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ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

அவசர� �	ட� 
 

           நிக�� விகா� வ�ட� கா��திைக தி�க� 22,                       
நா�:08.12.2021� ேததி $த% கிழைம மாைல 4.00 மணியளவி� நகரா	சி 
அ-வலக�தி� ைவ�. அவசர� �	ட� நைடெப0�. 

 
1%னிைல:- தி�.ஓ. ராஜாரா�,பி.கா�., 

 
 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி          தனி அ-வல�, 

நா�: 06.12.2021       ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 
 

ம%ற 
�	ட 
ேததி 

வரைச எ: ம;0� ம%ற<ெபா�� ம%ற� 
த=�மான� 

08.12.2021 ெபா�� எ:: 1  
                 ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� 15வ. நிதி�?� மா%ய� – Tied 
Grant & Untied Grant 2021-2022� ஆ:
;? பணிகைள ேம;ெகா�ள நகரா	சி 
நி�வாக இய�?ந�, ெச%ைன அவ�களி% க
த� ந.க.எ:.31116/2021/அ�P	-
-2 நா�:06.12.2021% Qல� கீS�க:ட பணிகT�? ேத�U ெசV. 
அWமதி�க<ப	X�ள..  

Sl. 
No. 

Grant 
details 

Name of the Work Estimate 
Cost (Rs in 

Lakh) 

Grant Allocated 
(Rs in Lakh) 

1. 

Tied 
Grant 

(50% WS) 

1) Strengthening arrangements for Existing 
OHT 

45.00 

138.00 

2. 2) Construction of Compound wall and 
Operator room at Veeravanchi nagar 

23.00 

3 3) Providing Anchoring arrangements for 
Laying Electrical cable from Intake well to 
head works sump and Construction of 
operator room  

35.00 

4. 4) Supply and Deivery of Intake well spare 
and Mercible  motor with Starter and 
Cable (2 Head works) 

35.00 

Total for Tied Grand 138.00  
5. 

Untied 
Grant 

1)Providing fencing arrangement and 
Urban foresting for Reclaimed Bio ining 
(3.5 acrs) 

14.00 

92.00 

6. 2)Construction of Compound wall and 
operator room at velayuthapuram OHT, 
Ilaiarasanenthal road OHT and Shastri 
nagar OHT  

35.00 

7. 3) Conversion & providing LED street 
light Arrangements in  Kovilpatti 
Municipality 

43.00 

Total for Untied Grant 92.00  
 

த=�மான� 
எ:. 4437    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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           ேம;க:ட பணிகT�? நி�வாக அWமதி ம%ற�தி% 
வர�பி;?� உ�ளதா� இ<பணி�? தனிஅ-வல� அவ�களி% நி�வாக 
அWமதி ேவ:ட<பXகிற.. 
அ-வலக ?றி<$:-    

1. நகரா	சியி� ெசVய<பX� பணிகT�? அரசாைண 
(MAWS) எ:.334 நா�:03.08.2016 சிற<$நிைல 
நகரா	சிகளி% நி�வாக ஒ<பத� P.55.00/- இல	ச� 
வைர உ�ளதா� ேம;க:ட பணி�? 7  
பணிகT�? நி�வாக அWமதி�? ம%ற� 
அWமதி�கலா�. 

2. 15வ. நிதி�?� மா%ய� -–Tied Grant & Untied Grant             
2021--22 %கீS ேத�U ெசV. நகரா	சி நி�வாக 
இய�?ந�, ெச%ைன அவ�க� அWமதி 
அளி�.�ள  பணிகைள ேம;ெகா�ள ம%ற� 
அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ:.3990/2021/இ1 
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ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 
சாதாரண �	ட� 

 
           நிக�� விகா� வ�ட�  மா�கழி தி�க� 14, நா�: 29.12.2021� 

ேததி $த% கிழைம மாைல 4.00 மணியளவி� நகரா	சி அ-வலக�தி� 
ைவ�. அவசர� �	ட� நைடெப0�. 

 
1%னிைல:- தி�.ஓ. ராஜாரா�,பி.கா�., 

 
 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி          தனி அ-வல�, 

நா�: 27.12.2021       ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 
 

ம%ற 
�	ட 
ேததி 

வரைச எ: ம;0� ம%ற<ெபா�� ம%ற� 
த=�மான� 

29.12.2021 ெபா�� எ:: 1  
                 இ�நகரா	சி அ-வலக�தி� உ�ேள ம;0� 

ெவளிேய ெபா��த<ப	X�ள க:காணி<$ ேகமரா�க� ச�வர 

இய�காத நிைலயி� உ�ள..  ஆைகயா� ப�தான ேகமரா�கைள 

ச� ெசV�� பணி�? உ�ேதச மதி<பீ	X� ெசலவின� P.19,000/-�?  

ம%ற�தி% அWமதி ேவ:ட<பXகிற..   

அ-வலக ?றி<$   ம%ற� அWமதி�கலா�. 
 

த=�மான� 
எ:. 4438    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 2 
                 ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� காெணாளி (Video 

Conference) Qல� �	ட� நட�.வத;? ஏ.வாக ஆைணயாள�, 

ெபாறியாள� ம;0� ெபா.<பி�வி� கணினி சா��த ெபா�	க� 

ம;0� கல� பி�:ட� வா�?� பணி�? 06.12.2021 அ%0 

விைல<$�ளிக� ெபற<ப	டதி�,  

1.Sojurner Computers, Kovilpatti .. 34,700/-  ?ைறU 
2.Thomson Electronics & Computers,    
  Kovilpatti 

.. 37,200/-  அதிக� 

          வர<ெப;0�ள 2 விைல<$�ளிகளி� P.34,700/-�? 
?ைறவான விைல<$�ளி ெகாX�.�ள Sojurner Computers, Kovilpatti                                  
நி0வன�தி% விைல<$�ளிைய ஏ;க ம%ற�தி% அWமதி 
ேவ:ட<பXகிற.. 
அ-வலக ?றி<$   ம%ற� அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:.7656/2019/இ1 

த=�மான� 
எ:. 4439    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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 ெபா�� எ:: 3  
            இ�நகரா	சி�?	ப	ட ப?திகளி� ெட�? ேநாV தX<$ 
நடவ
�ைக பணிகT�? ேதைவயான கி�மிநாசினி பிள =�சி� 
பUட�, $ைக ம��. அ
<பத;கான சிலி:ட�, ெடமீபா� 50% ECA 
ச<ைள ெசVய 07.12.2021� ேததியி� விைல<$�ளி ெபற<ப	ட..  
இதி� கீSக:ட Q%0 விைல<$�ளிக� வர<ெப;0�ளன.  

வ. 
எ:. 

ெபா�	க� 

��.�?
 
மாவ	ட� 
கிளினி� 

ெபா�	க� 
உ;ப�தியா

ள�க� 
ேசைவ 
ம;0� 
ெதாழி; 
�	XறU 
ச�க� 
லி	., 

தி�ெந�ேவலி 
மாவ	ட� 
ஒ<ப�த 

பணியாள� 
ேசைவ 
ெதாழி; 
�	XறU 

ச�க� லி	., 

த�ைத 
ெப�யா� 
ஒ<ப�த 

பணியாள� 
ேசைவ ெதாழி; 

�	XறU 
ச�க� லி	., 

1. ?ேளா�% 34%  25கி 
ைப பிள =�சி� பUட�  

P.40.00+18 % P.45.00+18% P.50.00+18% 

2. $ைக ம��. 
அ
<பத;கான 
சிலி:ட� 225 gm 
(Aerosol  liquid Petroleum 
gas) 

P.380.00+18% P.387.00+18% P.390.00+18% 

3. ெடமீபா� 50% ECA P.625.00+18% P.630.00+18% P.635.00+18% 
 

  வர<ெப;ற விைல<$�ளிகளி� ?ைறவான 
விைல<$�ளி அளி�த ��.�?
 மாவ	ட� கிளினி� ெபா�	க� 
உ;ப�தியாள�க� ேசைவ ம;0� ெதாழி; �	XறU ச�க� லி	., 
28, 1�தான�த$ர�, 1த�ெத�, ேகாவி�ப	
—628 502. 
விைல<$�ளியிைன ஏ;0 விநிேயாக உ�திரU வழ�கU� இத% 
ெபா�	X ெசலவின� ெதாைக P.5,00,000/-�?� ம%ற அWமதி�? 
ேவ:ட<பXகிற.. 
ந.க.எ:.4054/2021/எ�1 

த=�மான� 
எ:. 4440    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 4  
              இ�நகரா	சி�?	ப	ட வா�X எ:.17 ெச�க
 ெத�வி� 
கழிUந=� ெச�-� பால�  ப�தைட�. உ�ள..  ேம-� 
ப�தைட�த பால�ைத அக;றிவி	X Pipe Culvert Q%0 
இட�களி-� ஓ� இட�தி� 1.50 &  4.00  RCC Culvert அைம�?� 
பணி�? உ�ேதச மதி<பீ	X� ெசலவின� P.70,000/-�? ம%ற�தி% 
அWமதி ேவ:ட<பXகிற..   
அ-வலக ?றி<$:-   இ<பணியிைன நகரா	சி ெபா.நிதியிலி��. 
ெசலU ெசVதிட ம%ற� அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:.4125/2021/இ1 
 

த=�மான� 
எ:. 4441    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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  ெபா�� எ:: 5  
                ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� ஆைணயாள� ம;0� 
ெபாறியாள� அைறயி� $தியதாக இர:X எ:ண� கணினி 
வா�?� பணி�? P.1.66 இல	ச� மதி<பீ	
� ேம;ெகா�ள 
இ�நக�ம%ற தனி அ-வல� அவ�களா� 28.10.2021� ம%ற எ:.4398 
நி�வாக அWமதி வழ�க<ப	X�ள..  அத%ப
 ேம;ப
 பணி�? 
08.12.2021 அ%0 ஒ<ப�த<$�ளி ேகா�யதி� வர<ெப;0�ள இர:X 
ஒ<ப�த<$�ளிகளி% விபர�.   

1) Sojourner Computers, Kovilpatti .. மதி<பீ	ைடவிட (-) 0.00 %   ?ைறU
2) Thomson Electronic & Computers  
  Kovilpatti 

.. மதி<பீ	ைடவிட (+) 5.67 %  அதிக� 

          வர<ெப;ற 2 ஒ<ப�த<$�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட (-) 0.00% 

?ைறவாக வழ�கி��ள Sojourner Computers, Kovilpatti    
நி0வன�தி% ஒ<ப�த<$�ளிைய ஏ;க ம%ற�தி% அWமதி�? 
ைவ�க<பXகிற..  
அ-வலக ?றி<$:-   

1) நகரா	சி ெபா.நிதியிலி��. ெசலU ெசVதிட 
ம%ற� அWமதி�கலா�. 

2) ஆைணயாள�/தனி அ-வல� அவ�களி% 
1%அWமதி ெப;0 ேவைல உ�தரU 
வழ�கியைத ம%ற� அWமதி�கலா�.  

ந.க.எ:.3580/2021/இ1 

த=�மான� 
எ:. 4442    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 6  
                 இ�நகரா	சி�?	ப	ட ெத;?பஜா�, 1X�?�ெத� ம;0� 
ேஜாதிநக�, 3வ.ெத� ஆகிய ெத��களி� வ =	X� ?
ந=� இைண<$க� 
(HSC)     வழ�?� பணி�? P.1.90 இல	ச� மதி<பீ	
� ேம;ெகா�ள 
இ�நக�ம%ற தனி அ-வல� அவ�களா� 30.11.2021-� ம%ற எ:.4428 
நி�வாக அWமதி வழ�க<ப	X�ள.. அத%ப
 ேம;ப
 பணி�? 08.12.2021 
அ%0 ஒ<ப�த<$�ளி ேகா�யதி� வர<ெப;0�ள இர:X 
ஒ<ப�த<$�ளிகளி% விபர�.   

1) தி�.எ�.1கம. இ<ராஹி� .. மதி<பீ	ைடவிட (-) 0.01 % ?ைறU 
2) தி�.வி. ச�யசலீ% 
 

.. மதி<பீ	ைடவிட (+) 3.28 % அதிக� 

                வர<ெப;ற 2 ஒ<ப�த<$�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட (-) 0.01% 
?ைறவாக வழ�கி��ள ஒ<ப�த�கார� தி�.எ�.1கம. இ<ராஹி� 
அவ�களி% ஒ<ப�த<$�ளிைய ஏ;க ம%ற�தி% அWமதி�? 
ைவ�க<பXகிற..  
அ-வலக ?றி<$:-   

1) ?
ந=� நிதியிலி��. ெசலU ெசVதிடU� ம%ற� 
அWமதி�கலா�. 

2) ஆைணயாள�/தனி அ-வல� அவ�களி% 1%அWமதி 
ெப;0 ேவைல உ�தரU வழ�கியைத ம%ற� 
அWமதி�கலா�.  

ந.க.எ:.3580/2021/இ1 

த=�மான� 
எ:. 4443    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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 ெபா�� எ:: 7  
                 ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�?	ப	ட அைன�. ப?திகளி� 
?
ந=� லா� Qல� ெபா.ம�கT�? ?
ந=� விநிேயாக� ெசV�� பணி�? 
P.4.00 இல	ச� மதி<பீ	
� ேம;ெகா�ள இ�நக�ம%ற தனி அ-வல� 
அவ�களா�  30.11.2021� ம%ற எ:.4432 நி�வாக அWமதி 
வழ�க<ப	X�ள..  அத%ப
 ேம;ப
 பணி�? 13.12.2021 அ%0 
ஒ<ப�த<$�ளி ேகா�யதி� வர<ெப;0�ள இர:X ஒ<ப�த<$�ளிகளி% 
விபர�.   

1) தி�.வி.கி��ணQ��தி .. மதி<பீ	ைடவிட (-) 0.03 % ?ைறU 
2) தி�.வி. ச�யசலீ% 
 

.. மதி<பீ	ைடவிட (+) 0.24 % அதிக� 

                வர<ெப;0�ள 2 ஒ<ப�த<$�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட (-) 
0.03% ?ைறவாக வழ�கி��ள ஒ<ப�த�கார� தி�.வி.கி��ணQ��தி 
அவ�களி% ஒ<ப�த<$�ளிைய ஏ;க ம%ற�தி% அWமதி�? 
ைவ�க<பXகிற..  
அ-வலக ?றி<$:-   
1)  இ<பணிைய ?
ந=� நிதியி% கீS ெசVய ம%ற� அWமதி�கலா�. 
2) ஆைணயாள� / தனி அ-வல� அவ�களி% 1%அWமதி ெப;0 ேவைல  
   உ�தரU வழ�கியைத ம%ற� அWமதி�கலா�.  
   ந.க.எ:.4126/2021/இ1 

த=�மான� 
எ:. 4444    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 8  
  ேகாவி�ப	
 நகரா	சி ெபாறியிய� பி�U ?
ந=� வாகன 
எ:.TN69Y8077 ;�கான ப�.க� ச�பா��?� பணி�? 13.12.2021 அ%0 
விைல<$�ளிக� ெபற<ப	டதி�,  

1. N.A.Rahamathullah Automobile works, 
Kovilpatti 

.. 59,100/- ?ைறU 

2. Sitthiq Automobiles works & Service 
Lubrication, Kovilpatti 

.. 68,000/- அதிக� 

             வர<ெப;0�ள 2 விைல<$�ளிகளி� P.59,100/-�? (GST extra) 
?ைறவான விைல<$�ளி ெகாX�.�ள N.A.Rahmathullah Automobile works, 
Kovilpatti நி0வன�தி% விைல<$�ளிைய ஏ;க ம%ற�தி% அWமதி 
ேவ:ட<பXகிற..                
அ-வலக ?றி<$:-   
1) ?
ந=� நிதியிலி��. ெசலU ெசVதிட ம%ற� அWமதி�கலா�. 
2) ேம;ப
 வாகன�தி;? த?தி�சா%0 1
வைடவதா� ?
ந=� பணியி%  
   அவசர, அவசிய� க�தி ஆைணயாள� அவ�களி% 1%அWமதி ெப;0   
   ம%ற� அWமதி�கலா�.  
   ந.க.எ:.3827/2021/இ1 

த=�மான� 
எ:. 4445    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

  ெபா�� எ:: 9  
              இ�நகரா	சி�?	ப	ட ெபாறியிய� பி�U வாகன 
எ:.TN69Y1070;�கான இ%��ர%� 1
வைடகிற..  ேம-� 
வாகன�தி;? $திய இ%��ர%� எX<பத;? ஆ?� ெசலவின� 
P.31,000/-�?  ம%ற�தி% அWமதி ேவ:ட<பXகிற..      
அ-வலக ?றி<$:-   
              நகரா	சி ெபா. நிதியிலி��. ெசலU ெசVதிட ம%ற� 
அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:.5520/2020/இ1 

த=�மான� 
எ:. 4446    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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 ெபா�� எ:: 10 
                 அரசாைண எ:.70 நகரா	சி நி�வாக� ம;0� ?
ந=� 

வழ�க� .ைற நா�:13.09.2021%ப
 கைலஞ� நக�<$ற  ேம�பா	X� 

தி	ட�தி� ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�?	ப	ட இராமசாமிதா� ��காவி� 

(ச�ேவ எ:.538/Park E3/5) 1952� க	ட<ப	X ப�தைட�த நிைலயி� உ�ள  

பய%பா	
� இ�லாத  பயிலக�ைத இ
�. அ<$ற<பX�திவி	X அேத 

இட�தி� $தியதாக அறிUசா� ைமய�  (Knowledge Center) அைம�?� 

பணி�?�, இத;? தயா� ெசVய<ப	ட மதி<பீX P.200.00/- இல	ச�தி;? 

ம%ற�தி% அWமதி ேவ:ட<பXகிற.. 

அ-வலக ?றி<$:-   
              இ<பணிைய கைலஞ� ேம�பா	X� தி	ட�தி% கீS அர� 
ஒ.�கீX நிதியி� ெசVய ம%ற� அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:. 35662021/இ1 
 

த=�மான� 
எ:. 4447   
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 11  
                 ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி-�ள வா�X எ:.5-ஐ 
(ச�கரலி�க$ர�) ெபா.வா�டாக மா;ற�ேகா� தி�.ேக.1�., சQக 
ஆ�வல� எ%பவ� ம.ைர உய�ந=திம%ற� கிைளயி� வழ�? 
எ:.W.P.(MD)No.21304 of 2021 %ப
 வழ�? ெதாட��.�ளா�.  இ�வழ�கிைன 
நட�திட தி�.பி.த=ப�?மா� அர� வழ�கறிஞ� எ%பவ��? 
வழ�க<ப	X�ள..   எனேவ இ�வழ�கி� ஏ;பX� ெசலU� 
ெதாைகயிைன ெபா.நிதியிலி��.  ெசலU ெசVதிட ம%ற அWமதி 
ேவ:ட<பXகிற..  
 
அ-வலக ?றி<$:-   ம%ற� அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:.3793/2021/சி2 

த=�மான� 
எ:. 4448   
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 12 
  இ�நகரா	சி வா�X எ:.5, ச�கரலி�க$ர� ேம;?$ர� 3வ. 
ம;0� 4வ. ?0�?� ெத�வி� உ�ள சாைலயி� Gravel Filling ெகா:X 
நிர<$வத;?� ம;0� இ�$ற1� தX<$��வ� அைம�?� பணி�? 
P.5.30இல	ச� மதி<பீ	
� ேம;ெகா�ள இ�நக�ம%ற தனி அ-வல� 
அவ�களா� 30.11.2021� ம%ற எ:.4408 நி�வாக அWமதி 
வழ�க<ப	X�ள..  அத%ப
 ேம;ப
 பணி�? 16.12.2021 அ%0 
ஒ<ப�த<$�ளி ேகா�யதி� வர<ெப;0�ள இர:X ஒ<ப�த<$�ளிகளி% 
விபர�. 
1)தி�.பி.மா�1�.<பா:
ய% .. மதி<பீடைடவிட (--) 0.03 %?ைறU 
2)தி�.பி. 1�.<பா:
 .. மதி<பீடைடவிட (--) 0.10 % அதிக� 

  வர<ெப;0�ள 2 ஒ<ப�த<$�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட (-)0.03 
% ?ைறவாக வழ�கி��ள ஒ<ப�த�கார� தி�.பி.மா�1�.<பா:
ய% 
அவ�களி% ஒ<ப�த<$�ளிைய ஏ;க ம%ற�தி% அWமதி�? 
ைவ�க<பXகிற.. 
 
அ-வலக ?றி<$:-   நகரா	சி ெபா.நிதியிலி��. ெசலU ெசVதிட ம%ற� 
அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:. 4021/2021/இ1 
 
 
 

த=�மான� 
எ:. 4449    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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  ெபா�� எ:: 13 
  இ�நகரா	சி வா�X எ:.36, �<பிரமணிய$ர� ெத�வி� உ�ள 
MCC ைமய�தி;? 1%பாக சாVUதள�, மி%பணிக� ம;0� 
உ�க	டைம<$ �Xதலாக ெசV�� பணி�? P.9.50இல	ச� மதி<பீ	
� 
ேம;ெகா�ள இ�நக�ம%ற தனி அ-வல� அவ�களா� 30.11.2021� ம%ற 
எ:.4415 நி�வாக அWமதி வழ�க<ப	X�ள..  அத%ப
 ேம;ப
 பணி�? 
16.12.2021 அ%0 ஒ<ப�த<$�ளி ேகா�யதி� வர<ெப;0�ள இர:X 
ஒ<ப�த<$�ளிகளி% விபர�. 
1)தி�.வி. ச�யசலீ% .. மதி<பீடைடவிட (--) 0.003 %?ைறU 
2)தி�.எ�.1கம. இ<ராஹி� .. மதி<பீடைடவிட (--) 0.12 % அதிக� 

  வர<ெப;0�ள 2 ஒ<ப�த<$�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட (-
)0.003% ?ைறவாக வழ�கி��ள ஒ<ப�த�கார� தி�.வி.ச�யசலீ% 
அவ�களி% ஒ<ப�த<$�ளிைய ஏ;க ம%ற�தி% அWமதி�? 
ைவ�க<பXகிற.. 
அ-வலக ?றி<$:-   நகரா	சி ெபா. நிதியிலி��. பணி ெசVதிட ம%ற� 
அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:. 4021/2021/இ1 

த=�மான� 
எ:. 4450    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 14 
      இ�நகரா	சி வா�X எ:.4,9,10,15 ம;0� 16� உ�ள ெத��களி� 
வ =	X� ?
ந=� இைண<$க� (HSC) வழ�?� பணி�? P.2.00இல	ச� 
மதி<பீ	
� ேம;ெகா�ள இ�நக�ம%ற தனி அ-வல� அவ�களா� 
30.11.2021� ம%ற எ:.4433 நி�வாக அWமதி வழ�க<ப	X�ள..  அத%ப
 
ேம;ப
 பணி�? 17.12.2021 அ%0 ஒ<ப�த<$�ளி ேகா�யதி� 
வர<ெப;0�ள இர:X ஒ<ப�த<$�ளிகளி% விபர�. 
1) தி�.எ�.1கம. இ<ராஹி� .. மதி<பீ	ைடவிட (--) 0.05 % ?ைறU 
2)தி�.வி. ச�யசலீ% .. மதி<பீ	ைடவிட (+) 2.50 % அதிக� 

  வர<ெப;0�ள 2 ஒ<ப�த<$�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட (-)0.05% 
?ைறவாக வழ�கி��ள ஒ<ப�த�கார� தி�.எ�.1கம. இ<ராஹி� 
அவ�களி% ஒ<ப�த<$�ளிைய ஏ;க ம%ற�தி% அWமதி�? 
ைவ�க<பXகிற.. 
அ-வலக ?றி<$:-   ?
ந=� நிதியிலி��. பணி ெசVதிட ம%ற� 
அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:. 4125/2021/இ1 

த=�மான� 
எ:. 4451    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

  ெபா�� எ:: 15 
   இ�நகரா	சி வா�X எ:.5,17 ம;0� 13� உ�ள ெத��களி� 
வ =	X� ?
ந=� இைண<$க� (HSC) வழ�?� பணி�? P.0.60இல	ச� 
மதி<பீ	
� ேம;ெகா�ள இ�நக�ம%ற தனி அ-வல� அவ�களா� 
30.11.2021� ம%ற எ:.4435 நி�வாக அWமதி வழ�க<ப	X�ள..  அத%ப
 
ேம;ப
 பணி�? 17.12.2021 அ%0 ஒ<ப�த<$�ளி ேகா�யதி� 
வர<ெப;0�ள இர:X ஒ<ப�த<$�ளிகளி% விபர�. 

1) தி�.எ�.1கம. இ<ராஹி� .. மதி<பீ	ைடவிட (--) 0.05 % ?ைறU 
2) தி�.வி. ச�யசலீ% .. மதி<பீடைடவிட (+) 2.50 % அதிக� 

  வர<ெப;0�ள 2 ஒ<ப�த<$�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட (-)0.05% 
?ைறவாக வழ�கி��ள ஒ<ப�த�கார� தி�.எ�.1கம. இ<ராஹி� 
அவ�களி% ஒ<ப�த<$�ளிைய ஏ;க ம%ற�தி% அWமதி�? 
ைவ�க<பXகிற.. 
அ-வலக ?றி<$:-   ?
ந=� நிதியிலி��. பணி ெசVதிட ம%ற� 
அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:. 4125/2021/இ1 
 

த=�மான� 
எ:. 4452    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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 ெபா�� எ:: 16 
  இ�நகரா	சி வா�X எ:.17 ெச�க
� ெத�வி� RCC Culvert அைம�?� 
பணி�? P.0.70 இல	ச� மதி<பீ	
� ேம;ெகா�ள இ�நக�ம%ற தனி அ-வல� 
அவ�களா�  நி�வாக அWமதி வழ�க<ப	X�ள.. அத%ப
 ேம;ப
 பணி�? 
17.12.2021அ%0 ஒ<ப�த<$�ளி ேகா�யதி� வர<ெப;0�ள இர:X 
ஒ<ப�த<$�ளிகளி% விபர�. 
1) தி�.வி. ச�ய சலீ% .. மதி<பீ	ைடவிட (--) 0.00 % ?ைறU 
2) தி�.எ�.1கம. இ<ராஹி� .. மதி<பீடைடவிட (+) 0.00 % அதிக� 

  வர<ெப;0�ள 2 ஒ<ப�த<$�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட (-)0.00% 
?ைறவாக வழ�கி��ள ஒ<ப�த�கார� தி�.வி.ச�யசலீ% அவ�களி% 
ஒ<ப�த<$�ளிைய ஏ;க ம%ற�தி% அWமதி�? ைவ�க<பXகிற.. 
அ-வலக ?றி<$:-   நகரா	சி ெபா.நிதியிலி��. பணி ெசVதிட ம%ற� 
அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:.4125/2021/இ1 

த=�மான� 
எ:. 4453    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 17 
           ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�?	ப	ட வா�X எ:.25, வ.உ.சி.நக�                    
1 1த� 6 வ. ?0�?� ெத��களி� ெபா.ம�கT�? ேபா�?வர�. 
வசதிக� ெசVதிX� பணியான Ramping ம;0� வ
கா� அைம�?� 
பணி�? உ�ேதச மதி<பீ	X� ெசலவின� P.1.70/-இல	ச�தி;? ம%ற�தி% 
அWமதி ேவ:ட<பXகிற.. 
அ-வலக ?றி<$:-  ம%ற� அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:. 4383/2021/இ1 

 

த=�மான� 
எ:. 4454    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 18 
     ��.�?
 மாவ	ட�, எ	ைடயா$ர� வ	ட�, சித�பரா$ர� 
கிராம� $ல எ:.226/2பி – ப	டா நில�தி� ேகாவி�ப	
 நகரா	சி நி�வாக� 
?<ைபகைள ெகா	
 ஆ�கிரமி<$ ெசVய<ப	X�ளைத அக;ற ேகா� 
தி�.அ.பா:
யராஜ% எ%பவ� ேகாவி�ப	
 மாவ	ட உ�ைமயிய� 
ந=திம%ற�தி� வழ�? எ:.O.S.No.198/2021-% ப
 நகரா	சி ஆைணயாள� 
அவ�கைள 1-வ. பிரதிவாதியாக வழ�கி� ேச��.�ளா�.  
   ேம;ப
 வழ�கி� ேகாவி�ப	
 நகரா	சி சா�பாக 
ந=திம%ற�தி� நகரா	சி வழ�கறிஞ� தி�.ஆ�.ராதாகி��ண%,பி.ஏ.,பி.எ�., 
அவ�க� ஆஜராக ம%ற அWமதி ேவ:ட<பXகிற.. ேம-� 
இ�வழ�கி;கான உ�ேதச க	டண� வழ�க ம%ற அWமதி ேகாரலா�. 
அ-வலக ?றி<$ :- 
                         ேம;ப
 வழ�? வ�கி%ற 23.12.2021 விசாரைண�? 
வரU�ளதா-� இ�வழ�கி� ��.�?
 மாவ	ட ஆ	சியாள� அவ�கைள 
2-வ. பிரதி வாதியாக ேச��க<ப	X�ளதா-� அவசர, அவசிய�  க�தி 
ம%ற� அWமதி வழ�கலா�. 
ந.க.எ:.874/2021/எ<1 

த=�மான� 
எ:. 4455    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

  ெபா�� எ:: 19 
     ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� Qலதன மானிய� (CGF) 2021-22 
தி	ட�தி% கீS இராமசாமிதா� ��காவி� அறிUசா� ைமய� (Knowledge 
Centre) அைம�?� பணி�? நகரா	சி நி�வாக இய�?ந�, ெச%ைன 
அவ�களா� P.200.00/-இல	ச� நிதி ஒ.�கீX ெசVய<ப	X�ள..  ேம-�, 
இ�த ��காவி� (ச�ேவ எ:.538/Park E3/5) 1952� க	ட<ப	X ப�தைட�த 
நிைலயி� உ�ள பயிலக�ைத அக;றிவி	X அேத இட�தி� $தியதாக 
அறிUசா� ைமய� (Knowledge Centre)அைம�?� பணி�? P.200.00/-
இல	ச�தி;? மதி<பீX தயா� ெசVய<ப	X ெதாழி��	ப அWமதி ேவ:
 
தி	ட பிேரரைண சம�<பி�க<பXகிற..   ேம;க:ட பணிைய ேம;ெகா�ள 
ம%ற�தி% அWமதி ேவ:ட<பXகிற..   

த=�மான� 
எ:. 4456    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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அ-வலக ?றி<$ :- 
                         Qலதன மானிய� (CGF) 2021-22 தி	ட�தி% கீS 
அறிUசா� ைமய� (Knowledge Centre) அைம�?� பணிைய ேம;ெகா�ள 
ம%ற� அWமதி�கலா�.   
ந.க.எ:.4317/2021/இ1 

 ெபா�� எ:: 20 
     ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�?	ப	ட ஊரணி ெத�வி� 
நக�நல ைமய� க	X� பணி�? P.75.00/-இல	ச�தி;? The Mission 
Director & Executive Secretary National Health Mission, State Health Society 
Chennai அவ�களி% க
த� Roc.No.1869/NUHM/SHS/2015 நா�.13.10.2021� 
நிதி ஒ.�கீX ெசVய<ப	X�ள..  ஊரணிெத�வி� உ�ள 50 
ஆ:XகT�? ேமலாக உ�ள மிகU� ப�தான ப�தைட�த 
க	
ட�ைத இ
�.வி	X P.75.00/-இல	ச�தி;? $தியதாக  நக�நல 
ைமய� க	Xவத;?  உ�ய மதி<பீX தயா� ெசVய<ப	X�ள..   
இ<பணி�? தயா� ெசVய<ப	ட மதி<பீ	
;? நி�வாக அWமதி  
ேவ:
 நகரா	சி நி�வாக இய�?ந�, ெச%ைன அவ�கT�? 
சம�<பி�க ம%ற�தி% அWமதி ேவ:ட<பXகிற..     
அ-வலக ?றி<$ :- 

1. ம%ற� அWமதி�கலா�.  

2. The Mission Director & Executive Secretary National 

Health Mission, State Health Society Chennai-6 

Roc.No.1869/NUHM/SHS/2015 Dated:13.10.2021 

NUHM – SHS – TN – Civil Works – Construction of New 

Building in 23 UPHCs approved in FY 2021-22% கீS 

பணிைய ேம;ெகா�ள ம%ற� 

அWமதி�கலா�.   

ந.க.எ:.4350/2021/இ1 

த=�மான� 
எ:. 4457    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 21 
          இ�நகரா	சி ெபாறியிய� பி�U வாகன 
எ:.TN69Y1070;�கான வாகன கா<பீX (Insurance) ெப0� பணி�? 
14.12.2021 அ%0 விைல<$�ளிக� ெபற<ப	டதி�,  

1. United India Insurance Ltd., .. 19,666/- ?ைறU 
2. The Oriental Insurance Ltd., .. 30,285/- அதிக� 

          வர<ெப;0�ள 2 விைல<$�ளிகளி� P.19,666/-�? 
?ைறவான விைல<$�ளி ெகாX�.�ள United  India Insurance Limited,  
ேகாவி�ப	
 நி0வன�தி% விைல<$�ளிைய ஏ;க ம%ற�தி% 
அWமதி ேவ:ட<பXகிற.. 
அ-வலக ?றி<$ :- 
             நகரா	சி ெபா.நிதியிலி��. ெசலU ெசVதிட ம%ற� 
அWமதி�கலா�.  
ந.க.எ:.5520/2021/இ1 

த=�மான� 
எ:. 4458    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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  ெபா�� எ:: 22 
            ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�?	ப	ட ஊரணிெத� 
நக�நல ைமய� ம;0� �ரா� நக�நல ைமய�களி� ஆேரா�கிய 
ைமய� (Wellness Centre) க	X� பணி�? P.25.00/-இல	ச� 
இர:X�?� தனி�தனிேய ஒ.�க<ப	X ெமா�த� P.50.00/-
இல	ச�தி;? நகரா	சி நி�வாக இய�?ந�, ெச%ைன அவ�களி% 
ந.க.எ:.32454/2021/AMRUT-2, நா�.17.12.2021%ப
 நி�வாக அWமதி 
வழ�க<ப	X�ள..  ஆைகயா�, ஊரணிெத� நக�நல ைமய�தி� 
P.25.00/-இல	ச� ம;0� �ரா�நக� நல ைமய�தி� P.25.00/-
இல	ச� ஆேரா�கிய ைமய� Wellness Centre அைம�?� பணி�? 
ம%ற�தி% அWமதி ேவ:ட<பXகிற..   
அ-வலக ?றி<$ :- 

1. ம%ற� அWமதி�கலா�.  
2. ம%ற� இ<பணிைய 15

th
 Finance Commission—Specific 

Grants for Health Sector 2021-22 தி	ட�தி% கீS 
ேம;ெகா�ள ம%ற� அWமதி�கலா�.  

ந.க.எ:.4264/2021/இ1 

த=�மான� 
எ:. 4459    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 23 
             இ�நகரா	சி ெபாறியிய� பி�U வாகன 
எ:.TN69AU3622 வாகன�தி� ப�.க� ஏ;ப	X வாகன� இய�க 
1
யாத நிைலயி� உ�ள.. ேம-�, வாகன�தி% ப�.க� 
ச�ெசV�� பணி�? உ�ேதச ெசலவின� P.27,000/-�? ம%ற�தி% 
அWமதி ேவ:ட<பXகிற..   
அ-வலக ?றி<$ :-  ம%ற� அWமதி�கலா�.  
ந.க.எ:.4242/2021/இ1 

த=�மான� 
எ:. 4460  
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

   ெபா�� எ:: 24 
           இ�நகரா	சி ெபாறியிய� பி�வி-�ள வாகன 
எ:.TN69AU3622;�கான ப�.க� ச�பா��?� பணி�? 23.12.2021 
அ%0 விைல<$�ளிக� ெபற<ப	டதி�,   

1. N.A.Rahamathullah Automobile 
works,  Kovilpatti 

.. 24,640/- ?ைறU 

2. Sitthiq  Automobile  works &  Service 
Lubrication,  Kovilpatti 

.. 26,500/- அதிக� 

         வர<ெப;0�ள 2 விைல<$�ளிகளி� P.24,640/-�? 
?ைறவான விைல<$�ளி ெகாX�.�ள N.A.Rahmathullah Automobile 

works, Kovilpatti   நி0வன�தி% விைல<$�ளிைய ஏ;க ம%ற�தி% 
அWமதிேவ:ட<பXகிற..                
அ-வலக ?றி<$:-   
1)நகரா	சி ெபா. நிதியிலி��. ெசலU ெசVதிடம%ற�  
அWமதி�கலா�. 
2)ஆைணயாள� அவ�களி% 1%அWமதி ெப;0 ேவைல உ�திரU 
வழ�கியைத ம%ற� அWமதி�கலா�.  
ந.க.எ:.4242/2021/இ1 

 

த=�மான� 
எ:. 4461    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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 ெபா�� எ:: 25 
            ேகாவி�ப	
 ந=தி�.ைற நXவ� எ:-1 ந=திம%ற 

வழ�? எ:.1008/2015� �Vைம<பணியாள� தி�.ச�கர% எ%பவ� 

மீ. ெதாடர<ப	ட வழ�கி� 28.08.2018� ேததி வழ�க<ப	ட த=�<$ைர 

?றி�. ேகாவி�ப	
 நகரா	சி வழ�கறிஞ� தி�.ர�தினராஜா 

ச	ட�க��. சம�<பி�.�ளா�.  இத;கான ச	ட�க��.ைர 

க	டண� ெதாைக P.4000/-�? ம%ற அWமதி ேவ:ட<பXகிற.. 

ந.க.எ:.2845/2015/எ�1 

த=�மான� 
எ:. 4462  
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 26 

            ேகாவி�ப	
 நகரா	சி வா�X எ:.3 நடராஜ$ர� ெத�வி� 

எ�வா� தகன ேமைட இ�நகரா	சி Qல� அைம�க<ப	X ெசய�ப	X 

வ�கிற.. இ�நக�ம%ற த=�மான� எ:.2838 நா�: 30.11.2017%ப
 ஜ=வ 

அW�கிரக அற�க	டைள ெதா:X நி0வன� இதைன பராம�<$ ெசVயU�, 

தகனேமைடயி� எ��	ட<பX� �தஉட� ஒ%0�? P.100/-வ =த� நகரா	சி�? 

ெச-�த ேவ:X� என ெத�வி�. 01.01.2018 1த� 31.12.2021 வைர 

அWமதி�. இ�வ-வலக ந.க.எ:.7331/2006/இ1 நா�:22.12.2017� 

உ�தரவிட<ப	X�ள..  ேம-�, இ�வ-வலக ந.க.எ:.2787/2019/எ�1 

நா�:06.02.2019� எ��	X� க	டண� P.1800/-ஐ உய��தி P.2000/-ஆக 

வ�லி�.�ெகா�ளU� அWமதி�. உ�தரவிட<ப	X�ள..   

   இ�த எ�வா� தகன ேமைட பராம��. வ�� ஜ=வ 

அW�கிரக அற�க	டைள நி0வன�தா� த;ேபா. அWமதி�க<ப	ட 

கால�ெகX 31.12.2021 1த� 1
வைடவதா� எ�வா� தகன ேமைட �ட�ைத 

பராம��?� பணியிைன ெதாட��. ந=
<$ ெசV. வழ�க அWமதி ேகா� 

வி:ண<ப� அளி�.�ளன�.  

   இ�த ஜ=வ அW�கிரக அற�க	டைள நி0வன�தா� 

பராம�<$ ?றி�. எ�வித $கா�� நகரா	சி�? இ.வைர வரவி�ைல எ%ற 

அ
<பைடயி-� ம;0� 1ைறயாக பராம��. வ�வதா-� ேம-�, 

இவ�க� நகரா	சி�? ெச-�த ேவ:
ய ஒ� �தஉட-�கான க	டண�ைத 

ஒ�ெவா� மாத1� 1ைறயாக நகரா	சி�? ெச-�தி வ�வதா� 

இவ�கT�? எ�வா� தகன ேமைட பராம�<ைப ெதாட��. அX�த Q%0 

ஆ:XகT�? (01.02.2022 1த� 31.12.2024 வைர) அWமதி�. உ�தரைவ 

ந=
�.� ெகாX�க ம%ற அWமதி ேவ:ட<பXகிற..  

ந.க.எ:.2787/2019/எ�1 

த=�மான� 
எ:. 4463  
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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 ெபா�� எ:: 27 

            ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� $தியதாக ?
ந=� அபிவி��தி 

ேம�பா	X தி	ட�தி% கீS க	ட<ப	ட ேம�நிைல ந=��ேத�க� ெதா	
களி� 

இ��. ?
ந=� விநிேயாக� ெசVவத;காக 10 த;காலிக பணியாள�க� Qல� 

இய�க� ெசVய<ப	X வ�கிற..  இ�நக�ம%ற த=�மான எ:.4219, 

நா�:31.12.2020%ப
 ேவைல உ�திரU வழ�க<ப	X பணிக� நைடெப;0 

வ�கிற.. இ<பணிக� 1
வைடவதா� $திய ஒ<ப�த<$�ளி ேகார 

ேவ:
��ள.. ேம-� ?
ந=� விநிேயாக பணி�? உ�ய அளUேகாலி%ப
 

மதி<பீX ம;0� க��.� நகரா	சி நி�வாக இய�?ந�, ெச%ைன 

அவ�கT�? அW<ப<ப	X�ள.. ேம;ப
 ஒ<$த� ெப0�வைர இ�த 

ஒ<ப�த�ைத த;ேபா.  உ�ள PWD Schedule Rate அ
<பைடயி� காலந=	
<$ 

ெசVய ம%ற�தி% அWமதி ேவ:ட<பXகிற..  

 
அ-வலக ?றி<$:-   
             ம%ற� இ<பணிைய ?
ந=� நிதியி% கீS ேம;ெகா�ள அWமதி 
வழ�கலா�.  
ந.க.எ:.5420/2020/இ1 

 

த=�மான� 
எ:. 4464    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

  ெபா�� எ:: 28 
             ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� தி�.அ.ெச�வ�,B.A.B.L., 

வழ�கறிஞ� எ%பவ� நகரா	சி வழ�கறிஞராக பணி$�வத;? 

வி:ண<ப� சம�<பி�.�ளா�.  ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�? எதிராக 

ேகாவி�ப	
 ம;0� ��.�?
 சா�$ ந=திம%ற� ம;0� மாவ	ட 

உ�ைமயிய� ந=திம%ற� Qல� ெதாடர<பX� அைன�. 

வழ�?களி-� இ�நகரா	சி சா�பாக தி�.அ.ெச�வ�,B.A.B.L.,  

வழ�கறிஞ� அவ�கைள ஆஜராகி நகரா	சி சா�பாக ஒ.�கீX 

ெசVய<ப	ட வழ�?கைள நட�.வத;? ஏ.வாக நகரா	சி 

வழ�கறிஞராக நியமன� ெசVய ம%ற�தி% அWமதி 

ேவ:ட<பXகிற.. 

அ-வலக ?றி<$:-    ம%ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ:.1162/2017/சி1 

த=�மான� 
எ:. 4465    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 29 
  இ�நகரா	சி�?	ப	ட ெபாறியிய� பி�U வாகன 

எ:.TAC 1007 பவ� 
�ல� வாகன�தி;? த?தி�சா%0 

1
வைடவதா� த?தி�சா%0 ெப0� ெபா�	X வாகன�தி% 

ப�.க� ச�பா��?� பணி�? ஆ?� உ�ேதச ெசலவின� ெதாைக 

P.42,000/-�? ம%ற�தி% அWமதி ேவ:ட<பXகிற.. 

அ-வலக ?றி<$:-    ம%ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ:.4134/2021/இ1 

த=�மான� 
எ:. 4466    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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  ெபா�� எ:: 30 

  இ�நகரா	சி�?	ப	ட ப?திகளி� ஒ<ப�த� Qல� பணி 

ேம;ெகா:டத;? ப	
யலி� பி
�த� ெசVய<ப	ட ெதாைகயிைன தி��ப 

வழ�க ஒ<ப�ததார� தி�.ச�யசலீ% ேகா���ளா�.  ேம;ப
 ப	
யலி� 

பி
�த� ெசVய<ப	ட ெதாைக கீSக:டவா0 கால�கட�த பதிேவ	
� 

பதிய<ப	X�ளதா� அ�ெதாைகயிைன தி��ப வழ�க ம%ற அWமதி 

ேவ:ட<பXகிற..   

வ.       
எ:. 

கால�கட�த ைவ<$ 
ெதாைக பதிேவX 

ப�க� எ: ம;0� 
வ�ைச எ: 

ெதாைக          
P. 

1 

2021-2022                
(16-17) 

ப�க� எ:.81 
வ.எ:.622 

7769 

2 ப�க� எ:.44 
வ.எ:.335 

15000 

3 ப�க� எ:.57 
வ.எ:.431,432 

6900 

4 ப�க� எ:.68 
வ.எ:.516 

12500 

5 ப�க� எ:.109 
வ.எ:.835 

37000 

 ெமா�த� 79169 
அ-வலக ?றி<$:-    ம%ற� அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:. 6190/2018/பி4 

 

த=�மான� 
எ:. 4467    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 31 
    ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி-�ள அைன�. கணினி ம;0� 
பி�:ட� ம;0� கணினி சா��த ெபா�	கT�? வ�டா�திர பராம�<$ 
பணி�? P.2.10 இல	ச� மதி<பீ	
� ேம;ெகா�ள இ�நக�ம%ற 
தனிஅ-வல� அவ�களா� 30.11.2021� ம%ற எ: 4417. நி�வாக அWமதி 
வழ�க<ப	X�ள..  அத%ப
 ேம;ப
 பணி�? 16.12.2021 அ%0 
ஒ<ப�த<$�ளி ேகா�யதி� வர<ெப;0�ள இர:X ஒ<ப�த<$�ளிகளி% 
விபர�.  

1) Sojourner Computers .. மதி<பீ	ைடவிட (-) 0.000 % ?ைறU 
2)Thomson Electronics & Computers  .. மதி<பீ	ைடவிட (+) 3.21 % அதிக� 

  வர<ெப;0�ள 2 ஒ<ப�த<$�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட (-) 0.000% 
?ைறவாக வழ�கி��ள Sojourner Computers ேகாவி�ப	
 அவ�களி% 
ஒ<ப�த<$�ளிைய ஏ;க ம%ற�தி% அWமதி�? ைவ�க<பXகிற.. 
அ-வலக ?றி<$:-     
              நகரா	சி ெபா. நிதியிலி��. ெசலU ெசVதிட ம%ற� 
அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:.4021/2021/இ1 

த=�மான� 
எ:. 4468    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

  ெபா�� எ:: 32 
  இ�நக�ம%ற� த=�மான� எ:.4259, நா�: 29.01.2021� அWமதி 
வழ�கியதி% அ
<பைடயி� ேகாவி�ப	
 நகரா	சி அறிஞ� அ:ணா 
ேப��. நிைலய�தி� தமிSநாX ேதா	ட கழக� சா�பாக ேட% � வி;பைன 
நிைலய� (Stall) அைம<பத;? இ�வ-வலக ந.க.எ:.389/2021/அ3, 
நா�.19.08.2021%ப
 01.08.2021 1த� 31.07.2024 1
ய  உ�ம� வழ�கி 
உ�திரவிட<ப	X�ள..   ேம;கா�� ேட% � வி;பைன நிைலய� (Stall)       

த=�மான� 
எ:. 4469    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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ெசய�பXவத;? 1%பாகேவ தி�.க.தமிழரச%, தைலவ� க��.�ைம 
பா.கா<$ �	டைம<$, ேகாவி�ப	
 எ%பவர. க
த�தி�, அ�மா உணவக 
த;காலிக அைறயிைன மைற�.�, ெபா.ம�கT�? இைட�றாக உ�ள. 
எ%0� தனியா� ெப	
யிைன மா;ற� ெசVய� ேகா� ஆ	ேசபைண க
த� 
வர<ெப;0�ள..  ேம-� ேகாவி�ப	
 நகரா	சி ப?தி சQக ஆ�வல�க� 
ம;0� 1%னா� கU%சில�க� தமிSநாX ேதா	ட கழக� சா�பாக ேட% � 
வி;பைன நிைலய� அைம�க<ப	டத;? ஆ	ேசபைணயிைன ெத�வி�.�, 
தனியா� ெப	
யிைன மா;ற� ெசVய� ேகா��� ேந�� ேகா��ைக 
ைவ�.�ளா�க�. எனேவ ேம;கா�� ஆ	ேசபைணயி%ப
��, 
ெபா.ம�கT�? இைட�றாக உ�ளதா-�, ேம;கா�� த=�மான�தி%ப
  
வழ�க<ப	ட இ�வ-வலக ந.க.எ:.389/2021/அ3, நா�.19.08.2021� ேததியி� 
தமிநாX ேதயிைல ேதா	ட�கைல நி0வன�, ?%���? வழ�க<ப	ட 
?�தைக உ�ம� ர�. ெசVவத;? ம%ற�தி% அWமதி ேவ:ட<பXகிற.. 
அ-வலக ?றி<$:-     
              ம%ற� அWமதி�கலா�. 
(ந.க.எ:.389/2021/அ3) 

 ெபா�� எ:: 33 
     ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�?	ப	ட பாரதிநக� ப�ளியி� 
உ�ள க	
ட�களி� ேம;�ைர ப�தைட�.�ள.. ஆைகயா� 
பயி-� மாணவ�களி% நல% க�தி ப�ளியி� மராம�. பணிக� 
ேம;ெகா�T� பணி�? ஆ?� உ�ேதச ெசலவின� P.9.50/- 
இல	ச�தி;? ம%ற�தி% அWமதி ேவ:ட<பXகிற.. 
அ-வலக ?றி<$:-     
         ம%ற� இ<பணிைய க�விநிதியி% கீS ெசVய அWமதி 
வழ�கலா�. 
ந.க.எ:.4383/2021/இ1 

த=�மான� 
எ:.4470   
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 34 
    இ�நகரா	சி�?	ப	ட $.�கிராம� �: உர ெசயலா�க 
ைமய�தி� உ�ள Sherdder Mechine-� உ�ள ப�.க� ச�ெசV�� பணி�? 
P.1.50 இல	ச� மதி<பீ	
� ேம;ெகா�ள இ�நக�ம%ற தனிஅ-வல� 
அவ�களா� 30.11.2021� ம%ற எ:.4429 நி�வாக அWமதி வழ�க<ப	X�ள..  
அத%ப
 ேம;ப
 பணி�? 16.12.2021 அ%0 ஒ<ப�த<$�ளி ேகா�யதி� 
வர<ெப;0�ள இர:X ஒ<ப�த<$�ளிகளி% விபர�.  
1) தி�.வி.ச�யசலீ% .. மதி<பீ	ைடவிட (-) 0.000 % ?ைறU 
2) தி�.எ�.1கம.இ<ராஹி�  .. மதி<பீ	ைடவிட (+) 1.00 % அதிக� 

  வர<ெப;0�ள 2 ஒ<ப�த<$�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட (-) 0.000% 
?ைறவாக வழ�கி��ள தி�.வி.ச�யசலீ% அவ�களி% ஒ<ப�த<$�ளிைய 
ஏ;க ம%ற�தி% அWமதி�? ைவ�க<பXகிற.. 
அ-வலக ?றி<$:-     
              நகரா	சி ெபா. நிதியிலி��. பணி ெசVதிட ம%ற� 
அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:.4021/2021/இ1 

 

த=�மான� 
எ:. 4471    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 



16 

 

 

  
ெபா�� எ:: 35 
    இ�நகரா	சி�?	ப	ட பாரதிநக� ப�ளியி� மராம�. 
பணிக� ெசV�� பணி�? P.9.50 இல	ச� மதி<பீ	
� ேம;ெகா�ள 
இ�நக�ம%ற தனிஅ-வல� அவ�களா� நி�வாக அWமதி 
வழ�க<ப	X�ள..  அத%ப
 ேம;ப
 பணி�? 29.12.2021 அ%0 
ஒ<ப�த<$�ளி ேகா�யதி� வர<ெப;0�ள இர:X ஒ<ப�த<$�ளிகளி% 
விபர�.  
1) தி�மதி.
. சா�தி .. மதி<பீ	ைடவிட (-) 0.02 % ?ைறU 

2) தி�.வி. ச�யசலீ%  .. மதி<பீ	ைடவிட (+) 0.29 % அதிக� 

  வர<ெப;0�ள 2 ஒ<ப�த<$�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட (-)0.02% 
?ைறவாக வழ�கி��ள ஒ<ப�த�கார� தி�மதி.
.சா�தி அவ�களி% 
ஒ<ப�த<$�ளிைய ஏ;க ம%ற�தி% அWமதி�? ைவ�க<பXகிற.. 
அ-வலக ?றி<$:-     
              நகரா	சி க�வி நிதியிலி��. ெசலU ெசVதிடU� ம%ற� 
அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:.4383/2021/இ1 

 

த=�மான� 
எ:. 4472    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 36 
           இ�நகரா	சி வா�X எ:.25� உ�ள வ.உ.சி.நக� 1 1த� 6வ. 
வைரயிலான ?0�?� ெத��களி� Ramping and வ
கா� அைம�?� 
பணி�? P.1.70 இல	ச� மதி<பீ	
� ேம;ெகா�ள இ�நக� ம%ற 
தனிஅ-வல� அவ�களா� நி�வாக அWமதி வழ�க<ப	X�ள.. அத%ப
 
ேம;ப
 பணி�? 29.12.2021அ%0 ஒ<ப�த<$�ளி ேகா�யதி� வர<ெப;0�ள 
இர:X ஒ<ப�த<$�ளிகளி% விபர�.  

       
     வர<ெப;0�ள 2 ஒ<ப�த<$�ளிகளி� மதி<பீ	ைடவிட (-) 0.02% 
?ைறவாக வழ�கி��ள ஒ<ப�த�கார� தி�மதி.எ�.த�க1�. நா�சியா� 
அவ�களி% ஒ<ப�த<$�ளிைய ஏ;க ம%ற�தி% அWமதி�? 
ைவ�க<பXகிற.. 
அ-வலக ?றி<$:-     
              நகரா	சி ெபா. நிதியிலி��. ெசலU ெசVதிடU� ம%ற� 
அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:.4383/2021/இ1 

1) தி�மதி.எ�.த�க1�. நா�சியா�  .. மதி<பீ	ைடவிட (-) 0.02% ?ைறU 
2) தி�.எ�.க��த<பா:
ய% .. மதி<பீ	ைடவிட (+) 0.87% அதிக� 

த=�மான� 
எ:.4473    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 37 
       ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� ெபாறியிய� பி�வி� 
அWமதி�க<ப	X�ள ஓ	Xந� பணியிட�க� ெமா�த�-6, நா%? 
ஓ	Xந�க� பணி$��. வ�கிறா�க�.   ெபாறியிய� பி�வி� 
(தி�.ச�கரலி�க�, 31.03.2010� ஓVU, தி�.கி��ண% 31.12.2013� ஓVU)  
இர:X ஓ	Xந� பணியிட�க� �மா� 6 மாத�கT�? ேமலாக காலியாக 
உ�ள..  ெபா. �காதார< பி�வி� அWமதி�க<ப	X�ள ஓ	Xந� 
பணியிட�க� ெமா�த�-7, ஐ�. ஓ	Xந�க� பணி$��. வ�கிறா�க�.  
ெபா.�காதார பி�வி� (தி�.1�.ரா� 30.04.2018� ஓVU, தி�.கல�த�பா	சா 
04.03.2021� பணியிைட மரண�) 2 ஓ	Xந� பணியிட�க� �மா� 6 
மாத�கT�? ேமலாக காலியாக உ�ள..   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 
வ�வாV ம;0� ெசலவின� 61.22 சதவிகிதமாக உ�ள..  சிற<$நிைல 

த=�மான� 
எ:.4474    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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நகரா	சியான ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 6.48 ச.ர கிேலா மீ	ட�� 2011 ஆ� 
ஆ:X கண�ெகX<பி%ப
, ம�க� ெதாைக-95057 ஆகU�, த;ேபாைதய 
ம�க� ெதாைக-100635 ஆகU�, உ�ள..  ேம-� ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� 
ெமா�த� 36 வா�Xக�, ெசா�.வ� விதி<$ எ:க�-43360,  ?
ந=� ?ழாV 
இைண<$க�-20321 உ�ள..   ேம;கா�� பணியிட�க� காலியாக 
உ�ளதா�, ெபா.�காதார<பணி ம;0� ?
ந=� விநிேயாக பணி மிகU� 
பாதி�க<ப	X�ள..  ேம;கா�� பணியிட�க� மிகU� 1�கிய� வாV�த 
பணியிட�களாக உ�ளதா�, ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� காலியாக உ�ள 
ேம;கா�� காலி<பணியிட�கT�? விதி1ைறகT�? உ	ப	X த?�த 
பணியாள�கைள  பதவி உய�U Qலமாகேவா அ�ல. ேவைல வாV<$ 
அ-வலக� Qலமாகேவா நிர<பி�ெகா�வத;? உ�ய பிேரரைணயிைன 
நகரா	சி நி�வாக இய�?ந�, ெச%ைன அவ�கT�? அW<பி உ�ய அWமதி 
ெப0வத;? ம%ற�தி% அWமதி ேவ:ட<பXகிற..  
அ-வலக ?றி<$:-    ம%ற� அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:.17/2016/சி1 

 ெபா�� எ:: 38 
     ேகாவி�ப	
 நகரா	சி அறிஞ� அ:ணா ேப��. 
நிைலய�தி% கிழ�? ப?தியி� க	
ட�ைத இ
�?� பணி�? ஒ<ப�ததார� 
தி�.1�.<பா:
ய% Qல� ஒ<ப�த� ேகார<ப	X இ
�. 
அ<$ற<பX�தியதி� அதிலி��. பைழய இ��$ க�பிக� 1000 கிேலா எைட 
ெகா:ட. 22.06.2013 அ%0 களU ேபான..  
   ேம;ப
 களU ேபான 1000 கிேலா எைட பைழய இ��$ 
க:Xபி
�க ேகா� நாலா	
%$�� காவ� நிைலய�தி� ெகாX�த 
$கா�% ேப�� விசாரைண ேம;ெகா�ள<ப	X ?;றவாளிகளி% ஒ<$த� 
வா�? Qல�தி%ப
 960 கிேலா எைட��ள பைழய இ��$ க�பிக� 
11.01.2016 ேததிய%0 நகரா	சி ஒ<ப�ததார�% மWவி% ெபய�� அவ�ட� 
த;காலிக ஒ<பைட<$ ெசVய<ப	டதாகU� நகரா	சி�? ெசா�தமான 
வழ�? ெசா�தான. தி��ப ெபற<ப	டதாக ெத�வி�.� ஒ<ப�ததார� 
தி�.1�.<பா:
ய% அவ�க� ப	
யலி� பி
�த� ெசVத �Xத� ைவ<$ 
ெதாைக P.25000/-தி��ப நகரா	சி விதிகT�? உ	ப	X வழ�கலா� என 
நகரா	சி வழ�கறிஞ� தி�.ச�தான� அவ�க� Qல� ெத�வி�க<ப	X�ள.. 
  எனேவ ேம;ப
 M.Book No.44/13-14� ப�க� எ:.36� பி
�த� 
ெசVத நி0�தி ைவ�க<ப	ட (With Held) ெதாைக P.25000/- ஐ ஒ<ப�ததார�, 
தி�.1�.<பா:
ய% அவ�கT�? தி��ப வழ�க ம%ற�தி% அWமதி 
ேவ:ட<பXகிற..   
அ-வலக ?றி<$:-    ம%ற� அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:. 5389/2016/இ1 

 

த=�மான� 
எ:.4475    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

  ெபா�� எ:: 39 
     இ�நகரா	சி�?	ப	ட ப?திகளி� ஒ<ப�த� Qல� பணி 

ேம;ெகா�ள 27.12.2017 அ%0 ஒ<ப�த<$�ளி ேகார<ப	ட..  ேம;ப
 

பணி�? தி�.1கம. இ<ராஹி�, ஒ<ப�ததார� ஒ<ப�த<$�ளி 

ேகா���ளா�.  ேம-� ஒ<ப�த<$�ளி ேகா�ய தி�.1கம. இ<ராஹி� 

ஒ<ப�ததார� அவ�கT�? கிைட�காததா� ஒ<ப�த<$�ளி 1%ைவ<$ 

ெதாைகைய தி��ப வழ�க ேகா���ளா�  ேம;ப
 1%ைவ<$� ெதாைக 

கீSக:டவா0 கால�கட�த பதிேவ	
� பதிய<ப	X�ளதா� 

அ�ெதாைகயிைன தி��ப வழ�க ம%ற�தி% அWமதி 

ேவ:ட<பXகிற..  

த=�மான� 
எ:.4476    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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வ. 
எ:. 

கால�கட�த 
ைவ<$ ெதாைக 

பதிேவX 

ப�க� எ: ம;0� வ.எ: ெதாைக  
P. 

1 

2021-2022                     
(17-18) 

ப�க�எ:.119 வ.எ:.919 2500 
2 ப�க�எ:.119 வ.எ:.920 2700 
3 ப�க�எ:.119 வ.எ:.921 2500 
4 ப�க�எ:.119 வ.எ:.922 2700 
5 ப�க�எ:.119 வ.எ:.923 2700 

6 ப�க�எ:.119 வ.எ:.924 2700 

7 ப�க�எ:.119 வ.எ:.925 2700 

ெமா�த� 18500 
அ-வலக ?றி<$:-    ம%ற� அWமதி�கலா�. 
ந.க.எ:.1179/2021/பி4 

 
  ெபா�� எ:: 40 

                   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�? எதிராக 

தி�.எ�.பா�ரா�, எ%பவரா� தினச� ச�ைத வாகன �ைழU 

க	டண� ச�ம�தமாக மா:$ைம ெச%ைன உய�ந=திம%ற ம.ைர 

கிைளயி� வழ�? எ:.W.P (MD) No.17617 of 2018 & Con.Pet 1244 of 2018% 

Qல� வழ�? ெதாடர<ப	X, இ�நகரா	சி சா�பாக தி�.பி.�னிவா�, 

வழ�கறிஞ� ஆஜராகி வழ�? நைடெப;0 03.07.2018� த=�<$ைர 

ெபற<ப	X�ள..  ேம;கா�� வழ�கி;? வழ�கறிஞ� க	டணமாக 

P.25,000/-ெச-�த ேகா� தி�.பி.�னிவா�, வழ�கறிஞரா� க
த� 

சம�<பி�க<ப	X�ள.. ேம;கா�� ெதாைக P.25,000/-ஐ 

தி�.பி.�னிவா�, வழ�கறிஞ��? வழ�?வத;? ம%ற�தி% 

அWமதி ேவ:ட<பXகிற..  

அ-வலக ?றி<$:-    ம%ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ:.9856/2014/அ3 

த=�மான� 
எ:.4477    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

  ெபா�� எ:: 41 
                ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�? எதிராக தி�.எ�.பா�ரா�, 

எ%பவரா� தினச� ச�ைத வாகன �ைழU க	டண� ச�ம�தமாக 

மா:$ைம ெச%ைன உய�ந=திம%ற ம.ைர கிைளயி� வழ�? எ:.WA(MD) 

No.628of2019% Qல� வழ�? ெதாடர<ப	X, இ�நகரா	சி சா�பாக 

தி�.பி.�னிவா�, வழ�கறிஞ� ஆஜராகி வழ�? நைடெப;0 03.07.2018� 

த=�<$ைர ெபற<ப	X�ள..  ேம;கா�� வழ�கி;? வழ�கறிஞ� 

க	டணமாக P.12,500/-ெச-�த ேகா� தி�.பி.�னிவா�, வழ�கறிஞரா� 

க
த� சம�<பி�க<ப	X�ள.. ேம;கா�� ெதாைக P.12,500/-ஐ 

தி�.பி.�னிவா�, வழ�கறிஞ��? வழ�?வத;? ம%ற�தி% அWமதி 

ேவ:ட<பXகிற..  

அ-வலக ?றி<$:-    ம%ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ:.9856/2014/அ3 

த=�மான� 
எ:.4478    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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  ெபா�� எ:: 42 
                ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�? எதிராக தி�.ேக.த�கமா�ய<ப% 

எ%பவரா� தினச� ச�ைத வாகன �ைழU க	டண� ச�ம�தமாக 

மா:$ைம ெச%ைன உய�ந=திம%ற ம.ைர கிைளயி� வழ�? எ:.W.P (MD) 

No.20310 of 2019% Qல� வழ�? ெதாடர<ப	X, இ�நகரா	சி சா�பாக 

தி�.பி.�னிவா�, வழ�கறிஞ� ஆஜராகி வழ�? நைடெப;0 03.07.2018� 

த=�<$ைர ெபற<ப	X�ள.. ேம;கா�� வழ�கி;? வழ�கறிஞ� க	டணமாக 

P.12,500/-ெச-�த ேகா� தி�.பி.�னிவா�, வழ�கறிஞரா� க
த� 

சம�<பி�க<ப	X�ள.. ேம;கா�� ெதாைக P.12,500/-ஐ தி�.பி.�னிவா�, 

வழ�கறிஞ��? வழ�?வத;? ம%ற�தி% அWமதி ேவ:ட<பXகிற..  

அ-வலக ?றி<$:-    ம%ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ:.9856/2014/அ3 

 

த=�மான� 
எ:.4479    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

  ெபா�� எ:: 43 
             ேகாவி�ப	
 நகரா	சி�? எதிராக தி�.எ�.மா�1�., .<$ரU 

பணியாளரா� ஓ	Xந� பணியிட� பதவி உய�U ேகா� மா:$ைம ெச%ைன 

உய�ந=திம%ற ம.ைர கிைளயி� வழ�? எ:.W.P (MD) No.12327 of  2018% 

Qல� வழ�? ெதாடர<ப	X, இ�நகரா	சி சா�பாக தி�.பி.�னிவா�, 

வழ�கறிஞ� ஆஜராகி வழ�? நைடெப;0 03.07.2018� த=�<$ைர 

ெபற<ப	X�ள.. ேம;கா�� வழ�கி;? வழ�கறிஞ� க	டணமாக P.12,500/-

ெச-�த ேகா� தி�.பி.�னிவா�, வழ�கறிஞரா� க
த� 

சம�<பி�க<ப	X�ள..   ேம;கா�� ெதாைக P.12,500/-ஐ தி�.பி.�னிவா�, 

வழ�கறிஞ��? வழ�?வத;? ம%ற�தி% அWமதி ேவ:ட<பXகிற..  

அ-வலக ?றி<$:-    ம%ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ:.5347/2017/சி1 

 

த=�மான� 
எ:.4480    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 ெபா�� எ:: 44 
                    தமிSநாX தகவ� ெதாழி��	ப மி%ன� ேசைவ 

வழ�க� விதிக� 2016 (Tamil Nadu Information Technology, Electronic Service Delivery 

Rules 2016) விதி 5, .ைணவிதி (1) % Qல� ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� 

மி%ன� ேசைவ விநிேயாக (Electronic Service Delivery System) அைம<பி% கீS 

https://tnurbanepay.tn.gov.in/ எ%ற இைணயதள� வாயிலாக வழ�க<பXகிற. 

எ%ற விபர�திைன தினகர% நாளிதழி� 25.12.2021� ேததி விள�பர� 

ெசVய<ப	X�ள.. ேம;கா�� விள�பர� ெசVய<ப	டத;கான க	டண� 

P.40950/-வழ�க ேகா� KAL PUBLICATIONS (P) LTD., எ%ற நி0வன� Qல� க
த� 

வர<ெப;0�ள..  ேம;கா�� விள�பர க	டண� P.40950/-ஐ KAL 

PUBLICATIONS (P) LTD.,எ%ற நி0வன�தி;? வழ�க ம%ற�தி% அWமதி 

ேவ:ட<பXகிற..  

அ-வலக ?றி<$:-    ம%ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ:.4090/2021/சி1 

 

த=�மான� 
எ:.4481    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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 ெபா�� எ:: 45 
                     இ�நகரா	சி�?	ப	ட வா�X எ:.1 1த� 36 வா�Xகளி� உ�ள 
231 Mini Power Pump, Motor அைன�தி;?� ஆ:X பராம�<$ பணி ெசVதிX� 
பணி�? ஆ?� ெசலவின� ெதாைக P.10.00/- இல	ச�தி;? ம%ற�தி% 
அWமதி ேவ:ட<பXகிற..  
அ-வலக ?றி<$:-     

                 நக� ம�களி% த:ண=� வசதி க�தி ?
ந=� நிதியி% கீS 

பணிகைள ேம;ெகா�ள ம%ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ:.181/2022/இ1 

 

த=�மான� 
எ:.4482    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட... 

 ெபா�� எ:: 46 
                      ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி% கீS இய�?� நகரா	சி 
உய�நிைல<ப�ளி கா�திநக�, நகரா	சி நXநிைல<ப�ளி பாரதிநக�, நகரா	சி 
நXநிைல<ப�ளி $.ேராX, நகரா	சி .வ�க<ப�ளி �டாலி%காலனி, 
நகரா	சி .வ�க<ப�ளி ப�களா�ெத� ஆகிய ப�ளிகளி� பயி-� மாணவ, 
மாணவிய��? ச�.ணU கண�? எ:.11017709074 SBI KOVILPATTI கண�? 
எ: தைல<பி% கீS P.1305170/- இ�<பி� இ��. வ�கிற..  ேம;ப
 
ெதாைகயான. 2013-2014 ஆ:X 1த� பி%னா� பய%பா	
� இ�லாம� 
நாள. ேததி வைரயி-� ெசலUக� எ.U� ேம;ெகா�ளாம� வ�கி 
பி
�த� ம	X� ெசVய<ப	X வ�கிற..   
 
  எனேவ நகரா	சியி% கீS இய�?� ஐ�. ச�.ணU 
ப�ளிகளி% விபர�க� மாவ	ட ஆ	சிய� அ-வலக�தி;? (ச�.ணU) 
தினச� அW<ப ேவ:
��ளதா� ச�.ணU பி�வி;? கணினி ம;0� 
பி�:ட�-1 வா�கிடU� இத;கான ெசலU� ெதாைகயிைன ேம;ப
 
கண�கிலி��. ெசலU ெசVதிடU� ம%ற� அWமதி ேவ:ட<பXகிற..  
அ-வலக ?றி<$:-     ம%ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ:.4279/2021/சி2 

 

த=�மான� 
எ:.4483    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

  ெபா�� எ:: 47 
                      ேகாவி�ப	
 நகரா	சியிலி��. ��.�?
 மாநகரா	சி 
ப?திகளி� கனமைழ காரணமாக நக� ப?தியி� ேத�கி��ள மைழந=ைர 
அக;0வத;? ஆயி� இ%ஜி%க� (6.5 HP – 3 Nos) அW<பி ைவ<பத;? 
$தியதாக ஆயி� இ%ஜி%க� வா�?வத;?� இ�நகரா	சியி% பதிUெப;ற 
ஒ<ப�த�கார� தி�.பி.மா�1�.<பா:
ய% அவ�க� Qல� வா�கி 
மாநகரா	சி�? அW<பி ைவ<பத;?� அத;கான மதி<பீ	X� ெதாைக P.1.25 
இல	ச�தி;? Section 15% Qல� ெதாைக வழ�?வத;?� ம%ற�தி% 
அWமதி ேவ:ட<பXகிற..     
அ-வலக ?றி<$:-     

                நகரா	சி நி�வாக ம:டல இய�?ந� அவ�களி% உ�திரU 

ந.க.எ:.31/2020/ஆ1,  நா�.26.11.2021%ப
 பணியி% அவசர�, அவசிய� க�தி 

Section 15 � வழ�?வத;? ம%ற� அWமதி�கலா�. 

ந.க.எ:.3952/2021/இ1 

த=�மான� 
எ:.4484    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 
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  ெபா�� எ:: 48 
                   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 2020-2021ஆ� ஆ:X 

கண�?க� தயா� ெசV. 1
<பத;கான க	டண ெதாைக 

P.50,000/- (PபாV ஐ�பதாயிர� ம	X�) வழ�க ேகா� ஆேலாசக� 

தி�.வி.சனீிவாச% எ%பவ� வி:ண<பி�.�ளா�. ேம;ப
 

வி:ண<ப�தி%ப
 ஆேலாசக� தி�.வி.சனீிவாச% எ%பவர�? 

P.50,000/-ஐ வழ�க ம%ற�தி% அWமதி ேவ:ட<பXகிற.. 

அ-வலக ?றி<$:-  ம%ற� அWமதி�கலா�. 

(ந.க.எ:.5902/2019/C1) 

த=�மான� 
எ:.4485    
அ-வலக 
?றி<$ :-          
அWமதி� 
க<ப	ட.. 

 


