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11.04.2022 01 jäHf murhš mik¡f¥g£l brh¤Jtç ÓuhŒÎ brŒtj‰fhd FG gšntW fhuâfis  
MuhŒªJ j‰nghJ brh¤Jtç ÓuhŒÎ brŒtJ mtÁa« vd muÁ‰F gçªJiu¤JŸsJ.  

15-MtJ k¤Âa ãÂ Miza«, 2022-2023-« M©L Kjš cŸsh£Á 

mik¥òfS¡fhd kh‹a« bgWtj‰F, bkh¤j M©L kÂ¥Ãš brh¤Jtç é»j« (Floor 

rate i.e .Rate of Taxation) v›tsÎ vd m¿é¡if btëæl nt©L« vdÎ«, bkh¤j 

khãy cŸeh£L c‰g¤Â ts®¢Á¡F V‰wthW brh¤J tç tNèš K‹nd‰w« fh©Ã¡f 

nt©L« vdÎ« ãgªjidfŸ éÂ¤JŸsJ. nkY«, öŒik ÏªÂah Â£l« 2.0 k‰W« 

m«%£ 2.0 M»a Â£l§fS¡F khåa ãÂ bgWtj‰F brh¤J tç/ fhèkidtç ÓuhŒÎ 

brŒtJ mtÁakh»wJ.  

murhiz(ãiy)v©.73 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw, ehŸ.19.07.2018 

k‰W« murhiz(ãiy) v©.76 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw, ehŸ.26.07.2018 

M»at‰¿š brh¤J tç/ fhèkidtç bghJ ÓuhŒÎ nk‰bfhŸs Mizæl¥g£L, Ã‹ò 

murhiz(ãiy)v©.150 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš Jiw, ehŸ.19.11.2019-‹ go 

brh¤J tç ÓuhŒthdJ ãW¤Â it¡f¥g£L,  brh¤J tç / fhèkidtç ÓuhŒÎ 

nk‰bfhŸtj‰fhd têfh£LjšfŸ tH§f FGÎ« mik¡f¥g£lJ. nkY«, Ï¡FGthdJ 

brh¤J tç/ fhèkidtç ÓuhŒÎ brŒtj‰fhd gçªJiufŸ tH§Ftj‰F K‹ò,  rªij 

த:"மான எ�:17 
அ>மதி�க
ப ட. 



kÂ¥ò F¿pL, gzÅ¡f«, bryÎ gzÅ¡f F¿pL, bkh¤j cŸeh£L c‰g¤Â ngh‹wt‰iw 

gçÓè¤J, bghUshjhu F¿pLfŸ ca®ªJŸs ãiyæš  brh¤J tçæš vªj ca®Î« 

ÏšyhjnjhL,  cŸsh£Á mik¥òfë‹ brhªj tUkhd¤ÂY« vªj ca®Î« Ïšyhkš 

cŸsjhfÎ«, bkh¤j tUkhd¤Âš brhªj tUkhd¤Â‹ g§F bgUksÎ 

FiwªJŸsjhfÎ« m¿¡if btëæ£LŸsJ.  

j‰nghJ bghUshjhu F¿pL ca®ªJŸsj‰F V‰g,  efuh£Áfë‹ ã®thf¢ 

bryéd« gykl§F ca®ªJŸsJ. nkY«, efuh£Áfëš mÂfç¤JŸs ãÂ¤njit,  bghJ 

k¡fS¡F tH§f¥gl nt©oa mo¥gil trÂfŸ, 15tJ k¤Âa ãÂ¡FGé‹ kh‹a« k‰W« 

Ïju x‹¿a muÁ‹ Â£l§fS¡fhd ãÂ bgWtj‰F ã®zæ¡f¥g£LŸs jFÂfŸ 

ngh‹wt‰iw fU¤Â‰bfh©L« jäœeh£oYŸs efuh£Áfëš Ñœ¡f©lthW brh¤J 

tç/fhèkidtç ÓuhŒÎ brŒayh« vd brh¤J tç ÓuhŒÎ nk‰bfhŸtj‰fhd têfh£Ljš 

FG gçªJiu¤JŸsJ.  

brh¤J tç / fhèkid tç ÓuhŒÎ brŒtj‰fhd FGé‹ gçªJiufŸ k‰W« ef®¥òw 

cŸsh£Á mik¥òfë‹ ts®¢Á¡F njit¥gL« ãÂ M»at‰iw fU¤Â‰bfh©L 2022-

2023 Kjyh« miuah©L (01.04.2022) Kjš brh¤J tç bghJ ÓuhŒÎ brŒa nt©L«. 

 efuh£Á¥ gFÂfëš f£l¥gL« FoæU¥ò f£ll§fS¡F mt‰¿‹ mikél«, 

f£Lkhd¤Â‹ j‹ik k‰W« ga‹ghL M»at‰¿‹ mo¥gilæš f£ll§fë‹ 

gu¥gsÎ¡F V‰wthW 4 tiffshf Ãç¤J bt›ntW k©ly  kÂ¥òfŸ ã®za« brŒJ 

brh¤J tç / fhèkidtç ÓuhŒÎ brŒa nt©L«. 

brh¤J tç / fhèkidtç ÓuhŒÎ brŒtj‰fhd FGé‹ gçªJiufŸ murhš 

V‰W¡bfhŸs¥g£L, murhiz (ãiy) v©.52 efuh£Á ã®thf« k‰W« FoÚ® tH§fš (eã4) 

Jiw ehŸ 30.03.2022  k‰W« efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe® R‰w¿¡if e.f.v©.40032/2012/M®1, 

ehŸ.01.04.2022 M»at‰¿š  Ñœf©lthW mo¥gil kÂ¥ò ã®za« brŒa 

bjçé¡f¥g£LŸsJ.   



brh¤Jtçbrh¤Jtçbrh¤Jtçbrh¤Jtç::::    

    FoæU¥ò f£ll§fŸ(FoæU¥ò f£ll§fŸ(FoæU¥ò f£ll§fŸ(FoæU¥ò f£ll§fŸ(Residential Building) : 

gu¥gsÎ (r.mo)gu¥gsÎ (r.mo)gu¥gsÎ (r.mo)gu¥gsÎ (r.mo)    ca®Î brŒtca®Î brŒtca®Î brŒtca®Î brŒtj‰fhdfhuâj‰fhdfhuâj‰fhdfhuâj‰fhdfhuâ    

<=600 1.25 

601-1200 1.5 

1201-1800 1.75 

>1800 2 

FoæU¥ò  mšyhj f£ll§fŸ(FoæU¥ò  mšyhj f£ll§fŸ(FoæU¥ò  mšyhj f£ll§fŸ(FoæU¥ò  mšyhj f£ll§fŸ(Non-Residential Building) : 

tif¥ghLtif¥ghLtif¥ghLtif¥ghL    ca®Î brŒtj‰fhdfhuâca®Î brŒtj‰fhdfhuâca®Î brŒtj‰fhdfhuâca®Î brŒtj‰fhdfhuâ    

bjhê‰rhiyfŸ 1.75 

tâf ga‹gh£L f£ll§fŸ 2 

RaãÂ gŸë k‰W« fšÿç 

f£ll§fŸ 

1.75 

k©ly mo¥gil  kÂ¥ò k©ly mo¥gil  kÂ¥ò k©ly mo¥gil  kÂ¥ò k©ly mo¥gil  kÂ¥ò ã®za« brŒtJ r«kªjkhf nk‰ã®za« brŒtJ r«kªjkhf nk‰ã®za« brŒtJ r«kªjkhf nk‰ã®za« brŒtJ r«kªjkhf nk‰f©l g£oaèš f©l g£oaèš f©l g£oaèš f©l g£oaèš 

F¿¥Ãl¥g£LŸs ca®Î fhuâfŸ Ñœf©lthW étç¡f¥gL»wJ:F¿¥Ãl¥g£LŸs ca®Î fhuâfŸ Ñœf©lthW étç¡f¥gL»wJ:F¿¥Ãl¥g£LŸs ca®Î fhuâfŸ Ñœf©lthW étç¡f¥gL»wJ:F¿¥Ãl¥g£LŸs ca®Î fhuâfŸ Ñœf©lthW étç¡f¥gL»wJ:        

1) 600 rJumo¡F« Fiwthd gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 25%  

brh¤Jtç  ca®Î  brŒa¥glnt©L«.  

2) 601 Kjš 1200 rJumo tiu gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 50% 

brh¤Jtç ca®Î  brŒa¥glnt©L«.  

3)  1201 Kjš 1800 rJu mo tiu gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 75% 

brh¤Jtç ca®Î  brŒa¥glnt©L«.  

4) 1800 rJu mo¡F mÂfkhf gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 100% 

brh¤Jtç ca®Î  brŒa¥glnt©L«.  

5) tâf¥ ga‹gh£L f£ll§fS¡F j‰nghJŸs brh¤Jtçæš 100% brh¤Jtç 

ca®Î  brŒa¥glnt©L«.  



6)  bjhê‰rhiy ga‹gh£L f£ll« k‰W« Ra ãÂ gŸë k‰W« fšÿç 

f£ll§fS¡F j‰nghJŸs brh¤Jtçæš 75%  brh¤Jtç ca®Î  

brŒa¥glnt©L«. 

fhèkid tç ÓuhŒÎ:fhèkid tç ÓuhŒÎ:fhèkid tç ÓuhŒÎ:fhèkid tç ÓuhŒÎ:    

fhèkid tçéÂ¥Ã‰F,    1  rJu mo ãy¤Â‰F j‰nghJŸs  mo¥gil kÂ¥ò 100 

rjÅj« ca®Î brŒJ fhèkid tç bghJ ÓuhŒÎ brŒa¥gl nt©L«. nkY«, brh¤J 

tçéÂ¥ò brŒÍ« nghJ f£ll¤Â‹ gu¥gsé‰F Ïu©L kl§»‰F nkš cŸs 

fhèæl¤Â‰F brh¤J tçÍl‹ nr®¤J fhèkid tç tçéÂ¥ò brŒa¥gl nt©L«. 

j‹å¢irahd tUlhªÂu brh¤Jtç ÓuhŒÎ:  j‹å¢irahd tUlhªÂu brh¤Jtç ÓuhŒÎ:  j‹å¢irahd tUlhªÂu brh¤Jtç ÓuhŒÎ:  j‹å¢irahd tUlhªÂu brh¤Jtç ÓuhŒÎ:      

V‰fdnt cŸs brh¤Jtç / fhèkid tçæš, M©lLnjhW« 6 % ca®Î mšyJ 

flªj 5 M©Lfë‹ bkh¤j khãy cŸeh£L c‰g¤Âæ‹ (GSDP) ruhrç ts®¢Á Åj« 

Ït‰¿š vJ mÂfnkh mj‹ mo¥gilæš x›bthU M©L« brh¤Jtç / fhèkid tç 

ca®Î brŒJ brh¤Jtç ÓuhŒÎ brŒa¥gl nt©L«.     

mJnghynt, j‰nghJ tiu k©ly mo¥gil kÂ¥ò ã®za« brŒa¥glhkš 

éLg£LŸs  rhiyfŸ, bjU¡fŸ, rªJfŸ ngh‹wit mt‰¿‹ mikél§fS¡F 

V‰wthW g£oaè£L k©ly§fS«, k©ly kÂ¥òfS« ã®za« brŒa¥gl nt©L«.  

nkY« Jiwô®efuh£Áæš j‰nghJŸs ãiyæš Ñœf©lthW  fl‹ bjhif / 

ãÂ¤njit  cŸsJ.  

 t.t.t.t.    

v©.v©.v©.v©.    

bryéd tif¥ghLbryéd tif¥ghLbryéd tif¥ghLbryéd tif¥ghL    j‰nghJŸs ãiyæš j‰nghJŸs ãiyæš j‰nghJŸs ãiyæš j‰nghJŸs ãiyæš     
njit¥gL« ãÂnjit¥gL« ãÂnjit¥gL« ãÂnjit¥gL« ãÂ    

((((Current Liabilities) 

(%.nfhoæš)(%.nfhoæš)(%.nfhoæš)(%.nfhoæš)    
1 brY¤j¥gl nt©oa ãYit 

ä‹f£lz« 
0.23 

2 Ãw JiwfS¡F brY¤j nt©oa 
ãYit¤ bjhif égu« 

0.37 

3 ÂU«g brY¤j nt©oa fl‹ ãYit 5.60 



égu« ( LÃ£nfh, LÃbrš, Ãw) 

4 gâahs®fS¡F tH§f¥glnt©oa 
XŒÎ¡fhy gz¥ga‹, XŒñÂa« k‰W«  
j‰nghJ gâòçÍ« gâahs®fS¡F 
tH§f nt©oa nrkey ãÂ , efuh£Áæ‹ 
g§F¤bjhif k‰W« Ãw gz¥ga‹fŸ                      
( ãYit¤ bjhif) 

1.14 

 bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«    7.347.347.347.34    

 

éiythÁ ca®Î, gâahs®fë‹ CÂa ca®Î, bghJk¡fS¡F brŒa nt©oa 

mo¥gil njit k‰W« efuh£Áæš V‰gL¤j¥g£LŸs mo¥gil f£lik¥òfis nk«gL¤Â 

guhkç¥ò brŒjš ngh‹wt‰¿‰F njit¥gL« TLjš bryéd«, efuh£Á brY¤j nt©oa 

fl‹ bjhif k‰W« Ãw JiwfS¡F brY¤j nt©oa ãYit¤bjhif  M»at‰iw 

fU¤Âš bfh©L«, bghJk¡fS¡F Áw¥ghd nritfis më¡f VJthfÎ«,  nk‰f©l 

murhizæš m¿ÎW¤ÂÍŸsthW«, jäœehL kht£l efuh£ÁfŸ r£l«, 1920, ÃçÎ 81-A 

k‰W« efuh£Á ã®thf Ïa¡Fe® mt®fë‹ R‰w¿¡if, e.f.v©.40032/2012/M®1, 

ehŸ.01.04.2022 M»at‰¿š F¿¥Ãl¥g£LŸs têKiwfŸ Ã‹g‰¿Í«,  Jiwô® 

efuh£Áæš Ñœf©lthW brh¤J tç/fhèkidtç ca®Î brŒJ bghJ ÓuhŒÎ nk‰bfhŸs 

k‹w¤Â‹ mDkÂ¡fhf bghUŸ it¡f¥gL»wJ. 

1) 600 rJumo¡F« Fiwthd gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 25%  

brh¤Jtç  ca®Î  brŒayh«. 

2) 601 Kjš 1200 rJumo tiu gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 50% 

brh¤Jtç ca®Î  brŒayh«. 

3)  1201 Kjš 1800 rJuo tiu gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 75% 

brh¤Jtç ca®Î  brŒayh«. 

4) 1800 rJu mo¡F mÂfkhf gu¥gsÎ cŸs FoæU¥ò f£ll§fS¡F 100% 

brh¤Jtç ca®Î  brŒayh«. 



5) tâf¥ ga‹gh£L¡ f£ll§fS¡F j‰nghJŸs brh¤J tçæš 100% 

brh¤Jtç ca®Î  brŒayh«. 

6)  bjhê‰rhiy ga‹gh£L f£ll« k‰W« Ra ãÂ gŸë k‰W« fšÿç 

f£ll§fS¡F j‰nghJŸs brh¤Jtçæš 75%  brh¤Jtç ca®Î  brŒayh«. 

7) fhèkid tçéÂ¥Ã‰F,    1  rJu mo ãy¤Â‰F j‰nghJŸs  mo¥gil kÂ¥ò 

100 rjÅj« ca®Î brŒJ fhèkid tç bghJ ÓuhŒÎ brŒayh«. 

8) V‰fdnt cŸs brh¤Jtç / fhèkidtçæš, M©LnjhW« 6 % 

ca®Î mšyJ flªj 5 M©Lfë‹ bkh¤j khãy cŸeh£L c‰g¤Âæ‹ 

(GSDP) ruhrç ts®¢Á Åj« Ït‰¿š vJ mÂfnkh mj‹ mo¥gilæš 

x›bthU M©L« brh¤Jtç / fhèkid tç ca®Î brŒJ brh¤Jtç ÓuhŒÎ 

01.04.2022 Kjš  brŒtj¡F k‹w¤Â‹ mDkÂ nt©l¥gL»wJ  

 
mYtyfF¿¥ò.. k‹w« mDkÂ¡fyh« 
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வரD ெசலD தி ட அறி�ைக��� 2022-2023-� நிதி ஆ�30� தயா" ெசAய
ப ட 
வ,வாA ம0B� Cலதன நிதி, �3ந:" ம0B� வ3கா� நிதி ம0B� ஆர�ப க�வ� 
நிதி�கான உ9ேதச வரD ெசலD தி ட அறி�ைக (Budget) ம#ற9தி# அ>மதி 
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ப�கிற.. (ந.க.எ�.693/2022/ப�1) 
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                         ெத�&கள(� ப�)ய+ 
வ. 

எ

� 

பைழய 

வா�. 

எ� 

#திய 

வா�. 

எ� 

ெத�வ/� ெபய� தமி0 
ம�டல 

மதி"ப1. 

1 WARD-01 WARD-01 ஆ9Q"சாைல (ஆதிதிராவ�ட" �3ய�,
R C 

2 WARD-01 WARD-01 வட�� ரதவ :தி(க.எ�:19-60) A 

3 WARD-01 WARD-01 வட��ரதவ :தி-1 A 



4 WARD-01 WARD-01 ேம �9ெத, B 

5 WARD-01 WARD-01 ேம �9ெத,-1 B 

6 WARD-01 WARD-01 சிவ# ேகாவ�� ெத, A 

7 WARD-01 WARD-01 சிவ#ேகாவ�� மாட9ெத, A 

8 WARD-01 WARD-01 சிவ#ேகாவ��ச#னதிெத, A 

9 WARD-01 WARD-01 ஆ9Q"ேரா� A 

10 WARD-01 WARD-01 வட��ரத வ :தி(க.எ�:19-60) B 

11 WARD-01 WARD-01 
ஆ9Q" சாைல (ஆதிதிராவ�ட" காலன6, Sவாமி 

நக") 
A 

12 WARD-01 WARD-01 ஆ9Q" சாைல(தனெல Sமி நக") A 

13 WARD-01 WARD-01 வட�� ரத வ :தி A 

14 WARD-02 WARD-13 ேமலரதவ :தி B 

15 WARD-02 WARD-13 ெத0� ரத வ :திக.எ�.(20-57 தவ�ர) A 

16 WARD-02 WARD-13 ேமல��9தி9ெத, A 

17 WARD-02 WARD-13 கீழ��9திெத, A 

18 WARD-02 WARD-13 ெப,மா� ேகாவ�� ச#னதி ெத,(க.எ�.1-9 தவ�ர) A 

19 WARD-02 WARD-13 ெப,மா� ேகாவ�� ச#னதி ெத,(க.எ�.1-9) A 

20 WARD-02 WARD-13 ெத0�ரதவ :தி(க.எ�.20-57) A 

21 WARD-02 WARD-02 வட��ரதவ :தி A 

22 WARD-03 WARD-02 கீழரதவ :தி A 

23 WARD-03 WARD-02 பால�கைர A 



24 WARD-03 WARD-02 ேம0�ெத
ப�ள9ெத, A 

25 WARD-03 WARD-02 ேம0�ெத
ப�ளUசV. A 

26 WARD-03 WARD-02 ேம0�ெத
ப�ளUசV.-1 A 

27 WARD-03 WARD-02 வட�ேபா�கி9ெத, A 

28 WARD-03 WARD-02 W�காசV. A 

29 WARD-03 WARD-02 சாசி�ள� சாைல A 

30 WARD-03 WARD-02 ெத0�ெத
�ள9ெத, A 

31 WARD-03 WARD-02 வட��ெத
�ள9ெத, A 

32 WARD-03 WARD-02 கிழ��ெத
�ள9ெத, A 

33 WARD-03 WARD-02 கிழ��ெத
ப�ள9ெத,-1 A 

34 WARD-03 WARD-02 கிழ��ெத
ப�ள9ெத,-2 A 

35 WARD-03 WARD-02 W�கா சV. ( ெசௗடா�ப�கா நக") A  

36 WARD-04 WARD-02 ம,த49.சV. A 

37 WARD-04 WARD-02 ம,த49.சV. -1 A 

38 WARD-04 WARD-02 எY.ப�.ஜி.ப�ள6Uசாைல A 

39 WARD-04 WARD-02 எY.ப�.ஜி.ப�ள6Uசாைல-1 A 

40 WARD-04 WARD-11 தளவாA சV. A 

41 WARD-04 WARD-11 ேமலமள6ைக சV. A 

42 WARD-04 WARD-11 ேமலமள6ைக சV.-1 A 

43 WARD-04 WARD-03 49ைதயாசV. A 



44 WARD-04 WARD-03 S
RசV. A 

45 WARD-04 WARD-03 வட��ெத, A 

46 WARD-05 WARD-03 வட��ெத, A 

47 WARD-05 WARD-03 கலி�க வ�நாயக" ேகாவ�� சV. A 

48 WARD-05 WARD-03 கைட�கா� சV. A 

49 WARD-05 WARD-03 க�கார�ம# ேகாவ�� ச#னதி ெத, A 

50 WARD-05 WARD-04 க�கார�ம# ேகாவ��ெத, A 

51 WARD-05 WARD-03 கீழமள6ைக சV. A 

52 WARD-05 WARD-03 கீழமள6ைக சV.-1 A 

53 WARD-05 WARD-03 பUசாய� அ�ம# ேகாவ�� ெத, A 

54 WARD-06 WARD-04 கீழ9ெத, A 

55 WARD-06 WARD-04 க சிராய# சV. A 

56 WARD-06 WARD-04 சாவ3 சV. A 

57 WARD-06 WARD-04 ச�கிலி சV. A 

58 WARD-06 WARD-04 க�கார�ம# ேகாவ�� ெத,-1 A 

59 WARD-06 WARD-04 சாமிநாத# ெத, A 

60 WARD-06 WARD-04 49ைதயாசV. A 

61 WARD-06 WARD-04 அ
பாசாமி சV. A 

62 WARD-06 WARD-04 அ
பாசாமி சV.-1 A 

63 WARD-07 WARD-05 ேவ�கட9தா[" சாைல A 



64 WARD-07 WARD-05 ேவ�கட9தா[" சாைல-1 A 

65 WARD-07 WARD-04 ெப\ய ஏ\ சாைல A 

66 WARD-07 WARD-05 சVைத ேரா� A 

67 WARD-07 WARD-06 திரபதிய�ம# ேகாவ�� ெத,-3 B 

68 WARD-08 WARD-05 திரபதிய�ம# ேகாவ�� ெத,-1 B 

69 WARD-08 WARD-05 திரபதிய�ம# ேகாவ�� ெத,-2 B 

70 WARD-08 WARD-05 திரபதிய�ம# ேகாவ�� ெத,-4 B 

71 WARD-08 WARD-05 திரபதிய�ம# ேகாவ�� ெத,-5 B 

72 WARD-08 WARD-05 திரபதிய�ம# ேகாவ�� ெத,-6 B 

73 WARD-08 WARD-07 ெபர�ப]"சாைல A 

74 WARD-09 WARD-07 கீழ�கைட வ :தி B 

75 WARD-09 WARD-07 கீழ�கைட வ :தி (49. நக") B 

76 WARD-09 WARD-07 கீழ�கைட வ :தி (ெப\யா" நக") B 

77 WARD-09 WARD-07 கீழ�கைட வ :தி (க.எ�.168-182) B 

78 WARD-09 WARD-08 கீழ�கைட வ :தி(க.எ�.168-182 தவ�ர A 

79 WARD-09 WARD-08 க டெபா�ம# ெத, A 

80 WARD-09 WARD-08 க டெபா�ம# ெத, – 1 A 

81 WARD-09 WARD-08 க டெபா�ம# ெத, – 2 A 

82 WARD-09 WARD-08 கீழ�கைட வ :தி (சாமிநாத# நக")) A 

83 WARD-09 WARD-08 ெபர�ப]" சாைல(கீர�W" சாைல) B 



84 WARD-10 WARD-09 உய"நிைலப�ள6 சாைல(க.எ�.61-100தவ�ர) A 

85 WARD-10 WARD-09 R.�கா � ெத, A 

86 WARD-10 WARD-09 பாேவா3 R.�கா �9ெத, A 

87 WARD-10 WARD-09 பாேவா3 R.�கா �9ெத, – 1 A 

88 WARD-10 WARD-09 கணபதி சV. A 

89 WARD-10 WARD-09 fகணபதி சV.-1 A 

90 WARD-10 WARD-09 உய"நிைல ப�ள6 சாைல (க.எ�f.61-100) A 

91 WARD-11 WARD-10 சாய�கரா9ெத, A 

92 WARD-11 WARD-10 சாய�கரா9 ெத,-1 A 

93 WARD-11 WARD-10 சாய�கரா9 ெத,-2 A 

94 WARD-11 WARD-10 சாய�கரா சV. A 

95 WARD-11 WARD-10 சாய�கரா சV.-1 A 

96 WARD-11 WARD-10 தியாகி�மர# ெத, A 

97 WARD-11 WARD-10 தியாகி�மர# ெத,-1 A 

98 WARD-11 WARD-10 ேவaசV. A 

99 WARD-11 WARD-10 ேவaசV.-1 A 

100 WARD-11 WARD-10 ேவaசV.-2 A 

101 WARD-11 WARD-10 ம,ைத சV. A 

102 WARD-11 WARD-10 தியாகிச�கலி�கனா"ெத, A 

103 WARD-11 WARD-10 தியாகிச�கலி�கனா"ெத,-1 A 



104 WARD-11 WARD-10 உய"நிைல
ப�ள6சாைல A 

105 WARD-11 WARD-10 உய"நிைல
ப�ள6 சாைல சV. A 

106 WARD-12 WARD-11 ெப\யகைடவ :தி A 

107 WARD-12 WARD-11 வ�ள6யா சி சV. A 

108 WARD-12 WARD-11 காமா சி அ�ம# ேகாவ��ெத, A 

109 WARD-12 WARD-11 காமா சி அ�ம# ேகாவ��ெத,/1 A 

110 WARD-12 WARD-11 நேடச#சV. A 

111 WARD-12 WARD-11 நேடச#சV. -1 A 

112 WARD-12 WARD-11 அD�ப டைரசV. A 

113 WARD-13 WARD-12 ம,9.வமைணசாைல A 

114 WARD-13 WARD-12 சVதிவ :ர
ப# ேகாவ��ெத, A 

115 WARD-13 WARD-12 அ�காள�ம# ேகாவ�� ெத, A 

116 WARD-13 WARD-12 காமா சிய�ம# ேகாவ��சV. A 

117 WARD-13 WARD-11 பைழயேபாYடாபbY சV. A 

118 WARD-13 WARD-11 ெவ�காடஜல� சV. A 

119 WARD-13 WARD-11 ெவ�காடஜல� சV.-1 A 

120 WARD-13 WARD-15 அ�க�ண# சV. A 

121 WARD-13 WARD-11 தேபதா"49.சV. A 

122 WARD-13 WARD-12 சீதாபதி சV. A 

123 WARD-13 WARD-11 ெப\யகைடவ :தி A 



124 WARD-14 WARD-12 சாைலமா\ய�ம# ேகாவ�� ெத, A 

125 WARD-14 WARD-12 சாைலமா\ய�ம# ேகாவ�� ெத,-1 A 

126 WARD-14 WARD-12 மாதவ# சV. A 

127 WARD-14 WARD-12 மாதவ# சV. -1 A 

128 WARD-14 WARD-12 ெசௗ�3Yவ\�ம#ெத, A 

129 WARD-14 WARD-12 ெசௗ�3Yவ\�ம#ெத,-1 A 

130 WARD-14 WARD-12 ந�லவா��சV. A 

131 WARD-14 WARD-15 ெசௗடா�ப�ைகஅ�ம# ெத, A 

132 WARD-14 WARD-15 ெசௗடா�ப�ைகஅ�ம# ெத,-1 A 

133 WARD-14 WARD-12 ம,9.வமைணசாைல A 

134 WARD-15 WARD-15 அ�க�ண# சV. A 

135 WARD-15 WARD-15 அ�க�ண# சV.-1 A 

136 WARD-15 WARD-15 ெத0�மா\ய�ம# ேகாவ�� ெத, A 

137 WARD-15 WARD-15 ப�ட\நாத#ேகாவ��ெத, A 

138 WARD-15 WARD-15 ெத0�ெத, A 

139 WARD-15 WARD-15 ஆ�டாள�மா� சV. A 

140 WARD-15 WARD-15 சிவலி�க� சV. A 

141 WARD-15 WARD-15 தியாகிசி�காேவல" ெத, A 

142 WARD-16 WARD-16 சி�க�ப��ைளயா" ேகாவ�� ெத, A 

143 WARD-16 WARD-16 காVதிேரா� A 



144 WARD-16 WARD-16 காVதிேரா�-1 A 

145 WARD-16 WARD-16 ப டண�சV. A 

146 WARD-16 WARD-16 பD��ப 3ெத, A 

147 WARD-16 WARD-16 பD��ப 3ெத,-1 A 

148 WARD-17 WARD-16 R.9ெத, A 

149 WARD-17 WARD-16 R.9ெத,-1 A 

150 WARD-17 WARD-16 .
RரDபண�யாள"காலண� C 

151 WARD-17 WARD-17 அரS
பண�யாள"�3ய�,
Rேரா� A 

152 WARD-17 WARD-17 அரS
பண�யாள"�3ய�,
Rேரா�-1 A 

153 WARD-17 WARD-17 வ�நாயக"ெத,-5 C 

154 WARD-17 WARD-17 வ�நாயக"ெத,-6 C 

155 WARD-17 WARD-17 வ�நாயக"ெத,-1 C 

156 WARD-17 WARD-17 மா\ய�ம# ேகாவ�� ெத, C 

157 WARD-18 WARD-17 வ�நாயக"ெத,-4 C 

158 WARD-18 WARD-18 வ�நாயக"ெத,-2 C 

159 WARD-18 WARD-17 வ�நாயக"ெத,-3 C 

160 WARD-18 WARD-18 வ�நாயக"ெத,-7 C 

161 WARD-18 WARD-18 வ�நாயக"ேரா� C 

162 WARD-18 WARD-18 ெசார9Q"ேரா� C 

163 WARD-18 WARD-18 ெசார9Q" ேரா� (வ�\வா�க�) A 



164 WARD-19 WARD-24 அ�மாப 3சாைல (கனராவ�கி�காலண�) A 

165 WARD-19 WARD-24 அ�மாப 3சாைல(கதD எ�.சி1-4த�சி17 வைர) C 

166 WARD-19 WARD-23 மைலய
ப# சாைல-2 A 

167 WARD-19 WARD-23 மைலய
ப#சாைல-3 (ெநசவாள"காலண�) A 

168 WARD-19 WARD-23 மைலய
ப#சாைல-1 A 

169 WARD-19 WARD-23 மைலய
ப# சாைல A 

170 WARD-19 WARD-23 
மைலய
ப# சைல-2 (1 4த� 10 �B�� ெத, 

வைர 
B 

171 WARD-19 WARD-23 மைலய
ப# சைல-2 (வ�\வா�க�) A 

172 WARD-19 WARD-23 மைலய
ப# சைல-2 (மா,தி நக") A  

173 WARD-20 WARD-21 பால�கா �மா\ய�ம# ேகாவ�� ெத,-1 C 

174 WARD-20 WARD-21 பால�கா �மா\ய�ம# ேகாவ�� ெத,-2 C 

175 WARD-20 WARD-21 பால�கா �மா\ய�ம# ேகாவ�� ெத,-3 C 

176 WARD-20 WARD-21 பால�கா �மா\ய�ம# ேகாவ�� ெத,-4 C 

177 WARD-20 WARD-21 பால�கா �மா\ய�ம# ேகாவ�� ெத,-5 C 

178 WARD-20 WARD-21 பால�கா �மா\ய�ம# ேகாவ�� ெத,-6 C 

179 WARD-20 WARD-21 பால�கா �மா\ய�ம# ேகாவ�� ெத,-7 C 

180 WARD-21 WARD-19 வடமைலசV. A 

181 WARD-21 WARD-19 வடமைலசV.-1 A 

182 WARD-21 WARD-19 � டகைரெத, A 

183 WARD-21 WARD-19 ஆ�டாள�மா� சV. A 



184 WARD-21 WARD-19 ஆ�டாள�மா� சV.-1 A 

185 WARD-21 WARD-14 தியாகிசி�காரேவல" ெத, A 

186 WARD-21 WARD-14 தியாகிசி�காரேவல" ெத,-1 A 

187 WARD-22 WARD-14 தி,Uசிேரா� A 

188 WARD-22 WARD-14 தி,Uசி ேரா� (ேந, நக") A 

189 WARD-22 WARD-14 தி,Uசி ேரா� (காVதி நக") A 

190 WARD-23 WARD-20 எ�Yெட#ச# % �றD நக" A 

191 WARD-23 WARD-20 எ�Yெட#ச# தி,Uசிேரா� A 

192 WARD-23 WARD-20 எ�Yெட#ச# காமராcநக" A 

193 WARD-24 WARD-22 எ�Yெட#ச#-II A 

194 WARD-24 WARD-22 எ�Yெட#ச#-1 A 

195 WARD-24 WARD-22 ெல SமிசாVதRர� B 

196 WARD-24 WARD-22 எ�Yெட#ச#-1 (�3� கீழ�� ப�தி) A 

197 WARD-24 WARD-22 எ�Yெட#ச#-1 (�3� ேம0� ப�தி) A 

198 WARD-24 WARD-24 எ�Yெட#ச# (ெபாதிைக நக") A 

199 WARD-24 WARD-24 
எ�Yெட#ச# (4சிறி ெபர�ப]" ைப
பாY 

சாைல) 
A 

200 WARD-24 WARD-24 எ�Yெட#ச# (இ.ப�. காலன6) A 

201 WARD-24 WARD-24 எ�Yெட#ச# (SVதரRர�) A 

 

 

 
 



    

Jiwô® efuh£Á Jiwô® efuh£Á Jiwô® efuh£Á Jiwô® efuh£Á     

2022-ஆ� ஆ�� ஏ
ர� மாத� 28.04.2022 ஆ� நா� வ�யாழ�கிழைம காைல 10.30 மண��� நகரா சி நக" ம#ற 
% ட அர�கி� கீ) க�ட ெபா,� ம-. ேம0ெகா�ள
பட ேவ�3ய சாதாண�% ட9தி# நடவ3�ைகக�    

                          4#ன6ைல: தி,மதி. இ.ெச�வராண�, நக"ம#ற9தைலவ" 
  

    

ம�ற 
��ட� 
நைட 
ெபற 
நா� 

வ�ைச எ� ம�� ம�ற ��ட ெபா�� 
    

ம�ற�தி� 
த��மான�    

28.04.2022 01 .ைற?"நகரா சி நக"Rற உ�ளா சி அைம
Rகள6� ேத"Vெத��க
ப ட  தைலவ"  
.ைண9தைலவ",ம0B� உB
ப�ன"கe�� வழ�க
ப�� அம"Dப3 மாதமாத� 
நைடெபB� % ட9தி0� வழ��த0�, ஆ�� உ9ேதச ெசலவ�ன� 5.2,00,000/- 
(fபாA இர�� ல ச�) வழ�க மனற9தி# அ>மதி ேவ�ட
ப�கிற.. 
(ந.க.எ�.637/2022/அ1) 
அ�வலக !றி"# : ம#ற� அ>மதி�கலா�. 
 

த:"மான எ�:18 
அ>மதி�க
ப ட. 

28.04.2022 02 1. ெசா9.வ\ ம0B� காலிமைன வ\ சீராAD ெசAவத0கான �gவ�# ப\V.ைரக� 

அசா� ஏ0B�ெகா�ள
ப �,அரசாைண (நிைல) எ�.52 நகரா சி நி"வாக� ம0B� 

�3ந:" வழ�க�(நநி4) .ைற  நா�.30.03.2022 ம0B� நகரா சி நி"வாக இய��ந"  

S0றறி�ைக ந.க.எ�.40032/2021/ஆ"1, நா�.01.04.2022 ஆகியவ0றி� அ3
பைட 

மதி
R நி"ணய� ெசAய ெத\வ��க
ப ��ள அறிDைரய�# ப3 .ைற?"நகரா சி 
எ�ைல�� உ ப ட க 3ட�கe�� ெசா9.வ\ 01.04.2022 4த� ெபா. 

ெசா9.வ\ சீராAD ேம0ெகா�வத0கான அறிவ�
ப�ைன தினச\ நாள6ழிதலி� 

வ�ள�பர� ெசAயD�, ெசா9.வ\ உ\ைமயாள\ட� க 3த9தி# த#ைமக� 

ம0B� வ�பர�க� ெபறD�, மாYட"லிY , தய\
பத0�� ைவ\ கண�� ப3வ� 

ம0B� எg.ெபா,�க� வா�D�, ெபா. ெசா9.வ\ சீராAD ச�மVதமாக 

ைப�3� ெசAயD� ேமh� ேதைவ
ப�� ப3வ�க� அUச3�கD� ஆ�� 

உ9ேதசெசவ�ன� f.3,00,000/- (4#Bல ச�) அ>மதி�க ம#ற9தி# அ>மதி�� 

ைவ�க
ப�கிற..                                     (e.f.v©.(e.f.v©.(e.f.v©.(e.f.v©.1058105810581058/20/20/20/2022222222/m1)/m1)/m1)/m1)    

த:"மான எ�:19 
அ>மதி�க
ப ட.. 



 
அhவலக �றி
R.:   ேம0காa� ெசலவ�ன ெதாைகைய ெபா.நிதிலி,V. 
                  ெசலD ெசAய ம#ற� அ>மதி�கலா�. 
 

28.04.2022 03 .ைற?" நகரா சி�� ெசாVதமான ம ட#Yடா� கைடஎ�.02 மாதவாடைக�� 

ஒ
பைட���  நா� 4த� C#றா�� கால9தி0� ஒ
பைட��� ெபா, � ஏல�  

ம0B� ஒ
பVத
ப�ள6 30.03.2002 � ேகார
ப ட..இதி� கீ) க�ட வ�பர
ப3 ஏலதா"க� 

கலV. ெகா�� ஏல�ேக�வ� ேக ��ளன".  

t.t.t.t.    

v©v©v©v©    

ஏலேக�வ/ய/+ கல>? 

ெகா�டவ�க�    

( ( ( ( ெபய� ம�� @கவ�))))    

ஒ"ப>த"#�ள(    
    

   ஏல&ேவ�வ/    

                                                ((((ெதாைக)    

   1 

தி,.ந.ெச�வ�, 

101/37, திெரௗபதி அ�ம#  

ேகாவ�� ெத, 

 .ைற?". 621010 

     இ�ைல         %. 2010 /-  

   2 

தி,.ேக.ஆ".ெவ�கேடச#, 

10,அ
பாசாமி சV., 

.ைற?",621010 

    இ�ைல          %. 2000 /-   

ேம0காa� ம ட#Yடா� கைட எ�.02�� தி,.ெச.ெச�வ� எ#பவ" அதிகப ச   
மாத வாடைனயாக f.2010-�� ஏல�ேக�வ� ேக ��ளா". அ#னா\# ஏல�ேக�வ�  
ஏ0ப. �றி9. ம#ற9தி# 43வ�0� ெபா,� ைவ�க
ப�கிற..  
 
அhவலக �றி
R ..அ,கி� உ�ள நகரா சி கைடக� f.1750/- உ�ளதாh� 15%  

                                   உய"வாக f.2000/- ஆதாலா� ம#ற� உய"Vத
 ச ேக�வ�  
                                   f.2010/- ஏ0கலா�. 
 

த:"மான எ�:20 
அ>மதி�க
ப ட. 

28.04.2022 04 .ைற?" நகரா சிய�� அரசாைண (நிைல) எ�.52, நகரா சி நி"வாக� ம0B� �3ந:" 

வழ�க� (ந.நி.4) .ைற, நா�.30.03.2022 ம0B�  நகரா சி நி"வாக இய��ந", அவ"கள6# 

S0றறி�ைக ந.க.எ�. 40032/2022/ஆ"1 நா�.01.04.2022-# ப3 ெத\வ��க
ப ��ள 

வழிகா �தலி# ப3 இVகக"ம#ற த:"மான� எ�.17 நா�.11.04.2022 –# ப3 ெசா9.வ\ 

ெபா. சீராAD ம0B� காலிமைனவ\ ம�டல மதி
R வ�கித
ப3 01.04.2022 4த� ெபா. 

சீராAD ம0B� Rதிய வ\வ�தி
R .ைற?"நகரா சி எ�ைல�� உ ப ட 

த:"மான எ�:21 
அ>மதி�க
ப ட. 



க 3டட�கe�� ெசா9.வ\ சீராAD ேம0ெகா�வ.  �றி9த அறிவ�
R 

தி,Uசிரா
ப�ள6 , மாவ டஆ சிய" தைலவ" அவ"க� Cல� தி,Uசி ப�தி 
நாள6தழிலி� M.N. Agencies Trichy நிBவன9தி# Cல� THE TIMES OF INDIA நாள6தழிலி� 

14.04.2022-� வ�ள�பர� ெசAய
ப ைம�� f.29400/- 

ெசலவ�ன9ெதாைகவழ�கம#ற9தி#அ>மதி��ைவ�க
ப�கிற..  

(ந.க.எ�.1058/2022/அ1) 

அhவலக�றி
R ம#ற� அ>மதி�கலா� 
28.04.2022 05 இVநகரா சிய�� 2020-21-� ஆ��� கண��க� வ,வாA நிதி, �3ந:" ம0B� வ3கா� 

நிதி, ம0B� க�வ� நிதி கண��க� UTIS வழியாக Accrual Based Accounting System ப3 

கண��க� ச\பா"�க Censultant அைம9. ச\பா"�க
ப ட.. இ
பண�ய�ைன 

தி,.V.சீன6வாச# Consultant, ேகாவ��ப 3 எ#பவ\ட� ஒ
பைட�க
ப � கண�� 

4gைமயாக ெபற
ப � உ�ளா சி நிதி தண��ைக�� வழ�க
ப ட.. இ
பண� 
ேம0ெகா�டைம�� f.42000/- வழ�க ேக ��ெகா���ளா". ஆதலா� 

தி,.V.சீன6வாச# Consultant, ேகாவ��ப 3 எ#பவ,�� ேம0ப3 ெதாைக வழ�க ம#ற 

அ>மதி ேவ�ட
ப�கிற.. (ந.க.எ�.418/2021/ப�1) 

 அ�:  அ) அ>மதி�கலா�. 
  ஆ) ேம0ப3 ெசலவ�ன� நகரா சி ெபா. நிதிய�� ேம0ெகா�ள 
         அ>மதி�கலா�. 

த:"மான எ�:22 
அ>மதி�க
ப ட. 

28.04.2022 06 இVநகரா சிய�# 2021-22-� ஆ�3றகான வ,வாA நிதி, �3ந:" ம0B� வ3கா� நிதி, 
க�வ� நிதி ம0B� இதர நிதி சா"Vத வரD ெசலDக� உ�ளா சி நிதி தண��ைக 

.ைறய�னா� ஆ�� தண��ைக ெசAய
ப � 01.04.2022 அ#B அறி�ைக 

ெபற
ப ��ள.. அதைன ெதாட"V. 2021-22-� ஆ���கான தண��ைக தைட எ�.   95-

� தண��ைக க டண� f.79349/- அரS கண�கி� ெசh9த ெத\வ��க
ப ��ள.. 

ஆதலா� 2021-22-� ஆ���கான தண��ைக க டண� f.79349/- ெசh9த ம#ற அ>மதி 
ேவ�ட
ப�கிற.. 

(ந.க.எ� 454/2016/ப�1) 

அ�வலக !றி"#: 
அ. ம#ற� அ>மதி�கலா�. 
ஆ.ேம0ப3 ெசலவ�ன� நகரா சி ெபா. நிதிய�� ேம0ெகா�ள  
   அ>மதி�கலா�. 

த:"மான எ�:23 
அ>மதி�க
ப ட. 

  



28.04.2022 07 .ைற?" நகரா சிய�� ஓ �னராக பண�R\V. வ,� தி,. 4.கேணச# எ#பவ" வய. 

4தி"வ�# காரணமாக 31.05.2020-� ஓAD ெபற உ�ளா". ஆதலா� அரசாைண எ� 111 

நகரா சி நி"வாக� ம0B� �3ந:" வழ�க� .ைற நா� 13.08.2007#ப3 அ#னா,�� 

வழ�க ேவ�3ய சிற
R ேசமநலநிதி�கான நி"வாக ப��9ெதாைக f.10000/- 

வழ�க
பட ேவ�3 உ�ள.. எனேவ ேம0ப3 ப��9ெதாைகய�ைன தி,.4.கேணச#, 

ஓ �ன,�� வழ�க ம#ற அ>மதி ேவ�ட
ப�கிற.. 

ந.க.எ�.856/சி1/2022. 

அ.!) அ. அ>மதி�கலா�. 

  ஆ. ேம0ப3 ெசலவ�ன� நகரா சி ெபா. நிதிய�� ேம0ெகா�ள  

                  அ>மதி�கால�.  

 

த:"மான எ�:24 
அ>மதி�க
ப ட. 

28.04.2022 08 .ைற?" நகரா சிய�� QAைம பண�யாளராக பண�R\V. வ,� தி,மதி.ேக.பா"வதி 
எ#பவ" வய. 4தி"வ�# காரணமாக 31.05.2022-� ஓAD ெபற உ�ளா". ஆதலா� 

அரசாைண எ� 111 நகரா சி நி"வாக� ம0B� �3ந:" வழ�க� .ைற நா� 

13.08.2007#ப3 அ#னா,�� வழ�க ேவ�3ய சிற
R ேசமநலநிதி�கான நி"வாக 

ப��9ெதாைக f.10000/- வழ�க
பட ேவ�3 உ�ள.. எனேவ ேம0ப3 

ப��9ெதாைகய�ைன தி,மதி.ேக.பா"வதி QAைமபண�யாள,�� வழ�க ம#ற 

அ>மதி ேவ�ட
ப�கிற.. ந.க.எ�.856/சி1/2022. 

அ.!) அ. அ>மதி�கலா�. 

ஆ. ேம0ப3 ெசலவ�ன� நகரா சி ெபா. நிதிய�� ேம0ெகா�ள 

    அ>மதி�கால�. 

 

த:"மான எ�:25 
அ>மதி�க
ப ட. 

28.04.2022 09 .ைற?" நகரா சி நம�� நாேம தி ட� 2021-22# கீ) பண� ேம0ெகா�ள நகரா சி 
நி"வாக இய��ந" ெச#ைன அவ"கள6# ெசய�4ைற ந.க.எ�.27519-34/2021/P2 

நா�.26.03.2022# ப3 .ைற?" நகரா சிய�� ெபா.ம�க� ப�கள6
Rட# அரS 

ம,9.வமைன ம0B� நகரா சி அhவலக� அ,கி� மின6மாY  வ�ள��க� 

அைம��� பண��� மதி
பb�  f.8.50 இல ச9தி0� நி"வாக அ>மதி வழ�கி 
உ9தரவ�ட
ப ��ளைத ெதாட"V. 08.04.2022 அ#B ஒ
பVத
R�ள6 ேகார
ப டதி� 

கீ)க�ட வ�பர
ப3 ஒ
பVத
R�ள6க� வர
ெப0ற.. 

வ. 

எ� 
ஒ
பVததார" ெபய" ஒ
பVத
R�ள6 வ�பர� 

1 
தி,.T.இVதிரஜி9, ஒ
பVததார", 

.ைற?" 
மதி
பb ைட வ�ட 0.09% �ைறD  

த:"மான எ�:26 
அ>மதி�க
ப ட. 



2 
தி,.K.சரவண#, ஒ
பVததார", 

.ைற?" 
மதி
பb ைட வ�ட 0.11% அதிக� 

      

          ேம0க�ட ஒ
பVத
R�ள6ய�� வ.எ�.1-� உ�ள தி,.T.இVதிரஜி9, ஒ
பVததார" 

.ைற?" அவ"கள6# ஒ
பVத
R�ள6 மதி
பb ைட வ�ட 0.09% �ைறவாக உ�ள. ஏ0ப. 

�றி9. ம#ற9தி# பா"ைவ��� 43வ�0� ைவ�க
ப�கிற..  (ந.க.எ�.521/2022/இ1) 

அ�வலக!றி"# : மதி
பb ைட வ�ட �ைறவான வ�ைலவ�கித� �றி
ப� ட 

தி,.T.இVதிரஜி9, ஒ
பVததார" அவ"கள6# ஒ
பVத
R�ள6ைய ஏ0க ம#ற� 

அ>மதி�கலா� 

 
28.04.2022 10 .ைற?" நகரா சிய�� ேதசிய Sகாதார பண� இய��ந" ம0B� நி"வாக ெசயலாள", 

மாநில Sகாதார ச�க� ெச#ைன அவ"கள6# ெசய�4ைற Proc.No.1869/NUHM/SHS/2015 

நா�.13.10.2021� NUHM 2021-22 தி ட9தி# கீ) இVநகரா சி எ�ைல�� ப ட ப�திய�� 

நக"
Rற ஆர�ப Sகாதார நிைலய� அைம��� பண� ேம0ெகா�ள f.75.00 இல9தி0� 

நிதி ஒ.�கீ� ெசA. உ9தரவ�ட
ப ��ளைத இVநக"ம#ற த:"மான எ�.820 

நா�.03.01.2022� அ>மதி வழ�கியைத ெதாட"V., .ைண இய��ந" Sகாதார பண�க� 

தி,Uசிரா
ப�ள6 அவ"கள6# ெசய�4ைற C.C.எ�.5078/அ4/2019 நா�.07.03.2022-� 

நி"வாக அ>மதி வழ�க
ப டைத ெதாட"V. 31.03.2022 அ#B ஒ
பVத
R�ள6 
ேகார
ப டதி� கீ)க�ட வ�பர
ப3 ஒ
பVத
R�ள6க� வர
ெப0ற.. 

 

வ. 

எ� 
ஒ
பVததார" ெபய" ஒ
பVத
R�ள6 வ�பர� 

1 

தி,.K. Sேரk, ஒ
பVததார", 

.ைற?"  

 

மதி
பb ைட வ�ட 4.90% அதிக�  

2 
தி,.K. ராேஜk, ஒ
பVததார", 

.ைற?" 
மதி
பb ைட வ�ட 9.94% அதிக� 

 

 வர
ெப0ற இர�� ஒ
பVத
R�ள6கள6� தி,.K.Sேரk ஒ
பVததார" 

ஒ
பVத
R�ள6 மதி
பb ைட வ�ட 4.90% அதிகமாக ஒ
பVத
R�ள6 வழ�கிl�ளதா�, 

இmவhவலக க3த� ந.க.எ�.07/2022/இ1 நா�.06.04.2022 வாய�லாக மதி
பb ைட வ�ட 

வ�ைல
R�ள6 �ைற9. வழ�க ேக ��ெகா�ள
ப ட.. இதைன ெதாட"V. 

ஒ
பVததார" தி,.K.Sேரk அவ"கள6#     07.04.2022� ேததிய க3த9தி� ஏ0கனேவ 

வழ�கிய ஒ
பVத
R�ள6ைய வ�ட 0.05% வ�ைல �ைற
R ெசA. 4.85% அதிக� எ#ற 

த:"மான எ�:26 
அ.�: வ\ைச எ� 
1 ம0B� 2 ந:�க� 
தி,.K.Sேரk 
ஒ
பVததா" 
நகரா சி 
மதி
ப� 3# ப3 
பண� ேம0ெகா�ள 
ச�மத� 
ெத\வ���� 
ப ச9தி� 
ஒ
பVத
ப�ள6 
ம#ற� 
அ>மதி�கிற. 
அ>மதி�க
ப ட. 



ஒ
பVத
R�ள6 வ�ைல வ�கித9தி� பண� ெசA.தர ச�மத� ெத\வ�9.�ளா".  அத# 

அ3
பைடய�� கீ)க�ட வ�பர
ப3 ஒ
Rேநா�� ப 3ய� தயா" ெசAய
ப ��ள.. 

 
 

வ. 

எ� 
ஒ
பVததார" ெபய" ஒ
பVத
R�ள6 வ�பர� 

1 
தி,.K. Sேரk, ஒ
பVததார", 

.ைற?"  
மதி
பb ைட வ�ட 4.85% அதிக�  

2 
தி,.K. ராேஜk, ஒ
பVததார", 

.ைற?" 
மதி
பb ைட வ�ட 9.94% அதிக� 

 

ேம0ப3 பண�ய�# அவசர அவசிய� க,திl� பண�ய�ைன வ�ைரV. 439. 

ெபா.ம�க� பய#பா 30� ெகா��வர ேவ�3யத# 4�கிய9.வ� க,திl� 

ேம0க�ட ஒ
பVததார"கள6� தி,.K.Sேரk அவ"கள6# �ைறVத ஒ
பVத
R�ள6ைய 

ஏ0ப. �றி9. ம#ற9தி# பா"ைவ��� 43வ�0� ைவ�க
ப�கிற..  

(ந.க.எ�.07/2022/இ1) 

 

அ�வலக !றி"# :  

1. பண�ய�# அவசர அவசிய� க,தி தி,.K.Sேரk ஒ
பVததார" அவ"க� 
மதி
பb ைட வ�ட 4.85% அதிக� எ#B வழ�கிய �ைறVத 
ஒ
பVத
R�ள6ைய ஏ0B ம#ற� அ>மதி வழ�கலா�. 

2. அரS மா#ய� வழ�கியைத வ�ட %�தலா�� ெசலவ�ன9ைத நகரா சி 
ெபா.நிதிய�லி,V. ெசலவ�ன� ேம0ெகா�ள ம#ற� அ>மதி 
வழ�கலா�. 

 
28.04.2022 11 .ைற?" நகரா சிய�� அைன9. வா"�கe��� லா\ Cல� �3ந:" வ�நிேயாக� 

ெசAl� பண��� மதி
பb� f.10.00 இல ச9தி0� இVநக"ம#ற த:"மான எ�.09    
நா�.30.03.2022-� ஒ
Rத� வழ�கியைத ெதாட"V. 22.04.2022 அ#B ஒ
பVத
R�ள6 
ேகார
ப டதி� கீ)க�ட வ�பர
ப3 ஒ
பVத
R�ள6 வர
ெப0ற.. 

வ. 

எ� 
ஒ
பVததார" ெபய" ஒ
பVத
R�ள6ய�� சதவ :த� 

1 
தி,.E.அ�ணா.ைர, 

ஒ
பVததார", .ைற?" 
மதி
பb ைட வ�ட 0.24% �ைறD 

2 தி,.K.சரவண#, ஒ
பVததார", மதி
பb ைட வ�ட 0.35% அதிக�  

த:"மான எ�:28 
அ>மதி�க
ப ட. 



.ைற?" 

 
  ேம0க�ட ஒ
பVத
R�ள6ய�� வ.எ�.1-� உ�ள தி,.E.அ�ணா.ைர, 

ஒ
பVததார", .ைற?" அவ"கள6# ஒ
பVத
R�ள6 மதி
பb ைட வ�ட 0.24% 
�ைறவாக உ�ள. ஏ0ப. �றி9. ம#ற9தி# 43வ�0� ைவ�க
ப�கிற..  
(ந.க.எ�.2029/2019/இ1) 
அ�வலக !றி"# : மதி
பb ைட வ�ட �ைறவான வ�ைலவ�கித� �றி
ப� ட 
தி,.E.அ�ணா.ைர, ஒ
பVததார" அவ"கள6# ஒ
பVத
R�ள6ைய ஏ0க ம#ற� 
அ>மதி�கலா�. 
 
 

28.04.2022 12 .ைற?" நகரா சி நக"
Rற உ�ளா சி ேத"த� 2022 நக"ம#ற % ட அர�கி� 3 

எ�ண��ைகய�லான க�காண�
R ேகமரா ெபா,9.� Election Commission of India  

அறிDB9தியைத அத#ப3 உடன3யாக பண� ேம0ெகா�வத0� அத# பண�ய�ைன 

அவசர அவசிய� க,தி Sec-15# கீ) ேம0ெகா�ட DHINU CCTV & UPS SYSTEMS 

அவ"கe�� f.14700/- வழ�கியைத ம#ற9தி# ஒ
Rதh�� ைவ�க
ப�கிற..   

(ந.க.எ�.588/2022/இ1) 

அ�வலக !றி"# : ம#ற� அ>மதி�கலா�. 
 

த:"மான எ�:29 
அ>மதி�க
ப ட. 

28.04.2022 13 .ைற?" நகரா சிய�� NUHM 2021-22 தி ட9தி# கீ) நக"
Rற ஆர�ப Sகாதார நிைலய� 

அைம��� பண��� ஒ
பVத
R�ள6 அறிவ�
ப�ைன மாநில ஒ
பVத
R�ள6 ெசAதி 
மல\h� ம0B� மாநில அளவ�� மாநில அளவ�� தமி) ம0B� ஆ�கில 

ெசAதி9தாள6� வ�ள�பர� ெசAதைம�� ெதாைக f.22730/- ம �� Accord Advertising 

Agencies, Chennai நிBவன9தி0� வழ�க ம#ற9தி# அ>மதி�� ைவ�க
ப�கிற..  

(ந.க.எ�.07/2022/இ1) 

அ�வலக !றி"# : ம#ற� அ>மதி�கலா�. 

 

த:"மான எ�:30 
அ>மதி�க
ப ட. 

28.04.2022 14 .ைற?"நகரா சி�� ெசாVதமான அ�ணாேப,V. நிைலய9தி0� வV. ெச�h� 

ேப,V.கe�� தினச\ க டண� வq� �9தைக உ\ம� 2021-2022� ஆ���� ெபா. 

ஏல� ம0ற� ஒ
பVத
R�ள6 யா,� ேகாரவ��ைல . எனேவ அhவலக� Cலமாக வq� 

ெசAய
ப � வ,வாதா� ேப,V.கe�� ெகா��க
ப��  ரசீ. R9தக�  தமி)நா� 

ம�3ப"பY இ�  ேகா ச"m ெதாழி0 % �றD ச�க� லி , ,தி,Uசிரா
ப�ள6 
அவ"கள6ட� அUசி �ெபறD� இத0கா�� உ9ேதசெசலவ�ன9ெதாைக 575.000/- 

வழ�க ம#ற9தி# அ>மதி ேவ�ட
ப�கிற.. . .   (ந.க.எ�.1029/2020/அ1) 

அhவலக�றி
R: ம#ற� அ>மதி�கலா� 

த:"மான எ�:31 
அ>மதி�க
ப ட. 



 

28.04.2022 15 .ைற?"நகரா சி�� ெசாVதமான Sவாமிநாத# தினச\ மா"ெக  1 4த� 45 கைடக� 

ம0B� அத0� ெச�h� நைடபாைத ந:�கலாக ப�# ப�க� கீழ�ேக உ�ள காலி 
இட9தி� தைரய�� ைவ9. வ�0பைன ெசAl� �9தைக உ\ம� ம0B� 

அ�ணாேப,V. நிைலய9தி� உ�ள நவ :ன க டண கழி
ப�ட9தி� வq� ெசA. 

ெகா�e� �9தைக உ\ம� 31.03.2021.� 43வைடV. 2021.-2022 –� ஆ�� 4த� 

அhவலக9தி# Cல� வq� ெசAய
ப� வ,கிற.. ேம0காa� �9தைக இன9தி0� 

வq� ெசAய ேதைவ
ப�� ரசீ. R9தக� தமி)நா� ம�3ப"பY இ�  ேகா ச"m 

ெதாழி0% �றD ச�க� லி , ,தி,Uசிரா
ப�ள6 அவ"கள6ட� அUசி � ெபறD� 

இத0கா�� உ9ேதசெசவ�ன9ெதாைக 51,00,.000/- வழ�க ம#ற9தி# அ>மதி 
ேவ�ட
ப�கிற.. . (ந.க.எ�.1029/2020/அ1) 

 அhவலக�றி
R: ம#ற� அ>மதி�கலா� 
 

த:"மான எ�:32 
அ>மதி�க
ப ட. 

28.04.2022 16 இVநகரா சி�� ெசாVதமான கீ)�க�ட �9தைக இன�க� ம0B� கைடகe��  202

2023 4த� 2024-2025 43ய Cனறா���கான உ\ம� ஏல� ம0B� ஒ
பVத
R�ள6க�
நிபVதைனக� ம0B� சிற
R நிபVதைனக� ப3 C#B (2022-2023,2023-2024,2024-202

ஆ��கe�� �9தைக�� அ>வ�9.� ெகா�e� உ\ைம�� கீ)க�ட வ�பர
ப3
ைவ
R9 ெதாைக நி"ணய� ம#ற9தி# பா"ைவ��� பதிவ�0�� ேமh� ெபா. ஏல�
ம0B�  ஒ
பVத
R�ள6  ேகாரD� ம0B� தினச\ நாள6தழி� வ�ள�பரUெசலD
உ9ேதச ெதாைக f.1,00,000/-� ெசA. ெகா�ளD� ம#ற9தி# அ>மதி
ேவ�ட
ப�கிற.. 

               

வ, 

எ�. 

�9தைக இன� 
ஏலகா
R ெதாைக

(fபாA) 

1 .ைற?"நகரா சி ேப,V. நிைலய9தி� வV. ெச�h� 

ேப,V.கe�� தினச\ க டண� வq� ெசA.ெகா�e� 

உ\ம�’ 

5.13,00,000/

2 
நகரா சி ஆ�வைத ெசAl�இட9தி� க டண� வq� 

ெசA.�ெகா�e� �9தைக உ\ம� 
        5.50,000/- 

த:"மான எ�:33 
வ\ைச எ�.1 
13,00,000 
ல ச9தி0� பதி� 
10,00,000 
வ\ைச எ�4 
15,00,000 
ல ச9தி0� பதி� 
10,00,000 
என ம#ற� 
திB9த� 
ெசAய
ப�கிற. 
அ>மதி�க
ப ட. 



3 

.ைற?"நகரா சி�� ெசாVதமான  அ�ணாேப,V. 

நிைலய9தி� உ�ள நவ :ன க டணகழி
ப�ட� உபேயாகி��� 

நப"கள6ட� க டண�  வq� ெசA. ெகா�e�  �9தைக 

உ\ம� 

5.10,00,000/- 

4 

.ைற?", நகரா சி�� ெசாVதமான தினச\காAகன6 

மா"�ெக 3� க 3l�ள   1 4த� 45 கைடக� ம0B� 

அத0�� ெச�h� நைடபாைதக� ந:�கலாக  ப�# ப�க� 

(கிழ�ேக) உ�ள காலிய�ட9தி� தைரய�� ைவ9. வ�0பைன 

ெசAl� சிB வ�யாபா\கள6ட� க டண� வq� 

ெசA.ெகா�e� உ\ம�. 

5.15,00,000/- 

5 

.ைற?"நகரா சி Sவாமிநாத# தினச\மா"ெக  கைடக� 

15,16,17,18,22,34,42,43,44  ம�� 45-&கான �9தைக உ\ம� 

(ஒmெவா,கைட���தன6தன6யாக வ��ண
ப��க ேவ���) 

        5.50,000/- 

6 

வாரUசVைதய�� உ�ள ஆ 3ைறUசி  கைடக� 3,4,6,8,9,10 , 

11,12,13,14,15,16 ,ம�� 17 (ஒmெவா, கைட��� 

தன6தன6யாக  வ��ண
ப��க ேவ���) 

        530,000/- 

7 

.ைற?"நகரா சி�� ெசாVதமான அ�ணா ேப,V. 

நிைலய� பைழயநகரா சி அhவலகவளாக Rதிய கைட எ� 

2,4,5,6,7, 9,10,18,23 ம�� 25 (ஒmெவா, கைட��� 

தன6தன6யாக வ��ண
ப��க ேவ���)                       

5.2,00,000/- 

ந.க.எ�.  1297  / 2022/அ1 

அ�வலக!றி"#: ேம0காa� �9தைக இன�க� ம0B� கைடகe��  
18.08.2021.15.09.2021.12.01.2022 .ம0B� 30.03.2022 – � ேததிகள6� ெபா.ஏல� ம0B� 

ஒ
பVத
R�ள6 ேகார
ப ட. இதி� யா,� கலV. ெகா�ளவ��ைல எனேவ ம-��� 
ஏல� ம0B� ஒ
பVத
R�ள6 ேகார ம#ற9தி0� ெபா,�ைவ�க
ப�கிற.. 
 

28.04.2022 16 .ைற?" நகரா சி நக"
Rற உ�ளா சி ேத"த� 2022 ெஜயரா� ெபாறிய�ய� க�]\ 

கர டா�ப 3ய�� வா�� எ�a� ைமய9தி0� த�
R க�ப�ேவலி, மி#சார�, 

ெஜனேர ட" ம0B� இதர பா.கா
R ஏ0பா�க� பண� ேம0ெகா�ள பண�ய�# அவசர 

அவசிய� க,தி தமி)நா� மாவ ட நகரா சிக� ச ட� 1920, ப�\D 15-# கீ) நா�.   

.02.2022� அ>மதி ெப0றைத ெதாட"V.   .02.2022 வைர வ�ைல
R�ள6 ேகார
ப டதி� 

த:"மான எ�:34 
அ>மதி�க
ப ட. 
 
 
 



கீ)க�ட வ�பர
ப3 C#B வ�ைல
R�ள6க� வர
ெப0ற.. 

 

வ.எ

� 
நிBவன9தி# ெபய" வ�ைல வ�கித� 

1 

D. Gopalakrishnan  

Contractor – PWD & Corporation, 

Trichy. 

f.9,09,885/- 

2 

C. Subramanian, 

Civil Engineering Contractor, 

Railways and Trichy city 

Corporation. 

f.9,71,828/- 

3 

Amman Builders, 

Engineers & Contractors, 

Trichy. 

f.9,65,211/- 

        

    ேம0க�ட C#B வ�ைல
R�ள6கள6� வ.எ�.1-� உ�ள D. Gopalakrishnan Contractor – 

PWD & Corporation, Trichy எ#ற நிBவன� வழ�கிய வ�ைல
R�ள6 வ�ைலவ�கித� 

�ைறவாக வழ�கி உ�ள. ஏ0ப. �றி9. ம#ற9தி# அ>மதி�� ைவ�க
ப�கிற..  

(ந.க.எ�.     /2022/இ1)  

 

அ�வலக !றி"# : ம#ற� அ>மதி�கலா�. 
 

28.04.2022 17 நகரா சி நி"வாக9.ைற மா#ய ேகா\�ைகய�# ேபா. மா�#மி! நக�"#ற 

வள�Bசி�?ைற அைமBச� அவ"களா� மா#ய ேகா\�ைக எ�.34 வ\ைச எ�.21-� 

.ைற?" நக" ப�தி�� ெபா.ம�க� பய#பா 30காக சVைத அைம�க நா�.07.04.2022-

� அறிவ�
R ெசAய
ப ��ள..  இதைன ெதாட"V. நகரா சி ப�திகள6� சVைத 

அைம�க வா"� எ�.18� ெசார9Q" சாைலய�� Rல எ�.274-� பைழய �
ைபகைள 

அக0றிய ப�# உ�ள காலிய�ட9தி� ேம0ப3 சVைத அைம�க ம#ற அ>மதி 
ேவ�ட
ப�கிற..(ந.க.எ�.1252/2022/இ1) 

அ�வலக !றி"# : ம#ற� அ>மதி�கலா�. 

 

த:"மான எ�:35 
அ>மதி�க
ப ட. 
 

28.04.2022 18 2022-23-ஆ� ஆ���� ேதைவயான ப3வ�க� பதிேவ�க� எg.
ெபா, க� ம0B� 

ெம#ெபா, க� இVநகரா சி�� ேதைவ
ப�வதா� இ
ெபா, கைள தமி)நா� ம�3 

ப"பY இ#ேகாச"m தமி)நா� ப�ேநா�� ேசைவ % �றD ச�க� லி , IND No.13/Try 

தி,Uசிரா
ப�ள6ய�� வா�கி�ெகா�ள அ>மதி ேகார
ப�கிற.. இ
ெபா, கைள 

வா�கி�ெகா�ள நகரா சி நி"வாக இைண ஆைணய" ெச#ைன அவ"கள6# க3த எ�: 

C.No.29968/2012OP3 நா�.31.12.2013 க3த9தி� அ>மதி வழ�க
ப ��ள.. எனேவ 

த:"மான எ�:36 
அ>மதி�க
ப ட. 
 



ேம0காa� ெபா, க� வா�கி�ெகா�ளD� அத0�#டான ெசலவ�ன� உ9ேதசமாக 

f.8,00,000/- ேம0ெகா�ளD� ம#ற9தி# அ>மதி�� ெபா,� ைவ�க
ப�கிற.. 

ந.க.எ�.3676/2015/D2  

(அ.�) அ>மதி�கலா�. 
28.04.2022 19 .ைண இய��ந" Sகாதார
 பண�க� தி,Uசிரா
ப�ள6 அவ"கள6# ந.க.எ�.0830/அ8/2022, 

நா�.12.04.2022-# க3த9தி� ெட�� சி�க#�ன6யா க �
பா � ெகாS ஒழி
R பண� 
ெதாட"பாக 4#ெனUச\�ைக நடவ3�ைகயாக (Domestic breeding checker) 
கள
பண�யாள"கைள நியமன� ெசA. ெகா�ள அறிDைர வழ�க
ப ��ளைத 

ெதாட"V. இVநகரா சிய�� ெட��
பண�யாள"கைள ெகாேரானா ேநாA பரவ� த�
R 

நடவ3�ைக
பண��� பய#ப�9தி�ெகா�ளD� ம0B� ெட�� காAUச� 4# 

நடவ3�ைக பண�ையl� ேச"9. கவன69. வரD� ம0B� அரS ம0B� அரS சாரா 

தன6யா" அhவலக�க� ம0B� ப�ள6கள6� �3ந:" ெதா 3க� S9தமாக 

ைவ9.�ளைத உBதி ெசAத�, நகரா சி எ�ைல�� ப ட ம,9.வமைனகைள 

Sகாதாரமாக ைவ9.�ளைத உBதி ெசAத� ேபா#ற பண�கைள ேம0ெகா�ளD� 

ெட�� காAUச� 4# த�
R நடவ3�ைக ம0B� ெகாேரானா ெதா0B ேநாA பராவம� 

இ,�க உ\ய நடவ3�ைககe�� உ�e\� இய�கி வ,� தாைழமல" மகள6" Sய 

உதவ���g Cல� ேம0காa� பண���  30 கள
பண�யாள" கைள மாவ ட ஆ சிய" 

தி,Uசிரா
ப�ள6 அவ"கள.  2019-20-� ஆ�� நி"ணய� ெசAய
ப ட தின� %லி f.385 
அ3
பைடய�� 5.11.00 இல�ச� மதி
பb 3� ேம0காa� பண�யாள"கe�� 

ெசலவ�ன� ேம0ெகா�ளD� ம0B� இUெசலவ�ன� வ,வாA நிதிய�� ெசA.�ெகா�ள 

ம#ற9தி# அ>மதி�� ைவ�க
ப�கிற. (ந.க.எ�.1220/2022/எB1) 
அ�வலக !றி"#: ம�ற� அ%மதி&கலா�. 

த:"மான எ�:37 
தி,9த� 
:ெபா,�.தாைழ 
மல" மகள6" Sய 
உதவ���g 
பதிலாக மகள6" 
Sயஉதவ� �g  
 
அ>மதி�க
ப ட. 
 

28.04.2022 20 தி,மதி D.ேஹமா 6வ. வா"� நக"ம#ற உB
ப�ன" அவ"கள6# ெபா,�  

 6வ. வா"3ய�� உ�ள நடராஜ# காலன6 ந:ல� 20 அகல� 4லி� 3 பால� அைம9. 

த,மாB ேக ��ெகா�கிேற#. அேத ப�திய�� 10 அ3 அகல� 20 அ3 ந:ல� உ�ள ேரா� 

பgதைடV. உ�ள காரண9தா� ராமசாமி மைனவ� சி#ன�� 3 வ : ��� அ,ேக 

உ�ள ம� சாைலய�� இ,�கிற. அதைன கா�கிர  சாைலயாக அைம9. தர 

ேகா,த� 

த:"மான எ�:38 
அ>மதி�க
ப ட. 
 

                      ஒ�/-இ.ெச�வராண� 
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