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ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

அவசர� �	ட� 

           நிக�� விகா� வ�ட� கா��திைக தி�க� 26, நா�: 

11.12.2020� ேததி ெவ�ளி கிழைம காைல 11.00 மணியளவி� நகரா	சி 

அ,வலக�தி� ைவ�- அவசர� �	ட� நைடெப.�. 

/0னிைல:- தி�.ஒ.ராஜாரா�,பி.கா�., 

 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி     தனி அ,வல�, 

நா�: 09.12.2020         ேகாவி�ப	
 நகரா	சி             

 
kd¦w 

T£l 

njÂ 

tçir v© kw¦W« kd¦w¥bghUs¦ 

 

kd¦w¤ 

Ô®khd« 

11.12.2020    !!!Ogiuqz<hm<c!fgvim<sqg<Gm<hm<m!hGkqgtqz<!sqxh<H!sijzgt<!kqm<ml<!
3131.3132.e<! gQp<! '/42/11! Ogic! lkqh<hQm<cz<! sijz! h{qgjt!

Olx<ogit<t! fqi<uig! nElkq! upr<Gl<! ohiVm<M! le<x! kQi<liel<!

fqjxOux<xq!nEh<hq!jug<GliX!fgvim<sq!fqi<uig!Nj{bi<!ose<je!

nui<gtqe<! gck! f/g/w{</! 31668/3131/-4! fit</22/23/3131! Nl<!

Okkqbqm<m!gckk<kqz<!okiquqg<gh<hm<Mt<tK/!-kqz<!gQp<g<g{<muiX!fqkq!

yKg<gQM!osb<K!uvh<ohx<Xt<tK/!

!

fgvim<sqbqe<!ohbi<!

lkqh<hQm<M!

okijg!

)'/Ogicbqz<*!

sqxh<H!sijzgt<!

kqm<m!fqkq!

)'/Ogicbqz<*!

fgvim<sq!

hr<gtqh<H!

)'/Ogicbqz<*!

Ogiuqz<hm<c!

fgvim<sq!
42/11! 37/46! 5/76!

!

Olx<hc! uvh<ohx<x! gckl<! le<xk<kqe<! hii<jug<Gl<?! gQp<gi[l<!

h{qgjt! Olx<hc! fqkq! yKg<gQm<ce<! nch<hjmbqz<! Olx<ogit<tUl<?!

-f<k! h{qgTg<G! fqi<uig!nElkq! ohx! fgvim<sq! fqi<uig!Nj{bi<?!

ose<je! nui<gTg<G! gVk<KV! nEh<hq! jug<gUl<! le<xk<kqe<!

nElkq!Ou{<mh<hMgqxK/ 

த6�மான� 

எ8.4196    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட- 
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    !

u/!
w{</!

!
Oujzbqe<!ohbi<!

sijz
bqe<!
fQtl<!
)gq/lQ*!

sijz!
bqe<!
ngzl<!
)lQ*!

lkqh<!
hQM!
)'/zm<
sk<kqz<*!

2/! uii<M!w{</7!lx<Xl<! 22z<!dt<t!Gjse<!
olbqe<! okV?! Gjse<! GXg<Gk<! okV?!
gilviJi<! okV?! gilviJi<! 2uK?! 3uK!
lx<Xl<!4uK!GXg<Gk<!okV?!OfV!okV?!
gisqviJe<! okV?! hr<gti! 7uK! okV?!
hr<gti! 3uK! okV?! hr<gti! 3uK!
GXg<Gk<! okV.2?3?4?5?! hr<gti! 3uK!
GXg<Gk<! okV?! OuziBkHvl<! 6uK!
GXg<G!olbqe<!okV?!OuziBkHvl<!6uK!
GXg<G.2?3?4uK!okV?!OuziBkHvl<!2uK!
okV!umg<G! hg<gl<?! OuziBkHvl<! 3uK!
okV!umg<G! hg<gl<?! OuziBkHvl<! 3uK!
lx<Xl<! 4uK! GXg<Gk<! okV! lx<Xl<!
OuziBkHvl<! ht<tq! okV! Ngqb!
okVg<gtqz<! gie<gqiQm<! Ohui<! hqtig<!
sijz!lx<Xl<!ucgiz<!njlg<Gl<!h{q/!
!

3/511! 4/96! 295/11!

3/! uii<M!w{</9z<!dt<t!squiJq!fgi<!2uK?!
3uK!GXg<Gk<! okV?! squiJq! fgi<! 4uK!
okV?!okx<G!HKg<gqvill<!3uK!GXg<Gk<!
okV?! fivib{! GV! okV?! oJbzzqki!
fgi<! olbqe<! okV?! oJbzzqki! fgi<!
2?3?4?5! lx<Xl<! 6uK! GXg<Gk<! okV?!
oJbzzqki! fgi<! hqe<hg<g! okV?!
oJbzzqki!fgi<!GXg<Gk<!okV?!!usf<k!
fgi<! 2uK! GXg<Gk<! okV?! usf<k! fgi<!
2uK!GXg<G! 3uK! okV?! gqpg<G! Yjm!
okV?! -z<zk<kii<! fgi<! olbqe<! okV?!
-z<zk<kii<! 2uK?! 3uK?! 4uK! lx<Xl<!
5uK!GXg<Gk<!okV!Ngqb!okVg<gtqz<!
gie<gqiQm<! Ohui<! sijz! lx<Xl<! ucgiz<!
njlg<Gl<!h{q!

3/451! 5/11! 2:6/11!

4/! uii<M!w{</5?23!lx<Xl<!25z<!dt<t!VMC!
gil<hU{<m<?! lqz<! GXg<Gk<! okV.2?3?4!
lx<Xl<! 5uK! okV?! gitqbh<hi<! GXg<Gk<!
okV?! gitqbh<hi<! gil<hU{<m<?! Sgikiv!
nZuzg! sijz?! svliiqbl<le<! Ogiuqz<!
umg<G! GXg<Gk<! okV?! Lk<jkbl<lit<!
GXg<Gk<! okV.2uK! lx<Xl<! 3uK! okV?!
Np<uii<! okV?! Np<uii<! GXg<Gk<! okV.
2?3?! lqz<! okV! sf<K.2?3! lx<Xl<!
Lk<jkbl<lit<! olbqe<! okV! Ngqb!
okVg<gtqz<! gie<gqiQm<! Ohui<! hqtig<!
sijz!lx<Xl<!ucgiz<!njlg<Gl<!h{q!

2/841! 4/86! 251/11!

!
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!

!
 

5/! uii<M! w{</8z<! dt<t! ohiqbsilq! fgi<!
GXg<Gk<!okV?!umg<G!HKg<gqvill<!4uK!
okV?! 4uK! GXg<Gk<! okV.2?3?4?5?6?!
umg<G! HKg<gqvill<! 5uK! okV?! umg<G!
HKg<gqvill<!5uK!GXg<Gk<!okV.2?3?4?5?6?!
umg<G! HKg<gqvill<! 6uK! okV! lx<Xl<!
umg<G!HKg<gqvill<!6uK!GXg<Gk<!okV!
Ngqb! okVg<gtqz<! gie<gqiQm<! Ohui<!
hqtig<!sijz!lx<Xl<!ucgiz<!njlg<Gl<!
h{q!

3/651! 4/71! 329/11!

6/! uii<M! w{</5?6! lx<Xl<! 7z<! dt<t!
sr<gvzqr<gHvl<! Olx<G! 6uK! okV?! 7uK!
okV?! 8uK! okV?! 9uK! okV?! :uK!
okV?! :uK! GXg<Gk<! okV?!
sr<gvzqr<gHvl<! gqpg<G! 2?3?4?5uK! okV?!
OuziBkHvl<! 7uK! okV?! svliiqbl<le<!
Ogiuqz<! olbqe<! okV?! svliiqbl<le<!
Ogiuqz<! 2?3?4! lx<Xl<! 5uK! okV!Ngqb!
okVg<gtqz<! gie<gqiQm<! Ohui<! hqtig<!
sijz!lx<Xl<!ucgiz<!njlg<Gl<!h{q!

4/346! 5/31! 368/11!

7/! uii<M! w{</27! lx<Xl<! 28z<! dt<t!
gmjzg<giv! okV! 2uK?! 3uK?! 4uK?!
5uK?! 6uK?! 7uK! GXg<Gk<! okV?!
osg<gc!2uK!okV?!osg<gc!2uK?!3uK?!
4uK?! 5uK! GXg<Gk<! okV?!
hk<kqvgitqbl<le<! Ogiuqz<! okV?!
hk<kqvgitqbl<le<! Ogiuqz<! GXg<Gk<!
okV?! Ovim<miq! okV?! kr<gl<le<! Ogiuqz<!
2uK?!3uK?!4uK!GXg<Gk<!okV?!Dv{q!
2uK?!3uK?!4uK!GXg<Gk<!okV!lx<Xl<!
nl<Ohk<gii<! okV! Ngqb! okVg<gtqz<!
gie<gqiQm<! Ohui<! hqtig<! sijz! lx<Xl<!
ucgiz<!njlg<Gl<!h{q!!

3/621! 4/51! 284/11!
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8/! uii<M!w{</8?9?:!lx<Xl<! 21z<!dt<t!ut<Tui<!

fgi<! 5uK! okV?! ut<Tui<! fgi<! 5uK!

GXg<Gk<!okV.2?3?!ut<Tui<!fgi<!4uK!okV?!

gVh<hsilq! N^<hk<kqiq! okV?! hvlsqul<!

kQh<ohm<c! okipqx<sijz! sijz?! hvlsqul<!

kQh<ohm<c! okipqx<sijz! GXg<Gk<! okV?!

gmjzB,i<! sijz! 7uK! okV?! givGxqs<sq!

nV{iszl<! okV?! ut<Tui<! fgi<! gituisz<!

-xg<gl<!gqpg<G!okV?!ut<Tui<!fgi<!5!ukqz<!

-Vf<K! 3uK! GXg<Gk<! okV?! fivib{! GV!

okV!-xg<gl<?!ut<Tui<!fgi<! 4uK!GXg<Gk<!

okV.2?!Okui<!hch<hgl<!-xg<gl<?!squiJq!fgi<!

2uK! okV?! wl</JQ/Ni<! fgi<! GXg<Gk<! okV?!

wl</JQ/Ni<! fgi<!GXg<Gk<! okV.2?3?4?5?6! lx<Xl<!

7uK! okV! Ngqb! okVg<gtqz<! gie<gqiQm<!

Ohui<! hqtig<! sijz! lx<Xl! ucgiz<!

njlg<Gl<!h{q!

3/::6! 4/:1! 337/11!

9/! uii<M! w{</3! lx<Xl<! 4z<! dt<t! fmviJHvl<!

lgiviJi! Ogiuqz<! okV?! hSl<ohie<! fgi<!

okx<G!!olbqe<!okV?!hSl<ohie<!fgi<!okx<G!

2uK?!3uK?! 4uK!GXg<Gk<!okV?!hSl<ohie<!

fgi<! olbqe<! okV! sf<K?! fmviJHvl<! Olx<G!

:uK! okV! gjmsq?! fmviJHvl<! Olx<G! :uK!

okV.2uK?!3uK?!4uK?!5uK!GXg<Gk<!okV?!

2! TO! 3uK! GXg<Gk<! okV?! 4! TO! 3uK!

GXg<Gk<! okV?! hSl<ohie<! fgi<! 2uK?! 3uK?!

lx<Xl<! 4uK! GXg<Gk<! okV! Ngqb!

okVg<gtqz<! gie<gqiQm<! Ohui<! hqtig<! sijz!

lx<Xl!ucgiz<!njlg<Gl<!h{q!

3/266! 5/26! 287/11!
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:/! uii<M! w{</41?42?43?44?45! lx<Xl<! 46z<! dt<t!
kqVlr<jg!fgi<!2uK!okV?!kqVlr<jg!fgi<!2uK!
GXg<Gk<! okV! )hii<g<! nVgqz<*?! kqVlr<jg! fgi<!
3uK! okV?! kqVh<hkq! gizeq! 2uK! lx<Xl<! 3uK!
okV?! kqVh<hkq! gizeq! 3uK! GXg<Gk<! okV?!
si <̂kqiq! fgi<! )hivkq! fgi<! ht<tq! hqe<Hxl<*?!
si <̂kqiq! fgi<! )gU{qbe<! ht<tq! nVgqz<*?! OJikq!
fgi<! 2uK! lx<Xl<! 3uK! okV! )gpqh<hjx!
wkqi<Hxl<*?OJikq! fgi<! TO! gV{ifqkq! fgi<!
-j{h<Hs<! sijz?! OJikq! fgi<! TO! gV{ifqkq!
fgi<! 2uK! GXg<Gk<! okV?! OJikq! fgi<! olbqe<!
sijzbqz<!dt<t!2uK?!3uK?!4uK!lx<Xl<!5uK!
GXg<Gk<! okV?! OJikq! fgi<! gilviJi<! noue<B,!
okV?!wuov^<m<!ht<tq!sijz?!OJikq!fgi<!Olx<G!
GXg<Gk<! okV! Ngqb! okVg<gtqz<! Ohui<!
-bf<kqvl<! &zl<! kii<! sijz! lx<Xl<! ucgiz<!
njlg<Gl<!h{q!

4/531! 6/61! 346/11!

21/! uii<M! w{</31?33?34?35?37?3:! lx<Xl<! 41z<! dt<t!
dpui<! sf<jk! okV! )sv <̂ukq! laiz<!nVgqz<*?!
km<sq{i!&i<k<kq!Ogiuqz<!okV?!sQequis!ng<vaiv!
okV! )uqOugl<! cviuz<̂ <! nVgqz<*?!
likir<Ogiuqz<!okV!TO!Dv{q!okV!-j{h<Hs<!
sijz?! hivkq! fgi<! Olm<Mk<! okV! okx<G! hg<g!
olbqe<! sijz?! hivkq! fgi<! Olm<Mk<! okV! okx<G!
hg<gl<! 2uK! lx<Xl<! 3uK! okV?! lgiguq! fgi<?!
oke<xz<! fgi<?! uQvuiR<sq! fgi<! umg<G! GXg<Gk<!
okV.2?3?4?5?6?7?8?9?:?21?!gqV]<{e<! Ogiuqz<!sijz!
lx<Xl<! hqe<Hx! sijzbqz<! Ohui<! -bf<kqvl<!&zl<!
kii<!sijz!lx<Xl<!ucgiz<!njlg<Gl<!h{q!
!

3/361! 6/11! 261/11!

22/! uii<M! w{</32?35?36?37! lx<Xl<! 39z<! dt<t!
uQvuiR<sq! fgi<! Olx<G! 2uK! lx<Xl<! 3uK!
GXg<Gk<! okV?! gkqOvse<! Ogiuqz<! olbqe<!
sijzbqz<! dt<t! GXg<Gk<! okV! )HT <̂mii<!
gl<oheq! nVgqz<*?! JlQe<! Ohm<jm! 2uK! lx<Xl<!
3uK! okV?! dpui<! sf<jk! sijz! )kr<glbqz<!
fjgg<gjm! nVgqz<*?! sQequis! ng<vaiv! okV!
TO! -vbqz<Ou! Ogm<?! ge<eq! uqfibgi<! Ogiuqz<!
okV?! hii<g<! gqpg<G! sijz! 2uK! lx<Xl<! 3uK!
GXg<Gk<! okV?! hii<g<! Olx<G! sijz! 2uK!
GXg<Gk<! okV! Ngqb! okVg<gtqz<! gie<gqiQm<!
Ohui<! hqtig<! sijz! lx<Xl! ucgiz<! njlg<Gl<!
h{q!

3/151! 5/11! 257/11!

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 
 

23/! uii<M! w{<.2?3?4&21z<! dt<t! Olx<G!

fmviJHvl<! 4?8?9uK! okV?! gqpg<G!

fmviJHvl<! 2?4?6?7?8?9?:uK! okV?! kqzgi<!

fgi<!olbqe<!OviM?!hSl<ohie<!fgi<!olbqe<!

okV?! ut<Tui<! fgi<! 5&6uK! olbqe<!

okV?! ^<Omm<! Ohr<g<! gizeq! hqe<Hxl<!

GXg<Gk<! okV! Ngqb! okVg<gtqz<! Ohui<!

hqtig<! sijz! lx<Xl<! ucgiz<! njlg<Gl<!

h{q< 

3/5:1! 4/91! 329/11!

24/! uii<M!w{<.5?7?8&:z<!dt<t!ut<Tui<!fgi<!

3uK! olbqe<! OviM?! OuziBkHvl<! 4?5uK!

okV?! OuziBkHvl<! lbie! OviM?! gif<kq!

]i! lqz<! okV! Ngqb! okVg<gtqz<! Ohui<!

-bf<kqvl<! &zl<! kii<! sijz! lx<Xl<!

ucgiz<!njlg<Gl<!h{q!

2/786! 5/61! 236/11!

25/! uii<M! w{<.27?28z<!dt<t! 2?3uK!osg<gck<!

okV?! fimii<! ht<tq! okV?! ht<tquisz<!

okV?!hk<kqvgitqbl<le<! 2uK!okV!Ngqb!

okVg<gtqz<! Ohui<! hqtig<! sijz! lx<Xl<!

ucgiz<!njlg<Gl<!h{q!

2/361! 5/21! 223/11!

26/! uii<M! w{<.37?3:z<! dt<t! lf<kqk<Okih<H!

olbqe<! OviM?! gkqOvse<! Ogiuqz<<! OviM!

)Ni<k<kq! laiz<! Lkz<! U.P.M.S! ht<tq!

ujv*!Ngqb!sijzgtqz<! Ohui<!-bf<kqvl<!

&zl<! kii<! sijz! lx<Xl<! ucgiz<!

njlg<Gl<!h{q!!

3/711! 7/11! 311/11!

27/! uii<M! w{<.38?39?3:?43?44z<! dt<t!

our<gOm]<! fgi<! GXg<Gk<! okV!

osthig<bi!laiz<!nVgqz<?!n{<{i!fgi<!

olbqe<! OviM?! lf<kqk<Okih<H! OviM!

2?3?4?5?6uK!GXg<Gk<!okV!gqpg<Gh<!hg<gl<?!

uQvuiR<sq! fgi<! olbqe<! OviM! Lkz<!

n{<{i! fgi<! -j{h<H! sijz?! uQvuiR<sq!

fgi<! olbqe<! OviM! okx<G!GXg<Gk<! okV?!

ug<gQz<! okV?! )Og/JQ/gqtqeqg<! nVgqz<*?!

hSuf<kje!olbqe<!OviM!gqpg<G!GXg<Gk<!

2uK!lx<Xl<!6uK!okV?!hivkq!fgi<!3uK!

GXg<Gk<! okV! Ngqb! okVg<gtqz<! Ohui<!

-bf<kqvl<! &zl<! kii<! sijz! lx<Xl<!

ucgiz<!njlg<Gl<!h{q!

3/3:1! 6/11! 276/11!
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!!!!

nZuzgnZuzgnZuzgnZuzg!!!!Gxqh<H;Gxqh<H;Gxqh<H;Gxqh<H;.!!!!le<xl<!nElkqg<gzil</!

fgi<le<x!kQi<lie!w{<;!52:fgi<le<x!kQi<lie!w{<;!52:fgi<le<x!kQi<lie!w{<;!52:fgi<le<x!kQi<lie!w{<;!52:7777!fitfitfitfit</!22/23/313122/23/313122/23/313122/23/3131!

kQikQikQikQi<< <<liel<!;liel<!;liel<!;liel<!;!nElkqg<gh<hm<mK/!

Ogih<H!w{<!6146Ogih<H!w{<!6146Ogih<H!w{<!6146Ogih<H!w{<!6146/3131313131313131/-2-2-2-2 
 

28/! uii<M! w{<.38?42?43?44z<! dt<t! hivkq! fgi<!

)nl<Ohk<gi<! fgi<*! lx<Xl<! 2?3?4?5uK!

GXg<Gk<! okV?! hSuf<kje! olbqe<! OviM!

Olm<M! 2uK! GXg<Gk<! okV! lx<Xl<!

3?4?5uK! gqpg<Gk<! okV?! ug<gQz<! GXg<Gk<!

okV!)osz<ul<!gqtqeqg<!wkqiqz<*?!uQvuiR<sq!

fgi<! :uK! GXg<Gk<! okV! lx<Xl<! gim<M!

fibg<gi<! okV! 2?3uK!Ngqb! okVg<gtqz<!

Ohui<! hqtig<! sijz! ! lx<Xl<! ucgiz<!

njlg<Gl<!h{q!

3/717! 5/41! 291/11!

! olik<kl<olik<kl<olik<kl<olik<kl<!!!! 51/63751/63751/63751/637!!!! ....!!!! 4211/114211/114211/114211/11!!!!
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ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

சாதாரண� �	ட� 

           நிக�� விகா� வ�ட� மா�கழி தி�க� 15, நா�: 31.12.2020� ேததி 

வியாழ0 கிழைம காைல 11.00 மணியளவி� நகரா	சி அ,வலக�தி� 

ைவ�- சாதாரண �	ட� நைடெப.�. 

/0னிைல:- தி�.ஒ.ராஜாரா�,பி.கா�., 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி             தனி அ,வல�, 

நா�: 29.12.2020         ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

 
kd¦w kd¦w kd¦w kd¦w 

T£l T£l T£l T£l 

njÂnjÂnjÂnjÂ    

tçir vtçir vtçir vtçir v© kw¦W« kd¦w¥bghUs¦© kw¦W« kd¦w¥bghUs¦© kw¦W« kd¦w¥bghUs¦© kw¦W« kd¦w¥bghUs¦    

 

kd¦w¤ kd¦w¤ kd¦w¤ kd¦w¤ 

Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«Ô®khd«    

31.12.2020 ெபா�� எ8: 1 
      ெப�ெகா�ைள ேநாயாக {Pandemic} உ�ெவC�-�ள 

ெகாேரானா (ேகாவி	—19) ைவரG ெதாH. ச�வேதச பரவலி0 

காரணமாக ேபா��கால அ
<பைடயி� தC<= பணிக� 

ேமHெகா�ள ேவ8
யி�<பதா,�, ஒ�/ைற பய0பC�த��
ய 

(Single use) /ககவச� 20000 எ8ண� ச<ைள ெசIய 21.07.2020� 

விைல<=�ளி ெபற<ப	ட-. இதி� கீMக8ட இர8C 

விைல<=�ளிக� வர<ெபH.�ளன.  

  வர<ெபHற விைல<=�ளிகளி� :ைறவான 

விைல<=�ளி அளி�த Ramya Textiles, 65A/3,  Pambalamman Kovil 

Street, Chettiyarpatti, Rajapalayam Taluk,  Virudhunagar District.  

விைல<=�ளியிைன ஏHகலா�. ெசலவின� ெதாைக ம0ற அ>மதி 

ேவ8ட<பCகிற-.  

அ�வலக �றி	
 ::-   

  (அ) ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

 (ஆ) ெப�ெகா�ைள ேநாயாக (Pandemic) உ�ெவ#$%�ள  

ெகாேரானா (ேகாவ()-19) ைவர, ெதா-. ச0வேதச பரவலி� 

வ.     
எ8. 

ெபய� மH.� /கவ� ெதாைக O. 

1. Tirunelveli District Contract Labour’s Service 

Industrical Cooperative Society Ltd., 

Sankarankovil Road,  Tirunelveli – 627 006. 

Rs.10.00 + GST 5% 

2. Ramya Textiles 

65A/3,  Pambalamman Kovil Street, 

Chettiyarpatti, Rajapalayam Taluk,   

Virudhunagar District.  

Rs.8.00 + GST 5% 

த6�மான� 

எ8.4197    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
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காரணமாக ேபா0�கால அ2	பைடய(� அவசர அவசிய$ைத 4�ன5)# 

வ(ைல	
�ள5 ேகா6யைத7�, �ைறவான வ(ைல	
�ள5 அள5$த 
Ramya Textiles, 65A/3, Pambalamman Kovil Street, Chettiyarpatti, 

Rajapalayam Taluk, Virudhunagar District.  நி.வன$தி� 

வ(ைல	
�ள5ய(ைன அ9கீக6�கலா�.              

ந.க.எ<. 1840/2020/எ=1 
 ெபா�� எ8: 2 

               இRநகரா	சி ெபாறியிய� பி�வி,�ள :
ந6� 
வாகன�TN69Y8077H: த:திSசா0. ெப.� ெபா�	C வாகன�தி0 

ப�-க� ச�ெசIT� பணி�: 02.12.2020 அ0. விைல<=�ளிக� 
ெபற<ப	டதி�, 

1. N.A. Rahamathullah Automobile 
works, Kovilpatti 

93, 856/-  :ைறU 

2. Sitthiq Automobile  works & 
Service  Lubrication,  Kovilpatti. 

96, 750/-  அதிக� 

            ேமHக8ட விைல<=�ளிகளி� :ைறவான 
விைல<=�ளி ேகா�T�ள N.A.Rahamathullah Automobile works, Kovilpatti 

நி.வன�தி0 விைல<=�ளிைய ஏHக ம0ற�தி0 அ>மதி 
ேவ8ட<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:- 

1) ம0ற� அ>மதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள� அவ�களி0 /0அ>மதி ெபH. 

ேவைல உ�திரU வழ�கியைத ம0ற� 
அ>மதி�கலா�.  

ந.க.எ8.4998/2020/இ1 

த6�மான� 

எ8.4198    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 

 ெபா�� எ8: 3 
                ேகாவ(>ப)2 நகரா)சிய(> ?@ைம இBதியா 

தி)ட$தி� கீC திறBத ெவள5ய(> மல� கழி$தல-ற நகரா)சியாக 
அறிவ(�க	ப)# (ODF+) ெதாட0B% அ$தைகய நிைல 
கைட	ப(2�க	ப)# வ�கிற%. த-ேபா% அத� அ#$த நிைல 
(ODF+) சா�. ெப.வத-��, GFC STAR RATING ெப.வத-� நகரா)சி 
ப>ேவ. நடவ2�ைககைள ேம-ேகா<# வ�கிற%. அத� ஒ� 
ப�தியாக, இBநகரா)சிய(> தினச6 நாள5தழி> 04.11.2020 அ�. 
வ(ள�பர� ெச@ய	ப)ட%.  

               எனேவ, ேகாவ(>ப)2 நகரா)சிய(> திறBத 
ெவள5ய(> மல� கழி��� பழ�க� இ>லாத (ODF+) 

நகரா)சியாகF�, GFC STAR RATING ெப.வத-� ெதாட0 பண(க� 
ேம-ெகா�ளF� அத-கான உ$ேதச ெசலவ(ன$ெதாைக �.50,000/- 
ம�ற$தி� அ�மதி ேவ<ட	ப#கிற%. 
அ�வலக �றி	
 :-   ம�ற� அ�மதி�கலா�. 
(ந.க.எ<.2162/2017/எ=1) 

த6�மான� 

எ8.4199    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
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 ெபா�� எ8: 4 

   இRநகரா	சி -<=ரU பணியாள�க�, -<=ரU 

பணி ேமHபா�ைவயாள�க�, மக<ேப. ஆயா, ஓ	Cந�க�, 

-ல�:ன�, அ,வலக உதவியாள�க� மH.� ெபாறியிய� பி�U 

பணியாள�க\�: 2020-2021� ஆ8
H: ச�ீைடக� வழ�க மH.� 

ைதய� �லிT� ேச��- உ�ேதச ெசலவின� ெதாைக 

O.4.00இல	ச�திH:�, அர] அ�கீகார� ெபHற நி.வன�திH: 

வழ�:வதH:� ம0ற அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-. 

அ�வலக �றி	
 :-   ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.4477/2019/எS1 

த6�மான� 

எ8.4200    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 

 ெபா�� எ8: 5 
   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�:	ப	ட ப:திகளி� 
நைடெபH. வ�� தி	ட<பணிக� /தலைமSச� 
வ�ைகையெயா	
 நாளிதMகளி� விள�பர� ெசIய<ப	C�ள-. 
ேம,�, தி	ட<பணிக� :றி�- நாளிதழி� ப	
ய� ெதாைக 
மாைல தமிழக� நாளித��: O.14,700/-ைய வழ�:வதH: 
ம0ற�தி0 அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-. 
அ�வலக �றி	
 :-   ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.4435/2019/இ1 

த6�மான� 

எ8.4201    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 

 ெபா�� எ8: 6 
      இRநகரா	சி பராம<பி� உ�ள மி0விள�: 
பராம�<= வாகன� TN69Y1070 Hகான இ0G^ர0G ஆ:� 

ெசலவின� ெதாைக O.19,666/-ைய United  India Insurance Company 

Limited Kovilpatti எ0ற நி.வன�திH: ம0ற�தி0 அ>மதி 
ேவ8ட<பCகிற-.  
அ,வலக :றி<=:-  ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.5520/2020/இ1  

த6�மான� 

எ8.4202    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 

 ெபா�� எ8: 7 
         ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� பணி=�T� -<=ரU 
பணியாள�க�, -<=ரU பணி ேமHபா�ைவயாள�க� மH.� 

ஓ	Cந�க\�: 2020-2021� ஆ8
H: காலணிக� அர] 
அ�கீகார� ெபHற நி.வன�திலி�R- ெபH. வழ�கU� 

அதHகான உ�ேதச ெசலவின� ெதாைக O.75000/-�:� ம0ற 
அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:-  ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.8562/2018/எS1  

த6�மான� 

எ8.4203    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
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 ெபா�� எ8: 8 

                         ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�: ெசாRதமான அறிஞ� 
அ8ணா ேப�R- நிைலய� ேமH: ப:தியி� உ�ள இ�ச�கர வாகன� 

நி.�-� �ட�தி� க	டண� வ^� ெசIT� உ�ம�திH: 15.12.2020� 
ேததியி� ெபா- ஏல� மH.� ஒ<பRத<=�ளி நைடெபHற-. ேமHகா`� 
ெபா- ஏல� மH.� ஒ<பRத<=�ளி நைடெபHறதி�, கீM�கா`� 
விபர<ப
 இர8C ஒ<பRத<=�ளிக� வர<ெபH. தனி�தனியாக 
ைவ<=�ெதாைக ெச,�த<ப	C�ள-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ேமHகா`� விபர<ப
 இர8C நப�களி� ஓரா8C :�தைக 

உ�ம� உய�Rத ப	ச ஏல�ேக�வி ெதாைக O.27,50,000/-H: 
தி�.எ�.பா8
யராa எ0பவ� ஏல� ேகா�T�ளா�. எனேவ உய�Rதப	ச 

ஏல�ெதாைக O.27,50,000/- ேகா�ய தி�.எ�.பா8
யராa எ0பவ��:  
அ8ணா ேப�R- நிைலய� ேமH: ப:தியி� உ�ள இ�ச�கர வாகன 

கா<பக�ைத 01.01.2021 /த� 31.12.2023 வைர உ�ள கால�திH: 
:�தைக இன ெபா- ஏல� நிபRதைனகளி0ப
, நட�தி ெகா�\� உ�ம� 
ஒ<பைட<= ெசIவதH: ம0ற� அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-.  
அ,வலக :றி<=:-  ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.9856/2014/அ3 

வ.           
எ8 

:�தைகதார� ெபய� மH.� 
/கவ� 

ஓரா8C :�தைக உ�ம�  
உய�Rத ப	ச ெபா- ஏல� 

ேகா�ய ெதாைக  (O) 
1 தி�.எ�.ராமSசRதிர0,  

41
, கGb�பாI ெத� 

திலக� நக� 
ேகாவி�ப	
 

                     26,70,000/- 
                  (ெபா- ஏல�) 
 

2 தி�.எ�.பா8
யராa 

16,வ.உ.சி நக�,  4-வ- ெத�,  
ேகாவி�ப	
   

                      27,50,000/- 
                 (ெபா- ஏல�) 
  

த6�மான� 

எ8.4204    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 

 ெபா�� எ8: 9 
   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி அ8ணா ேப�R- நிைலய� 
தைர�தள� கிழ�: ப:தியி� உ�ள க	டண கழி<பைற மH.� 

:ளியலைற உபேயாகி�க க	டண� வ^� ெசIT� உ�ம�தH: 15.12.2020� 
ேததியி� ெபா-ஏல�/ ஒ<பRத<=�ளி நைடெபHற-.   ேமHகா`� 
ெபா-ஏல� மH.� ஒ<பRத<=�ளி நைடெபHறதி�, தி�.ேக.பி.ராஜேகாபா� 

எ0பவ� 15.12.2020� ேததியில ெபா-ஏல�தி� ஓரா8C :�தைக உ�ம� 

ெதாைக O.6,60,000/-ேகாT�ளா�.   எனேவ அ8ணா ேப�R- நிைலய� 
தைர�தள� கிழ�: ப:தியி� உ�ள க	டண கழி<பைற மH.� 
:ளியலைற உபேயாகி�க க	டண� வ^� ெசIT� உ�ம�திைன 
தி�.ேக.பி.ராஜேகாபா� எ0பவ� ேகா�ய ஓரா8C :�தைக�: ெதாைக 

O.6,60,000/-H: 01.01.2021 /த� 31.12.2023 வைர ஆ8C :�தைக உ�ம� 
வழ�க ம0ற�தி0 அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:-  ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.9856/2014/அ3 

த6�மான� 

எ8.4205    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
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 ெபா�� எ8: 10 

              ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�: ெசாRதமான அறிஞ�அ8ணா ேப�R- 

நிைலய� கிழ�: ப:தி /த�தள கைட எ8. 16H:  15.12.2020� ேததியி� 
ெபா- ஏல� மH.� ஒ<பRத<=�ளி நைடெபHற-. ேமHகா`� ெபா- ஏல� 
மH.� ஒ<பRத<=�ளி நைடெபHறதி�, கீM�கா`� விபர<ப
 இர8C 
ஒ<பRத<=�ளிக� வர<ெபH. தனி�தனியாக ைவ<=�ெதாைக 
ெச,�த<ப	C�ள-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         ேமHகா`� விபர<ப
 இர8C நப�களி� மாதவாடைக 

உய�Rத ப	ச ஒ<பRத<=�ளி ெதாைக O.5200/-H: தி�.எ�.ராேஜc:மா� 
எ0பவ� ஒபபRத<=�ளி  ேகா�T�ளா�. எனேவ உய�Rதப	ச ஒ<பRத<=�ளி 

O.5200/- ேகா�ய  தி�.எ�.ராேஜc:மா� எ0பவ��: அறிஞ�அ8ணா 

ேப�R- நிைலய� கிழ�:ப:தி /த�தள� கைட எ8.16ஐ 01.01.2021 /த� 

31.12.2023 வைர ஒeெவா� f0றா8C கால�திH: :�தைக இன ெபா- 
ஏல� நிபRதைனகளி0ப
, நட�தி ெகா�\� உ�ம� ஒ<பைட<= ெசIவதH: 
ம0ற� அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-.  
அ,வலக :றி<=:-  ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.9856/2014/அ3 

 

வ.  
எ8 

:�தைகதார� ெபய� மH.� 
/கவ� 

உய�Rத ப	ச மாத வாடைக                    
ஒ<பRத<=�ளி ேகா�ய  

ெதாைக             
(O) 

1 தி�.ஜி.ெச�ல<பா8
ய0,  
41/1, வட�:ெத�.  
லி�க<ப	
. 
ேகாவி�ப	
 

 

4500/- 
(ஒ<பRத<=�ளி) 

 

2 தி�.எ�.ராேஜc:மா� 
த/ெப.பி./�-<பா8
, 
635,ேக/6, காமராஜ�நக� 
ேகாவி�ப	
.  

5200/- 

(ஒ<பRத<=�ளி) 

த6�மான� 

எ8.4206    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 

 ெபா�� எ8: 11 
                  ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�: ெசாRதமான =-�கிராம� 

ெமயி0ேராC கைட எ8.9H: 15.12.2020� ேததியி� ெபா- ஏல� மH.� 
ஒ<பRத<=�ளி நைடெபHற-. ேமHகா`� ெபா- ஏல� மH.� ஒ<பRத<=�ளி 
நைடெபHறதி�, கீM�கா`� விபர<ப
 இர8C ஒ<பRத<=�ளிக� வர<ெபH. 
தனி�தனியாக ைவ<=�ெதாைக ெச,�த<ப	C�ள-. 
 
 
 
 
 
 
 

த6�மான� 

எ8.4207    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
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வ. 
எ8 

:�தைகதார� ெபய� மH.� 
/கவ� 

உய�Rத ப	ச மாத வாடைக                    
ெபா-ஏல� ேகா�ய ெதாைக               

(O) 
1 தி�.ேக./�-�கி�cண0,  

131, வட�:=-�கிராம�ெத�-1.  
ேகாவி�ப	
 

 2600/- 
                (ெபா- ஏல�) 

 

2 தி�மதி.எ�. சதீா 
57ஏ, வட�:=-�கிராம�ெத�-1  
ேகாவி�ப	
   

ேக�வி எழவி�ைல 
(ெபா- ஏல�) 

  

                    ேமHகா`� விபர<ப
 இர8C நப�களி� மாதவாடைக 

உய�Rத ப	ச ஏல�ேக�வி ெதாைக O.2600/-H: தி�.ேக./�-�கி�cண0 

எ0பவ� ஏல� ேகா�T�ளா�. எனேவ உய�Rதப	ச ஏல�ெதாைக O.2600/-
ேகா�ய தி�.ேக./�-�கி�cண0 எ0பவ��:  =-�கிராம� ெமயி0ேராC 

கைட எ8.9ஐ  01.02.2021 /த� 31.01.2023 வைர ஒeெவா� f0றா8C 
கால�திH: :�தைக இன ெபா- ஏல� நிபRதைனகளி0ப
, நட�தி ெகா�\� 
உ�ம� ஒ<பைட<= ெசIவதH: ம0ற� அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-.  
அ,வலக :றி<=:-  ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.9856/2014/அ3 
 

 ெபா�� எ8: 12 
                  அர] மாநில சாைலயான ம-ைர – க0னியா:ம� சாைல கி.மீ 

90/10 வல-=ற� தி�.].ெஜய�:மா� எ0பவ��: ஆவி0பா� நிைலய� 
fலமாக பா� ெபா�	க� விHபைன ெசIவதH: ஆவி0ெப	
 கைட அைம�க 
இட� ஆIU ெசI- உ�ய தைடயி�லா சா0. வழ�க ேகா� வர<ெபH.�ள 
உதவி ேகா	ட<ெபாறியாள�, ெநCiசாைல�-ைற க.(ம).ப. ேகாவி�ப	
 
அவ�களி0 க
த� ந.க.எ8.301/2020 நா�.19.10.2020 ம0ற�தி0 பா�ைவ�: 
ைவ�க<பCகிற-.   
           ேம,� ேமHப
 ஆவி0 ெப	
 கைட அைம�க அ>மதி ேகா�� 
இடமான- அர] மாநில சாைலயான ம-ைர – க0னியா:ம� சாைல கி.மீ. 90/10 
வல-=ற�.  ேமHப
 இடமான- நகரளைவ ஆவண�களி0ப
 டU8 ச�ேவ           

வா�C--D, பிளா� எ8.6, நகரளU எ8.2Pt--� ெநCiசாைல�-ைற�: 
பா�திய<ப	ட ம-ைர – க0னியா:ம� சாைலயி� அைமகிற- மH.� ேமHப
 
இடமான- ெநCiசாைல�-ைறயி0 க	C<பா	
0 கீM உ�ள சாைல ஆ:�.  
எனேவ ேமHப
 இட�தி� ஆவி0 பாலக� ைவ�- ெகா�ள ஆ	ேசபமி0ைம 
சா0.� ெபH.�ெகா8C உ�ய எ0ற நிபRதைனTட0 தைடயி0ைம சா0. 
வழ�க ம0ற�தி0 அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:-   

                                          ம>தார� காவ�-ைறயி� ேமHக8ட ஆவி0பாலக� 
ைவ�க ஆ	ேசபமி0ைம இ�ைல என கிழ�: காவ� நிைலய�தி� க
த� 
சம�<பி�-�ளா�.   எனேவ அ>மதி ேகா�ய இட�தி� ஆவி0ெப	
 
கைடயான- ெபா-ம�க\�:�, ேபா�:வர�திH:� மைழந6� வ
கா� 
ஓைடக\�:� இைடj. ெசIய��டா- எனU� ெநCiசாைல�-ைற�: 
உ�ய இடமான- பிHகால�தி� ேதைவ<பC� ப	ச�தி� எeவித 
/0அறிவி<=மி0றி ஒ<பைட�க ேவ8C�. ஆ8ெடா0.�: ஆவி0பாலக� 
நட�-வதHகான ஆ�கிரமி<= க	டண� O.9,000/- (OபாI ஒ0பதாயிர� ம	C�) 
ஆ.மாத கால�திH: ஒ�/ைற O.4,500/-வ 6த� நகரா	சி க�kல�தி� ெச,�த 

த6�மான� 

எ8.4208    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 



14 

 

ேவ8C� எ0ற நிபRதைனயி0ப
 தைடயி0ைம சா0. வழ�க ம0ற� 
அ>மதி வழ�கலா�. 

ந.க.எ8.4803/2020/எ<1 
 ெபா�� எ8: 13 

   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி எ�ைகயி>� ேகாவி�ப	
 – 
கடைலj� – /�தலா=ர� – ேப�ேலாவ0ப	
 – பி�ைளயா�ந�த� – 

சாைல கி.மீ 0/8 தி�.ஆ�.ம�யதாG எ0பவ��: ஆவி0பா� நிைலய� 
fலமாக   பா� ெபா�	க� விHபைன ெசIவதH: ஆவி0 ெப	
 
கைட அைம�க இட� ஆIU ெசI- உ�ய தைடயி�லா சா0. வழ�க 
ேகா� வர<ெபH.�ள உதவி ேகா	ட<ெபாறியாள�, 
ெநCiசாைல�-ைற க.(ம)ப. ேகாவி�ப	
 அவ�களி0 க
த� 
ந.க.எ8.30/2020 நா�.26.08.2020 ம0ற�தி0 பா�ைவ�: ைவ�க<பCகிற-.  
               ேம,� ேமHப
 ஆவி0ெப	
 கைட அைம�க அ>மதி 
ேகா�� இடமான- கடைலj�– /�தலா=ர� – ேப�ேலாவ0ப	
 – 
பி�ைளயா�ந�த� – சாைல கி.மீ. 0/8. ேமHப
 இடமான- நகரளைவ 
ஆவண�களி0ப
 டU8 ச�ேவ வா�C D, பிளா� எ8.6, நகரளU 
எ8.67Pt-� ெநCiசாைல�-ைற�: பா�திய<ப	ட கடைலj� ேரா	C 
ப:தியி� அைமகிற- மH.� ேமHப
 இடமான- 
ெநCiசாைல�-ைறயி0 க	C<பா	
0 கீM உ�ள சாைல ஆ:�. 
எனேவ ேமHப
 இட�தி� ஆவி0 பாலக� ைவ�-ெகா�ள 
ேபா�:வர�- மH.� காவ�-ைற ஆ	ேசபமி0ைம சா0.� 
ெபH.�ெகா8C ெநCiசாைல-ைறயி0 /ைறயாக அ>மதி 
ெபH.�ெகா�ள ேவ8C� எ0ற நிபRதைனTட0 தைடயி0ைம 
சா0. வழ�க ம0ற�தி0 அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:-   

                                                    அ>மதி ேகா�ய இட�தி� ஆவி0ெப	
 
கைடயான- ெபா-ம�க\�:�, ேபா�:வர�திH:� மைழந6� வ
கா� 
ஓைடக\�:� இைடj. ெசIய��டா- எனU� 
ெநCiசாைல�-ைற�: உ�ய  இடமான- பிHகால�தி� ேதைவ<பC� 
ப	ச�தி� எeவித /0 அறிவி<=மி0றி ஒ<பைட�க ேவ8C�. 
ஆ8ெடா0.�: ஆவி0பாலக� நட�-வதHகான ஆ�கிரமி<= 

க	டண� O.9,000/- (OபாI ஒ0பதாயிர� ம	C�) ஆ.மாத கால�திH: 

ஒ�/ைற O.4,500/-வ 6த� நகரா	சி க�kல�தி� ெச,�த ேவ8C� 
எ0ற நிபRதைனயி0ப
 தைடயி0ைம சா0. வழ�க ம0ற� அ>மதி 
வழ�கலா�.   

ந.க.எ8. 3927/2020/எ<1 

த6�மான� 

எ8.4209    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
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 ெபா�� எ8: 14 

   இRநகரா	சி ெபா-]காதார<பி�U வாகன� 
எ8.TN69R4926            த:திSசா0. கால� /
வைடவதா� 
த:திSசா0. ெப.வதH: வாகன�தி� உ�ள ப�-கைள 
ச�ெசIவதH:�, இதHகான உ�ேதச ெசலவின� ெதாைக O.1,00,000/-
�:� ம0ற அ>மதி�: ேவ8ட<பCகிற-.  
அ,வலக :றி<=:-  ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.5551/2020/எS1 

த6�மான� 

எ8.4210    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 

 ெபா�� எ8: 15 
  இRநகரா	சி ெபா- ]காதார<பி�U வாகன� 
எ8.TN69R4926 த:திSசா0. கால� /
வைடவதா� த:திSசா0. 

ெப.வதH: வாகன�தி� உ�ள ப�-கைள ச�ெசIவதH: 11.12.2020 
ேததியி� விைல<=�ளி ெபற<ப	ட-. இதி� கீMக8ட இர8C 
விைல<=�ளிக� வர<ெபH.�ளன.   

வ.  
எ8. 

ெபய� மH.� /கவ� ெதாைக                    
O. 

1. SITTHIQ AUTOMOBILES WORKS & SERVICE  
LUBRICATION.  
51, Ettayapuram Road,  Kovilpatti—628 501. 
 

82,700 

2. N.A.RAHMATHULLAH  AUTOMOBIL WORKS, 
580/5, Ettayapuram Road,  Kovilpatti—628 501. 

70,200 

  வர<ெபHற விைல<=�ளிகளி� :ைறவான விைல<=�ளி 
அளி�த N.A.RAHMATHULLAH  AUTOMOBIL WORKS,  580/5, Ettayapuram Road,                    

Kovilpatti—628501விைல<=�ளியிைன ம0ற அ>மதி�காக 
ேவ8ட<பCகிற-.  
அ,வலக :றி<=:-   

                            (அ) ெபா-]காதார அவசர அவசிய�ைத /0னி	C 
விைல<=�ளி ேகா�யைதT�, :ைறவான விைல<=�ளி அளி�த 
N.A.RAHMATHULLAH  AUTOMOBIL WORKS, 580/5, Ettayapuram Road,Kovilpatti-

628501.விைல<=�ளியிைன அ�கீக��கலா�.   
ந.க.எ8.5551/2020/எS1 

த6�மான� 

எ8.4211    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 

 ெபா�� எ8: 16 
                   ேகாவ(>ப)2 நகரா)சி எ>ைல��)ப) இட9கள5> 

42தி�$தக�/அழ�நிைலய�/,பா/மசாG நிைலய� நட$%ேவா0 

ேகாவ(>ப)2 நகரா)சியா> �றி	ப()#�ள வ(<ண	ப$ைத ேகாவ(>ப)2 
நகரா)சி ஆைணயாள6டமி�B% ெப-., இHவறிவ(	
 ெவள5ய(ட	ப)ட 
நாள5லி�B% 4	ப% நா)கI���, 2018 ஆ� ஆ<# தமிCநா# நகரா)சி 
ச)ட9க� (ஐBதாவ% தி�$த�) ச)ட$தினா> (தமிCநா# ச)ட� 40/2018) 
தி�$த� ெச@ய	ப)ட அ)டவைண V-> உ�ள உ)ப(6F (jj) ம-.� (jjj)-
> �றி$%ைர�க	ப)#�ள ேநா�க9கI�காக 1920 ஆ� ஆ<# தமிCநா# 
மாவ) நகரா)சிக� ச)ட� (தமCநா# ச)ட� V/1920) ப(6F 249� ப2 

த6�மான� 

எ8.4212    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
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தவறாம> உ6ம� ெப-.�ெகா�Iமா. அறிவ(�க	ப#கிற%. தவ.� 
ப)ச$தி> த9கள% ெதாழி>, உ6ம� இ�றி ெசய>ப#வதாக க�தி 
நிைலய� நட$%ேவா��, நிைலய உ6ைமயாளர� ெபா.	பானவராக க�தி 
நிைலய$ைத K2 4$திைரய(#த>, உ�ள5)ட அைன$% ச)ட L0வ 

நடவ2�ைககைள7� ேம-ெகா�ள தமிCநா# ச)ட� V/1920 � கீC 
ேம-ெகா�ள	ப#� என ெத6ய	ப#$த, தினச6 நாள5தழி> (தமிC ம-.� 
ஆ9கில�) வ(ள�பர� ெச@வத-� உ$ேதச ெசலவ(ன$ெதாைக M.50,000/-
��� ம�ற அ�மதி��� ேவ<ட	ப#கிற%.! 
அ�வலக �றி	
:  ம�ற� அ�மதி�கலா�.  
ந.க.எ<.2031/2018/vr;1) 

 ெபா�� எ8: 17 
               நகரா)சி நி0வாக ஆைணய0 ெச�ைன அவ0கள5� N-றறி�ைக 

க2த� ந.க.எ<.19775/ேஜ2/2019-3 நா�:15.12.2020-> ெத6வ($%�ளப2 2018� ஆ<# 
தமிCநா# நகரா)சி ச)ட9க� (ஐBதாவ% தி�$த�) ம-.� தமிCநா# நகரா)சிக� 
ச)ட� 1920 அ)டவைண V> 42தி�$%� நிைலய9க�, அழ� நிைலய�, ,பா, 
மசாG பா0ல0 ஆகியைவகI�� உ6ைமயாைண வழ9கிட ெத6வ(�க	ப)#�ள%. 
அத�ப2 கீC�க<#�ளவா. ேம-க<ட நி.வன9கI�� ெதாழி> 
உ6ைமயாைண� க)டண� நி0ணய� ெச@ய	ப#கிற%. 

வ. 
எ
< 

தமிCநா# 
மாவ)ட 
நகரதா)சி 
ச)ட	ப(6

F 
(அ)டவ
ைண V) 

உ6ைம 
யா
ைண 
ேகா�
� 

ெதாழி
> 

அளF 
உ6ைம 
யாைண� 
கால� 

க)ட
ண 

வ(பர� 

1. 249 
42தி
�$த� 

இன� I.  
ஆ<# ெசா$%வ6 மதி	
 
M.300/-�� கீC 

1 வ�ட� 
இல 
வச� 

இன� II  
ஆ<# ெசா$%வ6 மதி	
 
M.301 4த> M.1000/- 
வைர 

1 வ�ட� 500 

இன� III  
ஆ<# ெசா$%வ6 மதி	
 
M.1001/- 4த> M.2000/- 
வைர 

1 வ�ட� 1000 

இன� IV  
ஆ<# ெசா$%வ6 மதி	
 
M.2000/-�� ேம> 

1 வ�ட� 2000 

2. 249 
அழ� 
நிைல 
ய� 

இன� I.  
ஆ<# ெசா$%வ6 மதி	
 
M.300/-�� ேம> M.1000/-
வைர 

1 வ�ட� 1000 

இன� II  
ஆ<# ெசா$%வ6 மதி	
 
M.1001/- �� ேம> 

1 வ�ட� 2000 

த6�மான� 

எ8.4213    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
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3. 249 ,பா 1 இன� 1 வ�ட� 2000 

4. 249 
மசாG 
பா0ல0 

1 இன� 1 வ�ட� 2000 
 

               ேம-க<டவா. ெதாழி> உ6ைமயாைண� க)டண� நி0ணய� 
ெச@த வ(பர$திைன தமிC ம-.� நாள5தழி> ெவள5ய()# அத� வ(பர$திைன 
நகரா)சி நி0வாக ஆைணயாள0 ெச�ைன அவ0கI�� அ�	ப( ைவ�க 
ேவ<27�ள%. 
               எனேவ அவசர அவசிய� க�தி ேம-க<டவா. 
நி.வன9கI�� ெதாழி> உ6ம� நி0ணய� ெச@திடF� அத� வ(பர$திைன 
தினச6 நாள5தழி> ெவள5ய(டF� ம�ற$தி� அ�மதி ேவ<ட	ப#கிற%. 
அ�வலக �றி	
: 

1. ம�ற� அ�மதி�கலா�‘ 
2. வ(ள�பர$தி-கான ெசலவ(ன$ைத நகரா)சி ெபா% நிதிய(லி�B% 

ேம-ெகா�ளலா�. 

ந.க.எ<.2031/2018/எ=1  
 ெபா�� எ8: 18 

  இRநகரா	சி�:	ப	ட வா�C எ8.1 /த� 36 வா�Cகளி� 
உ�ள அைன�- அ
ப�=களி� அeவ<ேபா- ஏHபC� ப�-கைள 
ச�ெசIவதH:�, அeவ<ேபா- அ
ப�=களி� உ�ள சிலி8ட�க�, 
ராCக�, ைப<=க� மH.� ைக<ப�= Set ஆகியைவக� 
ச�ெசIவதH:�, ஒ<பRத அ
<பைடயி� ஆ8C பராம�<= பணியாக 

ேமHெகா�ள உ�ேதச மதி<பீ	CS ெசலவின� O.9.80இல	ச�திH: 
ம0ற�தி0 அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:-   

       ம0ற� இ<பணிைய :
ந6� நிதியி0 கீM ெசIய 

அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.     /2020/இ1 

த6�மான� 

எ8.4214    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 ெபா�� எ8: 19 
         இRநகரா	சியி� நைடெபH. வ�� தி	ட<பணிக� 
/தலைமSச� வ�ைகையெயா	
 நாளிதMகளி� விள�பர� 
ெசIய<ப	ட-.  ேம,�, தி	ட<பணிக� :றி�- நாளிதழி� 

ெவளியி	டைம�: ப	
ய� ெதாைக O.8,820/-ைய தினமல� 

நாளித��: வழ�:வதH: ம0ற�தி0 அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:-   ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8. 4435/2019/இ1 

த6�மான� 

எ8.4215    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
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 ெபா�� எ8: 20 

         ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� ெசய�பC�த<ப	ட 
:
ந6� அபிவி��தி ேம�பா	C� தி	ட�தி0 கீM =திய பகி�மான 
:ழாI பதி�க<படாத வி�வா�க� ெசIய<ப	ட ப:திகளி� மH.� 
ெநCiசாைல�-ைற சாைலகளி� 15வ- ம�திய நிதி :� 
மானிய�தி0 கீM =திய :
ந6� பகி�மான :ழாI பதி<பதH: 5 
பணிக\�கான தி	ட மதி<பீC கீM�க8டவா. 
தயா��க<ப	C�ள-.   

வ. 
எ8. 

ேவைலயி0 ெபய� மதி<பீC 
ெதாைக                      
(O இல	 
ச�தி�) 

1. வா�C எ8.1 /த� 18 வைர வி�வா�க� 
ெசIய<ப	ட ப:திகளி� =திய :
ந6� 
பகி�மான :ழாI பதி�:� பணி 

25.00 

2. வா�Cஎ8.21,32 மH.� 35� உ�ள 
ெநCiசாைல�-ைற சாைலகளி� =திய 
:
ந6� பகி�மான :ழாI பதி�:� பணி 

24.80 

3. வா�Cஎ8.4,15 மH.� 16� உ�ள 
ெநCiசாைல�-ைற சாைலகளி� =திய 
:
ந6� பகி�மான :ழாI பதி�:� பணி 

24.00 

4. வா�Cஎ8.12 மH.� 14� உ�ள 
ெநCiசாைல�-ைற சாைலகளி� =திய 
:
ந6� பகி�மான :ழாI பதி�:� பணி 

24.00 

5. வா�C எ8.21� உ�ள ெநCiசாைல�-ைற 
சாைலகளி� =திய :
ந6� பகி�மான :ழாI 
பதி�:� பணி 

18.50 

                   ேமHக8ட பணிகைள ேமHெகா�ள ம0ற�தி0 
அ�கீகார� ேவ8ட<பCகிற-.  
அ,வலக :றி<=:-    

1. ம0ற� அ>மதி�கலா�. 
2. ம0ற� இ<பணிைய 15வ- ம�திய நிதி�:� 

மானிய�தி0 கீM ெசIய அ>மதி வழ�கலா�. 
3. ஆைணயாள� அவ�களி0 /0அ>மதி ெபH. 

ஒ<பRத<=�ளி ேகா�யைத ம0ற� அ>மதி�கலா�. 
ந.க.எ8. 5787/2020/இ1 

த6�மான� 

எ8.4216    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 ெபா�� எ8: 21 
         இRநகரா	சி�:	ப	ட வா�C எ8.26� 
அைமR-�ள நகரா	சி பராம�<பி� உ�ள இராமசாமிதாG 
n�காவி� ேயாகா ைமய� க	
ட� க	டU� மH.� திறRதெவளி 
உடHபயிHசி �ட� அைம<பதH:� மதி<பீC கீM�க8டவா. 
தயா��க<ப	C�ள-.   

த6�மான� 

எ8.4217    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
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வ.         
எ8. 

பணியி0 ெபய� மதி<பீ	C� 
ெதாைக 
O.இல	ச�தி� 

1 ேகாவி�ப	
 நகரா	சி பராம�<பி� 
உ�ள இராமசாமிதாG n�காவி� 
ேயாகா ைமய� க	
ட� க	C� 
பணி. 

15.00 

2. ேகாவி�ப	
 நகரா	சி பராம�<பி� 
உ�ள இராமசாமிதாG n�காவி� 
திறRதெவளி உடHபயிHசி��ட� 
அைம�:� பணி. 

15.00 

 ெமா�த� O. 30.00 
  ேமHக8ட பணிகைள ேமHெகா�ள உ�ேதச மதி<பீ	CS 
ெசலவின� O.30.00/-இல	ச�திH: ம0ற�தி0 அ>மதி 
ேவ8ட<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:-    

1. ம0ற� அ>மதி�கலா�. 
2. ம0ற� இ<பணிைய ெபா-நிதியி0 கீM ெசIய 

அ>மதி�கலா�. 
3. ஆைணயாள� அவ�களி0 /0அ>மதி ெபH. 

ஒ<பRத<=�ளி ேகா�யைத ம0ற� அ>மதி�கலா�. 
ந.க.எ8.5617/2020/இ1 

 

 ெபா�� எ8: 22 
         இRநகரா	சி எ�ைல�:	ப	ட அைன�- 
வா�Cகளி,� :
ந6� :ழாI ப�- ச� ெசIவதH: :ைறRதப	ச 
க	டணமாக O.500/-மH.� :
ந6� :ழாI மாHறி அைம�க மH.� 
ப�- ந6�கU� சாைலயி0 த0ைம�ேகHபU�, இட�தி0 
த0ைம�ேகHபU� சாைல சரீைம<=� க	டண�, ேமHபா�ைவ� 
க	டண� அைன�-� ெதாைக வ^� ெசIய ம0ற�தி0 அ>மதி 
ேவ8ட<பCகிற-.   
அ,வலக :றி<=:-    

                :
ந6�0 அவசிய� அவசர� க�தி ம0ற� 
அ>மதி�கலா�. 
ந.க.எ8.8798/2011/இ2 

த6�மான� 

எ8.4218    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 ெபா�� எ8: 23 
        இRநகரா	சியி� =தியதாக :
ந6� அபிவி��தி 
ேம�பா	C� தி	ட�தி0 கீM க	ட<ப	ட ேம�நிைல ந6��ேத�க� 

ெதா	
களி� இ�R- :
ந6� விநிேயாக� ெசIவதH: 10 நப�கைள  
ஒ� வ�ட கால�தH: தHகாலிகமாக ஒ<பRத அ
<பைடயி� 

ேமHெகா�\� பணி�: O.21.00இல	ச� மதி<பீ	
� ேமHெகா�ள 
இRநக�ம0ற தனி அ,வல� அவ�களா�  . . . . . . . . . . . .� ம0ற 

த6�மான� 

எ8.4219    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
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எ8 . . . . . . . . . . . நி�வாக அ>மதி வழ�க<ப	C�ளத.   அத0ப
 
ேமHப
 பணி�: 18.12.2020 அ0. ஒ<பRத<=�ளி ேகா�யதி� 
வர<ெபH.�ள இர8C ஒ<பRத<=�ளிகளி0 விபர�. 
 

1)தி�.எS./கம- இ<ராஹி� .. மதி<பீ	ைட விட (-) 0.00%  :ைறU
2)தி�.வி. ச�யசலீ0 .. மதி<பீ	ைட விட (+) 0.32% அதிக� 

 வர<ெபH.�ள 2 ஒ<பRத<=�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட (-) 0.00 
% :ைறவாக வழ�கிT�ள ஒ<பRத�கார� தி�.எS./கம- 
இ<ராஹி� அவ�களி0 ஒ<பRத<=�ளிைய ஏHக ம0ற�தி0 
அ>மதி�: ைவ�க<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:-    

1) ம0ற� அ>மதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள�/தனி அ,வல� அவ�களி0 

/0அ>மதி ெபH. ேவைல உ�திரU 
வழ�கியைத ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

 ெபா�� எ8: 24 
         இRநகரா	சி பராம�<பி,�ள ெத�விள�: 
பராம�<= வாகன� TN69Y1070Hகான த:திSசா0. /
வைடவதா� 
=திய த:திSசா0. ெப.� ெபா�	C வாகன�தி0 ப�- பணிக� 

ேமHெகா�ள உ�ேதச மதி<பீ	CS ெசலவின� O.32,000/-�: 
ம0ற�தி0 அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:-   ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8. 5520/2020/இ1 

த6�மான� 

எ8.4220    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 

 ெபா�� எ8: 25 
       இRநகரா	சி�:	ப	ட அறிஞ� அ8ணா ேப�R- 
நிைலய� கிழ�: ப:தியி� உ�ள க	டண கழி<பைற�: வ^� 
ெசIT� உ�ம�திH: :�தைகதார� ேக.பி.ராஜேகாபா� எ0பவ� 
கடRத 15.12.2020 அ0. நடRத ஒ<பRத<=�ளியி� கலR- ெகா8C 
உய�Rதப	ச ஒ<பRத<=�ளியாக O.6,60,000/- ேகா�T�ளா�. இதH: 
ஏல< ெபா.<=� ெதாைகயாக O.6,50,000/-ஐ 14.12.2020� ேததி வ�கி 

வைரேவாைலயாக ெச,�திT�ளா�. (O.5,00,000/-மH.� O.1,50,000/-
�: வ�கி வைரேவாைல எ8.500442 நா�:14.12.2020 எ8.500444 நா� 
14.12.2020) ஏHகனேவ ெச,�திT�ள ஏல< ெபா.<=� ெதாைக 
O.6,50,000/-ேபாக மீத/�ள ஓரா8C :�தைக ெதாைக O.10,000/- 

மH.� வ�மானவ� 2% O.14956/-ேச��- O.24956/- ெச,�த 

ேவ8C�.  :�தைகதார� தவ.தலாக ைவ<=�ெதாைக O.1,60,000/- 
ஐ (வ�மானவ� ந6�கலாக)  இரச-ீ எ8.5219, நா�.30.12.2020� 
ேததியி� நகரா	சி க�kல�தி� ெச,�திT�ளா�. எனேவ ேமHப
 
ைவ<=� ெதாைக O.1,60,000/-� ெச,�த ேவ8
ய ஓரா8C 
:�தைக ெதாைக O.10,000/-கழி�த-ேபாக மீத/�ள ெதாைக 
O.1,50,000/-தி��ப வழ�கலா� என வ�வாI ஆIவாள� மH.� 

த6�மான� 

எ8.4221    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
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வ�வாI அ,வல�(ெபா) 31.12.2020� ேததி தன- அறி�ைகயிைன 
சம�<பி�-�ளாக�. ேமHப
 அறி�ைகயி0ப
 :�தைகதார� 
ேக.பி.ராஜேகாபா� எ0பவ��: வழ�க ேவ8
ய மீத/�ள 
ெதாைக O.1,50,000/-ஐ தி��ப வழ�க ம0ற�தி0 அ>மதி 
ேவ8ட<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:-   ம0ற� அ>மதி�கலா�. 
ந.க.எ8. 13/2020/பி4 

 ெபா�� எ8: 26 
                    இRநகரா	சி அ,வலக�தி� உ�ள அைன�- 
பி�Uகளி,� உ�ள கணினிக\�: =தியதாக 50 உபேயாகி<பாள� 
உபேயாகி�:� வ8ண� K7 Antivirus வா�கி கணினிகளி� பதிவதH: 
உ�ேதச மதி<பீ	CS ெசலவின� O.35,000/-�: ம0ற�தி0 அ>மதி 
ேவ8ட<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:-   ம0ற� அ>மதி�கலா�. 
ந.க.எ8. 5844/2020/இ1 

த6�மான� 

எ8.4222    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 

 ெபா�� எ8: 27 
        ேகாவி�ப	
 நகரா	சி பராம�<பி� உ�ள 
இராமசாமிதாG n�காவி� ேயாகா ைமய� க	
ட� க	C� 

பணி�: O.15.00இல	ச� மதி<பீ	
� ேமHெகா�ள இRநக�ம0ற 
தனி அ,வல� அவ�களா�   நி�வாக அ>மதி வழ�க<ப	C�ளத.   

அத0ப
 ேமHப
 பணி�: 31.12.2020 அ0. ஒ<பRத<=�ளி 
ேகா�யதி� வர<ெபH.�ள இர8C ஒ<பRத<=�ளிகளி0 விபர�. 

  வர<ெபH.�ள 2 ஒ<பRத<=�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட 

(-) 0.01% :ைறவாக வழ�கிT�ள ஒ<பRத�கார� 
தி�.வி.கி�cணf��தி அவ�களி0 ஒ<பRத<=�ளிைய ஏHக 
ம0ற�தி0 அ>மதி�: ைவ�க<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:-   ம0ற� அ>மதி�கலா�. 
ந.க.எ8.5617/2020/இ1 

1) தி�.வி.கி�cணf��தி .. மதி<பீ	ைட விட (-) 0.01%  
:ைறU 

2)தி�.பி.மா�/�-<பா8
ய0 .. மதி<பீ	ைட விட (+) 0.47% 
அதிக� 

த6�மான� 

எ8.4223    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
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 ெபா�� எ8: 28 

   இRநகரா	சி ெபாறியிய� பி�வி,�ள வாகன 
எ8.         TN69Y1070H�: த:திSசா0. /
வைடவதா� =திய 
த:திSசா0. ெப��ெபா�	C வாகன�தி0 ப�-க� ச�ெசIT� 
பணி�: 28.12.2020 அ0. விைல<=�ளிக� ெபற<ப	டதி�, 
1.N.A.Rahamathullah Automobile works, Kovilpatti. .. 31,472/-  :ைறU 

2.Sitthiq  Automobiles works & Service lubrication,   

   Kovilpatti. 

.. 34,200/-  அதிக� 

   ேமHக8ட விைல<=�ளிகளி� :ைறவான 
விைல<=�ளி ெகாC�-�ள N.A.Rahamathullah Automobile works, Kovilpatti 

நி.வன�தி0 விைல<=�ளிைய ஏHக ம0ற�தி0 அ>மதி 
ேவ8ட<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:-   ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.5520/2020/இ1 

த6�மான� 

எ8.4224    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 

 ெபா�� எ8: 29 
   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி பராம�<பி� உ�ள 

இராமசாமிதாG n�காவி� திறRதெவளி உடHபயிHசி� �ட� க	C� 

பணி�: O.15.00இல	ச� மதி<பீ	
� ேமHெகா�ள இRநக�ம0ற தனி 

அ,வல� அவ�களா� வழ�க<ப	C�ள-.  அத0ப
 ேமHப
 

பணி�: 31.12.2020 அ0. ஒ<பRத<=�ளி ேகா�யதி� வர<ெபH.�ள 

இர8C ஒ<பRத<=�ளிகளி0 விபர�. 

1)தி�.வி.கி�cணf��தி .. மதி<பீ	ைட விட (-) 0.01%  :ைறU
2)தி�.பி.மா�/�-<பா8
ய0 .. மதி<பீ	ைட விட (+) 0.78% அதிக� 

    வர<ெபH.�ள 2 ஒ<பRத<=�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட (-) 
0.01% :ைறவாக வழ�கிT�ள ஒ<பRத�கார� 
தி�.வி.கி�cணf��தி அவ�களி0 ஒ<பRத<=�ளிைய ஏHக 
ம0ற�தி0 அ>மதி�: ைவ�க<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:-   ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.5617/2020/இ1 

த6�மான� 

எ8.4225    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
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 ெபா�� எ8: 30 

                       ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�: ெசாRதமான 

�Cத� ேப�R- நிைலய�தி� உ�ள க	டண கழி<பைற 

உபேயாகி�க க	டண� வ^� ெசIT� உ�ம�திH: 31.12.2020� 

ேததியி� ெபா-ஏல� / ஒ<பRத<=�ளி ேகார<ப	ட-.  

ேமHகா`� �Cத� ேப�R- நிைலய�தி� உ�ள க	டண 

கழி<பைற உபேயாகி�க க	டண� வ^� ெசIT� உ�ம�திH: 

/தலா� ஆ8C :�தைக ெதாைகயாக O.53,300/-�: 

தி�.ேவ.ச�தியசலீ0 எ0பவ� ேகா�T�ளா�.  ேமHகா`� 

�Cத� ேப�R- நிைலய�தி� உ�ள க	டண கழி<பைற 

உபேயாகி�க க	டண� வ^� ெசIT� உ�ம�திைன 01.02.2021 

/த� 31.01.2024வைர ஆ8C :�தைகயாக ஒ<பைட<= ெசIய 

ம0ற�தி0 அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-. 

அ�வலக �றி	
::-  ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

ந.க.எ<. 9856/2014/அ3 

த6�மான� 

எ8.4226    
அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 

 ெபா�� எ8: 31 
                   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�: ெசாRதமான தினச� 

சRைத கைட எ8.301H: 31.12.2020� ேததியி� 

ெபா-ஏல�/ஒ<பRத<=�ளி ேகார<ப	ட-. ேமHகா`� தினச� 

சRைத கைட எ8.301H: மாத வாடைகயாக O.5050/-�: 

தி�.ேவ.கனகவ�ளி எ0பவ� ேகா�T�ளா�. ேமHகா`� தினச� 

சRைத கைட எ8.301ஐ 01.02.2021 /த� 31.01.2024 வைர 

ஒ<பைட<= ெசIய ம0ற�தி0 அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-. 

அ�வலக �றி	
::-  ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.9856/2014/அ3 

த6�மான� 

எ8.4227    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட-  
 

 

 ெபா�� எ8: 32            

             இய�:ந� bIைம இRதியா தி	ட� அவ�களி0 க
த 

ந.க.எ8. D.O.No.14/4/2018—SBM—II நா�:07.10.2020� மகா�மா 

காRதிய
களி0 151வ- பிறRத ஆ8C விழாைவெயா	
 

ெபா-ம�களி0 இய�க�தி0 (Jan Andolan) fல� விழி<=ண�U 

நிகMUகைள நிகM�தி bIைம இRதியா தி	ட�ைத 

நிைறேவH.வதH: உ�ளா	சிக� fல� கீMக8ட சிற<= 

இய�கி நிகMUகைள நட�த அறிU.�த<ப	C�ள-.   

த6�மான� 

எ8.4228    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட- 
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       ேமHப
 ெபா-ம�க� ப�ேகH:� 

நிகMUக\�:� ேதைவயான ஒலிெப��கி வசதி, இ��ைக 

வசதிக�, சாமியான பRத� வசதிக� ஏHபC�தி�ெகா�ளU�, 

விள�பர ெபா�	க� (IEC Materials)              -8C 

பிரS]ர�க�, ேபன�க�, அைடயாள G
�க�G, மா��க� ேபனா, 

கல� பி�8
� அSசி	C தயா� ெசIவதH:�, திறRதெவளி 

கழி�தலHற (ODF+) நிைலைய அைடT� ெபா�	C ச/தாய 

கழி<பைறக�  மH.�  ெபா-� கழி<பைறகைள  bIைமயாக 

பராம�<பதH: ேதைவயான கழிவைற ]�த� ெசIT� பிரc, 

மாத� ப�R-ைர�க<ப	ட 
நிகMU 

நிகMU�கான 
காரண� 

நிகMU நட�த<பட ேவ8
 ப:திக�

நவ�ப� 
2020 

நக�ப:திகளி� 
உ�ள ச/தாய 
மH.� 
ெபா-கழி<பைறக
ைள bIைமயாக 
பராம��த� 
மH.� 
திறRதெவளிகழி�த
லHற நிைலைய 
அைடவதH: (ODF+) 
உ�ய ஏHபாCகைள 
ெசIத� மH.� 
ப�-கைள ந6�க� 
ெசIத�. 

உலக 
கழி<பைற 
தின�             
நவ�ப� 19 

ச/தாய மH.� ெபா- கழி<பைற
க� பராம�<= பணிகைள              
ேமHெகா�\த� மH.� ஆ8
ெப8 / f0றா� பாலின� மH.�
மாH.�திறனாளிக�                           
அைடயாள�கைள அைம�த�.


ச�ப� 
2020 

நகரவாசிகளிட� 
வ 6	
ேல 
உரமா�:� 
பழ�க�ைத 
ேம�பC�-த�.  

உலக 
ம8தின� 

ச�ப�--5 

வ 6	
ேலேய ம�:� :<ைபகைள
உரமா�:� பழ�க�ைத ஏHபC�-�
ெபா�	C :ழRைதக\�: நா	ட�
ஏHபC�-த� மH.� ப�ளிகளி�
வ 6	
ேலேய உரமா�:� /ைற
:றி�- பயிHசி அளி�த�.  

ஜனவ� 
2021 

நா0 ஒ� bIைம 
ேபாராளி  

bIைம 
கண�ெகC<= 
2021 

நக�0 மதி<பீ	ைட �	C�                     
ெபா�	C நகர வாசிகைள                          
ைமய<பC�தி ெசய�பCத�. 

பி<ரவ� 
2021 

bIைம பாரத� 
ஆேரா�கியமான 
பாரத�   

உலக 
=H.ேநாI 
தின� பி<ரவ� 
4 மH.� உலக 
ேநாI தின� 
பி<ரவ� 11 

]�த�திH:� ந�ல உட�நல�திH
:� உ�ள ெதாட�ைப ம�களிைடேய
ேம�பC�-த�. 

மா�S   
2021 

]�த�தி� 
ெப8க� 
ெப8க\�கான 
]�த� 

உலக மகளி� 
தின�                
மா�S 18  

ெப8க� ]�த� :றி�- உ�ய
பயிHசி ேமHெகா�\த�.  
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ேகா<ைபகைள ]�த� ெசIT� திரவ� (ஹா�பி�), ேசா<, /க� 

மH.� ைக க�U� ேபஷ0 ]�த� ெசIT� பிரc, ைகக�U� 

திரவ�, டவ�, டவ� ேஹ�க�, ந.மண ]வெரா	
 (ஓேடானி�), 

காலா� மிதி�- திற�:� :<ைப �ைடக�, பிளாG
� வாளி, 

பிளாG
� க<, ேப�ப�G ைவ<பதHகான இ��= ெப	
, /க� 

பா��:� க8ணா
 மH.� ச/தாய கழி<பைறகளி� 

ப�தாகிT�ள வாGேபசனி0 த8ண 6� ெவளிேயH.� 

:ழாIகைள மாH.த�, த8ண 6� திற�:� உைடRத ந�ளிகைள 

மாH.த� உ�ளி	ட பணிகைள ேமHெகா�வதH:� இதHகான 

உ�ேதச ெசலவின� ெதாைக O.1,00,000/-�:�, ெபா-நிதியிலி�R- 

பய0பC�தி�ெகா�வதH:�, உ�r� விைல<=�ளிக� ெபH. 

பணி ேமHெகா�ளU� ம0ற அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-. 

அ,வலக :றி<= :-    

1. ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

2. நிகMவிH: ஏHப ேதைவயான ஒலிெப��கி 

வசதிக�, விள�பர ெபா�	க�, ெபா- மH.� 

ச/தாய கழி<பைறக� பராம�<பதH: 

ேதைவயான தளவாட< ெபா�	கைள உ�r� 

விைல<=�ளிக� ெபH. பணி ேமHெகா�ள 

ம0ற� அ>மதி�கலா�.  

ந.க.எ8.0767/2020/எS1 
 ெபா�� எ8: 33 

 இRநகரா	சி 2018-2019� ஆ8
Hகான தணி�ைக அறி�ைக 
(வ�வாI நிதி, :
ந6�நிதி, க�விநிதி) ெஜரா�G எC�த 

வைகயி� ப�க� ஒ0.�: O.2/-வ 6த� 4500 ப�க�க� எC�த 

வைகயி� அதHகான ெதாைக O.9,000/-ஐ s�ெஜரா�G & 
கிராபி�G,  ேகாவி�ப	
 எ0ற நி.வன�தி� உ�ைமயாளரான 
தி�மதி.ேக.தமயRதி  எ0பவ��: வழ�க ம0ற�தி0 அ>மதி 
ேவ8ட<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<= :-   ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.12000 /2008 /பி3 

த6�மான� 

எ8.4229    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட- 

 

 ெபா�� எ8: 34 
         இRநகரா	சி�:	ப	ட மRதி�ேதா<= சாைலயி� 
தமிMநாC :
ந6� வ
கா� வா�ய�தி0 fல� :ழாI 
பதி<பதHகாக ேதா8ட<ப	ட சாைலக� ப�தைடR-�ளதா� 
சாைலயிைன Wet mix macadam (WMM) பர�தி பராம�<= பணிக� 
அைம�:� பணி�: O.4.00 இல	ச� மதி<பீ	
� ேமHெகா�ள 
இRநக�ம0ற தனிஅ,வல� அவ�களா� . . . . . . . � ம0ற எ8 
. . . . . . . . நி�வாக அ>மதி வழ�க<ப	C�ள-.  அத0ப
 

த6�மான� 

எ8.4230    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட- 
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ேமHப
 பணி�: 30.11.2020 அ0. ஒ<பRத<=�ளி ேகா�யதி� 
வர<ெபH.�ள இர8C ஒ<பRத<=�ளிகளி0 விபர�.   

1) PSR Constructions .. மதி<பீ	ைடவிட (--) 0.00% :ைறU

2) V. Sathiya Seelan .. மதி<பீ	ைடவிட (+) 0.83% அதிக�

    வர<ெபH.�ள 2 ஒ<பRத<=�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட 

(--) 0.00% :ைறவாக வழ�கிT�ள ஒ<பRத�கார� PSR 

Constructions நி.வன�தி0 ஒ<பRத<=�ளிைய ஏHக ம0ற�தி0 
அ>மதி�: ைவ�க<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<= :-   ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8. 5571/2020/இ1 
 ெபா�� எ8: 35 

     இRநகரா	சி�:	ப	ட 1 /த� 18 வைரயிலான வா�Cகளி� 
:
ந6� விநிேயாக�தி0ேபா- ஏHபC� :ழாI ப�-, பகி�மான 
:ழாI உைட<=க�, பிரதான :ழாI உைட<=க� ச�ெசIT�  

பணி�: O.15.00இல	ச� மதி<பீ	
� ேமHெகா�ள இRநக�ம0ற 
தனிஅ,வல� அவ�களா� நி�வாக அ>மதி வழ�க<ப	C�ள-.  

அத0ப
 ேமHப
 பணி�: 30.11.2020 அ0. ஒ<பRத<=�ளி 
ேகா�யதி� வர<ெபH.�ள இர8C ஒ<பRத<=�ளிகளி0 
விபர�.   

1)தி�.எS. /கம- இ<ராஹி� .. மதி<பீ	ைடவிட (--) 0.01% :ைறU 
2)தி�.வி. ச�யசல0 .. மதி<பீ	ைடவிட (+) 0.05% அதிக� 

        வர<ெபH.�ள 2 ஒ<பRத<=�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட (--) 
0.01% :ைறவாக வழ�கிT�ள ஒ<பRத�கார� தி�.எS. /கம- 
இ<ராஹி� அவ�களி0 ஒ<பRத<=�ளிைய ஏHக ம0ற�தி0 
அ>மதி�: ைவ�க<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<= :-   ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.      /2020/இ1 

த6�மான� 

எ8.4231    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட- 

 

 ெபா�� எ8: 36 
             இRநகரா	சி�:	ப	ட வா�C எ8.19/த�36 
வைரயிலான வா�Cகளி� :
ந6� விநிேயாக�தி0ேபா- ஏHபC� 
:ழாI ப�-, பகி�மான :ழாI உைட<=க�, பிரதான :ழாI 
உைட<=க� ச�ெசIT� பணி�: O.15.00இல	ச� மதி<பீ	
� 
ேமHெகா�ள இRநக�ம0ற தனிஅ,வல� அவ�களா� நி�வாக 
அ>மதி வழ�க<ப	C�ள-. அத0ப
 ேமHப
 பணி�: 

30.11.2020 அ0. ஒ<பRத<=�ளி ேகா�யதி� வர<ெபH.�ள 
இர8C ஒ<பRத<=�ளிகளி0 விபர�.   

1)தி�.எS. /கம- 
இ<ராஹி� 

.. மதி<பீ	ைடவிட (--) 0.01% :ைறU 

2)தி�.வி. ச�யசல0 .. மதி<பீ	ைடவிட (+) 0.05% அதிக� 

   வர<ெபH.�ள 2 ஒ<பRத<=�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட(--)0.01% 
:ைறவாக வழ�கிT�ள ஒ<பRத�கார� தி�.எS./கம- இ<ராஹி� 

த6�மான� 

எ8.4232    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட- 
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அவ�களி0 ஒ<பRத<=�ளிைய ஏHக ம0ற�தி0 அ>மதி�: 
ைவ�க<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<= :-   1) ம0ற� அ>மதி�கலா�. 

ந.க.எ8.4582/2020/இ1 
 ெபா�� எ8: 37 

  ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� ேகாவி	-19, :�தைக 
ெபா-ஊரட�: கால�தி� 01.04.2020 /த� 31.05.2020 வைர உ�ள 
கால�திH: உ�ளா	சி அைம<=களி� ெசய�படாத கைடக� 
மH.� வ�யி�லா இன�க\�: வாடைக ெதாைகயிைன 
ெச,�-வதிலி�R- வில�களி�-  அரசாைண (
) எ8.298 
நகரா	சி நி�வாக� மH.� :
ந6� வழ�க� -ைற 

நா�.02.09.2020� உ�திரவிட<ப	C�ைளதைன ெதாட�R- 
ேமHப
 அரசாைணயிைனம0ற� தன- த6�மான� எ8.4142, 
நா�.30.09.20200ப
 பா�ைவயி	C பதிU ெசI-�ள-.   
                     அத0ேப�� 01.04.2020 /த� 31.05.2020வைர 
ெசய�படாத நகரா	சி கைடக� மH.� வ�யி�லா இன�கைள 
க8டறிR- அறி�ைக சம�<பி�க ஏ-வாக இeவ,வலக 
ெசய�/ைற உ�திரU ந.க.எ8.4449/2020/அ3 நா� 01.10.20200ப
 
:� அைம�- உ�திரவிட<ப	ட-.  அத0ப
 01.04.2020 /த� 
31.05.2020வைர ெபா- ஊரட�கி0ேபா- ெசய�படாத நகரா	சி 
கைடக� மH.� :�தைக இன�கைள கீM�க8ட விவர<ப
 
30.12.2020� ேததிய0. :� தன- அறி�ைகயிைன 
சம�<பி�-�ள-.  

த6�மான� 

எ8.4233    

அ,வலக 

:றி<=:          

அ>மதி� 

க<ப	ட- 
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t. 
v
©. 

tç éÂ¥ò v©.  

F¤jif Ïd§¦fŸ thçahf 
(filfŸ / thu¢rªij / 
f£lz fê¥Ãl§fŸ / 

ngUªJfŸ EiHÎ f£lz« 
/ Âdrç rªij / ir¡»Ÿ, 
thfd« ãW¤j§fŸ k‰W« 
Ïju Ïd§fŸ thçahf) 

V¥uš 2020 nk 2020 
bkh¤j« 

(01.04.2020 Kjš 
31.05.2020 tiu) 

F¿¥ò
iu 

khj 
thlif GST 

khj 
thlif GST 

khj 
thlif GST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 137/98 brh¡fd¦ Cuâ filv©.1 3398 612 3398 612 6796 1224   

2 137/99 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.2 

3398 612 3398 612 6796 1224   

3 137/100 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.3 

3398 612 3398 612 6796 1224   

4 137/101 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.4¦ 

3398 612 3398 612 6796 1224   

5 137/102 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.5¦ 

3398 612 3398 612 6796 1224   

6 137/103 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.6¦ 

3398 612 3398 612 6796 1224   

7 137/104 brh¡fd¦ Cuâ filv©.7 3398 612 3398 612 6796 1224   

8 137/105 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.8 

3398 612 3398 612 6796 1224   

9 137/106 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.9 

3398 612 3398 612 6796 1224   

10 137/107 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.10 

3398 612 3398 612 6796 1224   

11 137/108 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.11 

3398 612 3398 612 6796 1224   

12 137/109 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.12 

3398 612 3398 612 6796 1224   

13 137/110 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.13 

3398 612 3398 612 6796 1224   

14 137/111 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.14 

3398 612 3398 612 6796 1224   

15 137/112 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.15 

3398 612 3398 612 6796 1224   

16 137/113 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.16 

3398 612 3398 612 6796 1224   

17 137/114 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.17 

3398 612 3398 612 6796 1224   

18 137/115 
brh¡fd¦ Cuâ 
filv©.18 

3398 612 3398 612 6796 1224   

19 137/199 efuh£Á Kd¦òw filv©.1 10052 1809 10052 1809 20104 3618   

20 137/183 
òJnuhL th£l® nl§¦¡ 
filv©.1 

4869 876 4869 876 9738 1752   

21 137/184 
òJnuhL th£l® nl§¦¡ 
filv©.2 

4869 876 4869 876 9738 1752   

22 137/185 
òJnuhL th£l® nl§¦¡ 
filv©.3 

4869 876 4869 876 9738 1752   

23 137/186 
òJnuhL th£l® nl§¦¡ 
filv©.4 

4869 876 4869 876 9738 1752   
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24 137/189 
òJnuhL th£l® nl§¦¡ 
filv©.7 

4869 876 4869 876 9738 1752   

25 137/190 
òJnuhL th£l® nl§¦¡ 
filv©.8 

4869 876 4869 876 9738 1752   

26 137/BD01/00
049 

òJnuhL th£l® nl§¦¡ 
filv©.5 

4234 762 4234 762 8468 1524   

27 137/BD01/00
051 

òJ¡»uhk« bkæd¦nuhL 
filv©.8 

2100 378 2100 378 4200 756   

28 137/BD01/00
045 

òJ¡»uhk« bkæd¦nuhL 
filv©.6 

2300 414 2300 414 4600 828   

29 137/BD01/00
046 

òJ¡»uhk« bkæd¦nuhL 
filv©.5 

2300 414 2300 414 4600 828   

30 137/BD01/00
047 

òJ¡»uhk« bkæd¦nuhL 
filv©.11 

2300 414 2300 414 4600 828   

31 137/BD01/00
057 

òJ¡»uhk« bkæd¦nuhL 
filv©.10 

2300 414 2300 414 4600 828   

32 137/BD01/00
040 

òJ¡»uhk« bkæd¦nuhL 
filv©.7 

2070 373 2070 373 4140 746   

33 137/BD01/00
041 

òJ¡»uhk« bkæd¦nuhL 
filv©.1 

2500 450 2500 450 5000 900   

34 137/BD01/00
042 

òJ¡»uhk« bkæd¦nuhL 
filv©.2 

2500 450 2500 450 5000 900   

35 137/BD01/00
043 

òJ¡»uhk« bkæd¦nuhL 
filv©.4 

2080 374 2080 374 4160 748   

36 137/BD01/00
044 

òJ¡»uhk« bkæd¦nuhL 
filv©.3 

2150 387 2150 387 4300 774   

37 137 / 193 Ïuhkrhäjh[¦ó§¦fh filv©.3 9972 1795 9972 1795 19944 3590   

38 137/194 Ïuhkrhäjh[¦ó§¦fh filv©.4 1628 293 1628 293 3256 586   

39 137/197 Ïuhkrhäjh[¦ó§¦fh filv©.7 4406 793 4406 793 8812 1586   

40 137/198 Ïuhkrhäjh[¦ó§¦fh filv©.8 4406 793 4406 793 8812 1586   

41 137/2009191 Ïuhkrhäjh[¦ó§¦fh filv©.1 9972 1795 9972 1795 19944 3590   

42 137/2009195 Ïuhkrhäjh[¦ó§¦fh filv©.5¦ 4867 876 4867 876 9734 1752   

43 137/2009196 Ïuhkrhäjh[¦ó§¦fh filv©.6 5323 958 5323 958 10646 1916   

44 137/2010116 
brsªjugh©oad¦bjU 
filv©.1 

760 137 760 137 1520 274   

45 137/BD01/00
082 

brsªjugh©oad¦bjU 
filv©.2 

760 137 760 137 1520 274   

46 137/2011228 
TLjy¦ ngUªJ ãiya« 
filv©.18 

4874 877 4874 877 9748 1754   

47 137/2011231 
TLjy¦ ngUªJ ãiya« 
filv©.21 

5357 964 5357 964 10714 1928   

48 137/BD01/00
063 

TLjy¦ ngUªJ ãiya« 
filv©.12 

6100 1098 6100 1098 12200 2196   
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49 137/BD01/00
064 

TLjy¦ ngUªJ ãiya« 
filv©.16 

4500 810 4500 810 9000 1620   

50 137/BD01/00
065 

TLjy¦ ngUªJ ãiya« 
filv©.15 

4500 810 4500 810 9000 1620   

51 137/BD01/ 
00053 

TLjy¦ ngUªJ ãiya« 
filv©.11 

3332 600 3332 600 6664 1200   

52 137/229 
TLjy¦ ngUªJ ãiya« 
filv©.19 

4874 877 4874 877 9748 1754   

53 137/230 
TLjy¦ ngUªJ ãiya« 
filv©.20 

4874 877 4874 877 9748 1754   

54 137/1101 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.1 

88550 15939 88550 15939 177100 31878   

55 137/1102 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.2 

86250 15525 86250 15525 172500 31050   

56 137/1103 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.3 

24116 4341 24116 4341 48232 8682   

57 137/BD01/ 
00036 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.5 

56500 10170 56500 10170 113000 20340   

58 137/1106 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.6 

51175 9212 51175 9212 102350 18424   

59 137/1107 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.7 

35995 6479 35995 6479 71990 12958   

60 137/1108 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.8 

18170 3271 18170 3271 36340 6542   

61 137/1109 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.9 

47150 8487 47150 8487 94300 16974   

62 137/1110 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.10 

35190 6334 35190 6334 70380 12668   

63 137/1111 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.11 

8855 1594 8855 1594 17710 3188   

64 137/1112 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.12 

81650 14697 81650 14697 163300 29394   

65 137/BD01/00
055 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂæy¦ cs¦s 
Kjy¦ js fil v©.5 

5100 918 5100 918 10200 1836   

66 137/ 1123 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂæy¦ cs¦s 
Kjy¦js fil v©.7 

7245 1304 7245 1304 14490 2608   

67 137/BD01/00
050 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂæy¦ cs¦s 
Kjy¦js fil v©.9 

5100 918 5100 918 10200 1836   

68 137/BD01/10
0039 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂ  Kjy¦ 
js¤Ây¦ cs¦s  fil v©.11 

8663 1559 8663 1559 17326 3118   
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69 137/BD01/ 
100061 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂ  Kjy¦ 
js¤Ây¦ cs¦s fil v©.12 

7150 1287 7150 1287 14300 2574   

70 137/BD01/ 
100066 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂ  Kjy¦ 
js¤Ây¦ cs¦s fil v©.17 

6500 1170 6500 1170 13000 2340   

71 137/BD01/ 
00034 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« »H¡F gFÂ  Kjy¦ 
js¤Ây¦ cs¦s fil v©.18 

5500 990 5500 990 11000 1980   

72 137/BD01/ 
00067 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« nkw¦F gFÂ cs¦s 
jiujs fil v©.1 

11700 2106 11700 2106 23400 4212   

73 137/BD01/ 
00072 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« nkw¦F gFÂ cs¦s 
jiujs fil v©.3 

35100 6318 35100 6318 70200 12636   

74 137/ 1130 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« nkw¦F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.2 

17825 3209 17825 3209 35650 6418   

75 137/ 1113 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« nkw¦F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.4 

12075 2174 12075 2174 24150 4348   

76 137/1131 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« nkw¦F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.5 

12765 2298 12765 2298 25530 4596   

77 137/BD01/ 
00052 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« nkw¦F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.6 

9600 1728 9600 1728 19200 3456   

78 137/BD01/ 
00056 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« nkw¦F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.8 

7010 1262 7010 1262 14020 2524   

79 137/BD01/ 
00054 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« nkw¦F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.9 

9800 1764 9800 1764 19600 3528   

80 137/1117 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« nkw¦F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.10 

37950 6831 37950 6831 75900 13662   

81 137/1118 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« nkw¦F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.11 

11500 2070 11500 2070 23000 4140   

82 137/1755 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« nkw¦F gFÂæy¦ cs¦s 
jiujs fil v©.12 

12650 2277 12650 2277 25300 4554   

83 137/1119 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« thfd fh¥gf Kd¦òw 
filfs¦ v©.1 

35650 6417 35650 6417 71300 12834   

84 137/1120 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« thfd fh¥gf Kd¦òw 
filfs¦ v©.2 

35650 6417 35650 6417 71300 12834   

85 137/1121 

m¿P® m©zh ngUªJ 
ãiya« thfd fh¥gf Kd¦òw 
filfs¦ v©.3 

23000 4140 23000 4140 46000 8280   

86 137/BD01/ 
00037 

K¤jhdªjòu« filfs¦ 1 4500 810 4500 810 9000 1620   
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87 137/BD01/ 
00038 

K¤jhdªjòu« filfs¦ 2 3200 576 3200 576 6400 1152   

88 137/BD01/ 
00068 

m¿P® m©zh ngUªJ ãiya¤Ây¦ 
»H¡F gFÂ f£lz fê¥giw  50531 0 50531 0 101062 0 

 

89 137/BD01/ 
00069 

m¿P® m©zh ngUªJ ãiya¤Ây¦ 
nkw¦F gFÂ f£lz fê¥giw  64404 0 64404 0 128808 0 

 

90 137/BD01/ 
00075 

m¿P® m©zh ngUªJ ãiya¤Ây¦ 
thfd ghJfh¥ò f£lz« tNy¦ bra¦Í« 
cçk«. 

137904 0 137904 0 275808 0 
 

91 137/LD02/ 
00090 

m¿P® m©zh ngUªJ ãiya¤Ây¦ ó, 
KW¡F, bts¦sç¡fha¦ f£lz« tNy¦ 
bra¦Í« cçk«. 

29583 0 29583 0 59166 0 
 

92 137/LD02/ 
00089 

m¿P® m©zh ngUªJ ãiya¤Ây¦ 
ngUªJ EiHÎ f£lz« tNy¦ bra¦Í« 
cçk«. 

29722 0 29722 0 59444 0 
 

93 137/BD01/ 
00088 

TLjy¦ ngUªJ ãiya¤Ây¦ thfd 
ghJfh¥ò  f£lz« tNy¦ bra¦Í« 
cçk«. 

8750 0 8750 0 17500 0 
 

94 137/LD02/ 
00091 

TLjy¦ ngUªJ ãiya¤Ây¦ ó, KW¡F, 
bts¦sç¡fha¦ tNy¦ bra¦Í« cçk«. 17666 0 17666 0 35332 0 

 

95 137/LD02/ 
00074 

TLjy¦ ngUªJ ãiya¤Ây¦ ngUeJ 
EiHÎ f£lz« tNy¦ bra¦Í« cçk«. 65139 0 65139 0 130278 0 

 

96 137/BD01/ 
00080 

Âdrç rªijæy¦ f£lz fê¥giw 
tNy¦ bra¦Í« cçk« 21175 0 21175 0 42350 0 

 

97 137/BD01/ 
00087 

m¿P® m©zh ngUªJ ãiya« 
bjhiy¡fh£Á bg£o és«gu« bra¦Í« 
cçk«. 

21000 0 21000 0 42000 0 
 

98 137/BD01/ 
00073 

bkæd¦nuhL Mdªjh yh£{ mU»y¦ 
f£lz fê¥giw tNy¦ bra¦Í« cçk«. 58340 0 58340 0 116680 0 

 

99 137/LD02/ 
00086 

Âdrç rªijæy¦ thfd EiHÎ 
f£lz« tNy¦ bra¦Í« cçk« 500000 0 500000 0 

100000
0 

0 
 

 
 

bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«bkh¤j«    2070817207081720708172070817    191993191993191993191993    2070817207081720708172070817    191993191993191993191993    4141634414163441416344141634    383986383986383986383986    
    

 
 எனேவ :� தன- அறி�ைகயி0ப
 வ�ைச எ8.1/த�99 

வைரT�ள இன�க\�: ஏ<ர� 2020 /த� மH.� ேம 2020 
ஆகிய இர8C மாத�க\�: ம	C� ேக	பிைன த�\ப
 
ெசIய ம0ற�தி0 அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-. 
அ,வலக :றி<=:- 
  01.04.2020 /த� 31.05.2020வைர ெபா- 
ஊரட�கி0ேபா- ெசய�படாத நகரா	சி கைடக� மH.� 
:�தைக இன�க\�கான இர8C மாத ேக	பிைன த�\ப
 
ெசIய ம0ற� அ>மதி�கலா�. 
ந.க.எ8.4449/2020/அ3 

 

 ெபா�� எ8: 38 
 இRநகரா	சி�:	ப	ட வா�C எ8.1 திலக�நக� கிழ�: 
:.�:�ெத�, ேமH: :.�:�ெத� மH.� ேந�ெத� கைடசி 
:.�:�ெத�வி� :
ந6� அபிவி��தி ேம�பா	C� தி	ட�தி� 
பிரதான :ழாI மH.� பகி�மான :ழாI பதி�:� பணியினா� 
ேசதமைடRத சாைலகைள கா0கிv	 ேபவ� பிளா� க�தள� 
அைம�- சரீைம<பதH: உ�ேதச மதி<பீ	CS ெசலவின� O.4.60/-
இல	ச�திH: ம0ற�தி0 அ>மதி ேவ8ட<பCகிற-.  
அ,வலக :றி<=:- ம0ற� அ>மதி�கலா�. 
ந.க.எ8.66/2021/இ1 

த6�மான� 
எ8.4234    
அ,வலக 
:றி<=:          
அ>மதி� 
க<ப	ட- 
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