 

rhiynahu éahghçfŸ fz¡bfL¥ò gâ nk‰bfhŸs 

15.07.2022-« njÂæš x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lÂš 

bgw¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸ Ñœ¡f©l égu¥go k‹w¤Â‹ 

gh®it¡F«, Koé‰F« it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v© 

ãWtd¤Â‹ bga® 

x¥gªjòŸë bjhif  

(xU gadhë¡F) 

1. 

M/s.Mirifical Careers 
Pvt.Ltd, 

No.12A, Second floor, 
K.K.Building, T.Nagar, 

Ramanathapuram, 
Coimbatore -641 045. 

 

éiy¥òŸë Fiw¥ò¡F 

 K‹ %. 700/- 

É iy¥òŸë Fiw¥ò¡F  

Ã‹ %.600/- 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



2. 

M/s.Bharathi HR 
Consultancy, 

3/36, First Avenue, 
Rangasamy Naidu 

Layout, 
Kuniyamuthur, 

Coimbatore -641 008. 
 

%.850/- 

mYtyf F¿¥ò : 

1
. 

nk‰f©l gâ¡F  M/s.Mirifical Careers Pvt.Ltd,   

nfha«ò¤ö® mt®fŸ kÂ¥Õ£il él xU gadhë¡F  

%. 700/- TLjyhf x¥gªj¥òŸë tH§»ÍŸsh®.  

2
. 

nk‰f©l égu¥go kÂ¥Õ£il él TLjyhf x¥gªj¥ 

òŸë tH§»ÍŸs M/s.Mirifical Careers Pvt.Ltd,   

nfha«ò¤ö® mt®fël« éiy é»j¤Âid Fiw¤J¡ 

bfhL¡f nfhç 20.07.2022 m‹W r«kj¡ foj« 

nfhu¥g£lJ (Negotiation Letter). 

3
. 

kÂ¥Õ£il él xU gadhëfS¡F %. 700/- mÂf« 

bfhL¤JŸs M/s.Mirifical Careers Pvt.Ltd,  nfha«ò¤ö® 

mt®fŸ ntiyah£fŸ Tè ca®Î k‰W« GST 

fhuzkhf kÂ¥Õ£il él xU gadhë¡F %. 600/-  

TLjyhf brŒtj‰F«, mj‰F« Ñœ gâia brŒa 

ÏayhJ v‹W« foj« bfhL¤JŸsh®. 

4
. 

kW x¥gªj¥òŸëfŸ nfhUtjhš V‰gL« TLjš 

bryéd« k‰W« fhyjhkj« M»at‰iw fU¤Âš 

bfh©L« muÁ‹ Â£l¥gâfis F¿¥Ã£l 

fhy¡bfLé‰FŸ Ko¡f nt©oÍŸsjhY« tu¥bg‰w 

x¥gªj¥òŸëfëš Fiwthd éiy é»j« 

bfhL¤JŸs x¥gªj¥òŸëfis V‰fÎ«, TLjš 

bryéd bjhifia tUthŒ ãÂæèUªJ 

nk‰bfhŸsÎ« k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

5
. 

Â£l¥âæ‹ mtru mtÁa« fUÂ ef®k‹w¤Â‹ K‹ 

mDkÂia vÂ®neh¡» ef® k‹w jiyt® mt®fë‹ 

K‹ mDkÂ bg‰W 18.08.2022 m‹W ntiy c¤juÎ 

tH§f¥g£lJ. k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F«. 

e.f.v©. 1435 / 2016 / v¥1  

29.09.202

2 

119 kht£l M£Á¤jiytç‹ ne®Kf cjéahs® (r¤JzÎ) , 

mçaÿ® mt®fsJ foj« e.f.v©.257/2022/r.cÂ-1 

ehŸ.12.07.2022-‹ go, òu£Á¤jiyt® v«.í.M® r¤JzÎ 

Â£l¤Â‹ Ñœ ef®¥òw cŸsh£Á mik¥ò gŸëfëš 

Jt¡f¥gŸë khzt/khzéaU¡F fhiy Á‰W©o tH§f 

VJthf xU§»izªj rika‰Tl« mik¤jš gâ¡F 

fU¤JU mD¥Ã it¡F«go bjçé¡f¥g£lJ. 

mj‹go, %.23.60 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš Ïªefuh£Á¡F£g£l 

nky¡FoæU¥ò Cuh£Á x‹¿a eLãiy¥gŸë 

tshf¤Âš xU§»izªj rika‰Tl« mik¡f ã®thf 

mDkÂ nt©o k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F. 

 

mYtyf F¿¥ò : 

muÁ‹ Áw¥ò Â£l gâ vdgjhš, mtru mtÁa«  

fUÂ ef® k‹w jiyt®      mt®fë‹ K‹ mDkÂ  

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



bg‰W nk‰f©l gâ¡F ã®thf mDkÂ bg‰W   fU¤JU mD¥Ã 

it¡f¥g£lJ. k‹w¤Â‹ gh®it¡F« , gÂé‰F«. 

e.f.v©. 3041 / 2022 / Ï1 

 120 b#a§bfh©l« efuh£Áæš  fiyP® ef®òw nk«gh£L¤ 

Â£l« 2022-23‹ (KNMT) ‹ Ñœ , Ïªefuh£Á gFÂæš th®L 

v©. 17š r®nt v©.358š t©zh‹Fs« Vçæid nk«ghL 

brŒjš gâ nk‰bfhŸs 15.07.2022-« njÂæš 

x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lÂš bgw¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸ 

Ñœ¡f©l égu¥go k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, Koé‰F« 

it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v© 

x¥gªjjhu®  

bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

x¥gªjòŸë 

bjhif 

x¥gªj¥òŸë  

rjÅj« 

1. 

ÂU.G.rÔZ

, yhšòu«. 

99,33,864.
64/- 

 

1,03,64,098.08
/- 

éiy¥òŸë Fiw¥ò¡F K‹     

(+) 4.33% 

 TLjš 

99,29,511.20/- 

éiy¥òŸë Fiw¥ò¡F Ã‹     

(-) 0.04%  

FiwÎ 

2. 

M/s.SPT & 
Co., 

bgu«gÿ®. 

99,33,864.
64/- 

1,07,45,098.08
/- 

(+) 8.17%  

TLjš 

mYtyf F¿¥ò : 

1
. 

nk‰f©l gâ¡F  ÂU. G. rÔZ, yhšòu« mt®fŸ  

kÂ¥Õ£il él 4.33 rjÅj« TLjyhf x¥gªj¥òŸë 

tH§»ÍŸsh®. 

2
. 

nk‰f©l égu¥go kÂ¥Õ£il él TLjyhf 

x¥gªj¥òŸë tH§»ÍŸs       ÂU. G. rÔZ, yhšòu« 

mt®fël« éiy é»j¤Âid Fiw¤J¡ bfhL¡f 

nfhç 19.07.2022 m‹W r«kj¡ foj« nfhu¥g£lJ 

(Negotiation Letter). 
3
. 

kÂ¥Õ£il él 4.33 rjÅj« mÂf« bfhL¤JŸs ÂU. G. 

rÔZ, yhšòu« mt®fŸ f£Lkhd¥ bghU£fë‹ éiy 

ca®Î, ntiyah£fŸ Tè ca®Î k‰W« GST fhuzkhf 

kÂ¥Õ£il él 0.04 rjÅj« Fiwthf brŒtj‰F«, 

mj‰F« Ñœ gâia brŒa ÏayhJ v‹W« foj« 

bfhL¤JŸsh®. 

4
. 

Â£l gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ nk‰f©l gâ¡F 

22.07.2022 m‹W ntiy c¤juÎ tH§f¥g£lJ. 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F« , gÂé‰F«. 

e.f.v©. 5330 / 2021 / Ï1 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

121 Ïªefuh£Áæš bghJ Rfhjhu ga‹gh£oš cŸs nuhy® (TN-61 

J 0924) k‰W« nlhr® (TN-61 H 8447) M»a thfd§fS¡F 

Ñœ¡f©lthW ng£lç bfhŸKjš  gâfŸ nk‰bfhŸs 

25.07.2022 m‹W cŸqª éiy¥òŸë nfhçaÂš, Ðœf§lthW 

tu¥bg‰WŸs _‹W éiy¥òŸëfë‹ égu© k‹w¤Â‹ 

gh®it¡F it¡f¥gL»wJ. 

k‹w« mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



 

 

mYtyf F¿¥ò : 

1. tu¥bg‰w  _‹W éiy¥òŸëfëš Fiwthd 

éiy¥òŸë më¤j M/s. Venmukil Battery Sales 

& Services,b#a§bfh©l« v‹w ãWtd¤jhç‹ 

éiy¥òŸëia k‹w© V‰fyh©.  

2. gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ ef®k‹w¤Â‹ 

K‹ mDkÂia vÂ®neh¡»           26.07.2022 

m‹W ef®k‹w jiyt® mt®fë‹ K‹ mDkÂ 

bg‰W gâ nk‰bfhŸs¥g£lJ. k‹w¤Â‹ 

gh®it¡F« gÂé‰F«. 

e.f.v©. 1536/2022/Ï1 

t.  

v©. 

 M/s. Venmukil 

Battery Sales & 

battery, 

Jayankondam 

M/s. Sastha 

Battery Works, 

Jayankondam 

M/s.Veera  

Power 

solutions, 

Jayankonda

m 

éiy¥òŸë 

bjhif %. 

éiy¥òŸë 

bjhif %. 

éiy¥òŸë 

bjhif %.  

1. 36,750 /- 37,500/- 38,250/- 

29.09.202

2 

122 r_f ey‹ k‰W« kfë® cçik¤ Jiw (re4-1) Jiw 

mt®fsJ murhiz (ãiy) v©. 43 ehŸ. 27.07.2022 

‹go, Kjyik¢rç‹ fhiy czÎ¤ Â£l¤Â‹ Ñœ 

b#a§bfh©l« efuh£Á¡F£g£l 9  bjhl¡f¥gŸëfëš 

cŸs 464 gadhëfS¡F gŸë eh£fëš fhiy czÎ 

tH§Fjš bjhl®ghd m¿é¥ò btëæl¥g£LŸsJ. 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F«. 

mYtyf F¿¥ò : 

k‹w«  gÂÎ  brŒayh«. 

e.f.v©. 3041 / 2022 / Ï1 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

123 b#a§bfh©l« efuh£Áæš Kjyik¢rç‹ fhiy czÎ¤ 

Â£l¤Â‹ Ñœ , Ïªefuh£Á¡F£g£l nky¡FoæU¥ò  Cuh£Á 

x‹¿a eLãiy¥gŸë tshf¤Âš xU§»izªj rika‰Tl«  

mik¤jš gâ nk‰bfhŸs 27.07.2022-« njÂæš 

x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lÂš bgw¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸ 

Ñœ¡f©l égu¥go k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, Koé‰F« 

it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v© 

x¥gªjjhu® 

 bga® 

kÂ¥ÕL  

bjhif  

x¥gªjò

Ÿë 

bjhif  

x¥gªj¥ò

Ÿë 

rjÅj« 

1. 

ÂU.V.#dh®¤j

d‹, bgu«gÿ®. 22,65,80
4.56/- 

 

22,53,87
8.29/- 

 (-) 

0.53%  
FiwÎ 

2. 

M/s.SPT & Co., 
bgu«gÿ®. 

22,88,57
2.22/- 

(+) 

1.00% 
 TLjš 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



mYtyf F¿¥ò : 

1
. 

nk‰f©l gâ¡F  ÂU. V.#dh®¤jd‹, bgu«gÿ® 

mt®fŸ kÂ¥Õ£il él 0.53 rjÅj« Fiwthf 

x¥gªj¥òŸë tH§»ÍŸsh®.  

2
. 

nk‰f©l égu¥go kÂ¥Õ£il él Fiwthf 

x¥gªj¥òŸë tH§»ÍŸs       ÂU. V.#dh®¤jd‹, 

bgu«gÿ® mt®fël« éiy é»j¤Âid Fiw¤J¡ 

bfhL¡f nfhç 28.07.2022 m‹W r«kj¡ foj« 

nfhu¥g£lJ (Negotiation Letter). 

3
. 

kÂ¥Õ£il él 0.53 rjÅj« Fiwthf bfhL¤JŸs ÂU. 

V.#dh®¤jd‹, bgu«gÿ® mt®fŸ f£Lkhd¥ 

bghU£fë‹ éiy ca®Î, ntiyah£fŸ Tè ca®Î 

k‰W« GST fhuzkhf kÂ¥Õ£il él 0.53 rjÅj« 

Fiwthf brŒtj‰F«, mj‰F« Ñœ gâia brŒa 

ÏayhJ v‹W« foj« bfhL¤JŸsh®. 

4
. 

Â£l gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ nk‰f©l gâ¡F 

28.07.2022 m‹W ntiy c¤juÎ tH§f¥g£lJ. 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F« , gÂé‰F«. 

e.f.v©. 3041 / 2022 / Ï1 

 

29.09.202

2 

124 b#a§bfh©l« efuh£Á bghJ Rfhjhu Ãçéš ga‹gh£oš 

Ïšyhj fêÎÚ¡f« brŒÍ« ãiyæš cŸs TN 46 E 4273 o¥g® 

yhç – 1v©â¡if k‰W« TN 61 7823 nl§f® yhç – 1 

v©â¡if M»a Ïu©L thfd§fis cŸsit cŸsgona 

vL¤J bršY« gâ¡F 11.08.2022 m‹W bghJ Vy« k‰W« 

x¥g¨j¥òŸë nfhu¥g£lÂš Ðœf§lthW _‹W 

x¥g¨j¥òŸëfŸ tu¥bg‰WŸsJ mjid gçÑyid brŒJ 

KoÎ brŒa k‹w¤Â‹ ghªit¡F© Koé‰F© bghUŸ 

it¡f¥gL»wJ.  

t.v

© 

Vy« nfhçat®fë‹ 

bga® 

ca®ªj g£r Vy¤bjhif  

(2 thfd§fS¡F«  

without GST) 

1. ÂU. D. b#fÔZ, 

br‹id-2. 

%.1,03,000/- 

2. ÂU. G. FUthôu¥gh, 

br‹id-2. 

%.75,000/- 

3. ÂU. N. yºkz‹, 

br‹id-14. 

%.95,000/- 

nk‰f©lthW tu¥bg‰w _‹W bghJ Vy x¥gªj¥òŸëæš 

t.v©.1š f©l ÂU. D. b#fÔZ, br‹id-2 v‹w Vyjhu® 2 

thfd§fS¡F« %.1,03,000/- ¡F TLjš Vybjhif gÂÎ 

brŒJŸsh®. nk‰go ca®ªjg£r Vy nfŸé nfhçÍŸsij V‰W 

ntiy c¤juÎ tH§f k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

TLjyhf bghJ Vy x¥gªj¥òŸë nfhça ÂU. D.  

b#fÔZ, br‹id-2  v‹gtuJ ca®ªjg£r  

x¥gªj¥òŸë bjhifæid V‰fyh«. 

        e.f.v©. 3763/2021/Ï1    

 

k‹w« mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202 125 efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe®, br‹id mt®fsJ foj« k‹w« x¥òjš 



2 e.f.v©.18856/2022/öÏÂ2 ehŸ.13.07.2022-‹ go, öŒik 

ÏªÂah Â£l« 2.0 têfh£L be¿KiwfS¡F£g£L 

Ïªefuh£Á ngUªJ ãiya¤Âš 2022-23 M« M©oš öŒik 

ÏªÂah Â£l« 2.0 ‹ Ñœ %. 31.28 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš bghJ 

fê¥Ãl« mik¡f mDkÂ tH§f¥g£lJ. 

mj‹go, Â£l totik¥ò (Type Design)¡F V‰wthW 

nk‰f©l fê¥Ãl¤ij mik¡f nghÂa Ïl« trÂ Ïšyhj 

fhuz¤Âdhš, Ïl¤Â‰F V‰wthW Type   Design-I kh‰¿ 

mik¡f MF« c¤njr bryéd¤ bjhif %. 30.00 

Ïy£r¤Â‰F ã®thf mDkÂ nt©o k‹w¤Â‹ x¥òjY¡F. 

mYtyf F¿¥ò : 

 Â£l gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ ef® k‹w 

jiyt® mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W nk‰f©l 

gâ¡F ã®thf mDkÂ tH§f¥g£lJ bjhl® 

elto¡ifæš cŸsJ. k‹w¤Â‹ gh®it¡F« 

gÂé‰F«. 

e.f.v©. 5328 / 2021 / Ï1 

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

(ãiy) v©.71, ehŸ.13.09.2021š 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 

ca®ä‹ nfhòu és¡F mik¡F«  gâ¡F %.4.31 Ïy£r« 

kÂ¥Õ£oš Â£l kÂ¥ÕL jah® brŒa¥g£LŸsJ. bghJ 

k¡fë‹ g§fë¥ò bjhifahf _‹¿š xU g§F bjhif 

%.1,43,660/-I brY¤j Ñœ¡fhQ« eg®fŸ foj« 

tH§»ÍŸsh®fŸ.  vdnt, Ñœ¡fhQ« gâfis ek¡F ehnk 

Â£l¤Â‹ Ñœ nk‰bfhŸs ã®thf mDkÂ k‰W« ãÂ xJ¡ÑL 

bgw Â£l Ãnuuhiz mD¥Ã it¡f¥g£LŸsJ. k‹w¤Â‹ 

gh®it¡F« gÂé‰F«. 

t. 

v

© 

gâæ‹ égu« 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

j‹dh®ty®  

bga® 

j‹dh®

ty® 

g§fë¥

ò  

(3š 1 

g§F) 

1 

Unicode No: 
091003R069 
th®L v©.03 š 

ÑH¡FoæU¥ò 

ÃŸisah® 

nfhéš mU»š 

ca®ä‹ nfhòu 

ä‹ és¡F 

mik¤jš 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.j.knfªÂ

u‹ 

j/bg. 

j§f«ÃŸis 

%.1,43,6

60/- 

2 

Unicode No: 
091013R358 
th®L v©.12 š 

nky¡FoæU¥ò 

bkæ‹ nuh£oš 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.n#.nf.»

UZzh 

j/bg.fèabg

UkhŸ 

%.1,43,6

60/- 

tH§f¥gL»wJ 



ca®ä‹ nfhòu 

ä‹ és¡F 

mik¤jš 

3 

Unicode No: 
091020R476 
th®L v©.20 š 

fuoFs« bkæ‹ 

nuhL 

F«gnfhz« 

rhiyæš 

ca®ä‹ nfhòu 

ä‹ és¡F 

mik¤jš 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.nfh.kâ

t©z‹ 

j/bg.nfhéªj

uh{ 

%.1,43,6

60/- 

4 

Unicode No: 
091019S044 
th®L v©.19 š 

F«gnfhz« 

rhiy  M©lhŸ 

bjUéš ca®ä‹ 

nfhòu ä‹ 

és¡F 

mik¤jš 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.r.j£Áz

h_®¤Â 

j/bg.rutz

‹ 

%.1,43,6

60/- 

5 

Unicode No: 
091018R410 
th®L v©.18 š 

ÑH mç#d¤ 

bjUéš ca®ä‹ 

nfhòu ä‹ 

és¡F 

mik¤jš 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.rh.jäHur

‹ 

j/bg.rhäJiu 

%.1,43,6

60/- 

6 

Unicode No: 
091006R165 
th®L v©.06 š 

Á‹dtisa« 

fhšeil 

kU¤Jtkid 

mU»š ca®ä‹ 

nfhòu ä‹ 

és¡F 

mik¤jš 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.t.m¥g® 

j/bg.tontš 

%.1,43,6

60/- 

7 

Unicode No: 
091016R365 
th®L v©.16 š 

Áj«gu« rhiy 

fšé »uhk¤Âš 

ca®ä‹ nfhòu 

ä‹ és¡F 

mik¤jš 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.ó.Fkh® 

j/bg.óuhrhä 

%.1,43,6

60/- 

8 

Unicode No: 
091015L012 
th®L v©.15 š 

Áj«gu« rhiy 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.k.rhŒknf

Z 

j/bg.kndhfu

‹ 

%.1,43,6

60/- 



eh‹F nuh£oš 

ca®ä‹ nfhòu 

ä‹ és¡F 

mik¤jš 

9 

Unicode No: 
091014R347 
th®L v©.14 š 

bj‰F btŸshH¤ 

bjU ÃŸisah® 

nfhéš mU»š 

ca®ä‹ nfhòu 

ä‹ és¡F 

mik¤jš 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.r.Ã¢ir 

j/bg.rghgÂ 

%.1,43,6

60/- 

10 

Unicode No: 
091010R196 
th®L v©.10 š 

fhkuh#òu« 

Mu«g Rfhjhu 

ãiya« mU»š 

ca®ä‹ nfhòu 

ä‹ és¡F 

mik¤jš 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.Á.Á‹duh

#h 

j/bg.Á‹dJ

iu 

%.1,43,6

60/- 

11 

Unicode No: 
091002R052 
th®L v©.02 š 

tl¡F mç#d¤ 

bjUéš ca®ä‹ 

nfhòu ä‹ 

és¡F 

mik¤jš 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.f.uh{Fkh

® 

j/bg.få 

%.1,43,6

60/- 

12 

Unicode No: 
091007R181 
th®L v©.07 š 

njth§f 

Kjèah® 

bjUéš ca®ä‹ 

nfhòu ä‹ 

és¡F 

mik¤jš 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.br.Ãuò 

j/bg.brštuh

{ 

%.1,43,6

60/- 

13 

Unicode No: 
091009R210 
th®L v©.09 š 

m«ng¤fh® ef® 

bjUKid 

rªÂ¥Ãš ca®ä‹ 

nfhòu ä‹ 

és¡F 

mik¤jš 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.k.é#a‹ 

j/bg.kUija

‹ 

%.1,43,6

60/- 

14 

Unicode No: 
091008R198 
th®L v©.08 š 

É¥ë nuh£oš 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.k.é#a‹ 

j/bg.kUija

‹ 

%.1,43,6

60/- 



ca®ä‹ nfhòu 

ä‹ és¡F 

mik¤jš 

15 

Unicode No: 
091007R185 
th®L v©.07 š 

thu¢rªij 

mU»š ca®ä‹ 

nfhòu ä‹ 

és¡F 

mik¤jš 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.r.Fkh® 

j/bg.rlnfhg

‹ 

%.1,43,6

60/- 

16 

Unicode No: 
091004R081 
th®L v©.04 š 

bršèa«k‹ 

nfhéš mU»š 

ca®ä‹ nfhòu 

ä‹ és¡F 

mik¤jš 

%.4.31 

Ïy£r« 

 

ÂU.uh.fnzr

‹ 

j/bg.uhkjh° 

%.1,43,6

60/- 

17 

Unicode No: 
091001R021 
th®L v©.01 š 

br§Fªjòu« 

bkæ‹ nuh£oš 

ca®ä‹ nfhòu 

ä‹ és¡F 

mik¤jš 

%.4.31 

Ïy£r« 

ÂU.j.j§fuhk 

»UZz‹ 

j/bg.j§fnt

š 

%.1,43,6

60/- 

mYtyf F¿¥ò : 

k‹w« gÂÎ brŒayh«. 

e.f.v©.  5297 / 2021 / Ï1 

  b#a§bfh©l« efuh£Áæš Kjyik¢rç‹ fhiy czÎ¤ 

Â£l¤Â‹ Ñœ , Ïªefuh£Á¡F£g£l 9 bjhl¡f¥gŸëfëš 

cŸs 464 gadhëfS¡F gŸë eh£fëš fhiy czÎ 

tH§Fjš gâ nk‰bfhŸs 16.08.2022-« njÂæš 

x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lÂš bgw¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸ 

Ñœ¡f©l égu¥go k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, Koé‰F« 

it¡f¥gL»wJ. 

t.  

v© 

x¥gªjjhu® bga® 

x¥gªjòŸë bjhif 

(xU gadhëfS¡F) 

1. 

M/s. ÂbusgÂ m«k‹ 

 kfë® Ra cjé¡FG, 

Á‹dtisa« 

gÂÎ v©:. 

SHG336892000124 

%.13.05 

2. 

M/s. eh¢Áah® m«k‹ 

 kfë® Ra cjé¡FG, 

Á‹dtisa« 

gÂÎ v©:. 

SHG33689200091 

%.12.70 

mYtyf F¿¥ò : 

 



1
. 

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš Fiwthd  

x¥g¨j¥òŸë bfhL¤JŸs M/s. eh¢Áah® m«k‹ 

kfë® Ra cjé¡FG, Á‹dtis« v‹gtuJ 

x¥g¨j¥òŸë V‰f¥g£lJ.  

2
. 

Áw¥ò Â£l gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ ef® k‹w 

 jiyt® mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W nk‰f©l  

gâ¡F 17.08.2022 m‹W ntiy c¤juÎ  

tH§f¥g£lJ. k‹w¤Â‹ gh®it¡F« , gÂé‰F«. 

e.f.v©. 3041 / 2022 / Ï1 

29.09.202

2 

128 b#a¦bfh§l© efuh£Áæš tUthŒ ãÂ - 2022-2023-‹ Ñœ 

%. 8.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš MœFHhŒ »zWfë‹ ä‹ 

nkh£lh®fëš V‰gL« gGJ k‰W« guhkç¥ò gâfŸ 

nk‰bfhŸs 12.08.2022 m‹W x¥g¨j¥òŸë nfhçaÂš 

Ðœf§lthW tu¥bg‰WŸs Ïu§L x¥g¨j¥òŸëfë‹ égu© 

k‹w¤Â‹ ghªit¡F it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v

© 

x¥gªjjhu® 

bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

x¥gªjòŸ

ë bjhif 

x¥gªj¥

òŸë 

rjÅj« 

1. 
ÂU. V. eluh#‹, 

Áyhš. 

7,76,923/- 

 

7,72,261/- 

(-) 

0.60% 
FiwÎ  

2. 

M/s. VJB 
Construction & 

Contracts, 

b#a§bfh©l«

. 

7,82,361/- 

(+) 

0.70% 

TLjš 

               mYtyf F¿¥ò : 

1. tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il él Fiwthd 

x¥g¨j¥òŸë bfhL¤JŸs ÂU. V. 

eluh#‹, Áyhš  v‹gtuJ x¥g¨j¥òŸë   

V‰f¥g£lJ. 

2. FoÚ® mtru mtÁa« fUÂ ef®k‹w¤Â‹  

K‹ mDkÂia vÂ®neh¡» ef® k‹w jiyt®  

mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W 12.08.2022 m‹W  

ntiy c¤juÎ tH§f¥g£lJ. k‹w¤Â‹  

gh®it¡F« gÂé‰F«. 

                  e.f.v©. 1071/ 2020/ Ï1 

k‹w« x¥òjš 

tH§f¥gL»wJ. 

29.09.202

2 

129 b#a¦bfh§l© efuh£Áæš tUthŒ ãÂ - 2022-2023-‹ Ñœ 

%. 1.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš th®L v©.07-š njth§f Kjèah® 

bjU mH»ç rªÂš òÂajhf ÁWghy« mik¤jš gâfŸ 

nk‰bfhŸs 23.08.2022 m‹W x¥g¨j¥òŸë nfhçaÂš 

Ðœf§lthW tu¥bg‰WŸs Ïu§L x¥g¨j¥òŸëfë‹ égu© 

k‹w¤Â‹ ghªit¡F it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v© 

x¥gªjjhu® bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

x¥gªjòŸë 

 bjhif 

x¥gªj¥òŸë 

rjÅj« 

1. 
ÂU. V. eluh#‹, 

Áyhš. 
92,053/- 

 

91,685/- 

(-) 0.40% 

FiwÎ  

2. 

M/s. VJB 
Construction & 

Contracts, 

92,513/- 

(+) 0.50% 

TLjš 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



b#a§bfh©l«. 

        mYtyf F¿¥ò : 

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il él Fiwthd x¥g¨j¥òŸë 

bfhL¤JŸs ÂU. V. eluh#‹, Áyhš  v‹gtuJ x¥g¨j¥òŸë  V‰fyh©. 

e.f.v©. 4444/ 2021/ Ï1 

 

29.09.202

2 

130 b#a¦bfh§l© efuh£Áæš tUthŒ ãÂ - 2022-2023-‹ Ñœ 

%. 1.75 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš th®L v©.07-š njth§f Kjèah® 

bjUéš  òÂajhf g»®khd FHhŒfŸ  mik¤jš gâfŸ 

nk‰bfhŸs 23.08.2022 m‹W x¥g¨j¥òŸë nfhçaÂš 

Ðœf§lthW tu¥bg‰WŸs Ïu§L x¥g¨j¥òŸëfë‹ égu© 

k‹w¤Â‹ ghªit¡F it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v© 

x¥gªjjhu® bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

x¥gªjòŸë 

 bjhif 

x¥gªj¥òŸë 

rjÅj« 

1. 
ÂU. V. eluh#‹, 

Áyhš. 
1,53,918/- 

 

1,53,148/- 

(-) 0.50% 

FiwÎ  

2. 

M/s. VJB 
Construction & 

Contracts, 

b#a§bfh©l«. 

1,55,303/- 

(+) 0.90% 

TLjš 

   

mYtyf F¿¥ò : 

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il él  

Fiwthd x¥g¨j¥òŸë bfhL¤JŸs ÂU. V.  

eluh#‹, Áyhš  v‹gtuJ x¥g¨j¥òŸë  V‰fyh©. 

              e.f.v©. 4444/ 2021/ Ï1 

k‹w« mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

131 b#a¦bfh§l© efuh£Áæš tUthŒ ãÂ - 2022-2023-‹ Ñœ 

%. 2.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš th®L v©.03-š bkh«nk£oš  

òÂajhf g»®khd FHhŒfŸ k‰W« Syntex Tank  mik¤jš 

gâfŸ nk‰bfhŸs 23.08.2022 m‹W x¥g¨j¥òŸë nfhçaÂš 

Ðœf§lthW tu¥bg‰WŸs Ïu§L x¥g¨j¥òŸëfë‹ égu© 

k‹w¤Â‹ ghªit¡F it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v© 

x¥gªjjhu® bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

x¥gªjòŸë  

bjhif 

x¥gªj¥òŸë 

rjÅj« 

1. 
ÂU. V. eluh#‹, 

Áyhš. 
1,90,837/- 

 

1,89,883/- 

(-) 0.50% 

FiwÎ  

2. 

M/s. VJB 
Construction & 

Contracts, 

b#a§bfh©l«. 

1,92,364/- 

(+) 0.80% 

TLjš 

 

       mYtyf F¿¥ò : 

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il él 

 Fiwthd x¥g¨j¥òŸë bfhL¤JŸs ÂU. V.  

eluh#‹, Áyhš  v‹gtuJ x¥g¨j¥òŸë  V‰fyh©. 

           e.f.v©. 4444/ 2021/ Ï1 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

132 b#a¦bfh§l© efuh£Áæš tUthŒ ãÂ - 2022-2023-‹ Ñœ 

%. 2.20 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš th®L v©.04-š éU¤jhry« rhiy 

ÑH¡FoæU¥ò nuh£L¤ bjUéš cŸs FW¡F¤ bjU¡fS¡F 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



òÂajhf g»®khd FHhŒfŸ mik¤jš gâfŸ nk‰bfhŸs 

23.08.2022 m‹W x¥g¨j¥òŸë nfhçaÂš Ðœf§lthW 

tu¥bg‰WŸs Ïu§L x¥g¨j¥òŸëfë‹ égu© k‹w¤Â‹ 

gh®it¡F it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v© 

x¥gªjjhu® bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

x¥gªjòŸë 

bjhif 

x¥gªj¥òŸë 

rjÅj« 

1. 
ÂU. V. eluh#‹, 

Áyhš. 
2,12,973/- 

 

2,12,909/- 

(-) 0.03% 

FiwÎ  

2. 

M/s. VJB 
Construction & 

Contracts, 

b#a§bfh©l«. 

2,14,038/- 

(+) 0.50% 

TLjš 

 mYtyf F¿¥ò : 

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il él Fiwthd x¥g¨j¥òŸë 

bfhL¤JŸs ÂU. V. eluh#‹, Áyhš  v‹gtuJ  

x¥g¨j¥òŸë  V‰fyh©. 

e.f.v©. 4444/ 2021/ Ï1 

 

29.09.202

2 

133 b#a¦bfh§l© efuh£Áæš tUthŒ ãÂ - 2022-2023-‹ Ñœ 

%. 3.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš th®L v©.16-š Áj«gu« nuhL 

Óåthr ef® rªÂ¥Ãš òÂajhf RCC ÁWghy« mik¤jš 

gâfŸ nk‰bfhŸs 23.08.2022 m‹W x¥g¨j¥òŸë nfhçaÂš 

Ðœf§lthW tu¥bg‰WŸs Ïu§L x¥g¨j¥òŸëfë‹ égu© 

k‹w¤Â‹ ghªit¡F it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v

© 

x¥gªjjhu® 

bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

x¥gªjòŸë  

bjhif 

x¥gªj¥ò

Ÿë 

rjÅj« 

1. 

ÂU. S.Ã¢ir, 

b#a§bfh©

l«. 
2,87,29

8/- 

 

2,85,862/- 

(-) 0.50% 

FiwÎ  

2. 

ÂU. G.nrf®, 

b#a§bfh©

l«. 

2,89,309/- 

(+) 0.70% 

TLjš 

  mYtyf F¿¥ò : 

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il él Fiwthd x¥g¨j¥òŸë 

bfhL¤JŸs ÂU. S.Ã¢ir , b#a§bfh©l«  v‹gtuJ  

x¥g¨j¥òŸë  V‰fyh©. 

            e.f.v©. 4444/ 2021/ Ï1 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

134 b#a¦bfh§l© efuh£Áæš tUthŒ ãÂ - 2022-2023-‹ Ñœ 

%. 4.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš mo¥gŸs« bjUéš òÂajhf 

nkh£lh® miw f£Ljš gâfŸ nk‰bfhŸs 23.08.2022 m‹W 

x¥g¨j¥òŸë nfhçaÂš Ðœf§lthW tu¥bg‰WŸs Ïu§L 

x¥g¨j¥òŸëfë‹ égu© k‹w¤Â‹ ghªit¡F 

it¡f¥gL»wJ. 

 

t. 

v© 

x¥gªjjhu® 

bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

x¥gªjòŸë  

bjhif 

x¥gªj¥òŸë 

rjÅj« 

1. 
ÂU. V. eluh#‹, 

Áyhš. 

3,94,692/- 

 
3,93,508/- 

(-) 0.30% 

FiwÎ  

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



2. 

M/s. VJB 
Construction & 

Contracts, 

b#a§bfh©l«

. 

3,96,665/- 

(+) 0.50% 

TLjš 

 

          mYtyf F¿¥ò : 

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il él Fiwthd x¥g¨j¥òŸë 

bfhL¤JŸs ÂU. V. eluh#‹, Áyhš  v‹gtuJ x¥g¨j¥ 

òŸë  V‰fyh©. 

             e.f.v©. 478/ 2018/ Ï1 

 

29.09.202

2 

135 b#a¦bfh§l© efuh£Áæš tUthŒ ãÂ - 2022-2023-‹ Ñœ 

%.4.80 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš éL¥g£l Ïl§fëš òÂajhf 

g»®khd FHhŒ mik¡F« gâfŸ nk‰bfhŸs 23.08.2022 

m‹W x¥g¨j¥òŸë nfhçaÂš Ðœf§lthW tu¥bg‰WŸs 

Ïu§L x¥g¨j¥òŸëfë‹ égu© k‹w¤Â‹ ghªit¡F 

it¡f¥gL»wJ. 

 

t. v© x¥gªjjhu® bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

X¥gªjòŸë  

bjhif 

x¥gªj¥òŸë 

rjÅj« 

1. 
ÂU. V. eluh#‹, 

Áyhš. 
4,73,892/- 

 

4,72,470/- 

(-) 0.30% 

FiwÎ  

2. 

M/s. VJB 
Construction & 

Contracts, 

b#a§bfh©l«. 

4,76,261/- 

(+) 0.50% 

TLjš 

 

            mYtyf F¿¥ò : 

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il él 

 Fiwthd x¥g¨j¥òŸë bfhL¤JŸs ÂU. V.  

eluh#‹, Áyhš  v‹gtuJ x¥g¨j¥òŸë  V‰fyh©. 

              e.f.v©. 1071/ 2020 / Ï1 

 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

136 b#a¦bfh§l© efuh£Áæš tUthŒ ãÂ - 2022-2023-‹ Ñœ  

Kjš f£lkhf %.5.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš FoÚ® éãnahf 

ga‹gh£o‰F Liquid Chlorine  r¥is brŒjš gâfŸ 

nk‰bfhŸs 23.08.2022 m‹W x¥g¨j¥òŸë nfhçaÂš 

Ðœf§lthW tu¥bg‰WŸs Ïu§L x¥g¨j¥òŸëfë‹ égu© 

k‹w¤Â‹ ghªit¡F it¡f¥gL»wJ. 

 

t. 

v© 

x¥gªjjhu® bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

x¥gªjòŸë 

bjhif 

x¥gªj¥òŸë 

rjÅj« 

1. 

M/s. Tamilnadu 
Chemical 
Industries,Chennai. 4,93,136/- 

 

4,78,588/- 

(-) 2.95% 

FiwÎ  

2. 
M/s. Sruthi Alum 
Industry, Chennai 

4,98,067/- 

(+) 1.00% 

TLjš 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



            mYtyf F¿¥ò : 

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il él 

 Fiwthd x¥g¨j¥òŸë bfhL¤JŸs M/s.  

Tamilnadu Chemical Industries, br‹id v‹gtuJ  

x¥g¨j¥òŸë  V‰fyh©. 

              e.f.v©. 1138/ 2017 / Ï1 

29.09.202

2 

137 b#a¦bfh§l© efuh£Áæš tUthŒ ãÂ - 2022-2023-‹ Ñœ 

%. 3.70 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš m©zhÁiy Kjš Ôaiz¥ò 

k‰W« Û¥ò¥gâfŸ Jiw tiuæš cŸs bjU és¡FfS¡F 

gGjilªj Cable-I kh‰¿ òÂajhf Under Ground (UG) Cable  

mik¡F« gâfŸ nk‰bfhŸs 23.08.2022 m‹W 

x¥g¨j¥òŸë nfhçaÂš Ðœf§lthW tu¥bg‰WŸs Ïu§L 

x¥g¨j¥òŸëfë‹ égu© k‹w¤Â‹ ghªit¡F 

it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v© 

x¥gªjjhu® bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

x¥gªjòŸë 

bjhif 

x¥gªj¥òŸë 

rjÅj« 

1. 
ÂU. V. eluh#‹, 

Áyhš. 
3,63,300/- 

 

3,60,394/- 
(-) 0.80% 

FiwÎ  

2. 

M/s. VJB 
Construction & 

Contracts, 

b#a§bfh©l«. 

3,67,660/- 
(+) 1.20% 

TLjš 

mYtyf F¿¥ò : 

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il él 

 Fiwthd x¥g¨j¥òŸë bfhL¤JŸs ÂU. V.  

eluh#‹,  Áyhš   v‹gtuJ x¥g¨j¥òŸë  V‰fyh©. 

e.f.v©. 313/ 2017/ Ï1 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

138 b#a¦bfh§l© efuh£Áæš tUthŒ ãÂ - 2022-2023-‹ Ñœ 

%. 0.40 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš Ïªefuh£Áæš cŸs Mobile Toilet – 

I kuhk¤J gâfŸ nk‰bfhŸs 08.09.2022 m‹W 

x¥g¨j¥òŸë nfhçaÂš Ðœf§lthW tu¥bg‰WŸs Ïu§L 

x¥g¨j¥òŸëfë‹ égu© k‹w¤Â‹ ghªit¡F 

it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v© 

x¥gªjjhu® 

bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

x¥gªjòŸ

ë bjhif 

x¥gªj¥òŸ

ë rjÅj« 

1. 

ÂU. 

S.Jiukhw‹, 

F£l¡fiu. 
40,000/

- 

 

39,800/- 
(-) 0.50% 

FiwÎ  

2. 

ÂU. S.Ã¢ir, 

b#a§bfh©l

«. 

40,320/- 
(+) 0.80% 

TLjš 

  mYtyf F¿¥ò : 

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il  

él Fiwthd x¥g¨j¥òŸë bfhL¤JŸs ÂU.S. 

Jiukhw‹, F£l¡fiu v‹gtuJ x¥g¨j¥òŸë  V‰fyh©. 

              e.f.v©. 5328/ 2021/ Ï1 

 mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

139 b#a¦bfh§l© efuh£Áæš tUthŒ ãÂ - 2022-2023-‹ Ñœ 

%. 1.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oš Ïªefuh£Á mYtyf¤Âš òÂajhf 

R.O Water Purifier - 1 v©â¡if bfhŸKjš brŒÍ« gâfŸ 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



nk‰bfhŸs 08.09.2022 m‹W x¥g¨j¥òŸë nfhçaÂš 

Ðœf§lthW tu¥bg‰WŸs Ïu§L x¥g¨j¥òŸëfë‹ égu© 

k‹w¤Â‹ ghªit¡F it¡f¥gL»wJ. 

t. 

v

© 

x¥gªjjhu® 

bga® 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

x¥gªjòŸ

ë 

bjhif 

x¥gªj¥òŸë 

rjÅj« 

1. 

M/s.Aqua 
Pure Tech , 
b#a§bfh

©l«. 
1,00,00

0/- 

 

85,000/- 
(-) 15.00% 

FiwÎ  

2. 

M/s.Aqua 
Solution, 

bgu«gÿ® 

90,000/- 
(-) 10.00% 

FiwÎ 

 mYtyf F¿¥ò : 

tu¥bg‰w Ïu©L x¥gªj¥òŸëfëš kÂ¥Õ£il  

él Fiwthd x¥g¨j¥òŸë bfhL¤JŸs M/s. Aqua 

 Pure Tech, b#a§bfh©l« v‹gtuJ x¥g¨j¥òŸë   

V‰fyh©. 

           e.f.v©. 3644/ 2021/ Ï1 

29.09.202

2 

140 b#a§bfh©l« efuh£Áæš nkšãiy Ú® nj¡f¤ bjh£o 

Ïa¡Fgt®fŸ k‰W« FoÚ® gâahs®fŸ gâæl¤Âš 

Âd¡Tè gâahs®fis bfh©L x¥gªj mo¥gilæš 

gâfŸ nk‰bfhŸs¥g£L x¥gªj fhy« 30.09.2022 cl‹ 

Kotil»wJ. nkY©, nk‰f§l gâahsªfŸ v§â¡if 

ãªza© brŒjš bjhlªghf ÂU¤Âa tiuaiuæ‹ go x¥g¨j 

gâasªfis mik¤J¡bfhŸs  K‹bkhêÎ efuh£Á ãªthf 

Ïa¡Feª, br‹id mtªfS¡F mD¥Ã it¡f¥g£L 

elto¡ifæš cŸsJ. vdnt, ãªthf ãy‹ fUÂ, nk‰f§l 

x¥g¨j¤ij 01.10.2022 Kjš 31.12.2022 tiu fhy Ú£o¥ò brŒa 

kht£l M£Á¤jiytª mtªfshš m¦Ðfç¡f¥g£l éiy 

é»Â¥go Âd¡Tèæid tH¦fÎ© mj‰fhd bryéd¤ 

bjhifia efuh£Á FoÚª ãÂæèU¨J nk‰bfhŸsÎ© 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt§l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò: 

FoÚª gâæ‹ mtÁa¤ij fUÂ, k‹w© mDkÂ tH¦fyh©. 

e.f.v©.746 /2015 /Ï1 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

141 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš (v« V 2) Jiw muR 

Miz (ãiy) v©..123 ehŸ.09.09.2022 ‹go, AMRUT 2.0 

Â£l¤Â‹ Ñœ  %.17.28 Ïy£r¤Âš th®L v©.12 š, r®nt v©. 

241/16E š Fku‹ efçš òÂajhf  ó§fh mik¤jš gâ¡F 

ã®thf mDkÂ k‰W« Ñœ¡f©lthW ãÂ xJ¡ÑL 

brŒa¥g£LŸsij k‹w¤Â‹ gh®it¡F«, gÂé‰¡F«. 

t. 

v© 

gâæ‹  

égu« 

kÂ¥ÕL 

bjhif 

k¤Âa muR 

g§F¤ 

bjhif 

khãy muR 

g§F¤ 

bjhif 

efuh£Á 

g§F¤ 

bjhif 

1. 

th®L v©.12 š, 

r®nt v©. 241/16E 

š Fku‹ efçš 

òÂajhf ó§fh 

mik¤jš 

17.28 7.12 4.27 5.89 

mYtyf F¿¥ò : 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



k‹w« gÂÎ brŒayh«. 

  e.f.v©.  1999  / 2022 / Ï1 

29.09.202

2 

142 Ïªefuh£Á  Miza® ga‹gh£o‰F cŸs <¥ò thfd¤Â‰F 

(gÂÎ v©.TN-61 J 7078)  eh‹F la®fS« njŒªj ãiyæš 

cŸsjhš òÂajhf eh‹F la®fŸ bfhŸKjš brŒa MF« 

c¤njr bryéd¤ bjhif %.35,000/-¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ ef®k‹w jiyt® mt®fë‹ 

K‹ mDkÂ bg‰W bjhl® elto¡iffŸ nk‰bfhŸs¥g£lJ. 

k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F«. 

  e.f.v©.  4265 / 2021 / Ï1 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

143 efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe®, br‹id mt®fsJ foj« 

e.f.v©.19009/2022/ SBM-1 ehŸ.04.08.2022-‹go, mçaÿ® 

kht£l«, b#a§bfh©l« efuh£Áæš Âl¡fêÎ nkyh©ik 

Â£l¤Â‹ Ñœ F¥ig »l§»š fhy§fhykhf nj§»ÍŸs 

F«gigæid Bio – Mining Kiw¥go Ãç¤J m¥òw¥gL¤J« 

gâ¡F kÂ¥ÕL jah® brŒa VJthf F¥igfis Contour 

Level Survey vL¤J mj‹ bfhŸsséid ã®za« brŒJ ju 

nfhç M/s. Step Land Survey Conssultants, gh©onrç v‹w 

ãWtd¤Â‰F foj« mD¥g¥g£lÂš nf£ò g£oaš 

tu¥bg‰WŸsd. vdnt,  bjhif %.20,650/- brY¤Âl 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

 Â£l gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ ef® k‹w jiyt® mt®fë‹ K‹ mDkÂ 

bg‰W nk‰f©l bjhif brY¤j¥g£lJ. k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F«. 

e.f.v©. 3233 / 2022 / Ï1 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

144 Ï¨efuh£Áæš òÂa mYtyf f£ol¤Â‰F òÂa ä‹ Ïiz¥ò 

tH§f Ïizajs« _y« gÂÎ brŒa¥g£lÂš , nf£ò g£oaš 

tu¥bg‰WŸsd. vdnt,  bjhif %.1,05,236/- brY¤Âl 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

gâæ‹ mtru mtÁa« fUÂ ef®k‹w jiyt® 

mt®fë‹ K‹ mDkÂ bg‰W nk‰f©l bjhif 

brY¤j¥gL»wJ. k‹w¤Â‹ gh®it¡F« gÂé‰F«. 

  e.f.v©.  310  / 2015 / Ï1 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

145 Ï¨efuh£Áæš òÂa mYtyf f£ol¤Âš jiytª k‰W© efª 

k‹w T£l miwfëš 6 v§â¡if bfh§l Fëª rhjd¥ 

bg£ofŸ (A/C) bfhŸKjš brŒa MF© c¤njr bryéd¤ 

bjhif %.4.00 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©.  310  / 2015 / Ï1 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

146 Ïªefuh£Á¡F£g£l th®L v©:3-š ÐH¡FoæU¥ò nky¤ 

bjUéš  òÂajhf ÁWghy© mik¡f MF© c¤njr bryéd¤ 

bjhif %.1.20 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

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

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



k‹w« mDkÂ më¡fyh«.   

  e.f.v©.  4444  / 2021 / Ï1 

29.09.202

2 

147 Ïªefuh£Á¡F£g£l th®L v©:20-š   nkhêa‹¤  bjUéš  

òÂajhf ÁWghy« mik¡f MF« c¤njr bryéd¤ bjhif 

%.2.50 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 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

148 efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe®, br‹id mt®fsJ foj« 

e.f.v©.19009/2022/  SBM-1 ehŸ.04.08.2022-‹go, mçaÿ® 

kht£l«, b#a§bfh©l« efuh£Áæš Âl¡fêÎ nkyh©ik 

Â£l¤Â‹ Ñœ F¥ig »l§»š fhy§fhykhf nj§»ÍŸs 

F«gigæid Bio – Mining Kiw¥go Ãç¤J m¥òw¥gL¤J« 

gâ¡F kÂ¥ÕL jah® brŒa VJthf F¥igfis Contour 

Level Survey vL¤J mj‹ bfhŸsséid ã®za« brŒJ ju 

nfhç m©zh gšfiyfHf«, br‹id v‹w ãWtd¤Â‰F 

foj« mD¥g¥g£lÂš nf£ò g£oaš tu¥bg‰WŸsd. vdnt,  

bjhif %.1,77,000/- brY¤Âl k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

      Â£l gâæ‹mtÁa« fUÂ k‹w« mDkÂ tH§fyh« 

e.f.v©. 3233/ 2022 / Ï1 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

149 20 22-2023ஆம்  ஆண்டு  முதல்  20 24-2025ஆம்  ஆண்டு  யனப  

மூன்று  ஆண்டிற்கு  ஜெனங்ஜ ொண்டம்   பொட்சினின்  

பொநரிப்ிலுள்  வருந்து  ினனத்தில்  உள்   ட்டண  

 மியனனின  திசரி   ட்டணம்  யசூல்  ஜசய்மம்  

உரிநத்திற்கு  நறு  ஜொது  ஏம்  நற்றும்  குறு ின ொ  

ப்ந்தப்புள்ி  03 .08 .20 22ம்  வததினன்று  நொயட்ட  அயில்  

தி பன்  ொிதமில்  யிம்பம்  ஜசய்து  வநற்டி , இத்திற்கு  

26 .0 8 .20 22-ம்  வததி  அன்று  நறு  ஜொது  ஏம்  / குறு ின ொ  

ப்ந்தப்புள்ி ள்  வ ொரினதில் ,  ப்ந்தப்புள்ி  ஏதும்  

யபயில்ன .  ருயர்  நட்டும்  ஏத்தில்   ந்து  ஜ ொண்டு  

னயப்பு  ஜதொன  /  ஜசொத்துநதிப்பு  சநர்ப்ித்து  வநற்க் ண்ட  

இத்திற்கு  உனர்ந்தஏக்வ ள்யி  வ ொரினதன  நன்த்தின்  

ொர்னயக்கு ம்  ,  தியி ற்க்கும் .  

ய. 

எ
ண் 

இத்தின் 

யியபம் 

ஏதொபர் / 

ப்ந்ததொபர் ஜனர் 

நற்றும் மு யரி 

(திருயொர் ள்) 

ப்ந்தப்பு
ள்ி 

ஜதொன                          

ரூ. 

உனர்ந்த 

ஏக் 

வ ள்யித் 

ஜதொன                     

1 .  வருந்துி
னனத்திலு
ள்  ட்டண 

 மிப்ன
னில் திசரி 

 ட்டணம் 

யசூல் 

ஜசய்மம் 

உரிநம் 

திரு .ச .ிச்னச  

த/ஜ .சொதி  

ிள்ன ,                    

11 ,சன்தி  ஜதரு ,  

ஜெனங்ஜ ொண்டம்
.  

2 ,00, 000  3 ,85 ,000  

அலுய  குிப்பு .  

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 



வநற்டி  இத்திற்கு  திரு .ச .ிச்னச  என்ய ர்  நட்டும்  

 ந்துஜ ொண்டு  வ ொரிமள்  உனர்ந்த  ஏக்  வ ள்யி  ஜதொன  ரூ . 

3,85 ,000/- ஐ  நன் த்தின்  ப்புத லுக்கும்  நற்றும்  உத்திபவு  

அனுநதி  யமங்குயதற்கும்  நன்ம்  அனுநதி  அிக் ொம் .  

e.f.v©.233 / 2021 /அ1  

29.09.202

2 

150 b#a§bfh©l« efuh£Á¥ gFÂ brªJiw nuhL kahd¤Âš 

%.80.00 y£r«   kÂ¥Õ£oš eÅd vçthÍ jfd nkil mik¡F« 

gâ KoÎ‰W eilKiwæš cŸsJ. Ïªãiyæš nk‰f©l 

eÅd vçthÍ gGJ milªJ cŸsjhš.  mjid rç brŒa 

MF« c¤njr bryéd¤ bjhif %. 5.30 Ïy£r¤Â‰F 

k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

bghJ k¡fŸ ey‹ fUÂ, nk‰f§l bryéd¤ij bghJ 

ãÂæèU¨J nk‰bfhŸsyh©. k‹w« mDkÂ¡fyh«. 

e.f.v©. 311 / 2015 / Ï1 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

151 b#a§bfh©l« efuh£Áæš òy v© 85-3 š mikªJŸs eÅd 

vçthÍ jfd  bghJk¡fŸ ga‹gh£o‰F bfh©L tU« 

bghU£L VjhtJ xU bghJ ey mik¥ò _y« gâia 

nk‰bfhŸs m¿ÎW¤j¥g£lJ. m›thnw nuh£lç r§f« 

b#a§bfh©l« mt®fŸ K‹ tªjd® mt®fS¡F miz¤J 

és¡f§fS« më¡f¥g£lJ. j‰rka« bfhnuhdh ngçl® fhy« 

v‹gjhš mt®fŸ vçthÍ jfd nkilæš xU Áy gâfis 

brŒJ jU«go Mizaçl« nfhç¡if it¤jd®. Ï¥gâia 

cldoahf brŒJ Ko¡f j‰rka« Ïayhj fhuz¤jhš efuh£Á 

ã®thfnk j‰fhèfkhf x¥gªj mo¥gilæš mDgt« cŸs 

_‹W gâahs®fis it¤J 01.05.2021 Kjš 30.06.2022 

tiuæš  gâ nk‰bfhŸs¥g£lJ. våD«, nk‰f©l jfd 

nkilæš kuhkh¤J gâfŸ Ko‰Wl‹ Ãw xU bghJ ey 

mik¥Ãl« x¥gil¡F« tiu j‰fhèfkhf _‹W 

khj§fS¡F nk‰go x¥gªj gâahs®fis it¤J vçô£L« 

gâfis nk‰bfhŸs kht£l M£Áa® mt®fë‹ éiy 

étu¥g£oaèš 2020-21-š cŸs go _‹W gâahs®fis 

Û©L« gâæš mk®¤Â¢ bfhŸsÎ« mt®fS¡fhd c¤njr 

r«gs¤ bjhif %.1,50,000/-¡F« nkY«, V‰fdnt cŸs 

btë¡ bfhz®Î (Out Sourcing ) x¥gªjjhu® _y« nk‰go 

gâahs®fis bg‰W gâ nk‰bfhŸsÎ« k‹w¤Â‹ mDkÂ 

nt©l¥gL»wJ. 

mYtyf F¿¥ò : 

 bghJ k¡fŸ ey‹ fUÂ k‹w«  mDkÂ tH§fyh« . 

             e.f.v©.  4780 / 2021 / v¢1 

mDkÂ 

tH§f¥gL»wJ 

29.09.202

2 

152 20 22-2023ஆம்  ஆண்டு  முதல்  20 24-2025ஆம்  ஆண்டு  யனப  

மூன்று  ஆண்டிற்கு  ஜெனங்ஜ ொண்டம்   பொட்சி க்குட்ட்ட  

ஜசங்குந்தபுபம்  ஆட்டினச்சி   னடனின  டத்திக்ஜ ொள்லம்  

உரிநத்திற்கு  நறு  ஜொது  ஏம்  நற்றும்  குறு ின ொ  

ப்ந்தப்புள்ி  03 .08 .20 22ம்  வததினன்று  நொயட்ட  அயில்  

தி பன்  ொிதமில்  யிம்பம்  ஜசய்து  வநற்டி , இத்திற்கு  

26 .0 8 .20 22-ம்  வததி  அன்று  நறு  ஜொது  ஏம்  / குறு ின ொ  

ப்ந்தப்புள்ி ள்  வ ொரினதில் ,  ப்ந்தப்புள்ி  ஏதும்  

யபயில்ன .  ருயர்  நட்டும்  ஏத்தில்   ந்து  ஜ ொண்டு  

னயப்பு  ஜதொன  /  ஜசொத்துநதிப்பு  சநர்ப்ித்து  வநற்க் ண்ட  

இத்திற்கு  உனர்ந்தஏக்வ ள்யி  வ ொரினதன  நன்த்தின்  
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ொர்னயக்கு ம்  ,  தியி ற்க்கும் .  

ய. 

எ
ண் 

இத்தின் 

யியபம் 

ஏதொபர் / 

ப்ந்ததொபர் ஜனர் 

நற்றும் மு யரி 

(திருயொர் ள்) 

ப்ந்த
ப்புள்ி 

 

ஜதொன                          

ரூ. 

உனர்ந்த 

ஏக் 

வ ள்யி
த் 

ஜதொன                    

ரூ. 

1 .  ஜசங்குந்தபுபம் 

ஆட்டினச்சி 
 னட 

டத்திக்ஜ ொள்
லம் உரிநம் 

திரு . .தண்டொி  

த/ஜ . ினஜரு
நொள் ,                

3யது  ஜதரு ,  

ஜசங்குந்தபுபம்  

ஜெனங்ஜ ொண்டம் .  

15 ,000  23 ,600  

அலுய  குிப்பு .  

வநற்டி  இத்திற்கு  திரு . .தண்டொி  என்ய ர்  நட்டும்  

 ந்துஜ ொண்டு  வ ொரிமள்  உனர்ந்த  ஏக்  வ ள்யி  ஜதொன  ரூ . 

23 ,600/- ஐ  நன் த்தின்  ப்புத லுக்கும்  நற்றும்  உத்திபவு  

அனுநதி  யமங்குயதற்கும்  நன்ம்  அனுநதி  அிக் ொம் .  
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153 இங் ன 2022-2025 ஆம் ஆண்டு யனப மூன்று 

ஆண்டு லக்கு ஜொது ஏம் நற்றும் குறு ின ொ 

ப்ந்தப்புள்ி 20.01.2022 ஆம் வததி வ ொபப்ட்டும் நற்றும்  

நறு ஜொது ஏம் / குறு ின  ொ ப்ந்தப்புள்ி 26.08.2022 

ஆம் வததி வ ொரினதில் வருந்து ினனத்தில் யந்து ஜசல்லும் 

வருந்து லக்கு  ட்டணம் யசூல் ஜசய்மம் உரிநம் நற்றும் 

யொபச்சந்னதனில் சுங் ம் யசூல் ஜசய்து ஜ ொள்லம் உரிநத்திற்கு 

ஏம் வ ொப னயரும் முன்யபொததொல் வநற்டி குத்தன  

இங் ன துன மூம் 01.04.2022 முதல் யசூல் ஜசய்திட  

(Department Collection) ில் புக் (வடொக் ன்) நறு ஜொது ஏம் 

வ ொரும் யனபனில் யசூல் ஜசய்திட உள்லர் அச்ச  ங் ில் 

அச்சடிக்  ஆகும் உத்வதச ஜசயிம் ரூ.1,00,000/- க்கு   (ரூொய் 

ரு இட்சம் நட்டும்) நன்த்தின் அனுநதிக்கும் நற்றும் 

அச்ஜசயித் ஜதொன னின  பொட்சி ஜொதுிதினிிருந்து 

யமங்குயதற்கும் நன்த்தின் அனுநதிக்கு.       

mYtyf F¿¥ò :- 

நன்ம் அனுநதி யமங் ொம். 
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