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13.05.2022 பபொருள்ண்.1 

இந்நகொட்சியில் ரிலொயு தகன மடை கடயஞர் நகர்ப்பும மம்பொடு 

2022-2023 திட்ைத்தில் ரூ.1.50 மகொடி திட்ை திப்பீட்டில் அடப்பதற்கு தமிழ்நொடு சட்ைன்ம கூட்ைத்பதொைர் 

2022-2023 –ல்  அறிவிப்பு லப்பபற்மது. அதன் படி இந்நகொட்சிக்கு பசொந்தொன திருத்தணி சொடயயில் சர்மல 

ண்.322/1 –ல் 400 ச.மீட்ைர் உள்ர இைத்தில் மற்படி பணிகள் மற்பகொள்ர நகொட்சி நிர்லொக இக்குநர், 

பசன்டன அலர்களின் நிர்லொக அனுதி பபம உரி பிமடன அனுப்பி டலக்க ன்மத்தின் அனுதிக்கு 

டலக்கப்படுகிமது. 

அலுலயக்குறிப்பு :- 

1. ன்மம் ஒப்புதல் அளிக்கயொம். 

2. அலச அலசிம் கருதி ன்ம ஒப்புதடய திர்மநொக்கி நக ன்ம தடயலர் அலர்களின் முன் 

அனுதியின் மபரில் ரிலொயு தகனமடை அடப்பதற்கு நகொட்சி நிர்லொக இக்குநர், பசன்டன 

அலர்களிைம் நிர்லொக அனுதி பபம உரி பிமடன அனுப்பி டலக்கப்பட்ைதற்கு ன்மம் 

ஒப்புதல் அளிக்கயொம். 

(ந.க.ண்.137/2022/இ1) 
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13.05.2022 பபொருள்ண்.2 

இந்காட்சியில் புதிாக அலுனக கட்டிடம் , திணசரி சந்த  கதடகள் ற்றும் கண எரிாயு மதட 

கட்டுற்காண தணிகள் மற்ககாள்ப ண் தரிமசாதண கசய்ப்தட்ட மண்டியுள்பது . அற்காண தணிகதப 

மற்ககாண்டு உரி அறிக்தக அளிக்குாறு முல்ர் மிழ்ாடு அசு கதாறியில் கல்லூரி, ர்புரி அர்களிடம் 

இவ்லுனக கடித்தின் ாயினாக மகாப்தட்டதின் மதரில் முல்ர் மிழ்ாடு கதாறியில் கல்லூரி , ர்புரி 

அர்களின் கடிம் எண் .GLE/DPI/CIVIL/SOIL/2022/C.051(B) ாள்.28.04.2022 –ல்   ரூ .53,100/-( ரூதாய் ஐம்தத்தி 

மூன்நாயித்து நூறு ட்டும்) கசலுத்துாறு கரிவிக்கப்தட்டுள்பது. அன்தடி முல்ர் GCE (Consultancy Charges) 

Ô®khd v© .63 

x¥òjš 

më¡f¥g£lJ  

 



ங்கி கக்கு எண் .1271101040476 கணா ங்கி, ர்புரி என்ந கதரில் RTGS –ன் ாயினாக  ரூ .53,100/- த 

கதாது நிதியிலிருந்து கசலுத் ன்நத்தின் அனுதிக்கு தக்கப்தடுகிநது. 

 

 அலுனக்குறிப்பு :- 

1. ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. அச அசிம் கருதி ன்ந ப்புதன எதிர்மாக்கி க ன்ந தனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் முல்ர் GCE (Consultancy Charges ) ர்புரி அர்களுக்கு ரூ .53,100/- 

த RTGS –ன் மூனம் கதாது நிதியிலிருந்து கசலுத்ப்தட்டற்கு ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம். 

(.க.எண்.113/2022/அ1) 

 
13.05.2022 பபொருள்ண்.3 

இந்காட்சியில் புதிாக திணசரி சந்த கதடகள் கட்டுற்காண தணி மற்ககாள்ப கட்டிடத்தின்  

ஸ்தித்ன்த கண்டறிப்தட மண்டியுள்பது . அற்காண தணியிதண மற்ககாண்டு உரி அறிக்தக 

அளிக்குாறு முல்ர் மிழ்ாடு அசு கதாறியில் கல்லூரி , ர்புரி அர்களிடம் இவ்லுனக கடித்தின் 

ாயினாக மகாப்தட்டதின் மதரில் முல்ர் மிழ்ாடு கதாறியில் கல்லூரி , ர்புரி அர் களின் கடிம் 

எண்.GLE/DPI/CIVIL/SOIL/2022/C.051(A) ாள்.28.04.2022 –ல்   ரூ .8260/-( ரூதாய் எட்டாயித்து இருநூற்று 

அறுதது ட்டும் ) கசலுத்துாறு கரிவிக்கப்தட்டுள்பது . அன்தடி முல்ர் GCE (Consultancy Charges ) ங்கி 

கக்கு எண் .1271101040476 கணா ங்கி , ர்புரி என்ந கதரில் RTGS –ன் ாயினாக  ரூ .8260/- த கதாது 

நிதியிலிருந்து கசலுத் ன்நத்தின் அனுதிக்கு தக்கப்தடுகிநது. 

 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. அச அசிம் கருதி ன்ந ப்புதன எதிர்மாக்கி க ன்ந தனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் முல்ர் GCE (Consultancy Charges) ர்புரி அர்களுக்கு ரூ.8260/- த 

RTGS –ன் மூனம் கதாது நிதியிலிருந்து கசலுத்ப்தட்டற்கு ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம். 

(.க.எண்.113/2022/அ1) 
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13.05.2022 பபொருள்ண்.4 

மசாளிங்கர் மதரூாட்சிாக இருந்மதாது குபக்கானர் தணியிடம்  28.02.2018 முல் காலிாக உள்ப  

தணியிடத்திற்கு இணசுற்சி முதநயில் தணியிடம் மாற்றி விக்க திணனர் கசய்திாளில் 14.01.2020  ற்றும் 

திணந்தி கசய்திாளில் 14.01.2020 –ல்  விபம்தம் தடுத்ப்தட்டது . அற்குண்டாண விபம்த கட்டம் Bright 

Advertising, Chennai நிறுணத்தின் தப்தட்டில் எண் . 7967, ாள்.17.01.2020 –ல் ரூ .9195/- ங்குாறு 

தப்தட்டில் ப்கதற்றுள்பது . இற்காண காதகயிதண மற்தடி நிறுணத்திற்கு ங்க ன்நத்தின் 

அனுதிக்கு தக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக்குறிப்பு :-  

ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம்.  

 (.க.எண். 81/2018/ அ1) 

 

. 
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13.05.2022 பபொருள்ண்.5 

மசாளிங்கர் மதரூாட்சிாக இருந்மதாது 2021-2022  ஆம் ஆண்டுக்காண ருடாந்தி ப்தந்புள்ளி குத்தக 

ஏன அறிவிப்பு ாதன னர் கசய்திாளில் 09.02.2021 –ல் விபம்தம் தடுத்ப்தட்டது . அற்குண்டாண விபம்த 

கட்டம் Bright Advertising, Chennai நிறுணத்தின் தப்தட்டில் எண் .10235, ாள்.10.02.2021 –ல் ரூ .9260/- 

ங்குாறு தப்தட்டில் ப்கதற்றுள்பது . இற்காண காதகயிதண மற்தடி நிறுணத்திற்கு ங்க 

ன்நத்தின் அனுதிக்கு தக்கப்தடுகிநது. 

 

அலுனக்குறிப்பு :-  

ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம்.  

 (.க.எண்.  27/2021/இ1) 
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13.05.2022 பபொருள்ண்.6  

மசாளிங்கர் மதரூாட்சிாக இருந்மதாது 2020-2021 முல்  2021-2022  த ாசந்த , திணசரி ார்ககட் , 

மதரூந்து நிதன சுங்கம் , ஆடு காட்டியில் ஆடு அறுக்கும் சுங்கம் மூன்நாண்டுகளுக்கு குத்தக சூல் கசய் 

திணகன் கசய்திாளில் 19.02.2020 –ல் விபம்தம் தடுத்ப்தட்டது . அற்குண்டாண விபம்த கட்டம் Bright 

Advertising, Chennai நிறுணத்தின் தப்தட்டில் எண் .8214, ாள்.19.02.2020 –ல் ரூ .4252/- ங்குாறு 

தப்தட்டில் ப்கதற்றுள்பது . இற்காண காதகயிதண மற்தடி நிறுணத்திற்கு ங்க ன்நத்தின் 

அனுதிக்கு தக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக்குறிப்பு :-  

ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம்.  

 (.க.எண். 51/2021/அ1) 
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13.05.2022 பபொருள்ண்.7 

மசாளிங்கர் காட்சி தகுதியில் திநந் களியில் னம் கழித்ல் இல்னா காட்சிாக 

பிகடணதடுத்ப்தட்டுள்பது. இது காடர்தாக கதாதுக்கள் ங்களின்   ஆட்மசதத ற்றும் கருத்துகதப 

ஆதர், மசாளிங்கர் காட்சி அர்களுக்கு கரிவிக்கமகாரி இந்து மிழ்திதச கசய்திாளில் 03.03.2022 

விபம்தம் கசய்ப்தட்டது . அற்குண்டாண விபம்த கட்டம் Bright Advertising, Chennai நிறுணத்தின் 

தப்தட்டில் எண் . 638, ாள் 03.03.2022 –ல் ரூ .4032/- ங்குாறு தப்தட்டில் ப்கதற்றுள்பது . 

இற்காண காதகயிதண மற்தடி நிறுணத்திற்கு ங்க ன்நத்தின் அனுதிக்கு தக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக்குறிப்பு :-  

ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம்.  

 (.க.எண். 30/2021/எச்1) 
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13.05.2022 பபொருள்ண்.8 

 மசாளிங்கர் மதரூாட்சிாக இருந்மதாது தூய்த தணிாபர் தணியிடம்        10.08.2019 முல் காலிாக உள்ப 

தணியிடத்திற்கு இணசுற்சி முதநயில் தணியிடம் மாற்றி விக்க திணனர் கசய்திாளில் 25.01.2020 ற்றும் 

திணகன் கசய்திாளில் 29.02.2020 –ல்  விபம்தம் தடுத்ப்தட்டது . அற்குண்டாண விபம்த கட்டம் Bright 

Advertising, Chennai நிறுணத்தின் தப்தட்டில் எண் . 8035, ாள்.25.01.2020 –ல் ரூ .7211/- ற்றும் 8291 

ாள்.29.02.2020 –ல் ரூ .4592/- -ம் காத்ம் ரூ .11803/- ங்குாறு தப்தட்டில் ப்கதற்றுள்பது . 

இற்காண காதகயிதண மற்தடி நிறுணத்திற்கு ங்க ன்நத்தின் அனுதிக்கு தக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக்குறிப்பு :-  

ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம்.  

 (.க.எண்.  81/2018/அ1) 
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மசாளிங்கர் கன்ந உறுப்பிணர்கள் மர்ல் 2022இல் தடகதற்நப்மதாது   திரு.என்.சீனிாசன் மசாளிங்கர் அர்கள் 

ாக்கு எண்ணும் தத்திதண ானாஜாமதட்தட அறிஞர் அண்ா அசு களிர் கதன கல்லூரியிருந்து மசாளிங்கர் 

தகுதியில் அதக்கக் மகாரி கசன்தண உர்நீதின்நத்தில் க்கு W.P.No.3087/2022ல் ாநின மர்ல் ஆதம் 

கசன்தண அர்கதப முல் பிதிாதிாகவும் , ாட்ட ஆட்சிர் , இாணிப்மதட்தட இண்டாது பிதிாதிாகவும் 

ற்றும் மர்ல் டத்தும் அலுனர் மசாளிங்கர் மூன்நாது பிதிாதிாகவும் மசர்த்து க்கு காடப்தட்டது . 

இவ்க்கிதண இந்காட்சி சார்தாக டத்திக் ககாடுக்குாறு    திரு . பி.முத்துக்குார்  அசு க்கறிஞர் கசன்தண உர் 

நீதின்நம் கசன்தண அர்கதப மகாப்தட்டது . இவ்க்கிதண இந்காட்சி சார்தாக டத்துற்காண க்கறிஞர் 

கட்டம் ரூ .25000/-(ரூதாய் இருதத்தி ஜந்ாயிம் ட்டும் ) ங்குாறு 15.02.2022 ந் மதியில் கடித்தில் மகாரியுள்பார் . 

திரு.பி.முத்துக்குார் க்கறிஞர் அர்களுக்கு கட்டம் ரூ .25000/-த ங்க ன்நத்தின் அனுதிக்கு 

தக்கப்தடுகிநது. 

 அலுனக்குறிப்பு :- 

ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம்.  

(.க.எண்.  61/2018/அ1) 
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13.05.2022 

 

பபொருள்ண்.10 மசாளிங்கர் மதரூாட்சிாக இருந்ப் மதாது மசாளிங்கர் ஏரியில் உள்ப ஆழ்துதப கிறு அதத்து நீர் 

மக்கத் காட்டி அதத்ல் , முனீஸ்ன் மகாயில் கருவில் சிகண்ட் மதர்பிபாக் சாதன அதத்ல் , 

திருக்குபமடு கரு கன் ன்னிர் கரு இதக்கும் குறுக்கு கருவில் கால்ாய் அதக் கும் தணிகளுக்கு 

ப்தந்ப் புள்ளி மகா திணத்ந்தி கசய்தித்ாளில் 16.11.2019இல் விபம்தப்தடுத்ப்தட்டது . அற்காண விபம்த 

கட்டம் Bright Advertising, Chennai நிறுணத்தின் த தட்டில் எண் 7710    ாள்.18.11.2019இல் ரூ .3906/- 

ங்குாறு தப்தட்டில் ப் கதற்றுள்பது. இற்காண காதகத மற்தடி நிறுணத்திற்கு ங்க ன்நத்தின் 

அனுதிக்கு தக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு : 

ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம். 

(.க.எண். 143/2019/அ1) 
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பபொருள்ண்.11 

மசாளிங்கர் மதரூாட்சிாக இருந்ப் மதாது ார்டு எண் -14. மசாளிங்கர் ஏரிக்கு மற்மக காண்டனம் கற்மக ற்றும் 

அஸ்மந்பும் டக்கு தகுதியில் இதடயில் உள்ப விசா நினங்களுக்கு இதப்பு சாதன ற்றும் கல்கட்டு 

அதக்கும் தணிகளுக்கு ப்தந்ப் புள்ளி மகா திணத்ந்தி கசய் தித்ாளில் 10.12.2021இல் விபம்தப்தடுத்ப்தட்டது . 

அற்காண விபம்த கட்டம் Bright Advertising, Chennai நிறுணத்திணல் த தட்டில் எண் .743. ாள்.15.12.2021இல் 

ரூ.2688/- ங்குாறு தப்தட்டில் ப் கதற்றுள்பது . இற்காண காதகத மற்தடி நிறுணத்திற்கு ங்க 

ன்நத்தின் அனுதிக்கு தக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக குறிப்பு : 

 ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம். 

(.க.எண். 45/2021/அ1) 
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பபொருள்ண்.12 

இந்காட்சியில் ஸ்ரீனட்சமி சிம்சுாமி திருக்மகாயில் சித்தித திருவிாத முன்னிட்டு மர் கசல்லும் 

சாதனகபாண சன்ணதி கரு , மதாஸ்டாபீஸ் கரு ற்றும் காந்தி மாடு ஆகி சாதனகதப சீதக்கும் தணிக்கு 

ாரிக்கப்தட்ட திப்பீடு காதக ரூ .3.00 இனட்சம் கதாது நிதியிலிருந்து மற்ககாள்ப  ன்நத்தின் அனுதிக்கு 

தக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. அச அசிம் கருதி ன்ந ப்புதன எதிர்மாக்கி க ன்ந தனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் ப்தந்புள்ளி மகாரிதண ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம். 

(.க.எண். 159/2022/அ1) 
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பபொருள்ண்.13 

இந்காட்சியில் ஸ்ரீனட்சமி சிம்சுாமி திருக்மகாயில் சித்தித         திருவிாத முன்னிட்டு சாதனகதப 

சீதக்கும் தணிக்கு ாரிக்கப்தட்ட திப்பீடு காதக ரூ .3.00 இனட்சம் தீப்பீட்டில் மர் கசல்லும் சாதனகபாண 

சன்ணதி கரு , மதாஸ்டாபீஸ் கரு ற்றும் காந்தி மாடு ஆகி சாதனகதப சீதக்கும் தணிக்கு 06.05.2022-ம் 

மதி ப்தந்ப்புள்ளி மகாப்த ட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு ப்தந்ப்புள்ளிகள் ப்கதற்றுள்பத ன்நத்தின் 

தார்தக்கும் முடிவிற்கும் தக்கப்தடுகின்நது 

 

. 

 

 

 

 

 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் ப்புல் 

அளிக்கனாம்.  

2. அச அசிம் கருதி ன்ந ப்புதன எதிர்மாக்கி கன்நத்தனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் மற்தடி தணிக்கு திரு,.மக.சுந்ர்ாஜன், காட்சி ப்தந்ார் அளித்துள்ப 0.12 

% குதநாண ப்தந்புள்ளி ஏற்கப்தட்டு தணிஆத ங்கிற்கு ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம். 

 (.க.எண். 159/2022/அ1) 

 

. 

எண் 

ப்தந்ார் 

கதர் 
காதக ரூ 

1 

மக.சுந்ர்ாஜன் 

காட்சி ப்தந்ார் 

மசாளிங்கர் 

 

0.12 % 

(திப்பீடு விகித்த விட குதநவு) 

2 

பி.ர்ன் 

காட்சி ப்தந்ார் 

மசாளிங்கர் 

 

1.20 % 

(திப்பீடு விகித்த விட அதிகம்) 
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13.05.2022 

 

பபொருள்ண்.14 

க்கு ாம திட்டம் கீழ் காட்சி நிர்ாக இக்குர் , கசன்தண அர்களின் கசல்முதநகள் கடி 

.க.எண்.27519-35/2021/P2 ாள்.30.03.2022-ல் 2021-2022 ஆம் ஆண்டு நிதி துக்கீட்டில் காதக ரூ .6.90 

இனட்சம் தீப்பீட்டில் மசாளிங்கர் காட்சி ககாண்டதாதபம் தகுதியில் சிசிடி .வி மகா அதக்கும் தணிக்கு 

28.04.2022-ம் மதி ப்தந்ப்புள்ளி மகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு ப்தந்ப்புள்ளிகள் ப்கதற்றுள்பத 

ன்நத்தின் தார்தக்கும் முடிவிற்கும் தக்கப்தடுகின்நது. 

.எ ப்தந்ார் கதர் காதக ரூ 
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அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. அச அசிம் கருதி ன்ந ப்புதன எதிர்மாக்கி கன்நத்தனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் சி .சி.டி.வி மகா அதக்கும் தணிக்கு திரு ,.மக.சுந்ர்ாஜன், காட்சி 

ப்தந்ார் அளித்துள்ப 0.10 % குதநாண ப்தந்புள்ளி ஏற்கப்தட்டு தணிஆத 

ங்கிற்கு ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம். 

 (.க.எண்.  39/2022/அ1 

 

 

ண் 

1 மக.சுந்ர்ாஜன், 

காட்சி ப்தந்ார் 

மசாளிங்கர் 

0.10 % 

(திப்பீடு விகித்த விட குதநவு) 

2 பி.ர்ன், 

காட்சி ப்தந்ார் 

மசாளிங்கர் 

1.88 % 

(திப்பீடு விகித்த விட அதிகம்) 

13.05.2022 

 

பபொருள்ண்.15 

க்கு ாம திட்டம் கீழ் காட்சி நிர்ாக இக்குர் , கசன்தண அர்களின் கசல்முதநகள் கடி 

.க.எண்.27519-35/2021/P2 ாள்.30.03.2022-ல் 2021-2022 ஆம் ஆண்டு நிதி துக்கீட்டில் காதக ரூ.7.80 

இனட்சம் தீப்பீட்டில் மசாளிங்கர் காட்சி மதரூந்து நிதன தகுதியில் சிசிடி .வி மகா அதக்கும் தணிக்கு 

28.04.2022-ம் மதி ப்தந்ப்புள்ளி மகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு ப்தந்ப்புள்ளிகள் ப்கதற்றுள்பத 

ன்நத்தின் தார்தக்கும் முடிவிற்கும் தக்கப்தடுகின்நது. 

.

எ

ண் 

ப்தந்ார் கதர் காதக ரூ 

1 மக.சுந்ர்ாஜன், 

காட்சி ப்தந்ார் 

மசாளிங்கர் 

 

              0.10 % 

(திப்பீடு விகித்த விட குதநவு) 
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2 பி.ர்ன், 

காட்சி ப்தந்ார் 

மசாளிங்கர் 

1.30 % 

(திப்பீடு விகித்த விட அதிகம்) 

அலுனக்குறிப்பு :- 

1. ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. அச அசிம் கருதி ன்ந ப்புதன எதிர்மாக்கி கன்நத்தனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் சி .சி.டி.வி மகா அதக்கும் தணிக்கு திரு ,.மக.சுந்ர்ாஜன், காட்சி 

ப்தந்ார் அளித்துள்ப 0.10 % குதநாண ப்தந்புள்ளி ஏற்கப்தட்டு தணிஆத 

ங்கிற்கு ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம். 

    (.க.எண். 39/2022/அ1) 

 

 
13.05.2022 

 

பபொருள்ண்.16 

க்கு ாம திட்டம் கீழ் காட்சி நிர்ாக இக்குர் , கசன்தண அர்களின் கசல்முதநகள் கடி 

.க.எண்.27519-35/2021/P2 ாள்.30.03.2022-ல் 2021-2022 ஆம் ஆண்டு நிதி துக்கீட்டில் காதக ரூ.8.25 

இனட்சம் தீப்பீட்டில் மசாளிங்கர் காட்சி அண்ாசாதன தகுதியில் சிசிடி .வி மகா அதக்கும் தணிக்கு 

28.04.2022-ம் மதி ப்தந்ப்புள்ளி மகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு ப்தந்ப்புள்ளிகள் ப்கதற்றுள்பத 

ன்நத்தின் தார்தக்கும் முடிவிற்கும் தக்கப்தடுகின்நது. 

.எ

ண் 

ப்தந்ார் கதர் காதக ரூ 

1 மக.சுந்ர்ாஜன், 

காட்சி ப்தந்ார் 

மசாளிங்கர் 

0.10 % 

(திப்பீடு விகித்த விட குதநவு) 

2 பி.ர்ன், 

காட்சி ப்தந்ார் 

மசாளிங்கர் 

1.55 % 

(திப்பீடு விகித்த விட அதிகம்) 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. அச அசிம் கருதி ன்ந ப்புதன எதிர்மாக்கி கன்நத்தனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் சி .சி.டி.வி மகா அதக்கும் தணிக்கு திரு ,.மக.சுந்ர்ாஜன், காட்சி 
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ப்தந்ார் அளித்துள்ப 0.10 % குதநாண ப்தந்புள்ளி ஏற்கப்தட்டு தணிஆத 

ங்கிற்கு ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம். 

 (.க.எண். 39/2022/அ1) 

 
13.05.2022 

 

பபொருள்ண்.17 

க்கு ாம திட்டம் கீழ் காட்சி நிர்ாக இக்குர் , கசன்தண அர்களின் கசல்முதநகள் கடி 

.க.எண்.27519-35/2021/P2 ாள்.30.03.2022-ல் 2021-2022 ஆம் ஆண்டு நிதி துக்கீட்டில் காதக ரூ.8.35 

இனட்சம் தீப்பீட்டில் மசாளிங்கர் க ாட்சி தஜார் கரு தகுதியில் சிசிடி .வி மகா அதக்கும் தணிக்கு 

28.04.2022-ம் மதி ப்தந்ப்புள்ளி மகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு ப்தந்ப்புள்ளிகள் ப்கதற்றுள்பத 

ன்நத்தின் தார்தக்கும் முடிவிற்கும் தக்கப்தடுகின்நது 

.எண் ப்தந்ார் கதர் காதக ரூ 

1 மக.சுந்ர்ாஜன், 

காட்சி ப்தந்ார் 

மசாளிங்கர் 

0.10 % 

(திப்பீடு விகித்த விட குதநவு) 

2 பி.ர்ன், 

காட்சி ப்தந்ார் 

மசாளிங்கர் 

0.98 % 

(திப்பீடு விகித்த விட அதிகம்) 

 

அலுனக்குறிப்பு :- 

1. ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. அச அசிம் கருதி ன்ந ப்புதன எதிர்மாக்கி கன்நத்தனர் அர்களின் 

முன் அனுதியின் மதரில் சி .சி.டி.வி மகா அதக்கும் தணிக்கு திரு ,.மக.சுந்ர்ாஜன், 

காட்சி ப்தந்ார் அளித்துள்ப 0.10 % குதநாண 

ப்தந்புள்ளி ஏற்கப்தட்டு தணிஆத ங்கிற்கு ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம். 

         (.க.எண். 39/2022/அ1) 
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13.05.2022 

 

பபொருள்ண்.18 

இந்காட்சி எல்தனக்குட்தட்ட ார்டு எண் .27 ா கருவில்  சிறுதானம் அதக்கும் தணிக்கு ாரிக்கப்தட்ட 

திப்பீடு காதக ரூ .1.80 இனட்சம் கதாது நிதியிலிருந்து மற்ககாள்ப ன்நத்தின் அனுதிக்கு 

தக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம். 

2. 2022-2023 –ம் ஆண்டு  வு –கசனவு திட்டத்தில் மசர்த்து கதாது  நிதியிலிருந்து 

கசனவிணத்த மற்ககாள்ப ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

 (.க.எண்.  160/2022/அ1 ) 
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13.05.2022 

 

பபொருள்ண்.19 

இந்காட்சிக்கு கசாந்ாண கீழ்கண்டுள்ப குத்தக இணங்களுக்கு 11.05.2022 –ந் மதின்று 

கதாதுஏனம்/ப்தந்புள்ளி மகாப்தட்டது . இதில் கீழ்கண்டுள்ப தர்கள் உரி தப்புத்காதக ற்றும் 

காப்புத்காதக கசலுத்தி கதாது ஏனத்தில் கனந்து ககாண்டணர் . ப்தந்புள்ளியில் எரும் தப்புத்காதக 

ற்றும் காப்புத்காதக கசலுத்ாால் ப்தந்புள்ளி எரும் ககாடுக்கப்தடவில்தன. 

.எ

ண் 

குத்தக 

இணம் 

கதாது ஏனத்தில் 

கனந்துக்ககாண்டர்கள் 

அசாங்க 

திப்பு 

ஏனம் 

மகள்வி 

காதக 

1 ாச்சந்த 

சுங்கம் 

சூலிக்கும் 

உரிம் 

1. திரு.பி.மக.கங்கமடசன், 

14/10, கசங்குந்ர்த்தட கரு ,         

மசாளிங்கர் 

2. திரு.எஸ்.முளி, 

 30, கன் ன்னிர் கரு ,  

மசாளிங்கர். 

3. திரு.ஆர்.சுப்பிணி,  

    சித்தூர் கயின் மாடு,மசாளிங்கர் 

4. திரு.எஸ்.எல்.தாபு, 

ஆர்.மக.மதட்தட,, திருள்ளூர் 

 

 

 

8,10,000 

 

ஏனம் மகா 

எரும் 

முன் 

வில்தன 
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2 மதரூந்து 

நிதன 

சுங்க 

கட்டம் 

1. திரு.பி.மக.கங்கமடசன், 

  14/10, கசங்குந்ர் த்ாதடகரு,    

  மசாளிங்கர் 

2. திரு.எஸ்.எல்.தாபு, 

ஆர்.மக.மதட்தட,திருள்ளூர் 

3.  திரு.எஸ்.முளி, 

30, கன் ன்னிர் கரு,  

 மசாளிங்கர். 

4. திரு..கங்கமடசன், மசாளிங்கர் 

5.  திரு.மக.ாகாஜி மசாளிங்கர் 

6. திரு.சி.டி.தானாஜி, மசாளிங்கர் 

 

 

3,25,000 

ஏனம் மகா 

எரும் 

முன் 

வில்தன 

3 ககாண்ட 

தாதபம் 

கட்ட 

கழிப்பிடம்  

திரு.எஸ்.எல்.தாபு,ஆர்.மக.மதட்தட, 

திருள்ளூர்  

55,000 ம தர் 

ட்டும் 

ஏனத்தில் 

கனந்து 

ககாண்டார். 

4 மதரூந்து 

நிதனம் 

கட்ட 

கழிப்பிடம் 

1. திரு.எஸ்.எல்.தாபு, 

ஆர்.மக.மதட்தட, திருள்ளூர் 

2. திரு.மக.ாகாஜி மசாளிங்கர் 

 

5,60,000/- 

ஏனம் மகா 

எரும் 

முன் 

வில்தன 

 

மற்தடி குத்தக இணங்களுக்கு ரிதச எண் .1,2 ற்றும் 4 இல் கண்டுள்ப தர்கள் கதாது 

ஏனத்திற்கு ருதக புரிந்து அசு திப்பு காதக அதிகாக உள்பால் ஏனக் மகள்வி மகா எரும் முன் 

வில்தன. ரிதச எண் .3 –ல் கண்டுள்ப குத்தக இணத்திற்கு ரு தர் ட்டும் உரி ஏன 

தப்புத்காதக, காப்புத்காதக கசலுத்தியுள்பால் ஏனக்மகள்வி மகா ழிதக இல்தன . ஆனால் 

மீண்டும் று ஏனம் /ப்தந்புள்ளி மகா ன்நத்தின் அனுதிக்கு தக்கப்தடுகிது. 

அலுனக்குறிப்பு :-  

ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம்.  

 



13.05.2022 

 

பபொருள்ண்.20 

இந்காட்சி கதாது சுகாாப் பிரிவில் இங்கி ரும் மினி டிப்தர் னாரி ாகணம் (TN73 D6570) –க்காண பின்புந டர் 

-1 கிழிந்து தழுதடந்துள்பது ற்றும் மீமுள்ப டர்களும் மய்ந் நிதனயில் பிடிாணம் (Grip) இல்னால் விதத்து 

உண்டாகக் கூடி நிதனயில் உள்பது . திடக்கழிவு மனாண்தப்தணி திணசரி மற்ககாள்ப ஏதுாக 5 புதி 

டர்கள் ாகணத்திற்கு ாற்றி ககாள்ப கதாது நிதியிலிருந்து கசனவிணத்த மற்ககாள்ப ன்நத்தின் 

அனுதிக்கு தக்கப்தடுகிநது. 

 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் ப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. அச அசிம் கருதி ன்ந ப்புதன எதிர்மாக்கி க ன்ந தனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் கதாது நிதியிலிருந்து கசனவிணத்த மற்ககாள்ப ன்நம் ப்புல் 

அளிக்கனாம். 

(.க.எண். 122/2022/எச்1) 
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23.05.2022 பபொருள்ண்.1 

அசொடை (நிடய) ண்.52 நகொட்சிகள் நிர்லொகம் ற்றும் குடிநீர் லறங்கல் (நநி4) துடம நொள்.30.03.2022 ற்றும் 

நகொட்சி நிர்லொக இக்குநர் சுற்மறிக்டக ந.க.ண். 40032/2012/ஆர்1, நொள்.01.04.2022 லறங்கப்பட்டுள்ர 

லழிகொட்டுதல்கடரப் பின்பற்றி மசொளிங்கர் நகொட்சியில் 01.04.2022 முதல் பசொத்து லரி ற்றும் கொலிடன லரி பபொது 

சீொய்வு மற்பகொள்லதற்கொன ண்ைய லொரிொக அடிப்படை திப்பு பதொடகட நிர்ைம் பசய்தும் 2023-2024 ஆம் 

ஆண்டு முதல் பசொத்து லரி பதொடகயில் 6 % உர்வு அல்யது கைந்த 5 ஆண்டுகளில் பொத்த ொநிய உள்நொட்டு 

உற்பத்தியின் (GSDP) சொசரி லரர்ச்சி வீதம் இலற்றில் து அதிகமொ அதன் அடிப்படையில் ஒவ்பலொரு ஆண்டும் 

பசொத்து லரி /கொலிடன லரி உர்வு பசய்து பபொது சீொய்வு மற்பகொள்ரவும் இந்நக ன்ம தீர்ொனம் ண்.50   

நொள்.11.04.2022  –ல் அனுதிக்கப்பட்டுள்ரது. 

         இந்நகர் ன்ம தீர்ொனத்தில் இற்மப்பட்டுள்ரலொறு பபொது க்கள் அறிந்து பகொள்ரவும், பபொது க்களின் 

ஆமயொசடனகள் ற்றும் ஆட்மசபடைகள் இருப்பின் நகொட்சி ஆடைருக்கு 30 நொட்களுக்குள் ழுத்து 

லடிவில் பதரிவிக்கயொம் ன்ம பபொது அறிவிப்பு தினயர் தமிழ் நொளிதழில் 13.04.2022 –ந் மததியிலும் Time of 

India ன்ம ஆங்கிய நொளிதழில் 14.04.2022 ஆம் மததியிலும் பலளியிட்ைது. இது சம்ந்தொக அசில் 

கட்சிதொர்களிைமிருந்மதொ அல்யது பபொது க்களிைமிருந்மதொ ஆமயொசடனகள் ற்றும் ஆட்மசபடைகள் தும் 

லப்பபமவில்டய. இதடன அடிப்படைொகக் பகொண்டு இந்நகொட்சியில் தீர்ொன ண்.50, நொள். 11.04.2022 இல் 

அனுதிக்கப்பட்டுள்ரலொறு பசொத்து லரி சீொய்வு பசய்லதற்கு ண்ைய அடிப்படை திப்புகடர உர்த்தியும் 

கொலிடன லரிக்கு            100 % உர்த்தி நிர்ைம் பசய்வும் 2022-2023 முதல் பசொத்து லரி/ கொலிடன 

லரியில் ஆண்டுமதொறும் 6 % உர்வு அல்யது கைந்த 5 ஆண்டுகளில் பொத்த ொநிய உள்நொட்டு உற்பத்தியின் 

(GSDP) சொசரி வீதம் இலற்றில் து அதிகமொ அதன் படி ஒவ்பலொரு ஆண்டும் பசொத்து  லரி/கொலிடன லரி 

சீொய்வு பசய்வும் விடுப்பட்டுள்ர சொடயகள் பதருக்கள் ற்றும் சந்துகளுக்கும் ண்ைய நிர்ைம் பசய்து 

தீர்ொனிக்கப்பட்ைடத ன்மம் உறுதி பசய்யொம். 
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அலுலயக குறிப்பு: 

அசில் கட்சிகளிைமிருந்மதொ அல்யது பபொது க்களிைமிருந்மதொ பசொத்து லரி சீொய்வு குறித்து 

ஆமயொசடனகள்/ஆட்மசபடைகள் தும் லப்பபமொததொல். இந்நக ன்ம தீர்ொன ண்.50 நொள். 

11.04.2022 இல் இற்மப்பட்ை தீர்ொனத்தின் படி பசொத்து லரி /கொலிடன லரி சீொய்வு பசய்லடத 

ன்மம் உறுதி பசய்யொம். 

(ந.க.ண். 72/2022/அ1) 

23.05.2022 பபொருள்ண்.2 

இந்நகொட்சியில் கட்டிை அனுதி கட்ைைங்கள் நிர்ைம்                            பசய்ப் பட்டுள்ரலொறு இந்நக 

ன்ம தீர்ொனம் ண். 32 நொள். 11.04.2022 இல் அனுதிக்கப்பட்டுள்ரது.  இந்த கட்ைைங்கடர 01.04.2022 

முதல் நடைமுடமபடுத்துலதற்கு துலொக பபொது க்கள் நன்கு அறியும் லடகயில் ஆட்மசபடனகள் மதனும் 

இருப்பின் 30 நொட்களுக்குள் ழுத்து லடிவில் அளிக்குொறு தினகன் பசய்தித்தொளில் 22.04.2022 ந் 

மததின்று விரம்பப்படுத்தப்பட்ைது. இதன் பதொைர்பொக பபொதுக்களிைமிருந்து வ்வித ஆட்மசபடனகள் 

தும் லப்பபமவில்டய. வ்வித ஆட்மசபடன தும் லப்பபமொததொல் ற்கனமல இந்நக ன்ம தீர்ொனம் 

ண். 32 நொள். 11.04.2022 இல் இற்மப்பட்ை தீர்ொனத்தில் கட்டிை உரி கட்ைைம்  நிர்ைம் 

பசய்ப்பட்டுள்ரடத ன்மம் ஊர்ஜிதம் பசய்து இொணிப்மபட்டை ொலட்ை அசிதழில் பிசும் பசய் ன்மம் 

ஒப்புதல் அளிக்கயொம்.  

அலுலயக்குறிப்பு :-  

 ன்மம் ஒப்புதல் அளிக்கயொம்  

 (ந.க.ண்.83/2022/அ1) 
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23.05.2022 பபொருள்ண்.3 

இந்நகொட்சி ஆடைர் ற்றும் பபொறிொரர் ஆகிமொர்களுக்கு அலுலயக பன்பொட்டிற்கொக பபொலிமொ ஈப்பு லொகனம் 

அசு நிர்ைம் பசய்ப்பட்ைலொறு(Gem Rate) ஈப்பு விடய ஒன்றுக்கு ரூ.8,50,934/- க்கு லொங்க இந்நக தீர்ொனம் 

ண்.43 ற்றும் 44 நொள்.11.04.2022 இல் அனுதிக்கப்பட்ைது. நகொட்சி நிர்லொக இக்குநர், பசன்டன அலர்களின் 

பசல்முடம ஆடை ண்.11753/2022/ம்3, நொள்.10.05.2022 இல் ஒரு ஈப்பு ரூ.8,27,742/- விடயக்கு மிகொல் 

லொங்க அனுதி லறங்கப்பட்டுள்ரது. இந்நிடயயில் மகந்திொ ற்றும் மகந்திொ நிறுலனத்தில் அசு நிர்ைம் 

பசய்ப்பட்ை பதொடக ரூ.8,67,015/- Gem Portal இல் பதிவு பசய்ப்பட்டுள்ரது. நகொட்சி நிர்லொக இக்குநர், பசன்டன 

அலர்கரொல் அனுதிக்கப்பட்ை பதொடக ரூ.8,27,742/- விை மகந்திொ ற்றும் மகந்திொ நிறுலனத்தில் அசு நிர்ைம் 

பசய்ப்பட்ை பதொடக ரூ.39,273/- கூடுதயொக உள்ரதொல் கூடுதல் பசயவுத் பதொடக ஒரு ஈப்புக்கு பதொடக 

ரூ.39,273/- வீதம் இண்டு ஈப்புக்கு ரூ.78546/- ட நகொட்சி நிர்லொக இக்குநர், பசன்டன அலர்களின் அனுதி 

திர்மநொக்கி லொகனம் லொங்க அனுதிக்கப்பட்ைதற்கு பின்மனற்ப்பு பபமவும் பபொது நிதியிலிருந்து பசயவினத்டத 

மற்பகொள்ரவும், மற்பகொண்டு இண்டு ஈப்புகளுக்கு ஆகும் சக்கு கட்ைைத்டத (freight charges) பபொது 

நிதியிலிருந்து பசயவிைவும் ன்மத்தின் அனுதிக்கு டலக்கப்படுகிமது,. 
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அலுலயக குறிப்ப: 

 ன்மம் ஒப்புதல் அளிக்கயொம்.   

 (ந.க.ண்.86/2022/அ1 ) 

23.05.2022 பபொருள்ண்.4 

இந்நக ன்ம தடயலருக்கு அலுலயக பன்பொட்டிற்கொக பபொலிமொ ஈப்பு ஒன்றுக்கு ரூ.8,50,934/- திப்பீட்டில் அசு 

நிர்ைம் பசய்ப்பட்டுள்ரலொறு லொங்க இந்நக ன்ம தீர்ொனம் ண். 42, நொள். 11.04.2022 இல் அனுதிக்கப்பட்ைது. 

மற்படி ஈப்பு லொங்க இவ்லலுலயக கடிதத்தின் லொயியொக அனுதி மகொரி பிமடை தொர் பசய்து நகொட்சி நிர்லொக 

இக்குநர், பசன்டன அலர்களுக்கு அனுப்பி டலக்கப்பட்ைது. நகொட்சி நிர்லொக இக்குநர் பசன்டன அலர்களின் 

பசல்முடம ஆடை ண்.11753/2022/ம்3, நொள்.10.05.2022 இல் நகன்ம தடயலர் அலுலயக பன்பொட்டிற்கு 

ஒரு ஸ்கொர்பிமொ ஈப்பு ரூ.16,82,000/- இல் பபொது நிதியிலிருந்து லொங்க அனுதி அளிக்கப்பட்டுள்ரது. அதன்படி 

ஸ்கொர்பிமொ லொகனம் அசு நிர்ைம் பசய்ப்பட்டுள்ர விடயயில் பபொது நிதியிலிருந்து பகொள்ரமுதல் பசய்லதற்கு 

ன்மத்தின் அனுதிக்கு டலக்கப்படுகிமது,. 

அலுலயக குறிப்ப: 

  ன்மம் ஒப்புதல் அளிக்கயொம்.   

(ந.க.ண்.85/2022/அ1 ) 
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23.05.2022 பபொருள்ண்.5 

இந்நகொட்சி அலுலயக லரொகத்தில் ஆதொர் டம் இக்குலதற்கொன அலுலயகம், அதற்கொன மின்லசதி 

மைபிள் மசர் ஆகி லசதிகளுைன் ற்படுத்தி தருொறு மயொரர், ல்கொட் நிறுலனம், பசன்டன அலர்களின் 

கடித ண்.ELGOT/EG/PEC/2016-17, நொள். 13.05.2022 –ந் மததி கடிதத்தில் மகொரியுள்ரொர்கள். அதன் படி 

இந்நகொட்சி அலுலயகத்தில் மபொதி இைலசதி தும் இல்யொததொல் இந்நகொட்சிக்கு பசொந்தொன மபொஸ்ட் 

ஆபிஸ் பதருவில் அடந்துள்ர (தற்மபொடத லட்ைொட்சிர் அலுலயகம்) படற அலுலயக கட்டிைத்தில் 

உள்ர இண்ைொம் ொடியில் கொலிொக உள்ர அடமயில் ஆதொர் மசடல டம் அடக்க ன்மத்தின் 

அனுதிக்கு டலக்கப்படுகிமது. 

அலுலயக்குறிப்பு :-  

ன்மம் ஒப்புதல் அளிக்கயொம்  
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                                                     (ஓம்)தமிழ்பசல்வி அமசொகன்  

                                                               நக ன்ம தடயலர்  

                                                                                                                                                                 மசொளிங்கர் நகொட்சி  



 

 

 


