
1 

 

ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 

சாதாரண� ��ட� 

           நிக�� விகா� வ�ட� ைத தி�க� 16, நா�: 29.01.2021� ேததி 

ெவ�ளி 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+வல5, 

நா�: 28.01.2021         ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 
ம0ற 

��ட 

ேததி 

வரைச எ9 ம:.� ம0ற;ெபா�� ம0ற, 

த<5மான� 

29.01.2021 ெபா�� எ9: 1 
      நகரா�சி நி5வாக ஆைணய5, ெச0ைன ெபா->காதார,-ைற 

இய�@ந5 ெச0ைன, நகரா�சி நி5வாக ம9டல இய�@ந5 தி�ெந�ேவலி, 

மாவ�ட ஆ�சி,தைலவ5, A,-�@	, -ைண இய�@ந5 >காதார;பணிக� 

ேகாவி�ப�	 உ�ளி�ட அ+வல5களிடமி�C- அDவ;ேபா- ெபற;பE� 

உ,திரF ம:.� அறிFைரகG�@ ஏ:ப ேதைவயான விழி;Iண5F 

நிகJFகைள நட,-வத:@�, விழி;Iண5F ெபா��க� (IEC Materials)தயா5 

ெசXவத:@�, >வ5 விள�பர� வைரவத:@�, ெபா->காதார�, AXைம 

இCதியா தி�ட�, திட�கழிF ேமலா9ைம, பிளாY	� ேமலா9ைம, 

கசEகழிF ேமலா9ைம, ெதா:. ேநாXக� ம:.� ைவரY காXZச� 

தE;I நடவ	�ைக பணிக� ெதாட5பான விழி;Iண5F நிகJFக� 

நட,-வத:@�, விழி;Iண5F ெபா��க� (IEC Materials) தயா5 

ெசXவத:@�, AXைம;பணியாள5கG�@ அDவ;ேபா- ம�,-வ /கா� 

நட,-வத:@�, விழி;Iண5F நிகJFக� நட,-வத:@�, தமிழக அரசி0 

சிற;I தி�ட�க� ெதாட5பாக அDவ;ேபா- ெபற;பE� அறிFைரகG�@ 

ஏ:ப விழி;Iண5F ெபா��க� தயா5 ெசXவத:@�, விழி;Iண5F 

நிகJFகைள நட,-வத:@� இத:கான 2021-2022� ஆ9	:கான உ,ேதச 

ெசலவின, ெதாைக [.20.00 இல�ச,தி:@� ேம:ப	 ெசலவின, 

ெதாைகைய ெபா-நிதியிலி�C- பய0பE,தி� ெகா�வத:@�, 

அDவ;ேபா- ெபற;பE� உ,திரF ம:.� அறிFைரகG�@ ஏ:ப உ�\5 

விைல;I�ளிக� ெப:. விழி;Iண5F நிகJFகைள 

நட,தி�ெகா�வத:@�, விழி;Iண5F ெபா��கைள தயா5 ெசX- 

ெகா�வத:@� ேதைவயான ஒலிெப��கி வசதிக�, இ��ைக வசதிக�, 

பCத� வசதிக� உ�ளி�டைவகைள வாடைக�@ 

அைம,-�ெகா�வத:@� ம0ற� அ]மதி ேவ9ட;பEகிற-. 

அ+வலக @றி;I:-  ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
ந.க.எ9.367/2021/எZ1   

த<5மான� 

எ9.4235    

அ+வலக 

@றி;I          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 
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 ெபா�� எ9: 2 
                   இCநகரா�சி�@�ப�ட ப@திகளி� ேசதமைடCத 
சாைலகைள சிற;I சாைலக� தி�ட� 2020-210 கீJ சாைல;பணிக� 
ேம:ெகா�ள மதி;பீ�E, ெதாைக [.3100.00/- இல�ச,தி:@ ஒ;பCத;I�ளி 
25.01.2021 அ0. ேகார;ப�E�ள-.  ேம:ப	 ஒ;பCத;I�ளி அறிவி;ைப 
ெசXதி மல�� ெவளியி�டைம�@ ப�	ய� ெதாைக [.73,238/-ைய Bright 

Advertising, Chennai எ0ற நி.வன,தி:@ வழ�கிட ம0ற,தி0 அ]மதி 
ேவ9ட;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-  ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
ந.க.எ9.5035/2020/இ1   

த<5மான� 

எ9.4236    

அ+வலக 

@றி;I          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 

 ெபா�� எ9: 3 
      A,-�@	 மாவ�ட ஆ�சி,தைலவ5 அவ5களி0 உ,தரF 
ந.க.எ9.ஊநி8/3666/2015 நா�:31.12.2019 ம:.� -ைண இய�@ந5, 

>காதார;பணிக� ேகாவி�ப�	 அவ5களி0 க	த ந.க.எ9.792/அ3/2019 
நா�: 01.10.2019 இCநகரா�சி ப@திகளி� ெட�@ தE;I நடவ	�ைக 
பணிகைள த<விரமாக ேம:ெகா�Gமா. அறிF.,திf�ளதி0 ேப�� 
ெட�@ தE;I பணி அவசர அவசிய� க�தி 100 த:காலிக 
கள;பணியாள5க� இCநகரா�சி நி5வாக,தி0 gல� ேநர	யாக ெட�@ 
ம:.� ைவரY காXZச� தE;I நடவ	�ைக பணியி0 அவசர அவசிய� 
க�தி ேநர	யாக, 01.01.2021 /த� 30.06.2021 வைர ெட�@ பணி�காக 
த:காலிக கள;பணியாள5கைள ேம+� 6 மாத,தி:@ நியமி�கF�, 
இத:கான ஊதிய,திைன ECS /ைறயி� மாதCேதா.� வழ�@வத:@� 
ம0ற அ]மதி ேவ9ட;பEகிற-.  
அ+வலக @றி;I:-   
                1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

2. அவசர அவசிய� க�தி தனிஅ+வல5 அவ5களி0 
/0அ]மதி ெப:. 100 பணியாள5கைள ெட�@ பணி�காக 
த:காலிகமாக நியமி�க ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
ந.க.எ9.4468/15/எZ1   

த<5மான� 

எ9.4237    

அ+வலக 

@றி;I          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 

 ெபா�� எ9: 4 

!!!!!!!!!!!!!!!!!ேகாவ��ப�	 நகரா�சிய�� ��ைம பண�யாளராக 
பண����� தி�.L.அமராவதி எ�பவ� தன  தக!பனா� வேயாதிக 
காரண"தினா� உட� நல� ச�ய��லாம� அவர  ெசா'த ஊரான 
�" )*	ய�� வசி"  வ�வதாக+�, அவைர உட0 இ�C  
கவன-" )ெகா.ள ேவ/	ய��!பதா� த�ைன �" )*	 மாநகரா�சி)* 
��ைம! பண�யாளராக பண�ய�ட மா0த� ெச�ய 18.12.2020� ேததிய 

வ�/ண!ப"தி� ேகா��.ளா�. ேம1ப	 பண�யாள� 23.01.2014 2த� 
ேகாவ��ப�	 நகரா�சிய�� நிர'தர ��ைம! பண�யாளராக பண���'  
வ�கிறா�. அ�னாைர ேகாவ��ப�	 நகரா�சிய�� இ�'  �" )*	 
மாநகரா�சி)* பண�ய�ட மா0த� ேகா�ய ப�ேரரைண நகரா�சி நி�வாக 
ஆைணயாள� அவ�க5)* அ6!ப ம�ற அ6மதி ேவ/ட!ப7கிற . 
அ8வலக *றி!�:-  ம�ற� அ6மதி)கலா�!!!
(ந.க.எ/.5855/2020/எ91) 

த<5மான� 

எ9.4238    

அ+வலக 

@றி;I          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 



3 

 

    

 ெபா�� எ9: 5 
  இCநகரா�சி வா5E எ9.6 ம:.� 11� உ�ள @ைச0 

ெமயி0ெத�, @ைச0 @.�@,ெத�, காமராஜ5ெத�, காமராஜ5 1வ-, 

2வ- ம:.� 3வ- @.�@,ெத�, ேந�ெத�, காசிராஜ0ெத�, ப�களா 

6வ-ெத�, ப�களா 2வ-ெத�, ப�களா 2வ- @.�@,ெத�--1,2,3,4 ப�களா 

2வ- @.�@,ெத�, ேவலாfதIர� 5வ- @.�@ ெமயி0ெத�, 

ேவலாfதIர� 5வ- @.�@—1,2,3வ- ெத�, ேவலாfதIர� 1வ-ெத� 

வட�@ ப�க�, ேவலாfதIர� 2வ-ெத� வட�@ ப�க�, ேவலாfதIர� 

2வ- ம:.� 3வ- @.�@,ெத� ம:.� ேவலாfதIர� ப�ளிெத� ஆகிய 

ெத��களி� கா0கிj� ேபவ5 பிளா� சாைல ம:.� வ	கா� அைம�@� 

பணி�@ [.184.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள நகரா�சி நி5வாக 

ஆைணய5, ெச0ைன அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண 

ந.க.எ9.20557/2020/இ3 நா� 14.12.20200ப	 நி5வாக அ]மதி 

வழ�க;ப�E�ள-.   அத0ப	 ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 அ0. 

ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 

விபர�. 
1) M/S. PSR க0Y�ர�ஷ0Y .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 4.89 %  அதிக� 

2)தி�.ராஜா /கம- .. மதி;பீ�ைடவிட (+-) 8.07 %  அதிக� 

 வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (-)4.89%  

வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 M/S. PSR க0Y�ர�ஷ0Y அவ5களி0 

ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 

அ+வலக @றி;I:-   
1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5 அவ5களி0 /0அ]மதி ெப:. 

ேவைல உ,திரF வழ�கியைத ம0ற� 
அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1   

த<5மான� 

எ9.4239    

அ+வலக 

@றி;I          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 

 ெபா�� எ9: 6 
  இCநகரா�சி வா5E எ9.8� உ�ள சிவாஜிநக5 1வ-, 2வ- 
@.�@,ெத�, சிவாஜிநக5 3வ-ெத�, ெத:@ I-�கிராம� 2வ- 
@.�@,ெத�, நாராயண@� ெத�, ெஜயலலிதாநக5 ெமயி0ெத�, 
ெஜயலலிதா நக5 1,2,3,4 ம:.� 5வ- @.�@,ெத�, ெஜயலலிதாநக5 
பி0ப�கெத�, ெஜயலலிதாநக5 @.�@,ெத�, வசCதநக5 1வ- 
@.�@,ெத�, வசCதநக5 1வ- @.�@ 2வ-ெத�, கிழ�@ ஓைடெத�, 
இ�ல,தா5நக5 ெமயி0ெத�, இ�ல,தா5 1வ-, 2வ-, 3வ- ம:.� 4வ- 
@.�@,ெத� ஆகிய ெத��களி� கா0கிj� ேபவ5 சாைல ம:.� 
வ	கா� அைம�@� பணி�@ [.195.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள 
நகரா�சி நி5வாக ஆைணய5, ெச0ைன அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண 
ந.க.எ9.20557/2020/இ3 நா�:14.12.20200ப	 நி5வாக அ]மதி 
வழ�க;ப�E�ள-.  அத0ப	 ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 அ0. 
ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 
விபர�. 

த<5மான� 

எ9.4240    

அ+வலக 

@றி;I          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 



4 

 

 
1)M/S. PSR க0Y�ர�ஷ0Y .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 4.95 %  அதிக� 
2)தி�.K.ராஜா /கம- .. மதி;பீ�ைடவிட (+-) 5.88 %  அதிக� 

             வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (-)4.95%  
வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 M/S.PSRக0Y�ர�ஷ0Y அவ5களி0 
ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   

1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1   
 ெபா�� எ9: 7 

  இCநகரா�சி வா5E எ9.4,12 ம:.� 14� உ�ள VMC 
கா�பF9�, மி� @.�@,ெத�-1,2,3 ம:.� 4வ-ெத�, காளிய;ப5 
@.�@,ெத�, காளிய;ப5 கா�பF9�, >காதார அ+வலக சாைல, 
சரமா�ய�ம0ேகாவி� வட�@ @.�@,ெத�, /,ைதய�மா� 
@.�@,ெத�-1வ- ம:.� 2வ-ெத�, ஆJவா5ெத�, ஆJவா5 

@.�@,ெத�-1,2, மி�ெத� சC--1,2 ம:.� /,ைதய�மா� ெமயி0ெத� 
ஆகிய ெத��களி� கா0கிj� ேபவ5 பிளா� சாைல ம:.� வ	கா� 
அைம�@� பணி�@ [.140.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள நகரா�சி 
நி5வாக ஆைணய5, ெச0ைன அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண 
ந.க.எ9.20557/2020/இ3 நா�:14.12.20200ப	 நி5வாக அ]மதி 

வழ�க;ப�E�ள-.  அத0ப	 ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 அ0. 
ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 
விபர�. 

1) M/S. ேபா,திராs & CO .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 8.01 %  அதிக� 

2) தி�.R.விஜய@மா5 .. மதி;பீ�ைடவிட (+-) 4.82 %  அதிக� 

                வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (-) 
4.82%  வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 தி�.R.விஜய@மா5 அவ5களி0 
ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   

1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1   

த<5மான� 

எ9.4241    

அ+வலக 

@றி;I          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 

 ெபா�� எ9: 8 
                      இCநகரா�சி வா5E எ9.7� உ�ள ெப�யசாமிநக5 

@.�@,ெத�, வட�@I-�கிராம� 3வ-ெத�, 3வ- @.�@,ெத�-1,2,3,4,5, 
வட�@ I-�கிராம� 4வ-ெத�, வட�@ I-�கிராம� 4வ- @.�@,ெத�-

1,2,3,4,5 வட�@ I-�கிராம� 5வ-ெத� ம:.� வட�@ I-�கிராம� 5வ- 

@.�@,ெத� ஆகிய ெத��களி� கா0கிj� ேபவ5 பிளா� சாைல ம:.� 

வ	கா� அைம�@� பணி�@ [.218.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள 

த<5மான� 

எ9.4242    

அ+வலக 

@றி;I          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 
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நகரா�சி நி5வாக ஆைணய5, ெச0ைன அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண 

ந.க.எ9.20557/2020/இ3 நா�:14.12.20200ப	 நி5வாக அ]மதி 

வழ�க;ப�E�ள-.  அத0ப	 ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 அ0. 

ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 

விபர�. 
1) M/S v ச9/க5 க9Y�ர�ஷ0Y .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 4.98 %  அதிக� 

2) தி�.B. /�க0 .. மதி;பீ�ைடவிட (+-) 8.72 %  அதிக� 

        வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட(-)4.98% 
வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 M/S v ச9/க5 க9Y�ர�ஷ0Y 

அவ5களி0 ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ 

ைவ�க;பEகிற-. 

அ+வலக @றி;I:-   
1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1   
 ெபா�� எ9: 9 

                இCநகரா�சி வா5E எ9.4,5 ம:.� 6� உ�ள 

ச�கரலி�கIர� ேம:@ 5வ-ெத�, 6வ-ெத�, 7வ-ெத�, 8வ-ெத�, 

9வ-ெத�, 9வ- @.�@,ெத�, ச�கரலி�கIர� கிழ�@ 1,2,3,4வ-ெத�, 
ேவலாfதIர� 6வ-ெத�, சரமா�ய�ம0ேகாவி� ெமயி0ெத�, 
சரமா�ய�ம0ேகாவி� 1,2,3 ம:.� 4வ-ெத� ஆகிய ெத��களி� 
கா0கிj� ேபவ5 பிளா� சாைல ம:.� வ	கா� அைம�@� பணி�@ 
[.257.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள நகரா�சி நி5வாக ஆைணய5, 
ெச0ைன அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண ந.க.எ9.20557/2020/இ3 

நா�.14.12.20200ப	 நி5வாக அ]மதி வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	 

ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 அ0. ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� 
வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 விபர�. 
1) M/S v ச9/க5 க9Y�ர�ஷ0Y .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 4.98%  அதிக� 
2) தி�.B. /�க0 .. மதி;பீ�ைடவிட (+-) 8.14 %  அதிக� 

               வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட(-)4.98% 
வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 M/S v ச9/க5 க9Y�ர�ஷ0Y 
அவ5களி0 ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ 
ைவ�க;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   

1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1   

த<5மான� 

எ9.4243    

அ+வலக 

@றி;I          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 
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 ெபா�� எ9: 10 

  இCநகரா�சி வா5E எ9.16 ம:.� 17� உ�ள 
கடைல�காரெத� 1வ-, 2வ-, 3வ-, 4வ-, 5வ-, 6வ- @.�@,ெத�, 
ெச�க	 1வ-ெத�, ெச�க	 1வ-, 2வ-, 3வ-, 4வ- @.�@,ெத�, 
ப,திரகாளிய�ம0ேகாவி� ெத�, ப,திரகாளிய�ம0ேகாவி� 
@.�@,ெத�, ேரா�ட� ெத�, த�க�ம0ேகாவி� 1வ-, 2வ-, 3வ- 
@.�@,ெத�, ஊரணி 1வ-, 2வ-, 3வ- @.�@,ெத� ம:.� 
அ�ேப,கா5 ெத� ஆகிய ெத��களி� கா0கிj� ேபவ5 பிளா� சாைல 
ம:.� வ	கா� அைம�@� பணி�@ [.173.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� 
ேம:ெகா�ள நகரா�சி நி5வாக ஆைணய5, ெச0ைன அவ5களி0 
ெசய�/ைற ஆைண ந.க.எ9.20557/2020/இ3 நா�.14.12.20200ப	 நி5வாக 

அ]மதி வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	 ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 அ0. 
ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 
விபர�. 

1) M/S PSR Constructions .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 4.95%  அதிக� 

2) தி�.K. ராஜா /கம- .. மதி;பீ�ைடவிட (+-) 6.97%  அதிக� 

            வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட(-)4.95% 

வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 M/S PSR Constructions அவ5களி0 

ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 

அ+வலக @றி;I:-   
1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1   

த<5மான� 

எ9.4244    

அ+வலக 

@றி;I          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 

 ெபா�� எ9: 11 
                     இCநகரா�சி வா5E எ9.7,8,9 ம:.� 10� உ�ள 
வ�Gவ5நக5 4வ-ெத�, வ�Gவ5நக5 4வ- @.�@,ெத�-1,2, 
வ�Gவ5நக5 3வ-ெத�, க�;பசாமி ஆYப,தி�ெத�, பரமசிவ� த<;ெப�	 
ெதாழி:சாைல சாைல, பரமசிவ� த<;ெப�	 ெதாழி:சாைல @.�@,ெத�, 
கடைல|5சாைல 6வ-ெத�, கார@றிZசி அ�ணாசல� ெத�, 
வ�Gவ5நக5 காளவாச� இற�க� கிழ�@ெத�, வ�Gவ5நக5 4வதி� 
இ�C- 2வ- @.�@,ெத�, நாராயண@�ெத� இற�க�, வ�Gவ5நக5 
3வ- @.�@,ெத�—1, ேதவ5 ப	;பக� இற�க�, சிவாஜி நக5 1வ-ெத�, 
எ�.ஜி.ஆ5 நக5 @.�@,ெத�, எ�.ஜி.ஆ5.நக5 @.�@,ெத�-1,2,3,4,5 ம:.� 
6வ-ெத� ஆகிய ெத��களி� கா0கிj� ேபவ5 பிளா�சாைல ம:.� 
வ	கா� அைம�@� பணி�@ [.226.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள 
நகரா�சி நி5வாக ஆைணய5, ெச0ைன அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண 
ந.க.எ9.20557/2020/இ3 நா�.14.12.20200ப	 நி5வாக அ]மதி 
வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	 ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 அ0. 
ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 
விபர�. 

த<5மான� 

எ9.4245    

அ+வலக 

@றி;I          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 
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               வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட(-)4.96% 
வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 தி�.K.ராஜா/கம- அவ5களி0 
ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   

1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1   

1) M/S PSR Constructions .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 6.98%  அதிக� 

2) தி�.K. ராஜா /கம- .. மதி;பீ�ைடவிட (+-) 4.96%  அதிக� 

 

 ெபா�� எ9: 12 
                   இCநகரா�சி வா5E எ9.2 ம:.� 3� உ�ள நடராஜIர� 
மகாராஜாேகாவி�ெத�, ப>�ெபா0நக5 ெத:@ ெமயி0ெத�, 
ப>�ெபா0நக5 ெத:@ 1வ-, 2வ-, 3வ- @.�@,ெத�, ப>�ெபா0நக5 
ெமயி0ெத� சC-, நடராஜIர� ேம:@ 9வ-ெத� கைடசி, நடராஜIர� 
ேம:@ 9வ-ெத�-1வ-, 2வ-, 3வ-, 4வ- @.�@,ெத�, 1 TO 2 வ- 
@.�@,ெத�, 3 TO 2வ- @.�@,ெத�, ப>�ெபா0நக5 1வ-, 2வ-, 
ம:.� 3வ- @.�@,ெத� ஆகிய ெத��களி� கா0கிj� ேபவ5பிளா� 
சாைல ம:.� வ	கா� அைம�@� பணி�@ [.176.00/-இல�ச� 
மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள நகரா�சி நி5வாக ஆைணய5, ெச0ைன 
அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண ந.க.எ9.20557/2020/இ3 நா�:14.12.20200ப	 

நி5வாக அ]மதி வழ�க;ப�E�ள-.  அத0ப	 ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 
அ0. ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E 
ஒ;பCத;I�ளிகளி0 விபர�. 

1) M/S. ேபா,திராs & CO .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 7.93 %  அதிக� 

2) M/S.D.P.S. க0Y�ர�ஷ0Y .. மதி;பீ�ைடவிட (+-) 4.84 %  அதிக� 

 வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (-)4.84%  
வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 M/S.D.P.S. க0Y�ர�ஷ0Y அவ5களி0 
ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   

1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1   

த<5மான� 

எ9.4246    

அ+வலக 

@றி;I          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 
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 ெபா�� எ9: 13 
                       இCநகரா�சி வா5E எ9.30,31,32,33,34 ம:.� 35� உ�ள 
தி�ம�ைகநக5 1வ-ெத�, தி��ைகநக5 1வ- @.�@,ெத� (பா5� 
அ�கி�), தி�ம�ைகநக5 2வ-ெத�, தி�;பதிகாலனி 1வ- ம:.� 
2வ-ெத�, தி�;பதிகாலனி 2வ- @.�@,ெத�,  சாYதி�நக5 (பாரதிநக5 
ப�ளி பி0Iற�), சாYதி�நக5 (கFனிய0 ப�ளி அ�கி�), ேஜாதிநக5 1வ- 
ம:.� 2வ-ெத� (கழி;பைற எதி5Iற�), ேஜாதிநக5 TO க�ணாநிதிநக5 
இைண;IZசாைல, ேஜாதிநக5 TO க�ணாநிதிநக5 1வ- 
@.�@,ெத�,ேஜாதிநக5 ெமயி0சாைலயி� உ�ள 1வ-, 2வ- 3வ- 
ம:.� 4வ- @.�@,ெத�, ேஜாதிநக5 காமராஜ5 அெவ0|ெத�, 
எவெரY� ப�ளி சாைல, ேஜாதிநக5 ேம:@ @.�@,ெத� ஆகிய 
ெத��களி� ேபவ5 இயCதிர� gல� தா5சாைல ம:.� வ	கா� 
அைம�@� பணி�@ [.235.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள நகரா�சி 
நி5வாக ஆைணய5, ெச0ைன அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண 
ந.க.எ9.20557/2020/இ3 நா�:14.12.20200ப	 நி5வாக அ]மதி 
வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	 ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 அ0. 
ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 
விபர�. 

1) M/S PSR Constructions .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 4.93%  அதிக� 
2) தி�.K. ராஜா /கம- .. மதி;பீ�ைடவிட (+-) 6.98%  அதிக� 

                 வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட(-
)4.93% வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 M/S PSR Constructions அவ5களி0 
ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   

1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1   

த<5மான� 

எ9.4247    

அ+வலக 

@றி;I         

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 

 ெபா�� எ9: 14 
             இCநகரா�சி வா5E எ9.20,22,23,2426,29 ம:.� 30� உ�ள உழவ5 
சCைதெத� (சரYவதி மஹா� அ�கி�), த�சிணாg5,திேகாவி�ெத�, 
சனீிவாச அ�ரஹாரெத�(விேவக� 	ராவ�Y அ�கி�), 
மாதா�ேகாவி�ெத� TO ஊரணிெத� இைண;IZசாைல, பாரதிநக5 
ேம�E,ெத� ெத:@ ப�க ெமயி0சாைல, பாரதிநக5 ேம�E,ெத� ெத:@ 
ப�க� 1வ- ம:.� 2வ-ெத�, மகாகவி நக5, ெத0ற�நக5, 
வ <ரவா�சிநக5 வட�@ @.�@,ெத�—1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
கி��ண0ேகாவி�சாைல ம:.� பி0Iற சாைலயி� ேபவ5 இயCதிர� 
gல� தா5 சாைல ம:.� வ	கா� அைம�@� பணி�@ [.150.00/-இல�ச� 
மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள நகரா�சி நி5வாக ஆைணய5, ெச0ைன 
அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண ந.க.எ9.20557/2020/இ3 நா�:14.12.20200ப	 
நி5வாக அ]மதி வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	 ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 
அ0. ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E 
ஒ;பCத;I�ளிகளி0 விபர�. 

1) M/S PSR Constructions .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 4.95%  அதிக� 
2) தி�.K. ராஜா /கம- .. மதி;பீ�ைடவிட (+-) 7.00%  அதிக� 

த<5மான� 

எ9.4248    

அ+வலக 

@றி;I          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 
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           வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட(-)4.95% 
வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 M/S PSR Constructions அவ5களி0 
ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   

1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1 
 ெபா�� எ9: 15 

              இCநகரா�சி வா5E எ9.21,24,25,26 ம:.� 28� உ�ள 
வ <ரவா�சிநக5 ேம:@ 1வ- ம:.� 2வ- @.�@,ெத�, 
கதிேரச0ேகாவி� ெமயி0சாைலயி� உ�ள @.�@,ெத� (IGYடா5 
க�ெபனி அ�கி�) ஜமீ0ேப�ைட 1வ- ம:.� 2வ-ெத�, உழவ5 சCைத 
சாைல (த�கமயி� நைக�கைட அ�கி�), சனீிவாச அ�ரஹார ெத�  TO  
இரயி�ேவேக�, க0னிவிநாயக5ேகாவி�ெத�, பா5� கிழ�@ சாைல 1வ- 
ம:.� 2வ- @.�@,ெத�, பா5� ேம:@ சாைல 1வ- @.�@,ெத� 
ஆகிய ெத��களி� கா0கிj� ேபவ5 பிளா� சாைல ம:.� வ	கா� 
அைம�@� பணி�@ [.146.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள நகரா�சி 
நி5வாக ஆைணய5, ெச0ைன அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண 
ந.க.எ9.20557/2020/இ3 நா�:14.12.20200ப	 நி5வாக அ]மதி 

வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	 ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 அ0. 
ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 
விபர�. 

1) தி�.S.S. ராம5 .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 4.81%  அதிக� 
2) தி�.R.விஜய@மா5 .. மதி;பீ�ைடவிட (+-) 7.99%  அதிக� 

             வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட(-)4.81% 
வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 தி�.S.S. ராம5 அவ5களி0 ஒ;பCத;I�ளிைய 
ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   

1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1 

த<5மான� 

எ9.4249    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 

 ெபா�� எ9: 16 
              இCநகரா�சி வா5E எ9.1,2,3&10� உ�ள ேம:@ நடராஜIர� 

3,7,8வ-ெத�, கிழ�@ நடராஜIர� 1,3,5,6,7,8,9வ-ெத�, திலக5நக5 
ெமயி0ேராE, ப>�ெபா0நக5 ெமயி0ெத�, வ�Gவ5நக5 4&5வ- 
ெமயி0ெத�, Yேட�ேப�� காலனி பி0Iற� @.�@,ெத� ஆகிய 
ெத��களி� ேபவ5பிளா� சாைல ம:.� வ	கா� அைம�@� பணி�@ 
[.218.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள நகரா�சி நி5வாக ஆைணய5, 
ெச0ைன அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண ந.க.எ9.20557/2020/இ3 
நா�:14.12.20200ப	 நி5வாக அ]மதி வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	 ேம:ப	 
பணி�@ 25.01.2021 அ0. ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள 
இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 விபர�. 
 

த<5மான� 

எ9.4250    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 
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1) தி�.K. ராஜா/கம- .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 4.99%  அதிக� 
2) M/S.PSRக0Y�ர�ஷ0Y .. மதி;பீ�ைடவிட (+-) 6.96%  அதிக� 

            வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட(-)4.99% 
வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 தி�.K.ராஜா/கம- அவ5களி0 
ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   

1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1 
 ெபா�� எ9: 17 

                இCநகரா�சி வா5E எ9.4,6,7&9� உ�ள வ�Gவ5நக5 2வ- 
ெமயி0ேராE, ேவலாfதIர� 3,4வ-ெத�, ேவலாfதIர� மயானேராE, 
காCதி ஷா மி�ெத� ஆகிய ெத��களி� ேபவ5 இயCதிர� gல� 
தா5சாைல ம:.� வ	கா� அைம�@� பணி�@ [.125.00/-இல�ச� 
மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள நகரா�சி நி5வாக ஆைணய5, ெச0ைன 
அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண ந.க.எ9.20557/2020/இ3 நா�:14.12.20200ப	 
நி5வாக அ]மதி வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	 ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 
அ0. ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E 
ஒ;பCத;I�ளிகளி0 விபர�. 
1) M/S. Nisvas க0Y�ர�ஷ0Y .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 4.86%  அதிக� 
2) M/S. ேபா,திராs & CO .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 8.06%  அதிக� 

            வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட(-)4.86% 
வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 M/S. Nisvas க0Y�ர�ஷ0Y அவ5களி0 
ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   

1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1 

த<5மான� 

எ9.4251    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 

 ெபா�� எ9: 18 
                இCநகரா�சி வா5E எ9.16,17� உ�ள 1,2வ- ெச�க	,ெத�, 

நாடா5ப�ளிெத�, ப�ளிவாச�ெத�, ப,திரகாளிய�ம0 1வ-ெத� ஆகிய 
ெத��களி� ேபவ5பிளா� சாைல ம:.� வ	கா� அைம�@� பணி�@  
[.112.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள நகரா�சி நி5வாக ஆைணய5, 
ெச0ைன அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண ந.க.எ9.20557/2020/இ3 
நா�:14.12.20200ப	 நி5வாக அ]மதி வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	 

ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 அ0. ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� 
வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 விபர�. 
1)தி�.ஆ5. விஜய@மா5 .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 4.82%  அதிக� 
2)M/S. ேபா,திராs & CO .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 7.97%  அதிக� 

                வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட(-)4.82% 
வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 தி�.ஆ5.விஜய@மா5 அவ5களி0 
ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 

த<5மான� 

எ9.4252    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 
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அ+வலக @றி;I:-   
1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1 
 ெபா�� எ9: 19 

                    இCநகரா�சி வா5E எ9.26,29� உ�ள 
மCதி,ேதா;Iெமயி0ேராE, கதிேரச0ேகாவி�ேராE (ஆ5,தி மஹா� 
/த� U.P.M.S ப�ளி வைர) ஆகிய சாைலகளி� ேபவ5 இயCதிர� gல� 
தா5சாைல ம:.� வ	கா� அைம�@� பணி�@  [.200.00/-இல�ச� 
மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள நகரா�சி நி5வாக ஆைணய5, ெச0ைன 
அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண ந.க.எ9.20557/2020/இ3 நா�:14.12.20200ப	 
நி5வாக அ]மதி வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	 ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 
அ0. ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E 
ஒ;பCத;I�ளிகளி0 விபர�. 
1)M/S v ச9/க5 க0Y�ர�ஷ0Y .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 4.99%  அதிக� 
2) தி�.பி./�க0 .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 7.06%  அதிக� 

               வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட(-)4.99% 
வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 M/S v ச9/க5 க0Y�ர�ஷ0Y 
அவ5களி0 ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ 
ைவ�க;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   

1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1 

த<5மான� 

எ9.4253    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 

 ெபா�� எ9: 20 
            இCநகரா�சி வா5E எ9.27,28,29,32,33� உ�ள ெவ�கேட�நக5 
@.�@,ெத� ெசௗபா�யா மஹா� அ�கி�, அ9ணாநக5 ெமயி0ேராE, 
மCதி,ேதா;IேராE 1,2,3,4,5வ- @.�@,ெத� கிழ�@; ப�க�, 
வ <ரவா�சிநக5 ெமயி0ேராE /த� அ9ணாநக5 இைண;I சாைல, 
வ <ரவா�சிநக5 ெமயி0ேராE ெத:@ @.�@,ெத�, வ�கீ�ெத�, 
(ேக.ஜ<.கிளினி� அ�கி�), ப>வCதைன ெமயி0ேராE கிழ�@ @.�@ 1வ- 
ம:.� 5வ-ெத�, பாரதிநக5 2வ- @.�@,ெத� ஆகிய ெத��களி� 
ேபவ5 இயCதிர� gல� தா5சாைல ம:.� வ	கா� அைம�@� பணி�@  
[.165.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள நகரா�சி நி5வாக ஆைணய5, 
ெச0ைன அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண ந.க.எ9.20557/2020/இ3 
நா�:14.12.20200ப	 நி5வாக அ]மதி வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	 

ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 அ0. ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� 
வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 விபர�. 
 

1)M/S. Nisvas Constructions .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 7.74%  அதிக� 

2)M/S. ேபா,திராs & CO .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 4.86%  அதிக� 

 

த<5மான� 

எ9.4254    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 
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              வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட(-)4.86% 
வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 M/S.ேபா,திராs&CO அவ5களி0 
ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   

1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1 
 ெபா�� எ9: 21 

                   இCநகரா�சி வா5E எ9.27,31,32,33� உ�ள பாரதிநக5 
(அ�ேப,க5நக5) ம:.� 1,2,3,4வ- @.�@,ெத�, ப>வCதைன 
ெமயி0ேராE, ேம�E 1வ- @.�@,ெத� ம:.� 2,3,4வ- கிழ�@,ெத�, 
வ�கீ� @.�@,ெத� (ெச�வ� கிளினி� எதி��), வ <ரவா�சிநக5 9வ- 
@.�@,ெத� ம:.� கா�E நாய�க5ெத� 1,2வ- ஆகிய ெத��களி� 

ேபவ5பிளா� சாைல ம:.� வ	கா� அைம�@� பணி�@ [.180.00/-
இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள நகரா�சி நி5வாக ஆைணய5, ெச0ைன 
அவ5களி0 ெசய�/ைற ஆைண ந.க.எ9.20557/2020/இ3 நா�:14.12.20200ப	 

நி5வாக அ]மதி வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	 ேம:ப	 பணி�@ 25.01.2021 
அ0. ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E 
ஒ;பCத;I�ளிகளி0 விபர�. 

1)M/S. PSR Constructions .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 4.95%  அதிக� 
2) தி�.ேக.ராஜா /கம- .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 6.98%  அதிக� 

                 வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட(-) 
4.95% வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 M/S. PSR Constructions அவ5களி0 
ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   

1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள5/தனி அ+வல5 அவ5களி0 

/0அ]மதி ெப:. ேவைல உ,திரF 
வழ�கியைத ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5035/2020/இ1 

த<5மான� 

எ9.4255    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 

 ெபா�� எ9: 22 
               இCநகரா�சி�@�ப�ட கீJ�க9ட விபர;ப	யான @,தைக 
இன�கG�@ ைவ;I,ெதாைக பதிேவ�	0ப	 நி+ைவயாக உ�ள 
ெதாைகயிைன ஈE ெசXயலா� என 31.12.2020� ேததி வ�வாX ஆXவாள5 
ம:.� வ�வாX அ+வல5(ெபா) தன- அறி�ைகயிைன 
சம5;பி,-�ளா5க�. ேம:ப	 அறி�ைகயி0 ேப�� ைவ;I, ெதாைக 
பதிேவ�	0ப	 கீJ�க9ட விபர;ப	 @,தைகதார�0 ெபய�� உ�ள 
ெதாைக [.2968767/--ஐ ஈE ெசX-ெகா�ள ம0ற,தி0 அ]மதி 
ேவ9ட;பEகிற-.  
 

த<5மான� 

எ9.4256    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 
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வ� விதி;I 
எ9 

@,தைகதார5 
ெபய5 

நி+ைவயாக 
உ�ள 

@,தைக 
கால� 

2020-2021ஆ� ஆ9E 
வைரயி+�ள 
நி+ைவயான 

@,தைக ெதாைக 

ைவ;I, 
ெதாைக 
பதிேவE 

ப�க 
எ9 

வ.எ9 

137/660 சிவ>;பிர 
மணிய0 

2006-2007 50000/- 4 33 

137/7 ஏ.சரவண0 2015-2016 259204 25 203 
/த�            
208 

வைர 
137/5 வி.ச,யசலீ0 2015-2016 50000 25 202 
137/15 சி.ராமg5,தி 2018-2019 

2019-2020 
5826 
7768 

1 1 

137/8 எY./�க0 2015-2016 118250 24 198 
137/201106 ேக./�க0 2014-2015 424200 18, 20 154, 160 
137/1115 வி. ச,யசலீ0 2018-2019 132000 31 252 
137/1104 சி. க9ண0 2018-2019 241200 

(பதிேவ�	� 
உ�ளப	 [.10000) 

33 272 

137/1123 ேக.பி.ேமாக0 2018-2019 63000 
(பதிேவ�	� 

உ�ளப	 
[.10000) 

11 551 

137/1124 எY.ெவ�கேட�
வர0 

2018-2019 19500 34 765 

137/1122 ேக./,-ராs 2018-2019 67800 37 790,791 
137/BD01/ 
00033 

க9ண0 2018-2019 30500 42 837 

137/BD01/ 
00035 

க9ண0 2018-2019 30500 42 837 

137/1126 அXயா,-ைர 2017-2018 
2018-2019 

168000 
253200 

28 
10 

229 
534 
535 

137/1135 பி.ஈYவர0 2018-2019 10500 34 284 
137/1128 ேக.ெப�யசாமி  2017-2018 120989 29 

43 
235 
367 

137/1133 எY.மா�ய;ப0 2018-2019 158400 
(பதிேவ�	� 

உ�ளப	 [.10000) 

34 276 

137/1134 ேக.த�கேவ� 2018-2019 1,98,000 
(பதிேவ�	� 

உ�ளப	 [.10000) 

35 289 

 

 

 



14 

 

  
137/233 ஆ5.ெல�>மி அ�பா� 2011-2012 

2012-2013 
8750 
20700 

9, 10 748890 

137/661 கணபதிய�மா� 2006-2007 14000 16 135A 
137/239 ஆ5.ெல�>மிய�மா� 2017-2018 424 10 8890 
137/85 ஆ5.ெல�>மிய�மா� 2017-2018 423   
137/1546 எY.பால>;பிர 

மணிய0 
2018-2019 42,714 39 330 

137/1721 பி.ச9/கபா9	ய0 2018-2019 1,25,904 12 558 
137/1657 L.M. பா5,திப0 2019-2020 7896 44 376 
137/BD01/  
00005 

ேக.சிவராமபால0 2019-2020 39,480 33 755 

137/BD01/  
00015 

ச/,திர� 2017-2018 27,132 30 736 

137/1756 ேக.க�;பசாமி  2018-2019 
2019-2020 

1,26,551 
2,94,000 

29 
36 
12 

238 
293 
565 

137/1132 பி. மா�/,- 2018-2019 
2019-2020 

47500 
22,236 

(1,14,000/-               
Oct-19) 

29 
 

34 

232 
 

277 

137/BD01/  
00032 

எY.ெவ�கேட�வர0 2020-2021 
(Nov) 

1,93,520 34 765 

 ெமா,த�.  29,68,767   
அ+வலக @றி;I:-   

1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. வ�வாX அ+வல5 (ெபா), வ�வாX ஆXவாள5க�, இ��ைக 

எ�,த5, கண�க5 (�/ெபா) இத:@ /0 ெதாைக 
@,தைகதார5 ெபய�� வழ�க;ப�E�ள- எ0பைத உ�ய 
ஆவண�க� ம:.� ெரா�க; பதிேவ�ைட ச�பா5,த பி0I 
@,தைக இன�களி� @,தைகதார5 ெபய�� உ�ள 
ேம:கா�� ெதாைகயிைன ஈE ெசX-ெகா�ள ம0ற� 
அ]மதி�கலா�.  

ந.க.எ9.9856/2020/அ3 

 

 ெபா�� எ9: 23 
                 இCநகரா�சி ெபா->காதார;பி�F வாகன� எ9.TN69AS2778 
த@திZசா0. கால� /	வைடவதா� த@திZசா0. ெப.வத:@ வாகன,தி� 
உ�ள ப�-கைள ச�ெசXவத:@ உ,ேதச ெசலவின,ெதாைக [.40,000/-�@ 
ம0ற� அ]மதி�காக ேவ9ட;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-  ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
ந.க.எ9.5790/2020/எZ1 

த<5மான� 

எ9. 4257    
அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட-. 
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 ெபா�� எ9: 24 
   ேகாவி�ப�	 நகரா�சி எ�ைல�@� I-ேராE 

ப@தியி� ெநE�சாைல,-ைற�@ பா,திய;ப�ட IறவழிZசாைல 

ப@தியி� ஏ:கனேவ  உ�ள அ9ணாசிைல வளாக,தி:@� Iதிதாக 

மா9Iமி@ Iர�சி,தைலவ5 எ�.ஜி.ஆ5 ம:.� மா9Iமி@ 

Iர�சி,தைலவி அ�மா ஆகிேயா5களி0 /� தி�F�வ ெவ9கலZசிைல 

நி.Fவத:@ அைன,திCதிய அ9ணா திராவிட /0ேன:ற� 

கழக,திலி�C- மா9Iமி@ ெசXதி ம:.� விள�பர,-ைற அைமZச5 

தி�.கட��ர ராஜ< அவ5க� மாவ�ட ஆ�சி,தைலவ5 அவ5கG�@ ம] 

அளி,- அதைன மாவ�ட ஆ�சி,தைலவ5 அவ5க� நகரா�சியிலி�C- 

அறி�ைக அ];பி  ைவ�க ேகா�f�ளா5க�. ேம:க9ட சிைலக� 

நி.Fவத:@� நகரா�சியிலி�C- தைடயி0ைம சா0. வழ�@வத:@� 

ம0ற,தி0 அ]மதி ேவ9ட;பEகிற-. 

அ+வலக @றி;I:-   

                      A,-�@	 மாவ�ட ஆ�சி,தைலவ5 அவ5களி0 

ந.க.	3/15668/2020 நா� 12.08.2020-� ேததிய க	த,தி0 அ	;பைடயி� 

நகரா�சியிலி�C- இட,திைன ஆXF ெசX- ேம:க9ட சிைலைய 

ஏ:கனேவ உ�ள அ9ணாசிைல அ�கி� ெநE�சாைல,-ைற�@ 

பா,திய;ப�ட சாைலயி0 ஓர,தி� நி.வி�ெகா�ளF�, ேம+� 

ேம:க9ட சிைலைய அரசி0 அ]மதி ெப:. நி.விய பி0ன5 அத0 

பா-கா;I ம:.� பராம�;I ெபா.;ைப நகரா�சி நி5வாக� ம:.� 

@	ந<5 வழ�க� -ைற (ந.நி.5) அரசாைண (நிைல) எ9.221, நா�.20.11.1998 

ம:.� �Eத� /த0ைம ெசயலாள5 / வ�வாX நி5வாக ஆைணய5 

அவ5களி0 >:றறி�ைக RA VII (1)/1946/2019, நா�.26.03.2019-0 ப	 சிைல 

நி.F� ெபா.;பாள5கேள ஏ:.�ெகா�ள ேவ9E� எ0பதி0 

அ	;பைடயி� எCதவித ஆ�ேசபைன இ�ைல என ம0ற� /	F 

ெசXயலா�.  

(ந.க.எ9.3743/2020/எ;1) 

த<5மான� 

எ9. 4258    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 

 ெபா�� எ9: 25 
                 இCநகரா�சி ெபா->காதார;பி�F வாகன� எ9.TN69AS2778 
த@திZசா0. கால� /	வைடவதா� த@திZசா0. ெப.வத:@ வாகன,தி� 
உ�ள ப�-கைள ச�ெசXவத:@ 28.12.2020 ேததியி� விைல;I�ளி ெபற;ப�ட-.  
இதி� கீJக9ட இர9E விைல;I�ளிக� வர;ெப:.�ளன.  

வ. 
எ9. 

ெபய5 ம:.� /கவ� ெதாைக                    
[. 

1. SENTHIL AANDAVAR 
AUTOMOTORS 
Kovilpatti. 

24,036/- 

2. RKV MOTORS 
3/535A, Tirunelveli Main Road, 
Inamaniyachi, Kovilpatti.  

21,430/- 

 

த<5மான� 

எ9. 4259    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 
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   வர;ெப:ற விைல;I�ளிகளி� @ைறவான விைல;I�ளி 
அளி,த RKV MOTORS, 3/535A, Tirunelveli Main Road, Inamaniyachi, Kovilpatti—628 501.  
விைல;I�ளியிைன ம0ற அ]மதி�காக ேவ9ட;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   
                    (அ) ெபா->காதார அவசர அவசிய,ைத /0னி�E விைல;I�ளி 
ேகா�யைதf�, @ைறவான விைல;I�ளி அளி,த RKV MOTORS, 3/535A, Tirunelveli 
Main Road, Inamaniyachi, Kovilpatti—628501.  விைல;I�ளியிைன அ�கீக��கலா�.  

ந.க.எ9.5790/2020/எZ1 
 ெபா�� எ9: 26 

                   ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி� AXைம இCதியா தி�ட,தி0 கீJ 

பணிI�f� AXைம இCதியா தி�ட ேம:பா5ைவயாள5க� ம:.� 

பர;Iைரயாள5க� தனியா5 வழி நியமன� ெசX- பணி ேம:ெகா�ள வி�வான 

தி�ட மதி;பீE தயா5 ெசXf� ெபா��E த@தி வாXCத நி.வன,திைன ேத5F 

ெசXவத:@ ஒ;பCத;I�ளி ம:.� ம.ஒ;பCத;I�ளி ெப.வத:@ தினச� 

நாளிதழி� 18.08.2020 ம:.� 08.09.2020 அ0. விள�பர� ெசXய;ப�ட-. விள�பர� 

ெசXய;ப�டைம�கான ப�@, ெதாைகயிைன [.4453/-ஐ கைடயந��5 நகரா�சி 

ஆைணயாள5 அவ5கG�@ அ];பி ைவ�க ம0ற அ]மதி�காக 

ேவ9ட;பEகிற-.   

அ+வலக @றி;I:-  ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.55/2021/எZ1 

த<5மான� 

எ9. 4260    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 

 ெபா�� எ9: 27 
1. இCநகரா�சி�@�ப�ட அறிஞ5 அ9ணா ேப�C- 

நிைலய� பாக�-1 கைட எ9.10� தி�.ஆனCதசாமி எ0பவ5 ெபய�� 
ெபா��கா;பக� அைம,- க�டண� வ�� @,தைக ெதாைக [.35400/-
ெசXf� உ�ம,தி:@ ெதாைக வ�லி�க;படாததா� இழ;I என 2003-04� 
ஆ9E வ�வாX நிதி தணி�ைக ப,தி எ9.17� >�	கா�ட;ப�E�ள-. 
 
                  2. இCநகரா�சி�@�ப�ட வா5E எ9.24, ெமயி0ேராE 
ஆனCதாலா�s அ�கி� க�டண கழி;பிட� வ�� ெசXf� உ�ம,ைத 
தி�.ேக.பி.ராஜேகாபா� எ0பவ5 ெபய�� @,தைக விட;ப�ட-.   
ேம:கா�� @,தைக இன,தி:@ இர9டா� ம:.� g0றா� ஆ9E 
@,தைக ெதாைகயான  [.501666/- ம:.� [.526749/-ஐ 2015-16 வ�வாX நிதி 
தணி�ைக ப,தி எ9.89� >�	கா�ட;ப�E�ள-. 
 
   3. இCநகரா�சி�@�ப�ட இைளயரசேனCத� ேரா�	� 
உ�ள வாரZசCைதயி� க�டண� வ�� ெசXf� உ�ம� 
தி�மதி.ஆ5.ல�>மிய�மா� எ0பவ5 ெபய�� @,தைக விட;ப�ட-.  
ேம:கா�� @,தைக இன�களி� நட;I ஆ9	� ேக�I எ�;ப;ப�E 
@,தைக ெதாைக [.13529/-ஐ வ�� ெசXய;படவி�ைல என 2017-2018 
ஆ9E வ�வாX நிதி ப,தி எ9.42� >�	கா�ட;ப�E�ள-.  
  
                   4. இCநகரா�சி�@�ப�ட பல0த�� மர�கைள ஏல� 
விட;ப�டதி� தி�.ேகாபா� எ0பவ5 ெபய�� @,தைக விட;ப�டதி� 
@,தைக ெதாைக [.5954/-வ�� ெசXய;படவி�ைல என 2017-2018 � ஆ9E 
வ�வாX நிதி தணி�ைக ப,தி எ9.62� >�	கா�ட;ப�E�ள-. 
 
 

த<5மான� 

எ9. 4261    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 
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                 எனேவ ேம:கா�� வ�� ெசXய;படாத 
@,தைக ெதாைகயிைன தணி�ைகதைட ப,தியி0ப	 @,தைகதார5 
ெபய�� ஈEெசXய;பட ேவ9	ய ெதாைகயிைன ைவ;I, ெதாைக 
பதிேவ�	0ப	 கீJக9ட விபர;ப	 ஈE ெசX-ெகா�ள ம0ற,தி0 
அ]மதி ேவ9ட;பEகிற-. 

வ. 
எ9 

ைவ;I, 
ெதாைக 

பதிேவ�	� 
@,தைகதார5 ெபய5 

தணி�ைகத
ைட 

ப,தியி0ப	 
ஈEெசXய; 

பட 
ேவ9	ய 
ெதாைக 

ைவ;I, 
ெதாைக 

பதிேவ�	0ப	 
ஈE ெசXய;ப�ட 

ெதாைக 

ப�க 
எ
9 

வ�ைச 
எ9 

1. 6 46 வி.ஆனCதசாமி 35400/- 35400/- 
2. 19 156 ஆ5.ெல�>மிய�மா� 13529/- 11130/- 
3. 20, 

24, 
31 

159, 
161, 
200,249 

ேக.பி.ராஜேகாபா� 50000/- 
50000/- 
501666/- 

50000/- 
50000/- 
501666/- 

4. 23 188 ஆ5.ேகாபா� 426749/- 
5954/- 

426749/- 
1000/- 

அ+வலக @றி;I:-  ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.9856/2021/அ3 
 ெபா�� எ9: 28 

                      ேகாவி�ப�	 நகரா�சி�@ ெசாCதமான அறிஞ5 அ9ணா 

ேப�C- நிைலய� கிழ�@ ப@தி /த� தள� கைட எ9.13:@   29.01.2021� 

ேததியி� ெபா-ஏல�/ஒ;பCத;I�ளி ேகார;ப�ட-. ேம:கா�� அறிஞ5 அ9ணா 

ேப�C- நிைலய� கிழ�@ ப@தி /த� தள� கைட எ9.13:@ மாத வாடைகயாக 

[.6500/-�@ தி�.ந.வி�ேன� எ0பவ5 ெபா- ஏல�  ேகா�f�ளா5. ேம:கா�� 

அறிஞ5 அ9ணா ேப�C- நிைலய� கிழ�@ ப@தி /த� தள� கைட எ9.13ஐ 

01.03.2021 /த� 28.02.2024 வைர ஒ;பைட;I ெசXய ம0ற,தி0 அ]மதி 

ேவ9ட;பEகிற-. 

அ8வலக *றி!�::-  ம�ற� அ6மதி)கலா�. 

ந.க.எ9.9856/2014/அ3 

த<5மான� 

எ9. 4262    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 

 ெபா�� எ9: 29 

                       ேகாவி�ப�	 நகரா�சி�@ ெசாCதமான அறிஞ5 

அ9ணா ேப�C- நிைலய� கிழ�@ ப@தி திறCத ெவளி கைட எ9:15:@   

29.01.2021� ேததியி� ெபா-ஏல�/ஒ;பCத;I�ளி ேகார;ப�ட-.  

ேம:கா�� அறிஞ5 அ9ணா ேப�C- நிைலய� கிழ�@ ப@தி திறCத 

ெவளி கைட எ9 15:@ மாத வாடைகயாக [.12250/-�@ 

தி�.த.கி�Yணசாமி எ0பவ5 ஒ;பCத;I�ளி ேகா�f�ளா5. ேம:கா�� 

அறிஞ5 அ9ணா ேப�C- நிைலய� கிழ�@ ப@தி திறCத ெவளி கைட 

எ9:15ஐ 01.03.2021 /த� 28.02.2024 வைர ஒ;பைட;I ெசXய ம0ற,தி0 

அ]மதி ேவ9ட;பEகிற-. 

அ8வலக *றி!�::-  ம�ற� அ6மதி)கலா�. 

ந.க.எ9.9856/2014/அ3 

த<5மான� 

எ9. 4263    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 
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 ெபா�� எ9: 30 

                     தமிJநாE ேதயிைல ேதா�ட நி.வன� 
ந.க.எ9.9537/2017/S4   நா�:22.01.20210 gல� ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 

அறிஞ5 அ9ணா பைழய ேப[C- நிைலய,தி� 8’x8’ அளவி� கைட 
ைவ;பத:@ அ]மதி ேகா� வி9ண;ப� சம5;பி,-�ளா5. ேம:கா�� 
அறிஞ5 அ9ணா பைழய ேப[C- நிைலய,தி� ெபா��கா;பக� வட�@ 
ப�க� அ�கி� கைட ைவ;பத:@� அத:@�ய சCைத மதி;பி� வாடைக 
நி5ணய� ெசXவத:@ தி�ெந�ேவலி ம9டல நகரா�சி 
ெசய:ெபாறியாள�0 அ]மதி ெப:. நடவ	�ைக ேம:ெகா�ள 
ம0ற,தி0 அ]மதி ேவ9ட;பEகிற-.   
அ8வலக *றி!�::-  ம�ற� அ6மதி)கலா�. 
ந.க.எ9.389/2020/அ3 

த<5மான� 

எ9. 4264    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 

 ெபா�� எ9: 31 

                 இCநகரா�சி வா5E எ9.1 /த� 36 வைரயிலான வா5Eகளி� உ�ள 

அைன,- அ	ப�Iகளி� ஏ:பE� ப�-கைள உட]�@ட0 ச�ெசXவத:@�, 

அDவ;ேபா- அ	ப�Iகளி� உ�ள சிலி9ட5க�, ராEக�, ைப;Iக� ம:.� 

ைக;ப�I ெச� ஆகியைவ ச�ெசXவத:@� ஒ;பCத அ	;பைடயி� ஆ9E 

பராம�;I பணியாக ேம:ெகா�G� பணி�@ [.9.80இல�ச� மதி;பீ�	� 

ேம:ெகா�ள இCநக5ம0ற தனி அ+வல5 அவ5களா� 31.12.2020� ம0ற எ9.4214 

நி5வாக அ]மதி வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	 ேம:ப	 பணி�@ 12.01.2021 அ0. 

ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 விபர�.  
1) தி�.எZ./கம- இ;ராஹி� .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.03 %  @ைறF 

2) தி�.வி. ச,யசலீ0 .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 1.14 %  அதிக� 

  வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--) 

0.03% @ைறவாக வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 தி�.எZ./கம- இ;ராஹி� 

அவ5களி0 ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ 

ைவ�க;பEகிற-. 

அ8வலக *றி!�::-  1) ம�ற� அ6மதி)கலா�. 
ந.க.எ9.5617/2020/இ1      

த<5மான� 

எ9. 4265    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 

 ெபா�� எ9: 32 
              இCநகரா�சி�@�ப�ட வா5E எ9.1 /த� 18 வைரயிலான 
ப@திகளி+�ள ெபா-�கழி;பிட�க� ம:.� மி0ேமா�டா5 
அைறகளி+�ள மி0ேமா�டா5க� ம:.� ஆJ-ைள� @ழாX கிண. 
ப�- ைப;ைல0 ப�- ேபா0ற மராம,- பணிக� @	ந<5 பணியி0 
அவசிய� க�தி ஒ;பCத;I�ளி அ	;பைடயி� ேம:ெகா�ளF� அத:கான 
உ,ேதச ெசலவின, ெதாைக [.9.85/-இல�ச,தி:@ ம0ற,தி0 அ]மதி 
ேவ9ட;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:- 

1. ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
2. ம0ற� இ;பணிைய @	ந<5 நிதியி0 கீJ ெசXய அ]மதி�கலா� 

ந.க.எ9.208/2021/இ1 

த<5மான� 

எ9. 4266    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 
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 ெபா�� எ9: 33 
  இCநகரா�சி�@�ப�ட வா5E எ9.19/த�36 வைரயிலான 
ப@திகளி+�ள ெபா-�கழி;பிட�க� ம:.� மி0ேமா�டா5 அைறகளி+�ள 
மி0ேமா�டா5க� ம:.� ஆJ@ழாX கிண. ப�-, ைப;ைல0 ப�- ேபா0ற 
மராம,- பணிகைள @	ந<5 பணியி0 அவசிய� க�தி ஒ;பCத அ	;பைடயி� 
பணிகைள ேம:ெகா�ள உ,ேதச மதி;பீ�EZ ெசலவின� [.9.95/--இல�ச,தி:@ 
ம0ற,தி0 அ]மதி ேவ9ட;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:- 
  ம0ற� இ;பணிைய @	ந<5 நிதியி0 கீJ ெசXய அ]மதி�கலா�. 
ந.க.எ9.208/2021/இ1 

த<5மான� 

எ9. 4267    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 

 ெபா�� எ9: 34 
  இCநகரா�சி வா5E எ9.1 /த� 18 வைர வி�வா�க� 
ெசXய;ப�ட ப@திகளி� Iதிய @	ந<5 பகி5மான @ழாX பதி�@� பணி�@ 
[.25.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள இCநக5ம0ற தனி அ+வல5 
அவ5களா� 31.12.2020� ம0ற எ9.4216 நி5வாக அ]மதி 
வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	, ேம:ப	 பணி�@ 22.01.2021 அ0. 
ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 
விபர�. 
1)தி�.எY.ெவ�ள;பா9	 .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 4.84  %  அதிக� 
2)தி�.பி.மா�/,-;பா9	ய0 .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 20.28 %  அதிக� 

           வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--) 4.84% 
வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 தி�.எY.ெவ�ள;பா9	 அவ5களி0 

ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 

அ+வலக @றி;I:-  
1)  ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5787/2020/இ1 

த<5மான� 

எ9. 4268    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 

 ெபா�� எ9: 35 
  இCநகரா�சி வா5E எ9.21,32 ம:.� 35� உ�ள 
ெநE�சாைல,-ைற சாைலகளி� Iதிய @	ந<5 பகி5மான @ழாX பதி�@� 
பணி�@ [.24.80/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள இCநக5ம0ற தனி 

அ+வல5 அவ5களா� 31.12.2020 � ம0ற எ9. 4216 நி5வாக அ]மதி 

வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	, ேம:ப	 பணி�@ 22.01.2021 அ0. 
ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 
விபர�. 

1)தி�.எY.ெவ�ள;பா9	 .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 4.85  %  அதிக� 
2)தி�.பி.மா�/,-;பா9	ய0 .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 19.75 %  அதிக� 

  வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--) 

4.85% வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 தி�.எY.ெவ�ள;பா9	 அவ5களி0 

ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 

அ+வலக @றி;I:-  
1)  ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5787/2020/இ1 

த<5மான� 

எ9. 4269    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 
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 ெபா�� எ9: 36 
  இCநகரா�சி வா5E எ9.4,15 ம:.� 16� உ�ள 
ெநE�சாைல,-ைற சாைலகளி� Iதிய @	ந<5 பகி5மான @ழாX பதி�@� 
பணி�@ [.24.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள இCநக5ம0ற தனி 

அ+வல5 அவ5களா� 31.12.2020� ம0ற எ9.4216 நி5வாக அ]மதி 

வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	, ேம:ப	 பணி�@ 22.01.2021 அ0. 
ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 
விபர�. 

1) தி�.எY.ெவ�ள;பா9	 .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 4.85  %  அதிக� 
2) தி�.பி.மா�/,-;பா9	ய0 .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 16.75 %  அதிக� 

  வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--) 

4.85% வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 தி�.எY.ெவ�ள;பா9	 அவ5களி0 

ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 

அ+வலக @றி;I:-   
1)  ம0ற� அ]மதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5787/2020/இ1 

த<5மான� 

எ9. 4270    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 

 ெபா�� எ9: 37 
  இCநகரா�சி வா5E எ9.12 ம:.� 14� உ�ள 
ெநE�சாைல,-ைற சாைலகளி� Iதிய @	ந<5 பகி5மான @ழாX பதி�@� 
பணி�@ [.24.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள இCநக5ம0ற தனி 
அ+வல5 அவ5களா� 31.12.2020� ம0ற எ9.4216 நி5வாக அ]மதி 
வழ�க;ப�E�ள-. அத0ப	, ேம:ப	 பணி�@ 22.01.2021 அ0. 
ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 
விபர�. 

1)   தி�.எY.ெவ�ள;பா9	 .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 4.85 %  அதிக� 
2) தி�.பி.மா�/,-;பா9	ய0 .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 20.04 %  அதிக� 

  வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--) 
4.85% வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 தி�.எY.ெவ�ள;பா9	 அவ5களி0 
ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   

1)  ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
ந.க.எ9.5787/2020/இ1 

த<5மான� 

எ9. 4271    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 
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 ெபா�� எ9: 38 
  இCநகரா�சி வா5E எ9.21� உ�ள ெநE�சாைல,-ைற 
சாைலகளி� Iதிய @	ந<5 பகி5மான @ழாX பதி�@� பணி�@ [.18.50/-
இல�ச� மதி;பீ�	� ேம:ெகா�ள இCநக5ம0ற தனி அ+வல5 
அவ5களா�  31.12.2020� ம0ற எ9.4216 நி5வாக அ]மதி 

வழ�க;ப�E�ள-.  அத0ப	, ேம:ப	 பணி�@ 22.01.2021 அ0. 
ஒ;பCத;I�ளி ேகா�யதி� வர;ெப:.�ள இர9E ஒ;பCத;I�ளிகளி0 
விபர�. 

1) தி�.எY.ெவ�ள;பா9	 .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 4.84  %  அதிக� 

2) தி�.பி.மா�/,-;பா9	ய0 .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 22.87 %  அதிக� 

                வர;ெப:.�ள 2 ஒ;பCத;I�ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--) 
4.84% வழ�கிf�ள ஒ;பCத�கார5 தி�.எY.ெவ�ள;பா9	 அவ5களி0 
ஒ;பCத;I�ளிைய ஏ:க ம0ற,தி0 அ]மதி�@ ைவ�க;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-   

1)  ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
ந.க.எ9.5787/2020/இ1 

த<5மான� 

எ9. 4272    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 

 ெபா�� எ9: 39 
  இCநகரா�சி�@�ப�ட ப@திகளி� தமிJநாE @	ந<5 வ	கா� 
வா�ய,தி0 gல� @	ந<5 அபிவி�,தி ேம�பா�E, தி�ட,தி0 கீJ 
அைம�க;ப�ட ேம�நிைல ந<5,ேத�க, ெதா�	 வளாக,தி� மி0விள�@ 
வசதி இ�லாததா� Iதியதாக LED விள�@க� அைம;பத:@ உ,ேதச 
மதி;பீ�EZ ெசலவின� [.2.55/-இல�ச,தி:@ ம0ற,தி0 அ]மதி 
ேவ9ட;பEகிற-. 
அ+வலக @றி;I:-  ம0ற� அ]மதி�கலா�. 
ந.க.எ9.208/2021/இ1 

த<5மான� 

எ9. 4273    

அ+வலக 

@றி;I:          

அ�கீக�� 

க;ப�ட- 

 


