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நா� 

வ. 
எ, 

ெபா$� வ�வர� 
��ட&தி�  

 �- 

20.07.2022 1 

காைர	
� நகராசிய�� ம�திய, மாநில அர� நிதிய�� கீ� ப�ேவ� திட!பண�க# அ$மதி	க!ப% கீ�	க&ட 

பண�க# நைடெப(� வ)கி�றன. 

வ. 

எ& 
திட�தி� ெபய- பண�ய�� வ�பர. 

மதி!ப/% 0. 

(இல�ச&தி/) 
1 TURIP 2021-2022 சாைல!பண� 500.00 

2 KNMT 2021-2022 சாைல!பண� 342.00 

3 National Urban Health Mission க�ட. க%. பண� 150.00 

4. Namakku Naame Thittam(NNT)-2021-22 மைழந3- வ�கா� அைம	
. பண� 105.00 

5 Water Supply Internal Plumbing 
�ந3- வழ4
. பண� 288.00 

6 15th Finance Commission 2021-22 சாைல!பண� ம(�. இதர பண�க# 171.00 

ேம(க&ட திட!பண�கைள தவ�-�7 பாரா8ம�ற உ�!ப�ன- ம(�. சடம�ற உ�!ப�ன- ெதா
தி ேம.பா% 

திட�தி� கீ� ப�ேவ� பண�க# நைடெப(� வ)கி�றன. ேம:., ந3-நிைலக# ேம.பா% பண�க# ம(�. பாதாள 

சா	கைட திட!பண�ய�னா� ேசதமைட;7#ள சாைலகைள சீரைம�7 <7!ப��த� ேபா�ற பண�க8	
 நிதி ஒ7	கீ% 

வழ4கிட ேகா> அர�	
 க)�7)	க# அ$!ப!ப%#ளன. 

  ேம(க&டவா� நைடெப�. திட!பண�கைள க&காண��திட?. திட!பண�கள@� A�ேன(ற. 


றி�7 அBவ!ேபா7 உய- அ:வல-களா� நட�த!ப%. ஆD?	 Eட�தி(
 அறி	ைகக# சம-!ப��த�, 

<ைக!பட4க# எ%�7 அதி� பண�ய�� ெபய- தடF� ெசD7 அ$!<த� ம(�. அBவ!ேபா7 ேகார!ப%. 

திட!பண�க8	
 க)�7)	க# தயா- ெசDத� ேபா�ற பண�கைள ெசDதிட உதவ�! ெபாறியாள- ஒ)வ- ம%. 

உ#ளதா� அவ)	
 உதவ�யாக கண�ண� தடF� ம(�. Autocad ெத>;த ஒ) நபைர மாவட ஆசி� தைலவ- 
அவ-களா� நி-ணய. ெசDய!பட ெதாைக அ�!பைடய�� Outsourcing Aைறய�� பண�	
  அம-�தி	  ெகா#ள?., 
அத(காக 85  நாக8	
 (ஜூ�-2022, ஜூைல-2022 ஆகL-2022)  உ�ேதச ெசல?� ெதாைக  0.80,000/-	
. 

ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
 
அ:வலக	
றி!<:      

                        ெபா7நிதிய�� கீ�  அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ,.2060/2018/இ1) 
 

த1(மான எ,.184 
அ4வலக� �றி*� 
அ5மதி�க*ப�ட' 



2 

காைர	
� நகராசிய�� உ#ளாசி ேத-த� நைடெப(� A�;த நிைலய�� நக-ம�ற� தைலவ- அவ-க8	
 
ஒ7	க!ப�);த அைற ஐ;7 ஆ&%கால. பய�பா�� இ�லாததா� உபேயாக!ப%�த இயலாத நிைலய�� 
உ#ள7.  எனேவ, நக-ம�ற� தைலவ- அவ-கள@� அைறய�ைன வ�>?ப%�தி Fall Ceiling ம(�. கழிவைற 
வசதிக# ஏ(ப%�த?. ேவ&�X#ளதா� அத(காக தயா>	க!பட மதி!ப/%� ெதாைக 0.15.20/- இலச�தி(
 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
  அ) ம�ற. அ$மதி	கலா.. 
  ஆ) பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற� தைலவ>� A� அ$மதி ெப(� 
ேம�நடவ�	ைக ெதாட-;ததைதX. அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ&.377/2022/இ1) 

த1(மான எ,.185 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 

3 

காைர	
� நகராசிய�� ஆைணயாள- அைற, கண�ண� அைற, கழிவைறக# ம(�. சில ப
திகள@� மி� 
வ�ள	
க# ம(�. மி�வ�சிறிக# இ�லாத நிைலய��  இவ(ைற அைம�திட?., நகரைம!< ப�>வ�� Aluminium 
Partition Wall அைம�திட ேவ&�X#ளதா�, இத(காக தயா>	க!பட மதி!ப/%� ெதாைக 0.9.30/- இலச�தி(
 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
  அ) ம�ற. அ$மதி	கலா.. 
  ஆ) பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற� தைலவ>� A� அ$மதி ெப(� 
ேம�நடவ�	ைக ெதாட-;ததைதX. அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ&.377/2022/இ1) 

த1(மான எ,.186 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 

4 

நகராசிகள@� 01.04.2022 Aத� ெசா�7வ> ெபா7 சீராD? பண� ேம(ெகா#ள அரசாைண (நிைல) எ&.52 நகராசி 
நி-வாக. ம(�. 
�ந3- வழ4க� 7ைற நா#.03.03.2022-� ம(�. நகராசி நி-வாக இய	
ந- ெச�ைன 
அவ-கள@� க�த. 40032/2012/ஆ- நா#.01.04.2022 ேததிய �(றறி	ைகய�� உ�தரவ�ட!ப%#ள7.அத�ப� 
�யமதி!ப/% ப�வ�திைன இராமநாத<ர. மாவட அF�!பண� ெதாழி� E%ற? ச4க. (IND 1846) இராமநாத<ர. 
ச4க�தி� 0.40,000/- எ&ண�	ைகய�� அFச��திட?.. அFச�	
. பண�	
 உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக 0.1,00,000/-
	
 நக-ம�ற த3-மான எ&.78 நா#.27.05.2022-� அ$மதி வழ4க!பட7. த(ேபா7 ேம(க&ட நி�வன�திடமி);7 
வரெப(ற ப�யலி� 0.106672/-	
 Bill வர!ெப(�#ள7 ஏ(கனேவ, 0.100000/- 	
 அ$மதி ெப(�தா� E%தலாக 
உ#ள ெதாைக 0.6672/- 	
 ம�ற�தி� அ$மதி ேகார!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!< 

1. ம�ற. அ$மதி	கலா. 
2. நக-ம�ற தைலவ- அவ-கள@� A� அ$மதி ெப(� ேம�நடவ�	ைக ெதாட-;தைதX. ம�ற. 

அ$மதி	கலா.. 
(ந.க.எ&.1220/2022/அ2) 

த1(மான எ,.187 
அ4வலக� �றி*� 
1 ம�=� 2 
அ5மதி�க*ப�ட' 

5 

காைர	
� நகராசி ெசா�7வ>, காலிய�டவ>, ெதாழி�வ> , 
�ந3- கடண. , கைட வாடைக ம(�. D&O Licence 
Fees ஆகியைவக# 2021-2022. ஆ&% வைரய�லான நி:ைவ வ>�ெதாைகய�ைன நி:ைவய��றி ெச:�திட	 ேகா> 
ெபா7ம	க8	
 ஆேடாவ�� ஒலி!ெப)	கி rல. வ�ள.பர. ெசDX. பண�	
 கீ�	க&டவா� r�� 
வ�ைல!<#ள@க# வர!ெப(�#ள7. 
 

த1(மான எ,.188  
1 ம�=� 2 
அ4வலக� �றி*� 
அ5மதி�க*ப�ட' 



வ. 

எ, 

நி=வன ெபய( ஆ�ேடா வ�ள�பர� நா� ஒ�=��  

ெதாைக C 
1 ேக.பாLக-, 31/2ப�,ஆ�Aக நக-, காைர	
�. 1500 

2 ஆேரா	கிய ராஜா 2/31,ச�தியா நக- காைர	
�. 1400 

3 ஆ-.சாலேமா� காைர	
�. 1300 

ேம(க&ட r�� வ�ைல!<#ள@கள@� 
ைறவான வ�ைல!<#ள@ வழ4கிய தி). ஆ-.சாலேமா�, காைர	
� 
வ�ைல!<#ள@ைய ஏ(க அ$மதி ேகார!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!< 
 1. அ$மதி	கலா..  
 2. பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி  நக-ம�ற� தைலவ- அவ-கள@� A� அ$மதி ெப(� ேம� 
நடவ�	ைக ெதாட-;தைதX. அ4கீக>	கலா.. 

( ந.க.எ&.1512/2022/அ2) 

6 

இ;நகராசி பராம>!ப�:#ள கைடக8	
 01.07.2019� வாடைக 15 சதவ 3த. உய-? ெசD7 வs� ெசDய!ப% 
வ)கிற7. 30.06.2022 உட� r�றா&% கால. A�வைட;7வ�ட7. ேம(ப� கைடக8	
 அரசாைண நிைல 
எ&.92 நகராசி நி-வாக. ம(�. 
�ந3- வழ4க� 7ைற (ME4) நா# 03.07.2007�ப� r�� ஆ&% 
�தைக 
கால. A�வைட;7வ�ட7. ேம:. ேம(ப� கைடகள@� வழ	
 ெதா%�தவ-க8	
. 15 சதவ 3த. வாடைக 
உய-? ெசDய?. வழ	
	
 எBவ�த ப4கA. பாதகA. இ�றி வாடைக உய-? ெசDய ம�ற அ$மதி 
ேவ&ட!ப%கிற7. 01.07.2022 Aத� r�றா&%க8	
 ஒ)Aைற 15 சதவ 3த. வாடைக உய-? ெசDய ேவ&%.. 
அரசாைணய��ப� கீ�	க&ட வ�பர!ப�யான கைடக8	
 15 சதவ 3த. வாடைக உய-? ெசDய ம�ற�தி� 
அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 

வ. 
எ& 


�தைக இன�தி� 
வ�பர. 

வ> 
வ�தி!< 
எ& 


�தைகதார- ெபய- 
ம(�. வழ	
 எ& 

30.06.2022� 
ெபற! 

பட மாத 
வாடைக 
ெதாைக 

0. 

15% 
சதவ 3த. 
வாடைக 
உய-? 
0. 

01.07.2022 
Aத� 
ெச:�த 
ேவ&�ய 
வாடைக 

0. 
1 கைட எ&.1 

ெச	காைல ேரா% 

1  ஏ.ப�ரபாகர�  
WP(MD)NO.14655/2017 

7101 1065 8166 

2 கைட எ&.2 

ெச	காைல ேரா% 

2  எL.பwசவ-ண. 
WP(MD)NO.14656/2017 

7101 1065 8166 

3 கைட எ&.4 

ெச	காைல ேரா% 

4  ஏ.ஹாஜாசாகீ-      
WP(MD)NO.14450/2017 

7101 1065 8166 

4 கைட எ&.5 

ெச	காைல ேரா% 

5  A.ெஜD7&ராண�  
WP(MD)NO.14804/2017 

8520 1278 9798 

5 கைட எ&.6 

ெச	காைல ேரா% 

6  ப�.ஆ-.ம)த�   
WP(MD)NO. 14449/2017 

8520 1278 9798 

6 கைட எ&.7 

ெச	காைல ேரா% 

7  தாyத3�   
WP(MD)NO.14448/2017 

8520 1278 9798 

த1(மான எ,.189 
அ5மதி�க*ப�ட' 



7 கைட எ&.8 

ெச	காைல ேரா% 

8  ரா.ம�லிகாேபக. 
WP(MD)NO.14447/2017 

8520 1278 9798 

8 கைட எ&.9 

ெச	காைல ேரா% 

9  சி.அசீ! 
WP(MD)NO.15598/2017 

8520 1278 9798 

9 கைட எ&.10 

ெச	காைல ேரா% 

10  A.சி�திபா�திமா 
WP(MD)NO.14797/2017 

8520 1278 9798 

10 கைட எ&.11 

ெச	காைல ேரா% 

11  கா.Aகம7ஹப�<�லா 
WP(MD)NO.14796/2017 

8520 1278 9798 

11 கைட எ&.12 

ெச	காைல ேரா% 

12  எL.ைசய7 
 

8520 1278 9798 

12 கைட எ&.13 

ெச	காைல ேரா% 

13  சி.ராஜாAகம7 
WP(MD)NO.14446/2017 

8520 1278 9798 

13 கைட எ&.14 

ெச	காைல ேரா% 
14  கி.ச;திரா# 

WP(MD)NO.14445/2017 
8520 1278 9798 

14 கைட எ&.15 

ெச	காைல ேரா% 
15  ஆ-.7ைரராy 

WP(MD)NO.15600/2017 
8520 1278 9798 

15 கைட எ&.16 

ெச	காைல ேரா% 
 

16  �த;திராேதவ�  
WP(MD)NO.22458/2017 

8520 1278 9798 

16 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.1 

17  ஆ-.எ..A�7ராம� 
WP(MD)NO.14005/2017, 
23136/2018 

12057 1808 13865 

17 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.2 

18  ஏ.உம-பா0	 
WP(MD)NO.14794/2017, 
23151/2018 

14069 2110 16179 

18 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.3 

19  ேக.ெப�$	காள@ 
WP(MD)NO.14006/2017 

11951 1793 13744 

19 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.4 

20  எL.ஆ�Aக. 
WP(MD)NO.14443/2017 
23143/2018 

12004 1801 13805 

20 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.5 

21  பா.ெச;தி�
மா- 
WP(MD)NO.15596/2017 

9901 1485 11386 

21 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.6 

22  எL.ப�.ராமலி4க. 
WP(MD)NO.14011/2017 

9901 1485 11386 

22 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.7 

23  க.பா�திமாப/வ� 
WP(MD)NO.14806/2017 

11951 1793 13744 

23 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.8 

24  ச;திரேசகர� 
WP(MD)NO.14442/2017 
23141/2018 

11951 1793 13744 

24 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.9 

25  எ..சா
�ஹமz7 
 

9901 1485 11386 



25 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.10 

26  எ�.எL.தா�த3� 
WP(MD)NO.15597/2017 
23149/2018 

11951 1793 13744 

26 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.11 

27  ேக.கா-�தி	ராஜா 
 

9901 1485 11386 

27 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.12 

28  எ..எ..அ<ப	க- 
WP(MD)NO.16864/2017 

9901 1485 11386 

28 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.13 

29  ஆ-.மா>A�7 
WP(MD)NO.14793/2017 

10266 1540 11806 

29 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.14 

30  ஆ-.Aகம7அலிஜி�னா 
WP(MD)NO.15601/2017 

7546 1132 8678 

30 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.15 

31  எL.மண�க&ட� 
WP(MD)NO.14800/2017 

9341 1401 10742 

31 க�:	க� வட	
 

கைட எ&.16 

32  ேக.ச;திரேபாL 6093 914 7007 

32 க�:	க� வட	
 

மா�!ப� கைட 1 

33  ஏ.ராஜாAகம7 
WP(MD)NO.14444/2017 
24392/2018 

5645 847 6492 

33 க�:	க� வட	
 

மா�!ப� கைட 2 

34  எ..ைநனாAகம7 
WP(MD)NO.14007/2017 
24391/2018 

5645 847 6492 

34 க�:	க� கிழ	
 

பைழய கைட எ&.1 

35  எL.ஜாகி-அலி,அச�பசீ- 
WP(MD)NO.13997/2017 
23152/2018 

16736 2510 19246 

35 க�:	க� கிழ	
 

பைழய கைட எ&.2 

36  ஜி.Aரள@தர� 
WP(MD)NO.13996/2017 
24388/2018 

28366 4255 32621 

36 க�:	க� கிழ	
 

பைழய கைட எ&.3 

37  ப�.சா
�ஹமz7 
WP(MD)NO.14801/2017 
24387/2018 

19673 2951 22624 

37 க�:	க� கிழ	
 

பைழய கைட எ&.4 

38  �.சி;தாமண� 
WP(MD)NO.1399/2017 
23138/2018 

21955 3293 25248 

38 க�:	க� கிழ	
 

பைழய கைட எ&.5 

39  எL.சி	க;த- 
WP(MD)NO.14805/2017 
24386/2018 

23639 3546 27185 

39 க�:	க� கிழ	
 

<திய கைட எ&.1 

40  எL.ேச-ம� 
WP(MD)NO.17217/2017 

9252 1388 10640 

40 க�:	க� கிழ	
 

<திய கைட எ&.2 

41  ேக.ப�.சா
�ஹமz7 
WP(MD)NO.14002/2017 

9252 1388 10640 

41 பைழய கைட எ&.2 42  எ..ச<ரலிகா� 11191 1679 12870 



க�:	 க� 

கிழ	
 

WP(MD)NO.13998/2017 
23145/2018 

42 மண�	E&% கைட 

அ.ம� ச�னதி 
43  ப�.சரவண� 

WP(MD)NO.18606/2017 
9123 1368 10491 

43 க�:	க� ேம(
 

கைட எ&.1 Aத� 

4 

44  பா.ேகா கைடக# 41982 6297 48279 

44 க�:	க� ேம(
 

கைட எ&.5 

45  �.இ;திரா 
WP(MD)NO.13994/2017 
23138/2018 

12436 1865 14301 

45 க�:	க� ேம(
 

கைட எ&.6 

46  எL.இராஜாரா. 
WP(MD)NO.14010/2017 
23144/2018 

12436 1865 14301 

46 க�:	க� ேம(
 

கைட எ&.7 

47  எL.கேண{ 
WP(MD)NO.14008/2017 
23139/2018 

12436 1865 14301 

47 க�:	க� ேம(
 

கைட எ&.9 

49  எL.மா>A�7 
WP(MD)NO.14440/2017 
24385/2018 

9991 1499 11490 

48 க�:	க� ேம(
 

கைட எ&.10 

50  ஏ.எ..மாதவ� 
WP(MD)NO.14003/2017 
23150/2018 

9991 1499 11490 

49 க�:	க� ேம(
 

கைட எ&.11 

51  எL.ராஜேசகர� 
WP(MD)NO.13999/2017 
23142/2018 

9991 1499 11490 

50 க�:	க� ேம(
 

கைட எ&.12 

52  ஏ.ேஜாச!ெஜயராy 
WP(MD)NO.14004/2017 
23147/2018 

9991 1499 11490 

51 க�:	க� ேம(
 

கைட எ&.13 

53  எ..கி){ண� 
WP(MD)NO.14001/2017 
23140/2018 

9991 1499 11490 

52 க�:	க� ேம(
 

கைட எ&.14 

54  எL.பழன@Fசாமி 
WP(MD)NO.14009/2017 
23137/2018 

9991 1499 11490 

53 க�:	க� ேம(
 

கைட எ&.15 

55  அ.சராண� 
WP(MD)NO.13995/2017 
24389/2018 

9991 1499 11490 

54 க�:	க� ேம(
 

கைட எ&.16 

56  எL.ேசக- 
 

9252 1388 10640 

55 க�:	க� ேம(
 

கைட எ&.17 

57  எ..ராேஜ;திர� 
WP(MD)NO.14441/2017 
24390/2018 

9991 1499 11490 



56 ேஹாட� 

�!ப�ரமண�ய<ர. 

கைட 

58  ேக.க;தசாமி 
WP(MD)NO.14000/2017 

109922 16488 126410 

57 �!ப�ரமண�ய<ர. 

கைட எ&.4 

62  ேக.கா-ேபாைம	ேக�ரா 
y WP(MD)NO.15256/2017 

8732 1310 10042 

58 �!ப�ரமண�ய<ர. 

கைட எ&.5 

63  ெட�ன3Lவர� 
WP(MD)NO.20903/2017 

8732 1310 10042 

59 �!ப�ரமண�ய<ர. 

கைட எ&.6 

64  எL.க)!ைபயா 
WP(MD)NO.20907/2017 

8732 1310 10042 

60 �!ப�ரமண�ய<ர. 

கைட எ&.7 

65  ப�.ெச�வராy 
 

8732 1310 10042 

61 �!ப�ரமண�ய<ர. 

கைட எ&.8 

66  ேக.ேக.களwசிய. 
WP(MD)NO.20904/2017 

8732 1310 10042 

62 �!ப�ரமண�ய<ர. 

கைட எ&.9 

67  ேக.ேக.களwசிய. 
WP(MD)NO.20905/2017 

8732 1310 10042 

63 �!ப�ரமண�ய<ர. 

கைட எ&.13 

71  |மிநாத� 
WP(MD)NO.20902/2017 

8732 1310 10042 

64 �!ப�ரமண�ய<ர. 

கைட எ&.19 

77  பா.ேகா 8732 1310 10042 

65 �!ப�ரமண�ய<ர. 

கைட எ&.20 

78  பா.ேகா 8732 1310 10042 

66 �!ப�ரமண�ய<ர. 

கைட எ&.27 

85  சசி< 
WP(MD)NO.15400/2017 

8732 1310 10042 

67 �!ப�ரமண�ய<ர. 

கைட எ&.28 

86  கா.இ;திரா 
WP(MD)NO.15255/2017 

8732 1310 10042 

68 �!ப�ரமண�ய<ர. 

கைட எ&.30 

88  ஏ.எ..அ�ேபா�சா 
WP(MD)NO.15257/2017 

8732 1310 10042 

69 �!ப�ரமண�ய<ர. 

கைட எ&.31 

 

89  ஏ.ப�ரா�சிL 
WP(MD)NO.11180/2017  

8732 1310 10042 

70 ெச	காைல ேப	க> 
ஆவ�� 

111/000 

29  
ெபா7 ேமலாள- 1195 179 1374 

71 க�:	க� வட	
 
 

107  சி.வரதராஜ� 
WP(MD)NO.14799/2017 

9907 1486 11393 

72 ப-மா அகதி கைட 

எ&.2 க�:	 க� 

வட	
 

109  A.வ�ஜய
மா- 
WP(MD)NO.14792/2017 

4774 716 5490 

73 ஊனA(ேறா- 

ெப�	கைட 

மக-ேநா�< 

ெபாட� 

111  மா.கா;தி 4047 607 4654 



74 ஆவ�� |� 

�.�.நக- 

119  ஆவ�� |� 4560 684 5244 

75 ஆவ�� |� வாட- 

ேட4	 

120  ஆவ�� |� 4560 684 5244 

76 ஆவ�� |� அ)ணா 

நக- 

121  ஆவ�� |� 4560 684 5244 

77 ஆவ�� |� 

ெப)மா# ேகாவ�� 

122  ஆவ�� |� 4560 684 5244 

78 ஆவ�� |� இ;திரா 

ஜா� ஆLப�தி> 

123  ஆவ�� |� 4560 684 5244 

79 ஆவ�� |� 

ேமலமட. 
124  ஆவ�� |� 4560 684 5244 

80 ஆவ�� |� 

ஆ�Aக. நக- 
125  ஆவ�� |� 4560 684 5244 

81 ெப�ேரா�ப4	 

,T.S.W. 2, T.S.NO 

636P 

126  பார� ெபேராலிய. 
WP(MD)NO.17913/2018 

455798 
 

68370 524168 

82 ராஜாஜி ேப);7 

நிைலய. 

வடகிழ	
 ப
தி 
கைட எ&.1 

127  ெப>.�!ைபயா 4411 662 5073 

83 ராஜாஜி ேப);7 

நிைலய. 

வடகிழ	
 ப
தி 
கைட எ&.2 

128  எL.ஆ-.ஏ.ேஜாச! 4411 662 5073 

84 ராஜாஜி ேப);7 

நிைலய. 

வடகிழ	
 ப
தி 
கைட எ&.3 

129  எ..~-Aகம7 4411 662 5073 

85 ராஜாஜி ேப);7 

நிைலய. 

வடகிழ	
 ப
தி 
கைட எ&.4 

130  எ..ராப�யாப/வ� 4411 662 5073 

86 ராஜாஜிேப);7 

நிைலய.வட 
கிழ	
 ப
தி கைட 

எ&.5 

131  ப.ஆேரா	கியெச�வ� 4411 662 5073 

87 ராஜாஜி ேப);7 

நிைலய. 

வடகிழ	
 ப
தி 
கைட எ&.6 

132  சித.க&ண!ப$	காக 

பா: ேச-ைவ 

4411 662 5073 

88 ராஜாஜி ேப);7 133  எ..தி)Fெச�வ. 4411 662 5073 



நிைலய. 

வடகிழ	
 ப
தி 
கைட எ&.7 

89 ராஜாஜி ேப);7 

நிைலய. கிழ	
 

ப
திகைட எ&.1 

134  �.க�யாண�;தர. 
WP(MD)NO.14807/2017 

9991 1499 11490 

90 ராஜாஜி ேப);7 

நிைலய. கிழ	
 

ப
தி கைட எ&.2 

 

135  ராஜ�ேலாFசனா 

அ.சவ#ள@ 
WP(MD)NO.14803/2017 

9991 1499 11490 

91 ராஜாஜி ேப);7 

நிைலய. கிழ	
 

ப
தி கைட எ&.13 

146  ப.பால�!ப�ரமண�ய� 
WP(MD)NO.14802/2017 

59280 8892 68172 

92 ராஜாஜி ேப);7 

நிைலய. பைழய 

ஆன; ேஹாட� 

கைட எ&.1 

147  ப�.�த-ச� 
WP(MD)NO.18911/2017 

10183 1527 11710 

93 ராஜாஜி ேப);7 

நிைலய. பைழய 

ஆன; ேஹாட� 

கைட எ&.2 

148  ஆ-.�!<ரா. 10183 1527 11710 

94 ராஜாஜி ேப);7 

நிைலய. பைழய 

ஆன; ேஹாட� 

கைட எ&.4 

150  சி.சி4கார. 10183 1527 11710 

95 ராஜாஜி ேப);7 

நிைலய. பைழய 

ஆன; ேஹாட� 

கைட எ&.5 

151  எ..Aகம7சி�தி	அலி 10183 1527 11710 

96 ராஜாஜி ேப);7 

நிைலய. ேம(
 

ப
தி கைட எ&.6 

156  எ..)	
மண� 4692 704 5396 

97 <திய ேப);7 

நிைலய. ைமய! 

ப
திகைட எ&.1 

00029 �.ெச;தி�
மா- 5100 765 5865 

98 ராஜாஜி ேப);7 

நிைலய. ேம(
 

ப
திகைடஎ&.11 

161  எ..ராஜா 12852 1928 14780 

99 ேராட> கிள! 

ெப� ராஜாஜி 
ேப);7நிைலய. 

162  சவ>A�7 4560 
 

684 5244 

100 <திய ேப);7 164  எ..ராஜா 5991 899 6890 



நிைலய. கைட 

எ&.1 

101 <திய ேப);7 

நிைலய. கைட 

எ&.2 

165  ஏ�எ..~-ஜஹா�ேபக. 5991 899 6890 

102 <திய ேப);7 

நிைலய. கைட 

எ&.3 

166  மா.பா&��7ைர 5991 899 6890 

103 <திய ேப);7 

நிைலய. கைட 

எ&.4 

167  ப-வ 3� �ராவ�L 5991 899 6890 

104 <திய ேப);7 

நிைலய. கைட 

எ&.5 

168  சி.�.உமா 5991 899 6890 

105 <திய ேப);7 

நிைலய. கைட 

எ&.6 

169  ெவ.ராமநாத� 5991 899 6890 

106 <திய ேப);7 

நிைலய. கைட 

எ&.7 

170  எL.ெவ4கி% 5991 899 6890 

107 <திய ேப);7 

நிைலய. கைட 

எ&.8 

171  எL.எL.மாண�	க. 5991 899 6890 

108 <திய ேப);7 

நிைலய. கைட 

எ&.9 

172  ப�.ஆ-.
ணேசகர� 5991 899 6890 

109 <திய ேப);7 

நிைலய. கைட 

எ&.10 

173  எL.ப�.ராமகி> 5991 899 6890 

110 <திய ேப);7 

நிைலய. கைட 

எ&.11 

174  எ..இராமநாத� 5991 899 6890 

111 <திய ேப);7 

நிைலய. கைட 

எ&.12 

175  ஆ-.எ..ேசாம�;தர. 5991 899 6890 

112 <திய ேப);7 

நிைலய. ைமய. 
கைட எ&.15 

00035 ஜி.நடராஜ� 5100 765 5865 

113 <திய ேப);7 

நிைலய. கைட 

எ&.16 

179  ஜி.நடராஜ� 33250 4987 38237 



114 <திய ேப);7 

நிைலய. கைட 

எ&.17 

180  எ..ராஜா 18620 2793 21413 

115 <திய ேப);7 

நிைலய. எL.�.�. 

|� 

181  எ..பால�!ப�ரமண�ய� 
WP(MD)NO.1703/2018 

7593 1139 8732 

116 அ&ணா மா-	 
ெக பைழய கைட 

எ&.2 

184  ப�.திலகவதி 
WP(MD)NO.9051/2018 

5230 
 

784 6014 

117 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.9 

191  ேக.ச;திரேபாLகாக 

ஆ-.எ..கி% 

5230 784 6014 

118 அ&ணா மா-	 
ெக கைட எ&.10 

192  எ..நாரயணr-�தி 
WP(MD)NO.15595/2017 

5230 784 6014 

119 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.11 

193  எL.மாண�	கேவ� 5230 784 6014 

120 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.12 

194  ஆ-.மாண�	க. 
WP(MD)NO.9621/2018 

5230 784 6014 

121 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.13 

195  ெப-னாஷா 3053 458 3511 

122 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.14 

196  வ�.அ)ணாFசல. 
WP(MD)NO.9407/2018 

5230 784 6014 

123 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.16 

198  ஆ-.387 சிவ.மா.~க.E 

ெமா.வ�(பைன 

ப&டகசாைல 

6610 991 7601 

124 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.17 

199  ேதன.மா# 4411 662 5073 

125 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.18 

200  எL.ப�.ெல�மண� 
WP(MD)NO.3763/2019 

5395 809 6204 

126 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.19 

201  ப�.ெஜயராம� 
 

8111 1217 9328 

127 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.20 

202  ேப.பழன@ேவ: 
WP(MD)NO.2803/2018 

5230 784 6014 

128 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.21 

203  எL.கேணச� 
WP(MD)NO.9050/2018 

5230 784 6014 

129 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.22 

204  எL.க&ண� 
WP(MD)NO.3764/2019 

5230 784 6014 

130 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.23 

205  எ..மா>ய!ப� 
WP(MD)NO. 2820/ 2018 

5230 784 6014 

131 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.24 

206  கா.அ<ப	க-சி�தி	 
WP(MD)NO.3754/2019 

5230 784 6014 

132 அ&ணா மா-	ெக 207  கா.ைநனாAகம7 3053 458 6014 



கைட எ&.25 WP(MD)NO.3755/2019 

133 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.26 

208  மா.சரவண� 
WP(MD)NO.18606/2017 

5230 784 6014 

134 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.27 

209  கா.ப/-ரா?�த- 
WP(MD)NO. 3761/ 2019 

5230 784 6014 

135 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.28 

210  எL.A�7ராமலி4க. 
WP(MD)NO.9409/2018 

5230 784 6014 

136 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.29 

211  ப�.பதவ�யாபா$ 
WP(MD)NO.22799/2018 

5230 784 6014 

137 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.30 

212  எ..ப/-Aகம7 
WP(MD)NO.9052/2018 

5230 784 6014 

138 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.31 

213  எL.Aகம7ஹ>< 
WP(MD)NO.3758/2019 

5230 784 6014 

139 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.32 

214  ைவ.ேவ:மண� 
WP(MD)NO.3757/2019 

5230 784 6014 

140 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.33 

215  ேக.�!ப�ரமண�ய� 
WP(MD)NO.9406/2018 

5230 784 6014 

141 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.34 

216  ரா.ப>|ரண.   
WP(MD)NO.9053/2018 

5230 784 6014 

142 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.35 

217  ஆ.அ<ப	க- 
WP(MD)NO.3762/2019 

5230 784 6014 

143 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.36 

218  A.ைசய7 இ!ராஹ3. 
WP(MD)NO.9048/2018 

5230 784 6014 

144 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.38 

220  சி.மzனாசி 
WP(MD)NO.9408/2018 

5230 784 6014 

145 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.39 

221  ெம.ெஜயெல�மி 
WP(MD)NO.9405/2018 

5230 784 6014 

146 அ&ணா மா-	ெக 

கைட எ&.41 

223  ந.~)�அமz� 
WP(MD)NO.3756/2019 

4626 694 5320 

147 பைழய கைட 

எ&.3அ&ணா 

மா-ெக 

229  ஆ-.மாண�	க. 
WP(MD)NO.9621/2018 

5230 784 6014 

148 பைழய கைட எ&.4 

அ&ணா மா-ெக 
230  ஆ-.மாண�	க. 

WP(MD)NO.9621/2018 
6610 991 7601 

149 பைழய கைட எ&.5 

அ&ணா மா-ெக 

231  கா.Aகம7ஹப�<�லா  
WP(MD)NO.14795/2017 

6610 991 7601 

150 பைழய கைட எ&.6 

அ&ணா மா-ெக 

232  ஆ-.மாண�	க. 
WP(MD)NO.9621/2018 

6610 991 7601 

151 பைழய கைட எ&.7 

அ&ணா மா-ெக 

233  ஆ-.மாண�	க. 
WP(MD)NO.9621/2018 

6610 991 7601 

152 பைழய கைட எ&.8 234  ஆ-.மாண�	க. 6610 991 7601 



அ&ணா மா-ெக WP(MD)NO.9621/2018 

153 பைழய கைட எ&.9 

அ&ணா மா-ெக 

235  ஆ-.மாண�	க. 
WP(MD)NO.9621/2018 

6610 991 7601 

154 பைழய கைட 

எ&.10 அ&ணா 

மா-ெக 

236  ஆ-.மாண�	க. 
WP(MD)NO.9621/2018. 

6610 991 7601 

155 ெச	காைல ேரா% 

ெபேரா�ப4	 

T.S.NO.651 

240  பார� ெபேராலிய. 
WP(MD)NO.2801/2018 

253115 37967 291082 

156 ெம�>ய� 

ெசL 0. 

274  க.நடராஜ� 3650 547 4197 

157 ம&ெண&ெணD 

கிட4
 

284  எL.�.சி.சி. WS 

ம&ெண&ெணD 

கிட4
 

166919 25038 191957 

அ:வலக	
றி!<: 
    ம�ற. அ$மதி	கலா. 

(ந.க.எ&.1855/2019/அ1) 
7 இ;நகராசிய�� ேதசிய நக-நல இய	க. 2021-2022 (NUHM)-� கீ�, 0.150.00 இலச. மதி!ப/�� இர&% 

எ&ண�	ைகய�� நக-நல ைமய க�ட. க%. பண�	
 ஒ!ப;த!<#ள@ ேகா>ய7 ெதாட-பாக வ�ள.பர. 
ெசDத7 ம(�. காைர	
� நகராசிய�� நைடெப�. திட!பண�க# 
றி�7 ஓரா&% சாதைனக# 
றி�த 
வ�பர. தினச> நாள@தழி� வ�ள.பர. ெசDததி� கீ�	க&டவா� ப�ய� வர!ெப(�#ள7. 

வ. 
எ,. 

வ�ள�பர வ�பர� வ�ள�பர� ெசEத 
நாள"தF / நா� 

ெதாைக 
C. 

1. ேதசிய நக-நல இய	க. 2021-2022 (NUHM)-� 

கீ�, 0.150.00 இலச. மதி!ப/�� இர&% 

எ&ண�	ைகய�� நக-நல ைமய க�ட. 

க%.  பண�	
 ஒ!ப;த!<#ள@ ேகா>ய7 

இ;7 தமி� திைச 
20.05.2022 

8,652 

2. காைர	
� நகராசிய�� நைடெப�. 

திட!பண�க# 
றி�7 ஓரா&% 

சாதைனக# 
றி�த வ�பர. நாள@தழி� 

வ�ள.பர. ெசDத7 

தின�த;தி 
03.06.2022 

31,661 

ெமா&த� 40,313 
 ேம(க&ட ப�யலி�ப�, ெதாைக 0.40,313/-ஐ ச.ப;த!பட நாள@த�க8	
 வழ4க ம�ற�தி� அ$மதி 
ேவ&ட!ப%கிற7.    
அ4வலக��றி*� : 
   ம�ற. அ$மதி	கலா. 

(ந.க.எ,.6085/2015/இ1) 
 
 

த1(மான எ,.190 
அ5மதி�க*ப�ட' 



20.07.22 

8 காைர	
� நகராசி	
 ெசா;தமான க�:	க� ேம�நிைல ந3-�ேத	க ெதா� வளாக�தி� அைம;7#ள 
இ)ச	கர வாகன நி��த�தி� தினச> கடண. வs� ெசDX. உ>ம. ம(�. மக-ேநா�< அ	ரஹார�தி� 
அைம;7#ள வாடைக கா- ம(�. ேவ�க8	
 தினச> கடண. வs� ெசDX. உ>ைம	
 2022-2025. 
ஆ&�(கான ம� ெபா7 ஏல. ம(�. ஒ!ப;த!<#ள@ 23.06.2022 அ�� ேகார!பட7. ேம(ப� 
�தைக 
இன�தி(
 கீ�	கா�. வ�வர!ப� 2 நப-க# ம%. ஏல�தி� கல;7 ெகா&ட வ�பர. ம�ற�தி� பா-ைவ	
. 
A�வ�(
. ைவ	க!ப%கிற7. 

நா# ஏலதார- ெபய- ம(�. Aகவ> 
(தி)வாள-க#) 

ஏல. ேகா>ய 
ெதாைக 

23.06.2022 தி).ெச.கா-�திேகய�, 3/5, �!ப�ரமண�யசிவா 

ெத), ெத(
 ெத), காைர	
�. 

0.2,55,000/- 

தி).ஜி.வ�ம�, 35, சிவ� ச�னதி, காைர	
�. 0.2,54,000/- 

  ேம(ப� ஏல�தி� தி).ெச.கா-�திேகய�, காைர	
� எ�பவ- 0.2,55,000/-	
 அதிக!பச ெதாைக 
ேகா>X#ளா-. ேம(ப� இன�ைத ஒ!பைட	
. நா# Aத� 31.03.2025 வைர உ#ள  கால�தி(
 
தி).ெச.கா-�திேகய�, 3/5, �!ப�ரமண�யசிவா ெத), ெத(
 ெத),  காைர	
� எ�பவ)	
 
�தைக உ>ம. 
வழ4க ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
     ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ&.5440/2021/அ1) 

த1(மான எ,.191 
அ5மதி�க*ப�ட' 

9 இ;நகராசிய�� ேதசிய நக-!<ற வா�வாதார இய	க�தி�(NULM)கீ�, 0.48.10 இலச. மதி!ப/�� சாைலேயார 
வ�யாபா>க8	
 <திதாக வ&�க# வா4
. பண�	
 ஒ!ப;த!<#ள@ ேகா>ய7 ெதாட-பாக வ�ள.பர. ெசDத7 
ம(�. காைர	
� நகராசிய�� நைடெப�. திட!பண�க# 
றி�7 ஓரா&% சாதைனக# 
றி�த வ�பர. தினச> 
நாள@தழி� வ�ள.பர. ெசDததி� கீ�	க&டவா� ப�ய� வர!ெப(�#ள7. 

வ. 
எ,. 

வ�ள�பர வ�பர� வ�ள�பர� ெசEத 
நாள"தF / நா� 

ெதாைக 
C. 

1. இ;நகராசிய�� ேதசிய நக-!<ற 

வா�வாதார இய	க�தி�(NULM)கீ�, 0.48.10 

இலச. மதி!ப/�� சாைலேயார 

வ�யாபா>க8	
 <திதாக வ&�க# 

வா4
. பண�	
 ஒ!ப;த!<#ள@ ேகா>ய7 

தின�த;தி 
28.04.2022 

3,973 

2. காைர	
� நகராசிய�� நைடெப�. 

திட!பண�க# 
றி�7 ஓரா&% 

சாதைனக# 
றி�த வ�பர. நாள@தழி� 

வ�ள.பர. ெசDத7 

தினகர� 
16.05.2022 

35,516 

ெமா&த� 39,489 
 ேம(க&ட ப�யலி�ப�, ெதாைக 0.39,489/-ஐ ச.ப;த!பட நாள@த�க8	
 வழ4க ம�ற�தி� அ$மதி 
ேவ&ட!ப%கிற7.    
அ4வலக��றி*� :  ம�ற. அ$மதி	கலா.               (ந.க.எ,.6085/2015/இ1) 

த1(மான எ,.192 
அ5மதி�க*ப�ட' 



10 இ;நகராசிய�� இைடய- ெத) GH ப��<ற. சாைலய�� உ#ள ப�தைட;த பைழய வா-% அ:வலக க�ட�ைத 
இ��7 அ!<ற!ப%�த ெபா7 ஏல. வ�%வத(
 நக-ம�ற த3-மான எ&.126. நா#.27.05.2022-� அ$மதி 
வழ4கிX#ள7.  அத�ேப>� 06.06.2022-� ெபா7 ஏல. நட�த!படதி� ப�யலி� க&%#ள 2 நப-க# 
கல;7ெகா&டன-.  அவ-கள@� ஏல�ெதாைக ப��வ)மா�. 

வ. எ,. ஏல�தி� கல;7 ெகா&டவ-க# ெபய- 

ம(�. வ�லாச. 

ஏல&ெதாைக. 
C. 

1. க)!ைபயா, காைர	
� 15,000 
2. காமராy, காைர	
� 14,900 

  ேம(க&ட ஏல�தி� கல;7ெகா&ட இர&% நப-கள@� தி).க)!ைபயா, காைர	
� எ�பவ>� 
அதிகபச ஏல�ெதாைகயான 0.15,000-ஐ ஏ(க ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
 அ) ம�ற. அ$மதி	கலா. 
 ஆ) பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற தைலவ- அவ-கள@� A� அ$மதி ெப(� உ�தர? 
வழ4கியைதX. ம�ற.  அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ,.909/2022/இ1) 

த1(மான எ,.193 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 

11 இ;நகராசிய�� வா-% எ&.36 ஔைவயா- ெத)வ�� உ#ள ப�தைட;த பைழய க�ட�ைத இ��7 
அ!<ற!ப%�த ெபா7 ஏல. வ�%வத(
 நக-ம�ற த3-மான எ&.127. நா#.27.05.2022-� அ$மதி வழ4க!ப%#ள7.  
அத�ேப>� 14.06.2022-� ெபா7 ஏல. நட�த!படதி� ப�யலி� க&%#ள   2 நப-க# கல;7ெகா&டன-.  
அவ-கள@� ஏல�ெதாைக ப��வ)மா�. 

வ. 
எ,. 

ஏல&தி/ கலI' ெகா,டவ(க� ெபய( 
ம�=� வ�லாச� 

ஏல&ெதாைக. 
C. 

1. தி).K.வ�	ேனLவர�, காைர	
� 20,000 
2. தி).R.ேசாம�;தர., காைர	
� 19,500 

 ேம(க&ட ஏல�தி� கல;7ெகா&ட இர&% நப-கள@� தி).K.வ�	ேனLவர�, காைர	
� எ�பவ>� 
அதிகபச ஏல�ெதாைகயான 0.20,000-ஐ ஏ(க ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
 அ) ம�ற. அ$மதி	கலா. 
 ஆ) பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற தைலவ- அவ-கள@� A� அ$மதி ெப(� உ�தர? 
வழ4கியைதX. ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ,.909/2022/இ1) 

த1(மான எ,.194 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 

12 காைர	
� நகராசிய�� உ#ள ராமநாத� ெச�யா- 7வ	க!ப#ள@ய�� 1000-	
. அதிகமான மாணவ-க# 
பய��� வ)கி�றன-.  த(ெபா�7 இய4கி வ). ப#ள@	 க�ட. ேபா7மானதாக இ�லாததா� E%த� 
வ
!பைறக# 4 எ&ண�	ைக கட ேவ&�ய7 அவசியமாகிற7.  எனேவ, தைர�தள. ம(�. Aத� தள. 
ெகா&ட E%த� வ
!பைற க�ட. கட?. இத(கான மதி!ப/%�ெதாைக 0.25.00 இலச�தி(
 ம�ற�தி� 
அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
 ம�ற. அ$மதி	கலா.                          (ந.க.எ,.909/2022/இ1) 

த1(மான எ,.195 
அ5மதி�க*ப�ட' 



13 காைர	
� நகராசி வா-% எ&.19 
றிFசி<ற? ப
திய�� ச-ேவ எ&.403/6-� உ#ள காலிமைன இட�தி(
 
காலிமைன வ>வ�தி!< ஏ(ப%�த ேகா>  தி).எL.தி)	
மா- எ�பவரா� ஆைணய- காைர	
� நகராசி 
அவ-க# மz7  ெச�ைன உய-ந3திம�ற. ம7ைர கிைளய��  ெதாடர!பட  வழ	
 WP(MD) No.12157/2022-	
  
நகராசி சா-பாக வ	கால�7 தா	க� ெசD7 வழ	
 நட�7வத(
 நக-ம�ற வழ	கறிஞ- தி).D.ெவ4கேட{  
அவ-கைள ேக%	 ெகா#ள?., அத(கான உ�ேதச வழ	
 கடண. 0.50,000/-ைய ெபா7 நிதிய�லி);7 
வழ4க?. ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<. 
ம�ற. அ$மதி	கலா..  

(ந.க.எ&.2110/2020/அ4) 
 

த1(மான எ,.196 
அ5மதி�க*ப�ட' 

 

14 காைர	
� நகராசி வா-% எ&.19 
றிFசி<ற? ப
திய�� ச-ேவ எ&.403/5-� உ#ள காலிமைன இட�தி(
 
காலிமைன வ>வ�தி!< ஏ(ப%�த ேகா>  தி).எL.ெச;தி�
மா- எ�பவரா� ஆைணய- காைர	
� நகராசி 
அவ-க# மz7  ெச�ைன உய-ந3திம�ற. ம7ைர கிைளய�� ெதாடர!பட வழ	
 WP(MD) No.12224/2022-	
 நகராசி 
சா-பாக வ	கால�7 தா	க� ெசD7 வழ	
 நட�7வத(
 நக-ம�ற வழ	கறிஞ- தி).D.ெவ4கேட{  அவ-கைள 
ேக%	 ெகா#ள?., அத(கான உ�ேதச வழ	
 கடண. 0.50,000/-ைய ெபா7 நிதிய�லி);7 வழ4க?. 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<. 
மன¦ற. அ$மதி	கலா..  

(ந.க.எ&.2111/2020/அ4) 
 

த1(மான எ,.197 
அ5மதி�க*ப�ட' 

15 காைர	
� நகராசிய�� பண�<>X. அ:வலக உவ�யாள-க#, ஒ%ந-க#, �Dைம!பண� ேம(பா-ைவயாள-க#, இர? 
காவல-, ம(�. �Dைம! பண�யாள-க8	
 2022-2023-. ஆ&�(
 சீ)ைடக#, �Dைம!பண�யாள-க8	
 மாத. 1 
ேசா!< வ 3த. 12 மாத�தி(
 ேசா!<க8., காலண�க8. அர� அ4கீகார. ெப(ற நி�வன�தி� வா4கி வழ4க?. 
ம(�. �Dைம!பண�யாள-க8	
 ைதய(Eலி வழ4க?. அத(கான உ�ேதச ெசலவ�ன. 0.9.00 இலச�தி(
 ம�ற 
அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!< 

1. ம�ற. அ$மதி	கலா. 

2. ேம(கா�. ெசலவ�ன. வ)வாD நிதிய�� இ);7 ேம(ெகா#ள?. அர� அ4கீகார. ெப(ற நி�வன�தி(
 ச!ைள 

உ�திர? வழ4க?. ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ&.3388/2021/எF2) 
 

த1(மான எ,.198 
அ4வலக� �றி*� 
1 ம�=� 2 
அ5மதி�க*ப�ட' 

16 காைர	
� நகராசிய�� ெபா7 �காதார! ப�>? பண�க8	
 ேபாதிய நிர;தர �Dைம! பண�யாள-க# இ�லாததா�, 97 
�Dைம! பண�யாள-கைள ெவள@	ெகாண-? rல. 3 ஆ&%க8	
 பண�	
 அம-�தி	 ெகா#ள நகராசி நி-வாக 
ஆைணய-, ெச�ைன அவ-கள@� ெசய�Aைறக# க�த. ந.க.எ&.31962/ப�3/2016, நா#.08.12.2016� உ�தர? வழ4க!பட7.  
அத�ேப>�, மாவட ஆசி� தைலவ- அவ-களா� 2018-19. ஆ&�(
 அ4கீக>	க!பட தின	Eலி வ�ைல 
வ�கித�தி�ப� 97 �Dைம! பண�யாள-க8	கான ஆ&% ெசலவ�ன� ெதாைக கண	கிட!ப%, அத� அ�!பைடய�� 
ஒ!ப;த!<#ள@க# ெபற!பட7.  ஒ!ப;த!<#ள@ய�� மதி!ப/%� ெதாைகைய 0.380  
ைறவாக ெகா%�த ஆ/ள.ம7ைர 
மzனாசி சாலி ேவL கிள@ய>4 ஏெஜ�சி, காைர	
� நி�வன�தி(
 இBவ:வலக ேவைல உ�திர? 

த1(மான எ,.199 
ஜு� 2022  த/ 
ஆகL� 2022 வைர 
M/S. ம'ைர 
மOனா�சி சாலி� 
ேவL� கிள 1யPQ 
ஏெஜ�சி Rல� 
பண�க� 



ந.க.எ&.4554/2018/எF1 நா#.02.12.2019-� 03.12.2019 Aத� 02.12.2020 வைர பண�யாள-க# ச!ைள ெசDதிட உ�திர? 
வழ4க!பட7.   ேம:. ஒ!ப;ததார- க�த�தி� ேம:. ஓரா&% ந3��7 தர ேகா>X#ளதா:., நகராசி நி-வாக 
ஆைணய-, ெச�ைன அவ-கள@� உ�திரவ�� தன@யா- நி�வன பண�	
 3 ஆ&%க8	
 அ$மதி வழ4க!ப%#ள 
நிைலய��, அ;நி�வன�தி� பண�க# ம(�. ெசய�பா%க# தி)!திகரமாக இ)	
. பச�தி� வ�திAைறக8	
 
உப%., மாவட ஆசி� தைலவ- அவ-களா� அBவ!ேபா7 அ4கீக>	க!ப%. தின	Eலி வ�ைல வ�கித�தி� 
அ�!பைடய�:. அ%�7வ). ஆ&%க8	
 அ$மதி வழ4க!ப%#ள நிைலய��, அ;நி�வன�தி� பண�க# ம(�. 
ெசய�பா%க# தி)!திகரமாக இ)	
. பச�தி� வ�திAைறக8	
 உப%., மாவட ஆசி� தைலவ- அவ-களா� 
அBவ!ேபா7 அ4கீக>	க!ப%. தின	Eலி வ�ைல வ�கித�தி� அ�!பைடய�:. அ%�7 வ). ஆ&%க8	
 
அ;நி�வன�தி(
 ெதாட-;7 பண� உ�திர? வழ4
வ7 
றி�7 ப>சீலைன ெசDய!ப%. எ�ற நிப;தைனய�� ேப>� 
ேம(ப� நி�வன�தி(
 ேவைல உ�திர? வழ4க!பட7.  இ;நிைலய�� ேம(ப� நி�வன�தி(கான பண�	கால. 
இர&டா&%க# A�வைடவதா� இ;நி�வன�தி� ெசய�பா%க# தி)!திகராமாக உ#ளைத க)�தி� ெகா&% ேம:. 
ஓரா&% கால�தி(
 97 பண�யாள-க# ச!ைள ெசDதி%. பண�ைய ேம(க&ட நி�வன�தி(
 வழ4கிட?., 2019-2020. 
ஆ&�(கான வ�ைல வ�கித!ப�யலி�ப�  தயா- ெசDய!பட மதி!ப/%� ெதாைகய�� ேம(க&ட நி�வன�தி� 
ஒ!ப;த!<#ள@ சதவ�கித�ைத (0.38%) 
ைற�7 ெதாைக வழ4க!பட7.ேம:. 03.12.2020 Aத� 02.12.2021 வைர பண� 
உ�தர? வழ4க!ப% பண�க# ேம(ெகா#ள!ப% வ). நிைலய�� ேம(ப� �ச.ப- 2021 Aத� r�� மாத. 
கால�தி(
 அ�ல7 நகராசி நி-வாக இய	
ந- அவ-கள@டமி);7 அ$மதி ெப(�  ஒ!<;த!<#ள@ ேகா> பண� உ�தர? 
வழ4
.  வைர ஆ/ள.ம7ைர மzனாசி சாலி ேவL கிள@ய>4 ஏெஜ�சி, காைர	
� எ�ற நி�வன�தி� rல. 
பண�க# ேம(ெகா#ள!ப% வ). நிைலய�� அ%�த 3 மாத கால�தி(
 ேம மாத. 2022. ஆ&% வைர அ$மதி 
ெப(�#ள நிைலய�� ஜ3� - 2022 Aத� ஆகL -2022 வைர  அ�ல7 நகராசி நி-வாக இய	
ந- அவ-கள@டமி);7 
அ$மதி ெப(�  ஒ!<;த!<#ள@ ேகா> பண� உ�தர? வழ4
.  வைர அ�ல7 இவ(�# எ7 A�ன- வ)கிறேதா அ7 
வைர M/s.ம7ைர மzனாசி சாலி ேவL கிள@ய>4 ஏெஜ�சி, காைர	
� rல. பண�க# ேம(ெகா#ள அத(கான 
உ�ேதச ெசலவ�ன� ெதாைகய�ைன 0.45,00,000/- வழ4கிட?. ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வல	
றி!< :   
 ம�ற. A�? ெசDயலா. 

(ந.க.எ&.4554/2018/எF1) 
 

ேம�ெகா�ள-�, 
அத�கான உ&ேதச 
ெசலவ�& ெதாைக 
C.45,00,000-��� 
அ5மதி�க*ப�ட' 

17 இ;நகராசிய��  திட	கழி? ேமலா&ைம இய	க. 2021-22-� கீ�, 0.25.00 இலச. மதி!ப/�� 
இ;நகராசி	
பட ப)!< ஊரண� வட	
 ப
திய�� சAதாய கழி!ப�ட. க%த� பண�	
 24.05.2022 அ�� 
ஒ!ப;த!<#ள@ ெபற!படதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� 
வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  (+)4.75 % E%த� 
2. தி).ேக.�;தரபா&�ய�,காைர	
�.  மதி!ப/ைடவ�ட  (+)7.70 % E%த� 

  ேம(க&ட தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட E%தலாக 5 
சதவ�கித�தி(
# உ#ள7.  ேம:., பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர�ைத	 க)தி நக-ம�ற�தி(
 உ#ள 
அதிகார�ைத பய�ப%�தி மதி!ப/ைடவ�ட 5 சதவ�கித. வைர E%த� உ#ள ஒ!ப;த!<#ள@கைள ம�ற. 
ஏ(கலா. என நகராசி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ&.2.7.2-� ெத>வ�	க!ப%#ள7.  இ;நிைலய�� 
மதி!ப/ைடவ�ட 4.75 % அதிக. உ#ள தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன 
ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 

த1(மான எ,.200 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 



அ4வலக��றி*�: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) திட!பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� உ�தர? 
வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 633/2018/இ1 
18 இ;நகராசிய��  திட	கழி? ேமலா&ைம இய	க. 2021-22-� கீ�, 0.25.00 இலச. மதி!ப/�� 

இ;நகராசி	
பட ேசாA!ப�#ைள ெத)வ�� சAதாய கழி!ப�ட. க%த� பண�	
 24.05.2022 அ�� 
ஒ!ப;த!<#ள@ ெபற!படதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� 
வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  (+)4.94 % E%த� 
2. தி).ேக.�;தரபா&�ய�,காைர	
�.  மதி!ப/ைடவ�ட  (+)7.85 % E%த� 

 ேம(க&ட தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட E%தலாக 5 
சதவ�கித�தி(
# உ#ள7.  ேம:., பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர�ைத	 க)தி நக-ம�ற�தி(
 உ#ள 
அதிகார�ைத பய�ப%�தி மதி!ப/ைடவ�ட 5 சதவ�கித. வைர E%த� உ#ள ஒ!ப;த!<#ள@கைள ம�ற. 
ஏ(கலா. என நகராசி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ&.2.7.2-� ெத>வ�	க!ப%#ள7.  இ;நிைலய�� 
மதி!ப/ைடவ�ட 4.94 % அதிக. உ#ள தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன 
ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) திட!பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� உ�தர? 
வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 633/2018/இ1 

த1(மான எ,.201 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 

19 இ;நகராசிய�� திட	கழி? ேமலா&ைம இய	க. 2021-22-� கீ�, 0.37.00 இலச. மதி!ப/�� 
இ;நகராசி	
பட அ&ண|-ணா உணவக. ப��ப
திய�� ெபா7 கழி!ப�ட. க%த� பண�	
 24.05.2022 அ�� 
ஒ!ப;த!<#ள@ ெபற!படதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� 
வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  (+)4.89 % E%த� 
2. தி).ேக.�;தரபா&�ய�,காைர	
�.  மதி!ப/ைடவ�ட  (+)5.92 % E%த� 

  ேம(க&ட தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட E%தலாக 5 
சதவ�கித�தி(
# உ#ள7.  ேம:., பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர�ைத	 க)தி நக-ம�ற�தி(
 உ#ள 
அதிகார�ைத பய�ப%�தி மதி!ப/ைடவ�ட 5 சதவ�கித. வைர E%த� உ#ள ஒ!ப;த!<#ள@கைள ம�ற. 
ஏ(கலா. என நகராசி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ&.2.7.2-� ெத>வ�	க!ப%#ள7.  இ;நிைலய�� 
மதி!ப/ைடவ�ட 4.89 % அதிக. உ#ள தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன 
ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
 

த1(மான எ,.202 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 



அ4வலக��றி*� : 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) திட!பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� உ�தர? 
வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 633/2018/இ1 
20 இ;நகராசிய�� திட	கழி? ேமலா&ைம இய	க. 2018-19(7th SHPC)-� கீ�, 0.45.00 இலச. மதி!ப/�� 

இ;நகராசி	
பட ேதவ	ேகாைட சாைல கலைவ உர	கிட4
 வளாக�தி� ~& உர ெசயலா	க ைமய. 
அைம�த� பண�	
 30.05.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@ ெபற!படதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# 
வர!ெப(ற7.  ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).SP.க)4க!ப�, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  (+)4.85% E%த� 
2. M/S.ப�>�வ� & ேகா., காைர	
�.  மதி!ப/ைடவ�ட  (+)7.90 % E%த� 

  ேம(க&ட தி).SP.க)4க!ப�, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட E%தலாக 5 
சதவ�கித�தி(
# உ#ள7.  ேம:., பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர�ைத	 க)தி நக-ம�ற�தி(
 உ#ள 
அதிகார�ைத பய�ப%�தி மதி!ப/ைடவ�ட 5 சதவ�கித. வைர E%த� உ#ள ஒ!ப;த!<#ள@கைள ம�ற. 
ஏ(கலா. என நகராசி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ&.2.7.2-� ெத>வ�	க!ப%#ள7.  இ;நிைலய�� 
மதி!ப/ைடவ�ட 4.85 % அதிக. உ#ள தி).SP.க)4க!ப�, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன 
ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) திட!பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� உ�தர? 
வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 633/2018/இ1 

த1(மான எ,.203 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 

21 இ;நகராசிய�� ேதசிய நக-நல இய	க. 2021-22-� கீ�, 0.75.00 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட 
திவா� பக�- சித.பர. ெத)வ�� நக-நல ைமய. க%த� பண�	
 31.05.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@ 
ெபற!படதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. 
ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  (+)4.86 % E%த� 
2. தி).ேக.�;தரபா&�ய�,காைர	
�  மதி!ப/ைடவ�ட  (+)9.23 % E%த� 

  ேம(க&ட தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட E%தலாக 5 
சதவ�கித�தி(
# உ#ள7.  ேம:., பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர�ைத	 க)தி நக-ம�ற�தி(
 உ#ள 
அதிகார�ைத பய�ப%�தி மதி!ப/ைடவ�ட 5 சதவ�கித. வைர E%த� உ#ள ஒ!ப;த!<#ள@கைள ம�ற. 
ஏ(கலா. என நகராசி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ&.2.7.2-� ெத>வ�	க!ப%#ள7.  இ;நிைலய�� 
மதி!ப/ைடவ�ட 4.86 % அதிக. உ#ள தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன 
ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
 

த1(மான எ,.204 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 



அ4வலக��றி*� : 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) திட!பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� உ�தர? 
வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 4369/2020/இ1 
22 இ;நகராசிய�� ேதசிய நக-நல இய	க. 2021-22-� கீ�, 0.75.00 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட 

A�7!ப�ண. ப
திய�� நக-நல ைமய. க%த� பண�	
 31.05.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@ ெபற!படதி� 
கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  (+)4.75 % E%த� 
2. தி).ேக.�;தரபா&�ய�,காைர	
�.  மதி!ப/ைடவ�ட  (+)8.80 % E%த� 

  ேம(க&ட தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட E%தலாக 5 
சதவ�கித�தி(
# உ#ள7.  ேம:., பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர�ைத	 க)தி நக-ம�ற�தி(
 உ#ள 
அதிகார�ைத பய�ப%�தி மதி!ப/ைடவ�ட 5 சதவ�கித. வைர E%த� உ#ள ஒ!ப;த!<#ள@கைள ம�ற. ஏ(கலா. என 
நகராசி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ&.2.7.2-� ெத>வ�	க!ப%#ள7.  இ;நிைலய�� மதி!ப/ைடவ�ட 4.75 % அதிக. 
உ#ள தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� அ$மதி 
ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) திட!பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� உ�தர? வழ4கியைதX. 
ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 4369/2020/இ1 

த1(மான எ,.205 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 

23 இ;நகராசிய�� 
�ந3- நிதி 2022-2023-� கீ�, 0.10.00 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசிய�� உ#ள அைன�7 ஆ�
ழாD 
கிண�க8	
. திரவ 
ேளா>ேனஷ� (Sodium Hypo Chloride) ஜூ� 2022 Aத� நவ.ப- 2022 வைர ச!ைள ெசDத� பண�	
 
15.06.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ேகார!பட7.  இதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  
ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. � ராஜகணபதி இ�ஜின@ய>4 ஒ-	, ெச�ைன மதி!ப/ைடவ�ட  0.12 % 
ைற? 
2. � சப> இ�ஜின@ய>4 ஒ-	, ெச�ைன மதி!ப/ைடவ�ட  2.31 % அதிக. 

 ேம(க&ட ஒ!ப;த!<#ள@கள@� � ராஜகணபதி இ�ஜின@ய>4 ஒ-	, ெச�ைன எ�ற நி�வன. அள@�7#ள 
ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட 0.12% 
ைறவாக உ#ள7.  எனேவ, ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� 
அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) 
�ந3- பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� 
உ�தர? வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 153/2019/இ1 
 
 

த1(மான எ,.206 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 



24 இ;நகராசிய�� வ)வாD நிதி 2022-2023-� கீ�, 0.3.50 இலச. மதி!ப/�� நகராசி நி-வாக ம&டல இய	
ந- 
பய�பா�(
 12 V1(65-100)AH திற� ெகா&ட 20 எ&ண. ேபட> ச!ைள ெசDத� பண�	
 நக-ம�ற. ஒ!<த� 
அள@	க!படத� ேப>� 16.06.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ேகார!பட7.  இதி� கீ�	க&டவா� இர&% 
ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  இர&% ஒ!ப;த!<#ள@ய�� ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. M/S.அ)# க.!�ட-L, காைர	
� மதி!ப/ைடவ�ட  0.17 % 
ைற? 
2. M/S.காைர க.!�ட-L, காைர	
� மதி!ப/ைடவ�ட  2.92 % அதிக. 

  ேம(க&ட ஒ!ப;த!<#ள@கள@� M/S.அ)# க.!�ட-L, காைர	
� எ�ற நி�வன. அள@�7#ள 
ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட 0.17% 
ைறவாக உ#ள7.  எனேவ, ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� 
அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*�: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) அ:வலக பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� 
உ�தர? வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 377/2022/இ1 

த1(மான எ,.207 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 

25 இ;நகராசி வ)வாD நிதி 2022-2023-� கீ�, 0.4.00 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசிய�� அ:வலக பய�பா�(
 
3 எ&ண. <திய கண�ன@க#, மான@ட-க#, 16 எ&ண. ேபட> ச!ைள ெசDத� பண�	
 நக-ம�ற. ஒ!<த� 
அள@	க!படத� ேப>� 16.06.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ேகார!பட7.  இதி� கீ�	க&டவா� இர&% 
ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. M/S.அ)# க.!�ட-L, காைர	
� மதி!ப/ைடவ�ட  0.14 % 
ைற? 
2. M/S.காைர க.!�ட-L, காைர	
� மதி!ப/ைடவ�ட  2.32 % அதிக. 

  ேம(க&ட ஒ!ப;த!<#ள@கள@� M/S.அ)# க.!�ட-L, காைர	
� எ�ற நி�வன. அள@�7#ள 
ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட 0.14% 
ைறவாக உ#ள7.  எனேவ, ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன ஏ(�	ெகா#ள 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*�: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) அ:வலக பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� 
பண� உ�தர? வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 377/2022/இ1 

த1(மான எ,.208 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 

26 இ;நகராசி வ)வாD நிதி 2022-2023-� கீ�, 0.9.80 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட வா-% எ&.08 
ம(�. 9 கழன@வாச� <7சாைல ப
திய�� மைழந3- வ�கா� அைம�த� பண�	
 நக-ம�ற. ஒ!<த� 
அள@	க!படத� ேப>� 17.06.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ேகார!பட7.  இதி� கீ�	க&டவா� இர&% 
ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  இர&% ஒ!ப;த!<#ள@ய�� ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  0.07 % 
ைற? 
2. தி).ேக.�;தரபா&�ய�, காைர	
�.  மதி!ப/ைடவ�ட  2.92 % அதிக. 

 ேம(க&ட ஒ!ப;த!<#ள@கள@� தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� எ�ற ஒ!ப;ததார- அள@�7#ள 

த1(மான எ,.209 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 



ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட 0.07% 
ைறவாக உ#ள7.  எனேவ, ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன ஏ(�	ெகா#ள 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*�: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) அ:வலக பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� 
பண� உ�தர? வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 909/2022/இ1 
27 இ;நகராசி வ)வாD நிதி 2022-2023-� கீ�, 0.4.80 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட வா-% எ&.05 

ராஜ3B கா;தி சிைல அ)கி� நியாயவ�ைல கைட ெச�:. சாைலய�� தா-சாைல அைம�த� பண�	
 நக-ம�ற. 
ஒ!<த� அள@	க!படத� ேப>� 17.06.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ேகார!பட7.  இதி� கீ�	க&டவா� 
இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  இர&% ஒ!ப;த!<#ள@ய�� ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. 
ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  0.14 % 
ைற? 
2. தி).ேக.�;தரபா&�ய�, காைர	
�.  மதி!ப/ைடவ�ட  7.51 % அதிக. 

 ேம(க&ட ஒ!ப;த!<#ள@கள@� தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� எ�ற ஒ!ப;ததார- அள@�7#ள 
ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட 0.14 % 
ைறவாக உ#ள7.  எனேவ, ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன ஏ(�	ெகா#ள 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*�: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) அ:வலக பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� 
பண� உ�தர? வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 909/2022/இ1 

த1(மான எ,.210 
அ4வலக� �றி*� 
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28 இ;நகராசி வ)வாD நிதி 2022-2023-� கீ�, 0.15.60 இலச. மதி!ப/�� திலக- நக- Aத� ெச	காைல சிவ� 
ேகாவ�� வைர மைழந3- வ�கா� அைம�த� பண�	
 நக-ம�ற. ஒ!<த� அள@	க!படத� ேப>� 17.06.2022 
அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ேகார!பட7.  இதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  இர&% 
ஒ!ப;த!<#ள@ய�� ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  0.05 % 
ைற? 
2. தி).ேக.�;தரபா&�ய�, காைர	
�.  மதி!ப/ைடவ�ட  5.76 % அதிக. 

 ேம(க&ட ஒ!ப;த!<#ள@கள@� தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� எ�ற ஒ!ப;ததார- அள@�7#ள 
ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட 0.05% 
ைறவாக உ#ள7.  எனேவ, ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன ஏ(�	ெகா#ள 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*�: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) அ:வலக பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� 
பண� உ�தர? வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா..            (ந.க.எ&: 909/2022/இ1)             

த1(மான எ,.211 
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20.07.22 

29 இ;நகராசி வ)வாD நிதி 2022-2023-� கீ�, 0.2.30 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட வா-% எ&.15 
அ.பா#<ர. ப
திய�� ேபவ- ப�ளா	 தள. அைம�த� பண�	
 நக-ம�ற. ஒ!<த� அள@	க!படத� ேப>� 
17.06.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ேகார!பட7.  இதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  
இர&% ஒ!ப;த!<#ள@ய�� ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  0.13 % 
ைற? 
2. தி).ேக.�;தரபா&�ய�, காைர	
�.  மதி!ப/ைடவ�ட  2.31 % அதிக. 

  ேம(க&ட ஒ!ப;த!<#ள@கள@� தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� எ�ற ஒ!ப;ததார- அள@�7#ள 
ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட 0.13% 
ைறவாக உ#ள7.  எனேவ, ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன ஏ(�	ெகா#ள 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*�: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) அ:வலக பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� 
பண� உ�தர? வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 909/2022/இ1 
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30 இ;நகராசி வ)வாD நிதி 2022-2023-� கீ�, 0.9.80 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசிய�� ேசதமைட;7#ள 
சாைலகைள ேப ஒ-	 ம(�. ேவக�தைட அைம�த� பண�	
 நக-ம�ற. ஒ!<த� அள@	க!படத� ேப>� 
17.06.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ேகார!பட7.  இதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  
இர&% ஒ!ப;த!<#ள@ய�� ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  0.14 % 
ைற? 
2. தி).ேக.�;தரபா&�ய�, காைர	
�.  மதி!ப/ைடவ�ட  4.85 % அதிக. 

  ேம(க&ட ஒ!ப;த!<#ள@கள@� தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� எ�ற ஒ!ப;ததார- அள@�7#ள 
ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட 0.14% 
ைறவாக உ#ள7.  எனேவ, ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன ஏ(�	ெகா#ள 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*�: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) அ:வலக பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� 
பண� உ�தர? வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 909/2022/இ1 
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31 இ;நகராசி வ)வாD நிதி 2022-2023-� கீ�, 0.24.50 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட நாF�ழிேய;த� 
ப�ரதான சாைலய�லி);7 ப�>�{ ேப	க> Aத� ச?&ட.ம� ேகாய�� வைர ேபவ- ப�ளா	 தள. அைம�த� 
பண�	
 நக-ம�ற. ஒ!<த� அள@	க!படத� ேப>� 17.06.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ேகார!பட7.  இதி� 
கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  இர&% ஒ!ப;த!<#ள@ய�� ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� 
வ�பர. ப��வ)மா�, 
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வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  0.04 % 
ைற? 
2. தி).ேக.�;தரபா&�ய�, காைர	
�.  மதி!ப/ைடவ�ட  7.93 % அதிக. 

 ேம(க&ட ஒ!ப;த!<#ள@கள@� தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� எ�ற ஒ!ப;ததார- அள@�7#ள 
ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட 0.04% 
ைறவாக உ#ள7.  எனேவ, ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன ஏ(�	ெகா#ள 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*�: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) அ:வலக பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� 
உ�தர? வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 909/2022/இ1 

20.07.22 

32 இ;நகராசி வ)வாD நிதி 2022-2023-� கீ�, 0.14.25 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட க&ணதாச� 
மண�ம&டப. ப��<ற. தா-சாைல அைம�த� பண�	
 நக-ம�ற. ஒ!<த� அள@	க!படத� ேப>� 17.06.2022 
அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ேகார!பட7.  இதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  இர&% 
ஒ!ப;த!<#ள@ய�� ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  0.14 % 
ைற? 
2. தி).ேக.�;தரபா&�ய�,காைர	
�.  மதி!ப/ைடவ�ட  9.45 % அதிக. 

 ேம(க&ட ஒ!ப;த!<#ள@கள@� தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� எ�ற ஒ!ப;ததார- அள@�7#ள 
ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட 0.14% 
ைறவாக உ#ள7.  எனேவ, ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன ஏ(�	ெகா#ள 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*�: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) அ:வலக பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� 
உ�தர? வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 909/2022/இ1 
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33 இ;நகராசி வ)வாD நிதி 2022-2023-� கீ�, 0.8.00 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட sடாமண�<ர. 
|4கா 1,2-கள@� <தியதாக மி�வ�ள	
 வசதிக# ஏ(ப%�7த� பண�	
 நக-ம�ற. ஒ!<த� அள@	க!படத� 
ேப>� 17.06.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ேகார!பட7.  இதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# 
வர!ெப(ற7.  இர&% ஒ!ப;த!<#ள@ய�� ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  0.17 % 
ைற? 
2. தி).ேக.�;தரபா&�ய�, காைர	
�.  மதி!ப/ைடவ�ட  4.23 % அதிக. 

  ேம(க&ட ஒ!ப;த!<#ள@கள@� தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� எ�ற ஒ!ப;ததார- அள@�7#ள 
ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட 0.17% 
ைறவாக உ#ள7.  எனேவ, ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன ஏ(�	ெகா#ள 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
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அ4வலக��றி*�: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) அ:வலக பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� 
உ�தர? வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 909/2022/இ1 
34 இ;நகராசி வ)வாD நிதி 2022-2023-� கீ�, 0.20.00 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட A�யரச� சாைல 

|4காவ�(
 <தியதாக வ�ைளயா% உபகரண4க# வா4
த� ம(�. பராம>!< பண�கைள ேம(ெகா#8த� 
பண�	
 நக-ம�ற. ஒ!<த� அள@	க!படத� ேப>� 17.06.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ேகார!பட7.  இதி� 
கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  இர&% ஒ!ப;த!<#ள@ய�� ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� 
வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  0.13 % 
ைற? 
2. தி).ேக.�;தரபா&�ய�, காைர	
�.  மதி!ப/ைடவ�ட  4.47 % அதிக. 

  ேம(க&ட ஒ!ப;த!<#ள@கள@� தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� எ�ற ஒ!ப;ததார- அள@�7#ள 
ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட 0.13% 
ைறவாக உ#ள7.  எனேவ, ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன ஏ(�	ெகா#ள 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*�: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) அ:வலக பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� 
பண� உ�தர? வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 909/2022/இ1 
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20.07.22 

35 இ;நகராசிய�� நம	
 நாேம திட. 2021-22-� கீ� 0.25.00 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட வா-% 
எ&.27-� காளவாDெபாட� ப
திய�� மைழந3- வ�கா� அைம	
. பண�	
 17.06.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# 
ேகார!பட7.  இதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  இர&% ஒ!ப;த!<#ள@ய�� 
ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  (+)4.88 % E%த� 
2. தி).ேக.எL.ரவ�, ப#ள��-.  மதி!ப/ைடவ�ட  (+)5.89 % E%த� 

  ேம(க&ட தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட E%தலாக 5 
சதவ�கித�தி(
# உ#ள7.  ேம:., பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர�ைத	 க)தி நக-ம�ற�தி(
 உ#ள 
அதிகார�ைத பய�ப%�தி மதி!ப/ைடவ�ட 5 சதவ�கித. வைர E%த� உ#ள ஒ!ப;த!<#ள@கைள ம�ற. 
ஏ(கலா. என நகராசி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ&.2.7.2-� ெத>வ�	க!ப%#ள7.  இ;நிைலய�� 
மதி!ப/ைடவ�ட 4.88 % அதிக. உ#ள தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன 
ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
 
 
 

த1(மான எ,.218 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 



அ:வலக	
றி!<: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) திட!பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� உ�தர? 
வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 3755/2022/இ1 
36 இ;நகராசிய�� நம	
 நாேம திட. 2021-22-� கீ� 0.25.00 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட வா-% 

எ&.4 ம(�. 5-� திலக- நக- ப
திய�� சாைலேயார |4கா ம(�. உட(பய�(சி ைமய. ம(�. 
�ந3- வசதி 
ெசDX. பண�	
 17.06.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ெபற!படதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# 
வர!ெப(ற7.  ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  (+)4.81 % E%த� 
2. தி).ேக.எL.ரவ�, ப#ள��-.  மதி!ப/ைடவ�ட  (+)5.42 % E%த� 

 ேம(க&ட தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட E%தலாக 5 
சதவ�கித�தி(
# உ#ள7.  ேம:., பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர�ைத	 க)தி நக-ம�ற�தி(
 உ#ள 
அதிகார�ைத பய�ப%�தி மதி!ப/ைடவ�ட 5 சதவ�கித. வைர E%த� உ#ள ஒ!ப;த!<#ள@கைள ம�ற. 
ஏ(கலா. என நகராசி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ&.2.7.2-� ெத>வ�	க!ப%#ள7.  இ;நிைலய�� 
மதி!ப/ைடவ�ட 4.81 % அதிக. உ#ள தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன 
ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) திட!பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� உ�தர? 
வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 3755/2022/இ1 

த1(மான எ,.219 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 

20.07.22 

37 இ;நகராசிய�� நம	
 நாேம திட. 2021-22-� கீ� 0.15.00 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட வா-% 
எ&.15-� �.�. நக- ப
திய�� சாைலேயார |4கா ம(�. உட(பய�(சி ைமய. அைம	
. பண�	
 17.06.2022 
அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ெபற!படதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  ஒ!<ேநா	
 
ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  (+)4.84 % E%த� 
2. தி).ேக.எL.ரவ�, ப#ள��-.  மதி!ப/ைடவ�ட  (+)5.61 % E%த� 

 ேம(க&ட தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட E%தலாக 5 
சதவ�கித�தி(
# உ#ள7.  ேம:., பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர�ைத	 க)தி நக-ம�ற�தி(
 உ#ள 
அதிகார�ைத பய�ப%�தி மதி!ப/ைடவ�ட 5 சதவ�கித. வைர E%த� உ#ள ஒ!ப;த!<#ள@கைள ம�ற. 
ஏ(கலா. என நகராசி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ&.2.7.2-� ெத>வ�	க!ப%#ள7.  இ;நிைலய�� 
மதி!ப/ைடவ�ட 4.84 % அதிக. உ#ள தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன 
ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
 

த1(மான எ,.220 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 



அ:வலக	
றி!<: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) திட!பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� உ�தர? வழ4கியைதX. 
ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 3755/2022/இ1 
38 இ;நகராசிய�� நம	
 நாேம திட. 2021-22-� கீ� 0.10.00 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட வா-% 

எ&.8-� ஊ�7!ப�#ைளயா- ேகாவ�� ப
திய�� மைழந3- வ�கா:ட� E�ய சி�பால. அைம	
. பண�	
 
17.06.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ெபற!படதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  
ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  (+)4.89 % E%த� 
2. தி).ேக.எL.ரவ�, ப#ள��-.  மதி!ப/ைடவ�ட  (+)5.32 % E%த� 

 ேம(க&ட தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட E%தலாக 5 
சதவ�கித�தி(
# உ#ள7.  ேம:., பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர�ைத	 க)தி நக-ம�ற�தி(
 உ#ள 
அதிகார�ைத பய�ப%�தி மதி!ப/ைடவ�ட 5 சதவ�கித. வைர E%த� உ#ள ஒ!ப;த!<#ள@கைள ம�ற. 
ஏ(கலா. என நகராசி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ&.2.7.2-� ெத>வ�	க!ப%#ள7.  இ;நிைலய�� 
மதி!ப/ைடவ�ட 4.89% அதிக. உ#ள தி).�ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன 
ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) திட!பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� உ�தர? வழ4கியைதX. 
ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 3755/2022/இ1 

த1(மான எ,.221 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 

39 இ;நகராசிய�� நம	
 நாேம திட. 2021-22-� கீ� 0.5.00 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட வா-% 
எ&.11-� கா;தி<ர. 5-வ7 வ 3திய�� ேபவ- ப�ளா	 தள. அைம	
. பண�	
 17.06.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# 
ெபற!படதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  ஒ!<ேநா	
 ப�யலி� வ�பர. 
ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  (+)4.82 % E%த� 
2. தி).ேக.எL.ரவ�, ப#ள��-.  மதி!ப/ைடவ�ட  (+)5.73 % E%த� 

 ேம(க&ட தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட E%தலாக 5 
சதவ�கித�தி(
# உ#ள7.  ேம:., பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர�ைத	 க)தி நக-ம�ற�தி(
 உ#ள 
அதிகார�ைத பய�ப%�தி மதி!ப/ைடவ�ட 5 சதவ�கித. வைர E%த� உ#ள ஒ!ப;த!<#ள@கைள ம�ற. 
ஏ(கலா. என நகராசி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ&.2.7.2-� ெத>வ�	க!ப%#ள7.  இ;நிைலய�� 
மதி!ப/ைடவ�ட 4.82% அதிக. உ#ள தி).�ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன 
ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
 
 

த1(மான எ,.222 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 



அ4வலக��றி*�: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) திட!பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� உ�தர? 
வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 3755/2022/இ1 

 

40 இ;நகராசிய�� நம	
 நாேம திட. 2021-22-� கீ� 0.5.00 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட வா-% 
எ&.25-� ம)7பா&�ய- நக- ப
திய�� ேபவ- ப�ளா	 தள. அைம	
. பண�	
 17.06.2022 அ�� 
ஒ!ப;த!<#ள@க# ெபற!படதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  ஒ!<ேநா	
 
ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  (+)4.89 % E%த� 
2. தி).ேக.எL.ரவ�, ப#ள��-.  மதி!ப/ைடவ�ட  (+)5.93 % E%த� 

 ேம(க&ட தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட E%தலாக 5 
சதவ�கித�தி(
# உ#ள7.  ேம:., பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர�ைத	 க)தி நக-ம�ற�தி(
 உ#ள 
அதிகார�ைத பய�ப%�தி மதி!ப/ைடவ�ட 5 சதவ�கித. வைர E%த� உ#ள ஒ!ப;த!<#ள@கைள ம�ற. 
ஏ(கலா. என நகராசி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ&.2.7.2-� ெத>வ�	க!ப%#ள7.  இ;நிைலய�� 
மதி!ப/ைடவ�ட 4.89% அதிக. உ#ள தி).�ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன 
ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) திட!பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� உ�தர? 
வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 3755/2022/இ1 

த1(மான எ,.223 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 

20.07.22 

41 இ;நகராசிய�� நம	
 நாேம திட. 2021-22-� கீ� 0.13.10 இலச. மதி!ப/�� இ;நகராசி	
பட வா-% 
எ&.20-� வட	
 ேசன@ய- ெத) ப
திய�� மைழந3- வ�கா:ட� E�ய சி�பால. அைம	
. பண�	
 17.06.2022 
அ�� ஒ!ப;த!<#ள@க# ெபற!படதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7.  ஒ!<ேநா	
 
ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�, 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 
1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
�. மதி!ப/ைடவ�ட  (+)4.81 % E%த� 
2. தி).ேக.எL.ரவ�, ப#ள��-.  மதி!ப/ைடவ�ட  (+)6.82 % E%த� 

 ேம(க&ட தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட E%தலாக 5 
சதவ�கித�தி(
# உ#ள7.  ேம:., பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர�ைத	 க)தி நக-ம�ற�தி(
 உ#ள 
அதிகார�ைத பய�ப%�தி மதி!ப/ைடவ�ட 5 சதவ�கித. வைர E%த� உ#ள ஒ!ப;த!<#ள@கைள ம�ற. 
ஏ(கலா. என நகராசி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ&.2.7.2-� ெத>வ�	க!ப%#ள7.  இ;நிைலய�� 
மதி!ப/ைடவ�ட 4.81% அதிக. உ#ள தி).�ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன 
ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
 

த1(மான எ,.224 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 



அ:வலக	
றி!<: 
 அ) அ$மதி	கலா..  
 ஆ) திட!பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற A� அ$மதி ெப(� பண� உ�தர? 
வழ4கியைதX. ம�ற. ஏ(கலா.. 

ந.க.எ&: 3755/2022/இ1 
42 காைர	
� நகராசி வா-% எ&.15-	
 உபட ச&Aகராஜா சாைலய�� 
�	ேக ப�தைட;த நிைலய�� உ#ள 

பால�தி� மைழந3- ெச�லாம� மைழ	கால4கள@� அ!ப
திய�� மைழந3- ேத4கி வ 3%க8	
# ெச�வதா� 
<தியதாக பால. அைம	க?., மைழந3- வ�கா� அைம	க?. ேவ&�ய7 அவசியமாகிற7.  இ!பண�ைய 
ேம(ெகா#ள இத(கான ெசலவ�ன�ெதாைக 0.12.00 இலச�தி(
 ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.225 
அ5மதி�க*ப�ட' 

43 காைர	
� நகராசிய�� <தியதாக கட!ப%#ள �Dைம! பண�யாள-க# 
�ய�)!< வளாக�ைத �(றி:. 
ேபவ- ப�ளா	 க(க# பதி	க?., ெச!�	 ேட4	 ம(�. இைண!< ெதா�க# அைம	க?. ேவ&�ய7 
அவசியமாகிற7.  இ!பண�க# ேம(ெகா#ள இத(கான ெசலவ�ன�ெதாைக 0.10.00 இலச�தி(
 ம�ற�தி� 
அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.226 
அ5மதி�க*ப�ட' 

44 காைர	
� நகராசி	
பட கழன@வாச� Aத� ேகாைட�- ெச�:. சாைலயான7 ெந%wசாைல�7ைறய�� 
rல. வ�>வா	க!பண�க# நைடெப(� வ). நிைலய�� அ!ப
திய�� உ#ள மைழந3- வ�கா� அைம	க 
ேவ&�ய7 அவசியமாகிற7.  இ;த! ப
திய�� மைழந3- வ�கா� அைம	க ஆ
. உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக 
0.9.50 இலச�தி(
 ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.227 
அ5மதி�க*ப�ட' 

45 காைர	
� நகராசி	
பட ெகா!<ைடய.ம� ேகாவ�� ப
திய�� உ#ள சி�ந3- கழி!ப�ட. அ!ப
திய�� 
ஏராளமாேனா- தினச> உபேயாக!ப%�7மிட. ஆ
..  த(ெபா�7 இ;த சி�ந3-	கழி!ப�டமான7 ேசதமைட;7 
காண!ப%வதா� ெபா7ம	க# பய�ப%�7வதி� மி
;த சிரம�தி(
#ளாகி�றன-.  எனேவ, ெபா7ம	கள@� 
நல�க)தி இைத பராம>!< பண� ேம(ெகா#ள?., இத(கான ெசலவ�ன�ெதாைக 0.1.50 இலச�தி(
 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.228 
அ5மதி�க*ப�ட' 

46 காைர	
� நகராசிய�� உ#ள சாைலக#, ெத)	க#, ச;7க# ஆகியவ(ைற சண	ெக%�7 அள?க# 
ேம(ெகா&% AUTOCAD-ெம�ெபா)# ெகா&% பட. வைர;7, ெம�ெபா)ள@� சாைல வ�பர4கைள சாைலக#, 
ெத)	க#, ச;7க# வா>யாக வ>ைச!ப%�திX., சா-சாைல, ேபவ- ப�ளா	 சாைல, சிெம& சாைல, ம&சாைல 

த1(மான எ,.229 
அ5மதி�க*ப�ட' 



வா>யாக Numbering ெசD7., வைரபட4க# சம-!ப��தத(கான ெசலவ�ன�ெதாைக 0.50,000/-ஆ
..  இ!பண�ைய 
ேம(ெகா&டத(கான ெசலவ�ன�ெதாைக ஒ!ப;ததார- தி).�.ெச;தி�
மா-, அவ-க# rல. ெசலவ�ட!படதா� 
அ�னா)	
 இ�ெதாைகைய வழ4க ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 
47 காைர	
� நகராசி ெத(
 ெத) ப#ள@ வளாக�தி� �(�F�வ)	
., ப#ள@	க�ட�தி(
. இைடேய உ#ள 

வாைகமர�தி� ேவ- ப#ள@	 க�ட�ைதX., �(�F �வைரX. ேசத!ப%�7கிற7.  ேம:. இ;த மர�தி� 
வ�ஷ|Fசிக#, பா.<க# நடமாட. அதிகமாக காண!ப%வதா� வ
!பைறய�� உ#ள மாணவ-கள@� பா7கா!< 
நல�க)தி இ;த மர�திைன ெவ� அ!<ற!ப%�த ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.230 
அ5மதி�க*ப�ட' 

48 காைர	
� நகராசி தா:கா அ:வலக. சாைலய�� மைழந3- வ�கா� ேசதமைட;7 மைழ	கால4கள@� மைழந3- 
ெச�ல வழிய��றி சாைலய�� ேத4கி நி(பதா� மைழந3- வ�கா� அைம	க ேவ&�ய7 அவசியமாகிற7.  
இ!பண�ைய ேம(ெகா#ள இத(கான ெசலவ�ன�ெதாைக 0.9.80 இலச�தி(
 ம�ற�தி� அ$மதி 
ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.231 
அ5மதி�க*ப�ட' 

49 காைர	
� நகராசி அ:வலக வளாக�தி$# ப��<ற. உ#ள கழிவைறயான7 ெபா7ம	க# ம(�. அ:வலக 
பண�யாள-க# பய�ப%�த இயலாத வ&ண. ேசதமைட;7#ளதா� இ;த கழி!பைறைய பராம>!< பண� 
ேம(ெகா#ள ஆ
. உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக 0.2.00 இலச�தி(
 ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.232 
அ5மதி�க*ப�ட' 

 

50 காைர	
� நகராசி	
பபட வா-% எ&.29 ெவ4கடாFசல. ெச�யா- ெத), 4-வ7 
�	
 வ 3திய�� உ#ள 
மைழந3- வ�கா� ேசதமைட;7 மைழந3- ெச�ல வழிய��றி இ)!பதா:., இ;த சாைலயான7 மைழ	கால4கள@� 
ெபா7ம	க# பய�ப%�த இயலாதவா� ேச). சகதிXமாக இ)!பதா:. சாைல அைம	க ேவ&�ய7 
அவசியமாகிற7.  எனேவ, இ!ப
திய�� மைழந3- வ�கா� ம(�. சாைல அைம	க ஆ
. உ�ேதச 
ெசலவ�ன�ெதாைக 0.8.00 இலச�தி(
 ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.233 
அ5மதி�க*ப�ட' 

51 காைர	
� நகராசி	
பபட மzனாசி<ர. ச�னதிெத), A�7மா>ய.ம� ேகாவ�� சாைல ப
திக# ம	க# 
அதிக. வ;7ெச�:. ப
தியா
..  இ;த சாைலய�� உ#ள மைழந3- வ�கா� ேசதமைட;7 காண!ப%வதா� 
இ!ப
திய�� வாகன4க# வ;7 ெச�பவ-க# மி
;த சிரம�தி(
 உ#ளாகி�றன-.  ேம:., வ�கா� ந3). 

த1(மான எ,.234 
அ5மதி�க*ப�ட' 



ெச�ல வழிய��லாம� ேத4கி நி(கிற7.  எனேவ, இ!ப
தி மைழந3- வ�கா� பண� ேம(ெகா#ள ஆ
. உ�ேதச 
ெசலவ�ன�ெதாைக 0.4.50/- இலச�தி(
 ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 
52 காைர	
� நகராசி	
பபட வா-% எ&.25, ந�ைலய� ஆசா> 7வ	க!ப#ள@ வ
!பைறகள@� க�ட�தி� 

தைர�தள�தி� ைட�L ெபய-;7 மாணவ-க# பய�ப%�த இயலாத நிைலய�� உ#ளதா:., ஆசி>ய-க8	
 
தன@யாக கழி!பைற வசதி இ�லாததா:. இ!பண�கைள ேம(ெகா#ள ேவ&�ய7 அவசியமாகிற7.  ேம:., 
ப#ள@	 க�ட. பராம>!< பண� ேம(ெகா#ள ஆ
. உ�ேதச ெசலவ�ன. 0.6.00/- இலச�தி(
 ம�ற�தி� 
அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.235 
அ5மதி�க*ப�ட' 

 

53 காைர	
� நகராசி	
பபட ராமநாத� ெச�யா- உய-நிைல!ப#ள@ அதிக மாணவ-க# பய�:. ப#ள@யா
..  
இ4
 பய�:. மாணவ-க8	
 ேபாதிய வ
!பைற வசதி இ�லாததா� இர&டாவ7 தள�தி� E%தலாக 4 
வ
!பைற ெகா&ட க�ட. கட ஆ
. உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக 0.25.00/- இலச�தி(
 ம�ற�தி� அ$மதி 
ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.236 
அ5மதி�க*ப�ட' 

 

54 காைர	
� நகராசி	
பபட சி�ைனயா அ.பல. நக-ம�ற ப#ள@ய�� உ#ள ச�7ண? சைமய� ைமய�தி� 
தைர�தள. மிக?. ப�தைட;7 க�ட�தி� ேம(Eைரக# ேசதமைட;7 இ)!ப7 உ�திெசDய!பட7.  
இ!ப�7கைள ந3	கி பராம>!< பண�கைள ேம(ெகா#ள ஆ
. உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக 0.6.80/- இலச�தி(
 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.237 
அ5மதி�க*ப�ட' 

 

55 காைர	
� நகராசி	
பபட சி�ைனயா அ.பல. ந%நிைல!ப#ள@ய�� �(�F�வ- மிக?. ப�தைட;7 
காண!ப%வதா:., ப#ள@	
ழ;ைதகள@� வ�ைளயா% ைமதான. ம(�. கைலயர4க. இத� அ)கி� 
உ#ளதா:. இன@ வ). மைழ	கால�தி� ேம:. ேசதமைடய வாD!< உ#ளதா:. ப#ள@	
ழ;ைதகள@� நல� 
க)தி இ!பண�ைய ேம(ெகா#ள ஆ
. உ�ேதச ெசலவ�ன. 0.6.30/- இலச�தி(
 ம�ற�தி� அ$மதி 
ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 
 
 

த1(மான எ,.238 
அ5மதி�க*ப�ட' 



 

56 காைர	
� நகராசிய�� உ#ள ெத(
 ெத) நக-ம�ற ப#ள@ பராம>!< பண�க# வ-ண. |�. பண�க#, 
தைர�தள. ைட�L ப�7ந3	
. பண�க# ேம(ெகா#ள ஆ
. உ�ேதச ெசலவ�ன. 0.9.60/- இலச�தி(
 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.239 
அ5மதி�க*ப�ட' 

20.07.22 

57 காைர	
� நகராசி வா-% எ&.26-	
 உபட உதய. நக- ெச�:. சாைலய�� உ#ள மைழந3- ெச�:. 

ழாD ேசதமைட;7 காண!ப%வதா� மைழ	கால4கள@� த&ண3- ெச�ல வழிய��றி சாைலய�� ேத4கி நி�� 
வ 3%க8	
# த&ண3- ெச�� வ�%வதாக ெதாட-;7 வ;7ெகா&�);த <கா>�ேப>� ேம(க&ட இட. 
ேநராD? ெசDய!பட7.  த(ெபா�7 இ!ப
திய�� <திதாக சாைல அைம	க!படதா:., ெதாட-;7 கனரக 
வாகன4க# ெச�� ெகா&�)!பதா:., மைழந3- ெச�ல அைம	க!ப�);த 
ழாDக# ேசதமைட;7#ளதா� 
இ!ப
திய�� <திதாக கா�கி� பால. அைம	க ஆ
. உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக 0.5.00/- இலச�தி(
 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.240 
அ5மதி�க*ப�ட' 

58 சிவக4ைக மாவட�தி(
 மா&<மி
 தமிழக Aத�வ- அவ-கள@� வ)ைகையெயா� காைர�- 
ைமதான�தி(
 வ)ைக த). ெபா7ம	க8	
 
�ந3- வசதிக# ெசD7 தர 10 எ&ண�	ைகய�� சி�ெட	L 
ேட4க(500 லி) அைம	க?., அத(கான MS Lடா& ெகா&% நி��த?., 
�ந3- வாகன. rல. த&ண3- நிர!ப� 
த&ண3- வசதி ஏ(ப%�திட?. மாவட ஆசிய- அவ-கள@� ஆD?	Eட�தி� அறி?��தியத�ப�, 
�ந3- 
வசதிக# ஏ(ப%�திட ஒ!பைட!< பண�யாக ஒ!ப;ததார- தி).�.ெச;தி�
மா- அவ-கள@ட. ஒ!பைட	க?. 
அத(கான ெசலவ�ன�தி(
. ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  அ) ம�ற. அ$மதி	கலா.. 
 ஆ) பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற தைலவ- அவ-கள@� A� அ$மதி ெப(� பண� 
ெதாட4கியைதX. ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.241 
அ5மதி�க*ப�ட' 

 

59 காைர	
� நகராசி	
பட ேச-வா- ஊரண�, ெசwைச Resource Recovery Centre அைம	
. பண�க# 
ேம(ெகா#ள!ப% பண�க# A�வைடX. த)வாய�� நகராசி நி-வாக இய	
நரக இைண இய	
ந-, அவ-கள@� 
ேநர� ஆDவ��ேபா7 வழ4க!பட அறி?ைரய��ப�, E%த� வசதிகளான Partition Grills ம(�. ெதா� வசதிக# 
ஏ(ப%�திட அத(காக ஆ
. உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக 0.2.50/- இலச�தி(
 ம�ற�தி� அ$மதி 
ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.242 
அ5மதி�க*ப�ட' 

20.07.22 
60 காைர	
� நகராசி	
பட ேகாவ��ரா- ெத)வ�� உ#ள மைழந3- வ�கா� ேசதமைட;7 காண!ப%வதா� 

ப�ரதான மைழந3- கா�வாய�� உ#ள கழி?ந3- சாைல ந%ேவ ஓ%வதா� ெபா7ம	க# நட;7 ெச�லேவா, 
த1(மான எ,.243 
அ5மதி�க*ப�ட' 



வாகன4கள@� ெச�லேவா இயலாத நிைல உ#ள7.  ேம:. இ;த ப
தி நக>� ப�ரதான கைடவ 3திைய 
இைண	
. சாைலயாக உ#ளதா� இதைன சீரைம�தா� ெபா7ம	க# ேபா	
வர�7 ெந>சலி�றி ெச�ல 
இய:..  எனேவ, இ!பண�ைய ேம(ெகா#ள ஆ
. உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக 0.16.00/- இலச�தி(
 ம�ற�தி� 
அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 
61 இ;நகராசி ெத)வ�ள	
 பராம>!ப�� ெத)வ�ள	
 �வ��க# இய	
வத(
 மி�சார�ைத சி	கன!ப%�7. 

வ�தமாக ேதைவயான தான@ய4கி �வ��க# <திதாக வா4கி ெபா)�7வத(
 ஆ
. உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக 
0.9.80/- இலச�தி(
 ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.244 
அ5மதி�க*ப�ட' 

62 இ;நகராசிய�� ெபா7�காதார ப�>வ�� பய�பா�� உ#ள BOV வாகன4க8	
 �சா-y ெசDய A�7!ப�ண. 
ெசwைச வாட4 ேட4	, ேச-வா- ஊரண� MCC ஆகிய இட4கள@� ப�ள	 பாD& அைம�7 பய�ப%�த ஆ
. 
உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக 0.25.000/-	
 ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.245 
அ5மதி�க*ப�ட' 

63 இ;நகராசி	
பட வா-% எ&.12-� உ#ள ப)!|ரண� கைரய�� <திய இர&% எ&ண. மி�க.ப4க# 
அைம�7 ெத)வ�ள	
 அைம	க மி� வா>ய�திடமி);7 ெபற!பட ேக< க�த�தி�ப�, 0.49,980-ஐ ெச:�த 
ேகார!ப%#ள7.  இத�ப�, மி�சார வா>ய�தி(
 ேம(க&ட ெதாைகய�ைன ெச:�த ம�ற�தி� அ$மதி 
ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.246 
அ5மதி�க*ப�ட' 

64 இ;நகராசி	
பட வா-% எ&.12-� உ#ள A�7!ப�ண. நக-ம�ற ஆர.ப!ப#ள@ய�� உ#ள RO 
�ந3- ��திக>!< 
இய;திர. ப�தாகிX#ளைத ச>ெசDய ஆ
. உ�ேதச ெசலவ�ன. 0.25,000-	
 ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 
 

த1(மான எ,.247 
அ5மதி�க*ப�ட' 

65 காைர	
� நகராசி கேணச<ர. நவ 3ன எ>வாX தகனேமைடய�� ப�7க# ஏ(ப% எ>�ட இயலாத நிைலய�� 
உ#ளதாக ெதாட-;7 வ;த <கா>� ேப>� ேம(க&ட எ>�% நிைலய. ேநராD? ெசDய!படதி� எ>�% 
தகனேமைடய�� கத?க#, Vetori Shutter, LPG Copper Pipeline, எ>�% தகனேமைடய�� உ#ள ப�7களா� இைத இய	க 
A�யாத நிைலய�� உ#ளதாக ெத>யவ)கிற7.  எனேவ, ேம(க&ட ப�7கைள ச>ெசDய 0.10.00 இலச�தி(
 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
 

த1(மான எ,.248 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 



அ4வலக��றி*�: 
  அ) ம�ற. அ$மதி	கலா.. 
 ஆ) பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற தைலவ- அவ-கள@� A� அ$மதி ெப(� பண� 
ேம(ெகா&டைதX. ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 
 

20.07.22 

66 காைர	
� நகராசிய�� வா-% எ&.8-	
 உபட கைலஞ- சாைல நக>� ப�ரதான ேபா	
வர�7 ெந>ச� மி
;த 
சாைலயா
..  ேம:., இFசாைலய�� மைழந3- வ�கா� ப�தைட;7 சா	கைட ந3- ெச�ல வழிய��றி ேத4கி 
நி(பதா:., மைழந3- வ�கா� சாைலய�� மட�ைத வ�ட 
ைறவாக இ)!பதா:., சாைலய�� அகல. 
ைறகிற7.  
எனேவ, ேசதமைட;த மைழந3- வ�கா�கைள சீரைம�7., சாைலமட�தி(
 உய-�தி பண�க# ேம(ெகா#ள 
அ$மதி	
. இத(கான ெசலவ�ன�ெதாைக 0.9.00 இலச�தி(
. ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*�: 
  அ) ம�ற. அ$மதி	கலா.. 
 ஆ) பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற தைலவ- அவ-கள@� A� அ$மதி ெப(� பண� 
ேம(ெகா&டைதX. ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.249 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 

67 இ;நகராசி	
 ெசா;தமான ேதவேகாைட சாைலய�� உ#ள உர	கிட4கி� தினச> நக- ப
திகள@�  ேசகராமா
. 30 MT 

!ைபகைள ம	
. 
!ைப, ம	காத 
!ைபக# ப�>�ெத%	
., பண� ேம(ெகா#8த� 
!ைபகைள அைர	
. 
இய;திர4களான Schreddar Mechine -கைள அைன�7 பாக4க8	
. கீ�L அ��த�, Oil பராம>!<, இய;திர4கைள 
இய	
த�, JCB வாகன. rல. 
!ைபகைள இடமா(ற. ெசDத�, 
!ைபக# ச.ம;தமான ேகா!<க# பராம>�த� 
ம(�. இய;திர4க# இதர பராம>!< பண�கைள ேம(ெகா#ள 1 மாத�தி(
 0.6.50 இலச. வ 3த. 6 மாத கால. 
பராம>!< பண�க# (ப�!ரவ> 2022 Aத� ஜ3ைல 2022 வைர) ேம(ெகா#ள பண� உ�தர? வழ4க!ப% பண� நைடெப(� 
வ)கிற7. ேம:. ரLதா உர	கிட4கி� Bio Mining rல. பைழய 
!ைபக# (Legacy waste)  ப�>�ெத%	
. பண� A�?(� 
நில. மzெட%	க!ப%#ள7. எனேவ, மz&%. அ�றாட. நக- ப
திகள@� ேசகரமா
. 
!ைபகள@� ம	
. 
!ைபக# 
நகராசி	க ெசா;தமான 4 ~& உர	கிட4
க#, உய> மz�ேதனா	
. பண�	
 ேதைவயான7 ேபாக மzதA#ள ெமா�த 

!ைபகைள அ�றாட. ம	
. 
!ைப, ம	காத 
!ைப என ப�>�ெத%	க!ப% உர	கிட4கி� 
!ைபக# ேத4கா 
வ&ண. பண� நைடெப�வத(
 ஏ(கனேவ பண� ேம(ெகா&% வ). R.M.Solution- நி�வன�தி(
 ஆகL 2022 Aத� 
ஜனவ> 2023 வைர ஆ�மாத கால�தி(
 பண� ந3�!< ெசDவத(
 ஆ
. உ�ேதச ெசலவ�ன. C.39,00,000/-	
(0பாD 
A!ப�7 ஒ�ப7 இலச. ம%.) ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
  RM.Solution நி�வன�தி(
 ஆகL 2022 Aத� ஜனவ> 2022 வைர ஆ�மாத கால�தி(
 பண� ந3�!< 
ெசDவத(
. உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக 0.39,00,000/-	
. (0பாD A!ப�7 ஒ�ப7 இலச. ம%.) ம�ற. 
அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ,.633/2019/எU1) 

த1(மான எ,.250 
அ4வலக� �றி*� 
அ5மதி�க*ப�ட' 

68 இ;நகராசி ெபா7 �காதார ப�>? TATA ACE வாகன. TN 63 BY 5405 இwசி� ப�தா
. s�நிைல உ#ள7.  ேம:. A� 
ஆய�� ச-வ 3L ம(�. ேர�ேயட- ச-வ 3L பண�க# ெசDயேவ&�யX#ள7.  இ!பண�	
 ஆ
. உ�ேதச 
ெசலவ�ன�ெதாைக 0.15,000/-	
 (0பாD பதிைன;தாய�ர. ம%.) ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.          (ந.க.எ,.2655/2022/எU1) 

த1(மான எ,.251 
அ5மதி�க*ப�ட' 



 

20.07.22 

69 இ;நகராசி �Dைம	கான ம	க# இய	க பண�க# ெதாட-பான ம
. ம(�. மகாத 
!ைபக# ப�>�7 வழ4
த� 

றி�த வ�ழி!<ண-? ம��கல- L�	க-க# 30,000 எ&ண. தயா- ெசDவத(
., இத(கான உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக 
0.5,50,000-	
. (0பாD ஐ;7 இலச�7 ஐ.பதாய�ர. ம%.) ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
  ம�ற. அ$மதி	கலா. 

(ந.க.எ,.2655/2022/எU1) 

த1(மான எ,.252 
அ5மதி�க*ப�ட' 

70 இ;நகராசி �Dைம	கான ம	க# இய	க பண�க# ெதாட-பான ெநகிழி பய�பாைட ஒழி�7 மwச# ைபய�ைன 
பய�ப%�7. வ�ழி!<ண-? ம��கல- L�	க-க# 10,000 எ&ண. ம��கல- ேநா�L 20,000 எ&ண. தயா- 
ெசDவத(
. இத(கா
. உ�ேதச ெசலவ�ன� ெதாைக 0.4,00,000-	
(0பாD நா�
 இலச. ம%.) ம�ற�தி� 
அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
  ம�ற. அ$மதி	கலா. 

(ந.க.எ,.2693/2022/எU1) 

த1(மான எ,.253  
அ5மதி�க*ப�ட' 

 

71 இ;நகராசி ெபா7 �காதார ப�>வ�� கீ�	க&ட வாகன4க# பராம>!ப�� உ#ளன.   
1. TATA ACE வாகன4க#  -  10 
2. �!ப- லா>க#  -   3 
3. Compactor   -   2 
4. ெப>ய JCB   -   2 
5. மின@ JCB   -   1 
6. ெஜரா   -   1 

  ெமா�த. - 
 
 ெபா7 �காதார!ப�>வ�(ெகன 5 ஓ%ந-க# பண�ய�ட4க# ம%ேம அ$மதி	க!ப%#ளன.  ேம(க&ட ஐ;7 
ஓ%ந-கள@�, 3 ஓ%ந-க# ஈ!<க# இய	
. பண�ய�� உ#ளன-.  ஒ) ஓ%ந- உட�நல. பாதி	க!ப% மா(�!பண� 
ெசDய அ$மதி	க!ப%#ளா-.  எனேவ, ஒ) ஓ%ந- ம%ேம �!ப- லா> இய	
. பண�ய�� உ#ளா-. 
 எனேவ, மzதA#ள 18 வாகன4கைள இய	
வத(
 4 நிர;தர �Dைம! பண�யாள-க#, 14 த(காலிக �Dைம! 
பண�யாள-க# பண� ஒ7	கீ�� அ�!பைடய�� பண�<>;7 வ)கி�றன-.  இதனா� �Dைம!பண�க# 
பாதி	க!ப%வ7ட� ெபா7�காதார! பண�கள@� ேத	கநிைலைம ஏ(ப%. s�நிைல உ#ள7.  எனேவ, ேம(க&ட 14 
த(காலிக �Dைம! பண�யாள-க8	
 பதிலாக மாவட ஆசிய- அ:வலக தினச> ஊதிய!ப�ய�ப�, 2022-2023 
நிதியா&% தினச> ஊதிய. 0.708/- வ 3த. நப- ஒ��	
 வழ4க!பட ேவ&%..  எனேவ, கீ�	க&ட வ�பர!ப� உ�ேதச 
ெசலவ�ன. ஏ(ப%.. 
 ஒ) நப)	
 0.708/- வ 3த. 30 நாக# ஊதிய.  =   0.21,240/- 
 ஒ) நப)	
 12 மாத4க# ஊதிய. (21240x12)   =  0.2,54,880/- 
 14 நப-க8	
 ஒ) வ)ட�தி(
 ஊதிய.(254880x 14)  = 0.35,68,320/- 
  எனேவ, ெபா7�காதார! ப�>வ�(
 14 த(காலிக ஓ%ந-க# ஒ!ப;த பண� அ�!பைடய�� (Outsourcing) 
ஓரா&%	
 நியமி	க?. அத(கான உ�ேதச ெசலவ�ன�ெதாைக 0.36,00,000/-	
 (0பாD A!ப�7 ஆ� இலச. ம%.) 
ம�ற�தி� அ$மதி ேகார!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : ம�ற. அ$மதி	கலா.         (ந.க.எ,.2707/2022/எU1) 
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72 இ;நகராசி ெபா7 �காதார!ப�>வ�� ெட4
 த%!< ெதாட- நடவ�	ைகக# ேம(ெகா#ள!ப% வ)கிற7.  அத�ப� 
வ 3%ேதா�. ெச�� ெட4
 த%!< நடவ�	ைகக8	
 வ�ழி!<ண-? ஏ(ப%�த?. ெட4
 ேநாD ஏ(ப%�7. ஏ�L 
வைக ெகா� உ(ப�திைய த%	க?., DBC பண�யாள-கைள (Domestic Breeding Checker) நியமன. ெசD7 மா-F 2022 வைர 
பண�ெசDவத(
. இ;நக-ம�ற த3-மான எ&.364. நா#.24.01.2022-� அ$மதி	க!ப%#ள7. 
  ேம(க&ட DBC பண�யாள-கைள நவ.ப- 2021 Aத� த(ேபா7 வைர ஒ!ப;தகார- தி).T.ெச;தி�
மா-, 
இ!பண�	
 அ$!ப� வ)கிறா-. 
  த(ேபா7 ேம(க&ட DBC பண�யாள-கைள பண�	
 அ$!<வத(
>ய ஒ!ப;த!<#ள@ ேகார 
நடவ�	ைகய�� உ#ள7.  ஒ!ப;தகார- உ�திர? அள@	
. வைரய�� ெட4
 ெதாட- நடவ�	ைக ெதாடர?., ேநாD 
பரவாவ&ண. த%	க?. அவசர அவசிய. க)தி ஏ!ர� 2022 Aத� ெச!ட.ப- 2022 வைரX#ள கால�தி(
 ேம(க&ட 
பண�ைய தி).T.ெச;தி�
மா-, ஒ!ப;தகார- ேம(ெகா#ள ம�ற. அ$மதி ேகார!ப%கிற7. 
  ேம:. மாத. ஒ��	
 26 நாக# (ஞாய�� தவ�ர) வ 3த. 110 DBC பண�யாள-க# நியமன. ெசDவத(
. 
இத(கா
. உ�ேதச ெசலவ�ன. 0.47,00,000/-	
(0பாD நா(ப�தி ஏ� இலச. ம%.)  மாவட ஆசிய- ஊதிய 
வ�கித�தி�ப�, தினச> ஊதிய. 0.270 வ 3த. x 110 பண�யாள-க# x 26 நாக# x 6 மாத4க# = 46,33,200/-) ம�ற�தி� 
அ$மதி ேகார!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
 அ) அ$மதி	கலா.. 
 ஆ) அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற தைலவ- A� அ$மதி ெப(� நடவ�	ைக ேம(ெகா&டைதX. ம�ற. 
அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ,.3245/2017/எU1) 
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73 இ;நகராசிய�� 15-வ7 ம�திய நிதி	
� மா�ய நிதி 2021-2022 திட�தி�கீ� 0.78.00 இலச. மதி!ப/�� கழன@வாச� 
வாரFச;ைத ப��<ற. உய�> எ>வாX ெகா#கல� அைம	க!ப% ெசய�ப%�த!ப% வ)கிற7.  இத(
 பராம>!< 
ெசலவ�ன. மாத. 0.52,000 + 0.9,360(GST 18%) ேச-�7 0.61,360/- வ 3த. (01.05.2022 Aத� 31.10.2022) வைர உ#ள ஆ�மாத 
கால�தி(
 ெதாைக 0.3.70/- இலச. கா-ப� �!L ப�ைரேவ லிமிெட, ெச�ைன நி�வன�தி(
 வழ4க ம�ற�தி� 
அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
 அ) ம�ற. அ$மதி	கலா. 
 ஆ) பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற தைலவ>�A� அ$மதி      ெப(� நடவ�	ைக 
ேம(ெகா&டைதX. ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ,. 4369/2020/இ1) 
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74 சிவக4ைக மாவட�தி(
 மா&<மி
 தமிழக AதலைமFச- அவ-கள@� வ)ைகைய A�ன@% காைர	
� 
நகராசிய�� நைடெப�. திட!பண�க# 
றி�7 ஓரா&% சாதைனய�� வ�பர�திைன 08.06.2022 அ�� மாைல தமிழக. 
தினச> நாள@தழி� வ�ள.பர. ெசDததி� கீ�	க&டவா� ப�ய� வர!ெப(�#ள7.   

வ. 
எ,. 

வ�ள�பர� வ�பர� 
வ�ள�பர� ெசEத 
நாள"தF/ நா�. 

ெதாைக (C.) 

1. காைர	
� நகராசிய�� நைடெப�. 
திட!பண�க# 
றி�7 ஓரா&% 
சாதைனய�� வ�பர�திைன நாள@தழி� 

மாைல தமிழக. 
08.06.2022 

14,700/- 

த1(மான எ,.257  
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வ�ள.பர. ெசDத7 

ெமா&த� 14,700/- 

 ேம(க&ட ப�யலி�ப�, ெதாைக 0.14,700/-ஐ மாைல தமிழக. நாள@த�	
 வழ4க ம�ற�தி� அ$மதி 
ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
   ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ,.6085/2015/இ1) 
 

 

75 இ;நகராசி 24-வ7 வா-% ப
திய�� 
ர4
க# ெதா�ைல அதிகமாக இ)!பதா� <கா-க# வ;த வ&ண. உ#ளன.  
எனேவ, ெபா7ம	க8	
 இைட�� ெசDX. 
ர4
கைள வன�7ைற அ$மதிXட� ப���7 கா% ப
தி	
# 
வ�%வத(
 ஆ
. உ�ேதச ெசலவ�ன. 0.30,000/-	
 ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
 அ) அ$மதி	கலா.. 
 ஆ) அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற�தைலவ- A� அ$மதி ெப(� ெதாட- நடவ�	ைகயாக க)தி ம�ற. 
அ$மதி	கலா.. 
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76 காைர	
� நகராசி 24-வ7 வா-% ப
திகள@� இைட�� ஏ(ப%�7. 
ர4
கைள ப���7 அ!<ற!ப%�த த
தியான 

ர4
ப��	க	E�ய ஒ!ப;த	கார-கள@டமி);7 24.05.2022 அ�� வ�ைல!<#ள@ ேகார!படதி� கீ�	க&ட r�� 
வ�ைல!<#ள@க# வர!ெப(�#ள7.   

வ. 
எ,. 

வ�ைல*��ள" அள"&'�ள நி=வன&தி�  கவP வ�ைல வ�கித� 
(ஒ$ �$Qகி��) 

1 தி).N.க&ண�, ம��ப-பL ஒ!ப;த	கார-, 
21,ைவ�தியலி4க<ர., <7Fச;ைத வ 3தி, காைர	
� 

0.600/- 

2 ம7ைர மzனாசி சாலிேவL கிள@யர�L ஏெஜ�ஸி, 
6/64, ைவ�தியலி4க<ர., <7Fச;ைத வ 3தி, காைர	
�. 

0.650/- 

3 கா-�தி	 க&ண�, ம7ைர ெமய�� ேரா%, காைர	
�. 0.700/- 
ேம(க&டவா� வர!ெப(ற வ�ைல!<#ள@க# 
ைற;த வ�ைல!<#ள@ அள@�7#ள தி).எ�.க&ண� ம��ப-பL 
ஒ!ப;ததார>� வ�ைல!<#ள@ைய ஏ(க ம�ற�தி� அ$மதி ேகார!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� 
 அ) அ$மதி	கலா. 
 ஆ) அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற�தைலவ- A� அ$மதி ெப(� ெதாட- நடவ�க	ைக க)தி ம�ற. 
அ$மதி	கலா.. 
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77 காைர	
� நகராசிய�� ெசா;தமான M.L.L.M ஆர.ப �காதார நிைலய. ெசய�ப% வ). க�டமான7 
கட!ப% 50 ஆ&%க# கட;த நிைலய�� க�ட�தி� ேம(Eைர ெபய-;7 மைழ	கால4கள@� த&ண3- க�ட�தி� 
உ#ேள வ)வதா:., தைர!ப
தியான7 த(ெபா�7 உ#ள சாைலய�� மட�ைத வ�ட தா�வாக இ)!பதா:. 
மைழ	கால4கள@� க�ட�தி$# த&ண3- <
;7 பய�ப%�த இயலாததா:., அவ-கள@� ஆ4கா4ேக உ#ள 
ெவ�!<கைள பய�ப%�த இயலாத நிைல உ#ள7 எ�� ெதாட-;7 வ;த <கா>� ேப>� ேம(க&ட இட. ேநராD? 
ெசDய <கா-க# உ�தி ெசDய!பட7. ேம:. நகராசி ெபாறியாள- ம(�. நகராசி ஆைணயாள- ஆகிேயா). 
ேநராD? ேம(ெகா&% இதைன உ�தி ெசDதன-, இ	க�ட. அைம	க!ப%#ள வளாக�தி� ேதசிய நக-!<ற �காதார� 
திட�தி� (NUHM) கீ� ஆர.ப �காதார நிைலய. அைம	க!ப%. எனேவ, இ	க�ட�திைன இ��த அ!<ற!ப%!ப%�திட 
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ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
 அ) ம�ற. அ$மதி	கலா. 
 ஆ) நக-ம�ற தைலவ>� A� அ$மதி ெப(� ேம� நடவ�	ைக எ%�தைத ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ,.4369/2020/இ1) 

78 இ;நகராசி ெபா7�காதார ப�>வ�� நக-நல அ:வல)	
 வழ4க!ப% பய�பா�� உ#ள EPSON Colour printer Head and 
cable ேசதமைட;7#ள7. ேம:. ெபாறிய�ய� ப�>வ�� வைரவாள- அவ-க8	
 வழ4க!பட ப�>&ட>� Drive Gears and 
Main Motor ப�7ைட;7 வ�டதா:. <திய பாக4க# வா4கி	ெகா#ள?. கல- ப�>&ட)	
 ேதைவயான INK  வா4க?. 
உ�ேதச ெசலவ�ன. 0.30,000/-	
 ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
 அ) ம�ற. அ$மதி	கலா.. 
 ஆ) பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற� தைலவ>� A� அ$மதி ெப(� ேம�நடவ�	ைக 
எ%�தைதX. ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ,.1450/2022/இ1) 

த1(மான எ,.261 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 

79 காைர	
� நகராசிய�� பாதாளFசா	கைட திட. 112.53 ேகா� மதி!ப/�� ெசய�ப%�திட நகராசி நி-வாக. 
ம(�. 
�ந3- வழ4க� 7ைற அரசாைண(நிைல) எ&.531 நா#.24.12.2014-� வழ4கி உ�தரவ�ட!ப% <திய 
பாதாளFசா	கைட திட. ெசய�ப%�த கீ�க&டவா� நிதி பகி-? அள@	க!ப% நி-வாக அ$மதி வழ4கி 
உ�தரவ�ட!ப%#ள7.  

வ. 

எ,. 
வ�வர� 

ெதாைக 

(C.ேகா�ய�/) 

சதவ�கித�  

% 

1. IUDM Grant 42.87 38.10% 

2 KFW Grant 30.28 26.90% 

3 KFW Loan 28.13 25% 

4 ULB Con.(CGF) 11.25 10% 

ெமா&த� 112.53 100% 

தி$&திய தி�ட மதி*பWX 
வ. 

எ,. 
வ�வர� 

ெதாைக 

(C.ேகா�ய�/) 

சதவ�கித�  

% 

1. IUDM Grant 42.87 31% 

2 KFW Grant 30.28 21% 

3 KFW Loan 28.13 20% 

4 ULB Con.(CGF) 11.25 8% 

5 Addl.Cost (CGF) 27.61 20% 

ெமா&த� 140.14 100% 

 ேம(க&ட திட!பண�க# தமி�நா% 
�ந3- வ�கா� வா>ய. rல. A�ேன(ற�தி� உ#ள7 
பாதாளFசா	கைட திட�ைத ெசய�ப%�தி 31.12.2021. ேததி	
# பண�கைள A��7 நகராசி வச. ஒ!பைட	க 
தமி�நா% 
�ந3- வ�கா� வா>ய. rல. ஒ!ப;த. ெசDத நிைலய�� நி-வாக ெபாறியாள- தமி�நா% 
�ந3- 
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வ�கா� வா>ய. சிவக4ைக. அவ-கள@� க�த�தி� ேம(கா& திட!பண�கைள A�ைமயாக A�	க 30.09.2022 
வைரய�:. 31.12.2022 வைரய�லான கால4க# வைர மா�ய. ம(�. கட�ெதாைகய�ைன வழ4கிட?. திட 
அறி	ைக வர!ெப(�#ள7. அதைன ெதாட-;7 இ	கால4க8	
 ஒ!ப;த�ைத ந3��7 வழ4க ம�ற�தி� 
அ$மதி	
 ைவ	க!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : ெபா7ம	க# நல� க)தி நக>� அ�தியாவசியமான  
                     இ!பண�ய�ைன உ>ய திட மதி!ப/�� கீ�  
                     ெசய�ப%�திட?., ேம(கா& திட!பண�கைள   
                     A�ைமயாக A�	க 30.09.2022 வைரய�:. 31.12.2022  
                     வைரய�லான கால4க# வைர மா�ய. ம(�. கட�       
                     ெதாைகய�ைன வழ4கிட?. இ	கால4க8	
 தமி�நா%  
                     
�ந3-வ�கா� வா>ய�தி(
 ஒ!ப;த�திைன ந3��7   
                     வழ4க?. ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

 (ந.க.எ,.5690/2011/இ1) 

20.07.22 

80 இ;நகராசி ெபா7 ப�>வ�� உ#ள உய�> மz�ேத� ஆ	க. ைமய�தி� ேசகரமா
. அ�றாட ம	
. 
!ைபகைள 
கண	கீ% ெசDவத(
 எைட இய;திர. ( Electronic weiging Machine) ேதைவ!ப%கிற7.  எனேவ எைட இய;திர. 
வா4
வத(
., இத(கா
. உ�ேதச ெசலவ�ன� ெதாைக 0.25,000/-	
. (0பாD இ)ப�தி ஐ;தாய�ர. ம%. ) 
ம�ற�தி� அ$மதி ேகார!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<- 
            1. அ$மதி	கலா.. 
            2.அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற� தைலவ- A� அ$மதி ெப(� ெதாட- நடவ�	ைக 
எ%	க!படைத ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ&.2661/2022/எF1) 

த1(மான எ,.263 
அ4வலக� �றி*� 
1 ம�=� 2 
அ5மதி�க*ப�ட' 

81 இ;நகராசி	
பட 
�ந3- வ�நிேயாக. தைலைம ந30(� நிைலய. மி� இைண!< எ&. HT.25 ம(�. 
நகராசி	
 உபட ஆ�
ழாD கிண�கள@� ப�ேவ� 
திைர திற. ெகா&ட ந3-r�கி மி� ேமாடா- ப.<க# 
இய	க!ப% வ)கி�றன.  அத(
 SHUNT CAPACITOR-க# இ�லாத காரண�தா� POWER FACTOR(மி� ேசமி!<) 
பராம>	க உதவ� மி� ெபாறியாள- நக- வட	
/ ெத(
, தமி�நா% மி�சார வா>ய. (ம) பகி-மான கழக., 
காைர	க� அவ-கள@� க�த. நா#.27.06.2022-�ப� நக>� உ#ள தைலைம ந3ேர(� நிைலய. ம(�. அைன�7 
ஆ�
ழாD கிண�க8	
. SHUNT CAPACITOR ெபா)�தி POWER FACTOR(மி� ேசமி!<) பராம>	க?., ம(�. மி� 
கடண. ெதாைகய�� 10% சதவ�கித. ேசமி!< ம(�. அபராத	 கடண. ெதாைகைய தவ�-	க SHUNT CAPACITOR 
ெபா)�7வத(
 மதி!ப/%�ெதாைக 0.5.00 இலச�தி(
 ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
 அ4வலக��றி*�: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2427/2022/இ1 

த1(மான எ,.264 
அ5மதி�க*ப�ட' 

82 காைர	
� நகராசி	
பட ப
திகள@� ப�ரதான மைழந3- ெச�:. வாD	கா�கைள எதி-வ). ப)வமைழ	
 
A�ன- ெபா	கைல� இய;திர�ைத ெகா&% �-வா>, கழி?கைள அ!<ற!ப%�த ேவ&�ய7 அவசியமாகிற7. 
எனேவ, நக>� ப�ேவ� வாD	கா� ம(�. வ�கா�கைள �-வார?. அத(கான உ�ேதச ெசலவ�ன� ெதாைக 
0.25.00 இலச�தி(
 ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 

த1(மான எ,.265 
அ5மதி�க*ப�ட' 



அ4வலக��றி*�: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2427/2022/இ1 

20.07.22 

83 இ;நகராசி	
பட வா-% எ&.20 ச-F ெத)வ�� உ#ள M.L.L.M. ஆர.ப �காதார நிைலய�தி� ப�தைட;7 
உ#ள க�ட�ைத இ��7 அ!<ற!ப%�த ெபா7 ஏல. வ�%வத(
 நக-ம�ற. அ$மதி வழ4கிX#ள7.  
அத�ேப>� 04.07.2022-� ெபா7 ஏல. நட�த!படதி� ப�யலி� க&%#ள 2 நப-க# கல;7ெகா&டன-.  
அவ-கள@� ஏல�ெதாைக ப��வ)மா�. 

வ. 
எ,. 

ஏல&தி/ கலI' ெகா,டவ(க� ெபய( 
ம�=� வ�லாச� 

ஏல&ெதாைக. 
C. 

1. தி).T.சத3Lவர�, காைர	
�  15,000/- 
2. தி).K.ராஜா, காைர	
� 14,500/. 

  ேம(க&ட ஏல�தி� கல;7ெகா&ட இர&% நப-கள@� தி).T.சத3Lவர�, காைர	
� எ�பவ>� 
அதிகபச ஏல�ெதாைகயான 0.15,000-ஐ ஏ(க ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ4வலக��றி*� : 
 அ) ம�ற. அ$மதி	கலா. 
 ஆ) பண�ய�� அவசர அவசிய. க)தி நக-ம�ற தைலவ- அவ-கள@� A� அ$மதி ெப(� உ�தர? 
வழ4கியைதX. ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ&.4369/2022/இ1) 
 
 

த1(மான எ,.266 
அ4வலக� �றி*� 
அ ம�=� ஆ 
அ5மதி�க*ப�ட' 

 
 
 

                 (ஒ./..ேச.A�7�7ைர) 
                      நக-ம�ற� தைலவ- 

 காைர	
� நகராசி 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20.07.2022 � ேததி �த�கிழைம காைல 11.30 மண��� நைடெப�ற அவசர� ��ட நடவ��ைகக� 

 �ன"ைல: தி$.ேச. &'&'ைர நக(ம�ற& தைலவ( அவ(க� 
ம�ற* ெபா$� 

 

��ட� 
நைடெப�ற 

நா� 

வ. 
எ, 

ெபா$� வ�வர� 
��ட&தி�  

 �- 

20.07.22 1 

காைர	
� நகராசி	
பட வா-% எ&.6 சாமிநாத� ெத) மைழந3- வ�கா� A(றி:. ேசதமைட;7 ேத4கி 
நி(
. கழி?ந3- ெந%wசாைல�7ைற சாைல வைர வ)வதா� ெதாட-;7 <கா-க# வ;7ெகா&%#ளன.  
ேசதமைட;த இ;த மைழந3- வ�காைல கட?. இத(கான ெசலவ�ன�ெதாைக 0.5.00 இலச�தி(
 ம�ற�தி� 
அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
   ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.267 
அ5மதி�க*ப�ட' 

 2 

காைர	
� நகராசி ெத(
 ெத) ப
திய�� உ#ள ப�!பக. ெபா7ம	க# பய�ப%�த இயலாத நிைலய�� 
ேசதமைட;7 காண!ப%வதா� இதைன சீரைம�7 ெபா7ம	க# பய�பா�(
 ெகா&%வர ேவ&�ய7 
அவசியமாகிற7.  எனேவ, இ!பண�ைய ேம(ெகா#ள இத(கான ெசலவ�ன�ெதாைக 0.2.00 இலச�தி(
 
ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  ம�ற. அ$மதி	கலா.. 

ந.க.எ&: 2453/2022/இ1 

த1(மான எ,.268 
அ5மதி�க*ப�ட' 

 3 

இ;நகராசிய�� கைலஞ- நக-!<ற ேம.பா%�திட. -2022-23 � கீ� 0.185.00 இலச. மதி!ப/�� 
இ;நகராசி	
பட க&ணதாச� மண�ம&டப. ப��ப
திய�� அறி?சா- நிைலய. அைம�த� பண�	
 
15.07.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@ ெபற!படதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7 
ஒ!<ேநா	
ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�. 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 

1. தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� மதி!ப/ைடவ�ட (+) 4.68% E%த� 
2. தி).எL.அ�<நாத�, காைர	
� மதி!ப/ைடவ�ட (+) 8.08% E%த� 

 ேம(க&ட தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட E%தலாக 5 
சதவ 3கித�தி(
# உ#ள7.  ேம:., பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர�ைத	 க)தி நக-ம�ற�தி(
 உ#ள 
அதிகார�ைத பய�ப%�தி மதி!ப/ைடவட 5 சதவ�கித. வைர E%த� உ#ள ஒ!ப;த!<#ள@கைள ம�ற. 
ஏ(கலா. என நகராசி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ&.2.7.2-� ெத>வ�	க!ப%#ள7.  இ;நிைலய�� 
மதி!ப/ைடவ�ட 4.68% அதிக. உ#ள தி).�.ெச;தி�
மா-, காைர	
� அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன 
ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<:  அ$மதி	கலா..            (ந.க.எ&: 4415/2021/இ1) 

த1(மான எ,.269 
அ5மதி�க*ப�ட' 



 4 

இ;நகராசிய�� கைலஞ- நக-!<ற ேம.பா%�திட. -2022-23 � கீ� 0.145.00 இலச. மதி!ப/�� 
இ;நகராசி	
 ெசா;தமான கழன@வாச� மயான�தி� நவ 3ன எ>வாX தகனேமைட க�ட. க%த� பண�	
 
15.07.2022 அ�� ஒ!ப;த!<#ள@ ெபற!படதி� கீ�	க&டவா� இர&% ஒ!ப;த!<#ள@க# வர!ெப(ற7 
ஒ!<ேநா	
ப�யலி� வ�பர. ப��வ)மா�. 
வ.எ,. ஒ*பIததார( ெபய( ஒ*பIத சதவ 1த� 

1. M/S Neptune Automation, Erode மதி!ப/ைடவ�ட (+) 1.61% E%த� 
2. M/S QUN Interiors pvt, Ltd, Chennai மதி!ப/ைடவ�ட (+) 18.92% E%த� 

 ேம(க&ட M/S Neptune Automation, Erode அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ மதி!ப/ைடவ�ட E%தலாக 5 
சதவ 3கித�தி(
# உ#ள7.  ேம:., பண�ய�� A	கிய�7வ. ம(�. அவசர�ைத	 க)தி நக-ம�ற�தி(
 உ#ள 
அதிகார�ைத பய�ப%�தி மதி!ப/ைடவட 5 சதவ�கித. வைர E%த� உ#ள ஒ!ப;த!<#ள@கைள ம�ற. 
ஏ(கலா. என நகராசி ெபாறிய�ய� ைகேய�� வ�தி எ&.2.7.2-� ெத>வ�	க!ப%#ள7.  இ;நிைலய�� 

மதி!ப/ைடவ�ட 1.61% அதிக. உ#ள M/S Neptune Automation, Erode அவ-கள@� ஒ!ப;த!<#ள@ய�ைன 
ஏ(�	ெகா#ள ம�ற�தி� அ$மதி ேவ&ட!ப%கிற7. 
அ:வலக	
றி!<: 
  அ$மதி	கலா.. 

(ந.க.எ&: 4415/2021/இ1) 
 

த1(மான எ,.270 
அ5மதி�க*ப�ட' 

 
            (ஒ./..ேச.A�7�7ைர) 

                      நக-ம�ற� தைலவ- 
 காைர	
� நகராசி 
 


