
ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 

சாதாரண� ��ட� 
                 நிக�� விகா� வ�ட� ஆனி தி�க� 16, நா�: 30.06.2021� ேததி 

%த& கிழைம காைல 11.00 மணியளவி� நகரா�சி அ.வலக/தி� ைவ/0 

சாதாரண ��ட� நைடெப2�. 

3&னிைல:- தி�.ஒ.ராஜாரா�,பி.கா�., 

 

ேகாவி�ப�	 நகரா�சி             தனி அ.வல7, 

நா�: 28.06.2021           ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 

 
ம&ற 

��ட 

ேததி 

வரைச எ; ம<2� ம&ற=ெபா�� ம&ற/ 

த>7மான� 

30.06.2021 ெபா�� எ;: 1  
  ேகாவி�ப�	 நகரா�சி ப?தியி.�ள வா7@ எ;.21� கதA 

எ;.23/2, 23/2F, எ; ெகா;ட க�	ட� ெபய7 மா<ற� ெசDய�ேக�@ 
தி�.ேராஜ7ேகாவி�பி�ைள எ&பவ7 ெகா@/0�ள ஆவண�க� உ2தி 
ெசDய இயலாத நிைல ஏ<ப�டதா� இHநக7ம&ற வழ�கறிஞ�ட� 
ச�ட�க�/0ைர ெபற=ப�ட0. அத<கான ெசலA/ெதாைக J.4000/-� 
வழ�க ேக�@ இHநக7ம&ற வழ�கறிஞ7 
தி�.ர/தினராஜா,M.A.B.L.,ேகா�P�ளா7. எனேவ ேம<ப	 ெதாைகயிைன 
வழ�கிட ம&ற அQமதி ேவ;ட=ப@கிற0.     
அ.வலக ?றி=%:-  ம&ற� அQமதி�கலா�. 
ந.க.எ;.6652/2018/அ1 

த>7மான� 

எ;.4316    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 

 ெபா�� எ;: 2 
      ேகாவி�ப�	 நகரா�சி ப?தியி.�ள வா7@ எ;.21� கதA 

எ;.23/1A 3த� 23/1H, வைரP�ள க�	ட�கைள ெபய7 மா<ற� ெசDய� 
ேக�@ தி�.மா.3�க& எ&பவ7 ெகா@/0�ள ஆவண�க� உ2தி ெசDய 
இயலாத நிைல ஏ<ப�டதா� இHநக7ம&ற வழ�கறிஞ�ட� ச�ட� 
க�/0ைர ெபற=ப�ட0.  அத<கான ெசலA/ ெதாைக J.4000/-� வழ�க 
ேக�@ இHநக7ம&ற வழ�கறிஞ7 தி�.ர/தினராஜா,M.A.B.L.,ேகா�P�ளா7. 
எனேவ ேம<ப	 ெதாைகயிைன வழ�கிட ம&ற அQமதி 
ேவ;ட=ப@கிற0.     
அ.வலக ?றி=%:-  ம&ற� அQமதி�கலா�. 
ந.க.எ;.1984/2020/அ1 

த>7மான� 

எ;.4317    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=
ப�ட0. 

    



    

 ெபா�� எ;: 3 
          இHநகரா�சி ெபா0Vகாதார=பி�A வாகன� 

எ;.TN69R4926� உ�ள ப�0கைள ந>�க� ெசDவத<? உ�Z7 
விைல=%�ளி ெப2வத<?�, இத<கான உ/ேதச ெசலவின/ ெதாைக 
J.25,000/-�?� ம&ற அQமதி�? ேவ;ட=ப@கிற0.  
அ.வலக ?றி=%:-  ம&ற� அQமதி�கலா�. 

ந.க.எ;.5707/2021/எ[1     
 

த>7மான� 

எ;.4318    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 

 

 ெபா�� எ;: 4 
           \/0�?	 மாவ�ட ஆ�சி/தைலவ7 அவ7களி& உ/தரA 
ந.க.எ;.ஊநி8/3666/2015 நா�:31.12.2019 ம<2� 0ைண இய�?ந7, Vகாதார= 

பணிக�, ேகாவி�ப�	 அவ7களி& க	த ந.க.எ;.792/அ3/2019 நா�:01.10.2019 
இHநகரா�சி ப?திகளி� ெட�? த@=% நடவ	�ைக பணிகைள த>விரமாக 
ேம<ெகா�^மா2 அறிA2/திP�ளதி& ேப�� ெட�? த@=% பணி 
அவசர, அவசிய� க�தி 100 த<காலிக கள=பணியாள7க� இHநகரா�சி 
நி7வாக/தி& _ல� ேநர	யாக ெட�? ம<2� ைவர` காD[ச� த@=% 
நடவ	�ைக பணியி& அவசர, அவசிய� க�தி ேநர	யாக 01.07.2021 3த� 

31.12.2021 வைர ெட�? பணி�காக த<காலிக கள=பணியாள7கைள ேம.� 

6 மாத/தி<? நியமி�கA�, இத<கான ஊதிய/திைன ECS 3ைறயி� 
மாதHேதா2� வழ�?வத<?� ம&ற� அQமதி ேவ;ட=ப@கிற0.  
அ.வலக ?றி=%:-   

1. ம&ற� அQமதி�கலா�. 
2. அவசர, அவசிய� க�தி தனி அ.வல7 அவ7களி& 

3&அQமதி ெப<2 100 பணியாள7கைள ெட�? 
பணி�காக த<காலிகமாக நியமி�க ம&ற� 
அQமதி�கலா�.  

ந.க.எ;.4468/2015/எ[1!!!!!!!!!!!!!!! 
 

த>7மான� 

எ;.4319    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 

 



    

 ெபா�� எ;: 5 

         இHநகரா�சி ெபா0 Vகாதார=பி�A வாகன� எ;.TN69R4926  
வாகன/தி� உ�ள ப�0கைள ச�ெசDவத<? 11.06.2021 ேததியி� 
விைல=%�ளி ெபற=ப�ட0.  இதி� கீeக;ட இர;@ விைல=%�ளிக� 
வர=ெப<2�ளன.   

வ.        
எ;. 

ெபய7 ம<2� 3கவ� ெதாைக 
J. 

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

20,000 

2. N.A.RAHMATHULLAH AUTOMOBIL WORKS,                       
580/5, Ettayaputam Road, Kovilpatti–628 501. 

18,658 

 
  வர=ெப<ற விைல=%�ளிகளி� ?ைறவான விைல=%�ளி 
அளி/த N.A.RAHMATHULLAH AUTOMOBIL WORKS, 580/5, Ettayapuram Road, 
Kovilpatti—628501. விைல=%�ளியிைன ம&ற அQமதி�காக 
ேவ;ட=ப@கிற0.  
அ.வலக ?றி=%:-   
  (அ) ெபா0Vகாதார அவசர அவசிய/ைத 3&னி�@ 
விைல=%�ளி ேகா�யைதP�, ?ைறவான விைல=%�ளி அளி/த 
N.A.RAHMATHULLAH AUTOMOBIL WORKS, 580/5, Ettayapuram Road, Kovilpatti—
628501. விைல=%�ளியிைன அ�கீக��கலா�. 

ந.க.எ;.5707/2021/எ[1  

த>7மான� 

எ;.4320    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 

 

 ெபா�� எ;: 6 
இHநகரா�சி�?�ப�ட வா7@ எ;.14� 3/ைதயாமா� ெத�வி� உ�ள 

ேமா�டா7 அைறPட& �	ய சி&ெட�` ெதா�	 உ�ள அைற 

ப�தைடH0�ளதா� அதி.�ள மி&இைண=% 0;	�க=ப�@ ேமா�டா7 

அைற அ=%ற=ப@/த உ�ள0. ேம.�, ப�தைடHத அைறைய இ	�கA�, 

அதி� ந�ல நிைலயி� உ�ள 2000 லி�ட7 ெகா�ளளA ெகா;ட 

சி&ெட�` ெதா�	ைய அக<றA�, ேம.� ேமா�டா7 அைறயி� 

பய&பா�	� உ�ள 1.50HP ேமா�டாைர அக<றி இ�=பைறயி� 

ைவ=பைறயி� ைவ�க அQமதி ேவ;ட=ப@கிற0. ேம.�, ஏ<கனேவ 

ேமா�டா7 அைறைய பய&ப@/தி வ�� ெபா0ம�க^�? த;ண >7 

பி	=பத<? உ�ய ஏ<பா@ ெசDP� ெபா��@ இதன�கி� 40மீ�ட7 

ெதாைலவி� உ�ள ஆe0ைள கிண<2ட& �	ய சி&ெட�` 

ெதா�	யி� இ�H0 %தியதாக ?ழாD அைம/0 ெகா@�க ஆ?� 

ெசலவின/ ெதாைக J.16,000/-�? ம&ற/தி& அQமதிேவ;ட=ப@கிற0.  

த>7மான� 

எ;.4321    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 

 



அ.வலக ?றி=%:-   

1. ம&ற� இ=பணிைய ?	ந>7 நிதியி& கீe ெசDய அQமதி�கலா�. 

2. ேம<ப	 நகரா�சி ச�ட விதி எ;.15& கீe ேவைல உ/திரA 

   வழ�கியைத ம&ற� அQமதி�கலா�.   

ந.க.எ;.1870/2021/இ1 

 ெபா�� எ;: 7 
                   இHநகரா�சி�?�ப�ட வா7@ எ;.36, V=பிரமணிய%ர� 

ப?தியி� உ�ள கிட�கி<? அ�காைமயி� உ�ள சாைலயி� த@=%[Vவ7 

அைம/0 த�மா2 ெத�வி/0�ளா7க�.  ேம<ப	, ப?திவாe 

ெபா0ம�களி& பா0கா=% க�தி  ேம<ப	 சாைலயி& ஓர/தி& 

த@=%[Vவ7 அைம/திட உ/ேதச மதி=பீ�@[ ெசலவின� J.1.40/-
இல�ச/தி<? ம&ற/தி& அQமதி ேவ;ட=ப@கிற0.   

அ.வலக ?றி=%:-  ம&ற� அQமதி�கலா�. 

ந.க.எ;.1907/2021/இ1 

த>7மான� 

எ;.4322    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 
 

 ெபா�� எ;: 8 
                  இHநகரா�சி ெபா0 Vகாதார=பி�A வாகன� 

எ;.TN96B5277� டய7க� ப�தாகிP�ளதா� %திய டய7க� 4 எ;ண� 

ச=ைள ெசDய 18.06.2021 ேததியி� விைல=%�ளி ெபற=ப�ட0. இதி� 

கீeக;ட இர;@ விைல=%�ளிக� வர=ெப<2�ளன.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                வர=ெப<ற விைல=%�ளிகளி� ?ைறவான விைல=%�ளி 
அளி/த ர/னா டய7 ேவா�@, 392-E, எ�ைடயா%ர� ெமயி&ேரா@, வட�? 

தி�ட�?ள�, ேகாவி�ப�	-628502 விைல=%�ளியிைன ம&ற 
அQமதி�காக ேவ;ட=ப@கிற0.  
அ.வலக ?றி=%:-   
                        (அ) ெபா0Vகாதார அவசர அவசிய/ைத 3&னி�@ 
விைல=%�ளி ேகா�யைதP�, ?ைறவான விைல=%�ளி அளி/த ர/னா 
டய7 ேவா�@, 392—E,  எ�ைடயா%ர� ெமயி&ேரா@, வட�? தி�ட�?ள�, 
ேகாவி�ப�	-628502 விைல=%�ளியிைன அ�கீக��கலா�.  
ந.க.எ;.5707/2020/எ[1 

வ. 
எ;. 

ெபய7 ம<2� 3கவ� ெதாைக                   
ஒ� டய�& 
விைல  J. 

1. பிரபா ஆ�ேடா டய7` 
171-பி, ஆ�ந` கா�=ள�`,                                    
நி�ேரா@,  ேகாவி�ப�	-628501. 

3550/- 

2. ர/னா டய7 ேவா�@ 
392—E, எ�ைடயா%ர� ெமயி&ேரா@, 

வட�? தி�ட�?ள�, ேகாவி�ப�	-628502. 

3000/- 

த>7மான� 

எ;.4323    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 
 

 



 
 ெபா�� எ;: 9 

                ேகாவி�ப�	 நகரா�சி�? ெசாHதமான அ;ணா ேப�H0 

நிைலய� கிழ�? ப?தியி� 3த� தள/தி� உ�ள கைட எ;.01<? 

24.06.2021� ேததியி� ெபா0ஏல� ம<2� ஒ=பHத=%�ளி நைடெப<ற0. 

ேம<கா�� ெபா0ஏல/தி� யா�� கலH0ெகா�ள வி�ைல ம<2� 

ஒ=பHத=%�ளி நைடெப<றதி� கீeகா�� விபர=ப	 இர;@ 

ஒ=பHத=%�ளிக^� வர=ெப<2 தனி/தனியாக ைவ=%/ெதாைக 

ெச./த=ப�@�ள0.   
வ. 

எ;. 
ஏலதார7 ெபய7 ெபா0 ஏல 

ேக�வி 
ெதாைக J. 

ஒ=பHத=%�ளி 
ேக�வி ெதாைக 

J. 
1. தி�.ந.ஆAைட/த�க�, 

13-19, ப�களாெத�, 
விளா/தி?ள�-628907. 

-- 4,500 

2. தி�.பா. ெசHதி�?மா7 
24-	2எ, 2வ0 ப�களாெத�, 
கடைல�7 ேரா@, 
ேகாவி�ப�	-628501. 

-- 5,300 

              ேம<கா�� விபர=ப	 இர;@ நப7களி� 
தி�.பா.ெசHதி�?மா7 எ&பவ7 உய7Hதப�ச ஒ=பHத=%�ளி ேகா�P�ளா7. 
எனேவ உய7Hதப�ச மாதவாடைக ெதாைக J.5300/-�? அ;ணா ேப�H0 
நிைலய� கிழ�? ப?தியி� 3த�தள/தி� உ�ள கைட எ;.01ைய 

01.07.2021 3த� 30.06.2024 வைர _&றா;@ கால/தி<? ?/தைக இன 
ெபா0ஏல� நிபHதைனகளி&ப	 நட/திெகா�^� உ�ம� ஒ=பைட=% 
ெசDவத<? ம&ற� அ�கீகார/தி<காக.  
அ.வலக ?றி=%:- 
  தனிஅ.வல7 அவ7களி& 3&அQமதி ெப<2 ?/தைக 
உ�ம� உ/திரA வழ�கியத<? ம&ற� அQமதி�கலா�. 
(ந.க.எ;.9856/2014/அ3)                 

 

த>7மான� 

எ;.4324    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 
 

 ெபா�� எ;: 10 
                    ேகாவி�ப�	 நகரா�சி�? ெசாHதமான அ;ணா 

ேப�H0 நிைலய� கிழ�? ப?தியி� 3த� தள/தி� உ�ள கைட 

எ;.02<? 24.06.2021� ேததியி� ெபா0ஏல� ம<2� ஒ=பHத=%�ளி 

நைடெப<ற0. ேம<கா�� ெபா0ஏல/தி� யா�� கலH0ெகா�ள 

வி�ைல ம<2� ஒ=பHத=%�ளி நைடெப<றதி� கீeகா�� விபர=ப	 

இர;@ ஒ=பHத=%�ளிக^� வர=ெப<2 தனி/தனியாக ைவ=%/ெதாைக 

ெச./த=ப�@�ள0.   

த>7மான� 

எ;.4325    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 
 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ேம<கா�� விபர=ப	 இர;@ நப7களி� 
தி�.பா.ெசHதி�?மா7 எ&பவ7 உய7Hதப�ச ஒ=பHத=%�ளி ேகா�P�ளா7. 
எனேவ உய7Hதப�ச மாதவாடைக ெதாைக J.5300/-�? அ;ணா ேப�H0 
நிைலய� கிழ�? ப?தியி� 3த� தள/தி� உ�ள கைட எ;.02ைய 
01.07.2021 3த� 30.06.2024 வைர _&றா;@ கால/தி<? ?/தைக இன 
ெபா0ஏல� நிபHதைனகளி&ப	 நட/திெகா�^� உ�ம� ஒ=பைட=% 
ெசDவத<? ம&ற� அ�கீகார/தி<காக.  
அ.வலக ?றி=%:- 
  தனிஅ.வல7 அவ7களி& 3&அQமதி ெப<2 ?/தைக 
உ�ம� உ/திரA வழ�கியத<? ம&ற� அQமதி�கலா�. 
(ந.க.எ;.9856/2014/அ3) 

வ. 
எ;. 

ஏலதார7 ெபய7 ெபா0 ஏல 
ேக�வி 

ெதாைக J. 

ஒ=பHத=%�ளி 
ேக�வி ெதாைக 

J. 

1. தி�.ந.ஆAைட/த�க�, 
13-19, ப�களாெத�, 
விளா/தி?ள�-628907. 

-- 4,500 

2. தி�.பா. ெசHதி�?மா7 
24-	2எ, 2வ0 ப�களாெத�, 
கடைல�7 ேரா@, 
ேகாவி�ப�	-628501. 

-- 5,300 

 

 ெபா�� எ;: 11 
                    ேகாவி�ப�	 நகரா�சி�? ெசாHதமான அ;ணா 

ேப�H0 நிைலய� கிழ�? ப?தியி� 3த� தள/தி� உ�ள கைட 

எ;.03<? 24.06.2021� ேததியி� ெபா0ஏல� ம<2� ஒ=பHத=%�ளி 

நைடெப<ற0. ேம<கா�� ெபா0ஏல/தி� யா�� கலH0ெகா�ள 

வி�ைல ம<2� ஒ=பHத=%�ளி நைடெப<றதி� கீeகா�� விபர=ப	 

இர;@ ஒ=பHத=%�ளிக^� வர=ெப<2 தனி/தனியாக ைவ=%/ெதாைக 

ெச./த=ப�@�ள0.   

வ. 
எ;. 

ஏலதார7 ெபய7 ெபா0 ஏல 
ேக�வி 

ெதாைக J. 

ஒ=பHத=%�ளி 
ேக�வி ெதாைக 

J. 

1. தி�.ந.ஆAைட/த�க�, 
13-19, ப�களாெத�, 
விளா/தி?ள�-628907. 

-- 4,500 

2. தி�.பா. ெசHதி�?மா7 
24-	2எ, 2வ0 ப�களாெத�, 
கடைல�7 ேரா@, 
ேகாவி�ப�	-628501. 

-- 5,300 

             

த>7மான� 

எ;.4326    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 
 



    ேம<கா�� விபர=ப	 இர;@ நப7களி� தி�.பா.ெசHதி�?மா7 
எ&பவ7 உய7Hதப�ச ஒ=பHத=%�ளி ேகா�P�ளா7. எனேவ உய7Hதப�ச 
மாதவாடைக ெதாைக J.5300/-�? அ;ணா ேப�H0 நிைலய� கிழ�? 

ப?தியி� 3த� தள/தி� உ�ள கைட எ;.03ைய 01.07.2021 3த� 

30.06.2024 வைர _&றா;@ கால/தி<? ?/தைக இன ெபா0ஏல� 
நிபHதைனகளி&ப	 நட/திெகா�^� உ�ம� ஒ=பைட=% ெசDவத<? 
ம&ற� அ�கீகார/தி<காக.  
அ.வலக ?றி=%:- 
     தனிஅ.வல7 அவ7களி& 3&அQமதி ெப<2 ?/தைக 
உ�ம� உ/திரA வழ�கியத<? ம&ற� அQமதி�கலா�. 
(ந.க.எ;.9856/2014/அ3) 

 ெபா�� எ;: 12 
                    ேகாவி�ப�	 நகரா�சி�? ெசாHதமான அ;ணா 

ேப�H0 நிைலய� கிழ�? ப?தியி� 3த� தள/தி� உ�ள கைட 

எ;.04<? 24.06.2021� ேததியி� ெபா0ஏல� ம<2� ஒ=பHத=%�ளி 

நைடெப<ற0. ேம<கா�� ெபா0ஏல/தி� யா�� கலH0ெகா�ள 

வி�ைல ம<2� ஒ=பHத=%�ளி நைடெப<றதி� கீeகா�� விபர=ப	 

இர;@ ஒ=பHத=%�ளிக^� வர=ெப<2 தனி/தனியாக ைவ=%/ெதாைக 

ெச./த=ப�@�ள0.   

வ. 
எ;. 

ஏலதார7 ெபய7 ெபா0 ஏல 
ேக�வி 

ெதாைக J. 

ஒ=பHத=%�ளி 
ேக�வி ெதாைக 

J. 
1. தி�.ந.ஆAைட/த�க�, 

13-19, ப�களாெத�, 
விளா/தி?ள�-628907. 

-- 4,500 

2. தி�.பா. ெசHதி�?மா7 
24-	2எ, 2வ0 ப�களாெத�, 
கடைல�7 ேரா@, 
ேகாவி�ப�	-628501. 

-- 5,300 

                    ேம<கா�� விபர=ப	 இர;@ நப7களி� 
தி�.பா.ெசHதி�?மா7 எ&பவ7 உய7Hதப�ச ஒ=பHத=%�ளி ேகா�P�ளா7. 
எனேவ உய7Hதப�ச மாதவாடைக ெதாைக J.5300/-�? அ;ணா ேப�H0 

நிைலய� கிழ�? ப?தியி� 3த� தள/தி� உ�ள கைட எ;.04ைய 

01.07.2021 3த� 30.06.2024 வைர _&றா;@ கால/தி<? ?/தைக இன 
ெபா0ஏல� நிபHதைனகளி&ப	 நட/திெகா�^� உ�ம� ஒ=பைட=% 
ெசDவத<? ம&ற� அ�கீகார/தி<காக.  
அ.வலக ?றி=%:- 
  தனிஅ.வல7 அவ7களி& 3&அQமதி ெப<2 ?/தைக 
உ�ம� உ/திரA வழ�கியத<? ம&ற� அQமதி�கலா�. 
(ந.க.எ;.9856/2014/அ3) 

த>7மான� 

எ;.4327    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 
 

 
 



 ெபா�� எ;: 13 
                    \Dைம இHதியா தி�ட� 2018-19& கீe 7வ0 மாநில 

உய7ம�ட அதிகார ?�வினரா� அQமதி�க=ப�@, இHநகரா�சி 

திட�கழிA ேமலா;ைம பணிக^�காக ெபற=ப�@�ள 9 எ;ண� இலரக 

வாகன�க� (LCV) இய�?வத<? ேதைவயான ஓ�@ந7கைள ஆ�க� 

ெவளி�ெகாண7A 3ைறயி� த<காலிகமாக நியமி/0�ெகா�ள நகரா�சி 

நி7வாக ஆைணய7 அவ7களி& க	த� ந.க.எ;.22866/P3   /2018,  

நா�:23.08.2018� அறிA2/த=ப�@�ள0.  ஆகேவ ேம<ப	 வாகன�களி� 

5 எ;ண� த<ேபா0 இய�கி�ெகா;@ இ��கிற0.  இHநக7ம&ற 

த>7மான எ;.3655 நா�:31.07.2019� ஆ�க� ெவளி�ெகாண7A 3ைறயி� 

ஓ�@ந7கைள அQ=பி வாகன�கைள இய�க ?ைறவான ஒ=பHத=%�ளி 

அளி/த அவ7ேல;� இ&ஞ�னிய�� ஒ7�` பி.லி�., நி2வன/தா�& 

ஒ=பHத%�ளியிைன ஏ<2 அ�கீக��க=ப�ட0.  ெகாேரானா (ேகாவி�-19) 

ைவர` ெதா<2 பரவ� காரணமாக 02.07.2021 3த� 30.06.2022 வைர உ�ள 

கால/தி<? ஒ=பHத அ	=பைடயி� ஓ�@ந7கைள ெவளி�ெகாண7A 

3ைறயி� நியமி�க ஒ=பHத=%�ளி ேகார வழியி�லாததா� ஏ<கனேவ 

ெவளி�ெகாண7A _ல� ஓ�@ந7கைள வழ�கி ெகா;	��?� 

அவ7ேல;� இ&ஞ�னிய�� ஒ7�` பி.லி�., நி2வன/தா�ட� ஒ=%த� 

க	த� ெபற=ப�@ 02.07.2021 3த� 30.06.2022 வைர உ�ள கால/தி<? 5 

ஓ�@ந7கைள அQ=பA� ம<2� அத<கான உ/ேதச ெசலவின/ ெதாைக 

J.20.00 இல�ச/தி<?�, ம&ற அQமதி�? ேவ;ட=ப@கிற0. 

அ.வலக ?றி=%:- ம&ற� அQமதி�கலா�. 
ந.க.எ;. 2901/2019/எ[1 

த>7மான� 

எ;.4328    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 
 

 ெபா�� எ;: 14 
                    ச_கநல� ம<2� மகளி7 உ�ைம/0ைற, ெச&ைன 

அவ7களி& அரசாைண எ;.G.O.(MS) No.24 நா�: 11.06.2021&ப	 \/0�?	 

மாவ�ட ஆ�சி/தைலவ7 அவ7களி&  தைலைமயி� நைடெப<ற மாவ�ட 

அளவிலான பணி�?� ��ட/தி� நிைறேவ<ற=ப�ட த>7மான/தி� 

வ�ைச எ;.8� ெகாேரானா ெதா<றா� ெப<ேறா�� ஒ�வைர இழHத 

?ழHைதகளி& ?@�ப�களி& ெபா�ளாதார �eநிைல ?றி/த 

விவர�கைள தி�ட அ.வல7 (மகளி7 தி�ட�) வாயிலாக உ2தி 

ெசDயA�, வ2ைம ேகா�	<? கீ��ள ?@�ப�களி& விவர�க� 

வ2ைம ேகா�@ ப�	யலி� பதிA ெசDயாத நிைலயி� %திதாக 

வ2ைம�ேகா�@ ப�	யலி� இைண�க உ/திரவிட=ப�@�ள0.  எனேவ 

கீe�க;ட நப7களி& ெபய7கைள வ2ைம�ேகா@ ப�	யலி� ேச7/0 

த��ப	 ேகாவி�ப�	 ச_க= பா0கா=%/தி�ட வ�டா�சிய�& க	த 

ந.க.எ;.A5/0417/2021 நா�: 22.06.2021� ேததியி�ட க	த�களி� 

த>7மான� 

எ;.4329    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 
 



ேக�@�ெகா;டத& அ	=பைடயி� வ2ைம�ேகா�@= ப�	யலி� கீேழ 

?றி=பி�@�ள 3 நப7களி& ெபய7கைள[ ேச7�க ம&ற/தி& அQமதி�? 

சம7=பி�க=ப@கிற0. 

  
வ. 

எ;. 
வா7@ 

எ; 
மQதார�& 

ெபய7 
கணவ7 

அ�ல0 தHைத 
ெபய7 

3கவ� தர� 
?றி
யீ@ 

வ�
ைச 

எ;. 
1. 27 S. Vசலீா – 

மைனவி 
S.அபிேஷ�-7   
வய0 மக& 

சப�நாத&-36          
(ெகாேரானா 
ெதா<றா� 
26.05.2021� 
இறHதவ7) 

13-A, 
வ >7வா�சி
நக7, 
2வ0ெத�, 
ேகாவி�ப
�	-628 501 

12 5093 

2. 33 சிவVவாத>̀ வ
�- மைனவி 
P.�/தி�-2   
வய0 மக& 

பிரவ >&-வய0 33    
(ெகாேரானா 
ெதா<றா� 
24.05.2021� 
\/0�?	 
அரV 
ம�/0வ�க�
�� 
ம�/0வமைன
யி� இறHதவ7) 

14, கிழ�? 
5வ0ெத�, 
பVவHத
ைன 
ேரா@, 
ேகாவி�ப
�	-628501 

12 5094 

3. 29 S.Vதா-மைனவி            
S/த7ஷினி – 17  
வய0 மக� 

ரா.பாலம�க&            
(ெகாேரானா 
ெதா<றா� 
11.05.2021� 
\/0�?	 
அரV 
ம�/0வ�க�
�� 
ம�/0வமைன
யி� இறHதவ7) 

45D, 4வ0 
ெத�, 
அறிஞ7அ
;ணாநக7
, 
ேகாவி�ப
�	-628501. 

12 5095 

 
அ.வலக ?றி=%:- ம&ற� அQமதி�கலா�. 
ந.க.எ;. 3098/2020/எ[1 

 

 



 
 ெபா�� எ;: 15 

                    இHநகரா�சி பராம�=பி.�ள நகரா�சி அ.வலக 

க�	ட�களி� ெபா�/த=ப�@�ள மி&விள�?க� ம<2� மி&சாதன 

ெபா��கைள பராம��?� ெபா��@ பராம�=பி<? ேதைவயான மி&சார 

சாமா&கைள வா�?வத<கான உ/ேதச மதி=பீ�@[ ெசலவின� J.1.75/-
இல�ச/தி<? ம&ற/தி& அQமதி ேவ;ட=ப@கிற0. 

அ.வலக ?றி=%:- ம&ற� அQமதி�கலா�. 

த>7மான� 

எ;.4330    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 
 

 ெபா�� எ;: 16 
                    இHநகரா�சி பராம�=பி.�ள ?	ந>7 விநிேயாக லா� 

வாகன எ;.TN69Z5369 த?தி[சா&2 3	வைடவதா� %திய த?தி[சா&2 

ெப2� ெபா��@ வாகன/தி& ப�0 பணிகைள ேம<ெகா�வத<? 

உ/ேதச மதி=பீ�@[ ெசலவின� J.54,000/-�? ம&ற/தி& அQமதி 

ேவ;ட=ப@கிற0.  

அ.வலக ?றி=%:- ம&ற� அQமதி�கலா�. 
ந.க.எ;.1882/2021/இ1 

த>7மான� 

எ;.4331    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 
 

 ெபா�� எ;: 17 
                    இHநகரா�சி பராம�=பி.�ள ?	ந>7 விநிேயாக லா� 

வாகன எ;.TN69Z5369<கான ப�0க� ச�பா7�?� பணி�? 28.06.2021 

அ&2 விைல=%�ளிக� ெபற=ப�டதி�,  

1. N.A.Rahamathullah Automobile  
works, Kovilpatti 

53,872/- ?ைறA 

 2. Sitthiq Automobiles works & Service  
Lubrication, Kovilpatti 

54,900/- அதிக� 

                    வர=ெப<2�ள 2 விைல=%�ளிகளி� J.53,872/-?ைறவான 

விைல=%�ளி ெகா@/0�ள N.A.Rahamathullah Automobile works, Kovilpatti    
நி2வன/தி& விைல=%�ளிைய ம&ற/தி& அQமதி ேவ;ட=ப@கிற0.  

அ.வலக ?றி=%:-  
1. ம&ற� அQமதி�கலா�. 
2. ஆைணயாள7 அவ7களி& 3&அQமதி ெப<2 

ேவைலஉ/திரA வழ�கியைத ம&ற� 
அQமதி�கலா�.  

ந.க.எ;.1882/2021/இ1 

த>7மான� 

எ;.4332    

அ.வலக 

?றி=%:          

அQமதி�க=

ப�ட0. 
 

 


