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.  இந்காட்சிக்கு கலனஞர் கர்ப்புந மம்தாட்டுத் திட்டம் (KNMT)  2022-23 ன் கீழ் இந்காட்சி ல்லனக்குட்தட்ட 

திருத்ணி சாலனயில் ார்டு ண்.13 சர்ம ண்.322/1 –ல் புதிாக வீண LPG ரிமலட அலக்கும் தணிக்கு ரூ.143.00 

இனட்சத்திற்காண திப்பீட்டிற்கு அசால ண்.88, காட்சி நிர்ாகம் ற்றும் குடிநீர் ங்கல் துலந, ாள். 17.06.2022  -

ல் உள்ப அசாலயின்தடி எதுக்கீடு சசய்ப்தட்டு காட்சி நிர்ாக இக்குக முன்ல சதாறிாபர் சாழில்நுட்த 

அனுதி ங்கப்தட்டு தணிகள் மற்சகாள்ப 15.07.2022-ம் மதி எப்தந்ப்புள்ளி மகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு 

எப்தந்ப்புள்ளிகள் ப்சதற்றுள்பல ன்நத்தின் தார்லக்கும் முடிவிற்கும் லக்கப்தடுகின்நது. 

.ண் எப்தந்ார் சதர் சாலக ரூ 

1 Neptune Automation, 

RSF No.83/3, 84/1, A1, 

Vaikkal Road, Pallipalayam, 

Nasiyanur Post, 

Erode -638107, 

 

0.05 % 

(திப்பீடு விகித்ல விட குலநவு) 

2 Qun Interiors Pvt Ltd, 

No.8 A/83 4th Street, 

Krishna Avenue, Abhiramapuram, 

Chennai -600 018. 

 

5.18 % 

(திப்பீடு விகித்ல விட அதிகம்) 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. M/s. Neptune Automation, நிறுணம் ங்கி 0.05% சசீம் திப்பீடு விலன விகித்திற்கு குலநவு 

எப்தந்ப்புள்ளில  ற்கனாம். 

3. திட்டப்தணியின் அச அசிம் கருதி ன்ந எப்புலன திர்மாக்கி கன்நத்லனர் அர்களின் 

முன் அனுதியின் மதரில் தணி உத்வு ங்கி சாடர் டடிக்லக மற்சகாண்டலக்கு ன்நம் 

எப்புல் அளிக்கனாம் 
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காட்சி நிர்ாக இக்குர், சசன்லண-28 அர்களின் கடிம் .க.ண்.18856/2022/தூஇதி2, ாள்.13.07.2022 –ல் 

மசாளிங்கர் காட்சியில் தூய்ல இந்திா திட்டம் –(SBM 2.0) 2022-23 திட்டத்தின் கீழ் சாலக ரூ.36.28 இனட்சம் 

திப்பீட்டில் எரு சதாது கழிப்பிடம் ற்றும் ரூ.24.96 இனட்சம் திப்பீட்டில் எரு சமுா கழிப்பிடம் புதிாக கட்ட இனக்கு 

நிர்ம் சசய்ப்தட்டு கழிப்பிடங்கள் கட்ட அனுதி ங்கப்தட்டுள்பது.  

 

.ண் தணியின் சதர் 

சாத் 

திப்பீடு 

ரூ.இனட்சத்தி

ல் 

த்தி 

அசு நிதி 

50% 

(ரூ.இனட்ச

த்தில்) 

ாநின 

அசு நிதி 

33 %  

(ரூ.இனட்ச

த்தில்) 

காட்சி 

தங்கு 

சாலக 17 

% 

(ரூ.இனட்ச

த்தில்) 

1 சதாது கழிப்பிடம் (Public Toilet) 

மசாளிங்கர் காட்சி மதருந்து 

நிலனத்தில் புதி சதாது 

கழிப்பிடம் கட்டுல் தணி 

36.28 18.14 11.97 6.17 

2 சமுா கழிப்பிடம் (Community 

Toilet )  

மசாளிங்க ந்காட்சி ா சரு 

(திணசரி ார்சகட் ) தகுதியில் 

புதி சமுா கழிப்பிடம் 

கட்டுல் தணி  

24.96 12.48 8.24 4.24 

 மற்கண்ட விப்தடி புதி சதாது கழிப்பிடம் கட்டுல் தணி ற்றும்  சமுா கழிப்பிடம் கட்டுற்கும் ன்நத்தின் 

அனுதிக்கு லக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம். 

2. அச அசிம் கருதி ன்ந எப்புலன திர்மாக்கி க ன்ந லனர் அர்களின் முன் அனுதி சதற்று 

சாடர் டடிக்லக மற்சகாண்டலக்கும்  ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம். 

(.க.ண். 137/2022/இ1) 
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அசு முன்ல சசனாபர், ஊக பர்ச்சி ற்றும் தஞ்சாத்து ாஜ் சசன்லண  அர்களின் மர்முக கடிம் 

ண்.PR3/9346/2022, ாள். 23.07.2022 இல் அலணத்து வீடுகளிலும் மசிக் சகாடியிலண 13.08.2022 முல் 

15.08.2022 ல தநக்கவிட மண்டும் ணவும் அற்காண மசி சகாடிகலப களீர் சுஉவிக்குழுக்கள் 

ாயினாக ார் சசய்து சதற்று அற்காண சாலகலப ங்கவும் சரிவிக்கப்தட்டுள்பது. அன் தடி இந்காட்சி 

ல்லனக்குள் உள்ப 7900 குடியிருப்புகளுக்கு மசி சகாடியிலண ாங்க காட்சி நிர்ாக ண்டன இக்குர், 

மலூர் அர்களின் அறிவுறுத்லின் தடி Shine Textiles திருப்பூர் ன்ந நிறுணத்தில் எரு மசி சகாடி ரூ. 18/- 

க்கு நிர்ம் சசய்ப்தட்டுள்பாறு ாங்கி சகாள்ப அனுதிக்கப்தட்டுள்பது, அன்தடி மசி சகாடி ரூ.18/- க்கு 

7900 ண்ணிக்லகக்கு சாலக ரூ.1,42,200/-இல் Shine Textiles திருப்பூர் நிறுணத்தில் சதாது நிதியிலிருந்து 

ாங்கவும் சதாது க்களுக்கு மசிசகாடி என்று ரூ.18/- வீத்தில் விற்தலண சசய்வும் ன்நத்தின் அனுதிக்கு 

லக்கப்தடுகிது. 
 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. அச அசிம் கருதி ன்ந எப்புலன திர்மாக்கி கன்ந லனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் Shine Textiles திருப்பூர் நிறுணத்திற்கு சப்லப உத்திவு ங்கிற்கு 

ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம். 

(.க.ண். 432/2022/அ1) 
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குதிாண சாலனமா விாதாரிகளின் சமூக தாதுகாப்பு ற்றும் ாழ்ாாத்ல உறுதிசசய்திட 

டப்தாண்டில் புதிகக்சகடுப்பு டத்ப்தட்டு அலடாப அட்லட ங்கப்தட்டு,அர்கள் வ்வி சிமும் 

இன்றி விாதாம் சசய்ற்கு ற்ந 

சூல் உருாக்கப்தடும்“ ண 07.04.2022 ம் மதி ாண்புமிகு காட்சி நிர்ாகம் ற்றும் குடிநீர் ங்கல் 

துலந அலச்சர் அர்களின் அறிவிப்பின்தடி, மசாளிங்கர் காட்சி ல்லனக்குட்தட்ட தகுதிகளில் உள்ப 

சாலனமா விாதாரிகளின் ாழ்ாாத்ல மம்தடுத் புதிாக கக்சகடுப்பு சசய்து அர்களுக்கு 

அலடாப அட்லடயுடன் (SmartCard) கூடி விற்தலண சசய்ற்காண சான்றிழ் , விற்தலண திட்டத்ல 

ாரித்ல் ற்றும் தீர்ல ங்குல் மதான்ந தணிகலப மற்சகாள்ப மண்டிகான அகாசத்துடன் 

சரிவித்துப்சதற்ந 16.06.2022 ம் மதி காட்சி நிர்ாக இக்குணர், சசன்லண அர்களின் 

கடிம்.20789/2021/யுபி1 கடிம் ன்நத்தின் தார்லக்கு சதாருள் லக்கப்தடுகிநது. 
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அலுனககுறிப்பு .   

அ). ன்நம் ததிவு சசய்னாம். 

ஆ).மாா சசனவீணம் ரூ.5,00,000/ க்கு (ந்துஇனட்சம்) ன்நம்           

          அனுதி ங்கனாம். 

இ). மற்தடிசசனவீணத்லசதாதுநிதியிலிருந்துமற்சகாள்பவும்,   

     அன் பின் அசிடமிருந்து சதநப்தடும் ானித் சாலகயில் ஈடு  

      சசய்துக் சகாள்பவும் ன்நம் அனுதிஅளிக்கனாம்.  

ஈ). அச அசிம் கருதி ன்ந எப்புலன திர்மாக்கி    

     கன்நலனர் அர்களின் முன் அனுதியின் மதரில்     

     ஏப்தந்புள்ளி மகாவும், சதநப்தடும் குலநந் ஏப்தந்புள்ளில  

     ற்றுதணி உத்திவு ங்கிடவும் எப்தந்ப்புள்ளி அறிவிப்பிலண    

     எரு மிழ் ற்றும் ஆங்கின   ாளிழில் விபம்தம் சசய்வும்  

     அற்காண சசனவீணத்ல சதாதுநிதியிலிருந்து மற்சகாள்பவும்,  

     அன் பின் அசிடமிருந்து சதநப்தடும்ானித் சாலகயில் ஈடு  

      சசய்துக்சகாள்பவும் ன்நம் அனுதி அளிக்கனாம்.      

      (.க.ண்.165/2022/ப்.1) 
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சாலனமா விாதாரிகளின் சமூக தாதுகாப்பு ற்றும் ாழ்ாாத்ல உறுதி சசய்திட டப்தாண்டில் புதி கக்சகடுப்பு 

டத்ப்தட்டு அலடாப அட்லட ங்கப்தட்டு, அர்கள் வ்வி சிமும் இன்றி விாதாம் சசய்ற்கு ற்நசூல் 

உருாக்கப்தடும் ண 07.04.2022 ம் மதி ாண்புமிகு காட்சி நிர்ாகம் ற்றும் குடிநீர் ங்கல் துலந அலச்சர் 

அர்களின் அறிவிப்பின் தடி, மசாளிங்கர் காட்சி ல்லனக்குட்தட்ட தகுதிகளில் உள்ப சாலனமா விாதாரிகளின் 

ாழ்ாாத்ல மம்தடுத் புதிாக கக்சகடுப்பு சசய்து அர்களுக்கு அலடாப அட்லடயுடன் (Smart Card) கூடி 

விற்தலண சசய்ற்காண சான்றிழ், விற்தலண திட்டத்ல ாரித்ல் ற்றும் தீர்ல ங்குல் மதான்ந தணியிலண 

னிார் நிறுணம் மூனம் மற்சகாள்ப அற்காகும் சசனவீணத்ல சதாது நிதியிலிருந்து மற்சகாள்பவும், அன் பின் 

அசிடமிருந்து சதநப்தடும் ானித் சாலகயில் ஈடு சசய்துக்சகாள்ப ன்ந எப்புலன திர்மாக்கி 20.6.2022 ந் மதின்று 

கன்ந லனர் அர்களின் முன்அனுதி அளிக்கப்தட்டுள்பதின் மதரில் 12.07.2022 அன்று எப்தந்ப்புள்ளி மகாரிற்கு 

இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகள் கீழ்கண்ட விப்தடி ப்சதற்றுள்பது 
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ண். 

நிறுணத்தின் சதர் 

ற்றும் முகரி 
தணியின் விம் 

விாதாரி என்றுக்கு 

விகிம் 

1. 

Sense Image, 

Technologies 

No.51,Rattha Tek 

Meadows,                      

Towerc, 5th Floor,  

Sholinganallur,  

OMR, Chennai-119 

Consultancy Services for 

conduct of Survey on Street 

Vendors, preparation of bilingual 

ID Cards, Certificate of Vending, 

Preparation of City Street 

Vending Plan and Detailed 

Implementation Plan for 

Infrastructure Improvement 

Projects etc. under Support to 

Urban Street Vendors (SUSV) 

component of NULM in Tamil 

Nadu. 

Rs.700 per Vendor 

(Without GST) 

2. 

White Ox 

No.52, K KSalai, 

Sholinganallur,  

Chennai-119 

Consultancy Services for 

conduct of Survey on Street 

Vendors, preparation of bilingual 

ID Cards, Certificate of Vending, 

Preparation of City Street 

Vending Plan and Detailed 

Implementation Plan for 

Infrastructure Improvement 

Projects etc. under Support to 

Urban Street Vendors (SUSV) 

component of NULM in Tamil 

Nadu. 

Rs.900 per Vendor 

(Without GST) 

 

         மற்கண்டாறு ப்சதற்றுள்ப இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகளில் எப்பிட்டு தார்க்லகயில் ரிலச ண்.1இல் கண்டுள்ப 

Sense Image , Technologies ன்ந நிறுணம் குலநாக சகாடுக்கப்தட்டுள்பல ன்நத்தின் அனுதிக்கு லக்கப்தடுகிநது. 

அலுனககுறிப்பு . 

1. ன்நம்அனுதிக்கனாம். 

2. மற்காணும்தட்டிலில்ரிலச ண்.1-ல் கண்டுள்ப Sense Image,Technologies ன்ந நிறுணத்தின் குலநந் 

எப்தந்ப்புள்ளியிலண ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

     .க.ண்.165/2022/ப். 
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              திருதி.அம்மு() சித்ா ன்தர் மதாட்டின் மதட்லட தல கவு ண்.237,  புதி கவு ண். 18 இல் 

கண்டுள்ப இடத்தில் ஆக்கிமிப்பு சசய்து கலட கட்டியுள்பல அகற்நக்கூடாது ணக்கருதி மசாளிங்கர் 

ாட்ட உரிலயில் நீதின்நத்தில் அசல் க்கு ண்.70/2022 இல் மசாளிங்கர் காட்சி ஆலல 

பிதிாதிாக மசர்த்து க்கு சாடர்ந்துள்பார், இவ்க்கிலண திரு.சுப்பிணிம், க்கறிஞர் அர்கலப 

இந்காட்சி சார்தாக டத்திக்சகாடுக்குாறும் அற்காண சசனவிணத்லயும் சதாது நிதியிலிருந்து ற்கவும் 

ன்நத்தின் அனுதிக்கு லக்கப்தடுகிது. 

      அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. அச அசிம் கருதி ன்ந எப்புலன திர்மாக்கி கன்ந லனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் திருதி.அம்மு () சித்ா ன்தர் இந்காட்சி மீது க்கு 

சாடர்ந்துள்பல இந்காட்சி சார்தாக டத்திக் சகாடுக்குாறு மகாரி அனுதித்ற்கு ன்நம் 

எப்புல் அளிக்கனாம். 

(.க.ண். 478/2022/அ1) 
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இந்காட்சிக்கு 15 து நிதிக்குழு ான்ம் – (Un Tied Grant) 2021-2022 ஆண்டுக்சகண எதுக்கீடு 

சசய்ப்தட்டுள்ப நிதியின் கீழ் கீழ்கண்டுள்ப சாலனப்தணிகள் மற்சகாள்ப காட்சி நிர்ாக இக்குர், சசன்லண  

அர்களின் கடி .க.ண்.31118/2021/CFC ாள்.20.06.2022-இல்  அனுதிக்கப்தட்டுள்பது,  ரூ.22.77 இனட்சம்  

தீப்பீட்டில் இந்காட்சி ல்லனக்குட்தட்ட திசௌததிம்ன் கர் பிாண சாலன 1 து சரு ண் சாலனயிலண   

ார் சாலன அலக்கும் தணிக்கு 15.07.2022-ம் மதி எப்தந்ப்புள்ளி மகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகள்  

ப்சதற்றுள்பல ன்நத்தின் தார்லக்கும் முடிவிற்கும் லக்கப்தடுகின்நது. 

.

ண் 

எப்தந்ார் சதர் சாலக ரூ 

1 ம்.கு, 

எப்தந்ார் 

ச.2/442, மகாப் ஆப்மட்டிவ் 

ஸ்மடார் சரு, 

வீங்கனம் கிாம், அஞ்சல் 

 

0.05 % 

(திப்பீடு விகித்ல விட குலநவு) 

2 மக.சுந்ர்ாஜன், 

எப்தந்ார் 

ச49, சதரி சரு, 

பில்னாஞ்சி, 

மசாளிங்கர் 

 

1.30 % 

(திப்பீடு விகித்ல விட அதிகம்) 
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அலுனக்குறிப்பு :-  

 

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

2.   அச அசிம் கருதி ன்ந எப்புலன திர்மாக்கி க ன்ந லனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் மற்தடி ப்சதற்ந இண்டு எப்தந்புள்ளிகளில் ரிலச ண்.1 –ல் உள்ப 

ம்.கு,எப்தந்ார். அர்களின் திப்பீட்லடவிட 0.05 %      குலநாண எப்தந்ப்புள்ளில ற்று தணி உத்வு 

ங்கில ன்நம் ற்கனாம். 

     (.க.ண். 244/2022/இ1) 
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              இந்காட்சிக்கு 15 து நிதிக்குழு ான்ம் – (Un Tied Grant) 2021-2022 ஆண்டுக்சகண எதுக்கீடு 

சசய்ப்தட்டுள்ப நிதியின் கீழ் கீழ்கண்டுள்ப சாலனப்தணிகள் மற்சகாள்ப காட்சி நிர்ாக இக்குர், 

சசன்லண அர்களின் கடி .க.ண்.31118/2021/CFC ாள்.20.06.2022-இல்  அனுதிக்கப்தட்டுள்பது,  

ரூ.10.89 இனட்சம் தீப்பீட்டில் இந்காட்சி ல்லனக்குட்தட்ட திசௌததிம்ன் கர் பிாண சாலன 2 து 

சரு ண் சாலனயிலண  ார் சாலன அலக்கும் தணிக்கு 

15.07.2022-ம் மதி எப்தந்ப்புள்ளி மகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகள் ப்சதற்றுள்பல 

ன்நத்தின் தார்லக்கும் முடிவிற்கும் லக்கப்தடுகின்நது. 

.ண் எப்தந்ார் சதர் சாலக ரூ 

1 ம்.கு, 

எப்தந்ார் 

ச.2/442, மகாப் ஆப்மட்டிவ் 

ஸ்மடார் சரு, 

வீங்கனம் கிாம், அஞ்சல் 

 

0.05 % 

(திப்பீடு விகித்ல விட குலநவு) 

2 மக.சுந்ர்ாஜன், 

எப்தந்ார் 

ச49, சதரி சரு, பில்னாஞ்சி, 

மசாளிங்கர் 

 

1.30 % 

(திப்பீடு விகித்ல விட அதிகம்) 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. அச அசிம் கருதி ன்ந எப்புலன திர்மாக்கி க ன்ந லனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் மற்தடி ப்சதற்ந இண்டு எப்தந்புள்ளிகளில் ரிலச ண்.1 –ல் உள்ப 

ம்.கு,எப்தந்ார். அர்களின் திப்பீட்லடவிட 0.05 %      குலநாண எப்தந்ப்புள்ளில ற்று தணி உத்வு 

ங்கில ன்நம் ற்கனாம். 

(.க.ண். 244/2022/இ1) 
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                      இந்காட்சிக்கு 15 து நிதிக்குழு ான்ம் – (Un Tied Grant) 2021-2022 ஆண்டுக்சகண எதுக்கீடு 

சசய்ப்தட்டுள்ப நிதியின் கீழ் கீழ்கண்டுள்ப சாலனப்தணிகள் மற்சகாள்ப காட்சி நிர்ாக இக்குர், 

சசன்லண அர்களின் கடி .க.ண்.31118/2021/CFC ாள்.20.06.2022-இல்  அனுதிக்கப்தட்டுள்பது,  

ரூ.4.83 இனட்சம் தீப்பீட்டில் இந்காட்சி ல்லனக்குட்தட்ட திசௌததிம்ன் கர் பிாண சாலன 1 து 

குறுக்கு  சரு ண் சாலனயிலண  ார் சாலன அலக்கும்  தணி க்கு 15.07.2022-ம் மதி எப்தந்ப்புள்ளி 

மகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகள் ப்சதற்றுள்பல ன்நத்தின் தார்லக்கும் முடிவிற்கும் 

லக்கப்தடுகின்நது. 

.ண் எப்தந்ார் சதர் சாலக ரூ 

1 ஸ்.ல்.தாபு, 

எப்தந்ார் 

ச.33/3, தஜலண மகாயில் சரு, 

சகாண்டாபும் கிாம், அஞ்சல் 

 

0.05 % 

(திப்பீடு விகித்ல விட குலநவு) 

2 மக.சுந்ர்ாஜன், 

எப்தந்ார் 

ச49, சதரி சரு, பில்னாஞ்சி, 

மசாளிங்கர் 

 

1.30 % 

(திப்பீடு விகித்ல விட அதிகம்) 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. அச அசிம் கருதி ன்ந எப்புலன திர்மாக்கி க ன்ந லனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் மற்தடி ப்சதற்ந இண்டு எப்தந்புள்ளிகளில் ரிலச ண்.1 –ல் உள்ப 

ஸ்.ல்.தாபு,எப்தந்ார். அர்களின் திப்பீட்லடவிட 0.05 %      குலநாண எப்தந்ப்புள்ளில ற்று தணி 

உத்வு ங்கில ன்நம் ற்கனாம். 

(.க.ண். 244/2022/இ1) 
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             இந்காட்சிக்கு 15 து நிதிக்குழு ான்ம் – (Un Tied Grant) 2021-2022 ஆண்டுக்சகண எதுக்கீடு 

சசய்ப்தட்டுள்ப நிதியின் கீழ் கீழ்கண்டுள்ப சாலனப்தணிகள் மற்சகாள்ப காட்சி நிர்ாக இக்குர், 

சசன்லண அர்களின் கடி .க.ண்.31118/2021/CFC ாள்.20.06.2022-இல்  அனுதிக்கப்தட்டுள்பது,  

ரூ.5.64 இனட்சம் தீப்பீட்டில் இந்காட்சி ல்லனக்கு ட்தட்ட திசௌததிம்ன் கர் பிாண சாலன 2 து 

குறுக்கு  சரு ண் சாலனயிலண  ார் சாலன அலக்கும்  தணி க்கு 15.07.2022-ம் மதி எப்தந்ப்புள்ளி 

மகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகள் ப்சதற்றுள்பல ன்நத்தின் தார்லக்கும் முடிவிற்கும் 

லக்கப்தடுகின்நது. 
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.ண் எப்தந்ார் சதர் சாலக ரூ 

1 ஸ்.ல்.தாபு, 

எப்தந்ார் 

ச.33/3, தஜலண மகாயில் சரு, 

சகாண்டாபும் கிாம், அஞ்சல் 

 

0.05 % 

(திப்பீடு விகித்ல விட குலநவு) 

2 மக.சுந்ர்ாஜன், 

எப்தந்ார் 

ச49, சதரி சரு, பில்னாஞ்சி, 

மசாளிங்கர் 

 

1.30 % 

(திப்பீடு விகித்ல விட அதிகம்) 

 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. அச அசிம் கருதி ன்ந எப்புலன திர்மாக்கி க ன்ந லனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் மற்தடி ப்சதற்ந இண்டு எப்தந்புள்ளிகளில் ரிலச ண்.1 –ல் உள்ப 

ஸ்.ல்.தாபு,எப்தந்ார். அர்களின் திப்பீட்லடவிட 0.05 %      குலநாண எப்தந்ப்புள்ளில ற்று தணி 

உத்வு ங்கில ன்நம் ற்கனாம். 

(.க.ண். 244/2022/இ1) 
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                  மசாளிங்கர் காட்சி ல்லனக்குட்தட்ட தகுதிகளில் மசகாகும் குப்லதகலப ார்டு ண்.27 

சகாண்டதாலபம் தாாம் மாடு க புன ண்.22 –ல் 5.5 க்கர் நினப்தப்பில் சகாட்டப்தட்டு ந்து. 

இக்குப்லதகலப Biomining முலநயில் பிரித்சடுத்து நினபத்ல மீட்சடடுக்கும் ண்ம் விரிாண திட்ட 

அறிக்லக ாரித்து அம்ரூத்  2.0 திட்டத்தின் மூனம் சசல்தடுத் ன்ந அனுதிக்கு லக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

                              (.க.ண். 418/2022/இ1) 

ef®kd¦w¤ Ô®khd 

v© . 206 x¥òjš 

më¡f¥g£lJ  

30.08.2022 ப ொருள்எண்.12 

                   காட்சி நிர்ாக இக்குர், சசன்லண-28 அர்களின் கடிம் .க.ண்.18856/2022/தூஇதி2, ாள்.13.07.2022 

–ல் மசாளிங்கர் காட்சியில் தூய்ல இந்திா திட்டம் –(SBM 2.0) 2022-23 திட்டத்தின் கீழ் சாலக ரூ.36.28 

இனட்சம் திப்பீட்டில் எரு சதாது கழிப்பிடம் புதிாக கட்ட இனக்கு நிர்ம் சசய்ப்தட்டு மதரூந்து நிலனத்தில் 

சதாது கழிப்பிடம் கட்ட 18.08.2022-ம் மதி எப்தந்ப்புள்ளி மகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகள் 

ப்சதற்றுள்பல ன்நத்தின் தார்லக்கும் முடிவிற்கும் லக்கப்தடுகின்நது. 
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.

ண் 

எப்தந்ார் சதர் சாலக ரூ 

1 ம்.மகாண்டன்  

எப்தந்ார் 

ச,3/359, ன்னிர் சரு, 

வீாத்தூர், கிாம், அஞ்சல் 

 

    0.06 % 

(திப்பீடு விகித்ல விட குலநவு) 

2 லதா கன்ஸ்சக்ஷன், 

எப்தந்ார் 

ச.2/442, மகாப் ஆப்மட்டிவ் 

ஸ்மடார் சரு, 

வீங்கனம் கிாம், அஞ்சல் 

 

  0.06 % 

(திப்பீடு விகித்ல விட அதிகம்) 

        அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

2.  அச அசிம் கருதி ன்ந எப்புலன திர்மாக்கி க ன்ந லனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் மற்தடி ப்சதற்ந இண்டு எப்தந்புள்ளிகளில் ரிலச ண்.1 –ல் உள்ப ம்.மகாண்டன் 

, எப்தந்ார். அர்களின் திப்பீட்லடவிட 0.06% குலநாண எப்தந்ப்புள்ளில  ற்று தணி உத்வு 

ங்கில ன்நம் ற்கனாம். 

(.க.ண். 137/2022/இ1) 

30.08.2022 ப ொருள்எண்.13 

                         காட்சி நிர்ாக இக்குர், சசன்லண-28 அர்களின் கடிம் .க.ண்.18856/2022/தூஇதி2, 

ாள்.13.07.2022 –ல் மசாளிங்கர் காட்சியில் தூய்ல இந்திா திட்டம் –(SBM 2.0) 2022-23 திட்டத்தின் கீழ் 

சாலக ரூ.24.96 இனட்சம் திப்பீட்டில் எரு சமுா கழிப்பிடம் புதிாக கட்ட இனக்கு நிர்ம் சசய்ப்தட்டு 

ா சருவில் சமுா கழிப்பிடம் கட்ட 18.08.2022-ம் மதி எப்தந்ப்புள்ளி மகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு 

எப்தந்ப்புள்ளிகள் ப்சதற்றுள்பல ன்நத்தின் தார்லக்கும் முடிவிற்கும் லக்கப்தடுகின்நது. 



.



ண் 

எப்தந்ார் சதர் சாலக ரூ 

1 லதா கன்ஸ்சக்ஷன் 

எப்தந்ார் 

ச.2/442, மகாப் ஆப்மட்டிவ் 

ஸ்மடார் சரு, 

வீங்கனம் கிாம், அஞ்சல் 

 

 

    0.08 % 

(திப்பீடு விகித்ல விட குலநவு) 
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2 ம்.மகாண்டன்  

எப்தந்ார் 

ச,3/359, ன்னிர் சரு, 

வீாத்தூர், கிாம், அஞ்சல் 

 

  0.04 % 

(திப்பீடு விகித்ல விட அதிகம்) 

 

          அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. அச அசிம் கருதி ன்ந எப்புலன திர்மாக்கி க ன்ந லனர் அர்களின் முன் 

அனுதியின் மதரில் மற்தடி ப்சதற்ந இண்டு எப்தந்புள்ளிகளில் ரிலச ண்.1 –ல் உள்ப லதா 

கன்ஸ்சக்ஷன், எப்தந்ார். அர்களின் திப்பீட்லடவிட 0.08 %      குலநாண எப்தந்ப்புள்ளில ற்று தணி 

உத்வு ங்கில ன்நம் ற்கனாம். 

  (.க.ண். 137/2022/இ1) 

 

30.08.2022 ப ொருள்எண்.14 

                    இந்காட்சி  ல்லனக்குட்தட்ட   ார்டு  ண்.23  அப்தன்கா குப தகுதியில் ஆழ்துலப கிறு 

அலத்து 7.5 HP மின்மாட்டார் சதாருத்தி லதப்லனன் விஸ்ரிப்பு சசய்யும் தணி மற்சகாள்ப ன்நத்தின் 

அனுதி மண்டி லக்கப்தடுகிநது. 

 

அலுனக்குறிப்பு :-  

    ன்நம் அனுதிக்கனாம்.  

   (.க.ண். 510 /2022/ இ1) 
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                    இந்காட்சி சசாந்ாண அலுனக பாகத்தில் திரு.சௌனா தாா ன்தர் ஆக்கிமிப்பு சசய்து கட்டிடம் 

கட்டப்தட்டுள்பால் அலண அகற்ந டடிக்லக மற்சகாள்ளும் மதாது திரு. சௌனா தாா ன்தர் 

ஆக்கிமிப்புகலப அகற்நக் கூடாது ண கருதி மசாளிங்கர் ாட்ட உரிலயில் நீதி ன்நத்தில் க்கு I.A.NO. 

2/2022         இல் அசல் க்கு ண். 60/2022 இல் இந்காட்சி ஆலர் மீது க்கு சாடர்ந்துள்பார் நீதி 

ன்நத்தில் லடால மனும் உத்திவு பிநப்பிக்கப்தட்டுள்பா ன்தது குறித்தும் ஆக்கிமிப்பில அகற்ந 

டடிக்லக மற்சகாள்பனாா ன்தது குறித்து சட்டக்கருத்து திரு.ம்.சுாகர் அசு க்கறிஞர் மசாளிங்கர் 

அர்களிடமிருந்து சதநப்தட்டற்காண கட்டம் ரூ.5000/-ல ங்குாறு ணது 25.8.2022-ன் மதி கடித்தில் 

மகாரியுள்பார். மற்தடி க்கு சம்ந்ாண சட்டக்கருத்து சதநப்தட்டுள்பால் திரு.ம்.சுாகர் அசு 

க்கறிஞருக்கு சட்டக்கருத்துக்காண கட்டம் ரூ.5000/-ல சதாதுநிதியிலிருந்து க்கு ன்நத்தின் 

அனுதிக்கு லக்கப்தடுகிநது. 
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அலுனக்குறிப்பு :-  

ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.               

                               (.க.ண்.207/2022/இ1) 

30.08.2022 ப ொருள்எண்.16 

                 இந்காட்சி  ல்லனக்குட்தட்ட   ார்டு  ண்.21  முன்னீஸ்ன் மகாயில் தகுதியில் ஆழ்துலப 

கிறு அலத்து 7.5 HP மின்மாட்டார் சதாருத்தி லதப்லனன் விஸ்ரிப்பு சசய்யும் தணி மற்சகாள்ப 

ன்நத்தின் அனுதிக்கு லக்கப்தடுகிநது. 

 

அலுனக்குறிப்பு :-  

 ன்நம் அனுதிக்கனாம்.  

 (.க.ண்.   509/2022/ இ1) 
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                    இந்காட்சி  ல்லனக்குட்தட்ட   ார்டு  ண்.16  மாட்டூரில் சதான்லண ஆற்றிலிருந்து ரும் 

லதப்லனன் 3 Inch GI Pipe லனன் அலக்கும் தணிக்கு திப்பீடு ார் சசய்து தணிகள் மற்சகாள்ப 

ன்நத்தின் அனுதிக்கு லக்கப்தடுகிநது. 

 

அலுனக்குறிப்பு :-  

ன்நம் அனுதிக்கனாம்.  

                    (.க.ண். 508/2022/ இ1) 
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                  கலனஞர் கர்ப்புந மம்தாட்டு திட்டத்தின் கீழ் இந்காட்சி  ல்லனக்குட்தட்ட   ண்ான் குபம் 

சர்ம ண்.4 –ல் அலந்துள்ப குபத்ல மம்தாடு சசய்யும் தணி மற்சகாள்ப ன்நத்தின் அனுதிக்கு 

லக்கப்தடுகிநது. 

 

அலுனக்குறிப்பு :-  

ன்நம் அனுதிக்கனாம்.  

(.க.ண்.  511/2022/ இ1) 
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30.08.2022 ப ொருள்எண்.19 

                    ாண்புமிகு காட்சி நிர்ாகத்துலந அலச்சர் அர்கள் 2022-23 ம் ஆண்டு சட்டன்ந 

கூட்டத்சாடரில் காட்சி நிர்ாக துலந ான் மகாரிக்லகயின் மதாது அறிவிப்பு ண். 23 –ல் புதிாக ம் 

உர்த்ப்தட்ட காட்சிகளுக்கு புதி அலுனக கட்டிடம் கட்ட நிதி எதுக்கீடு சசய்து அறிவிப்பு 

சளியிட்டலத் சாடர்ந்து மசாளிங்கர் காட்சியில்  புதி அலுனக கட்டிடம் கட்ட ¦ காட்சி நிர்ாக 

இக்குர், சசன்லண-28 அர்களின் சசல்முலநகள்  .க.ண்.7628/2022/MA1  ாள். 08.06.2022-ல்  நிர்ாக 

அனுதி சதநப்தட்டு, 02.07.2022 –ந் மதியில் சாழில்நுட்த அனுதி ங்கப்தட்டு தணிகள் மற்சகாள்ப 

28.07.2022-ம் மதி எப்தந்ப்புள்ளி மகாப்தட்டதில் கீழ்கண்ட இண்டு எப்தந்ப்புள்ளிகள் ப்சதற்றுள்பல 

ன்நத்தின் தார்லக்கும் முடிவிற்கும் லக்கப்தடுகின்நது. 

.ண் எப்தந்ார் சதர் சாலக ரூ 

1 M/s.KSN Construction, 

No.34, 1
st
 Street 

Teacher’s Colony, 

Gudiyattam- 632602 

Vellore District. 

 

 

-0.02   % 

(திப்பீடு விகித்ல விட குலநவு) 

2 V.M.Construction, 

No.45A/1, Rasi Arunachala Street, 

Nadupettai,Gudiyatham. 

Vellore Dist. 

 

 

7.23 % 

(திப்பீடு விகித்ல விட அதிகம்) 

 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

2. M/s.KSN Construction, நிறுணம் ங்கி -0.02 % சவீம் திப்பீடு விலன விகித்திற்கு குலநவு எப்தந்ப்புள்ளி 

அளிக்கப்தட்டுள்பல எப்புல் அளிக்கனாம். 

3. திட்டப்தணியின் அச அசிம் கருதி ன்ந எப்புலன திர்மாக்கி கன்நத்லனர் அர்களின் 

முன் அனுதியின் மதரில் தணி உத்வு ங்கி சாடர் டடிக்லக மற்சகாண்டலக்கு ன்நம் 

எப்புல் அளிக்கனாம். 

(.க.ண்.207/2022/இ1) 
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30.08.2022 ப ொருள்எண்.20 

                  இந்காட்சி சசாந்ாண அலுனக பாகத்தில் திரு.சானா தாா ன்தர் புன.ண் 965/1B1 இல் ஆக்கிமிப்பு 

சசய்ப்தட்டுள்பல அகற்நக்கூடாது ண கருதி  மசாளிங்கர் ாட்ட உரிலயில் நீதி ன்நத்தில் க்கு 

I.A.NO.2/2022-இல் அசல் க்கு ண் 60/2022-இல் இந்காட்சி ஆலர் மீது க்கு சாடர்ந்துள்பார். 

இவ்க்கிலண இந்காட்சி சார்தாக டத்திசகாடுக்குாறு திரு.வி.சுப்பிணி க்கறிஞர் அர்கலப மகாவும் 

அற்காண சசனவிணத்ல சதாதுநிதியிலிருந்து ற்கவும் ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம் 

அலுனக்குறிப்பு :- 

 1.    ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம் 

2. அச அசிம் கருதி ன்ந எப்புல் திர்மாக்கி கன்ந லனர் அர்களின் முன் அனுதியின் 

மதரில் திரு.வி.சுப்பிணி அர்கலப இந்காட்சி சார்தாக க்கிலண டத்க்மகாரிற்கு ன்நம் எப்புல் 

அளிக்கனாம் 

(.க.ண். 207/2022/அ1) 
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30.08.2022 ப ொருள்எண்.21 

         1920 ஆம் ஆண்டு மிழ்ாடு ாட்ட காட்சிகளின் சட்டத்தில் திருத்ப்தட்ட 249, 250, 258, 269, 270  ற்றும் 312 

விதிகளின் கீழ் 01.04.2022 ஆம் ஆண்டு முல் கீழ்கண்ட இணங்களுக்கு உரிம், அனுதி மதான்நலகளுக்கு கீழ்கண்ட 

நிதந்லணகளுக்குட்தட்டு அதா அருருக்கத் க்க சாழிலின் கீழ் உரிக் கட்டம் 01.04.2022 முல் நிர்ம் 

சசய்னாம். 

1. அட்டலயில் குறிப்பிட்டுள்ப புதி சாழில்கள் துக்கப்தடுற்கு முன்ணால் முப்தது ாட்களுக்கு (30 

ாட்களுக்கு) குலநவில்னா கானத்திற்குள் உரிங்கள், அனுதிகள் ற்றும் உரிங்கலபப் புதுப்பித்ல் 

மதான்நலகளுக்காண கட்ட விகிங்களும், தல உரிங்கள், உரிம் கான முடிவிற்கு 30 ாட்கள் முன்ணாகம 

புதுப்பிக்கப்தட மண்டும். 1920 ஆம் ருடத்தி மிழ்ாடு ாட்ட காட்சிகளின் சட்டத்தின் 249 ஆது பிரிவின் 

கீழ் குறிப்பிடப்தட்டுள்பது மதால் கர்ன்ந ல்லனக்குட்தட்ட ந் எரு இடத்லயும் என்று அல்னது என்றுக்கு 

மற்ப்தட்ட அட்டலயில் குறிக்கப்தட்டுள்ப காங்களுக்காகம தன்தடுத்ல் மண்டும். மலும் அலகலப 

01.04.2022 ஆம் ாளும் அற்கு பிநகும் ஆலரின் உரிம் சதநால் தன்தடுத்க்கூடாது. 

2. சாழில் துக்கப்தடுகிந இடம் தற்றி விங்கள் சம்ந்ப்தட்ட கட்டங்களும் இலக்கப்தட்ட உரிம் 

சதறுற்காண விண்ப்தங்கள்( முத்தில எட்டப்சதற்ந) உரிம் ங்கும் அதிகாரியிடம், சாழில் 

துக்கப்தடுற்கு முப்தது (30) ாட்களுக்குக் குலநவில்னா கானத்திலும் ற்றும் சாண்ணூறு (90) ாட்களுக்கு 

மிகா கானத்திற்குள்ளும் சர்பிக்கப்தட மண்டும். 

3. ார்ச் 2 ஆம் மதி முல் “டி அண்டு ஏ” சாழில் உரிங்களுக்கும் ற்ந ல்னா உரிங்களுக்கும் ாதித்துச் 

சர்பிக்கப்தடும் விண்ப்தங்களுக்கு குறிக்கப்தட்ட உச்ச கட்டத்தில் 50% விழுக்காடு கூடுல் கட்டம் 

விதிக்கப்தட்டு சூலிக்கப்தடும். (அசால M.S.585 , சுகாாம் ,ாள். 02.04.1958. 

4. மசாளிங்கர் காட்சியின் சார்தாக சளியிடப்தடும் ல்னா துல அறிவிப்புகளுக்கும் மசாளிங்கர் காட்சி 

ஆலாபர் கட்டலபகளுக்கும், உரிங்களின் குறிக்கப்தட்டுள்ப நிதந்லணகள் ற்றும் அமுலில் உள்ப 

விதிகளுக்கும், துல விதிகளுக்கும் உட்தட்டும், இனி மல் உருாக்கப்தட்டு அலுக்கு சகாண்டு ப்தடும் 
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விதிகளும், துல விதிகளுக்கும் உட்தட்டும் உரிலார் டக்க மண்டும். உரித்தில் உள்ப விதில மீறுலும், 

ஆலபரின் கட்டலபகலப திக்கால் இருந்ாலும் அது உரித்ல த்து சசய்யும், உரிலார் கட்டி 

கட்டத்ல இக்கவும் துாகும். 

5.  உரிம் கட்டிப்தாக ாற்நக்கல்ன, சாழில் டத்துதில் ற்தடும் உரில, உரிலார் ாறுல் சசய்திலிமனா 

சாழில் டத்க்கூடி இடத்திமனா மக்கூடி ந் ாற்நமும் புதி சாழிலுக்கு உரிாக கருப்தடும். 

6. குறிக்கப்தட்டுள்ப 1 அல்னது அற்கும் மற்தட்ட காங்களுக்காக எரு இடத்ல தன்தடுத் மசாளிங்கர் 

ஆலாபரிடமிருந்து உரிம் சதநால் இருக்கும் ந் எரு தரும் ண்டிக்க தட குதியுள்பர் ஆார். 

7. இவ்ாலப்பில் விண்ப்தங்களில் மக்கூடி ந் சந்மகமும் அல்னது சால்லனகளும் குறித்து ஆலாபர் 

மற்சகாள்ளும் தீர்ாணம முடிாணது. 

குறிப்பு – (அ). ந் எரு நிதிாண்டும் ப்ல் முல் மதி துங்கி    

                      ார்ச் 31 ஆம் மதி முடிலடயும். 

(ஆ). சாத் உரி கட்டங்களும், விண்ப்தங்களும் (குந்   

முத்தில எட்டப்தட்ட) இலந்து சதநப்தட்டால் ான் அவ்விண்ப்தம் உரிம் சதநமா அல்னது 

உரித்ல புதுப்பிக்கமா முழுல சதற்நாக கருப்தடும். 

(இ). காட்சி அலுனகத்தில் உரி விண்ப்தம் ந் மதியில்                             

        உரிக்கட்டத்துடன் சதநப்தடுகிநமா அந் மதிம உரி  

        விண்ப்தத்திற்காண மதிாக கருப்தடும். 

 
        மசாளிங்கர் காட்சி 

(1920 ஆம் ருடத்தி மிழ்ாடு ாட்ட காட்சிகளின் சட்டத்தின் தகுதி 249 இன் தகுதி 321 இன் தடியும்) 

அதாகாண ற்றும் அருருக்கத்துாண சாழில்கள் விதிக்கக் கூடி லனசசன்ஸ் கட்ட விகிம் தற்றிது (லனசன்ஸ் உரிம்) 

.

ண் 

தகுதி அல்னது 

சட்டம் 

உரிம் (லனசன்ஸ்) அல்னது அனுதி 

மகாப்தடுதில் மாக்கம் 

நிர்ம் 

சசய்ப்தட 

மண்டி 

கட்டம் 

(ரூதாய்) 

உரித்தின் 

(லனசன்ஸ்) 

கான அபவு 

(1) (2) (3) (4அ) (5) 

1 1920 ஆம் 

ஆண்டு 

மிழ்ாடு 

ாட்ட 

காட்சிகளி

ன் சட்டம் 

தகுதி 249 

பிரிவு 5 

ஆது 

இல்லன  எரு ருடம் 



சட்யுல்டு 

துலச் 

சட்டத்தின் தடி 

2 “ பி (1)  சல்லன மகலப்தது (சசாந் 

உதமாகத்திற்காக அல்னாது) 

625 “ 

3 “   (2) மால் அல்னது தனிடப்தடா மால் 

மசமிப்தது அல்னது லகாளுது தற்றிது 

சசருப்புக்கலட 

375 ” 

4 “   (3) மீலண மசமிப்தது அல்னது லகாளுது 

தற்றிது 

125 ” 

5 “   (4) ாமிச கலட , ாமிசம் விற்நல், 

ாட்டுக்கறி  ற்றும் மகாழி இலநச்சி 

(காட்சி மூனம் னம் டுத்ர்களுக்கு 

ட்டும்) 

625 ” 

6 “  (5) ஆடு, ாடு முலிலகலப 

சட்டுற்கு கட்டம் தற்றிது 

125 ” 

7 “   மீன் ண்சய் ாரித்ல் தற்றிது 65 ” 

8 “   (1) சசாந் வீட்டில் ற்நர்களுக்காக 

அல்னது ஆட்கள் 

உவிமாடுமற்சகாள்பப்தடும் சாத் 

சாழில் தற்றி  

250 ” 

9  (2) ண்சய் ஆட்டுல் அல்னது 

சகாதிக்க லத்ல் (ாட்டுச் சசக்கு) 

65 ” 

10  (3) ண்சய் ஆட்டுல் அல்னது 

சகாதிக்க லத்ல் இந்திம் மூனம் 

(தர்கள்) 

625 ” 

11  (4) மாட்டரி  625 ” 

12  (5) சுண்ாம்பு சுடுல் (கால்ாய்) 250 ” 

13    () (1) சடி ருந்து ாரித்ல் 250 ” 

14  (2) ாகணங்கள் சடி முலிண ாரித்ல் 250 ” 

15  (3) 1. டீ ஸ்டால் அல்னது காபி ஸ்டால் ட்டும் 500 ” 

  (ஜி1)      2. டீ, காபி ற்றும்    சிற்றுண்டி சிறி 

அபவில் 

950 ” 

      3. சிறி  அபவு  உவு விடுதிகள் 

(சஸ் மதான்நல) 

1125 ” 

  4. ல்னா லக உவு சதாருட்கள் 

விற்கும் சதரி உவு விடுதிகள் 

2500 ” 

  5.சினிா  திமட்டரில் சிற்றுண்டிச் சாலன 375 ” 



16 ”மக (1) சாத்ாக 10 அல்னது அற்கு மற்தட்ட 

தன்றிகலப தாரிப்தற்காக (தன்றி 

பர்த்ல்) 

க ல்லனக்குள் தன்றி 

பர்க்க அனுதி இல்லன. 

17 ” (2)தத்தும் அல்னது அற்கு மற்தட்ட 

கால்லட பிரிவுகலப தாரிக்க 

125 ” 

18 ”ல்(1) ாவு அல்னது ாவிணால் சசய்ப்தட்ட 

தண்டங்கள் ாரிக்க விற்தலண சசய் 

(னிர்கள் தன்தடுத் ன்று 

ாரிக்கப்தட்டல) 

375 ” 

19 (2) இனிப்பு கா தார்த்ங்கள் மசகரித்ல்-

விற்தலண சசய்(ஸ்வீட் ஸ்டால்) 

1875 ” 

20 (3) சாட்டி லககள் ாரித்து விற்தலண 

சசய் சதரி இனித் ப்ஸ்கட் சதாருட்கள் 

500 ” 

21 ”ம்(1) ஸ் உற்தத்தி சசய் 625 எரு ருடம் 

22 

(2) 

மசாடா,கனர் மதான்ந தாணங்கள் ாரித்து 

விற்தலண சசய் (குளிர்தாணம்) 

625 ” 

23 

”ன்(1) 

த்ல மசமிக்கவும் ,விற்கவும்(க்கட்லட) 1250 ” 

24 

”(2) 

விநகு மசமிக்கவும், விற்கவும் 625 ” 

25 

”(3) 

மூங்கில் மசமிக்கவும், விற்கவும் 250 ” 

26 

”(4) 

கூல சதாருட்கள்,சிசண்ட் சீட் 

மசமிக்கவும், விற்கவும் 

250 ” 

27 

”(5) 

மூங்கில் ,கூல,மசமிக்கமா, விற்கமா 250 ’ 

28 

”(6) 

சசாந் உதமாகமில்னா லக்மகால் 

மதார்,ட்டு அல்னது ார் மசமிக்கமா, 

விற்கமா 

125 ” 

29 

”(7) 

நினக்கரி,லிமகா அல்னது கட்லட கரி 

மசமிக்கமா, விற்கமா 

1250 ” 

30 

”(1) 

ளிலக கலட கிமடு-1 1875 எரு ருடம் 

 

 

 ளிலக கலட கிமடு-2 950 ” 

31 

” குறிப்பு.மற்கண்ட கலடகளில் 

லக்கப்தட்டுள்ப உவுப்சதாருட்கள் 

 ” 



னிர்கள் தன்தடுத்க்கூடிதும், லிகள் 

சாப்பிடக்கூடிதும் 

ஆகும்(புளி,மிபகாய்,சல்னம்,தருப்பு 

லககள்,ாவு,வுடு,புண்ாக்கு 

மதான்நல) 

32 

”ஆ) சில்னலந விற்தலணக்காக அல்னது மசமிக்க 

 ” 

 

” 1) தருத்தி விலகள்  

190 ’ 

 

” 2) கால் லட தீணங்கள் 

250 ” 

 

” 3) விலகள் மசமிக்க அல்னது விற்க 

250 ’ 

 

” 4) பூச்சி ருந்துகள் விற்தலண,உம் 

விநதலண 

250 ” 

 

 குறிப்பு.மற்கண்ட 3 இணங்கள் அல்னது 

அற்குமலும் மசகரித்து அல்னது விற்தலண 

சசய் எவ்சாரு இணங்களும் உண்டாண 

சாலக அல்னது ரூ.500.00 இதில் து 

குலநமா அந் சாலக 

  

 

 2) அசு அங்கீகாம் சதற்று சகாள்முல் 

சசய் உவு ானிம் மசகரித்து 

சகாடுக்கப்தட்டு இருக்கும் எவ்சாரு 

இடத்திற்கும் று உத்வு ல ரூ,5.00 

விதித்து சூலிக்கப்தடும்.(அசு உத்வு 

ண் 1045(உள்பாட்சி)மதி 16-4-47)   

 ” 

33 

”ப்பி(1) சல்னம் அல்னது கற்கண்டு ாரித்ல் 

ற்றும் விற்தலண சசய்ல்  

250 ” 

34 ”(2) ாணாவி சாறுகள் (சிப்) ாரித்ல் 

தங்கள்,தமுதிர்மசாலன கலட 

625 ” 



35 ”க்யு (1) 1) சடிக்கக் கூடிதும்,ளிதில் 

தீப்பிடிக்கக்கூடிதுாண சதாருட்கள் 

சீசண்சய் மதான்நலகள் 200 

லிட்டர்கள் 

250  

  “ மற்கண்ட சதாருள் 201 லிட்டர்கள் முல் 

500 லிட்டர்கள் குலநாக 

375  

 ” மற்கண்ட சதாருள் 501 லிட்டர்கள் முல் 

800 லிட்டர் ல 

500  

 ” மற்கண்ட சதாருள் 801 லிட்டர்கள் முல் 

1500 லிட்டர்கள் ல குலநாக 

1875  

 ” மற்கண்ட சதாருள் 1500 லிட்டர்கள் 

லிட்டர்கள் அற்கு அதிகாக மற்கண்ட 

சதாருள் 501 கனனுக்கு குலநாக 

2500  

35 ” 2) மகஸ் சிலிண்டர் மசமிப்பு விற்தலண 

சசய்ல் 

1875 எரு ருடம் 

36 ” 3) ஸ்பிரிட் மசமித்ல் 190 ” 

37 ” 4) அமினங்கள் மசமித்ல் 125 ” 

38 ” 5) தட்டாசு லககள் 

மசமித்லும்,விற்நலும் 

625 ” 

39 ” 6) சடிருந்து மசமித்லும்,விற்நலும் 625 ” 

40 ” 2)ாகணங்கள் லகநாக்கள்  மசமித்லும் 

விற்நலும் 

625 ” 

 ” 1) சகாட்லட டுக்கா தருத்தி 250 ” 

 ” 2) சகாட்லட டுத் தருத்தி 500 ” 

41 ” 1) மின் முனாம் பூசுல் அல்னது முனாம் 

பூசுல் 

250 ” 



42 ” 2) மிபகாய்,சீக்காய்,ஞ்சள் ற்றும் 

ாவு அலத்ல் 

375 ” 

43 ” 3) சினிா தடச்சுருள் மசமித்ல் 375 ” 

44 ” 4) க்ஸ்ம,தடச்சுருள்,மதாட்மடா 

தடசுருள் சசல்லுனாய்டு அணால் 

சசய் சதாருட்கள் 

250 ” 

45 ” 5) கிாலதட் உற்தத்தி சசய்ல் 65 ” 

46 ” 6) தீப்சதட்டி ாரித்ல் 250 ” 

47 ” 7) ங்கம் உருக்குல் 

ஆதத்சாழில் 

125 ” 

48  சாழில் சாடர்தாக உதமாகிக்கப்தடும் 

ரிசதாருள் அல்னது இந்தி சாணங்கள் 

மின் சக்திால் இக்கக் கூடி சாணங்கள் 

ஸ்ாபிம் சசய் மின் ாற்றுகள் ற்றும் 

ல்னா இடங்களிலும் சினிா 

சகாட்டலககளிலும் ஸ்ாபிம் 

சசய்ப்தட்டுள்ப டிான்ஸ்தார்ர் த்லண 

கிமனா ாட்ஸ் இருப்பினும் மின் 

அனுதிப்தடி உரிம் கட்டம் ங்க 

மண்டும் 

 எரு ருடம் 

  எரு குதில திநனுக்கு மற்தடால் 

சதாருத்ப்தட்டல 

65 ” 

  எரு குதில திநனுக்கு மலும் 5 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

250 ’ 

  5 குதில திநனுக்கு மலும் 10 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

375 ” 

  10 குதில திநனுக்கு மலும் 20 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

500 ’ 



  20 குதில திநனுக்கு மலும் 30 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

625 ” 

  30 குதில திநனுக்கு மலும் 40 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

750 ” 

  40 குதில திநனுக்கு மலும் 50 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

875 ” 

  50 குதில திநனுக்கு மலும் 100 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

1000 ” 

  100 குதில திநனுக்கு மலும் 200 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

1875  

49 ” 200 குதில திநனுக்கு மலும் 500 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது மின் சக்திற்ந ற்ந 

சக்திால் இங்கக்கூடி இந்திங்களின் 

ஸ்ாபி கட்டம் 

2500 ” 

  வீட்டு உதமாகங்களுக்காக சதாருத்ப்தட்ட 

(இண்டு)குதிலத்திநனுக்கு மற்தடாது 

15 ” 

  எரு குதில திநனுக்கு மற்தடாது 25 ” 

  எரு குதில திநனுக்கு மலும் 5 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

40 ” 

  5 குதில திநனுக்கு மலும் 10 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

250 ” 

  10 குதில திநனுக்கு மலும் 20 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

250 ” 

  20 குதில திநனுக்கு மலும் 30 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

375 ” 

  30 குதில திநனுக்கு மலும் 40 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

500 ” 

  40 குதில திநனுக்கு மலும் 100 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

625 ” 



  100 குதில திநனுக்கு மலும் 200 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

750 எரு ருடம் 

  200 குதில திநனுக்கு மலும் 500 குதில 

திநனுக்கு மற்தடாது 

1875  

  குறிப்பு. ங்கும் விடுதிகளில் உரிலாபர் 

சதாது சுகாாம் சட்டப்தடி ததிவு 

சசய்திருந்ால் 1959 ஆம் ருடத்தி 

சசன்லண சதாது சுகாா சட்டத்தில் 

குறிப்பிட்டுள்பதடி ாட்ட காட்சிச் 

சட்டத்தின் கிழ் விடுதிகளுக்கு அந் 

விாண உரிம் மலயில்லன.இந்தி 

சாணங்கள் ஸ்ாபிம் 

சசய்மா,அனுதிக்கமா மிழ்ாடு 

காட்சிகளின் சட்டம் பிரிவு 250 கீழ் 

நிர்ம் சசய்துள்ப சாலகல மற்தடி 

சட்டம் 249 க்கு இணம் 65-66 சதாருந்தும். 

ற்ந கீழ்க்கண்ட இந்திங்களுக்காண 

கட்ட விகிம். 

  

50  1) சல் அலக்கும் இந்திம்1க்கு 375 எரு ருடம் 

  2) மர்க்கடலனக்காய் உலடப்பு இந்திம் 1 

ண்ணிக்லக 

500 ” 

  3)ண்சய் ஆலன(மனாட்டரி) உம் 625 ” 

  4) ம் அறுக்கும் இந்திம் உகம்-1 500 ” 

  5) ம் சட்டும் இந்திம் உகம்-1 375 ” 

  6)கரும்புச்சாறு பிழியும் இந்திம்-1 250 ” 

  7)கலடசல் இந்திம் உகம்-1 375 ” 



  8)விலசத்றி ண்ணிக்லக உகம் 250 ” 

  9)நீாவிக் சகாதிகனன் உகம் 625 ” 

  10)லணத் ாவு அலக்கும் இந்திம் 250 ” 

  11)அட்டலயில் குறிப்பிடா ற்ந 

இந்திங்களுக்கு 

250 எரு ருடம் 

51 ” 1) சதட்மால் தங்க் லத்து டத்துல் 

அதில் டீசல் சதட்மால் 

விற்தலண(சதட்மால் தங்க்) 

1875 ” 

52 ” 2) டீசல் ண்சய் ற்றும் மிணல் 

ஆயில் மசகரிப்பும்,விற்தலணயும் 

கலடயில் 

625 ” 

53 ” 3) தாலும்,தாலிணால் உற்தத்தி 

சசய்ப்தட்ட சதாருள் விற்தலண 

லசக்கிள்,சாதட்,லதக்) 

125 ” 

54 ” 4) தால் நிலனம்(Milk Depo) 625 “ 

55 “ 5) சஜணல் ஸ்மடார்ஸ் 625 ” 

  னிார் காதி கிாப்ட் தன 

சதாருட்கள் விற்தலண(னிர்கள் 

உண்க்கூடி சதாருட்கள் 

விற்தலண 

375 எரு ருடம் 

56 ” தகுதி 103(1) மிழ்ாடு அசு சகஜட் 

தார்ட்(1)7.8.90 இல் சளிாகியுள்ப 

சதாது சுகாா சட்டப்தடி 

னாட்ஜ்களுக்கு புதி திருத்தி 

கட்டம் நிர்ம் சசய் அனுதி 

மகாருல் ங்கும் விடுதி. 

 ” 

  1)ாந்தி ாடலக திப்பு ரூ.250/-க்குள் 

ங்கும் விடுதி ட்டும்(உவு விடுதியுடன் 

கூடிது) 

625 ” 



  2) ாந்தி ாடலக திப்பு ரூ.250 லிருந்து 

ரூ.500க்குள் 

1875 ” 

  3) ாந்தி ாடலக திப்பு ரூ.500 லிருந்து 

ரூ.1000க்குள் 

 

2500 ’ 

  துதாண சதியுடன் கூடி ங்கும் விடுதி 3750 ” 

  4) ாந்தி ாடலக திப்பு ரூ.1,000 மல் 3125 ” 

57  5)முட்லட கலட 500 ” 

58  6)சதட்டிக்கலடயில் பீடி,சிகசட் விற்தலண 190 ” 

59 ” 7)ஜவுளி கலடயில் தட்டு துணி விற்தலண 950 ” 

60 ” 8)சதாறி  கலட சிறி அபவில் 375 ” 

61 ” சதாறி கலட சதரி அபவில் 500 ” 

62 ” காகிம் சாத் விாதாம் அல்னது அபவில் 

சிறி விாதாம் 

625 ” 

63 ” இனம்தஞ்சு மூனம் லனல சத்ல 

ாரித்து விற்தலண 

250 ” 

64 ” கார்,னாரி,தஸ்,டிாக்டர் மாட்டர் தழுது 

தார்க்கும் தணிலணகள் டத் 

950 ” 

65 ” அசு அனுதி சதற்ந துதாண கலடகள் 

டத் 

2500 ” 

66 ” துதாணக் கலடகள் தார் டத் 1250 ” 



67 ’ னிார் இடத்தில் மகாழிக்கலட டத் 2500 ” 

68 ” ள்ளுண்டி,மதாண்டா,இட்லி,சில்லிசிக்கன்,

ற்ந சதாருட்கள் சாலன ஏத்தில் விற்நல் 

250 ” 

69 ” பூண்டு சாத் ற்றும் சில்னலந விற்தலண 500 ” 

70 ” சாக்கு லதகள் லத்து விற்தலண சசய் 500 ” 

71 ” உவுப் சதாருட்கள் (சானா 

சதாருட்கள்)விற்தலண சஜன்சீஸ் 

(மிட்டாய்,பிஸ்கட்டுகள்) னிர்கள் 

உண்க்கூடி சதாருட்கள் 

1875 ” 

72 ” தல காகிம் ற்றும் பிபாஸ்டிக் தல 

சதாருட்கள் மசமிக்க ற்றும் விற்க 

950 ” 

73 ” னிார் லசக்கிள், லதக், ஸ்கூட்டர் 

ஸ்மடண்டுகள் டத் 

2500 ” 

74 ” திரு ண்டதம் முல் ம்  1275 ” 

75 ” திரு ண்டதம் இண்டாம் ம்  1650 ” 

 

அலுவலககுறிப்பு 
1. k‹w« mDkÂ¡fyh« 

2. மற்தடி உரிக்கட்டம் லடமுலநப்தடுத்துற்கு முன்பு சதாது க்கள் அறியும் லகயில் மனும் எரு உள்ளூர் திணசரி 

ாளிழில் விபம்தம்தடுத்வும் அற்காண விபம்தக் கட்டம் ற்றும் ாட்ட அசிழில் பிசும் சசய்வும் அற்காண 

சசனவிணத்ல சதாது நிதியிலிருந்து ற்கவும் ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம் . 

      (.க.ண்.513/2022/ச்1) 

 



30.08.2022 ப ொருள்எண்.22 

                     இந்காட்சியில் சசாத்துரி விதிப்பு சசய்ப்தட்ட சருக்கள் வி புதிாக லணப்பிரிவுகள் ற்தடுத்ப்தட்டு 

புதிாக சருக்கள் உருாக்கம் சசய்ப்தட்டுள்பது,அன் தடி கீழ்கண்டுள்ப சருக்கலப சாலன ததிமடுகளில் 

மசர்தற்கு ன்நத்தின் அனுதிக்கு லக்கப்தடுகிநது  

.ண் சருவின் சதர் ார்டு ண் 

1 அண்ா கர் சயின் மாடு 1 

2 அண்ா கர் சயின் மாடு 1 து குறுக்கு  1 சரு 1 

3 அண்ா கர் சயின் மாடு 1 து குறுக்கு  2 சரு 1 

4 அண்ா கர் சயின் மாடு 1 து குறுக்கு  3 சரு 1 

5 அண்ா கர் சயின் மாடு 1 து குறுக்கு 4 சரு 1 

6 அண்ா கர் சயின் மாடு 1 து குறுக்கு  5 சரு 1 

7 அண்ா கர் சயின் மாடு 2  து குறுக்கு  1 சரு 1 

8 அண்ா கர் சயின் மாடு 2  து குறுக்கு 2 சரு 1 

9 சித்தூர் மாடு 6 து சரு 1 

10 ள்ளூர் கானனி 1 து சரு 2 

11 ள்ளூர் கானனி 3 து சரு 2 

12 மற்கு மதார்டின் மதட்லட 8 து சரு 2 

13 மற்கு மதார்டின் மதட்லட 9 து சரு 2 

14 மற்கு மதார்டின் மதட்லட 10 து சரு 2 

15 சசல்ன சதருாள் மகாயில் 1 து குறுக்கு சரு 3 

16 சசல்ன சதருாள் மகாயில் 2 து குறுக்கு சரு 3 

17 குபக்கல 1 து சரு 5 

18 குபக்கல 2 து சரு 5 

19 சதரி சரு குறுக்கு 5 
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20 எத்ாலட சரு குறுக்கு 5 

21 கங்லகம்ன் கர் 1 து சரு 5 

22 கங்லகம்ன் கர் 2 து சரு 5 

23 திடீர் கர் 1 து குறுக்கு சரு 5 

24 திடீர் கர் 2 து குறுக்கு சரு 5 

25 திசௌததிம்ன் கர் சயின் மாடு 1 து சரு 5 

26 திசௌததிம்ன் கர் சயின் மாடு 2 து சரு 5 

27 திசௌததிம்ன் கர் சயின் மாடு 1 து குறுக்கு சரு 5 

28 திசௌததிம்ன் கர் சயின் மாடு 2 து குறுக்கு சரு 5 

29 திசௌததிம்ன் கர் சயின் மாடு 3 து குறுக்கு சரு 5 

30 திசௌததிம்ன் கர் சயின் மாடு 4 து குறுக்கு சரு 5 

31 திசௌததிம்ன் கர் சயின் மாடு 5 து குறுக்கு சரு 5 

32 திசௌததிம்ன் கர் சயின் மாடு 6 து குறுக்கு சரு 5 

33 சசல்ன சதாததி கர் 1 து சரு 5 

34 சசல்ன சதாததி கர் 2 து சரு 5 

35 சசல்ன சதாததி கர் 3 து சரு 5 

36 சசல்ன சதாததி கர் 4 து சரு 5 

37 சசல்ன சதாததி கர் 5 து சரு 5 



38 சசல்ன சதாததி கர் 6 து சரு 5 

39 சசங்குந்ர் எத்ாலட சரு கிக்கு 6 

40 சசங்குந்ர் எத்ாலட 1 -து சரு கிக்கு 6 

41 சசங்குந்ர் எத்ாலட 2 -து சரு கிக்கு 6 

42 சசங்குந்ர் எத்ாலட 3 -து சரு 6 

43 அருந்திதாலபம் 1 து சரு 6 

44 அருந்திதாலபம் 2 து சரு 6 

45 அருந்திதாலபம் 3 து சரு 6 

46 சசங்குந்ர் சதரி சரு 1 து குறுக்கு சரு 7 

47 மதாலீஸ் லனன் 1 து குறுக்கு சரு 9 

48 மதாலீஸ் லனன் 2து குறுக்கு சரு 9 

49 முலிாண்டா கர் 1 து சரு 9 

50 முலிாண்டா கர் 2 து சரு 9 

51 சதஸ் 1 து சரு 11 

52 சதஸ் 2 து சரு 11 

53 சதஸ் 3 து சரு 11 

54 லிங்கா சட்டி சரு சந்து 13 

55 குட்லட சரு சந்து 13 

56 கிருஷ்சாமி முலி 2 து சரு 14 

57 கிருஷ்சாமி முலி 3து சரு 14 

58 ாசாமி முலி குறுக்கு சரு 14 

59 முருகா சட்டி 1 து சரு 14 

60 முருகா சட்டி 2 து சரு 14 

61 முருகா சட்டி 3 து சரு 14 



62 முருகா சட்டி 4 து சரு 14 

63 .சி.ம்.கர் 1 து சரு 14 

64 .சி.ம்.கர் 2 து சரு 14 

65 .சி.ம்.கர் 3 து சரு 14 

66 .சி.ம்.கர் 1 து குறுக்கு சரு 14 

67 .சி.ம்.கர் 2 து குறுக்கு சரு 14 

68 .சி.ம்.கர் 3 து குறுக்கு சரு 14 

69 .சி.ம்.கர் 4 து குறுக்கு சரு 14 

70 .சி.ம்.கர் 5 து குறுக்கு சரு 14 

71 .சி.ம்.கர் 6 து குறுக்கு சரு 14 

72 .சி.ம்.கர் 7 து குறுக்கு சரு 14 

73 .சி.ம்.கர் 8 து குறுக்கு சரு 14 

74 லசனூர் சயின் மாடு 15 

75 கங்லகம்ன் மகாயில் குறுக்கு சரு 15 

76 தஜலண மகாயில் 1 து குறுக்கு சரு 15 

77 தஜலண மகாயில் 2 து குறுக்கு சரு 15 

78 ஸ்கூல் 1 து குறுக்கு சரு 15 

79 ஸ்கூல் 2 து குறுக்கு சரு 15 

80 சுடுகாடு மாடு 15 

81 தஜலண மகாயில் 1 து குறுக்கு சரு 16 

82 தஜலண மகாயில் 2 து குறுக்கு சரு 16 

83 லஸ்மில் 3 து குறுக்கு சரு 16 

84 மாட்டூர் மகார்ண ாயுடு குறுக்கு சரு 16 

85 குாய் 2 து சரு 16 

86 குாய் 3 து சரு 16 



87 முஹது அலி கர் 1 து சரு 16 

88 முஹது அலி கர் 2 து சரு 16 

89 முஹது அலி கர் 1 து சயின் மாடு 1 து குறுக்கு சரு 16 

90 
முஹது அலி கர் 1 து சயின் மாடு 2 து குறுக்கு 

சரு 
16 

91 
முஹது அலி கர் 1 து சயின் மாடு 3 து குறுக்கு 

சரு 
16 

92 
முஹது அலி கர் 1 து சயின் மாடு 4 து குறுக்கு 

சரு 
16 

93 
முஹது அலி கர் 1 து சயின் மாடு 5 து குறுக்கு 

சரு 
16 

94 
முஹது அலி கர் 1 து சயின் மாடு 6 து குறுக்கு 

சரு 
16 

95 
முஹது அலி கர் 1 து சயின் மாடு 7 து குறுக்கு 

சரு 
16 

96 தாண்டில்லூர் மாடு 5 து சரு 17 

97 தாண்டில்லூர் மாடு 6 து சரு 17 

98 தாண்டில்லூர் மாடு 7 து சரு 17 

99 தாண்டில்லூர் மாடு 8 து சரு 17 

100 தாண்டில்லூர் மாடு 9 து சரு 17 

101 தாண்டில்லூர் மாடு 10 து சரு 17 

102 தாண்டில்லூர் மாடு 11 து சரு 17 

103 தாண்டில்லூர் மாடு 13 து சரு 17 



104 தாண்டில்லூர் மாடு 14 து சரு 17 

105 தாண்டில்லூர் மாடு 15 து சரு 17 

106 தாண்டில்லூர் 1 து குறுக்கு சரு 17 

107 தாண்டில்லூர் சயின் மாடு 17 

108 ாலக்குப மடு கிக்கு 1 து சரு 17 

109 ாலக்குப மடு கிக்கு 2 து சரு 17 

110 ாலக்குப மடு கிக்கு 3 து சரு 17 

111 ாலக்குப மடு கிக்கு 4 து சரு 17 

112 ாலக்குப மடு 6 து சரு 17 

113 ாலக்குப மடு 7 து சரு 17 

114 ாலக்குப மடு 8 து சரு 17 

115 ாலக்குப மடு 9 து சரு 17 

116 ாலக்குப மடு 10 து சரு 17 

117 காக்கா மாப்பு 2 -து சரு 20 

118 காக்கா மாப்பு 3 -து சரு 20 

119 மதரூந்து நிலன பின்புநம் சயின் மாடு 21 

120 மதரூந்து நிலன பின்புநம் குறுக்கு சரு 21 

121 காாஜ் கர் சயின் மாடு 21 

122 ம்.ம் கர் சயின் மாடு 22 

123 ம்.ம் கர் 6 து சரு 22 

124 ம்.ம் கர் 7 து சரு 22 

125 ம்.ம் கர் 8 து சரு 22 

126 ம்.ம் கர் 9 து சரு 22 

127 ானாஜா மாடு தாலந மடு 4 து சரு 23 

128 ானாஜா மாடு தாலந மடு 5 து சரு 23 



129 ானாஜா மாடு தாலந மடு 6 து சரு 23 

130 ானாஜா மாடு தாலந மடு 7 து சரு 23 

131 ானாஜா மாடு தாலந மடு 8 து சரு 23 

132 ானாஜா மாடு தாலந மடு 9 து சரு 23 

133 அக்மகாம் மாடு 1 -து சரு 23 

134 அக்மகாம் மாடு 2-து சரு 23 

135 அக்மகாம் மாடு 3-து சரு 23 

136 அக்மகாம் மாடு 4 -து சரு 23 

137 ஸ்ரீாம் கர் 7 து சரு 24 

138 ஸ்ரீாம் கர் 8 து சரு 24 

139 ஸ்ரீாம் கர் 9 து சரு 24 

140 ஸ்ரீாம் கர் 10 து சரு 24 

141 ஸ்ரீாம் கர் 11 து சரு 24 

142 ஸ்ரீாம் கர் 12 து சரு 24 

143 ஸ்ரீாம் கர் 13 து சரு 24 

144 ஸ்ரீாம் கர் 14 து சரு 24 

145 ஸ்ரீாம் கர் 16 து சரு 24 

146 ஸ்ரீாம் கர் 17 து சரு 24 

147 ரிக்குநர் கானனி 1 து சரு 24 

148 ரிக்குநர் கானனி 2 து சரு 24 

149 ரிக்குநர் கானனி 3 து சரு 24 

150 ஜாணகி ாம் கர் 4 து சரு 25 

151 ஜாணகி ாம் கர் குறுக்கு சரு 25 

152 ஸ்ரீ முளிசுாமி சரு 25 

153 அாதி கர் 1 து சரு 25 

154 அாதி கர் 2 து சரு 25 



155 மாக சிம் கானனி 1 து சரு 25 

156 மாக சிம் கானனி 2 து சரு 25 

157 மாக சிம் கானனி 3 து சரு 25 

158 சதான்னிம்ன் மகாயில் அருகில் 26 

159 சாடி சந்து சரு 26 

160 சாடி 3 து சரு 26 

161 சாடி 4 து சரு 26 

162 மாக ஆஞ்சமர் கானனி 1 து சரு 27 

163 மாக ஆஞ்சமர் கானனி 2து சரு 27 

164 மாக ஆஞ்சமர் கானனி 3து சரு 27 

165 தாாம் மாடு சங்கட்ான் சரு 27 

166 தாாம் மாடு மற்கு தக்கம் 27 

167 பிகாஷ் கர் 1 து சரு 27 

168 பிகாஷ் கர் 2 து சரு 27 

169 பிகாஷ் கர் 3 து சரு 27 

170 பிகாஷ் கர்4 து சரு 27 

171 பிகாஷ் கர் குறுக்கு சரு 27 

172 தாாம் மாடு மற்கு புந 1 து சரு 27 

173 தாாம் மாடு மற்கு புந 2 து சரு 27 

174 னட்சுமி சிம் கர்(ப்தன் மகாயில் 1 து சரு) 27 

175 னட்சுமி சிம் கர்(ப்தன் மகாயில் 2 து சரு) 27 

176 னட்சுமி சிம் கர்(ப்தன் மகாயில் 3து சரு) 27 

177 னட்சுமி சிம் கர்(ப்தன் மகாயில் 4 து சரு) 27 



178 னட்சுமி சிம் கர்(ப்தன் மகாயில் 5 து சரு) 27 

179 னட்சுமி சிம் கர்(ப்தன் மகாயில் 6 து சரு) 27 

180 சகாண்டதாலபம் (.வி.ம். கர்) சயின் மாடு 27 

181 ா மாடு 1 து சரு 27 

182 புஜங்காவ் 2 து சரு 27 

183 தாண்டதீர்த்ம் 1 து சரு 27 

184 தாண்டதீர்த்ம் 2 து சரு 27 

185 தாண்டதீர்த்ம் 3 து சரு 27 

186 தாண்டதீர்த்ம் 4 து சரு 27 

187 தாண்டதீர்த்ம் 5 து சரு 27 

188 தாண்டதீர்த்ம் 6 து சரு 27 

189 தாண்டதீர்த்ம் 7 து சரு 27 

 
அலுனக்குறிப்பு :-  

                           ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

                           (.க.ண். 478/2022/அ1) 
 

 

30.08.2022 ப ொருள்எண்.23 

                  இந்காட்சியில்  அலுனக தன்தாட்டிற்கு தன்தடும் கணிணியில் OS புதிாக சதாருதுலக்கு 

மாா சாலக ரூ.1500/- ங்க மின் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அர்களுக்கு ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்   

அலுனக குறிப்பு : 

ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம் 

(.க.ண்.514/2022/பி3) 
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                   இந்காட்சியில் தணிாற்றி ரும் அலுனர்கள் ற்றும் தணிாபர்கள் அலுனக தணிாக பிாம் 

மற்சகாள்பப்தடும் மதாது அர்களுக்கு பிநப்பிக்கப்தட்ட அசாலயின் தடி பிாப்தட்டில் அளிக்கப்தடும் 

தட்சத்தில் 2021 -2022 நிதிாண்டிற்கு சதாது நிதியிலிருந்து ரூ.1.00 னட்சத்திற்கு மிகால் சசனவிட சதாது 

அங்கீகாம் அளிக்க ன்நத்தின் அனுதிக்கு லக்கப்தடுகிநது 

அலுனக்குறிப்பு :-  

ன்நம் அனுதிக்கனாம்.  

  (.க.ண். 520/2022/ இ1) 
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30.08.2022 ப ொருள்எண்.25 

               இந்காட்சியில் சதாது பிரிவு, சதாறியில் பிரிவு, சதாது சுகாா பிரிவு ற்றும் ருாய் பிரிவில் 1.09.2022 முல் 

நிகழும் சில்னலந சசனவிணம் ரூ.2000/- (இண்டாயிம் ட்டும்) மிகால் அளிக்கப்தடும் தட்டில்களுக்கு சாலக 

ங்க ன்நத்தின் அனுதிக்கு லக்கப்தடுகிநது 

அலுனக்குறிப்பு :-  

ன்நம் அனுதிக்கனாம்.  

   (.க.ண். 521/2022/ இ1) 
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                மசாளிங்கர் காட்சி மதரூாட்சிாக இருந்து இண்டாம் நிலன காட்சிாக 01.11.2021 முல் ம் 

உர்த்ப்தட்டது. இந்காட்சி மதரூாட்சிாக இருந் கானத்தில் க தகுதியிலிருந்து சுார் 18.00 கிமனா 

மீட்டர் சாலனவில் சதான்லண கிாத்தில் சதான்லண ஆற்றில் லனல நீமற்று நிலனத்தில் இருந்து 

காட்சிக்கு குடிநீர் விநிமாகம் சசய்ப்தட்டு ருகிநது. 

குடிநீர் விநிமாகத்திற்கு தன்தடுத்ப்தட்டு ரும் பிாண ற்றும் தகிர்ாண குாய்கள் தாதிக்கப்தட்டு சுார் 

50 ஆண்டுகளுக்கு மனாால் அடிக்கடி தழுது ற்தட்டு விடுால் சீாண குடிநீர் விநிமாகிப்தது 

லடதடுதுடன் தழுது நீக்கம் சசய்வும் சிாக உள்பது. அணால் சதாது க்களுக்கு ாள்மாறும் குடிநீர் 

ங்குது சிாக உள்பது. 

இந்நிலனயில் இக்குலநதாட்லட சீர் சசய் பிாண ற்றும் தகிர்ாண குாய்கள் ாற்றி அலக்கவும் 

மலாண இடங்களில் நீர் மக்க சாட்டிகள் அலக்கவும் னிார் ஆமனாசலண (Private Consultancy) 

நிமித்து விரிாண திட்ட அறிக்லக ார் சசய் ன்ந அனுதிக்கு லக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

 (.க.ண்.  516 /2022/இ1) 
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               மசாளிங்கர் காட்சிக்கு குடிநீர் ஆாாக விபங்கும் சதான்லண லனல நீமற்று நிலனத்திலிருந்து 

குடிநீர் விநிமாகம் சசய்ப்தட்டு ருகிநது. ஆற்றில் உள்ப நீர் உறிஞ்சும் கிறுகள் (Infiltration Well) 

கிறுகளிலிருந்து குாய் மூனம் லட்ட நீர்மக்க சாட்டிக்கு ரும் குாய்கள் ற்றும் மின் எர்கள் 

லக்கானங்களில் ருடந்மாறும் ற்தடும் ல சள்பத்தில் அடித்து சசல்னப்தடுால் மசாளிங்கர் கருக்கு 

குடிநீர் விநிமாகம் சசய்து முற்றிலும் லடப்தடுமாடு ருடந்மாறும் சசனவிணமும் ற்தடுகிநது. 

 இந்நிலனல மதாக்க நீர் உறிஞ்சு கிற்றில் இருந்து Pumb Room ற்றும் லட்ட நீர்மக்க சாட்டி 

ல மிழ்ாடு குடிநீர் டிகால் ாரி டிலப்புடன் லடப்தால மம்தானம் அலத்து குாய்கள் ற்றும் 

எர்கள் அலக்க  ன்ந அனுதிக்கு லக்கப்தடுகிநது. 
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அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

 (.க.ண். 517/2022/இ1) 
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           மசாளிங்கர் காட்சி 14.23 ச.கி.மீ தப்தபவு சகாண்டதும். 38.01 கி.மீ நீபமுள்ப சாலனகலப சகாண்டதும் 

ஆகும். இந்கத்தில் 2011 கக்சகடுப்பின் தடி 30,856 சதாதுக்கள் சாலகயும், ற்மதால உத்மச 

க்கள் சாலக 34,854  ஆகும். 27 ார்டுகலப சகாண்ட இந்காட்சியில் 9247 ரிவிதிப்புகளும், 7869 

குடியிருப்பு வீடுகளும் அலந்துள்பது.  ன்ந அனுதிக்கு லக்கப்தடுகிநது. 

இந்காட்சியில் மதாதி டிகால்ாய் சதி இல்னாால் குடியிருப்பு தகுதியிலிருந்து சளிரும் கழிவுநீர் 

லநீருடன் கனந்து அருகில் உள்ப நீர் நிலனகளில் கனப்தால் நினத்டி நீர் ாசுப்தடுதுடன் ஆங்காங்மக  

மங்கும் கழிவுநீால் சதாது க்களுக்கு சதாது சுகாா சீர்மகடு ற்தட ாய்ப்புள்பது. 

இற்கு நிந் தீர்ாக காட்சி தகுதி முழுதும் தாாப சாக்கலட திட்டம் லடமுலநப்தடுத் மிழ்ாடு 

குடிநீர் டிகால் ாரித்தின் மூனம் விரிாண திட்ட அறிக்லக ார் சசய்து லடமுலநப்தடுத் ன்ந 

அனுதிக்கு லக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

 (.க.ண். 522 /2022/இ1) 
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                மசாளிங்கர் காட்சி ல்லனக்குட்தட்ட தகுதிகளில் மசகாகும் குப்லதகலப ார்டு ண்.27 

சகாண்டதாலபம் தாாம் மாடு க புன ண்.22 –ல் 5.5 க்கர் நினப்தப்பில் சகாட்டப்தட்டு ந்து. 

இக்குப்லதகலப Biomining முலநயில் பிரித்சடுத்து நினபத்ல மீட்சடடுக்கும் ண்ம் விரிாண திட்ட 

அறிக்லக ாரித்து அம்ரூத்  2.0 திட்டத்தின் மூனம் சசல்தடுத் ன்ந அனுதிக்கு லக்கப்தடுகிநது. 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம்.  

 (.க.ண். 418/2022/இ1) 
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                மசாளிங்கர் காட்சி தல ற்றும் தழுலடந் குலநந் அபவினாண டிகால்ாய்கலப கண்டறிந்து, 

அசிாண இடங்களில் திப்பீடு ாரித்து லநீர் டிகால்ாய் கட்ட  ன்ந அனுதிக்கு 

லக்கப்தடுகிநது. 
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அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம். 

2.  காட்சி நிதி நிலனக்மகற்த முன்னுரிலயின் அடிப்தலடயில் தணி மற்சகாள்ப 

அனுதிக்கனாம். 

3. இந்காட்சியில் ற்கணம திட்டமிடப்தட்டுள்ப திட்டங்களுக்காண காட்சி தங்குத்சாலக 

சசலுத்  மண்டியுள்பால் சட்டன்ந ,ாடாளுன்ந ற்றும் அசு நிதி மகாரி தணி சசய் 

ன்நம் அனுதிக்கனாம். 

 (.க.ண்.  515/2022/இ1) 
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                    மசாளிங்கர் காட்சி பர்ந்து ரும் காட்சிகளில் என்நாகும். இப்தகுதியில் ற்கணம கிா 

தஞ்சாத்ாக இருந் மதாது குடியிருப்பு   தகுதிகளுக்கு இலடம அலக்கப்தட்ட சாலனகள் ற்மதாது 

சடுஞ்சாலனத்துலந ற்றும் காட்சிக்கு சசாந்ாண சாலனகபாக தாரிக்கப்தட்டு ருகிநது. 

 இந்கம் திருத்ணி, அக்மகாம், சித்தூர், ானாஜா , இாணிப்மதட்லட 

ற்றும் மலூர் ஆகி சதருகங்கலப இலக்கும் காகும், இந்கம் புகழ்சதற்ந 108 

திவ்மசங்களில் என்நாண ஸ்ரீமாக னட்சுமி சிம் திருக்மகாயில் ற்றும் மாகஆஞ்சமர் திருக்மகாயில் 

அலந்துள்ப திருத்ன காகும் இத்திருத்னத்திற்கு திணந்மாறும் அதிக அபவில் தக்ர்கள் ந்து 

சசன்ந ண்ம் உள்பணர், இந்கத்தின் டும அசு ருத்துலண , ட்டாட்சிர் அலுனகம், 

நீதின்ந பாகம், காட்சி அலுனகம், ஊாட்சி என்றி அலுனகம் , தத்தி ததிவுத்துலந அலுனகம், 

கால் நிலனம் ற்றும் திணசரி , ாசந்லகள் உள்பால் சதாது க்களின் மதாக்குத்தும் 

அதிகமுள்பால் ற்மதாது உள்ப சாலனகளின் ழிாக ாகணங்கள் சசல்ன முடிால் அடிக்கடி 

மதாக்குத்து சரிசல் ற்தட்டு சதாது க்கள் மதாக்குத்துக்கு சதரிதும் இன்ணல் ற்தடுகிநது. 

இந்நிலன மதாக்க திருத்ணி, அக்மகாம் ற்றும் சித்தூர் ஆகி கங்கலப இலக்கும் லகயில் 

புநழிச்சாலன (Bypass Road) அலக்க சடுஞ்சாலனதுலநயிடம் மகட்டுக்சகாள்ப ன்ந அனுதிக்கு 

லக்கப்தடுகிநது. 

 

அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம். 

(.க.ண். 519/2022/இ1) 
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                      மசாளிங்கர் காட்சியில் ற்மதாது சதான்லண ஆற்றில் அலக்கப்தட்டுள்ப நீர் உறிஞ்சு 

கிறுகளின் மூனம் க தகுதிக்கு குடிநீர் விநிமாகம்  சசய்ப்தட்டு ருகிநது.  மகாலடகானங்களில் நீர் 

உறிங்சு கிறுகளில் நீர் ஆாம் குலநப்தடுகிநது, மலும் லகானங்களில் நீர் உறிங்சு கிற்றிலிருந்து 

லட்ட நீர் மக்க சாட்டிகளுக்கு ரும் குாய்கள் ற்றும் எர்கள் அடித்து சசல்னப்தடுால் கருக்கு 

குடிநீர் விநிமாகம்  சசய்ப்தடுது முற்றிலும் லடப்தடுகிநது.  

ற்மதாது இாணிப்மதட்லட ாட்டத்தில் உள்ப ந்து காட்சிகளில் காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் 

சசல்தட்டு ருகிநது, இந்காட்சிக்கு அடுத்ள்ப  அக்மகாம் காட்சிக்கு மசாளிங்கர் க தகுதில 

எட்டிலந்ாற் மதால் காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்ட பிாண குாய் மூனம் காவிரி நீர் சசல்கிநது. ணம 

மசாளிங்கர் காட்சிக்கு ற்தடும் குடிநீர் ட்டுப்தாட்லட சரிசசய்யும் விாக காவிரி கூட்டு குடிநீர் 

திட்டத்ல லடமுலநப்தடுத் மிழ்ாடு குடிநீர் டிகால் ாரித்ல  மகட்டுக்சகாள்ப ன்ந அனுதிக்கு 

லக்கப்தடுகிநது. 

        அலுனக்குறிப்பு :-  

1. ன்நம் எப்புல் அளிக்கனாம். 

(.க.ண். 518/2022/இ1) 
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    (ஓம்)தமிழ்பெல்வி அசெொகன்  

                                                               நகர மன்ற தலலவர்  


