
1 

 

 
ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

சாதாரண� �	ட� 

                 நிக�� விகா� வ�ட� கா��திைக தி�க� 15, 

நா�.30.11.2020� ேததி தி�க� கிழைம மாைல 4.00 மணியளவி� 

நகரா	சி அ+வலக�தி� ைவ�, சாதாரண �	ட� நைடெப.�. 

/0னிைல:- தி�.ஒ.ராஜாரா�,பி.கா�., 

 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி         தனி அ+வல�, 

நா�: 30.11.2020       ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

ம0ற 

�	ட 

ேததி 

வரைச எ9 ம:.� ம0ற;ெபா�� ம0ற� 

த<�மான� 

30.11.2020 ெபா�� எ9: 1 
                அரசாைண (நிைல) எ�.273, வ�வா� 

ம��� ேப�ட� ேமலா�ைம �ைற, நா�.04.06.2020�ப� வ�ைம 

ேகா� !" கீ$ உ�ள " �ப'க(!கான *ர�சி+தைலவ- அ�மா 

வ-�வான வ-ப+� ம��� ஆ/� கா0ப1� + தி�ட+ைத 

ெசய4ப +�வத�கான,வழிகா�  ெநறி6ைறக� ெவள7ய-�  

ஆைண ப-ற0ப-!க0ப� �ள�. 

                      ேமலா�ைம இய!"ந�, தமி$நா  

மகள7� ேம�பா�  நி�வன+தி� க�த ந.க.எ�.401/ஈ1/2020 

நா�.10.09.2020�ப� தமி$நா  மகள7� ேம�பா�  நி�வன 

ேமலா�ைம இய!"ந� அவ�க� தமி$நா  மகள7� ேம�பா�  

நி�வன+தி� 6!கிய ேநா!க�, வ�ைம!ேகா���"! கீ$ 

வா:� " �ப'கள7;�ள ெப�கள7�, நலவா$< ம��� 

வா$வாதார+ைத ேம�ப +�வதா"�. எனேவ 

வ�ைம!ேகா���"! கீ$ வா:� " �ப'கள7� *�ள7 

வ-பர+தி4 ெப�கைள " �ப+ தைலவ�களாக பதி< 

ெச�ய0ப� �ள நிைலய-4 இ=த கா0ப1� + தி�ட+தி4 ஊரக 

ம��� நக�0*ற'கள74 வ�ைம!ேகா���" கீ$ வா:� 

" �ப'கள74 உ�ள வ�வா� ஈ� பவ�கேள (Bread Winner) 

பயனாள7களாக உ�ளன�. ஆனா4 தமி$நா  மகள7� ேம�பா�  

த<�மான� 

எ9.4169    

அ+வலக 

Bறி;C          

அDமதி� 

க;ப	ட,. 
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நி�வன+தா4 பராம�!க0ப � வ�ைம!ேகா���"! கீ$ வா:� 

" �ப'கள7� வைர< ப��யலி4, *ர�சி+தைலவ- அ�மா 

வ-�வான வ-ப+� ம��� ஆ/� கா0ப1� + தி�ட+தி�" 

ேதைவயான வ�வா� ஈ� பவ�க� (Bread Winner) ம��� 

ப�=�ைர!க0ப�டவ�க� (Nominee) ப�றிய *�ள7 வ-வர'க� 

ேசக�!க0படவ-4ைல. எனேவ, த�ேபா� இ=த வ-பர'கைள 

? தலாக ேசக�+�, ேச�!க ேவ��ய� மிக<� 

அவசியமாகிற�.  ஊரக0 ப"திய-4 ம!க� நிைல ஆ�< 

ப��ய4 (PIP List) ம��� நக�0*ற ப"திய-4 

வ�ைம!ேகா���" (BPL) கீ$ உ�ள " �ப'கள7� *�ள7 

வ-வர'கைள ச�பா�+� *�0ப-!க0பட ேவ� �. 

            வ�ைம ேகா���" கீ$ உ�ள " �ப'கள74 

வ�வா� ஈ� பவ�� ெபய�, த=ைத/கணவ� ெபய� 

(தி�மணமான ெப�க�), பாலின�, ப-ற=த ேததி, இன�, 

வ�ைம!ேகா���"! கீ$ உ�ள " �ப'கள7� ப��ய4 எ� 

(க�டாய�), ஆதா� எ�.(க�டாய�), " �ப அ�ைட எ� 

(க�டாய�), IFSC Code, வ'கி! கண!" எ�, வ�வா� 

ஈ� பவ�� ெதாழி4, 6: அ@ச4 6கவ� (வ A�  எ�, ெத� 

ெபய�, கிராம�, தா;கா, மாவ�ட� ம��� "றிய1  எ�), 

அைலேபசி எ�, ப�=�ைர!க0ப�டவ�கள7� ெபய�, உற<6ைற, 

ப�=�ைர!க0ப�டவ�� ஆதா� எ�, 6கவ� UFC வ-பர'க�, 

வ'கி, வ'கி!கிைள, IFSC Code ம��� வ'கி எ� ேபா�ற 

வ�ைம! ேகா���"! கீ$ உ�ள " �ப'கள7� *�ள7 வ-பர 

கண!கி4 ஏ�கனேவ உ�ள வ-பர'க� கா0ப1�  தி�ட ேச�0* 

ப�வ+தி4 (Pre Populated) அDசிட0ப�  வ A� !" வ A  ேநர�யாக 

ெச�� கண!ெக 0* Eல� ேதைவயான ? த4 வ-வர'க� 

ேசக�!க0பட ேவ� �. 

               இன7 வ�� கால'கள74 வ�ைம ேகா���" 

கீ$ உ�ள த"தியான " �ப'க� ஏேதF� வி ப���0ப-� 

அGவ0ேபா� அவ�கள7� மF!கைள/� ெப�� உ�யவா� கள 

ஆ�< ெச�� அவ�கைள/� வ�ைம ேகா���" கீ$ உ�ள 

" �ப'கள7� ப��யலி4 ேச�!க<�, கா0ப1� + தி�ட+தி4 

ேச�!க<� நடவ�!ைக எ !க0பட ேவ� �. 

           வ�ைம! ேகா���"! கீ$ உ�ள " �ப'கள7� 

? த4 வ-பர'க� ேசக�0பத�" ஒ� " �ப+தி�" I.15/- 
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வ Aத� ( Iபா� பதிைன=�) ெசல< எ�ற அ�0பைடய-4 (இதி4 

ப�வ� அDசி த4 (PrePopulated Form) I.5/- தகவ4 ேசக�0* பண- 

I.5/- தகவ4கைள இைணயதள+தி4 பதிேவ�ற� ெச�த4 I.5/-) 
நிதி ஒ�!கீ  ெச�ய0ப� �ள�. 

            ஆகேவ கண!ெக !"� பண-க(!காக வ A  

வ Aடாக ேநர�யாக ெச�� ? த4 வ-வர'கைள ேசக�0பத�" 

இ=நகரா�சிய-4 J�ைம இ=தியா தி�ட+தி4 பண-*�/� 

பர0*ைரயாள�க� ம��� ேம�பா�ைவயாள�க� ம��� மகள7� 

":!கள7லி�=� நியமி!க0ப� �ள ெட'" மKJ�க� 

ஆகிேயாைர கள0பண-யாள�களாக பண-*�ய உ+தர< 

ப-ற0ப-!க<�, உ�L� வ-ைல0*�ள7க� ெப�� 

இைணயதள+தி4 அDச�+த *�ள7 வ-பர0ப�வ'கைள (Pre 

Populated)  பதிவ-ற!க� ெச�� அDசி வத�"�, ேம�ப� 

கள0பண-யாள�களா4 வ A  வ AடாகDெச�� கண!ெக 0* ெச�� 

6:ைமயாக M�+தி ெச�ய0ப�ட *�ள7 வ-வர'க� ம��� 

? த4 வ-வர'கைள இைணயதள� வாய-லாக (www.tipps.in)  

பதிேவ�ற� ெச�/� பண-!" உ�L� கண-ன7 

ைமய'கள7லி�=� வ-ைல0*�ள7க� ெப�� பண-க� 

ேம�ெகா�ள<�, இைணயதள+தி4 ஏ�கனேவ 6� 

உ�வா!க0ப�ட ப�வ� (Pre Populated) 16,320 

வ�ைம!ேகா���" கீ$ வா:� " �ப'கள7� ? த4 

வ-வர'க� பதிவ-ற!க� ெச�� அDசி� , வ-வர ச�பா�0*, 

? த4 வ-வர'க� ேசக�+த4 ம��� ச�பா�!க0ப�ட *�ள7 

வ-வர'கைள இைணயதள+தி4 பதிேவ�ற� ெச�த4 ஆகிய 

பண-க(!" ஒ� " �ப+தி�" I.15/- வ Aத� ெசல< எ�ற 

அ�0பைடய-4 அரசா4 நி�ணய-!க0ப� �ளப� உ+ேதச 

ெசலவ-ன+ெதாைக I.3.00 இல�ச+தி�"�, பண-ய-� அவசர 

அவசிய� க�தி ேம�ப� கண!ெக 0* பண-க(!" ெபா� 

நிதிய-லி�=� ெசலவ-ன� ேம�ெகா�ள<�, அரசா4 ேம�ப� 

கண!ெக 0* பண-க(!" நிதி வழ'"� ப�ச+தி4 அதைன ஈ  

ெச�� ெகா�வத�"�, ேம�ப� கண!ெக 0* பண- ம��� 

ெசலவ-ன'க(!" ம�ற அFமதி ேவ�ட0ப கிற�. 

அ;வலக "றி0*::-  ம�ற� அFமதி!கலா�. 

ந.க.எ�.4078/2019/எD1 
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வ. 

எ9. 

ேவைலயி0 ெபய� ந<ள� 

(மீ) 

அகல� 

(மீ) 

மதி;பீ` 

ெதாைக                 

(a)  

இல	ச�தி� 

1 வா�` எ9.6 ம:.� 11� உ�ள Bைச0 ெமயி0ெத�, 

Bைச0 B.�B�ெத�, காமராc�ெத�, காமராஜ� 1வ,, 

2வ, ம:.� 3வ, B.�B�ெத�, ேந�ெத�, 

காசிராஜ0ெத�, ப�களா 6வ,ெத�, ப�களா 2வ,ெத�, 

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

B.�B�ெத�, ேவலாdதCர� 5வ, B.�B ெமயி0ெத�, 

ேவலாdதCர� 5வ, B.�B-1,2,3வ, ெத�, ேவலாdதCர� 

1வ,ெத� வட�B ப�க�, ேவலாdதCர� 2வ,ெத�, வட�B 

ப�க�, ேவலாdதCர� 2வ, ம:.� 3வ, B.�B�ெத� 

ம:.� ேவலாdதCர� ப�ளிெத� ஆகிய ெத��களி� 

கா0கிf	 ேபவ� பிளா� சாைல ம:.� வ
கா� 

அைம�B� பணி.  

2400.00 3.85 184.00 

2 வா�` எ9.8� உ�ள  சிவாஜிநக� 1வ,, 2வ, 

B.�B�ெத�, சிவாஜிநக� 3வ,ெத�, ெத:B C,�கிராம� 

2வ, B.�B�ெத�, நாராயணB� ெத�, ெஜயலலிதாநக� 

ெமயி0ெத�, ெஜயலலிதாநக� 1,2,3,4 ம:.� 5வ, 

B.�B�ெத�, ெஜயலலிதாநக� பி0ப�கெத�, 

ெஜயலலிதாநக� B.�B�ெத�, வசgதநக� 1வ, 

B.�B�ெத�, வசgதநக� 1வ, B.�B 2வ,ெத�, கிழ�B 

ஓைடெத�, இ�ல�தா� நக� ெமயி0ெத�, இ�ல�தா� 

1வ,, 2வ,, 3வ, ம:.� 4வ, B.�B�ெத� ஆகிய 

ெத��களி�  கா0கிf	 ேபவ� சாைல ம:.� வ
கா� 

அைம�B� பணி.  

2340.00 4.00 195.00 

 ெபா�� எ9: 2 
                   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�B	ப	ட பBதிகளி� 

தமிiநா` B
ந<� வ
கா� வா�ய�தி0 jல� 

ெசய�ப`�த;ப	ட B
ந<� அபிவி��தி ேம�பா	`� 

தி	ட�தினா� ேசதமைடgத சாைலகைள கீi�க9ட 

விபர;ப
 உ�ள ெத��களி� உ�ள சாைலக� அைம�B� 

பணிகைள சிற;C சாைலக� தி	ட� (SRP) 2020-2021 தி	ட�தி0 

கீi ேம:ெகா�ள நி�வாக அDமதி ெப.� ெபா�	` மதி;பீ` 

தயா�  ெசl, தி	ட;பிேரரைண நகரா	சி நி�வாக ஆைணய�, 

ெச0ைன அவ�களிட� சம�;பி�க ம0ற�தி0 அDமதி 

ேவ9ட;ப`கிற,. 

 

த<�மான� 

எ9.4170    

அ+வலக 

Bறி;C          

அDமதி� 

க;ப	ட,. 
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3. வா�` எ9.4, 12 ம:.� 14� உ�ள கா�பm9	 மி� 

B.�B�ெத�—1,2,3  ம:.� 4வ,ெத�, காளிய;ப� 

B.�B�ெத�, காளிய;ப� கா�பm9	,   oகாதார 

அ+வலக சாைல,  சரமா�ய�ம0ேகாவி� வட�B 

B.�B�ெத�, /�ைதய�மா� B.�B�ெத�-1வ, 

ம:.� 2வ,ெத�, ஆiவா�ெத�, ஆiவா� B.�B�ெத�-

1,2 மி�ெத� சg,--1,2 ம:.� /�ைதய�மா� 

ெமயி0ெத� ஆகிய ெத��களி� கா0கிf	 ேபவ� பிளா� 

சாைல ம:.� வ
கா� அைம�B� பணி.  

1730.00 3.75 140.00 

4. வா�` எ9.7� உ�ள ெப�யசாமிநக� B.�B�ெத�, 

வட�B C,�கிராம� 3வ,ெத�, 3வ,B.�B� ெத�—1,2,3,4,5 

வட�B C,�கிராம� 4வ,ெத�, வட�B C,�கிராம� 4வ, 

B.�B�ெத�—1,2,3,4,5 வட�B C,�கிராம� 5வ, 

B.�B�ெத� ஆகிய ெத��களி� கா0கிf	 ேபவ�பிளா� 

சாைல ம:.� வ
கா� அைம�B� பணி..  

2540.00 3.60 218.00 

5. வா�` எ9.4,5 ம:.� 6� உ�ள ச�கரலி�கCர� ேம:B 

5வ,ெத�, 6வ,ெத�, 7வ,ெத�, 8வ,ெத�, 9வ,ெத�, 

9வ, B.�B�ெத�, ச�கரலி�கCர� கிழ�B 

1,2,3,4வ,ெத�,  ேவலாdதCர� 6வ,ெத�, 

சரமா�ய�ம0ேகாவி� ெமயி0ெத�, 

சரமா�ய�ம0ேகாவி� 1,2,3 ம:.� 4வ,ெத� ஆகிய 

ெத��களி� கா0கிf	 ேபவ� பிளா� சாைல ம:.� 

வ
கா� அைம�B� பணி 

3235.00 4.20 257.00 

6. வா�` எ9.16 ம:.� 17� உ�ள கடைல�காரெத� 1வ,, 

2வ,, 3வ,, 4வ,, 5வ,, 6வ, B.�B�ெத�, ெச�க
 1வ,, 

2வ,, 3வ,, 4வ, B.�B�ெத�, 

ப�திரகாளிய�ம0ேகாவி� ெத�, 

ப�திரகாளிய�ம0ேகாவி� B.�B�ெத�, ேரா	ட�ெத�, 

த�க�ம0ேகாவி� 1வ,, 2வ,, 3வ, B.�B�ெத�, 

ஊரணி 1வ,, 2வ, 3வ, B.�B�ெத� ம:.� 

அ�ேப�கா� ெத� ஆகிய ெத��களி� கா0கிf	 ேபவ� 

பிளா� சாைல ம:.� வ
கா� அைம�B� பணி. 

2510.00 3.40 173.00 

7. வா�` எ9.7,8,9 ம:.� 10� உ�ள வ�qவ�நக� 

4வ,ெத�, வ�qவ�நக� 4வ, B.�B�ெத�—1,2 

வ�qவ�நக� 3வ,ெத�, க�;பசாமி  ஆrப�தி� ெத�,  

பரமசிவ� த<;ெப	
 ெதாழி:சாைல சாைல, B.�B 

சாைல, கடைலs� சாைல 6வ,ெத�,  காரBறிtசி 

அ�ணாசல�ெத�, வ�qவ�நக� காளவாச� இற�க� 

கிழ�Bெத�, வ�qவ�நக� 4-வதி� இ�g, 2வ, 

B.�B�ெத�, நாராயண B�ெத� இற�க�, வ�qவ�நக� 

3வ, B.�Bதெத�—1, ேதவ� ப
;பக� இற�க�, 

சிவாஜிநக� 1வ, ெத�, எ�.ஜி.ஆ� நக� B.�B�ெத�, 

எ�.ஜி.ஆ� நக� B.�B�ெத�—1,2,3,4,5 ம:.� 6வ,ெத� 

ஆகிய ெத��களி� கா0கிf	 ேபவ� பிளா� சாைல 

ம:.� வ
கா�  அைம�B� பணி. 

2995.00 3.90 226.00  
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8. வா�` எ9.2 ம:.� 3� உ�ள  நடராஜCர�  

மகராஜாேகாவி�ெத�, பo�ெபா0நக� ெத:B 

ெமயி0ெத�, பo�ெபா0நக� ெத:B 1வ,, 2வ,, 

3வ, B.�B�ெத�, பo�ெபா0நக� 

ெமயி0ெத� சg,, நடராஜCர� ேம:B 9வ, 

ெத� கைடசி, நடராஜCர� ேம:B 9வ,ெத�, 

1வ, , 2வ,, 3வ,, 4வ, B.�B�ெத�, 1 /த� 

2வ, B.�B�ெத�, 3 /த� 2வ, 

B.�B�ெத� பo�ெபா0நக� 1வ,, 2வ,, 

ம:.� 3வ, B.�B�ெத� ஆகிய ெத��களி� 

கா0கிf	 ேபவ� பிளா� சாைல ம:.� 

வ
கா� அைம�B� பணி. 

2155.00 4.15 176.00 

9. வா�` எ9.30,31,32,33,34 ம:.� 35� உ�ள 

தி�ம�ைகநக� 1வ, ெத�, தி�ம�ைகநக� 

1வ, B.�B�ெத� (பா�� அ�கி�), 

தி�ம�ைகநக� 2வ,ெத�, தி�;பதிகாலனி 

1வ, ம:.� 2வ,ெத�, தி�;பதிகாலனி 2வ, 

B.�B�ெத�, சாrதி�நக� (பாரதிநக� ப�ளி 

பி0Cற�), சாrதி�நக� (கmணிய0 ப�ளி 

அ�கி�), ேஜாதிநக� 1வ, ம:.� 2வ, ெத� 

(கழி;பைற எதி�Cற�) ேஜாதிநக� /த� 

க�ணாநிதிநக� இைண;Ctசாைல, ேஜாதிநக� 

/த� க�ணாநிதிநக� 1வ, B.�B�ெத�,  

ேஜாதிநக� ெமயி0 சாைலயி� உ�ள 1வ,, 

2வ,, 3வ, ம:.� 4வ, B.�B�ெத�, 

ேஜாதிநக� காமராஜ� அெவ0sெத�, எவெரr	 

ப�ளி சாைல, ேஜாதிநக� ேம:B B.�B�ெத� 

ஆகிய ெத��களி� ேபவ� இயgதிர� jல� 

தா�சாைல  ம:.� வ
கா� அைம�B� பணி. 

3420.00 5.50 235.00 

10. வா�` எ9.20,22,23,24,26,29 ம:.� 30� உ�ள 

உழவ� சgைதெத� (சரrவதி மஹா� அ�கி�), 

த	சிணா j��தி ேகாவி�ெத�, சனீிவாச 

அ�ரஹாரெத� (விேவக� 
ராவ�r அ�கி�), 

மாதா�ேகாவி�ெத� /த� ஊரணிெத� 

இைண;Ctசாைல, பாரதிநக� ேம	`�ெத� 

ெத:B ப�க ெமயி0சாைல, பாரதிநக�  

ேம	`�ெத� ெத:B ப�க� 1வ, ம:.� 2வ, 

ெத�, மகாகவிநக�, ெத0ற�நக�, 

வ <ரவாvசிநக� வட�B B.�B�ெத�-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 கி�wண0ேகாவி� சாைல 

ம:.� பி0Cற சாைலயி� ேபவ� இயgதிர� 

jல�  தா�சாைல  ம:.� வ
கா� 

அைம�B� பணி. 

2250.00 5.00 150.00 
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11. வா�` எ9.21,24,25,26 ம:.� 28� உ�ள 

வ <ரவாvசிநக� ேம:B 1வ, ம:.� 2வ, 

B.�B�ெத�, கதிேரச0ேகாவி� ெமயி0 

சாைலயி� உ�ள B.�B�ெத� (Cqrடா� 

க�ெபனி அ�கி�), ஜமீ0ேப	ைட 1வ, ம:.� 

2வ,ெத�, உழவ� சgைத சாைல (த�கமயி� 

நைக�கைட அ�கி�), சனீிவாச அ�ரஹாரெத� 

/த� இரயி�ேவ ேக	, க0னிவிநயக�ேகாவி� 

ெத�, பா�� கிழ�B சாைல 1வ, ம:.� 2வ, 

B.�B�ெத�, பா�� ேம:B சாைல 1வ, 

B.�B� ெத� ஆகிய ெத��களி� கா0கிf	 

ேபவ� பிளா� சாைல ம:.� வ
கா� 

அைம�B� பணி. 

2040.00 4.00 146.00 

 ெமா�த�. 27615.00 - 2100.00 
  அ;வலக "றி0*::-   

          ம�ற� இ;பணிைய சிற;C சாைலக� தி	ட� 

(SRP) 2020-2021 0 கீi ெசlய அFமதி வழ'கலா�. 

ந.க.எ�.5035 /2020/இ1 
 

 

 ெபா�� எ9: 3 
   இgநகரா	சி ெபா, oகாதார;பி�m 

வாகன� எ9. TN96B5157, TN96B5217, TN96B5167,  

TN96B5193, TN96B5259� ஒ�  வாகன�தி:B நா0B 

டய�க� வ <த� 5 வாகன� டய�க� ப�தாகிவி	டதா� 

Cதிய டய�க� ச;ைள ெசlவத:B உ�x� விைல;C�ளி 

ெப:. ெகா�/த� ெசlவத:B� இத:கான உ�ேதச 

ெசலவின� ெதாைக a.1,00,000/-�B� ம0ற அDமதி�B 

ேவ9ட;ப`கிற,.  

அ;வலக "றி0*::-  ம�ற� அFமதி!கலா�. 

ந.க.எ�. 5123/2020/எD1 

த<�மான� 

எ9.4171    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட,. 
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 ெபா�� எ9: 4 

    இgநகரா	சி பBதிகளி� 36 வா�`களி+� 

அைமg,�ள ச/தாய கழி;பைற வளாக�கைள 

oகாதாரமாக பராம��திடm�, ேப�g, நிைலய 

பBதிகளி� அைமg,�ள கழி;பைற வளாக�கைள 

oகாதாரமாக பராம��திடm�, y9 உரமா�B� 

ைமய�கைள oகாதாரமாக பராம��திடm�, கி�மிநாசினி 

பினாயி� 2019—2020� ஆ9` பய0பா	
:காக 6000 

லி	ட� ேதைவ;ப`கிற,. இத:கான உ�ேதச ெசலவின� 

ெதாைக a.4.00 இல	ச�தி:B� உ�x� விைல;C�ளி 

ெப:. ேதைவ�ேக:ப அzவ;ேபா, ெகா�/த� 

ெசlவத:B� ம0ற அDமதி�காக ேவ9ட;ப`கிற,.   

அ;வலக "றி0*:-  ம�ற� அFமதி!கலா�. 

ந.க.எ�. 4468/2015/எD1 
 

த<�மான� 

எ9.4172    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட,. 

 ெபா�� எ9: 5 

  நகரா	சி நி�வாக ஆைணயாள�, ெச0ைன 

அவ�களி0 க
த ந.க.எ9.2571/2017/ேஜ-1 நா�: 28.11.2017, 

இய�Bந� oகாதார� ம:.� ேநாl த`;C ம�g, ,ைற, 

ெச0ைன அவ�களி0  க
த� ந.க.எ9.R.No.2227/VCII/S2/2016 

நா�:28.03.2017, நகரா	சி நி�வாக ஆைணயாள�, ெச0ைன 

அவ�களி0 o:றறி�ைக ந.க.எ9.20751/ேஜ1/2019 

நா�:17.09.2019 ம:.� ந.க.எ9.23001/ேஜ1/2019 நா�: 

03.10.2019, ,ைண இய�Bந�, oகாதார; பணிக� 

ேகாவி�ப	
 அவ�களி0 க
த ந.க.எ9.792/அ3/2019 

நா�:01.10.2019 ம:.� ந.க.எ9.00094/அ3/2020-1 

நா�:16.05.2020� அறிm.�திd�ளப
, இgநகரா	சி; 

பBதிகளி� மைழ�கால�களி� ெதா:. ேநாlக� 

பரவாம� த`�B� ெபா�	`�, வ <̀ , வ <டாகt ெச0. 

ெட�B ெகாo;C� ஒழி;C பணிகளி� ஈ`ப	`�ள 100 
கள;பணியாள�கq�B ெகாo;C� ஒழி;C பணி�B� 

ேதைவ;ப`வதா+�, ேம+� இgநகரா	சி�B	ப	ட 36 

வா�`களி+� அைமg,�ள ச/தாய கழி;பைறக� 

ம:.� ெபா,ம�க� அதிகமாக �`� இட�களான 

த<�மான� 

எ9.4173    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட,. 
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ேப�g, நிைலய;பBதிக� ம:.� நகரா	சி தினச� 

சgைத; பBதிக�, கி�wண0ேகாவி� வணிக வளாக; 

பBதிக�, ெத:B பஜா�, ேகாவி� பBதிக� ஆகியவ:ைற 

எ;ேபா,� o�தமாகm�, oகாதாரமாகm� பராம��B� 

ெபா�	`�, அzவ;ேபா, நைடெப.� ெபா,ம�க� 

ப�Bெப.� நிகitசிக� நைடெப.� இட�கைள 

oகாதாரமாக; பராம��B� ெபா�	`�, ேம:Bறி;பி	ட 

இட�களி� ெதளி;பத:காகm�, கி�மிநாசினி பிள <tசி� 

பmடைர j0.மாத ேதைவ�கான இ�;ைப எ;ெபா�,� 

இ�;பி� ைவ�,�ெகா�qமா. அறிm.�திd�ளப
d�, 

2020-2021� ஆ9` பய0பா	
:காக �`த� 

ேதைவ�காக கி�மிநாசினி பிள <tசி� பmட� 15 ட0 

ேதைவ;ப`கிற,. ப�வகால மா:ற�தி:B ஏ:பm�, 

ெபா,oகாதார;பணி ேதைவ�ேக:பm� அzவ;ேபா, 

வா�கி�ெகா�வத:B�, இத:கான உ�ேதச ெசலவின� 

ெதாைக a.9.50இல	ச�தி:B� ம0ற அDமதி�காக 

ேவ9ட;ப`கிற,.  

அ;வலக "றி0*:-  ம�ற� அFமதி!கலா�. 

ந.க.எ�. 1840/2020/எD1 
 ெபா�� எ9: 6 

   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�B ெசாgதமான அறிஞ� 

அ9ணா ேப�g, நிைலய� கிழ�B பBதி தைரதள கைட 

எ9.4 :B 09.11.2020 ேததியி� ெபா,ஏல�/ 

ஒ;பgத;C�ளி ேகார;ப	ட,.  ேம:கா~� அறிஞ� 

அ9ணா ேப�g, நிைலய� கிழ�B பBதி தைரதள� 

கைட எ9.4 :B மாத வாடைகயாக a.21000/-�B 

தி�.K.கேணச0 ேகா�d�ளா�.  ேம:கா~� அறிஞ� 

அ9ணா ேப�g, நிைலய� கிழ�B பBதி தைரதள� 

கைட எ9.4ஐ 01.12.2020 /த� 30.11.2023 வைர 

ஒ;பைட;C ெசlய ம0ற�தி0 அDமதி 

ேவ9ட;ப`கிற,. 

அ;வலக "றி0*::-  ம�ற� அFமதி!கலா�. 

ந.க.எ�. 9856/2014/அ3 

 

த<�மான� 

எ9.4174    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட,. 
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 ெபா�� எ9: 7 
   இgநகரா	சி; பBதிகளி� மைழ�கால�களி� ெதா:. 

ேநாlக� பரவாம� த`�B� ெபா�	`�, வ <̀  வ <டாகt ெச0. 

ெட�B ெகாo;C� ஒழி;C பணிகளி� ஈ`ப	`�ள 100 

கள;பணியாள�கq�B ெகாo;C� ஒழி;C பணி�B� 

ேதைவ;ப`வதா+�, இgநகரா	சி�B	ப	ட 36 வா�`களி+� 

அைமg,�ள ச/தாய கழி;பைறக� ம:.� ெபா,ம�க� 

அதிகமாக �`� இட�களான ேப�g, நிைலய;பBதிக� ம:.� 

 நகரா	சி தினச� சgைத; பBதிக�, கி�wண0ேகாவி� 

வணிக வளாக;பBதிக�, ெத:B பஜா�, ேகாவி� பBதிக� 

ஆகியவ:ைற எ;ேபா,� o�தமாகm�, oகாதாரமாகm� 

பராம��B� ெபா�	`�, அzவ;ேபா, நைடெப.� ெபா,ம�க� 

ப�Bெப.� நிகitசிக� நைடெப.� இட�கைள oகாதாரமாக; 

பராம��B� ெபா�	`�, ேம:Bறி;பி	ட இட�களி� 

ெதளி;பத:காக ேதைவயான கி�மிநாசினி பிள <tசி� பmட� 2020—

2021� ஆ9
:B ேதைவயான 15 ட0 ச;ைள ெசlவத:B 

ப�வகால மா:ற� ம:.� ேதைவ�ேக:பm� அzவ;ேபா, 

ேவைல உ�தரவி0ப
 ச;ைள ெசlய 10.11.2020 ேததியி� 

விைல;C�ளி ெபற;ப	ட,. இதி� கீiக9ட j0. 

விைல;C�ளிக� வர;ெப:.�ளன. 

வ. 
எ9. 

ெபய� ம:.� /கவ�  

1. ��,�B
 மாவ	ட கிளின <� 
ெபா�	க� உ:ப�தியாள�க� ேசைவ 
ெதாழி: �	`றm ச�க� லி	., 28D  
/�தானgதCர� /த�ெத�, 
ேகாவி�ப	
. 

1 கிேலா�B 
Rs.53 + Extra GST 18% 

2. சித�பரனா� ஒ;பgத பணியாள� ேசைவ 
ெதாழி: �	`றm ச�க� லி	., 
18A/23A, பாைளய�ேகா	ைடேரா`, 
��,�B
. 

1 கிேலா�B 
Rs.55 + Extra GST 18% 

3. தி�ெந�ேவலி மாவ	ட� ஒ;பgத 
பணியாள� ேசைவ ெதாழி: �	`றm 
ச�க� லி	., 37, ச�கர0ேகாவி�ேரா`, 
தி�ெந�ேவலி -- 627 006. 

1 கிேலா�B 
Rs.56 + Extra GST 18% 

  வர;ெப:ற விைல;C�ளிகளி� Bைறவான 

விைல;C�ளி அளி�த ��,�B
 மாவ	ட கிளின <� ெபா�	க� 

த<�மான� 

எ9.4175    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட,. 



11 

 

உ:ப�தியாள�க� ேசைவ ெதாழி: �	`றm ச�க� லி	., 28D, 

/�தானgதCர� /த�ெத�, ேகாவி�ப	
 விைல;C�ளியிைன 

ம0ற அDமதி�காக ேவ9ட;ப`கிற,. 

அ;வலக "றி0* ::-   

               (அ) ெபா�Tகாதார அவசர அவசிய+ைத 6�ன7�  

வ-ைல0*�ள7 ேகா�யைத/�, "ைறவான வ-ைல0*�ள7 அள7+த 

J+�!"� மாவ�ட கிள7ன A' ெபா��க� உ�ப+தியாள�க� ேசைவ 

ெதாழி� ?� ற< ச'க� லி�, 28D, 6+தான=த*ர� 6த4ெத�, 

ேகாவ-4ப�� வ-ைல0*�ள7ய-ைன அ'கீக�!கலா�. 

ந.க.எ�. 1840/2020/எD1 

 

 ெபா�� எ9: 8 

       இgநகரா	சி; பBதிகளி� 36 வா�`களி+� 

அைமg,�ள ச/தாய கழி;பைற வளாக�கைள oகாதாரமாக 

பராம��திடm�, ேப�g, நிைலய பBதிகளி� அைமg,�ள 

கழி;பைற வளாக�கைள oகாதாரமாக பராம��திடm�, 

y9உரமா�B� ைமய�கைள oகாதாரமாக பராம��திடm�, 

கி�மிநாசினி பினாயி� வா�Bவத:B 10.11.2020 ேததியி� 

விைல;C�ளி ெபற;ப	ட,. இதி� கீiக9ட j0. 

விைல;C�ளிக� வர;ெப:.�ளன. 

வ. 
எ9. 

ெபய� ம:.� /கவ�  

1. ��,�B
 மாவ	ட கிளின <� 
ெபா�	க� உ:ப�தியாள�க� 
ேசைவ ெதாழி: �	`றm ச�க� 

லி	., 28D  /�தானgதCர� 
/த�ெத�, ேகாவி�ப	
. 

1 கிேலா�B 
Rs.52 + Extra GST 18% 

2. சித�பரனா� ஒ;பgத பணியாள� 
ேசைவ ெதாழி: �	`றm ச�க� 
லி	., 
18A/23A, பாைளய�ேகா	ைடேரா`, 
��,�B
. 

1 கிேலா�B 
Rs.54 + Extra GST 18% 

3. தி�ெந�ேவலி மாவ	ட� ஒ;பgத 
பணியாள� ேசைவ ெதாழி: 

�	`றm ச�க� லி	., 37, 
ச�கர0ேகாவி�ேரா`, 

தி�ெந�ேவலி -- 627 006. 

1 கிேலா�B 
Rs.55 + Extra GST 18% 

த<�மான� 

எ9.4176    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட,. 
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         வர;ெப:ற விைல;C�ளிகளி� Bைறவான விைல;C�ளி 

அளி�த ��,�B
 மாவ	ட கிளின <� ெபா�	க� 

உ:ப�தியாள�க� ேசைவ ெதாழி: �	`றm ச�க� லி	., 28D, 

/�தானgதCர� /த�ெத�, ேகாவி�ப	
 விைல;C�ளியிைன 

ம0ற அDமதி�காக ேவ9ட;ப`கிற,. 

அ;வலக "றி0* ::-   

               (அ) ெபா�Tகாதார அவசர அவசிய+ைத 6�ன7�    

வ-ைல0*�ள7 ேகா�யைத/�, "ைறவான வ-ைல0*�ள7 அள7+த 

J+�!"� மாவ�ட கிள7ன A' ெபா��க� உ�ப+தியாள�க� ேசைவ 

ெதாழி� ?� ற< ச'க� லி�, 28D, 6+தான=த*ர� 6த4ெத�, 

ேகாவ-4ப�� வ-ைல0*�ள7ய-ைன அ'கீக�!கலா�. 

ந.க.எ�. 1840/2020/எD1 

 ெபா�� எ9: 9 
   ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� �lைம இgதியா 

தி	ட�தி0 கீi திறgத ெவளியி� மல� கழி�தல:ற 

நகரா	சியாக அறிவி�க;ப	` (ODF+) ெதாட�g, அ�தைகய நிைல 

கைட;பி
�க;ப	` வ�கிற,.  த:ேபா, அத0 அ`�த நிைல 

(ODF+) சா0. ெப.வத:B�, GFC STAR RATING ெப.வத:B 

நகரா	சி ப�ேவ. நடவ
�ைககைள ேம:ெகா9` வ�கிற,.   

அத0 ஒ� பBதியாக, இgநகரா	சியி� தினச�  நாளிதழி� 

04.11.2020 அ0. விள�பர� ெசlய;ப	ட,. ெபா, 

ம�களிடமி�g, இ,வைர எgதஒ� ஆ	ேசபைணd� 

இgநகரா	சியா� ெபற;படவி�ைல. 

               எனேவ, ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� திறgத 

ெவளியி� மல� கழி�B� பழ�க� இ�லாத (ODF+) 

நகரா	சியாகm�, GFC STAR RATING              ெப.வத:B� 

ெதாட� பணிக� ேம:ெகா�ள ம0ற�தி0 அDமதி 

ேவ9ட;ப`கிற,. 

அ;வலக "றி0*::-  ம�ற� அFமதி!கலா�. 

(ந.க.எ�. 2162/2017/எD1) 

த<�மான� 

எ9.4177    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட,. 
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 ெபா�� எ9: 10 
                     ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�B ெசாgதமான அறிஞ� 

அ9ணா ேப�g, நிைலய� ேம:B பBதியி� உ�ள க	டண 

கழி;பைற உபேயாகி�க க	டண� வ�� ெசld� உ�ம�தி:B 

30.11.2020� ேததியி� ெபா,ஏல� / ஒ;பgத;C�ளி ேகார;ப	ட,. 

ேம:கா~� அறிஞ� அ9ணா ேப�g, நிைலய� ேம:B 

பBதியி� உ�ள க	டண கழி;பைற உபேயாகி�க க	டண� வ�� 

ெசld� உ�ம�தி:B /தலா� ஆ9` B�தைக ெதாைகயாக 

a.8,21,000/-�B தி�.ந.இள�ேகாவ0 எ0பவ� ேகா�d�ளா�.  

ேம:கா~� அறிஞ� அ9ணா ேப�g, நிைலய� ேம:B 

பBதியி� உ�ள க	டண கழி;பைற உபேயாகி�க க	டண� வ�� 

ெசld� உ�ம�திைன 01.12.2020 /த� 30.11.2023 வைர ஆ9` 

B�தைகயாக ஒ;பைட;C ெசlய ம0ற�தி0 அDமதி 

ேவ9ட;ப`கிற,. 

அ;வலக "றி0*::-  ம�1ற� அFமதி!கலா�. 

ந.க.எ�. 9856/2014/அ3 

த<�மான� 

எ9.4178    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட,. 

 ெபா�� எ9: 11 
                       ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�B ெசாgதமான 

அறிஞ� அ9ணா ேப�g, நிைலய� கிழ�B பBதி /த�தள� 

கைட எ9.19:B 30.11.2020� ேததியி� ெபா,ஏல� / 

ஒ;பgத;C�ளி ேகார;ப	ட,.  ேம:கா~� அறிஞ� அ9ணா 

ேப�g, நிைலய� கிழ�B பBதி /த�தள� கைட எ9.19:B 

மாத வாடைகயாக a.5700/-�B தி�.U.ராமtசgதிர0 எ0பவ� 

ேகா�d�ளா�. ேம:கா~� அறிஞ� அ9ணா ேப�g, நிைலய� 

கிழ�B பBதி /த�தள� கைட எ9.19ஐ 01.12.2020 /த� 

30.11.2023 வைர ஒ;பைட;C ெசlய ம0ற�தி0 அDமதி 

ேவ9ட;ப`கிற,. 

அ;வலக "றி0*::-  ம�ற� அFமதி!கலா�. 

ந.க.எ9.9856/2014/அ3 

த<�மான� 

எ9.4179    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட,. 
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 ெபா�� எ9: 12 
                இgநகரா	சி�B	ப	ட வா�` எ9.01 /த� 18 

வைரயிலான வா�`களி� B
ந<� விநிேயாக�தி0ேபா, ஏ:ப`� 

பகி�மான Bழாl உைட;Cக�, பிரதான Bழாl உைட;Cக� 

ச�ெசld� பணி�B ஒ;பgத;C�ளிக� அ
;பைடயி� 

பணியிைன ேம:ெகா�ள உ�ேதச மதி;பீ	`t ெசலவின� 

a.15.00/-இல	ச�தி:B ம0ற�தி0 அDமதி ேவ9ட;ப`கிற,.    

அ;வலக "றி0*::-   

           ம�ற� இ;பணிைய B
ந<� நிதியி0 கீi ெசlய 

அFமதி!கலா�. 

ந.க.எ�. 4582/2020/இ1 

த<�மான� 

எ9.4180    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட, 

 ெபா�� எ9: 13 
                       இgநகரா	சி�B	ப	ட வா�` எ9.19 /த� 36 

வா�`களி� B
ந<� விநிேயாக�தி0ேபா, ஏ:ப`� பகி�மான 

Bழாl உைட;Cக�, பிரதான Bழாl உைட;Cக� ச�ெசld� 

பணி�B ஒ;பgத;C�ளிக� அ
;பைடயி� பணியிைன 

ேம:ெகா�ள உ�ேதச மதி;பீ	`t ெசலவின� a.15.00 

இல	ச�தி:B ம0ற�தி0 அDமதி ேவ9ட;ப`கிற,.   

அ;வலக "றி0*::-                                                   
                ம�ற� இ;பணிைய B
ந<� நிதியி0 கீi ெசlய 
அFமதி!கலா�. 

ந.க.எ�. 4582/2020/இ1 

த<�மான� 

எ9.4181    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட, 

 ெபா�� எ9: 14 
   இgநகரா	சி பராம�;பி+�ள B
ந<� விநிேயாக 

லா� வாகன� TN69Y8077:கான தBதிtசா0. /
வைடவதா� 

Cதிய தBதிtசா0. ெப.� ெபா�	` வாகன�தி0 ப�, பணிக� 

ேம:ெகா�q� ெபா�	` உ�ேதச மதி;பீ	`t  ெசலவின� 

a.94,000/-�B ம0ற�தி0 அDமதி ேவ9ட;ப`கிற,. 

அ;வலக "றி0* :- ம�ற� அFமதி!கலா�. 

ந.க.எ�. 4998/2020/இ1 

த<�மான� 

எ9.4182    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட, 
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 ெபா�� எ9: 15 
   இgநகரா	சி ெபா, oகாதார;பி�m வாகன� 

ஒ� வாகன�தி:B நா0B டய�க� வ <த� 5 வாகன� டய�க� 

ப�தாகிவி	டதா� Cதிய டய�க� ச;ைள ெசlவத:B 06.11.2020� 

ேததியி� விைல;C�ளி ெபற;ப	ட,. இதி� வர;ெப:.�ள 

விைல;C�ளிக� கீiக9டவா..  

வ. 
எ
9 

வாகன� 
எ9 

ஆ./க� டய�r, 
9/7/7(2), 9/7/4(3),பr 
rடா9`,              
�ர�B
 – 627 859. 

அபிராமி டய�r, 849/6, 849/7,                        
த�ஷணாCர� நாடா� ச�க� பி�
�,   
ேகாவி�ப	
-628 501. 

1. 

 விைல;C�ளி (ஒ0றி0 விைல +GST)  

TN96B5157 2650+GST 18% 2600+GST 18% 

TN96B5217 2750+GST 18% 2600+GST 18% 

TN96B5167 2650+GST 18% 2600+GST 18% 

TN96B5193 2750+GST 18% 2600+GST 18% 

TN96B5259 2750+GST 18% 2600+GST 18% 

                 வர;ெப:ற விைல;C�ளிகளி� Bைறவான 

விைல;C�ளி Bறி;பி	`�ள அபிராமி டய�r, க.எ9.849/6, 849/7, 

த�ஷணாCர� நாடா� ச�க� பி�
�, ேகாவி�ப	
--628501. 
விைல;C�ளியிைன ம0ற அDமதி�காக ேவ9ட;ப`கிற,. 

அ+வலக Bறி;C :- 

  (அ) ெகாேரானா (ேகாவி	-19) ைவரr பரவ� த`�B� 

பணியி0 அவசர, அவசிய�ைத /0னி	` விைல;C�ளி 

ேகா�யைதd�, Bைறவான விைல;C�ளி Bறி;பி	`�ள 

அபிராமி டய�r, க.எ9.849/6, 849/7, த�ஷணாCர� நாடா� ச�க� 

பி�
�, ேகாவி�ப	
-628501. விைல;C�ளியிைன 

அ�கீக��கலா�. 

ந.க.எ9.5123/2020/எt1 

த<�மான� 

எ9.4183    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட, 
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 ெபா�� எ9: 16 
   ேகாவி�ப	
நகரா	சியி� Cதியதாக B
ந<� 

அபிவி��தி ேம�பா	`� தி	ட�தி0 கீi க	ட;ப	ட ேம�நிைல 

ந<��ேத�க� ெதா	
களி� இ�g, B
ந<� விநிேயாக� 

ெசlவத:காக 10 நப�கைள ஒ� வ�ட கால�தி:B 

த:காலிகமாக ஒ;பgத அ
;பைடயி� ேம:ெகா�வத:B உ�ேதச 

மதி;பீ	`t ெசலவின� a.21.00/-இல	ச�தி:B ம0ற�தி0 

அDமதி ேவ9ட;ப`கிற,.  

அ+வலக Bறி;C :- 

       B
ந<� நிதியி0 கீi பணிக� ேம:ெகா�ள அDமதி�கலா�. 

ந.க.எ9.5420/2020/இ1 

த<�மான� 

எ9.4184    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட, 

 ெபா�� எ9: 17 
 இgநகரா	சி ெபா,oகாதார;பி�m வாகன�க� /ைறேய  
TN96B5193, TN96B5259, TN96B5277, TN96B5143, TN96B5217,  TN96B5157,  

TN96B5276, TN96B5180 ம:.� TN96B5167 ஆகிய வாகன�களி� 

கிள	t பிேள	 ம:.� ப�,கைள ச�ெசlய உ�x� 

விைல;C�ளி ெப.வத:B� இத:கான ெசலவின�ெதாைக 

a.90,000/-�B� ம0ற அDமதி�B ேவ9ட;ப`கிற,.   

அ+வலக Bறி;C :-   ம0ற� அDமதி�கலா�.  

(ந.க.எ9. 5463/2020/எt1) 

த<�மான� 

எ9.4185    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட, 

 ெபா�� எ9: 18 
      இgநகரா	சி ெபா,oகாதார;பி�m வாகன�க� 

/ைறேய  TN96B5193,  TN96B5259, TN96B5277, TN96B5143, TN96B5217,  

TN96B5157,  TN96B5276, TN96B5180 ம:.� TN96B5167 ஆகிய 9 

வாகன�களி� ப	ைடகளி0 எ9ணி�ைக Bைறவாக 

இ�;பதனா� ஒzெவா� வாகன�தி:B� �`தலாக 10 

ப	ைடக� ெபா��,வத:B உ�x� விைல;C�ளி ெப:. 

ெகா�/த� ெசlவத:B� இத:கான உ�ேதச ெசலவின� 

ெதாைக a.1,60,000/-�B� ம0ற அDமதி�B ேவ9ட;ப`கிற,.   

அ+வலக Bறி;C :-   ம0ற� அDமதி�கலா�.  

(ந.க.எ9. 5464/2020/எt1) 

த<�மான� 

எ9.4186    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட, 
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 ெபா�� எ9: 19 
        ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� நைடெப:. வ�� 

தி	ட;பணிக� ஆlm Bறி�, /தலைமtச� வ�ைகையெயா	
 

நாளிதiகளி� விள�பர� ெசlய;ப	`�ள,. ேம+�, 

தி	ட;பணிக� Bறி�, நாளிதiகளி� ெவளியி	டத:B ப	
ய� 

ெதாைக Kal Publication (P) Ltd., 12,600/-  ம:.�  Kal Publication  (P) Ltd.,   

a.11,818/-ம:.�  The Daily  Thanthi   a.23,688/-     ம:.� Malai  Murasu   

a.13,650/- ம:.�    Express Publications  (Madurai) Private Limited  
a.20,916/-ம:.� Kalpublication (P) Ltd.,   a.12,663/- Malai Malar 

a.16,800/-ைய வழ�Bவத:B ம0ற�தி0 அDமதி 

ேவ9ட;ப`கிற,.    

அ+வலக Bறி;C :-   ம0ற� அDமதி�கலா�.  

ந.க.எ9.4435/2019/இ1 

த<�மான� 

எ9.4187    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட, 

 ெபா�� எ9: 20 
   இgநகரா	சி ெபா,oகாதார;பி�m வாகன�க� 
/ைறேய TN96B5193, TN96B5259, TN96B5277, TN96B5143, TN96B5217, 

TN96B5157, TN96B5276, TN96B5180  ம:.� TN96B5167 ஆகிய 
வாகன�களி� கிள	t பிேள	 ம:.� ப�,கைள ச�ெசlய 

30.11.2020 ேததியி� விைல;C�ளி ெபற;ப	ட,. இதி� கீiக9ட 
இர9` விைல;C�ளிக� வர;ெப:.�ளன. 

வ.எ9. ெபய� ம:.� /கவ� ெதாைக 
ஒ0றி0 
விைல + 

GST  
1. ஆ�.ேக.வி. ேமா	டா�r 

டா	டா ேமா	டா�r ஆ�தைரr` 
ச�வ <r rேடச0,  
ேகாவி�ப	
. 

a.8967 /- 

2. ெசgதி� ஆ9டவ� ஆ	ேடா ெபாைம�r, 
ேகாவி�ப	
.  

a.11610 /- 

  வர;ெப:ற விைல;C�ளிகளி� Bைறவான 
விைல;C�ளி அளி�த ஆ�.ேக.வி.ேமா	டா�r, டா	டா 
ேமா	டா�r ஆ�தைரr` ச�வ <r rேடச0, ேகாவி�ப	
  
விைல;C�ளியிைன ம0ற அDமதி�காக ேவ9ட;ப`கிற,. 
அ;வலக "றி0* ::-   
           (அ) ெபா�Tகாதார அவசர அவசிய+ைத 6�ன7�  
வ-ைல0*�ள7 ேகா�யைத/�, "ைறவான வ-ைல0*�ள7 
ஆ�.ேக.வ-.ேமா�டா�K, டா�டா ேமா�டா�K ஆ+தைரK  ச�வ AK 
Kேடச�, ேகாவ-4ப�� வ-ைல0*�ள7ய-ைன அ'கீக�!கலா�. 

ந.க.எ�. 5463/2020/எD1 

த<�மான� 

எ9.4188    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட, 
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 ெபா�� எ9: 21 
                   இgநகரா	சி ெபா, oகாதார;பி�m வாகன�க� 
/ைறேய TN96B5193, TN96B5259, TN96B5277, TN96B5143, TN96B5217, 

TN96B5157, TN96B5276, TN96B5180  ம:.� TN96B5167 ஆகிய 9 
வாகன�களி� ப	ைடகளி0 எ9ணி�ைக Bைறவாக 

இ�;பதனா� ஒzெவா� வாகன�தி:B�  �`தலாக 10 

ப	ைடக� ெபா��,வத:B 30.11.2020 ேததியி� விைல;C�ளி 
ெபற;ப	ட,. இதி� கீiக9ட இர9` விைல;C�ளிக� 
வர;ெப:.�ளன. 

வ.       
எ9. 

ெபய� ம:.� /கவ� ெதாைக ஒ0றி0 
விைல + GST 

1. அம� ஆ	ேடா rேடா�, 

535/A,  தி�ெந�ேவலி 
ச�வ <r ேரா`, 
ேகாவி�ப	
. 

a.16556/- 

2. க:பக� ேமா	டா�r 
rபி�� ஒ��r, 
ேகாவி�ப	
.  

a.19665/- 

  வர;ெப:ற விைல;C�ளிகளி� Bைறவான 
விைல;C�ளி அளி�த அம� ஆ	ேடா rேடா�, 535/A, 
தி�ெந�ேவலி ச�வ <r ேரா`, ேகாவி�ப	
 விைல;C�ளியிைன 
ம0ற அDமதி�காக ேவ9ட;ப`கிற,. 
அ;வலக "றி0* ::-   
            (அ) ெபா�Tகாதார அவசர அவசிய+ைத 6�ன7�  
வ-ைல0*�ள7 ேகா�யைத/�, "ைறவான வ-ைல0*�ள7 அம� 
ஆ�ேடா Kேடா�, 535/A, தி�ெந4ேவலி ச�வ AK ேரா , 
ேகாவ-4ப�� வ-ைல0*�ள7ய-ைன அ'கீக�!கலா�. 

ந.க.எ�. 5464/2020/எD1 

த<�மான� 

எ9.4189    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட, 

 ெபா�� எ9: 22 
!!!!!!!!!!இ=நகரா�சிய-4 திட!கழி< ேமலா�ைம பண-கைள 
ைகயா(வத�" நகரா�சி நி�வாக ஆைணயாள� ெச�ைன 
அவ�கள7� ெசய46ைற ஆைண ந.க.எ�.K.Dis.No.17304/P3/2018?!

நா�/17/19/3129z<! வழ'க0ப�ட அFமதிய-�ப� மி�னF 
ஒ0ப=த0*�ள7 அ�0பைடய-4 (ந.க.எ�.3631/3129/எD2!
நா�;37/1:/3129*! அவ�ேல�� இ�@ஜின7ய�' ப-.லி�., ெச�ைன 

நி�வன� ேத�< ெச�ய0ப� , இ=நக�ம�ற தA�மான எ�.3337 

நா�.16.11.2018 ம��� நக�ம�ற தA�மான எ�.3521 நா�.28.01.20194 
அFமதி ெபற0ப�  (03.12.2018  6த4  02.12.2019) வைரய-லான 
கால� 6த4 திட!கழி< ேமலா�ைம பண-க� சிற0பாக 

த<�மான� 

எ9.4190    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட, 
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ேம�ெகா�ள0ப�  வர0ப கிற�. த�ெபா:� இ=நி�வன+தி� 

ஒ0ப=தகால�  02.12.2020 4 6�வைடய<�ள�. இ=நகரா�சி  36  
வா�  ப"திக� நகரா�சி J�ைம0பண-யாள�க� ப�றா!"ைற 
காரணமாக திட!கழி< ேமலா�ைம பண-க� ேம�ெகா�வத�"� 
ம��� பரவலா!க0ப�ட [� உரமா!"� தி�ட+தி� கீ$ 

அைம!க0ப� �ள 5 [� உரமா!"� ைமய'கைள 

இய!"வத�"�, பராம�0பத�"�, திட!கழி< ேமலா�ைம பண-ய-� 
அவசிய� க�தி அவ�ேல�� இ�@ஜின7ய�' ப-.லி�., 

நி�வன+தி� Eல� த�ேபா� 123 �0*ர< பண-யாள�கைள 

03.12.2020 6த4 02.12.2021 வைரய-லான ஓரா�  கால+தி�" 
ெவள7!ெகாண�< 6ைறய-4 ச0ைள ெச�வத�"�, J+�!"� 

மாவ�ட ஆ�சி+தைலவ� அவ�களா4 2019-2020 ஆ���" 

நி�ணய-!க0ப�ட தின!?லி வ-வர0ப��யலி4 க� �ளப�/�, 
ஏ�கனேவ கட=த ஆ�  வழ'க0ப�ட ஒ0ப=த0*�ள7 
நிப=தைனகள7� அ�0பைடய-;�, ேம�ப� நி�வன+தி� இைசவ-� 
அ�0பைடய-;�, ச0ைள ெச�வத�"�, அத�கான உ+ேதச 

ெசலவ-ன+ெதாைக �.220.00 ல�ச+தி�"�, ம�ற அFமதி 

ேவ�ட0ப கிற�. 
அ+வலக Bறி;C;;;;!!!!

2/ ம�ற� அFமதி வழ'கலா�. !
!

3/ திட!கழி< ேமலா�ைம பண-ய-� அவசிய� க�தி/�, 
இ=நகரா�சி 1 6த4 6 ப-�< வைரய-லான �0*ர< 
ஆ�வாள�க� ம��� �0*ர< அ;வல� ஆகிேயா�� 
"றி0ப-� ப�/�, ஏ�கனேவ ெவள7!ெகாண�< 

6ைறய-4 �0*ர< பண-யாள�கைள ச0ைள ெச�� 
ெகா���!"� அவ�ேல�� இ�@ஜின7ய�' ப-.லி�., 
ெச�ைன நி�வன+தி�" ெபா� Tகாதார0பண-ய-� 
அவசர� அவசிய� க�தி பண- உ+திர< வழ'க ம�ற� 
அFமதி!கலா�. !

4/ J+�!"� மாவ�ட ஆ�சிய� அவ�களா4 312:.3131� 
ஆ�  நி�ணய-!க0ப�ட வ-ைல0ப��யலி4 
"றி0ப-ட0ப� �ள ஊதிய+�ட� கட=த ஆ�  
ஒ0ப=த0*�ள7ய-4 "றி0ப-� �ளப� ESI.EPF 16%+ADMIN 

CHARGES 1.5%+SAFETY +UNIFORM 6.5%+MATERIALS 8.0% !கான 
ெசலவ-ன+ெதாைக/�, ேம�ப� நி�வன+தி�" 
வழ'"வத�" அFமதி!கலா�. !

5/ இDெசலவ-ன+ைத ெபா� நிதிய-லி�=� 
பய�ப +தி!ெகா�ள அFமதி!கலா�. !

ந.க.எ�.2520/2019/எD1 
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 ெபா�� எ9: 23 

 ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� ஒ;பgததார�களிட� ப	
ய� 
ெதாைகயி� பி
�த� ெசlய;ப	ட GST வ� உ�ய அரo 
தைல;பி� ெச+�த;ப	` ச�பgத;ப	ட ஒ;பgததார�களி0 GST 

எ9களி� File  ப9~வத:B நடவ
�ைக எ`�க;ப	`�ள,.   
ஒ;பgததார�களிட� பி
�த� ெசlய;ப	ட GST வ�� ெதாைக 
ஒzெவா� பிரதிமாத� 20-� ேததி�B� ெச+�த 
ெத�வி�க;ப	`�ள,.  ேம:கா~� GST வ�க� காலதாமதமாக 
ெச+�தியதா� வ	
 ம:.� அபராத� ெதாைக a.1,10,000/- 
ெச+�த ெத�வி�க;ப	`�ள,.   ேம:கா~� ெதாைகயிைன 
ேப�� ஆ; இgதியா வ�கி Online  கண�B எ9.826510110010105� 
ெச+�,வத:B ம0ற�தி0 அDமதி ேவ9ட;ப`கிற,.   

அ+வலக Bறி;C:-    ம0ற� அDமதி�கலா�. 

ந.க.எ9.864/2020/பி1 

 

த<�மான� 

எ9.4191    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட, 

 ெபா�� எ9: 24 
      Cர	சி�தைலவி அ�மா கா;பீ` தி	ட�தி� 
வ.ைம�ேகா	
:B கீi உ�ள (BPL) B`�ப விபர�களி0 
அ
;பைடயி� வ�வாl ஈ	`ேவா� (Bread winner) ம:.� 
ப�g,ைர�க;ப	டவ�க� (Nominee) ப:றிய C�ளி விபர�க� 
ேச�;பத:கான /0பதிேவ:ற� ெசlய;ப	ட (Pre Populated) 
ப
வ�கைள TNCDW இைணயதள�தி� இ�g, பதிவிற�க� 
ெசl, அtச
;பத:B 04.11.2020 ேததியி� விைல;C�ளி 
ெபற;ப	ட,.  இதி� கீiக9ட இர9` விைல;C�ளிக� 
வர;ெப:.�ளன. 
 

த<�மான� 

எ9.4192    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட, 
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வ. 
எ9. 

விள�க� 

ெவ:றி இ0ஃேபா 
ெந	 ச�வ <r, 130/2  

2-வ,ெத�, 
ெமயி0ேரா`, 
ேகாவி�ப	
. 

விேனா 
இ0ஃேபாெட� 20/2, 

பாரதிநக�, 
3வ,ேம	`ெத�, 

ேகாவி�ப	
-
628501 

ப
வ� ஒ0.�B�ய ெதாைக 
Rs.  P. Rs. P. 

1. /0பதிேவ:ற� 
ெசlய;ப	ட (Pre 

Populated) 
ப
வ�கைள 
TNCDW      
இைணயதள�தி�  
இ�g, 
பதிவிற�க� 
ெசl, 
அtச
;பத:B  

6.00 5.00 

 

             வர;ெப:ற விைல;C�ளிகளி� Bைறவான 

விைல;C�ளி அளி�த விேனா இ0ஃேபாெட� 20/2 பாரதிநக�, 3வ, 

ேம	`ெத�, ேகாவி�ப	
--628 501 விைல;C�ளியிைன ஏ:கலா�. 
ெசலவின� ெதாைக ம0ற அDமதி ேவ9ட;ப`கிற,.  
 
அ+வலக Bறி;C :-     

(அ) ம0ற� அDமதி�கலா�. 
                      (ஆ) தமிiநா` அரo கா;பீ	` தி	ட;பணியி0 
அவசர அவசிய�ைத /0னி	` விைல;C�ளி ேகா�யைதd�, 
Bைறவான விைல;C�ளி அளி�த விேனா இ0ஃேபாெட� 20/2, 

பாரதிநக�,  3-வ, ேம	`ெத�, ேகாவி�ப	
—628 501 
விைல;C�ளியிைன அ�கீக��கலா�. 

ந.க.எ9.4078/2020/எt1 
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 ெபா�� எ9: 25 
             நக�;Cற வ.ைம�ேகா	
:B கீi உ�ள 

B`�ப�களி0 வ�வாl ஈ	`ேவா� (Bread winner) ம:.� 

ப�g,ைர�க;ப	டவ�க� (Nominee) ப:றிய C�ளி விபர�கைள 

ச�பா��த� ம:.� Cர	சி�தைலவி அ�மா வி�வான விப�, 

ம:.� ஆd� கா;பீ` தி	ட�தி� ேச��B� ெபா�	` TIPPS 

இைணயதள�தி� ேம:ப
 C�ளி விபர�கைள பதிேவ:ற� 

ெசld� பணி�காக 12.11.2020 ேததியி� விைல;C�ளி 

ெபற;ப	ட,. இதி� கீiக9ட இர9` விைல;C�ளிக� 

வர;ெப:.�ளன.   

 

வ. 

எ9. 
விள�க� 

ெவ:றி 

இ0ஃேபா 

ெந	 ச�வ <r, 

130/2   2-

வ,ெத�, 

ெமயி0ேரா`, 

ேகாவி�ப	
. 

விேனா இ0ஃேபாெட�                    

20/2, பாரதிநக�,            

3வ,ேம	`ெத�, 

ேகாவி�ப	
-628501 

ப
வ� ஒ0.�B�ய ெதாைக 

Rs.  P. Rs. P. 

1. வ�வாl ஈ	`ேவா� 

(Bread winner)              

ம:.� 

ப�g,ைர�க;ப	டவ

�க� (Nominee) 

ப:றிய C�ளி 

விபர�கைள 

ச�பா��த� ம:.� 

Cர	சி�தைலவி 

அ�மா வி�வான 

விப�, ம:.� 

ஆd� கா;பீ`  

தி	ட�தி� ேச��B� 

ெபா�	` TIPPS 

இைணயதள�தி� 

ேம:ப
 C�ளி 

விபர�கைள 

பதிேவ:ற� ெசld� 

பணி�B.  

12.00 10.00 

த<�மான� 

எ9.4193    

அ+வலக 

Bறி;C:          

அDமதி� 

க;ப	ட, 
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           வர;ெப:ற விைல;C�ளிகளி� Bைறவான 

விைல;C�ளி அளி�த விேனா இ0ஃேபாெட� 20/2 பாரதிநக�, 

3வ, ேம	`ெத�, ேகாவி�ப	
--628 501 விைல;C�ளியிைன 

ஏ:கலா�.    ெசலவின� ெதாைக ம0ற அDமதி 

ேவ9ட;ப`கிற,.  

 
அ+வலக Bறி;C :-     

(அ) ம0ற� அDமதி�கலா�. 
                      (ஆ) தமிiநா` அரo கா;பீ	` 
தி	ட;பணியி0 அவசர அவசிய�ைத /0னி	` விைல;C�ளி 
ேகா�யைதd�, Bைறவான விைல;C�ளி அளி�த விேனா 
இ0ஃேபாெட� 20/2, பாரதிநக�,  3-வ, ேம	`ெத�, 
ேகாவி�ப	
—628 501 விைல;C�ளியிைன அ�கீக��கலா�. 

ந.க.எ9.4078/2020/எt1 

 
 ெபா�� எ9: 26 

         இgநகரா	சி�B	ப	ட மgதி�ேதா;C சாைலயி� 

தமிiநா` B
ந<� வ
கா� வா�ய�தி0 jல� 

ெசய�ப`�த;ப	ட B
ந<� அபிவி��தி ேம�பா	` 

தி	ட�தி:காக பிரதான Bழாl ம:.� பகி�மான Bழாl 

பதி;பத:காக ேதா9ட;ப	ட ப�ள�களினா� சாைல மிகm� 

ப�தைடg, உ�ளதா�  சாைலயிைன Wet Mix Mecadam (WMM)       
பர�தி  பராம�;C பணிக� ேம:ெகா�ள உ�ேதச மதி;பீ	`t 

ெசலவின�  a.4.00 இல	ச�தி:B  ம0ற�தி0 அDமதி 

ேவ9ட;ப`கிற,.   

அ+வலக Bறி;C :-     ம0ற� அDமதி�கலா�. 

ந.க.எ9. 5571/2020/இ1 

 

த<�மான� 

எ9.4194    

அ+வலக 

Bறி;C          

அDமதி� 

க;ப	ட, 
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 ெபா�� எ9: 27 
             இgநகரா	சி திட�கழிm ேமலா9ைம 
பணிகq�காக வ <̀  வ <டாகt ெச0. B;ைபகைள ேசக��B� 
பணிகq�காக  பய0ப`�த;ப	` வgத 25 மி0கல இய�B  
வாகன�க� ெகா�/த� ெசlய;ப	` ஒ� வ�ட�தி:B ேம� 
ஆகிவி	டதா�  ெப��பாலான வாகன�க� ப�,க� ஏ:ப	`  
வாகன�கைள இய�க /
யாம� உ�ள,.   ேம:ப
 25 மி0கல 
இய�B வாகன�களி�  வ�டாgதிர பராம�;C  பணிக�  (Annual 

Maintenance Contract) ேம:ெகா�வத:B தBதி வாlgத 
நி.வன�களிடமி�g, 08.09.2020 ேததியி� விைல;C�ளி ெபற;ப	ட,.  
இதி� கீiக9ட j0. விைல;C�ளிக� வர;ெப:.�ளன.    

வ. 
எ9 

பணி விபர� 

Priyam 
Industries 

and 
Engineering  
Private  Ltd.,   

No.625,  
Surya  

Complex,  2
nd

  
Floor, Anna 

Salai,  
Chennai--6 

PR&Co., 
No.1/142,  

Samundipura
m,  

Gudiyattam –
632 602. 

Fountain 
Trading 
Company #                 
77-A, Sudhama  
Complex, 
Madurai Road,      
Trichy-620 008 

மி0கல இய�B வாகன�களி� வ�டாgதிர 
பராம�;C பணி ேம:ெகா�ள வாகன� 

ஒ0றி:B விைல;C�ளி 
Rs. P. Rs. P. Rs. P. 

 
1. மி0கல 

இய�B 
வாகன�களி� 
வ�டாgதிர 
பராம�;C 
பணி 
ேம:ெகா�வ, 

13,303.00+GST 13,550.00+GST 13,450.00+GST 

     வர;ெப:ற விைல;C�ளிகளி� Bைறவான 
விைல;C�ளி அளி�த  Priyam Industries and  Engineering Private Ltd., 

No.625, Surya Complex, 2nd Floor, Anna Salai, Chennai -- 6 எ0ற 
நி.வன�தி0 விைல;C�ளியிைன ஏ:கலா�.    ெசலவின� 
ெதாைக ம0ற அDமதி ேவ9ட;ப`கிற,. 
அ;வலக "றி0* ::-   
               (அ) திட!கழி< ேமலா�ைம பண-ய-� அவசர 
அவசிய+ைத 6�ன7�  வ-ைல0*�ள7 ேகா�யைத/�, 
"ைறவான வ-ைல0*�ள7 அள7+த Priyam Industries and Engineering 

Private Ltd.,  No.625, Surya Complex, 2nd  Floor, Anna  Salai,  Chennai --6  

வ-ைல0*�ள7ய-ைன அ'கீக�!கலா�.  

ந.க.எ�. 2442/2020/எD1 

த<�மான� 

எ9.4195    

அ+வலக 

Bறி;C          

அDமதி� 

க;ப	ட, 
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