
 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

சாதாரண� �	ட� 

                 நிக�� விகா� வ�ட� ஆ
 தி�க� 16, நா�.31.07.2020� 

ேததி ெவ�ளி� கிழைம மாைல 4.00 மணியளவி� நகரா	சி 

அ-வலக.தி� ைவ./ சாதாரண �	ட� நைடெப0�. 

12னிைல:- தி�.ஒ.ராஜாரா�,பி.கா�., 

 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி     தனி அ-வல8, 

நா�: 31.07.2020        ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

 

ம2ற 

�	ட 

ேததி 

வரைச எ; ம<0� ம2ற=ெபா�� ம2ற. 

த>8மான�  

31.07.2020 ெபா�� எ;: 1 
  ெகாேரானா (ேகாவி	-19) ைவரB ெதா<0 
பரவ� தC=D நடவ
�ைக பணிகைள ேம<ெகா�வத<E, 
நகரா	சி நி8வாக ஆைணய8, ெச2ைன அவ8களி2 க
த� 
ந.க.எ;.5437/2020-10/ேஜ1 நா�: 09.04.2020� 
அறிH0.திI�ளப
I�, மாவ	ட க;காணி=D அ-வல8 
அவ8களி2 ஆJH��	ட� நா�:27.06.2020 ம<0� 
K./�E
 மாவ	ட ஆ	சி.தைலவ8 அவ8களி2 
ஆJH��	ட� நா�:29.06.2020� அறிH0.திI�ளப
I�, 
த<ேபா/ ைவரB ெதா<0 பரவ� நாL�E நா� 
அதிக�./�ெகா;ேட இ�=பதா-�, ெப�ெகா�ைள 
ேநாயாக (Pandemic) உ�ெவC./�ள ெகாேரானா (ேகாவி	—19) 
ைவரB ெதா<0 ச8வேதச பரவலி2 காரணமாக 
ேபா8�கால அ
=பைடயி� அவசர தC=D பணிக� 
ேம<ெகா�வத<கான உ.ேதச ெசலவின.ெதாைக X.100.00 
இல	ச.தி<E நகரா	சி நி8வாக ஆைணய8, ெச2ைன 
அவ8களிட� 1� மானிய./ட2 சிற=D நிதி 
ேகா�வத<கான 12ெமாழிH ம2ற.தி2 பா8ைவ�E 
ைவ�க=பCகிற/. 
அ-வலக Eறி=D:- 

1.ம2ற� பா8ைவயி	C அYமதி�கலா�. 

2.த<ேபா/ ைவரB ெதா<0 பரவ� நாL�E நா� 

அதிக�./�ெகா;ேட இ�=பதா-�, ெப�ெகா�ைள 

ேநாயாக (Pandemic) உ�ெவC./�ள ெகாேரானா (ேகாவி	-19) 

ைவரB ெதா<0 ச8வேதச பரவலி2 காரணமாக 

ேபா8�கால அ
=பைடயி� அவசர தC=D  பணிக� 

ேம<ெகா�வத<காகH�, இத<கான ெசலவின.தி<E 

த>8மான� 

எ;.4083  
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 



இ\நகரா	சியி2 த<ேபாைதய நிதி நிைலைமைய� 

க�.தி� ெகா;C 1�மானிய./ட2 �
ய சிற=D நிதி 

ேகா�வத<கான 12ெமாழிH அY=Dவத<E ம2ற� 

அYமதி வழ�கலா�. 

ந.க.எ;.1840/2020/எ]1 

  

 

 

BUDGET ESTIMATION FOR COVID-19 

CONTROL ACTIVITIES FOR 3 MONTHS 

SL.   

NO. 

Name of 

Material/Machinery 

Rate 

Per                           

Unit 

(Rs) 

Quantity Amount 

(Rs) 

(Including 

G.S.T) 

1 Single Use Triple Layer Mask  12.00 20000 Nos 240000 

2 Single Use Gloves  7.08 80000 Nos 566400 

3 Synthetic Gloves 306.8 500  Nos 153400 

4 PPE Kit 590.00 2000 Nos 1180000 

5 Garbage Cover (Yellow) 22.00 10000 Nos 220000 

6 Lysol 224.2 8500 Litre 1905700 

7 Bleaching Powder 62.54 40000 Kg 2501600 

8 Lime Powder 18.88 50000 Kg 944000 

9 Soap  (LIQUID SOAP) 188.8 2000 Litre 377600 

10 N95 Mask  295.00 2000 Nos 590000 

11 Sanitizer 590.00 500 Litre 295000 

12 IEC Stickers, Flex Banners, 

Pamplet, Notice & Survey 

Forms 

  400000 

13 Arrangements for Social  

Distancing and spraying in 

public Places & Markets 

  100000 

14 Hand Washing (Wash Basin) 

arrangements and 

Procurements  of Safety 

Materials 

  150000 

15 Hire Charges for Vehices to 

carry food, disinfectant 

materials and other activities 

related to COVID-19 

  100000 

16 Battery operated Sprayer  12 Nos 57000 

17 Containment Zone Activities 

– Barricade  arrangements 

  200000 

18 Purchase of Anti Body 

creating medicines & 

Kabasura Kudineer Powder & 

Arrangements for medical 

camp in containment zone 

 50,000 Nos 

of Zinc 

tablet & 

Multi 

vitamin & 

2000 Kgs of  

Kabasura 

kudineer 

Powder  

605200 

19 Biomedical waste 

Management Charges  

  100000 

 TOTAL 10685900 

 

 



 

 ெபா�� எ;: 2 

      ெகாேரானா (ேகாவி	-19) ைவரB ெதா<0 பரவ� 

தC=D நடவ
�ைக பணிகைள ேம<ெகா�வத<E, நகரா	சி 

நி8வாக ஆைணய8, ெச2ைன அவ8களி2 க
த� 

ந.க.எ;.5437/2020-10/ேஜ1 நா�:09.04.2020� 

அறிH0.திI�ளப
I�, மாவ	ட க;காணி=D அ-வல8 

அவ8களி2 ஆJH��	ட� நா�:27.06.2020 ம<0� 

K./�E
 மாவ	ட ஆ	சி.தைலவ8 அவ8களி2 

ஆJH��	ட� நா�:29.06.2020� அறிH0.திI�ளப
I�, 

த<ேபா/ ைவரB ெதா<0 பரவ� நாL�E நா� 

அதிக�./�ெகா;ேட இ�=பதா-�, ெப�ெகா�ைள 

ேநாயாக (Pandemic) உ�ெவC./�ள ெகாேரானா (ேகாவி	—

19) ைவரB ெதா<0 ச8வேதச பரவலி2 காரணமாக 

ேபா8�கால அ
=பைடயி� அவசர தC=D பணிக� 

ேம<ெகா�வத<காகH�, ெதா<0 க	C=பC.த=ப	ட 

பEதிகளி� ேதைவயான தC=D பணிக� ேம<ெகா�ளH�, 

ேப�கா8C அைம=பத<E. ேதைவயான தகர ச	ீCக� 

ம<0� ^�கி� க�Dக� வா�Eவத<E�, 

க	C=பC.த=ப	ட பEதிகளி� பணியா<0� 

பணியாள8கL�E ேதைவயான பா/கா=D உபகரண�க� 

வழ�Eவத<E�, ெதா<0 உ0தி ெசJய=ப	ட நப8கL�E 

பா/கா=D உபகரண�க� வழ�Eவத<E�, 

க	C=பC.த=ப	ட பEதிகளி� ேசகரமாE� 

பய2பC.த=ப	ட 1ககவச�க�, ைகIைறக�, பா/கா=D 

உைடக� உ�ளி	ட அபாயகரமான கழிHக� ம<0� 

திட�கழிHகைள தனி.தனியாக ேசக�=பத<E ேதைவயான 

ம_ச� கல8 ைபகைள வா�Eவத<E�, தினச� 

ேசகரமாE� அபாயகரமான கழிHகைள தனியா8 உயி� 

ம�./வ கழிH ேமலா;ைம நி0வன.தி2 ^ல� 

பா/கா=பான 1ைறயி� அ=Dற=பC./வத<கான 

ெசலவின.தி<E�, ேதைவயான பா/கா=D உபகரண�க�, 

கி�மிநாசினிக�, ெதளி=பா2க�, த<பா/கா=D 

உபகரண�க�, `காதார ெபா�	க� உ�ளி	ட ேதைவயான 

உபகரண�க� ம<0� ெபா�	க� வா�Eவத<E�,  வ >C, 

வ >டாக கண�ெகC=D பணி ேம<ெகா�ள ேதைவயான எ�/ 

ெபா�	க� ம<0� ப
வ�க� அ]சிCவத<E�, 

விழி=Dண8H நிகaவி<E. ேதைவயான ேபன8க�, 

/;Cபிர]`ர�க� அ]சிCவத<E�, ேநாJ 

க	C=பC.த=ப	ட பEதிகளி� ம�./வ ப�ேசாதைன 

1கா�க� அைம=பத<E�, ேநாJ எதி8=D ச�தி 

த>8மான� 

எ;.4084  
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 



மா.திைரக� ம<0� சி.தா ம�./வ கப`ர E
ந>8 தயா8 

ெசJ/ வழ�Eவத<E�, இத<கான உ.ேதச ெசலவின. 

ெதாைக X.100.00 இல	ச.தி<E�, ேபா8�கால 

அ
=பைடயி� பணி ேம<ெகா�ளயி�=பதா� பணியி2 

அவசர அவசிய� க�தி ெபா/நிதியிலி�\/ 

ெசலவின.தி<E பய2பC.தி�ெகா�ளH�, தமிaநாC 

அரசி2 ேப�ட8 நிவார நிதியிலி�\/ நிதி ஒ/�கீC 

ெசJI� ப	ச.தி� ேம<ப
 ெபா/ நிதியிலி�\/ ெசJத 

ெசலவின.ைத ஈC ெசJயH� ம2ற அYமதி 

ேவ;ட=பCகிற/.  

அ-வலக Eறி=D:- 

1.ம2ற� அYமதி�கலா�. 

2.த<ேபா/ ைவரB ெதா<0 பரவ� நாL�E நா� 

அதிக�./�ெகா;ேட இ�=பதா-�, ெப�ெகா�ைள 

ேநாயாக (Pandemic) உ�ெவC./�ள ெகாேரானா (ேகாவி	-19) 

ைவரB ெதா<0 ச8வேதச பரவலி2 காரணமாக 

ேபா8�கால அ
=பைடயி� அவசர தC=D பணிக� 

ேம<ெகா�வத<காகH�, ெபா/ நிதியிலி�\/ 

பய2பC.தி�ெகா�ளH� ம2ற� அYமதி வழ�கலா�. 

ந.க.எ;.1840/2020/எ]1 

 ெபா�� எ;: 3 
                 இ\நகரா	சி பEதிகளி� ெதா<0 உ0தி 
ெசJய=ப	ட நப8க� ம<0� ெதா<0 க	C=பC.த=ப	ட 
பEதிகளி� கி�மிநாசினிக� ெதளி.த� ம<0� ேநாJ 
க	C=பC.த=ப	ட வ >Cகளி� அபாயகரமான கழிHகைள 
ேசக��E� ம<0� எC./]ெச�-� பணிகளி� 
ஈCப	C�ள KJைம= பணியாள8கL�E. ேதைவயான 
த<பா/கா=D கவச� ச=ைள ெசJய 10.07.2020 ேததியி� 
விைல=D�ளி ெபற=ப	ட/. இதி� கீaக;ட இர;C 
விைல=D�ளிக� வர=ெப<0�ளன. 
 

வ 
எ;. 

ெபய8 ம<0� 1கவ� ெதாைக 

1. SRI BALAMURUGAN EMPORIUM            
32-A, CHATHIRAM EAST CAR STREET,   
KOVILPATTI.  

Rs. 600+GST 5% 

2. JEYA GARMENTS 
506C/1, SIDCO, INDUSTRIAL ESTATE,  
ETTAYAPURAM MAIN ROAD, 
KOVILPATTI – 628501. 

Rs. 500+GST 5% 

 

த>8மான� 

எ;.4085  
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 



 

   வர=ெப<ற விைல=D�ளிகளி� Eைறவான 
விைல=D�ளி அளி.த JEYA GARMENTS, 506C/1, SIDCO, 
INDUSTRIAL ESTATE, ETTAYAPURAM MAINROAD, KOVILPATTI–628501. 
விைல=D�ளியிைன ஏ<கலா�. ெசலவின. ெதாைக ம2ற 
அYமதி ேவ;ட=பCகிற/. 
அ-வலக Eறி=D:- 
  (அ) ெபா/`காதார அவசர அவசிய.ைத 
12னி	C விைல=D�ளி ேகா�யைதI�, Eைறவான 
விைல=D�ளி அளி.த JEYA GARMENTS, 506C/1, SIDCO, 
INDUSTRIAL ESTATE, ETTAYAPURAM MAIN ROAD, KOVILPATTI–628501. 
விைல=D�ளியிைன அ�கீக��கலா�. 
ந.க.எ;.1840/2020/எ]1 

 

 ெபா�� எ;: 4 
   இ\நகரா	சி பEதிகளி� ெதா<0 உ0தி 
ெசJய=ப	ட நப8க� ம<0� ெதா<0 க	C=பC.த=ப	ட 
பEதிகளி� ேதைவயான தC=D ஏ<பC./த� (Barricade 
Arrangements) ேதைவயான தகர ச	ீCக� ம<0� ^�கி� 
க�Dக� ச=ைள ெசJய 14.07.2020 ேததியி� விைல=D�ளி 
ெபற=ப	ட/. இதி� கீaக;ட இர;C விைல=D�ளிக� 
வர=ெப<0�ளன.   

வ.        
எ;. 

ெபா�	களி2 
விபர� 

சித�பரனா8 
மாவ	ட� 
ஒ=ப\த 

பணியாள8 
ேசைவ ெதாழி< 

�	CறH 
ச�க� லி	., 

தி�ெந�ேவலி 
மாவ	ட� 
ஒ=ப\த 

பணியாள8 
ேசைவ ெதாழி< 
�	CறH ச�க� 

லி	., 

   ஒ20�E�ய ெதாைக + GST 

Rs. P. Rs. P. 
1. 8 x 3 தகர ச	ீ  340 343 
2. 10 x 3 தகர ச	ீ 420 425 
3. 10 அ
 ^�கி� 

க�D 
225 230 

4. 20 அ
 ^�கி� 
க�D  

400 420 

                   வர=ெப<ற விைல=D�ளிகளி� Eைறவான 
விைல=D�ளி அளி.த சித�பரனா8 மாவ	ட� ஒ=ப\த 
பணியாள8 ேசைவ ெதாழி< �	CறH ச�க� லி	., 
விைல=D�ளியிைன ஏ<கலா�.   ெசலவின. ெதாைக ம2ற 
அYமதி ேவ;ட=பCகிற/. 
அ-வலக Eறி=D:- 
  (அ) ெபா/`காதார அவசர அவசிய.ைத 
12னி	C விைல=D�ளி ேகா�யைதI�, Eைறவான 
விைல=D�ளி அளி.த சித�பரனா8 மாவ	ட� ஒ=ப\த 
பணியாள8 ேசைவ ெதாழி< �	CறH ச�க� லி	., 
விைல=D�ளியிைன அ�கீக��கலா�.  
ந.க.எ;.1840/2020/எ]1 

த>8மான� 

எ;.4086  
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 



 

 ெபா�� எ;: 5 
   இ\நகரா	சி பEதிகளி� ெகாேரானா ெதா<0 

பாதி�க=ப	ட பEதிகளி� வ >C,வ >டாக] ெச20 ெத8ம� Bேகன8 

ம<0� ப�B  ஆ�ஸிமீ	ட8 ^ல� ெபா/ம�களி2 உட�ெவ=ப� 

ம<0� ஆ�ஸிஜ2 அளH ப�ேசாதைன ெசJத�, EC�ப 

உ0=பின8களி2 உட�நல� Eறி.த கண�ெகC=D ெசJத� 

ம<0� ெதா<0�E இல�காக வாJ=D�ளவ8க� Eறி./ விவர� 

க;டறித-�E ேதைவயான காJ]ச� கண�ெகC=D ப
வ� 

அ]சி	C  ச=ைள ெசJய 14.07.2020 ேததியி� விைல=D�ளி 

ெபற=ப	ட/. இதி� கீaக;ட இர;C விைல=D�ளிக� 

வர=ெப<0�ளன. 

வ.        
எ;. 

ெபா�	களி2  
விபர� 

�பாலா 

ஜி	ட� 

550/8, 
ெமயி2ேராC, 
ேகாவி�ப	
-

628501 

ெஜJ� 
பி�;ட8B 
117, ெத<E 

பஜா8, 
ேகாவி�ப	
-

628501. 

   ஒ20�E�ய ெதாைக + GST 

Rs. P. Rs. P. 
1. காJ]ச� 

கண�ெகC=D 

ப
வ� பி�;
� 

12/பி2 பி�;	 

(1x3) அளவி� 

தரமான 

ேம=லி.ேதா ேப=ப8 

ெகா;C  

3500 4200 

                  வர=ெப<ற விைல=D�ளிகளி� Eைறவான 

விைல=D�ளி அளி.த �பாலா 
ஜி	ட� 550/8, ெமயி2ேராC, 

ேகாவி�ப	
-628501 விைல=D�ளியிைன ஏ<கலா�. ெசலவின. 

ெதாைக ம2ற அYமதி ேவ;ட=பCகிற/. 

அ-வலக Eறி=D:- 

  (அ) ெபா/`காதார அவசர அவசிய.ைத 12னி	C 

விைல=D�ளி ேகா�யைதI�, Eைறவான விைல=D�ளி அளி.த 

�பாலா 
ஜி	ட� 550/8, ெமயி2ேராC, ேகாவி�ப	
-628501 

விைல=D�ளியிைன அ�கீக��கலா�.  

ந.க.எ;.1840/2020/எ]1 

த>8மான� 

எ;.4087  
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 



 

 ெபா�� எ;: 6 
   K./�E
 மாவ	ட�, ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�E 
உ	ப	ட பEதியி� வசி./ வ�� ம�களி� 1திேயா8 உதவி.ெதாைக 
ம<0� இதர உதவி.ெதாைக ெப0வத<E. தEதியான நப8களாக 
இ�\/� வ0ைம�ேகாC ப	
யலி� அவ8கள/ ெபய8க� இட� 
ெபறவி�ைல. எனேவ கீa�க;ட நப8களி2 ெபய8கைள 
வ0ைம�ேகாC ப	
யலி� ேச8./ த��ப
 ேகாவி�ப	
 ச^க= 
பா/கா=D.தி	ட வ	டா	சிய�2 க
த ந.க.எ;.ஜி2/2424/19 நா�:09.06.2020 
ேததியி	ட க
த�களி� ேக	C�ெகா;டத2 அ
=பைடயி� வ0ைம� 
ேகா	C= ப	
யலி� கீேழ Eறி=பி	C�ள 10 நப8களி2 ெபய8கைள] 
ேச8�க ம2ற.தி2 அYமதி�E சம8=பி�க=பCகிற/.    

வ. 
எ;. 

வா8C 
எ;. 

மYதார�2 
ெபய8 

கணவ8 
அ�ல/ 
த\ைத 
ெபய8 

1கவ� தர� 
EறியீC 

வ�ைச 
எ;. 

1. 32 சா\தி 1�க2 88, பாரதிநக8, 
ப`வ\தைனேராC,  
ேகாவி�ப	
. 

12 5083 

2. 14 ச;1க.தாJ ெப�யசாமி  31ஏ2, 
1.ைதய�மா�ெத�, 
ேகாவி�ப	
. 

13 5084 

3. 14 ேசாபா த�கேவ� 131, 
1.ைதயாமா�ெத�, 
ேகாவி�ப	
.  

14 5085 

4. 31 மா�ய�மா�  மா�ய=ப2 70, சாBதி�நக8, 
ேகாவி�ப	
.   

13 5086 

5. 32 கா\தி அழகிய 
`\தர 
ெப�மா� 

14, ேம�ப�க�ெத�, 
அ�ய=பேதவ8 
கா�பH;	, 
ேகாவி�ப	
.  

12 5087 

6. 19 ைவர�  காளிய=ப
2 

194, ெச�க
.ெத�-3 14 5088 
 

7. 1 ராஜா  எ	C.ேதவ
8  

23, பால2ெத�, 
கா\திநக8, 
ேகாவி�ப	
. 

12 5089 

8. 30 பா8வதி கணபதி 113/60, பாரதிநக8 
ஓைடெத�-2, 
ேகாவி�ப	
.  

13 5090 

9. 04 மா�ய=ப2  1�க2 114, 
ப;ைண.ேதா	ட� 
ெத�, ேகாவி�ப	
.  

14 5091 

10. 11 ெசௗ\திர 
பா;
ய2 

அ�ணா]ச
ல� நாடா8 

75/86, ப�களாெத� 
கடைல�8 ேராC, 
ேகாவி�ப	
.  

12 5092 

 
 

த>8மான� 

எ;. 4088   
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீ 

க�� 

க=ப	ட/. 

 



 

 அ-வலக Eறி=D:- 
1. ம2ற� அYமதி�கலா�. 
2. ச^க பா/கா=D.தி	ட வ	டா	சிய8, 

ேகாவி�ப	
 அவ8க� அறி�ைகயி2ப
 
வ0ைம ேகா	
<E கீa உ�ள 10 நப8கைள 
ேச8�க அரசி2 அYமதி ெப<0 ெதாட8 
நடவ
�ைக ேம<ெகா�ள த>8மானி�கலா�.  

ந.க.எ;.3089/2020/எ]1 

 

 ெபா�� எ;: 7 
        இ\நகரா	சி�E	ப	ட ஆைணயாள8 E
யி�=பி� 
கிழ�E ப�க� `<0]`வ8 அைம=பத<E�, ம<ற 
ப�க.தி-�ள `<0]`வ<ைற உய8./வத<E�, 
அ=பEதிைய `<றி கா2கி�	 ேபவ8 க�தள� 
அைம=பத<E� ம<0� உ	Dற வசதிக� ெசJI� பணி�E 
X.15.00 இல	ச� மதி=பீ	
� ேம<ெகா�ள இ\நக8ம2ற 
தனி அ-வல8 அவ8களா�  30.06.2020� ம2ற எ;.4080 
நி8வாக அYமதி வழ�க=ப	C�ள/. அத2ப
 ேம<ப
 
பணி�E 21.07.2020 அ20 ஒ=ப\த=D�ளி ேகா�யதி� 
வர=ெப<0�ள இர;C ஒ=ப\த=D�ளிகளி2 விபர�.  
  

1) தி�.வி. ச.யசலீ2 .. மதி=பீ	ைடவிட (-) 0.02 
% EைறH 

2) தி�.எ].1கம/ 
இ=ராஹி� 

.. மதி=பீ	ைடவிட (+) 1.02 
% அதிக� 

                 வர=ெப<0�ள 2 ஒ=ப\த=D�ளிகளி� 
மதி=பீ	ைடவிட (-) 0.02% Eைறவாக வழ�கிI�ள 
ஒ=ப\த�கார8 தி�.வி.ச.யசலீ2 அவ8களி2 
ஒ=ப\த=D�ளிைய ஏ<க ம2ற.தி2 அYமதி�E 
ைவ�க=பCகிற/. 
அ-வலக Eறி=D:- 

1) ம2ற� அYமதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள8/தனி அ-வல8 

அவ8களி2 12 அYமதி ெப<0 
ேவைல உ.திரH வழ�கியைத 
ம2ற� அYமதி�கலா�. 

ந.க.எ;.2869/2020/இ1 
 

த>8மான� 

எ;.4089    
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 

 



 

 ெபா�� எ;: 8 
       இ\நகரா	சி�E	ப	ட தா-கா ேம�நிைல 
ந>8.ேத�க. ெதா	
யி-�ள 12ப�க கதவிைன ச� ெசJ/ 
ெபா�./வத<E�, வாகன� ெச�வத<E சாJHதள� 
அைம=பத<E� �Cத� வசதிக� ெசJI� பணி�E X.1.60 
இல	ச� மதி=பீ	
� ேம<ெகா�ள இ\நக8ம2ற தனி 
அ-வல8 அவ8களா� 30.06.2020� ம2ற எ;.4081 நி8வாக 
அYமதி வழ�க=ப	C�ள/. அத2ப
 ேம<ப
 பணி�E 
21.07.2020 அ20 ஒ=ப\த=D�ளி ேகா�யதி� வர=ெப<0�ள 
இர;C ஒ=ப\த=D�ளிகளி2 விபர�.  

            வர=ெப<0�ள 2 ஒ=ப\த=D�ளிகளி� 
மதி=பீ	ைடவிட (-) 0.01% Eைறவாக வழ�கிI�ள 
ஒ=ப\த�கார8 தி�.வி.ச.யசலீ2 அவ8களி2 
ஒ=ப\த=D�ளிைய ஏ<க ம2ற.தி2 அYமதி�E 
ைவ�க=பCகிற/. 
அ-வலக Eறி=D:- 

1) ம2ற� அYமதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள8/தனி அ-வல8 

அவ8களி2 12 அYமதி ெப<0 
ேவைல உ.திரH வழ�கியைத ம2ற� 
அYமதி�கலா�. 

ந.க.எ;.2869/2020/இ1 

1) தி�.வி. ச.யசலீ2 .. மதி=பீ	ைடவிட (-) 0.01 % 
EைறH 

2) தி�.எ].1கம/ 
இ=ராஹி� 

.. மதி=பீ	ைடவிட (+) 1.05 % 
அதிக� 

த>8மான� 

எ;.4090    
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 

 ெபா�� எ;: 9 

                       இ\நகரா	சி 2020-2021� ஆ;
<E அ�மா 
உணவக.தி<E ேதைவயான மளிைக ெபா�	க�, 
காJகறிக�, அ�சி, எ�வாI உ�ைள, தயி8 ம<0� 
பணியாள8க� ஊதிய� வழ�கிட உ.ேதச ெசலவின. 
ெதாைக X.50,00,000/-இல	ச.தி<E ம2ற அYமதி 
ேவ;ட=பCகிற/.  
அ-வலக Eறி=D:-  ம2ற� அYமதி�கலா�. 
(ந.க.எ;. 7521/2014/அ1) 

த>8மான� 

எ;.4091    
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 

 ெபா�� எ;: 10 

              இ\நகரா	சி பராம�=பி-�ள சித�பராDர� 
உர�கிட�கி� ஒ��கிைண\த நக8=Dற வள8]சி தி	ட நிதி 
ம<0� KJைம இ\தியா தி	ட நிதியி2 கீa X.394.89 
இல	ச� மதி=பீ	
� 40 KLD ெகா�ளளH ெகா;ட கசC 
கழிH ேமலா;ைம. தி	ட� ெசய�பC.த=ப	C�ள/. 
ேம<க;ட தி	ட=பணி அ;ணா ப�கைல�கழக� 
தி�ெந�ேவலியிலி�\/ உ�ய வ
வைம=D (Structural Design) 
ெபற=ப	C ேம<ெகா�ள=ப	ட/.அ;ணா 
ப�கைல�கழக.திலி�\/ ெபற=ப	ட வ
வைம=பி2ப
 

த>8மான� 

எ;.4092    
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 



மதி=பீ	
� வழிவைக ெசJய=ப	ட இன�களி� ேம<ப
 
இட.தி2 ம;ணி2 தா�E� திறY�ேக<ப க	
ட.தி2 
அBதிவார� ம<0� K; (Column), வி	ட� (Beam) 
ஆகியவ<றி2 வ
வைம=பி<ேக<ப �Cத� கா2கி�	, 
ெச2	�� ம<0� க�பி க	C�  பணிக� 
ேம<ெகா�ள=பCவ/ அவசியமாகிற/.   ேம-�, அ�வா0 
பணிக� ேம<ெகா�ள=ப	டா� ம	Cேம பணிகைள 
1�ைமயான அளவி� 1
�E� நிைல ஏ<ப	C�ள/. 
இத<ேக<ப பணிக� ேம<ெகா�ள=ப	டதா� மதி=பீ	C. 
ெதாைக X.394.89 இல	ச.தி<E� பணிைய ெசJ/ 1
�க 
இயலவி�ைல.   சில இன�களி� �Cதலாக பணி 
ேம<ெகா�ள=ப	C�ளதா� ஏ<ப	ட �Cத� ெசலவின� 
X.38.40 இல	ச� ஆக �Cத� பணியி2 ெமா.த மதி=D 
X.433.29 இல	சமாக மதி=பீC  ெசJய=ப	C�ள/. 
 
   ேம<க;ட தி	ட.திைன சிற\த 1ைறயி� 
ெசய�பா	
<E ெகா;C வ�� ெபா�	C ேம<க;ட 
தி	ட.தி<E ேதைவயான �Cத� பணிக� மதி=பீ	C 
மதி=பி� 10%�E கீa �Cதலாக வ�� ெதாைக X.38.40 
இல	ச.தி<E (9.72  மதி=பீ	ைடவிட) �Cத� பணிக� ெசJய 
ேவ;
I�ள/.   த<ேபா/, X.394.89 இல	ச.தி<E பணிக� 
ெசJ/ பணி நைடெப<0 வ�கிற/. மதி=பீ	ைடவிட 
�Cதலாக ேம<ெகா�ள=ப	ட பணிகL�கான ெதாைக 
X.38.40 இல	ச.திைன ெசலவி	டா� ம	Cேம பணி 
1�ைமயாக 1
�க இய-�.   எனேவ, �Cத� ெசலவின� 
X.38.40 இல	ச.தி<E IUDM தி	ட.தி2 கீa நிதி ஒ/�கீC 
ெசJ/ வழ�க ேகா� நகரா	சி நி8வாக ஆைணய8, ெச2ைன 
அவ8கL�E க�./� ம<0� பணி.தா� அY=Dவத<E 
ம2ற.தி2 அYமதி ேவ;ட=பCகிற/. 
அ-வலக Eறி=D:-   
              ம2ற� இ=பணிைய  IUDM தி	ட.தி2 கீa 
அரசிடமி�\/ 1� மா2யமாக= ெப<0 ெசJய 
அYமதி�கலா�. 
(ந.க.எ;.4006/2018/இ1) 

 



 

 ெபா�� எ;: 11 
                        இ\நகரா	சி�E	ப	ட வா8C எ;.8, 
D/�கிராம.தி� 2000-2001� ஆ;C வ�ட.திய மயான 
அபிவி�.தி தி	ட.தி2 கீa தகனேமைட க	ட=ப	ட/. 
இ.தகனேமைட க	ட=ப	C 20 வ�ட�க� ேமலாகிவி	ட/.   
ேம-� ப�தைட\/�ள/ �ைற= பEதியி� கா2கி�	 
உதி8\/ க�பிக� ெத�I� நிைலயி� உ�ள/. இத<E 8வ/ 
வா8C 12னா� நக8ம2ற உ0=பின8 அளி./�ள க
த.தி� 
தகனேமைட ப�தாகிவி	ட/.   த<ெபா�/, மைழ�கால� 
ஆர�பமாக இ�=பதா-� தகனேமைட பய2பC.த இயலாத 
�aநிைல உ�வாE� எ2பதா-� ப�தைட\த தகன 
ேமைடைய Dதிதாக க	
.தர� ேகா� மY ெசJ/�ளா8.    
தகன ேமைடைய Dதிதாக க	Cவத<காகH�, இ=பணி 
1
�க=ப	டபி2 பைழய தகன ேமைடைய இ
./ 
அ=Dற=பC./வத<E� தயா��க=ப	ட உ.ேதச மதி=பீ	C] 
ெசலவின� X.9.25இல	ச.தி<E ம2ற.தி2 அYமதி 
ேவ;ட=பCகிற/. 
அ-வலக Eறி=D:-  ம2ற� அYமதி�கலா�. 
ந.க.எ;. 3367/2020/இ1 

த>8மான� 

எ;.4093  
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 

 ெபா�� எ;: 12 
               இ\நகரா	சி�E	ப	ட அறிஞ8 அ;ணா ேப�\/ 
நிைலய� கைட எ;.10C, E.தைகதார8 தி�.ராஜேசகர2 
எ2பவ8 ைவ=D.ெதாைக வழ�க ேகா�I�ளா8.அ2னா��E 
ைவ=D.ெதாைக X.50500/-ஐ வழ�கலா� என வ�வாJ 
ஆJவாள8 ம<0� வ�வாJ அ-வல8 அறி�ைக 
சம8=பி./�ளா8. ேம<ப
 அறி�ைகயி2ப
 E.தைகதார8 
தி�.ராஜேசகர2 எ2பவ��E 12ைவ=D. ெதாைக X.50500/-ஐ 
தி��ப வழ�க ம2ற.தி2 அYமதி ேவ;ட=பCகிற/. 
அ-வலக Eறி=D:-  ம2ற� அYமதி�கலா�. 
ந.க.எ;. 1182/2019/அ3 

த>8மான� 

எ;.4094  
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 

 ெபா�� எ;: 13 
                  நகரா	சி நி8வாக ஆைணயாள8, ெச2ைன 
அவ8களி2 க
த ந.க.எ;.5437/ேஜ2/2020-12நா�:15.04.2020-� 
அறிH0.திI�ளப
 ெபா/ம�கL�E ெகாேரானா ைவரB 
தC=D 1ய<சியி�, பய2பC.த=ப	ட 1க�கவச�க� ம<0� 
ைகIைறக�, ேநாJ க	C=பC.த=ப	ட பEதிக� ம<0� 
கி�மிநாசினி ெதளி�E� பணிகளி� KJைம= 
பணியாள8களா� பய2பC.த=ப	ட த<பா/கா=D கவச�க� 
ஆகியவ<ைற பா/கா=பாக அ=Dற=பC./� ெபா�	C 
இ\நகரா	சி ம<0� ASEPTIC SYSTEMS, BIO—MEDICAL WASTE 
MANAGEMENT COMPANY, 4—65, 5TH CROSS STREET, N.G.O. ’A’ COLONY, 
TIRUNELVELI – 627007. நி0வன� ெசJ/ ெகா;ட ஒ=ப\த� 
ம2ற.தி2 அYமதி�E�, ஒ=ப\த.தி2 ேப�� பணி 
ேம<ெகா�வத<E ேம<ப
 நி0வன.தி<E பணி உ.திரH 
வழ�Eவத<E�, இ=பணி�கான மாதா\திர க	டண� X.12000/- 

த>8மான� 

எ;.4095  
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 



வழ�Eவத<E�, ம2ற அYமதி ேவ;ட=பCகிற/.  
அ-வலக Eறி=D:-   
1. ம2ற� அYமதி�கலா�. 
2. ெப�ெகா�ைள ேநாயாக (Pandemic) உ�ெவC./�ள 
ெகாேரானா (ேகாவி	-19) ைவரB ெதா<0 ச8வேதச பரவலி2 
காரணமாக அவசர அவசிய� க�தி ஒ=ப\த� 
ேம<ெகா;டைதI�, பணி உ.திரH வழ�கியைதI� ம2ற� 
அYமதி�கலா�.  
ந.க.எ;.1840/2020/எ]1 

 ெபா�� எ;: 14 
   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி எ�ைல�E உ	ப	ட 
ேகாவி�ப	
 வ	ட� ம<0� நகர� டH; ச8ேவ வா8C C, 
பிளா� எ;.25, நகரளைவ எ;.4/1-� அைம\/�ள 4800 ச.மீ 
பர=பளHைடய வ�வாJ /ைற�E பா.திய=ப	ட ச8�கா8 
Dற�ேபா�E ம<0� G.R ந.த� Dற�ேபா�E நில.திைன 
தமிaநாC நிதி (�	CறH தணி�ைக) உதவி இய�Eந8 
அ-வலக� க	Cவத<E நிலமா<ற� ெசJய ேகா�� 
இட.தி<E நக8ம2ற த>8மான� இய<றி தர� ேகா� 
வர=ெப<0�ள வ	டா	சிய8, ேகாவி�ப	
 அவ8கள/ 
ந.க.எ;. அ1/2615/2018, நா�.16.06.2020-� ேததிய க
த� ம2ற.தி2 
பா8ைவ�E�, 1
வி<E� ைவ�க=பCகிற/. 
அ-வலக Eறி=D:-   
                     ேகாவி�ப	
 நகர� டH; ச8ேவ வா8C C, 
பிளா� எ;.25, நகரளைவ எ;.4/1-� ச8�கா8 Dற�ேபா�E 
ம<0� கிராம ந.த� எ20 நகரளைவ ஆவண�களி� 
பதிவாகி உ�ளதாகH� 4800 ச.மீ பர=பளH நில.திைன 
தமிaநாC நிதி (�	CறH தணி�ைக) உதவி இய�Eந8 
அ-வலக� க	Cவத<E உ�ய நகரளH வைரபட� ம<0� 
பதிேவC நக� EறியீC ெசJ/ கா;பி�க=ப	C�ள/. ேம-� 
நகரளைவ ஆவண�களி2ப
 நிலமா<ற� ெசJய ேகா�� 
ேம<ப
 நில� வ�வாJ /ைற�E பா.திய=ப	டதாக 
உ�ளதா� தமிaநாC நிதி (�	CறH தணி�ைக) உதவி 
இய�Eந8 அ-வலக� க	Cவத<E வ�வாJ /ைறயின8 
1
H ெசJ/ ெகா�ள இைசH அளி�கலா�. 
(ந.க.எ;.3035/2020/எ=1) 

த>8மான� 

எ;.4096  
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 

 ெபா�� எ;: 15 
   இ\நகரா	சி�E	ப	ட வா8C எ; 13-� 
உ�ள 1கம/ சாலியாDர� இர;டாவ/ ெத�வி� சி0பால� 
ப�தைட\/ ேபா�Eவர.தி<E இைட�றாக உ�ளதா� 
அதைன அக<றி வி	C Dதிய சி0பால� அைம=பத<E உ.ேதச 
மதி=பீ	C] ெசலவின� X.72,000/-�E ம2ற.தி2 அYமதி 
ேவ;ட=பCகிற/   
அ-வலக� Eறி=D:-  ம2ற� அYமதி�கலா�. 
(ந.க.எ;.3367/2020/இ1) 

த>8மான� 

எ;.4097  
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 

 



 

 ெபா�� எ;: 16 
இ\நகரா	சி�E	ப	ட வா8C எ; 3-� 

உ�ள நடராஜDர� ேம<E 8வ/ ெத�வி� உ�ள சி0பால� 
ப�தைட\/�ளதா� அதைன அக<றிவி	C Dதிய சி0பால� 
அைம=பத<E உ.ேதச மதி=பீ	C] ெசலவின� X.66,000/-�E 
ம2ற.தி2 அYமதி ேவ;ட=பகிற/.   
அ-வலக� Eறி=D :- ம2ற� அYமதி�கலா�. 
(ந.க.எ;.3367/2020/இ1) 

த>8மான� 

எ;.4098  
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 

 ெபா�� எ;: 17 
   இ\நகரா	சி�E	ப	ட வா8C எ; 13-� 
உ�ள 1கம/ சாலியாDர� 3வ/ ெத�வி� உ�ள சி0பால� 
ேசதமைட\/�ளதா� அதைன அக<றிவி	C Dதிய சி0பால� 
அைம=பத<E உ.ேதச மதி=பீ	C] ெசலவின� X.70,000/-�E 
ம2ற.தி2  அ�கீகார� ேவ;ட=பCகிற/. 
அ-வலக� Eறி=D:- ம2ற� அYமதி�கலா�. 
(ந.க.எ;.3367/2020/இ1) 
 

த>8மான� 

எ;.4099  
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 

 ெபா�� எ;:18 

        இ\நகரா	சி அ-வலக.தி� நைடெபறH�ள 
இ\திய தி�நா	
2 74-வ/ `த\திர தினவிழாவி� நகரா	சி 
ஆைணயாள8 அவ8களா� ேதசிய ெகா
 ஏ<றி ம�யாைத 
ெச-./� நிகaவி<E Dதிய ேதசிய ெகா
, கயி0. ��க�, 
மாைல, இனி=D, கார� வா�Eவத<E�, ேதைவயான இ��ைக 
வசதிக� ஏ<பC.தH�, அதைன ெதாட8\/ நைடெபற உ�ள 
நிகa]சியி� ெகாேரானா ெதா<றா� பாதி�க=ப	C 
இ\நகரா	சியி� பணிD�\/ ெகா;
��E� அைன./ பி�H 
பணியாள8க� ம<0� அ-வல8கL�E சா�ைவ அணிவி./ 
சிற=D ப�` வழ�கி  ெகௗரவ=பC.தH�, ெகாேரானா தC=D 
12கள= பணியி� சிற=பாக பணியா<றிய ெபா/`காதார= 
பணியாள8கL�E சிற=D ப�` வழ�கிடH�, ஆைணயாள8 
அவ8க� அYமதி�E�, இத<கான உ.ேதச ெசலவின. 
ெதாைக X.25,000/-�E� ேம<ப
 ெசலவின.ைத ெபா/ 
நிதியிலி�\/ பய2பC.தி ெகா�ளH� ம2ற அYமதி 
ேகார=பCகிற/. 
அ-வலக� Eறி=D :-  ம2ற� அYமதி�கலா�. 
(ந.க.எ;3424/2020/பி2) 

த>8மான� 

எ;.4100  
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 



 

  
ெபா�� எ;: 19 
   இ\நகரா	சி ெபா/ `காதார=பி�H வாகன� 
எ;க� TN96B5276, TN96B5180, TN96B5143� டய8க� 
ப�தாகிI�ளதா� Dதிய டய8க� ச=ைள ெசJவத<E 20.07.2020 
ேததியி� விைல=D�ளி ெபற=ப	ட/. இதி� கீa�க;ட 
இர;C விைல=D�ளிக� வர=ெப<0�ளன. 

 
 
 
 
வ. 
எ;. 

 
 
 
 
வாகன� 
எ; 

Abirami Tyres 
No849/6, 849/7, 
Dakshinamara Nadar 
Sangam Building, 
Kovilpatti 628501 

Sri Guru Tyres 
No.3/162, Madurai 
Main Road, Kurunji 
Nagar, (Near) P.R.C. 
Depot Sattur-626203. 

ஒ20�E�ய ெதாைக + GST 
Rs.P. Rs.P. 

1. TN96B5276 2500 2800 
2. TN96B5180 2500 2800 
3. TN96B5143 2500 2800 

 
                 வர=ெப<ற விைல=D�ளிகளி� Eைறவான 
விைல=D�ளி அளி.த Abirami Tyres, No.849/6, 849/7, Dakshinamara Nadar 
Sangam Building, Kovilpatti 628501. விைல=D�ளியிைன ம2ற 
அYமதி�காக ேவ;ட=பCகிற/. 
அ-வலக� Eறி=D:- 
               ெபா/`காதார அவசர அவசிய.ைத 
12னி	C விைல=D�ளி ேகா�யைதI�, Eைறவான 
விைல=D�ளி அளி.த Abirami Tyres, No.849/6, 849/7, Dakshinamara Nadar 
Sangam Building,Kovilpatti-628501 விைல=D�ளியிைன 
அ�கீக��கலா�. 
(ந.க.எ;.2559/2020/எ]1) 
 

த>8மான� 

எ;.4101  
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 

 ெபா�� எ;: 20 

             இ\நகரா	சி ெபா/ `காதார=பி�H வாகன� 

எ;.TN69R4926-� மி2கல� ப�தாகி வி	டதா� Dதிய மி2கல� 

ச=ைள ெசJவத<E உ�L8 விைல=D�ளி ெப<0 ெகா�1த� 

ெசJவத<E� இத<கான உ.ேதச ெசலவின. ெதாைக X.10000/-

�E� ம2ற அYமதி�E ேவ;ட=பCகிற/.   

அ-வலக� Eறி=D:-  ம2ற� அYமதி�கலா�. 

(ந.க.எ;.3321/2020/எ]1) 

த>8மான� 

எ;.4102  
அ-வலக 

Eறி=D          

அ�கீக�� 

க=ப	ட/. 

 

 



 

 ெபா�� எ;: 21 
   KJைம இ\தியா தி	ட� 2018-192 கீa 7-வ/ 
மாநில உய8ம	ட அதிகார E�வினரா� அYமதி�க=ப	C, 
இ\நகரா	சி திட�கழிH ேமலா;ைம பணிகL�காக 
ெபற=ப	C�ள 9 எ;ண� இலரக வாகன�க� (LCV) 
இய�Eவத<E ேதைவயான ஓ	Cந8கைள ஆ	க� 
ெவளி�ெகாண8H 1ைறயி� த<காலிகமாக நியமி./� ெகா�ள 
நகரா	சி நி8வாக ஆைணய8 அவ8களி2 க
த� 
ந.க.எ;.22866/P3/2018, நா�: 23.082018-� அறிH0.த=ப	C�ள/.  
ஆகேவ ேம<ப
 வாகன�களி� 5 எ;ண� த<ேபா/ 
இய�கி�ெகா;C இ��கிற/.  இ\நக8ம2ற த>8மான எ;.3655 
நா�: 31.07.2019� ஆ	க� ெவளி�ெகாண8H 1ைறயி� 
ஓ	Cந8கைள அY=பி வாகன�கைள இய�க Eைறவான 
ஒ=ப\த=D�ளி அளி.த அவ8ேல;	 இ2ஜினிய�� ஒ8�B 
பி.லி	., நி0வன.தா�2 ஒ=ப\த D�ளியிைன ஏ<0 
அ�கீக��க=ப	ட/.  ெகாேரானா (ேகாவி	-19) ைவரB ெதா<0 
பரவ� காரணமாக 01.07.2020 1த� 30.06.2021  வைர உ�ள 
கால.தி<E ஒ=ப\த அ
=பைடயி� ஓ	Cந8கைள 
ெவளி�ெகாண8H 1ைறயி� நியமி�க ஒ=ப\தD�ளி ேகார 
வழியி�லாததா� ஏ<கனேவ ெவளி�ெகாண8H ^ல� 
ஓ	Cந8கைள வழ�கி ெகா;
��E� அவ8ேல;	 
இ2ஜினிய�� ஒ8�B பி.லி	., நி0வன.தார�ட� ஒ=Dத� 
க
த� ெபற=ப	C 01.07.2020 1த� 30.06.2021 வைர உ�ள 
கால.தி<E 5 ஓ	Cந8கைள அY=பH� ம<0� அத<கான 
உ.ேதச ெசலவின. ெதாைக X.20 இல	ச.தி<E�, ம2ற 
அYமதி�E ேவ;ட=பCகிற/.  
அ-வலக� Eறி=D:-  ம2ற� அYமதி�கலா�. 
(ந.க.எ;.2901/2019/எ]1) 

த>8மான� 

எ;.4103  
அ-வலக 
Eறி=D          
அ�கீக�� 
க=ப	ட/. 

 ெபா�� எ;: 22 
   நகரா	சி நி8வாக ஆைணய8 அவ8களி2 
க
த� ந.க.எ;.15081/2018/
பி3 நா�:18.07.2020-2ப
 நகரா	சி 
பEதிகளி� காலியாக இ��E� இட�களி� மியாவா�கி 
1ைறயி� Eைற\த இட.தி� அதிக எ;ணி�ைகயிலான 
மர�க� ந	C 6 1த� 7 ஆ;Cக� வைர ச�யான 1ைறயி� 
பா/கா./ வர=பட ேவ;C� என ெத�வி�க=ப	C�ள/. 
அத2ப
 இ\நகரா	சி�E இர;C இட�க� ேத8H ெசJ/ 
ெசய�பC.திட இல�E நி8ணயி�க=ப	C�ள/.  அத2ப
 
இ-=ைப�ரணி  வ�வாJ கிராம.தி<E	ப	ட ச8ேவ எ;.540 Part 
2, Part 4-� ஒ� இட1�, சித�பராDர� கலைவ உர�கிட�கி� ஒ� 
இட1�, ேத8H ெசJய=ப	C�ள/.  ேம<ப
 இட�களி2 
வைரபட1�, இட�க� ேத8H�கான ம2ற=ெபா�� அYமதி 
ேவ;ட=பCகிற/. 
அ-வலக� Eறி=D:-    ம2ற� அYமதி�கலா�. 
(ந.க.எ;.3373/2020/எ]1) 

த>8மான� 

எ;.4104  
அ-வலக 
Eறி=D          
அ�கீக�� 
க=ப	ட/ 



 

 ெபா�� எ;: 23 

  இ\நகரா	சி பEதிகளி� ெகாேரானா ெதா<0 

பாதி�க=ப	ட பEதிகளி� தனிைம=பC.த=ப	ட வ >Cகளி� 

ஒ	Cவத<E வ >C வ >டாக] ெச20 ெபய8 ம<0� பாதி�க=ப	ட 

நப8களி2 விபர�க�, தனிைம=பC.த=பட ேவ;
ய நா	களி2 

விபர�க� Eறி.த A3 அளவி� ேநா	�B உட2 அ]சி	C ச=ைள 

ெசJய 14.07.2020 ேததியி� விைல=D�ளி ெபற=ப	ட/.  இதி� 

கீa�க;ட இர;C விைல=D�ளிக� வர=ெப<0�ளன.  

வ. 
எ;. 

ெபா�	களி2  
விபர� 

�பாலா 

ஜி	ட� 
550/8, ெமயி2 
ேராC, 
ேகாவி�ப	
-
628501 

ெஜJ� 
பி�;ட8B 
117, ெத<E 
பஜா8, 
ேகாவி�ப	
  
628 501. 

R.K.
ஜி	ட�, 
71 ஆ8.சி.ச8] 
எதி8Dற�, 
ராமலி�க� 
பி�ைள 
ெத�, 
ேகாவி�ப	
. 

A3 அளவி� (ILI FEVER QUARANTINE) பி�;
� 
ெசJய 1000 எ;ண.தி<E�ய ெதாைக + GST 
Rs.P. Rs.P. Rs.P.  

1. ெகாேரானா ைவரB 
ேநாJ காJ]ச� 
தனிைம=பC.த=ப	ட 
வ >Cகளி� ெபய8, 
நா	க� விபர 
அறிவி=D ேநா	�B 
A3 அளவி� (ILI FEVER 
QUARANTINE) 
பி�;
� 2000 
எ;ண� 

6200 7800 7000 

         வர=ெப<ற விைர=D�ளிகளி� Eைறவான 
விைல=D�ளி அளி.த �பாலா 
ஜி	ட� 550/8, ெமயி2 ேராC, 
ேகாவி�ப	
-628501 விைல=D�ளியிைன ஏ<கலா�.  ெசலவின. 
ெதாைக ம2ற அYமதி ேவ;ட=பCகிற/. 
அ-வலக� Eறி=D:-      

               (அ) ெபா/`காதார அவசர அவசிய.ைத 12னி	C 

விைல=D�ளி ேகா�யைதI�, Eைறவான விைல=D�ளி அளி.த 

�பாலா 
ஜி	ட� 550/8, ெமயி2ேராC, ேகாவி�ப	
 – 628501 

விைல=D�ளியிைன அ�கீக��கலா�.  

(ந.க.எ;.1840/2020/எ]1) 
 

த>8மான� 

எ;.4105  
அ-வலக 
Eறி=D          
அ�கீக�� 
க=ப	ட/ 

 



 

 

 ெபா�� எ;: 24 

           இ\நகரா	சி ெபா/`காதார=பி�H வாகன� 
எ;.TN69R4926� மி2கல� ப�தாகிவி	டதா� Dதிய மி2கல� 
ச=ைள ெசJய 14.07.2020 ேததியி� விைல=D�ளி ெபற=ப	ட/.  
இதி� கீaக;ட இர;C விைல=D�ளிக� வர=ெப<0�ளன. 
 
 

வ. 
எ;. 

ெபய8 ம<0� 1கவ� ெதாைக 
X. 

1. New Sun Power Life Battery Centre 
23H/25, A.V.School Complex, 
Kathiresankovil Street, 
Kovilpatti. 

7900/- 

2. Blue Star Limited, 
23A/1/2 Sri Alagar Illam,               
Jeeva Nagar, Kathiresan kovil Road, 
Kovilpatti. 

8350/- 

  வர=ெப<ற விைல=D�ளிகளி� Eைறவான 
விைல=D�ளி அளி.த New Sun Power Life Battery Centre, 23H/25, 
A.V.School Complex, Kathiresankovil Street, Kovilpatti விைல=D�ளியிைன 
ம2ற அYமதி�காக ேவ;ட=பCகிற/. 
அ-வலக� Eறி=D:-      

              (அ) ெபா/`காதார அவசர அவசிய.ைத 12னி	C 

விைல=D�ளி ேகா�யைதI�, Eைறவான விைல=D�ளி அளி.த 

New Sun Power Life Battery Centre, 23H/25, A.V.School Complex, Kathiresankovil 

Street, Kovilpatti விைல=D�ளியிைன அ�கீக��கலா�.  

(ந.க.எ;.3231/2020/எ]1) 

த>8மான� 

எ;.4106    
அ-வலக 
Eறி=D          
அ�கீக�� 
க=ப	ட/ 

 


