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      2022                 12                      
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                . 
****** 

30-05-2022                                     . 

45)                          .1,                          .1, 

     .8 / m                                                 
                                                                       
‚             ‚              ,                         
                                                      
                                                       
           . 
             ,                             ,  . .  .8/m         
       .                                            .  
                                                (MR -22 ) 
               .                                        
                                                       
                                   . 
             :                     .      (   .1 / 0213 / 2021- .1) 

--------  
        :                 . 

------- 
136) தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 1 பதல் 4 யரபயுள் குதிகில் தூய்ரந 

இந்தினா திட்டத்தின் கீழ் 30                        , 4            
                         1                          
          35         தற்காிகநாக வயிச்சந்ரத பரனில் ஒப்ந்த 
அடிப்ரடனில் ணினநர்த்தும் வாயட்டு 14.07.2021ல் ஒப்ந்தப்புள்ி வப்ட்டு  

அதற்கு 63-ம் எண்ணிட்ட 15.07.2021 ஆம் தததின நாநன் தீர்நாத்தில் அனுநதி 
யமங்கப்ட்டதன் அடிப்ரடனில் தநற்டி ணினார்கர வயிச்சந்ரத பரனில் 

     16.07.2021 பதல் 15.01.2022   யரபனா காத்திற்கு  M/s. Mirifical Careers 

Pvt. Ltd, Coimbatore என் ிறுயத்திற்கு ணி உத்திபவு யமங்கப்ட்டு ணினார்கள் 

தற்காிகநாக ணினநர்த்தப்ட்டர். தநற்டி ஒப்ந்த காம் 15.01.2022  டன் 

படியரடந்ததால் 12.01.2022ஆம் தததின ஆரணனர் / தி அலுயர் அயர்கின் 

உத்திபவுடி தநற்டி ஒப்ந்த காத்திர ிர்யாக ன் கயதி 16.01.2022 பதல் 

31.03.2022ஆம் தததி யரப ீட்டித்து உத்திபவு யமங்கப்ட்டு ணிகள் 

தநற்வகாள்ப்ட்டது.   இந்ிரனில் ீட்டிக்கப்ட்ட ஒப்ந்த காம் 31.03.2022ஆம்  
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136-            
தததியுடன் படியரடந்ததால் ஆரணனர் அயர்கின் 15.02.2022-ந் தததின உத்திபவு 

டி  வாதுசுகாதாபம் (ந) தூய்ரந இந்தினா திட்டப்ணிகின் அயசப அயசினத்திர  

கயத்திற்வகாண்டும், ிர்யாக ன் கயதியும் நாகபாட்சி ிந்தரகள்                        

நற்றும் ஒப்ந்தப்புள்ி ிந்தரகளுக்குட்ட்டு தநற்டி M/s. Mirifical Careers               

Pvt. Ltd, Coimbatore என் ிறுயத்தி  ஒப்ந்த காத்திர  01.04.2022   பதல் 

                                                       
    ீட்டித்து ணி உத்திபவு யமங்கவும் நற்றும் அதற்காகும் வச  த்திற்கும் 
நாநன்த்தின் அனுநதி தயண்டப்டுகிது. 
அலுவலகக் குறிப்பு 

அ)    நாநன்ம் அனுநதி யமங்கம். 
ஆ) தூய்ரந இந்தினா திட்டப் ணினின் அயசப அயசினத்திர 

கயத்திற்வகாண்டும், ிர்யாக ன் கயதியும் 01.04.2022 பதல்      
                                                  
    ீட்டித்து ணி உத்திபவு யமங்கவும் நற்றும் அதற்காகும் 
வச  த்திற்கும் நாநன் அனுநதினிர எதிர்தாக்கி நாண்புநிகு 
தநனர் அயர்கின் பன் அனுநதி வற்று தநல் டயடிக்ரக 
தநற்வகாள்ப்ட்டரத ஏற்காம். 

( H1 /  3757 / 2021 ) 
-----  

        :                                 . 
-------- 

137) தியப்பூர் நாகபாட்சி          1     4                       

                            நண்டம் எண் 3 க்குட்ட்ட            

                                                         

      .                                                   

                                                          

                                                     (     ) 
(   ),                    ,                   ( )              

                                                        .  

                                                    

                                            

                                                       

                                                         

                         (Diesel Allotment)       

                                                  

                                                         
                              (   ),                    , 

                        22.05.2022                   

             

                3                                     
                                                         

                                                        

                               ,                    , 

      ,                                               

                     G.O.Ms No 149 Agriculture and Farmers Welfare (AE1)   
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137-           
Department Dated 21.10.2021                                  

              .970/-                                      

                                         ,                   

   , 487,         ,      ,                       3 /6986/2019 

    25.04.2022                                         

                                                       

                                ,                   

(Advance Hire Charges)                                     

                                .2.00                   

                                     3               

     (   )         23.05.2022                   

              . 

                     3                              

                                                    

                                                        
                                                          

                .1.94                          
             ,                   ,       ,              

                                                      

                                                     

                                     .6.10                 

         .8.04                                      . 

அலுவலகக் குறிப்பு 
நாநன்ம் அனுநதி யமங்கம்.                   (H1 /  3022 / 2022 ) 

------  

        :                 . 
-------- 

138)                        -1                                 

                           TN 39 CK 7113                    

                                                       

                                                 17.04.2021  

                        ,                         

                                     09.10.2021              

              .                                       

                                                   
     (   )          16.05.2022- ,         ABT Industries Limited 

                                                       

                                  .                        
              17.05.2022               ,                
                             20.05.2022            
         .             24.05.2022  ABT INDUSTRIES LTD        
           TN 39 CK 7113-                                   

               .91,992/-                              
           .                                               
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138-           
                       TN 39 CK 7113-                           

                                                        

                                                . 

            :                   .               (   2/6497/2021 ) 

--------   
        :                . 

-------- 
 

139)                       -1                                 

                           TN 39 CA 3339                    

                                                       

                                                 11.07.2020  

                                                 

                                     30.11.2021              

              .                                       

                                                   
     (   )          16.05.2022- ,         ABT Industries Limited 

                                                       

                                  .                        
              17.05.2022               ,                
                             20.05.2022            
         .             24.05.2022  ABT INDUSTRIES LTD        
           TN 39 CA 3339                                

                       .1,09,282/-                    

                     .                                     

                               TN 39 CA 3339                

                                                      
                                                       
           . 

             

                 .                       (   2/7623/2021 ) 

--------   

        :                . 
-------- 

 140)                       -1                                 

                           TN 39 BU 7018                    

                                                       

                                                 19.04.2022  

                                                 

                                     16.03.2022-             

              .                                       

                                                     
 



6 
 

140-             
     (   )          16.05.2022- ,         ABT Industries Limited 

                                                        

                                  .                        
              17.05.2022               ,                
                             20.05.2022            
         .              24.05.2022  ABT INDUSTRIES LTD        
             TN 39 BU 7018                                

                       .1,19,686/-                    

                     .                                     

                               TN 39 BU 7018                 

                                                       
                                                       
           . 

             
                 .                      (   2/1312/2022) 

--------  

        :                 . 
-------- 

141)                       -1                                 

                           TN 39 CA 3430                    

                                                       

                                                 17.03.2022  

                                                 

                                     10.03.2022-             

              .                                       

                                                   
     (   )          16.05.2022- ,         ABT Industries Limited 

                                                       

                                   .                        
              17.05.2022               ,                
                             20.05.2022            
         .             24.05.2022  ABT INDUSTRIES LTD        
           TN 39 CA 3430-                                   

               .99,467/-                              
           .                                               

                       TN 39 CA 3430-                          

                                                        

                                                . 

             
                 .                    :   2/1313/2022  

---------  

        :                . 
-------- 
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142)                       -1                                 

                           TN 39 AW 0819                  

                                                    

                                                        

     12.03.2022                                    

                                                    

01.02.2022                            .                

                                                      

                         (   )          16.05.2022- ,         
ABT Industries Limited                                            

                                              .              
                        17.05.2022               ,       

                                      20.05.2022              
         .              24.05.2022  ABT INDUSTRIES LTD        
           TN 39 AW 0819 -                                    

               .2,83,925/-                              
           .                                             

                       TN 39 AW 0819                  

                                                      
                                                          

                 . 

             
                 .                                  :   2/2426/2022  

---------   

        :                . 
-------- 

143)                         1-                                

                           TN 39 BU 7023                    

                                                       

                ,                                 30.06.2022  

                                                 

                                     10.05.2022              

              .                                       

                                                   
     (   )          16.05.2022- ,         ABT Industries Limited 

                                                       

                                  .                        
              17.05.2022               ,                
                             20.05.2022            
         .             24.05.2022  ABT INDUSTRIES LTD        
           TN 39 BU 7023-                                   

               .1,59,343/-                              
           .                                               
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143-           
                       TN 39 BU 7023-                          

                                                        

                                                . 

             : 
                 .              (   2/2777/2022) 

-------  
        :                . 

-------- 
144)                         1     4                          

                                                   

                                                          

                                    .22.10           

                     06.05.2022                   30.05.2022  

                                    . (                 57 

    30.05.2022                   .)                     

                                                           

                                                          

                               . 

S. 

No 
Name of Bidder & Address 

Rate Quoted by 

Bidders Rs. 
Tender  

Percentage 

EMD  

Details 

1. 

RM Enterprises, 

8/3989E, JP Nagar, 

Kuthampalayam,  Tiruppur - 2 

21,58,800 2.33% less than the 

estimate rate. 

Demand Draft  

Enclosed 

2. 

Deva & Co, 

37/E, Pillaiyar Nagar Extension, 

Kovilvazhli, Tiruppur - 6 

22,41,400 1.41% more than the 

estimate rate. 

Exemption Copy 

(MSME) Enclosed 

                                              

                     . RM Enterprises, Tiruppur                     
 .21,58,800/-                            2.33%               

                                31.05.2022                   
                                       ,       

                                                     

           . 

அலுவலகக் குறிப்பு 
1. நாநன்ம் அனுநதி யமங்காம். 

2.                                          

                                            

             2.33%                                

நாநன் அனுநதினிர எதிர்தாக்கி நாண்புநிகு தநனர் அயர்கின் 
பன் அனுநதி வற்று தநல் டயடிக்ரக தநற்வகாள்ப்ட்டரத 
       ஏற்காம்.    

 (H1 /  2208 / 2022) 

-------  

        :                                 . 
-------- 
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145)                                     2021-22-             . 30, 

T.S.                                                         
             (Medical Warehouse)                .27.00       
                                   M/s. Rotary Club of  Tiruppur North 

Centenary Trust,                 50%                            
                                                        
             ,                                       
         .                                      ,       
                       . .  . 28244 / 25 / 2021 / P2,                       
17-05-2022                                                 . 
                                                      
          M/s. Rotary Club of Tiruppur North Centenary Trust                    
               ,                                         
                                                        
                               ,                
           . 
             : 

1)                    . 
2)                                                     

                                        
             .                        (  .  . 31 / N – 2022 -23) 

--------   

        :                                 . 
-------- 

146)                        .4-        .52-       

                                50 KVA                    
                                   .1,84,480/-          
                                                           
                ,                                      .  
                                                        
                                                       
                    . 
             :  
                               . 
                                                   (  1 / 2155 / 2022 /  .4) 

--------  
        :               .  

-------- 
147)                       -12 (       )        .27               

  -                                               ( UHWC)  
                                 ,                      
       .32454 / 2021 AMRUT -2   15 Finance Commission            .25.00 
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147-            
            .                                     
                         .                             
                  .                                    
                       (  Ward - H Block -12,  . .  . 8      9-  ) 
                                                      
         27-                                     .        
                                         (UHWC) 
                    ( Ward - H Block -12,  . .  . 9-  )         
                       . 
             : 
                  .                       (  1 / 136 /  N -  21-22) 

------  

        :                . 
-------- 

148)                      15-                       2021-22-        

                            34                             
              ( UHWC)                                       , 
                             . .  . 32454 / 2021 / AMRUT 2  
    17-12-2021-                                    20         
20-01-2022-                                  . 15(      )      
  .12         15                                             
                   (UHWC)  .25.00                             
            21-01-2022-           .                              
                .     ,                          
                                                 
      ,                                                
                 .      ,                             
       ,  A.            /  .       47A,              4       , 
                            W.P.   . 13317 / 2022       
           .     ,                                , 
                    .14 (     )             .25-  
                          .675-    .  . 22                       
                                                       
                                    .               
                                                     
                      . .  .675 / 22                            
                                                      
                                                    
                                .                   
                                  ,                  
                                                 
       .       ,                                           
                                           ,        
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148-            
                                     ,              
                                                   
                                                  
                                    . 
             : 
1)                  . 
2)                                              

       ..  
                                           (  .  . 138 /  N  / 2021 -22) 

-------   

        :                                 . 
-------- 

149)                                                            

                                                         
                                                     
                                                       
               ,      25-08-2019                        
                                             
                                                    
                                              
         .                                                
         4½                                     ,              
          ,                                                    
                                                 
              01-09-2020                              . 
                                               346 
                           , 252                         
598                     .             ,            
                      50                          
        . 
                                                    
                                            
            .                                  
                                                
                                     .                  
                                   . 

 . 
   

                             
 .      

 
1.                                   

                         
 .3400.00       

         .3400.00       
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149-            
                                                     .3400.00 
                                            I & A – 2022-23 (Phase I)   
                                                       
                 . 
             :  
                                                             
      I & A – 2022-23 (Phase I)                                    
                                                     
                                                   
          . 
                                                          (  1 / 2191 / 2022  ) 

--------  

        :                                 . 
-------- 

150)                         .1               (      ) 

                                               
                   .                          31-03-2022    
                 .                                  
         01-04-2022     31-03-2023                                
             ,                           .6.00           
       ,                                           
                             . 
             : 
                              . 
                                                  (  4 / 3155 / 2021) 

---------  

        :               . 
-------- 

151)                                        (    ) 2.0 (2021-22)      

                                       1-               
              /             (                  ),      , 
               .5990 / 2022 / SBM     11-04-2022-               , 
                                                           
                     .                                
                                                . 
 
Annexure – 1 -  IHHL (jåeg® Ïšy fê¥giwfŸ) 

S. 
No. 

Target 
(No) 

Estimate Cost 
(Rs.30000 / Unit) 

GoI Share 
(Rs.4000 / 

Unit) 

State Share 
(Rs.2666 / Unit) 

ULB Share 
(Rs.2666 / 

Unit) 

1 55 16.50 2.20 1.47 1.47 
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151-           

Annexure – 2  -  Community Toilet (rKjha¡ fê¥Ãl§fŸ) 

S. 
No. 

No.of 
Locations 

Toilet Urinal 
Total 

Project 
Cost 

GoI 
Share 

State 
Share 

ULB 
Share Seat 

Rs 1.5 
Lakh / 
Seat 

Seat 
Rs 

32000 
/ Seat 

1 4 64 96.00 12 3.84 99.84 31.68 21.12 47.04 

 

Annexure – 3  -  Public Toilet (bghJ fê¥Ãl§fŸ) 

S. 
No. 

No.of 
Locations 

Toilet Urinal 
Total 

Project 
Cost 

GoI 
Share 

State 
Share 

ULB 
Share Seat 

Rs 2.5 
Lakh / 
Seat 

Seat 
Rs 

32000 
/ Seat 

1 4 56 140.00 16 5.12 145.12 46.20 30.80 68.12 

 

Annexure – 4  -  Urinals (ÁWÚ® fê¥Ãl§fŸ) 

S. 
No. 

No Seat 
Rs 32000 / 

Seat 
GoI Share State Share 

ULB 
Share 

1 15 90 28.80 9.50 6.34 12.96 

                                               
          ,                                             
                                             . 
                 . 

t. 

v© 
th®L 

v© 
gâæ‹ bga® 

kÂ¥Õ£L¤ 

bjhif 

%.Ïy£r¤Âš 

1.  
10 ÂUtŸSt® ef® gFÂæš rKjha fê¥Ãl« f£Ljš. 24.96 

2.  
18 f£lbgh«k‹ ef® gFÂæš rKjha fê¥Ãl« f£Ljš. 24.96 

3.  
41 jªij bgçah® gFÂæš rKjha fê¥Ãl« f£Ljš. 24.96 

4.  
57 tŸsyh® ef® gFÂæš rKjha fê¥Ãl« f£Ljš. 24.96 

                 

t. 

v© 
th®L 

v© 
gâæ‹ bga® 

kÂ¥Õ£L¤ 

bjhif 

%.Ïy£r¤Âš 

1.  
4 

rk¤Jtòu« khefuh£Á eLãiy¥gŸë tshf¤Âš 

fê¥Ãl« f£Ljš 

36.28 

2.  
17 

berths® fhyå ca®ãiy¥gŸë tshf¤Âš fê¥Ãl« 

f£Ljš 

36.28 

3.  
32 V.v° g©o£ ef® gFÂæš bghJ fê¥Ãl« f£Ljš 36.28 

4.  
36 

eŠr¥gh khefuh£Á M©fŸ nkšãiy¥gŸë 

tshf¤Âš fê¥Ãl« f£Ljš 

36.28 
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151-           

                  

t. 

v© 
th®L 

v© 
gâæ‹ bga® 

kÂ¥Õ£L¤ 

bjhif 

%.Ïy£r¤Âš 

1.  
1 

m©zh berths® fhyå Rfhjhu ika tshf¤Âš 

ÁWÚ® fê¥Ãl« f£Ljš 

1.92 

2.  
11 

nty«ghisa« k©ly mYtyf tshf¤Âš ÁWÚ® 

fê¥Ãl« f£Ljš 

1.92 

3.  
28 

ó¤jh® Âna£l® Ãujhd rhiy gFÂæš ÁWÚ® fê¥Ãl« 

f£Ljš 

1.92 

4.  
33 

ghu¥ghisa« gftÂa«k‹ nfhæš mU»š (k©ziu 

tçtNš ika« mU»š) ÁWÚ® fê¥Ãl« f£Ljš 

1.92 

5.  
35 

rila¥g‹ nfhæš ÅÂ (ãaha éiy¡fil mU»š) 

ÁWÚ® fê¥Ãl« f£Ljš 

1.92 

6.  
36 

eŠr¥gh khefuh£Á M©fŸ nkšãiy¥gŸë 

tshf¤Âš ÁWÚ® fê¥Ãl« f£Ljš 

1.92 

7.  
36 ÂU¥ó® uæš ãiyæš mU»š ÁWÚ® fê¥Ãl« f£Ljš 1.92 

8.  
37 uhaòu« gFÂæš ÁWÚ® fê¥Ãl« f£Ljš 1.92 

9.  
44 

giHa ngUªJ ãiya tshf¤Âš M©fS¡fhd ÁWÚ® 

fê¥Ãl« f£Ljš 

1.92 

10.  
44 

giHa ngUªJ ãiya tshf¤Âš bg©fS¡fhd ÁWÚ® 

fê¥Ãl« f£Ljš 

1.92 

11.  
47 

ešÿ® V.o fhyå gFÂæš (rKjha¡ Tl« mU»š) 

ÁWÚ® fê¥Ãl« f£Ljš 

1.92 

12.  
48 

ešYh® k©ly mYtyf tshf¤Âš ÁWÚ® fê¥Ãl« 

f£Ljš 

1.92 

13.  
52 rªijng£il tshf¤Âš ÁWÚ® fê¥Ãl« f£Ljš 1.92 

14.  
52 

kht£l M£Áa® mYtyf« vÂçš ÁWÚ® fê¥Ãl« 

f£Ljš 

1.92 

15.  
58 

nf. br£oghisa« muR ca®ãiy¥gŸë tshf¤Âš 

ÁWÚ® fê¥Ãl« f£Ljš 

1.92 

                                                  , 

                                                           

            ,                                         

                                   .128.12                   

                                                        

           . 
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151-           
             : 

1)                            . 
2)                                                     

                      .128.12                          
                                           . 

3)                                                 
                                             
                                           . 
                                           (  1 / 1838 / 2022 ) 
 

----------   

        :                                 . 
-------- 

152)                                          -  -                
                                                   
              -                  -  -    -                            

               ) 
   
    

                      
      

      
        
      

    
     
      

     
     
        

           
     

1. 

                
            
                 
                
           
            

50.00 50.00 25.00 25.00 

M/s. Voluntary 

Organisation For 

People 
Empowerment of 
Rural Areas By 

Youth.         

                                                          
            5 ( iii)-                                            
                                                     
                                                       
                                           M/s. Voluntary Organisation For 

People Empowerment of Rural Areas By Youth                                 
                                                            
        E1 / 5804 / 2021       -  -    -                        M/s. Voluntary 

Organisation For People Empowerment of Rural Areas By Youth                     
      -  -    -              M/s.Teemage Builders Pvt.Ltd.,        
                             
                                                                   
                                                       
                                    
               

1)                    
2)                                                  

                                                  
                                               
                                                
                                                                       ) 

-------   
        :                                 . 

-------- 
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153)                                                   
                                                   
                                                     
                                                         
                                                        
                                               
                                                    
 
 
 
 
 
 

               
                                      
                                                                        

---------  
        :                . 

-------- 

                     
1)                                

                       -         
                   
                     

2)                                   
                                 
                                  
  

3)                                   
                    -         
                                
                              

4)                        
               
                                 
                                  
     : 63841 91559) 

5)                                    
                                             
                     
(                    ) 

6)                                
                                     
                                
                    
 

7)              
                          
                               

8)                                  
                                 
           (      90433 99056)  
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154)                                                  

                                                   
                                                08-05-2022     
                                                        
                                                        
                                                  4,46,984/-   
                                              -                    
                                               
                                        
               
                                                                      

---------   

        :               . 
-------- 

155                                                        

                                              
                                                          
                                 -  -                        
                     
               
                                                                         

---------   

        :               . 
-------- 

156)                                                     

                                                         
                                                             -  -     
                                        
               
                                                                        

---------   

        :               . 
-------- 

157)                                        -               

                                                      
                                                       
                                                   –          
                                                    
                        -                                       
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   -            
               
                                                  
                                                                      

--------   

        :                 . 
-------- 

158)                          -                     -       

                       -                                   
                                                        
                                                     
                                                           
                                                 
                             
               
                                           18     / 175 / S / 2022-23) 

--------  

        :                . 
-------- 

159)                                                           -  -

                                               -  -         
                                                              
                                               -  -         
                                                       
                                                    
                                                            
                                                          
  -  -                                                
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   -            
               

1)                
2)                                                    

                                                     
                                             
                                                     – 2021 – 22) 

-------  
        :                                 . 

-------- 
160)                                                        -  -  

                                            -  -                
                                                           
                  -                                                  
  -  -                                               
                                            Tectus Infra Pvt. Ltd 
                                                              
                                                   
        -  -                                                 
  -                                                     
                                                      
                                                       
                                                     
                                                   
                                                 
                                                    
                                                           
                                                   
          
                                                     
                                                         
                                                         
                                                       
                                                 
                

1)                
2)                                                    

                                                     
                                             
                                                     – 2021 – 22) 

------   

        :                                 . 
-------- 



20 
 

161)                                                         -  -  

                                            -  -                
                                                           
                                                -02-         
                                                 5.97% 
                                                         
                                                          
                                            -  -             
                                                        
                                                    
                                                      
                                                        
                                                     
                                                     
                                                        
                                                       
                                  
                                                     
                                                           
                                                         
                                                       
                                                 
                

1)                
2)                                                    

                                                     
                                             
                                                     – 2021 – 22) 

------  
        :                                 . 

-------- 
162)                                                -    – 

                                                       
  -  -                                                          
                                                          
  -  -                                              
                                            Everlasting Construction  
                                               4.97%          
                                                   
        -  -                                                 
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   -           
                                                              
                                                     
                                                      
                                                        
                                                     
                                                         
                                                      
                     
                                                     
                                                      
                                                     
                                                       
                                                           
             
               

1)                
2)                                                    

                                                     
                                             
                                                     – 22 / CE / CMA) 

------  

        :                                 . 
-------- 

163)                                                          -  -  

                                        U – HWC)                          
  -  -                                                     
                               -  -                      
                                                     
                                                               
                                                                      
  -  -                                                       
                                                       
    S.R.                                                
                                               
                                                        
                                                       
                                                     
      S.R.                                                
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   -           
                                                     
                                                        
                             
               

1)                 
2)                                                   

                                                     
                                             

                                                            -22) 
--------  

        :                                 . 
-------- 

164)                           -                           

                                      -                  
                                                      
                                                     
                                                      -   
                                                            
                                                            
                                                       
                                                      
                      
               
                                                  

-------   

        :               . 
-------- 

165)                                                         

       -                                                    
                                                     
  14,00,000/-                                21-03-2022           
                                                   27-05-2022 
                                            
                                                     
          
 
   
    

                          
         

               

           
       

      
       

1.                      
  

14,29,322/-                 
                  

          
      

2.                   14,66,360/-                 
     8.68         
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   -           
                                                    
                                                          
                                                                 
        -            -  -    -                                      
                                -  -    -                    
       -         -                  -                -         -          
       -                -        -               -              
                                                         
                                                         
   
    

                          
         

                  

1. M/s.                 
(                 

14,16,218/-                 
     4.97         

                                                        
                               -  -    -                   
                                                
                                                     
                 -                                        
                                              
             
              
1)                
2)                                                   

                                                    
                                                   
                                                    
                                                  
                                                    
                                                     

3)                                             -         
                                     
                                                             S – 2021 – 22 ) 

-------  
        :                                 . 

-------- 
166)                                                          

       -                                                    
                                                  
           -                                25-03-2022           
                                                   27-05-2022 
                                            
                                                     
          



24 
 

   -           
   
    

                          
         

               

           
       

      
       

1.                      
  

5,52,924/-                 
                  

          
      

2.                   5,76,113/-                 
     9.98         

          
      

                                                    
                                                          
                                                                 
        -            -  -    -                                      
                                -  -    -                    
     -        -               -                             
                                                    
                                               
   
    

                          
         

                  

1.                      
(                 

5,49,788/-                 
     4.95         

                                                        
                               -  -    -                   
                                                
                                                     
                 -                                              
                                                     
              
1)                
2)                                                   

                                                    
                                                   
                                                    
                                                  
                                                    
                                                     

3)                                       7,788/-    
                                          

                                                             S – 2021 – 22 ) 
-------  

        :                                 . 
-------- 
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167)                        -             -                  

                                          
                                                       

          -  -                                                  
                                                       
                                                            -       -  
                                                  
                                       -  -                    
                                                        
                                                        
                                                      
                                                     
                                                         
                                                   
               
1)                                                    -           

---------  

        :                . 
-------- 

168)                                           -                

                                                     
                                                         
                                                       
                                               
                                                         
                                     
               
                                                                   

---------   

        :                . 
-------- 

169)                             -                  

                                                     
                                                            
                                                  
                                                       
                                                    
                                                   
               
                                                            / 2022 ) 

---------    
        :                . 

-------- 
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170)                          -             -              

                                                      
                                                   
                                                         
                                                   
                                                       
                                        
             

1)                            -  -                          
 -                                                      
                                                 
   -                                         

2)                                                  
                                                

                                                                  
---------   

        :                                 . 
-------- 

171)                                                      

                   1962                        .         
                              (AMRUT –II)           .50)        
                                      ,                 
      -2019-            .                                      
E-AUCTION                           .                 
                                         . 

1. Raw Water Pump Room Building - Plinth Area 08.52 m x 3.66m 

2. Clear Water Pump Room Building - 10.97m x 9.32 mtr 

3. Clarifloccutater RCC        - 23.36 Outer Chamber 

10.90 Inner Chamber 

                                                             
                                         ,           
                                                        , 
        ,                           ,                  , 
60                                           
                                   . 
             : 

1.                                                   
       .                                          (                  ‘ 

-------    

        :                . 
-------- 
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172)                                                          

                       26LL                              
                                 .            
                                .                     , 
  

1) ROAD ROLLER MDC 5116   

MFD .. RUSTON & HORNSBY  (INDIA ) LTD 

DRG NO .. 030704 ( MOD) 8 

ENGINE NO .. 173281815 

BATCH NO .. BSS649 

DATE .. 05-09-1945 

2) ROAD ROLLER .. TNE 8549 

                           ,                 
             .  ( Road Roller –    o’        –MTC 5116, Small – TNE 8549 )       
        30                                            
                                                   , 
                                                  . 
             : 
1)             805           30-12-2019                     E- 

AUCTION                            MSTC,  Chennai      
                                          (E – AUCTION)  
                                     . 

2)                                                      
                                                   
       .                       (  6 / 3713 / 2022 )      

------  
        :                                 . 

-------- 
173)                                .16     45     (       

2     3)                                   ,           , 
                                                    
                                                
                 .                               
       ,                         02-09-2013-           02-02-2014 
                      .                         
                                                .   
     , 02-02-2015     01-02-2017-                           
        . 
 18-03-2020                -19                        
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173-           
                          ,                           
                 30-06-2022                .                  
                                            
                                                      
             ,                                   ,      
                                                            
                                               .7.6.2-    
.                              01-07-2022     31-07-2022            
                          2            3-                        
15          632                                   .2821.50 
                                                          
 .98.00                                      .  
 
       .          

               
       

  . 
         

                
      – 2        – 3 

16 35  35 28 

17 33  44 56 

18 48  45 51 

19 43  46 35 

20 40  48 35 

30 34  49 36 

31 35  51 50 

32 43  60 30 

       311   321 

 
             : 

1)                                         ,            
                                                    
12-08-2013                                       01-07-2022 
    31-07-2022                                        
             .  

2)                     ,                     . .  .13000/   3/ 
2021     08-11-2012                 30                      
                                              . 

3)                                                
                                         . 
                                              (  1 / 6901 / 2019) 

---------  

        :                                 . 
-------- 
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174)                        3                              Online  

Continuous Effluent Quality Monitoring Station                     
          2021-22                           ,                    
 . .  . 19089 / 2021 / E 2.      12-11-2021-                 .         3 
      Online EQMS –        (3      )      Online EQMS-          
                     (1    )    4                                        
27-05-2022-                                           .  

     ,                              15   .  . .         
                                 Online Continuous Effluent Quality 

Monitoring Station                  (                  . 44,38,000/-) 27-05-
2022      1) M/s. RL Technologies Pvt Ltd,       , 2) M/s. Swaraj Equipment Pvt 

Ltd,            3) M/s. ABC Techno Labs India Private Limited,       
                                          .  

                                           30-05-2022 
             ,                               ,       
                                                .      
                                               1) M/s. 

Swaraj Equipment Pvt Ltd,             2) M/s. ABC Techno Labs India Private 

Limited                                                  , 
       M/s. RL Technologies Pvt Ltd,                            
                     30-05-2022                        
                          .  

              M/s. RL Technologies Pvt Ltd, Chennai            

                         03-06-2022                   , 
                                             .  

t. 

v© 

x¥gªjjhu® bga® x¥gªj¥òs¦ë 

kÂ¥ò %. 

(GST 18% c£gl) 

x¥gªj¥òs¦ë 

é»j« 

it¥ò¤bjhif 

1. 
M/s. RL Technologies 
Pvt Ltd, Chennai 

43,60,100 /- 
kÂ¥Õ£L éiyia 

él 0.11% FiwÎ 

Ïiz¡f¥g£Ls¦sJ 

 

                                M/s. RL Technologies Pvt Ltd, 

                                                            
                                       -  -    -        
                                                    
                                                 
                            
               

1)               

2)                                                  
                                         
                                                
                                           
                                                   S – 2022 - 23 ) 

---------  
        :                                 . 

-------- 
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175)                         3                             Online  
Continuous Effluent Quality Monitoring Station                      
          2021-22 –                           ,               

      . .  .19089/2021/E2,     12-11-2021-                 .        
3        Online EQMS –       (3      )      Online EQMS-          
                     (1    )    4                                       
27-05-2022-                                           .  

     ,                                             
                                                     Online 

Continuous  Effluent Quality Monitoring Stationfëš                   
             (                 .22,29,500/-)  27-05-2022                   
1) M/s. RL Technologies Pvt Ltd, br‹id, 2) M/s. Swaraj Equipment Pvt Ltd,  

br‹id,  3) M/s. ABC Techno Labs India Private Limited,                       
4) M/s. Rainbow Solutions,             5) M/s. Sansel Instruments and Control, 
                                                .  

                                           30-05-2022 
             ,                              ,       
                                                .        
                                               1) M/s. Swaraj 

Equipment Pvt Ltd,       , 2) M/s. ABC Techno Labs India Private Limited, 

     , 3) M/s. Rainbow Solutions,             4) M/s. Sansel Instruments 

and Control,                                                 
    ,        M/s. RL Technologies Pvt Ltd,                       
                          30-05-2022                        
                          .  

 
              M/s. RL Technologies Pvt Ltd, Chennai           

                         03-06-2022                    
                                              . 

t. 

v© 

x¥gªjjhu® bga® x¥gªj¥òs¦ë 

kÂ¥ò %. 

(GST 18% c£gl)  

 

x¥gªj¥òs¦ë 

é»j« 

it¥ò¤bjhif 

1. 
M/s. RL Technologies 
Pvt Ltd, Chennai 

22,06,600 /- 

 

kÂ¥Õ£L éiyia 

él 0.12% FiwÎ 

 

Ïiz¡f¥g£Ls¦sJ 

 

                                M/s. RL Technologies Pvt Ltd, 

                                                           
                                       -  -    -        
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   -           
                

1)               

2)                                                  
                                         
                                                
                                           
                                                   S / 2022 - 23 ) 

---------  
        :                                 . 

-------- 
176)                         3                             Online  
Continuous Effluent Quality Monitoring Station                     
          2021-22                           ,                    
 . .  . 19089 / 2021 / E 2.      12-11-2021-                 .         3 
      Online EQMS –        (3      )      Online EQMS-          
                     (1    )    4                                        
27-05-2022-                                           .  

                                                                      
                                                     Online 

Continuous Effluent Quality Monitoring Station                           
                  -    -  -         1) M/s. RL Technologies Pvt Ltd,                      
2) M/s. Swaraj Equipment Pvt Ltd,        3) M/s. ABC Techno Labs India Private 

Limited,        4) M/s. Rainbow Solutions,             5) M/s. Sansel 

Instruments and Control,                                        
              

                                             -  -     
                                                    
                                                        
                                               1) M/s. Swaraj 

Equipment Pvt Ltd,         2) M/s. ABC Techno Labs India Private Limited, 

       3) M/s. Rainbow Solutions,            4) M/s. Sansel Instruments 

and Control,                                          
                       M/s. RL Technologies Pvt Ltd,              
                                   -  -    -             
                                        

              M/s. RL Technologies Pvt Ltd, Chennai            
                         03-06-2022                    
                                              .  

t. 

v© 

x¥gªjjhu® bga® x¥gªj¥òs¦ë 

kÂ¥ò %. 

(GST 18% c£gl) 

x¥gªj¥òs¦ë 

é»j« 

it¥ò¤bjhif 

1. 
M/s. RL Technologies 
Pvt Ltd, Chennai 

46,65,720 /- 
kÂ¥Õ£L éiyia 

él 0.10% FiwÎ 

Ïiz¡f¥g£Ls¦sJ 
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   -           
                                     M/s. RL Technologies Pvt Ltd, 

                                                      
                                              -  -      
                                                       
                                                       
                            
 
               

1)               

2)                                                  
                                         
                                                
                                           
                                                   S / 2022 - 23 ) 

---------   
        :                                 . 

-------- 
177)                         3                             Online  

Continuous Effluent Quality Monitoring Station                      
          2021-22 –                           ,               

      . .  . 19089/2021/E2,      12-11-2021-                 .  
      3        Online EQMS –       (3      )      Online EQMS-     
                          (1    )    4                
         27-05-2022-                                
           .  

     ,                                                36 
  .  . .,                                          Online 

Continuous  Effluent Quality Monitoring Station               (          
       .49,08,500/- ) 27-05-2022        1) M/s. RL Technologies Pvt Ltd,         , 

2) M/s. Swaraj Equipment Pvt Ltd,       3) M/s. ABC Techno Labs India Private Limited, 

       4) M/s. Rainbow Solutions,            5) M/s. Sansel Instruments and 

Control,                                                   .  
                                           30-05-2022 

             ,                              ,       
                                                .       
                                               1) M/s. Swaraj 

Equipment Pvt Ltd,         2) M/s. ABC Techno Labs India Private Limited, 

      , 3) M/s. Rainbow Solutions,             4) M/s. Sansel Instruments 

and Control,                                                  
    ,        M/s. RL Technologies Pvt Ltd,                       
                          30-05-2022                        

                          .                 
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177-            
M/s. RL Technologies Pvt Ltd, Chennai                                 
    03-06-2022                                              
                         .   

t. 

v© 

x¥gªjjhu® bga® x¥gªj¥òs¦ë 

kÂ¥ò %. 

(GST 18% c£gl) 

x¥gªj¥òs¦ë 

é»j« 

it¥ò¤bjhif 

1. 
M/s. RL Technologies 
Pvt Ltd, Chennai 

48,26,200 /- 
kÂ¥Õ£L éiyia 

él 0.09% FiwÎ 

Ïiz¡f¥g£Ls¦sJ 

 

                                M/s. RL Technologies Pvt Ltd,  
                                                           
                                       -  -            
                                                    
                                                 
                            
               

1)               

2)                                                  
                                         
                                                
                                           
                                                     S / 2022 - 23 ) 

---------   
        :                                 . 

-------- 
178)                                                                          

2021-22-             .44,                                      
                                     .11,40,800/-        
         .             16-05-2022                          
                    , 14-06-2022                            . 
                                                 
                         . 
 . 
   

           
     

           
       . 

(GST 12%     ) 

           
        

           

1.    .R.       
       

11,57,402/-                 
   5.59%       

           
     

2. M/s.     
          

11,83,650/-                 
    8.68%       

           
     

                                                      
               ,       2                                  
             .R.                                  
  .42/S/2022-23,    .15-06-2022-                                    
            .                    20-06-2022-                    
  .8.01-   .7300-           .7150-  ,        .8.02-   .7300-          
 .7200-              .9-   .105-           .95-                
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178-           

                         .                               
                                                       . 

. 
   

                          
        

           
       

1.    .R.             
(                ) 

11,50,346/-                 
    4.94%       

                                            4.94%              
                                   20-06-2022        
                                                   , 
                              ,                            
         .9,546/-                                            
                                                   . 
            : 

1)              . 
2)                                                 

                             ,                      
                                                   
                                              
                          ,                    
                      ,                           
           4.94%                                 
             . 

3)                                     .9,546/-       
                                  . 

                                                                  S / 2022 - 23 ) 
--------  

        :                                 . 
-------- 

179)                                                   ,       

                                                  
                                    ( TURIP) 2019-20       .40.00      
                                               18-10-2019        
                                                       
               .40.00                             9           
           02-12-2019                             .          
      7-             .12-                             
                                        ,        .12-       
  .  .                     ,   .  .          4-       ,             
                                                   
        ,        .13-                  3-       ,                         
2-       ,                  1       ,                  1        
         ,                  2-       ,               3       ,       
         1       ,                      ,           1-               
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179-           
                     ,                                , 
       .46                                      ,        .47, 
       4-                                           ,      
47,        5                          ,        .47,                         
2-                          ,        .47,            3-           
               ,        .47,                               
        ,        .47-                                        
                   ,        .48,                             , 
       .48          2-                                     
        ,        .48,                                     
                               ,        . 49,        1  , 
2  , 3        4                                     3   
     4                                  .49,         2-        
              1  , 2  , 3        4                       
       (       7)       (                  .4,79,85,000/-) 02-12-2019     
                                    ,            6.13%  
                         .                       
                                        4.97%                
                                                                  
12-12-2019                           .                     
  .47-                                                   
                                         .              
                                      900   .  .               
                                                  
                                                          
     .                                                     
                                                       
                                ,        .47-             
                                                    
        . 
                                (       7)        .47-       
                                                         
                 . 
             : 

1)              . 
2)                                           

                                                
                                              
          . 
                                  (  1 / 325 / 2019-20 / CE / (CMA). )  

-------- 

        :               . 
-------- 
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180)                             .3-              .51-  

                5                                
                                                 2021-22-      
                                  (  U-HWC)                                
28-01-2022                                  V.S.M.             
                               . 
                                              
                                      ,                
                                                      
                                     ,             
                                                        
                                   .50-                  
                                                       
                                                     
                 . 
             : 
                                    51                        
            50-                                              
        UHWC                                         .  
                ,                             
                     . 
                                           (  .  . 163 /  S  / 2021 – 22 ) 

-------  
        :                                 . 

-------- 
181)                            2021-22-                            

              .                                     
                                                                      
30-05-2022                             .            
                                                     
                         . 

   t. 

v© 

th®L 

v© 

gâæd¦ bga® x¥gªjjhu® bga® 

x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥ò 

kw¦W« x¥gªj 

é»j« (kÂ¥Õ£L 

éiyia él) 

(GST 12% c£gl) 

(1) (2) (3) (4) 
(5) 

1.  
13 

th®L v©.13¡F£g£l o.o.Ã. äš Ãujhd 

rhiyæš gGjilªj jh® rhiyfS¡F 

jh® ng£{ x®¡ brŒJ br¥gåLjš  

(kÂ¥ÕL.%. 2.90 Ïy£r«) 

M/s. uh#h 

f‹°£u¡r‹° 

%. 2,82,247 /-

0.14% FiwÎ 

ÂU. 

M.ã¤Âahdªj‹ 

%. 2,86,346 /-

1.31% mÂf« 

2.  
21 

th®L v©.21¡F£g£l bgUkhešÿ® 

rhiyæš cŸs Fku‹ ó§fhéš 

òj®fis mf‰¿, k© ãu¥Ã rk‹ brŒJ, 

mÃéU¤Â gâfŸ brŒjš 

 (kÂ¥ÕL.%. 7.90 Ïy£r«) 

ÂU. A.MW¢rhä 

%. 7,50,803 /-

0.69% FiwÎ 

ÂU. M.gHå¢rhä 

%. 7,67,446 /-

1.51% mÂf« 
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   t. 

v© 

th®L 

v© 

gâæd¦ bga® x¥gªjjhu® bga® 

x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥ò 

kw¦W« x¥gªj 

é»j« (kÂ¥Õ£L 

éiyia él) 

(GST 12% c£gl) 

(1) (2) (3) (4) 
(5) 

3.  
22 

th®L v©.22¡F£g£l ghuÂah® ef® gŸë 

ÅÂ, Ã¢r«ghisa« Ï£nlç rhiy 

fU¥guha‹ nfhéš ÅÂ k‰W« 

Ã¢r«ghisa« Ï£nlç rhiy fªjrhä ny 

mÎ£  gŸë mU»š M»a gFÂfëš 

gGjilªj kiHÚ® tofhiy mf‰¿é£L 

òÂjhf kiHÚ® tofhš f£Ljš  

(kÂ¥ÕL.%. 2.30 Ïy£r«) 

 

ÂU. A.MW¢rhä 

%. 2,19,384 /-

0.31% FiwÎ 

ÂU. M.gHå¢rhä 

%. 2,22,634 /-

1.17% mÂf« 

4.  
23 

th®L v©.23¡F£g£l t.c.Á. ef® 3tJ 

ÅÂæš cŸs nur‹ fil tshf¤Â‹ 

R‰W¢ Rt® f£Ljš k‰W« ga‹ghl‰w 

Á‹bl¡° nkil Ïo¤J »z‰¿‰F k© 

ãu¥òjš (kÂ¥ÕL.%. 1.65 Ïy£r«) 

 

ÂU. A.MW¢rhä 

%. 1,57,652 /-

0.37% FiwÎ 

ÂU. M.gHå¢rhä 

%. 1,60,393 /-

1.36% mÂf« 

5.  
17 

th®L v©.17¡F£g£l fh£l‹ äš 

Ãujhd rhiy k‰W« berths® fhyå 

gFÂæš gGjilªj jh® rhiyfS¡F 

jh® ng£{ x®¡ brŒJ br¥gåLjš 

(kÂ¥ÕL.%. 9.40 Ïy£r«) 

 

M/s. uh#h 

f‹°£u¡r‹° 

%. 9,28,047/-

0.17% FiwÎ 

ÂU. 

M.ã¤Âahdªj‹ 

%. 9,40,050/-

1.12% mÂf« 

                                               
                                                
                                                ,       
                                                   
                                   . 

 
             : 

1.                    .          (  .  . 14 / N / 2022-23) 

-----  

        :               . 
-------- 

182)                                                     2021-22-  

                                                . .  . 
5583 / 2021 /  A 8      16-05-2022-                            ,                       
14-06-2022                             .                
                                                    
                         .  
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182-            

t. 

v© 

th®L 

v© 

gâæd¦ bga® x¥gªjjhu® bga® 

x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥ò 

kw¦W« x¥gªj é»j« 

(kÂ¥Õ£L éiyia él) 

(GST 12% c£gl) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 17 

berths® fhyå 

khefuh£Á Jt¡f¥ 

gŸë¡F TLjš 

tF¥giw f£Ljš gâ 

(kÂ¥Õ£L bjhif. %.10.00 

Ïy£r«) 

ÂU. v°. uAk¤Jšyh 

%. 10,05,189 /-3.48%  

FiwÎ 

M/s. uh#h 

f‹°£u¡r‹° 

%. 10,34,768  /- 

6.53%  mÂf« 

                                                     
                                                      
                                                     
                               –           -  -    -        
                                                   
                -  -    -                         -         -   
              -             -         -                 -         
         -        -                -                         
                                                      
                                                     

 

t. 

v© 

x¥gªjjhu® bga® 

x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥ò  

%. 

x¥gªj¥òs¦ë é»j« 

 

1. 

 ÂU. v°. uAk¤Jšyh 

(éiy¡Fiw¥ò¡F Ãd¦) 
9,99,331/- 

kÂ¥Õ£L éiyia él 

2.88% mÂf« 

 

                                                       

                                                        

                           

               

1)                                 N / 2022-23 ) 

-------  

        :                . 
-------- 

183)                                                     2021-22-  

                                                . .  . 
5583 / 2021 /  A 8      16-05-2022-                            ,                
14-06-2022                             .                
                                                    
                         .  
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183-            

t. 

v© 

th®L 

v© 

gâæd¦ bga® x¥gªjjhu® bga® 

x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥ò 

kw¦W« x¥gªj é»j« 

(kÂ¥Õ£L éiyia 

él) 

(GST 12% c£gl) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 22 

Fkuhdªjòu« khefuh£Á 

eLãiy¥ gŸë¡F fê¥giw 

f£Ljš gâ    

(kÂ¥Õ£L bjhif. %.5.00 

Ïy£r«) 

ÂU. v°. uAk¤Jšyh 

%. 4,67,718  /-

1.79% FiwÎ 

 

M/s. uh#h 

f‹°£u¡r‹° 

%. 4,88,846 /- 

6.39 % mÂf« 

                                                  
                                                     
                                                     
                                –           -  -    -        
                                                   
                -       -                          -          -   
              -                  -          -                  -    
                                                        
                                                      
                

 

t. 

v© 

x¥gªjjhu® bga® 

x¥gªj¥òs¦ë 

kÂ¥ò %. 

x¥gªj¥òs¦ë é»j« 

 

1. 

ÂU. v°. uAk¤Jšyh 

(éiy¡Fiw¥ò¡F Ãd¦) 
4,64,509/- 

kÂ¥Õ£L éiyia él 

1.10% mÂf« 

 

                                                       

                                                        

                           

               
1)                                            N / 2022-23 ) 

-------  
        :                . 

-------- 
184)                                                     2021-22-  

                                                . .  . 
5583 / 2021 /  A8      16-05-2022-                            ,                
14-06-2022                             .                
                                                    
                         .  
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184-           

t.  

v© 

th®L  

v© 

gâæd¦ bga® x¥gªjjhu® bga® 

x¥gªj¥òs¦ë 

kÂ¥ò kw¦W« 

x¥gªj é»j« 

(kÂ¥Õ£L 

éiyia él) 

(GST 12% c£gl) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1    25 

fhéèghisa« òö® 

khefuh£Á Jt¡f¥ gŸë¡F 

R‰W¢Rt® f£Ljš.  

(kÂ¥ÕL. %. 10.00 Ïy£r«) 

ÂU. o.kâf©l‹ 

%.9,69,814 /- 

0.46% FiwÎ 

 

ÂU. v°. 

uAk¤Jšyh 

%. 9,86,326 /-

1.23% mÂf« 

2 

15 

 

$ãthrh ny mÎ£ gFÂæš 

MœJis »zW mik¤J, 

nkh£lh® miw f£o, 

r¥bk®rÃš nkh£lh® 

bghU¤Â FoÚ® éãnahf« 

brŒjš 

(kÂ¥ÕL. %. 5.00 Ïy£r«) 

ÂU. V.MW¢rhä 

%. 4,52,536 /-

0.55% FiwÎ 

ÂU. v«. gHå¢rhä 

%. 4,62,761/-

1.70% mÂf« 

3 01 

br£oghisa« gFÂæš 

kiHÚ® tofhš k‰W« 

ÁWghy« mik¤jš 

(kÂ¥ÕL. %. 5.00 Ïy£r«) 

M/s. féjh m‹ nfh 

%. 4,91,953/- 

0.51% FiwÎ 

M/s. v°.v«.Ã m‹ 

nfh 

%. 5,01,037/-

1.33% mÂf« 

4 14 

bgçah® fhyå 3tJ ÅÂæš 

V‰fdnt cŸs MœFHhŒ 

»z‰¿‰F ä‹nkh£lh® 

miw f£o, Á‹bl¡° nl§¡ 

bghU¤Â j©Ù® trÂ 

brŒjš 

(kÂ¥ÕL. %.2.50 Ïy£r«) 

ÂU. V.MW¢rhä 

%. 2,33,595/-

0.42% FiwÎ 

ÂU. v«. gHå¢rhä 

%. 2,35,912 /- 

0.57 % mÂf« 

5 09 

J©L¡fhL 2tJ ÅÂæš 

ãaha éiy¡ fil, FoÚ® 

bjh£o, m§f‹tho ika« 

cŸsl¡» R‰W¢Rt® f£Ljš 

gâ  

(kÂ¥ÕL. %. 3.40 Ïy£r«) 

ÂU. V.MW¢rhä 

%. 3,32,985 /-

0.28% FiwÎ 

ÂU. v«. gHå¢rhä 

%. 3,35,283 /- 

0.41 % mÂf« 

6 09 

be£Lrhiy gFÂæš òÂa 

MœFHhŒ »zW mik¤J 

r¥bk®rš nkh£lh® bghU¤Â 

j©Ù® éãnahf« brŒjš 

(kÂ¥ÕL. %. 5.30 Ïy£r«) 

ÂU. V.MW¢rhä 

%. 5,10,299 /-

0.40% FiwÎ 

ÂU. v«. gHå¢rhä 

%. 5,14,954 /- 

0.51 % mÂf« 

7 05 

bjU és¡FfŸ (Ã£o§FfŸ) 

bfhŸKjš brŒJ 

bghU¤Jjš - 100 

M/s. Influx Energy 

Solutions 

%. 3,90,768 /- 

2.30 % FiwÎ 
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t.  

v© 

th®L  

v© 

gâæd¦ bga® x¥gªjjhu® bga® 

x¥gªj¥òs¦ë 

kÂ¥ò kw¦W« 

x¥gªj é»j« 

(kÂ¥Õ£L 

éiyia él) 

(GST 12% c£gl) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

v©â¡iffŸ 

(kÂ¥ÕL. %. 5.00 Ïy£r«) 

M/s.Sri Vinayaka 

Control 

Technologies 

%. 3,97,354 /- 

0.66 % FiwÎ 

 

M/s. P & B 

Enterprises 

%. 4,99,520 /- 

24.89 % mÂf« 

 

M/s. Apex 

Associates 

 

%. 5,02,656 /- 

25.67 % mÂf« 

8 04 

bjU és¡FfŸ (Ã£o§FfŸ) 

bfhŸKjš brŒJ 

bghU¤Jjš - 100 

v©â¡iffŸ  

 (kÂ¥ÕL. %. 5.00 Ïy£r«) 

M/s. Influx Energy 

Solutions 

%. 3,90,768 /- 

2.30 % FiwÎ 

M/s.Sri Vinayaka 

Control 

Technologies 

%. 3,97,354 - 

0.66 % FiwÎ 

M/s. P & B 
Enterprises 

%. 4,99,520/- 

24.89 % mÂf« 

 

M/s. Apex 

Associates 

%. 5,02,656 /- 

25.67 % mÂf« 

      8                                      
                                                           
                                     ,               
                                                    
                          . 
               

1)                                            N / 2022-23 ) 
-------  

        :                . 
-------- 

185)                                                                      

2021-22-                                                 
 . .  . 5583 / 2021 /  A8      16-05-2022-                            ,                
14-06-2022                             .                
                                                    
                         .  
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185-           

 

t. 

v© 

th®L 

v© 

gâæd¦ bga® x¥gªjjhu® bga® 

x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥ò 

kw¦W« x¥gªj é»j« 

(kÂ¥Õ£L éiyia 

él) 

(GST 12% c£gl) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

09 

 

ghuÂ ef® m§f‹tho 

ika¤Â‰F R‰W¢Rt® f£Ljš 

gâ 

(kÂ¥Õ£L bjhif. %.3.25 

Ïy£r«) 

M/s. S.R.P & Co 

 

%. 3,36,106 /-

5.10% FiwÎ 

ÂU. nf. uhn#ªÂu‹ 

%. 3,42,812  /- 

7.19% mÂf« 

                                                       
                                                      
                            M/s. S.R.P  & Co                  
                        –           -       -                      
                                                                    
  -  -    -                         -         -                 -   
                                                         
                                                      
                

t. 

v

© 

x¥gªjjhu® bga® 

x¥gªj¥òs¦ë  

kÂ¥ò  

%. 

x¥gªj¥òs¦ë é»j« 

 

1. 

 M/s. S.R.P & Co 

 (éiy¡Fiw¥ò¡F Ãd¦) 
3,35,659/- 

kÂ¥Õ£L éiyia él  

4.96% mÂf« 

 

                                                       
                                                        
                           
               

1)                                            N / 2022-23 ) 
------- 

        :                . 
-------- 

 

186)                                                    

      2021-22-                                (New LED High Mast 

Light)                          ,                          
     . .  . 327 / 2022 / A6,     16-05-2022-               
             , 14-06-2022                             .   
      2                                                 
                               . 
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186-            

t. 

v© 

th®L 

v© 

gâæd¦ bga® x¥gªjjhu® bga® 

x¥gªj¥òs¦ë kÂ¥ò 

kw¦W« x¥gªj 

é»j« (kÂ¥Õ£L 

éiyia él) 

(GST 12% c£gl) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  1 31 

yZä ef® 50mo ghij rªÂ¥ò 

(<°tu‹ nfhéš mU»š) 

ca®ä‹ nfhòu és¡F 

mik¤jš (New LED High Mast 

Light).  

(kÂ¥ÕL.%. 5.50 Ïy£r«) 

M/s V. v«. v‹    

v©l®Ãiur° 

%. 5,12,502/-

0.57% FiwÎ 

M/s. nf.M®.v° 

v©l®Ãiur° 

%. 5,24,586/-

1.78% mÂf« 

M/s.Ã&Õ 

v©l®Ãiur° 

%. 5,49,450/-

6.60% mÂf« 

M/s. mbg¡° 

mnrhÁna£° 

%. 5,52,104/-

7.12% mÂf« 

2 

 

23,27 

 

rhK©oòu« bkæ‹ nuhL, 

t.c.Á. ef® ikjhd« ca®ä‹ 

nfhòu és¡F mik¤jš (New 

LED High Mast Light) 

(kÂ¥ÕL.%. 5.50 Ïy£r«) 

M/s V. v«. v‹    

v©l®Ãiur° 

%. 5,12,502/-

0.57% FiwÎ 

M/s. nf.M®.v° 

v©l®Ãiur° 

%. 5,24,586/-

1.78% mÂf« 

M/s.Ã&Õ 

v©l®Ãiur° 

%. 5,49,450/-

6.60% mÂf« 

M/s. mbg¡° 

mnrhÁna£° 

%. 5,52,104/-

7.12% mÂf« 

      2                                      
                                                
                                                ,       
                                                  
        ,                           . 
               

1)                                              N / 2022-23 ) 
-------  

        :               . 
-------- 

187)   தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண்  4 க்குட்ட்ட குதினில் திடக்கமிவு 

தநாண்ரந ணிக்கு னன்டுத்தப்ட்டும்    TN 39 AQ 3369   என்  JCB யாக 
டனர்கள் ததய்நாம் ஏற்ட்டும் அடிக்கடி ஞ்சர் ஏற்ட்டு திடக்கமிவு தநாண்ரந 
ணிகள் ாதிப்ரடயதால் தநற்டி யாகத்திற்கு டனர்கள் நற்றும் டியூப்கள் 
புதிதாக யாங்கி யமங்க சம்ந்தப்ட்ட யாக ஓட்டுபால் 01.07.2021ல் 
யிண்ணப்ம் அிக்கப்ட்டு அதன்டி உரின தநல்டயடிக்ரக தநற்வகாள் தகாரி 
நண்ட இிர வாினார்(வா) நற்றும் உதயி ஆரணனர் (வா) அயர்கின் 

27.05.2022ல் அிக்ரக அிக்கப்ட்டுள்து. அதன்டி  தநற்டி யாகத்திற்கு புதின 
டனர்கள்  நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்ன 31.05.2022ல் ிர்யாக அனுநதி 
நற்றும் அதற்காகும் வசயீத்திற்கு ஒப்புதல் வப்ட்டு 06.06.2022ல்   
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187-ன் வதாடர்ச்சி 
 
ஒப்ந்தப்புள்ி தகாபப்ட்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகள் வப்ட்டது அதில் M/s. Friends 

Tyres, Tiruppur ிறுயத்தின் ஒப்ந்தப்புள்ி ய.1,33,500/- என்து  நற் 
ிறுயங்கள் யமங்கினரத யிட குரயாகவும் நற்றும் உள்ளுர் சந்ரத 
யிரியபப்டி உள்தால் அதர ஏற்று அயசப அயசினம் கயதி வாதுசுகாதாப 
ர பன்ிட்டு தியப்பூர் நாகபாட்சி சட்டம் 2008 ிரிவு 101 உட்ிரிவு 

12(ி)ன்டி ஆரணனர் அயர்கின் அதிகாபயபம்ிற்குட்ட்டு தநற்டி ிறுயத்திற்கு 
யிிதனாக உத்திபவு யமங்கப்ட்டு தநற்டி TN 39 AQ 3369   என் JCB 
யாகத்திற்கு புதின டனர்கள் நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்னப்ட்டதற்கும், 

நற்றும் அதற்கா வசயீம் ய.1,33,500/-க்கு டயடிக்ரக தநற்வகாண்டரத  

நாநன்த்தின் ார்ரயக்கும் தியிற்கும் ரயக்கப்டுகிது. 

அலுவலக குறிப்பு 

 நாநன்ம் திவு வசய்னாம்.                             (எச்1/3714/2021) 

-------  

        :               . 
-------- 

188) தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 4 க்குட்ட்ட குதினில் திடக்கமிவு 

தநாண்ரந ணிக்கு னன்டுத்தப்ட்டும்     TN 39 CK 3714   என் யாக டனர்கள் 
ததய்நாம் ஏற்ட்டும் அடிக்கடி ஞ்சர் ஏற்ட்டு திடக்கமிவு தநாண்ரந ணிகள் 
ாதிப்ரடயதால் தநற்டி யாகத்திற்கு டனர்கள் நற்றும் டியூப்கள் புதிதாக யாங்கி 
யமங்க சம்ந்தப்ட்ட யாக ஓட்டுபால் 07.07.2021ல் யிண்ணப்ம் அிக்கப்ட்டு 
அதன்டி உரின தநல்டயடிக்ரக தநற்வகாள் தகாரி நண்ட இிர 
வாினார்(வா) நற்றும் உதயி ஆரணனர் (வா) அயர்கின் 27.05.2022ல் 
அிக்ரக அிக்கப்ட்டுள்து. அதன்டி  தநற்டி யாகத்திற்கு புதின டனர்கள்  

நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்ன 31.05.2022ல் ிர்யாக அனுநதி நற்றும் 
அதற்காகும் வசயீத்திற்கு ஒப்புதல் வப்ட்டு 06.06.2022ல் ஒப்ந்தப்புள்ி 
தகாபப்ட்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகள் வப்ட்டது அதில் M/s. Friends Tyres, Tiruppur  

ிறுயத்தின் ஒப்ந்தப்புள்ி ய.18,900/- என்து  நற் ிறுயங்கள் யமங்கினரத 
யிட குரயாகவும் நற்றும் உள்ளுர் சந்ரத யிரியபப்டி உள்தால் அதர 
ஏற்று அயசப அயசினம் கயதி வாதுசுகாதாப ர பன்ிட்டு தியப்பூர் 
நாகபாட்சி சட்டம் 2008 ிரிவு 101 உட்ிரிவு 12(ி)ன்டி ஆரணனர் அயர்கின் 
அதிகாபயபம்ிற்குட்ட்டு தநற்டி ிறுயத்திற்கு யிிதனாக உத்திபவு யமங்கப்ட்டு 
தநற்டி யாகத்திற்கு புதின டனர்கள் நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் 
வசய்னப்ட்டதற்கும், நற்றும் அதற்கா வசயீம் ய.18,900/-க்கு டயடிக்ரக 
தநற்வகாண்டரத  நாநன்த்தின் ார்ரயக்கும் தியிற்கும் ரயக்கப்டுகிது. 

அலுவலக குறிப்பு 

 நாநன்ம் திவு வசய்னாம்.                                      ( எச்1/4086/2021) 

-----------  

        :               . 
-------- 
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189) தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 4 க்குட்ட்ட குதினில் திடக்கமிவு 

தநாண்ரந ணிக்கு னன்டுத்தப்ட்டும்   TN 39 CK 3045   என் TATA ACE - Auto 
யாக டனர்கள் ததய்நாம் ஏற்ட்டும் அடிக்கடி ஞ்சர் ஏற்ட்டு திடக்கமிவு 
தநாண்ரந ணிகள் ாதிப்ரடயதால் தநற்டி யாகத்திற்கு டனர்கள் நற்றும் 
டியூப்கள் புதிதாக யாங்கி யமங்க சம்ந்தப்ட்ட யாக ஓட்டுபால் 07.07.2021ல் 
யிண்ணப்ம் அிக்கப்ட்டு அதன்டி உரின தநல்டயடிக்ரக தநற்வகாள் தகாரி 
நண்ட இிர வாினார்(வா) நற்றும் உதயி ஆரணனர் (வா) அயர்கின் 

27.05.2022ல் அிக்ரக அிக்கப்ட்டுள்து. அதன்டி  தநற்டி யாகத்திற்கு புதின 
டனர்கள்  நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்ன 31.05.2022ல் ிர்யாக அனுநதி 
நற்றும் அதற்காகும் வசயீத்திற்கு ஒப்புதல் வப்ட்டு 06.06.2022ல் 
ஒப்ந்தப்புள்ி தகாபப்ட்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகள் வப்ட்டது அதில் M/s. Friends 

Tyres, Tiruppur  ிறுயத்தின் ஒப்ந்தப்புள்ி ய.18,900/- என்து  நற் 
ிறுயங்கள் யமங்கினரத யிட குரயாகவும் நற்றும் உள்ளுர் சந்ரத 
யிரியபப்டி உள்தால் அதர ஏற்று அயசப அயசினம் கயதி வாதுசுகாதாப 
ர பன்ிட்டு தியப்பூர் நாகபாட்சி சட்டம் 2008 ிரிவு 101 உட்ிரிவு 

12(ி)ன்டி ஆரணனர் அயர்கின் அதிகாபயபம்ிற்குட்ட்டு தநற்டி ிறுயத்திற்கு 
யிிதனாக உத்திபவு யமங்கப்ட்டு தநற்டி TN 39 CK 3045   என் TATA ACE - Auto 
யாகத்திற்கு புதின டனர்கள் நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்னப்ட்டதற்கும், 

நற்றும் அதற்கா வசயீம் ய.18,900/-க்கு டயடிக்ரக தநற்வகாண்டரத  

நாநன்த்தின் ார்ரயக்கும் தியிற்கும் ரயக்கப்டுகிது. 

அலுவலக குறிப்பு: 

    நாநன்ம் திவு வசய்னாம்.            (  எச்1/4258/2021 ) 

--------- 

        :               . 
-------- 

 190) தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 4 க்குட்ட்ட குதினில் திடக்கமிவு 

தநாண்ரந ணிக்கு னன்டுத்தப்ட்டும்      TN 39 CK 3712   என்  TATA ACE - 

Auto யாக டனர்கள் ததய்நாம் ஏற்ட்டும் அடிக்கடி ஞ்சர் ஏற்ட்டு திடக்கமிவு 
தநாண்ரந ணிகள் ாதிப்ரடயதால் தநற்டி யாகத்திற்கு டனர்கள் நற்றும் 
டியூப்கள் புதிதாக யாங்கி யமங்க சம்ந்தப்ட்ட யாக ஓட்டுபால் 07.07.2021ல் 
யிண்ணப்ம் அிக்கப்ட்டு அதன்டி உரின தநல்டயடிக்ரக தநற்வகாள் தகாரி 
நண்ட இிர வாினார்(வா) நற்றும் உதயி ஆரணனர் (வா) அயர்கின் 

27.05.2022ல் அிக்ரக அிக்கப்ட்டுள்து. அதன்டி  தநற்டி யாகத்திற்கு புதின 
டனர்கள்  நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்ன 31.05.2022ல் ிர்யாக அனுநதி 
நற்றும் அதற்காகும் வசயீத்திற்கு ஒப்புதல் வப்ட்டு 06.06.2022ல் 
ஒப்ந்தப்புள்ி தகாபப்ட்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகள் வப்ட்டது அதில் M/s. Friends 

Tyres, Tiruppur ிறுயத்தின் ஒப்ந்தப்புள்ி ய.18,900/- என்து  நற் ிறுயங்கள் 
யமங்கினரத யிட குரயாகவும் நற்றும் உள்ளுர் சந்ரத யிரியபப்டி 
உள்தால் அதர ஏற்று அயசப அயசினம் கயதி வாதுசுகாதாப ர 
பன்ிட்டு தியப்பூர் நாகபாட்சி சட்டம் 2008 ிரிவு 101 உட்ிரிவு 12(ி)ன்டி 
ஆரணனர் அயர்கின் அதிகாபயபம்ிற்குட்ட்டு தநற்டி ிறுயத்திற்கு யிிதனாக 
உத்திபவு யமங்கப்ட்டு தநற்டி TN 39 CK 3712   என் TATA ACE - Auto 
யாகத்திற்கு புதின டனர்கள் நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்னப்ட்டதற்கும்,   
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190-           
நற்றும் அதற்கா வசயீம் ய.18,900/-க்கு டயடிக்ரக தநற்வகாண்டரத  

நாநன்த்தின் ார்ரயக்கும் தியிற்கும் ரயக்கப்டுகிது. 

அலுவலக குறிப்பு: 
 நாநன்ம் திவு வசய்னாம்.                     

                                                                                (  எச்1/ 4259 /2021) 

--------  

        :               . 
-------- 

191) தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 4 க்குட்ட்ட குதினில் திடக்கமிவு 

தநாண்ரந ணிக்கு னன்டுத்தப்ட்டும்      TN 39 CK 4606   என் TATA ACE - 

Auto யாக டனர்கள் ததய்நாம் ஏற்ட்டும் அடிக்கடி ஞ்சர் ஏற்ட்டு திடக்கமிவு 
தநாண்ரந ணிகள் ாதிப்ரடயதால் தநற்டி யாகத்திற்கு டனர்கள் நற்றும் 
டியூப்கள் புதிதாக யாங்கி யமங்க சம்ந்தப்ட்ட யாக ஓட்டுபால் 07.07.2021ல் 
யிண்ணப்ம் அிக்கப்ட்டு அதன்டி உரின தநல்டயடிக்ரக தநற்வகாள் தகாரி 
நண்ட இிர வாினார்(வா) நற்றும் உதயி ஆரணனர் (வா) அயர்கின் 

27.05.2022ல் அிக்ரக அிக்கப்ட்டுள்து.      அதன்டி  தநற்டி யாகத்திற்கு 
புதின டனர்கள்  நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்ன 31.05.2022ல் ிர்யாக அனுநதி 
நற்றும் அதற்காகும் வசயீத்திற்கு ஒப்புதல் வப்ட்டு 06.06.2022ல் 
ஒப்ந்தப்புள்ி தகாபப்ட்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகள் வப்ட்டது அதில் M/s. Friends 

Tyres,  Tiruppur  ிறுயத்தின் ஒப்ந்தப்புள்ி ய.18,900/- என்து  நற் 
ிறுயங்கள் யமங்கினரத யிட குரயாகவும் நற்றும் உள்ளுர் சந்ரத 
யிரியபப்டி உள்தால் அதர ஏற்று அயசப அயசினம் கயதி வாதுசுகாதாப 
ர பன்ிட்டு தியப்பூர் நாகபாட்சி சட்டம் 2008 ிரிவு 101                               

உட்ிரிவு 12(ி)ன்டி ஆரணனர் அயர்கின் அதிகாபயபம்ிற்குட்ட்டு தநற்டி 
ிறுயத்திற்கு யிிதனாக உத்திபவு யமங்கப்ட்டு தநற்டி TN 39 CK 4606   என் 
TATA ACE - Auto  யாகத்திற்கு புதின டனர்கள் நற்றும் டியூப்கள்  யிிதனாகம் 
வசய்னப்ட்டதற்கும், நற்றும் அதற்கா வசயீம் ய.18,900/-க்கு டயடிக்ரக 
தநற்வகாண்டரத  நாநன்த்தின் ார்ரயக்கும் தியிற்கும் ரயக்கப்டுகிது.   

அலுவலக குறிப்பு: 
 நாநன்ம் திவு வசய்னாம்.                                (  எச்1/4260/2021) 

---------  

        :               . 
-------- 

192)   தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 4 க்குட்ட்ட குதினில் திடக்கமிவு 

தநாண்ரந ணிக்கு னன்டுத்தப்ட்டும்      TN 39 L 1348   என்  Tipper Tractor 

யாக டனர்கள் ததய்நாம் ஏற்ட்டும் அடிக்கடி ஞ்சர் ஏற்ட்டு திடக்கமிவு 
தநாண்ரந ணிகள் ாதிப்ரடயதால் தநற்டி யாகத்திற்கு டனர்கள் நற்றும் 
டியூப்கள் புதிதாக யாங்கி யமங்க சம்ந்தப்ட்ட யாக ஓட்டுபால் 07.07.2021ல் 
யிண்ணப்ம் அிக்கப்ட்டு அதன்டி உரின தநல்டயடிக்ரக தநற்வகாள் தகாரி 
நண்ட இிர வாினார்(வா) நற்றும் உதயி ஆரணனர் (வா) அயர்கின் 

27.05.2022ல் அிக்ரக அிக்கப்ட்டுள்து. அதன்டி  தநற்டி யாகத்திற்கு புதின 
டனர்கள்  நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்ன 31.05.2022ல் ிர்யாக அனுநதி 
நற்றும் அதற்காகும் வசயீத்திற்கு ஒப்புதல் வப்ட்டு 06.06.2022ல்   
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192-ன் வதாடர்ச்சி 
ஒப்ந்தப்புள்ி தகாபப்ட்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகள் வப்ட்டது அதில் M/s. Friends 

Tyres, Tiruppur  ிறுயத்தின் ஒப்ந்தப்புள்ி ய.71,300/- என்து  நற் 
ிறுயங்கள் யமங்கினரத யிட குரயாகவும் நற்றும் உள்ளுர் சந்ரத 
யிரியபப்டி உள்தால் அதர ஏற்று அயசப அயசினம் கயதி வாதுசுகாதாப 
ர பன்ிட்டு தியப்பூர் நாகபாட்சி சட்டம் 2008 ிரிவு 101 உட்ிரிவு 

12(ி)ன்டி ஆரணனர் அயர்கின் அதிகாபயபம்ிற்குட்ட்டு தநற்டி ிறுயத்திற்கு 
யிிதனாக உத்திபவு யமங்கப்ட்டு தநற்டி TN 39 L 1348   என் Tipper Tractor 

யாகத்திற்கு புதின டனர்கள் நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்னப்ட்டதற்கும், 

நற்றும் அதற்கா வசயீம் ய.71,300/-க்கு டயடிக்ரக தநற்வகாண்டரத  

நாநன்த்தின் ார்ரயக்கும் தியிற்கும் ரயக்கப்டுகிது. 

அலுவலக குறிப்பு 

 நாநன்ம் திவு வசய்னாம்.                                   (  எச்1/4261/2021) 

---------   

        :               . 
-------- 

193) தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 4 க்குட்ட்ட குதினில் திடக்கமிவு 

தநாண்ரந ணிக்கு னன்டுத்தப்ட்டும்      TN 39 CK 3065   என்  TATA ACE - 

Auto யாக டனர்கள் ததய்நாம் ஏற்ட்டும் அடிக்கடி ஞ்சர் ஏற்ட்டு திடக்கமிவு 
தநாண்ரந ணிகள் ாதிப்ரடயதால் தநற்டி யாகத்திற்கு டனர்கள் நற்றும் 
டியூப்கள் புதிதாக யாங்கி யமங்க சம்ந்தப்ட்ட யாக ஓட்டுபால் 07.07.2021ல் 
யிண்ணப்ம் அிக்கப்ட்டு அதன்டி உரின தநல்டயடிக்ரக தநற்வகாள் தகாரி 
நண்ட இிர வாினார்(வா) நற்றும் உதயி ஆரணனர் (வா) அயர்கின் 

27.05.2022ல் அிக்ரக அிக்கப்ட்டுள்து. அதன்டி  தநற்டி யாகத்திற்கு புதின 
டனர்கள்  நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்ன 31.05.2022ல் ிர்யாக அனுநதி 
நற்றும் அதற்காகும் வசயீத்திற்கு ஒப்புதல் வப்ட்டு 06.06.2022ல் 
ஒப்ந்தப்புள்ி தகாபப்ட்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகள் வப்ட்டது அதில் M/s. Friends 

Tyres, Tiruppur  ிறுயத்தின் ஒப்ந்தப்புள்ி ய.18,900/- என்து  நற் 
ிறுயங்கள் யமங்கினரத யிட குரயாகவும் நற்றும் உள்ளுர் சந்ரத 
யிரியபப்டி உள்தால் அதர ஏற்று அயசப அயசினம் கயதி வாதுசுகாதாப 
ர பன்ிட்டு தியப்பூர் நாகபாட்சி சட்டம் 2008 ிரிவு 101 உட்ிரிவு 

12(ி)ன்டி ஆரணனர் அயர்கின் அதிகாபயபம்ிற்குட்ட்டு தநற்டி ிறுயத்திற்கு 
யிிதனாக உத்திபவு யமங்கப்ட்டு தநற்டி TN 39 CK 3065   என் TATA ACE - Auto 
யாகத்திற்கு புதின டனர்கள் நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்னப்ட்டதற்கும், 

நற்றும் அதற்கா வசயீம் ய.18,900/-க்கு டயடிக்ரக தநற்வகாண்டரத  

நாநன்த்தின் ார்ரயக்கும் தியிற்கும் ரயக்கப்டுகிது. 

அலுவலக குறிப்பு 

 நாநன்ம் திவு வசய்னாம்.                                    ( எச்1/4262/2021 ) 

---------   

        :               . 
-------- 
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194)  தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 4 க்குட்ட்ட குதினில் திடக்கமிவு 

தநாண்ரந ணிக்கு னன்டுத்தப்ட்டும்    TN 39 CK 3004   என்  TATA ACE - 

Auto யாக டனர்கள் ததய்நாம் ஏற்ட்டும் அடிக்கடி ஞ்சர் ஏற்ட்டு திடக்கமிவு 
தநாண்ரந ணிகள் ாதிப்ரடயதால் தநற்டி யாகத்திற்கு டனர்கள் நற்றும் 
டியூப்கள் புதிதாக யாங்கி யமங்க சம்ந்தப்ட்ட யாக ஓட்டுபால் 07.07.2021ல் 
யிண்ணப்ம் அிக்கப்ட்டு அதன்டி உரின தநல்டயடிக்ரக தநற்வகாள் தகாரி 
நண்ட இிர வாினார்(வா) நற்றும் உதயி ஆரணனர் (வா) அயர்கின் 

27.05.2022ல் அிக்ரக அிக்கப்ட்டுள்து. அதன்டி  தநற்டி யாகத்திற்கு புதின 
டனர்கள்  நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்ன 31.05.2022ல் ிர்யாக அனுநதி 
நற்றும் அதற்காகும் வசயீத்திற்கு ஒப்புதல் வப்ட்டு 06.06.2022ல் 
ஒப்ந்தப்புள்ி தகாபப்ட்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகள் வப்ட்டது அதில் M/s. Friends 

Tyres, Tiruppur  ிறுயத்தின் ஒப்ந்தப்புள்ி ய.18,900/- என்து  நற் 
ிறுயங்கள் யமங்கினரத யிட குரயாகவும் நற்றும் உள்ளுர் சந்ரத 
யிரியபப்டி உள்தால் அதர ஏற்று அயசப அயசினம் கயதி வாதுசுகாதாப 
ர பன்ிட்டு தியப்பூர் நாகபாட்சி சட்டம் 2008 ிரிவு 101 உட்ிரிவு 

12(ி)ன்டி ஆரணனர் அயர்கின் அதிகாபயபம்ிற்குட்ட்டு தநற்டி ிறுயத்திற்கு 
யிிதனாக உத்திபவு யமங்கப்ட்டு தநற்டி TN 39 CK 3004   என் TATA ACE - Auto 
யாகத்திற்கு புதின டனர்கள் நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்னப்ட்டதற்கும், 

நற்றும் அதற்கா வசயீம் ய.18,900/-க்கு டயடிக்ரக தநற்வகாண்டரத  

நாநன்த்தின் ார்ரயக்கும் தியிற்கும் ரயக்கப்டுகிது. 

அலுவலக குறிப்பு 

 நாநன்ம் திவு வசய்னாம்.                                            ( எச்1/4263/2021) 

---------  

        :               . 
-------- 

195)  தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 4 க்குட்ட்ட குதினில் திடக்கமிவு 

தநாண்ரந ணிக்கு னன்டுத்தப்ட்டும்      TN 39 CK 4665   என்  TATA ACE - 

Auto யாக டனர்கள் ததய்நாம் ஏற்ட்டும் அடிக்கடி ஞ்சர் ஏற்ட்டு திடக்கமிவு 
தநாண்ரந ணிகள் ாதிப்ரடயதால் தநற்டி யாகத்திற்கு டனர்கள் நற்றும் 
டியூப்கள் புதிதாக யாங்கி யமங்க சம்ந்தப்ட்ட யாக ஓட்டுபால் 07.07.2021ல் 
யிண்ணப்ம் அிக்கப்ட்டு அதன்டி உரின தநல்டயடிக்ரக தநற்வகாள் தகாரி 
நண்ட இிர வாினார்(வா) நற்றும் உதயி ஆரணனர் (வா) அயர்கின் 

27.05.2022ல் அிக்ரக அிக்கப்ட்டுள்து. அதன்டி  தநற்டி யாகத்திற்கு புதின 
டனர்கள்  நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்ன 31.05.2022ல் ிர்யாக அனுநதி  
நற்றும் அதற்காகும் வசயீத்திற்கு ஒப்புதல் வப்ட்டு 06.06.2022ல் 
ஒப்ந்தப்புள்ி தகாபப்ட்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகள் வப்ட்டது அதில் M/s. Friends 

Tyres, Tiruppur  ிறுயத்தின் ஒப்ந்தப்புள்ி ய.18,900/- என்து  நற் 
ிறுயங்கள் யமங்கினரத யிட குரயாகவும் நற்றும் உள்ளுர் சந்ரத 
யிரியபப்டி உள்தால் அதர ஏற்று அயசப அயசினம் கயதி வாதுசுகாதாப 
ர பன்ிட்டு தியப்பூர் நாகபாட்சி சட்டம் 2008 ிரிவு 101 உட்ிரிவு 

12(ி)ன்டி ஆரணனர் அயர்கின் அதிகாபயபம்ிற்குட்ட்டு தநற்டி ிறுயத்திற்கு 
யிிதனாக உத்திபவு யமங்கப்ட்டு தநற்டி TN 39 CK 4665   என் TATA ACE - Auto 
யாகத்திற்கு புதின டனர்கள் நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்னப்ட்டதற்கும்,   
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195-           
நற்றும் அதற்கா வசயீம் ய.18,900/-க்கு டயடிக்ரக தநற்வகாண்ட    

நாநன்த்தின்                              . 

அலுவலக குறிப்பு 

 நாநன்ம்             .                                     ( எச்1/ 4264 /2021) 

--------  

        :               . 
-------- 

196)   தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 4 க்குட்ட்ட குதினில் திடக்கமிவு 

தநாண்ரந ணிக்கு னன்டுத்தப்ட்டும்      TN 39 CK 3781   என்  TATA ACE - 

Auto யாக டனர்கள் ததய்நாம் ஏற்ட்டும் அடிக்கடி ஞ்சர் ஏற்ட்டு திடக்கமிவு 
தநாண்ரந ணிகள் ாதிப்ரடயதால் தநற்டி யாகத்திற்கு டனர்கள் நற்றும் 
டியூப்கள் புதிதாக யாங்கி யமங்க சம்ந்தப்ட்ட யாக ஓட்டுபால் 07.07.2021ல் 
யிண்ணப்ம் அிக்கப்ட்டு அதன்டி உரின தநல்டயடிக்ரக தநற்வகாள் தகாரி 
நண்ட இிர வாினார்(வா) நற்றும் உதயி ஆரணனர் (வா) அயர்கின் 

27.05.2022ல் அிக்ரக அிக்கப்ட்டுள்து. அதன்டி  தநற்டி யாகத்திற்கு புதின 
டனர்கள்  நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்ன 31.05.2022ல் ிர்யாக அனுநதி 
நற்றும் அதற்காகும் வசயீத்திற்கு ஒப்புதல் வப்ட்டு 06.06.2022ல் 
ஒப்ந்தப்புள்ி தகாபப்ட்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகள் வப்ட்டது அதில் M/s. Friends 

Tyres, Tiruppur  ிறுயத்தின் ஒப்ந்தப்புள்ி ய.18,900/- என்து  நற் 
ிறுயங்கள் யமங்கினரத யிட குரயாகவும் நற்றும் உள்ளுர் சந்ரத 
யிரியபப்டி உள்தால் அதர ஏற்று அயசப அயசினம் கயதி வாதுசுகாதாப 
ர பன்ிட்டு தியப்பூர் நாகபாட்சி சட்டம் 2008 ிரிவு 101 உட்ிரிவு 

12(ி)ன்டி ஆரணனர் அயர்கின் அதிகாபயபம்ிற்குட்ட்டு தநற்டி ிறுயத்திற்கு 
யிிதனாக உத்திபவு யமங்கப்ட்டு தநற்டி TN 39 CK 3781   என் TATA ACE - Auto 
யாகத்திற்கு புதின டனர்கள் நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்னப்ட்டதற்கும், 

நற்றும் அதற்கா வசயீம் ய.18,900/-க்கு டயடிக்ரக தநற்வகாண்டரத  

நாநன்த்தின் ார்ரயக்கும் தியிற்கும் ரயக்கப்டுகிது. 

அலுவலக குறிப்பு 

 நாநன்ம் திவு வசய்னாம்.                                  ( எச்1/ 4265 /2021 ) 

--------  

        :               . 
-------- 

197) தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 4 க்குட்ட்ட குதினில் திடக்கமிவு 

தநாண்ரந ணிக்கு னன்டுத்தப்ட்டும்      TN 39 CK 3723   என்  TATA ACE - 

Auto யாக டனர்கள் ததய்நாம் ஏற்ட்டும் அடிக்கடி ஞ்சர் ஏற்ட்டு திடக்கமிவு 
தநாண்ரந ணிகள் ாதிப்ரடயதால் தநற்டி யாகத்திற்கு டனர்கள் நற்றும் 
டியூப்கள் புதிதாக யாங்கி யமங்க சம்ந்தப்ட்ட யாக ஓட்டுபால் 07.07.2021ல்  
யிண்ணப்ம் அிக்கப்ட்டு அதன்டி உரின தநல்டயடிக்ரக தநற்வகாள் தகாரி 
நண்ட இிர வாினார்(வா) நற்றும் உதயி ஆரணனர் (வா) அயர்கின் 

27.05.2022ல் அிக்ரக அிக்கப்ட்டுள்து. அதன்டி  தநற்டி யாகத்திற்கு புதின 
டனர்கள்  நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்ன 31.05.2022ல் ிர்யாக அனுநதி 
நற்றும் அதற்காகும் வசயீத்திற்கு ஒப்புதல் வப்ட்டு 06.06.2022ல் 
ஒப்ந்தப்புள்ி தகாபப்ட்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகள் வப்ட்டது அதில் M/s. Friends 

Tyres, Tiruppur  ிறுயத்தின் ஒப்ந்தப்புள்ி ய.18,900/- என்து  நற்    
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197-ன் வதாடர்ச்சி 
ிறுயங்கள் யமங்கினரத யிட குரயாகவும் நற்றும் உள்ளுர் சந்ரத 
யிரியபப்டி உள்தால் அதர ஏற்று அயசப அயசினம் கயதி வாதுசுகாதாப 
ர பன்ிட்டு தியப்பூர் நாகபாட்சி சட்டம் 2008 ிரிவு 101 உட்ிரிவு 

12(ி)ன்டி ஆரணனர் அயர்கின் அதிகாபயபம்ிற்குட்ட்டு தநற்டி ிறுயத்திற்கு 
யிிதனாக உத்திபவு யமங்கப்ட்டு தநற்டி TN 39 CK 3723   என் TATA ACE - Auto 
யாகத்திற்கு புதின டனர்கள் நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்னப்ட்டதற்கும், 

நற்றும் அதற்கா வசயீம் ய.18,900/-க்கு டயடிக்ரக தநற்வகாண்டரத  

நாநன்த்தின் ார்ரயக்கும் தியிற்கும் ரயக்கப்டுகிது. 

அலுவலக குறிப்பு 

 நாநன்ம் திவு வசய்னாம்.                                       ( எச்2/4266/2021) 

--------   

        :               . 
-------- 

198)  தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 4 க்குட்ட்ட குதினில் திடக்கமிவு 

தநாண்ரந ணிக்கு னன்டுத்தப்ட்டும்      TN 39 CK 3648   என்  TATA ACE - 

Auto யாக டனர்கள் ததய்நாம் ஏற்ட்டும் அடிக்கடி ஞ்சர் ஏற்ட்டு திடக்கமிவு 
தநாண்ரந ணிகள் ாதிப்ரடயதால் தநற்டி யாகத்திற்கு டனர்கள் நற்றும் 
டியூப்கள் புதிதாக யாங்கி யமங்க சம்ந்தப்ட்ட யாக ஓட்டுபால் 23.07.2021ல் 
யிண்ணப்ம் அிக்கப்ட்டு அதன்டி உரின தநல்டயடிக்ரக தநற்வகாள் தகாரி 
நண்ட இிர வாினார்(வா) நற்றும் உதயி ஆரணனர் (வா) அயர்கின் 

27.05.2022ல் அிக்ரக அிக்கப்ட்டுள்து. அதன்டி  தநற்டி யாகத்திற்கு புதின 
டனர்கள்  நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்ன 31.05.2022ல் ிர்யாக அனுநதி 
நற்றும் அதற்காகும் வசயீத்திற்கு ஒப்புதல் வப்ட்டு 06.06.2022ல் 
ஒப்ந்தப்புள்ி தகாபப்ட்டு ஒப்ந்தப்புள்ிகள் வப்ட்டது அதில் M/s. Friends 

Tyres, Tiruppur  ிறுயத்தின் ஒப்ந்தப்புள்ி ய.18,900/- என்து  நற் 
ிறுயங்கள் யமங்கினரத யிட குரயாகவும் நற்றும் உள்ளுர் சந்ரத 
யிரியபப்டி உள்தால் அதர ஏற்று அயசப அயசினம் கயதி வாதுசுகாதாப 
ர பன்ிட்டு தியப்பூர் நாகபாட்சி சட்டம் 2008 ிரிவு 101 உட்ிரிவு 

12(ி)ன்டி ஆரணனர் அயர்கின் அதிகாபயபம்ிற்குட்ட்டு தநற்டி ிறுயத்திற்கு 
யிிதனாக உத்திபவு யமங்கப்ட்டு தநற்டி TN 39 CK 3648   என் TATA ACE - Auto 
யாகத்திற்கு புதின டனர்கள் நற்றும் டியூப்கள் யிிதனாகம் வசய்னப்ட்டதற்கும், 

நற்றும் அதற்கா வசயீம் ய.18,900/-க்கு டயடிக்ரக தநற்வகாண்டரத  

நாநன்த்தின் ார்ரயக்கும் தியிற்கும் ரயக்கப்டுகிது. 

அலுவலக குறிப்பு: 
 நாநன்ம் திவு வசய்னாம்.                                     ( எச்1/ 4267 /2021) 

---------  

        :               . 
-------- 

199)                                                        

                                                          
                                                           

                   4.69                                          

      46.10                                                
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1)  48 7‟ 10” x  8 „ 63.00          

2)  4 6 „ 4” x 7 „ x 8 “ 49.00          

3)  15 4 „ x 10 „ 4 “ 40.00          

4)  8 6 „ 5” x 7 „ 8 “ 49.00          

5)  2 7‟ x 7‟ 8” 54.00          

6)  8 6‟  7” x 7 „ 8 “ 50.00          

7)  1 14‟ 8” x 13‟  1 “ 192.00          

8)  1 6‟  7” x 13 „ 1 “ 86.00          
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200)                        .04,                     
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1)         –   7.70     x 6.00    = 497        4         
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3)                 
(              
            ) 
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200-            
             : 
                                               
                 ,    ,                                 
         ,                              /            
                     ,          /                        
 .15.00                                           .   
                 8                                  
                           ,                          
                    .                      .25,000/-     
                             .              (  1 / 7836 / 2022) 

--------  
        :                                 . 

-------- 
201)தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 1 க்குட்ட்ட யார்டுக்கு உட்ட்ட குதிகில் 

திடக்கமிவு தநாண்ரந ணிகர தநற்வகாள் தூய்ரந ணினார்கள் 

இம்நாகபாட்சினில் தாதின அவு இல்ாத காபணத்திால் ததரயனா                
426 தூய்ரந ணினார்கர வயிச்சந்ரத பரனில் தற்காிகநாக ஒப்ந்த 
அடிப்ரடனில் ணினநர்த்தும் வாயட்டு 16.09.2020ல் ஒப்ந்தப்புள்ி வப்ட்டு 

அதர நாநன் தீர்நாம் எண் 51 ாள் 30.06.2021ல் ஏற்று அனுநதி 
யமங்கப்ட்டதன்  அடிப்ரடனில் தநற்டி தூய்ரந ணினார்கர வயிச்சந்ரத 

பரனில் 01.07.2021 பதல் 30.06.2022யரபனா காத்திற்கு ணி உத்திபவு 

யமங்கப்ட்டு ணினார்கள் தற்காிகநாக ணினநர்த்தப்ட்டு திடக்கமிவு 

தநாண்ரந ணிகள் தநற்வகாள்ப்ட்டு யயகின்து. 

இந்ிரனில் ஒப்ந்த காம் 30.06.2022ந் தததியுடன் படியரடயதால் 

ஆரணனர் அயர்கின் 15.06.2022-ந்தததின உத்திபவு டி தற்தாது திடக்கமிவு 

தநாண்ரந ணினின் அயசப அயசினத்திர கயத்திற்வகாண்டு, ிர்யாக ன் 

கயதியும் நாகபாட்சி ிந்தரகள் நற்றும் ஒப்ந்தப்புள்ி ிந்தரகளுக்குட்ட்டு 

தநற்டி ஒப்ந்த காத்திர தநலும் 01.07.2022 பதல் 31.07.2022 யரபயுள் 

காத்திற்கு ீட்டிப்பு வசய்து M/s.Chendur Enterprises, Tiruppur என் ிறுயத்திற்கு 
ணிஉத்திபவு யமங்கவும் நற்றும் அதற்காகும் வசயிம் ய.72.00/- 

இட்சத்திற்கும் நாநன்த்தின் அனுநதி தயண்டப்டுகிது. 

அலுவலகக் குறிப்பு 
அ) திடக்கமிவு தநாண்ரந ணினின் அயசப அயசினத்திர 

கயத்திற்வகாண்டும், ிர்யாக ன் கயதியும்  நாநன் அனுநதினிர 
எதிர்தாக்கி நாண்புநிகு தநனர் அயர்கின் பன் அனுநதி வற்று தநல் 
டயடிக்ரக தநற்வகாள்ப்ட்டரத ஏற்காம். 

ஆ)  01.07.2022 பதல் 31.07.2022 யரபயுள் காத்திற்கு ஒப்ந்த கா 
ீட்டிப்பு வசய்து ணிஉத்திபவு யமங்கினதற்கும் நற்றும் அதற்காகும் 

வசயீம் ய. 72.00 /- இட்சத்திற்கு நாநன்ம் அனுநதி யமங்காம். 
(H1 /  2701 / 2021) 

------  

        :                                 . 
-------- 
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202) தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 2-க்குட்ட்ட யார்டுக்கு உட்ட்ட 

குதிகில் திடக்கமிவு தநாண்ரந ணிகர தநற்வகாள் தூய்ரந 
ணினார்கள் இம்நாகபாட்சினில் தாதின அவு இல்ாத காபணத்திால் 
ததரயனா 368 தூய்ரந ணினார்கர வயிச்சந்ரத பரனில் தற்காிகநாக 
ஒப்ந்த அடிப்ரடனில் ணினநர்த்தும் வாயட்டு 27.02.2019ல் ஒப்ந்தப்புள்ி 
வப்ட்டு அதர நாநன் தீர்நாம் எண் 652 ாள் 14.08.2019ல் ஏற்று அனுநதி 
யமங்கப்ட்டதன் 06.12.2019                             

             அடிப்ரடனில் தநற்டி தூய்ரந ணினார்கர 
வயிச்சந்ரத பரனில் தற்காிகநாக ணினநர்த்தப்ட்டு திடக்கமிவு 
தநாண்ரந ணிகள் தநற்வகாள்ப்ட்டு யயகின்து. 

இந்ிரனில் ஒப்ந்த        காம் 31.05.2022ந் தததியுடன் 
படியரடயதால் ஆரணனர் அயர்கின் 27.05.2022 ந்தததின உத்திபவு டி தற்தாது 
திடக்கமிவு  தநாண்ரந ணினின் அயசப அயசினத்திர கயதிற்வகாண்டு, 

ிர்யாக ன் கயதியும் நாகபாட்சி ிந்தரகள் நற்றும் ஒப்ந்தப்புள்ி 
ிந்தரகளுக்குட்ட்டு தநற்டி ஒப்ந்த காத்திர தநலும் 01.06.2022                  

பதல்   31.07.2022   யரபயுள் காத்திற்கு ீட்டிப்பு  வசய்து   M/s. Srinivas Waste  

Management Services (P) Ltd, Chennai என் ிறுயத்திற்கு ணிஉத்திபவு 
யமங்கவும் நற்றும் அதற்காகும் வசயிம் ய.47.00/- இட்சத்திற்கும் 
நாநன்த்தின் அனுநதி தயண்டப்டுகிது. 

அலுவலகக் குறிப்பு 
அ) திடக்கமிவு தநாண்ரந ணினின் அயசப அயசினத்திர 

கயத்திற்வகாண்டும், ிர்யாக ன் கயதியும்  நாநன் அனுநதினிர 
எதிர்தாக்கி நாண்புநிகு தநனர் அயர்கின் பன் அனுநதி வற்று தநல் 
டயடிக்ரக தநற்வகாள்ப்ட்டரத ஏற்காம். 

ஆ)  01.06.2022 பதல்   31.07.2022 யரபயுள் காத்திற்கு ஒப்ந்த கா 
ீட்டிப்பு வசய்து ணிஉத்திபவு யமங்கினதற்கும் நற்றும் அதற்காகும் 
வசயீம்  ய. 47.00 /- இட்சத்திற்கு நாநன்ம் அனுநதி யமங்காம். 

( H1 /  0459 / 2019 ) 

-----   

        :                                 . 

-------- 

203) தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 3-க்குட்ட்ட யார்டுக்கு உட்ட்ட 

குதிகில் திடக்கமிவு தநாண்ரந ணிகர தநற்வகாள் தூய்ரந 
ணினார்கள் இம்நாகபாட்சினில் தாதின அவு இல்ாத காபணத்திால் 
ததரயனா 384 தூய்ரந ணினார்கர வயிச்சந்ரத பரனில் தற்காிகநாக 
ஒப்ந்த அடிப்ரடனில் ணினநர்த்தும் வாயட்டு 27.02.2019ல் ஒப்ந்தப்புள்ி 
வப்ட்டு அதர நாநன் தீர்நாம் எண் 653 ாள் 14.08.2019ல் ஏற்று அனுநதி 
யமங்கப்ட்டதன் 06.12.2019 பதல் ணினார்கர யமங்க உத்திபவு  
யமங்கப்ட்டு அதன் அடிப்ரடனில் தநற்டி தூய்ரந ணினார்கர 
வயிச்சந்ரத பரனில் தற்காிகநாக ணினநர்த்தப்ட்டு திடக்கமிவு 
தநாண்ரந ணிகள் தநற்வகாள்ப்ட்டு யயகின்து. 
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203-           
இந்ிரனில் ஒப்ந்த ீட்டிப்பு காம் 31.05.2022ந் தததியுடன் 

படியரடயதால் ஆரணனர் அயர்கின்  27.05.2022 ந்தததின உத்திபவு டி 
தற்தாது திடக்கமிவு தநாண்ரந ணினின் அயசப அயசினத்திர  
கயதிற்வகாண்டு, ிர்யாக ன் கயதியும் நாகபாட்சி ிந்தரகள் நற்றும் 
ஒப்ந்தப்புள்ி ிந்தரகளுக்குட்ட்டு தநற்டி ஒப்ந்த காத்திர தநலும் 

01.06.2022 பதல் 31.07.2022 யரபயுள் காத்திற்கு ீட்டிப்பு வசய்து M/s. Srinivas 

Waste Management Services (P) Ltd, Chennai என் ிறுயத்திற்கு ணிஉத்திபவு 
யமங்கவும் நற்றும் அதற்காகும் வசயிம் ய.48.50/- இட்சத்திற்கும் 
நாநன்த்தின் அனுநதி தயண்டப்டுகிது. 

 

அலுவலகக் குறிப்பு 
அ) திடக்கமிவு தநாண்ரந ணினின் அயசப அயசினத்திர 

கயத்திற்வகாண்டும், ிர்யாக ன் கயதியும்  நாநன் அனுநதினிர 
எதிர்தாக்கி நாண்புநிகு தநனர் அயர்கின் பன் அனுநதி வற்று தநல் 
டயடிக்ரக தநற்வகாள்ப்ட்டரத ஏற்காம். 

ஆ)  01.06.2022 பதல் 31.07.2022 யரபயுள் காத்திற்கு ஒப்ந்த கா 
ீட்டிப்பு வசய்து ணிஉத்திபவு யமங்கினதற்கும் நற்றும் அதற்காகும் 
வசயீம்  ய. 48.50 /- இட்சத்திற்கு நாநன்ம் அனுநதி யமங்காம். 

( H1 /  0460 / 2019) 

-----  

        :                                 . 

-------- 

204) தியப்பூர் நாகபாட்சி நண்டம் எண் 4 க்குட்ட்ட யார்டுக்கு உட்ட்ட 

குதிகில் திடக்கமிவு தநாண்ரந ணிகர தநற்வகாள் தூய்ரந 
ணினார்கள் இம்நாகபாட்சினில் தாதின அவு இல்ாத காபணத்திால் 
ததரயனா 402 தூய்ரந ணினார்கர வயிச்சந்ரத பரனில் தற்காிகநாக 
ஒப்ந்த அடிப்ரடனில் ணினநர்த்தும் வாயட்டு 16.09.2020ல் ஒப்ந்தப்புள்ி 
வப்ட்டு அதர நாநன் தீர்நாம் எண் 50 ாள் 30.06.2021ல் ஏற்று அனுநதி 
யமங்கப்ட்டதன்  அடிப்ரடனில் தநற்டி தூய்ரந ணினார்கர வயிச்சந்ரத 
பரனில் 01.07.2021 பதல் 30.06.2022யரபனா காத்திற்கு ணி உத்திபவு 
யமங்கப்ட்டு ணினார்கள் தற்காிகநாக ணினநர்த்தப்ட்டு திடக்கமிவு 
தநாண்ரந ணிகள் தநற்வகாள்ப்ட்டு யயகின்து. 

 

இந்ிரனில் ஒப்ந்த காம் 30.06.2022ந் தததியுடன் படியரடயதால் 
ஆரணனர் அயர்கின் 15.06.2022 ந்தததின உத்திபவு டி தற்தாது திடக்கமிவு 
தநாண்ரந ணினின் அயசப அயசினத்திர கயதிற்வகாண்டு, ிர்யாக ன் 
கயதியும் நாகபாட்சி ிந்தரகள் நற்றும் ஒப்ந்தப்புள்ி ிந்தரகளுக்கு 
உட்ட்டு தநற்டி ஒப்ந்த காத்திர தநலும் 01.07.2022 பதல் 31.07.2022 

யரபயுள் காத்திற்கு ீட்டிப்பு வசய்து M/s.Chendur Enterprises, Tiruppur என் 
ிறுயத்திற்கு ணிஉத்திபவு யமங்கவும் நற்றும் அதற்காகும் வசயிம்               

ய.  75.00  /- இட்சத்திற்கும் நாநன்த்தின் அனுநதி தயண்டப்டுகிது. 
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204-            
அலுவலகக் குறிப்பு 

அ) திடக்கமிவு தநாண்ரந ணினின் அயசப அயசினத்திர 
கயத்திற்வகாண்டும், ிர்யாக ன் கயதியும்  நாநன் அனுநதினிர 
எதிர்தாக்கி நாண்புநிகு தநனர் அயர்கின் பன் அனுநதி வற்று தநல் 
டயடிக்ரக தநற்வகாள்ப்ட்டரத ஏற்காம். 

ஆ)  01.07.2022 பதல் 31.07.2022 யரபயுள் காத்திற்கு ஒப்ந்த கா 
ீட்டிப்பு வசய்து ணிஉத்திபவு யமங்கினதற்கும் நற்றும் அதற்காகும் 
வசயீம் ய. 75.00  /- இட்சத்திற்கு நாநன்ம் அனுநதி யமங்காம். 

 
(H1 /  2700 / 2021) 
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