
 
காைர��� நகரா
சி 

ம�ற� ெபா�� 

ெபா��-1 நிக�� தி�வ	
வ� ஆ� 2053 ப�லவ ஆ� மாசி மாத� 18� 

நா	 2022� ஆ� மா�� மாத� 2� நா	 (02.03.2022) �த�கிழைம காைல 10.00 
மண�யளவ�% நக�ம�ற அ(வலக)தி% உ	ள +,ட மடப)தி% நக�ம�ற 
உ./ப�ன�க
12 ஆைணயாளரா% பதவ�/ ப�ரமாண� ெச56 ைவ)த%.  

 

வ. 

எ�. 

நக�ம�ற உ��ப�ன�க� 

தி�வாள�க� 

உ��ப�ன� வ�பர! 

1 தி� கா�)திேகய� ெம 1 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

2 தி� நாகராஜ� 6 2வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

3 தி� ைம1ேக%ரா9 : 3வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

4 தி�மதி ெத5வாைன இ 4 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

5 தி�மதி சா<தி நா 5 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

6 தி�மதி ம=கய�1கரசி அ 6 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

7 தி� 2�பா( ஆ 7 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

8 தி� கண� ெசா 8 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

9 தி�மதி கலா க 9 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

10 தி�மதி நா�ச�ைம சி 10 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

11 தி� ெம5ய� சி 11 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

12 தி�மதி ராதா பா 12 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

13 தி� >கம6 சி)தி1 ெச 13வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

14 தி� மேனாகர� சி 14 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

15 தி�.ேச.>)6)6ைர 15 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

16 தி�மதி ப�ேலாமினா	 ேத 16 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

17 தி�மதி அ?சலி ேதவ� சி 17 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

18 தி� 2ணேசகர� நா 18 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

19 தி� ஹAதாB 6 19 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

20 தி� ேதவ� க 20 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

21 தி�மதி ராண� ெஜ5)6� ைச 21 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

22 தி� ரா�2மா� ெவ 22 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

23 தி�மதி ச)தியா கா 23 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

24 தி�மதி ேஹமலதா ெச 24 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

25 தி�மதி கனகவ	ளC ேசா 25 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

26 தி�மதி ம?Dளா க 26 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 



27 தி� ப�ரகாE ஆகா 27 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

28 தி�மதி திFயா ச 28 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

29 தி�மதி அ>தா ச 29 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

30 தி� வ�EGெப�மா	 கா 30வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

31 தி� Hமிநாத� D 31 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

32 தி�மதி அ>தா D 32 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

33 தி�மதி மல�வ�ழி ப 33 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

34 தி�மதி லி%லி ெதரB அ 34 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

35 தி� ெர)தின� ேகா 35 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

36 தி�மதி தன� சி 36 வ6 வா�� நக�ம�ற உ./ப�ன� 

  தமிJநா� மாநில ேத�த% ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களC� கLத� ந.க.எ./2159/2022/எ�.இ2 நா	.21.02.2022-�பL 
ேத�<ெத�1க/ப,ட 36 வா�� உ./ப�ன�க
12 இ�. (02.03.2022) காைல 10.00 மண�யளவ�% எ� >�னCைலய�%  
எ�னா% பதவ� ப�ரமாண� ெச56 ைவ1க/ப,ட6 

 

   ெபா�	-2 நிக�� தி�வ	
வ� ஆ� 2053 ப�லவ ஆ� மாசி மாத� 20� நா	 2022� ஆ� மா�� மாத� 4� நா	 (04.03.2022) 
ெவ	ளC1கிழைம காைல 09.30 மண�யளவ�% நக�ம�ற அ(வலக)தி% உ	ள +,ட மடப)தி% நக�ம�ற  
தைலவ� ேத�<ெத�)த% 
 
தமிJநா� மாநில ேத�த% ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களC� கLத� ந.க.எ./2159/2022/எ�.இ2 நா	.21.02.2022-�பL 
இ�. (04.03.2022) நக�ம�ற தைலவ�1கான ேத�த% காைல 06.30 மண�12 நட)த/ப,ட6.  நைடெபSற ேத�தலி% 
15வ6 வா�� உ./ப�னராகிய தி�.ேச.>)6)6ைர அவ�க	 ம,�ேம ேவ,�மT தா1க% ெச56	ளா�. 

ஆதலா% 15வ6 வா�� உ./ப�னராகிய தி�.ேச.>)6)6ைர அவ�க	  ேபா,Lய��றி ஏகமனதாக 
நக�ம�ற) தைலவராக ேத�<ெத�1க/ப,டதாக அறிவ�1க/ப,ட6.  
 

   ெபா�	-3 நிக�� தி�வ	
வ� ஆ� 2053 ப�லவ ஆ� மாசி மாத� 20� நா	 2022� ஆ� மா�� மாத� 4� நா	 (04.03.2022) 
ெவ	ளC1கிழைம ப�Sபக% 02.30 மண�யளவ�% நக�ம�ற அ(வலக)தி% உ	ள +,ட மடப)தி% நக�ம�ற 6ைண) 
தைலவ� ேத�<ெத�)த% 
 
தமிJநா� மாநில ேத�த% ஆைணய�, ெச�ைன அவ�களC� கLத� ந.க.எ.2159/2022/எ�.இ2 நா	.21.02.2022-�பL 
இ�. (04.03.2022) ப�Sபக% 02.30 மண�12 நக�ம�ற 6ைண) தைலவ�1கான ேத�த% நைடெபSற6.  நைடெபSற  
ேத�தலி% 18வ6 வா�� உ./ப�னராகிய நா.2ணேசகர� அவ�க	 ம,�ேம ேவ,�மT தா1க% ெச56 ஏS.1  
ெகா	ள/ப,ட6. 

ஆதலா% 18வ6 வா�� உ./ப�னராகிய தி�.நா.2ணேசகர� அவ�க	  ேபா,Lய��றி ஒ�மனதாக 
நக�ம�ற) 6ைண) தைலவராக ேத�<ெத�1க/ப,டதாக அறிவ�1க/ப,ட6. 

 

   ெபா�	-4 நிக�� தி�வ	
வ� ஆ� 2053  ப=2னC  மாத� 17 � நா	  31.03.2022� ஆ� மா�� மாத� 31ஆ� நா	 வ�யாழ1 
     கிழைம காைல 09.30 மண� அளவ�% நக�ம�ற அ(வலக)தி% உ	ள +,ட மடப)தி% நைடெபSற வAவ�தி/� 

ேம%>ைறயX,�1 2� நியமன1 2�, ஒ/ப<த1 2� உ./ப�ன�க	 ேத�த% 
     31.03.2022-� ேததிய�. நைடெபSற வAவ�தி/� ேம%>ைறயX,�1 2� உ./ப�ன�க	 ேத�த% 
 



     31.03.2022 அ�. காைல 9.30 மண�யளவ�% நகரா,சி நக�ம�ற +,ட அர=கி% நைடெபSற வAேம%>ைறயX� 
     2� உ./ப�ன� பதவ�1கான மைற>க) ேத�தலி% கீJகட ப,Lயலி% உ	ள உ./ப�ன�க	 ேபா,Lய��றி 
     ேத�Z ெச5ய/ப,� உ	ளா�க	 
     1.தி�மதி.சி.நா�ச�ைம  - 10வ6 வா�� உ./ப�ன� 
     2.தி�.ெச.>க�ம6 சி)தி1 - 13வ6 வா�� உ./ப�ன� 
     3.தி�மதி.அ.லி%லி திேரB - 34வ6 வா�� உ./ப�ன� 
     4,தி�.ேகா.ெர)தின�  - 35வ6 வா�� உ./ப�ன� 
 

ெபா�	-5 31.03.2022 அ�. காைல 9.30 மண�யளவ�% நகரா,சி நக�ம�ற +,ட அர=கி% நைடெபSற நிறமன12�  
     உ./ப�ன� பதவ�1கான மைற>க) ேத�தலி% தி�.ெசா.கண�, 8வ6 வா�� உ./ப�ன� அவ�க	 ேபா,Lய��றி 
     ேத�Z ெச5ய/ப,� உ	ளா�. 
 

   ெபா�	-6 31.03.2022 அ�. காைல 9.30 மண�யளவ�% நகரா,சி நக�ம�ற +,ட அர=கி% நைடெபSற ஒ/ப<த12� 
     உ./ப�ன� பதவ�1கான மைற>க) ேத�தலி% தி�.6.ஹAதாB, 19வ6 வா�� உ./ப�ன� அவ�க	 ேபா,Lய��றி 
     ேத�Z ெச5ய/ப,� உ	ளா�. 
 
                   (ஒ�..இரா.ெல,Dமண�) 
                  ேத�த% நட)6� அ(வல� 
               காைர12L நகரா,சி 
 
 
      
      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.03.2022 ! ேததி மாைல 03.00 மண��� நைடெப(ற அவசர� *
ட நடவ��ைகக� 

தைலைம: தி�.ேச.,-.-.ைர அவ�க� 
ம�ற� ெபா�
க� 

நக�ம�ற தைலவ� அவ�க� ெகா�/ வ�! த0�மான! 

1 ெபா�	-1 Ïªefuh£Á fšÿç rhiy, R¥Ãukâaòu« Kjš ÅÂ, 100mo rhiy rªÂ¥ò ef® r®nt th®L 
v©.2, Ãsh¡.26, T.S.No.676 Ïl¤Âš Ïu©L rhiyfS¡F« eLéš cŸs gh®¡»§ Ïl¤Âš 
fšÿç rhiyia neh¡» jäHf K‹dhŸ Kjšt® K¤jäœ m¿P® mt®fS¡F KG cUt 
bt©fy Áiy mik¤Âl Ô®khå¡fyh«. 
 

த0�மான எ�.7 
த0�மான2�க�ப
ட. 
 

2 ெபா�	-2 2011 M« M©L Kjš cŸsh£Á mik¥òfëš nj®jš eilbgwhkš ÏUªj ãiyæš 
Kjštuhf gjéna‰w cl‹ cŸsh£Á nj®jiy el¤Â Ko¤J mÂš üW rjÅj bt‰¿ia 
bg‰W¤ jªj kh©òäF jäHf Kjšt® mt®fS¡F«, ef®òw cŸsh£Á Jiw mik¢r® 
kh©òäF m©z‹ nf.v‹.neU mt®fS¡F«, Cuf ts®¢Á Jiw mik¢r® m©z‹ 
nf.M®.bgçafU¥g‹ mt®fS¡F« e‹¿æid bjçé¡f Ô®khå¡fyh«. 

த0�மான எ�.8 
த0�மான2�க�ப
ட. 
 

3 ெபா�	-3 காைர12L நகரா,சி 2022ஆ� ஆL% ேதாராயமாக 1.50 இல,ச� ம1க	 வசி)6 வ�கி�றன�.  
ேம(� �திதாக ெபா./� ஏS.	ள இ<நக�ம�ற� ஐ<தா� கால)தி% நகரா,சி ப2திகளC% 
சாைலக	, மைழந\� வLகா%க	, ெத�வ�ள12க	 மS.� 2Lந\� வசதி >�ைமயாக கிைட1க 
ெபSற நகரா,சியாகZ� 2/ைபக	 இ%லா ]5ைமயான நகரா,சியாகZ�, வA நி(ைவக	 
இ%லாத வளமி1க நகரா,சியாகZ� உ�வா1கிட ஒ� மனதாக த\�மானC1கலா�. 

த0�மான எ�.9 
த0�மான2�க�ப
ட. 
 

4 ெபா�	-4 காைர12L நகரா,சி^ட� கீJகட ேப_ரா,சி மS.� ஊரா,சிகைள இைண)6 காைர12L 
நகரா,சிய�ைன மாநகரா,சியாக தர� உய�)தலா� 
1.ேகா,ைடa� ேப_ரா,சி 2.ச=கரா�ர� ஊரா,சி 3.ேகாவ�b� ஊரா,சி 4.இ(/ப12L ஊரா,சி 
5.அAய12L ஊரா,சி 6.அமராவதி�]� ஊரா,சி 

த0�மான எ�.10 
த0�மான2�க�ப
ட. 
 

 

*
ட! 
நைடெப(ற 

நா� 

வ. 
எ� 

ெபா�� வ�வர! 
*
ட-தி�  

,�5 

31.03.2022 

1 

இ<நகரா,சி வா�� எ.1% Dவாதி நகA% சி. பால� அைம12� பண�1கான மதி/பX� _.5.00  இல,ச)திS2 ம�ற)தி� 

அTமதி ேவட/ப�கிற6. 

அ(வல12றி/� :   

                            ம�ற� அTமதி1கலா�. 

(ந.க.எ.377/2022/இ1) 

த0�மான எ�.11 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

2 

இ<நகரா,சி வா�� எ.2% இைட�சி ஊரண� ெதS2 சி. பால� அைம12� பண�1கான மதி/பX� _.5.00  இல,ச)திS2 

ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 

அ(வல12றி/� :   

                      ம�ற� அTமதி1கலா�.                                (ந.க.எ.377/2022/இ1) 

த0�மான எ�.12 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 



3 

இ<நகரா,சி வா�� எ.3% ஆ.>க� நக� G Block ப2திய�% தா�சாைல  அைம12� பண�1கான மதி/பX� _.15.50  

இல,ச)திS2 ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 

அ(வல12றி/� :   

                      ம�ற� அTமதி1கலா�.                                  (ந.க.எ.377/2022/இ1) 

த0�மான எ�.13 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

4 

இ<நகரா,சி வா�� எ.4% ப�	ைளய� ேகாவ�% ெத�வ�% கழிZ ந\� வா51கா% மS.� சி. பால� அைம)த% மS.� 

ெச1காைல சிவ� ேகாவ�% ெத�வ�% ேபவ� ப�ளா1 சாைல   அைம12� பண�1கான மதி/பX� _.8.00 இல,ச)திS2 

ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 

அ(வல12றி/� :   

                      ம�ற� அTமதி1கலா�.                                   (ந.க.எ.377/2022/இ1) 

த0�மான எ�.14 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

5 

இ<நகரா,சி வா�� எ.5% திலக� நக�  ப2திய�%  உய�மி� ேகா�ர வ�ள12    அைம12� பண�1கான மதி/பX� _.7.00  

இல,ச)திS2 ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 

அ(வல12றி/� :   

                      ம�ற� அTமதி1கலா�.                                   (ந.க.எ.377/2022/இ1) 

த0�மான எ�.15 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

6 

இ<நகரா,சி வா�� எ.6% ெச1காைல ேரா� மS.� காேல9 ேரா� ப2திய�% சி. பால�  மS.� கழிZந\� வா51கா% 

அைம12� பண�1கான மதி/பX� _.13.00  இல,ச)திS2 ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 

அ(வல12றி/� :   

                   ம�ற� அTமதி1கலா�.                                       (ந.க.எ.377/2022/இ1) 

த0�மான எ�.16 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

7 இ<நகரா,சி வா�� எ.7% மாதவ� 2.12 ெத� மS.� ெத�னவ� 2.12ெத� ப2திகளC% ேபவ� ப�ளா1 தள�   

அைம12� பண�1கான மதி/பX� _.8.20  இல,ச)திS2 ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 

அ(வல12றி/� :   

                       ம�ற� அTமதி1கலா�.                                     (ந.க.எ.377/2022/இ1) 
 

த0�மான எ�.17 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

31.03.2022 

8 இ<நகரா,சி வா�� எ.8% >)திைரய�  ெத�வ�% ேபவ� ப�ளா1 தள� மS.� கழிZந\� வா51கா%    அைம12� 

பண�1கான மதி/பX� _.16.00  இல,ச)திS2 ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 

அ(வல12றி/� :   

                      ம�ற� அTமதி1கலா�.                                      (ந.க.எ.377/2022/இ1) 
 

த0�மான எ�.18 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

9 Ïªefuh£Á th®L v©.9š t©zh‹ Fs« gFÂæš   ngt® Ãsh¡ js« k‰W« fêÎÚ® thŒ¡fhš   mik¡F« 
gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.14.00  Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                    (e.f.v©.377/2022/Ï1) 
 

த0�மான எ�.19 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

10 Ïªefuh£Á th®L v©.10š KÜ°tu‹ nfhéš rªJ     ngt® Ãsh¡ js« k‰W« KÜ°tu‹ nfhéš nur‹ 
filæš gGJ gh®¤jš  k‰W« guhkç¥ò gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.8.30  Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 
 

த0�மான எ�.20 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 



11 Ïªefuh£Á th®L v©.11š fhªÂòu« 1 tJ ÅÂæš fêÎÚ® thŒ¡fhš k‰W« if¥Ão Rt®  mik¡F« 
gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.3.50  Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.21 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

12 Ïªefuh£Á th®L v©.12š K¤Jg£oz« 3tJ ÅÂ bj‰F FW¡F bjUéš  ngt® Ãsh¡ js« mik¤jš 
k‰W« IŒad® r‹dÂ bjUéš fêÎÚ® thŒ¡fhš  Rt® ca®¤J«  gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.9.80 Ïy£r¤Â‰F 
k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                    (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.22 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

13 Ïªefuh£Á th®L v©.13 š Ûdh£Áòu« k‰W« gŸëthrš FW¡F bjU¡fëš   ngt® Ãsh¡ js« mik¡F«  
gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.16.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.23 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

31.03.22 

14 Ïªefuh£Á th®L v©.14 š nghÄ° fhyâ Ã‹òw«    ngt® Ãsh¡ js« mik¡F«  gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.8.00 
Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.24 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

15 Ïªefuh£Á th®L v©.15 š br¡fhiynuhL th®L v©.4,5,15 M»a th®L rªÂ¥òfëš ÁWghy« mik¡F«  
gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.12.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.25 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

16 Ïªefuh£Á th®L v©.16 š gÂbd£lh«go ef® k‰W« mHf¥g‹ FW¡F bjU¡fëš   ngt® Ãsh¡ js« 
mik¡F«  gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.5.10 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.26 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

17 Ïªefuh£Á th®L v©.17š F£br£  FW¡F rªJfëš   ngt® Ãsh¡ js« mik¡F«  gâ¡fhd kÂ¥ÕL 
%.8.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.27 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

18 Ïªefuh£Á th®L v©.18š Nlhkâòu« rªÂ¥òfëš ca®ä‹ nfhòu és¡F    mik¡F«  gâ¡fhd 
kÂ¥ÕL %.7.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.28 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

19 Ïªefuh£Á th®L v©.19š Óåthr ef® 2tJ bjUéš jh® js« k‰W« fêÎÚ® thŒ¡fhš  mik¡F«  
gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.7.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.29 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

20 Ïªefuh£Á th®L v©.20š r®¢ 1tJ ÅÂ, 2tJ ÅÂ, 3tJ ÅÂ k‰W« FW¡F bjU¡fëš  jh® js« k‰W« த0�மான எ�.30 



fêÎÚ® thŒ¡fhš  mik¡F«  gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.12.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

21 Ïªefuh£Á th®L v©.21š kânkfiy bjUéš   ngt®Ãsh¡ js« mik¡F«  gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.8.50 
Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.31 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

22 Ïªefuh£Á th®L v©.22š òUnõh¤jk‹ bjU k‰W« ku¡fil ÅÂæš   ngt® Ãsh¡ js« mik¡F«  
gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.9.80 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.32 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

23 Ïªefuh£Á th®L v©.23š KÜ°tu‹ nfhéš rªÂš ngt® Ãsh¡ js« mik¡F«  gâ¡fhd kÂ¥ÕL 
%.14.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.33 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

24 Ïªefuh£Á th®L v©.24š K¤jyh«k‹ nfhéš ÏUªJ ARA bjU tiu FoÚ® FHhŒ mik¡F«  gâ¡fhd 
kÂ¥ÕL %.5.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.34 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

25 Ïªefuh£Á th®L v©.25š kUJgh©oa® bjUéš g»®khd FHhŒ (D Main)   mik¡F«  gâ¡fhd kÂ¥ÕL 
%.0.80Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.35 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

26 Ïªefuh£Á th®L v©.26š fhsthŒ bgh£lš Kjš FW¡F bjUéš ngt® Ãsh¡ js« mik¡F«  gâ¡fhd 
kÂ¥ÕL %.9.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.36 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

27 Ïªefuh£Á th®L v©.27š K¤Juhkè§f« ef® gFÂæš ÁWghy« mik¡F«  gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.5.00 
Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 
 

த0�மான எ�.37 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

28 Ïªefuh£Á th®L v©.28š Mæu« f©QilahŸ ÅÂæš jh® js«  mik¡F«  gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.7.00 
Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.38 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 



 

29 Ïªefuh£Á th®L v©.29š Ïuhk»UZz 6tJ FW¡F bjUéš ngt® Ãsh¡ js« k‰W« fêÎÚ® thŒ¡fhš  
mik¡F«  gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.10.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.39 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

30 Ïªefuh£Á th®L v©.30š r¤Âah ef® k‰W« gR«kl« ÅÂ rªÂ¥òfëš ÁWghy« mik¡F«  gâ¡fhd 
kÂ¥ÕL %.5.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.40 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

31 Ïªefuh£Á th®L v©.31š xsitah® bjUéš ngt® Ãsh¡ js« mik¡F«  gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.9.80 
Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.41 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

32 Ïªefuh£Á th®L v©.32š òJrªij FW¡F bjU k‰W« r¤Âah ef® gFÂæš mikªJŸs fê¥Ãl¤Âš 
gGJ k‰W« guhkç¥ò nk‰bfhŸStj‰fhd   kÂ¥ÕL %.5.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.42 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

33 Ïªefuh£Á th®L v©.33, gdªnjh¥Ãš  ÁWghy« mik¡F«  gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.5.00 Ïy£r¤Â‰F 
k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.43 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

34 Ïªefuh£Á th®L v©.34, eh¢Rênaªjèš  ÁWghy« mik¡F«  gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.12.00 Ïy£r¤Â‰F 
k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.44 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

35 Ïªefuh£Á th®L v©.35, it¤Âaè§fòu« k‰W« eh¢Rênaªjš gFÂæš ngt® Ãsh¡ js« k‰W« fêÎÚ® 
thŒ¡fhš mik¡F«  gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.13.00 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.45 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

36 Ïªefuh£Á th®L v©.36, K¤Jkhça«k‹ nfhéš FW¡F bjU¡fëš ngt® Ãsh¡ js« mik¡F«  
gâ¡fhd kÂ¥ÕL %.9.20 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.46 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

37 Ïªefuh£Áæš brŠir ca®ãiy Ú®nj¡f bjh£oæèUªJ ehfè§f¥ÃŸis bjU tiu FoÚ® FHhŒ 
mik¡F« gâ %.16.50 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.47 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 



 
38 Ïªefuh£Áæš MœJis »z‰¿š ÏUªJ fHåthrš ca®ãiy Ú®nj¡f bjh£o tiu FoÚ® FHhŒ 

mik¡F« gâ %.3.50 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   k‹w« mDkÂ¡fyh«.        (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.48 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

39 Ïªefuh£Áæš rh¤j¥gh ó§fh  ca®ãiy Ú®nj¡f bjh£oæèUªJ r©Kfuh#h ghš ãiya« tiuæš FoÚ® 
FHhŒ mik¡F« gâ¡F %.2.50 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.49 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

40 Ïªefuh£Áæš kf®neh‹ò   ca®ãiy Ú®nj¡f bjh£oæèUªJ Ïila® bjU rªÂ¥ò tiuæš FoÚ® FHhŒ 
mik¡F« gâ¡F %.6.75 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.50 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

41 Ïªefuh£Áæš òJrªij Kjš jªij bgçah® ef® fhënfhéš tiuæš  FoÚ® FHhŒ mik¡F« gâ¡F 
%.3.50 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.51 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

42 Ïªefuh£Áæš bt§flhry« br£oah® bjUéš  FoÚ® FHhŒ mik¡F« gâ¡F %.6.30 Ïy£r¤Â‰F 
k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.52 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

43 Ïªefuh£Áæš fHåthrš nuhL MœJis »z‰¿š ÏUªJ fHåthrš  ca®ãiy Ú®nj¡f bjh£o tiu 
FoÚ® FHhŒ mik¡F« gâ¡F %.3.50 Ïy£r¤Â‰F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYty¡F¿¥ò :   
    k‹w« mDkÂ¡fyh«.                                   (e.f.v©.377/2022/Ï1) 

த0�மான எ�.53 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

44 fhiu¡Fo efuh£Á¡F brhªjkhd th®L v©.2, Ãsh¡ v©.18, efusit v©.559š cŸs thu¢rªijæš 
f£lz« tNš brŒÍ« cçik¡F 2022-2025« M©o‰fhd bghJ Vy« k‰W« x¥gªj¥òŸë 23.03.2022 m‹W 
nfhu¥g£lJ. nk‰go F¤jif Ïd¤Â‰F Ñœ¡fhQ« étu¥go 2 eg®fŸ k£L« Vy¤Âš fyªJ bfh©l égu« 
k‹w¤Â‹ gh®it¡F« Koé‰F« it¡f¥gL»wJ. 
t.v©. Vyjhu® bga® k‰W« Kftç (ÂUths®fŸ) Vy« nfhça bjhif 

1 ÂUkÂ.o.ß£lh,221,bkæ‹nuhL, mça¡Fo %.16,53,500/- 
2 ÂU.é.f.V.Ãughf®,11, nr¡»Hh® bjU, bj‰F 

bjU, fhiu¡Fo. 
%.16,53,000/- 

nk‰go tu¥bg‰w Ïu©L Vyjhu®fëš ÂUkÂ.o.ß£lh, mça¡Fo v‹gt® %.16,53,500/-¡F mÂfg£r bjhif 
nfhçÍŸsh®, Ï¤bjhifahdJ _‹wh©L ruhrç bjhifia él %.3,20,577/-TLjyhfÎ« flªj M©L 
F¤jif bjhifia él %.2,55,041/- TLjyhfÎ« ÏU¥gjhš nk‰go Ïd¤ij 01.04.2022 Kjš _‹W tUl 
fhy¤Â‰F ÂUkÂ.o.ß£lh, 221, bkæ‹ nuhL mça¡Fo v‹gtU¡F F¤jif cçk« tH§f k‹w¤Â‹ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò  : k‹w« mDkÂ¡fyh«. 
                            (e.f.v©.5440/2021/m1) 

த0�மான எ�.54 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 



 

45 காைர12L நகரா,சிய�% ெபா6Dகாதார/ப�Aவ�% இய=கி வ�� கீJ1கட வ�பர�பL உ	ள 20 
வாகன=க
12 இ�:ர�B சாைல வA பDைம வA மS.� வ�ட<திர பராமA/�1காக வ,டார 
ேபா12வர)6 அ(வல)திS2 ெச()த ேவLய FC FEES ஆகியவSைற Online lல� பணமாக 
ெச()6வதS2 01.04.2022 >த% 31.03.2023 வைர உ	ள கால)திS2 ேதைவ/ப�� உ)ேதச ெசலவ�ன� 
_.10.00 இல,ச)திS2 ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 

1. TN63 AX 7205  - o¥g® yhç 
2. TN63 T 2417 - o¥g® yhç 
3. TN63 U 9666 -              o¥g® yhç 
4. TN63 AT 7828 - fh«ng¡l® yhç 
5. TN25 AQ 8404 - fh«ng¡l® yhç 
6. TN63 AY 4119 - n#.Á.Ã. 
7. TN63 PV 3321 - b#£uh£ 
8. TN63 BX 2045 - lhlh VÁ 
9. TN63 BX 2021 - lhlh VÁ 
10. TN63 BY 5323 - lhlh VÁ 
11. TN63 BY 5314 - lhlh VÁ 
12. TN63 BX 2072 - lhlh VÁ 
13. TN63 BW 0204 - lhlh VÁ 
14. TN63 BW 0243 - lhlh VÁ 
15. TN63 BV 5405 - lhlh VÁ 
16. TN63 BV 5423 - lhlh VÁ 
17. TN63 BW 0202 - lhlh VÁ 

18. TN63 CY 1770 - மினC JCB 

19. TN63 CY 2809  -     JCB  

20.  TN63 T 2437     -          nl§f® yhç 

அ6வலக� �றி�7 : 
1. அTமதி1கலா�. 

(ந.க.எ.990/2022/எ�1) 
 

த0�மான எ�.55 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

46 காைர12L நகரா,சிய�% ெபா6Dகாதார/ப�Aவ�% ெகாேரானா பரவ% த�/� நடவL1ைகக	 
ேமSெகா	ள/ப,� வ�கிற6. அத�பL கபDர 2Lந\� அரD ம�)6வமைனய�(� சி)த 
ம�)6வமைனய�(� கா5�சி கால>ைறபL ெபா6ம1க
12 ப%ேவ. ப2திகளC% வழ=க/ப,� 
வ�கிற6. கபDர 2Lந\� கா5�ச எAவா^ சிலிட�க	 ேதைவ இ�/ப�� 2022 – 2023� ஆLS2 
உ)ேதச ெசலவ�ன)ெதாைக _.60,000/- 12 ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 
அ6வலக� �றி�7 : 

1. அTமதி1கலா�.                 (ந.க.எ.1379/2020/எ�1) 

த0�மான எ�.56 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 



 

47 காைர12L நகரா,சிய�% ெபா6Dகாதார/ப�Aவ�% ெட=2 த�/� ெதாட� நடவL1ைகக	 
ேமSெகா	ள/ப,� வ�கிற6.  அத�பL ெட=2 த�/� மS.� ஏoB ெகாD �� உSப)திைய 
த�1கZ� வ \�ேதா.� ெட=2 த�/� வ�ழி/�ண�Z நடவL1ைக ேமSெகா	ள DBC பண�யாள�க	 
(DOMESTIC BREEDING CHECKER) நியமி)6 பண�யாSறி வ�கி�றன�.  இவ�க
12 மாவ,ட ஆ,சிய� 
அ(வலக தினசA ஊதிய ப,Lயலி�பL ச�பள� வழ=க/ப,� வ�கிற6. 
 ேமSபL DBC பண�யாள�க	 தினசA 1 DBC பண�யாள�க	 50 வ \�க	 வ \த� ஒ� வார)திS2 6 
நா,க	 (ஞாய�. தவ�ர) 300 வ \�க	 பா�)6 வர ேவ��.  அத�பL, இ<நகரா,சி வAவ�தி/ப�� பL 
35463 வ \�க
�, 4593 வண�க நி.வன=க	 உ	ளதா% உ)ேதசமாக 118 DBC பண�யாள�க	 வைர 
நியமன� ெச5ய/பட ேவ��.  ேமSபL DBC பண�யாள�கைள நவ�ப� – 2021 >த% மா�� – 2022 
வைர தி�.T.ெச<தி%2மா�, ஒ/ப<ததார� பண�12 அT/ப� வ<தா�.  தSசமய� ேமSபL ஒ/ப<ததார� 
மா�� 2022-உட� >Lவைடவதா% �தியதாக ஒ/ப<த/�	ளC ஏ/ர% 2022 >த% மா�� 2023 வைர 
ைவ1க/பட ேவ��. 
 எனேவ, மாத� 1-12 26 நா,க	 (ஞாய�. தவ�ர) மாவ,ட ஆ,சிய�, ஊதிய ப,Lய%பL, தினசA 
ஊதிய� _.270/- வ \த� 118 DBC பண�யாள�க	 12 மாத� நியமி1க உ)ேதச ெசலவ�ன� 118 x 270 x 26 = 1 
மாத� ஒ�றிS2 _.8,28,360/- வ \ர� 12 மாத)திS2 _.99.40,320/- ெசலவா2�.  ேமSபL DBC பண�யாள�க	 
118 நப�கைள 1 வ�ட)திS2 நியமன� ெச5யZ�, அதSகான உ)ேதச ெசலZ _.1,00,00,000/- (ஒ� 
ேகாL _பா5)-12 ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 
அ6வலக� �றி�7 : 

1. அTமதி1கலா�. 
(ந.க.எ.3245/2017/எ�1) 

 

த0�மான எ�.57 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

48 fhiu¡Fo efuh£Á bghJRfhjhu¥ Ãçéš 7 k‰W« 8tJ gFÂæš cŸs nfhê fêÎfŸ mf‰w 
ga‹gL¤j¥g£L tªj  TN63 BW 0202 v‹D« LCV thfd¤Â‹ »s¢ Ãis£ gGjilªJ  thfd« brašgl 
Ïayéšiy.nk‰go thfd¤Â‹ gGJfŸ Ó®brŒa c¤njr bryéd¤ bjhif %.6500-¡F  k‹w mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò:  mDkÂ¡fyh«. 

(e.f.v©. 531/2022/v¢1) 

த0�மான எ�.58 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

49 Ïªefuh£Á¡F brhªjkhd bghJ Rfhjhu¥ ÃçÎ o¥g® thfd« v©.  
TN63 T2417-¡F PTO Pump, Main Assembly set change spare and labour   gGJ Ó®brŒJ bgw 01.02.2022 m‹W 
éiy¥òŸëfŸ nfhçaÂš Ñœf©lthW _‹W éiy¥òŸëfŸ tu¥bg‰WŸsd. 

1. ÂU.fh®¤Â¡ f©z‹, M£nlh °ng®° & r®Å°, 
fhiu¡Fo       - %. 33,000/- 

2. ntY nkh£l®° ,¡uÎ‹ ef®, fhiu¡Fo   - %.35,500/- 
3. ÂU.nfv°.uFk¤Jšyh, u»kh ÏŠÁåaç§ x®¡°, 

fhiu¡Fo       - %.34,000/- 

த0�மான எ�.59 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 



bgw¥g£l _‹W éiy¥òŸëæš Fiwthd éiy¥òŸë tH§»a ÂU.fh®¤Â¡ f©z‹, M£nlh 
°ng®° & r®Å°, fhiu¡Fo mt®fë‹ éiy¥òŸëia V‰fÎ« mj‰fhd bjhif %.33,000/-¡F k‹w 
mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò:  
      1. k‹w« mDkÂ¡fyh«  

 2. Fiwthd éiy¥òŸëia V‰fyh«. 
(e.f.v©. 531 /2022/v¢1) 

 

50 காைர12L நகரா,சி12 ெசா<தமான ேகா,ைடa� சாைலய�% அைம<6	ள ஒ�=கிைண<த நவ \ன ம}� வ�Sபைன 
+ட)தி% க,டண� வ:% ெச5^� உAைம12 2022-2025� ஆLSகான ெபா6 ஏல� மS.� ஒ/ப<த/�	ளC 
23.03.2022 அ�. ேகார/ப,ட6. ேமSபL 2)தைக இன)திS2 ஒேர ஒ� ஒ/ப<த/�	ளC ம,�� வர/ெபSற6. 
30.03.2022 அ�. ேகார/ப,ட ம. ஏல� மS.� ஒ/ப<த/�	ளCய�% கீJ1காG� வ�வர/பL ஒ� நப� ம,�� 
ஒ/ப<த/�	ளCய�% கல<6 ெகாட வ�பர� ம�ற)தி� பா�ைவ12� >Lவ�S2� ைவ1க/ப�கிற6. 
வ.எ ஒ/ப<ததார� ெபய� மS.� >கவA 

(தி�வாள�க	) 
ஒ/ப<த/�	ளC ேகாAய 
ெதாைக  

1 

தி�.எ�.எB.ேகா2லகி�Eண�, 460, 
யாதவ� ெத�, கா1+�, கா1+� 
ேபாB,, >62ள)]� தா(கா, 
இராமநாத�ர� மாவ,ட�. 

_.4,51,000/- 

  ேமSபL வர/ெபSற ஒேர ஒ� ஒ/ப<த/�	ளCய�% தி�.எ�.எB.ேகா2லகி�Eண� எ�பவ� 
_.4,51,000/-12 ஒ/ப<த/�	ளC ேகாA^	ளா�. இ)ெதாைகயான6 l�றா� சராசA ெதாைகைய வ�ட _.41,175/- 
+�தலாக உ	ள6. ேமSபL இன)திS2 இ� >ைற ஏல� மS.� ஒ/ப<த/�	ளC ேகார/ப,� இ�>ைற^� ஒ� 
ஒ/ப<த/�	ளC ம,�ேம வ<6	ள6. எனேவ, ேமSபL ஒ/ப<த/�	ளC ம�ற)தி� பா�ைவ12� >Lவ�S2� 
ைவ1க/ப�கிற6. 
அ(வலக12றி/�: 
     ம�ற� >LZ ெச5யலா�. 

(ந.க.எ.5440/2021/அ1)                                                  

த0�மான எ�.60 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

51 efuh£Á ã®thf Miza®, br‹id mt®fë‹ R‰w¿¡if foj« e.f.v©.748/08/Ft2 ehŸ.21.09.2009š òÂa 
FoÚ® Ïiz¥ò tH§f Áy Ã‹g‰w j¡f m¿ÎiufŸ tH§f¥g£LŸsJ.  òÂa FoÚ® Ïiz¥ò bgW«  Å£L 
cçikjhu‰F FHhŒ gÂ¡f rhiyia nrj¥gL¤J« nghJ efuh£Á¡F brY¤jnt©oa rhiy Óuik¥ò 
f£lz« x›bthU tUlK« Kªija M©Lf£lz¤ij él 5% ca®¤Â tNè¡f¥gl nt©L« vd 
F¿¥Ãl¥g£LŸsJ.  mj‹ mo¥gilæš Ñœf©lthW 2022-2023« M©o‰F 01.04.2022 Kjš òÂa FoÚ® 
FHhŒ Ïiz¥Ã‰fhd rhiy Óuik¥ò f£lz« é»j¤ij Ñœf©lthW 5% ca®¤Â ã®za« brŒtj‰F 
k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

Ïil¥g£l öu« 
fU§fy #šè/k© 

rhiy 
jh® rhiy 

Ábk©l fh‹Ñç£ 
rhiy 

0-30 Û£l® 1920.00 4065.00 4755.00 
31-90 Û£l® 3015.00 5155.00 5780.00 

த0�மான எ�.61 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 



0-6 Û£l® 1920.00 4065.00 4755.00 
nk‰gh®it f£lz« %.890/- 

mYtyf¡F¿¥ò:  1. k‹w« mdkÂ¡fyh« 
(e.f.v©.4793/2014/Ï2)                                                                              

 

52 இ<நகரா,சிய�� கண�னC ப�Aவ�S2 வழ=க/ப,ட   AC  l�. வ�ட=களாக இய=கிய நிைலய�% 
தSேபா6  ப�தைட<6வ�,ட6. ேம(� RICHO Priprint ெஜரா1B மிஷி� ப�தைட<6 இய=காத நிைலய�% 
இ�/பதா%, அைத சAெச5ய நி.வன)திட� ேக,டேபா6 ச�வ \B பா�)தப�றேக ெதாைக நி�ணய�1க இய(� என 
ெதAவ�)6	ளா�க	.  ேம(� வ:% ைமய)திS2 +�தலாக  கZL= மிஷி� ேதைவ/ப�கிற6. இதSகான 
உ)ேதச ெசலவ�ன� _.120000/-12 ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 
அ(வலக1 2றி/�- 
  ம�ற� அTமதி1கலா�.      (ந.க.எ.377/2022/இ1       
                                         

த0�மான எ�.62 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

53 இ<நகரா,சி வ�வா5 நிதி – 2021-22� கீJ _.5.00 இல,ச� மதி/பX,L% இ<நகரா,சிய�% கலைவ உர1கிட=2 
வளாக)தி(�, D/ரமண�ய�ர� ப2திய�(� DS.�Dவ� க,�த% பண�12 நக�ம�ற� ஒ/�த% அளC1க/ப,டத� 
ேபA% 17.03.2022 அ�. ஒ/ப<த/�	ளCக	 ேகார/ப,ட6. இதி% கீJ1கடவா. இர� ஒ/ப<த/�	ளCக	 
வர/ெபS.	ளன. இர� ஒ/ப<த/�	ளC ஒ/�ேநா12 ப,Lய% ப��வ�மா.. 

வ.எ�. ஒ�ப?ததார� ெபய� ஒ�ப?த சதவ 0த! 
1 தி�.D.ெச<தி%2மா�, காைர12L மதி/பX,ைட வ�ட 0.26% 2ைறZ 
2 தி�.ேக.D<தரபாLய�,காைர12L மதி/பX,ைட வ�ட 1.79% அதிக� 

ேமSகட இர� ஒ/ப<த/�	ளCகளC% எ.1-% உ	ள தி�.D. ெச<தி%2மா�,ஒ/ப<ததார� காைர12L எ�பவ� 
அளC)6	ள ஒ/ப<த/�	ளC மதி/பX,ைட வ�ட 0.26% 2ைறவாக உ	ள6. எனேவ, அ<த ஒ/ப<த/�	ளCய�ைன 
ஏS.1ெகா	ள ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 
அ(வல12றி/� : 
   ம�ற� அTமதி1கலா�                       (ந.க.எ.311/2021/இ1) 
 

த0�மான எ�.63 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

54 இ<நகரா,சி வ�வா5 நிதி – 2021-22� கீJ _.5.00 இல,ச� மதி/பX,L% இ<நகரா,சிய�% கலைவ உர1கிட=2 
வளாக� >�வ6� ெபா1ைல� இய<திர� ெகா� D)த� ெச5த%  பண�12 நக�ம�ற� ஒ/�த% 
அளC1க/ப,டத� ேபA% 17.03.2022 அ�. ஒ/ப<த/�	ளCக	 ேகார/ப,ட6. இதி% கீJ1கடவா. இர� 
ஒ/ப<த/�	ளCக	 வர/ெபS.	ளன. இர� ஒ/ப<த/�	ளC ஒ/�ேநா12 ப,Lய% ப��வ�மா.. 

வ.எ�. ஒ�ப?ததார� ெபய� ஒ�ப?த சதவ 0த! 
1 தி�.D.ெச<தி%2மா�, காைர12L மதி/பX,ைட வ�ட 0.17% 2ைறZ 
2 தி�.ேக.D<தரபாLய�,காைர12L மதி/பX,ைட வ�ட 2.06% அதிக� 

ேமSகட இர� ஒ/ப<த/�	ளCகளC% எ.1-% உ	ள தி�.D. ெச<தி%2மா�,ஒ/ப<ததார� காைர12L எ�பவ� 
அளC)6	ள ஒ/ப<த/�	ளC மதி/பX,ைட வ�ட 0.17% 2ைறவாக உ	ள6. எனேவ, அ<த ஒ/ப<த/�	ளCய�ைன 
ஏS.1ெகா	ள ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 
அ(வல12றி/� : 
   ம�ற� அTமதி1கலா�                       (ந.க.எ.311/2021/இ1) 

த0�மான எ�.64 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 



 

55 இ<நகரா,சி வ�வா5 நிதி – 2021-22� கீJ _.9.50 இல,ச� மதி/பX,L% இ<நகரா,சிய�% அ(வலக)தி% உ	ள 
நக�ம�ற +ட� �6/ப�)த% பண�12 நக�ம�ற� ஒ/�த% அளC1க/ப,டத� ேபA% 17.03.2022 அ�. 
ஒ/ப<த/�	ளCக	 ேகார/ப,ட6. இதி% கீJ1கடவா. இர� ஒ/ப<த/�	ளCக	 வர/ெபS.	ளன. இர� 
ஒ/ப<த/�	ளC ஒ/�ேநா12 ப,Lய% ப��வ�மா.. 

வ.எ�. ஒ�ப?ததார� ெபய� ஒ�ப?த சதவ 0த! 
1 தி�.D.ெச<தி%2மா�, காைர12L மதி/பX,ைட வ�ட 0.22% 2ைறZ 
2 தி�.ேக.D<தரபாLய�,காைர12L மதி/பX,ைட வ�ட 1.96% அதிக� 

ேமSகட இர� ஒ/ப<த/�	ளCகளC% எ.1-% உ	ள தி�.D. ெச<தி%2மா�,ஒ/ப<ததார� காைர12L எ�பவ� 
அளC)6	ள ஒ/ப<த/�	ளC மதி/பX,ைட வ�ட 0.22% 2ைறவாக உ	ள6. எனேவ, அ<த ஒ/ப<த/�	ளCய�ைன 
ஏS.1ெகா	ள ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 
அ(வல12றி/� : 
   ம�ற� அTமதி1கலா�                       (ந.க.எ.311/2021/இ1) 

த0�மான எ�.65 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

56 இ<நகரா,சி வ�வா5 நிதி – 2021-22� கீJ _.3.50 இல,ச� மதி/பX,L% இ<நகரா,சிய�% �திய ேப�<6 
நிைலய)தி% உ	ள ெபா6 கழி/ப�ட)தி% உ	ள சி.சி. ப�6கைள சAெச56 பராமA/� பண�கைள 
ேமSெகா	
த% மS.� வ�ண� HDத%  பண�12 நக�ம�ற� ஒ/�த% அளC1க/ப,டத� ேபA% 17.03.2022 அ�. 
ஒ/ப<த/�	ளCக	 ேகார/ப,ட6. இதி% கீJ1கடவா. இர� ஒ/ப<த/�	ளCக	 வர/ெபS.	ளன. இர� 
ஒ/ப<த/�	ளC ஒ/�ேநா12 ப,Lய% ப��வ�மா.. 

வ.எ�. ஒ�ப?ததார� ெபய� ஒ�ப?த சதவ 0த! 
1 தி�.ேக.D<தரபாLய�,காைர12L மதி/பX,ைட வ�ட 3.11% அதிக� 
2 தி�.T.>�க�, காைர12L மதி/பX,ைட வ�ட 0.28% 2ைறZ 

ேமSகட இர� ஒ/ப<த/�	ளCகளC% எ.2-% உ	ள தி�.T.>�க�, ஒ/ப<ததார� காைர12L எ�பவ� 
அளC)6	ள ஒ/ப<த/�	ளC மதி/பX,ைட வ�ட 0.28% 2ைறவாக உ	ள6. எனேவ, அ<த ஒ/ப<த/�	ளCய�ைன 
ஏS.1ெகா	ள ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 
அ(வல12றி/� : 
   ம�ற� அTமதி1கலா�                       (ந.க.எ.311/2021/இ1) 

த0�மான எ�.66 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 

57 இ<நகரா,சி வ�வா5 நிதி – 2021-22� கீJ _.9.80 இல,ச� மதி/பX,L% இ<நகரா,சிய�% ஆல=2Lயா� நகரா,சி 
உய�நிைல/ப	ளC வளாக)திைன பராமA/� பண�க	 ேமSெகா	
த% மS.� வ�ண� HDத%  பண�12 
நக�ம�ற� ஒ/�த% அளC1க/ப,டத� ேபA% 18.03.2022 அ�. ஒ/ப<த/�	ளCக	 ேகார/ப,ட6. இதி% 
கீJ1கடவா. இர� ஒ/ப<த/�	ளCக	 வர/ெபS.	ளன. இர� ஒ/ப<த/�	ளC ஒ/�ேநா12 ப,Lய% 
ப��வ�மா.. 

வ.எ�. ஒ�ப?ததார� ெபய� ஒ�ப?த சதவ 0த! 
1 தி�.D.ெச<தி%2மா�, காைர12L மதி/பX,ைட வ�ட 0.21% 2ைறZ 
2 தி�.T.>�க�, காைர12L மதி/பX,ைட வ�ட 2.47% அதிக� 

ேமSகட இர� ஒ/ப<த/�	ளCகளC% எ.1-% உ	ள தி�.D.ெச<தி%2மா�, ஒ/ப<ததார� காைர12L எ�பவ� 
அளC)6	ள ஒ/ப<த/�	ளC மதி/பX,ைட வ�ட 0.21% 2ைறவாக உ	ள6. எனேவ, அ<த ஒ/ப<த/�	ளCய�ைன 
ஏS.1ெகா	ள ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 
அ(வல12றி/� :     ம�ற� அTமதி1கலா�    (ந.க.எ.311/2021/இ1) 

த0�மான எ�.67 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 



 

58 இ<நகரா,சி 15வ6 ம)திய நிதி12� மா�ய நிதி -2021-22� கீJ _.20.40 இல,ச� மதி/பX,L% இ<நகரா,சிய�% 
பய�பா,L% உ	ள 4 எண�1ைக � உர� தயாA12� ைமய=க
12 �தியதாக 5 HP Capasity ெகாட 
அரைவ இய<திர� 4 Nos வா=கி ெபா�)6�  பண�12 நக�ம�ற� ஒ/�த% அளC1க/ப,டத� ேபA% 18.03.2022 
அ�. ஒ/ப<த/�	ளCக	 ேகார/ப,ட6. இதி% கீJ1கடவா. இர� ஒ/ப<த/�	ளCக	 வர/ெபS.	ளன. 
இர� ஒ/ப<த/�	ளC ஒ/�ேநா12 ப,Lய% ப��வ�மா.. 

வ.எ�. ஒ�ப?ததார� ெபய� ஒ�ப?த சதவ 0த! 
1 தி�.D.ெச<தி%2மா�, காைர12L மதி/பX,ைட வ�ட 4.88% 2ைறZ 
2 தி�.ேக.D<தரபாLய�,காைர12L மதி/பX,ைட வ�ட 5.57% அதிக� 

ேமSகட தி�.D. ெச<தி%2மா�,ஒ/ப<ததார� காைர12L அவ�களC� ஒ/ப<த/�	ளC மதி/பX,ைட வ�ட +�தலாக 
5 சதவ \கித)திS2	 உ	ள6. ேம(�, பண�ய�� >1கிய)6வ� மS.� அவசர)ைத1 க�தி நக�ம�ற)திS2 
உ	ள அதிகார)ைத பய�ப�)தி மதி/பX,ைடவ�ட 5 சதவ \கித� வைர +�த% உ	ள ஒ/ப<த/�	ளCகைள ம�ற� 
ஏSகலா� என நகரா,சி ெபாறிய�ய% ைகேய,L% வ�தி எ.2.7.2-% ெதAவ�1க/ப,�	ள6. இ<நிைலய�% 
மதி/பX,ைட வ�ட 4.88% 2ைறZ உ	ள தி�.L,.ெச<தி%2மா� காைர12L அவ�களC� ஒ/ப<த/�	ளCய�ைன 
ஏS.1ெகா	ள ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 
அ(வல12றி/� : 
   ம�ற� அTமதி1கலா� 
                       (ந.க.எ.4369/2021/இ1) 

த0�மான எ�.68 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 

 
31.03.2022 ! ேததி மாைல 03.30 மண��� நைடெப(ற சிற�7� *
ட நடவ��ைகக� 

தைலைம: தி�.ேச.,-.-.ைர அவ�க� 
ம�ற� ெபா�� 

*
ட! 
நைடெப(ற 

நா� 

வ. 
எ� 

ெபா�� வ�வர! *
ட-தி�  
,�5 

31.03.22 

1 காைர12L நகரா,சி12 ெசா<தமான இராஜாஜி ேப�<6 நிைலய� மS.� �திய ேப�<6 நிைலய)திS2	 வ<6 
ெச%(� ேப�<6க
12 ேப�<6 �ைழZ1 க,டண� வ:% ெச5^� உAம)திS2 29.01.2021, 18.02.2021, 03.03.2021, 
23.06.2021, 13.08.2021, 25.08.2021, 02.09.2021, 24.09.2021, 13.10.2021, 10.11.2021, 06.01.2022, 16.03.2022 ஆகிய ேததிகளC% ெபா6 
ஏல� மS.� ஒ/ப<த/�	ளC ேகார/ப,டதி% எவ�� கல<6ெகா	ள >�வரவ�%ைல. 30.03.2022 அ�. ேகார/ப,ட 
ம. ஏல� மS.� ம. ஒ/ப<த/�	ளCய�% இர� நப�க	 ம,�� கல<6 ெகாட வ�பர� ம�ற)தி� 
பா�ைவ12� >Lவ�S2� ைவ1க/ப�கிற6. 

வ.எ� ஏலதார� ெபய� ம(�! ,கவB 
(தி�வாள�க�) 

ஏல! ேகாBய 
ெதாைக  

1 தி�.வ�.ேக.ஏ.ப�ரபாக�, 11, ேச1கிழா� ெத�, 
ெதS2 ெத�, காைர12L. 

_.6,05,000/- 

2 
தி�மதி.L.�,டா, 221, ெமய�� ேரா�, 
அAய12L. 

_.6,04,000/- 

  ேமSபL வர/ெபSற இர� ஏலதார�களC% தி�.வ�.ேக.ஏ.ப�ரபாக�, காைர12L எ�பவ� _.6,05,000/-12 

த0�மான எ�.69 
அ6வலக� �றி�7 
அ8மதி�க�ப
ட. 



அதிகப,ச ெதாைக ேகாA^	ளா�. ேமSபL இன)ைத 01.04.2022 >த% l�. வ�ட கால)திS2 
தி�.வ�.ேக.ஏ.ப�ரபாக�, 11, ேச1கிழா� ெத�, ெதS2 ெத�, காைர12L எ�பவ�12 2)தைக உAம� வழ=க 
ம�ற)தி� அTமதி ேவட/ப�கிற6. 
அ6வலக��றி�7: 
     ம�ற� அTமதி1கலா�. 

(ந.க.எ.4873/2020/அ1) 
 

 
 
 

                 (ஒ�/..ேச.>)6)6ைர) 
                      நக�ம�ற) தைலவ� 

 காைர12L நகரா,சி 


