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ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

அவசர� �	ட� 

              நிக�� விகா� வ�ட� ைத தி�க� 21, நா�:03.02.2021� ேததி 

"த# கிழைம காைல 11.00 மணியளவி� நகரா	சி அ*வலக+தி� 

ைவ+, அவசர� �	ட� நைடெப.�. 

/#னிைல:- தி�.ஒ.ராஜாரா�,பி.கா�., 

 

 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி     தனி அ*வல5, 

நா�: 03.02.2021         ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 
ம#ற 

�	ட 

ேததி 

வரைச எ8 ம9.� ம#ற:ெபா�� ம#ற+ 

த;5மான� 

03.02.2021 ெபா�� எ8: 1 
         ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�<	ப	ட ப<திகளி� நகரா	சி 
நி5வாக ஆைணய5, ெச#ைன அவ5களா� ம�க>�< ேதைவயான 
அ
:பைட வசதிகைள ெச?, ெகா@:பத9கான மதி:பீ@ தயா5 
ெச?, மாவ	ட ஆ	சி+தைலவ5 அவ5களா� ப�B,ைர க
த� 
ெப9. க�+,� சம5:பி�க அறிC.+த:ப	@�ள,. ேம*�, 
ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�<	ப	ட ப<திகளி� தமிDநா@ <
ந;5 
வ
கா� வா�ய+தி# Eல� ெசய�ப@+த:ப	ட <
ந;5 
அபிவி�+தி ேம�பா	@+ தி	ட+தினா� ேசதமைடBத சாைலகைள 
கீD�க8ட விபர:ப
 உ�ள ெத��களி� உ�ள சாைலக� 
அைம�<� பணிகைள ேம9ெகா�ள வி�வான தி	ட மதி:பீ@ 
தயா5 ெச?, நகரா	சி நி5வாக ஆைணய5, ெச#ைன அவ5களிட� 
சம5:பி�க ம#ற+தி# அHமதி�< ைவ�க:ப@கிற,.  
 

 

 

 

 

த;5மான� 

எ8.4274    

அ*வலக 

<றி:"          

அHமதி�க:

ப	ட,. 
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03.02.2021  

 

வ. 
எ8. 

ேவைலயி# ெபய5 சாைலயி
# ந;ள� 
(கி.மீ) 

சாைல 
யி# 

அகல� 
(மீ) 

மதி:பீ@                     
(N. 

ல	ச+தி
�) 

1. வா5@ எ8.13&15� உ�ள 
தHQேகா
யா"ர� ",+ெத�, 
ெசௗBதிரபா8
ய# ெத�, 
தHQேகா
யா"ர� 
பி�ைளயா5ேகாவி� 3வ, 
<.�<+ெத�, தHQேகா
யா"ர� 

பி�ைளயா5 ேகாவி� 4வ, 

<.�<+ெத�, ",ேரா@ <.�< 
சB,, தHQேகா
யா"ர� 

பி�ைளயா5ேகாவி� 1வ, 
<.�<+ெத�, தHQேகா
யா"ர� 
பி�ைளயா5ேகாவி� 2வ, 
<.�<+ெத�, ேகாபால"ர� ெத�, 
ப�ளிவாச� 1வ,ெத�, 
ப�ளிவாச� 2வ,ெத�,  
ப�ளிவாச� 3வ,ெத�, 
ப�ளிவாச� 4வ,ெத�, 
ப�ளிவாச� 5வ,ெத�, /கம, 
சாலியா"ர� ம8டல�ெத�, 
ெப�யசாமிெத� 1வ, 
<.�<+ெத� ஆகிய ெத��களி� 
கா#கிS	 ேபவ5பிளா� சாைல 
ம9.� வ
கா� அைம�<� பணி. 

2.375 4.00 210.00 

2. வா5@ எ8.4,7,10 & 16� உ�ள 
வசBதா நக5 2வ, ெமயி#ேரா@, 
ப8ைண+ேதா	ட�ெத�, 
Uேட	ேப�� காலனி 
ெமயி#ெத�, Uேட	ேப�� 
காலனி <.�<+ெத�, 
Uேட	ேப�� காலனி பி#ெத�, 
அ�ணாசல�ேப	ைடேரா@, 
வசBதா நக5 1வ, ெமயி#ேரா@ 
கைடசி, தாமU �Vச5	U சாைல, 
பழனிஆ8டவ5 ேகாவி�ெத�, 
ச�கரலி�க"ர� கிழ�< 
ெமயி#ெத� ஆகிய சாைலகளி� 
ேபவ5 இயBதிர� Eல� 
தா5சாைல ம9.� வ
கா� 
அைம�<� பணி.  

2.315 4.95 160.00 

த;5மான� 

எ8.4274    

அ*வலக 

<றி:"          

அHமதி�க:

ப	ட,. 
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03.02.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அ*வலக� <றி:" :-   ம#ற� அHமதி வழ�கலா�.                 

(ந.க.எ8.472/2021/இ1) 

3. வா5@ எ8.28,29,30,31� உ�ள 
பாரதிநக5 1வ, <.�<+ெத� 
(ேபாUநக5 /
C), பாரதிநக5 2வ, 
<.�<+ெத� (கிண. /த� 
ேபாUநக5 /
C), பாரதிநக5 (அ?ய5 
[@கா@ ேயாகீUவர5 ம8டப� 
/
C), பாரதிநக5 சிமி8	சாைல 
ெத�, சாUதி�நக5 (கCணிய# ப�ளி 
/#ப�க�), ெவ�கேடQநக5 
ெமயி#ேரா@, ெவ�கேடQநக5 1வ,, 

2வ,ெத�, \ரா�நக5 3வ,, 

4வ,ெத� (Extension Area) அறிஞ5 
அ8ணா 2வ,, 3வ, ம9.� 
4வ,ெத� ஆகிய சாைலகளி� ேபவ5 
இயBதிர� Eல� தா5சாைல ம9.� 
வ
கா� அைம�<� பணி. 

3.060 5.00 210.00 

4. வா5@ எ8.36, 28� உ�ள 

[:பிரமணிய"ர� 1வ,, 2வ,, 3வ,, 

4வ, ம9.� 5வ,ெத�, அறிஞ5 

அ8ணாநக5 /த� அேசா�நக5 வைர 

ஆகிய சாைலகளி� ேபவ5 இயBதிர� 

Eல� தா5சாைல ம9.� வ
கா� 

அைம�<� பணி.  

2.880 5.50 200.00 

5. வா5@ எ8.21,22,24,25� உ�ள 

வ.உ.சி.நக5 1வ,, 2வ,, 3வ,, 4வ,, 

5வ,, 6வ,ெத�, [:பிரமணிய"ர� 

6வ,ெத�, க�ணாநிதிநக5 ேம9< 

3வ,, 4வ,ெத�, ேஜாதிநக5 ேம9< 

3வ,, 4வ,ெத�, எ	ைடயா"ர� 

சாைல /த� ேஜாதிநக5 ெமயி# 

இைண:"சாைல, பகவ+சி�ெத�, 

டா�,ைர ப�களாெத�, 

ெமயி#ேரா@, டா�,ைர ப�களாெத� 

(ெல	[மிதிேய	ட5 அ�கி�) ஆகிய  

ெத��களி� கா#கிS	 ேபவ5 பிளா� 

சாைல ம9.� வ
கா� அைம�<� 

பணி.  

3.490 4.20 220.00 

த;5மான� 

எ8.4274    

அ*வலக 

<றி:"          

அHமதி�க:

ப	ட,. 

 



4 

 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

சாதாரண� �	ட� 

                 நிக�� விகா� வ�ட� மாசி தி�க� 12, நா�: 24.02.2021� 

ேததி "த# கிழைம காைல 11.00 மணியளவி� நகரா	சி அ*வலக+தி� 

ைவ+, சாதாரண �	ட� நைடெப.�. 

/#னிைல:- தி�.ஒ.ராஜாரா�.,பி.கா�., 

 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி     தனி அ*வல5, 

நா�: 22.02.2021         ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

 
ம#ற 

�	ட 

ேததி 

வரைச எ8 ம9.� ம#ற:ெபா�� ம#ற+ 

த;5மான� 

24.02.2021 ெபா�� எ8: 1 
       ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�<	ப	ட ப<திகளி� நகரா	சி 

நி5வாக ஆைணய5, ெச#ைன அவ5களா� ம�க>�< ேதைவயான 

அ
:பைட வசதிகைள ெச?, ெகா@:பத9கான மதி:பீ@ தயா5 

ெச?, மாவ	ட ஆ	சி+தைலவ5 அவ5களா� ப�B,ைர க
த� 

ெப9. க�+,� சம5:பி�க அறிC.+த:ப	@�ள,. ேம*�, 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�<	ப	ட ெமயி#ேரா	
*�ள ந;5வர+, 

ஓைடயி� இ�"ற/� த@:"V [வ5 (Retaining Wall) ம9.� 

சி.வ
கா� அைம�<� பணி ேம9ெகா�ள மதி:பீ@ தயா5 ெச?,, 

தி	ட:பிேரரைண சம5:பி�க:ப@கிற,.  ேம*�, இத9கான 

ெதாைக�< தி	ட நிதியி� ஒ,�கீ@ ெச?, த�வத9<�, 

அத9கான நி5வாக அHமதி ேவ8
 நகரா	சி நி5வாக ஆைணய5, 

ெச#ைன அவ5களிட� சம5:பி�க ம#ற+தி# அHமதி�< 

ைவ�க:ப@கிற,.     

அ*வலக� <றி:" :-   ம#ற� அHமதி வழ�கலா�.                 

(ந.க.எ8. 358/2021/இ1) 

த;5மான� 

எ8.4275    

அ*வலக 

<றி:"          

அHமதி�க:

ப	ட,. 
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 ெபா�� எ8: 2 

             இBநகரா	சி ெபா,[காதார:பி�C வாகன� 

எ8.TN96B5277� டய5க� ப�தாகிq�ளதா� "திய டய5க� 4 
எ8ண� ச:ைள ெச?ய 28.12.2020 ேததியி� விைல:"�ளி 
ெபற:ப	ட,. இதி� கீDக8ட இர8@ விைல:"�ளிக� 
வர:ெப9.�ளன.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                
 
 
           வர:ெப9ற விைல:"�ளிகளி� <ைறவான விைல:"�ளி 
அளி+த ABIRAMI TYRES, No.849/6, 849/7 Dakshinamara Nadar Sangam 
Building, Kovilpatti—628 501. விைல:"�ளியிைன ம#ற அHமதி�காக 
ேவ8ட:ப@கிற,. 
அ*வலக <றி:":-   
                           (அ) ெபா,[காதார அவசர அவசிய+ைத 
/#னி	@ விைல:"�ளி ேகா�யைதq�, <ைறவான விைல:"�ளி 
அளி+த ABIRAMI TYRES,No.849/6, 849/7 Dakshinamara Nadar Sangam 
Building, Kovilpatti–628501. விைல:"�ளியிைன அ�கீக��கலா�.  
ந.க.எ8.5707/2020/எV1   

வ.  
எ8. 

ெபய5 ம9.� /கவ� ெதாைக                
N. 

1. ABIRAMI TYRES 
No.849/6, 849/7  
Dakshinamara Nadar 
Sangam Building,  
Kovilpatti – 628 501. 

2600 

2. SRI GURU TYRES 
No.3/162,  Madurai 
Main Road, 
Kurinji Nagar,  Sattur. 

2700 

த;5மான� 

எ8.4276    

அ*வலக 

<றி:"          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 

 ெபா�� எ8: 3 
              இBநகரா	சி ெபா, [காதார:பி�C வாகன� 

எ8.TN96B5277 டய5க� ப�தாகிq�ளதா� "திய டய5க� 4 
எ8ண� ச:ைள ெச?வத9< இத9கான உ+ேதச ெசலவின+ 
ெதாைக N.15,000/-�<� ம#ற அHமதி�< ேவ8ட:ப@கிற,.  
அ*வலக <றி:":-    ம#ற� அHமதி�கலா�.  
(ந.க.எ8.5707/2020/எV1) 
 
 

த;5மான� 

எ8.4277    

அ*வலக 

<றி:"          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 
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 ெபா�� எ8: 4 
              இBநகரா	சி ெபா, [காதார:பி�C வாகன� 
எ8.TN96B5277, TN96B5143, TN96B5217, TN96B5193, TN96B5259, 
TN96B5157, TN96B5276, TN96B5167, TN96B5180 ஆகிய வாகன�க>�< 
த<திVசா#. கால� /
வைடவதா� த<திVசா#. ெப.வத9< 
வாகன+தி� உ�ள ப�,கைள ச�ெச?வத9<�, இத9கான 
உ+ேதச ெசலவின+ ெதாைக N.3,00,000/-�<� ம#ற� அHமதி�< 
ேவ8ட:ப@கிற,.  
அ*வலக <றி:":-   ம#ற� அHமதி�கலா�.  
(ந.க.எ8.555/2021/எV1) 

த;5மான� 

எ8.4278    

அ*வலக 

<றி:":          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 

 ெபா�� எ8: 5 
                இBநகரா	சி ெபா, [காதார:பி�C வாகன� 
எ8.TN96B5277, TN96B5143, TN96B5217, TN96B5193, TN96B5259, 
TN96B5157, TN96B5276, TN96B5167, TN96B5180 ஆகிய 9 வாகன�க>�< 
த<திVசா#. கால� /
வைடவதா� த<திVசா#. ெப.வத9< 
வாகன+தி� உ�ள ப�,கைள ச�ெச?வத9< 10.02.2021 ேததியி� 
விைல:"�ளி ெபற:ப	ட,. இதி� கீDக8ட இர8@ 
விைல:"�ளிக� வர:ெப9.�ளன.   

வ. 
எ8. 

ெபய5 ம9.� /கவ� ெதாைக N. 

1. SENTHIL AANDAVAR 
AUTO MOTORS     
Kovilpatti. 

Rs. 3,59,350/- 

2. RKV MOTORS 
Inamaniyachi, Kovilpatti 

Rs. 2,90,405/- 

                       வர:ெப9ற விைல:"�ளிகளி� <ைறவான 
விைல:"�ளி அளி+த RKV MOTORS, Inamaniyachi,Kovilpatti—628 501. 
விைல:"�ளியிைன ம#ற� அHமதி�காக ேவ8ட:ப@கிற,. 
அ*வலக <றி:":-   
                  (அ)ெபா,[காதார அவசர அவசிய+ைத /#னி	@ 
விைல:"�ளி ேகா�யைதq�, <ைறவான விைல:"�ளி அளி+த 
RKV MOTORS, Inamaniyachi, Kovilpatti–--628 501. விைல:"�ளியிைன 
அ�கீக��கலா�.  
ந.க.எ8.0555/2021/எV1   

த;5மான� 

எ8.4279    

அ*வலக 

<றி:":          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 
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 ெபா�� எ8: 6 
                 இBநகரா	சி ெபாறியிய� பி�C <
ந;5 விநிேயாக 
லா� வாகன எ8.TN69Y80779கான இ#U�ர#U ஆ<� 

ெசலவின+ெதாைக N.31,568/-�<  United India Insurance Company 
Limited Kovilpatti அவ5க>�< வழ�கிட ம#ற+தி# அHமதி 
ேவ8ட:ப@கிற,.  
அ*வலக <றி:":-   ம#ற� அHமதி�கலா�.  
(ந.க.எ8.577/2021/இ1) 

த;5மான� 

எ8.4280    

அ*வலக 

<றி:"          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 

 ெபா�� எ8: 7 
               இBநகரா	சி�<	ப	ட சித�பரா"ர� உர�கிட�கி� 
40KLD ெகா�ளளC ெகா8ட கச@ கழிC [+திக�:" நிைலய+தி9< 

Consent to operate certificate ெப.வத9< தமிDநா@ மா[� 

க	@:பா	@ வா�ய அ*வலக+தி9<  Air act ம9.� Water act9< 

தனி+தனிேய N.21,800/-வ ;த� N.43,600/-ஆ<� ெசலவின+தி9< 
வைரேவாைலயாக எ@�<� ெபா�	@ ம#ற+தி# அHமதி 
ேவ8ட:ப@கிற,.  
அ*வலக <றி:":-   ம#ற� அHமதி�கலா�.  

(ந.க.எ8.4006/2018/இ1) 

த;5மான� 

எ8.4281    

அ*வலக 

<றி:"          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 

 ெபா�� எ8: 8 
              ேகாவி�ப	
 நகரா	சி <
ந;5 விநிேயாக உபவிதிக� 
உ�ளா	சி+,ைற அறிவி�ைக ந.க.எ8.I2/6076/2018ஐ நா�.16.03.2018# 
�+,�<
 மாவ	ட அரசிதD சிற:" ெவளியீ	
#ப
 <
ந;5 இைண:"�கான 
ைவ:"+ ெதாைக 10 சதவ ;த� ம9.� <
ந;5 க	டண� 5 சதவ ;த� ஒ�ெவா� 
E#றா8@�< ஒ�/ைற உய5+திட ெத�வி�க:ப	@�ள,. ேம*� 
இBநகரா	சியி� தவைண+ தி	ட+தி� இைண:" ெப9.�ெகா8ட அைன+, 
<
ந;5 இைண:"தார��<� இ�க	டண� ெபா�B,�. உய5C 
ெச?ய:ப	@�ள க	டண�க� அைன+,� 01.04.2021 /த� வ�� ெச?ய 
கீD�க8ட விவர:ப
.  

1. உய5C ெச?ய:ப	@�ள <
ந;5 இைண:"�கான ைவ:"+ ெதாைக (10%) 
 

வ�ைச 
எ8 

பய#பா	@+த#ைம 1.4.2018 /த� 
த9ேபா, 

நைட/ைறயி� 
உ�ள க	டண� 

1.4.2021 /த� 
உய5C 

ெச?ய:ப	@�ள 
க	டண விவர� 

1. வ ;	@: பய#பா@ N. 7000/- N. 7,700/- 
2. வ ;	@:பய#பா@ 

அ�லாதைவ 
N. 20,000/- N. 22,000/- 

 
 

த;5மான� 

எ8.4282    

அ*வலக 

<றி:"          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 
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2. உய5C ெச?ய:ப	@�ள <
ந;5 க	டண+ ெதாைக (5%)  
 

வ�ைச 
எ8 

பய#பா	@+த#ைம 1.4.2018 /த� 
த9ேபா, 

நைட/ைறயி� 
உ�ள க	டண� 

1.4.2021 /த� உய5C 
ெச?ய:ப	@�ள 
க	டண விவர� 

1. வ ;	@: பய#பா@ N. 120/- N. 126/- 
2. வ ;	@:பய#பா@ 

அ�லாதைவ 
N. 300/- N. 315/- 

அ*வலக <றி:":-   ம#ற� அHமதி�கலா�.  
(ந.க.எ8. 8798/2011/இ2) 

 ெபா�� எ8: 9 
               ேகாவி�ப	
 நகரா	சி ெமயி#ேரா	
� ெசவ�<ள� ஓைடயி� 
கைடக� க	
q�ள க	
டதார5களி� தி�.ேக.பாலகி�Qண# 
த/ெப.தி�.எ�.ேக.க�:பசாமி, கைட எ8.267, ெமயி#ேரா@, ேகாவி�ப	
 
ம9.� தி�.ேக.ெஜயரா�, தி�.ஆ5.பழனிVசாமி, தி�.பி.மாடசாமி, 
தி�.ேஜ.ைம�ேக�, தி�.ேக.பா�ரா� ேகாவி�ப	
 எ#பவ5களா� 
ஆைணயாள5, ேகாவி�ப	
 நகரா	சி ம9.� இர8@ நப5க� 
பிரதிவாதிகளாக ேச5+,, ெச#ைன உய5ந;திம#ற ம,ைர�கிைள 
ந;திம#ற+தி� WP(MD) No.15913, 15918, 15919, 15920, 15922 ம9.� 15923 
எ8ணிட:ப	ட வழ�<க� தா�க� ெச?,�ளதாகC� ம9.� ேம9ப
 
வழ�கான, 07.12.2020-� ேததிய#. விசாரைண�< அHமதி�க:ப	@�ளதாக 
ெத�வி�க:ப	@ வர:ெப9.�ள ,ைண உதவி பதிவாள5 (�	U) ெச#ைன 
உய5ந;திம#ற ம,ைர� கிைள ந;திம#ற� அறிவி:" ம#ற+தி# பா5ைவ�< 
ைவ�க:ப@கிற,.  
அ*வலக <றி:":-    
                       வழ�கி# அவசர, அவசிய� க�தி ம#ற+தி# 
அHமதிைய எதி5ேநா�கி நகரா	சி வழ�<கைள ஏ9கனேவ ஏ9. நட+தி 
வ�� வழ�கறிஞ5 தி�.பி.\னிவாU அவ5கைள நியமன� ெச?ய 
ேம9ெகா�ள:ப	ட நடவ
�ைக�<� ம9.� வழ�கறிஞ5 க	டண� 
வழ�கC� ம#ற� அHமதி�கலா�.  
(ந.க.எ8. 10872/2009/எ:1) 

த;5மான� 

எ8.4283    

அ*வலக 

<றி:":          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 

 

 ெபா�� எ8: 10 
           இBநகரா	சி வா5@ எ8.1 /த� 18 வைரயிலான ப<திகளி*�ள 
ெபா,�கழி:பிட�க� ம9.� மி#ேமா	டா5 அைறகளி*�ள 
மி#ேமா	டா5க� ம9.� ஆD,ைள� கிண. ப�, ைப:ைல# ப�, 
ேபா#ற மராம+, ெச?q� பணி�< N.9.85இல	ச� மதி:பீ	
� ேம9ெகா�ள 
இBநக5ம#ற தனிஅ*வல5 அவ5களா�  . . . . . . . � ம#ற எ8 . . . . . 
நி5வாக அHமதி வழ�க:ப	@�ள,.  அத#ப
 ேம9ப
 பணி�< 18.02.2021 
அ#. ஒ:பBத:"�ளி ேகா�யதி� வர:ெப9.�ள இர8@ 
ஒ:பBத:"�ளிகளி# விபர�. 

            

1.தி�.எV./கம, இ:ராஹி� .. மதி:பீ	ைடவிட (--) 0.02 %  <ைறC 
2. தி�.வி. ச+யசலீ# .. மதி:பீ	ைடவிட (+) 0.13 %  அதிக� 

த;5மான� 

எ8.4284    

அ*வலக 

<றி:":          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 
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             வர:ெப9.�ள 2 ஒ:பBத:"�ளிகளி� மதி:பி	ைடவிட (--) 0.02% 
<ைறவாக வழ�கிq�ள ஒ:பBத�கார5 தி�.எV./கம, இ:ராஹி� 
அவ5களி# ஒ:பBத:"�ளிைய ஏ9க ம#ற+தி# அHமதி�< 
ைவ�க:ப@கிற,. 
அ*வலக <றி:":-    

1) ம#ற� அHமதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள5 அவ5களி# /#அHமதி ெப9. 

ேவைல உ+திரC வழ�கியைத ம#ற� 
அHமதி�கலா�. 

 ெபா�� எ8: 11 
             இBநகரா	சி வா5@ எ8.19 /த� 36 வைரயிலான ப<திகளி*�ள 
ெபா,�கழி:பிட�க� ம9.� மி#ேமா	டா5 அைறகளி*�ள 
மி#ேமா	டா5க� ம9.� ஆD,ைள� கிண. ப�, ைப:ைல# ப�, 
ேபா#ற மராம+, ெச?q� பணி�< N.9.95இல	ச� மதி:பீ	
� ேம9ெகா�ள 
இBநக5ம#ற தனிஅ*வல5 அவ5களா�. . . . . . . � ம#ற எ8 . . . . . 
நி5வாக அHமதி வழ�க:ப	@�ள,. அத#ப
 ேம9ப
 பணி�< 18.02.2021 
அ#. ஒ:பBத:"�ளி ேகா�யதி� வர:ெப9.�ள இர8@ 
ஒ:பBத:"�ளிகளி# விபர�. 
                  
 
                                                                                              
            வர:ெப9.�ள 2 ஒ:பBத:"�ளிகளி� மதி:பி	ைடவிட (--) 0.02% 
<ைறவாக வழ�கிq�ள ஒ:பBத�கார5 தி�.எV./கம, இ:ராஹி� 
அவ5களி# ஒ:பBத:"�ளிைய ஏ9க ம#ற+தி# அHமதி�< 
ைவ�க:ப@கிற,. 
அ*வலக <றி:":-    

1) ம#ற� அHமதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள5 அவ5களி# /#அHமதி ெப9. 

ேவைல உ+திரC வழ�கியைத ம#ற� 
அHமதி�கலா�. 

1. தி�.எV./கம, இ:ராஹி� .. மதி:பீ	ைடவிட (--) 0.02 %  <ைறC 
2. தி�.வி. ச+யசலீ# .. மதி:பீ	ைடவிட (+) 0.15 %  அதிக� 

த;5மான� 

எ8.4285    
அ*வலக 

<றி:":          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 

 

 ெபா�� எ8: 12 
                இBநகரா	சி வா5@ எ8.33 சலைவ �ட+தி� த8ண;5 வசதி 
ெச?த� பணி�< N.4.50/-இல	ச� மதி:பீ	
� ேம9ெகா�ள மாவ	ட 
ஆ	சி+தைலவ5 ம9.� தைலவ5, மாவ	ட ஊரக வள5Vசி /கைம 
�+,�<
 அவ5களி# ெசய�/ைற ஆைண ந.க.எ8.அ2/2203/2020 
நா�:19.02.2021#ப
   நி5வாக அHமதி வழ�க:ப	@�ள,. அத#ப
, ேம9ப
 
பணி�< 26.02.2021 அ#. ஒ:பBத:"�ளி ேகா�யதி� வர:ெப9.�ள இர8@ 
ஒ:பBத:"�ளிகளி# விபர�.  
                                                         
        
                                                                                       
              வர:ெப9.�ள 2 ஒ:பBத:"�ளிகளி� மதி:பி	ைடவிட (--) 0.00% 
<ைறவாக வழ�கிq�ள ஒ:பBத�கார5 தி�.வி.கி�QணE5+தி அவ5களி# 
ஒ:பBத:"�ளிைய ஏ9க ம#ற+தி# அHமதி�< ைவ�க:ப@கிற,. 

1. தி�.வி. கி�QணE5+தி  .. மதி:பீ	ைடவிட (--) 0.00 %  <ைறC 
2. தி�.வி. ச+யசலீ# .. மதி:பீ	ைடவிட (+) 0.28 %  அதிக� 

த;5மான� 

எ8.4286    
அ*வலக 

<றி:":          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 
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அ*வலக <றி:":-    
1) ம#ற� அHமதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள5/தனி அ*வல5 அவ5களி# 

/#அHமதி ெப9. ேவைல உ+திரC 
வழ�கியைத ம#ற� அHமதி�கலா�. 

ந.க.எ8.951/2021/இ1 
 ெபா�� எ8: 13 

                             ேகாவி�ப	
 நகரா	சி, நகரா	சி நி5வாக 
ஆைணய5, ெச#ைன அவ5கள, [9றறி�ைகயி#ப
 (Appendix 7.2) # ப
 
நகரா	சியி� "திதாக வழ�க:ப	@ வ�� <
ந;5 <ழா? 
இைண:"க>�கான சாைல சரீைம:"� க	டண� ம9.� ேம9பா5ைவ� 
க	டண� ஆ8@ேதா.� 5% க	டண� உய5+தி வ�� ெச?தி@மா. 
<றி:பிட:ப	@�ள,. அத#ப
 நட:பா8@ 2021-20229< "திய <
ந;5 <ழா? 
இைண:பி9கான சாைல சரீைம:"� க	டண�, ேம9பா5ைவ� க	டண� 
கீD�க8டவா. ம#ற+தி# அHமதி ேவ8ட:ப@கிற,.  

  30 மீ	ட5 90 மீ	ட5 
வ. 

எ8. 
சாைலயி# 

த#ைம 
ேம9பா5

ைவ 
க	டண� 

சாைல 
சரீைம:"� 
க	டண� 

ேம9பா5
ைவ 

க	டண� 

சாைல 
சரீைம:"� 
க	டண� 

1. க��க�சாைல 574  
(100+474) 

1645 1475 
(1375+100) 

5411 

2. தா5சாைல 1170 
(1070+100) 

4171 3249 
(3149+100) 

12483 

3. சிெம8	சாைல 1229  
(1129+100) 

4400 3422 
(3322+100) 

13199 

அ*வலக <றி:":-   ம#ற� அHமதி�கலா�. 
ந.க.எ8.6536/2014/இ2 

த;5மான� 

எ8.4287    
அ*வலக 

<றி:"          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 
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 ெபா�� எ8: 14 

                  இBநகரா	சி வா5@ எ8.1, திலக5நக5 கிழ�<+ெத�, ேம9< 
<.�<+ெத� ம9.� ேந�ெத� கைடசி <.�<+ெத�வி� <
ந;5 
அபிவி�+தி ேம�பா	@+ தி	ட+தி� பிரதான <ழா? ம9.� பகி5மான 
<ழா? பதி�<� பணியினா� ேசதமைடBத சாைலகைள கா#கிS	 ேபவ5 
க�தள� அைம+, சரீைம�<� பணி�< N.4.60 இல	ச� மதி:பீ	
� 
ேம9ெகா�ள இBநக5ம#ற தனி அ*வல5 அவ5களா� . . . . . . . .� ம#ற 
எ8 . . . . . . . . . நி5வாக அHமதி வழ�க:ப	@�ள,.  அத#ப
 ேம9ப
 
பணி�< 25.02.2021 அ#. ஒ:பBத:"�ளி ேகா�யதி� வர:ெப9.�ள இர8@ 
ஒ:பBத:"�ளிகளி# விபர�.  

1) தி�.பி.மா�/+,:பா8
ய# .. மதி:பீ	ைட விட (--) 0.02%   <ைறC 
2) தி�.பி. /+,:பா8
 .. மதி:பீ	ைட விட (+) 0.02%   அதிக� 

  வர:ெப9.�ள 2 ஒ:பBத:"�ளிகளி� மதி:பீ	ைடவிட (--) 0.02% 
<ைறவாக வழ�கிq�ள ஒ:பBத�கார5 தி�.பி.மா�/+,:பா8
ய# 
அவ5களி# ஒ:பBத:"�ளிைய ஏ9க ம#ற+தி# அHமதி�< 
ைவ�க:ப@கிற,. 
அ*வலக <றி:":-    

1) ம#ற� அHமதி�கலா�. 
ஆைணயாள5/தனி அ*வல5 அவ5களி# /#அHமதி ெப9.  ேவைல 
உ+திரC வழ�கியைத ம#ற� அHமதி�கலா�. 

த;5மான� 

எ8.4288    
அ*வலக 

<றி:":          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 

 

 ெபா�� எ8: 15 
                  இBநகரா	சி�<	ப	ட சித�பரா"ர� உர�கிட�கி� 
40KLD ெகா�ளளC ெகா8ட கச@ கழிC [+திக�:" நிைலய� 
அைம�<� பணிக� அைன+,� /
�க:ப	@�ள,. 
இ+தி	ட+திைன /ைறயாக ெசய�ப@+,� ெபா�	@ இ:பணிைய 
ஆ8@ பராம�:" பணியாக ேம9ெகா�>மா. நகரா	சி நி5வாக 
ஆைணய5, ெச#ைன அவ5களா� அறிC.+த:ப	ட,.  ேம*� 
இ:பணிைய ஆ8@ பராம�:" பணியாக ேம9ெகா�ள உ+ேதச 
மதி:பீ	@V ெசலவின� N.17.00 இல	ச+தி9< ம#ற+தி# அHமதி 
ேவ8ட:ப@கிற,.   
அ*வலக <றி:":-    

1) ம#ற� அHமதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள5 அவ5களி# /#அHமதி ெப9. 

ஒ:பBத:"�ளி ேகா�யைத ம#ற� 
அHமதி�கலா�. 

ந.க.எ8. 4006/2018/இ1 

த;5மான� 

எ8.4289    
அ*வலக 

<றி:":          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 
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 ெபா�� எ8: 16 

                  ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி# 2020-2021� ஆ8
9கான 
தி�+திய வரC, ெசலC தி	ட� (Budget) ம9.� 2021-2022� 
ஆ8
9கான உ+ேதச வரC, ெசலC தி	ட� தயா5 ெச?, ம#ற+தி# 
பா5ைவ�<�, பதிவி9<� ைவ�க:ப@கிற,.  
அ*வலக <றி:":-   ம#ற� பா5ைவயி	@ பதிC ெச?யலா�. 
(ந.க.எ8.பி1/2011/2018) 

த;5மான� 

எ8.4290    
அ*வலக 

<றி:":          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 

 
 ெபா�� எ8: 17 

             ேகாவி�ப	
 நகரா	சியிலி�B,, 2014-15� ஆ8
9கான 
மாவ	ட நல�<� நல+தி	ட உதவிகைள ெசய�ப@+த �+,�<
 
மாவ	ட நல�<�வி9< நகரா	சிக>�கான ப�<+ ெதாைகயாக 
N.25000/-ைய அH:பி ைவ�க ேகா� மாவ	ட ஆ	சி+தைலவ5 
(வள5Vசி:பி�C) �+,�<
யிலி�B, க
த� வர:ெப9.�ள,. 
ேம9கா�� ெதாைக N.25000/-ைய வழ�<வத9< ம#ற+தி# 
அHமதி ேவ8ட:ப@கிற,.  
அ*வலக <றி:":-   ம#ற� அHமதி�கலா�. 
(ந.க.எ8. 2689/2015/சி1) 

த;5மான� 

எ8.4291    
அ*வலக 

<றி:":          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 

 

 ெபா�� எ8: 18 
                ேகாவி�ப	
 நகரா	சி எ�ைல�<	ப	ட ப<திகளி� 
ப	
யலி� உ�ள <
ந;5 <ழா? இைண:"க� அைன+,� ,8
�க:ப	ட 
நிைலயி� உ�ள,. ஆனா� ப	
யலி� உ�ள <
ந;5 <ழா? அைன+தி9<� 
<
ந;5� க	டண� ெம#ெபா�ளி� பதிவிற�க� ெச?ய:ப	@ நி*ைவ+ 
ெதாைகயாக இ�B, வ�கிற,. ஆைகயா� ப	
யலி� உ�ள <
ந;5 <ழா? 
இைண:"க� அைன+,� ,8
�க:ப	ட நிைலயி� இ�:பதா� அவ9றி# 
நி*ைவ+ ெதாைக N.9,73,377/-ைய வஜா ெச?ய (Write off) ம#ற+தி# அHமதி 
ேவ8ட:ப@கிற,.  (இைண:":- ப	
ய�) 
அ*வலக <றி:":-   ம#ற� அHமதி�கலா�. 
(ந.க.எ8. 6335/2014/இ2) 

த;5மான� 

எ8.4292    
அ*வலக 

<றி:"          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 

 

 ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 
<
ந;5 இைண:" ,8
:" ப	
ய� 

வ. 
எ8. 

<
ந;5 
இைண:" 

எ8 

ெபய5 ம9.� 
/கவ� 

வ�ட� ெதாைக 
N. 

1. 137/3019 அ#னல	[மி 
மேகUவ�,               
46, ",�கிராம� 
ெமயி#ேரா@ 

1993-1994 
/த� 2017-
2018 

21933 

2. 137/2647 ெர�கசாமி, 
43, சா+�5 
ெமயி#ேரா@ 

2008-2009 
/த� 2017-
2018 

17276 
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3. 137/263 ேவல�மா� 
24, சா+�5 
ெமயி#ேரா@ 

1989-1990 
/த�        
2017-2018 

5904 

4. 137/1584 �வனாத[வாமி 
ேகாவி�                
755, ெமயி#ேரா@ 

2008-2009 
/த�          
2017-2018 

13656 

5. 137/1572 /�ேகச#, 
644, ெமயி#ேரா@ 

2008-2009 
/த�          
2017-2018 

10563 

6. 137/1573 எ�.ெச8பக�, 
645, ெமயி#ேரா@ 

2018-2019     
/த�               
2020-2021 

4320 

7. 137/1859 /�ேகச# 
646, ெமயி#ேரா@  

2008-2009             
/த�                   
2017-2018 

9513 

8. 137/1592 தமயBதி 
784, ெமயி#ேரா@ 

2009-2010            
/த�                   
2017-2018 

18210 

9. 137/1732 
137/004/
00231 

[டைல/+,ஆசா�             
113, ச+திர� 
வட�<ெத� 

1997-1998 
/த�          
2017-2018 

33872 

10. 137/3609 
137/008/
00109 

இ�ல+தா5 
ப�ளி��ட�,                  
26சி, 
ெத9<",�கிராம� 
ெத�-1 

1995-1996 
/த�          
2017-2018 

51472 

11. 137/2645 
137/006/
00146 

பா�சாமி, 
3, சா+�5 
ெமயி#ேரா@ 

2003-2004 
/த�   
2017-2018 

7424 

12. 137/9505 
137/019/
00005 

<�சாமிநாடா5 
14, ேரா	��Uெத� 

1998-1999 
/த� 
2017-2018 

17405 

13. 137/8188 
137/016/
00187 

ெச�ல+,ைர 
53, 
ெசௗBதிரபா8
ய#
ெத� 

2009-2019 
/த�   
2017-2018 

3060 

14. 137/5606 
137/012/
00106 

ஜ;வர+தின� 
26ஏ, 
ெச�ல:பா8
ய#
ெத� 

2009-2010 
/த�   
2017-2018 

7754 
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15. 137/1686 
137/004/
00185 

சாரத�மா� 
17, 
கி�Qண#ேகாவி�
ெத� 

1993-1994 
/த� 
2017-2018 

18271 

16. 137/5543 
137/012/
00043 

திலி ேகா ஆ: ேப��                  
107, ",ேரா@ 

1991-1992 
/த� 
2017-2018 

19795 

17. 137/4601 
137/010/
00102 

/னியா8
 ேச5ைவ                
68
, வ�>வ5நக5 
ெத� எ8.5 

2018-2019 
/த�     
2020-2021  

4320 

18. 137/6814 
137/014/
00315 

பா* 
86ஏ, 
/+ைதயமா�ெத� 

2018-2019 
/த� 
2020-2021  

4320 

19. 137/6873 
137/014/
00374 

பா* 
86ஏ, 
/+ைதயமா�ெத� 

2020-2021 1440 

20. 137/315 
137/001/
0015 

இராமகி�Qண# 
29
, 10, 
/+,ராமலி�க5ெத� 

2011-2012 
2012-2013 
2017-2018 

1836 

21. 137/542 
137/002/
00042 

மா�ய:பநாடா5                    
4, 
அ+ைதெகா8டா#
ேரா@ 

1989-1990 
/த�    
2020-2021  

53557  

22. 137/680 
137/002/
00180 

ெசகர	ட� மி�	ட# 
கிள:           138-1, 
இைளயரசேனBத�
ேரா@ 

2003-2004 
/த� 
2017-2018 

16286 

23. 137/5797 
137/012/
00297 

ன,  

 39, மி�ெத� 

2018-2019 
/த� 
2020-2021 

4320 

24. 137/5798 
137/012/
00298 

ன,  

 40, மி�ெத� 

2018-2019 
/த� 
2020-2021 

4320 

25. 137/5827 
137/012/
00327 

ன,  

 42, மி�ெத� 

2018-2019 
/த� 
2020-2021 

4320 

26. 137/5828 
137/012/
00328 

ன,  

 43, மி�ெத� 

2018-2019 
/த� 
2020-2021 

4320 
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27. 137/5788 
137/012/00288 

ன, 

2, மி�ெத�  

2018-2019 
/த� 
2020-2021 

4320 

28. 137/5800 
137/012/00300 

ெபா, ேமலாள5 
18, மி�ெத� 

2011-2012 
2012-2013 
2017-2018 

1327 

29. 137/5801 
137/012/00301 

ெபா, ேமலாள5 
20, மி�ெத� 

2011-2012 
2012-2013 
2017-2018 

1836 

30. 137/5640 
137/012/00140 

ன, 

 43, மி�ெத� 

2020-2021 1440 

31. 137/7033 
137/015/00034 

காசிராஜ# 
135, ",ேரா@ 

2005–2006 
/த� 
2017–2018 

14356 

32. 137/9319 
137/018/00318 

காைள 
100/பி, 
அ�ேப+கா5ெத�  

2008 – 2009 
/த�                
2017 – 2018 

3366 

33. 137/9049 
137/018/00049 

ெச�வரா� 
12பி, ஊரணிெத�  

1991 – 1992 
/த� 
2020 – 2021 

5627 

34. 137/9023 
137/018/00023 

த�க�மா� 
63, அ�ேப+கா5ெத� 

1992 – 1993 
/த� 
2017 – 2018 

8570 

35. 137/5540 
137/012/00040 

\னிவாச# 
103 ஜி,  ",ேரா@ 

1997 – 1998 
/த� 
2017 – 2018 

18296 

36. 137/5541 \னிவாச# 
103 ேக, ",ேரா@  

2002 – 2003 
/த� 
2017 – 2018 

26531 

37. 137/9229 
137/018/00229 

ராைமயா 
52, அ�ேப+கா5ெத� 

2020 – 2021 1440  

38. 137/565 
137/002/00065 

வ
ேவ� ராஜா 
84, 
அ+ைதெகா8டா#
ேரா@ 

1993 – 1994 
/த�             
2020 – 2021 

5824 

39. 137/606 
137/002/00106  

[:"ல	[மி  

8, 
இைளயரசேனBத�
ேரா@ 

2000 – 2001 
/த�         
2020 – 2021 

23542 

40. 137/1565 
137/004/00064 

ேகாவிBதசாமி 
634, ெமயி#ேரா@  

2006 – 2007 
/த�                   
2017 – 2018  

29094 
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41. 137/1700 
137/004/00199 

வ�ளிநாயக� 
52, கி�Qண# 
ேகாவி�ெத�  

1992 – 1993 
/த�                 
2017 – 2018 

31184 

42. 137/585 
137/002/00085 

நேடச# 
141, இைளயரசேனBத� 
ேரா@  

1992 – 1993 
/த�              
2017 - 2018 

19422 

43. 137/540 
137/002/00040 

சி#னதாய�மா� 
1/1, அ+ைதெகா8டா# 
ேரா@  

1997 – 1998 
/த�                 
2017 – 2018  

20373 

44. 137/120 
137/001/00120 

அBேதாணிநாடா5 
57பி, ஜவக5லா�           
ேந�ெத� 

1997 – 1998 
/த�                 
2017 – 2018  

7764 

45. 137/2648 
137/006/00149 

தாேமாதர# 
50, சா+�5               
ெமயி#ேரா@  

1990 – 1991 
/த�                 
2017 – 2018 

7754 

46. 137/2649 
137/006/00150 

ெவ�கடாசல� 
ெச	
யா5 
51, சா+�5ெமயி#ேரா@  

1990 – 1991 
/த�               
2017 – 2018  

22086  

47. 137/1584 \ �வனாதசாமிேகாயி�                   
755, ெமயி#ேரா@  

2008 – 2009 
/த�         
2017 – 2018  

13656 

48. 137/1585 
137/004/00084 

\ �வனாதசாமிேகாயி�                       
757,  ெமயி#ேரா@  

1993 – 1994 
/த�                 
2017 – 2018  

22544 

49. 137/1559 
137/004/00058 

[வாமி சி�கராய5 
�1, ெமயி#ேரா@  

1991 – 1992 
/த� 
2017 – 2018 

19357 

50. 137/1622 
137/004/00121 

[வாமி சி�கராய5 
924, ெமயி#ேரா@  

1991 – 1992 
/த�                  
2017 – 2018 

21241 

51. 137/1623 
137/004/00122 

[வாமி சி�கராய5  
�5, ெமயி#ேரா@  

1998 – 199 
/த�                
2017 – 2018 

9084 

52. 137/1619 
137/004/00118 

[வாமி சி�கராய5  
913, ெமயி#ேரா@  

1994 – 1995 
/த�                
2017 – 2018 

6241 

53. 137/3110 
137/007/00109 

ராமசாமி பி�ைள 

11,வட�<ப,கிராம�
ெத� 

1994 – 1995 
/த�                
2017 – 2018 

10843 
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54. 137/3016 
137/007/00016 

ஆ./க நயினா5 
31இ, 
வட�<",கிராம� 
ெத� 

1997 – 1998 
/த�               
2017 – 2018  

9664 

55. 137/3701 
137/008/00201 

கைலவாணி 
82, ெத9< 
",கிராம�ெத�  

2001 – 2002 
/த� 
2017 – 2018  

5043 

56. 137/8265 
137/016/00264 

/+ைதயாநாடா5 
121, ப+ரகாளிய�ம# 
ேகாவி�ெத� 

2003 – 2004 
/த�             
2017 – 2018  

5353 

57. 137/1728 
137/004/00227 

அ:,� காத5 
109, ச+திர� 
வட�<ெத�  

2008 – 2009 
/த� 
2017 – 2018  

10872 

58. 137/1680 
137/004/00179 

தவமணி 
119, ச+திர� 
வட�<ெத� 

2007 – 2009 
/த� 
2017 – 2018 

11708 

59. 137/1032 
137/003/00033 

சாலி:ப# 

56ேஜ, நடராஜ"ர�ெத� 

2003 – 2004 
/த�           
2017 – 2018 

15967   

60. 137/551 
137/002/00051 

அ�ணாசல+த�மா�  

39, அ+ைதெகா8டா# 
ேரா@ 

1989 – 1990 
/த�                
2017 – 2018 

8016 

61. 137/5713 
137/012/00213 

கணபதி 
21, கடைல�5 ேரா@  

1995 – 1996 
/த�            
2017 – 2018  

6269 

62. 137/5692 
137/012/00192 

சபீயா பீவி 

2, ெத9< ",கிராம� 
ெத�-3 

2003 – 2004 
/த�          
2017 – 2018 

5632 

63. 137/5791 
137/012/00291 

ெபா, ேமலாள5 
5, மி�ெத� 

2005 – 2006 
/த�                 
2017 – 2018 

4888 

64. 137/9668 
137/019/00168 

ப+மாவதி 
32ஏ1, ெச�க
ெத� 

2018 – 2019 
/த�               
2020 – 2021 

10800 

65. 137/9670 
137/019/00170 

ெவ�ைளVசாமி 
33, ெச�க
ெத� 

2018 – 2019 
/த� 
2020 - 2021 

10800 

66. 137/11515 
137/023/00016 

ச�கர[:" 
32, ஜமீ#ேப	ைட+ெத�  

1993 – 1994 
/த�               
2017 – 2018  

5882 
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67. 137/11567 
137/023/00068 

[Bதரரா� 
44, ெப�யா5ெத�  

1994 – 1995 
/த�           
2017 – 2018  

7076 

68. 137/11599 
137/032/00100 

காள ;Uவ� 
126, ெப�யா5ெத�  

2003 – 2004 
/த�      
2017 – 2018  

6266  

69. 137/11604 
137/023/00105 

மாடசாமிேகானா5 
107, 
இைளயரசேனBத�ேரா@  

1989 – 1990 
/த�           
2020 – 2021 

4497 

70.  137/11533 
137/023/00034 

/+,ராமலி�க� 
23, சரமா�ய�ம# 
ேகாவி�ெத� 

2018 – 2019 
/த�    
2020 – 2021 

4320 

71. 137/15520 
137/031/00019 

ேஜாச: 
ெச�வர+தின� 

12, பாரதிநக5ெத�—1   

1996 – 1997 
/த�    
2017 – 2018  

18425 

72. 137/15599 
137/031/00097 

ச8/க+தா? 
4பி, பாரதிநக5 ந@+ெத� 

1999 – 2000 
/த�              
2017 – 2018  

7656 

73. 137/17645 
137/035/00144 

விUவநாதநாடா5 
26ஏ, எ	ைடயா"ர�ேரா@  

1994 – 1995 
/த�            
2017 – 2018 

8521 

74. 137/17653 
137/035/00152 

அமி5த� 
226, எ	ைடயா"ர�ேரா@  

1993 – 1994 
/த�     
2017 – 2018  

7339 

75. 137/12527  க�:ைபயா ேவளாள5 
25, வ.உ.சி. நக5  

2003 – 2004 
/த�   
2017 – 2018  

6136   

76. 137/12540 
137/025/00040 

ேவ*சாமி 
29, வ.உ.சி.நக5ெத�  

2002 – 2003 
/த�                        
2017 – 2018  

7368 

77. 137/12728 
137/025/00228 

கBதசாமி பி�ைள 
ெச	
யா5 
26, வ.உ.சி.நக5ெத�  

2004-2005 
/த�             
2017-2018 

6010 

78. 137/12848 
137/025/00348 

ரா/ அ�மா� 
39,  வ.உ.சி.நக5ெத�  

2003 – 2004 
/த� 
2017-2018 

6297 

79. 137/12854 அ�ணாசல� 
62, வ.உ.சி.நக5ெத�  

2001--2002 
/த�     
2017—2018  

7117 

80. 137/12611 
137/025/00111 

[:ப�மா� 
8, வ.உ.சி.நக5ெத�  

2003-2004 
/த�              
2017-2018 

6530 
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                ெமா+த+ ெதாைக – N.973377/- (Nபா? ஒ#ப, இல	ச+, 
எ�ப+தி E#. ஆயிர+, /#�9றி எ�ப+தி ஏ� ம	@�) 

81. 137/004/00001 சிவச�க5 
100பி, ெமயி#ேரா@  

2020 – 2021 3600 

82. 137/004/00002 /�ேகச# 
100
, ெமயி#ேரா@ 

2020 – 2021 3600 

83. 137/004/00247 ெச8பகரா� 
16, ப8ைண+ 
ேதா	ட�ெத� 

2020 – 2021 3600 

84. 137/012/00034 நகரா	சி 
ப�ளி��ட� 

7, ப�களா+ெத�-1 

2018 – 2019 
/த�          
2020 – 2021 

4320 

85. 137/012/00364 நக5ம#ற க	
ட�,  
மி�ெத� 

2003 – 2004 
/த�  
2020 – 2021 

12028 

86. 137/012/00055 நகரா	சி 
ப�ளி��ட� 
",ேரா@  

2003 – 2004 
/த�  
2020 – 2021 

6256 

87. 137/012/00516 ஆைணயாள5, 
ேகாவி�ப	
 
நகரா	சி  

2020 – 2021 3600 

88. 137/19521 
137/029/00525 

வா[ேதவ# 
1சி7, அறிஞ5 
அ8ணாெத�  

2014 – 2015 
/த� 
2017 – 2018  

1836 

89. 137/16688 
137/033/00186 

ஜானகி 
12, ப[வBதைன 
ேம9<ெத�  

2018 – 2019 
/த�    
2020 – 2021 

4320 
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  ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�< 2020—2021-� ஆ8@�< ேதைவயான 
ப
வ�க�, பதிேவ@க�, எ�,ெபா�	க� ம9.� கணினி பி�8ட��< 
ேதைவயான ேடான5க� ஆகியைவ வா�<வத9<�, அத9கான ெசலவின 
ெதாைக N.20,00,000/-9<� (இ�ப, இல	ச� ம	@�) இBநக5ம#ற த;5மான� 

எ8.4054 நா�: 29.05.2020 அHமதி ெபற:ப	@ N.9,13,144/-9< ேதைவயான 

எ�, ெபா�	க� ெபற:ப	@�ள,. ேம*� 2020—2021-� ஆ8
� �@தலாக 

N.10,00,000/-9< அவசர அவசிய� க�தி எ�, ெபா�	க� ம9.� ேடான5க� 

ேதைவ:ப@கிற,. எனேவ ேம9கா�� ெசலC ெதாைக N.10,00,000/-9< 
ம#ற+தி# அHமதி ேவ8ட:ப@கிற,. 
அ*வலக� <றி:" :-   ம#ற� அHமதி�கலா�.                 
(ந.க.எ8.2272/2020/பி2) 

த;5மான� 

எ8.4293    
அ*வலக 

<றி:":          

அHமதி� 

க:ப	ட,. 
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  ேகாவி�ப	
 நகரா	சி எ�ைல�<	ப	ட கதிேரச#ேகாவி� 
ேரா@ வழ�கிைட 2-வ, தபசி� ெசா+தி� ஆன ச5ேவ எ8.576/2A—� 
அைமB,�ள 
பி/


பி.ந�ப5.12/74 எ#ற ேல அC	 பிரகார� 
பிளா	@களாக பி�+தி�:பதி� 1-� ந�ப5 பிளா	
� 5-� பிரதிவாதியான 
பாSU பிSU	 – பாைளய�ேகா	ைட ேராம# க+ேதாலி� டேயாசUீ 
அவ5களா� கா�பC8	 [வ5 ேபா#ற க	@மான� க	@வைத தைட 
ெச?qமா.� ம9.� 1-வ, பிரதிவாதி ஆகிய ஆைணயாள5, ேகாவி�ப	
 
நகரா	சி ேம9ப
 இட+தி� <:ைபக� ெகா	@வத9<� இ�ேம�/ைறயீ@ 
வழ�< /
q� வைர இைட�கால தைட உ+தரC வழ�கிட ேகா� 
ெச#ைன உய5ந;திம#ற ம,ைர�கிைளயி� SA(MD) No.488/2006 வழ�< 
தா�க� ெச?, உ�ளா5. ேம9ப
 வழ�கி� நகரா	சி ஆைணயாள5, 
ேகாவி�ப	
 அவ5கைள 1-வ, பிரதிவாதியாக ேச5+, தா�க� 
ெச?,�ளா5. ேம*� வழ�கி# அவசர அவசிய� க�தி ம#ற /#அHமதி 
எதி5ேநா�கி இBநகரா	சி வழ�<கைள ேம9ப
 சமய+தி� ஏ9. நட+தி 
வBத வழ�கறிஞ5 தி�.S.பழனிேவலாqத� அவ5கைள ேம9ப
 வழ�கி� 
ஆஜராகிட நியமி+தைம�< ம9.� ேம9ெகா�ள:ப	ட வழ�கி# 
நடவ
�ைக�கான ெசலவின+தி9<� ம#ற+தி# அHமதி 
ேவ8ட:ப@கிற,.   
அ*வலக� <றி:" :-   ம#ற� அHமதி�கலா�.                 
(ந.க.எ8. 5375/2006/எ:1) 

த;5மான� 
எ8.4294    
அ*வலக 
<றி:":          
அHமதி� 
க:ப	ட,. 
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               இBநகரா	சி�<	ப	ட சித�பரா"ர� உர�கிட�கி� 40KLD   
ெகா�ளளC ெகா8ட கச@ கழிC [+திக�:" நிைலய� 
அைம�க:ப	@�ள,. ேம*�, இ+தி	ட+திைன /ைறயாக ெசய�ப@+,� 
ெபா�	@ ஆ8@ பராம�:" பணியாக ேம9ெகா�>� பணி�< N.17.00 
இல	ச� மதி:பீ	
� ேம9ெகா�ள இBநக5ம#ற தனி அ*வல5 
அவ5களா� அHமதி வழ�க:ப	@�ள,.  அத#ப
 ேம9ப
 பணி�< 
26.02.2021 அ#. ஒ:பBத:"�ளி ேகா�யதி� வர:ெப9.�ள இர8@ 
ஒ:பBத:"�ளிகளி# விபர�. 

1) தி�.பி.மா�/+,:பா8
ய# மதி:பீ	ைட விட (--) 0.12 %  <ைறC 

2) தி�.பி. /+,:பா8
  மதி:பீ	ைட விட (+) 0.40 %  அதிக� 

            வர:ெப9.�ள 2 ஒ:பBத:"�ளிகளி� மதி:பீ	ைடவிட (-) 0.12% 
<ைறவாக வழ�கிq�ள ஒ:பBததார5 தி�.பி.மா�/+,:பா8
ய# 
அவ5களி# ஒ:பBத:"�ளிைய ஏ9க ம#ற+தி# அHமதி�< 
ைவ�க:ப@கிற,. 
அ*வலக <றி:":-    

1) ம#ற� அHமதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள5/தனிஅ*வல5 அவ5களி# 

/#அHமதி ெப9. ேவைல உ+திரC வழ�கியைத 
ம#ற� அHமதி�கலா�. 

ந.க.எ8. 659/2021/இ1 

த;5மான� 
எ8.4295    
அ*வலக 
<றி:":          
அHமதி� 
க:ப	ட,. 

 

 


