
ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 

சாதாரண ��ட� 

 அ��ைடயீ� !          
         நிக�� ம�களகரமான ஆ"# $பகி%& வ%ட� ஆ	 தி�க'-13,  

நா':29.07.2022� ேததி ெவ'ளி கிழைம மதிய� 12.00 மணியளவி� 
நக�ம�ற ��ட அர�கி� ைவ6& சாதாரண ��ட� நைடெபற உ'ள&.  

ேம8ப	 ��ட6தி89 அைன6& நக�ம�ற உ:;பின�க<� தவறா& 

கல>&ெகா'ள ேக�#? ெகா'ள;ப#கிறா�க'.  
    

    நக�ம�ற தைலவ�,  

                                                    ேகாவி�ப�	 நகரா�சி   

ெபா%' எ":1    

                    ேகாவி�ப�	 நகரா�சி ப$�ெபா� உ.A6&ராமலி�கேதவ� நகரா�சி 
தினசB ச>ைதயி� Clean and Fresh Fruit and Vegetabiles Market ைகக�C� வசதி ம8:� 
திட?கழிC ேசகB;� ெதா�	 அைம?9� பணி?9 விைல;�'ளிக' ெபற;ப�டதி� 
கீE?க"டவா: வர;ெப8:'ளன. 

1. V.ச6யசலீ�, ேகாவி�ப�	 .. 18,500/-  9ைறC 
2. � சரவணா 	ேரட�I,ேகாவி�ப�	 .. 19,150/-  அதிக� 
3. �ேரJகா 	ேரட�I,ேகாவி�ப�	 .. 20,150/-  அதிக� 

                   

                  வர;ெப8:'ள 3 விைல;�'ளிகளி� 9ைறவான விைல;�'ளி 
ெகா#6&'ள V.ச6யசலீ� அவ�களி� விைல;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி 
ேவ"ட;ப#கிற&.   
அMவலக 9றி;� :-  ெபா&நிதியிலி%>& ெசலC ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�. 

ந.க.எ".858/2022/இ1 
தP�மான எ":- 127 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

ெபா%' எ": 2    
   இ>நகரா�சி?9�ப�ட வ?கீ�ெத%, �ரா�நக�ெத%, இராைமயாநக�ெத% ஆகிய 

ெத%?களி� ச>தி;�க' ேவக6தைடக' அைம?9� பணி?9 Q.1.25/-இல�ச� 
மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற6தா� நி�வாக அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. 

அத�ப	, ேம8ப	 பணி?9 10.05.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள 
இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�. 

1) வி.ச6யசலீ� .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.00%  9ைறC 
2) எV.Aகம& இ;ராஹி� .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.02%  அதிக� 

              வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--)0.00%  
9ைறவாக வழ�கிX'ள ஒ;ப>ததார� தி%.வி.ச6யசலீ� அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய 

ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.   



அMவலக 9றி;� :-   

1. ம�ற� அLமதி?கலா�. 

2. ேம8க"ட பணியி� அவசர, அவசிய� க%தி நக�ம�ற 

  தைலவ� அவ�களி� A�அLமதி ெப8: பணி?9 ேவைல    

  உ6திரC வழ�கியைத ம�ற� அLதி?கலா�.  

ந.க.எ".1042/2022/இ1 
தP�மான எ":- 128 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 

ெபா%' எ": 3    

        இ>நகரா�சி?9�ப�ட வா�# எ".22,23,24 வ'<வ�நக�, காமராஜ�ெத% 
9:?9Vச>& ம8:� இதர ெத%?களி� வ P�#?9	நP� இைண;�க' (HSC) வழ�9� 

பணி?9 Q.2.50/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற6தா� நி�வாக அLமதி 

வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	, ேம8ப	 பணி?9 10.05.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி 
ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�. 

1) PSR  Construction .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.00%  9ைறC 
2) வி.ச6யசலீ� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 5.35%  அதிக� 

              வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--)0.00%  
9ைறவாக வழ�கிX'ள ஒ;ப>ததார� PSR Construction அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய 
ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.   

அMவலக 9றி;� :-   

          1. 9	நP� நிதியிலி%>& ெசலC ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�. 

  2. பணியி� அவசர, அவசிய� க%தி நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி�  

    A�அLமதி ெப8: பணி?9 ேவைல உ6திரC வழ�கியைத   

     ம�ற� அLதி?கலா�.  

ந.க.எ".1081/2022/இ1 
தP�மான எ":- 129 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 

ெபா%' எ": 4    
        இ>நகரா�சி?9�ப�ட ப9திகளி� நைடெப:� சாைல;பணிக', க�	ட 
பணிக' ம8:� இதர பணிக<?9 பய�ப#6த;ப#� ெபா%�களி� தர6திைன 

பBேசாதி?9� க%வி வா�9� பணி அைம?9� பணி?9 Q.1.30/-இல�ச� மதி;பீ�	� 
ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற6தா� நி�வாக அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	, ேம8ப	 

பணி?9 10.05.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# 
ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�. 

1) ABB  Construction .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.46%  9ைறC 
2) P.A6&;பா"	 .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.09%  அதிக� 



            வர;ெப8:'ள இர"# 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--)0.46% 
9ைறவாக வழ�கிX'ள ஒ;ப>ததார� ABB Construction அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய 

ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.   

அMவலக 9றி;� :-   

1. ம�ற� அLமதி?கலா�. 

2. ேம8க"ட பணியி� அவசர, அவசிய� க%தி 

  நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� A�அLமதி ெப8: ேவைல    

  உ6திரC வழ�கியைத ம�ற� அLதி?கலா�.  

ந.க.எ".1400/2022/இ1 
தP�மான எ":- 130 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

ெபா%' எ": 5    

        இ>நகரா�சி?9�ப�ட வா�# எ".31, ம>தி6ேதா;� ெமயி�சாைலயி� 

ேவக6தைட அைம?9� பணி?9 Q.0.55/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள 

இ>நக�ம�ற6தா� நி�வாக அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	, ேம8ப	 பணி?9 

10.05.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# 

ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�. 

1) V.ச6யசலீ�   .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.01%  9ைறC 
2) H.Aகம&இ;ராஹி� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.00%  அதிக� 

               வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.01% 
9ைறவாக வழ�கிX'ள ஒ;ப>ததார� தி%.V.ச6யசலீ� அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய 

ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.   

அMவலக 9றி;� :-   

1. ம�ற� அLமதி?கலா�. 
2. ேம8க"ட பணியி� அவசர, அவசிய� க%தி 
  நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� A�அLமதி ெப8: பணி?9   

  ேவைல உ6திரC வழ�கியைத ம�ற� அLதி?கலா�.  

ந.க.எ".528/2022/இ1 
தP�மான எ":- 131 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 

ெபா%' எ": 6    

    இ>நகரா�சி?9�ப�ட ப$வ>தைனேரா# கிழ?9 7வ&ெத%வி� கா�கி]� 

ேபவ�பிளா? சாைல அைம?9� பணி?9 Q.4.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள 
இ>நக�ம�ற6தா� நி�வாக அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	, ேம8ப	 பணி?9 

10.05.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# 

ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�. 

1) V.த�க;பா"	ய�   .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.03%  9ைறC 
2) H.Aகம&இ;ராஹி� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.32%  அதிக� 



              வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--)0.03%  
9ைறவாக வழ�கிX'ள ஒ;ப>ததார� தி%.V.த�க;பா"	ய� அவ�களி� 

ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.   

அMவலக 9றி;� :-   

1. ம�ற� அLமதி?கலா�. 

2.ேம8க"ட பணியி� அவசர, அவசிய� க%தி நக�ம�ற          

 தைலவ� அவ�களி� A�அLமதி ெப8: பணி?9 ேவைல     

 உ6திரC  வழ�கியைத ம�ற� அLதி?கலா�.  

ந.க.எ".1079/2022/இ1 
தP�மான எ":- 132 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 

ெபா%' எ": 7    
        இ>நகரா�சி?9�ப�ட ெச"பகவ'ளிஅ�ம�ேகாவி� ச�னதி ேமலரத 

வ Pதியி� ேசதமைட>த சாைலைய தா� சாைலயாக அைம?9� பணி?9 Q.6.00/-இல�ச� 
மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற6தா� நி�வாக அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. 

அத�ப	, ேம8ப	 பணி?9 10.05.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள 
இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�. 

1) PSR  Construction .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.00%  9ைறC 
2) வி.ச6யசலீ� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.14%  அதிக� 

              வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--)0.00%  
9ைறவாக வழ�கிX'ள ஒ;ப>ததார� PSR Construction அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய 

ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.   

அMவலக 9றி;� :-   

1. ம�ற� அLமதி?கலா�. 

2. பணியி� அவசர, அவசிய� க%தி நக�ம�ற தைலவ� 

  அவ�களி� A�அLமதி ெப8: பணி?9 ேவைல உ6திரC    

  வழ�கியைத ம�ற� அLதி?கலா�.  

ந.க.எ".1044/2022/இ1 
தP�மான எ":- 133 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 

ெபா%' எ": 8    
        இ>நகரா�சி?9�ப�ட ப9திகளி� மைழநP� வ	கா� ம8:� கழிCநP� 
ஓைடகளி� ேத�9� கழிCம" ப	ம�கைள அக8றC� அதைன சித�பரா�ர� 

உர?கிட�9 ப9தியி� ெகா�#� பணி?9 ஒ% JCB இய>திர� ம8:� 3 	ரா?ட�  With 

	;ப� 	ெரயில�க' எ�ற வைகயி� ஒ;ப>த அ	;பைடயி� பய�ப#6&� பணி?9 

Q.9.50/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற6தா� நி�வாக அLமதி 
வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	, ேம8ப	 பணி?9 10.05.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி 
ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�. 

1) தி%.V.கி%_ண`�6தி .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.02%  9ைறC 
2) தி%.வி.ச6யசலீ� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 2.80%  அதிக� 



           வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--)0.02%  
9ைறவாக வழ�கிX'ள ஒ;ப>ததார� தி%.V.கி%_ண`�6தி அவ�களி� 
ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.   
அMவலக 9றி;� :-   

1.  ம�ற� அLமதி?கலா�. 
2. ேம8க"ட பணியி� அவசர, அவசிய� க%தி    
  நக�ம�றதைலவ�  அவ�களி� A�அLமதி ெப8:    
  பணி?9 ேவைல உ6திரC வழ�கியைத ம�ற�  
 அLதி?கலா�.  

ந.க.எ".677/2022/இ1 
 
தP�மான எ":- 134 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

ெபா%' எ": 9    
        இ>நகரா�சி?9�ப�ட அர$ அMவல� சாைலயி� உ'ள மனவள�Vசி 
9�றிய 9ழ>ைதக' ப'ளி அ%கி� `�: சி:பால�க' ம8:� மைழநP� வ	கா� 

அைம?9� பணி?9 Q.9.60/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற6தா� 

நி�வாக அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	, ேம8ப	 பணி?9 10.05.2022 அ�: 
ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�. 

1) தி%.எI.ல�$மண� .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.08%  9ைறC 
2) தி%.வி.ச6யசலீ� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.79%  அதிக� 

           வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--)0.08%  
9ைறவாக வழ�கிX'ள ஒ;ப>ததார� தி%.எI.ல�$மண� அவ�களி� 

ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.   

அMவலக 9றி;� :-   

1. ம�ற� அLமதி?கலா�. 
2.ேம8க"ட பணியி� அவசர, அவசிய� க%தி நக�ம�ற       

 தைலவ�    அவ�களி� A�அLமதி ெப8: பணி?9 ேவைல  

 உ6திரC வழ�கியைத ம�ற� அLதி?கலா�.  

ந.க.எ".1043/2022/இ1 
தP�மான எ":- 135 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 

ெபா%' எ":10    
    இ>நகரா�சி �திய ேப%>& நிைலய6தி� உ'ள a"Jயி� 

உர?கிட�கி� 9;ைப அைர?9� இய>திர� A�வ&� ப�& நP?க� ெசNய நக�ம�ற 

தைலவ� அவ�களி� A� அLமதியி� ேபB� 14.06.2022� ேததி விைல;�'ளி 
ெபற;ப�ட&.  இதி� வர;ெப8:'ள விைல;�'ளிக' கீEக"டவா:. 
வ.எ". நி:வன6தி� ெபய� ஒ% டயB� விைல Q. 

1. �மகரேஜாதி Bைவ"	� ஒ�?I,  

A6தான>த�ர� Aத�ெத%,  

ேகாவி�ப�	—628 501. 

26,650 

2. �ராதா இ�ஞdனியB� இ�டI	BI, 29,800 



ச>ைதேப�ைடெத%,  

ேகாவி�ப�	 –-628 502.  

3. ச?தி கி%_ணா ேமா�டா� Bைவ"	� 

ஒ�?I, த�சியாண`�6திெத%,  

ேகாவி�ப�	 -– 628 502.  

30,100 

                      வர;ெப8ற விைல;�'ளிகளி� 9ைறவான விைல;�'ளி 
9றி;பி�#'ள �மகரேஜாதி Bைவ"	� ஒ�?I, A6தான>த�ர� Aத�ெத%, 
ேகாவி�ப�	—628501. நி:வன6தா%?9 பணி உ6திரC வழ�கியத89�, இத8கான 
ெசலவின� Q.26,650.00/-?9� ம�ற அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&.   
அMவலக 9றி;� :-  ம�ற� அLமதி?கலா�. 

ந.க.எ".1590/2022/எV1 
தP�மான எ":- 136 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 

ெபா%' எ":11    
                       ேகாவி�ப�	 நகரா�சி ேஜாதிநக� ெமயி�ெத%வி� 
O.S.ேவMVசாமி  Ex.MLA வ P�	லி%>& ெத% A	ய ேபவ� பிளா? அைம?9� 
பணி?9 Q.14.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள மாவ�ட ஆ�சி6தைலவ� 
ம8:� தைலவ�, மாவ�ட ஊரக வள�Vசி Aகைம, g6&?9	 அவ�களி� 
ெசய�Aைற ஆைண ந.க.எ".அ2/1711/2022 நா'.18.05.2022�ப	 நி�வாக அLமதி 
வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 பணி?9 15.06.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி 
ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1)தி%.வி.கி%_ண`�6தி .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.09% அதிக� 
2)தி%.வி.ச6யசலீ� .. மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.41%  அதிக� 

      வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--)0.09% 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� தி%.வி.கி%_ண`�6தி அவ�களி� 
ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&. 
அMவலக 9றி;� :-   

1. ம�ற� அLமதி?கலா�. 
2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� A�அLமதி ெப8: பணி?9 
ேவைல உ6திரC வழ�கியைத ம�ற� அLமதி?கலா�.  

ந.க.எ".1232/2022/இ1 
தP�மான எ":- 137 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 

ெபா%' எ": 12    
             ேகாவி�ப�	 நகரா�சி ஆைணயாளB� அMவலக பய�பா�	89 

�திய ஈ;� வாகன� ஒ�: வா�9வத89 க%6&% அL;பிட 

ெதBவி?க;ப�#'ள&. ேமM� க%6&% அL;ப;ப�டதி� அ	;பைடயி� 

இ>நகரா�சி ஆைணயாள� அவ�களி� அMவலக பய�பா�	89 �தியதாக 

ெபாலிேரா ஈ;� வாகன� வா�9வத89 நகரா�சி நி�வாக இய?9ந�, ெச�ைன 

அவ�களி� க	த� ந.க.எ".10327/2022/எ�3 நா':17.05.2022�ப	 Q.8,27,742/-



வாகன� வா�க அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. ேமM� நகரா�சி நி�வாக 

இய?9ந�, ெச�ைன அவ�களி� க	த� ந.க.எ".1725/2022/எ�3, 

நா'.24.05.2022�ப	 வாகன6திைன நகரா�சி நி�வாக இய?9நகர6திலி%>& 
ெமா6தமாக மேக>திரா நி:வன6திட� ெகா'Aத� ெசNதிடC�, அத8கான 

ெதாைகயிைன ச�ம>த;ப�ட நகரா�சிக' ேநர	யாக மேக>திரா நி:வன6திட� 

ெசM6&மா: ெதBவி?க;ப�#'ள&. எனேவ ஆைணயாள� ம8:� 

ெபாறியாள� பய�பா�	89 �தியதாக ெபாலிேரா ஈ;� வாகன� ஒ�: 

வா�9வத89 ஆ9� ெசலவின6 ெதாைக Q.9,18,373/-9	நP� நிதியிலி%>& 
ெசலC ெசNதிட ம�ற6தி� அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&.  

அMவலக 9றி;� :-   

1. நி�வாக நல� க%தி ம�ற� அLமதி?கலா�. 

2. நகரா�சி நி�வாக இய?9ந�, ெச�ைன அவ�களி� க	த� 

ந.க.எ".1725/2022/எ�3, நா'.24.05.2022�ப	 வாகன6திைன 

நகரா�சி நி�வாக இய?9நகர6திலி%>& ெமா6தமாக 

மேக>திரா நி:வன6திட� ெகா'Aத� ெசNதிடC�, 

அத8கான ெதாைகயிைன ச�ம>த;ப�ட நகரா�சிக' 

ேநர	யாக மேக>திரா நி:வன6திட� ெசM6&மா: 

ெதBவி?க;ப�#'ளைதX� ம�ற� அLமதி?கலா�. 

3. வாகன� வா�9வத89 ஆ9� �#த� ெசலவின6 

ெதாைகயிைன நக�ம�றதைலவ� அவ�களி� A�அLமதி 

ெப8: மேக>திரா நி:வன6தி89 ெதாைகயிைன 

ெசM6&வத89 ம�ற� அLமதி?கலா�.  

4. ேம8க"ட வாகன� வா�கிய பி�� அத8காக ஆ9� �#த� 
ெசலவின�கைள நகரா�சி ெபா&நிதியிலி%>& ெசலC 

ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�.  

ந.க.எ".6464/2016/இ1 
தP�மான எ":- 138 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 

ெபா%' எ": 13    

                          ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி� ெபாறியிய� பிBவி� 

பய�ப#6த;ப�# வ>த வாகன எ".TN69V0913ைய 13 வ%ட�க' ேமலாகி 
வி�டதாM�, வாகன6தி� பராமB;� ெசலCக' அதிகமாகி ெகா"ேட 

இ%;பதாM� வாகன6தி� உதிB பாக�க' கிைட?காத நிைலயி� வாகன6ைத  

ஏல� வி#வத89� �திய வாகன� ெபாலிேரா வாகன� ெகா'Aத� ெசNய 

உ6ேதச ெசலவின� Q.9.00/-இல�ச6தி89  வா�9வத89� நகரா�சி நி�வாக 
ம"டல இய?9ந�, தி%ெந�ேவலி வாயிலாக நகரா�சி நி�வாக இய?9ந�, 

ெச�ைன அவ�களிட� நி�வாக அLமதி ேவ"	 இ>நக�ம�ற தP�மான 

எ".2860, நா':30.11.2017�ப	 ம�ற ஒ;�த� ெபற;ப�#'ள&.   



   இ>நகரா�சி ஆைணயB� அMவலக பய�பா�	89 �திய 

ஈ;� வாகன� ஒ�: வா�9வத89 Q.9.00/- இல�ச6தி89 ம�ற எ".2860, 

நா':30.11.2017�ப	 ம�ற ஒ;�த� ெபற;ப�#'ள&. இ>நகரா�சியான& 
சிற;�நிைல அ>தI6தி� உ'ள காரண6தினா� நகரா�சி ஆைணயாள� 

அவ�க' பய�ப#6&� ெபா%�# ெபாலிேராைவ விட தர� ேம�ப#6த;ப�ட 

Iகா�பிேயா வாகன� ெகா'Aத� ெசNய உ6ேதசி?க;ப�#'ள&.  த8ேபா& 

ஆைணயாள� பய�ப#6தி வ%� வாகன6ைத ெபாறியாள%?9 வழ�கிட 

தP�மானி?க;ப�#'ள&. ேமM� �#த� ெசலவின6 ெதாைக Q.4.00/-இல�ச�  

ம8:� ஏ8கனேவ அLமதி வழ�க;ப�#'ள Q.9.00/-இல�ச� ேச�6& Q.13.00/-

இல�ச� ெசலவின� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தP�மான எ".3455 

நா':31.01.2019 அ�:  ம�ற ஒ;�த� ெபற;ப�#'ள&.  

                   த8ேபா& உ'ளா�சி6 ேத�த� A	C8ற நிைலயி� நக�ம�ற 

தைலவ� பதவிேய8ற நிைலயி� வாகன� இ�லாத நிைலயி� Q.13.00/-
இல�ச6தி89 ஆைணயாள%?9 வாகன� வா�9வத89 ெபாலிேராைவவிட 

Iகா�பிேயா வாகன� வா�9வத89 இ>நக�ம�ற தP�மான எ".3455 

நா':31.01.2019�ப	 ம�ற ஒ;�த� ெபற;ப�#'ள நிைலயி� த8ேபா& 
நக�ம�ற தைலவ� அவ�க<?9 �தியதாக Iகா�பிேயா வாகன� 

வா�9வத89� அத8கான ெசலவின6 ெதாைக Q.15.50/-இல�ச6தி89 9	நP� 

நிதியிலி%>& ெகா'Aத� ெசNவத89 இ>நக�ம�ற தP�மான எ".4545, 

நா':28.02.2022�ப	 ம�ற� ஒ;�த� ெபற;ப�#'ள&.  இ& ெதாட�பாக 
நகரா�சி நி�வாக இய?9ந�, ெச�ைன அவ�களி� க	த� 

ந.க.எ".7645/2022/எ�3, நா'.29.04.2022�ப	 �திய ஒ% SCORPIO ஈ;� வாகன� 

Q.16,82,000/-இல�ச� மதி;பீ�	� வா�9வத89 ஒ;�த� வழ�க;ப�#'ள&. 
எனேவ, வாகன� வா�9வத89 ேதைவ;ப#� �#த� ெசலவின6 

ெதாைகயிைன 9	நP� நிதியிலி%>& ெசலC ெசNதிட ம�ற6தி� அLமதி 

ேவ"ட;ப#கிற&.  

அMவலக 9றி;� :-   

1. நி�வாக நல� க%தி ம�ற� அLமதி?கலா�. 

2. நகரா�சி நி�வாக இய?9ந�, ெச�ைன அவ�களி� க	த� 

ந.க.எ".1725/2022/எ�3, நா'.24.05.2022�ப	 வாகன6திைன 

நகரா�சி நி�வாக இய?9நகர6திலி%>& ெமா6தமாக 

மேக>திரா நி:வன6திட� ெகா'Aத� ெசNதிடC�, 

அத8கான ெதாைகயிைன ச�ம>த;ப�ட நகரா�சிக' 

ேநர	யாக மேக>திரா நி:வன6திட� ெசM6&மா: 

ெதBவி?க;ப�#'ளைதX� ம�ற� அLமதி?கலா�. 

3. வாகன� வா�9வத89 ஆ9� �#த� ெசலவின6 

ெதாைகயிைன நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� A�அLமதி 



ெப8: மேக>திரா நி:வன6தி89 ெதாைகயிைன 

ெசM6&வத89 ம�ற� அLமதி?கலா�.  

4. ேம8க"ட வாகன� வா�கிய பி�� அத8காக ஆ9� �#த� 
ெசலவின�கைள நகரா�சி ெபா& நிதியிலி%>& ெசலC 

ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�.  

ந.க.எ".6464/2016/இ1 
தP�மான எ":- 139 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 

ெபா%' எ": 14    

                        இ>நகரா�சி அMவலக6தி� அைம>&'ள 82.5KVA Kiriloskar 

Generator—� அ	?க	 ப�&க' ஏ8ப�# வ%கி�றன.  ஆைகயா� ெஜனேர�ட� உ'ள 

ப�&கைள சBெசNX� பணி?9 ஆ9� ெசலவின6 ெதாைக Q.30,000/--?9 ம�ற6தி� 
அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&.   

அMவலக 9றி;� :-   
          ெபா&நிதியிலி%>& ெசலC ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�. 

தP�மான எ":- 140 

தP�மான�:-   அLமதி?க;ப�ட&. 

ெபா%' எ": 15    

                        ேகாவி�ப�	 நகரா�சியி� நகர�களி� gNைம?கான ம?க' 

இய?க6தி�ப	 “என& 9;ைப – என& ெபா:;�” எ�பைத ெபா&ம?க', ப'ளி மாணவ, 
மாணவிய�க', த�னா�வல�க', 9	யி%;ேபா� நலVச�க�க', மகளி� $ய உதவி 9� 

உ:;பின�க' ஆகிேயா�க<?9 விழி;�ண�C ஏ8ப#6தி 9;ைபக' உ%வா9� 

இட6திேலேய அவ8ைற தர�பிB6& 9;ைப உ%வா?9பவ�க' வழ�க 11.06.2022 Aத� 
சிற;� Aகா�க' நைடெப8: வ%கிற&.  

   இத� ஒ% ப9தியாக ெநகிழி பய�பா�ைட A8றிM� ஒழி?9� 

ெபா%�# மா"�மி9 தமிழக Aத�வB� “மீ"#� மnச;ைப” எ�பைத 

ெபா&ம?க<?9 விழி;�ண�C ஏ8ப#6&� வ"ண� வ P#க' வணிக நி:வன�க', 

ப'ளிகளி� “மீ"#� மnச;ைப” வாசக� உ'ள I	?க�க' ம8:� விழி;�ண�C 

&"# பிர$ர�க' கீEக"ட எ"ணி?ைககளி� அVச	6& விழி;�ண�C ஏ8ப#6&� 

ெபா%�# ேதைவ;ப#கிற&. 

1. மீ"#� மnச;ைப விழி;�ண�C ம�	கல� I	?க� .. 15,000 

2. ெகாேரானா Aககவச� க�டாய� ம�	கல� I	?க�  .. 15,000 

(த8ேபா& மீ"#� ெகாேரானா ேநாயாளிகளி�   எ"ணி?ைக 16.06.2022 Aத� 

அதிகB6& வ%வதா� --- ெகாேரானா ேகI ெமா6த�—19) 

3. மnச;ைப விழி;�ண�C ம�	கல� ேநா�oI   ..  30,000 

 
               இ& ெதாட�பாக நகரா�சி நி�வாக ம"டல இய?9ந� அவ�க' 

ந.க.எ".1603/2022/ஆ4, நா':11.05.2022M� ம8:� ெச�ைன நகரா�சி நி�வாக இய?9ந� 



அவ�க' ந.க.எ".17086/2022/எV1 நா':29.06.2022� இ& ெதாட�பாக ெதாட� 

நடவ	?ைகக' உட� ேம8ெகா'ள அறிCைர வழ�கிX'ளத�ப	 இைவகைள 

��#றC ச�க�களி� `ல� அVச	?க நடவ	?ைக ேம8ெகா'ள விைல;�'ளி 

ெபற;ப�டதி� கீEக"டவா: வர;ெப8:'ள&. 

 

வ. 
எ". 

ேநா�oI விபர� 

நி:வன� ெபய� ம8:� விைல விபர� 

Kovilpatti Small 
Scale Industries 

Service  Industrial  
Co—operative 
Society  Ltd.,  
Ind.No.TUTI.9  
86A/7 Muthu 

Complex,  New 
Road,  Kovilpatti-

628501 

The Thoothukudi 
District Hi—Tech 
Printing and allied  
service industrial  

co-operative  
society Ltd., 

IND.NO.TUITI—5.     
2  Mudukku Street,   

South  Bazaar,   
Kovilpatti—628 

501. 

Tirunelveli 
District Multi 

Purpose Service  
Industrial  Co-

operative 
Society  Ltd., 

IND.NO.TNY-2  
67/5, Dashspeek 

Complex 
Perumal  west  

car Street, 
Tirunelveli jn-

627001. 

  விைல Q. 
(+GST 18%) 

விைல Q. 
(+GST 18%) 

விைல Q. 
(+GST 18%) 

1. ேநகிழி பய�பா�ைட 
தவி�6& மnச;ைப  
உபேயாக6திைன 
பய�ப#6&� விழி;�ண�C 
ம�	 கல� ேகா�ட� 
I	?க�க'.  

15.00 15.50 16.00 

2. ெகாேரானா விழி;�ண�C 
9றி6த Aக?கவச�  
க�டாய� ம�	 கல� 
I	?க�க' 

15.00 15.50 16.00 

3. மnச;ைப விழி;�ண�C 

ம�	கல� ேநா�oIக'  (4 
ப?க� ெகா"ட&) 

7.00 7.50 8.00 

            எனேவ அவசர, அவசிய ேதைவைய A�னி�# ேம8க"ட விழி;�ண�C 

I	?க� ம8:� &"# பிர$ர�க' அVச	?க நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� 

A�அLமதி ெப8: பணி உ6திரC Kovilpatti Small  Scale  Industries Service Industrial  Co—

operative Society  Ltd.,  Ind.No.TUTI.9  Kovilpatti – 628501.   நி:வன6தி89 வழ�கியைம?9 

அLமதிX� இத� ெபா%�# ஏ8ப#� உ6ேதச ெசலவின6 ெதாைக Q.8.00 இல�ச6தி89 
ம�ற அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&. 

அMவலக 9றி;� :-  ம�ற� அLமதி?கலா�. 

ந.க.எ".1608/2022/எV1 
தP�மான எ":- 141 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
 
 



 
ெபா%' எ": 16    
                       இ>நகரா�சி ெபாறியிய� பிBவி� பராமB;பிM'ள வாகன 

எ".TN69AV3622 வாகன6தி8கான இ�Ipர�I A	வைடவதா� 2022-2023� ஆ"# 

இ�Ipர�I ஆ9� ெசலவின6ெதாைக Q.12286/-ைய United India Insurance Limited 

Kovilpatti நி:வன6தி89 ப�	ய�ெதாைக வழ�9வத89 ம�ற6தி� அLமதி 

ேவ"ட;ப#கிற&.  

அMவலக 9றி;� :-   

1. ம�ற� அLமதி?கலா�. 
2.ேம8க"ட பணியி� அவசர, அவசிய� க%தி நக�ம�ற       

 தைலவ�    அவ�களி� A�அLமதி ெப8: ெதாைக    

 வழ�கியைத ம�ற� அLதி?கலா�.  

ந.க.எ".1971/2022/இ1 
தP�மான எ":- 142 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 

ெபா%' எ": 17 
   ேகாவி�ப�	 நகரா�சி அMவலக6தி� ெபா%6த;ப�#'ள க"காணி;� 

ேகமரா ம8:� இைண;� வட�க', பதி;� க%வி ப�&க' நP?கி சB ெசNX� பணி?9 

கீE?க"டவா: விைல;�'ளிக' ெபற;ப�#'ளன.     

1. Solarstone Technologies Tenkasi .. 18,644/-  9ைறC 

2. Abi Energy Corp.  Puliyangudi .. 21,000/-  அதிக� 

   வர;ெப8:'ள 2 விைல;�'ளிகளி� 9ைறவான விைல;�'ளி 

ெகா#6&'ள Solarstone  Technologies Tenkasi நி:வன6தி� விைல;�'ளிைய ஏ8க 

ம�ற6தி� அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&.  

அMவலக 9றி;� :-  ம�ற� அLமதி?கலா�. 

ந.க.எ".1811/2022/இ1 
தP�மான எ":- 143 

தP�மான�:- அLமதி?க;ப�ட&. 

 

ெபா%' எ": 18 
       இ>நகரா�சி ெபா&;பிBவிM'ள UPS?9 �தியதாக UPS Battery 

ெபா%6&� பணி?9 கீE?க"டவா: விைல;�'ளிக' ெபற;ப�#'ளன.  

 

1. Sojourner Compters, Kovilpatti .. 75,000/-  9ைறC 

2. Thomson Electronics & Computers, 

Kovilpatti 
.. 76,000/-  அதிக� 

   வர;ெப8:'ள 2 விைல;�'ளிகளி� 9ைறவான விைல;�'ளி 

ெகா#6&'ள Sojourner Computers, Kovilpatti நி:வன6தி� விைல;�'ளிைய ஏ8க 

ம�ற6தி� அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&.  

அMவலக 9றி;� :-  ம�ற� அLமதி?கலா�. 



ந.க.எ".1800/2022/இ1 
தP�மான எ":- 144 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 

ெபா%' எ": 19 
     இ>நகரா�சி ெபாறியிய� பிBவிM'ள வாகன எ".TN69AV3622� உ'ள 

ேப�டB ப�தைட>& இய?க A	யாத நிைலயி� உ'ளதா� ப�தைட>த ேப�டBைய 

அக8றிவி�# �தியதாக வா�கி ெபா%6&� பணி?9 Q.8000/-?9 ம�ற6தி� அLமதி 
ேவ"ட;ப#கிற&.   

அMவலக 9றி;� :-  ம�ற� அLமதி?கலா�. 

ந.க.எ".1971/2022/இ1 
தP�மான எ":- 145 

தP�மான�:- அLமதி?க;ப�ட&. 

 

ெபா%' எ": 20 
     இ>நகரா�சி ெபாறியிய� பிBC பராமB;பிM'ள வாகன எ". 

TN69AV36228?9 �தியதாக ேப�டB வா�கி ெபா%6&� பணி?9 கீE?க"டவா: 

விைல;�'ளிக' வர;ெப8:'ளன.  

1. New Sun Power Life Battery Centre, 
Kovilpatti 

.. 7300/- 9ைறC 

2. Exide Saes & Service, Kovilpatti .. 7500/- அதிக� 
3. KPS Battery Centre, Kovilpatti .. 7600/- அதிக� 

   வர;ெப8:'ள 3 விைல;�'ளிகளி� 9ைறவான விைல;�'ளி 
ெகா#6&'ள New Sun Power Life Battery Centre, Kovilpatti நி:வன6தி� 
விைல;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&.  
அMவலக 9றி;� :-  

1. ம�ற� அLமதி?கலா�. 
2. பணியி� அவசர, அவசிய� க%தி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�களி� A�அLமதி ெப8: பணி?9 ேவைல உ6திரC 
வழ�கியைத ம�ற� அLமதி?கலா�.  

ந.க.எ".1971/2022/இ1 
தP�மான எ":- 146 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 21 
     ேகாவி�ப�	 நகரா�சி?9�ப�ட சித�பரா�ர� உர?கிட�கி� FSTP 

அைம?க;ப�# ெசய�ப�# வ%கி�றன.  அத8கான Water act, Air act8?கான   க�டண6 
ெதாைகைய ெசM6த TNPCB, g6&?9	 அவ�களா� க	த� வாயிலாக 
ெதBவி?க;ப�ட&.  ஆைகயா� Water act, & Air act8?கான க�டண ேக�� ெதாைக 

Q.43600/-ைய District Environmental Engineer TNPCB Tuticorin அவ�க<?9 DDயாக 
ெசM6த ம�ற6தி� அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&.   
அMவலக 9றி;� :-   

1. ம�ற� அLமதி?கலா�. 



2. பணியி� அவசர, அவசிய� க%தி ம�ற ஒ;�தைல எதி�ேநா?கி 
நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� A�அLமதி ெப8: ெதாைக 
ெசM6தியைத ம�ற� அLமதி?கலா�.  

ந.க.எ".4006/2018/இ1 
தP�மான எ":- 147 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 22 
     இ>நகரா�சி அMவலக6திM'ள அைன6& இ%?ைகக<� உைட>&�, 
வய�க' அ:>& பயன8ற நிைலயிM'ள 52 எணி?ைகயிலான இ%?ைககைள சB 
ெசNX� பணி?9 கீE?க"டவா: வர;ெப8:'ளன.  

1. A.ேச&ராம�, ேகாவி�ப�	  .. 62,840/- 9ைறC 
2. S.9மா�,  ேகாவி�ப�	  .. 70,350/- அதிக� 

                   வர;ெப8:'ள 2 விைல;�'ளிகளி� 9ைறவான விைல;�'ளி 
ெகா#6&'ள A.ேச&ராம�, ேகாவி�ப�	 அவ�களி� விைல;�'ளிைய ஏ8க 
ம�ற6தி� அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&.  
அMவலக 9றி;� :-   

                    1. ெபா& நிதியிலி%>& ெசலC ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�. 

   2.  ேம8க"ட பணிைய ெசNவத89 நக�ம�ற தைலவ�  

                      அவ�களி� A�அLமதி ெப8: ேவைல உ6திரC  

                      வழ�கியைதX�,  பணி A	?க;ப�#'ளதா� பணி?9  

                      ப�	ய� ெதாைக வழ�கியைதX� ம�ற� அLமதி?கலா�.   

தP�மான எ":- 148 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 23 
       தமிழக AதலைமVச� அவ�க' வ%ைகையெயா�	 ேகாவி�ப�	 
நகரா�சி ப9திகளி� நைடெப8: வ%� தி�ட;பணிக' நாளிதEகளி� விள�பர� 
ெசNய;ப�#'ள&. ஆைகயா� தி�ட;பணிக' ெவளியி�ட ப6திB?ைக நி:வன�க<?9 

ப�	ய� ெதாைகயிைன Kal Publications Private Limited,  Q.31,920/-The Daily Thanthi Q.39,480/-
-, Express Publications (Madurai) Private Limited Q.25,200/- மாைல தமிழக� Q.15750/- ஆகிய 
நி:வன6தி89 ப�	ய� ெதாைககைள வழ�9வத89 ம�ற6தி� அLமதி 
ேவ"ட;ப#கிற&. 
அMவலக 9றி;� :-   

1. ம�ற� அLமதி?கலா�. 
2. ேம8க"ட ப6திB?ைக நி:வன�க<?9 நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�களி� A�அLமதி ெப8: ெதாைக ெசM6தியைத ம�ற� 
அLமதி?கலா�.  

ந.க.எ".3990/2021/இ1 
தP�மான எ":- 149 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 



ெபா%' எ": 24 
         ேகாவி�ப�	 நகரா�சி?9�ப�ட 36 வா�#களி� ெமா6த� 43000 
வBவிதி;�க' உ'ளன. ேம8ப	 வBவிதி;�க<?9 ெசா6&வB சரீாNC A	>த 

நிைலைமயி� வBதார�க<?9 Special Notice சா�� ெசNய ேவ"	ய& உ'ள&. எனேவ 

43000x2 = 86000 Sheet Special  Notice எ#?க த8ேபா& ேபாதிய கணினி வசதி 

இ�லாததாM� வ P" காலதாமத� ஏ8ப#வதாM�, ேம8ப	 Notice சா�� ெசN& 

அறி?ைகயிைன ேமலதிகாBக<?9 சம�;பி?க ேவ"	X'ளதாM�, ெசா6&வB 

$ண?கமி�றி வp� ெசNய ேவ"	X'ளதாM�, காலதாமதமி�றி Special Notice அர$ 

Society  வாயிலாக Print ெசN& வா�கC�, இத8கான ெசலC ெதாைக?9� ம�ற 

அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&.   

அMவலக 9றி;� :-   

1. ம�ற� அLமதி?கலா�. 

2. அவசர அவசிய� ஆைகயா� ம�ற தP�மான� எதி�பா�6& 
நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� A�அLமதி ெபற;ப�டைதX� 

அLமதி?கலா�.  

தP�மான எ":- 150 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 25 
                ேகாவி�ப�	 நகரா�சி?9�ப�ட தினசB ச>ைத ப�தைட>& 50 

ஆ"#க<?9 ேமலாகி உ'ளதா� அதைன இ	6&வி�#  கைலஞ� நக�;�ற                 

ேம�பா�# தி�ட� 2022—23� �தியதாக தினசB ச>ைத க�#வத89 

தயாB?க;ப�ட மதி;பீ�#6 ெதாைக Q.10.00/-ேகா	?9 க�#வத89� நகரா�சி 

நி�வாக இய?9ந�, ெச�ைன அவ�க<?9 தி�ட;பிேரரைண சம�;பி;பத89� 
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!!!!இ�நகரா�சி
��ப�ட ப�திகள�� கீ��றி�ப����ள ப��யலி� உ�ள நப�கள�� 

���ப க� !திேயா� உதவ�$ெதாைக, வ�தைவ உதவ�$ெதாைக ம()� கணவனா� 

ைகவ�ட�ப�ேடா� உதவ�$ெதாைக ெப)வத(காக ச!தாய அைம�பாள-� �றி�ப��ப� 



.திதாக வ)ைம
ேகா�� ப��யலி� இைண
க வ�/ண�ப� சம��ப�
க�ப���ள0. எனேவ 

இவ�கைள வ)ைம
ேகா���ப��யலி� ேச�
க ம�ற$தி� அ2மதி ேவ/ட�ப�கிற0.  

1 10 ம3னா ேஜாதிமண� 283/82ஏ வ�7வ� நக� 6வ0 ெத8 12 5850 
2 11 மா.வ�
ேடா-யா மா-ய�ப� 14/28 கடைல
கார$ெத8 ச�0 1 12 5851 
3 28 தனெல�9மி மாடசாமி  34வ :ரவா;சிநக�/ 4வ0ெத8 12 5852 
4 28 மா-!$0 ர$தின� 20சி வ :ரவா;சிநக�/ 4வ0ெத8 12 5853 
5 28 அ மா-ய�மா� அழகி-சாமி 27ப� கதிேரச� ேகாவ�� 6வ0ெத8 12 5854 

6 28 ! மா=>வ- 
!$0�பா/� கதிேரச� ேகாவ�� 4வ0ெத8 12 5855 

7 28 கா  ேகா?சைட 
அ@யனா� 

காள�ய�ப� கதிேரச� ேகாவ�� 5வ0ெத8 12 5856 
8 28 ! !$த�மா� !8க� 28 கதிேரச� ேகாவ�� 4வ0ெத8 12 5857 
9 28 !8க�  வ :ரவா;சிநக�/  12 5858 
10 28 ! !8கெல�9மி !8க� 34வ :ரவா;சிநக�/ 4வ0ெத8 12 5859 
11 28 ேசா   க�தசாமி ேசாம9�தர� கதிேரச� ேகாவ�� 3வ0ெத8 12 5860 

12 28 ஊ ஜானகி ஊ�காவல� 12அ வ :ரவா;சிநக�/ 4வ0ெத8 12 5861 

13 28 ! மா-ய�மா� !8க� கதிேரச� ேகாவ�� 6 வ0ெத8 12 5862 

14 28 அ@ய�மா� பா�ராB 
 42ஜி கதிேரச� ேகாவ�� 9 

வ0ெத8 
12 5863 

15 28 பா !$0 க(பக� பால9�ப�ரமண�ய� 30அ வ :ரவா;சிநக�/ 1வ0ெத8 12 5864 

16 28 நா த கமா-ய�ப� நாகராஜ� 34வ :ரவா;சிநக�/ 2வ0ெத8 12 5865 

17 28 த சரவண� த2>ேகா� 38 கதிேரச� ேகாவ�� 3 வ0ெத8 12 5866 

18 28 ராேஜ�திர� ேவ�சாமி 4அ கதிேரச� ேகாவ�� 5 வ0ெத8 12 5867 

19 28 ! மகாெல�9மி க/ெப !8க� வ :ரவா;சிநக�/ 2 வ0ெத8 12 5868 

20 28 ேஜ அ�ேதாண�ராB ெஜகநாத� 12/16கதிேரச� ேகாவ�� 2 வ0ெத8 12 5869 

21 28 ஆ ஆDைட$தா@ ஆ)!கபா/�ய� வ :ரவா;சிநக�/ 6 வ0ெத8 12 5870 

22 28 த ேகாமதி த கசாமி 29 கதிேரச� ேகாவ�� 6 வ0ெத8 12 5871 

23 28 மா-ய�ப� !$ைதயா 18/4 கதிேரச� ேகாவ�� 6 0ெத8 12 5872 

24 28 ர  ெவ கடல�9மி ரேமE 16அ கதிேரச� ேகாவ��1 வ0ெத8 12 5873 

25 28 ரா ச கர�மா� ராமசாமி 31அ கதிேரச� ேகாவ��6 வ0ெத8 12 5874 

26 28 ேப !8க� ேப?சி!$0 29 கதிேரச� ேகாவ�� 5வ0ெத8 12 5875 

27 28 மா ச கர9�. மா-ய�ப� 36அ வ :ரவா;சிநக�/ 3வ0ெத8 12 5876 

28 28 மா-ய�ப� ேசாைலய�ப� 22அ  கதிேரச�ேகாவ��4வ0ெத8 12 5877 

29 28 பா !$0�பா/� பாைல$ேதவ� 15�  வ :ரவா;சிநக�/ 4வ0ெத8 12 5878 

30 28 F சி�ன
��� F�பா/� 20அ வ :ரவா;சிநக�/ 4வ0ெத8 12 5879 

31 28 ! ேகாகிலா கணவ� இ�ைல 29  கதிேரச�ேகாவ��6வ0ெத8 12 5880 

32 28 அ ச கரவ�D அ8ணா?சல� 2அ  கதிேரச�ேகாவ��3வ0ெத8 12 5881 

33 28 க(பகவ�லி ஆDைடய�ப� 2  கதிேரச�ேகாவ��5வ0ெத8 12 5882 

34 28 ம3 ெச�வ� ம3�ராB 2அ  கதிேரச�ேகாவ��3வ0ெத8 12 5883 



35 28 ேவ கனகெல�9மி ேவ�சாமி 4அ வ :ரவா;சிநக�/ 5வ0ெத8 12 5884 

36 28 த மாட$தி த ைகயா 8சி  வ :ரவா;சிநக�/ 1வ0ெத8 12 5885 

37 28 பால9�ப�ரமண�ய� ச
கைர 8�  வ :ரவா;சிநக�/ 1வ0ெத8 12 5886 

38 28 த க8�பாய� த கேவ� 37எ� வ :ரவா;சிநக�/ 1வ0ெத8 12 5887 

39 28 பா மா-ய�மா� பா/�யன 18  கதிேரச�ேகாவ��2வ0ெத8 12 5888 

40 28 ம க(பக� க/ண� 19சி கதிேரச�ேகாவ��10வ0ெத8 12 5889 

41 28 !8க� ல�9மண� 8ப� 2  வ :ரவா;சிநக�/ 1வ0ெத8 12 5890 

42 28 ேவ !8க� ேவ�சாமி 4அ1 கதிேரச�ேகாவ��5வ0ெத8 12 5891 

43 28 கா த க!$0 காள�!$0 32அ கதிேரச�ேகாவ��4வ0ெத8 12 5892 

44 28 0ைரராB ெப8மா� 8சி   வ :ரவா;சிநக�/ 1வ0ெத8 12 5893 

45 28 க ெச�ல$தா@ க�தசாமி 38/2   வ :ரவா;சிநக�/ 1வ0ெத8 12 5894 

46 28 ம;9ளா 9�ப�ரமண�ய� 13/8   வ :ரவா;சிநக� 6 வ0ெத8 12 5895 

47 28 க.வ�ள�ய�மா� க/ண� 15 கதிேரச� ேகாவ�� ெத8 12 5896 

48 28 0.மாலதி அ@யா?சாமி 37ப� வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5897 

49 28 ெச.ப$மின� ெச�வராB 37 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5898 

50 28 சர>வதி 9�ப�ரமண�ய� 57 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5899 

51 28 ெச�வ� !8க� 
ஓ�ச
தி 1வ0 ெத8 வ :ரவா;சி 

நக�  
12 5900 

52 28 த க� ேகா�ைடசாமி 63 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5901 

53 28 !$0மா- மா-!$0 28 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5902 

54 28 ராேஜ>வ-  மா-!$0 37எ? வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5903 

55 28 பா/�ெச�வ� ெச�வராB 30ஏ வ :ரவா;சி நக� 9வ0 ெத8 12 5904 

56 28 �8ல�9மி ெச/பகராB 
40 ஓ�ச
தி 1வ0 ெத8, வ :ரவா;சி 

நக� 
12 5905 

57 28 !$0மா- பால9�ப�ரமண�ய� 40ஏ2/ வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 5906 

58 28 ப�?ைசயா 9�ப�ரமண� 30ஏ வ :ரவா;சி நக� 9வ0 ெத8 12 5907 

59 28 க�யாண� ரேமE 37/01 கதிேரச� ேகாவ�� ெத8 12 5908 

60 28 9�.$தா@ ச/!ைகயா 
54ப� கதிேரச� ேகாவ�� 1வ0 

ெத8 
12 5909 

61 28 .Eபவ�ள� ராேஜ�திர� 39எ வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5910 

62 28 பா;சாலி �8நாத� 18சி வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 5911 

63 28 ெபா�2ெகா� மா-!$0 கேணச� 
54சி கதிேரச� ேகாவ�� 1வ0 

ெத8 
12 5912 

64 28 வச�தா கி8Eண� 18எ வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5913 

65 28 ராBமா- மா-?ெச�வ� வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5914 

66 28 அழ�ல�9மி மா-?ெச�வ� 
46எ கதிேரச� ேகாவ�� 3வ0 

ெத8 
12 5915 

67 28 இச
கிய�மா� ரா! 29 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5916 



68 28 ச கிலி மாட$தி மா-?ெச�வ� 54� கதிேரச� ேகாவ�� ேரா� 12 5917 

69 28 ெபா�ேதவ� க8�பசாமி 
18சி கதிேரச� ேகாவ�� 1வ0 

ெத8 
12 5918 

70 28 சீ.ேரHகா சீன�வாச� 37/சி வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5919 

71 28 இ.�8வ�மா� இ8ள�ப� 59 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5920 

72 28 மா-ய�மா� !8க� 
202/44ப� வ :ரவா;சி நக� 1வ0 

ெத8 
12 5921 

73 28 மா.உமா மா-!$0�பா/� 12 வ :ரவா;சி நக� 9வ0 ெத8 12 5922 

74 28 !8ேக>வ- பால9�ப�ரமண�ய� 
39எ வ :ரவா;சி நக� ஓ� ச
தி 

1வ0 ெத8 
12 5923 

75 28 !.ெச�வ� !8க� 58 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5924 

76 28 சர/யா அ@யனா� 58  வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5925 

77 28 ெசா�ண ல�9மி மா-ெச�வ� 37/1 கதிேரச� ேகாவ�� ெத8 12 5926 

78 28 ராேஜ>வ- ராம?ச�திர� 23 வ :ரவா;சி நக� 5வ0 ெத8 12 5927 

79 28 !$0ல�9மி ெகா�ைபயா 37ப� வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5928 

80 28 ரா.மேனாகர� ராமா2ஜ� 57 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5929 

81 28 வ :ரல�9மி ��� 37 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5930 

82 28 ச
தி ேகாப�ராB 37 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5931 

83 28 .வேனEவ- நாகராB 72ஏ10இ கதிேரச� ேகாவ�� ெத8 12 5932 

84 28 க(பக� த கமா-ய�ப� 
72ஏ10இ வ :ரவா;சி நக� 1வ0 

ெத8 
12 5933 

85 28 ச கேர>வ- ரேமE 37சி கதிேரச� ேகாவ�� ெத8 – 1 12 5934 

86 28 ெந�ைலவ�D ராமச�திர� 
23 கதிேரச� ேகாவ�� ெத8 – 5 & 

6 
12 5935 

87 28 மா-ய�மா� சரவண� 8எ� வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5936 

88 28 ரா.தனல�9மி ராம?ச�திர� 46ஏ2 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5937 

89 28 9�.ல�சமி !8க� 35 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5938 

90 28 ப�ேரமா ேவ�!8க� 35ஏ-1 வ :ரவா;சிநக� 1வ0 ெத8 12 5939 

91 28 ெசலவல�சமி மா-ய�ப� 42 வ :ரவா;சி நக� 12 5940 

92 28 க8�பாய� த கேவ� 11-37N வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5941 

93 28 ச�திரல�9மி 9�.ராB 22ஏ வ :ரவா;சி நக� 3வ0 ெத8 12 5942 

94 1 வ�ஜயல�9மி வரதராB 43ஏ5 ஜ:வா ெத8, கா�திநக� 12 5943 

95 28 மா-ய�மா� பா/�ய� 18 எ� வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 5944 

96 28 உமா ல�9மண� 18 எ� வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 5945 

97 1 காள :>வ- 9டைல 
23ப� ஜ:வாநக� கா�திநக� 2வ0 

ெத8 
12 5946 

98 28 மகாராண� ச�தன�பா/� 36 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5947 

99 28 தாய�மா� 
கா கிர> 
பா/�ய� 

ஓ� ச
தி 1வ0 ெத8 வ :ரவா;சி 
நக� 

12 5948 

100 28 ச கர�மா� க8$த�பா/� வ :ரவா;சி நக�  12 5949 



101 28 ேவ.ேலாகநாயகி ச
திேவ� 8ஜி2 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5950 

102 28 சர>வதி !$0பணபதி 39 ஓ� ச
தி ெத8 வ :ரவா;சி நக�  12 5951 

103 28 ெபா/H$தா@ Fேலாக�பா/�ய� 41 கதிேரச� ேகாவ�� ெத8 12 5952 

104 28 !8கல�சமி அ-யநாக� 41 கதிேரச� ேகாவ�� ெத8 12 5953 

105 28 மேனா�மண� ஆ)!க� 
1ஸJ /30ஸJ  கதிேரச� ேகாவ�� 8வ0 

ெத8 
12 5954 

106 28 ச
கேதவ� ச கரபா/�ய� 40 ஓ� ச
தி ெத8 வ :ரவா;சி நக� 12 5955 

107 28 மாதவ� ெபா/H0ைர 37ஜி வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5956 

108 28 ெச�ல0ைர?சி 9டைல!$0 37ப� வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5957 

109 28 ேப?சிராண� மா-ய�பராB 37/ப�1ஏ வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5958 

110 28 அ�னல�9மி !8க� 35 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5959 

111 28 மா-ய�மா� ேகா�ைடசாமி 19 கதிேரச� ேகாவ�� 3வ0 ெத8 12 5960 

112 28 ச��தலா �8சாமி 17ப� வ :ரவா;சி நக� 3வ0 ெத8 12 5961 

113 28 க8�பசாமி ர$தின� 98இ/1 கதிேரச� ேகாவ�� ெத8 12 5962 

114 28 பா.வ�ஜயராண� பால9�ப�ரமண�ய� 8� வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5963 

115 1 9.கட(கைர 9�ைபயா 
41 ஜவஹ�லா� ேந8 ெத8, 

கா�திநக� 
12 5964 

116 28 மா.சா�தி மா-ய�ப� 18ப� வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 5965 

117 28 ஆ)!க$தா@ மாடசாமி 57/2 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5966 

118 28 !.!$0மாலதி !$0
�மா� 62-16 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5967 

119 28 ந�தின� காள�ராB 
36சி கதிேரச� ேகாவ�� 3வ0 

ெத8 
12 5968 

120 28 !$0ல�9மி ெச/பகராB 
57/2ஏ கதிேரச� ேகாவ�� ெத8, 
வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 

12 5969 

121 1 சர>வதி 9டைலமண� 23ஏ5 நடராஜ.ர� 7வ0 ெத8 12 5970 

122 28 ெச/பகவ�லி மா-ராB 40ஏ வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5971 

123 28 ேகாமதி ெகா$தாள!$0 36 வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 5972 

124 14 ப�ரமிளாேதவ� ர$ன�மா� 29 ேரா�-
> ெத8 12 5973 

125 28 
ெவ கேட>வ- (எ) 
ப�8�தா ச/!
கன� 

!8க� 35ஏ1.51 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5974 

126 14 �8வ�மா� சரவண�மா� 31/1 ேரா�ட-
> ெத8 12 5975 

127 28 வன�தா ராம?ச�திர� 43.56 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5976 

128 28 ெச/பகவ�லி ேவ�!8க� 28சி கதிேரச� ேகாவ�� ெத8 12 5977 

129 24 B.உமா பா�வதி பாலாஜி வ�7வ�நக� 1வ0 ெத8 12 5978 

130 28 காள�ய�மா� ேவ��மா� 
40ஏ-1 கதிேரச� ேகாவ�� 1வ0 

ெத8 
12 5979 

131 28 ெவ�ள$தா@ !$ைதயா 
24QBC கதிேரச� ேகாவ�� 6வ0 

ெத8 
12 5980 

132 18 ச�திரா மாடசாமி  ெத�ப
�ள$ெத8 12 5981 

133 28 கி.வரதராஜ� கி8Eணசாமி 69சி வ :ரவா;சி நக� 4வ0 ெத8 12 5982 



134 28 ச.9�.$தா@ ச/!ைகயா 72BG வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5983 

135 28 ேகா! ச/!கேவ� 29 கதிேரச� ேகாவ�� 1வ0 ெத8 12 5984 

136 28 மாலதி மா-ய�ப� 
17ஏ கதிேரச� ேகாவ�� 2வ0 

ெத8 
12 5985 

137 28 !$0மா- ராமகி8Eண� 21சி வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 5986 

138 28 ேத.ெபா�2$தா@ ேதவராஜ� 
15ஏ1 கதிேரச� ேகாவ�� ெத8 

1வ0 ெத8 
12 5987 

139 28 மா.மா=>வ- மாடசாமி 
254 கதிேரச� ேகாவ��  1வ0 

ெத8  
12 5988 

140 28 த.ெஜயல�9மி த கபா/� 60ஏ1 வ :ரவா;சி நக�  12 5989 

141 28 ம..>ப� மேனாகர� 57 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5990 

142 28 �.ச கர� �8சாமி 13 வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 5991 

143 28 !.தாமைர?ெச�வ�  
72ஏ கதிேரச� ேகாவ�� ெத8, 
வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8  

12 5992 

144 28 ேத.ெஜயல�9மி ேதசி �ராஜ� 16 வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 5993 

145 28 ெச.சீதால�9மி ெச�வராB 16ஏ வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 5994 

146 28 �.சீதால�9மி �8சாமி 40ஏ1 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5995 

147 28 ராமல�9மி ராம� 18�3/46 வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 5996 

148 28 ேவ.ேஜாதில�9மி ேவL?சாமி 8ப�/5 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5997 

149 1 9.!8க� 9�ைபயாேதவ� 
184 L5 நடராஜ.ர� ெத8 -3 கிழ
� 

ப�தி 
12 5998 

150 28 !ன�யல�9மி க(பகராB 38ப� வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 5999 

151 28 சரவண$தா@ மா-!$0 38ஏ வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6000 

152 28 ெச�வ� !8க� 
15 ஓ� ச
தி ெத8, வ :ரவா;சி நக� 

1வ0 ெத8 
12 6001 

153 28 தனல�9மி ெச�தி��மா� 
69ப� கதிேரச� ேகாவ�� ேரா� 
வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 

12 6002 

154 28 காள�ய�மா� ச�திர� 
33ப� கதிேரச� ேகாவ��  
வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 

12 6003 

155 28 9�.ல�9மி !8க� 31 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6004 

156 28 சி$ரா ேதவ� பழன�?சாமி 10ப� வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 6005 

157 28 மா.காய$-ேதவ� மா-ய�ப� 22ஏ பாரதிநக� 4வ0 ெத8 12 6006 

158 28 ப.ச/!க$தா@ பழன�?சாமி 10ஏ-2 வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 6007 

159 28 கைலயரசி க8�பசாமி 18F/25 வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 6008 

160 28 த.சரமா-ய�மா� த கமா-ய�ப� 10 கதிேரச� ேகாவ�� ெத8 12 6009 

161 28 9.க(பகவ�ள� 9�ப�ரமண�ய� 51 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6010 

162 28 ஆ.பா�பா ஆேரா
கியசாமி 41ப� வ :ரவா;சி நக� 3வ0 ெத8 12 6011 

163 28 ம-ய ெஜயா ப�ரா�சி> ேசவ�ய� 8 கதிேரச� ேகாவ�� 3வ0 ெத8 12 6012 

164 28 ல�9மி அழக�ப� 9 வ :ரவா;சி நக� 10 வ0 ெத8 12 6013 

165 28 ச.!$0ல�9மி ச/!க� 
161 கதிேரச� ேகாவ�� ப$தாவ0 

ெத8 
12 6014 



166 28 !.மேகEவ- !8க� 54 கதிேரச� ேகாவ�� ெத8 12 6015 

167 28 த.ப�-யா த ைகயா 8சி கதிேரச� ேகாவ�� 1வ0 ெத8 12 6016 

168 28 த.மா-ய�மா� த கராB 
21ப� கதிேரச� ேகாவ�� 3வ0 

ெத8 
12 6017 

169 28 9�.ல�9மி மா-ய�ப� 15 வ :ரவா;சி நக� 3வ0 ெத8 12 6018 

170 28 ரா.சீதால�9மி ராஜேகாபா� 75/15ப� வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6019 

171 28 ேவ.கி8Eணேவண� ேவ�சாமி 216 கதிேரச� ேகாவ�� ெத8 1 12 6020 

172 28 ப�ேரமா சீ$தாராம� 
66/ஏ1-218 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 

ெத8 
12 6021 

173 28 சி.!$த�மா� சி�னக8�பசாமி 23சி வ :ரவா;சிநக� 1வ0 ெத8 12 6022 

174 28 ஹ.ராஜெல�9மி ஹ-ராம� 
28பJ(3) கதிேரச� ேகாவ�� 1வ0 

ெத8 
12 6023 

175 28 !.க(பகெச�வ� !$0ராமலி க� 23சி வ :ரவா;சிநக� 1வ0 ெத8 12 6024 

176 28 மா.!$0மா- மா-?ெச�வ� 22சி வ :ரவா;சிநக� 1வ0 ெத8 12 6025 

177 28 ராமல�9மி ேகாப�ராB 
29 கதிேரச� ேகாவ�� 

வ :ரவா;சிநக� 2வ0 ெத8 
12 6026 

178 28 பா.ச கேர>வ- பால!8க� 16ப� வ :ரவா;சிநக� 2வ0 ெத8 12 6027 

179 28 9�.ல�9மி  ெமா�ைடசாமி 34, வ :ரவா;சிநக� 1வ0 ெத8 12 6028 

180 28 மா-ய�மா� ம�திரM�$தி 38/ஏ வ :ரவா;சிநக� 1வ0 ெத8  12 6029 

181 28 மேக>வ- ேதகராஜா 17 கதிேரச� ேகாவ�� 2வ0 ெத8 12 6030 

182 28 அ.அமராவதி 9.அ�பாசாமி 24ஏ வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6031 

183 28 மா.கா�திமதி மா-!$0 14ப� வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 6032 

184 28 ஆ.ெச/பகவ�லி ஆ)!க?சாமி 
34ஏ வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8, 
கதிேரச� ேகாவ�� ெத8 

12 6033 

185 28 ஆ.பா�பா ஆேரா
கியசாமி 41ப� வ :ரவா;சி நக� 3வ0 ெத8 12 6034 

186 28 ெச.மகாெல�9மி ெச�ல$0ைர 18ப�1 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6035 

187 28 ராமெல�9மி ேவL?சாமி வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 6036 

188 28 !ன:>வ- சி$ராப��ைள கதிேரச� ேகாவ�� ெத8-10 12 6037 

189 28 ெர க�மா� ேமாக� 
69சி கதிேரச� ேகாவ�� 7வ0 

ெத8 
12 6038 

190 28 அ.ல�9மி அழக�ப� 9 வ :ரவா;சி நக� 10வ0 ெத8 12 6039 

191 28 ெவ.ேகா�ைடசாமி ெவ�ைளய�ப$ேதவ� 19 வ :ரவா;சி நக� 3வ0 ெத8 12 6040 

192 28 ேவ�!8க� மா-ய�ப� 
17ஏ கதிேரச� ேகாவ�� 2வ0 

ெத8 
12 6041 

193 28 அழ� 9�. ராம?ச�திர� 31/ப�1 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6042 

194 28 க8$த�பா/� அல கார!$0 50/5 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6043 

195 28 ச$தியா ெச�தி��மா� 10-1 கதிேரச� ேகாவ�� ெத8  12 6044 

196 28 ரா.ெஜயல�9மி  18F வ :ரவா;சி நக� 22 வ0 ெத8 12 6045 

197 28 ஆதில�9மி �8சாமி 68/ஏ வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6046 

198 28 ஆதில�9மி 9�.ராB 145 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6047 



199 28 9�.ல�9மி ெவ கடசாமி 77/ப�2 கதிேரச� ேகாவ�� ெத8-1 12 6048 

200 28 ெவ கடல�9மி ரேமE 16ஏ வ :ரவா;சி நக� !த� ெத8 12 6049 

201 28 பப�தா !8க� 
13ஏ1 கதிேரச� ேகாவ�� !த� 

ெத8 
12 6050 

202 28 க(பகவ�லி பரமசிவ� 33 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6051 

203 28 க(பகவ�லி !8க� 
72/ஏ கதிேரச� ேகாவ�� ெத8, 

வ :ரவா;சி நக� 
12 6052 

204 28 !$0ல�9மி மா-ய�ப� 40ஏ2 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6053 

205 28 ச கேர>வ- ெச�ைலயா 45�1 தி8ம ைக நக� 12 6054 

206 25 ச/!க� ராம� >டாலி� காலன� 12 6055 

207 28 சர>வதி 9�ப�ரமண�ய� 57 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6056 

208 25 பா.அ�னல�9மி பாலகி8Eண� 61ஏ 3 >டாலி� காலன� 12 6057 

209 25 க.!8கல�9மி கேணச� 
61ஏ/24 >டாலி� காலன�, 3வ0 

ெத8 
12 6058 

210 28 9�.ல�9மி ராம9�. 21சி5 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6059 

211 28 ெஜயN ராஜேகாபா� 
75.15ப� கதிேரச� ேகாவ�� !த� 

ெத8 
12 6060 

212 28 கவ�தா ரவ�?ச�திர� வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6061 

213 28 மேக>வ- க�தசாமி 
8-47 கதிேரச� ேகாவ�� !த� 

ெத8 
12 6062 

214 28 அ.பா
கியல�9மி அ-
�மா� 
222/100ப� வ :ரவா;சி நக� 1வ0 

ெத8 
12 6063 

215 28 ேவ�மண� 
ச�
கைர நாடா� 
பரமசிவ� 

15 கதிேரச� ேகாவ�� 3வ0 ெத8 12 6064 

216 28 ஆைசத�ப� த கேவ� 1சி வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 6065 

217 28 சரளாேதவ� சீன�வாச� 33சி1 வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6066 

218 28 !$த�மா� சி�னக8�பசாமி 23/சி வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6067 

219 28 ேகாமதி ேப?சி!$0 
54� கதிேரச� ேகாவ�� 1வ0 

ெத8 
12 6068 

220 28 ேவ�$தா@ பா/� 33ப�/2 வ :ரவா;சி நக� 3வ0 ெத8 12 6069 

221 28 மேக>வ- ெச�வராB 40ஏ வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6070 

222 28 வ :ரல�9மி !8க� 1ஏ வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 6071 

223 28 பா.தனல�9மி பால9�ப�ரமண�ய� 8� வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6072 

224 28 பா/O>வ- !8ேகச� 35ஏ வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6073 

225 28 தனெல�9மி �8சாமி 18ஏ வ :ரவா;சி நக� 2வ0 ெத8 12 6074 

226 28 பா
கியல�9மி ராஜா வ :ரவா;சி நக� 4வ0 ெத8 12 6075 

227 28 உமாமேக>வ- ஈ>வரM�$தி 22ஏ பாரதிநக� 4வ0 ெத8 12 6076 

228 28 ெச�வ� ெச�ல$0ைர 15 வ :ரவா;சி நக� 10வ0 ெத8 12 6077 

229 28 பா/�ெச�வ� மா-!$0 45 வ :ரவா;சி நக� 10வ0 ெத8 12 6078 

230 28 ெச.9�.$தா@ ெச�ல$0ைர 7ப� வ :ரவா;சி நக� 1வ0 ெத8 12 6079 

231 28 0.�8ல�9மி 0ைரபா/� 44ஏ வ :ரவா;சி நக� 3வ0 ெத8 12 6080 



232 28 ேவL$தா@ !8க� 20ஏ வ :ரவா;சி நக� 4வ0 ெத8 12 6081 

233 25 வைளய
கா� க8�பசாமி 11 >டாலி�காலன� 12 6082 

234 29 மேனா�மண� ஆ)!க� 1சி/30சிகதிேரச�ேகாவ��8வ0ெத8 12 6083 

235 25 மா.மா-ய�மா� மா-
க/ண� 36/1 >டாலி� காலன� 12 6084 

236 29 அ ேப?சிய�மா� 
அ8ணா?சல� எ�ற 

மண� 
12/35   வ :ரவா;சிநக�/7வ0ெத8 12 6085 

237 29 ேவ ச/!கராB ேவ�சாமி 1சி/30சிகதிேரச�ேகாவ��8வ0ெத8 12 6086 

238 29 ந 9ேரE�மா� நடராஜ� 19/135.கதிேரச�ேகாவ��10வ0ெத8 12 6087 

239 29 ந க8�பசாமி நடராஜ� 19அ கதிேரச�ேகாவ��10வ0ெத8 12 6088 

240 32 க(பக� !8க� 3/258 சா>தி- நக� 12 6089 

241 32 !8கல�9மி ெச�தி� !8க� 17ேஜ ேபா> நக� 5வ0 ெத8 12 6090 

242 33 ஆ,.ெச�வநாயக� ஆேரா
கிய� 2/31 சா>தி- நக� 12 6091 

243 33 9சிலா !8க� 6ஏ1 சா>தி- நக� 12 6092 

244 35 இ கலாவதி இள ேகாவ� 16 3 ஆ� �க8ணாநிதி நக� 12 6093 

245 35 பா
கியல�9மி சீன�வாச� 13.6 ஆ� � க8ணாநிதி நக� 12 6094 

246 36 ெபா�ெச�வ� கேணச� 54 9�ப�ரமண�ய.ர� 4வ0 ெதர 12 6095 

247 36 இ.ராமல�9மி இள ேகாவ� 4.105 9�ப�ரமண�ய.ர� 3வ0 ெத8 12 6096 

248 36 த2Eேகா�ய�மா� ராேஜ>வர� 11ப� 9�ப�ரமண�ய.ர� 3வ0 ெத8 12 6097 
 

அLவலக �றி�.:-  ம�ற� அ2மதி
கலா� 

ந.க.எ/.3089/2020/எ?1 
தP�மான எ":- 152 

தP�மான�:- அLமதி?க;ப�ட&. 

ெபா%' எ": 27 
!!!!

!!!!!!!!!!!!!இ�நகரா�சி ெபா&$காதார; பிBவி� டாடா ஏசி வாகன� 

எ".TN69AS2778� ஏ8ப�#'ள ப�&கைள அ�கீகB?க;ப�ட oலரான தி%ெந�ேவலி 

$சி டாடா நி:வன6தி� `ல� ப�& பா�?கC�, இத� ெபா%�# ஏ8ப#� உ6ேதச 

ெசலவின6 ெதாைக Q.30,000/-?9� ம�ற அLமதி?9 ேவ"ட;ப#கிற&. 
அLவலக �றி�.:-  ம�ற� அ2மதி
கலா� 

  ந.க.எ/.1978/2022/எ?1 
 

தP�மான எ":- 153 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
 



ெபா%' எ": 28 
!!!!

!!!!!!!!!!!!!இ>நகரா�சி ெபாறியிய� பிBவிM'ள Tac 1007, TN69Z5369 

வாகன�க<?9 2022-2023� ஆ"#?கான இ�Ipர�I ெதாைக Q.52653/-ைய United 

India Insurance Company Limited ேகாவி�ப�	?9 ெசM6த இ>நக�ம�ற தP�மான எ".84, 
நா':29.06.2022 அ�: ம�ற ஒ;�த� ெபற;ப�#'ள&.  ேம8க"ட ெதாைக 

காலதாமதமாக ெசM6த;ப�#'ளதா� �#தலாக ஆ9� ெசலவின6 ெதாைக Q.3585/-
ைய United India Insurance Company ேகாவி�ப�	?9 ெசM6&வத89 ம�ற6தி� 

அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&.   

அMவலக 9றி;�:- 
1. 9	நP� நிதியிலி%>& ெசலC ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�. 
 

2. ேம8க"ட ெதாைகயிைன உடன	யாக ெசM6த ேவ"	X'ளதா�  
நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� A�அLமதி ெப8: ெதாைக 
வழ�கியைத ம�ற� அLமதி?கலா�.  

ந.க.எ".1739/2022/இ1 
தP�மான எ":- 154 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 29 

!!!!

!!!!!!!!!!!!!இ>நகரா�சி ெபா&$காதார;பிBவி� டாடா ஏசி வாகன� 

எ".TN96B5276-� ேர	ேய�ட� ச�வ PI, ைஹ�ராலி? ேமா�டா� ப�& நP?க� ம8:� 

கிள�Vபிேள� ஆகிய ப�&கைள அ�கீகB?க;ப�ட oலரான தி%ெந�ேவலி $சி டாடா 

நி:வன6தி� `ல� ப�& பா�?கC�, இத� ெபா%�# ஏ8ப#� உ6ேதச ெசலவின6 

ெதாைக Q.25,034/-?9� ம�ற அLமதி?9 ேவ"ட;ப#கிற&. 
அMவலக 9றி;�:--  ம�ற� அLமதி?கலா�.  

ந.க.எ".1926/2022/எV1  
தP�மான எ":- 155 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 30 

!!!!

!!!!!!!!!!!!!!ேகாவி�ப�	 நகரா�சி?9�ப�ட வா�# எ".9, �&?கிராம� ெத%வி� 
�தியதாக நவ Pன எBவாX தகன ேமைட அைம?9� பணி?9 Q.148.00/-இல�ச� 

மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள கைலஞ� நக�;�ற ேம�பா�# தி�ட� (KNMT) 2022-2023� 
ேம8ெகா'ள நகரா�சி நி�வாக� ம8:� 9	நP� வழ�க� &ைற அரசாைண எ".88 

நா'.17.06.2022�ப	 ஒ;�த� வழ�க;ப�#'ள&.  அதன	;பைடயி� நகரா�சி நி�வாக 
தைலைம ெபாறியாள�, ெச�ைன அவ�களி� ந.க.எ".001/2022/DO1 நா'.27.06.2022�ப	 
பணி ேம8ெகா'வத89 ெதாழி�a�ப அLமதி வழ�க;ப�#'ள&.  அத�ப	 ேம8ப	 

பணி?9 15.07.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# 
ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர� கீE?க"டவா:.  
 

1) Good Care Eviro System Pvt., 
Ltd.,  Chennai. 

மதி;பீ�ைடவிட (+) 5.06% அதிக� 

2) Neptune Automation, Erode மதி;பீடைடவிட (+) 6.99 % அதிக� 



    வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� Good Care Eviro System Pvt., Ltd.,               
நி:வன� மதி;பீ�# விைல விகித6தி8ேக பணி ெசNவத89 ச�மத? க	த� 
வழ�க;ப�#'ளதா� அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 
ைவ?க;ப#கிற&.  
அMவலக 9றி;�:--   

1) ம�ற� அLமதி?கலா�.  
2) ேம8க"ட பணியி� அவசர, அவசிய� க%தி நக�ம�ற 
தைலவ� அவ�களி� A�அLமதி ெப8: பணி?9 ேவைல 
உ6திரC  வழ�கியைத ம�ற� அLமதி?கலா�.  

ந.க.எ".952/2022/இ1  
தP�மான எ":- 156 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 31 

!!!!

               ேகாவி�ப�	 நகரா�சி?9�ப�ட வா�# எ".2, நடராஜ�ர� ெத%வி� உ'ள 
தகன ேமைடைய நவ Pன எBவாX தகன ேமைடயாக மா8றி அைம?9� பணி?9 Q.47.68/-
இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள கைலஞ� நக�;�ற ேம�பா�# தி�ட� (KNMT) 2022-
2023� ேம8ெகா'ள நகரா�சி நி�வாக� ம8:� 9	நP� வழ�க� &ைற அரசாைண 
எ".88 நா'.17.06.2022�ப	 ஒ;�த� வழ�க;ப�#'ள&.  அதன	;பைடயி� நகரா�சி 
நி�வாக ம"டல ெசய8ெபாறியாள�, தி%ெந�ேவலி அவ�களி� ந.க.எ".2235/2022/ஆ1, 
நா':30.06.2022�ப	 பணியி� மதி;பீ�#6 ெதாைக Q.36.00/-இல�ச6தி89 பணி 
ேம8ெகா'வத89 ெதாழி�a�ப அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 பணி?9 

15.07.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# 
ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர� கீE?க"டவா:.  
 

1) SGS Services, Chennai மதி;பீ�ைடவிட (+) 5.36% அதிக� 

2) Vishnu Fabrication & Designing, 
Chennai  

மதி;பீடைடவிட (+) 6.27% அதிக� 

    வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� SGS Services, Chennai            
நி:வன� மதி;பீ�# விைல விகித6தி8ேக பணி ெசNவத89 ச�மத? க	த� 
வழ�க;ப�#'ளதா� அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 
ைவ?க;ப#கிற&.  
அMவலக 9றி;�:--   

1) ம�ற� அLமதி?கலா�.  
2) ேம8க"ட பணியி� அவசர, அவசிய� க%தி நக�ம�ற 
தைலவ� அவ�களி� A�அLமதி ெப8: பணி?9 ேவைல 
உ6திரC  வழ�கியைத ம�ற� அLமதி?கலா�.  

ந.க.எ".1058/2022/இ1  
தP�மான எ":- 157 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 
 
 

 

 



 
ெபா%' எ": 32 
     நகரா�சி நி�வாக இய?9ந�, ெச�ைன அவ�களி� காெனாலிகா�சி 

ம8:� நகரா�சி நி�வாக ம"டல இய?9ந� அவ�களி� அறிC:6தலி� பிரகார� 

நகரா�சியி� வBயின�க' ெசM6தாம� அதிகமாக நிMைவயி� உ'ளவ�க<?9 

வBவிதி;� வாBயாக அறிவி;� க	த� எ#6& உடன	யாக வB ெசM6த &Bத 

நடவ	?ைக ேம8ெகா'ள அறிC:6த;ப�டதி� பிரகார� இ>நகரா�சியி� நிMைவயி� 

உ'ள வBவிதி;�?9 பதிC அnச� தபாலி� அL;ப ேக�#?ெகா'ள;ப�ட&.  அத� 

பிரகார� 8850 அறிவி;� க	த� எ#6& அL;ப உ6ேதச ெசலC ெதாைக Q.225000/-
ம�ற6தி� அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&. 

அMவலக 9றி;�:--   
1) ம�ற� அLமதி?கலா�.  
2) ேம8க"ட பணியி� அவசர, அவசிய� க%தி A�அLமதி 
ெப8: தபா� அnச� வி�ைல வா�கியத8கான ெதாைக 
Q.100000/-?9 ம�ற� அLமதி?கலா�.  

தP�மான எ":- 158 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 33 
                   இ>நகரா�சி அMவலக உபேயாக6தி89 2022-2023ஆ� 
ஆ"#?9 ேதைவயான எ�&ெபா%�க', பணமதி;�'ள இரச&ீ �6தக�, 
பணமதி;� கணினி ரச&ீக', பதிேவ#க', ப	வ�க', கணினி பிB"ட%?9 
ேதைவயான ேடான�க' B;ப� ம8:� அைன6& வைகயான உதிB பாக�க' 
அyவ;ேபா& ேதைவ?ேக8ப அர$ சா�>த ��#றC அVசக ச�க� `ல� 
வா�கC� அத89 ஆ9� உ6ேதச ெசலC6 ெதாைக Q.20.00 (இ%ப& 
இல�ச6தி89) ம�ற6தி� அLமதி ைவ?க;ப#கிற&.  
 
அMவலக 9றி;�:-   

 
                 அ�கீகB?க;ப�ட அர$ சா�>த ��#றC நி:வன�களிலி%>& 
ஒ;ப>த;�'ளி ேகாB, 9ைற>த ஒ;ப>த;�'ளிதாரBடமி%>&  அyவ;ேபா& 
ேதைவ;ப#� ேபா& வா�கி ெகா'ளC� அத89 ஆ9� ெசலC6 ெதாைக 
Q.20.00 (இ%ப& இல�ச6தி89)  ம�ற� அLமதி?கலா�. 
(ந.க.எ".2272/2020/பி2) 
 

தP�மான எ":- 159 

தP�மான�:- அLமதி?க;ப�ட&. 

நக�ம�ற தைலவ�, 
ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 



 
ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 

அவசர? ��ட� 

 அ��ைடயீ� !          
         நிக�� ம�களகரமான ஆ"# $பகி%& வ%ட� ஆ	 தி�க'-13,  

நா':29.07.2022� ேததி ெவ'ளி கிழைம மதிய� 12.00 மணியளவி� 
நக�ம�ற ��ட அர�கி� ைவ6& அவசர? ��ட� நைடெபற உ'ள&.  

ேம8ப	 ��ட6தி89 அைன6& நக�ம�ற உ:;பின�க<� தவறா& 

கல>&ெகா'ள ேக�#? ெகா'ள;ப#கிறா�க'.  
    

    நக�ம�ற தைலவ�,  

                                                     ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 
ெபா%' எ": 1 
                  இ>நகரா�சி?9�ப�ட வா�# எ".9, �&?கிராம6தி� z�கா அைம?9� 
இட6தி� z�கா8: $8றிM� மர�க' ம8:� ெச	க' ைவ6& பராமB?9� பணி?9 
கிண8றி� மி�ேமா�டா� ெபா%6தி ைப;ைல� பதி6& த"ணP� விநிேயாக� ெசNX� 
பணி?9 அத8கான ெசலவின6 ெதாைக Q.2.30/-இல�ச6தி89 ம�ற6தி� அLமதி 
ேவ"ட;ப#கிற&. 

அMவலக 9றி;� :-   

1. ம�ற� அLமதி?கலா�.    

2. ேம8க"ட பணிைய ெசNவத89 நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� 

A�அLமதி ெப8: பணி?9 ஒ;ப>த;�'ளி அறிவி;பிைன 

ம�ற� அLமதி?கலா�.  

 
தP�மான எ":- 160 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 

ெபா%' எ": 2 
                    ேகாவி�ப�	 நகரா�சி?9�ப�ட வா�# எ".35, ேஜாதிநக� 4வ&ெத% 
கிழ?9 ப9தி 9:?96 ெத%வி� 9	நP� பகி�மான 9ழாN பதி?9� பணியி�ேபா& 

மிகC� ேசதமைட>& ேபா?9வர6தி89 இைட{றாக உ'ளதா� அyவிட6தி� �தியதாக 

ேபவ� பிளா? சாைல அைம?9� பணி?9 தயாB?க;ப�ட மதி;பீ�#6 ெதாைக Q.4.00/- 
இல�ச6தி89 ம�ற6தி� அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&.  

 அMவலக 9றி;� :-   
1. ம�ற� அLமதி?கலா�.    

2. ேம8க"ட பணிைய ெசNதிட நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� 

A�அLமதி ெப8: ஒ;ப>த;�'ளி அறிவி;பிைன ம�ற� 

அLமதி?கலா�.  

தP�மான எ":- 161 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 



ெபா%' எ": 3 
                     இ>நகரா�சி?9�ப�ட வா�# எ".10, மி�ெத%விM'ள வ P�#? 9	நP� 
இைண;�க' வழ�9� பணி நைடெப8ற இட�களி� வ	கா� சBெசNX� பணி ம8:� 
9	நP� 9ழாN பதி6திட இட6திைன  ச�ீெசNதிட WMM பர6&� பணி?9 தயாB?க;ப�ட 

மதி;பீ�#6 ெதாைக Q.2.50/-இல�ச6தி89 ம�ற6தி� அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&. 

அMவலக 9றி;� :-   

1. ெபா& நிதியிலி%>& ெசலC ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�.    

2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� A�அLமதி ெப8: பணி?9 

   ஒ;ப>த;�'ளி அறிவி;பிைன ம�ற� அLமதி?கலா�.  

தP�மான எ":- 162 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 4 
இ>நகரா�சி?9�ப�ட வா�# எ".1Aத�36 வைர ப9தியிM'ள பகி�மான 9ழாNகளி� 
ஏ8ப#� உைட;�க' சB ெசNத� ம8:� சBெசNX� பணி?9 தயாB?க;ப�ட 

மதி;பீ�#6ெதாைக Q.9.95/-இல�ச6தி89 ம�ற6தி� அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&. 

அMவலக 9றி;� :-   

1. 9	நP� நிதியிலி%>& ெசலC ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�.    

2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� A�அLமதி ெப8: பணி?9 

   ஒ;ப>த;�'ளி அறிவி;பிைன ம�ற� அLமதி?கலா�.  

தP�மான எ":- 163 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 5 
                  இ>நகரா�சி?9�ப�ட வா�# எ".1Aத�36 வைர ப9திகளிM'ள 
ேமா�டா� அைற ம8:� கழி;பிட�களிM'ள ேமா�டா�கைள ப�& பா�6த� ம8:� 

பராமB;� ெசNX� பணி?9 தயாB?க;ப�ட மதி;பீ�#6 ெதாைக Q.9.90/-இல�ச6தி89 
ம�ற6தி� அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&. 

அMவலக 9றி;� :-   
1. 9	நP� நிதியிலி%>& ெசலC ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�.    
2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� A�அLமதி ெப8: பணி?9 
   ஒ;ப>த;�'ளி அறிவி;பிைன ம�ற� அLமதி?கலா�.  

தP�மான எ":- 164 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 



ெபா%' எ": 6 
                 ேகாவி�ப�	 நகரா�சி?9�ப�ட அர$ ப'ளிகளி� அர$;ப'ளி மாணவ, 
மாணவிய�க' பய�ெப:� வைகயி� மாணவ�க<?9 காைலV சி8:"	 வழ�9� 
தி�ட6திைன ச`க நல6&ைறயி� மா�ய ேகாB?ைகயி�ேபா& மா"�மி9 தமிEநா# 
AதலைமVச� அவ�களா� 07.05.2022 ெவளியிட;ப�#'ள&.  ஆைகயா�, 
இ>நகரா�சி?9�ப�ட �&ேரா# நகரா�சி ந#நிைல;ப'ளியி� ஒ%�கிைண>த 
சைமய8�ட� (Common Kitchen) �தியதாக அைம?9� பணி?9 தயாB?க;ப�ட 

மதி;பீ�#6 ெதாைக Q.8.00/-இல�ச6தி89 ம�ற6தி� அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&. 
அMவலக 9றி;� :-   

1. ம�ற� அLமதி?கலா�.    
2. ேம8க"ட பணி?9 நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� A�அLமதி 
ெப8: பணி?9  ஒ;ப>த;�'ளி அறிவி;பிைன ம�ற� 
அLமதி?கலா�.  

ந.க.எ".2112/2022/இ1 
தP�மான எ":- 165 

தP�மான�:-  அMவலக 9றி;� அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 7 
                      ேகாவி�ப�	 நகரா�சி அMவலக6திM'ள 82.5KVA Kiriloskar 

Generator--ைய ச�வ PI ப�& ம8:� பராமB;� ெசNX� பணி?9 19.07.2022 அ�: 
விைல;�'ளிக' ெபற;ப�டதி� கீE?க"டவா: வர;ெப8:'ளன.  

1.Genearter Services  Kovilpatti .. 25,249/-  9ைறC 
2. Asian Power,  Chennai .. 28,743/-  அதிக� 

   வர;ெப8:'ள 2 விைல;�'ளிகளி� 9ைறவான விைல;�'ளி 
ெகா#6&'ள Genearter Services, Kovilpatti நி:வன6தி� விைல;�'ளிைய ஏ8க 
ம�ற6தி� அLமதி ேவ"ட;ப#கிற&.  
அMவலக 9றி;� :-   
             நகரா�சி ெபா&நிதியிலி%>& ெசலC ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�.    
தP�மான எ":- 166 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 8 
  இ>நகரா�சி வா�# எ".30, மகாராஜா�ர� ப9தியி� �திய சி:பால� 
அைம?9� பணி?9 Q.1.60/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�களா� 29.06.2022�  ம�ற எ".118 நி�வாக அLமதி வழ�க;ப�#'ள&.  அத�ப	  
ேம8ப	 பணி?9 20.07.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# 
ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1) எI.ல�$மண� .. மதி;பீ�ைட விட (--) 0.14  9ைறC 
2) வி.த�க;பா"	ய� .. மதி;பீ�ைட விட (+) 0.43  அதிக� 

 வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.14% 9ைறவாக 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� தி%.எI.ல�$மண� அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க 
ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&. 



அMவலக 9றி;� :-      ம�ற� அLமதி?கலா�.    
ந.க.எ".1810/2022/இ1 
தP�மான எ":- 167 
தP�மான�:- அLமதி?க;ப�ட&. 
 
ெபா%' எ": 9 
  இ>நகரா�சி வா�# எ".12, இராமலி�க� ெத%விM'ள ப�தைட>த 
மி�ேமா�டா� அைறைய இ	6&வி�# �தியதாக மி�ேமா�டா� அைற க�#�  பணி?9 

Q.1.40/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 
29.06.2022�  ம�ற எ".108 நி�வாக அLமதி வழ�க;ப�#'ள&.  அத�ப	  ேம8ப	 
பணி?9 20.07.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# 
ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  
1)எI.அ�வ� பாஷா, ABB Construction 

 
.. மதி;பீ�ைட விட (--) 0.12%  9ைறC 

2) பி. A6&;பா"	 .. மதி;பீ�ைட விட (+) 0.54%  அதிக� 

   வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.12% 9ைறவாக 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� எI.அ�வ� பாஷா, ABB Construction   அவ�களி� 
ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&. 
அMவலக 9றி;� :-       
                           1) 9	நP� நிதியி� கீE ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�.    
ந.க.எ".1812/2022/இ1 
தP�மான எ":- 168 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 10 
  இ>நகரா�சி வா�# எ".36, $;பிரமணிய�ர� 6வ& ெத%வி�  
ப�தைட>&'ள gNைம பணியாள�க' 9	யி%;பிைன இ	6& அக8:�  பணி?9 

Q.8.50/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 
29.06.2022�  ம�ற எ".109 நி�வாக அLமதி வழ�க;ப�#'ள&.  அத�ப	  ேம8ப	 
பணி?9 20.07.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# 
ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  
1)எI.அ�வ� பாஷா, ABB Construction 

 
.. மதி;பீ�ைட விட (--) 0.11%  9ைறC 

2) பி. A6&;பா"	 .. மதி;பீ�ைட விட (+) 0.29%  அதிக� 
   வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.11% 9ைறவாக 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� எI.அ�வ� பாஷா, ABB Construction அவ�களி� 
ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&. 
அMவலக 9றி;� :-      
                           ம�ற� அLமதி?கலா�.    
ந.க.எ".1813/2022/இ1 
தP�மான எ":- 169 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 



 
ெபா%' எ": 11 
  இ>நகரா�சி வா�# எ".10, மி�ெத%வி� வா:கா� சBெசNX� பணி 
ம8:� 9	நP� 9ழாNக' உைட;� ஏ8ப�ட இட6தி� WMM பர6&�  பணி?9 Q.2.50/-
இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� அLமதி வழ�க;ப�#'ள&.  

அத�ப	  ேம8ப	 பணி?9 20.07.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள 
இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  
1) PSR  Construction 
 

.. மதி;பீ�ைட விட (--) 0.05%  9ைறC 

     2) K. ராஜாAகம& .. மதி;பீ�ைட விட (+) 0.13%  அதிக� 
              வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.05% 
9ைறவாக வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� PSR  Construction அவ�களி� 
ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&. 
அMவலக 9றி;� :-   ம�ற� அLமதி?கலா�.    
தP�மான எ":- 170 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 12 
                      இ>நகரா�சி?9�ப�ட �&ேரா# ப'ளியி� மராம6& ெசNX� 
பணி?9 Q.15.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 

29.06.2022� ம�ற எ".120 நி�வாக அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 
பணி?9 20.07.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# 
ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1.வி.த�க;பா"	ய� .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.07%  9ைறC 
2. எV.Aகம&இ;ராஹி� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.23%  அதிக� 

  வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீடைடவிட 0.07% 9ைறவாக 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� தி%.வி.த�க;பா"	ய� அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய 
ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.  
அMவலக 9றி;� :-       ம�ற� அLமதி?கலா�.    
ந.க.எ".1807/2022/இ1 
தP�மான எ":- 171 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 13 
                      இ>நகரா�சி?9�ப�ட ப�களா6ெத% ப'ளியி� ேசதமைட>த 

க�	ட6ைத மராம6& ெசNX� பணி?9 Q.7.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள 
இ>நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 29.06.2022� ம�ற எ".123 நி�வாக அLமதி 
வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 பணி?9 20.07.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி 
ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1.ஆ�.� ப6மநாப� .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.01%  9ைறC 
2. எV.Aகம&இ;ராஹி� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.37%  அதிக� 

  வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீடைடவிட 0.01% 9ைறவாக 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� ஆ�.� ������� அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க 
ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.  



அMவலக 9றி;� :-       க�விநிதியி� கீE ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�.    
ந.க.எ".1805/2022/இ1 
தP�மான எ":- 172 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 14 
                      இ>நகரா�சி வா�# எ".20, ஓ&வா� A#?96ெத%விM'ள 
மி�ேமா�டா� அைறைய இ	6&வி�# �தியதாக மி�ேமா�டா� அைற க�#� பணி?9 

Q.1.50/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 
29.06.2022� ம�ற எ".113 நி�வாக அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 
பணி?9 20.07.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# 
ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1.எI.அ�வ�பாஷா,ABB 

Construction 

.. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.06%  9ைறC 

2. பி.A6&;பா"	 .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.69%  அதிக� 
  வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீடைடவிட 0.06% 9ைறவாக 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� எI.அ�வ�பாஷா, ABB Construction அவ�களி� 
ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.  
அMவலக 9றி;� :-     9	நP� நிதியி� கீE ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�.    
ந.க.எ".1814/2022/இ1 
தP�மான எ":- 173 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 15 
                      இ>நகரா�சி வா�# எ".24, வ'<வ�நக� 5வ& ெத%விM'ள 
சி:மி�ப�� அைறைய இ	6&வி�# �தியதாக மி�ேமா�டா� அைற க�#� பணி?9 

Q.1.50/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 
29.06.2022� ம�ற எ".115 நி�வாக அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 
பணி?9 20.07.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# 
ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1.வி.த�க;பா"	ய� .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.11%  9ைறC 
2. எV.Aகம&இ;ராஹி� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.58%  அதிக� 

  வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீடைடவிட 0.11% 9ைறவாக 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� தி%.வி.த�க;பா"	ய� அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய 
ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.  
அMவலக 9றி;� :-    9	நP� நிதியி� கீE ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�.    
ந.க.எ".1808/2022/இ1 
தP�மான எ":- 174 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
 



ெபா%' எ": 16 
                      இ>நகரா�சி?9�ப�ட கி%_ணாநக� உர?கிட�9 ப9தியி� 
ேபா�ெவ� ம8:� க�;ரச� ேமா�டா� அைம;பத89� ம8:� �#த� பணிக' 

ெசNX�  பணி?9 Q.6.50/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�களா� 29.06.2022� ம�ற எ".124 நி�வாக அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 
ேம8ப	 பணி?9 20.07.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# 
ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1. பி.A6&;பா"	 .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.09%  9ைறC 
2. பி.மாBA6&;பா"	ய� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.35%  அதிக� 

  வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீடைடவிட 0.09% 9ைறவாக 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� தி%.பி.A6&;பா"	 அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க 
ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.  
அMவலக 9றி;� :-        
                         9	நP� நிதியி� கீE ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�.    
ந.க.எ".1804/2022/இ1 
தP�மான எ":- 175 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 17 
                      இ>நகரா�சி?9�ப�ட A6&ராமலி�க� ெத%விM'ள ப�தைட>த 

மி�ேமா�டா� அைறைய இ	6& அ;�ற;ப#6&� பணி?9 Q.0.19/-இல�ச� மதி;பீ�	� 
ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 29.06.2022� ம�ற எ".126 நி�வாக 
அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 பணி?9 20.07.2022 அ�: 
ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1.எI.அ�வ�பாஷாABB 

Construction 

.. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.08%  9ைறC 

2.பி.A6&;பா"	 .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.12%  அதிக� 
  வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீடைடவிட 0.08% 9ைறவாக 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� எI.அ�வ�பாஷாABB Construction அவ�களி� 
ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.  
அMவலக 9றி;� :-     ம�ற� அLமதி?கலா�.    
ந.க.எ".1801/2022/இ1 
தP�மான எ":- 176 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 18 
                      இ>நகரா�சி வா�#எ".20, பகவ6சி� ெத%வி� வ	கா� வசதி 

ம8:� சாNCதள� அைம?9� பணி?9 Q.0.50/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள 
இ>நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 29.06.2022� ம�ற எ".117 நி�வாக அLமதி 
வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 பணி?9 20.07.2022அ�: ஒ;ப>த;�'ளி 
ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1.தி%.எI.ல�$மண� .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.03%  9ைறC 
2.தி%.வி.த�கபா"	ய� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.07%  அதிக� 



  வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீடைடவிட 0.03% 9ைறவாக 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� தி%.எI.ல�$மண� அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க 
ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.  
அMவலக 9றி;� :-     ம�ற� அLமதி?கலா�.    
ந.க.எ".1809/2022/இ1 
தP�மான எ":- 177 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 19 
                      இ>நகரா�சி வா�#எ".25, Iடாலி�காலனி 1வ&ெத%வி� உ'ள 

சAதாய கழி;பைறயி� �தியதாக RCC `	 அைம?9� பணி?9 Q.2.70/-இல�ச� 
மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 29.06.2022� ம�ற எ"..  . 
. .  நி�வாக அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 பணி?9 20.07.2022அ�: 
ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1.எI.எI.அ�வ�பாஷா ABB 

Construction 

.. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.11%  9ைறC 

2.பி.A6&;பா"	 .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.17%  அதிக� 
  வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீடைடவிட 0.11% 9ைறவாக 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� எI.எI.அ�வ�பாஷா ABB Construction அவ�களி� 
ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.  
அMவலக 9றி;� :-     ம�ற� அLமதி?கலா�.    
ந.க.எ".1799/2022/இ1 
தP�மான எ":- 178 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 20 
              இ>நகரா�சி வா�#எ".22, ப�களா 6வ&ெத%வி� �தியதாக சி:பால� 

ம8:� மைழநP� வ	கா� அைம?9� பணி?9 Q.2.10/-இல�ச� மதி;பீ�	� 
ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 29.06.2022� ம�ற எ".111 நி�வாக 
அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 பணி?9 20.07.2022அ�: ஒ;ப>த;�'ளி 
ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1.வி.த�கபா"	ய� .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.09%  9ைறC 
2.எVAகம& இ;ராஹி� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.30%  அதிக� 

  வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீடைடவிட 0.09% 9ைறவாக 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� .வி.த�கபா"	ய� அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க 
ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.  
அMவலக 9றி;� :-     ம�ற� அLமதி?கலா�.    
ந.க.எ".1138/2022/இ1  

தP�மான எ":- 179 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 
 



ெபா%' எ": 21 
               ேகாவி�ப�	 நகரா�சி அMவலக நக�மனற ��டர�கி� Wall Paneling, False 

Ceiling, Partition & Sound System  ஏ8பா# ெசNX� பணி?9  Q.24.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� 
ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 29.06.2022� ம�ற எ".110 நி�வாக 
அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 பணி?9 20.07.2022அ�: ஒ;ப>த;�'ளி 
ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1.Nilgiri Furniture World, 

Coimbatore 

.. மதி;பீ�ைடவிட (-) மதி;பீ�#விைல விகித� 

2.Aishwarya Furniture World 
Coimbatore 

.. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.49%  அதிக� 

  வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ;�#விைல விகித� 
வழ�கிX'ள Nilgiri Furniture World, Coimbatore நி:வன6தி� ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க 
ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.  
 
அMவலக 9றி;� :-     ம�ற� அLமதி?கலா�.    
ந.க.எ".1815/2022/இ1 
தP�மான எ":- 180 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 22 
               இ>நகரா�சி?9�ப�ட தி%ம�ைக நக� 2வ&ெத% ம8:� 
ப$வ>தைனேரா# ேம89 1வ&ெத%வி� வா:கா� ம8:� சி:பால�  அைம?9� 

பணி?9 Q.3.60/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 
29.06.2022� ம�ற எ".57 நி�வாக அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 
பணி?9 20.07.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# 
ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1.தி%.எI.ல�$மண� .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.12%  9ைறC 
2.தி%.வி.த�கபா"	ய� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.28%  அதிக� 

  வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட 0.12% 9ைறவாக 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� தி%.எI.ல�$மண� அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க 
ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.  
அMவலக 9றி;� :-     ம�ற� அLமதி?கலா�.    
ந.க.எ".1798/2022/இ1 
தP�மான எ":- 181 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 23 
                 இ>நகரா�சி வா�# எ".23, வ'<வ�நக� 1வ&ெத%விM'ள 

ெபா&?கழி;பிட6ைத இ	6& அ;�ற;ப#6&� பணி?9 Q.18,500/-ைய மதி;பீ�	� 
ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 29.06.2022� ம�ற எ".112 நி�வாக 
அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 பணி?9 20.07.2022 அ�: 
ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  



 

1.எI.அ�வ�பாஷா,ABB 

Construction 

.. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.19%  9ைறC 

2. பி.A6&;பா"	 .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.06%  அதிக� 
  வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீடைடவிட 0.19% 9ைறவாக 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� எI.அ�வ�பாஷா,ABB Constructionஅவ�களி� 
ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.  
 
அMவலக 9றி;� :-     ம�ற� அLமதி?கலா�.    
ந.க.எ".1816/2022/இ1 
தP�மான எ":- 182 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 24 
               இ>நகரா�சி வா�# எ".3, ச�கரலி�க�ர� ேம89 1வ&ெத%வி� சாைல 
ப'ளமாக உ'ளதா� அதி� சர'ம" அ	?9� பணி?9 Q.3.00/-இல�ச� மதி;பீ�	� 
ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 29.06.2022� ம�ற எ". . . . நி�வாக 
அLமதி வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 பணி?9 20.07.2022 அ�: 
ஒ;ப>த;�'ளி ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1. தி%.வி.த�க;பா"	ய� .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.38%  9ைறC 
2. தி%.எV.Aகம&இ;ராஹி� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 1.61%  அதிக� 

  வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீடைடவிட 0.38% 9ைறவாக 
வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� தி%.வி.த�க;பா"	ய� அவ�களி� ஒ;ப>த;�'ளிைய 
ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.  
அMவலக 9றி;� :-     1) ம�ற� அLமதி?கலா�.    
தP�மான எ":- 183 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 25 
                      இ>நகரா�சி வா�# எ".1Aத�36 ப9திகளிM'ள பகி�மான 
9ழாNகளி� ஏ8ப#� உைட;�க' சBெசNத� ம8:� பராமB;� ெசNX�  பணி?9 

Q.9.95/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� அLமதி 

வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 பணி?9 20.07.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி 
ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1. தி%.எV.Aகம&இ;ராஹி� .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.03%  9ைறC 
2. தி%.வி. ச6யசலீ� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.11%  அதிக� 

         வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீடைடவிட (--) 0.03% 
9ைறவாக வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� தி%.எV.Aகம&இ;ராஹி� அவ�களி� 
ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.  
 



அMவலக 9றி;� :-    
1) 9	நP� நிதியி� கீE ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�.              

தP�மான எ":- 184 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

 
ெபா%' எ": 26 
                     இ>நகரா�சி வா�# எ".1Aத�36 ப9திகளிM'ள ேமா�டா� அைற 
ம8:� கழி;பிட�களி� உ'ள ேமா�டா� ப�& பா�6த� ம8:� பராமB;� ெசNX� 

பணி?9 Q.9.90/-இல�ச� மதி;பீ�	� ேம8ெகா'ள இ>நக�ம�ற தைலவ� அLமதி 
வழ�க;ப�#'ள&. அத�ப	 ேம8ப	 பணி?9 20.07.2022 அ�: ஒ;ப>த;�'ளி 
ேகாBயதி� வர;ெப8:'ள இர"# ஒ;ப>த;�'ளிகளி� விபர�.  

1. தி%.எV.Aகம&இ;ராஹி� .. மதி;பீ�ைடவிட (-) 0.02%  9ைறC 
2. தி%.வி.ச6யசலீ� .. மதி;பீ�ைடவிட (+) 0.23%  அதிக� 

         வர;ெப8:'ள 2 ஒ;ப>த;�'ளிகளி� மதி;பீ�ைடவிட (--) 0.02% 
9ைறவாக வழ�கிX'ள ஒ;ப>த?கார� தி%.எV.Aகம&இ;ராஹி� அவ�களி� 
ஒ;ப>த;�'ளிைய ஏ8க ம�ற6தி� அLமதி?9 ைவ?க;ப#கிற&.  
 
அMவலக 9றி;� :-    

1) 9	நP� நிதியி� கீE ெசNதிட ம�ற� அLமதி?கலா�.              
தP�மான எ":- 185 

தP�மான�:-  அLமதி?க;ப�ட&. 

                

 

நக�ம�ற தைலவ�, 
ேகாவி�ப�	 நகரா�சி 

 


