
அவசரக் �ட்டம்.01/2021    நகர்மன்றம், ேபரண்ாம்பட�். 
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அ��ப்� 

 
2021-ஆம் ஆண்
 ஜனவரி மாதம் 24-ம் ேத� �ங்கட் �ழைம 

�ற்பகல் 11.00 மணிக்  நகராட்" அ$வலகத்�ல் உள்ள நகராட்" தனி 

அ$வலர ் அவரக்ளின் அைற'ல் நிகழ்ச"் நிர)ல் கண்
ள்ள 

ெபா+ள்கைள �,- ெசய்ய நகரமன்றத்�ன் அவசரக் /ட்டம் 

நைடப்ெப0ம். 

�ன்னிைல: "#.ெச.அ.ெசய்ய&உேசன், நகராட்( ஆைணயாளர ்
(ம) தனிஅ-வலர் 

& & & & & 

ெபா#ள் எண்.1 

ேபரண்ாம்பட்
 நகராட்" ஆைணயாளர ் அவரக்ளின்            

ஜனவரி ‘2022ம் மாதத்�ய நாட் 2ப்3 மன்றத்�ன் அ4ம�க் ம் 

ஒப்3த$க் ம் ைவக்கப்ப
�ற6. 

அ$வலக  2ப்3 :  
மன்றம் ப�- ெசய்யலாம். 

ந.க.எண்.500/2022/"1 
 
;ரம்ானம் எண்.01 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 
ெபா#ள் எண்.2 

ேபரண்ாம்பட்
 நகராட்" நகராட்" ெபா2யாளர ் அவரக்ளின் 

ஜனவரி ‘2022ம் மாதத்�ய நாட் 2ப்3 மன்றத்�ன் அ4ம�க் ம் 

ஒப்3த$க் ம் ைவக்கப்ப
�ற6. 

அ$வலக  2ப்3 :  

மன்றம் ப�- ெசய்யலாம். 
ந.க.எண்.500/2022/"1 
 
;ரம்ானம் எண்.02 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 
ெபா#ள் எண்.3 

ேபரண்ாம்பட்
 நகராட்" ப �களில் உள்ள்  ,நீர ் ப�ரம்ான 
 ழாய்களில் ெபா+த்தப்பட்
ள்ள =.>.". வால்-கைள 3�ய ?)ஸ் 
வால்-களாக மாற்ற ேவண், உள்ளதா$ம் மற்0ம் பAதைடந்6ள்ள 
பைழய ?)ஸ் வால்-கைள 3�யதாக மாற்ற ேவண்,Bள்ள6.  
இப்பணிக்  ம�ப்D
 E.9.00 இலட்சத்�ல் தயாரிக்கப்பட்
ள்ள6.  
இம்ம�ப்Dட்,ற்  உரிய நிரவ்ாக அ4ம�Bம், இசெ்சல>னத்ைத 15-



வ6 மத்�ய நி�க் A �ட்டம் 2021-22ம் கட்
மான்யம் (Tied Grant) 
நி�'ன் Sழ் ேமற்ெகாள்ள மன்றத்�ன் அ4ம�க்  ைவக்கப்ப
�ற6. 
 
அ$வலக  2ப்3.  
மன்றம் அ4ம� வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.842/2021/இ1 
;ரம்ானம் எண்.03 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 

ெபா#ள் எண்.4 

ேபரண்ாம்பட்
 நகராட்"க்  ெசாந்தமான  ல்ஜார ் V� 
ேமல்நிைல நீரே்தக்கத் ெதாட், மற்0ம் >.ேகாட்டா ேரா
 சாைல'ல் 
அைமந்6ள்ள நீேரற்0 நிைலயத்�ல் 3�யதாக �ரவ  ேளாரின் 
=ளான்ட் அைமக்க ேவண், உள்ளதால் இப்பணிக்  E.10.00 
இலட்சத்�ல் ம�ப்D
 தயார ் ெசய்யப்பட்
ள்ள6.  இம்ம�ப்Dட்,ற்  
உரிய நிரவ்ாக அ4ம�Bம் இசெ்சல>னத்ைத 15-வ6 மத்�ய நி�க் A 
�ட்டம் 2021-22ம் கட்
மான்யம் (Tied Grant) நி�'ன் Sழ் ேமற்ெகாள்ள 
மன்றத்�ன் அ4ம�க்  ைவக்கப்ப
�ற6. 
 
அ$வலக  2ப்3.  
மன்றம் அ4ம� வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.842/2021/இ1 
;ரம்ானம் எண்.04 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 
ெபா#ள் எண்.5 

ேபரண்ாம்பட்
 நகராட்" ப �'ல் ேசகரிக்கப்ப
ம் மக்காத 
 ப்ைபகைள Wண் உர ெசயலாக்க ைமயத்�ல் ம0?ழற்"க்  
பயன்படாத =ளாஸ்,க் கX-கைள ெபய்)ங் ெசய்ய ெபய்)ங் எந்�ரம் 
வாங் ம் பணிக்கான ம�ப்D
 E.3,60,000.00க்  தயார ்
ெசய்யப்பட்
ள்ள6. இம்ம�ப்Dட்,ற்  உரிய நிரவ்ாக அ4ம�Bம் 
இசெ்சல>னத்ைத 15-வ6 மத்�ய நி�க் A �ட்டம் 2021-22ம் 
கட்
மான்யம் (Tied Grant) நி�'ன் Sழ் ேமற்ெகாள்ள மன்றத்�ன் 
அ4ம�க்  ைவக்கப்ப
�ற6. 
 
அ$வலக  2ப்3.  
மன்றம் அ4ம� வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.842/2021/இ1 
;ரம்ானம் எண்.05 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 

ெபா#ள் எண்.6 

இந்நகராட்"'ல் அ,க்க, நகராட்" நிரவ்ாக இயக் நர,் 
ெசன்ைன-28 மற்0ம் நகராட்" நிரவ்ாக மண்டல இயக் நர,் ேவZர-்12 
அவரக்ளின் ஆய்-க்/ட்டம் காெணாளி காட்" [லம் நைடெப0வதால் 
இந்நகராட்"'ல் ேபா�ய கணினி இல்லாததால் 3�யதாக All In One PC 



மற்0ம் Laptop வாங் வதற்  ஆ ம் ேதாராய ெசல>னத் ெதாைக 
E.1.50,000/-'ைன நகராட்" ெபா6 நி�')+ந்6 ெசல>னம் 
ேமற்ெகாள்ள மன்றத்�ன் அ4ம�க்  ைவக்கப்ப
�ற6. 

அ$வலக  2ப்3.  
மன்றம் அ4ம� வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.1089/2021/அ1 
;ரம்ானம் எண்.06 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 
ெபா#ள் எண்.7 

இந்நகராட்"'ல் 3�யதாக நகராட்" சட்ட ஆேலாசகர ் நியமனம் 
ெசய்ய நடவ,க்ைக எ
க்கப்பட்ட6.  அதன்ப, இவ்வ$வலக க,தம் 
ந.க.எண்."1/1190/2014 நாள்.20.10.2021ல் நகராட்" சட்ட ஆேலாசகர ்
ஒ+வைர [ன்றாண்
 காலத்�ற்  நியமனம் ெசய்ய தைலவர,் பார ்
அேசாeேயஷன்/ அட்வேகட் அேசாeேயஷன்/லாயர ்அேசாeேயஷன், 
 ,யாத்தம் வழக்க2ஞர ் சங்கத�்ல் ப�- ெசய்6ள்ளவரக்ளில் 
>+ப்ப�ம் த �Bம் வாய்ந்த வழக்க2ஞரிடh+ந்6 >ண்ணப்பம் 
மற்0ம் பணி>வர  2ப்3தாiடன் ெபற்0 அ4ப்ப ேகாரப்பட்ட6. 

இ�ல் �+.ஆர.்என்.ர ப� =.ஏ.=.எல். அவரக்ளிடh+ந்6 22.11.2021 
அன்0 நகராட்" சட்ட ஆேலாசகராக பணிப்3ரிய >+ப்பம் ெதரி>த6் 
>ண்ணப்பம் மற்0ம் பணி>வர  2ப்3தாiடன் நகராட்" 
ஆைணய+க்  >ண்ணப்=த்த >வரத்�ைன மன்றத்�ன் பாரை்வக் ம் 
�,>ற் ம் ைவக்கப்ப
�ற6. 

அ$வலக  2ப்3.  
மன்றம் அ4ம�க்கலாம். 

ந.க.எண்.1190/2014/"1 
;ரம்ானம் எண்.07 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 
ெபா#ள் எண்.8 

இந்நகராட்" ப �களில் ெடங்  ெகா? ஒXப்3 பணி 
ேமற்ெகாள்iம் (DBC) பணியாளரக்ள் ெமாத்தம் 43 எண்ணிக்ைக 
பணியாளரக்ைள பயன்ப
த்� ெகாள்ள ேவZர ் மாவட்ட ஆட்"த் 
தைலவர ் அவரக்ளின் ந.க.எண்.7220/ஆ2/2016 நாள்.27.06.2017ம் ேத�ய 
க,தத்�ல் அ4ம�க்கப்பட்ட6.  ேம$ம் 2021-22ம் ஆண்,ற்கான ஊ�ய 
>�தம் ேவZர ் மாவட்ட ஆட்"த் தைலவர ் அவரக்ளின் க,த 
எண்.இ2/5227/2021 நாள்.07.06.2021ன்ப, மஸ்oர ்பணியாளரக்iக்  நாள் 
ஒன்2ற்க்  E.304/- என நிரண்யம் ெசய்யப்பட்ட�ன்ப, மாதம் 
ஒன்2ற்க்  E.3,92,160/- Vதம் ஜனவரி, =ப்ரவரி மற்0ம் மாரச் ் ஆ�ய 
[ன்0 மாதங்கiக்  E.11,76,480/-  ஆ�ற6.  எனேவ ேதாராய ெசல- 
ெதாைக E.12,00,000/-ஐ ெபா6 நி�')+ந்6 ேமற்ெகாள்ள மன்றத்�ன் 
அ4ம�க்  ைவக்கப்ப
�ற6. 

அ$வலக  2ப்3.  
மன்றம் அ4ம� வழங்கலாம். 



ந.க.எண்.559/2017/எச1் 
;ரம்ானம் எண்.08 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 
ெபா#ள் எண்.9 

இந்நகராட்" 2ஆம் நிைல நகராட்"யாக தரம் உயரத்்தப்பட்ட 
=ன்3ம், ேபEராட்" காலத்�ல் பராமரிப்3 ேபான்ற பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
 வ+�ற6.  hக-ம் அத்�யாவ"ய பணியான 
ேமற்ப, பணிகைள உட4க் டன் ேமற்ெகாள்ள ேவண்,, 
ேபரண்ாம்பட்
 பணியாளரக்ள் ?ய உத>க் A [லம் 
பணியாளரக்ைள அமரத்்� பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட்
 வ+�ற6.  
இப்பணி'ைன ஐனவரி-22, =ப்ரவரி-22 மற்0ம் மாரச்-்22 ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்,Bம், நகராட்" நிரவ்ாக இயக் நர,் ெசன்ைன அவரக்ளின் உரிய 
அ4ம� ெபற்0 ஒப்பந்தப்3ள்ளி ேகார பணி உத்�ர- வழங் ம் வைர 
ேமற்ப, ேபரண்ாம்பட்
 பணியாளரக்ள் ?ய உத>க் A [லம் 
பணியாளரக்ைள அமரத்்� பணி ேமற்ெகாள்ள-ம் ஆ ம் ேதாராய 
ெசல>னத் ெதாைக E.3.00 இலட்சத்�ற் ம் மன்றத்�ன் அ4ம�க்  
ைவக்கப்ப
�ற6. 

அ$வலக  2ப்3 : மன்றம் அ4ம�க்கலாம். 
ந.க.எண்.180/2017/இ1 
 
;ரம்ானம் எண்.09 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 

ெபா#ள் எண்.10 

இந்நகராட்"க்  ெசாந்தமான ேப+ந்6 நிைலயத்�ல் உரிமம், 
ஆ
, மா
 அ0க் ம் ெதாட்,'ல் ?ங்கம் வ?ல் ெசய்Bம் உரிமம் 
31.03.2022  உடன் �,வைடவதால் 01.04.2022 �தல் ெதாடரந்்6  த்தைக 
>ட-ம்,  த்தைக ெபா6 ஏலம் மற்0ம் ஒப்பந்தப்3ள்ளி அ2>க்ைக 
�+த்தம் ெசய்ய-ம், �+த்தம் ெசய்யப்பட்ட >ளம்பர அ2>க்ைக 
அச"்ட-ம், ெசய்�த்தாள் >ளம்பரம் ெசய்ய-ம் அதற்கா ம் ேதாராய 
ெசல-த் ெதாைக E.1.00 இலட்சத்�ற்  மன்றத்�ன் ஒப்3த$க்  
ைவக்கப்ப
�ற6. 

அ$வலக  2ப்3 : மன்றம் அ4ம�க்கலாம். 
ந.க.எண்.004/2022/அ1 
;ரம்ானம் எண்.10 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 

ெபா#ள் எண்.11 

இந்நகராட்" ெபா6 ?காதாரப்=ரி>ல் பயன்ப
த்தப்ப
ம் 17 BOV 
வாகனங்கiக்  ெவ0ம் 02 எண்ணிக்ைக'லான சாரஜ்ரக்ள் மட்
ேம  
சாரஜ்் ேபாட பயன்ப
த்தப்பட்
 வ+�ற6.  எனேவ தற்சமயம் 
3�யதாக 06 எண்ணிக்ைக'லான சாரஜ்ரக்ள் வாங் வதற்  ஆ ம் 
ேதாராய ெசல>னம் E.40,000/-க்  மன்றத்�ன் அ4ம�க்  
ைவக்கப்ப
�ற6. 



அ$வலக  2ப்3 : அ4ம� வழங்கப்ப
�ற6. 
ந.க.எண்.1140/2022/இ1 
;ரம்ானம் எண்.11 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 

ெபா#ள் எண்.12 

இந்நகராட்"'ல் வார
்.01 �தல் 21 வைர'லான ெசாத்6வரி, 
 ,நீர ் கட்டணம், ெதாXல்வரி மற்0ம் வரி'ல்லா இனங்கiக்கான 
நி$ைவத் ெதாைக'ைன ெச$த்தக் ேகாரி >ளம்பரம் ெசய்ய 
இந்நகராட்" ெபா6?காதாரப் =ரி>ல் பயன்ப
த்தப்ப
ம் 
வாகனங்களில் Bluetooth Mike [லம் Audio ப�- ெசய்6 21 
வார
்கiக் ம் வாகனங்கள் [லம் >ளம்பரம் ேமற்ெகாள்வதற்  
ேதைவயான 7 எண்ணிக்ைக'லான Bluetooth Mike வாங் வதற்  ஆ ம் 
ேதாராய ெசல>னம் E.20,000/-க்  மன்றத்�ன் அ4ம�க்  
ைவக்கப்ப
�ற6. 

அ$வலக  2ப்3 : அவசர அவ"யம் க+� 7 எண்ணிக்ைக'லான 
Bluetooth Mike வாங்�யதற் ம் மற்0ம் ேதாராய ெசல>னத்�ற் ம் 
மன்றம் அ4ம�க்கலாம். 
ந.க.எண்.880/2017/அ1 
 
;ரம்ானம் எண்.12 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 

ெபா#ள் எண்.13 

ேபரண்ாம்பட்
 நகராட்" ெபா6 ?காதாரப் =ரி-க்  2021-22ம் 
ஆண்,ற்  ேதைவயான ?ண்ணாம்3 oள், =ளிச"்ங் ப-டர,் =னா'ல் 
மற்0ம் டாய்ெலட் ஆ"ட் வாங்க ஆ ம் ேதாராய ெசல>னம் E.5.00 
இலட்சம் மன்றத்�ன் அ4ம�க்  ைவக்கப்ப
�ற6. 
 

அ$வலக  2ப்3 : மன்றம் அ4ம�க்கலாம். 
ந.க.எண்.119/2022/எச1் 
 
;ரம்ானம் எண்.13 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 

ெபா#ள் எண்.14 

இந்நகராட்"'ல் எல்ைலக் ட்பட்ட ப � ெத+க்களில் இயங்� 
வ+ம் பவர ்பம்3 (ம) "0hன்>ைச பம்3கைள பராமரிக்க ேவண்,Bம், 
அவ்வப்ேபா6 ஏற்ப
ம் பA6கைள சரி ெசய்ய ந.க.எண்.273/2021/இ1 
நாள்.03.09.2021-ன்ப,, ஒப்பந்ததாரர ் �+.எஸ்.காரத்்�ேகயன் 
என்பவ+க்  ம�ப்D
 E.9.90 இலட்சத்�ற்  பணி ெசய்ய 
உத்�ர>டப்பட்,+ந்த6.  இப்பணி'ல் E.8.14 இலட்சத்�ற்  பணி 
ெசய்6 �,க்கப்பட்
ள்ள6. 

தற்சமயம், மலட்டா0 ெவள்ளப்ெப+க்�ன் காரணமாக தைலைம 
நீேரற்0 நிைலயத்�ல் =ரதான  ழாய்கள் ஆற்2ல் அ,த்6 



ெசல்லப்பட்ட காரணத்�னால்  ,நீர ் பற்றாக் ைற நில> வ+�ன்ற 
?ழ)ல்  ,நீர ் பணி'ன் அவசர அவ"யம் க+� 
ெபா6மக்களிடh+ந்6 ெபறப்ப
ம் "0 hன்>ைச மற்0ம் பவர ்
பம்3களின் பA6கைள உட4க் டன் சரி ெசய்Bம் ெபா+ட்
 
ஏற்கனேவ இப்பணி ெசய்6வ+ம் ஒப்பந்ததாரர ்�+.எஸ்.காரத்்�ேகயன் 
என்பவரின் 13.01.2022ம் ேத�ய க,தத்�ன்ப,, பைழய அேத >ைல 
>�தத்�ல் ெசய்6தர உத்�ரவாதம் அளித்6ள்ளார.்  எனேவ, அேத 
ஒப்பந்ததார+க்  அேத ஒப்பந்தப்3ள்ளி >ைல >�தத்�ல் பணி ெசய்ய 
உரிய நிரவ்ாக அ4ம� மற்0ம் இப்பணிக்  ஆ ம் /
தல் ெசல>ன 
ெதாைக E.6.00 இலட்சத்�ற்   ,நீர ் நி� 2021-22ல் இ+ந்6 
ேமற்ெகாள்ள-ம் மன்றத்�ன் அ4ம�க்  ைவக்கப்ப
�ற6. 

அ$வலக  2ப்3 :  
1. பணி'ன் அவசர அவ"யம் க+� �+.எஸ்.காரத்்�ேகயன் 

என்பவ+க்  பணி உத்�ர- வழங்க மன்றம் அ4ம�க்கலாம். 
2. இப்பணிக்  உண்டான ெசல>னத்ைத  ,நீர ் நி�')+ந்6 

ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அ4ம� வழங்கலாம். 
ந.க.எண்.273/2021/இ1 
 
;ரம்ானம் எண்.14 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 

ெபா#ள் எண்.15 

இந்நகராட்"'ல்  ,நீர ் >நிேயாகத்�ல் பயன்ப
த்தப்ப
ம் 
ேசா,மயம் ைஹப்ேபா  ேளாைரட் (�ரவ  ேளாரின்) சப்ைள ெசய்ய 
ந.க.எண்.659/2018/இ1 நாள்.18.05.2020ன்ப,,  நித்யன் என்டர=்ைரசஸ் 
என்ற நி0வனத்�ற்  ேசா,யம் ைஹப்ேபா  ேளாைரட் E.4.90 இலட்சம் 
ம�ப்Dட்,ல் 30,000 )ட்டர ் சப்ைள ெசய்ய உத்�ர>டப்பட்,+ந்த6.  
இப்பணி'ல் 29000 )ட்டர ் வாங்கப்பட்
 wதம் 1000 )ட்டர ் மட்
ேம 
வாங்க இய$ம். 

தற்சமயம், இ+ம்3  ைறவாக இ+ப்பதா$ம் மற்0ம் ெகாேரானா 
ெதாற்0 பரவல் உள்ளதால்  ,நீரில் கலக்கப்ப
ம்  ேளாரின் அளைவ 
அ�கரிக்க அ2-0த்தப்பட்
ள்ள6.  எனேவ, 30,000 )ட்டர ் ேசா,யம் 
ைஹப்ேபா  ேளாைரட் வாங்க ம�ப்D
 E.4.90 இலட்சத்�ற்  தயார ்
ெசய்யப்பட்
ள்ளதற்க்  உரிய நிரவ்ாக அ4ம�க் ம், ேசா,யம் 
ைஹப்ேபா  ேளாரின் >ைல அ�கரித்6ள்ளளதால் ஏற்கனேவ சப்ைள 
ெசய்6 வ+ம் நித்யன் என்டர=்ைரசஸ் என்ற நி0வனத்�ற்  அேத 
ஒப்பந்தப்3ள்ளி >ைல >�தத்�ல் வாங் வதற் ம் /
தல் ெசல>ன 
ெதாைக E.4.90 இலட்சத்�ற்   ,நீர ் நி� 2021-22ல் இ+ந்6 
ேமற்ெகாள்ள-ம் மன்றத்�ன் அ4ம�க்  ைவக்கப்ப
�ற6. 

அ$வலக  2ப்3 :  
1. பணி'ன் அவசர அவ"யம் க+� நித்யன் என்டர=்ைரசஸ் என்ற 

நி0வனத்�ற்  பணி உத்�ர- வழங்க மன்றம் அ4ம� 
வழங்கலாம். 

2. இப்பணிக்  உண்டான ெசல>னத்ைத  ,நீர ் நி�')+ந்6 
ேமற்ெகாள்ள மன்றம் அ4ம� வழங்கலாம். 

ந.க.எண்.659/2018/இ1 
 



;ரம்ானம் எண்.15 
அ4ம�க்கப்பட்ட6 

 
ெபா#ள் எண்.16 

இந்நகராட்" ெபா6 ?காதாரப்=ரி>ல் பயன்ப
த்தப்ப
ம் 17 BOV 
வாகனங்கiக்  ெவ0ம் 02 எண்ணிக்ைக'லான சாரஜ்ரக்ள் மட்
ேம 
சாரஜ்் ேபாட பயன்ப
த்தப்பட்
 வ+�ற6.  எனேவ தற்சமயம் 
3�யதாக 06 எண்ணிக்ைக'லான சாரஜ்ரக்ள் வாங் வதற்  
>ைலப்3ள்ளிகள் ேகாரி நடவ,க்ைக ேமற்ெகாண்ட�ல் Sழ்கண்டவா0 
>ைலப்3ள்ளிகள் வரப்ெபற்0ள்ளன. 

வ. 
எண் 

பணி >வரம் JSS Enterprises, 
Jolarpet 

Alkon Power 
Technology, 
Chennai 

Alkon Power 
Technology, 
Chennai 

1. இந்நகராட்" ெபா6 
?காதாரப்=ரி>ல் 
பயன்ப
த்தப்ப
ம் BOV 
வாகனங்கiக்  06 
எண்ணிக்ைக'லான 
சாரஜ்ரக்ள் சப்ைள 
ெசய்தல் 

33,000/- 34,260/- 34,560/- 

 
ேமற்கா�ம் >ைலப்3ள்ளிகளில்  ைறவான >ைலப்3ள்ளி 

அளித்6ள்ள JSS Enterprises Jolarpet என்ற் நி0வனத்�ற்  பணி உத்�ர- 
வழங்க-ம், ெசல-த் ெதாைகக் ம் மன்றத்�ன் அ4ம�க்  
ைவக்கப்ப
�ற6. 
அ$வலக  2ப்3 : மன்றம் அ4ம�க்கலாம். 
ந.க.எண்.11402022/இ1 
 
;ரம்ானம் எண்.16 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 

ெபா#ள் எண்.17 
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�&,����� ������ ���45) 6. 20.00 ����%,8 �9� ":&%;), 
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 �D����, 8E����5� ���1��� �.C ������ &,-) �%��� 

&�,�) ��F��.    

2.2.2.2. ���&'� (��%� ��� G2$�HB (&) G2��>AB ����DH��� 

�.C ������ &,-) �%��� &�,�) ��F��.    
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"#$�� 8M��: 

1.1.1.1. &'�) ":&% $0H���),    

2.2.2.2. ������ ����� ������ ������ �3=' "$�� "$��) 

�>% G^�$�> �3A8) �_��_ 4�����E ���9 ��$1A�� 

�&,����� ":&% $0H���),    

�.� [W : 010/2022/ 1.    

;ரம்ானம் எண்.17 
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ெபா#ள் எண்.18 

 !������ ����& a��,-) b���) "�&����,� &�c� B��&) 
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����� f,��� 81a� gD�B�C.   �5�� ��>A8 81a� �)eH ��F� 

 ��4���.  ��51���  !� ������ �9 ��F� �$W1 &%�h� 

6.30,700/-A8 ���� ��F�����C. 

 )&%�h�1,8 �9� ":&%;) 81a� �3=' "$�� "$��) 

�>%;), �,�&�) ���&'� ����� 2021 ����� 4%i���� "&2� 

��� ��D���� ����A��� "1����=� �3=�5 �&,����P) 

���>�� ������=� �%N��,� G��!����� %>.[j.����%���' ['�$� 

Q�) &%�h� 4��4B��%� G������ �3��� ��FC i1A����� 

&'�) �5C k�&�5) [W.146 ���.29.11.2021� ":&% �������C.  

�&,�1 ���45��� 81a� $1��� b%=� ���N ��F� &'�) ":&% 

$0H���). 

"#$�� 8M��: 

6.30,700/- 81a� $1��� b%=� ���N ��F� &'�) 

":&%A���) 

�.� [W : 171/2021/ 1.    

 



;ரம்ானம் எண்.18 
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ெபா#ள் எண்.19 

     ���D�)��� ������ 8�J�� g%=� "�&!C�� �&�b�� a����A� 

����1=� ��� 10 [?.e. 	'�&����� &,-) �)� �.%�5 �9 ��F� 

K8) ���45) 6.10,200/-A8 ":&%;), 

81a� �3=' "$��"$��) �>% ����A��� "1����=� 

�3=�5 �&,����P) ���>�� �%N��,� G��!����� Q�) &%�h� 

4��4B��%� �3 ��FC i1A� ":&%;)  ?���45��� 81a� 

b% 2021-22' /
 �&,�����N) &'��%' ":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 

&'�) ":&% "EA���) 

�.� [W : 28/2022/ 1.    

;ரம்ானம் எண்.19 
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ெபா#ள் எண்.20 

     ���D�)��� ������=� "�5�C �&� Y����1� "�&!C�� ���) 

$�B0A� �>$ &�0=' ���D���� f,��� �$��� ��>AB� 

���&��!���� �,��2� ���) "�&A� &�$�� K��� ���$� 

"$��E' ��%�4' ��9� ��51 ��$1A�� �&,����� K8) ������ 

���45) 6.45,000/-A8 �9� ":&%;)  ?���45��� ���C b% 

2021-22' /
 �&,�����N) &'��%' ":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 

&'�) ":&% "EA���) 

�.� [W : 890/2021/ 1.    

;ரம்ானம் எண்.20 
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ெபா#ள் எண்.21 

���D�)��� ������=� �	
��� ������ ������� 

������� -2022 ������ ������  ����2� �%$�8) $�A8��� 

[W\) �&��%,8 (&9� l�m  j&�=� ���� ��� &,-) 

"M4�� ��n9) ���$��5 ��C���� "�&����� �>$�A�N) 

"1���� $�%��� �&)���C) �3�PA8  &%�h� 6.16.50 

����%,8 ���� ��F�������C.  )&%�h�1,8 �9� ":&%;), 

����� �3=' "$��) �>%  ?���45��� ����� b% 2021 -

22-' /
 �&,�����N) &'��%' ":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��:  

1. &'�) ":&% $0H���), 



2.2.2.2. ������ ����� ������ ������ �3=' "$�� "$��) �>% 

4�����E ���9 ��$1A�� �&,����� ":&% $0H���),    

�.� [W : 010/2022/ 1. 
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ெபா#ள் எண்.22 
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[W\) �&��%,8 (&9� l�m  j&�=� ���� ��� &,-) 
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"1���� $�%��� �&)���C) �3�PA8 24/01/2022 "'- 

��o� 4�����E ��������%�  $����,� Q'-  4�����E�� 

/
��\) ��1�2� i���� 8M�e�������C..  

$. 

[W 
�$��=' ���� 

&%�h� 

����� (6. 

 ����%�) 

G��!������E

' ���� 

%>/%>&% 

&%�h�

�� 4� 

8��N 

&%�h�

�� 4� 

"%�)    

1 

���D�)��� ������=� 

�	
��� ������ ������� 

������� -2022 ������ 

������  ����2� �%$�8) 

$�A8��� [W\) 

�&��%,8 (&9� l�m 

 j&�=� ���� ��� &,-) 

"M4�� ��n9) ���$��5 

��C���� "�&����� 

�>$�A�N) "1���� 

$�%��� �&)���C) �3 

16.50 

KAY YES 

Constructions 

 

0.14% 
- 

Sri Krishna 

Manpower Supplier 

Agency 

- 0.12% 

Devakumar 

Constructions 
- 0.11% 

�&,�1 8��$�� 4�����E=�D "E�C�� G��!�����                 

Kay Yes Constructions, "$��� 4�����E�� f,� &'��%' ":&%A8 

�$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 

1. �3=' "$�� "$��) �>% Kay Yes Constructions "$��PA8 

�3 ����N $0H� &'�) ":&% $0H���). 

2.  ��3A8 �W��5 ���45��� ����� b%=2>!C 

�&,����� &'�) ":&% $0H���) 

�.� [W : 10/2022/ 1. 

;ரம்ானம் எண்.22 
அ4ம�க்கப்பட்ட6 

 

ெபா#ள் எண்.23 

���D�)��� ������ "#$���%� ��� ���&'� (���%� 

�.���!C�� G2$�HB &,-) G2��>AB ����DH��� �.C������ 

&,-) �%��� ���� ��F;) �3A8 24/01/2022 "'- ��o� 



4�����E ��������%�  $����,� Q'-  4�����E�� /
��\) 

��1�2� i���� 8M�e�������C. 

$. 

[W 
�$��=' ���� 

&%�h� 

����� (6. 

 ����%�) 

G��!������E' 

���� 

%>/%>&% 

&%�h�

�� 4� 

8��N 

&%�h�

�� 4� 

"%�)    

1 

���D�)��� ������ 

"#$���%� ��� 

���&'� (���%� 

�.���!C�� G2$�HB 

&,-) G2��>AB 

����DH��� 

�.C������ &,-) �%��� 

���� ��F;) �3A8 

2.60 

[j. ����%���' 
 

1.17% 

- 

[j. "&��!%�' - 0.90% 

S. �%�$' - 0.61% 

�&,�1 8��$�� 4�����E=�D "E�C�� G��!�����                 

%>. [j. ����%���', "$��� 4�����E�� f,� &'��%' 

":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 

1. �3=' "$�� "$��) �>% %> [j. ����%���' 

"$��PA8 �3 ����N $0H� &'�) ":&% $0H���). 

2.  ��3A8 �W��5 ���45��� ����� b%=2>!C 

�&,����� &'�) ":&% $0H���) 

�.� [W : 10/2022/ 1.    

 

;ரம்ானம் எண்.23 
அ4ம�க்கப்பட்ட6 

 

ெபா#ள் எண்.24 

     ���D�)��� ������ [���A8� �	
��� ������ ������� 

�������-2022 (���:19/02/2022) $�A8��%N �����-) 50 �&�H�E� 

���$��5 1�� ���, ���A�j ���, ���'�� ���>�C��, ��e��� (&) 

����� ($����A8) &,-) 81�W�� $���� ��'�� (&) 8��$�� 

$�H8) �3A8 24/02/2022 "'- ��o� 4�����E ���9 ��$1A�� 

�&,���W�%� /
A�W� 4�����E�� $����,-��C. 

�3=' 4$�) 
%>. [j. 

����%���' 

%>. [j. 

"&��!%�'  

%>.   

S. �%�$' 

���D�)��� ������ [���A8� �	
��� 

������ ������� �������-2022 

(���:19/02/2022) $�A8��%N �����-) 50 

�&�H�E� ���$��5 1�� ���, ���A�j 

���, ���'�� ���>�C��, ��e��� (&) 

����� ($����A8) &,-) 81�W�� 

$���� ��'�� (&) 8��$�� $�H8) �3. 

                

6.81,150.00  

                

6.85,045.00  

            

6.85,555.00  

�&,�1 8��$�� 4�����E=�D "E�C�� G��!�����                 

%>. [j. ����%���', "$��� 4�����E�� f,� &'��%' 

":&%A8 �$A����B�C. 



"#$�� 8M��: 

1. �3=' "$�� "$��) �>% %> [j. ����%���' 

"$��PA8 �3 ����N $0H� &'�) ":&% $0H���). 

2.  ��3A8 �W��5 ���45��� ����� b%=2>!C 

�&,����� &'�) ":&% $0H���) 

�.� [W : 10/2022/ 1.    

;ரம்ானம் எண்.24 
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ெபா#ள் எண்.25 

���D�)��� ������ "#$���%� ��� ���&'� (�) &,-) 

"#$���%� ���&��!C�� 	'��� "�&����� &�,M �%���� G�9H 

��F;) �3A8 24/01/2022 "'- ��o� 4�����E ��������%�  

$����,� Q'- 4�����E�� /
��\) ��1�2� i���� 

8M�e�������C..  

$. 

[W 
�$��=' ���� 

&%�h� 

����� (6. 

 ����%�) 

G��!������E' 

���� 

%>/%>&% 

&%�h�

�� 4� 

8��N 

&%�h�

�� 4� 

"%�)    

1 

���D�)��� ������ 

"#$���%� ��� 

���&'� (�) &,-) 

"#$���%� 

���&��!C�� 	'��� 

"�&����� &�,M 

�%���� G�9H ��F;) 

�3 

3.85 

[j.����%���' 
 

1.55% 

- 

[j. "&��!%�' - 0.30% 

S. �%�$' - 0.84% 

�&,�1 8��$�� 4�����E=�D "E�C�� G��!�����                 

%>. [j. ����%���', "$��� 4�����E�� f,� &'��%' 

":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 

1. �3=' "$�� "$��) �>% %> [j. ����%���' 

"$��PA8 �3 ����N $0H� &'�) ":&% $0H���). 

2.  ��3A8 �W��5 ���45��� ����� b%=2>!C 

�&,����� &'�) ":&% $0H���) 

�.� [W : 10/2022/ 1.    

;ரம்ானம் எண்.25 
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ெபா#ள் எண்.26 

���D�)��� ������ "#$���%� ��� ���&'� (��%,8 

$WD�X?Y "1��� &,-) ���&��!C�� ��� U2H�� �.C������ 

�3A8 24/01/2022 "'- ��o� 4�����E ��������%�  $����,� 

Q'-  4�����E�� /
��\) ��1�2� i���� 8M�e�������C. 



$. 

[W 
�$��=' ���� 

&%�h� 

����� (6. 

 ����%�) 

G��!������E' 

���� 

%>/%>&% 

&%�h�

�� 4� 

8��N 

&%�h�

�� 4� 

"%�)    

1111    

���D�)��� ������ 

"#$���%� ��� 

���&'� (��%,8    

$WD�X?Y "1��� 

&,-) ���&��!C�� 

��� U2H�� �.C������ 

�3 

1.25    

[j.... "&��!%�' 
 

0.97% 

- 

[j. . . . ����%���' - 1.36% 

S. S. S. S. �%�$'    - 1.45% 

�&,�1 8��$�� 4�����E=�D "E�C�� G��!�����                 

%>. [j. "&��!%�', "$��� 4�����E�� f,� &'��%' 

":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 

1. �3=' "$�� "$��) �>% %> [j. "&��!%�' 

"$��PA8 �3 ����N $0H� &'�) ":&% $0H���). 

2.  ��3A8 �W��5 ���45��� ����� ���45 

b%=2>!C �&,����� &'�) ":&% $0H���) 

�.� [W : 10/2022/ 1.    

;ரம்ானம் எண்.26 
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ெபா#ள் எண்.27 

���D�)��� ������ "#$���%� ��� ���M����, ����&�� 

KF$��� &,-) i�� ���%� ��� "�5�C "���PA8) 

$WD�X?Y "1��� �3A8 24/01/2022 "'- ��o� 4�����E 

��������%�  $����,� Q'-  4�����E�� /
��\) ��1�2� 

i���� 8M�e�������C. 

$. 

[W 
�$��=' ���� 

&%�h� 

����� (6. 

 ����%�) 

G��!������E' 

���� 

%>/%>&% 

&%�h�

�� 4� 

8��N 

&%�h�

�� 4� 

"%�)    

1 

���D�)��� ������ 

"#$���%� ��� 

���M����, ����&�� 

KF$��� &,-) i�� 

���%� ��� "�5�C 

"���PA8) 

$WD�X?Y "1��� �3 

1.55 

[j. "&��!%�' 
 

0.97% 

- 

[j. ����%���' - 1.44% 

S. �%�$' - 1.40% 

�&,�1 8��$�� 4�����E=�D "E�C�� G��!�����                 

%>. [j. "&��!%�', "$��� 4�����E�� f,� &'��%' 

":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 



1. �3=' "$�� "$��) �>% %> [j. "&��!%�' 

"$��PA8 �3 ����N $0H� &'�) ":&% $0H���). 

2.  ��3A8 �W��5 ���45��� ����� 2021 b%=2>!C 

�&,����� &'�) ":&% $0H���) 

�.� [W : 10/2022/ 1. 

;ரம்ானம் எண்.27 
அ4ம�க்கப்பட்ட6 

    

ெபா#ள் எண்.28 

���D�)��� ������ "#$�� ��1�) �$E Y$>A8 $WD�X?Y 

"1��� �3A8 24/01/2022 "'- ��o� 4�����E ��������%�  

$����,� Q'-  4�����E�� /
��\) ��1�2� i���� 

8M�e�������C..  

$. 

[W 
�$��=' ���� 

&%�h� 

����� (6. 

 ����%�) 

G��!������E' 

���� 

%>/%>&% 

&%�h�

�� 4� 

8��N 

&%�h�

�� 4� 

"%�)    

1 

���D�)��� ������ 

������ "#$�� ��1�) 

�$E Y$>A8 

$WD�X?Y "1��� �3 

1.75 

[j. "&��!%�' 0.97% - 

[j. ����%���' - 1.45% 

S. �%�$' - 1.45% 

�&,�1 8��$�� 4�����E=�D "E�C�� G��!�����                 

%>. [j. "&��!%�', "$��� 4�����E�� f,� &'��%' 

":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 

1. �3=' "$�� "$��) �>% %> [j. "&��!%�' 

"$��PA8 �3 ����N $0H� &'�) ":&% $0H���). 

2.  ��3A8 �W��5 ���45��� ����� b%=2>!C 

�&,����� &'�) ":&% $0H���) 

�.� [W : 10/2022/ 1.    

;ரம்ானம் எண்.28 
அ4ம�க்கப்பட்ட6 

 

ெபா#ள் எண்.29 

���D�)��� ������ "#$���%� ��� ��� &'� ���$� 

K�D���� &,-) �������%� ��� "�5�C "���PA8) 

$WD�X?Y "1��� �3A8 24/01/2022 "'- ��o� 4�����E 

��������%�  $����,� Q'-  4�����E�� /
��\) ��1�2� 

i���� 8M�e�������C..  

$. 

[W 
�$��=' ���� 

&%�h� 

����� (6. 

 ����%�) 

G��!������E' 

���� 

%>/%>&% 

&%�h�

�� 4� 

8��N 

&%�h�

�� 4� 

"%�)    

1 ���D�)��� ������ 

"#$���%� ��� ��� 
1.55 [j. "&��!%�' 0.93% - 



&'� ���$� 

K�D���� &,-) 

�������%� ��� 

"�5�C "���PA8) 

$WD�X?Y "1��� �3 

[j. ����%���' - 1.28% 

S. �%�$' - 1.37% 

�&,�1 8��$�� 4�����E=�D "E�C�� G��!�����                 

%>. [j. "&��!%�', "$��� 4�����E�� f,� &'��%' 

":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 

1. �3=' "$�� "$��) �>% %> [j. "&��!%�' 

"$��PA8 �3 ����N $0H� &'�) ":&% $0H���). 

2.  ��3A8 �W��5 ���45��� ����� b%=2>!C 

�&,����� &'�) ":&% $0H���) 

�.� [W : 10/2022/ 1.    

;ரம்ானம் எண்.29 
அ4ம�க்கப்பட்ட6 

 

ெபா#ள் எண்.30 

���D�)��� ������ "#$���%� ��� ������ ���M����, 

�&���� &,-) C���N KF$��� "$��E' "���E� $�� ��52H 

��F�� �3A8 24/01/2022 "'- ��o� 4�����E ��������%�  

$����,� Q'-  4�����E�� /
��\) ��1�2� i���� 

8M�e�������C. 

$. 

[W 
�$��=' ���� 

&%�h� 

����� (6. 

 ����%�) 

G��!������E' 

���� 

%>/%>&% 

&%�h�

�� 4� 

8��N 

&%�h�

�� 4� 

"%�)    

1 

���D�)��� ������ 

"#$���%� ��� 

������ ���M����, 

�&���� &,-) C���N 

KF$��� "$��E' 

"���E� $�� ��52H 

��F�� �3 

0.85 

[j. ����%���' 1.00% - 

[j. "&��!%�'  2.00% 

S. �%�$' - 2.50% 

�&,�1 8��$�� 4�����E=�D "E�C�� G��!�����                 

%>. [j. ����%���', "$��� 4�����E�� f,� &'��%' 

":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 

1. �3=' "$�� "$��) �>% %> [j. ����%���' 

"$��PA8 �3 ����N $0H� &'�) ":&% $0H���). 

2.  ��3A8 �W��5 ���45��� ����� b%=2>!C 

�&,����� &'�) ":&% $0H���) 

�.� [W : 10/2022/ 1. 
    

;ரம்ானம் எண்.30 
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ெபா#ள் எண்.31 

���D�)��� ������ "#$���%� ��� K�D����, "��=� 

$�� ��52H ��F�� �3A8 24/01/2022 "'- ��o� 4�����E 

��������%�  $����,� Q'-  4�����E�� /
��\) ��1�2� 

i���� 8M�e�������C..  

$. 

[W 
�$��=' ���� 

&%�h� 

����� (6. 

 ����%�) 

G��!������E' 

���� 

%>/%>&% 

&%�h�

�� 4� 

8��N 

&%�h�

�� 4� 

"%�)    

1 

���D�)��� ������ 

"#$���%� ��� 

K�D���� "��=� 

$�� ��52H ��F�� �3 

2.15 

[j. ����%���' 1.02% - 

[j. "&��!%�'  0.37% 

S. �%�$' - 0.77% 

�&,�1 8��$�� 4�����E=�D "E�C�� G��!�����                 

%>. [j. ����%���', "$��� 4�����E�� f,� &'��%' 

":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 

1. �3=' "$�� "$��) �>% %> [j. ����%���' 

"$��PA8 �3 ����N $0H� &'�) ":&% $0H���). 

2.  ��3A8 �W��5 ���45��� ����� b%=2>!C 

�&,����� &'�) ":&% $0H���) 

�.� [W : 10/2022/ 1. 

;ரம்ானம் எண்.31 
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ெபா#ள் எண்.32 

�	
��� ������ ������� �������-2022 ������ ������ 

 !������ "#$���%� ��� ��� &'� ���$� "��=� $�� ��52H 

��F�� �3A8 24/01/2022 "'- ��o� 4�����E ��������%�  

$����,� Q'-  4�����E�� /
��\) ��1�2� i���� 

8M�e�������C. 

$. 

[W 
�$��=' ���� 

&%�h� 

����� (6. 

 ����%�) 

G��!������E' 

���� 

%>/%>&% 

&%�h�

�� 4� 

8��N 

&%�h�

�� 4� 

"%�)    

1 

���D�)��� ������ 

"#$���%� ��� ��� 

&'� ���$�, "��=� 

$�� ��52H ��F�� 

�3 

1.75 

[j. ����%���' 0.92% - 

[j. "&��!%�'  0.67% 

S. �%�$' - 1.35% 

�&,�1 8��$�� 4�����E=�D "E�C�� G��!�����                 

%>. [j. ����%���', "$��� 4�����E�� f,� &'��%' 

":&%A8 �$A����B�C. 



"#$�� 8M��: 

1. �3=' "$�� "$��) �>% %> [j. ����%���' 

"$��PA8 �3 ����N $0H� &'�) ":&% $0H���). 

2.  ��3A8 �W��5 ���45��� ����� b%=2>!C 

�&,����� &'�) ":&% $0H���) 

�.� [W : 10/2022/ 1. 

    

;ரம்ானம் எண்.32 
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ெபா#ள் எண்.33 

���D�)��� ������ "#$���%� ��� ���&'� (�) &,-) 

"#$���%� ��� J'5��PA8 i� %�� "�&��� &,-)  

"#	_�) ����1�' ��N�� "�&A8) �3A8 24/01/2022 "'- 

��o� 4�����E ��������%�  $����,� Q'-  4�����E�� 

/
��\) ��1�2� i���� 8M�e�������C. 

$. 

[W 
�$��=' ���� 

&%�h� 

����� (6. 

 ����%�) 

G��!������E' 

���� 

%>/%>&% 

&%�h�

�� 4� 

8��N 

&%�h�

�� 4� 

"%�)    

1 

���D�)��� ������ 

"#$���%� ��� 

���&'� (�) &,-) 

"#$���%� ��� 

J'5��PA8 i� %�� 

"�&��� &,-)  

"#	_�) ����1�' 

��N�� "�&A8) �3 

3.25 

[j. "&��!%�' 0.55% - 

[j. ����%���'  0.26% 

S. �%�$' - 0.64% 

�&,�1 8��$�� 4�����E=�D "E�C�� G��!�����                 

%>. [j. "&��!%�', "$��� 4�����E�� f,� &'��%' 

":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 

1. �3=' "$�� "$��) �>% %> [j. "&��!%�' 

"$��PA8 �3 ����N $0H� &'�) ":&% $0H���). 

2.  ��3A8 �W��5 ���45��� ����� b%=2>!C 

�&,����� &'�) ":&% $0H���) 

�.� [W : 10/2022/ 1.    

 

;ரம்ானம் எண்.33 
அ4ம�க்கப்பட்ட6 

 

 

ெபா#ள் எண்.34 

ேபரண்ாம்பட்
 நகராட்"'ல் ெபா6 ?காதாரப் =ரி>ல் உள்ள LCV 

வாகனம் TN23 CW 5833 எண்�ள்ள வாகனத்�ற்  �ளச"் �ட் மற்0ம் 

ஜா'ன்ட் பAதைடந்6 >ட்டதால் அதைன சரி ெசய்ய நகரம்ன்ற 

;ரம்ானம் எண்.83, நாள்.30.06.2021ல் நிரவ்ாக அ4ம� வழங்�யதன் 

ேபரில் அவசர அவ"யம் க+� உள்�ர ் நி0வனத்�ன் [லம் 



>ைலப்3ள்ளி ேகாரப்பட்ட�ல் வரப்ெபற்ற >ைலப்3ள்ளிகளின் >வரம் 

Sழ்வ+மா0. 

வ.எண் நி0வனத்�ன் ெபயர ்   ெதாைக 

1. ரா� �சல் ஒரக்்ஸ்    E. 6,850/- 
2. �பழனி ஆட்ேடா ெமாைபல்ஸ்  E. 7,550/- 
3. ப்ரீ;ப் ஆட்ேடா ெமைபல்ஸ்   E. 8,100/- 
 

அ$வலக  2ப்3 :  
வரிைச எண்.1ல் கா�ம் நி0வனம் ம�ப்D
 வழங்�ய ரா� �சல் 

ஒரக்்ஸ் என்ற நி0வனத்�ன் >ைலப்3ள்ளி ஏற்0 மன்றத்�ன் ஒப்3தல் 
எ�ரே்நாக்� தனிஅ$வலர ் அவரக்ளின் ஒப்3த$ல் ெபற்0 ேவைல 
உத்�ர- வழங்�யைமக்  மன்றம் அ4ம�க்கலாம். 

 
அவசர அவ"யம் க+� பணிைய ேமற்ெகாண்டைமக் ம் 

ெசல>னத் ெதாைக வழங்�யைமக் ம் மன்றம் அ4ம�க்கலாம். 
ந.க.எண்.031/2022/எச1் 
 
;ரம்ானம் எண்.34 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 

ெபா#ள் எண்.35 

ேபரண்ாம்பட்
 நகராட்"'ல் ெபா6 ?காதாரப் =ரி>ல் உள்ள LCV 

வாகனம் TN23 CW 5833 எண்�ள்ள வாகனத்�ற்  3�யதாக 155/80D12 

அள- உள்ள டயர ் ,B3கள் 3�யதாக வாங்க நகரம்ன்ற ;ரம்ானம் 

எண்.83, நாள்.30.06.2021ல் நிரவ்ாக அ4ம� வழங்�யதன் ேபரில் அவசர 

அவ"யம் க+� உள்�ர ்நி0வனத்�ன் [லம் 24.01.2022ல் >ைலப்3ள்ளி 

ேகாரப்பட்ட�ல் வரப்ெபற்ற >ைலப்3ள்ளிகளின் >வரம் Sழ்வ+மா0. 

வ.எண் நி0வனத்�ன் ெபயர ்   ெதாைக 

1. �பாலா� டயரஸ்்  ஒரக்்ஸ்    E. 6,900/- 
2. சஞ்? டயரஸ்்  ,யாத்தம்     E. 7,300/- 
3. �சக்� டயரஸ்்,  ,யாத்தம்    E. 7,600/- 
 

அ$வலக  2ப்3 :  
வரிைச எண்.1ல் கா�ம் நி0வனம்  ைறவான ம�ப்D
 

வழங்�ய �பாலா� டயரஸ்் ஒரக்்ஸ் என்ற நி0வனத்�ன் >ைலப்3ள்ளி 
ஏற்0 மன்றத்�ன் ஒப்3தல் எ�ரே்நாக்� தனிஅ$வலர ் அவரக்ளின் 
ஒப்3த$ல் ெபற்0 ேவைல உத்�ர- வழங்�யைமக்  மன்றம் 
அ4ம�க்கலாம். 

அவசர அவ"யம் க+� பணிைய ேமற்ெகாண்டைமக் ம் 
ெசல>னத் ெதாைக வழங்�யைமக் ம் மன்றம் அ4ம�க்கலாம். 
ந.க.எண்.030/2022/எச1் 
;ரம்ானம் எண்.35 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 
 



ெபா#ள் எண்.36 

ேபரண்ாம்பட்
 நகராட்"'ல் ெபா6 ?காதாரப் =ரி>ல் உள்ள LCV 

வாகனம் TN23 CW 5807 எண்�ள்ள வாகனத்�ற்  �ளச"் பA6கள் சரி 

ெசய்ய நகர ் மன்ற ;ரம்ான எண். 83, நாள்.30.06.2021ல் நிரவ்ாக அ4ம� 

வழங்�யதன் ேபரில் அவசர அவ"யம் க+� உள்�ர ் நி0வனத்�ன் 

[லம் 20.01.2022 அன்0 >ைலப்3ள்ளி ேகாரப்பட்ட�ல் வரப்ெபற்ற 

>ைலப்3ள்ளிகளின் >வரம் Sழ்வ+மா0. 

வ.எண் நி0வனத்�ன் ெபயர ்   ெதாைக 

1. =ரகாஷ் ேமாட்டாரஸ்்     E. 7,600/- 
2. >.>. ஆட்ேடா ெசன்டர ்    E. 8,400/- 
3. ஆட்ேடா கரப்ட்     E. 9,200/- 
 

அ$வலக  2ப்3 :  
வரிைச எண்.1ல் கா�ம் நி0வனம் ம�ப்D
 வழங்�ய =ரகாஷ் 

ேமாட்டாரஸ்் என்ற நி0வனத்�ன் >ைலப்3ள்ளி ஏற்0 மன்றத்�ன் 
ஒப்3தல் எ�ரே்நாக்� தனிஅ$வலர ் அவரக்ளின் ஒப்3த$ல் ெபற்0 
ேவைல உத்�ர- வழங்�யைமக்  மன்றம் அ4ம�க்கலாம். 

 
அவசர அவ"யம் க+� பணிைய ேமற்ெகாண்டைமக் ம் 

ெசல>னத் ெதாைக வழங்�யைமக் ம் மன்றம் அ4ம�க்கலாம். 
ந.க.எண்.032/2022/எச1் 
 
;ரம்ானம் எண்.36 

அ4ம�க்கப்பட்ட6 
 

ெபா#ள் எண்.37 

     ���D�)��� ������=� "�5�C �&� Y����1� "�&!C�� ���) 

$�B0A� �>$ &�0=' ���D���� f,��� �$��� ��>AB� 

���&��!���� �,��2� ���) "�&A8) �3A8 21.01.2022 "'- 

�%N��,� ������ G��!����9�) ���1 4�����E ���9 ��$1A�� 

�&,���W�%� /
�W� 4�����E�� $����,-��C. 

�3=' 4$�) 
%>. [j. 

����%���' 
%>. &�.�$�m  

%>. [j. 

"&��!%�' 

���D�)��� ������=� "�5�C 

�&� Y����1� �,��2� ���) 

"�&A8) �3 

        

6.44,500.00  

          

6.45,000.00  

          

6.46,000.00  

$����,-�� Q'- 4�����E�E� 8��$�5 4�����E 

"E�C�� %>.[j.����%���', ['�$>A8 �3=' "$�� "$��) 

�>% �3�� ��FC i1A� &'��%' ":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 

1. �3=' "$�� "$��) �>% %> [j. ����%���' 

"$��PA8 �3 ����N $0H� &'�) ":&% $0H���). 

2.  ��3A8 �W��5 ���45��� ���C b%=2>!C 

�&,����� &'�) ":&% $0H���) 



�.� [W : 890/2021/ 1.    

;ரம்ானம் எண்.37 
அ4ம�க்கப்பட்ட6 

 

ெபா#ள் எண்.38 

���D�)��� ������ "#$���%� ��� ���&'� (�) &,-) 

"#$���%� ���&��!C�� ��� &'� ���$9' �&�� �&�J�� 

&,-) ��,��2�� �.C������ &,-) �%��� ���>�C) �3A8 

24.01.2022 "'- ��o� 4�����E ��������%�  $����,� Q'-  

4�����E�� /
��\) ��1�2� i���� 8M�e�������C. 

$. 

[W 
�$��=' ���� 

&%�h� 

����� (6. 

 ����%�) 

G��!������E' 

���� 

%>/%>&% 

&%�h�

�� 4� 

8��N 

&%�h�

�� 4� 

"%�)    

1 

���D�)��� ������ 

"#$���%)� ��� 

���&'� (�) &,-) 

"#$���%� 

���&��!C�� ��� &'� 

���$9' �&�� 

�&�J�� &,-) 

��,��2�� �.C������ 

&,-) �%��� ���>�C) 

�3 

2.30 

[j. ����%���' 1.19% - 

[j. "&��!%�'  0.72% 

S. �%�$' - 0.56% 

�&,�1 8��$�� 4�����E=�D "E�C�� G��!�����                 

%>. [j. ����%���', "$��� 4�����E�� f,� &'��%' 

":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 

1. �3=' "$�� "$��) �>% %> [j. ����%���' 

"$��PA8 �3 ����N $0H� &'�) ":&% $0H���). 

2.  ��3A8 �W��5 ���45��� �����-2021 b%=2>!C 

�&,����� &'�) ":&% $0H���) 

�.� [W : 10/2022/ 1. 

;ரம்ானம் எண்.38 
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ெபா#ள் எண்.39 

���D�)��� ������=� cF�&  !%�� � 7th SHPC %���%' /
 

$�H����� 12 [W3A��=��5 BOV-�� �.��B ��'���� i1��� 

b��=� ���5.  �,�&�) Q'- �W\=� ��AB�H8�P) ��1 

i1A����� ��'����A8 $!C��C.   !� ��AB�HB,8 &A8) 

8������ &��) [��C? ��'- ��&�A8) �3 �����-$��� �.��B 

��� $��5H��� �9 ��FC ����� �$W1 6.8,30,000/-A8 &%�h� 

���� ��F�������C.  cF�& �3=' "$�� "$��) �>% 

 )&%�h�1,8 �9� b�$�� ":&%;),  ?���45��� ������ ���C 

b% 2021-22�  >!C �&,����� &'��%' ":&% ������� ��� &'� 

k�&�5 [W.84 ���.30.06.2021-'�1 �����,- i1N,- ���C. 



������ b�$�� K�D�� "$��E' 17.11.2020) ��% 

Y,�MA��='�1 15$C &�%� b% 8. ��1� &�'�) 2020-21� 

$����,� &�'�� ����� 6.129.00  ����%� 81a� �3�� &,-) 

%�A�SN �&��W�& �3�� ��'���� "MN-��������C. 

 

������ ���C b% ���%� "�4�  ���� ���D�%5�� 

 ��3=�5 ������ b�$�� K�D�9' Y,�MA��='�1 15$C &�%� 

b% 8. ��1� &�'�) 2020-21� %�A�SN �&��W�& �3=' /
 

��F%� &'��%' e'�5,� �$W1;),  ?���45��� 15$C b%A8. 

��1� &�'�) 2020-212>!C �����=�5 b% &�,�) ��FC ��1�� 

�����=�5 $0H� &'��%' ":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 

1. �&,�1 �3=�5 15$C &�%� b% 8. ��1� &�'�) 2020-21 

�3�E' /
 ��F%� e'�5,� ":&%A����B�C. 

2. �&,�1 �3A��5 ���45��� 15$C b%A8. ��1� &�'�) 

2020-212>!C �����=�5 b% &�,�) ��FC ��1�� 

�����=�5 $0H� ":&%A����B�C. 

�.� [W : 261/2021/ 1.    

;ரம்ானம் எண்.39 
அ4ம�க்கப்பட்ட6 

 

ெபா#ள் எண்.40 

���D�)��� ������=� cF�&  !%�� � 7th SHPC %���%' /
 

$�H����� 5 [W3A��=��5 BOV-�� �.��B ��'���� i1��� 

b��=� ���5.  �,�&�) Q'- �W\=� ��AB�H8�P) ��1 

i1A����� ��'����A8 $!C��C.   !� ��AB�HB,8 &A8) 

8������ &��) [��C? ��'- ��&�A8) �3 �����-$��� �.��B 

��� $��5H��� �9 ��FC ����� �$W1 6.3,50,000/-A8 &%�h� 

���� ��F�������C.  cF�& �3=' "$�� "$��) �>% 

 )&%�h�1,8 �9� b�$�� ":&%;),  ?���45��� ������ ���C 

b% 2021-22�  >!C �&,����� &'��%' ":&% ������� ��� &'� 

k�&�5 [W.84 ���.30.06.2021-'�1 �����,- i1N,- ���C. 

������ b�$�� K�D�� "$��E' 17.11.2020) ��% 

Y,�MA��='�1 15$C &�%� b% 8. ��1� &�'�) 2020-21� 

$����,� &�'�� ����� 6.129.00  ����%� 81a� �3�� &,-) 

%�A�SN �&��W�& �3�� ��'���� "MN-��������C. 

������ ���C b% ���%� "�4�  ���� ���D�%5�� 

 ��3=�5 ������ b�$�� K�D�9' Y,�MA��='�1 15$C &�%� 

b% 8. ��1� &�'�) 2020-21� %�A�SN �&��W�& �3=' /
 

��F%� &'��%' e'�5,� �$W1;),  ?���45��� 15$C b%A8. 

��1� &�'�) 2020-212>!C �����=�5 b% &�,�) ��FC ��1�� 

�����=�5 $0H� &'��%' ":&%A8 �$A����B�C. 

"#$�� 8M��: 



1. �&,�1 �3=�5 15$C &�%� b% 8. ��1� &�'�) 2020-21 

�3�E' /
 ��F%� e'�5,� ":&%A����B�C. 

2. �&,�1 �3A��5 ���45��� 15$C b%A8. ��1� &�'�) 

2020-212>!C �����=�5 b% &�,�) ��FC ��1�� 

�����=�5 $0H� ":&%A����B�C. 

�.� [W : 261/2021/ 1.    

 

;ரம்ானம் எண்.40 
அ4ம�க்கப்பட்ட6 

 

ெபா#ள் எண்.41 

���D�)��� ������ K�D���� ��'���1#�� ���2��� �� $W1 

[W TN23 AU 4626 ['� ��� $��5) ��!� 2008-) KW� �%��� $�H�����, 

"��5 15.02.2008-� �%N ��FC ��� i��=�  �A����� $>B�C. 

 '��� ��% $�� $W1 �1� B������� Y&�� 6,80,000 K8)  !� $W1 

"�Y $S�����2'�1 10 KW��PA8� "��C Q'- ���) B��� ���9� 

�SN ��F���� �$W�) TN23 AU 4626 [':�� $��5) $�H����� 14 

KW��� KB4�� ���D�%5�� "!� $W1�� �SN ��F����� "�,8 

�%��� K�D���>A8 �%��� MAHINDRA BOLERO $��5) $�H� ":&% $0H� 

���9;) �&#) ������ ���M���� ��'���1,8 [!�4� $��5)  ���� 

���D���� �����-) %�� �3��� KFN 81a� 4b����) 8M�C KFN 

�&,����� ��&&�� ��� ���D���� ������ ���M���� �%��� "#$�� 

��'���1,8 MAHINDRA BOLERO $��5) $�H� �9� ":&%;) &,-) 

���&'�� ���$� ��'���1,8 [!�4� $��5)  ���� ���D�%5�� ��� 

&'� ���$>A8 �%��� MAHINDRA BOLERO $��5) $�H� �9� ":&% $0H� 

������ b�$��  �A8��, ��'�5 "$��PA8 �1�) �$A� &'��%' 

":&% �$A����B�C 

$.[W $��5 4��) ��'���C) "#$�� 
����� ���$�5 

����� 6.  ����%� 

1. MAHINDRA BOLERO CHAIRMAN 8.55 

2. MAHINDRA BOLERO COMMISSIONER 8.55 

3. MAHINDRA BOLERO ENGINEER 8.55 

 

"#$�� 8M��: 

&'�) ":&% "EA���) 

�.� [W : 169/2022/ 1.    
                  



;ரம்ானம் எண்.41 
அ4ம�க்கப்பட்ட6 

    

���>����>����>����>�    [W[W[W[W.42.42.42.42    

�������, �	
��� &�b� ����� K�D�), ��'�5 "$��E' �1�) 

�.�.[W.E3-A1/3269/2020-1, ���.18.10.2021� �	
��� ������ ������ ����� 

2021 �$)��/ 1�)�� 2021 &��H�E� ���� �����A���������� ���D�)��� 

������=' �����D ������ ����� �3���5 $�A8?��$1 "�&���, 

$�A���� ��1�� "?�1���, $�A8?U�� (Ballot paper) &,-) Booth Slip "?�1���, 

$�A8��%N "#$����, &W�� "#$����, $�A8 [W3A�� "#$���� 

&,-) ����� "#$���� &%�X%�), $�A8?��$1 �&�H�E)� �.�.1.4. ��&�� 

"�&���, $�A8? ��$1 �&�H���  g1��� [����, $�A8? ��$1 

�&�H�PA8 ����� ���>��� [��C ���#) $��5 $���� $�A8 

[W3A�� �&�) "�&���, �3_ �)&!�&�5 ��� [�A8) �>4��, ����� 

�������5 ���>��� ���� ��F� &,-)  �� ���45H�� �&,����� 

�$W1 K8) ������ ���45) 6.30.00  ����%,8 ���&'� k�&�5) 

[W.120, ���.01.10.2021' �1, ����� ���45) �&,���������C.    

�&#),  !������=' ������ ������ ����� �������5 ���45H�� 

�&,����� �$W1;����� (����� K8) ������ ���45)                   

6.20.00  ����%,8 &'��%' ":&%A8 �$A����B�C.  

"#$�� 8M�� :  

1. &'�) ":&%A���). 

2. �����D ������ ����� ���45�%�5 $>$�F $�45 b%=2>!C 

���N��� �&,����� &'�) ":&%A���). 

3. ����2� ���N ��F� $����-) b%=2>!C e'5� $>$�F b%A8 �� 

��FC �����N) &'�) ":&%A���). 
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தனி அ$வலர ்(ம)ஆைணயாளர ்

ேபரண்ாம்பட்
 நகராட்" 


