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ம-ற 
��ட 
ேததி 

வரைச எ7 ம8+� ம-ற9ெபா�� ம-ற( 
த:4மான� 

24.01.2022 ெபா�� எ7: 1  
                 ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி� 15வ) நிதி<=� மா-ய� – 
United Grant 2021--22� ஆ7	8= பணிகைள ேம8ெகா�ள  நகரா�சி 
நி4வாக இய<=ந4, ெச-ைன அவ4களி- க	த� 

ந.க.எ7.31116/2021/அ�L�--2 நா�:05.01.2022- Mல� கீO<க7ட 
பணிகP<= ேத4Q ெசR) அSமதி அளி<க9ப�T�ள).   

Sl. No. Grant 
details 

Name of the Work Estimate 
Cost (Rs 
in Lakh) 

Grant 
Allocated  
(Rs in 
Lakh) 

1. 

Untied 
Grant 

1)Providing fencing arrangement and 
Urban foresting for reclaimed Bio 
mining land (3.5acrs)  

14.00 

49.00 

2. 2)Construction of Compound wall  for 
a length of 45.50m and Operator room 
of size 4.20x4.00m and Providing 
paver block  for 400 sq.m  at 
Velayudapuram  OHT  

14.00 

3. 3) Construction of Compound wall  for 
a length of 14.00m  and Operator 
room of size  4.20x4.00m and  
Providing paver block for 400 sq.m  
at Ilaiarasanenthal road  OHT  

10.00 

4. 4) Construction of Compound wall for 
a length of 17.00m and Operator room 
of size 4.20x4.00m and Providing 
paver block for 400 sq.m at Shastri 
nagar  OHT  

11.00 

Total for Untied Grand 49.00 
    ேம8க7ட பணிகP<= நி4வாக அSமதி ம-ற(தி- 
வர�பி8=� உ�ளதா� இ9பணி<= தனி அ'வல4 அவ4களி- நி4வாக 
அSமதி ேவ7ட9பTகிற).  

த:4மான� 
எ7. 4486    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 



அ'வலக =றி9{:-  
1. சிற9{நிைல நகரா�சிகளி- நி4வாக ஒ9{த� 

L.55.00/-இல�ச� வைர உ�ளதா� ேம8க7ட 
பணி<= 4 பணிகP<= நி4வாக அSமதி<= 
ம-ற� அSமதி<கலா�. 

2. 15வ) நிதி<=� மா-ய� –- Untied Grant 2021-22- 
கீO ேத4Q ெசR) நகரா�சி நி4வாக இய<=ந4, 
ெச-ைன அவ4க� அSமதி அளி()�ள 
பணிகைள ேம8ெகா�ள ம-ற� அSமதி<கலா�.  

ந.க.எ7.76/2022/இ1 
 ெபா�� எ7: 2 

    இ}நகரா�சி ெபாறியிய� பி�Q வாகன 

எ7.TN69AU3622 8<கான நா-= டய4கP� ேதR})�ளதா� வாகன(ைத 
இய<க இயலவி�ைல.  ஆைகயா�, {திய நா-= டய4க� வா�=� 

பணி<= உ(ேதச ெசலவின� L.32,000/-<= ம-ற(தி- அSமதி 
ேவ7ட9பTகிற). 
அ'வலக =றி9{:  ம-ற� அSமதி<கலா�. 

ந.க.எ7.4403/2021/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4487    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 3 
   இ}நகரா�சி<=�ப�ட 1 ,த� 36 வா4Tகளி� =	ந:4 

விநிேயாக� பராம�9{ பணி ேம8ெகா�ள D—System 96.13Km உ�ள).  
இவ8றி8= ஆ7T பராம�9{ பணிக� ெசRதிட ஆ=� ெசலவின( ெதாைக 

L.9.95/-இல�ச(தி8= ம-ற(தி- அSமதி ேவ7ட9பTகிற).  
அ'வலக =றி9{:   
               தைடயி-றி =	ந:4 வ :ணாகம'�, நக4 ம<கP<= =	ந:4 
வழ�கிட ஏ)வாக =	ந:4 நிதியி- கீO பணிகைள ேம8ெகா�ள ம-ற� 
அSமதி<கலா�.  

ந.க.எ7.181/2022/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4488    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 4 
   இ}நகரா�சி<=�ப�ட வா4T 1 ,த� 36 வா4Tகளி� உ�ள 

384Xles ஆO=ழாR கிண8+ட- இைண<க9ப�ட Mark II Pump 
எ7ணி<ைக உ�ள).  இவ8ைற ஆ7T பராம�9{ ேம8ெகா�ள9பTவ).  

1. Major repair 
2. Minor repair 
3. Platform 

                 அைன(தி'� ஆ7T பராம�9{ பணி Cost  ம8+� 

பணியாள4 �லி உ�பட அைன() Mark—II hand pump Matenl 
ேம8ெகா�ள ஆ=� ெசலவின( ெதாைக L.9.95/- இல�ச(தி8= 
ம-ற(தி- அSமதி ேவ7ட9பTகிற).  

அ'வலக =றி9{:   
               நக4ம<களி- த7ண:4 வசதியிைன =	ந:4 நிதியி- கீO 
பணிக� ெசRய ம-ற� அSமதி<கலா�.  

ந.க.எ7.181/2022/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4489    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 

 



 ெபா�� எ7: 5 
   TWAD Board  ஆ� ெசRய விTப�ட HSC கைள,  
இ}நகரா�சி<=�ப�ட வா4T எ7.14� உ�ள ெத�<களி� விTப�ட 

வ :�T<=	ந:4 இைண9{க� (HSC) வழ�=� பணி<= தயா�<க9ப�ட 

ெசலவின( ெதாைக L.4.10/-இல�ச(தி8= ம-ற(தி- அSமதி 
ேவ7ட9பTகிற).  
அ'வலக =றி9{:   
                 சாைல பணிகைள விைர}) ,	(திட ஏ)வாக =	ந:4 
நிதியி- கீO பணிகைள ேம8ெகா�ள  ம-ற� அSமதி<கலா�.  

ந.க.எ7.181/2022/இ1 
 

த:4மான� 
எ7. 4490    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 6 
             TWAD Boardஆ� ெசRய விTப�ட =	ந:4 இைண9{கைள,   
இ}நகரா�சி<=�ப�ட வா4T எ7.16 ம8+� 17� உ�ள ெத�<களி� 
வ :�T< =	ந:4 இைண9{க� HSC  வழ�=� பணி<= தயா�<க9ப�ட 

ெசலவின( ெதாைக L.3.10/-இல�ச(தி8= ம-ற(தி- அSமதி 
ேவ7ட9பTகிற).   
அ'வலக =றி9{:   
                 சாைல பணிகைள விைர}) ,	(திட ஏ)வாக விTப�ட 
HSC கைள ேபாட =	ந:4 நிதியி- கீO பணிகைள ேம8ெகா�ள ம-ற� 
அSமதி<கலா�.  
ந.க.எ7.181/2022/இ1 

 

த:4மான� 
எ7. 4491    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 7 
   இ}நகரா�சியி� சவீல9ேப� தைலைம ந:ேர8+� 
நிைலய(தி� இ�}) இளேவல�கா�, Park Booster Station வைர 
=	ந:4 நா� ஒ-+<= 10.00 MLD வைர ச9ைள ெசRயQ� அவ8ைற 
இ}நக4 ப=தியி� உ�ள 17 எ7ணி<ைகயிலான OHT<= ந:ேர8ற� 
ெசRய9ப�T 36 வா4Tகளி� =	ந:4 விநிேயாக� ெசRய Outsourcing 
,ைறயி� ஒ9ப}ததார4 Mல� இ}நக4ம-ற த:4மான எ7.4219 
நா�:31.12.2020-ப	 =	ந:4 விநிேயாக(தி8= L.21.00/-இல�ச� 
மதி9பீ�	'� ம8+� ம-ற த:4மான எ7.4133 நா� 30.09.2020� 
ேமா�டா4 இய<க L.21.00/-இல�ச� மதி9பீ�டாகQ� தயா4 
ெசRய9ப�T =	ந:4 விநிேயாக� பராம�<க9ப�T வ�கிற).  
இ}நிைலயி� இ9பணி<கான ெட7ட4 October 2021 ,	�� 
நிைலயி� இ�}ததா� அ9ேபா) Outsourcing ெசRய நகரா�சி 
நி4வாக இய<=ந4, ெச-ைன அவ4களி- �8றறி<ைக க	த� 
ந.க.எ7.21787/2021/EA2 நா�.02.10.2021- வழிகா�T ெநறி,ைறயி-ப	 
தயா4 ெசR) அத8= ஒ9{த� தர க�()� ம8+� அத8கான 
ம-ற த:4மான எ7.4378 நா�.11.10.2021-ப	 தயா4 ெசR) 
அS9ப9ப�T�ள). இ}நிைலயி� நகரா�சி நி4வாக இய<=ந4, 
ெச-ைன அவ4களி- உ�ய ெவளி<ெகாண4Q ,கைம (Outsourcing) 
உ(திரQ வ�� வைர நி4வாக நல- க�தி மதி9பீ�T ெதாைக 
L.21.00/- இல�ச� மதி9பீ�ைட தி�(திய மதி9பீ�T( ெதாைக 
L.25.00/-இல�ச(தி8=� இதிலி�}) =	ந:4 விநிேயாக 

த:4மான� 
எ7. 4492    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 



பணியாள4க�  பராம�9{<= ெசலQ ெசRதிட ம-ற(தி- அSமதி 
ேவ7ட9பTகிற).  
அ'வலக =றி9{:   
                 நக4 ம<களி- =	ந:4 வசதி க�(தி� ெகா7T� 

ெபாறியிய� பி�வி� 28 பணியாள4க� பணிஇட� காலியாக உ�ளதா'� 
நி4வாக நல- க�தி ம-ற� அSமதி<கலா�.  

ந.க.எ7. 5420/2020/இ1 
 ெபா�� எ7: 8 

              இ}நகரா�சி ெபா)�காதார9 பி�Q வாகன� எ7.TN69R4954<= 

த=தி�சா-+ ெப+வத8= உ(ேதச ெசலவின( ெதாைக L.77402/- 
10.11.2021� ேததி ம-ற(தி�  ைவ()  ம-ற அSமதி ெபற9ப�ட).  

த8ெபா�) இ�வாகன(தி8= �Tத� ெசலவினமாக L.1278/-
வர9ப�T�ளதா�, �Tத� ெசலவின( ெதாைக<= ம-ற அSமதி<காக 
ேவ7ட9பTகிற).   
அ'வலக =றி9{:  ம-ற� அSமதி<கலா�. 

ந.க.எ7.3484/2021/எ�1 
 

த:4மான� 
எ7. 4493    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 9 
            ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி� 15வ) நிதி<=� மா-ய� (Tied 
Grant) 2021--22 ம8+� 15வ) நிதி<=� மா-ய� (15th FC Specific Grants for 
Health Sector) தி�ட(தி- கீO பணிக� ேம8ெகா�ள 19.01.2022 அ-+ 
ஒ9ப}த9{�ளி ேகார9ப�ட).  ேம'�, ஒ9ப}த9{�ளியிைன நாளிதழி� 
ெவளியிட9ப�ட). ஆைகயா�, ஒ9ப}த9{�ளியிைன ெவளியி�டைம<= 

ப�	ய� ெதாைக L.12,776/-ைய Kal Publications Private Limited., நாளித�<= 
வழ�=வத8= ம-ற(தி- அSமதி ேவ7ட9பTகிற).  
அ'வலக =றி9{:  ம-ற� அSமதி<கலா�. 

ந.க.எ7.3990/2021/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4494    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 10 
   இ}நகரா�சி<=�ப�ட 36 வா4T ப=திகளி� நா� ஒ-+<= 

10.00 MLD வைர =	ந:4 விநிேயாக� ெசRய9ப�T வ�கிற).   இவ8றி8= 

Chlorination ெசRய Gas Cylinder ,ைற பி-ப8ற9ப�T அத8கான இய}திர� 

உ�ள).  =ேளா�ேனச- சிலி7ட4 இ�லாத காரண(தினா� அT(த 12 

மாத(தி8= ேதைவயான =ேளா�ேனச- இ� சிலி7ட4 Section 15- கீO 

வா�கி பய-பT(தQ� மீதி 10 சிலி7ட�<= ஒ9ப}த9{�ளி ேகாரQ� 

இத8கான ெசலவின� ெச-ற ஆ7T அளி<க9ப�ட விைல விகித(தி� 

ெசR�� பணி<= ம-ற(தி- அSமதி ேவ7ட9பTகிற).  

அ'வலக =றி9{:  ம-ற� அSமதி<கலா�. 

ந.க.எ7. 399/2022/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4495    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 



 
 ெபா�� எ7: 11 

             நக49{ற உ�ளா�சி ேத4த� 2021-ப	 வைரQ வா<காள4 

ப�	ய�  09.12.2021-� ெவளியிட9ப�டதி� வா4T எ7.17-� ெச<க	(ெத�-

1� 381 வா<காள4க� தவறாக பதிவாகி��ளைத வா4T எ7.13-� மா8ற� 
ெசRய< ேக�T தி�.சரவண- எ-பவ4 ம)ைர உய4ந:திம-ற கிைளயி� 
வழ<= எ7.WP (MD) No.866/2022- ப	 வழ<= ெதாட4})�ளா4. ேம8ப	 

வழ<= நா� 20.01.2022� விசாரைண<= வர9ப�ட).  இ}நகரா�சியி- 
சா4பாக அர� வழ<கறிஞ4 தி�.பி.தில<=மா4 எ-பவரா� நட(தி 
வ�வதா� அத8கான ெசலQ( ெதாைக L.9500/-ஐ வழ�கிட 
ேகா�யதி-ப	 பணியி- அவசர அவசிய� க�தி நக4ம-ற ஒ9{தைல  
எதி4ேநா<கி ேம8ப	 ெதாைகயிைன வழ�கியத8= ம-ற அSமதி 
ேவ7ட9பTகிற).  

அ'வலக =றி9{:  ம-ற� அSமதி<கலா�. 

ந.க.எ7. 68/2022/சி2 
 

த:4மான� 
எ7. 4496    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 12 
   இ}நகரா�சி வா4T எ7.1 ,த� 36 வா4Tகளி� உ�ள Mini 
Power Pump ம8+� Motor அைன(தி8=� ஆ7T பராம�9{ ெசR�� 

பணி<= L.10.00/-இல�ச� மதி9பீ�	� ேம8ெகா�ள இ}நக4ம-ற தனி 
அ'வல4 அவ4களா� நி4வாக அSமதி வழ�க9ப�T�ள). அத-ப	 
ேம8ப	 பணி<= 24.01.2022 அ-+ ஒ9ப}த9{�ளி ேகா�யதி� 
வர9ெப8+�ள இர7T ஒ9ப}த9{�ளிகளி- விபர�. 

1) தி�.எ�.,கம) இ9ராஹி� .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 0.01 %   =ைறQ 

2) தி�.வி. ச(யசலீ- .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 0.08 %   அதிக� 

                  வர9ெப8+�ள 2 ஒ9ப}த9{�ளிகளி� மதி9பீ�ைடவிட (-) 
0.01% =ைறவாக வழ�கி��ள ஒ9ப}த<கார4 தி�.எ�.,கம) இ9ராஹி� 
அவ4களி- ஒ9ப}த9{�ளிைய ஏ8க ம-ற(தி- அSமதி<= 
ைவ<க9பTகிற).  

அ'வலக =றி9{:   
                     மா4� 2023 வைர பராம�(திடQ�, =	ந:4 நிதியிலி�}) 
ெசலQ ெசRதிடQ� ம-ற� அSமதி<கலா�. 

ந.க.எ7.181/2022/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4497    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 13 
   இ}நகரா�சி வா4T எ7.1 ,த� 36 வா4Tகளி� உ�ள Hand 
Pumpகளி� ஆ7T பராம�9{ ெசR�� பணி<= L.9.95/-இல�ச� 
மதி9பீ�	� ேம8ெகா�ள இ}நக4ம-ற தனி அ'வல4 அவ4களா� 
நி4வாக அSமதி வழ�க9ப�T�ள). அத-ப	 ேம8ப	 பணி<= 24.01.2022 
அ-+ ஒ9ப}த9{�ளி ேகா�யதி� வர9ெப8+�ள இர7T 
ஒ9ப}த9{�ளிகளி- விபர�. 

1)தி�.எ�.,கம) இ9ராஹி� .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 0.01 %   =ைறQ 

2)தி�.வி. ச(யசலீ- .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 0.31 %   அதிக� 

                  வர9ெப8+�ள 2 ஒ9ப}த9{�ளிகளி� மதி9பீ�ைடவிட (-) 
0.11% =ைறவாக வழ�கி��ள ஒ9ப}த<கார4 தி�.எ�.,கம) இ9ராஹி� 
அவ4களி- ஒ9ப}த9{�ளிைய ஏ8க ம-ற(தி- அSமதி<= 
ைவ<க9பTகிற).  

த:4மான� 
எ7. 4498    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 



அ'வலக =றி9{:   
                     Hand Pump பராம�9{ட- =	ந:�<கான அ(தியாவசிய 
ெபா��க� வழ�கிட ஏ)வாக ம-ற� அSமதி<கலா�. 

ந.க.எ7.181/2022/இ1 
 ெபா�� எ7: 14 

   இ}நகரா�சி வா4T எ7.1 ,த� 36 வா4Tகளி� =	ந:4 
விநிேயாக� ெசR�� =ழாRகP<= DSYSTEM  ஆ7T பராம�9{ ெசR�� 

பணி<= L.9.95/-இல�ச� மதி9பீ�	� ேம8ெகா�ள இ}நக4ம-ற தனி 
அ'வல4 அவ4களா� நி4வாக அSமதி வழ�க9ப�T�ள). அத-ப	 

ேம8ப	 பணி<= 24.01.2022 அ-+ ஒ9ப}த9{�ளி ேகா�யதி� 
வர9ெப8+�ள இர7T ஒ9ப}த9{�ளிகளி- விபர�. 

 
   
 
 

                  வர9ெப8+�ள 2 ஒ9ப}த9{�ளிகளி� மதி9பீ�ைடவிட (-) 
0.01% =ைறவாக வழ�கி��ள ஒ9ப}த<கார4 தி�.எ�.,கம) இ9ராஹி� 
அவ4களி- ஒ9ப}த9{�ளிைய ஏ8க ம-ற(தி- அSமதி<= 
ைவ<க9பTகிற).  
அ'வலக =றி9{:   

                     நகரா�சி நி4வாக இய<=ந4 ,ைறயி� நக�� =	ந:4  
வழ�கிட ஏ)வாக உ�ய வா�Qக� ெபா�(தி =	ந:4 பகி4மான  =ழாRக� 
பராம�(திட ம-ற� அSமதி<கலா�. 

ந.க.எ7.181/2022/இ1 

1)தி�.எ�.,கம) இ9ராஹி� .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 0.01 %   =ைறQ 

2)தி�.வி. ச(யசலீ- .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 0.92 %   அதிக� 

த:4மான� 
எ7. 4499    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 15 
                ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி� பணி{��� )9{ரQ 
பணியாள4க�, )9{ரQ பணி ேம8பா4ைவயாள4க� ம8+� 
ஓ�Tந4கP<= 2021-2022� ஆ7	8= காலணிக� அர� அ�கீகார� 
ெப8ற இராமநாத{ர� மாவ�ட ச4ேவாதயா ச�க� 
நி+வன(திலி�}) வா�கிடQ� அத8கான உ(ேதச ெசலவின( 
ெதாைக L.75000/-<=� ம-ற அSமதி ேவ7ட9பTகிற). 

அ'வலக =றி9{:   
                    ம-ற� அSமதி<கலா�.  

ந.க.எ7.8562/2018/எ�1 

த:4மான� 
எ7. 4500    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 16 
               ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி� 15வ) நிதி<=� மா-ய� 

(Specific Grants for Health Sector) 2021--22 தி�ட(தி- கீO ஊரணிெத� 
நக4நல ைமய� ம8+� �ரா�நக4 நல ைமய� ஆகிய நக4நல 
ைமய�களி� ஆேரா<கிய ைமய� (Wellness Centre) அைம<=� பணி<= 

நகரா�சி நி4வாக இய<=ந4, ெச-ைன க	த� ந.க.எ7.32454/2021/Amrut-2, 
நா�:17.12.2021 அ-+ நி4வாக அSமதி ெபற9ப�T�ள).  ேம'� Wellness 
Centre க�Tவத8= Stability and Structural Design ெப+� ெபா��T 

�ரா�நக4 நல ைமய(தி� Wellness Centre க�Tவத8= Stability and 
Structural Design ெப+வத8கான க�டண� L.11,800/-ம8+� ஊரணிெத� 

நக4நல ைமய(தி� Wellness க�Tவத8= Stability and  Structural Design 
ெப+வத8கான க�டண� L.17,700/-ஆக ெமா(த� L.29,500/-ைய ,த�வ4 

த:4மான� 
எ7. 4501    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 



அர� ெபாறியிய� க���, தி�ெந�ேவலி அவ4கP<= ெச'()வத8= 
ம-ற(தி- அSமதி ேவ7ட9பTகிற).   
அ'வலக =றி9{:   
                  மதி9பீ�T ெதாைகயிலி�}) ெசலQ ெசRதிட ம-ற� 
அSமதி<கலா�. 

ந.க.எ7.4264/2021/இ1 
 ெபா�� எ7: 17 

                  இ}நகரா�சி<=�ப�ட இராமசாமிதா� ��காவி� 

அறிQசா4 ைமய� (Knowledge Centre) அைம<=� பணி<= L.200.00/-இல�ச� 
மதி9பீ�	� CGF தி�ட(தி- கீO ேம8ெகா�ள நகரா�சி நி4வாக இய<=ந4, 
ெச-ைன அவ4களி- ெசய�,ைற ஆைண ந.க.எ7.19089/2021/இ2 
நா�:24.12.2021-ப	 நி4வாக அSமதி வழ�க9ப�T�ள).   அத-ப	 
ேம8ப	 பணி<= 19.01.2022 அ-+ ஒ9ப}த9{�ளி ேகா�யதி� 
வர9ெப8+�ள இர7T ஒ9ப}த9{�ளிகளி- விபர�.   

1) PSR Construction  .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 4.99% அதிக� 

2) K.Raja Mohamed .. மதி9பீ�ைடவிட (+) 6.10% அதிக� 

   வர9ெப8+�ள 2 ஒ9ப}த9{�ளிகளி� 

மதி9பீ�ைடவிட (-) 4.99% வழ�கி��ள ஒ9ப}த<கார4 PSR Construction 
அவ4களி- ஒ9ப}த9{�ளிைய ஏ8க ம-ற(தி- அSமதி<= 
ைவ<க9பTகிற). 

 
அ'வலக =றி9{:-   
                    விைல=ைற9{ ஏ8+<ெகா�ளாததா� பணியி- அவசிய� 
க�தி Engineering Manual, Chapter—II, Section 2.7.2-ப	 ம-ற� அSமதி<கலா�. 

ந.க.எ7.4317/2021/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4502    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 18 
                  இ}நகரா�சியி� 15வ) நிதி<=� மா-ய� (Tied Grant) 2021-
22- கீO Strengthening arrangements for Existing OHT அைம<=� பணி<= 
L.45.00/-இல�ச� மதி9பீ�	� ேம8ெகா�ள நகரா�சி நி4வாக இய<=ந4, 

ெச-ைன அவ4களி- ெசய�,ைற ஆைண ந.க.எ7.31116/2021/அ�L�-2  
நா�:06.12.2021-ப	 நி4வாக அSமதி வழ�க9ப�T�ள). அத-ப	,  

ேம8ப	 பணி<= 19.01.2022 அ-+ ஒ9ப}த9{�ளி  ேகா�யதி� 
வர9ெப8+�ள இர7T ஒ9ப}த9{�ளிகளி- விபர�.   

1) பி.மா�,()9பா7	ய- .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 4.90% அதிக� 

2) அழக4சாமி க-��ர<ஷ- .. மதி9பீ�ைடவிட (+) 8.61% அதிக� 

   வர9ெப8+�ள 2 ஒ9ப}த9{�ளிகளி� மதி9பீ�ைடவிட (-)4.90% 
வழ�கி��ள ஒ9ப}த<கார4 தி�.பி.மா�,()9பா7	ய- அவ4களி- 
ஒ9ப}த9{�ளிைய ஏ8க ம-ற(தி- அSமதி<= ைவ<க9பTகிற). 

அ'வலக =றி9{:-   
                    விைல =ைற9பிைன  L1 ஒ9ப}ததார4 ஏ8காததா� 

பணியி- அவசிய� க�தி Engineering Manual, Chapter—II, Section 2.7.2-ப	 
ம-ற� ஒ9{த� வழ�கலா�. 
ந.க.எ7.3990/2021/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4503    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 



 
 ெபா�� எ7: 19 

                  இ}நகரா�சியி� 15வ) நிதி<=� மா-ய� (Tied Grant) 
2021-22- கீO Construction of Compound wall and Operator room at 
Veeravanchi nagar அைம<=� பணி<= L.23.00/-இல�ச� மதி9பீ�	� 
ேம8ெகா�ள நகரா�சி நி4வாக இய<=ந4, ெச-ைன அவ4களி- 
ெசய�,ைற ஆைண ந.க.எ7.31116/2021/அ�L�-2  நா�: 06.12.2021-ப	 
நி4வாக அSமதி வழ�க9ப�T�ள).  அத-ப	,  ேம8ப	 பணி<= 
19.01.2022 அ-+ ஒ9ப}த9{�ளி ேகா�யதி� வர9ெப8+�ள இர7T 
ஒ9ப}த9{�ளிகளி- விபர�.   

1) பி.,()9பா7	ய- .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 4.98% அதிக� 
2) எ�.கனகரா� .. மதி9பீ�ைடவிட (+) 5.30% அதிக� 

  வர9ெப8+�ள 2 ஒ9ப}த9{�ளிகளி� மதி9பீ�ைடவிட (-) 4.98% 
வழ�கி��ள ஒ9ப}த<கார4 தி�.பி.,()9பா7	ய- அவ4களி- 
ஒ9ப}த9{�ளிைய ஏ8க ம-ற(தி- அSமதி<= ைவ<க9பTகிற). 

அ'வலக =றி9{:-   
                    விைல =ைற9பிைன  L1 ஒ9ப}ததார4 ஏ8காததா� 

பணியி- அவசிய� க�தி  Engineering Manual, Chapter—II, Section 2.7.2-ப	 
ம-ற� ஒ9{த� வழ�கலா�. 
ந.க.எ7.3990/2021/இ1 
 

த:4மான� 
எ7. 4504    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 20 
                  இ}நகரா�சியி� 15வ) நிதி<=� மா-ய� (Tied Grant) 2021-
22- கீO Providing Anchoring arrangements for Laying Electrical cable from 
Intake well to head works sump and Construction of Operator room அைம<=� 

பணி<= L.35.00/-இல�ச� மதி9பீ�	� ேம8ெகா�ள நகரா�சி நி4வாக 
இய<=ந4, ெச-ைன அவ4களி- ெசய�,ைற ஆைண 
ந.க.எ7.31116/2021/அ�L�--2  நா�: 06.12.2021-ப	 நி4வாக அSமதி 

வழ�க9ப�T�ள). அத-ப	, ேம8ப	 பணி<= 19.01.2022 அ-+ 
ஒ9ப}த9{�ளி ேகா�யதி� வர9ெப8+�ள இர7T ஒ9ப}த9{�ளிகளி- 
விபர�.   

1) பி.மா�,()9பா7	ய- .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 4.95% அதிக� 
2) அழக4சாமி க-��ர<ஷ- .. மதி9பீ�ைடவிட (+) 5.71% அதிக� 

   வர9ெப8+�ள 2 ஒ9ப}த9{�ளிகளி� மதி9பீ�ைடவிட (-)4.95% 
வழ�கி��ள ஒ9ப}த<கார4 தி�.பி.மா�,()9பா7	ய- அவ4களி- 
ஒ9ப}த9{�ளிைய ஏ8க ம-ற(தி- அSமதி<= ைவ<க9பTகிற). 

அ'வலக =றி9{:-   
                   விைல =ைற9பிைன L1 ஒ9ப}ததார4 ஏ8காததா� 

பணியி- அவசிய� க�தி  Engineering Manual, Chapter—II, Section 2.7.2-ப	 
ம-ற� அSமதி<கலா�. 

ந.க.எ7.3990/2021/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4505    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 



 
 ெபா�� எ7: 21 

                  இ}நகரா�சியி� 15வ) நிதி<=� மா-ய� (Tied Grant) 
2021-22- கீO Supply and Delivery of Intake well spare and Mercible motor 
with Starter and Cable (2 Head works) அைம<=� பணி<= L.35.00/-இல�ச� 
மதி9பீ�	� ேம8ெகா�ள நகரா�சி நி4வாக இய<=ந4, ெச-ைன 
அவ4களி- ெசய�,ைற ஆைண ந.க.எ7.31116/2021/அ�L�---2 நா�: 
06.12.2021-ப	 நி4வாக அSமதி வழ�க9ப�T�ள).  அத-ப	, ேம8ப	 

பணி<= 19.01.2022 அ-+ ஒ9ப}த9{�ளி ேகா�யதி� வர9ெப8+�ள 
இர7T ஒ9ப}த9{�ளிகளி- விபர�.   

1) பி.மா�,()9பா7	ய- .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 4.93 % அதிக� 

2) அழக4சாமி க-��ர<ஷ- .. மதி9பீ�ைடவிட (+) 5.59 % அதிக� 

        வர9ெப8+�ள 2 ஒ9ப}த9{�ளிகளி� மதி9பீ�ைடவிட (-) 4.93% 
வழ�கி��ள ஒ9ப}த<கார4 தி�.பி.மா�,()9பா7	ய- அவ4களி- 
ஒ9ப}த9{�ளிைய ஏ8க ம-ற(தி- அSமதி<= ைவ<க9பTகிற). 

அ'வலக =றி9{:-   
                    விைல =ைற9பிைன L1 ஒ9ப}ததார4 ஏ8காததா� 
பணியி- அவசிய� க�தி  Engineering Manual, Chapter—II, Section 2.7.2-ப	 
ம-ற� அSமதி வழ�கலா�. 
ந.க.எ7.3990/2021/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4506    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 22 
                  இ}நகரா�சியி� 15வ) நிதி<=� மா-ய� – =றி9பி�ட 

மா-ய� (Specific Grants for Health Sector) 2021-22- கீO �ரா�நக4 நல 

ைமய(தி� ஆேரா<கிய ைமய� (Wellness Centre) அைம<=� பணி<= 

L.25.00/-இல�ச� மதி9பீ�	� ேம8ெகா�ள நகரா�சி நி4வாக இய<=ந4, 

ெச-ைன அவ4களி- ெசய�,ைற ஆைண ந.க.எ7.32454/2021/AMRUT---2 
நா�:17.12.2021-ப	 நி4வாக அSமதி வழ�க9ப�T�ள). அத-ப	, 

ேம8ப	 பணி<= 19.01.2022 அ-+ ஒ9ப}த9{�ளி ேகா�யதி� 
வர9ெப8+�ள இர7T ஒ9ப}த9{�ளிகளி- விபர�.   

1) தி�.வி.கி��ணM4(தி  .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 4.99 % அதிக� 

2) தி�மதி.	.சா}தி  .. மதி9பீ�ைடவிட (+) 6.50 % அதிக� 

              வர9ெப8+�ள 2 ஒ9ப}த9{�ளிகளி� மதி9பீ�ைடவிட (-) 
4.99% வழ�கி��ள ஒ9ப}த<கார4 தி�.வி.கி��ணM4(தி அவ4களி- 
ஒ9ப}த9{�ளிைய ஏ8க ம-ற(தி- அSமதி<= ைவ<க9பTகிற). 

அ'வலக =றி9{:-   
                    விைல =ைற9பிைன L1 ஒ9ப}ததார4 ஏ8காததா� 

பணியி- அவசிய� க�தி  Engineering Manual, Chapter—II, Section 2.7.2-ப	 
ம-ற� அSமதி<கலா�. 
ந.க.எ7.4264/2021/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4507    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 23 
                  இ}நகரா�சியி� 15வ) நிதி<=� மா-ய� -– =றி9பி�ட 

மா-ய� (Specific Grants for Health Sector) 2021-22- கீO ஊரணிெத� 

நக4நல ைமய(தி� ஆேரா<கிய ைமய� (Wellness Centre) அைம<=� 
பணி<= L.25.00/-இல�ச� மதி9பீ�	� ேம8ெகா�ள நகரா�சி நி4வாக 
இய<=ந4, ெச-ைன அவ4களி- ெசய�,ைற ஆைண 

ந.க.எ7.32454/2021/AMRUT---2 நா�:17.12.2021-ப	 நி4வாக அSமதி 

த:4மான� 
எ7. 4508    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 



வழ�க9ப�T�ள).  அத-ப	, ேம8ப	 பணி<= 19.01.2022 அ-+ 
ஒ9ப}த9{�ளி ேகா�யதி� வர9ெப8+�ள இர7T ஒ9ப}த9{�ளிகளி- 
விபர�.   

1) தி�மதி.	.சா}தி .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 4.99 % அதிக� 
2) தி�.எ�.,கம) இ9ராஹி�  .. மதி9பீ�ைடவிட (+) 6.30 % அதிக� 

              வர9ெப8+�ள 2 ஒ9ப}த9{�ளிகளி� மதி9பீ�ைடவிட (-) 
4.99% வழ�கி��ள ஒ9ப}த<கார4 தி�மதி.	.சா}தி அவ4களி- 
ஒ9ப}த9{�ளிைய ஏ8க ம-ற(தி- அSமதி<= ைவ<க9பTகிற). 

அ'வலக =றி9{:-   
                    விைல =ைற9பிைன L1 ஒ9ப}ததார4 ஏ8காததா� 

பணியி- அவசிய� க�தி  Engineering Manual, Chapter—II, Section 2.7.2-ப	 
ம-ற� அSமதி<கலா�. 
ந.க.எ7.4264/2021/இ1 

 ெபா�� எ7: 24 
   ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி� நம<= நாேம தி�ட� 2021-22- 
கீO அ7ணா ேப�}) நிைலய� ம8+� �Tத� ேப�}) நிைலய(தி� 
சிசி	வி ேகமரா<க� ெபா�()� பணி<= L.10.50/-இல�ச� மதி9பீ�	8= 
நகரா�சி நி4வாக இய<=ந4, ெச-ைன அவ4களி- க	த� 
ந.க.எ7.27519/2021-11/P2 நா�:13.01.2022-ப	 நி4வாக அSமதி 
வழ�க9ப�T�ள). ேம'�, L.10.50/-இல�ச(தி� M-றி� ஒ� ப�= 
ெதாைக L.3.50/-இல�ச� ெபா)ம<க� ப�களி9{ 
தி�.பி.மா�,()9பா7	ய- அவ4களி- ப�களி9{ட- ெசய�பட நி4வாக 
அSமதி வழ�க9ப�T�ள).  ஆைகயா�, ேம8க7ட பணி<= L.10.50/-
இல�ச� மதி9பீ�	� Government Grant L.7.00/-இல�ச� ம8+� 

தி�.பி.மா�,()9பா7	ய- அவ4க� Public Contribution Fund    
L.3.50/-ஆக ெமா(த� ேச4() L.10.50/-இல�ச� மதி9பீ�	� பணிக� 
ேம8ெகா�ள ஒ9ப}த9{�ளி ேகார ம-ற(தி- அSமதி ேவ7ட9பTகிற). 
அ'வலக =றி9{:-   
                    ம-ற� இ9பணிைய நம<= நாேம தி�ட� 2021-2022- கீO 
அர� ப�களி9{ ம8+� ெபா)ம<க� ப�களி9{ ெசய�பT(த ஒ9{த� 
வழ�கலா�. ந.க.எ7. 3186/2021/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4509    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 25 
   ேகாவி�ப�	 நகரா�சி ெபாறியிய� பி�Q Jeep வாகன 
எ7.TN69AV36228<= நா-= டய4க� {தியதாக வா�=� பணி<= 25.01.2022 
அ-+ விைல9{�ளிக� ெபற9ப�டதி�, 

1. Prabha Auto tyres, Kovilpatti .. 31,200/-   =ைறQ 

2. Krishna Tyres, Sattur .. 31,800/-   அதிக� 
3. Jaya tyres,  Kovilpatti .. 32,200/-   அதிக� 

   வர9ெப8+�ள 3 விைல9{�ளிகளி� L.31,200/-=ைறவாக 
வழ�கி��ள Prabha Auto tyres, Kovilpatti நி+�ன(தி- விைல9{�ளிைய ஏ8க 
ம-ற(தி- அSமதி ேவ7ட9பTகிற).  
அ'வலக =றி9{:-                    

1. இ9பணியிைன நகரா�சி ெபா)நிதியிலி�}) ெசலQ 
ெசRதிட ம-ற� அSமதி<கலா�. 

2. ஆைணயாள4அவ4களி- ,-அSமதி ெப8+ ேவைல 
உ(திரQ வழ�கியைத ம-ற� அSமதி<கலா�.  

ந.க.எ7.4403/2021/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4510    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 



 
 

 ெபா�� எ7: 26 
   இ}நகரா�சி<=�ப�ட இராமசாமிதா� ��காவி� அறிQசா4 

ைமய�                (Knowledge Centre) L.200.00/- இல�ச� மதி9பீ�	� 

அைம<=� பணி<= 19.01.2022 அ-+ ஒ9ப}த9{�ளி ேகார9ப�ட). ேம'� 
ஒ9ப}த9{�ளியிைன மாநில ஒ9ப}த9{�ளி ெசRதிமல4 ம8+� 
நாளிதழி� ெவளியி�டைம<= ப�	ய� ெதாைக L.23,678/-ைய  Kannan 

Advertising Service (P)  LTD., நி+வன(தி8= வழ�கிட ம-ற(தி- அSமதி 
ேவ7ட9பTகிற). 
அ'வலக =றி9{:-                    
                  தி�ட நிதியிலி�}) ெசலQ ெசRதிட ம-ற� 
அSமதி<கலா�. 

ந.க.எ7.4317/2021/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4511    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 27 
   இ}நகரா�சி ெபாறியிய� பி�வி'�ள வாகன எ7.TAC 

10078<= ப�)க� ச�பா4<=� பணி<= 29.12.2021 அ-+ விைல9{�ளிக� 
ெபற9ப�டதி�, 

1. N.A.Rahamathullah Automobile 
works,   Kovilpatti. 

.. 38,080/- =ைறQ 

2. Sitthiq Automobile works &  Service 
Lubrication, Kovilpatti 

.. 41,200/- அதிக�  

   வர9ெப8+�ள 2 விைல9{�ளிகளி� =ைறவான 
விைல9{�ளி ேகா���ள N.A.Rahamathullah Automobile works, Kovilpatti  

நி+வன(தி- விைல9{�ளிைய ஏ8க ம-ற(தி- அSமதி 
ேவ7ட9பTகிற). 
 அ'வலக =றி9{:-                    

1. நகரா�சி ெபா)நிதியிலி�}) ெசலQ ெசRதிடQ� 
ம-ற� அSமதி<கலா�. 

2. ேம'� பணியி- அவசர, அவசிய� க�தி ஆைணயாள4 
அவ4களி- ,-அSமதி ெப8+ ேவைல உ(திரQ 
வழ�கியைத ம-ற� அSமதி<கலா�.  

ந.க.எ7.4134/2021/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4512    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 28 
                                         ேகாவி�ப�	 நகரா�சி<= ெசா}தமான தினச� 

ச}ைத கைட எ7.3758= 21.01.20221� ேததியி� ெபா)ஏல� / 
ஒ9ப}த9{�ளி ேகார9ப�ட).  ேம8கா�� தினச� ச}ைத கைட 

எ7.3758= மாத வாடைகயாக L.6400/-<= தி�மதி.ேப�சிய�மா� 
எ-பவ4 ெபா) ஏல� ேகா���ளா4.  ேம8க7டவா+ ேகா�ய 

ெபா) ஏல(ெதாைக L.6,000/- நகரா�சி அர� மதி9{ 
ெதாைகயிைன விட �Tதலாக உ�ள). ேம8கா�� தினச� 

ச}ைத கைட எ7.375ஐ 01.02.2022 ,த� 31.01.2025 வைர மாத 
வாடைக =(தைகயாக ஒ9பைட9{ ெசRய ம-ற(தி- அSமதி 
ேவ7ட9பTகிற). 
அ�வலக �றி	
::-  ம�ற� அ�மதி�கலா�. 
ந.க.எ7.9856/2014/அ3 

த:4மான� 
எ7. 4513    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 



 
 

 ெபா�� எ7: 29 
                   ேகாவி�ப�	 நகரா�சி<= ெசா}தமான 
தினச� ச}ைத கைட எ7.375 பி-ப=தியி� ெச� அைம}த 
இட(தி8= 21.01.20221� ேததியி� ெபா)ஏல� / 
ஒ9ப}த9{�ளி ேகார9ப�ட).  ேம8கா�� தினச� ச}ைத 
கைட எ7.375 பி-ப=தியி� ெச� அைம}த இட(தி8= மாத 
வாடைகயாக L.5200/-<= தி�மதி.ேப�சிய�மா� எ-பவ4 
ெபா) ஏல� ேகா���ளா4.  ேம8க7டவா+ ேகா�ய ெபா) 
ஏல(ெதாைக L.5,000/- நகரா�சி அர� மதி9{ ெதாைகயிைன 
விட �Tதலாக உ�ள). ேம8கா�� தினச� ச}ைத கைட 
எ7.375 பி-ப=தியி� ெச� அைம}த இட(திைன 01.02.2022 ,த� 
31.01.2025 வைர மாத வாடைக =(தைகயாக ஒ9பைட9{ 
ெசRய ம-ற(தி- அSமதி ேவ7ட9பTகிற). 

அ�வலக �றி	
::-  ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

ந.க.எ7.9856/2014/அ3 

த:4மான� 
எ7. 4514    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 30 
                 ேகாவி�ப�	 நகரா�சி<= ெசா}தமான 
அறிஞ4 அ7ணா ேப�}) நிைலய� கிழ<= ப=தி ,த� 
தள� கைட எ7.218= 21.01.20221� ேததியி� ெபா)ஏல� / 
ஒ9ப}த9{�ளி ேகார9ப�ட).  ேம8கா�� அறிஞ4 
அ7ணா ேப�}) நிைலய� கிழ<= ப=தி ,த� தள� 
கைட எ7.218= மாத வாடைகயாக L.5700/-<= 
தி�.U.ராம�ச}திர- எ-பவ4 ஒ9ப}த9{�ளி  ேகா���ளா4.  
ேம8கா�� அறிஞ4 அ7ணா ேப�}) நிைலய� கிழ<= 
ப=தி ,த� தள� கைட எ7.21ைய  01.02.2022 ,த� 31.01.2025 
வைர மாத வாடைக =(தைகயாக ஒ9பைட9{ ெசRய 
ம-ற(தி- அSமதி ேவ7ட9பTகிற). 
அ�வலக �றி	
::-  ம�ற� அ�மதி�கலா�. 
ந.க.எ7.9856/2014/அ3 
 

த:4மான� 
எ7. 4515    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 31 
   ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி- கீO இய�=� ஐ}) 
ச()ணQ ப�ளிகளி- விபர�க� மாவ�ட ஆ�சிய4 
அ'வலக(தி8= (ச()ணQ) தினச� அS9ப ேவ7	��ளதா� 
ச()ணQ பி�வி8= ேதைவயான கணினி ம8+� பி�7ட4-1 
வா�கிட விைல9{�ளிக� நா�:03.01.2022 ெபற9ப�ட) கீO 
க7டவா+ 
 
 

த:4மான� 
எ7. 4516    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 



 
வ.        

எ7. 
விைல9{�ளி ெகாT()�ள 

நி+வன(தி- ெபய4 
கணினி ம8+� 

பி�7ட4 ெதாைக 
L. 

1. Jai Computers, kovilpatti 113400/- 

2. Thomson Electrician & Computers 
Pallakku Road 

117250/- 

3. Sojourned computers 
Ettyapuram Main Road, Kovilpatti.  

108490/- 

   ேம8க7ட விைல9{�ளி( ெதாைகயி� Sojourned 
Computers ெகாT()�ள ெதாைகயான) =ைறவாக உ�ளத8= 
பணியி- அவசர, அவசிய� க�தி தனிஅ'வல�- ,-அSமதி 
ெப8ற) விநிேயாக உ(தரQ வழ�கியத8= ம-ற அSமதி 
ேவ7ட9பTகிற). 

அ�வலக �றி	
::-   
             அ) ம�ற� அ�மதி�கலா�. 
             ஆ) பணியி- அவசர, அவசிய� க�தி நக4ம-ற  
                 ஒ9{தைல எதி4ேநா<கி தனி அ'வல4  
                 ,-அSமதி ெப8+ விநிேயாக உ(தரQ  
                 வழ�கியத8= ம-ற�  அSமதி<கலா�. 
ந.க.எ7.4279/2021/சி2 

 ெபா�� எ7: 32 
  ேகாவி�ப�	 நகரா�சி {திய =	ந:4 =ழாR இைண9{<கான சாைல 
சரீைம9{< க�டண� ம8+� ேம8பா4ைவ< க�டண� ஒ�ெவா� 
ஆ7Tேதா+� 5 உய4(திட �()<=	 மாவ�ட அரசிதO 
உ�ளா�சி()ைற அறிவி<ைக ந.க.எ7.ஐ2/6076/2018, நா�.16.03.2018 =	ந:4 
விநிேயாக உபவிதிகளி-ப	 வ�� ெசRதிTமா+ =றி9பிட9ப�T�ள).  
அத-ப	 2022-2023 � நிதி ஆ7	8கான சாைல சரீைம9{< க�டண� ம8+� 
ேம8பா4ைவ< க�டண� கீO<க7டவா+ நி4ணய� ெசRய9ப�T�ள). 

1. த8ேபா) நைட,ைறயி� உ�ள சாைல சரீைம9{< 

க�டண� ம8+� ேம8பா4ைவ< க�டண� 

நிதி ஆ7T (2021-2022) 

வ.              
எ7. 

சாைலயி- 
த-ைம 

30 மீ�ட4 90 மீ�ட4 
சாைல 
சரீைம9{< 
க�டண� 

ேம8பா4
ைவ< 
க�டண� 

சாைல 
சரீைம9
{< 
க�டண
� 

ேம8பா4
ைவ< 
க�டண� 

1 க��க�லி 
சாைல 

1645 574 5411 1475 

2 தா4சாைல 4171 1170 12483 3249 
3 சிெம7� 

சாைல 
4400 1229 13199 3422 

 

த:4மான� 
எ7. 4517    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 



2.உய4Q ெசRய9படQ�ள சாைல சரீைம9{< க�டண� 

ம8+� ேம8பா4ைவ< க�டண� 

நிதி ஆ7T (2022-2023) 

          ேம8க7டவா+ நி4ணய� ெசRய9ப�T�ள 

க�டண(ைத 01.04.2022 லி�}) வ�� ெசRதிட ம-ற(தி- அSமதி 

ேவ7ட9பTகிற). 

அ�வலக �றி	
::-   
             நக4ம<கP<= =	ந:4 வழ�=� ெசலவின(ைத 

க�தி��, =	ந:4 க�டண உபவிதியி-ப	�� ம�ற� அ�மதி 

வழ�கலா�. 

ந.க.எ7.6536/2014/இ2 

வ.              
எ7. 

சாைலயி- 
த-ைம 

30 மீ�ட4 90 மீ�ட4 
சாைல 
சரீைம9{< 
க�டண� 

ேம8 
பா4ைவ< 
க�டண� 

சாைல 
சரீைம9{< 
க�டண� 

ேம8பா4ைவ<  
க�டண� 

1 க��க�
லி சாைல 

1728 750 5682 1549 

2 தா4சாைல 4380 1229 13108 3412 
3 சிெம7� 

சாைல 
4620 1291 13859 3594 

 ெபா�� எ7: 33 
   ேகாவி�ப�	 நகரா�சிைய �Rைம இ}தியா 
தி�ட(தி- கீO திற}தெவளியி� மல� கழி(தல8ற நகரா�சியாக 
22.12.2020 அ-+ அறிவி<க9ப�T (ODF+) ெதாட4}) அ(தைகய நிைல 
கைட9பி	<க9ப�T வ�கிற).   த8ேபா) அத- அT(த நிைல 
(ODF+) சா-+ ெப+வத8=� ம8+� GFC STAR RATING ெப+வத8= 
நகரா�சி ப�ேவ+ நடவ	<ைககைள ேம8ெகா7T வ�கிற).   
அத- ஒ� ப=தியாக, இ}நகரா�சியி� 1 ,த� 36 வைர உ�ள 
வா4Tக� திற}தெவளி கழி9பிட� இ�லாத ப=திகளாக 
(ODF+) அறிவி(திட ம-ற அSமதி ேவ7ட9பTகிற). ேம'�, இ) 
ெதாட4பாக தினச� நாளிதழி� விள�பர� ெசRயQ� ம8+� இதர 
ெசலவின(தி8=� ம-ற அSமதி ேவ7ட9பTகிற). 
அ�வலக �றி	
::-  ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

(ந.க.எ7.2162/2017/எ�1) 

த:4மான� 
எ7. 4518    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 



 
 ெபா�� எ7: 34 

   ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி� நைடெப+� 
சாைல9பணிக�, ைப9ைல- பணிக�, க�	ட பணிக� ம8+� இதர 
பணிகP<= பய-பT(த9பT� ெபா��கP<=�ய தர(திைன 
ப�ேசாதி<=� க�விக� வா�கிT� பணி<= 20.01.2022 அ-+ 
விைல9{�ளிக� ெபற9ப�டதி�,  

1. Yash Scientific Corporation, 

Chennai 
1,00,064/-    =ைறQ 

2. Krishay Instruments and 

Engineering Service, Chennai 
1,09,976/-   அதிக� 

3. Hotking Instruments Company, 

Chennai 
1,18,590/-   அதிக� 

              வர9ெப8+�ள 3 விைல9{�ளிகளி� L.1,00,064/- =ைறவாக 

வழ�கி��ள Yash Scientific Corporation, Chennai  நி+வன(தி- 

விைல9{�ளிைய ஏ8க ம-ற(தி- அSமதி ேவ7ட9பTகிற). 

அ�வலக �றி	
::-   

                நகரா�சி நி4வாக ம7டல இய<=ந4, தி�ெந�ேவலி 

அவ4களி- ந.க.எ7.800/2021/ஆ1, நா�.31.12.2021- உ(திரவி-ப	 

ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

(ந.க.எ7.400/2022/இ1) 

த:4மான� 
எ7. 4519    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 35 
                 ேகாவி�ப�	 நகரா�சி ப=தியி'�ள வா4T எ7 1 
,த� 36 வைர��ள ெத�<களி� ஆ�ேடா Mல� ஒலிெப�<கி 
ைவ() ெசா()வ�, =	ந:4 க�டண�, ெதாழி�வ�, கைடவாடைக 
ம8+� வ�யி�லா இன�கைள ெச'(திட ேக�T விள�பர� 
ெசR�� ேவைல<= நா�.26.12.2019� விைல9{�ளிக� ெபற9ப�T 
=ைற}த விைல9{�ளிக� ெகாT()�ள ேரா� வ :	ேயா� &  
	ஜி�ட� �T	ேயா, ேகாவி�ப�	 நி+வன(தி8= பணியி- 
அவசர, அவசிய� க�தி நக4ம-ற ஒ9{தைல எதி4ேநா<கி  தனி 
அ'வல4 ,- அSமதி ெப8+ ேவைல உ(தரQ வழ�க9ப�ட).  
இத8கான ெசலQ( ெதாைக L.40,000/-ஐ ெபா) நிதியிலி�}) 
ெசலQ ெசRதிட ம-ற அSமதி ேவ7ட9பTகிற). 

அ'வலக =றி9{:- 
   பணியி- அவசர, அவசிய� க�தி ,-அSமதி 
வழ�கியத8= இத8கான ெசலQ( ெதாைக<=� ம-ற� 
அSமதி<கலா�. 
ந.க.எ7.5366/2010/அ1 

த:4மான� 
எ7. 4520    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 



 
 ெபா�� எ7: 36 

  இ}நகரா�சி வா4T எ7.14� உ�ள ெத�<களி� 
வ :�T<=	ந:4 இைண9{க� (HSC) வழ�=� பணி<= L.4.10 
இல�ச� மதி9பீ�	� ேம8ெகா�ள இ}நக4ம-ற தனி அ'வல4 
அவ4களா� நி4வாக அSமதி வழ�க9ப�T�ள). அத-ப	 
ேம8ப	 பணி<= 24.01.2022 அ-+ ஒ9ப}த9{�ளி ேகா�யதி� 
வர9ெப8+�ள இர7T ஒ9ப}த9{�ளிகளி- விபர�. 

1) தி�.ஆ4.விஜய=மா4 .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 0.10  =ைறQ 
2) தி�.வி.ச(யசலீ- .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 0.30  அதிக� 

  வர9ெப8+�ள 2 ஒ9ப}த9{�ளிகளி� மதி9பீ�ைடவிட (-) 0.10  
=ைறவாக வழ�கி��ள ஒ9ப}த<கார4 தி�.ஆ4.விஜய=மா4 அவ4களி- 
ஒ9ப}த9{�ளிைய ஏ8க ம-ற(தி- அSமதி<= ைவ<க9பTகிற). 
அ'வலக =றி9{:- 

   சாைலதி�ட பணிகைள )வ�=,- 
அ9ப=தியி� உ�ள விTப�ட HSC கைள நகரா�சி Mல� ெசRதிட 
ம-ற� அSமதி<கலா�. 

ந.க.எ7.181/2022/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4521    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 ெபா�� எ7: 37 
  இ}நகரா�சி வா4T எ7.16 ம8+� 17� உ�ள 
ெத�<களி� வ :�T<=	ந:4 இைண9{க� (HSC) வழ�=� பணி<= 
L.3.10இல�ச� மதி9பீ�	� ேம8ெகா�ள இ}நக4ம-ற தனி 
அ'வல4 அவ4களா� நி4வாக அSமதி வழ�க9ப�T�ள). 
அத-ப	 ேம8ப	 பணி<= 24.01.2022 அ-+ ஒ9ப}த9{�ளி 
ேகா�யதி� வர9ெப8+�ள இர7T ஒ9ப}த9{�ளிகளி- விபர�. 

1) தி�.ஆ4.விஜய=மா4 .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 0.13 % =ைறQ 
2) தி�.வி.ச(யசலீ- .. மதி9பீ�ைடவிட (-) 0.41 %  அதிக� 

  வர9ெப8+�ள 2 ஒ9ப}த9{�ளிகளி� மதி9பீ�ைடவிட (-) 
0.13%  =ைறவாக வழ�கி��ள ஒ9ப}த<கார4 தி�.ஆ4.விஜய=மா4 
அவ4களி- ஒ9ப}த9{�ளிைய ஏ8க ம-ற(தி- அSமதி<= 
ைவ<க9பTகிற). 
அ'வலக =றி9{:- 

  சாைலதி�ட பணிகைள )வ�=,- அ9ப=தியி� 
உ�ள விTப�ட HSC கைள நகரா�சி Mல� ெசRதிட ம-ற� 
அSமதி<கலா�. 
ந.க.எ7.181/2022/இ1 

த:4மான� 
எ7. 4522    
அ'வலக 
=றி9{ :-          
அSமதி< 
க9ப�ட). 

 
 
 


