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அரசாைண(நிைல) எ�.52 நகரா�சி நி�வாக� ம��� ��ந�� வழ க! (ந.நி.4) #ைற நா%.30.03.2022 ம��� நகரா�சி 
நி�வாக இய)�ந�, ெச,ைன அவ�கள/,  0�றறி)ைக ந.க.40032/2012/ஆ�1, நா%.01.04.2022 ஆகியவ�றி, ப�, 
காைர)�� நகரா�சிய5!  ெசா6#வ7 / காலிமைனவ7 சீரா9: ம��� ;திய ம�டல அ�>பைட மதி>; 
நி�ணய56தி!  வ7வ5தி>; ஏ�ப@6#த! ஆகியவ�றி�� நக�ம,ற த��மான எ�.70 நா%.11.04.2022-! அBமதி 
வழ க>ப�@%ள#. ேமD�, ெசா6#வ7 ெபா# சீரா9வ5,ப�, ெசா6#வ7 ம��� காலிமைனவ7 உய�: 
ெதாட�பான ஆேலாசைனக% ம��� ஆ�ேசபைணக% ஏ#மிF>ப5, அத, வ5பர6திைன ெத7வ5)க ேகா7,  
இர�@ தமிG நாள/தGகள/! 13.04.2022-ேததிய5D�  ம��� ஒF ஆ கில நாள/தG 14.04.2022-ேததிய5D� வ5ள�பர� 
ெச9ய>ப�ட#. இ#நா% வைர  ஆேலாசைனக% ம��� ஆ�ேசபைணக% ஏ#� ெபற>படவ5!ைல. எனேவ, 
கீG)க�டவா� ெசா6#வ7 ம��� காலிமைனவ7 உய�: ெச9# த��மான/)க>ப�@%ள#. 
ம�டல அ�>பைட மதி>; நி�ணய56த! ெதாட�பான அ�டவைண - I 
1.ெசா6#வ7 
பர>பள: 
ச#ர� 

உய�: 
ெச9வத� 
காரண5 

k©ly«  
A  B  C  D  
பைழய 
ம�டல� 
மதி>;(J) 

òÂa k©ly 
kÂ¥ò 
Ñœ¡f©lthW 

giHa 
k©ly« 
kÂ¥ò 
(%) 

òÂa k©ly 
kÂ¥ò 
Ñœ¡f©lthW 

giHa 
k©ly« 
kÂ¥ò 
(%) 

òÂa k©ly 
kÂ¥ò 
Ñœ¡f©lthW 

giHa 
 
k©ly« 
kÂ¥ò 
(%) 

òÂa k©ly 
kÂ¥ò 
Ñœ¡f©lthW 

FoæU¥ò          
600 rJu 
motiu 

1.25 

1.60 

2.00 

1.30 

1.63 

0.90 

1.13 

0.60 

0.75 

601-1200 1.50 2.40 1.95 1.35 0.90 
1201-1800 1.75 2.80 2.28 1.58 1.05 
1801¡F nkš 2.00 3.20 2.60 1.80 1.20 
FoæU¥ò 
mšyhjit 

     

fšé 
ãWtd§fŸ 

1.75 2.80 2.28 1.58 1.05 

bjhê‰rhiy 1.75 2.80 2.28 1.58 1.05 
tâf« 2.00 3.20 2.60 1.80 1.20 

1. த�ேபாைதய வ7வ5தி>; சதவ �கிதமான# ஆ�@  மதி>ப5! 15 சதவ �தமாக நி�ணய� ெச9ய>ப�@%ள#. 
2. காலிமைன வ7வ5தி>ப5�� த�ேபா# உ%ள அ�>பைட மதி>; 100 சதவ5த� உய�: ெச9# காலிமைன வ7 

ெபா# சீரா9: ம���  ;திய வ7வ5தி>; ெச9ய>ப@�. 
3. திF6தியைம)க>ப�@%ள வா�@ ம�வைரயைறய5,ப�, ;திய வா�@க% வா7யாக ம�டல க% 

த,&மான எ*.71 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



கீG)க�டவா� நி�ணய� ெச9ய>ப�@%ள#. 
t. 
v© 

k©ly« th®L kWtiuaiwæ‹go j‰nghJ 
ã®za« brŒa¥gL« bjU¡fë‹ 

v©â¡if. 
1 A 35 
2 B 385 
3 C 169 
4 D 170 

        ேமD�, த�ேபா# வைர ம�டல அ�>பைட மதி>; நி�ணய� ெச9யாம! வ5@ப�@%ள சாைலக%/ 
ெதF)க%/ சK#க% ஆகியவ�றி�� இ6#ட, இைண)க>ப�ட ப��யலி! க�@%ளவா� ம�டல க% நி�ணய� 
ெச9யலா�.(ப��ய! இைண)க>ப�@%ள#) 
அDவலக) �றி>;: 

1. ம,ற� அBமதி)கலா�. 
2. இைண)க>ப�ட ப��யலி! காM� திF6தியைம)க>ப�@%ள வா�@ ம�வைரயைறய5,ப�, ;திய 
வா�@க% வா7யாக ம�டல கைள நி�ணய� ெச9வைத ம,ற� அBமதி)கலா�. 

(ந.க.எ�.1220/2022/அ2) 

2 

காைர)�� நகரா�சி)� ெசாKதமான அ�ணா மா�ெக� கைடக% 9 ஆ�@ �6தைக கால� O�வைடK# 
வாடைக ம�சீரா9: ெச9ய>ப�ட#. ம�சீரா9: ெச9# நி�ணய� ெச9ய>ப�ட வாடைக P@தலாக உ%ள# என 
18 கைட �6தைகதார�க% ெச,ைன உய�ந�திம,ற� ம#ைர கிைளய5! வழ)� எ�.WP(MD) NOS.23246 TO 23263 OF 
2021 என வழ)� ெதாட�K#%ளன�. ேம�க�ட வழ)�க\)� இKநக�ம,ற வழ)கறிஞ� திF.�.ெவ கேட^ 
எ,பவரா! வ)கால6# தா)க! ெச9ய>ப�@, ெதாட� நடவ�)ைக ேம�ெகா%ள>ப�@ வFகிற#. ேம�Pறிய 18 
வழ)�க\)� 1 வழ)கி�� J.7,500/- வ �த� 26 வழ)�க\)� J.1,35,000/- வழ)கறிஞ� க�டண� ேகா7_%ளா�. 
எனேவ திF.�.ெவ கேட^, நக�ம,ற வழ)கறிஞ� அவ�க\)� J.1,35,000/- வழ)கறிஞ� க�டண� வழ க 
ம,ற6தி, அBமதி ேகார>ப@கிற#.   
அDவலக)�றி>;: 
    ம,ற� அBமதி)கலா�.                (ந.க.எ�.173/2022/அ1) 

த,&மான எ*.72 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

3 

இKநகரா�சிய5! தமிGநா@ நக�>;ற சாைல ேம�பா�@6 தி�ட� 2021-22 (TURIP 2021-22)-, கீG, சாைல>பண5க\)� 
ஒ>பKத>;%ள/, அறிவ5>;கைள தினச7 நாள/தGகள/! வ5ள�பர� ெச9ததி! கீG)க�டவா� ப��ய! 
வர>ெப��%ள#.    

வ. 
எ* 

வ�ள�பர வ�பர� 
வ�ள�பர� ெச4த 

நாள
த5/நா�. 
ெதாைக 

7. 

1. 

காைர)�� நகரா�சிய5! தமிGநா@ 
நக�>;ற சாைல ேம�பா�@6 தி�ட� 2021-

22 (TURIP 2021-22)-, கீG, சாைல>பண5க\)� 
ஒ>பKத>;%ள/ ேகா7ய# 

தமிG Oர0 
01.12.2021 

57,960.00 

   ேம�க�ட ப��யலி,ப�, ெதாைக J.57,960/-ஐ SRESTHA COMMUNICATIONS -)� வழ க ம,ற6தி, 
அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக �றி>; :                                 ம,ற� அBமதி)கலா�            ந.க.எ�. 6085/2015/இ1 

த,&மான எ*.73 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



4 

காைர)�� நகரா�சி)� ெசாKதமான கைடக% 9 ஆ�@ �6தைக கால� O�வைடK# வாடைக ம�சீரா9: 
ெச9ய>ப�ட#. ம�சீரா9: ெச9# நி�ணய� ெச9ய>ப�ட வாடைக P@தலாக உ%ள# என 26 கைட 
�6தைகதார�க% ெச,ைன உய�ந�திம,ற� ம#ைர கிைளய5! வழ)� எ�.WP(MD) NOS.24384 TO 24392 OF 2018 என 
வழ)� ெதாட�K#%ளன�. ேம�க�ட வழ)�க\)� இKநக�ம,ற வழ)கறிஞ� திF.�.ெவ கேட^ எ,பவரா! 
எதி�வா#ைர தா)க! ெச9ய>ப�@, ெதாட� நடவ�)ைக ேம�ெகா%ள>ப�@ வFகிற#. ேம�Pறிய 26 
வழ)�க\)� 1 வழ)கி�� J.7,500/- வ �த� 26 வழ)�க\)� J.1,95,000/- வழ)கறிஞ� க�டண� ேகா7_%ளா�. 
எனேவ திF.�.ெவ கேட^, நக�ம,ற வழ)கறிஞ� அவ�க\)� J.1,95,000/- வழ)கறிஞ� க�டண� வழ க 
ம,ற6தி, அBமதி ேகார>ப@கிற#.   
அDவலக)�றி>;: 
    ம,ற� அBமதி)கலா�. 

(ந.க.எ�.5236/2016/அ1) 

த,&மான எ*.74 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

5 

காைர)�� நகரா�சிய5! ெபா# 0காதார ப57வ5! இய கி வF� COMPACTOR வாகன� எ�.TN63AT7828 18.12.2015 

அ,� ெகா%Oத! ெச9ய>ப�@%ள#.  இ�தியாக கடKத 28.01.2021-! FC ெச9ய>ப�ட# �>ப� ைஹ�ராலி) 
பeதைடK# நி,�வ5�டதா! அதைன சீ� ெச9வத�� ஆ�� உ6ேதச ெசலவ5ன6 ெதாைக J.30,000/-)� 
ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>; : 
  ம,ற� அBமதி)கலா�. 

(ந.க.எ�.702/2022/எf1) 

த,&மான எ*.75 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 
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காைர)�� நகரா�சிய5! ெபா#0காதார>ப57வ5! நா,� g�Mய5� ைமய க% ெசய!ப�@ வFகி,றன.  இ � 
வ �@ேதா�� ம��� �>ைபக%, ம�காத �>ைபக% பண5யாள�களா! ப576# வா க>ப�@ ம��� �>ைபக% 
அைன6#� g�Mய5� ைமய கள/! உ%ள ெதா��கள/! ேபாட>ப�@ உரமா)க>ப�@ வFகிற#.  இ � ம)கிய 
உர கைள காய ைவ6# உரமாக ெகா@)க>ப�@ வFகிற#.  ேமD� சள/6# ந!ல g�Mரமாக ைபகள/! 
ேபா�@ ெகா@)க ேவ��_%ள#.  இதைன சள/6# எ@>பத�� நா,� g�Mய5� ைமய க\)� ைமய6தி�� 
ஒ,� வ �த� நா,� �>ைப சள/)�� இயKதிர� ேதைவ>ப@கிற#.  இத�கான உ6ேதச ெசலவ5ன� ெதாைக. 
J.2,40,000/- ஆ��.  ேம�ப� இயKதிர6ைத வா �வத�� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#.   
அDவலக)�றி>; : 
  ம,ற� அBமதி)கலா�. 

(ந.க.எ�.5817/2021/எf1) 

த,&மான எ*.76 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

7 காைர)�� நகரா�சி ெபா# 0காதார ப57வ5! ெட � த@>; ெதாட� நடவ�)ைகக% ேம�ெகா%ள>ப�@ வFகிற#. 
அத,ப� வ �@வ �டாக ெச,� ெட � ம��� ஏ�h ெகா0 ஒழி>; நடவ�)ைகக% ேம�ெகா%ள>ப�@ வFகிற#.  
அத�� Domestic Breeding Checker (DBC) நியமி6# பண5யா�றி வFகி,றன�.   
    ேம�ப� DBC பண5யாள�க% மாவ�ட ஆ�சிய� அDவலக தினச7 ஊதிய ப��யலி,ப� ச�பள� வழ க>ப�@ 
வFகிற#.  ஏ�ெகனேவ, ஜனவ7 - 2022 ம�@ேம அBமதி ெபற>ப�@%ள#. த�ேபா# உ%ளா�சி ேத�த! 
அறிவ5)�� kG நிைல உ%ளதாD� ஒ>பKத>;%ள/ ேகார இயலாத நிைல_� உ%ள# ஆதலா! த�ேபா# பண5 
ேம�)ெகா�ட வF� ஒ>பKதாரான திF.�.ெசKதி!�மா� -)�   ப5>ரவ7 2022 ம��� மா�f 2022 ஆகிய 
இFமாத க\)� ம�@ேம பண5 ந��>; ெச9யலா�. த�ேபா# வ7வ5தி>; அ�>பைடய5!   35,463 வ �@க% 4573 
வண5க நி�வன க%   உ%ளதா! ஒF DBC பண5யாள�க\)� 50 வ �@  வ �த� 6 நா�க\)� 300 வ �@க% 

த,&மான எ*.77 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



வார6தி�� பா�6# வரேவ�@�. உ6ேதசமாக 118 வைர DBC பண5யாள�க% நியமி)க>பட ேவ�@�.  118 
பண5யாள�க% தினச7 ஊதிய� J.270.00/- வ �த� ஒF மாத6தி�� 24 நா�க% (ப5>ரவ7 28 நா�க% ம�@� ) 118 x 
J.270.00 x 24= J.7,64,640/- ம��� மா�f மாத� 27  நா�க\)� (118 x J.270.00 x 27 = J.8,60,220/- ெமா6த� 
J.16,24,860/-  வைர ெசலவா��.   
  எனேவ ப5>ரவ7 2022 ம��� மா�f 2022)� அBமதி ெபற>ப�@%ள#. ேமD� ஒ>பKத>;%ள/ 
நைடெபற ேகார இF>பதா! ஏ>ர! 2022-)� 118 பண5யாள�க% தினச7  நியமி)க:�, அத�கான உ6ேதச 
ெசலவ5ன� J.10,00,000/-)� ம,ற6தி, அBமதி ெபற ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக) �றி>;:  

1. ம,ற� அBமதி)கலா� 
2. நக�ம,ற தைலவ� அவ�கள/, O, அBமதி ெப�� ெதாைக வழ கியைத_� ம,ற� 

அBமதி)கலா�. 
(ந.க.எ�. 3245/2017/எf1) 

 

8 நகரா�சிகள/! 01.04.2022 Oத! ெசா6#வ7 ெபா# சீரா9: பண5ேம�ெகா%ள அரசாைண(நிைல) எ�.52 நகரா�சி 
நி�வாக� ம��� ��ந�� வழ க! #ைற நா%.30.03.2022-! ம��� நகரா�சி நி�வாக இய)�ந�, ெச,ைன 
அவ�கள/, க�த� ந.க.எ�.40032/2012/ஆ�.1 நா%.01.04.2022-ேததிய 0�றறி)ைகய5! உ6தரவ5ட>ப�@%ள# அத,ப�, 
0யமதி>பm�@ ப�வ6திைன இராமநாத;ர� மாவ�ட� அf0>பண5 ெதாழி! P�@ற: ச க� (IND :1846),  
இராமநாத;ர� ச க6தி! 40,000 எ�ண5)ைகய5! அfச�6திட:�, அfச�)�� பண5)� உ6ேதச ெசலவ5ன6 
ெதாைக J.1.00/- இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி ேகார>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>; 
 1 .ம,ற� அBமதி)கலா� 
 2. நக�ம,ற தைலவ� அவ�கள/, O, அBமதி ெப�� ேம!நடவ�)ைக   
   ெதாட�Kதைத_� ம,ற� அBமதி)கலா�. 

(ந.க.எ�.1220/2022/அ2) 

த,&மான எ*.78 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

9 காைர)�� நகரா�சி)� ெசாKதமான இராஜாஜி ேபFK# நிைலய� ம��� ;திய ேபFK# நிைலய6தி! பயண5க% 
த �� இட6தி! ெதாைல)கா�சி ெப��க% ம��� ஒலிெபF)கி nல� வ�6தக வ5ள�பர� ெச9_� உ7ைம)� 
2022-2025� ஆ���கான ம� ெபா# ஏல� ம��� ஒ>பKத>;%ள/ 20.04.2022 அ,� ேகார>ப�ட#. ேம�ப� �6தைக 
இன6தி�� கீG)காM� வ5வர>ப� 2 நப�க% ம�@� ஏல6தி! கலK# ெகா�ட வ5பர� ம,ற6தி, பா�ைவ)�� 
O�வ5��� ைவ)க>ப@கிற#. 

நா� ஏலதார& ெபய& ம�?� "கவ@ (தி வாள&க�) ஏல� ேகா@ய 
ெதாைக 

20.04.2022 திF.ெஜ.மேனாகர,,11,ச6தியn�6திநக� 2வ# வ �தி, 
சKைத>ேப�ைட, காைர)��. 

J.77,000/- 

திF.�.0>ைபயா, O6oரண5 கிழ)�, காைர)��. J.76,501/- 
ேம�ப� ஏல6தி! திF.ெஜ.மேனாகர,, காைர)�� எ,பவ� J.77,000/-)� அதிகப�ச ெதாைக ேகா7_%ளா�. 
இ6ெதாைகயான# n,றா�@ சராச7 ெதாைகைய வ5ட J.10,798/- P@தலாக:� கடKத ஆ�@ �6தைக 
ெதாைகைய வ5ட J.7,543/- P@தலாக:� இF>பதா! ேம�ப� இன6ைத ஒ>பைட)�� நா% Oத! 31.03.2025 வைர 
உ%ள கால6தி�� திF.ெஜ.மேனாகர,, 11,ச6தியn�6திநக� 2வ# வ �தி சKைத>ேப�ைட காைர)�� எ,பவF)� 

த,&மான எ*.79 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



�6தைக உ7ம� வழ க ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>; 
ம,ற� அBமதி)கலா�. 

(ந.க.எ�.5440/2021/அ1) 
10 காைர)�� நகரா�சி)� ெசாKதமான ;திய ேபFK# நிைலய6தி�� ெவள/ேய அைமK#%ள வாடைக கா� ம��� 

ேவ,க\)� தினச7 க�டண� வk! ெச9_� உ7ைம)� 2022-2025� ஆ���கான ம� ெபா# ஏல� ம��� 
ஒ>பKத>;%ள/ 20.04.2022 அ,� ேகார>ப�ட#. ேம�ப� �6தைக இன6தி�� கீG)காM� வ5வர>ப� 3 நப�க% 
ம�@� ஏல6தி! கலK# ெகா�ட வ5பர� ம,ற6தி, பா�ைவ)�� O�வ5��� ைவ)க>ப@கிற#. 

நா% ஏலதார� ெபய� ம��� Oகவ7 (திFவாள�க%) ஏல� ேகா7ய 

ெதாைக 

20.04.2022 
 
 

திF.எ,.பரமசிவ�, 36, கழன/வாச! ;#ேரா@, காைர)��. J.47,500/- 

திF.வ5.0வாமிநாத,, 8, 0>ப5ரமண5ய;ர� 8வ# வ �தி, காைர)��. J.47,000/- 

திFமதி.�.p�டா, 221, ெமய5, ேரா@, அ7ய)��.. J.46,000/- 
  ேம�ப� வர>ப>ெப�ற n,� ஏலதார�கள/! திF.எ,.பரமசிவ�, காைர)�� எ,பவ� J.47,500/-)� 
அதிக>ப�ச ெதாைக ேகா7_%ளா�. இ6ெதாைகயான# n,றா�@ சராச7 ெதாைகைய வ5ட J.37,158/- 
P@தலாக:�, கடKத ஆ�@ �6தைக ெதாைகைய வ5ட J.36975/- P@தலாக:� இF>பதா! ேம�ப� இன6ைத 
01.05.2022 Oத! 31.03.2025 வைர உ%ள  கால6தி�� திF.எ,.பரமசிவ�, 36, கழன/வாச! ;#ேரா@, காைர)�� 
எ,பவF)� �6தைக உ7ம� வழ க ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>;: 
     ம,ற� அBமதி)கலா�. 

(ந.க.எ�.5440/2021/அ1) 

த,&மான எ*.80 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

11 காைர)�� நகரா�சி)� ெசாKதமான ;திய ேபFK# நிைலய6தி��% அைமK#%ள ஒF கிைணKத இFச)கர 
வாகன நி�6த6தி! தினச7 க�டண� வk! ெச9_� உ7ம� ம��� ;திய ேபFK# நிைலய6தி�� ெவள/ேய 
அைமK#%ள வாடைக கா� ம��� ேவ,க\)� தினச7 க�டண� வk! ெச9_� உ7ம6தி�� 2022-2023� 
ஆ���� ஏல� ேபாகாததா! #ைற nல� வk! ெச9ய ேவ��_%ள#. இqவ5ர�@ இன க\)�� #ைற 
nல� வk! ெச9திட இரசீ# ;6தக� அfசிட உ%r� அfசக6தி! வ5ைல>;%ள/ ேகா7யைம)� 01.04.2022 அ,� 
வர>ெப��%ள வ5ைல>;%ள/க% ம,ற6தி, பா�ைவ)�� O�வ5��� ைவ)க>ப@கிற#. 
 

வ. 

எ� 

நி�வன6தி, ெபய� 

ம��� Oகவ7 

;திய ேபFK# 

நிைலய6தி��% அைமK#%ள  

இFச)கர வாகன நி�6த� 100 

சீ� ைவ6# 1000 ;6தக� 

அfசிட J. 

;திய ேபFK# நிைலய6தி  
ெவள/ேய அைமK#%ள  

வாடைக கா� ம��� ேவ,  

நி�6த� 100 சீ� ைவ6#  

100 ;6தக� அfசிட J. 

1 

k�யா ப57��ட�h, 

293/3&4, ஏ.சி.ஏ 

கா�>ள)h, 

காைர)�� 

30000 2000 

த,&மான எ*.81 
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2 

ெச!வகணபதி 
ப57��ட�h, 113, 

ெச)காைல ேரா@, 

காைர)�� 

33000 2100 

3 

கன/ெமாழி 
க�>s�ட�, 113, 

வ.உ.சி ேரா@, 

காைர)�� 

34000 2200 

ேமேல �றி>ப5�@%ள n,� வ5ைல>;%ள/கள/! �ைறவான வ5ைல>;%ள/ வழ கிய k�யா ப57��ட�h, 
293/3&4, ஏ.சி.ஏ கா�>ள)h, காைர)�� அவ�கள/, வ5ைல>;%ள/ைய ஏ��)ெகா%ள:�, ேம�காM� 
இன க\)� இரசீ# ;6தக க% அfசி@வத�� உ6ேதச ெசல:6 ெதாைக J.1,00,000/-)� அBமதி 
ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>;: 
     1. �ைறவான வ5ைல>;%ள/ைய ஏ�கலா�. 
     2. அவசர அவசிய� கFதி நக�ம,ற6 தைலவ� அவ�கள/, O, அBமதி   
             ெப�� ேம!நடவ�)ைக ெதாட�Kதைத_� அBமதி)கலா�. 

(ந.க.எ�.5440/2021/அ1) 
12 2022-23� ஆ���� காைர)�� நகரா�சிய5! பய5�சி ம��� அDவலக பண5 நியமி6த� ெதாட�பாக ெவள/s� 

ெச!D� அDவல� ம��� பண5யாள�க\)� ப5ரயாணf ெசல: ெதாைக வழ கிட ஆ�� உ6ேதச ெசல: 
ெதாைக.J.5,00,000/-)� (Jபா9 ஐK# இல�ச� ம�@�) ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>;  
ெபா#நிதிய5, கீG அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ�.1449/2020/ப52) 

த,&மான எ*.82 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

13 இKநகரா�சிய5! பய,பா��! உ%ள அைன6# ெதாைலேபசி எ�க\)�� 2022-23� ஆ���� ெசD6த>பட 
ேவ��ய உ6ேதச ெதாைலேபசி க�டண6ெதாைக J.5,00,000/-)� (Jபா9 ஐK# இல�ச� ம�@�) ம,ற6தி, 
அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 
                  ெபா#நிதிய5, கீG அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ�.1580/2018/ப52) 

த,&மான எ*.83 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

27.05.22 

14 இKநகரா�சி)� ெசாKதமான ெபாறிய5ய! ப57: ஈ>; வாகன� எ�.TN63 R 5566-)� பe#க% ச7ெச9_� பண5)� 
21.03.2022 அ,� வ5ைல>;%ள/க% ேகா7யதி! கீGக�டவா� n,� வ5ைல>;%ள/க% வர>ெப��%ளன. 
1. Sri Amman Automobiles Karaikudi  - J. 29,720/- 
2. Sri Solai Raja Auto Carriage, Karaikudi       - J.32,200/- 
3. Sri Balaji Auto Mobiles, Karaikudi  - J.30,950/- 
ெபற>ப�ட n,� வ5ைல>;%ள/ய5! �ைறவான வ5ைல>;%ள/ வழ கிய Sri Amman Automobiles Karaikudi அவ�கள/, 
வ5ைல>;%ள/ைய ஏ�க அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>;:   

த,&மான எ*.84 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



       அ.�ைறவான வ5ைல>;%ள/ைய ஏ�கலா�. 
       ஆ.பண5ய5, அவசர அவசிய� கFதி நக�ம,ற6தைலவ� அவ�கள/,    
         O, அBமதி ெப��  ேம!நடவ�)ைக)� ெதாட�Kததைத_�   
         அBமதி)கலா�. 

ந.க.எ�.846/2022/இ1 
15 அரசாைண நிைல எ�.92 நகரா�சி நி�வாக� ம��� ��ந�� வழ க! #ைற (ME4) நா% 03.07.2007,ப� 

இKநகரா�சி)� ெசாKதமான கைடக% n,றா�@ �6தைக கால� O�:�� (இர�டாவ# Oைறயாக) 
த�ேபாைதய வாடைகய5! இFK# 15 சதவ �த� உய�: ெச9#�, �6தைக கால� ந���>; ெச9# வழ கிட 
ம,ற6தி, அBமதி ேகார>ப@கிற#. 
 

வ. 
எ* 

�#தைகதார& 
ெபய& 

(தி வாள&க�) 

கைடய�' வ�பர� வ@ வ�தி(0 
எ* 

த� 
ேபாைதய 
வாடைக 

15% 
உய&+ 
ெச4ய( 
ப�ட 

வாடைக 

உய&+ 
ெச4ய( 

பட 
ேவ*�ய 
கால� 

1 ஆ�.ராம 
கிF^ண, 

அ�ணா 
மா�)ெக� கைட 
எ�.3 

244 1028 1182 01.04.2022 
Oத!  
31.03.2025 
வைர 

2 ஆ�.ராம 
கிF^ண, 

அ�ணா 
மா�)ெக� கைட 
எ�.4 

245 913 1050 01.04.2022 
Oத!  
31.03.2025 
வைர 

3 ஆ�.OFேகச, அ�ணா 
மா�)ெக� கைட 
எ�.6 

246 867 997 01.04.2022 
Oத!  
31.03.2025 
வைர 

4 ஒ9.ைதன �h 
ெசபhதியா, 

அ�ணா 
மா�)ெக� கைட 
எ�.7 

247 1020 1173 01.04.2022 
Oத!  
31.03.2025 
வைர 

5 எh.கேணச, அ�ணா 
மா�)ெக� கைட 
எ�.8 

248 989 1137 01.04.2022 
Oத!  
31.03.2025 
வைர 

6 ஒ9.ைதன �h 
ெசபhதியா, 

அ�ணா 
மா�)ெக� கைட 
எ�.37 

249 746 858 01.04.2022 
Oத!  
31.03.2025 
வைர 

7 ஆ�.OFேகச, அ�ணா 250 852 980 01.04.2022 

த,&மான எ*.85 
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மா�)ெக� கைட 
எ�.40 

Oத!  
31.03.2025 
வைர 

8 ஆ�.OFேகச, அ�ணா 
மா�)ெக� கைட 
எ�.42 

251 943 1084 01.04.2022 
Oத!  
31.03.2025 
வைர 

9 ஆ�.OFேகச, அ�ணா 
மா�)ெக� கைட 
எ�.3 

253 760 874 01.04.2022 
Oத!  
31.03.2025 
வைர 

10 எ�.ரேம^ இராஜாஜி ேபFK# 
நிைலய� கிழ)� 
ப�தி கைட எ�.8 

255 793 912 01.04.2022 
Oத!  
31.03.2025 
வைர 
 

11 எh.ேம7நி�மலா 0>ப5ரமண5ய ;ர� 
கைட எ�.22 

256 760 874 01.04.2022 
Oத!  
31.03.2025 
வைர 

12 ெபா# ேமலாள� 0>ப5ரமண5ய;ர� 
7வ# வ �தி ஆவ5, 
பாலக� 

111/LD02/00022 1817 2089 01.05.2022 
Oத!  
30.04.2025 
வைர 

அDவலக)�றி>;:   
 ம,ற� அBமதி)கலா�. 
 

16 இKநகரா�சி)� ெசாKதமான ெபாறிய5ய! ப57: ஈ>; வாகன� எ�.TN63 T 3333-)� பe#க% ச7ெச9_� பண5)� 
30.03.2022 அ,� வ5ைல>;%ள/க% ேகா7யதி! கீGக�டவா� n,� வ5ைல>;%ள/க% வர>ெப��%ளன. 
1. Sri Amman Automobiles. Karaikudi         - J.62510/- 
2. Sri Solai Raja Auto Carriage, Karaikudi     - J.65400/- 
3. Sri Balaji Auto Mobiles Karaikudi          - J.68150/- 
ெபற>ப�ட n,� வ5ைல>;%ள/ய5! �ைறவான வ5ைல>;%ள/ வழ கிய Sri Amman Automobiles. Karaikudi அவ�கள/, 
வ5ைல>;%ள/ைய ஏ�க அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>; 
அ.�ைறவான வ5ைல>;%ள/ைய ஏ�கலா� 
ஆ. பண5ய5, அவசர அவசிய� கFதி நக�ம,ற6தைலவ� அவ�கள/, O, அBமதி   
    ெப�� ேம!நடவ�)ைக)� ெதாட�Kதைத_� அBமதி)கலா�. 

ந.க.எ�.1114/2022/இ1 
 

த,&மான எ*.86 
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17 இKநகரா�சி ெபாறிய5ய! ப57வ5! இய கி வF� ஈ>; வாகன எ�. TN 63 T 3333-)� வாகன கா>பm@ 24.05.2022-! 
O�வைடவதா! அதைன ;#>ப5)க National Insurance Company Ltd. நி�வன6தி�� ெதாைக J.11,080/-ஐ ெசD6திட 
ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
 அ/வலக��றி(0 : 
  அ) ம,ற� அBமதி)கலா�. 
  ஆ) பண5ய5, அவசர அவசிய� கFதி நக�ம,ற6 தைலவ7, O,   
                 அBமதி ெப�� ேம!நடவ�)ைக ெதாட�Kததைத_�   
                 அBமதி)கலா�. 

(ந.க.எ*.1554/2022/இ1) 

த,&மான எ*.87 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

18 இKநகரா�சி ெபாறிய5ய! ப57வ5! இய கி வF� ஈ>; வாகன எ�. TN 63 AV 5823-)� வாகன கா>பm@ 23.05.2022-! 
O�வைடவதா! அதைன ;#>ப5)க National Insurance Company Ltd. நி�வன6தி�� ெதாைக J.12,040/-ஐ ெசD6திட 
ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
 அ/வலக��றி(0 : 
  அ) ம,ற� அBமதி)கலா�. 
  ஆ)பண5ய5, அவசர அவசிய� கFதி நக�ம,ற6 தைலவ7, O,                  அBமதி ெப�� 
ேம!நடவ�)ைக ெதாட�Kததைத_� அBமதி)கலா�. 

(ந.க.எ*.1601/2022/இ1) 

த,&மான எ*.88 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

19 நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய)�ந�, ம#ைர அவ�கள/, ெசய!Oைற ந.க.எ�.2043/2018/ப51, நா%.19.04.2022-,ப�, 
நகரா�சி நி�வாக ம�டல இய)�ந� அDவலக பய,பா���� அDவலக6தி! உ%ள கண5ன/கைள இய)�� 10KV 
Online UPS-)� ேதைவயான 12 V1(65 – 100) Ah திற, ெகா�ட 20 எ�ண� Battery-கைள வா கி த�மா� க�த6தி! 
ெத7வ5)க>ப�@%ளதா!, ேம�க�ட 10 KV ONLINE UPS-)� ேதைவயான 12 V1(65 – 100) Ah திற, ெகா�ட 20 
எ�ண� Battery-கைள ெகா%Oத! ெச9ய உ6ேதச ெசலவ5ன6 ெதாைக J.3.50 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி 
ேவ�ட>ப@கிற# 
அ/வலக��றி(0 : 
  அ) ம,ற� அBமதி)கலா�. 
  ஆ) பண5ய5, அவசர அவசிய� கFதி நக�ம,ற6 தைலவ7, O,  
                 அBமதி ெப�� ேம!நடவ�)ைக ெதாட�Kததைத_�  
                 அBமதி)கலா�. 

(ந.க.எ*.1450/2022/இ1) 

த,&மான எ*.89 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

20 இKநகரா�சிய5! உ%ளா�சி நிதி தண5)ைக #ைறய5! ேம�ெகா%ள>ப�ட தண5)ைக பண5)காக 2020-2021 ஆ� 
ஆ�@ தண5)ைக க�டண� J.1,44,690/- ஐ அர0 கண)கி! ெசD6த தண5)ைக தைட ப6தி எ�.118-! 
ெத7வ5)க>ப�@%ள#. எனேவ தண5)ைக க�டண� J.1,44,690/-ைய அர0 கண)கி! ெசD6த ம,ற6தி, அBமதி 
ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>; 
                ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ�.9457/2022/அ3) 
 

த,&மான எ*.90 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



21 காைர)�� நகரா�சி ெபா#0காதார> ப57: திட)கழி: ேமலா�ைம பண5கைள 01.08.2018 நா% Oத! 31.07.2020 வைர 

n,� வFட க% நக�ம,ற த��மான ஒ>;தDட, ம#ைர ம�னா�சி சாலி� ேவh� கிள/ய7  ஏெஜ,சி எ,ற 

நி�வன� nல� நைடெப�� வKத#. ேமD� ஆகh� 2020  Oத! அ)ேடாப� 2021 வைரய5லான கால கள/! நக�ம,ற  

த��மான ஒ>;தலி, ப� பண5 ந���>;  ெச9ய>ப�@ வKத#. இKநிைலய5! ெதாழிலாள� ச க� 30.09.2021-! ெகா@6#%ள 

ேகா7)ைக மB)க% ேம�ப� நி�வன� ஊழிய�க\)� Oைறயாக PF கண)�க% ம��� ESI அ�ைடக% 

வழ க>படவ5!ைல. என:�,ெதாழிலாள�கள/ட� ப5�6த� ெச9ய>ப�ட ெதாைகக% வழ க>@வதி!ைல என:� 

;கா�க% வர>ெப�� உ%ள#. ேமD� இKநி�வன� nல� ெச9ய>ப@� திட)கழி: ேமலா�ைம பண5கள/! ம��� 

திட)கழி:  ம�காத திட)கழி: என ப576# வா க>ப@வதி! 0ன)கO� ெபா#ம)க% nல� ெதாட�K# ;கா�க% வKத 

வ�ண� உ%ள#.இதனா! நகரா�சி நி�வாக6தி�� ெபF� அவ>ெபய� ஏ�ப@கிற#. இ>;கா�க% �றி6# ேம�ப� 

தன/யா� நி�வன6#)� வா9ெமாழியாக அறி:ைரக% வழ க>ப�@� அல�சிய>ப@6#� ேநா)�ட, நடK# 

ெகா%கி,றன�.இதனா! நகரா�சி)� ெபF� அவ>ெபய� ஏ�ப@கிற#. ேமD� இவ�க% பண5 ந��>; ெச9வத�� வ5F>ப 

க�தO� வழ கவ5!ைல. ெபா#0காதார அவசர அவசிய� கFதி ஏ�கனேவ இKநகரா�சிய5! ��ந�� பராம7>; 

பண5ய5ைன ஒ>பKத Oைறய5! ேம�ெகா%ள>ப�@ வF� திF.D.ெசKதி!�மா�, 28.10.2021  அ,� வ5F>ப க�த� 

வழ க>ப�டத, காரணமாக அ,னா7, ேகா7)ைக ஏ�க>ப�@ ம,ற த��மான எ�.186, நா%.29.10.2021-, ப� ம,ற 
அBமதி ெப�� பண5க% ேம�ெகா%ள>ப�@ வFகி,றன அத,ப� கடKத நவ�ப� 2021 ம��� �ச�ப� 2021-�� 
ஒ>பKதாரF)� அத, ப��ய! ெதாைக J.39,24,661/- வழ க>ப�ட#. ேமD� சிற>; நிைல நகரா�சி)� அரசாைண 
எ�.334 நா%.03.08.2016, ப�  J.55.00 இல�ச6தி�� ம�@� ெசலவ5ன� ெச9ய உfச வர,Oைற உ%ளதாD� 
நகரா�சி நி�வாக இய)�ந� ெச,ைன அவ�கள/டமிFK# அBமதி வர>ெபறதாD� உ%ளா�சி ேத�த! நைடெப�� 
கால� எ,பதாD� ப5>ரவ7 2022 ம��� மா�f 2022 ஆகிய இF மாத க\)� ப��ய! ெதாைக வழ க ம,ற� 
அBமதி)க>ப�ட#. இKநிைலய5! ஏ>ர! 2022-லிFK# ெதாட�K# பண5க% ேம�ெகா%ள ேவ��_� ேம�ப� 
அரசாைண)��ப�@ ப��ய! ெதாைக வழ க ேவ��_� ம,ற6தி, O�வ5�� ெபாF% ைவ)க>ப@கிற#.  

அDவலக)�றி>; :  ம,ற� O�: ெச9யலா� 

(ந.க.எ�.6800/2016/எf1) 

த,&மான எ*.91 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

22 அரசாைண(நிைல)எ�.52 நகரா�சி நி�வாக� ம��� ��ந�� வழ க! (ந.நி.4) #ைற நா%.30.03.2022 ம��� நகரா�சி 
நி�வாக இய)�ந�, ெச,ைன அவ�கள/, 0�றறி)ைக ந.க.எ�.40032/2012/ஆ�.1, நா%.01.04.2022 ஆகியவ�றி, ப�, 
காைர)�� நகரா�சிய5! 01.04.2022 Oத! ெசா6#வ7 சீரா9: நைடOைற>ப@6த>பட உ%ளதா!, அத�கான 
அறிவ5>; ெச9திய5ைன தினச7 ெச9தி நாள/தழி! வ5ள�பர� ெச9ய ஆ�� உ6ேதச ெசலவ5ன6 ெதாைக J.1.00 
இல�ச6தி��� ெசா6#வ7 சீரா9: அறிவ5>; மாவ�ட அரசிதழி! வ5ள�பர� ெச9ய ஆ�� உ6ேதச ெசலவ5ன6 
ெதாைக J.1.00இல�ச6தி��� ெமா6த� J.2.00 இல�ச6தி��� ம,ற6தி, அBமதி ேகார>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>; : 
           ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ�.1220/2022/அ2) 

த,&மான எ*.92 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

23 இKநகரா�சிய5! ெபா#>ப57:, ெபா# 0காதார ப57:, கண5ன/ ப57வ5! வFவா9 ப57:, ெபாறிய5ய! ப57: ம��� 

நகரைம>; ப57: ஆகியவ�றி! இய கிவF� கீGக�ட வ5வர>ப� உ%ள ப57�ட�கள/, ேக�ேர� pப5% ெச9# 

வழ �வத�� ஆ�� உ6ேதச ெசலவ5ன� J.35000/-)� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 

1.சா�ச  ப57�ட� ேக�ேர� pப5%  (5-எ�ண�)  

2.ப5ரத� ப57�ட� ேக�ேர� pப5%    (5-எ�ண�)  

த,&மான எ*.93 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



3.ேலச� ப57�ட� (1005) 12A               (10 எ�ண�)  

4.ேலச� ப57�ட�-(405) 77A                 (10-எ�ண�) 

5.ேலச� ப57�ட�-88 A                        (10- எ�ண�) 

6.EpsonDot matrix -(300)                              (20- எ�ண�) 

அDவலக)�றி>; : 
  ம,ற� O�: ெச9யலா�. 

(ந.க.எ�.4649/2021/இ1) 
24 காைர)�� நகரா�சிய5! ெபா# 0காதார ப57வ5! இய கி வF� வாகன� எ�.TN 63 T 2417 �>ப� வாகன6தி�� 

HYDRAULIC JACK ம��� கிய�பா)h hசா>� பe# ந�)க� ெச9ய ேவ��_%ளதா! ேம�க�ட பண5)� ஆ�� 
உ6ேதச ெசலவ5ன6 ெதாைக J.20,000/-)� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>; : 
  ம,ற� O�: ெச9யலா�. 

(ந.க.எ�.702/2022/எf1) 

த,&மான எ*.94 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

25 காைர)�� நகரா�சிய5! ெபா# 0காதார ப57வ5, Oத!நிைல திட)கழி: ேசகர� ெச9_� TN 63 BX 2045 டாடா 
ஏh வாகன� இ,ஜ�, ப5,ப�திய5! ேகhக� பe#  ேம�ெகா%ள அத�கான உ6ேதச ெசலவ5ன6 ெதாைக 
J.20,000/-)� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற# 
அDவலக)�றி>; : 
  ம,ற� O�: ெச9யலா�. 

(ந.க.எ�.702/2022/எf1) 

த,&மான எ*.95 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

26 காைர)�� நகரா�சிய5! ெபா# 0காதார ப57வ5, Oத!நிைல திட)கழி: ேசகர� ெச9_� TN 63 AX 7205 �>ப� 
வாகன� கிெரௗ, ஆகிெச!  பe# சீ�ெச9ய அத�கான உ6ேதச ெசலவ5ன6 ெதாைக J.20,000/-)� ம,ற6தி, 
அBமதி ேவ�ட>ப@கிற# 
அDவலக)�றி>; : 
  ம,ற� O�: ெச9யலா�. 

(ந.க.எ�.702/2022/எf1) 

த,&மான எ*.96 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

27 காைர)�� நகரா�சிய5! ெபா# 0காதார ப57வ5! இய கி வF� வாகன� எ�.TN 63 BY 5323 இ,ஜி, ெஹ� ஆய5! 
ச�வ �h ம��� ேர�ேய�ட� ச�வ �h ெச9ய ேவ��_%ளதா! ேம�க�ட பண5)� ஆ�� உ6ேதச ெசலவ5ன6 
ெதாைக J.20,000/-)� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>; : 
  ம,ற� O�: ெச9யலா�. 

(ந.க.எ�.702/2022/எf1) 

த,&மான எ*.97 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

28 காைர)�� நகரா�சிய5! ெபா# 0காதார ப57வ5,கீG 7-வ# ம��� 8-வ# ப57வ5! Oத!நிைல திட)கழி: ேசகர� 
ெச9_� TN 63 BV 5405 டாடா ஏh வாகன� மாதாKதிர பராம7>; பண5 ேம�ெகா%ள வாகன தயா7>; நி�வன 
ேநர� �ல� பண5மைன ஆய5! ச�வ �h ம��� இதர பண5க% ேம�ெகா%ள அத�கான உ6ேதச ெசலவ5ன6 
ெதாைக J.4,369/-)� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற# 
அDவலக)�றி>; : 
  ம,ற� O�: ெச9யலா�.      (ந.க.எ�.702/2022/எf1) 

த,&மான எ*.98 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



27.05.22 

29 இKநகரா�சி ஒ>பKததார�க%, பண5யாள�க%, �6தைகதார�கள/ட� ப5�6த� ெச9_� வFமான வ7ய5ைன உ7ய 
தைல>ப5! ெசD6தி காலா�@)� ஒFOைற E-Filing ெச9ய ேவ��_%ள#.  இ>பண5ய5ைன 15 ஆ�@களாக 
ெசqவேன ெச9# வF� திF.D.பர6வா�, ப�டய) கண)க� வச� 2022-2023 ஆ� நிதியா���� ஒ>பைட)க:� 
அத��7ய க�டணமாக காலா���� J.4000/- வ �த� ஒ>பKததார�க\)� ஆ�@)� J.16,000/- பண5யாள�க\)� 
J.12,000/- �6தைகதார�க\)� J.12,000/- என வழ க ம,ற அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
 இேதேபால GST-)� மாத� மாத� Filing ெச9ய ேவ��_%ளதா! அத�� மாத� ஒ,�)� J.2,750/- வ �த� 
ஆ���� J.33,000/- வழ க ம,ற அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#.  
அDவலக)�றி>; : 
  திF.D.பர6வா�, ப�டய கண)க7ட� ேம�ப� பண5ய5ைன ஒ>பைட)க:� அத��7ய ெசலவ5ன6ைத 
நகரா�சி வFவா9 நிதிய5லிFK# வழ க ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#.. 
அDவலக)�றி>; : 
  ம,ற� O�: ெச9யலா�. 

(ந.க.எ�.1626/2018/ப51) 
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30 காைர)�� நகரா�சிய5! ெபா# 0காதார ப57வ5! நா,� g�Mய5� ைமய க% ெசய!ப�@ வFகி,றன.  இ � 
வ �@ேதா�� ம��� �>ைபக%, ம�காத �>ைபக% ப576# வா க>ப�@, ம��� �>ைபக% அைன6#� 
g�Mய5� ைமய கள/! ைவ6# உரமா)க>ப@கிற#.  அqவா� பண5யாள�க% வ �@ேதா�� வா கி)ெகா�@ 
வF� ம��� �>ைபக% அைன6ைத_� தினKேதா�� எைடேபா�@ அவரவ� ப�தி வ �@க\)� த�Kதா�ேபா! 
உ%ளதா எ,பைத அறிK#ெகா%ள:� எைட அள: �றி)க:�, எைட மிஷி, ஒ,� ேதைவ>ப@கிற#.  ெமா6த� 
ஐK# உர ைமய க% உ%ளன.  கீG)க�டவா� வ5ைல>;%ள/க% வர>ெப��%ள.   

Sl. No. Address Rate 
1. Eswari Enterprises,  3, Nithyakalyanipuram, East. Devakottai Rs.19500/- Per Machine 
2 Nagappa Industries.  Industrial Estate,Karaikudi Rs.22000/- Per Machine 

 �ைறKத வ5ைல>;%ள/ அள/6த Eswari Enterprises எ,ற வ5ைல>;%ள/ைய ஏ�க ம,ற6தி, அBமதி 
ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>; : 
  ம,ற� O�: ெச9யலா�. 

(ந.க.எ�.5818/2022/எf1) 
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27.05.22 

31 காைர)�� நகரா�சிய5! ெபா# 0காதார ப57: V ம��� VI-! #>;ர: பண5)� வ �@ வா7யாக �>ைப வா �� 
பண5)� TN 63 BV 5423 டாடா ஏசி பய,பா��! உ%ள#. இKத வாகன� பeதைடK# நி�6த>ப�@ வ5�ட# 
இதனா! 0மா� 1000 ��ய5F>;கள/! தினச7 �>ைப வா �� பண5ய5! 0ண)க� ஏ�ப@கிற#. எனேவ, 
0ன)கமி,றி வ �@ வா7யாக �>ைப வா �� பண5 நைடெப�வத�� வாகன6ைத பe# ந�)க� ெச9# தFமா� 
பண5:ட, ேக�@)ெகா%கிேற,. அத�கான உ6ேதச  ெசலவ5ன6 ெதாைக J.4500/- ம,ற6தி, அBமதி 
ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>; : 
  ம,ற� O�: ெச9யலா�. 

(ந.க.எ�.702/2022/எf1) 
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27.05.22 

32 காைர)�� நகரா�சி ெபா# 0காதார ப57வ5�� கீG)க�ட தளவாட> ெபாF�க% ெகா%Oத! ெச9ய உ6ேதச 
ெசலவ5ன6ெதாைக J.10,00,000/-)� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
1. P�@மா� 
2. ெத,ைன மா� 
3. �>ைப அ%\� த�@  
4. ைகேய@ 
5. 4 ப! ெகா)கி 
6. ம�ெவ�� 
7. உF)� அ7வா% 
8. வாFக! கர�� 
9. கட>பாைற 
10 வா � அ7வா% 

அDவலக)�றி>; : 
  ம,ற� O�: ெச9யலா�. 

(ந.க.எ�.532/2022/எf1) 
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33 இKநகரா�சிய5! 2020 -2021 ஆ� ஆ���கான தண5)ைக நைடெப�� O�: ெப�� உ%ள#.  தண5)ைக;6தக� 
ஐK# ப5ரதிக% ெஜரா)h எ@6தைம)�� அKத ஐK# ;6தக கைள_� ைப��  ெச9# உ%ளா�சி நிதி 
தண5)ைக சிவக ைக அவ�கள/ட� ஒ>பைட>; ெச9தைம)� திF.ஆ.சரவண,, இளநிைல உதவ5யாள�, 
அவ�களா! ெசலவ5ட>ப�ட ெசல:6 ெதாைக J.30,000/-)� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>; : 
  ம,ற� O�: ெச9யலா�. 

(ந.க.எ�.9457/2020/அ3) 
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34 இKநகரா�சிய5! அைம)க>ப�@%ள தைலைம ந�ரள/>; நிைலய� உ%ள/�ட அைன6# க�டைம>; வசதிகைள 
பராம76த!, இய)�த! ம��� Oைறயான ��ந�� வ5நிேயாக� ெச9த! ேபா,ற ��ந�� வ5நிேயாக� 
ச�பKத>ப�ட அைன6#> பண5கைள ெச9திட ேதைவயான பண5யாள�க% இ!லாத காரண6தா! நகரா�சி நி�வாக 
தைலைம> ெபாறியாள� அவ�கள/, அBமதி ெப�� கடKத 2015� ஆ��லிFK# தன/யா� நி�வன� nல� 
பராம7>; பண5 ேம�ெகா%ள>ப�@ வFகிற#.  அதைன ெதாட�K#, இ>பண5ய5ைன கடKத ஓரா���� 
ேம�ெகா%ள நக�ம,ற த��மான� எ�.419, நா%.08.03.2019! ஒ>;த! ெபற>ப�ட#.  இ>பராம7>; பண5)� 
தைலைம> ெபாறியாள�, நகரா�சி நி�வாக ஆைணயரக�, ெச,ைன அவ�களா! 13.06.2019! அBமதி வழ கி 
உ6தரவ5ட>ப�ட#.  (ந.க.எ�.23651/2013/DO1. நா%.13.06.2019) அத,ப�, ஒ>பKத>;%ள/க% ெபற>ப�@, ஓரா���� 
பராம7>; பண5 ேம�ெகா%ள>ப�@ வKத#.  ந.க.எ�.29156/2019/DO2. நா%.07.10.2020-,ப� ேமD� ஓரா���� 
ந���)க>ப�ட#.  31.07.2021 வைர பராம7>; பண5 ேம�ெகா%ள>ப�ட#.  01.08.2021 Oத! ேமD� ஓரா���� 
ந���>; ெச9ய(n,றா� ஆ�@) நகரா�சி நி�வாக ம�டல ெசய�ெபாறியாள� அவ�க\)� கF6#F 
அB>ப>ெப�� அவ�க% ந.க.எ�.2472/2021/ப53, நா%.22.07.2021-,ப� தைலைம>ெபாறியாள� அவ�க\)� ;#>ப56த! 
ெச9ய கF6#F)க% அB>ப5 உ%ளா�.   
  இKநிைலய5! Oத,ைம6 தைலைம> ெபாறியாள� அBமதி கிைட>பதி! காலதாமத� ஏ�ப�டதா! 
அBமதி கிைட)��வைர த�காலிகமாக 01.11.2021 Oத! 31.01.2022 O�ய n,� மாத க\)�� ேமD� 01.02.2022 
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Oத! 30.04.2022 வைர n,� மாத க\)�� இ>பண5ைய ெச9# வF� ஒ>பKததார� திF.�.ெசKதி!�மா� 
அவ�க% nல� பண5 ேம�ெகா%ள>ப�ட#. இKநிைலய5! Oத,ைம தைலைம ெபாறியாள� அBமதி கிைட>பதி! 
ேமD� காலதாமத� ஏ�ப@வதா! அBமதி கிைட)�� வைர த�காலிகமாக 01.05.2022 Oத! 31.07.2022 வைர 
n,� மாத க\)� இ>பண5ைய ெச9# வF� ஒ>பKததார� திF.�.ெசKதி!�மா� அவ�க% nல� ெதாட�K# 
த�ெபா# உ%ள மாதாKதிர ஒ>பKத ெதாைகய5, அ�>பைடய5! ேம�ெகா%ள:� ம��� அத�கான உ6ேதச 
ெசலவ5ன6ெதாைக J.23.00 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. . 
அ/வலக� �றி(0:  
 அ) ம,ற� அBமதி)கலா�. 
 ஆ) ெசலவ5ன6ைத ��ந�� நிதிய5,கீG ேம�ெகா%ளலா�. 

(ந.க.எ�.1137/2019/இ1) 

27.05.22 

35 இKநகரா�சி ப�திய5! உ%ள ெதF வ5ள)�கைள பராம7>; பண5 ேம�ெகா%ள அBமதி)க>ப�ட கால� 31.03.2022! 
O�வைடய இF>பதா!, நகரா�சி நி�வாக இய)�ந�, ெச,ைன அவ�கள/, 02.10.2021-� ேததிய 
ந.க.எ�.21287/2021/EA-2, ப�, ெவள/)ெகாண�: Oகைம nல� ெதFவ5ள)� பராம7>; பண5க\)� 
பண5யாள�கைள பண5யம�6#வ# ெதாட�பாக ப5ேரரைண தயா� ெச9# நி�வாக அBமதி ேவ�� உ7ய 
O,ெமாழி:கைள நகரா�சி நி�வாக இய)�ந� ெச,ைன அவ�க\)�, இKநகரா�சி க�த ந.க.எ�. 53/2019/இ1, நா%. 
19.11.2021 அ,� க�த� அB>ப>ப�@%ள#.   
  இKநிைலய5! நகரா�சி நி�வாக இய)�ந�, ெச,ைன அவ�கள/டமிFK# காலதாமத� 
ஏ�ப�@%ளதா! அBமதி கிைட)�� வைர த�காலிகமாக 01.04.2022 Oத! 30.06.2022 வைர n,� மாத 
கால6தி��  இ>பராம7>; பண5ய5ைன த�ேபா# ெச9# வF� நி�வனமான � மாFதி �ேர�  கா�>பேரச,, 
ேதன/ அவ�க% nல� பண5 ேம�ெகா%ள>ப�ட#. இKநிைலய5! நகரா�சி நி�வாக இய)�ந�, ெச,ைன 
அவ�கள/டமிFK# ேமD� காலதாமத� ஏ�ப@வதா! அBமதி கிைட)�� வைர த�காலிகமாக 01.07.2022 Oத! 
30.09.2022 வைர n,� மாத க\)� இ>பண5ைய ெச9# வF� நி�வனமான � மாFதி �ேர�  கா�>பேரச,, 
ேதன/ அவ�க% nல� ெதாட�K# த�ெபா# உ%ள மாதாKதிர ஒ>பKத ெதாைகய5, அ�>பைடய5! பண5 
ேம�ெகா%ள:� ம��� அத�கான உ6ேதச ெசலவ5ன6ெதாைக J.15.00 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி 
ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக� �றி(0:  
   ம,ற� அBமதி)கலா�. 

(ந.க.எ�.53/2019/இ1) 
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36 இKநகரா�சிய5! National Urban Livelihoods Mission – (SUSV) தி�ட6தி,கீG, ெதFேவார வ5யாபா7க\)� பழ க% 
கா9கறிக% வ5யாபார� ெச9வத�� 25 எ�ண5)ைக, உண: வ5யாபார6தி�� 20 எ�ண5)ைக, ம��� � 
வ5யாபார6தி�� 20 எ�ண5)ைக வ��க% ச>ைள ெச9த! பண5)� 05.05.2022 அ,� ஒ>பKத>;%ள/ 
ெபற>ப�டதி! கீG)க�டவா� இர�@ ஒ>பKத>;%ள/க% வர>ெப�ற#.  ஒ>;ேநா)�>ப��யலி, வ5பர� 
ப5,வFமா�, 
வ.எ*. ஒ(பIததார& ெபய& ஒ(பIத சதவ ,த� 

1. M/S Sabtagiri Logistic, Puzhal. Chennai மதி>பm�ைட வ5ட (+) 7.97% P@த! 
2. M/S Ramee Motors, Mahanandapuram, Chennai மதி>பm�ைட வ5ட (+) 4.89% P@த! 

 ேம�க�ட M/S Ramee Motors, Mahanandapuram, Chennai அவ�கள/, ஒ>பKத>;%ள/ மதி>பm�ைட வ5ட P@தலாக 5 
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சதவ �கித6தி��% உ%ள#.  ேமD�, பண5ய5, O)கிய6#வ� ம��� அவசர6ைத) கFதி நக�ம,ற6தி�� உ%ள 
அதிகார6ைத பய,ப@6தி மதி>பm�ைட வ5ட 5 சதவ �த� வைர P@த! உ%ள ஒ>பKத>;%ள/கைள ம,ற� 
ஏ�கலா� என நகரா�சி ெபாறிய5ய! ைகேய��! வ5தி எ�.2.7.2-! ெத7வ5)க>ப�@%ள#.  இKநிைலய5! 
மதி>பm�ைட வ5ட 4.89% அதிக� உ%ள M/S Ramee Motors, Mahanandapuram, Chennai அவ�கள/, ஒ>பKத>;%ள/ய5ைன 
ஏ��)ெகா%ள ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
  அ) ம,ற� அBமதி)கலா�. 
  ஆ) தி�ட பண5ய5, அவசர அவசிய� கFதி நக�ம,ற6 தைலவ7, O,  
                 அBமதி ெப�� பண5 உ6தர: வழ கியைத_� ம,ற� ஏ�கலா�.           

(ந.க.எ*.1905/2020/இ1) 

27.05.22 

37 காைர)�� நகரா�சி)� உ�ப�ட வா�@ எ�.05 ராஜ�q காKதி சிைல அFகி! நியாவ5ைல)கைட ெச!D� சாைல 
மிக:� பeதைடK# ��@� �ழி_மாக உ%ளதாD� மைழ)கால கள/! மைழந�� ேத கி ேசF� சகதி_மாக 
காண>ப@வதாD� ெபா#ம)க% நியாயவ5ைல)கைட)� வK# ெச!வத�� மிக:� சிரம>ப@வதாக ெதாட�K# 
;கா� அள/6# வFவதா! ேம�க�ட இட� ேநரா9: ெச9ய>ப�@ மதி>பm@ தயா� ெச9ய>ப�@%ள#.  
மதி>பm�@6 ெதாைக J.4.80 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 
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அ1மதி�க(ப�ட$ 

38 காைர)�� நகரா�சி)��ப�ட வா�@ எ�.02 ெவ%ைளய, ெதF, ப5ரதான சாைலய5, ��)ேக உ%ள பாலமான# 
மிக:� ��கலாக:� அகலமாக:� ைக>ப5� 0வ� ஏ#� இ!லாத நிைலய5! உ%ள#.  இ>ப�திய5! உ%ள 
சாைலய5, அகல6ைத வ5ட பால6தி, அகல� �ைறவாக உ%ளதா! ெதாட�K# வ5ப6#க% நடK# வFவதாD� 
இன/ வF� கால கள/! இ# ேபா,ற அச�பாவ5த க% ஏ�படாம! இF)க பால6தி, அகல6ைத அதிகமா)கி 
ைக>ப5� 0வ� அைம)க ேவ��யத, அவசிய� கFதி ேம�க�ட பண5ய5ைன ெச9ய அத�கான 
மதி>பm�@6ெதாைக J.4.50 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.108 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

39 காைர)�� நகரா�சி)��ப�ட ெச)காைல சிவ, ேகாவ5! �ள6தி�� ெச!D� ந��வர6# வா9)கா!, திலக� நக� 
ப�திய5லிFK# வF� மைழந�ைர ேகாவ5! �ள6தி�� ெகா�@ ெச!D� வ�ண� மைழந�� வ�கா! அைம)க 
தயா7)க>ப�ட மதி>பm�@6ெதாைக J.15.60இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

     (ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.109 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

 

40 காைர)�� நகரா�சி)��ப�ட வா�@ எ�.8 ம��� 9 ஆகிய ப�திகள/! கழன/வாச! ;#சாைல ப�திய5! உ%ள 
மைழந�� வ�கா! ேசதமைடK# மைழந�� ெச!ல வழி இ!லாம! உ%ளதா! இ>ப�திய5! மைழந�� வ�கா! 
அைம)க தயா7)க>ப�ட மதி>பm�@6ெதாைக J.9.80 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 :   ம,ற� அBமதி)கலா�    (ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.110 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



27.05.22 

41 காைர)�� நகரா�சி)� உ�ப�ட வா�@ எ�.15 அ�பா%;ர� ப�திய5! உ%ள சK# ப�திய5! ேபவ� ப5ளா) 
சாைல அைம)க ஆ�� மதி>பm�@6 ெதாைக J.2.30 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.111 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

42 காைர)�� நகரா�சிய5! நக� Oeவ#� அைம)க>ப�@%ள தா� சாைலக% இய�ைக சீ�ற களாD� ��ந�� 
வ5நிேயாக>பண5ய5! பe# ந�)�� ெபாF�@ ேசதமைடKத சாைலகைள_� ம��� அ�)க� வ5ப6# ஏ�ப@� 
இட கள/! ேவக6தைட அைம)க தயா7)க>ப�ட மதி>பm�@6ெதாைக J.9.80 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி 
ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.112 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

43 காைர)�� நகரா�சி)��ப�ட நாf0ழிேயKத! ப5ரதான சாைலய5லிFK# ப57��^ ேப)க7 Oத! ச:�ட�ம, 
ேகாவ5! வைர ேபவ� ப5ளா) சாைல அைம)க தயா7)க>ப�ட மதி>பm�@6ெதாைக J.24.50 இல�ச6தி�� 
ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.113 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

44 காைர)�� நகரா�சி)��ப�ட க�ணதாச, மண5ம�டப� ப5,;ற� உ%ள சாைல மிக:� பeதைடK# 
மைழ)கால கள/! O�றிD� ேபா)�வர6தி�� பய,ப@6த இயலாத நிைலய5! உ%ளதா! இKத சாைலய5ைன 
தா�சாைலயாக ேம�ப@6த தயா7)க>ப�ட மதி>பm�@6ெதாைக J.14.25 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி 
ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா�        (ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.114 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

45 காைர)�� நகரா�சி)��ப�ட kடாமண5 நக� � கா I. II ஆகிய இட கள/! உ%ள மி,வ5ள)�க% ேசதமைடK# 
இர: ேநர கள/! ேபா#மான ெவள/fச� இ!லாததாD� �ழKைதக% ம��� ெப7யவ�க% � காவ5ைன 
பய,ப@6த இயலாத நிைல உ%ள#.  எனேவ, இ>� கா)க\)� மி,வ5ள)� வசதிய5ைன ேம�ப@6தி_� 
� காவ5,  ெபய� பலைகய5! உ%ள எe6#)க% ேசதமைடKதிF>பைத_� ச7 ெச9ய தயா7)க>ப�ட 
மதி>பm�@6ெதாைக J.8.00 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 :  
   ம,ற� அBமதி)கலா�        (ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.115 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

46 காைர)�� நகரா�சி)� ெசாKதமான ெச)காைல அ9யனா� ஊரண5 அFேக அைம)க>ப�@%ள வ5ைளயா�@ 
உபகரண க% பe# ந�)க:�, �ள6ைத 0�றிD� மி,வ5ள)�க% வசதிக% ஏ�ப@6த:� �ள6தி, 
ப�)க�@கள/! கத:க% ேபாட:�, ேம!நிைல ந��6ேத)க ெதா��க\)� அFகி! உ%ள நகரா�சி)� ெசாKதமான 
காலிய5ட6தி! O%க�ப5ேவலி அைம6# பா#கா6திட:� தயா7)க>ப�ட மதி>பm�@6ெதாைக J.7.00 இல�ச6தி�� 
ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 :   ம,ற� அBமதி)கலா� (ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.116 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



27.05.22 

47 காைர)�� நகரா�சி)� உ�ப�ட ந!ைலய, ஆசா7 ப%ள/ ப5,;ற� உ%ள ப�திய5! உ%ள கழி:ந�� 
கா!வா9க% மிக:� பeதைடK# த�ண�� ெச!ல வழி இ!லாம! வ �@க\)�% ெச!D� நிைல உ%ளதாக 
ெதாட�K# வர>ெப�ற ;கா7,ேப7! ேம�க�ட இட� ேநரா9: ெச9ய>ப�ட#.  இதி! கா!வாய5, ��)ேக 
அைம)க>ப�@%ள கா,கிp� hலா> உைடK#� த�ண�� ெச!ல வழி இ,றி_� காண>ப@கிற#.  எனேவ, 
ேம�க�ட ப�திய5! கழி:ந�� வா9)கா! சீரைம)க தயா7)க>ப�ட மதி>பm�@6ெதாைக J.4.00இல�ச6தி�� 
ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.117 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

48 காைர)�� நகரா�சிய5! ;திதாக அைம)க>ப�@%ள ச�ைபs�� ேச�வா� ஊரண5 I, ேச�வா� ஊரண5 II, ஆகிய 
ப�திகள/! உ%ள ஆG#ைள கிண�க\)� மி, இைண>; ெப�� மி,ேமா�டா� ெபாF6தி அதி! ப5ரதான 
ந��உK# �ழா9 அைம6# ம)க% பய,பா���� ெகா�@ வர தயா7)க>ப�ட மதி>பm�@6ெதாைக 
J.10.00இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.118 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

49 இKநகரா�சி ;திய ேபJK# நிைலய6தி! உ%ள ��ந�� 06திக7>; இயKதிர� (RO) பeதாகிவ5�டதா! அதி! உ%ள 
0.5 HP ேமா�டா� ம��� PRESSURE VALVE ச7ெச9திட:� ;திய ேமா�டா� ெபாF6த:� ஆ�� உ6ேதச 
ெசல:6ெதாைக J.7,000/-)� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.119 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

50 காைர)�� கவ5யர0 க�ணதாச, மண5ம�டப6தி! சிவக ைக மாவ�ட ஆ�சிய� அவ�களா! இலவச 
�எ,ப5எhப5 �J> வ�>;க% நைடெப�� இட6தி! 5 எ�ண� ;திய ெபடhட! மி, வ5சிறிக% வா கி) 
ெகா@>பத�� ஆ�� உ6ேதச ெசலவ5ன� J.45,000-)� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.120 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

51 இKநகரா�சி அDவல6தி! உ%ள ��ந�� 06திக7>; இயKதிர�(RO) பeதாகிவ5�டதா! அதி! உ%ள ப5!�ட� 
ம��� HOSE ;தியதாக மா�ற� ெச9வத�� ஆ�� உ6ேதச ெசலவ5ன� J.8,000/-)� ம,ற6தி, அBமதி 
ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.121 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

 
52 காைர)�� நகரா�சிய5! “ச�ைபs��” கைரய5! அைம)க>ப�@%ள 13 ஆG�ழா9 கிண�க% ம��� நக7! 

ஆ கா ேக அைம)க>ப�@%ள 24 ஆG�ழா9 கிண�கள/, ந�� ஆதார6ைத) ெகா�@ நக7! ��ந�� வ5நிேயாக� 
ெச9ய>ப@கிற#.  இத,nல� நா% ஒ,�)� 12.03 MLD ��ந�� வ5நிேயாக� ெச9ய>ப@கிற#.  அத,ப� நா% 

த,&மான எ*.122 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



ஒ,�)� நப� ஒFவF)� 112 LPCD வ �த� ��ந�� வ5நிேயாக� ெச9ய>ப@கிற#.  இqவா� வ5நிேயாக� 
ெச9ய>ப@� ��ந�7! திரவ �ேளா7, (Sodium Hypo Chloride) nல� �ேளா7ேனச, ெச9ய>ப@கிற#.  ஒF 
இல�ச� லி�டF)�  2 ½  லி�ட� வ �த� திரவ �ேளா7, ேச�6# வழ �� ப�ச6தி!, ��ந�� வ5நிேயாக6தி, 
கைடசி ப�திய5! (Tail End) 0.50-1.00 ppm �ேளா7, அள: கிைட)��.  இqவா� தினச7 வ5நிேயாக� 
ெச9ய>ப@� 12.03 MLD ��ந�F)� 0மா� 310 லி�ட� திரவ �ேளா7, ேதைவ>ப@கிற#.  அத,ப� 6 மாத 
கால6தி�� ேதைவ>ப@� (ஜூ, - 01.06.2022 Oத! நவ�ப� - 30.11.2022 வைர) திரவ �ேளா7, வா �வத�� 
ஆ�� மதி>பm�@6 ெதாைக J.10.00 இல�ச6தி�� அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக) �றி>; :   
 ��ந�� நிதிய5, கீG அBமதி)கலா�. 

(ந.க.எ*.153/2019/இ1) 

27.05.22 

53 காைர)�� நகரா�சி அDவலக6தி! உ%ள நைடபாைதய5! ேபவ� ப5ளா) தள�, Stainless Steel ைக>ப5� த@>;க% 
ம��� ;!தைர அைம)�� பண5)� தயா7)க>ப�ட மதி>பm�@6ெதாைக J.10.00 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, 
அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.123 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

54 இKநகரா�சிய5, பராம7>ப5! உ%ள வா�@ எ�.5-! 4-வ# வ �தி � காவ5! உ%ள ஆG#ைள ேமா�டா�க% nல� 
அ>ப�தி ெதF 0>ப5ரமண5ய;ர� வட)� 7, 8, 9-வ# வ �தி ேம�@>ப�திகள/! ��ந�� வ5நிேயாக ேநர கள/! 
பகி�மான ைப>ைலன/! ந�� அe6த� �ைறவாக இF>பதா! அ>ப�திய5! உ%ள HSC 100 இைண>;க\)� ��ந�� 
�ைறவாக இF>பதா! 4-வ# வ �தி � கா ஆG#ைள ேபா7லிFK# பகி�மான ைப>ைலன/! இைண>பத�� ��ந�� 
அதிக>ப@6த ேமா�டா� உதி7 பாக க% ேதைவ>ப@கிற#.  அத�� ெபாF�க% வா க:� ��ந�7, அவசர 
அவசிய� கFதி உட,பண5 ேம�ெகா%ள ஆ�� உ6ேதச ெசலவ5ன� J.3.00 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி 
ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ��ந�� நிதிய5, கீG அBமதி)கலா�. 

(ந.க.எ*.0633/2022 /இ1) 

த,&மான எ*.124 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

55 இKநகரா�சிய5, பராம7>ப5! உ%ள திFfசி ேரா@ உய�ம�ட ெதா��ய5, ெகா%ளள: 2.50 இல�ச� லி�ட� 
உ%ளதா! ��ந�� வ5நிேயாக ேநர கள/! காைல மாைல ஒF மண5 ேநர6தி�� �ைறவாக ��ந�� வ5நிேயாக� 
இF>பதா! அ>ப�தி)� ெபா#ம)க% ம��� நக�ம,ற உ�>ப5ன�க% P@த! ேநர� ��ந�� வ5நிேயாக� ெச9ய 
ேக�@)ெகா�@%ளதா! ��ந�7, அவசர அவசிய6ைத கFதி உய�ம�ட ெதா��)� P@த! ந��6ேத)க 
ச�ப5லிFK# ந��உK#� ேமா�டா� ெபாF6த:� ��ந�� வ5நிேயாக� அதிக>ப@6த:� அத�� ��ந�� அவசர 
அவசிய6ைத கFதி உட, வா க உ6ேதச ெசலவ5ன6ெதாைக F.3.00 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி 
ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ��ந�� நிதிய5, கீG அBமதி)கலா�. 

(ந.க.எ*.0633/2022 /இ1) 
 

த,&மான எ*.125 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



 

56 காைர)�� நகரா�சி)� ெசாKதமான வா�@ எ�.36 ஔைவயா� ெதFவ5! உ%ள பeதைடKத எKத ேநர6திD� 
இ�K# வ5ழ)P�ய kழலி! உ%ள பைழய க��ட6ைத இ�6# அ>;ற>ப@6த ம,ற6தி, அBமதி 
ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.126 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

27.05.22 

57 காைர)�� நகரா�சி)��ப�ட இைடய� ெதF, GH ப5,;ற� சாைலய5! உ%ள பeதைடKத பைழய வா�@ ஆப5h 
க��ட� மிக:� பeதைடK# காண>ப@வதா! பய,ப@6த இயலாத நிைலய5! உ%ள#.  இKத) க��ட6தி, 
அFகாைமய5! ��ய5F>; ப�திக% உ%ளதாD�, க��ட6திD� இதைனf 0�றி உ%ள காலிய5ட6திD� ;த�க% 
ம�� காண>ப@வதாD� வ5ஷ>�fசிக% நடமா�ட� உ%ளதாD�, இர: ேநர கள/! சnக வ5ேராதிகள/, 
Pடாரமாக:� காண>ப@வதா! இKத பeதைடKத க��ட6ைத இ�6# அ>;ற>ப@6தி இKத இட6ைத ெபா#ம)க% 
பய,ெப�� வைகய5! ெகா�@வர ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.127 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

58 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.5.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.1 RthÂ efçš ÁW ghy« 

mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ 
ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S Malar Engineering Industries agency, 

Karaikudi. 

kÂ¥Õ£ilél  0.05% FiwÎ 

2 Thiru.K.Sundharapandiyan, Karaikudi. kÂ¥Õ£ilél  10.94% mÂf« 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy  M/S Malar Engineering Industries agency, Karaikudi v‹w 

x¥gªjjhu®më¤Js¦s x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥Õ£ilél 0.05% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s 
kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.128 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

 

59 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.5.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.2š Ïil¢Á Cuâ gFÂæš 

(bj‰F) ÁWghy« mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  
ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ 
Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S Malar Engineering Industries agency, 

Karaikudi. 

kÂ¥Õ£ilél  0.05% FiwÎ 

2 Thiru.K.Sundharapandiyan, Karaikudi. kÂ¥Õ£ilél  10.94% mÂf« 
                 nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëš ÂU.fhÁ¤njt®, fhiu¡Fo v‹w x¥gªjjhu® më¤Js¦s x¥gªj¥òs¦ë 

த,&மான எ*.129 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



kÂ¥Õ£ilél 0.06% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 
 

27.05.22 

60 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.15.50 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.3 G Block gFÂæš jh® 
rhiy mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš mê¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  
ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ 
Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 ÂU.o.brªÂšFkh®, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.19% FiwÎ 

2 ÂU.Rªjugh©oa‹, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  3.74% mÂf« 

            nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy, fhiu¡Fo, ÂU.o.brªÂšFkh®,   fhiu¡Fo v‹w x¥gªjjhu® më¤JŸs  
x¥gªj¥òŸë  kÂ¥Õ£ilél 0.19% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.                           (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.130 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

61 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %. 8.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.4 ÃŸisah® nfhéš 
bjUéš fêÎÚ® thŒ¡fhš, ÁW ghy« mik¤jš k‰W« br¡fhiy Át‹ nfhéš bjUéš ngt® Ãsh¡ rhiy 
mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ 
ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S m©zhkiy & nfh òJtaš kÂ¥Õ£ilél  0.04% FiwÎ 

2 M/S Ãç¤Âé & nfh fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.21% mÂf« 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy  M/S m©zhkiy & nfh òJtaš më¤Js¦s x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥Õ£ilél 
0.04% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.                        (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.131 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

62 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %. 7.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.5š Âyf® ef® gFÂæš 
ca®ä‹ nfhòu és¡F mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 md¦W 
x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L 
x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S Sri Balaji Associates,  Chennai. kÂ¥Õ£ilél  0.78% FiwÎ 

2 M /S SBA Infratech PVT LTD,  

Chennai. 

kÂ¥Õ£ilél  1.60% mÂf« 

த,&மான எ*.132 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



                 nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy M/S Sri Balaji Associates, Chennai v‹w ãWtd« më¤Js¦s x¥gªj¥òs¦ë 
kÂ¥Õ£ilél 0.78% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.                                (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

27.05.22 

63 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.13.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.6š br¡fhiy nuhL 
k‰W«  fšÿç rhiy gFÂæš ÁW ghy« k‰W« fêÎÚ® thŒ¡fhš mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš 
më¡f¥g£lj‹ ngçš  20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L 
x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 
 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S Malar Engineering Industries agency, 

Karaikudi. 

kÂ¥Õ£ilél  0.51% 
mÂf« 

2 Thiru.K.Sundharapandiyan,  Karaikudi. kÂ¥Õ£ilél  0.04% 
FiwÎ 

                 nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy  Thiru.K.Sundharapandiyan, Karaikudi v‹w x¥gªjjhu® më¤Js¦s x¥gªj¥òs¦ë 
kÂ¥Õ£ilél 0.04% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.                      (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 
 

த,&மான எ*.133 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

64 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.8.20 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.7š khjt‹ FW¡F bjU 
k‰W«  bj‹dt‹ FW¡F¤ bjU gFÂæš ngt® Ãsh¡ js« mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ 
ngçš 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  
Ïu©L x¥gªj¥òŸëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 ÂU.o.brªÂšFkh®, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.16% FiwÎ 

2 ÂU.nf.Rªjugh©oa‹, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  3.52% mÂf« 

                 nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëš ÂU.o.brªÂšFkh®,, fhiu¡Fo v‹w x¥gªjjhu® më¤Js¦s x¥gªj¥òs¦ë 
kÂ¥Õ£ilél 0.16% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.                (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.134 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

65 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.16.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.8š K¤jiua® bjUéš  
ngt® Ãsh¡ js« k‰W« fêÎÚ® tofhš mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 md¦W 
x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L 
x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

த,&மான எ*.135 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 ÂU.o.brªÂšFkh®, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.22% FiwÎ 

2 ÂU.nf.Rªjugh©oa‹, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  2.74% mÂf« 

               nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy ÂU.o.brªÂšFkh®,, fhiu¡Fo v‹w x¥gªjjhu® më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.22% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

27.05.22 

66 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %. 14.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.9š t©zh‹ Fslj 
gFÂæš ngt® Ãsh¡ js« k‰W« fêÎÚ® tofhš mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 
20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  
Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S m©zhkiy & nfh òJtaš kÂ¥Õ£ilél  0.03% FiwÎ 

2 M/S Ãç¤Âé & nfh fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.21% mÂf« 

                 nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy  M/S m©zhkiy & nfh òJtaš v‹w x¥gªjjhu® më¤Js¦s 
x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥Õ£ilél 0.03% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.136 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

67 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %. 8.30 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.10¡F c£g£l 
KÜ°tu‹nfhéš rªJ  gFÂæš ngt® Ãsh¡ rhiy mik¡F« gâ k‰W« KÜ°tu‹ nfhéš bjU ãahaéiy¡ 
fil gGJgh®¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  
ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ 
Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S m©zhkiy & nfh òJtaš kÂ¥Õ£ilél  0.09% mÂf« 

2 ÂU.v°.fnzr‹, njtnfh£il kÂ¥Õ£ilél  0.19% FiwÎ 
            nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëš ÂU.v°.fnzr‹, njtnfh£il më¤Js¦s x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥Õ£ilél 0.19% 
Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.                         (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.137 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

68 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %. 3.50 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சி வா�@ எ�.11-)� உ�ப�ட 
காKதி;ர� 1-வ# வ �திய5! கழி:ந�� வா9)கா! ம��� தைர>பால6தி! ைக>ப5� 0வ� அைம)�� பண5)� 

த,&மான எ*.138 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



நக�ம,ற� ஒ>;த! அë)க>ப�டத, ேப7! 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW 
Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M /S அ�ணாமைல & ேகா,  ;#வய!. kÂ¥Õ£ilél  0.04% mÂf« 
2 திF. A. ேஜாச>,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.01% FiwÎ 

                 nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy  

திF. A. ேஜாச>,  fhiu¡Fo., fhiu¡Fo v‹w x¥gªjjhu®më¤Js¦s x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥Õ£ilél 0.01% Fiwthf 
cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

27.05.22 

69 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.9.80 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சி வா�@ எ�.12 K¤J¥g£oz« 3tJ 

ÅÂ bj‰F FW¡F¤ bjUéš ngt® Ãsh¡ js« mik¤jš k‰W« mŒadh® r‹dÂ bjUéš கழி:ந�� வா9)கா! 0வ� 
உய�6தி க�@� பண5)� நக�ம,ற� ஒ>;த! அள/)க>ப�டத, ேப7! 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òs¦ëfs¦ 
nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW  Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F 
g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 ÂU.o.brªÂšFkh®, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.26% FiwÎ 

2 ÂU.nf.Rªjugh©oa‹, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  2.74% mÂf« 

                 nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëš  ÂU.o.brªÂšFkh®, fhiu¡Fo. v‹w x¥gªjjhu® më¤JŸs x¥gªj¥òs¦ë 
kÂ¥Õ£ilél 0.26% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.139 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

70 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.16.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சி வா�@ எ�.13 ம�னா�சி;ர� ம��� 

ப%ள/வாச! ��)�6 ெதF)கள/! ேபவ� ப5ளா) தள� அைம)�� பண5)� நக�ம,ற� ஒ>;த! அë)க>ப�டத, 

ேப7! 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ 
tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òŸëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. � ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.21% FiwÎ 

2 திF. ேக. 0Kதரபா��ய,,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  1.84% mÂf« 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திF. � ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤Js¦s 
x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥Õ£ilél 0.21% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0:               அ) அ1மதி�கலா�.  (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.140 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



 

71 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %. 8.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.14 nghÄ° fhyå Ã‹òw« 
ngt® Ãsh¡ rhiy mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òs¦ëfs¦ 
nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F 
g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S m©zhkiy & nfh òJtaš kÂ¥Õ£ilél  0.07% mÂf« 

2 ÂU.v°.fnzr‹, njtnfh£il kÂ¥Õ£ilél  0.03% FiwÎ 
            nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëš ÂU.v°.fnzr‹, njtnfh£il më¤Js¦s x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥Õ£ilél 0.03% 
Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.141 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

27.05.22 

72 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.12.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சி வா�@ எ�.14, 15 k‰W« 8 M»a 

th®LfŸ rªÂ¡F« fšÿç rhiyæ‹ FW¡nf ÁW ghy« mik¡F« gâ¡F நக�ம,ற� ஒ>;த! அë)க>ப�டத, 

ேப7! 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ 
tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òŸëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. � ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.32% FiwÎ 

2 திF. ேக. 0Kதரபா��ய,,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  2.47% mÂf« 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திF. � ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤Js¦s 
x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥Õ£ilél 0.32% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 
              அ) அ1மதி�கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.142 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

73 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %. 5.10 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.16 gÂbd£lh«go ef® 
k‰W« mHf¥g‹ FW¡F¤ bjUéš ngt® Ãsh¡ js« mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 

20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  
Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S m©zhkiy & nfh òJtaš kÂ¥Õ£ilél  0.10% mÂf« 

2 ÂU.v°.fnzr‹, njtnfh£il kÂ¥Õ£ilél  0.01% FiwÎ 
            nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëš ÂU.v°.fnzr‹, njtnfh£il më¤JŸs x¥gªj¥òŸë kÂ¥Õ£ilél 0.01% 
Fiwthf cŸsJ. vdnt x¥gªj¥òŸëæid  Vw¦W¡bfhŸs k‹w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.143 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



27.05.22 

74 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %. 8.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.17 F£br£ bjU FW¡F 
rªJfëš  ngt® Ãsh¡ js« mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 m‹W 
x¥gªj¥òŸëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L 
x¥gªj¥òŸëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S m©zhkiy & nfh òJtaš kÂ¥Õ£ilél  0.01% FiwÎ 

2 M/S Ãç¤Âé & nfh fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.15% mÂf« 

                 nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy  M/S m©zhkiy & nfh òJtaš v‹w x¥gªjjhu® më¤JŸs x¥gªj¥òs¦ë 
kÂ¥Õ£ilél 0.03% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.144 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

75 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %. 7.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.18 Nlhkâòu« IªJ 
rhiyfŸ rªÂ¡F« Ïl¤Âš ca®nfhòu ä‹és¡F mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 
20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfs¦ tu¥bgw¦WŸsd.  
Ïu©L x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ã‹tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S Sri Balaji Associates,  Chennai. kÂ¥Õ£ilél  0.31% FiwÎ 

2 M /S SBA Infratech PVT LTD,  

Chennai. 

kÂ¥Õ£ilél  0.89% mÂf« 

                 nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy M/S Sri Balaji Associates, Chennai v‹w ãWtd« më¤Js¦s x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.31% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òŸëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.                              (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.145 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

76 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.7.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சி வா�@ எ�.19 Óåthrh 2-tJ 

bjUéš jh®js« k‰W« fêÎÚ® thŒ¡fhš mik¡F« gâ¡F ef�ம,ற� ஒ>;த! அë)க>ப�டத, ேப7! 20.05.2022 
md¦W x¥gªj¥òŸëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfs¦ tu¥bgw¦WŸsd.  Ïu©L 
x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. � ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.28% FiwÎ 

2 திF. ேக. 0Kதரபா��ய,,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  2.62% mÂf« 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திF.�.ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤JŸs 
x¥gªj¥òŸë kÂ¥Õ£ilél 0.28% Fiwthf cs¦sJ.  vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

              அ) அ1மதி�கலா�.                    (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.146 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



 

77 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.12.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சி வா�@ எ�.20 r®¢ 1-tJ ÅÂ 2-tJ 

ÅÂ 3-tJ ÅÂ k‰W« FW¡F bjU¡fëš jh®js« mik¡F« gâ¡F ef�ம,ற� ஒ>;த! அë)க>ப�டத, ேப7! 
20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bgw¦WŸsd.  
Ïu©L x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ã‹tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. �.ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.26% FiwÎ 

2 திF. ேக. 0Kதரபா��ய,,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  2.62% mÂf« 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திF.�.ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.26% Fiwthf cs¦sJ.  vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 
              அ) அ1மதி�கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.147 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

 

78 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.8.50 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.21  kânkfiy  bjUéš 
ngt® Ãsh¡ js« mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfs¦ 
nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F 
g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S m©zhkiy & nfh òJtaš kÂ¥Õ£ilél  0.09% mÂf« 

2 ÂU.v°.fnzr‹, njtnfh£il kÂ¥Õ£ilél  0.01% FiwÎ 
            nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëš ÂU.v°.fnzr‹, njtnfh£il më¤JŸs x¥gªj¥òŸë kÂ¥Õ£ilél 0.01% 
Fiwthf cŸsJ. vdnt x¥gªj¥òŸëæid  Vw¦W¡bfhŸs k‹w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.148 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

79 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %. 9.80 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.22 òUnõh¤jk‹ bjU, 
ku¡fil ÅÂæš  ngt® Ãsh¡ js« mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 m‹W 
x¥gªj¥òŸëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L 
x¥gªj¥òŸëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S m©zhkiy & nfh òJtaš kÂ¥Õ£ilél  0.03% FiwÎ 

2 M/S Ãç¤Âé & nfh fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.09% mÂf« 

                 nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy  M/S m©zhkiy & nfh òJtaš v‹w x¥gªjjhu® më¤JŸs x¥gªj¥òs¦ë 
kÂ¥Õ£ilél 0.03% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.149 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



 
80 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %. 14.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.23 KÜ°tu‹ nfhéš 

rªJ gFÂæš  ngt® Ãsh¡ js« mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 m‹W 
x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L 
x¥gªj¥òŸë‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S óuâ & nfh fhiu¡Fo kÂ¥Õ£ilél  0.10% FiwÎ 

2 M/S SKR & Co, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  1.04% mÂf« 

                 nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy  M/S óuâ & nfh fhiu¡Fo  v‹w x¥gªjjhu® më¤JŸs x¥gªj¥òs¦ë 
kÂ¥Õ£ilél 0.10% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òŸëæid  Vw¦W¡bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.               (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.150 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

81 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.5.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சி வா�@ எ�.24š K¤jhy«k‹ 
nfhéèèUªJ mU.m.bjU tiuæY« FoÚ® g»®khd¡ FHhŒ mik¡F« gâ¡F ef�ம,ற� ஒ>;த! 

அë)க>ப�டத, ேப7! 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ 
tu¥bgw¦WŸsd.  Ïu©L x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ã‹tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. �.ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.25% FiwÎ 

2 திF. ேக.v°.Ïué, gŸs¤ö® kÂ¥Õ£ilél  2.83% mÂf« 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திF.�.ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.25% Fiwthf cs¦sJ.  vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

              அ) அ1மதி�கலா�.                    (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.151 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

82 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.6.80 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சி வா�@ எ�.25š kUJgh©oa® 
bjUéš g»®khd¡ FHhŒ mik¡F« gâ¡F ef�ம,ற� ஒ>;த! அë)க>ப�டத, ேப7! 20.05.2022 md¦W 
x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bgw¦WŸsd.  Ïu©L 
x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ã‹tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. �.ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.24% FiwÎ 

2 திF. ேக.v°.Ïué, gŸs¤ö® kÂ¥Õ£ilél  2.93% mÂf« 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திF.�.ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.24% Fiwthf cs¦sJ.  vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0:  
              அ) அ1மதி�கலா�.   

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.152 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



83 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.9.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.26 fhsthŒ bgh£lš Kjš 
FW¡F¤ bjUéš ngt® Ãsh¡ js« mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 md¦W 
x¥gªj¥òŸëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L 
x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S m©zhkiy & nfh òJtaš kÂ¥Õ£ilél  0.36% mÂf« 

2 ÂU.v°.fnzr‹, njtnfh£il kÂ¥Õ£ilél  0.07% FiwÎ 
            nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëš ÂU.v°.fnzr‹, njtnfh£il më¤JŸs x¥gªj¥òŸë kÂ¥Õ£ilél 0.07% 
Fiwthf cŸsJ. vdnt x¥gªj¥òŸëæid  Vw¦W¡bfhŸs k‹w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.153 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

84 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.5.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.27 K¤Juhkè§f ef® 
gFÂæš ÁW ghy« mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfs¦ 
nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F 
g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S m©zhkiy & nfh òJtaš kÂ¥Õ£ilél  0.06% mÂf« 

2 ÂU.A.n#hr¥, fhiu¡Fo kÂ¥Õ£ilél  0.03% FiwÎ 
            nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëš  ÂU.A.n#hr¥, fhiu¡Fo më¤JŸs x¥gªj¥òŸë kÂ¥Õ£ilél 0.03% Fiwthf 
cŸsJ. vdnt x¥gªj¥òŸëæid  Vw¦W¡bfhŸs k‹w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.154 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

85 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.9.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.28 fUzhãÂ ef® 
gFÂæš kiH Ú® tofhš mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 md¦W 
x¥gªj¥òŸëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L 
x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S m©zhkiy & nfh òJtaš kÂ¥Õ£ilél  0.02% mÂf« 

2 ÂU.A.n#hr¥, fhiu¡Fo kÂ¥Õ£ilél  0.01% FiwÎ 
            nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëš  ÂU.A.n#hr¥, fhiu¡Fo më¤JŸs x¥gªj¥òŸë kÂ¥Õ£ilél 0.01% Fiwthf 
cŸsJ. vdnt x¥gªj¥òŸëæid  Vw¦W¡bfhŸs k‹w¤Âd¦ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

 

த,&மான எ*.155 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



86 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.10.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சி வா�@ எ�.29 Ïuhk»UZzh 6tJ 

FW¡F¤ bjUéš ngt® Ãsh¡ js«  k‰W« kiHÚ® tofhš mik¡F« gâ¡F ef�ம,ற� ஒ>;த! அë)க>ப�டத, 

ேப7! 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bgw¦WŸsd.  
Ïu©L x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ã‹tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. �.ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.26% FiwÎ 

2 திF. ேக. 0Kதரபா��ய,,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  2.62% mÂf« 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திF.�.ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.26% Fiwthf cs¦sJ.  vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 
              அ) அ1மதி�கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.156 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

27.05.22 

87 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %. 9.80 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.31  xsitah® FW¡F¤ 
bjUéš ngt® Ãsh¡ js« mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 m‹W 
x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L 
x¥gªj¥òŸë‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S óuâ & nfh fhiu¡Fo kÂ¥Õ£ilél  0.11% FiwÎ 

2 M/S SKR & Co, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.52% mÂf« 

                 nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy  M/S óuâ & nfh fhiu¡Fo  v‹w x¥gªjjhu® më¤JŸs x¥gªj¥òs¦ë 
kÂ¥Õ£ilél 0.11% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òŸëæid  Vw¦W¡bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.157 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

88 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %. 5.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.30  r¤ah ef® k‰W« 
gRkl« ÅÂ rªÂ¥òfëš ÁW ghy« mik¡F« gâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 m‹W 
x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L 
x¥gªj¥òŸë‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S óuâ & nfh fhiu¡Fo kÂ¥Õ£ilél  0.14% FiwÎ 

2 M/S SKR & Co, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.55% mÂf« 

                 nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy  M/S óuâ & nfh fhiu¡Fo  v‹w x¥gªjjhu® më¤JŸs x¥gªj¥òs¦ë 
kÂ¥Õ£ilél 0.14% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òŸëæid  Vw¦W¡bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.                     (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.158 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



 

89 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.5.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சி வா�@ எ�.32 òJ¢rªij FW¡F¤ 

bjU k‰W« r¤ah ef® gFÂæš mikªJŸs fê¥Ãl¤ij gGJ Ú¡» guhkç¥ò gâ nk‰bfhŸS« gâ¡F ef�ம,ற� 

ஒ>;த! அë)க>ப�டத, ேப7! 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L 
x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bgw¦WŸsd.  Ïu©L x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ã‹tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திFமதி.B.வசKதா, கhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.14% FiwÎ 

2 திFமதி. B.ேமகலா, இராமநாத;ர�. kÂ¥Õ£ilél  0.55% mÂf« 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திFமதி.B.வசKதா, கhiu¡F எ,ற ஒ>பKததார� më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.14% Fiwthf cs¦sJ.  vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 
              அ) அ1மதி�கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.159 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

 

90 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %. 5.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.33 பனKேதா>; ப�திய5! 
சி� பால� அைம)�� பâ¡F ef®k‹w« x¥òjš më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 m‹W x¥gªj¥òŸëfŸ 
nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òŸë‹  x¥òneh¡F 
g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S óuâ & nfh fhiu¡Fo kÂ¥Õ£ilél  0.17% FiwÎ 

2 M/S SKR & Co, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.66% mÂf« 

                 nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy  M/S óuâ & nfh fhiu¡Fo  v‹w x¥gªjjhu® më¤JŸs x¥gªj¥òs¦ë 
kÂ¥Õ£ilél 0.17% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òŸëæid  Vw¦W¡bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.160 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

 

91 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %. 12.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ Ïªefuh£Á th®L v©.34 நாf0ழிேயKத! 
ப�திய5! சி� பால� அைம6த! ம��� மைழ ந�� வ�கா! அைம)�� பâ¡F ef®k‹w« x¥òjš 
më¡f¥g£lj‹ ngçš 20.05.2022 m‹W x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfs¦ 
tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òŸë‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 M/S óuâ & nfh fhiu¡Fo kÂ¥Õ£ilél  0.66% அதிக� 
2 M/S SKR & Co, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.17% �ைற: 

                 nkw¦f©l x¥gªj¥òŸë M/S SKR & Co, fhiu¡Fo  v‹w x¥gªjjhu® më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.17% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òŸëæid  Vw¦W¡bfhŸs k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ. 

அ/வலக��றி(0: 

                             அ) அBமதி)கலா�.                             (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.161 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



 

92 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.13.00 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சி வா�@ எ�.35 it¤Âaè§fòu« 

k‰W« eh¢Rênaªjš gFÂæš ngt® Ãsh¡ js«  k‰W« kiHÚ® tofhš mik¡F« gâ¡F ef�ம,ற� ஒ>;த! 

அë)க>ப�டத, ேப7! 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ 
tu¥bgw¦WŸsd.  Ïu©L x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ã‹tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. �.ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.21% FiwÎ 

2 திF. ேக. 0Kதரபா��ய,,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  2.62% mÂf« 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திF.�.ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.21% Fiwthf cs¦sJ.  vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 
              அ) அ1மதி�கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.162 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

27.05.22 

93 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.9.20 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சி வா�@ எ�.36 K¤Jkhça«k‹ 

nfhéš FW¡F bjU¡fëš ngt® Ãsh¡ js« mik¡F« gâ¡F ef�ம,ற� ஒ>;த! அë)க>ப�டத, ேப7! 
20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bgw¦WŸsd.  
Ïu©L x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ã‹tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திFமதி.B.வசKதா, கhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.19% FiwÎ 

2 திFமதி. B.ேமகலா, இராமநாத;ர�. kÂ¥Õ£ilél  0.55% mÂf« 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திFமதி.B.வசKதா, கhiu¡F எ,ற ஒ>பKததார� më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.19% Fiwthf cs¦sJ.  vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

              அ) அ1மதி�கலா�.                (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.163 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

94 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.16.50 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சிய5! ெச¥ைச உய�நிைல ந��6ேத)க 
ெதா��ய5லிFK# நாகலி க�ப5%ைள ெதF வைர ��ந�� FHhŒ mik¡F« gâ¡F ef�ம,ற� ஒ>;த! 

அë)க>ப�டத, ேப7! 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ 
tu¥bgw¦WŸsd.  Ïu©L x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ã‹tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. �.ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.24% FiwÎ 

2 திF. ேக.v°.Ïué, gŸs¤ö® kÂ¥Õ£ilél  2.93% mÂf« 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திF.�.ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.24% Fiwthf cs¦sJ.  vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

              அ) அ1மதி�கலா�.                (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.164 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



 

95 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.3.50 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சி ஆG�ழா9 கிணறிலிFK# 
கழன/வாச! உய�நிைல ந��6ேத)க ெதா�� வைர ��ந�� FHhŒ mik¡F« gâ¡F ef�ம,ற� ஒ>;த! அë)க>ப�டத, 

ேப7! 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bgw¦WŸsd.  
Ïu©L x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ã‹tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. �.ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  1.78% mÂf« 

2 திF. ேக.v°.Ïué, gŸs¤ö® kÂ¥Õ£ilél  0.27% FiwÎ 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திF. ேக.v°.Ïué, gŸs¤ö® எ,ற ஒ>பKததார� më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.27% Fiwthf cs¦sJ.  vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

              அ) அ1மதி�கலா�.            (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.165 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

27.05.22 

96 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.2.50 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சி சா6த>பா � கா உய�நிைல 
ந��6ேத)க ெதா��ய5லிFK# ச�Oகராஜா பா!நிைலய� வைரய5! ��ந�� FHhŒ mik¡F« gâ¡F ef�ம,ற� 

ஒ>;த! அë)க>ப�டத, ேப7! 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L 
x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bgw¦WŸsd.  Ïu©L x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ã‹tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. �.ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  2.31% mÂf«  

2 திF. ேக.v°.Ïué, gŸs¤ö® kÂ¥Õ£ilél  0.28% FiwÎ 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëš திF. ேக.v°.Ïué, gŸs¤ö®  எ,ற ஒ>பKததார� më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.28% Fiwthf cs¦sJ.  vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

              அ) அ1மதி�கலா�.                    (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.166 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

97 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.6.75 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சிய5! மக�ேநா,; உய�நிைல 
ந��6ேத)க ெதா��ய5லிFK# இைடய� ெதF சKதி>; வைரய5! ��ந�� FHhŒ mik¡F« gâ¡F ef�ம,ற� ஒ>;த! 

அë)க>ப�டத, ேப7! 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ 
tu¥bgw¦WŸsd.  Ïu©L x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ã‹tUkhW. 
 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. �.ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.18% FiwÎ 

2 திF. ேக.v°.Ïué, gŸs¤ö® kÂ¥Õ£ilél  2.55% mÂf« 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திF.�.ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.18% Fiwthf cs¦sJ.  vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 

              அ) அ1மதி�கலா�.                   (ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.167 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



 

98 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.3.50 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சிய5! ;#சKைத Oத! தKைத ெப7யா� 
நக� காள/ேகாவ5! வைரய5! ��ந�� FHhŒ mik¡F« gâ¡F ef�ம,ற� ஒ>;த! அë)க>ப�டத, ேப7! 20.05.2022 
md¦W x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bgw¦WŸsd.  Ïu©L 
x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ã‹tUkhW. 
 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. �.ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  2.31% mÂf«  

2 திF. ேக.v°.Ïué, gŸs¤ö® kÂ¥Õ£ilél  0.22% FiwÎ 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëš திF. ேக.v°.Ïué, gŸs¤ö® எ,ற ஒ>பKததார� më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.22% Fiwthf cs¦sJ.  vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 
              அ) அ1மதி�கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.168 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

27.05.22 

99 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.6.30 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சிய5! ெவ கடாசல� ெச��யா� 
ெதFவ5!  ��ந�� FHhŒ mik¡F« gâ¡F ef�ம,ற� ஒ>;த! அë)க>ப�டத, ேப7! 20.05.2022 md¦W 
x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ tu¥bgw¦WŸsd.  Ïu©L 
x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ã‹tUkhW. 
 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. �.ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.30% FiwÎ  

2 திF. ேக.v°.Ïué, gŸs¤ö® kÂ¥Õ£ilél  2.88% mÂf« 

              nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëš திF.�.ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.30% Fiwthf cs¦sJ.  vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 
              அ) அ1மதி�கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

த,&மான எ*.169 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

100 Ïªefuh£Á  tUtha¦ ãÂ – 2022-23  ‹ Ñœ¦ %.3.50 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சிய5! கழன/வாச! ேரா@ ஆG#ைள 
கிண�றிலிFK# கழன/வாச! உய�நிைல ந��ேத)க6 ெதா�� வைர ��ந�� FHhŒ mik¡F« gâ¡F ef�ம,ற� ஒ>;த! 

அë)க>ப�டத, ேப7! 20.05.2022 md¦W x¥gªj¥òŸëfŸ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òŸëfŸ 
tu¥bgw¦WŸsd.  Ïu©L x¥gªj¥òŸëæ‹  x¥òneh¡F g£oay¦ Ã‹tUkhW. 
 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. �.ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.32% FiwÎ  

2 திF. ேக.v°.Ïué, gŸs¤ö® kÂ¥Õ£ilél  2.99% mÂf« 
               

த,&மான எ*.170 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëš திF.�.ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤JŸs x¥gªj¥òŸë 
kÂ¥Õ£ilél 0.32% Fiwthf cs¦sJ.  vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அ/வலக��றி(0: 
              அ) அ1மதி�கலா�.  

(ந.க.எ�. 377 / 2022 / இ1) 

27.05.22 

101 காைர)�� நகரா�சிய5! ;திய ேபFK# நிைலய� அFகி! உ%ள O�யரச, சாைல � காவான# காைர)�� 
நகர ெபா#ம)க% அதிகமாக பய,ப@6#� ெபாe#ேபா)� � காவா��.  த�ேபா# இ>� காவான# ெகாேரானா 
ெபFKெதா�� கால6திலிFK# பய,பா��! இ!லாம! இFK# வFகிற#.  இதனா! � காவ5B% உ%ள 
வ5ைளயா�@ உபகரண க% ேசதமைடK#%ள#.  ேமD� ;தியதாக வ5ைளயா�@ உபகரண க% வா கி 
ெபாF6தினா! �ழKைதக% வ5ைளயா�@ ம��� ெபாe#ேபா)கி�� மிக:� பயB%ளதாக இF)��.  எனேவ, 
இ>பண5ய5ைன ேம�ெகா%ள தயா7)க>ப�ட மதி>பm�@6ெதாைக J.20.00 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி 
ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.171 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

102 இKநகரா�சி)� ெசாKதமான 4 (நா,�) வாசகசாைலக%, இKநகரா�சி அDவலக� ம��� ஆைணய� இ!ல6த! 
பய,ப@6த>ப@� நாள/தGக% வ5நிேயாக� ெச9த வைகய5! அ9யனா� ;)h hடா!, திFமதி.எ�.க!யாண5 
ம��� த�)கதி� எh.OFேகச, ஆகிேயா�க\)� ெதாைக வழ க 2022-23� ஆ���� உ6ேதச ெசலவ5ன� 
J.1,50,000/-)� (ஒF இலச�ச6# ஐ�பதாய5ர� ம�@�) ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.4065/2016/எf1) 

த,&மான எ*.172 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

103 காைர)�� நகரா�சி)� ெசாKதமான நா,� வாசகசாைலய5! த�காலிகமாக, ப�தி ேநரமாக பண5;7_� நா,� 
நப�க\)� மாத� ஒ,றி�� ஒF நபF)� J.500/- வ �த� (4 x 500 =2000) மாத ஊதிய� அத,ப� வFட6தி�� 12 x 
2000 வ �த� J.24,000/-� வழ க>ப�@ வFகிற#.  நட>; வFடமான 2022-23� ஆ���� ஊதிய� வழ கிட ஆ�� 
உ6ேதச ெசலவ5ன� J.30,000/-)� (O>பதாய5ர�) ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அ/வலக��றி(0 : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ*.4065/2016/எf3) 

த,&மான எ*.173 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

104 காைர)�� நகரா�சி வா�@ எ�.19 மகா6மா காKதி வ �தி ப�திய5! அைமK#%ள தமிGநா@ வ)ஃ> வா7ய6தி, கீG 

ெசய!ப�@ வF� ப%ள/வாச! க��ட6தி��  வ7ய5ல¦லா சான¦�  ேகா7 வ5�ண>ப� வரெப��%ள#. ேம�ப� 

க��ட6தி�� தமிGநா@ மாவ�ட நகரா�சிக% ச�ட� 1920 ப57: 83-,ப� வ7 வ5ல)� அள/)க ம,ற6தி, அBமதி 
ேவ�ட>ப@கிற#. 

அDவல)�றி>; 

  மன¦ற� அBமதி)கா�.  

(ந.க.எ�.  1708/2022/அ2 ) 

த,&மான எ*.174 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



105 காைர)�� நகரா�சி ெசா6#வ7, காலிய5டவ7, ெதாழி!வ7, ��ந�� க�டண�, வ7ய5!லா இன க% ம��� அfச� 

ம��� அFவF)க6த)க#மான ெதாழி!க% உ7ம) க�டண� ஆகியைவக\)� 30.06.2022-ேததி)�% நிDைவ6 

ெதாைகய5ைன நிDைவய5,றி வk! ெசD6திட) ேகா7 ெபா#ம)க\)� ஆ�ேடா ஒலிெபF)கி nல� வ5ள�பர� 

ெச9வத�கான உ6ேதச ெசலவ5ன� J.2,00,000/-)� அBமதி ேகார>ப@கிற#. 

அDவலக) �றி>; 

1. அBமதி)கலா�. 

2. நக�ம,ற தைலவ� அவ�கள/, O, அBமதி ெப�� ேம!நடவ�)ைக ெதாட�Kதைத_� அBமதி)கலா�.  

( ந.க.எ�.1512/2022/அ2) 

த,&மான எ*.175 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

106 Ïªefuh£Áய5! நம)� நாேம தி�ட� – 2021-22-‹ Ñœ %.6.90 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சி)��ப�ட வா�@ எ� 
29 கிF^ண ெதFவ5! மைழந�� வ�கா! க�@த! பண5)� நக�ம,ற� ஒ>;த! அள/)க>ப�டத, ேப7! 

08.04.2022 md¦W x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  
Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. � ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.07% FiwÎ 

2 திF. ேக. 0Kதரபா��ய,, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.91% mÂf« 

  nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëš திF. � ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤Js¦s x¥gªj¥òs¦ë 

kÂ¥Õ£ilél 0.07% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
அDவலக)�றி>;: 
                 அ) அBமதி)கலா�.  

                                   ஆ) தி�ட>பண5ய5, அவசர அவசர அவசிய� கFதி அவசிய� கFதி இKநகரா�சி நக�ம,ற 
தைலவ7, O, அBமதி ெப�� பண5 உ6தர: வழ கியைத_� ம,ற� ஏ�கலா�. 

(ந.க.எ�:3755/2021/இ1) 

த,&மான எ*.176 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

107 Ïªefuh£Á ய5!  ச�டம,ற உ�>ப5ன� ெதா�தி ேம�பா�@ தி�ட� – 2021-22  ‹ Ñœ¦ %.5.00  Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ 

இKநகரா�சி)��ப�ட வ.உ.சி.ேரா@ பைழய ேகா�� அFகி! பயண5க% நிழ��ைட அைமத! பண5)� 20.04.2022 
md¦W x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L 
x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. � ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.16% FiwÎ 

2 திF. ேக. 0Kதரபா��ய,, fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  1.47% mÂf« 

               nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திF.�.ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤Js¦s 
x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥Õ£ilél 0.16% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò: 
                                m) mDkÂ¡fyh«.  

              ஆ) தி�டபண5ய5, அவசர அவசிய� கFதி இKநகரா�சி நக�ம,ற தைலவ7, O, அBமதி 
ெப�� பண5 உ6தர: வழ கியைத_� ம,ற� ஏ�கலா�.    (ந.க.எ�:784 / 2012 / Ï1) 

த,&மான எ*.177 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



108 Ïªefuh£Áய5!  வFவா9 நிதி – 2021-22  ‹ Ñœ¦ %.9.30 Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சிய5! ஆைணயாள� அைற, 
கண5ண5 அைற, கழிவைறக%, மி, வ5ள)�க% ,மி, வ5சிறிக% ெபாF6#த! ம��� நகரைம>; ப57வ5! 
அDமின/ய� த@>;க% அைம6த! பண5)� நக�ம,ற� ஒ>;த! அள/)க>ப�டத, ேப7! 26.04.2022 md¦W 
x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L 
x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. � ெசKதி!�மா�,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.11% FiwÎ 

2 திF. ேக. 0Kதரபா��ய,,  fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  1.27% mÂf« 

             nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திF. � ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤Js¦s 
x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥Õ£ilél 0.11% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò: 
                            m) mDkÂ¡fyh«.  

                                  ஆ ) பண5ய5, அவசர அவசிய� கFதி இKநகரா�சி நக�ம,ற தைலவ7, 
O, அBமதி ெப�� பண5 உ6தர: வழ கியைத_� ம,ற� ஏ�கலா�.   

(ந.க.எ�:377 / 2022 / Ï1) 

த,&மான எ*.178 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

109 Ïªefuh£Áய5!  வFவா9 நிதி – 2021-22  ‹ Ñœ¦ %.15.20  Ïy£r« kÂ¥Õ£oy¦ இKநகரா�சிய5! நக�ம,ற  தைலவ� 
அவ�கள/, அைறய5ைன வ57:ப@6#த! ம��� கழிவைற க�@த! பண5)� நக�ம,ற� ஒ>;த! 
அள/)க>ப�டத, ேப7! 26.04.2022 md¦W x¥gªj¥òs¦ëfs¦ nfhu¥g£lJ.  ÏÂy¦ ÑH¦¡f©lthW Ïu©L 
x¥gªj¥òs¦ëfs¦ tu¥bgw¦Ws¦sd.  Ïu©L x¥gªj¥òs¦ëæd¦  x¥òneh¡F g£oay¦ Ãd¦tUkhW. 

t.v©. x¥gªjjhu® bga® x¥gªj rjÅj« 
1 திF. � ெசKதி!�மா�,fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  0.15% FiwÎ 

2 திF. ேக. 0Kதரபா��ய,,fhiu¡Fo. kÂ¥Õ£ilél  1.77% mÂf« 

            nkw¦f©l x¥gªj¥òs¦ëfëy திF. � ெசKதி!�மா�, fhiu¡Fo எ,ற ஒ>பKததார� më¤Js¦s 
x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥Õ£ilél 0.15% Fiwthf cs¦sJ. vdnt x¥gªj¥òs¦ëæid  Vw¦W¡bfhs¦s kd¦w¤Âd¦ mDkÂ 
nt©l¥gL»wJ. 
mYtyf¡F¿¥ò: 
                                m) mDkÂ¡fyh«.  

                                ஆ) பண5ய5, அவசர அவசிய� கFதி இKநகரா�சி நக�ம,ற தைலவ7, 
O, அBமதி ெப�� பண5 உ6தர: வழ கியைத_� ம,ற� ஏ�கலா�.   

(ந.க.எ�:377 / 2022 / Ï1) 

த,&மான எ*.179 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

110 இKநகரா�சி)��ப�ட 1 Oத! 36 வா�@கள/! உ%ள ேசதமைடKத மி,க�ப க% ச7 ெச9வத��� ம��� 
ஒqெவாF வ �தி)�� ;திய ெபய� பலைக (360 எ�ண5)ைக) ைவ>பத��� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>; : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ�.909/2022/Ï1) 
 

த,&மான எ*.180 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 



111 காைர)�� நகரா�சி வா�@ எ�.5 ெச)காைல சிவ, ேகாவ5! ம��� வா�@ எ�.18 kடாமண5;ர� ஆகிய 
இட கள/! உ%ள நியாய வ5ைல)கைடக% தைர6தள� ேசதமைடK#�, மைழ)கால கள/! ந��)கசி:� 
ஏ�ப@வதா! ேம�க�ட நியாயவ5ைல)கைடகைள பராம7>; பண5 ேம�ெகா%ள ேவ��ய# அவசியமாகிற#.  
இத�கான மதி>பm�@6ெதாைக J.4.50 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>; : 
   ம,ற� அBமதி)கலா� 

(ந.க.எ�.909/2022/Ï1) 

த,&மான எ*.181 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

112 அரசாைண நிைல எ�.166 நகரா�சி நி�வாக� ம��� ��ந�� வழ க! #ைற நா%.23.11.2016-! நகரா�சி ப�திகள/! 
உ%ள அைன6# அர0 ப%ள/க% ம��� நகரா�சி ப%ள/கள/! உ%ள கழிவைறகைள தன/யா� நி�வன� nல� 
பராம76திட:� ம��� அத�கான ெசலவ5ன6ைத நகரா�சி க!வ5 நிதிய5லிFK# ேம�ெகா%ள:� 
உ6தரவ5ட>ப�@%ள#.  ேம�க�ட பராம7>; பண5ைய ேம�ெகா%ள அரசாைணய5! ெத7வ56#%ள 
ெநறிOைறகள/,ப�, கF6#F)க% தயா� ெச9# ஒ>;தD)� அB>ப5 ைவ6திட நகரா�சி நி�வாக ஆைணய�, 
ெச,ைன அவ�கள/, க�த ந.க.எ�.32050/32/2016, நா%.17.12.2016-! ெத7வ5)க>ப�@%ள#. 
  அத,ப�, காைர)�� நகரா�சி எ!ைல)��ப�ட 2 அர0>ப%ள/க% ம��� 16 நகரா�சி ப%ள/கள/! 
உ%ள கழி>பைறகைள அரசாைணய5! ெத7வ6#%ள அள:ேகாலி,ப� பண5யாள�கைள) ெகா�@ பராம7>;> 
பண5 ேம�ெகா%ள இKநக�ம,ற த��மான எ�.172-,ப� J.20.00 இல�ச6தி�� அBமதி ெபற>ப�@ ஒ>பKத>;%ள/ 
ேகார>ப�@, இKநக�ம,ற த��மான எ�.172, நா%.28.10.2021-,ப� அBமதி ெப��   ேவைல உ6தர: 
வழ க>ப�@ பண5 ப5>ரவ7 2022 வைர ேம�ெகா%ள>ப�@ வFகிற#.  த�ெபாe# ேகாைட வ5@Oைறய5D� 
ப%ள/க% ெதாட�K# ெசய!ப�@ வFவதா! மா�f 2022, ஏ>ர! 2022, ேம 2022, ஜு, 2022 ஆகிய 4 மாத க\)� 
P@த! ெசலவ5ன� J.15.00 இல�ச6தி�� அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
அDவலக)�றி>; : 
 அ) ம,ற� அBமதி)கலா� 
 ஆ) பண5ய5, அவசர அவசிய� கFதி நக�ம,ற தைலவ� அவ�கள/, O, அBமதி ெப�� ெதாைக 
வழ கியைத_� ம,ற� அBமதி)கலா�. 
 

                                   (ந.க.எ�. 2062/2019/Ï1)         
 

த,&மான எ*.182 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

 
 
 

                 (ஒ�/..ேச.O6#6#ைர) 
                      நக�ம,ற6 தைலவ� 

 காைர)�� நகரா�சி 
 
 
 



27.05.2022 � ேததி ெவ�ள
�கிழைம காைல 11.30 மண��� நைடெப�ற அவசர� ��ட நடவ��ைகக� 

தைலைம: தி .ேச."#$#$ைர அவ&க� 
ம'ற( ெபா � 

 

��ட� 
நைடெப�ற 

நா� 

வ. 
எ* 

ெபா � வ�வர� 
��ட#தி'  

"�+ 

27.05.2022 1 

காைர)�� நகரா�சிய5! உ%ள ராமநாத, ெச��யா� #வ)க>ப%ள/ய5! 1000-)�� அதிகமான 
மாணவ�க% பய5,� வFகி,றன�.  த�ெபாe# இய கி வF� ப%ள/) க��ட� ேபா#மானதாக 
இ!லாததா! P@த! வ�>பைறக% 4 எ�ண5)ைக க�ட ேவ��ய# அவசியமாகிற#.  எனேவ, 
தைர6தள� ம��� Oத! தள� ெகா�ட P@த! வ�>பைற க��ட� க�ட:� இத�கான 
மதி>பm�@6ெதாைக J.25.00 இல�ச6தி�� ம,ற6தி, அBமதி ேவ�ட>ப@கிற#. 
 
   
அ/வலக��றி(0 : 
 அ) ம,ற� அBமதி)கலா� 
                                                              
 

த,&மான எ*.183 
அ/வலக� �றி(0 
அ1மதி�க(ப�ட$ 

 
            (ஒ�/..ேச.O6#6#ைர) 

                      நக�ம,ற6 தைலவ� 
 காைர)�� நகரா�சி 
 


