
1 

 

ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 

சாதாரண ��ட� 

ேகாவி�ப�	 நகரா�சி நக�ம�ற�தி� சாதாரண ��ட� 31.03.2022—� 

ேததி வியாழ" கிழைம காைல 11.00 மணி"% நக�ம�ற �ட�தி� ைவ�& 

நைடெப(�. அைன�& நக�ம�ற உ(,பின�க-� தவறா& ��ட�தி� 

கல�& ெகா.-மா( ேக�/"ெகா.ள,ப/கிறா�க..  
 

நக�ம�ற தைலவ�, 
ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 

ெபா2. எ4: 1  
      அர6 அ7வலக வளாக சாைல காமரா8 ெம�9"ப.ளி எதி9� 
உ.ள மனவள�;சி %�றியவ�க-"கான ைமய�தி� %	ந<� ம=(� கழிவைற"%� 

ேதைவயான த4ண<� வசதி ம=(� 6mx8m ஓ� Metal Roofing Shed அைம"%� 
பணி"% மதி,பீ�/; ெசலவின� R.1.00/-இல�ச�தி=% பணிக. ேம=ெகா.ள 
நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� ெகா4/வர,ப/� த<�மான�தி=% ம�ற�தி� 
அVமதி ேவ4ட,ப/கிற&.   
அ7வலக %றி,W :-   ம�ற� அVமதி"கலா�.  
ந.க.எ4.801/2022/இ1 

த<�மான� எ4: 1 
           ெசலவினXகைள க�விநிதியிலி2�& ெசலY ெசZய அVமதி"க,ப�ட&. 
 

ெபா2. எ4: 2 
     அரசாைண (நிைல) எ4.1632, ஊரக வள�;சி ம=(� 
உ.ளா�சி�&ைற, நா..07.10.1977� அ�த�த உ.ளா�சி அைம,Wகளி� `�ைதய 
சிற,W வாZ�த நக�ம�ற தைலவ�களி� உ2வ,படXகைள ைவ"க அVமதி 
வழXக,ப�/.ள& என %றி,பி�/.ளா�. எனேவ நக�ம�ற ��ட அரXகி� 
`�ைதய நக�ம�ற தைலவ�களி� உ2வ,படXகைள ைவ"க நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�களா� ெகா4/வர,ப/� த<�மான�தி=% ம�ற�தி� அVமதி 
ேவ4ட,ப/கிற&.   
அ7வலக %றி,W :-   ம�ற� அVமதி"கலா�.  

ந.க.எ4. 816/2022/பி4 

த<�மான� எ4: 2  
         அVமதி"க,ப�ட&. 
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ெபா2. எ4: 3 
     ேகாவி�ப�	 நகரா�சி எ�ைல"%�ப�ட அர6 
ம2�&வமைன, ெபா&ம"களி� பய�பா�	� உ.ள நிைலயி� ம2�&வமைன"% 
வ�& ெச�7� ேநாயாளிகளி� உறவின� ம=(� ெபா&ம"க-"% பய�ப/� 
வைகயி� ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி� bல� கைலஞ� உணவக� அைம"க 
நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� ெகா4/வர,ப/� த<�மான�தி=% ம�ற�தி� 
அVமதி ேவ4ட,ப/கிற&.   
அ7வலக %றி,W :-   ம�ற� அVமதி"கலா�.  

ந.க.எ4.817/2022/பி4 

த<�மான� எ4: 3 
         அVமதி"க,ப�ட&. 
 

ெபா2. எ4: 4 
                                            ேகாவி�ப�	 நகரா�சி உ.ளா�சி� ேத�த� 2022 நக�ம�ற 
தைலவ� ம=(� &ைண� தைலவ� ேத�த� நைடெபற இ2"%� ��டரXகி�  
சிசி	வி ேகமரா ம=(� ேதைவயான �/த� பணிக. ேம=ெகா.ள 
விைல,W.ளிக. கீe"க4டவா( வர,ெப=(.ளன. 

1. Akash Consulting, Kovilpatti .. 23,500/-  %ைறY 
2. R.P. Enterprises, Kovilpatti .. 24,725/-  அதிக� 
3. S.V. Technology, Kovilpatti .. 25,770/-  அதிக�  

    வர,ெப=(.ள b�( விைல,W.ளிகளி� %ைறவான 

விைல,W.ளி ெகா/�&.ள Akash Consulting, Kovilpatti நி(வன�தி� 
விைல,W.ளிைய ஏ=க ம�ற�தி� அVமதி ேவ4ட,ப/கிற&.  
அ7வலக %றி,W :-  

1. ம�ற� அVமதி"கலா�. 
2. ேத�த� பணியி� அவசர, அவசிய� க2தி ஆைணயாள� 
அவ�களி� `�அVமதி ெப=( ேவைல உ�திரY 
வழXகியைத ம�ற� அVமதி"கலா�. 

ந.க.எ4.456/2022/இ1 

த<�மான� எ4: 4 
               அ7வலக %றி,W அVமதி"க,ப�ட&. 
 
ெபா2. எ4: 5 
                  ேகாவி�ப�	 நகரா�சி நக�ம�ற தைலவ� அைறயி� Wதியதாக 
ேடபி. வாX%� பணி"% 03.03.2022 அ�(  விைல,W.ளிக. ெபற,ப�டதி�,  

1.  சரவணா xy� & ப�னி;ச� ேகாவி�ப�	. .. 14,900/- %ைறY 
2. { தி2,பதி xேடா�, ேகாவி�ப�	. .. 17,000/- அதிக� 
3. { கXகா ஏெஜ�சி, ேகாவி�ப�	 .. 15,800/- அதிக� 
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       வர,ெப=(.ள 3 விைல,W.ளிகளி� %ைறவான விைல,W.ளி 

ெகா/�&.ள சரவணா xy� & ப�னி;ச� ேகாவி�ப�	 நி(வன�தி� 
விைல,W.ளிைய ஏ=க ம�ற�தி� அVமதி ேவ4ட,ப/கிற&.  
அ7வலக %றி,W :- ம�ற� அVமதி"கலா�. 
ந.க.எ4.456/2022/இ1 

த<�மான� எ4: 5 
               அVமதி"க,ப�ட&. 
 
ெபா2. எ4: 6 
                    இ�நகரா�சி ெபாறியிய� பி9வி7.ள %	ந<� வாகன 
எ4.TN69Y8077"கான இ�x�ர�x `	வைடவதா� இ�x�ர�x 

W&,பி,பத=% ஆ%� ெசலவின� ெதாைக R.31,568/-ைய United India Insurance 
Company Limited நி(வன�தி=% வழXகிட ம�ற�தி� அVமதி ேவ4ட,ப/கிற&.   
அ7வலக %றி,W :-  

1. ம�ற� அVமதி"கலா�. 
2. %	ந<� ேதைவயிைன க2�தி= ெகா4/ வாகன�தி=கான 
இ�x�ர�x ெதாைகயிைன ெச7�த ம�ற அVமதி 
எதி�ேநா"கி ம�ற�தி� பா�ைவ"% ைவ"க,ப/கிற&. 
ம�ற� அVமதி"கலா�.   
 

ந.க.எ4.3827/2021/இ1 

த<�மான� எ4: 6 
               அ7வலக %றி,W அVமதி"க,ப�ட&. 
 
ெபா2. எ4: 7 
                    ேகாவி�ப�	 நகரா�சி அ7வலக�தி� அைம�&.ள நக�ம�ற 
தைலவ� அைற"% %ளி�சாதன வசதி அைம"க ெத9வி"க,ப�/.ள&. ேம7� 
நக�ம�ற தைலவ� அைறயி� 2.00T அளY இர4/ எ4ணி"ைக %ளி�சாதன 
ெப�	க. ம=(� அ& சா��த ெபா2�க.  வாX%� பணி"% தயா9"க,ப�ட 
மதி,பீ�/; ெசலவின� R.1.45/-இல�ச�தி=% ம�ற�தி� அVமதி  
ேவ4ட,ப/கிற&.  
அ7வலக %றி,W :-  

1. ம�ற� அVமதி"கலா�. 
2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� `�அVமதி ெப=( 
ஒ,ப�த,W.ளி அறிவி,பி=% ம�ற� அVமதி"கலா�.   

ந.க.எ4.544/2022/இ1 

த<�மான� எ4: 7 
               அ7வலக %றி,W அVமதி"க,ப�ட&. 
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ெபா2. எ4: 8 
                இ�நகரா�சி"%�ப�ட இராமசாமிதாx �Xகா ப%தியி� உ.ள 
பைழய க�	ட�ைத இ	�& அ,Wற,ப/�தி R.200/-இல�ச� மதி,பீ�	� அறிYசா� 
ைமய� அைம"%� பணி நைடெபற உ.ளதா�  பைழய க�	ட�தி� அ2கி� 
சிறிய 6மா� 3 வ2ட வசதி ெகா4ட ேவ,பமர"க�(க.                             
(11 ேவ,பமர�, ெகா/"கா�W.ளி) மர"க�(கைள ேசதமி�றி அ,Wற,ப/�தி 
அ2கி� ேவ( இட�தி� நடY ெசZயY� 6மா� ஆ( மாதXக. பராம9,W ெசZ�� 
உ�ேதச மதி,பீ�/; ெசலவின� R.80,000/-"% ம�ற�தி� அVமதி 
ேவ4ட,ப/கிற&.   
அ7வலக %றி,W :-  ம�ற� அVமதி"கலா�. 
ந.க.எ4.4317/2021/இ1 

த<�மான� எ4: 8  அVமதி"க,ப�ட&. 
 

ெபா2. எ4: 9 
       ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி� தமிeநா/ %	ந<� வ	கா� 
வா9ய�தி� bல� ெசய�ப�/ வ�த %	ந<� அபிவி2�தி ேம�பா�/� தி�ட�தி� 
கீe `	Y=ற பணிகளி� தைலைம ந<ேர=( நிைலயXகளி� உ.ள  ப�Wகைள 

ப�பிX ெசZவத=% Pump Operator 10 நப�கைள ஆ(மாத கால�தி=% 

த=காலிகமாக ஒ,ப�த அ	,பைடயி� ேம=ெகா.-� பணி"% R.12.00/-இல�ச� 
மதி,பீ�	� ேம=ெகா.ள இ�நக�ம�ற ஆைணயாள� அவ�களா� 24.01.2022� 
ம�ற எ4.4533 நி�வாக அVமதி வழXக,ப�/.ள&. அத�ப	 ேம=ப	 பணி"% 

10.03.2022 அ�( ஒ,ப�த,W.ளி ேகா9யதி� வர,ெப=(.ள இர4/ 
ஒ,ப�த,W.ளிகளி� விபர�.    
                

1) தி2.பி. மா9`�&,பா4	ய� .. மதி,பீ�ைடவிட (--) 0.18% %ைறY 
2) தி2.வி. ச�யசலீ� .. மதி,பீ�ைடவிட (+) 0.36% அதிக� 

 

                  வர,ெப=(.ள 2 ஒ,ப�த,W.ளிகளி� மதி,பீ�ைடவிட (-)0.18% 
%ைறவாக வழXகி�.ள ஒ,ப�த"கார� தி2.பி.மா9`�&,பா4	ய� அவ�களி� 
ஒ,ப�த,W.ளிைய ஏ=க ம�ற�தி� அVமதி"% ைவ"க,ப/கிற&.  
அ7வலக %றி,W :-   

1. %	ந<� நிதியிலி2�& ெசலY ெசZதிட ம�ற� 
அVமதி"கலா�. 

2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� `�அVமதி ெப=( ேவைல 
உ�திரY வழXகியைத ம�ற� அVமதி"கலா�. 

ந.க.எ4.457/2022/இ1 

த<�மான� எ4: 9 
             அ7வலக %றி,W அVமதி"க,ப�ட&.   
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ெபா2. எ4: 10 
       ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி� Wதியதாக %	ந<� அபிவி2�தி 
ேம�பா�/� தி�ட�தி� கீe க�ட,ப�ட ேம�நிைல ந<��ேத"க� 

ெதா�	களிலி2�& %	ந<� விநிேயாக� ெசZவத=% Valve Operator 10 நப�கைள 
ஆ(மாத கால�தி=% த=காலிகமாக ஒ,ப�த அ	,பைடயி� ேம=ெகா.-� 
பணி"% R.12.00/-இல�ச� மதி,பீ�	� ேம=ெகா.ள இ�நக�ம�ற ஆைணயாள� 

அவ�களா� 24.01.2022� ம�ற எ4.4532 நி�வாக அVமதி வழXக,ப�/.ள&. 
அத�ப	 ேம=ப	 பணி"% 10.03.2022 அ�( ஒ,ப�த,W.ளி ேகா9யதி� 
வர,ெப=(.ள இர4/ ஒ,ப�த,W.ளிகளி� விபர�.                   

1) தி2.பி. மா9`�&,பா4	ய� .. மதி,பீ�ைடவிட (--) 0.18% %ைறY 
2) தி2.வி. ச�யசலீ� .. மதி,பீ�ைடவிட (+) 0.36% அதிக� 

      வர,ெப=(.ள 2 ஒ,ப�த,W.ளிகளி� மதி,பீ�ைடவிட (-)0.18% %ைறவாக 
வழXகி�.ள ஒ,ப�த"கார� தி2.பி.மா9`�&,பா4	ய� அவ�களி� 
ஒ,ப�த,W.ளிைய ஏ=க ம�ற�தி� அVமதி"% ைவ"க,ப/கிற&.  
அ7வலக %றி,W :-   

1. %	ந<� நிதியிலி2�& ெசலY ெசZதிடY� ம�ற� 
அVமதி"கலா�. 

2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� `�அVமதி ெப=( ேவைல 
உ�திரY வழXகியைத ம�ற� அVமதி"கலா�. 

ந.க.எ4.457/2022/இ1 

த<�மான� எ4: 10  அ7வலக %றி,W அVமதி"க,ப�ட&.   
 

ெபா2. எ4: 11 
                    இ�நகரா�சி"%�ப�ட பா�" ேம�நிைல ந<��ேத"க� 
ெதா�	யிலி2�& %	ந<� விநிேயாக� ெசZய 900KG %ேளா9ேனச� சிலி4ட�க. 
ச,ைள ெசZ�� பணி"% R.3.50/-இல�ச� மதி,பீ�	� ேம=ெகா.ள இ�நக�ம�ற 
ஆைணயாள� அவ�களா� அVமதி வழXக,ப�/.ள&. அத�ப	 ேம=ப	 பணி"% 

10.03.2022 அ�( ஒ,ப�த,W.ளி ேகா9யதி� வர,ெப=(.ள இர4/ 
ஒ,ப�த,W.ளிகளி� விபர�.                   
1) Shri Sathya Dyes  and Chemicals, Theni  .. மதி,பீ�ைடவிட (--) 0.00% %ைறY 
2) People Chemical  Industries, Theni .. மதி,பீ�ைடவிட (+) 1.96% அதிக� 

                        வர,ெப=(.ள 2 ஒ,ப�த,W.ளிகளி� மதி,பீ�ைடவிட               

(-)0.00% %ைறவாக (மதி,பீ�/ விைல விகித�தி�) வழXகி�.ள Shri Sathya Dyes 
and Chemicals, Theni நி(வன�தி� ஒ,ப�த,W.ளிைய ஏ=க ம�ற�தி� 
அVமதி"% ைவ"க,ப/கிற&.  
அ7வலக %றி,W :-   
                  %	ந<� நிதியிலி2�& ெசலY ெசZதிட ம�ற� அVமதி"கலா�. 
ந.க.எ4.399/2022/இ1 

த<�மான� எ4: 11 அVமதி"க,ப�ட&. 
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ெபா2. எ4: 12 
              இ�நகரா�சி"%�ப�ட அ�மா உணவக�தி� Wதியதாக 

ெகாதிகல� (Steam Boiler) ெபா2�&வத=%� ம=(� மி�விசிறிக. ெசZத� 
ம=(� �/த� பணிக. ெசZ�� பணி"% R.2.20/-இல�ச� மதி,பீ�	�  

ேம=ெகா.ள இ�நக�ம�ற ஆைணயாள� அவ�களா� 24.01.2022�  ம�ற எ4.4525 
நி�வாக அVமதி வழXக,ப�/.ள&. அத�ப	 ேம=ப	 பணி"% 10.03.2022 அ�( 
ஒ,ப�த,W.ளி ேகா9யதி� வர,ெப=(.ள இர4/ ஒ,ப�த,W.ளிகளி� விபர�. 

1) தி2.வி. ச�யசலீ� .. மதி,பீ�ைடவிட (--) 0.09% %ைறY 
2) தி2.எ;.`கம&இ,ராஹி� .. மதி,பீ�ைடவிட (+) 0.09% அதிக� 

                  வர,ெப=(.ள 2 ஒ,ப�த,W.ளிகளி� மதி,பீ�ைடவிட(-)0.09% 
%ைறவாக வழXகி�.ள ஒ,ப�த"கார� தி2.வி.ச�யசலீ� அவ�களி� 
ஒ,ப�த,W.ளிைய ஏ=க ம�ற�தி� அVமதி"% ைவ"க,ப/கிற&.  
அ7வலக %றி,W :-   
                   ெபா& நிதியிலி2�& ெசலY ெசZதிட ம�ற� அVமதி"கலா�. 
ந.க.எ4.426/2022/இ1 

த<�மான� எ4: 12 
               அVமதி"க,ப�ட&. 
 

ெபா2. எ4: 13 
                இ�நகரா�சி"%�ப�ட பா�" �xட� xேடஷனி� 400A—Charge 
over ஒ�( Wதிய& ெபா2�தி 6மா� 45 மீ�ட� அளவி=% (50Sqmm LTUGX6rum) 
ேகபி. அைம�& இய"க�தி=% ெகா4/ வ2� பணி"% R.1.45/-இல�ச� 
மதி,பீ�	�  ேம=ெகா.ள இ�நக�ம�ற ஆைணயாள� அவ�களா�          

24.01.2022�  ம�ற எ4.4523 நி�வாக அVமதி வழXக,ப�/.ள&. அத�ப	 
ேம=ப	 பணி"% 10.03.2022அ�( ஒ,ப�த,W.ளி ேகா9யதி� வர,ெப=(.ள 
இர4/ ஒ,ப�த,W.ளிகளி� விபர�. 

1) தி2.பி.மா9`�&,பா4	ய� .. மதி,பீ�ைடவிட (--) 0.01% %ைறY 
2) தி2.வி.ச�யசலீ� .. மதி,பீ�ைடவிட (+) 0.07% அதிக� 

                வர,ெப=(.ள 2 ஒ,ப�த,W.ளிகளி� மதி,பீ�ைடவிட (-)0.01% 
%ைறவாக வழXகி�.ள ஒ,ப�த"கார� தி2.பி.மா9`�&,பா4	ய� அவ�களி� 
ஒ,ப�த,W.ளிைய ஏ=க ம�ற�தி� அVமதி"% ைவ"க,ப/கிற&.  
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அ7வலக %றி,W :-   
                        1)%	ந<� ��டைம,W நிதியிலி2�& ெசலY ெசZதிட  
                          ம�ற� அVமதி"கலா�. 
     2) நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� `�அVமதி ெப=(  
                          ேவைல உ�திரY வழXகியைத ம�ற� அVமதி"கலா�.  
ந.க.எ4.427/2022/இ1 

த<�மான� எ4: 13 
               அ7வலக %றி,W அVமதி"க,ப�ட&. 
 

ெபா2. எ4: 14 
     நம"%நாேம தி�ட�தி� கீe ேகாவி�ப�	 நகரா�சி"%�ப�ட 
அறிஞ� அ4ணா ேப2�& நிைலய� ம=(� �/த� ேப2�& நிைலய�தி� 
சிசி	வி ேகமரா"க. ெபா2�&� பணி"% R.10.50/-இல�ச� மதி,பீ�	� 
ேம=ெகா.ள நகரா�சி நி�வாக இய"%ந�, ெச�ைன அவ�களி� க	த� 
ந.க.எ4.27519/2021-11/P2, நா.:13.01.2022� bல� நி�வாக அVமதி 

வழXக,ப�/.ள&. ேம=ப	 பணி"% 10.03.2022 அ�( ஒ,ப�த,W.ளி ேகா9யதி� 
வர,ெப=(.ள இர4/ ஒ,ப�த,W.ளிகளி� விபர�.   
 

1. தி2.பி.மா9`�&,பா4	ய�  .. மதி,பீ�ைடவிட 4.94%  அதிக� 
2.தி2.வி.ச�யசலீ�  .. மதி,பீ�ைடவிட 5.48%  அதிக� 

 
            வர,ெப=(.ள 2 ஒ,ப�த,W.ளிகளி� மதி,பீ�ைடவிட 4.94%  
வழXகி�.ள ஒ,ப�ததார� தி2.பி.மா9`�&,பா4	ய� அவ�களி� 
ஒ,ப�த,W.ளிைய விைல %ைற,W ஏ=("ெகா.ளாததா� நி�வாக நல� க2தி 
ஏ=க ம�ற�தி� அVமதி ேவ4ட,ப/கிற&.  
அ7வலக %றி,W :-    

1. ம�ற� அVமதி"கலா�.  
2. ேம=க4ட பணிைய நம"% நாேம தி�ட�தி� கீe 
ேம=ெகா.வத=% ம�ற� அVமதி"கலா�.  

ந.க.எ4.3186/2021/இ1 

த<�மான� எ4: 14 
               அ7வலக %றி,W அVமதி"க,ப�ட&. 
 
 

ெபா2. எ4: 15 
                       இ�நகரா�சி"%�ப�ட பா�" ேம�நிைல ந<��ேத"க� 
ெதா�	யிலி2�& %	ந<� விநிேயாக� ெசZய,ப/� %ேளா9ேனச� பிளா��  
ப�தைட�&.ளதா� பிளா��ைட ச9ெசZ�� பணி"% R.1.80/-இல�ச�தி=% 
ேம=ெகா.ள இ�நக�ம�ற த<�மான எ4.   நா.:      �ப	 நி�வாக அVமதி 
வழXக,ப�/.ள&. ேம=ப	 பணி"% 11.03.2022 அ�( ஒ,ப�த,W.ளிக. 
ெபற,ப�டதி� கீe"க4டவா(.   
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1.Shri Sathya Dyes and Chemicals  Theni. .. மதி,பீ�ைடவிட 0.00%  %ைறY 
2.People Chemical Industries Theni  .. மதி,பீ�ைடவிட 5.28%  அதிக� 

            வர,ெப=(.ள 2 ஒ,ப�த,W.ளிகளி� மதி,பீ�/ விைல விகித� 
ெகா/�&.ள Shri Sathya Dyes and Chemicals, Theni நி(வன�தி� ஒ,ப�த,W.ளிைய 
ஏ=க ம�ற�தி� அVமதி"% ைவ"க,ப/கிற&.   
அ7வலக %றி,W :-   ம�ற� அVமதி"கலா�.  
ந.க.எ4.597/2022/இ1 

த<�மான� எ4: 15 
               அVமதி"க,ப�ட&. 

 
ெபா2. எ4: 16 
       ேகாவி�ப�	 நகரா�சி நக�ம�ற தைலவ� அைறயி� Wதியதாக 
2Ton இர4/ எ4ணி"ைகயிலான %ளி�சாதன ெப�	 AC  ெபா2�&� பணி"% 
R.1.45/-இல�ச� மதி,பீ�	� பணி ேம=ெகா.ள இ�நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� 
`�அVமதி வழXக,ப�/.ள&.  அத�ப	 ேம=ப	 பணி"% 18.03.2022 அ�( 
ஒ,ப�த,W.ளி ேகா9யதி� வர,ெப=(.ள இர4/ ஒ,ப�த,W.ளிகளி� விபர�.    
  

1. தி2.எ;.`கம& இ,ராஹி�  .. மதி,பீ�ைடவிட 0.00%  %ைறY  
2.தி2.வி.ச�யசலீ�  .. மதி,பீ�ைடவிட 0.80%  அதிக� 

 
               வர,ெப=(.ள 2 ஒ,ப�த,W.ளிகளி� மதி,பீ�/ விைல விகித� 
ெகா/�&.ள தி2.எ;.`கம&இ,ராஹி� அவ�களி� ஒ,ப�த,W.ளிைய ஏ=க 
ம�ற�தி� அVமதி ேவ4ட,ப/கிற&.  
அ7வலக %றி,W :-    

1. ம�ற� அVமதி"கலா�.  
2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� `�அVமதி ெப=( ேவைல 
உ�தரY வழXகியைத ம�ற� அVமதி"கலா�.  

ந.க.எ4.544/2022/இ1 
த<�மான� எ4: 16 
               அ7வலக %றி,W அVமதி"க,ப�ட&. 
 

ெபா2. எ4: 17 
   இ�நகரா�சி"%�ப�ட வா�/ எ4.31, ம�தி�ேதா,Wேரா/ சாைலயி� 
ேவக�தைடக. அைம"க 31வ& வா�/ நக�ம�ற உ(,பின� அவ�களா� மV 
அளி"க,ப�	2�த&.  எனேவ, ம�தி�ேதா,W ேரா/ சாைலகளி� ேவக�தைட 
அைம"%� பணி"% R.0.55/-இல�ச�தி=% ம�ற�தி� அVமதி ேவ4ட,ப/கிற&.   
அ7வலக %றி,W :-   ம�ற� அVமதி"கலா�.  
ந.க.எ4.528/2022/இ1 

த<�மான� எ4: 17 
                    அVமதி"க,ப�ட&. 
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ெபா2. எ4: 18 
                  இ�நகரா�சி"%�ப�ட ப%திகளி� கழிYந<� வா(கா� 6�த� 

ெசZ�� �Zைம, பணி"காக கர4	�ட� �	ய bXகி� க�W ம=(� 

ம4ெவ�	 ச,ைள ெசZய 17.03.2022 ேததியி�  விைல,W.ளி ெபற,ப�ட&.  இதி� 
கீe"க4ட b�( விைல,W.ளிக. வர,ெப=(.ளன.  

வ
. 
எ
4
. 

ெபா2�க. 

��&"%	 
மாவ�ட� 
கிளினிX 
ெபா2�க. 

உ=ப�தியாள�க.  
ேசைவ ம=(� 
ெதாழி= 

��/றY சXக� 
லி�., 

தி2ெந�ேவலி 
மாவ�ட� 
ஒ,ப�த 
பணியாள� 

ேசைவ ெதாழி= 
��/றY 
சXக� லி�., 

த�ைத ெப9யா� 
ஒ,ப�த 
பணியாள� 

ேசைவ ெதாழி= 
��/றY 
சXக� லி�., 

ஒ�றி� விைல + GST 18% 
1. ம4ெவ�	 ெப9ய& 

(மர"ைக,பி	) 
R.1125.00+18% R.1300.00+18% R.1350.00+18% 

2. ம4ெவ�	 சிறிய& 
(மர"ைக,பி	) 

R.750.00+18% R.900.00+18% R.950.00+18% 

3. 6அ	 ந<ள� ெகா4ட 
bXகி� க�Wட� 
இைண"க,ப�ட 
வா(கா� கர4	 

(14”x16”) 

R.625.00+18% R.800.00+18% R.850.00+18% 

4. 6அ	 ந<ள� ெகா4ட 
bXகி� க�Wட� 
இைண"க,ப�ட  
வா(கா� கர4	  
(10”x12”)  

R.600.00+18% R.790.00+18% R.800.00+18% 

      வர,ெப=ற விைல,W.ளிகளி� %ைறவான விைல,W.ளி அளி�த 
��&"%	 மாவ�ட கிளினிX ெபா2�க. உ=ப�தியாள�க. ேசைவ ம=(� 
ெதாழி= ��/றY சXக�லி�., 28,`�தான�தWர� `த�ெத2,                
ேகாவி�ப�	--628 502. விைல,W.ளியிைன ஏ=( விநிேயாக உ�தரY வழXகY� 
இத� ெபா2�/ ெசலவின� ெதாைக R.3,00,000/-"%� ம�ற அVமதி"% 
ேவ4ட,ப/கிற&. 
அ7வலக %றி,W :-   ம�ற� அVமதி"கலா�.  
ந.க.எ4.0576/2022/எ;1 

த<�மான� எ4: 18 
                    அVமதி"க,ப�ட&. 
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ெபா2. எ4: 19 
                     ேகாவி�ப�	 நகரா�சி %	ந<� விநிேயாகமான& தைலைம 
ந<ேர=( நிைலயXகளான சவீல,ேப9, இளேவலXகா� ஆகிய ந<ேர=( 
நிைலயXகளி� உ.ள அைன�& ேமா�டா�க., xடா��ட�க. MVேபன�க., 
ெக,பாசி�ட�க. ம=(� இதர பணிக. ேம=ெகா.ள ேவ4	 உ.ளதா� ஆ4/ 
பராம9,W பணி ேம=ெகா.-� பணி"% ஆ%� ெசலவின� ெதாைக R.15.00/-
இல�ச�தி=% ம�ற�தி� அVமதி ேவ4ட,ப/கிற&.  
அ7வலக %றி,W :-   

1) ம�ற� இ,பணிைய %	ந<� நிதியி� கீe ேம=ெகா.ள  
ம�ற� அVமதி வழXகலா�.  
             2) நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� `�அVமதி ெப=(  
ஒ,ப�த,W.ளி ேகா9யைத ம�ற� அVமதி"கலா�.  
ந.க.எ4.712/2022/இ1 

த<�மான� எ4: 19 
                    அ7வலக %றி,W அVமதி"க,ப�ட&. 
 
ெபா2. எ4: 20 
   ேகாவி�ப�	 நகரா�சி"% ெசா�தமான கைடக., தினச9 ச�ைதயி� 
உ.ள கைடக. ம=(� b�றா4/ %�தைக இனXக. ேச��& ேக�W 
பதிேவ�	�ப	 692 %�தைக இனXக. உ.ளன.  இவ=றி� கணினியி� இர4/ 
`ைற தவ(தலாக பதிேவ=ற� ெசZய,ப�/.ள&. 1 `த� 184 கைடக. ெதாைக 
R.4482776/- ம=(� b�றா4/ %�தைக இனXக. `	Y=( கைடகைள 
ஒ,பைட,W ெசZ&�, அதைன அேத சமய�தி� ஏல� விட,ப�/ Wதிய வ9விதி,W 
ெசZய,ப�/ வ2கிற&. இதி� பைழய %�தைக இனXக. ந<"காம� ெதாட��& 

ேக�W எ�,ப,ப�/ 1 `த� 64 இனXக. ெதாட�;சியாக வர,ப�/.ள&. 
இத=கான ெதாைக R.10133538/- ெமா�த� R.14616264/-ஆ%�.   ேம=க4ட 
ப�	யலி�  %�தைக இனXகைள நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� 
ஆேலாசைனயி�ப	, நக�ம�ற உ(,பின�க. அடXகிய 7 நப�க. %� bல� 
ஆZY ெசZ& ந<"க� ெசZய உ�தரவிட,ப�ட&. ேம=ப	 %� ஆZY ெசZ& ேமேல 
%றி,பி�ட இனXக. இைணயதள�தி� இ2`ைற பதிY ெசZய,ப�டதாக அறி"ைக 
சம�,பி�&.ளன�.  எனேவ ேம=ப	 அறி"ைகயி� அ	,பைடயி� இ2`ைற 
இைணயதள�தி� பதிY ெசZய,ப�/.ள இனXகைள ந<"க� ெசZதிட ம�ற�தி� 
அVமதி ேவ4ட,ப/கிற&. 
அ7வலக %றி,W :-   ம�ற� அVமதி"கலா�.  
ந.க.எ4.9856/2014/அ3     

த<�மான� எ4: 20 
                    எதி�வ2� தணி"ைகயி� ந<"க� ெசZய,ப�ட& %றி�& 
ஆ�ேசபி�& தணி"ைகதைட எ�த,ப�டா� 1998 `த� 2020 வைர பணிW9�த 
ச�ம�த,ப�ட நகரா�சி அ7வல�க. ெபா(,W எ�ற அ	,பைடயி� அ7வலக 
%றி,W அVமதி"க,ப/கிற&. 
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ெபா2. எ4: 21 
   இ�நகரா�சி"%�ப�ட வா�/ எ4.18�, பா�" ேம=% சாைலயி� TWAD 
bல� %	ந<� தி�ட பணிக. ேம=ெகா4/.ளதா� சாைல ெப9ய அளவி� 
உ.வாXகி  உ.ள&. எனேவ இ;சாைலைய  ச9ெசZ�� பணி"%  தயா9"க,ப�ட 
மதி,பீ�/; ெசலவின� R.10.50/-இல�ச�தி=% ம�ற�தி� அVமதி 
ேவ4ட,ப/கிற&.   
அ7வலக %றி,W :-   ம�ற� அVமதி"கலா�.  
ந.க.எ4.802/2022/இ1 

த<�மான� எ4: 21 
                    அVமதி"க,ப�ட&. 
 

ெபா2. எ4: 22 
     இ�நகரா�சி"%�ப�ட வா�/ எ4.6,7,8,9� உ.ள W&"கிராம� 
ெமயி� சாைல ெபா& பய�ப/�&� `"கியமான சாைல எ�பதா� இ;சாைலயி� 
வட"% Wற� ச9ெசZய ேவ4	�.ளதா� இ;சாைலைய சரீைம"%� பணி"% 
R.9.00/-இல�ச�தி=%  தயா9"க,ப�ட மதி,பீ�/; ெசலவின�தி=% ம�ற�தி� 
அVமதி  ேவ4ட,ப/கிற&.    
அ7வலக %றி,W :-   ம�ற� அVமதி"கலா�.  
ந.க.எ4.803/2022/இ1 

த<�மான� எ4: 22 
                    அVமதி"க,ப�ட&. 
 

ெபா2. எ4: 23 
!!!!!!!!!!!இ�நகரா�சி
��ப�ட ப�திகள�� கீ��றி�ப����ள ப��யலி� உ�ள 

நப�கள�� ���ப கள�� !திேயா� உதவ�$ெதாைக ம()� இதர உதவ�$ெதாைக ெப)வத(காக 

வ)ைம ேகா�� ப��யலி� இைண�பத(� ச!தாய அைம�பாள,� �றி�ப��ப� -திதாக 

வ)ைம
ேகா�� ப��யலி� இைண
க சம��ப�
க�ப���ள.. எனேவ கீ�
க1ட நப�கள�� 

ெபய�கைள வ)ைம
ேகா���ப��யலி� கீேழ �றி�ப����ள 30 நப�கள�� ெபய�கைள3 ேச�
க 

ம�ற$தி� அ4மதி
� சம��ப�
க�ப�கிற..  

வ. 
எ
4. 

வா�/ 
எ4 

மVதார9� ெபய� 
கணவ�/மைனவி 

ெபய� 
`கவ9 

தர"
%றி
யீ/ 

வ9
ைச 
எ4 

1 31 கா.மகால�5மி கா�த67வர� 6:!ராைமயா நக� ம�திேதா�- ேரா� 23! 6212!

2 29 R,�8சாமி ராமசாமி 33ஏ வ 6ரவா:சி நக� ெத8 எ1.10 23! 6213!

3 32 M.கி8;ணேவண� ப7கிராஜ� 32:/!ச$யபவ� எ�ைடய-ர� ேரா� 23! 6214!

4 26 V.ப�ேரமா ேவ�!8க� 46ஏ1, கதிேரச� ேகாவ��ெத8-1 23! 6215!

5 27 P.கி8;ண�மா� பால!8க� 
34!கதிேரச� ேகாவ��  ெத8-7  
வ 6ரவா:சி நக� 

23! 6216!

6 36 B.மா,ய�மா� பாலகி8;ண� 5�ப�ரமண�ய-ர�4வ. ெத8 23! 6217!

7 1 ச
க�மா� சி�னரா5 184/13-8 நடராஜ-ர� 6வ. ெத8 23! 6218!

8 11 R.அ!தா ராஜர$தின� ப$திரகாள�ய�ம� ேகாவ��ெத8 23! 6219!
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9 20 P.!8க� ப�3ைசயாப��ைள 44/76 !�
�ெத8-2 23! 621:!

10 11 K.M.ராஜமாண�
க� !$ைதயா 172 ப$திரகாள�ய�ம� ேகாவ�� 
ெத8 

23! 6221!

11 11 மா.மரகதமண� மா,ய�ப� 24 கடைல
கார$ெத8 23! 6222!

12 11 வ�ஜயல�5மி கனகரா= 14, கடைல
கார$ெத8 2வ. ச�. 23! 6223!

13 1 A.நம3ெச�வ�  2-182-9 நடராஜ-ர� 9வ. 
ெத8(ேம(�) 

23! 6224!

14 1 V.கலாேதவ� ேவ�!8க� 94F சீன�வாசநக� கா�ப>1� 
!$.ராமலி க ேதவ� ைல� 

23! 6225!

15 1 A.ேப3சிய�மா� அ?யனா� 18, அ$ைதெகா1டா� ேரா� 23! 6226!

16 1 P.5�-ல�5மி ப5பதி 184/23� நடராஜ-ர� 5வ. ெத8 23! 6227!

17 21 P.ந6லாபா? ெப,யசாமி 53 ெச�லபா1�ய� ெத8 23! 6228!

18 1 !$.ெல�5மி  184B(2) நடராஜ-ர� ேம(� 6வ. 
ெத8 

23! 6229!

19 9 ராஜல�5மி ச�திர ேசகர� 25-3/31 வ�@வ� நக�, 4வ. ெத8 23! 622:!

20  இச
கி 5டைல!$. 
ஏ.ேக.எ7.திேய�ட� ேரா� வ�@வ� 
ெத8 

23! 6231!

21 11 ராஜ6 ராமசாமி 45ஏ ெசௗ�திரபா1�ய� ெத8 23! 6232!

22 15 ெச1பகவ�லி  38 ேகாபா� ெத8 23! 6233!

23 16 S.அன�தா 5டைல 173/32/3 ஜவஹ�லா� ேந8 ெத8 23! 6234!

24 10 C.ராைமயா  33/15ஏ மி�ெத8 -2வ. ச�. 23! 6235!

25 20 5�ைபயா !$ைதயா 18, !�
�$ெத8 23! 6236!

26 20 கைலவாண� ெஜகத6ச� 35 க�ன�வ�நாயக� ேகாவ�� ெத8 23! 6237!

27 20 B.மண�ேதவ� 
பால5�ப�ரமண�ய
� 161 ஆசிரம� ெத8 23! 6238!

28 

 ஜா�ஸிரா1 ைசல�ப� 120 G !$ைதய�மா� ெத8, 
கா�ப>1� 

23! 6239!

29 14 மா,3சாமி ேகாய��ப�3ைச ெத�ப
�ள$ெத8, ேகாவ��ப�� 23! 623:!

30 
6 ெச1� கேணச� 

-.
கிராம� ெமய��ேரா�, கதிேரச� 
ப��ைள கா�ப>1�, ேகாவ��ப�� 23! 6241!

அ7வலக %றி,W:-  ம�ற� அ4மதி
கலா� 
ந.க.எ1.419:/3131/எ31 

த<�மான� எ4: 23 
                    அVமதி"க,ப�ட&. 
 
 


