
 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

சாதாரண �	ட� 

    அ��ைடயீ� !          
       நிக�� �பகி�� வ�ட� ஆணி தி!க" 15,  நா":29.06.2022� ேததி �த� கிழைம 

காைல 11.00 மணியளவி� நக�ம�ற �	ட அர!கி� ைவ1� சாதாரண �	ட� 

நைடெப3�. அைன1� நக�ம�ற உ36பின�க7� தவறா� கல8� ெகா"ள 

ேக	9:ெகா"ள6ப9கிறா�க".  

    

  நக�ம�ற தைலவ�,  

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி                                                   

ெபா�" எ<: 1  
    ேகாவி�ப	
 நகரா	சி இைளயரசேன8த� சாைலயி� உ"ள 
ேம�நிைல ந>�1ேத:க1 ெதா	
 (OHT):D 15வ� ம1திய நிதி:D� மா�ய� (15th CFC) 
தி	ட1தி� கீJ �K3L�வ� அைம:D� பணி:D ேவைல உ1திரM வழ!க6ப	9 பணி 
ெதாட!க6பட உ"ள நிைலயி� �K3L�வ� அைம6பதKD �9தலாக இட� 
ேதைவ6ப9வதா� அ�கி� உ"ள ப�தைட8�"ள ஓ� அ!க�வா
 ைமய: 
க	
ட1ைத இ
1� அ6�ற6ப91�� பணி:D அகKற6ப9� ெபா�	களி� அரசா!க 
மதி6� P.2000/-:D நி�ணய� ெசS� ஏல� வி9வதKD ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�.   
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<. 3990/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 27 அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 2  
    இ8நகரா	சி:D	ப	ட நகரா	சி ப��ெபா� உ.Y1�ராமலி!க1 ேதவ� 
தினசZ ச8ைதயி� Clean and fresh Fruit and Vegetables Market ைகக�M� வசதி மK3� 
திட:கழிM ேசகZ6� ெதா	
 அைம1�தர தமிJநா9 உணM பா�கா6� மK3� 
ம�8� நி�வாக1�ைற, உணM பா�கா6� பிZM, j1�:D
 மாவ	ட� அவ�களா� 
க
த� kல� ெதZவி:க6ப	9"ள�.  ஆைகயா� தினசZ ச8ைதயி� Clean and fresh 

fruit and Vegetables Market ைகக�M� வசதி மK3� திட:கழிM ேசகZ6� அைம:D� 
பணி:D ஆD� ெசலவின1 ெதாைக P.20,000/-:D ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<.858/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 28 அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 3 
   தமிழக YதலைமLச� அவ�க" j1�:D
 மாவ	ட1திKD 
வ�ைகையெயா	
 ேகாவி�ப	
 நகரா	சி பDதிகளி� நைடெபK3 வ�� 
தி	ட6பணிக" நாளிதJகளி� விள�பர� ெசSய6ப	9"ள�. ஆைகயா� 
தி	ட6பணிக" ெவளியி	ட ப1திZ:ைக நி3வன!க7:D ப	
ய� ெதாைககளான 
Kal Publications Private Limited P.28,980/- The Daily Thanthi P.39,480/- Express 
Publications (Madurai) Private Limited P.25,200/--, Kal Publications (P) Limited P.36,980/- 
Malar Publications Private Limited P.18,480/- Malai Murasu P.16,800/- Malai Tamizhagam 
P.14,700/-, Kal Publication (P) Limited P.13,860/- Dinamalar P.21000/- ஆகிய 
ெதாைககைள ப1திZ:ைக நி3வன!க7:D  வழ!DவதKD ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�.   



 
அVவலக Dறி6� :-    

1. ம�ற� அUமதி:கலா�.  
2. ேமKக<ட ப1திZ:ைக நி3வன!க7:D நக�ம�ற 
தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 ெசV1தியைத 
ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.3990/2021/இ1 
த>�மான� எ<: 29 அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 4 
   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி D
ந>� விநிேயாகமான� தைலைம ந>ேரK3 

நிைலய1திலி�8� விநிேயாக� ெசSய6ப9வதா� சவீல6ேபZ, இளேவல!கா� 

மK3� ந>ேரK3 நிைலய!களி� உ"ள அைன1� ேமா	டர�க", {டா�	ட�க", MV 

ேபன�க", ெக6பாசி	ட�க" மK3� அைன1திைன|�  ஆ<9 பராமZ6� ெசS|� 

பணி:D P.15.00/-இல	ச� மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள இ8நக�ம�ற1தா� 31.03.2022� 

ம�ற எ<.19 நி�வாக அUமதி வழ!க6ப	9"ள�.   அத�ப
, ேமKப
 பணி:D 

29.03.2022 அ�3 ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 

ஒ6ப8த6�"ளிகளி� விபர�. 

1. தி�.பி.மாZY1�6பா<
ய� .. மதி6பீ	ைடவிட (--) 0.08 %  DைறM 

2. தி�.வி.ச1யசலீ� .. மதி6பீ	ைடவிட (+) 0.72 %  அதிக� 

                வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (-)0.08% 

Dைறவாக வழ!கி|"ள ஒ6ப8ததார� தி�.பி.மாZY1�6பா<
ய� அவ�களி� 

ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  

அVவலக Dறி6� :-    

1. ம�ற� அUமதி:கலா�.  

2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 ேவைல 

உ1திரM வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�. 

ந.க.எ<.712/2022/இ1 

த>�மான� எ<: 30  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 5 
     இ8நகரா	சி ெபா� �காதார6 பிZMகளி� வ >9களி� 

D6ைபகைள ேசகZ6� ெசSய jSைம6 பணியாள�களா�  பய�ப91த6ப	9 வ�� 

த"7வ<
க" வா!க6ப	9 பல ஆ<9க" ஆகிய நிைலயி� அ
:க
 Z6ேப� 

ஏKப9வதா�, இைவகைள மராம1� பணிக" ெசSய நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� 

Y�அUமதி|ட� 30.03.2022 ேததியி� ஒ6ப8த6�"ளிக" ெபற6ப	டதி� 

கீJக<டவா3 k�3 ஒ6ப8த6�"ளிக" வர6ெபKற�.   

வ.        

எ<. 

ெபய� மK3� YகவZ ஒ� வ<
:கான 

பராமZ6� ெதாைக 

1. தி�.P.Y1�பா<
, ேகாவி�ப	
 P.11,400 

2. தி�.P.மாZY1�6பா<
ய�, 
ேகாவி�ப	
 

P.11,600 

3. தி�.V.ச1யசலீ�, ேகாவி�ப	
 P.12,100 

            இதி� Dைறவான ஒ6ப8த6�"ளி அளி1�"ள தி�.P.Y1�பா<
, 
ேகாவி�ப	
 எ�பவர� ஒ6ப8த6�"ளியிைன ஏK3 ெபா�ம:களி� ெபா��காதார 

நல� க�தி, அவசர அவசிய ேதைவைய Y�னி	9 நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� 



Y�அUமதி|ட� த"7வ<
களி� மராம1� பணிக" ெசSய அUமதி 

வழ!கியைம:D� ம�ற அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  

அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<. 676/2022/எL1 
த>�மான� எ<: 31 அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 6 
   இ8நகரா	சி ெபா� �காதார6 பிZவி� வ >9களி� D6ைபகைள 

ேசகZ6� ெசSய பய�ப91த6ப	9 வ�� டாடா ஏசி வாகன� எ<.TN96B5259� உ"ள 

ப��கைள சZ ெசSய நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி|ட� 31.03.2022 
ேததியி� ஒ6ப8த6�"ளிக" ெபற6ப	டதி� கீJக<டவா3 k�3 

ஒ6ப8த6�"ளிக" வரெபKற�.   

வ.எ<. ெபய� மK3� YகவZ ஒ� வ<
:கான 

பராமZ6� ெதாைக 

1. N.A.ரஹம1��லா ஆ	ேடா ெமாைப� 

ஒ�:{, எ	ைடயா�ர� ேரா9, ேகாவி�ப	
. 

P.19,300 

2. சி1தி: ஆ	ேடா ெமாைப�{ ஒ�:{ & 

ச�வ >{ �பிZேகச�, 

51, எ	ைடயா�ர�ேரா9, ேகாவி�ப	
-628501 

P.21,950 

           இதி� Dைறவான ஒ6ப8த6�"ளி அளி1�"ள 

N.A.ரஹம1��லா ஆ	ேடா ெமாைப� ஒ�:{, எ	ைடயா�ர� ேரா9, ேகாவி�ப	
 

எ�பவர� ஒ6ப8த6�"ளியிைன ஏK3 ெபா�ம:களி� ெபா��காதார நல� க�தி, 

அவசர அவசிய ேதைவைய Y�னி	9 நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� 

Y�அUமதி|ட� டாடா ஏசி வாகன1தி� உ"ள ப��கைள சZ ெசSய அUமதி 

வழ!கியைம:D� ம�ற அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  

அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<. 777/2022/எL1 
த>�மான� எ<: 32 அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 7 
                           இ8நகரா	சி ெபா� �காதார6 பிZவி� வ >9களி� D6ைபகைள 
ேசகZ6� ெசSய பய�ப91த6ப	9 வ�� டாடா ஏசி வாகன� எ<.TN96B5277� உ"ள 
ப��கைள சZ ெசSய நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி|ட� 31.03.2022 
ேததியி� ஒ6ப8த6�"ளிக" ெபற6ப	டதி� கீJக<டவா3 k�3 ஒ6ப8த6�"ளிக" 
வர6ெபKற�.  
வ.எ<. ெபய� மK3� YகவZ ஒ� வ<
:கான 

பராமZ6� ெதாைக 

1. N.A.ரஹம1��லா ஆ	ேடா ெமாைப� 
ஒ�:{, எ	ைடயா�ர� ேரா9, ேகாவி�ப	
. 

P.29,400 

2. சி1தி: ஆ	ேடா ெமாைப�{ ஒ�:{ & 
ச�வ >{ �பிZேகச�, 
51, எ	ைடயா�ர�ேரா9, ேகாவி�ப	
-628501 

P.32,700 

           இதி� Dைறவான ஒ6ப8த6�"ளி அளி1�"ள 
N.A.ரஹம1��லா ஆ	ேடா ெமாைப� ஒ�:{, எ	ைடயா�ர� ேரா9, ேகாவி�ப	
 
எ�பவர� ஒ6ப8த6�"ளியிைன ஏK3 ெபா�ம:களி� ெபா��காதார நல� க�தி, 
அவசர அவசிய ேதைவைய Y�னி	9 நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� 
Y�அUமதி|ட� டாடா ஏசி வாகன1தி� உ"ள ப��கைள சZ ெசSய அUமதி 
வழ!கியைம:D� ம�ற அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  



 
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<. 778/2022/எL1 
த>�மான� எ<: 33 அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 8 
                ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D	ப	ட வ:கீ�ெத�, �ரா�நக�ெத�, 
இராைமயாநக� ஆகிய ெத�:களி� ச8தி6�களி� வாகன!க" ேவகமாக 
வ�வதினா� அ
:க
 விப1�:க" ஏKப9கி�ற�. இதைன த9:D� ெபா�	9 
ேமKக<ட சாைலகளி� ச8தி6�களி� ேவக1தைடக" அைம:D� பணி:D 
தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� P.1.25/-இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    
                             ேமKக<ட பணியிைன நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�8� ெசலM 
ெசSதிடM� ம�ற� அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<. 1042/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 34 அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 9 
                     ேகாவி�ப	
 நகரா	சி அர� அVவல�ெத�, காமராஜ� ப"ளி 
எதிZ� உ"ள மனவள�Lசி D�றிய Dழ8ைதக" ப"ளி அ�கி� மைழந>� ேத!கி 
�காதார ச�ீேக9 ஏKப9கிற�. ஆைகயா�, இதைன தவி�:D� ெபா�	9 
இ�விட!களி� k�3 சி3பால!க" மK3� மைழந>� வ
கா� அைம:D� பணி:D 
தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� P.9.60/-இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�.   
அVவலக Dறி6� :-    
                             இ6பணியிைன நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�8� ெசலM 
ெசSதிடM� ம�ற� அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<.1043/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 35 அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 10 
                     ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D	ப	ட ெச<பகவ�லி அ�ம� ச�னதி 
ேமலரத வ >தியி� �மா� 40மீ. ந>ள1திKD சாைல மிகM� ேமாசமாக ேசதமைட8� 
உ"ள�. ஆைகயா�, ெபா�ம:க" மK3� ேபா:Dவர1� நல� க�தி ேசதமைட8த 
சாைலயி� தா�சாைல அைம:D� பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� 
P.6.00/-இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.   
அVவலக Dறி6� :-    
                             இ6பணியிைன நகரா	சி ெபா� நிதியிலி�8� ெசலM 
ெசSதிடM� ம�ற� அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<. 1044/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 36 அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 11 
                     இ8நகரா	சி:D	ப	ட ப�வ8தைனேரா9 கிழ:D 7வ� ெத�வி� 
சாைல அைம:காம� உ"ளதாV� நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� பZ8�ைரயி�ப
 
�தியதாக ேபவ� பிளா: கா�கி�	 க�தள சாைல அைம:D� பணி:D 

தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� P.4.00/-இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�.  



 
 
அVவலக Dறி6� :-    
                            ேமKக<ட பணியிைன நகரா	சி ெபா� நிதியிலி�8� ெசலM 
ெசSதிடM� ம�ற� அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<.1079/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 37 அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 12 
                         ேகாவி�ப	
 நகரா	சி அVவலக வளாக1தி� அைம8�"ள 
நக�ம�ற1தி� பிரதான வாயி� கதM ப�தைட8�"ள�. ஆைகயா� நக�ம�ற 
தைலவ� அைறயி� பிரதான கதM ேசதமைட8�"ளதா� அதைன மாKறி 
அைம:கM�,  நக�ம�ற தைலவ� அைறயி�  இ�:ைக வசதி,  ேமைச வசதி, 
பா�ைவயாள�க" இ�:ைக வசதி மK3� த96� அைம:கM� நக�ம�ற �	ட1தி�  
�9த� இ�:ைகக" அைம:கM� �9த� பணிக" ெசSவதKD தயாZ:க6ப	ட 
மதி6பீ	9L ெசலவின� P.14.50/-இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி  
ேவ<ட6ப9கிற�.   
அVவலக Dறி6� :-    
              நகரா	சி ெபா� நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட ம�ற� 
அUமதி:கலா�.  
த>�மான� எ<: 38 அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 13 
             இ8நகரா	சி கணினி வZவ�� ைமய1தி� உபேயாக6ப91த6ப	9 வ�� 
VPN இ<ட�ெந	 இைண6பிKD 01.07.2021 Yத� 30.09.2021 வைர P.48,295/-மK3� 
01.10.2021 Yத� 31.12.2021 வைர P.48,295/-ஆக ெமா1த� ேச�1� P.96,590/-ைய Accounts 
Officer (Cash) BSNL TN Circle நி3வன1திKD ECS kல� ெசV1த ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�.    
அVவலக Dறி6� :-    

1. ம�ற� அUமதி:கலா�.  
2. அவசர அவசிய� க�தி ம�ற அUமதி எதி�ேநா:கி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 ெதாைக ெசV1தியைத ம�ற� 
அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<. 487/2003/இ1 
த>�மான� எ<: 39  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 14 
    ேகாவி�ப	
 நகரா	சி6 பDதிகளி� தினசZ ேசகரமாD� 

D6ைபகைள சித�பரா�ர� D6ைப ெகா	9� இட1தி� ெகா	ட6ப9கிற�.  இ8த 

இட1தி� தKேபா� D6ைப த	9� பDதி Y�வ�� D6ைபக" நிைற8� 

காண6ப9வதா�, இ8நகரா	சி வ<
க" ெகா<9 ெச�V� D6ைபகைள த	ட 

இடவசதி இ�லாம� மிD8த சிரம� ஏKப9கிற�.  இத� ெபா�	9 த	
ய 

D6ைபகைள ஒ� ஓரமாக ஒ�:கி ெகா9:க, ேவளா<ைம ெபாறியிய� �ைறயி� 

ெசயி�ேடாச�  இய8திர1ைத ஒ� மணி ேநர1திKD P.970/- எ�ற அ
6பைடயி� 
நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3, ெபா��காதார அவசிய� க�தி 

ஐ�ப� மணி ேநர� பய�ப91தியைம:D அUமதி|�, இத� ெபா�	9 ஏKப	9"ள 

ெசலவின1 ெதாைக P.48500/--:D� ம�ற அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<.3636/2020/எL1 
த>�மான� எ<: 40 அUமதி:க6ப	ட�. 
 



 
 
ெபா�" எ<: 15 
    ேகாவி�ப	
 நகரா	சி பDதியி� ெத�நாSக" ெதா�ைல 
இ�6பதாக ெபா�ம:களிட� இ�8� �கா�க" ெதாட�8� வ8த வ<ண� உ"ள�.  
ேமV� 31.03.2022� ேததியி� நைடெபKற நக�ம�ற �	ட1தி� நக�ம�ற 
உ36பின�க" இ� ெதாட�பாக உட� நடவ
:ைக ேமKெகா"ள ேக	9:ெகா<டப
 
இ8நக� பDதியி�  உ"ள ெத�நாSகைள கண:ெக96� ெசSததி� �மா� 860 உ"ள�. 
    நகரா	சி நி�வாக� மK3� D
ந>� வழ!க��ைற அரசாைண 
எ<.181, நா".05.04.2013�ப
 வில!Dக" நல வாZய1தி� அUமதி ெபKற ெதா<9 
நி3வன� kல� ெத�நாSக7:D க�1தைட அ3ைவ சிகிLைச ேமKெகா"ள ஒ� 
நாS:D P.700/-என அUமதி:க6ப	9"ளப
, நாக�ேகாவி� ஜ>வகா�<யா அனிம� 
ெவ�ப� சா�டப� 
ர{	 kல� இ8நகரா	சி பDதியி� உ"ள ெத�நாSக7:D 
க�1தைட அ3ைவ சிகிLைச ேமKெகா"ள ம�ற அUமதி|�, இத� ெபா�	9 
உ1ேதச ெசலவின1 ெதாைக P.3.00 இல	ச1திKD� ம�ற அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<.872/2022/எL1 
த>�மான� எ<: 41 அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 16 
                        இ8நகரா	சி வா�9 எ<.18, பா�: ேமKD சாைலயி� உ"ள 
ெமயி� சாைலைய சரீைம:D� பணி:D P.10.50 இல	ச� மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள 
இ8நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 31.03.2022� ம�ற எ<.21 நி�வாக அUமதி 
வழ!க6ப	9"ள�.  அத�ப
 ேமKப
 பணி:D 06.04.2022 அ�3 ஒ6ப8த6�"ளி 
ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� விபர�.  

1. தி�.ேக.ராஜா Yகம� .. மதி6பீ	ைடவிட (-) 0.00%  DைறM 
2. பி.எ{.ஆ�.க�{	ர:ஷ� .. மதி6பீ	ைடவிட (+) 0.38%  அதிக� 

                 வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (-) 0.00% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள ஒ6ப8த:கார� தி�.ேக.ராஜா Yகம� அவ�களி� 
ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1) ெபா�நிதியிலி�8� ேமKக<ட பணியிைன ெசSதிட ம�ற� 
அUமதி:கலா�. 

2) நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல 
   உ1திரM வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.802/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 42 அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 17 
                        இ8நகரா	சி வா�9 எ<.6,7,8,9 ��:கிராம� ெமயி� சாைலைய 
சரீைம:D� பணி:D P.9.00 இல	ச� மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள இ8நக�ம�ற 
தைலவ� அவ�களா� 31.03.2022� ம�ற எ<.22 நி�வாக அUமதி வழ!க6ப	9"ள�. 
அத�ப
 ேமKப
 பணி:D 08.04.2022அ�3 ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள 
இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� விபர�.  

1. தி�.ேக.ராஜா Yகம� .. மதி6பீ	ைடவிட (-) 0.00%  DைறM 
2. பி.எ{.ஆ�.க�{	ர:ஷ� .. மதி6பீ	ைடவிட (+) 0.42%  அதிக� 

                 வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (-) 0.00% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள ஒ6ப8த:கார� தி�.ேக.ராஜா Yகம� அவ�களி� 
ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1) ெபா�நிதியிலி�8� ெசலM ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�.  
 



 
2) நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல 
  உ1திரM  வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�. 

ந.க.எ<.803/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 43 அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 18 
                        இ8நகரா	சி வா�9 எ<.23,24,25� உ"ள ெத�:களி� வி9ப	ட 
வ >	9: D
ந>� இைண6�க" (HSC) வழ!D� பணி:D P.2.65 இல	ச� மதி6பீ	
� 
ேமKெகா"ள ஆைணயாள� அவ�களி� நி�வாக அUமதி வழ!க6ப	9"ள�. 
அத�ப
 ேமKப
 பணி:D 08.04.2022அ�3 ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள 
இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� விபர�.  

1. தி�.வி.கி��ணk�1தி  .. மதி6பீ	ைடவிட (-) 0.13%  DைறM 
2. தி�.வி.ச1யசலீ� .. மதி6பீ	ைடவிட (+) 3.05%  அதிக� 

                 வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (-)0.13% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள ஒ6ப8த:கார� தி�.வி.கி��ணk�1தி அவ�களி� 
ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    
               D
ந>� நிதியிலி�8� ேமKக<ட பணியிைன ெசSதிட ம�ற� 
அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<.776/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 44 அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 19 
                     ேகாவி�ப	
 நகரா	சி அVவலக நக�ம�ற �	டர!கி� நக�ம�ற 
�	ட� நட1�வதKD நக�ம�ற தைலவ�, �ைண1தைலவ�, நக�ம�ற 
உ36பின�க" மK3� இதர அVவல�க" அம�வதKD ேமைச, நாKகாலி வா!D� 
பணி:D P.24.60/-இல	ச� மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள இ8நக�ம�ற1தா�  28.02.2022� 
ம�ற எ<.4556. நி�வாக அUமதி வழ!க6ப	9"ள�.  அத�ப
, ேமKப
 பணி:D 
08.04.2022 அ�3 ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 
ஒ6ப8த6�"ளிகளி� விபர�.  

1. Nilgiri Furniture World  
Coimbatore   

.. மதி6பீ	ைடவிட (-) 0.00%  DைறM 

2. Aishwariya  Furniture World  
Coimbatore 

.. மதி6பீ	ைடவிட (+) 0.36%  அதிக� 

                 வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (-) 0.00% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள Nilgiri Furniture World Coimbatore அவ�களி� 
ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1) ேமKக<ட பணியிைன நகரா	சி ெபா� நிதியிலி�8� ெசலM 
ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�.  

2) நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 ேவைல 
உ1திரM வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.928/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 45 அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 20 
                         இ8நகரா	சி:D	ப	ட அர� அVவலக சாைலயி� அைம8�"ள 
மனவள�Lசி D�றியவ�க7:கான ைமய1தி� D
ந>� மK3� கழிவைற:D1 

ேதைவயான த<ண>� வசதி மK3� 6mx8m ஓ� Metal Roofing Shed அைம:D� பணி:D 
P.1.00/-இல	ச� மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள இ8நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� 



31.03.2022� ம�ற எ<.1 நி�வாக அUமதி வழ!க6ப	9"ள�. அத�ப
, ேமKப
 
பணி:D 08.04.2022 அ�3 ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 
ஒ6ப8த6�"ளிகளி� விபர�.  

1) தி�.வி.ச1தியசலீ� .. மதி6பீ	ைடவிட (-) 0.35%  DைறM 

2) தி�.எL.Yகம� இ6ராஹி� .. மதி6பீ	ைடவிட (+) 25.39% அதிக� 
                 வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (--) 0.35% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள தி�.வி.ச1தியசலீ� அவ�களி� ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக 
ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    
                D
ந>� நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட ம�ற�  அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<.801/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 46 அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 21 
                    ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.22,23,24 ஆகிய 
ெத�:களி� வ >	9: D
ந>� இைண6�க" (HSC) TWAD  பல இட!களி� பகி�மான  
DழாS மK3� வ >	9: D
ந>� இைண6�க" வழ!க6படவி�ைல. ேமV�, SRP 

சாைல6பணி விைர8� Y
:க ேவ<
|"ளதா� வ >	9: D
ந>� இைண6�க" (HSC) 
வழ!D� பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� P.2.50/-இல	ச1திKD 
ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-    
               ம�ற� இ6பணிைய D
ந>� நிதியி� கீJ ெசSய அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<.1081/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 47  அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 22 
             ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.17, ெச:க
1ெத�வி� RCC 

Culvert அைம:D� பணி:D த>�மான எ<.4453/29.12.2021� அUமதி அளி:க6ப	ட�. 

தி�.வி.ச1யசலீ� எ�பவ�:D 29.12.2021 ேவைல:கான உ1தரM வழ!க6ப	9 பணி 
ெதாட!கியேபா� கிழ:D�ற� உ"ள RCC Culvert க" �தியதாக க	ட ேவ<
|"ளதா� 

இ6பணி:D தி�1திய மதி6பீ9 தயா� ெசSய6ப	9 28.01.2022 அ�3 தனி அVவல� 
ஒ6�த� ெபK3 இ6பணி Y
:க6ப	9"ள�. இ1தி�1திய மதி6பீ	
�ப
 ெசலM 

ெதாைக P.1,10,000/- தKேபா� ம�ற1தி� பா�ைவ:D ைவ:க6ப9கிற�.   
அVவலக Dறி6� :-    
                  தி�1திய மதி6பீ	9 ெதாைக P.1,10,000/-ேமKெகா<ட இ6பணி:D�, 
இதKகான ெசலவின1திKD� ம�ற அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 

ந.க.எ<. 3448/2021/இ1 
த>�மான� எ<: 48  அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 23 
    இ8நகரா	சி ெபாறியிய� பிZவிV"ள வாகன!க7:D 
கீJ:க<ட விபர6ப
 வ	டார ேபா:Dவர1� அVவலக1தி� சாைலவZ மK3� 
ேசைவவZ 2022-23:D ெசV1த ேவ<
|"ள�.   

வாகன எ< சாைல வZ ேசைவ வZ 
TN69Z5369 7728 78 
TN69Y8077 4230 42 
TN69Y1070 3824 38 
TAC 1007 1692 17 
 17474 175 



                   
 
                     ேமKக<ட ெமா1த1 ெதாைக P.17,649/-ைய வ	டார ேபா:Dவர1� 
அVவலக1திKD ெசV1த ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-    

1. ம�ற� அUமதி:கலா�.  
2. நக�ம�ற தைலவ�  அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 
ெதாைக ெசV1தியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.889/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 49 அVவலக Dறி6�  அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 24 
   
    அரசாைண (நிைல) எ< 52, நகரா	சி நி�வாக� மK3� D
ந>� 
வழ!க� �ைற நா":30.03.2022, தமிJநா9 அர� நாளிதJ ெவளியீ9 நா":30.03.2022 
மK3� நகரா	சி நி�வாக இய:Dந� �Kறறி:ைக ந.க.எ<.40032/2012/ஆ�1,                    
நா": 01.04.2022 ஆகியவKறி� ெதZவி:க6ப	9"ளவா3, ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 
01.04.2022 ேததி Yத� ெசா1�வZ / காலிமைனவZ ஆகியவKைற ெபா�சரீாSM 
ேமKெகா"ள6பட உ"ள�. ேமV� ெசா1�வZ / காலிமைனவZ ஆகியவKைற ெபா� 
சரீாSM  ெசSய ேகாவி�ப	
 நகரா	சி நக�ம�ற த>�மான எ<.24, நா":08.04.2022-� 
த>�மான� நிைறேவKற6ப	ட�.  அத�ப
 ெசா1� சரீாSM பணி ேமKெகா"ள k�3 
தினசZ நாளிதJகளி� மK3� அரசிதழி� விள�பர� ெசSயM� �யமதி6ப	ீ9 ப
வ� 
அLசி9வதKD� மK3� ெபா�சரீாSM/காலிமைனவZ சரீாSM ேமKெகா"வதKD 
Yத�ைம பதிேவ9 (Master Record) தயா� ெசSவதKD� மK3� ெசா1�வZ சரீாSM 
பணி அைன1திKD� ஆD� உ1ேதச ெசலM ெதாைக P.5,00,000/-(ஐ8� ல	ச� ம	9�) 
ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.    
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�. 
ந.க.எ<.900/2022/A1 
த>�மான� எ<: 50 அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 25 
               இ8நகரா	சி:D	ப	ட பDதிகளி� நைடெப3� சாைல6பணிக", 
ைப6ைல� பணிக", க	
ட பணிக" மK3� இதர பணிக7:D பய�ப91த6ப9� 
ெபா�	க7:DZய தர1திைன பZேசாதி:D� க�விக" வா!கி பய�ப91திட 
ெதZவி:க6ப	9"ள�. ஆைகயா�, பணிக7:D பய�ப91த6ப9� 
ெபா�	க7:DZய தர1திைன  பZேசாதி:D� க�விக" வா!D� பணி:D 
தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� P.1.30/-இல	ச1திKD  ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�. 
ந.க.எ<.400/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 51 அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 26 
                    ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� நம:D நாேம தி	ட� 2021-22� கீJ                      
4 பணிக" ஒ�:கீ9 ெசSய6ப	9 நகரா	சி நி�வாக இய:Dன�, ெச�ைன அவ�களி� 
க
த� ந.க.எ<.27519-35/2021/P2 நா":30.03.2022� பணிக" ஒ�:கீ9 ெசSய6ப	9 
நி�வாக அUமதி வழ!க6ப	9"ள�.  ேமV� ஒ�:கீ9 ெசSய6ப	ட 4 பணிக" 
கீJ:க<டவா3:- 



 
 

Sl.No. Name of the Work Estimate Cost 

(Rs in Lakh) 

1. ��:கிராம1தி� நைடபாைத 80.10மீx1.50மீ ந>ள1திKD 

அைம:க, நிலபர6� ஏKபா9க", Dழ8ைதக" 

விைளயா9� உபகரண!க", பா�கா6� �K3ேவலி 

அைம1த�, மி�இைண6� மK3� த<ண>� இைண6� 

ஏKபா9க7:கான பணிக" 

(Providing  footpath for a  Length of 80.10mx1.50m,  Landscaping 

arrangements, Children playing  Equipments,  Fencing, 

Plantation, Electrical and  Water  Supply arrangements at 

Puthugramam) 

30.00 

2. மி�ெத� Unicode: 137010R147, ந>ள�693மீ அகல�-

6Yத�7மீ தா�சாைல அைம:D� பணி. 
(Providing BT Surface at Mill Street Unicode: 

137010R147, Length: 693m,  width: 6 to 7m ) 

60.00 

3. ராமசாமி�!காவி� கழி6பைற பராமZ6� பணிக", 

த<ண>� இைண6� ஏKபாடக", CCTV க<காணி6� 

ேகமரா ெபா�1��பணி, அல!கார விள:Dக" 45W LED 

விள:D" 30 எ<களி� வழ!D�பணிக". 
(Maintenance work of Toilet, Water  Supply  arrangeents,  CCTV  

Camera arrangements and  Providing Ornamental light  with 45 W 

LED  Light – 30 nos at Ramasamy Dass Park. ) 

15.00 

4. 45W LED விள:D" 32 எ<கைள வழ!Dத� மK3� 

ெபா�1�த� மK3� 45W LED விள:D" இர	ைட 

அைட6� Dறி6�ட��
ய Y�நிற அல!கா க�ப� 

ெபா�1�� பணி. 
(Supply and Fixing of 32 nos of  45 W LED  Light  fitting  

precolored  ornamental pole  with  double   bracket  of 45W LED  

Light on head works,  Park Lifting station  and all OHT’s. ) 

10.50 

                    ேமKக<ட பணிகைள ெசSவதKD ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�. 
 அVவலக Dறி6� :-    

1. ம�ற� அUமதி:கலா�. 
2. ேமKக<ட பணிகைள நம:D நாேம தி	ட� 2021-22� கீJ 
ெசSவதKD ம�ற� அUமதி:கலா�. 

ந.க.எ<.3186/2021/இ1 
த>�மான� எ<: 52   அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 27 
                இ8நகரா	சி ெபாறியிய� பிZM வாகன எ<.TN69AV5248:D ப�� ந>:க 
பணிக" ெசSய ேவ<
 ெதZவி:க6ப	9"ள�. ஆைகயா� வாகன1தி� ப�� 
பணிக" ெசSதி9� பணி:D ெசலவின� ஆD� ெதாைக P.61,000/-:D ம�ற1தி� 
அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.   
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�. 
ந.க.எ<.1008/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 53   அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 28 
                    ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D	ப	ட பDதிகளி� மைழந>� வ
கா� 
மK3� ஆ:கிரமி6�கைள அகKறM�, கழிM ம< ப
ம!கைள அ6�ற6ப91தM� 
மK3� மைழந>� / கழிMந>� ஓைடகளி� இ�8� அகKற6ப	ட கழிM ம< ப
ம!க" 
சித�பரா�ர� உர:கிட!D பDதியி� ெகா<9 ெகா	ட ேவ<
|"ளதா� ஒ� JCB 

இய8திர� மK3� 3 
ரா:ட� With 
6ப� 
ெரயில�க" எ�ற வைகயி� ஒ6ப8த 



அ
6பைடயி� பய�ப91�� வைகயி� தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� 
P.9.50/- இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-     
                   ெபா�நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�. 
ந.க.எ<.948/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 54   அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 29 
    ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.3� உ"ள 
ச!கரலி!க�ர� ேமKD 4வ�ெத�வி� சாைலக" விZவா:க� காரணமாக 
கைடேமைட பDதியி� வ
கா� வசதி இ�ைல எ�பதா� ெபா�ம:களி� �காதார 
நல� க�தி �தியதாக வ
கா� அைம:D� பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L 
ெசலவின� P.3.35/-இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-     
                   ெபா�நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�. 
ந.க.எ<.1043/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 55   அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 30 
                      இ8நகரா	சி:D	ப	ட ஊரணி ெத�வி� இய!கி வ��  நக�நல 
ைமய: க	
ட� மிகM� ப�தைட8�"ளதா� அதைன இ
1�வி	9 �தியதாக 
P.75.00/-இல	ச� மதி6பீ	
� �திய க	
ட� க	ட நடவ
:ைக எ9:க6ப	9 
வ�வதா� ஊரணி ெத�வி� ெசய�ப	9 வ�� நக�நல ைமய1ைத தKகாலிகமாக 
��ேரா	
� உ"ள பைழய நகரா	சி அVவலக1தி�  இய!D� வைகயி� இர<9 
அைறகைள வ�ண� �சி பராமZ6� பணிக" ெசS|� பணி:D தயாZ:க6ப	ட 
மதி6பீ	9L ெசலவின� P.1.50/-இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 
 அVவலக Dறி6� :-     
                  நகரா	சி ெபா� நிதியிலி�8� பணி ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�. 
ந.க.எ<.4431/2021/இ1 
த>�மான� எ<: 56   அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 31 
                      இ8நகரா	சி:D	ப	ட ப�வ8தைன சாைல தி�ம!ைகநக� 2வ� 
ெத� மK3� ேமKD 1 Yத�ெத� பDதிகளி� மைழந>� வ
கா�க" இ�லாத 
நிைலயி�  ெபா�ம:களி� �காதார நல� க�தி  இர<9 சி3பால!க"  மK3� 19m 
ந>ள� மைழந>� வ
கா� அைம:D� பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� 
P.3.60/-இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.   
அVவலக Dறி6� :-     
      நகரா	சி ெபா� நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�. 
ந.க.எ<.       /2022/இ1 
த>�மான� எ<: 57   அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 32 
    இ8நகரா	சி:D	ப	ட ஊரணிெத�வி� �தியதாக நக�நல 

ைமய� க	
ட� பணி:D P.75.00/-இல	ச1திKD The Mission Director of Executive Secretary 

National Health Mission, State Health Society Chennai  அவ�களா� 13.10.2021� நிதி ஒ�:கீ9 

ெசSய6ப	9"ள�.  ஊரணிெத�வி� உ"ள 50 ஆ<9க7:D ேமலாக உ"ள மிகM� 

ப�தான ப�தைட8த க	
ட1ைத இ
1�வி	9 P.75.00/-இல	ச1திKD �தியதாக 
நக�நல ைமய� க	9வதKD உZய மதி6பீ9 தயா� ெசSய6ப	9 �ைண இய:Dன�, 

�காதார6 பணிக", ேகாவி�ப	
 அவ�களா� 17.03.2022 அ�3 நி�வாக அUமதி 
வழ!க6ப	9"ள�. ேமKக<ட பணிைய ேமKெகா"7� ெபா�	9 தைலைம  



 

ெபாறியாள�, நகரா	சி நி�வாக இய:Dனரநக�, ெச�ைன அவ�களிட� ெதாழி��	ப 

அUமதி ெப3வதKD மதி6பீ9 சம�6பி:க6ப	ட�.   தைலைம ெபாறியாள�, ெச�ைன 

அவ�களி� 05.04.2022 க
த1தி� ம< பZேசாதைன மK3� Structural Design மK3� 

இதர பணிக" ேமKெகா<9 சம�6பி:க ெதZவி:க6ப	9"ள�.  ேமV� நக�நல 

ைமய� க	9வதKD ம< பZேசாதைன ெசSவதKD Yத�வ� அர� ெபாறியிய� 

க��Z, தி�ெந�ேவலி அவ�க7:D 11.04.2022 அ�3 க
த� அU6ப6ப	ட 

நிைலயி� 13.04.2022 அ�3 Yத�வ� அர� ெபாறியிய� க��Z தி�ெந�ேவலி 
அவ�களா� ம< பZேசாதைன ெசSவதKகான க	டண1 ெதாைக P.21,240/-ைய 

காேசாைலயாக சம�6பி:க ெதZவி:க6ப	9"ள�. எனேவ  ம<பZேசாதைன 

ெசSவதKகான க	டண1 ெதாைக P.21,240/-ைய ெசV1த ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�.   

அVவலக Dறி6� :-    
1. ம�ற� அUமதி:கலா�.  
2. பணியி� அவசர, அவசிய� க�தி ெதாைக 
ெசV1த6ப	டைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.4350/2021/இ1 
த>�மான� எ<: 58   அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 33 
  இ8நகரா	சி:D	ப	ட தினசZ ச8ைதைய இ
1� வி	9 �தியதாக 

க	9� பணி:D நிதி ஒ�:கீ9 ெசS� அரசாைண வர6ப	9"ள�. ேமV� 

இ6பணி:கான ம< பZேசாதைன ெசSவதKD Yத�வ� அர� ெபாறியிய� க��Z 

தி�ெந�ேவலி அவ�க7:D க
த� அU6ப6ப	ட நிைலயி� அதKகான க	டண1 

ெதாைக P.21,240/-ைய ெசV1த க
த� kல� ெதZவி:க6ப	9"ள�. ஆைகயா�, 

�தியதாக தினசZ ச8ைத அைம:D� இட1தி� ம< பZேசாதைன க	டண� P.21,240/-
ைய Yத�வ� அர� ெபாறியிய� க��Z, தி�ெந�ேவலி அவ�க7:D 

காேசாைலயாக ெசV1�வதKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�   

அVவலக Dறி6� :-    

1. ம�ற� அUமதி:கலா�. 

2. பணியி� அவசர அவசிய� க�தி ெதாைக ெசV1தியைத 

ம�ற� அUமதி:கலா�  

ந.க.எ<.3295/2021/இ1 
த>�மான� எ<: 59   அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 34 
   இ8நகரா	சி:D	ப	ட ��:கிராம� ெத�வி� உ"ள ப�தைட8த 
ைமயான1ைத இ
1�வி	9 �தியதாக நவ >ன எZவா| தகன ேமைட அைம:D� 
பணி:D நிதி ஒ�:கீ9 ெசSய6ப	9 அரசாைண வர6ெபK3"ள�. ேமV� 
இ�விட1தி� ம< பZேசாதைன ெசSவதKகான க	டண1 ெதாைக P.21,240/-ைய 
ெசV1�வதKD அர� ெபாறியிய� க��Z, தி�ெந�ேவலி அவ�களா� க
த� 
kல� ெதZவி:க6ப	9"ள�.  ஆைகயா� �தியதாக நவ >ன எZவா| தகன ேமைட 
அைம6பதKD ம< பZேசாதைன ெசSவதKகான க	டண1ெதாைக P.21,240/-ைய 
Yத�வ� அர� ெபாறியிய� க��Z, தி�ெந�ேவலி அவ�க7:D காேசாைலயாக 
வழ!DவதKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1. ம�ற� அUமதி:கலா�. 
 



 
2. பணியி� அவசர அவசிய� க�தி ெதாைக ெசV1தியைத 
ம�ற� அUமதி:கலா�  

ந.க.எ<.952/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 60   அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 35 
      ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.9, ��:கிராம� 
ெமயி�சாைல வைளவி� Yகம� சாலியா�ர� ெத�வி� அ�கி� உ"ள கா�வாS 
த96� �வZயி�றி உ"ள�.  ஆைகயா� ெபா�ம:க", ப"ளி ெச�V� Dழ8ைதக" 
நல� க�தி கா�வாS த96�L�வ� அைம:D� பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L 
ெசலவின� P.75,000/-:D ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.    
அVவலக Dறி6� :-    
                  ெபா�நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�. 
ந.க.எ<.1080/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 61   அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 36 
      ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D	ப	ட பDதிகளி� TWAD  kல� D
ந>� 
இைண6�க" Yைறயாக வழ!க6படவி�ைல. ேமV�, சாைலக" அைம:க6பட 
ேவ<
|"ளதா� வி9ப	ட D
ந>� இைண6�க" பDதிகளான தி�6பதி காலனி--1,2,  
தி�ம!ைகநக�-1,2,3, பாரதிநக� ேம	91ெத� 1 Yத� 5 பாரதிநக� ஆகிய ெத�:களி� 
734 வ >	9: D
ந>� இைண6�க" (HSC) வழ!D� பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L 
ெசலவின� P.7.00/-இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.    
அVவலக Dறி6� :-    
                   ம�ற� இ6பணிைய D
ந>� நிதியி� கீJ ெசSதிட  அUமதி:கலா�. 
ந.க.எ<.1082/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 62   அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 37 
         ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D	ப	ட தினசZ ச8ைதைய ேம�பா9 
(Development of Market) பணி:D தி	ட மதி6பீ9 மK3� வ
வைம6�  (DPR and Design) 
தயா� ெசSய ேவ<
|"ளதா� தனியா� க�{ச�ட�ஸி  ஆேலாசைன Yகைம 
நியமன�  ெசS|� பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� P.10.00/-
இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.   
அVவலக Dறி6� :-    
                   நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�8� ெசலM ெசSதிடM�, ஒ6�த� 
ெபKறபி� தி	டநிதியிலி�8� ஈ9 ெசSயM� ம�ற� அUமதி:கலா�. 
ந.க.எ<. 1043/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 63   அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 38 
                      ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D ெசா8தமான �9த� ேப�8� 
நிைலய1தி� கைட எ<.13A—:D ெபா�ஏல� / ஒ6ப8த6�"ளி 22.04.2022� 
நைடெபKற�. ேமKகா�� ஒ6ப8த6�"ளியி� கீJ:க<டவா3 இர<9 
ஒ6ப8த6�"ளிக" வர6ெபK3, ைவ6�1ெதாைக ெசV1தி|"ளா�க".   



 

வ.எ<. ெபய� மK3� YகவZ மாத வாடைக            
P. 

1. தி�.வி.Y1�:Dமா� 
நடராஜ�ர�ெத�, 
ேகாவி�ப	
. 

2,900/- 

2. தி�.எ{.சனீிவாச�, 
ேவலா|த�ர�, 
ேகாவி�ப	
. 

2,400/- 

    ேமKகா�� விவர6ப
 வர6ெபKற ஒ6ப8த6�"ளியி� 
தி�.வி.Y1�:Dமா� எ�பவ� உய�8தப	சமாக மாதவாடைக P.2,900/-:D 
ேகாZ|"ளா�க".  எனேவ ேமKப
யாZ� உய�8தப	ச ஒ6ப8த6�"ளி மாதவாடைக 
P.2,900/-:D 01.05.2022 Yத� 30.04.2025 வைர ஒ6பைட6� ெசSவதKD ம�ற1தி� 
அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�. 
ந.க.எ<.9856/2014/அ3    
த>�மான� எ<: 64  அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 39 
        இ8நகரா	சி ெபாறியிய� பிZM வாகன எ<.TN69Y1070ேலட� 
வாகன1திKD தDதிLசா�றிதJ (FC) க	டண1 ெதாைகைய வ	டார ேபா:Dவர1� 

அVவலக1திKD ெசV1த ெதZவி:க6ப	9"ளதா�P.14,200/-ைய ெசV1�வதKD 
ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.   
அVவலக Dறி6� :-    

1. D
ந>� நிதியிலி�8� ெசலM ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�.  
2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 ெதாைக 
ெசV1தியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.1120/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 65  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 40  
                  ேகாவி�ப	
 நகரா	சி அVவலக1தி� அைம8�"ள நக�ம�ற 
�	ட அர!க1திKD� அர!க1�ட� இைண8�"ள கா1தி�6� அைறக7:D� 
Dளி�சாதன ெப	
 அைம1திட நக�ம�ற தைலவ� ஆைணயாள� அவ�களா� 
ெதZவி:க6ப	ட�. ஆைகயா� நக�ம�ற �	டர!க� மK3� கா1தி�6� அைறயி� 
Dளி�சாதன ெப	
 (AC) ெபா�1�� பணி:D P.8.10/-இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1. நகரா	சி ெபா� நிதியிலி�8� ெசலM ெசSதிட ம�ற�  
                  அUமதி:கலா�.  

2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 ஒ6ப8த6�"ளி 
அறிவி6� ேகாZயைத ம�ற� அUமதி:கலா�. 

த>�மான� எ<: 66  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 41  
               ேகாவி�ப	
 நகரா	சி ெபா�6பிZவி� இய!கி வ�� UPS      
மி�சார� தைட ஏKப9�ெபா�� சா�� இ�லாம� ெபா�6பிZவிV"ள அைன1� 
கணினிக7� இய!காம� நி�3வி9கிற�. ஆைகயா�, ெபா�6பிZவி� �தியதாக UPS 
Batteryக" வா!கி ெபா�1�� பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� 

P.90,000/-:D ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 



 
அVவலக Dறி6� :-    
          நகரா	சி ெபா� நிதியிலி�8� ெசலM ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�.  
த>�மான� எ<: 67  அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 42  
             ேகாவி�ப	
 நகரா	சி ெபாறியிய� பிZM வாகன 
எ<.TN69AV5248K:D வாகன1தி� நா�D டய�க" ப�தைட8�"ளதா� 
அதைன ந>:கிவி	9 �தியதாக நா�D டய�க" வா!கி ெபா�1�� பணி:D 
ெசலவின� P.45,000/-:D ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 
 அVவலக Dறி6� :-    
                இ6பணியிைன நகரா	சி ெபா� நிதியிலி�8� ெசலM ெசSதிட 
ம�ற� அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<.1007/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 68  அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 43  
           ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D	ப	ட நக�நல ம�1�வமைன 
�ரா�நகZ� (RO Plant) �1திகZ:க6ப	ட D
ந>� நிைலய� அைம:D� 
பணி:D P.5.00/-இல	ச� மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள மாவ	ட ஆ	சி1தைலவ� 
மK3� தைலவ�, மாவ	ட ஊரக வள�Lசி Yகைம, j1�:D
 அவ�களி� 
ெசய�Yைற ஆைண ந.க.எ<.அ2/1711/2022 நா":13.04.2022� ப
 நி�வாக 
அUமதி வழ!க6ப	9"ள�.  அத�ப
 ேமKப
 பணி:D 06.05.2022 அ�3 
ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� 
விபர�.  

1) O Zone technologies .. மதி6பீ	ைடவிட(--) 0.11%  DைறM 
2) Hi—Tech Sweet Water 
Technologies Private Limited., 
Chennai 

.. மதி6பீ	ைடவிட (+) 0.23%  அதிக� 

   வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (--)0.11% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள OZone technologies நி3வன1தி� ஒ6ப8த6�"ளிைய 
ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1) ம�ற� அUமதி:கலா�. 
2) ேமKக<ட பணியி� அவசர அவசிய� க�தி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல உ1திரM 
வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<. 841/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 69   அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 44  
      ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D	ப	ட நக�நல ம�1�வமைன 
ஊரணி1ெத�வி� (RO Plant) �1திகZ:க6ப	ட D
ந>� நிைலய� அைம:D� 
பணி:D P.5.00/-இல	ச� மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள மாவ	ட ஆ	சி1தைலவ� 
மK3� தைலவ�, மாவ	ட ஊரக வள�Lசி Yகைம, j1�:D
 அவ�களி� 
ெசய�Yைற ஆைண ந.க.எ<.அ2/1711/2022 நா":13.04.2022� ப
 நி�வாக 
அUமதி வழ!க6ப	9"ள�. அத�ப
 ேமKப
 பணி:D 06.05.2022அ�3  



 
ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� 
விபர�.  

1) OZone technologies .. மதி6பீ	ைடவிட (--) 0.11% DைறM 
2) Hi—Tech Sweet Water Technologies 
Private Limited., Chennai 

.. மதி6பீ	ைடவிட (+) 0.23% அதிக� 

  வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (--)0.11% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள OZone technologies நி3வன1தி� ஒ6ப8த6�"ளிைய 
ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1) ம�ற� அUமதி:கலா�. 
2) ேமKக<ட பணியி� அவசர அவசிய� க�தி நக�ம�ற 
தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல 
உ1திரM வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.841/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 70  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 45  
                    ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� ெமயி�ேரா9 “சா8தி ெம
:க�” 
அ�கி� பயணியK நிழKDைட அைம:D� பணி:D P.9.00/-இல	ச� 
மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள மாவ	ட ஆ	சி1தைலவ� மK3� தைலவ�, 
மாவ	ட ஊரக வள�Lசி Yகைம, j1�:D
 அவ�களி� ெசய�Yைற 
ஆைண ந.க.எ<.அ2/1711/2022 நா".13.04.2022�ப
 நி�வாக அUமதி 
வழ!க6ப	9"ள�. அத�ப
 ேமKப
 பணி:D 06.05.2022 அ�3 
ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� 
விபர�.  

1) தி�.வி.கி��ணk�1தி .. மதி6பீ	ைடவிட (--) 0.20% DைறM 
2) தி�.வி.ச1யசலீ� .. மதி6பீ	ைடவிட (+) 1.44% அதிக� 

          வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட(--)0.20% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள ஒ6ப8த:கார� தி�.வி.கி��ணk�1தி அவ�களி� 
ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1) ம�ற� அUமதி:கலா�. 
2) ேமKக<ட பணியி� அவசர அவசிய� க�தி நக�ம�ற 
தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல 
உ1திரM வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.601/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 71  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 

 
ெபா�" எ<: 46  
                         இ8நகரா	சி:D	ப	ட பைழய நகரா	சி அVவலக1தி� 
நக�நல ைமய� இய!DவதKD இர<9 அைறகைள வ�ண� �சி பராமZ6� 
பணிக" ெசS|� பணி:D P.1.50/-இல	ச� மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள 
இ8நக�ம�ற1தா� நி�வாக அUமதி வழ!க6ப	9"ள�. அத�ப
, ேமKப
 
பணி:D 10.05.2022 அ�3 ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 
ஒ6ப8த6�"ளிகளி� விபர�.  



 
1)தி�.V. ச1யசலீ� .. மதி6பீ	ைடவிட (--) 0.07% DைறM 
2) தி�.H. Yகம� இ6ராஹி�  .. மதி6பீ	ைடவிட (+-) 1.42% அதிக� 

              வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (--)0.07% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள ஒ6ப8ததார� தி�.V.ச1யசலீ� அவ�களி� 
ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-    

1. நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�8� ெசலM ெசSதிட ம�ற� 
அUமதி:கலா�.  

2. பணியி� அவசர அவசிய� க�தி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல உ1திரM 
வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.4431/2021/இ1 
த>�மான� எ<: 72  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 47 
                         இ8நகரா	சி:D	ப	ட தி�6பதிகாலனி, தி�ம!ைகநக�, 
பாரதிநக�, பாரதிநக� ேம	91ெத� ஆகிய ெத�:களி� வி9ப	ட 
வ >	9:D
ந>� இைண6�க" (HSC) வழ!D� பணி:D P.7.00/-இல	ச� 
மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள இ8நக�ம�ற1தா� நி�வாக அUமதி 
வழ!க6ப	9"ள�. அத�ப
, ேமKப
 பணி:D 10.05.2022 அ�3 
ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� 
விபர�.  

1) தி�.H. Yகம� இ6ராஹி�  .. மதி6பீ	ைடவிட (--) 0.97% DைறM 
2) தி�.V. ச1யசலீ� .. மதி6பீ	ைடவிட (+-) 0.23% அதிக� 

                     வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (--)0.97% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள ஒ6ப8ததார� தி�.H.Yகம� இ6ராஹி� அவ�களி� 
ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-    

1. D
ந>� நிதியிலி�8� பணி ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�.  
2. ேமKக<ட பணி:D நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� 
Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல உ1திரM வழ!கியைத  
ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.1082/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 73  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 48  
                    இ8நகரா	சி:D	ப	ட தினசZ ச8ைத �தியதாக க	9� பணி:D 
DPR and Design தயா� ெசS|� பணி:D P.10.00இல	ச� மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள 
இ8நக�ம�ற1தா� நி�வாக அUமதி வழ!க6ப	9"ள�. அத�ப
, ேமKப
 பணி:D 
10.05.2022 அ�3 ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 
ஒ6ப8த6�"ளிகளி� விபர�. 

1) Glency Docmra  Consultants India Private  
  Limited., Chennai 

.. மதி6பீ	ைடவிட (--) 0.00% DைறM 

2) Eclat Designs and Infrastructure Private  
   Limited., Chennai  

.. மதி6பீ	ைடவிட (+) 10.00% அதிக� 



 
                  வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (--)0.00% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள Glency Docmra Consultants India Private Limited., Chennai 
அவ�களி�  ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.    
அVவலக Dறி6� :-    

1. ெபா� நிதியிலி�8� ெசலM ெசSதிடM�, பி�� தி	ட நிதியி� ஈ9 
ெசSதிடM�, ம�ற� அUமதி:கலா�.  

2. பணியி� அவசர அவசிய� க�தி நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� 
Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல உ1திரM வழ!கியைத  
ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.1043/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 74  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 49 
                   இ8நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.9, ��:கிராம� ெமயி� 

சாைலயி� Retaining Wall  அைம:D� பணி:D P.0.75/--இல	ச� மதி6பீ	
� 
ேமKெகா"ள இ8நக� ம�ற1தா� நி�வாக அUமதி வழ!க6ப	9"ள�.  

அத�ப
, ேமKப
 பணி:D 10.05.2022 அ�3 ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� 

வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� விபர�. 

1) ABB Construction .. மதி6பீ	ைட விட (-) 0.27% DைறM 
2) P.Y1�6பா<
  .. மதி6பீ	ைட விட (+) 1.26% அதிக�  

                 வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (--) 

0.27% Dைறவாக வழ!கி|"ள ஒ6ப8ததார� ABB Construction அவ�களி� 
ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  

அ�வலக �றி	
:-  ம�ற� அ�மதி�கலா� 

ந.க.எ�.1080/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 75  அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 50 
                     இ8நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.9, வ"7வ�நக� 9வ� 
ெத�வி� �தியதாக வ
கா� அைம:D� பணி:D P.0.80/--இல	ச� 

மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள இ8நக� ம�ற1தா� நி�வாக அUமதி 

வழ!க6ப	9"ள�. அத�ப
, ேமKப
 பணி:D 10.05.2022 அ�3 
ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� 

விபர�. 

1) தி�.V.ச1யசலீ� .. மதி6பீ	ைட விட (-) 0.00% DைறM 

2) தி�.H.Yகம�இ6ராஹி� .. மதி6பீ	ைட விட (+) 0.01% அதிக�  

             வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (--) 0.00% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள ஒ6ப8ததார� தி�.V.ச1யசலீ� அவ�களி� 

ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  

அ�வலக �றி	
:-  ம�ற� அ�மதி�கலா� 

ந.க.எ�.857/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 76  அUமதி:க6ப	ட�. 
 



 
ெபா�" எ<: 51 
இ8நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.3, ச!கரலி!க�ர� ேமKD 4வ�ெத�வி� 

வ
கா� அைம:D� பணி:D P.3.35/--இல	ச� மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள 
இ8நக� ம�ற1தா� நி�வாக அUமதி வழ!க6ப	9"ள�. அத�ப
, 

ேமKப
 பணி:D 10.05.2022 அ�3 ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� 

வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� விபர�. 

1) தி�.பி.மாZY1�6பா<
ய� .. மதி6பீ	ைட விட (-) 0.02% DைறM 

2) தி�.பி.Y1�6பா<
 .. மதி6பீ	ைட விட (+) 0.60% அதிக�  

             வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (--) 0.02% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள ஒ6ப8ததார� தி�.பி.மாZY1�6பா<
ய� அவ�களி� 

ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  

அVவலக Dறி6�:-   
                               நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட ம�ற� 
அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.1043/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 77  அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 52  
                இ8நகரா	சி:D	ப	ட இராமசாமிதா{ �!காவி� ேம�பா9 
ெசS|� பணி:D P.15.00இல	ச� மதி6பீ	
� நம:D நாேம தி	ட1தி� 
ேமKெகா"ள நகரா	சி நி�வாக இய:Dந�, ெச�ைன அவ�களி� க
த� 
ந.க.எ<.27519-35/2021/P2 நா".30.03.2022�ப
 நி�வாக அUமதி 

வழ!க6ப	9"ள�. அத�ப
 ேமKப
 பணி:D 12.05.2022 அ�3 
ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� 
விபர�.   

1) PSR Construction  .. மதி6பீ	ைடவிட(--) 0.00% DைறM 
2) தி�.வி.ச1யசலீ� .. மதி6பீ	ைடவிட(+) 7.44% அதிக� 

  வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (--)0.00% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள ஒ6ப8த:கார� PSR Construction அவ�களி� 
ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1. நம:D நாேம தி	ட நிதியிலி�8� ெசலM ெசSதிடM� 
ம�ற�  

                  அUமதி:கலா�.  
2. பணியி� அவசர அவசிய� க�தி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல உ1திரM 
வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.3186/2021/இ1 
த>�மான� எ<: 78  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 53  
               இ8நகரா	சி:D	ப	ட ந>ேரK3 நிைலய!க" மK3� OHT 

பDதிகளி� LED விள:Dக" அைம:D� பணி:D P.10.50இல	ச� மதி6பீ	
� 
நம:D நாேம தி	ட1தி� ேமKெகா"ள நகரா	சி நி�வாக இய:Dந�, ெச�ைன 



அவ�களி� க
த� ந.க.எ<.27519-35/2021/P2 நா".30.03.2022�ப
 நி�வாக 

அUமதி வழ!க6ப	9"ள�. அத�ப
 ேமKப
 பணி:D 12.05.2022 அ�3 
ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� 

விபர�.   

1) தி�.V.கி��ணk�1தி  .. மதி6பீ	ைடவிட(--) 0.00% DைறM 
2) தி�.V.ச1யசலீ� .. மதி6பீ	ைடவிட(+) 1.79% அதிக� 
 வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (--)0.00% 

Dைறவாக வழ!கி|"ள ஒ6ப8த:கார� V.கி��ணk�1தி அவ�களி� 
ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1. நம:D நாேம தி	ட நிதியிலி�8� ெசலM ெசSதிடM� 
ம�ற� அUமதி:கலா�.  

2. பணியி� அவசர அவசிய� க�தி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல உ1திரM 
வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.3186/2021/இ1 
த>�மான� எ<: 79  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 

 
ெபா�" எ<: 54  
                       இ8நகரா	சி ெபாறியிய� பிZM வாகன 
எ<.TN69AV5248:D  வாகன1தி� டய�க" �தியதாக நா�D எ<ண� 
ெபா�1�� பணி:D 16.05.2022 அ�3 விைல6�"ளிக" ெபற6ப	டதி�, 
கீJ:க<டவா3 வர6ெபK3"ளன.  

1. Prabha Auto tyres Kovilpatti .. 42,400/- DைறM 

2. Krishna tyres, thotilovanpatti .. 43,000/- DைறM 

                     வர6ெபK3"ள 2 விைல6�"ளிக" P.42,400/- Dைறவான 
விைல6�"ளி ெகா91�"ள Prabha Auto Tyres  Kovilpatti அவ�களி� 
விைல6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1. இ6பணியிைன நகரா	சி ெபா� நிதியிலி�8� ெசலM 
ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�.  

2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 
பணி:D ேவைல உ1திரM வழ!கியைத ம�ற� 
அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.1007/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 80  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 55 
                  ேகாவி�ப	
 நகரா	சி அVவலக நக�ம�ற �	டர!க� 
மK3� கா1தி�6� அைறயி� Dளி�சாதன ெப	
 (AC) அைம:D� பணி:D 
P.8.10/-இல	ச� மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள இ8நக� ம�ற1தா� நி�வாக 
அUமதி வழ!க6ப	9"ள�.  அத�ப
, ேமKப
 பணி:D 18.05.2022 அ�3 
ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� 
விபர�.  
 



 

1) தி�-S.பீ	ட� .. மதி6பீ	ைடவிட (--) 0.00% DைறM 
2) தி�.வி.ச1யசலீ� .. மதி6பீ	ைடவிட (+-) 1.54% DைறM 

 வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (--)0.00% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள ஒ6ப8ததார� தி�-S.பீ	ட� அவ�களி� 
ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-    

1. நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�8� ெசலM ெசSதிட ம�ற�  
                  அUமதி:கலா�.  

2. பணியி� அவசர அவசிய� க�தி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல உ1திரM 
வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<. 804/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 81  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 56  
                         ேகாவி�ப	
 நகரா	சி வா�9 எ<.7 ��:கிராம� 
ெத�வி� �!கா அைம:D� பணி:D P.30.00/-இல	ச� மதி6பீ	
� 
ேமKெகா"ள நகரா	சி நி�வாக இய:Dந�, ெச�ைன அவ�களி� 
ெசய�Yைற ஆைண ந.க.எ<.27519-35/2021/P2 நா".30.03.2022�ப
 நி�வாக 
அUமதி வழ!க6ப	9"ள�.  அத�ப
 ேமKப
 பணி:D 24.05.2022 அ�3 
ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� 
விபர�.  

1)தி�.P. மாZY1�6பா<
ய� .. மதி6பீ	ைடவிட (--) 0.00% DைறM 
2) தி�.S.பீ	ட�  .. மதி6பீ	ைடவிட (+-) 0.38% அதிக� 

                          வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (--)0.00% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள ஒ6ப8த:கார� தி�.P.மாZY1�6பா<
ய� 
அவ�களி� ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D 
ைவ:க6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-    

1. ம�ற� அUமதி:கலா�.  
2. ேமKக<ட பணியி� அவசர அவசிய� க�தி நக�ம�ற 
தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல 
உ1திரM வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.3186/2021/இ1 
த>�மான� எ<: 82  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 57  
   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D	ப	ட ஊரணி1ெத�வி� �தியதாக 
நக�நல ைமய� க	9� பணி P.75.00/-இல	ச� மதி6பீ	
� நைடெபற 
உ"ளதா� பைழய நக�நல ைமய1திைன இ
1�வி	9 அ6�ற6ப91�� 
பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� P.3.50/-இல	ச1திKD 
ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-    

1. ம�ற� அUமதி:கலா�.  



2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 
ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<. 1349/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 83  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 58  
     ேகாவி�ப	
 நகரா	சி ெபாறியிய� பிZM வாகன 
எ<.TN69Z5369 மK3� TAC 1007 வாகன!க7:D 2022-23� ஆ<9:கான 
இ�{�ர�{ ெசV1த ேவ<
ய ேக	� ெபற6ப	9"ள�. ஆைகயா� 
TN69Z5369KD P.41637/- மK3� TAC1007K:D P.11016/- ெமா1த� ேச�1� 
P.52,653/-ைய United India Insurance Company  Limited Kovilpatti நி3வன1திKD 
வழ!DவதKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1. நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�8� ெசலM ெசSதிட ம�ற� 
அUமதி:கலா�.  

2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 ெதாைக 
ெசV1தியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.1272/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 84  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 59  
        இ8நகரா	சி ெபாறியிய� பிZM வாகன எ<.TN69Z5369 
வாகன1திKD தDதிLசா�3 Y
வைடவதா� வாகன1தி� ப�� பணிக" 
சZ ெசS|� பணி:D ஆD� ெசலவின1 ெதாைக P.51,000/-:D ம�ற1தி� 
அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<.1318/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 85  அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 60  
                      இ8நகரா	சி:D	ப	ட ஊரணி ெத�வி� �தியதாக நக�நல 
ைமய� க	ட6பட உ"ளதா� ப�தைட8� உ"ள நக�நல ைமய1ைத இ
1� 
அ6�ற6ப91�� பணி:D P.3.50/-இல	ச� மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள இ8நக� 
ம�ற1தா� நி�வாக அUமதி வழ!க6ப	9"ள�. அத�ப
, ேமKப
 பணி:D 
20.05.2022 அ�3 ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 
ஒ6ப8த6�"ளிகளி� விபர�.  

1) தி�மதி-M.பரேம{வZ .. மதி6பீ	ைடவிட (--) 0.02% DைறM 
2) தி�.பி.Y6�டாதி  .. மதி6பீ	ைடவிட (+) 0.04% அதிக�  

  வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (--)0.02% 
Dைறவாக வழ!கி|"ள ஒ6ப8ததார� தி�மதி-M.பரேம{வZ அவ�களி� 
ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-    

1. நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட 
ம�ற�  

                  அUமதி:கலா�.  



2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y� அUமதி ெபK3 
பணி:D ேவைல உ1திரM வழ!கியைத ம�ற� 
அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<. 1349/2022/இ1    
த>�மான� எ<: 86  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 61  
                       ேகாவி�ப	
 நகரா	சி வா�9 எ<.10 மி�ெத�வி� 
தா�சாைல  அைம:D� பணி:D P.60.00/-இல	ச� மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள 
நகரா	சி நி�வாக இய:Dந�, ெச�ைன அவ�களி� ெசய�Yைற ஆைண 
ந.க.எ<.27519—35/2021/P2 நா".30.03.2022�ப
 நி�வாக அUமதி 
வழ!க6ப	9"ள�. அத�ப
 ேமKப
 பணி:D 24.05.2022 அ�3 
ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� 
விபர�.  

1) தி�.ேக.ராஜாYகம� .. மதி6பீ	ைடவிட (--) 5.00% அதிக� 
2) PSR Construction  .. மதி6பீ	ைடவிட (+) 7.00% அதிக�  

                        வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட              
(--)5.00%வழ!கி|"ள ஒ6ப8த:கார� தி�-K.ராஜாYகம� அவ�களி� 
ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-    

1. ம�ற� அUமதி:கலா�.  
2. ேமKக<ட பணியி� அவசர அவசிய� க�தி நக�ம�ற 
தைலவ� அவ�களி� Y� அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல 
உ1திரM வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<. 3186/2021/இ1 
த>�மான� எ<: 87  அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 62  
                       இ8நகரா	சி ெபா� �காதார6பிZM டாடா ஏசி வாகன� 
எ<.TN96B5157� இ�ஜி� ெஹ	 ப�தாகி|"ளதா� இதைன டாடா ஏசி 
வாகன அ!கீகZ:க6ப	ட ¢லரான தி�ெந�ேவலி �சி டாடா நி3வன1தி� 
kல� ப�� பா�:கM�, இத� ெபா�	9 ஏKப9� ெசலவின1 ெதாைக:D� 
ம�ற அUமதி:D ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<.1363/2022/எL1 
த>�மான� எ<: 88  அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 63  
                 ெச�ைன நகரா	சி நி�வாக ஆைணயாளZ� 23.08.2018� ேததிய 
ந.க.எ<.22866/பி3/2018� நகரா	சிகளி� பய�ப91த6ப9� டாடா ஏசி (TATA ACE) 
வாகன!க7:D ெவளி:ெகாண�M Yகைம (Outsource and contract basic ) kல� 
ஓ	9ந�கைள பணியம�1திட அUமதி:க6ப	டப
 இ8நகரா	சியி� 02.07.2019 
Yத� இ8நக�ம�ற த>�மான� எ<.3655 நா":31.07.2019�ப
 அவ�ேல<	 
இ�ஞ¤னியZ! ஒ�:{ ெச�ைன நி3வன1தா� kல� ஐ8� ஓ	9ந�கைள 
பய�ப91தி:ெகா"ள அUமதி:க6ப	டப
 பணியாKறி வ�கி�றன�.  
ேமV� இவ�க7:D ெதாட�8� அUமதி:க6ப	ட ஓரா<9 பணி:கால� 



இ�வVவலக ந.க.எ<.3482/2019/எL1 நா":01.07.2021 உ1தரவி�ப
 30.06.2022� 
Y
வைடகிற�.  
    தKேபா� ெச�ைன நகரா	சி நி�வாக இய:Dந� 
அவ�களி� 02.10.2021� ேததிய ந.க.எ<.21287/21/EA2� ெவளி:ெகாண�M 
Yகைம kல� திட:கழிM ேமலா<ைம பணிக7:D பணியாள�கைள 
பணியம�1�த� ெதாட�பாக இ8நக�ம�ற த>�மான� எ<.4420 
நா":30.11.2021� அUமதி:க6ப	டப
 இ8நகரா	சி:D 119 jSைம6  
பணியாள�க7ட� 23 ஓ	9ந� பணியிட� அUமதி ேகாZ க�1�� நகரா	சி 
நி�வாக இய:Dந�, அவ�க7:D சம�6பி:க6ப	9"ள�.  
    இ8த க�1�� அரசி� பZசலீைனயி� உ"ளதா� உZய 
உ1தரM கிைட:க6ெபK3 �திய பணி ஆைண வழ!D� வைர 
இ8நகரா	சியி� D6ைப அ"ள தKேபா� பய�ப91த6ப	9 வ�� டாடா ஏசி 
வாகன!கைள ெபா�ம:களி� ெபா��காதார நல� க�தி இய:கிட ஐ8� 
ஓ	9ந�கைள இ8நி3வன� kல� ெதாட�8� பய�ப91தி:ெகா"ளM� 
இத� ெபா�	9 ஏKப9� ெசலவின1திKD� ம�ற அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�.  
ந.க.எ<.3482/2019/எL1 
த>�மான� எ<: 89  அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 64 
                        ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� நம:Dநாேம தி	ட� 2021-22� 
கீJ ஒ�:கீ9 ெசSய6ப	ட பணி:D ஒ6ப8த6�"ளி ேகார6ப	ட�.  ேமV� 
ஒ6ப8த6�"ளியிைன ெசSதி மலZ� ெவளியிட6ப	ட�. ஆைகயா� 
ஒ6ப8த6�"ளியிைன நாளிதழி� ெவளியி	டைம:D ப	
ய� ெதாைக 
P.4738/-ைய MCS Communications Private Limited நி3வன1திKD வழ!DவதKD 
ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1. ம�ற� அUமதி:கலா�.  
2. ம�ற அUமதிைய எதி�ேநா:கி ெதாைக வழ!க6ப	டைத 
ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.3186/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 90   அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<:65 
                         இ8நகரா	சி ெபாறியிய� பிZவிV"ள வாகன 
எ<.TN69Y1070 தDதிLசா�3 ெதாைக ெசV1த6ப	ட�. �9த� ெதாைகயாக 
P.1555/-ைய  ஓ	9ந� எ{.ேவ�Y�க� அவ�களா� ெசV1த6ப	9"ளதா� 
அ1ெதாைகைய ஓ	9ந� எ{.ேவ�Y�க� அவ�க7:D வழ!DவதKD 
ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1. ம�ற� அUமதி:கலா�.  
2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 ெதாைக 
வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

த>�மான� எ<: 91   அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 



 
ெபா�" எ<: 66  
                       இ8நகரா	சி ெபாறியிய� பிZM D
ந>� வாகன 
எ<:TN69Z5369 வாகன1தி� ப�� பணிக" சZபா�:D� பணி:D 27.05.2022 
அ�3 விைல6�"ளிக" ெபற6ப	டதி� கீJ:க<டவா3 வர6ெபK3"ளன.   

1)N.A.Rahamathullah Automobile  
Works Kovilpatti 

.. 48,160/-- DைறM 

2)Sithiq Automobile Works & Service 
Lubrication, Kovilpatti 

.. 50,200/- அதிக� 

                        வர6ெபK3"ள 2 விைல6�"ளிகளி� P.48,160/-Dைறவான 
விைல6�"ளி ெகா91�"ள N.A.Rahamathullah Automobile  Works Kovilpatti                   
நி3வன1தி� விைல6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1. ம�ற� அUமதி:கலா�.  
2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y� அUமதி ெபK3 
பணி:D ேவைல உ1திரM வழ!கியைத ம�ற� 
அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<. 1318/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 92   அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 67 
                            ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D ெசா8தமான சாைலேயார 
வியாபாZகளிட� க	டண� வ�� ெசS|� உZம1திKD ெபா�ஏல� / ஒ6ப8த6�"ளி 

27.05.2022� நைடெபKற�. ேமKகா�� ஒ6ப8த6�"ளியி� கீJ:க<டவா3 இர<9 
ஒ6ப8த6�"ளிக" வர6ெபK3, ைவ6�1ெதாைக ெசV1தி|"ளா�க".   

வ.எ<. ெபய� மK3� YகவZ மாத வாடைக            
P. 

1. தி�.எ{.சனீிவாச� 
ேவலா|த�ர� 
ேகாவி�ப	
. 

1,05,000/- 

2. தி�.வி.Y1�:Dமா� 
நடராஜ�ர� 
ேகாவி�ப	
. 

1,06,600/- 

    ேமKக<ட சாைலேயார வியாபாZகளிட� க	டண� வ�� 
ெசS|� உZம1திKD பலYைற ஏல� ைவ1�� யா�� எ9:க வராத நிைலயி� 
நகரா	சி:D வ�மான� ஈ	9� வைகயி� ேமKகா�� விவர6ப
 வர6ெபKற 
ஒ6ப8த6�"ளியி� தி�.வி.Y1�:Dமா� எ�பவ� உய�8தப	சமாக ெதாைக 
P.106600/-:D ேகாZ|"ளா�க".  எனேவ ேமKப
யாZ� உய�8தப	ச ஒ6ப8த6�"ளி 
D1தைகயிைன 01.06.2022 Yத� 31.05.2025வைர ஒ6பைட6� ெசSவதKD ம�ற1தி� 
அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� ஒ6�த� வழ!கலா�. 

ந.க.எ<.9856/2014/அ3  
த>�மான� எ<: 93   அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 68 
                       ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D ெசா8தமான �9த� ேப�8� 

நிைலய1தி� கைட எ<.8—:D ெபா�ஏல� / ஒ6ப8த6�"ளி 27.05.2022� 



நைடெபKற�. ேமKகா�� ஒ6ப8த6�"ளியி� கீJ:க<டவா3 இர<9 
ஒ6ப8த6�"ளிக" வர6ெபK3, ைவ6�1ெதாைக ெசV1தி|"ளா�க".   

வ.எ<. ெபய� மK3� YகவZ மாத வாடைக            
P. 

1. தி�.பி.விஜயDமா� 
61, கா8திநக�, 1வ�ெத�, 
ேகாவி�ப	
. 

1,500/- 

2. தி�மதி.வி.ச!கீதா 
61, கா8திநக�, 1வ�ெத�, 
ேகாவி�ப	
. 

2,100/- 

    ேமKக<ட �9த� ேப�8� நிைலய1தி� பலYைற ஏல� 
ைவ1�� யா�� எ9:க வராத நிைலயி� நகரா	சி:D வ�மான� ஈ	9� வைகயி� 
ேமKகா�� விவர6ப
 வர6ெபKற ஒ6ப8த6�"ளியி� தி�மதி.வி.ச!கீதா எ�பவ�  

உய�8தப	சமாக மாதவாடைக P.2,900/-:D ேகாZ|"ளா�க". எனேவ ேமKப
யாZ� 
உய�8தப	ச ஒ6ப8த6�"ளி மாதவாடைக P.2,100/-:D 01.06.2022 Yத� 

31.05.2025வைர ஒ6பைட6� ெசSவதKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� ஒ6�த� வழ!கலா�. 

ந.க.எ<.9856/2014/அ3    
த>�மான� எ<: 94   அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 69 
                       ேகாவி�ப	
 நகரா	சி ெபாறியிய�பிZM வாகன 

எ<.TN69AV5248K:D ப�� ந>:க பணிக" ெசS|� பணி:D 26.04.2022 அ�3 
விைல6�"ளிக" ெபற6ப	டதி�,  

1. New Star Automobiles Tirunelveli .. 53,785/- DைறM 

2. Sundaram Motors Tirunelveli .. 55,530/- அதிகம 

3. General Motors Tirunelveli .. 60,475/- அதிக� 

    வர6ெபK3"ள 3 விைல6�"ளிகளி� P.53,785/- Dைறவான 
விைல6�"ளி ெகா91�"ள New Star Automobiles Kovilpatti நி3வன1தி� 
விைல6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-    

1. இ6பணியிைன நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�8� ெசலM ெசSதிட 
ம�ற� அUமதி:கலா� 

2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 
பணி:D ேவைல உ1திரM வழ!கியைத ம�ற� 
அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.1008/2022/இ1  
த>�மான� எ<: 95   அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 70 
                 இ8நகரா	சி:D	ப	ட பDதிகளி� சிற6� சாைலக" தி	ட� 2020-2021� 
கீJ சாைலக" அைம:க6ப	9"ள சாைலகைள ஆSM ெசSவதKD 28.04.2022 அ�3 
களஆSM ெசS� தரLசா�3 அறி:ைக வழ!க ேவ<
 க
த� அU6ப6ப	ட�.  
ேமV� Yத�வ� அர� ெபாறியிய� க��Z அவ�களி� க
த1தி� சாைலகைள 

களஆSM தரLசா�3 அறி:ைக ெப3வதKகான க	டண1 ெதாைக P.67,850/-ைய 
Yத�வ� அர� ெபாறியிய� க��Z, தி�ெந�ேவலி அவ�க7:D காேசாைல 
அ�ல� வைரேவாைலயாக சம�6பி:க ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  
 
 



 
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.5035/2020/இ1 
த>�மான� எ<: 96   அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 71 
                      இ8நகரா	சி:D	ப	ட ஊரணி1ெத�வி� உ"ள மிகM� 
ப�தைட8த நக�நல ைமய: க	
ட1திைன இ
1�வி	9 �தியதாக நக�நல ைமய� 

க	9� பணி:D P.75.00/-இல	ச� மதி6பீ	
� பணி ேமKெகா"ள ஒ6ப8த6�"ளி 
ேகார6ப	ட�.  ேமV�, ஒ6ப8த6�"ளியிைன ெசSதி மலZ� ெவளியி	டைம:D 

ப	
ய� ெதாைக P.4935/-ைய Nidus Advertising & Marketing Private Limited 
நி3வன1திKD வழ!DவதKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-   ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.4350/2021/இ1 
த>�மான� எ<: 97   அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 72 
                        இ8நகரா	சி:D	ப	ட ஊரணி1ெத�விV"ள ஆர�ப 
�காதார நிைலய� ப�தைட8�"ளதா� �தியதாக நக�நல ைமய� 
க	9�பணி நைடெபற உ"ளதா� ப�தைட8த நக�நல ைமய1ைத இ
:D� 
பணி நைடெப3வதா� அதிV"ள மி�இைண6� எ<.314-008-508-ைய 
தKகாலிக மி��<
6� ெசSவதKகான க	டண1ெதாைக P.20,060/-ைய 
தமிJநா9 மி�சார வாZய�, ேகாவி�ப	
 அவ�க7:D வைரேவாைலயாக 
வழ!DவதKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6� :-    

1. ம�ற� அUமதி:கலா�.  
2. ம�ற அUமதிைய எதி�ேநா:கி ெதாைக வழ!க6ப	டைத 
ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.4350/2021/இ1 
த>�மான� எ<: 98     அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 

 
ெபா�" எ<: 73 
    இ8நகரா	சி வா�9 எ<.1 Yத� 18 வைரயி� உ"ள D
ந>� 
DழாSக" மK3� D
ந>� இைண6�கைள சரீைம:D� பணி:D P.24.00/-இல	ச� 
மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள இ8நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� Y�அUமதி 
வழ!க6ப	9"ள�.  அத�ப
 பணி:D 25.05.2022 அ�3 ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� 
வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� விவர�. 

1) தி�.பி.Y1�6பா<
 .. மதி6பீ	ைடவிட (+)4.95/-- அதிக� 
2) தி�.பி.மாZY1�6பா
ய� .. மதி6பீ	ைடவிட (+)5.80/-- அதிக� 
வர6ெபK3"ள இர<99 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட 4.95 % அதிக� 

வழ!கி|"ள ஒ6ப8ததார� தி�.பி.Y1�6பா<
 அவ�களி� ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக 
ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-    

1. ேமKப
 பணியிைன நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�8� ெசலM ெசSய ம�ற 
அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 

2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல 
உ1திரM வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�. 

த>�மான� எ<: 99     அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 



 

ெபா�" எ<: 74 
    இ8நகரா	சி வா�9 எ<.19 Yத� 36 வைரயி� உ"ள D
ந>� 
DழாSக" மK3� D
ந>� இைண6�கைள சரீைம:D� பணி:D P.24.50/-இல	ச� 
மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள இ8நக�ம�ற தைலவ� அவ�களா� Y�அUமதி 
வழ!க6ப	9"ள�.  அத�ப
 பணி:D 25.05.2022 அ�3 ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� 
வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� விவர�. 

1) தி�.பி.Y1�6பா<
 .. மதி6பீ	ைடவிட (+)4.95/-- அதிக� 
2) தி�.பி.மாZY1�6பா
ய� .. மதி6பீ	ைடவிட (+)5.80/-- அதிக� 

 
வர6ெபK3"ள இர<99 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட 4.95 % அதிக� 

வழ!கி|"ள ஒ6ப8ததார� தி�.பி.Y1�6பா<
 அவ�களி� ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக 
ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 
அVவலக Dறி6� :-    

1. ேமKப
 பணியிைன நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�8� ெசலM ெசSய ம�ற 
அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 

2. நக�ம�ற தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல 
உ1திரM வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.‘ 

த>�மான� எ<: 100     அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 75 
                  இ8நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.3, ச!கரலி!க�ர� ேமKD 
1வ�ெத�வி� சாைல ப"ளமாக உ"ளதா� அதி� சர" ம< அ
:D� பணி:D 
P.3.00 இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.   
அVவலக Dறி6� :-  ம�ற� அUமதி:கலா�.  

த>�மான� எ<: 101    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 76  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!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 ம01� 
கணவனா  ைகவ#ட	ப�ேடா) உதவ#-ெதாைக ெப1வத0காக ச+தாய அைம	பாள4� 
�றி	ப#�ப& 
திதாக வ1ைம�ேகா�$ ப�&யலி  இைண�க வ#�ண	ப� 
சம)	ப#�க	ப�$%ள5.எனேவ இவ)கைள வ1ைம�ேகா�$	ப�&யலி  ேச)�க 
ம�ற-தி� அ�மதி ேவ�ட	ப$கிற5. !

வ. 
எ<. 

�. 
வா�9 
எ< 

மUதாரZ� ெபய� 
கணவ�/மைனவி 

ெபய� 
YகவZ 

தர: 
Dறியீ9 

வZைச 
எ< 

1 1 வ 6ரல�7மி க8	பசாமி 
அ-ைதெகா�டா� ேரா$, 
கா�திநக) 

23! 5131 

2 1 s.ேகாமதி 7�தரபா�& 
67 நடராஜ
ர� 7வ5 ெத8 
ேம0� 

23! 5132 

3 1 நடராஜ� ச*கர7	
 
58/118 நடராஜ
ர� 1வ5 ெத8 
ேம0� 

23! 5133 

4 1 M.ெஜப;&ய�மா% ைம�ேக ரா< 270/சி5 நடராஜ
ர� ெத8 23! 5134 

5 1 பா)வதி சி�னச�தனமா4 102 நடராஜ
ர� ெத8 23! 5135 

6 1 ேகா�ைட-தா= 
 

35/42எ ஜ6வாெத8, கா�திநக) 
2வ5 ெத8 

23! 5136 

7 1 >வலி*க� 
 

39, திலகர-தின� கா�ப?�� 
ஜ6வாெத8, 23! 5137 

8 1 ராமசாமி 
 

பால� ெத8, கா�திநக) 23! 5138 

9 1 சீன�ய�மா% 
 

68 ஜ6வா ெத8, கா�திநக) 23! 5139 



10 1 சர;வதி 
 

47,2 திலகர-தின� கா�ப?�� 
ஜ6வாெத8, 

23! 5140 

11 1 ெசா)ண� இச�கிய	ப� 184 நடராஜ
ர� ெத8 23! 5141 

12 1 ல�7மி ராஜேகாபா  4 ஜ6வாநக) கா�திநக) 23! 5142 

13 1 வன�தா 
 

ஜ6வாநக) திலகர-தின� 
கா�ப?�� 

23! 5143 

14 1 7�த4 @�ைகயா 138 இைளயரசேன�த  ேரா$ 23! 5144 

15 1 மா4ய�மா% க8	பசாமி 
அ-தாெகா�டா� ேரா$, 
கா�திநக) 

23! 5145 

16 1 மா4ய�மா% 5ைர	பா�& 30/32எA பால�ெத8, கா�திநக) 23! 5146 

17 1 ேஜாதில�7மி 
 

61/16-ப# ஜ6வாெத8 23! 5147 

18 1 சரவணமய#  
 

97/31 ஜ6வா ெத8, கா�திநக) 23! 5148 

19 1 7	
ல�7மி 
 

36எ , ஜ6வாெத8, 23! 5149 

20 1 ேஜாதி 
 

2/208 ஜ6வா ெத8, கா�திநக) 23! 5150 

21 1 ெச வ# 
 

36&, கா�திநக) 2வ5 ெத8 23! 5151 

22 1 ஆ1+க� 
 

20/20 ஜ6வா ெத8, கா�திநக) 23! 5152 

23 1 7	
ல�7மி 
 

105/35 ஜ6வா ெத8, கா�திநக) 23! 5153 

24 1 மா4ய	ப� 
 

23/8 கா�திநக) 2வ5 ெத8 23! 5154 

25 1 காள�ய�மா% 
 

45ஆ/12  கா�திநக) 2வ5 ெத8 23! 5155 

26 1 கலாராண# 
 

27, ஜ6வா 2வ5 ெத8, 23! 5156 

27 1 ேவல�மா% 
 

83 அ-ைதெகா�டா� ேரா$, 
கா�திநக) 

23! 5157 

28 1 +8க� 
 

281 கா�திநக) 2வ5 ெத8 23! 5158 

29 1 ெச ல�மா% 
 

35,42எ ஜ6வா ெத8, கா�திநக) 23! 5159 

30 1 +	ப#டாதி 
 

147, இைளயரசேன�த  ேரா$ 23! 5160 

31 1 ெச ல-தா= நய#னா) நடராஜ
ர� ெத8 23! 5161 

32 1 பா)வதி +8க� நடராஜ
ர� 9வ5 ெத8 23! 5162 

33 1 அ�ன-தா= ேவ�Aசாமி நடராஜ
ர� 9வ5 ெத8 ேம0� 23! 5163 

34 1 மா4ய�மா% ெச�பகரா< நடராஜ
ர� 6வ5 ெத8 ேம0� 23! 5164 

35 1 7	
-தா= க8	ைபயா நடராஜ
ர� 6வ5 ெத8 ேம0� 23! 5165 

36 1 7�தர� ச*கர� நடராஜ
ர� 9வ5 ெத8 ேம0� 23! 5166 

37 1 ப�ட+-5 ராஜாப#%ைள நடராஜ
ர�  ெத8 23! 5167 

38 1 ேஜாச	ரா< D)5நாடா) நடராஜ
ர� 5வ5 ெத8 ேம0� 23! 5168 

39 1 காசிராஜ� நாராயண� நடராஜ
ர� 9வ5 ெத8 23! 5169 

40 1 ஆ1+க-த�மா% �8சாமி நடராஜ
ர� 5வ5 ெத8 ேம0� 23! 5170 

41 1 கா�திரா7 
 

184&/17/2 நடராஜ
ர� 8வ5 
ெத8 கிழ�� 

23! 5171 

42 1 ெச லAசமி 
 

184/5/2எ-53 7வ5 ெத8 
நடராஜ
ர� 

23! 5172 

43 1 வ#ஜயா 
 

52 நடராஜ
ர� 3வ5 ெத8 23! 5173 

44 1 ச�+க-தா= > பா�& 
201ப# 7வ5 ெத8 நடராஜ
ர� 
கிழ�� 

23! 5174 

45 1 +ன�ய�மா% பா�& 237/1 நடராஜ
ர� ெத8 23! 5175 

46 1 மா4ய	ப� 
 

176/1 9வ5 ெத8 நடராஜ
ர� 23! 5176 

47 1 ெவ%ள-தா= ெப8மா% 88சி1 நடராஜ
ர� 8வ5 ெத8 23! 5177 

48 1 �8சாமி ெவ%ைளய	ப� 205 நடராஜ
ர� 9வ5 ெத8 23! 5178 

49 1 ேகா�&+-5 7	
ரா< நடராஜ
ர� 7வ5 ெத8 23! 5179 

50 1 7�த4 @�ைகயா 138 இைளயரசேன�த  ேரா$ 23! 5180 

51 2 ேம4 
 

209/1 நடராஜ
ர� 4வ5 ெத8 23! 5181 

52 2 B.மேக;வ4 பால+8க� 197/1 நடராஜ
ர� ெத8 கிழ�� 23! 5182 



53 2 கா.உமா கா�திரா< 
184 &/17-12 நடராஜ
ர� 8வ5 
ெத8 கிழ�� 

23! 5183 

54 3 க.ெல�7மி ராஜ5ைர ப7�ெபா�நக) 2வ5 ெத8 12 5184 

55 3 அ8� 
 

434/69 ப7�ெபா�நக) 2வ5 
ெத8 

23! 5185 

56 33 ெவ.மா4ய�மா% 
 

34 ப7வ�தைன ேரா$ 2வ5 
ெத8 

23! 5186 

57 5 வ#�ேடா4யா 
ராஜ
Gப� 

ேஜாச	 4, 1 வ5 ெத8 ேவலாHத
ர� 12 5187 

58 5 மIனா ரவ# 
117/44 1வ5 ெத8 
ேவலாHத
ர� 

12 5188 

59 5 7	ைபயா சீன�ய	ப� 
28/131?எ 2வ5 ெத8, 
ேவலாHத
ர� 

12 5189 

60 5 ச�+ைகயா கணபதி 
116-57 2வ5 ெத8 
ேவலாHத
ர� 

12 5190 

61 5 ைவரவசாமி 
 

83 2வ5 ெத8 ேவலாHத
ர� 12 5191 

62 5 ெச ல	> ெஜயரா< 83, 3வ5 ெத8 ேவலாHத
ர� 12 5192 

63 5 வ%ள�ய�மா% ேகாய# மண# 91சி 5 வ5 ெத8 ேவலாHத
ர� 12 5193 

64 5 ராமலி*க� ஆ"வா) 57, 2வ5 ெத8 ேவலாHத
ர� 12 5194 

65 5 மா4ய�மா% த)மரா< 42/ப# 3வ5 ெத8 ேவலாHத
ர� 12 5195 

66 5 ெஜயல�7மி எ�$Aசாமி 
266ப#2/111 3வ5 ெத8 
ேவலாHத
ர� 

12 5196 

67 5 ச�+க�கன� ேச சாமி 83எ 2வ5 ெத8 ேவலாHத
ர� 12 5197 

68 5 ெச,வரதராஜ� ெச�Jர	ப� 36 ேவலாHத
ர� 12 5198 

69 5 ப-மாவதி �8சாமி 88, 2வ5 ெத8 ேவலாHத
ர� 12 5199 

70 5 மா4ய�மா� ேசாைலய	ப� 
12 F மயானேரா$ 2வ5 ெத8 
ேவலாHத
ர� 

12 5200 

71 5 ப#Aச�மா% +-5�க8	பசாமி 975/2 3வ5 ெத8 ேவலாHத
ர� 12 5201 

72 5 ச�+ைகயா ராமசாமி 
1-12எ ெமய#�ேரா$, 
ேவலாHத
ர� 

12 5202 

73 5 ஜானகி த*கரா< 
83/23ஜி 3வ5 ெத8, 
ேவலாHத
ர� 

12 5203 

74 5 க.மேக;வ4 பாலச�திரகணபதி 101-2வ5 ெத8 ேவலாHத
ர� 12 5204 

75 5 சேராஜின�ேதவ# வ&ேவ  76ப# 2வ5 ெத8, ேவலாHத
ர� 12 5205 

76 5 +-5மா4 +-ைதயாேதவ) 
72/1எ 7வ5 வட�� ெத8, 
ச*கரலி*க
ர� 

12 5206 

77 5 ரKசித�கன� ெச�பக@)-தி 49ப# 3வ5 ெத8 12 5207 

78 5 த*கமா4ய�மா% ேசாைலய	ப� 57/ப# 3வ5 ெத8, ேவலாHத
ர� 12 5208 

79 5 உஷா காசி 66 4வ5 ெத8, ேவலாHத
ர� 12 5209 

80 5 ெபா0ெச வ# பால�8சாமி 116 2வ5 ெத8, ேவலாHத
ர� 12 5210 

81 5 ெரஜினா த*கமா4ய	ப� 124 3வ5 ெத8 ேவலாHத
ர� 12 5211 

82 5 பா�கியல�7மி ேசாைலAசாமி 172 2வ5 ெத8, ேவலாHத
ர� 12 5212 

83 5 ேகாமதிய�மா% க8	பசாமி 
118/22ப# 3வ5 ெத8 
ேவலாHத
ர� 

12 5213 

84 5 ;ெட லா ேச7ரா< 983 2வ5 ெத8 ேவலாHத
ர� 12 5214 

85 5 +-5�8 ரவ#ச�திர� 150 1வ5 ெத8, ேவலாHத
ர� 12 5215 

86 5 8��மண# க8	பசாமி 47/14 2வ5 ெத8 ேவலாHத
ர� 12 5216 

87 5 கனகா பழன�Aசாமி 
12எ 10 5வ5 ெத8, 
ேவலாHத
ர� 

12 5217 

88 5 +8கல�7மி ராம) 164 1வ5 ெத8, ேவலாHத
ர� 12 5218 

89 5 சிவபா�கிய� த)ம) 4ஐ 6வ5 ெத8, ேவலாHத
ர� 12 5219 

90 5 ராஜல�7மி நாகராஜ� 85/158 ேவலாHத
ர� 2வ5ெத8 12 5220 

91 5 7	
ல�7மி தி ைல சித�பர� 85 ேவலாHத
ர� 5வ5 ெத8 12 5221 



92 5 த*கேவ  க8	ைபயா 46 2-வ5 ெத8 ேவலாHத
ர� 12 5222 

93 6 S.ச�+கல�7மி ச�+க� 
1/60A3 4-வ5 ெத8 வட�� 

5�கிராம� 

23! 5223 

94 6 �8வ�மா% மா4ய	ப� 171, 2வ5 ெத8 ேவலாHத
ர� 23! 5224 

95 6 +-5	பா�& ஆ1+க� 
42/26 வட�� 
5�கிரா��          
6-வ5 ெத8 

23! 5225 

96 24 �,Y�கல	�மி நாராயணேவ� வ"7வ� நக� 1வ� ெத� 23! 5226 

97 6 ேஜாதி +-5கி8Gண� 
61/எ2 4வ5 ெத8 வட�� 

5�கிராம� 

23! 5227 

98 6 கி.உைமய�ண� கி8Gண� 64/30 வட�� 
5�கிராம� 23! 5228 

99 6 உ,கி8Gண�மா% உைமயண� 64/30 வட�� 
5�கிராம� 23! 5229 

100 7 உ.கணபதி7�தர� உலகநாத� 
ெத0� 
5�கிராம� 1வ5 
ஓைடெத8 

23! 5230 

101 7 K.வ%ள�ய�மா% காள�+-5 
67/24 ெத0� 
5�கிராம� 1வ5 
ெத8 

23! 5231 

102 7 R.ச�தன� ராமகி8Gண� 
19/65ஏ3  ெத0� 
5�கிராம� 
1வ5 ஓைடெத8 

23! 5232 

103 7 S.சர;வதி சீன�வாச� 12, 2வ5 ஓைட-ெத8 23! 5233 

104 7 S.ராமல�7மி 7டைல+-5 
10/2சி ெத0� 
5�கிராம� 2வ5 
ஓைடெத8 

23! 5234 

105 7 ேதவதா; ராஜ6 
90/42 ெத0� 
5�கிராம� 1வ5 
ெத8 

23! 5235 

106 7 பா.மா4ய	ப� பாைலயா 
36 ெத0� 
5�கிராம� 1வ5 
ஓைடெத8 

23! 5236 

107 7 P.7	
ல�சமி ராமசாமி 
21 ெப4யசாமி நக) 
5�கிராம� 
ெமய#�ேரா$ 

23! 5237 

108 7 M.ேகாமதி மா4ய	ப� 
46-1 ெத0� 
5�கிராம� 1வ5 
ெத8 

23! 5238 

109 7 S.சா�தி ச*கரநாராயண� 
33/358 ெத0� 
5�கிராம� 1வ5 
ெத8 

23! 5239 

110 7 R.மாண#�க� ராமகி8Gண� 
38/5சி ெத0� 
5�கிராம� 1வ5 
ெத8 

23! 5240 

111 7 ெச.மா4+-5 ெச ைலயா 
63/19ப# ெத0� 
5�கிராம� 
1வ5 ெத8 23! 5241 

112 7 K.ச�+க� காள�+-5 
31ப# ெத0� 
5�கிராம� 1வ5 
ெத8 

23! 5242 

113 7 S.ெபா�ன�மா% சீன�யாப#%ைள 
53/19ஏ4 ெத0� 
5�கிராம� 
1வ5 ெத8 

23! 5243 

114 7 S.மா4ய�மா% ேசாைலய	ப� 
24 ஓைட-ெத8 2, ெத0� 

5�கிராம� 

23! 5244 

115 7 M.பரேம;வ4 +-5ரா< 13/6ப#/4 2 ஓைட-ெத8 23! 5245 

116 7 மேக;வ4 ராமசாமி 19ஏ4 ெத0� 
5�கிரா�� – 1 23! 5246 

117 7 V.கி8Gணசாமி ேவ� 
49/19 ெத0� 
5�கிராம� 1வ5 
ெத8 

23! 5247 

118 7 P.சர;வதி பரமசிவ� 
57/19ஏ4-6 ெத0� 
5�கிராம� 
1வ5 ெத8 23! 5248 

119 7 S.கனகல�7மி ெச வரா< 
94/9/இ2 நாராயண�8 நக) 

5�கிராம� 

23! 5249 

120 7 ப#Aச�மா% க8	பசாமி ெத0� 
5�கிராம� 3வ5ெத8 23! 5250 

121 7 S.7தா ச*க)கேணG 94/இ4 வச�த நக) 2வ5 ெத8 23! 5251 

122 7 S.ச�திேவ  ெசா�கலி*க� 
42/3 ெத0� 
5�கிராம� 1வ5 
ெத8 

23! 5252 

123 7 ரா.+ன�ய�மா% ராமதா; 
17ப# ப#5 ெத0� 
5�கிராம� 
1வ5 ெத8 

23! 5253 

124 7 பா.இச�கிய�மா% பால7	ப#ரமண#� 
104/32 ெத0� 
5�கிராம� 1வ5 
ெத8 

23! 5254 



125 7 ப.ச�+க7�த4 பழன�Aசாமி 
26/3 ெத0� 
5�கிராம� 1வ5 
ெத8 

23! 5255 

126 7 M.ச*கர�மா% +-ைதயா 
460 நாராயண�8 நக), 
ெத0�
5�கிராம� 

23! 5256 

127 7 கனகல�7மி ச�+கேவ  49/20 ெத0� 
5�கிராம� 23! 5257 

128 7 +8கல�7மி ெச ல-5ைர 
5�கிராம� 23! 5258 

129 7 M.மா4ய�மா% மா4-5ைர 
26/3 ெத0�
5�கிராம� 1வ5 
ெத8 

23! 5259 

130 7 சீதா ேகாபா  எ�.16 ஓைட-ெத8 23! 5260 

131 7 ரமா ெஜயபா  20-2 ஓைட-ெத8 23! 5261 

132 7 P.லாவ�யா ப#ர
 
108/20 2வ5 ஓைட-ெத8,, 

5�கிராம� 

23! 5262 

133 7 R.+-5ராமசாமி 
 

18/3சி 
5�கிராம� ஓைட-ெத8 23! 5263 

134 7 ஆன�- காள�Aசாமி 7/64எ, 
5�கிராம� ஓைட-ெத8 23! 5264 

135 7 M.அழ�ல�7மி 
 

56/37 ஓைட-ெத8-1 ெத0� 

5�கிராம� 

23! 5265 

136 7 M.சர;வதி மா4ய	ப� 
49 ெத0� 
5�கிராம� 
ஓைட-ெத8-1 

23! 5266 

137 7 ேகாமதி தி8	பதி 47 ஒைட-ெத8 – 
5�கிராம�, 23! 5267 

138 7 G.த*கமா4ய�மா% ஞான5ைர 
எ�.457 வச�த நக) 1வ5 ெத8 
வட�� 
5�கிராம� 

23! 5268 

139 7 N.ம லிகா நடராஜ� 
94/4எ வச�த நக) 1வ5 ெத8 
வட�� 
5�கிராம� 

23! 5269 

140 7 S.+-5ல�7மி ச�+க� 99/5 வச�த நக) 2வ5 ெத8 23! 5270 

141 7 7.உைமய�மா% ராமசாமி 
468G New 613 வச�த நக) 1வ5 
ெத8 

23! 5271 

142 7 C.கலா ெச ல-5ைர 
71/A2 எ�.ஜி.ஆ) நக) 4வ5 
ெத8 வட�� 
5�கிராம� 

23! 5272 

143 7 M.கணபதிய�மா% +8க� 21G 
5�கிராம� ெமய#� ேரா$ 23! 5273 

144 7 B.+-த�மா% பால+8க� 
97 வச�த நக) 1வ5 ெத8 
வட�� 
5�கிராம� 

23! 5274 

145 7 D.�8வ�மா% 5ைரரா< 
எ�.335 
5�கிராம� ெமய#� 
ேரா$, 

23! 5275 

146 8 கி8Gணேவண# ரவ#Aச�திர� 
141/65 ெத0� 
5�கிராம� 3வ5 
ெத8 

23! 5276 

147 8 N.+-5மா4 நாேக�திர� 
84/67 ெத0� 
5�கிராம� 2வ5 
ெத8 

23! 5277 

148 8 M.ெச வவ&? மா4ய	ப� 
எ�.35/85 2வ5 ெத8 ெத0� 

5�கிரா�� 

23! 5278 

149 8 R.மாR;வ4 ராம) 91, 2வ5 ெத0� 
5�கிராம� 23! 5279 

150 8 ெஜ.ெச வ ேம4 
 

24/4எ 2வ5 ஓைட-ெத8, ெத0� 

5�கிராம� 

23! 5280 

151 8 த*க� ெஜயபா  8 ஓைட-ெத8 -2 23! 5281 

152 8 M.வ#ஜயல�7மி K.+8ேகச� 41-7B 2வ5 ஓைட-ெத8 23! 5282 

153 8 ெப.த*கமா4ய�மா% ெப4யசாமி 46ஜி ெத0� 
5�கிராம� 23! 5283 

154 8 வ#.மேக;வ4 வ#ஜயபா�&ய� 37/98 ெத0� 
5�கிராம� 23! 5284 

155 8 ெச=J� பSவ# 
 

59/1 ெத0� 
5�கிராம� 2வ5 
ெத8 

23! 5285 

156 8 R.மIனா�சி ராஜ6 
18சி/49 ெத0� 
5�கிராம� -
2வ5 ெத8 

23! 5286 

157 8 �.�ழ�ைத ெதரசா �8சாமி 
12/491 ெத0� 
5�கிரா�� 1வ5 
ெத8 

23! 5287 

158 8 ப.ேபப#ராண# பழன�ேவ  
290/5 ெத0�
5�கிரா�� 1வ5 
ெத8 

23! 5288 



159 8 S.கேணச� ெசா)ண�ப#%ைள 
49F ெத0�
5�கிராம� 1வ5 
ெத8 

23! 5289 

160 8 P.ஆன�த� பா� 
10/49-1 ெத0� 
5�கிராம� 
1வ5 ெத8 

23! 5290 

161 8 ச.ெச வ# ச�திரேசக) ெத0�
5�கிராம� 1வ5 ெத8 23! 5291 

162 8 ெப.மா4ய�மா% ெப4யசாமி 
37/8 வட�� 
5�கிராம� 6வ5 
ெத8 

23! 5292 

163 8 ப.ெவ%ள-தா= பரமசிவ� 101 ஓைடெத8 
5�கிராம� 23! 5293 

164 8 க8	பசாமி மா4ய	ப� 
79/26சி ெத0� 
5�கிரா�� 
1வ5 ெத8 12 5294 

165 8 மாசான+-5 
ேபAசிய�மா% 

Tராம� 
79சி ெத0� 
5�கிரா�� 1வ5 
ெத8 

12 5295 

166 9 ச.மஹ> ேபக� சகி�ஷா 60&எ/4-6வட�� 
5�கிராம� 23! 5296 

167 9 ஷா.பSமாஜா� ஷாஜஹா� 
60&எ-6-8/60-4 4வ5 ப-மா 
கா�	
�$, வட�� 

5�கிராம� 

23! 5297 

168 10 ராமல�7மி சீன�வாச� 31 காள�ய	ப) ெத8 23! 5298 

169 10 ேபAசிய�மா% க�ைனயாேதவ) 511, வ%ளவ) நக) 1வ5 ெத8 23! 5299 

170 11 கா.மIனா�சி 
 

55கடைலகார-ெத8 1வ5 ச�5 23! 5300 

171 11 ெபா.மண#மாற� ெபா�ரா< 
37, சி�ன காள�ய�ம� 
ேகாவ# ச�5 

23! 5301 

172 11 5.வா7கி ேதவ# 5ைரசாமி 
43/19 ப-திரகாள�ய�ம� 
ேகாவ#  ெத8 

23! 5302 

173 11 ரா.7	
ல�7மி ராமா கி8Gண� 47 ெசௗ�திரபா�&ய� ெத8 23! 5303 

174 11 +.வச�தி +8ேகச� 42/67 ெசௗ�திரபா�&ய� ெத8 23! 5304 

175 11 சி-திைர�கன� ெஜயரா< 38 கடைல�கார-ெத8 ச�5 1 23! 5305 

176 11 வ#ஜயல�7மி �ழ�ைதேவ  
149/42 ப-திரகாள� அ�ம� 
ேகாவ#  ெத8 

23! 5306 

177 11 அ+தா ராஜர-தின� 
150 ப-திரகாள�அ�ம� ேகாவ#  
ெத8 

23! 5307 

178 12 7.ெச�பக� 7�தர� 
181/உ83 ப-திரசாள�ய�ம� 
ேகாவ#  ெத8 

12 5308 

179 12 ம*களசர;வதி 
 

50சி காள�ய	ப) கா�ப?�� 23! 5309 

180 12 பழன�ய�மா% ெபா�ரா< 122/3 ப#%ைளயா)ேகாவ#  ெத8 23! 5310 

181 13 +.�ேளா4 +8ேகச� 5ைர 82எ ெச�க&-ெத8 – 3 23! 5311 

182 13 மா.ராமல�7மி மா4ய	ப� 318, ெச�க&-ெத8 – 3 23! 5312 

183 13 ப#.ெபா�சி-ரா ேதவ# ப#Aைச மண# ;W  ெத8 23! 5313 

184 13 அ.ப-திர�கன� அழ�ராஜா 56/217 ெச�க&-ெத8 – 3 23! 5314 

185 13 ேகா.பா�கியல�7மி ேகாபாலகி8Gண� 122 ெச�க&-ெத8 – 1 23! 5315 

186 13 ெப.ேஜாதி ெப8மா% 65/38 ெச�க&-ெத8 – 1 23! 5316 

187 13 ஆ.மகால�7மி ஆ1+க� 14, ;W  ெத8 23! 5317 

188 13 க.அ�னபா�கிய� க�ண� 134 ெச�க&-ெத8 – 3 23! 5318 

189 1 ெல�7மி பா�& 
92/28 நடராஜ
ர� 2வ5 ெத8 
ேம0� 

23! 5319 

190 14 ராமல�7மி மா4ய	ப� 28, ேரா�ட4�; ெத8 23! 5320 

191 14 ப#ேலாமIனா அ8%ராஜா 184/1 ெத	ப��ள-ெத8 23! 5321 

192 14 பரேம;வ4 ெச ல	பா�& 7 த*க�மா% ேகாவ#  ெத8 23! 5322 

193 14 மா4ய	ப� மா4ய	ப� 111ஈ அ�ேப-கா) ெத8 23! 5323 

194 14 ெசா)ண� +-5பா�& 101எ அ�ேப-கா) ெத8 23! 5324 

195 14 Yைசய�மா% ச-தியநாத� 71 அ�ேப-கா) ெத8 23! 5325 

196 14 மIனா அதிசய நாத� 118 ஊரண#-ெத8 23! 5326 

197 14 ச-திய@)-தி ேமாக� ஆ1+க� 70/89 அ�ேப-கா) ெத8 23! 5327 



198 13 நரசி*க� சித�பர� 33/5 ெச�க&-ெத8 – 3 23! 5328 

199 14 அ8ணகி4 7	ைபயா 21/45 ஊரண#-ெத8 - 2 23! 5329 

200 14 +-5ல�7மி.பா பாலகி8Gண� 75 ஊரண# ெத8 23! 5330 

201 14 வ%ள�ய�மா% +-ைதயா 54எ த*க�மா% ேகாவ#  ெத8 23! 5331 

202 14 மா4ய�மா% �8சாமி நாடா) 126 ெத	ப��ள-ெத8 23! 5332 

203 14 +ன�ய�மா% ேமாக� 111 ப# ெத	ப��ள-ெத8 23! 5333 

204 14 இ�திராண#.ந நடராஜ� 158 ெத	ப��ள-ெத8 23! 5334 

205 14 ேச7ரா< சி�னகன� 102எ ெத	ப��ள-ெத8 23! 5335 

206 14 அழ�மா4ய�மா% �8சாமி 30 ஊரண#-ெத8 23! 5336 

207 14 +ன�ய�மா% 
 

164/160 ெத	ப��ள-ெத8 23! 5337 

208 14 அ.ச�கைர-தா= அ8ணகி4 45 ஊரண#-ெத8 - 2 23! 5338 

209 14 +-5�கன� பால+8க� 104/8 ஊரண#-ெத8 - 2 23! 5339 

210 14 ெஜயல�7மி ச�திர� 37/17 ஊரண#-ெத8 – 2 23! 5340 

211 14 இ�னாசிய�மா% ஆ1+கAசாமி 8 ஊரண#-ெத8 23! 5341 

212 14 மIனா�சி ராேஜ�திர� 43 ஊரண#-ெத8 23! 5342 

213 36 +-5ல�7மி ச*க) 
12இ 7	ப#ரமண#ய
ர� 4வ5 
ெத8 

23! 5343 

214 36 ச*கீதா ெகா�ைபயா 
X-8 7	ப#ரமண#ய
ர� 4வ5 
ெத8 

23! 5344 

215 36 ராேஜ;வ4 +8க� 
X-8 7	ப#ரமண#ய
ர� 4வ5 
ெத8 

23! 5345 

216 14 ஆ,மாலா ஆேரா�கிய� 84/190 ெத	ப��ள-ெத8 
 

5346 

217 16 க யாண7�தர� 7	ைபயா 17/209 ராமசாமி ெத8, கா�திநக) 23! 5347 

218 16 ெபா.பாலகி8Gண� ெபா�ைனயா 5/10 +-5ராமலி*க) ெத8 23! 5348 

219 11 பா தா=.அ 
அ�ப#காவதி 

�ைணய நாடா) 

387/62 கடைல�கார-ெத8 23! 645:!

220 13 V.வ#ஜயல�7மி வ#ஜயராஜ� 204, ெச�க&-ெத8 23! 6461!

221 16 ெவ0றிேவ  ேவைல=யா 71, அ-ைத ெகா�டா� ேரா$ 23! 5351 

222 16 பா�[;வ4 
 

35/எ க;J4பா= ெத8, 
கா�திநக) 

23! 5352 

223 16 ராமல�7மி க8	பசாமி 12எ க;J4பா= ெத8 23! 5353 

224 16 க8-த	பா�& 
 

+-5ராமலி*க) ெத8, 
கா�திநக) 

23! 5354 

225 16 ச�+ைகயா ச�தன ேதவ) 
55/11 +-5ராமலி*க) ெத8, 
கா�திநக  

23! 5355 

226 16 ேஜாதி மா4ய	ப� 34 ராமசாமி ெத8, கா�திநக) 23! 5356 

227 16 7தா அ�ணா5ைர 17 ராமசாமி ெத8, கா�திநக) 23! 5357 

228 16 சாரதா பா;கர� 
85/6 ராமசாமி கா�ப?��, 
5வ5 ெத8 23! 5358 

229 13 தமி"Aெச வ# ெச வரா< 49 ;W  ெத8 23! 646:!

230 13 காமா�சிய�மா%.M மா4ய	ப� 138, 1 ெச�க&-ெத8 23! 6471!

231 17 7	ைபயா ச*ைகயா 515 ெமய#�ேரா$ 23! 5361 

232 17 7	
-தா= �8நாத� 525 ெமய#�ேரா$ 23! 5362 

233 17 வ 6ரல�7மி மா4ய	ப� 524 ெமய#�ேரா$ 23! 5363 

234 18 ஆ?ைடய�மா% ராமAச�திர� 2780/6 ல�7மி மி  காலன� 23! 5364 

235 13 M.ச�+கவ&? +8க� 84/202 ெச�க&-ெத8 23! 6476!

236 13 ஆ?ைடய�மா%.பா பால7	ப#ரமண#ய� 28/எ9 ெச�க&-ெத8 3 23! 6477!

237 13 ஆ.ெபா��Aசாமி ஆ1+க� 105, 2வ5 ெச�க&-ெத8 23! 6478!

238 13 வ 6ராசாமி.P ெப8மா%சாமி 146 1வ5 ெச�க&-ெத8 23! 6479!

239 13 7	
ல�7மி.ேவ ேவ�Aசாமி 92/198, 3 ெச�க&-ெத8 23! 647:!

240 19 ர.7தா ரவ#Aச�திர� 109 ல�7மி மி  கீழ காலன� 23! 5370 

241 19 த*கர-தின�.கா காமராஜ� 78எ1 வ.உ.சி நக) 2வ5 ெத8 12 5371 



242 22 7	ப#ரமண#ய� 
 

125 +-தான�த
ர� +த  
ெத8 

23! 6483!

243 22 அ.ெச�பகவ%ள� அ8ணாசல� 24 ப*களா-ெத8 - 2 23! 5373 

244 22 ரா.ராண# ரேமG 182 ப*களாெத8 – 2 23! 5374 

245 22 M.சஷராபSவ# ைமதி� பா�ஷா 31 ப*களாெத8 – 2 23! 5375 

246 22 S.ேபAசிய�மா% 7	ப#ரமண#ய� 43ஜி ப*களாெத8 - 2 23! 5376 

247 22 ெச.ெப4யசாமி ெசௗ�திரபா�&ய� 2வ5 ப*களா ெத8 23! 5377 

248 22 M.அ�ேதாண# ெச வ# மா4ய	ப� 2வ5 ப*களா ெத8 23! 5378 

249 22 S.ப#Aைச 7	ைபயா 2வ5 ப*களா ெத8 23! 5379 

250 22 P.வ#மலாகன� ப#ரகாG 2வ5 ப*களா ெத8 23! 5380 

251 22 K.ெஜயரா< கி8Gணசாமி 265 ப*களாெத8 – 2 23! 5381 

252 22 S.ெஜயல�7மி சின�வாச� எ�.2/16 3வ5 ப*களாெத8 23! 5382 

253 22 
M.அ�ேதாண# 
அ8%ெச வ# 

ம4யசி*க� 305 ப*களாெத8 – 2 23! 5383 

254 22 அ.ம�> ஜான அ�ப)அலி எ�.4 ப*களாெத8–-6 23! 5384 

255 22 ெப.அ*கணாசாமி ெப-ைதயா எ�.289 ப*களாெத8-–2 23! 5385 

256 22 அ.அ�ச4யா ப#�ட) எ�.123/17எ ப*களாெத8 23! 5386 

257 22 S.கா�திமதி ல�7மண� எ�.263 ப*களாெத8 - 2 23! 5387 

258 22 ேக.+-5�காமா�சி ேச)ம-5ைர 2/ப# ப*களாெத8, 23! 5388 

259 22 S.நாராயணவ&? சிவச*கர� 
எ�.41F பழன�ஆ�டவ) 
ேகாவ#  ெத8 

23! 5389 

260 22 M.+-5ேகாமதி +-5இ8ள	ப� எ�.42 ப*களாெத8 – 6 23! 5390 

261 22 ஞா.காசி நாடா) ஞான+-5நாடா) எ�.38 ப*களாெத8 – 6 23! 5391 

262 22 கா.ேலாகநாயகி காமரா< எ�.22 ப*களாெத8 – 2 23! 5392 

263 22 S.ேபAசிய�மா% ச*கிலி எ�.443 ப*களாெத8 – 2 23! 5393 

264 22 S.ெஜயராமAச�திர� சிவைன�த ெப8மா% எ�.247 ப*களாெத8 – 2 23! 5394 

265 22 K.மKசனேபAசி க�தசாமி எ�.25/சி ப*களாெத8 – 2 23! 5395 

266 22 ப.நஜ6)நிஷா ேபக� பஷி) +க�ம5 ப*களாெத8 – 2 23! 5396 

267 22 ேவள�மா% ேசைனய	ப� 29/149 ப*களாெத8 23! 5397 

268 22 ெச வ# மாடசாமி 22வ5 வா)$, ப*களா-ெத8 -3 
 

5398 

269 22 க;J4 5ைரபா�& 5ைரபா�& 437 6F ப*களா-ெத8 -2 
 

5399 

270 22 வ%ள�ய�மா% க�ண� 534/சி5 ப*களா-ெத8 
!

5400 

271 23 க.லி*க�மா% கதிேரச� 21சி வ%\வ) நக) 1வ5 ெத8 23! 5401 

272 23 ஆ.மாR;வ4 ஆேரா�கியசாமி 113, வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 23! 5402 

273 23 +.பகவதி +-5���& 14எ வ%\வ) நக) 1வ5 ெத8 23! 5403 

274 23 7.ராஜ� 7	ப#ரமண#ய� 159 வ%\வ) நக) 1வ5 ெத8 23! 5404 

275 23 ெகா+�&ய�மா% ெச வரா< 442 வ%\வ) நக) 2வ5 ெத8 23! 5405 

276 23 M.ேபAசிய�மா% மா4ய	ப� 
11ப#/2ஜி1 1வ5 ெத8 
வ%\வ)நக), 
5�கிராம� 23! 5406 

277 23 S.7�த4 7	ப#ரமண# வ%\வ) நக) 1வ5 ெத8 23! 5407 

278 23 B.க பனாேதவ# பால7	ப#ரமண#ய� 
எ�.335 வ%\வ) நக) 1வ5 
ெத8 

23! 5408 

279 23 எ;.மேகGவ4 ெச�பகரா< 
25/1/1நி] 23 வ%\வ) நக) 
3வ5 ெத8 23! 5409 

280 23 ச.மா4ய�மா% ச�+கரா< 
201/37/3ப# வ%\வ) நக) 3வ5 
ெத8 

23! 5410 

281 23 மேக;வ4 ெச ைலயா 336, வ%\வ) நக) 2-வ5 ெத8 23! 5411 

282 23 பா�கியல�7மி கி8Gணசாமி 46ஐ வ%\வ) நக) 4-வ5 ெத8 23! 5412 

283 23 ரா,ம லிகா ராம) 342/1 வ%\வ) நக) 2-வ5 23! 5413 



ெத8 

284 23 மாR;வ4 வ%ள�நாயக� 31ஜி வ%\வ) நக) 23! 5414 

285 23 +8கல�7மி +8க� 17-2 ப# 5 எ வ%\வ) நக) 23! 5415 

286 23 க.ெஜயல�7மி 7	ைபயா 
17ப#/ப#/5சி1 வ%\வ) நக) 
1வ5 ெத8 23! 5416 

287 23 சி.ெபா�ரா< சி�ன5ைர 
18எA.4 4வ5 ெத8 
வ%\வ)நக) 

23! 5417 

288 24 ஞான�மா% காள�+-5 157 வ%\வ) நக) 23! 5418 

289 24 ெப.ேவ� ெப8மா% 251 வ%\வ) நக) 10வ5 ெத8 23! 5419 

290 24 லி.லி*க�மா% லி*ைகயா 147 வ%\வ) நக) 6வ5 ெத8 23! 5420 

291 24 ெப.ெபா�ெச வ# ெப-த நாயக� 
56/40சி வ%\வ) நக) 3வ5 
ெத8 

23! 5421 

292 24 ெகா.ெசா)ண� ெகா�ைபயா 50ப# 4வ5 ெத8 23! 5422 

293 24 �8நாத� ச	பான�யா ப#%ைள 61/73 வ%\வ) நக) 4வ5 ெத8 23! 5423 

294 24 ஏ.ச�தனமா4ய�மா% அ8ணாசல� 204, வ%\வ)நக) 3வ5 ெத8 23! 5424 

295 24 சி.கமலா சி*காரேவல� 
32-15/A6 வ%\வ)நக) 2வ5 
ெத8 

23! 5425 

296 24 ச.மாடசாமி ச�+க� 
86 B C வ%\வ) நக) 6வ5 
ெத8 

23! 5426 

297 24 ச.வ#ஜயா ச�தனமா4ய	ப� 28/2 வ%\வ) நக) 2 வ5 ெத8 23! 5427 

298 24 க.பா�கியல�7மி கேணச� 
460/19 வ%\வ) நக) 3 வ5 
ெத8 

23! 5428 

299 24 ெபா.மா4ய	ப� 
 

86ப# வ%\வ) நக) 6 வ5 
ெத8 

23! 5429 

300 24 வ#.�8வ�மா% வ 6ர=யா 359 வ%\வ) நக) 3 வ5 ெத8 23! 5430 

301 24 ெத=வ�கன� அ4யநாயக� 18 எA/9 4-வ5 ெத8 23! 5431 

302 24 நாகராஜ�.மா மா4ய	ப� 
49/43 வ%\வ) நக), 4-வ5 
ெத8 

23! 5432 

303 24 ம4யதா; சகாயேம4 சவ4+-5 
164 வ%\வ) நக) -3-வ5 
ெத8 

23! 5433 

304 24 உமா மேக;வ4 7	ப#ரமண#ய� 
83ஏ2/1 வ%\வ) நக) 4-வ5 
ெத8 

23! 5434 

305 24 ஏ.கணபதிய�மா% ஆதிலி*க� 494 வ%\வ) நக) 3-வ5 ெத8 23! 5435 

306 24 +.ராமல�7மி +-5�கன� 252/1 வ%\வ) நக) 23! 5436 

307 24 ரா.ேபAசிய�மா% ராஜபா�& வ%\வ) நக) 5 வ5 ெத8 23! 5437 

308 24 ம.கா�திமதி ம5ைரவ 6ர� 
62ப# வ%\வ) நக) 4 வ5 
ெத8 

23! 5438 

309 24 கா.ேரவதி காள�ரா< 
38/39-எ வ%\வ) நக) 4 வ5 
ெத8 

23! 5439 

310 24 �8வ�மா% ராம@)-தி 80 வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 23! 5440 

311 24 ெப.7	
ல�7மி ெப8மா% 33எ வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 23! 5441 

312 24 ெச வ# >பதிராஜா 33எ2 வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 23! 5442 

313 24 ஆதில�7மி ேவ�Aசாமி 279 வ%\வ) நக) 23! 5443 

314 24 வ 6.7	
ல�7மி வ 6ரெப8மா% வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 23! 5444 

315 24 உமாமேக;வ4 ராேஜ�திர� 210 வ%\வ) நக) 2வ5 ெத8 23! 5445 

316 24 மா.க8மா4 மாடசாமி 86/32 6வ5 ெத8 வ%\வ) நக) 23! 5446 

317 26 S.7	ரமண#ய� 
 

101ப# வ�கீ  ெத8 23! 5447 

318 28 மK7ளா 7	ப#ரமண#ய� 13/8 வ 6ரவாKசி நக) 6வ5 ெத8 23! 5448 

319 28 ெர*கநாத� 
 

60சி கதிேரச� ேகாவ#  ெத8 23! 5449 

320 29 மா4+-5 ேவ  
33 கதிேரச� ேகாவ#  8வ5 
ெத8 

23! 5450 



321 29 7	ைபயா நாரண	ப� 58 வ 6ரவாKசி நக) 10வ5 ெத8 23! 5451 

322 31 அ.மா4ய�மா% 7	ப#ரமண# 284 ராைமயா நக) 2வ5 ெத8 23! 5452 

323 31 S.க8	பசாமி ச*கரபா�&-ேதவ) 
15சி பாரதி நக) ேம�$-ெத8 -
1 

23! 5453 

324 31 ஈ;வ4 பரமசிவ� ேபா;நக) 4வ5 ெத8 23! 5454 

325 31 அ�ப#கா ச*கர� ப#%ைள 16எ1 பாரதிநக) ேம�$-ெத8 -4 23! 5455 

326 32 ப.@�க�மா% பழன�Aசாமி 4ப#/2 பாரதிநக) ேம�$-ெத8-3 23! 5456 

327 33 ச�+க-தா= பரமசிவ� 649 பாரதிநக) ேம�$-ெத8-1 23! 5457 

328 33 M.மா4ய�மா% L.மா4ய	ப� 70, சா;தி4 நக), 5வ5 ெத8 23! 5458 

329 33 5)ேக;வ4 ேசக) 
38H ராமசாமி 
லவ) 
கா�ப?�$, பாரதிநக) 2வ5 
ெத8 

23! 5459 

330 34 க�தசாமி 7	ப#ரமண#ய� 
5/23இ ப7வ�தைன ேரா$, 
ேம ப�க ெத8, - 2 

23! 5460 

331 34 ேகா�ைடய�மா% அ�ேதாண#ரா< 30, ேம�$-ெத8-4 பாரதிநக) 23! 5461 

332 34 ெச�கவ லி கணபதி 16/5சி பாரதிநக) 23! 5462 

333 34 பாரதி ஞானேசகர� 22/ஏ6, ேம�$-ெத8 பாரதிநக) 23! 5463 

334 34 பரேம;வ4 
மா4ய	ப� ப7வ�தைனேரா$ 

ேம ப�க-ெத8 எ�-2 23! 5464 

335 35 ச�+கல�7மி @�கா�& 20சி/1 ேஜாதிநக) 4வ5 ெத8 23! 5465 

336 36 M.கி8Gண�மா% 
மா4ய	ப� X-83 7	ப#ரமண#ய
ர� 4வ5 

ெத8 
23! 5466 

337 36 M.க�ன�ய�மா% 
@�ைகயா 70/4 7	ப#ரமண#ய
ர� 6வ5 

ெத8 
23! 5467 

338 36 M.கி8Gணசாமி 
மாடசாமி 5/20 7	ப#ரமண#ய
ர� 3வ5 

ெத8 
23! 5468 

339 36 K.ேகாமதி 
க8	பசாமி 77/3 7	ப#ரமண#ய
ர� 2வ5 

ெத8 
23! 5469 

340 36 V.அமராவதி 
 X-32 7	ப#ரமண#ய
ர� 4வ5 

ெத8 
23! 5470 

341 36 கா.மேக;வ4 
காள�+-5 35 7	ப#ரமண#ய
ர� 4வ5 

ெத8 
23232323!!!! 5471 

342 36 R.ெச ல�மா% 
ராமசாமி 137 7	ப#ரமண#ய
ர� 3வ5 

ெத8 
23! 5472 

343 36 R.கி8Gண�மா% 
ராஜ6 21/1எ 7	ப#ரமண#ய
ர� 2வ5 

ெத8 
23! 5473 

344 36 A.உஷா 
ஆன�தசிவ�மா) 5/11எ 7	ப#ரமண#ய
ர� 1 வ5 

ெத8 
23! 5474 

345 36 ெச.ெஜயல�7மி 
ெச ல-5ைர 5எ/1 7	ப#ரமண#ய
ர� 3 வ5 

ெத8 
23! 5475 

346 36 T.ேமாகனா 
த)மரா< 72 7	ப#ரமண#ய
ர� 1 வ5 

ெத8 
23! 5476 

347 36 P.ச�+க-தா= 
பரமசிவ� 74-8C 7	ப#ரமண#ய
ர� 2 வ5 

ெத8 
23! 5477 

348 15 7டைல 
 

267 சரமா4ய�ம� ேகாவ#  
ெத8 

23! 5478 

349 15 +-5ல�7மி ஐய	ப� 
117/36எ சரமா4ய�ம� ேகாவ#  
ெத8 

23! 5479 

350 15 ராண# 
 

142 சரமா4ய�ம� ேகாவ#  
ெத8 

23! 5480 

351 15 7	
ல�7மி 
 

273, சர;வதி கா�ப?�� 
சரமா4ய�ம� ேகாவ#  ெத8 

23! 5481 

352 15 ெக*காேதவ# 
 

147/53 ெப4யா) ெத8 23! 5482 

353 15 ரா.பா�கியல�7மி 
 

233/83, சரமா4ய�ம� 
ேகாவ# ெத8 

23! 5483 



354 15 வ%ள�ய�மா% 
 

67 ெப4யா) ெத8 23! 5484 

355 15 உலக�மா% 
 

27 ெப4யா) ெத8 23! 5485 

356 15 ச�+க7�தர� 
 

28/1 
5ேரா$ 23! 5486 

357 15 லதா +-தா ரா< 105 +-தான�த
ர� 1வ5 ெத8 23! 5487 

358 15 ராேஜ�திர� ெபா��சாமி ெப4யா) ெத8 23! 5488 

359 15 அ.க யாண# ஆன�தகி8Gண� 
12சி சரமா4ய�ம� ேகாவ#  
ெத8 

23! 5489 

   

360 24 கேணச� ராைமயா 
49சி/156 வ%\வ) நக) 6 வ5 
ெத8 

23! 5490 

361 24 >மண# ெப8மா% 
74ப#1 வ%\வ) நக) 4 வ5 
ெத8 

23! 5491 

362 24 +8கல�7மி +8க� 
157/46ப# வ%\வ) நக) 6 வ5 
ெத8 

23! 5492 

363 24 ம லிகா ரவ# 252 வ%\வ) நக) 1 வ5 ெத8 23! 5493 

364 24 மா4ய�மா% ஆ1+க� 246வ%\வ) நக)2 வ5 ெத8 23! 5494 

365 24 க�ணாமண# ச)�கைர 82 வ%\வ) நக) 4 வ5 ெத8 23! 5495 

366 24 ஆரா�கியேம4 ேச7ரா< 
56ப# வ%\வ) நக) 4 வ5 
ெத8 

23! 5496 

367 24 பா�கியல�7மி ராமகி8Gண� 22ப#-1 வ%\வ) நக)3வ5 ெத8 23! 5497 

368 24 ேகா�ைட-தா= ரா< 
528ப# வ%\வ) நக) 3 வ5 
ெத8 

23! 5498 

369 24 ெச�பகவ லி வ 6ரெப8மா% 124 வ%\வ) நக) 3 வ5 ெத8 23! 5499 

370 24 சர;வதி அ�தாண#ரா< 
68ப#31 வ%\வ) நக) 5வ5 
ெத8 

23! 5500 

371 24 ச�+க-தா= ஆ1+கAசாமி 369 வ%\வ) நக) 3 வ5 ெத8 23! 5501 

372 24 >*ேகாைத திராவ#டமண# 
74/117 வ%\வ) நக) 6 வ5 
ெத8 

23! 5502 

373 24 வ#ஜயல�7மி ந�மா"வா) 
72/25இ வ%\வ) நக) 4 வ5 
ெத8 

23! 5503 

374 24 ெபா��-தா= மாடசாமி 357 வ%\வ) நக) 3 வ5 ெத8 23! 5504 

375 24 ராமெல�சமி �8சாமி 57 வ%\வ) நக) 4 வ5 ெத8 23! 5505 

376 24 ந ல�மா% ெச வரா< 
84/எ 305, வ%\வ) நக) 6 வ5 
ெத8 

23! 5506 

377 24 உ-த�$பா�&ய� ஆதிகி8Gணேதவ) 536 வ%\வ) நக) 3 வ5 ெத8 23! 5507 

378 22 பா)வதி ேகாவ#�தரா< 17 F ப*களா-ெத8 23! 5508 

379 21 பால7	ப#ரமண#ய� சிவ	
ேதவ) 11 ேந8 ெத8 23! 5509 

380 21 பா�கியல�7மி +-ைதயா 30ஏ வஉசி நக) 6வ5 ெத8 23! 5510 

381 22 அ�ன
Gப� +8க� 2சி ப*களா-ெத8 – 5 23! 5511 

382 22 ச�+க-தா= ேவ�Aசாமி 39 ப*களா-ெத8 – 6 23! 5512 

383 22 ெவ*கேட;வர� ெவ*கடாசலெப8மா% 534/1/5 2சி ப*களா-ெத8 – 2 23! 5513 

384 21 வ#ஜயல�7மி ந ல+-5 82 ெச லபா�&ய� ெத8 23! 5514 

385 21 க8-தபா�& ச�+கேவ  +-ைதய�மா% ெத8 23! 5515 

386 21 7�தரவ%ள� மாடசாமி 
147 பழன�ஆ�டவ) ேகாவ#  
ெத8 

23! 5516 

387 21 காள�ய	ப� 7	ைபயா 26சி ெச லபா�&ய� ெத8 23! 5517 

388 21 ராமல�7மி சீன�வாச� 31 காள�ய	ப) ெத8 23! 5518 

389 23 +-5மா4 ஆ1+க� 528, வ%\வ)நக) 1வ5 ெத8 23! 5519 

390 23 மேக;வ4 த*கமா4ய	ப� 12/52ஏ ெச  பா�&ய� ெத8 23! 5520 

391 23 வ&? பா�&யராஜ� 194 வ%\வ)நக)  23! 5521 

392 23 சர;வதி ச*கர7	
 286 வ%\வ) நக) 23! 5522 

393 23 மேக;வ4 ெச�பகரா< 28ப#4 வ%\வ) நக) 23! 5523 



394 15 ச*கேர;வ4 �8நாத� 84 சரமா4ய�ம� ேகாவ# ெத8 23! 5524 

395 16 த*கேவ  ச�+கேவ  36/86 க;J4பா= ெத8 – 1 23! 5525 

396 24 மா4ய�மா% ெசா)ண�ப#%ைள 24எ வ%\வ) நக) 4வ5ெத8 23! 5526 

397 24 ேச)ம�கன� ெப4யசாமி 245 வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 23! 5527 

398 11 ெச.ப#Aைச�கன� ெச வ� 422 கடைல�கார-ெத8 23! 5528 

399 13 ரா.ராமல�7மி ராேஜ�திர� 164 ெச�க&-ெத8 – 2 23! 5529 

400 13 ரா.7மதி ராேஜ�திர� 44எ ெச�க&-ெத8 – 3 23! 5530 

401 10 ெச�பகவ%ள� த)ம)பா�&ய� 374 காள�ய	ப) ெத8 23! 5531 

402 10 சி�ன-தா= கேணச� 28/32 காள�ய	ப) ெத8 23! 5532 

403 29 சர;வதி மா4 21இ கதிேரச� ேகாவ#  ெத8 23! 5533 

404 21 மா4ய�மா% மா4ய	ப� 72 ெச லபா�&ய� நக) 23! 5534 

405 21 @)-தி த*ைகயாநாடா) 126& +-ைதயாமா  ெத8 23! 5535 

406 21 பா	
 ச�திேவ  
7எ39 பழன�ஆ�டவ) ேகாவ#  
ெத8 

23! 5536 

407 33 8��மண# 7	ப#ரமண#ய� 
49 ேபா;நக) பாரதிநக) 
ேம�$- ெத8 – 1 

23! 5537 

408 36 ெகௗ4 தி ைலநடராஜ� 
1/1 7	ப#ரமண#ய
ர� 4வ5 
ெத8 

23! 5538 

அ�வலக �றி	
:-  ம�ற� அ�மதி�கலா� 

ந.க.எ�.3089/2020/எA1 
த>�மான� எ<: 102    அUமதி:க6ப	ட�. 
 ெபா�" எ<: 77  

              ேகாவ# ப�& நகரா�சி 36 வா)$கள��� 

ெபா57காதார	ப#4? J=ைம	பண#யாள)க% @ல�  வ 6$ ேதா1� 

�	ைபக% ஆர�ப நிைலய# ; (Primary Collection) வா*�வத0� 

பய�ப$-த	ப$� 110 த%\வ�&கள�� ச�கர*கள�  உ%ள டய)க%, 

ேப4*க%, ப�கவா�$ கத?க% ம01� அ&	பலைகக% (Basement) 

ப_தைட�த நிைலய#  உ%ளைத ச4ெச=ய இ�நக)ம�ற தைலவ) அவ)கள�ட� 

30.03.2022� ேததி +� அ�மதி ெப01 ஒ	ப�த	
%ள� ேகா4யதி  �ைறவான 

ஒ	ப�த	
%ள� அள�-த தி8.P.+-5	பா�&, ேகாவ# ப�& எ�பவ8�� ேவைல 

உ-திர? வழ*க	ப�$ 31 த%\வ�&க% மராம-5	பண#க% 

ெச=ய	ப�டத0கான ெசலவ#ன-ெதாைக `.3>95>808/-�� ம�ற அ�மதி 

ேவ�ட	ப$கிற5. 

அ�வலக �றி	
:-  ம�ற� அ�மதி�கலா� 
ந.க.எ�.676/2022/எA1 

   த>�மான� எ<: 103    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 78 
   இ8நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.25, {டாலி�காலனி 1வ�ெத�வி� 

அைம8�"ள சYதாய கழி6பிட� சZ ெசSதிட �காதார பிZவி� அறி:ைக  

ெபற6ப	9"ள நிைலயி� ேமKப
 நL� ந>� ெதா	
 k
ைய இ
1� 

அ6�ற6ப91திவி	9 �திய RCC k
 அைம:D� பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L 

ெசலவின� P.2.70/-இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 

அ�வலக �றி	
:-  ம�ற� அ�மதி�கலா� 

ந.க.எ�. 1540/2022/இ1 
  த>�மான� எ<: 104    அUமதி:க6ப	ட�. 



 
 
ெபா�" எ<: 79 
    ேகாவி�ப	
 நகரா	சி:D	ப	ட ஊரணி1ெத�வி� உ"ள 

மிகM� ப�தைட8த நக�நல ைமய: க	
ட1திைன இ
1�வி	9 �தியதாக நக�நல 

ைமய� க	9� பணி:D P.75.00/-இல	ச� மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள �ைண இய:Dந�, 

�காதார6 பணிக" ேகாவி�ப	
 அவ�களி� ெசய�Yைற ஆைண 

ந.க.எ<.13625/அ6/2021 நா".17.03.2022�ப
 நி�வாக அUமதி வழ!க6ப	9"ள�. 

அத�ப
 ேமKப
 பணி:D 02.06.2022 அ�3 ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� 
வர6ெபK3"ள இர<9 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� விபர�. 

1) தி�.வி.கி��ணk�1தி .. மதி6பீ	ைடவிட (--)4.96% DைறM 

2) தி�.
. சா8தி .. மதி6பீ	ைடவிட (+)5.65%  அதிக� 

  வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட �9தலாக (+)4.96% 
வழ!கி|"ள ஒ6ப8த:கார� தி�.வி.கி��ணk�1தி அவ�களி� ஒ6ப8த6�"ளிைய 

ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.    

அ�வலக �றி	
:-   
1) ெபாறிய#ய  ைகேய$ ப-தி எ�.2.7.1 ம01� 2.7.2�ப&(டi)  
ஒ	ப�த	
%ள�ய#ைன ஏ0க ம�ற� ஒ	
த  வழ*கலா�.  

2) நி�வாக நல� க�தி பணியி� அவசர அவசிய� க�தி நக�ம�ற 
தைலவ� அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல 
உ1திரM  வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�. 

ந.க.எ�.4350/2021/இ1 
     த>�மான� எ<: 105    அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 80 
   இ�வVவலக ந.க.எ<.3966/2021/எL1 நா".20.05.2022� ேததிய உ1திரவி� 
சித�பரா�ர� D6ைப ெகா	9� இட1தி� ெகா	ட6ப	9"ள D6ைபகைள 
ெசயி�ேடாச� 50 மணிேநர� பய�ப91தி ஒ�:D� பணி ெசSய ேகாவி�ப	
 
ேவளா<ைம ெபாறியிய� �ைற உதவி ெசயKெபாறியாள�:D அUமதி 

அளி:க6ப	9, இ6பணிைய Y�ைமயாக Y
1திட �9தலாக JCB இய8திர� ஒ� 
மணி ேநர1திKகான வாடைக P.760/-எ�ற அ
6பைடயி� பணி ெசSய 
ேக	9:ெகா"ள6ப	ட�. 
           ேகாவி�ப	
 ேவளா<ைம ெபாறியிய� �ைறயின� 03.06.2022� ேததிய 

க
த� எ<.அ/534/2022-� த!கள� வாகன!களி� தKேபா� ப�� ஏKப	9"ளதா� 
இ8த பணிைய ெதாட�8� ேமKெகா"ள இர<9 மாத� கால அவகாச� 

ேகாZ|"ளன�. 

  சித�பரா�ர� உர:கிட!கி� D6ைபகைள ஒ�:D� பணிகைள 

ெதாட�8� மைழ:கால1திKD Y�� ேமKெகா"ள ேவ<
|"ளதாV� மK3� 

ெச�ைன நகரா	சி நி�வாக இய:Dந� அவ�க" தி�ெந�ேவலி ம<டல1தி� 

01.07.2022, 02.07.2022 ஆகிய ேததிகளி� களஆSM ேமKெகா"ள உ"ளைத க�1தி� 
ெகா<9 ெபா�ம:களி� ெபா��காதார நல� க�தி இ6பணிைய ெதாட�8� 

ேமKெகா"ள ேவ<
ய அவசர, அவசிய� உ"ள�. 

  இ� ெதாட�பாக உ"«� விைல6�"ளி ெபற6ப	டதி� கீJக<டவா3 

விைல6�"ளிக" வர6ெபK3"ள�. 



 

 

வ. 

எ<. 

நி3வன1தி� ெபய� ஒ�மணி ேநர�  JCB 

பய�ப91�வதKகான வாடைக 

1. ெவKறி விநாயக� எ�1 kவ�{ 

��ேரா9, ேகாவி�ப	
. 
P.760/-(எ�¬K3 அ3ப� ம	9�) 

2. ந8திதா எ�1kவ�{, 57பி, 

ம8தி1ேதா6� ேரா9, ேகாவி�ப	
. 
P.900/- (ெதா"ளாயிர� ம	9�) 

  இதி� ேவளா<ைம ெபாறியிய� �ைறயின� JCB பணி ெசSய ஒ� 

மணி ேநர1திKD அளி1�"ள P.760/எ�ற விைல அ
6பைடயிேலேய வZைச எ<.1� 

க<9"ள ெவKறி விநாயக� எ�1 kவ�{, ��ேரா9 ேகாவி�ப	
 நி3வன1தா� 

விைல வ >த� ெதZவி1�"ளன�. 

  இதைன ஏK3 சித�பரா�ர� D6ைப ெகா	9� இட1தி� ெகா	ட6ப	ட 

D6ைபகைள JCB-ைய ெதாட�8� �9தலாக 150மணி ேநர� பய�ப91தி D6ைப 
ஒ�:D� பணிைய Y�ைமயாக Y
:கM� மK3� இத� ெபா�	9 ஏKப9� 

ெசலவின1 ெதாைக P.1.15/-இல	ச1திKD ம�ற அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 

 அ�வலக �றி	
:-  ம�ற� அ�மதி�கலா� 

ந.க.எ�.1542/2022/எL1 
த>�மான� எ<: 106    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 81 
                          ேகாவி�ப	
 நகரா	சி அVவலக நக�ம�ற தைலவ� 

அைறயி� கதM அைம:கM�, இ�:ைக வசதி, ேமைசவசதி, பா�ைவயாள� இ�:ைக 

வசதி மK3� தட6� அைம:D� பணி:D P.14.50/--இல	ச� மதி6பீ	
� ேமKெகா"ள  

 

இ8நக�ம�ற1தா� நி�வாக அUமதி வழ!க6ப	9"ள�. அத�ப
, ேமKப
 பணி:D 

10.05.2022 அ�3 ஒ6ப8த6�"ளி ேகாZயதி� வர6ெபK3"ள இர<9 

ஒ6ப8த6�"ளிகளி� விபர�. 

1)Nilgiri furniture World Coimbatore  .. மதி6பீ	ைட விட (-) 0.00% DைறM 

2)Aiswariya furniture World Coimbatore  .. மதி6பீ	ைட விட (+) 0.36% அதிக�  

             வர6ெபK3"ள 2 ஒ6ப8த6�"ளிகளி� மதி6பீ	ைடவிட (--) 0.00% 

Dைறவாக வழ!கி|"ள Nilgiri furniture World Coimbatore நி3வன1தி� 
ஒ6ப8த6�"ளிைய ஏKக ம�ற1தி� அUமதி:D ைவ:க6ப9கிற�.  

அVவலக Dறி6�:-   
1) நகரா	சி ெபா� நிதியிலி�8� ெசலM ெசSதிட ம�ற� 
அUமதி:கலா�.  

2) ேமKக<ட பணியாள� அவசர, அவசிய� க�தி நக�ம�ற தைலவ� 
அவ�களி� Y�அUமதி ெபK3 பணி:D ேவைல உ1திரM 
வழ!கியைத ம�ற� அUமதி:கலா�.  

ந.க.எ<.1043/2022/இ1 
த>�மான� எ<: 107    அVவலக Dறி6� அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 82 
                        இ8நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.12, இராமலி!க� ெத�வி� 
உ"ள  ப�தைட8த மி�ேமா	டா� அைற இ
1� அ6�ற6ப91திவி	9 �தியதாக 

இராமலி!க�ெத� கிழ:D பDதியி� உ"ள அ
ப�� அ�கி� மி�ேமா	டா� அைற 



அைம:D� பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� P.1.40/-இல	ச1திKD 
ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  

அVவலக Dறி6�:-   
                D
ந>� நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�.  

த>�மான� எ<: 108    அUமதி:க6ப	ட�. 
            

ெபா�" எ<: 83 
                        இ8நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.36, �6பிரமணிய�ர�               

6-வ�ெத�விV"ள jSைம பணியாள�க" காலனியி� உ"ள D
யி�6�க" 
மிகM� ப�தைட8� இ
8� வி�� அபாய நிைலயி� உ"ளதா� 

இ:D
யி�6�கைள இ
1� அ6�ற6ப91�� பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L 

ெசலவின� P.8.50/-இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  
அVவலக Dறி6�:-   
                ெபா� நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�.  

த>�மான� எ<: 109    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 84 
                        ேகாவி�ப	
 நகரா	சி அVவலக நக�ம�ற �	டர!கி� 

�9த� பணிகளான Wall Panelling, False Ceiling, Partition & Sound System ஆகிய �9த� 
பணிக" ெசSதிட தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� P.24.00/- இல	ச1திKD 

ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.   

அVவலக Dறி6�:-   
                நகரா	சி ெபா� நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட ம�ற� 
அUமதி:கலா�.  
த>�மான� எ<: 110    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 85 
                        இ8நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.22, ப!களா1ெத� 

6வ�ெத�வி� சி3பால� ப�தைட8�"ளதா� அதைன அகKறிவி	9 �தியதாக  

சி3பால�, மைழந>� வ
கா� அைம:D� பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L 

ெசலவின� P.2.10/-இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.   
அVவலக Dறி6�:-   
                இ6பணியிைன நகரா	சி ெபா� நிதியிலி�8� ெசSதிட ம�ற� 
அUமதி:கலா�.  

த>�மான� எ<: 111    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 86 
                        இ8நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.23, வ"7வ�நக� 

1வ�ெத�வி� உ"ள ெபா�:கழி6பிட� ப�தைட8� ெபா�ம:க" பய�ப91தாத 

வ<ண� இ
|� நிைலயி� உ"ளதா� ப�தைட8�"ள ெபா�: கழி6பிட1ைத 

இ
1� அ6�ற6ப91�� பணி P.18,500/-:D ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.   

அVவலக Dறி6�:-   
                 நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட ம�ற� 
அUமதி:கலா�.  

த>�மான� எ<: 112    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
 



 
 
ெபா�" எ<: 87 
                        இ8நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.20, ஓ�வா� Y9:D1 
ெத�வி� அைம8�"ள மி�ேமா	டா� அைற ப�தைட8� இ
|� நிைலயி� 

உ"ளதா� ப�தைட8த மி�ேமா	டா� அைறைய இ
1� அ6�ற6ப91திவி	9 

�தியதாக மி�ேமா	டா� அைற அைம:D� பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L 

ெசலவின� P.1.50/- இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.   
அVவலக Dறி6�:-   
                 D
ந>� நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�.  

த>�மான� எ<: 113    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 88 
                        ேகாவி�ப	
 நகரா	சி அVவலக1தி� ெபா�1த6ப	9"ள 

க<காணி6� ேகமரா ப�தைட8�"ளதா� ேமKப
 க<காணி6� ேகமரா மK3� 

இைண6� வட!க", பதிM க�வி, ப�� அகKறி பராமZ6� ெசS|� பணி:D 

தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� P.19,000/--:D ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�.   

அVவலக Dறி6�:-   
                 நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட ம�ற� 
அUமதி:கலா�.  

த>�மான� எ<: 114    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 89 
                        இ8நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.24, வ"7வ�நக�, 

5வ�ெத�வி� அைம8�"ள சி3மி�விைச ப�� க	
ட� ேசதமைட8� 

ேபா:Dவர1திKD இைடறாகM�, ெபா�ம:க7:D ஆப1� ஏKப91த:�
ய 

வைகயி�  உ"ளதா� ேமKப
 சி3மி�விைச ப�� க	
ட1ைத இ
1� 

அ6�ற6ப91திவி	9 ேபா:Dவர1திKD இைட3 இ�றி மாKறி க	டM� தயா� 

ெசSய6ப	ட மதி6பீ	91 ெதாைக P.1.50/-இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி 

ேவ<ட6ப9கிற�.   

அVவலக Dறி6�:-   
                 D
ந>� நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�.  

த>�மான� எ<: 115    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 90 
                    இ8நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.35, ேஜாதிநக� 4-வ�ெத�விV"ள 
பDதிகளிலி�8�  ெவளிேய3� மைழந>ைர கட1�வதKகாக �தியதாக  மைழந>� 

வ
கா� அைம:D� பணி P.11.00/-இல	ச1திKD  ம�ற1தி� அUமதி 

ேவ<ட6ப9கிற�.   

அVவலக Dறி6�:-  ம�ற� அUமதி:கலா�.  

த>�மான� எ<: 116    அUமதி:க6ப	ட�. 



 
ெபா�" எ<: 91 
                    இ8நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.20, பகவ1சி! ெத�வி� வ
கா� 

வசதி இ�லாததா� �தியதாக வ
கா� அைம:கM� மK3� Ramping வசதி ெசS|� 

பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� P.0.50/--இல	ச1திKD ம�ற1தி� 
அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.   

அVவலக Dறி6�:-    
                 ெபா� நிதியிலி�8� இ6பணியிைன ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�.  

த>�மான� எ<: 117    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 92 
                  இ8நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.30, மகாராஜா�ர� பDதியி� 
சி3பால� ப�தைட8� ெபா�ம:க7:D ேபா:Dவர1திKD இைடறாக இ�6பதா� 

ப�தைட8த சி3பால1ைத அகKறிவி	9 �திய சி3பால� அைம:D� பணி:D 

தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	9L ெசலவின� P.1.60/-இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�.   

அVவலக Dறி6�:-   
                  நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�8� பணி ெசSதிட ம�ற� அUமதி:கலா�.  

த>�மான� எ<: 118    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 93 

!!!!

!!!!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 ம01� 
கணவனா  ைகவ#ட	ப�ேடா) உதவ#-ெதாைக ெப1வத0காக ச+தாய அைம	பாள4� 
�றி	ப#�ப& 
திதாக வ1ைம�ேகா�$ ப�&யலி  இைண�க வ#�ண	ப� 
சம)	ப#�க	ப�$%ள5.  எனேவ இவ)கைள வ1ைம� ேகா�$	 ப�&யலி  ேச)�க 
ம�ற-தி� அ�மதி ேவ�ட	ப$கிற5.  

வ. 
எ<. 

�. 
வா�9 
எ< 

மUதாரZ� ெபய� 
கணவ�/மைனவி 

ெபய� 
YகவZ 

தர: 
Dறியீ9 

வZைச 
எ< 

1 1 ம.மேக;வ4 மா4+-5 27/6 அ-ைதெகா�டா� ெத8 12 5539 

2 1 வ 6.ெப4யமா4ய	ப� வ 6ைரயாேதவ) 23ப# அ-ைதெகா�டா� ேரா$ 12 5540 

3 1 ஆ.மா4ய	ப� ஆ1+க� 184/ஏ நடராஜ
ர� 4வ5 ெத8 12 5541 

4 1 மா.>மாேதவ# மா4ய	ப� 4 ஜ6வாநக), கா�திநக), 12 5542 

5 1 க.வச�தா க8	பசாமி 9/1 ஜ6வா ெத8, கா�திநக) 12 5543 
6 1 க.வ 6ரல�7மி க8	பசாமி அ-ைத ெகா�டா� ேரா$ 12 5544 
7 1 த.ஆ1+க-தா= த*க	பா�&ய� நடராஜ
ர� 5வ5 ெத8 ேம0� 12 5545 

8 1 ரா.ேகாமதி ராமச�திரன 184/220 நடராஜ
ர� 6வ5 ெத8 12 5546 

9 1 உைமயல�7மி +-ைதயா நடராஜ
ர� 5வ5 ெத8 ேம0� 12 5547 

10 1 மாசான+-5 ைட�ட; 
184ப# நடராஜ
ர� 6வ5 ெத8 
ேம0� 

12 5548 

11 1 சீன�ய�மா% ெபா�ைனயா 111/178 நடராஜ
ர� 1வ5 ெத8 12 5549 

12 1 சி�னமா4 +-5கி8Gண� 56 நடராஜ
ர� 7வ5 ெத8 12 5550 

13 1 7	
-தா= ேகாவ#�தா 182/7 நடராஜ
ர� 8வ5 ெத8 12 5551 
14 1 ெஜயா +-5 5/184 நடராஜ
ர� 9வ5 ெத8 12 5552 



15 1 க8	பாய# க8	பசாமி 270ஜி நடராஜ
ர� ெத8 12 5553 

16 1 ராஜா 7	ைபயா 
ப7�ெபா�நக) நடராஜ
ர� 
கிழ�� ெத8 

12 5554 

17 1 +8க� க8	பசாமி 184 நடராஜ
ர� 4வ5 ெத8 12 5555 
18 1 �8சாமி ல�7மண� 310 நடராஜ
ர�  ெத8 12 5556 
19 1 ரKசித� கி8Gணசாமி நடராஜ
ர� 4வ5 ெத8 12 5557 

20 1 மா4Aெச வ� க8-த	பா�& 
45/184 17(2) நடராஜ
ர� 6வ5 
ெத8 

12 5558 

21 1 7	ப#ரமண#ய� ேசா+ நடராஜ
ர� ெத8 12 5559 
22 1 க�தசாமி நரசி*க� 184/13/14 நடராஜ
ர� 6வ5 ெத8 12 5560 

23 1 ச.ஞானச�திரா ச*கரநாராயண� 
ஜவஹ)லா  ேந8 ெத8, 
கா�திநக), 

12 5561 

24 1 ப-மா +8ேகச� 
82 ப#Aைசயா நாடா) 
கா�ப?�� 

12 5562 

25 4 +.ேஜாதில�7மி +-5 கேணG 
121 சரமா4ய�ம� ேகாவ#  
ெத8 

12 5563 

26 4 
�ைனவன� 7	ைபயா 
17 ச*கரலி*க
ர� ஓைட 
ேம0� 4வ5 ெத8 

12 5564 

27 4 அ.ேபAசிய�மா% அ8ணாசல� 
73/3 2வ5 ெத8 
ச*கரலி*க
ர� 

12 5565 

28 4 ஆ.�8வ�மா% ஆ1+கபா�& 72ஏ, 7வ5 ெத8 12 5566 

29 4 வ#.ச*கிலிமாட-தி வ#ஜயபா�& 54/38ஏ1 5வ5 வட�� ெத8 12 5567 

30 4 ரா.ெச�பகவ லி ராமசாமி 
14/71 ச*கரலி*க
ர� ேம0� 
3வ5 ெத8 

12 5568 

31 4 ேஜாதி �8சாமி 
10/39 வட�� ெத8 – 5 
ச*கரலி*க
ர� 

12 5569 

32 4 அ8ணாேதவ# மாR;வர� ச*கரலி*க
ர� கிழ�� ெத8 12 5570 

33 4 உ.+8கல�7மி உAசிமாகாள� 
39/15 ஓைடேமல-ெத8, 
ச*கரலி*க
ர� 

12 5571 

34 4 @�ைகயா க�தசாமி 
43-ப# �8வ�மா% 6வ5 ெத8 
வட�� ச*கரலி*க
ர� 

12 5572 

35 4 +-5��மா) நாசலி*க� 
6வ5 ெத8 ேம0� 
ச*கரலி*க
ர� 

12 5573 

36 4 ேபா-திரா< 7	ைபயா-ேதவ) 
4வ5 வா)$ ேம0� 
ச*கரலி*க
ர� 

12 5574 

37 4 மாைலய�மா% ச�+க-ேதவ) 
4வ5 ேம0� ெத8 
ச*கரலி*க
ர� 

12 5575 

38 4 �8வ�மா% @�ைகயா 
43ப# 6வ5 ெத8 
ச*கரலி*க
ர� 

12 5576 

39 4 பரமசிவ� ேபAசி 
1வ5 ெத8 3வ5 வா)$ 
ச*கரலி*க
ர� 

12 5577 

40 4 ேபAசிய�மா% ெபா��Aசாமி 
ேமலஓைடெத8-4 
ச*கரலி*க
ர� 

12 5578 

41 4 ேவதநாயக�
;ப� ெப8மா%நாயக� 
ச*கரலி*க
ர� கிழ�� ெத8 – 
4 

12 5579 

42 4 ராம) > பா�& 
47ஏ ச*கரலி*க
ர� கிழ�� 
ெத8 – 5 

12 5580 

43 4 +ன�ய�மா% கேணச�+8க� 
10/82 ச*கரலி*க
ர� ெத8 
எ�.9 

12 5581 

44 4 கைலயரசி பா�&யராஜா 56ஏ ச*கரலி*க
ர� ெத8 – 5 12 5582 

45 4 �8ைலயா 
+8கல�சமி 

இ8ள	ப� 
�8ைலயா 

56 ச*கரலி*க
ர� கிழ�� 
ெத8 

12 5583 

46 4 ராஜல�7மி அழ�+-5�மா) 
29இ/1 ச*கரலி*க
ர� கிழ�� 
1வ5 ெத8 

12 5584 



47 4 இச�கி+-5 ேதவதா; 
52ஏ ச*கரலி*க
ர� கிழ�� 
ெத8 – 5 

12 5585 

48 4 ெச வரா< ேவல�மா% மா4ய	ப� ச*கரலி*க
ர� கிழ�� ெத8 12 5586 

49 4 7	
-தா= ெச ல-5ைர 
ச*கரலி*க
ர� கிழ�� ெத8 – 
1 

12 5587 

50 4 ராஜ�8 +-5சாமி 
8ஏ கிழ�� 2வ5 ெத8, 
ச*கரலி*க
ர� 

12 5588 

51 4 7	
ல�7மி ரா< 
ச*கரலி*க
ர� ெத8 எ�.1 
கிழ�� 

12 5589 

52 4 காசிேவ  ெபா�ைனயா 
ச*கரலி*க
ர� ெத8 எ�.1 
கிழ�� 

12 5590 

53 4 +ன�ய�மா% ெச ல-5ைர 
2 ச*கரலி*க
ர� ெத8 – 2 
கிழ�� 

12 5591 

54 4 ஞான7�த4 ேகாவ#�த� 
46ஏ ச*கரலி*க
ர� கிழ�� 
ெத8 – 4 

12 5592 

55 4 ஆ1+கவ&? ராேஜ�திர� 
20ேஜ5 ச*கரலி*க
ர� கிழ�� 
ெத8 – 1 

12 5593 

56 4 மா4ய�மா% ெஜயரா< 
36 கிழ�� ெத8 – 2 
ச*கரலி*க
ர� 

12 5594 

57 4 ேகாவ#�த� கி8Gண� 
7ப# ச*கரலி*க
ர� கிழ�� 
ெத8 – 1 

12 5595 

58 4 �8வ�மா% ராமரா< 
64 ச*கரலி*க
ர� கிழ�� 
ெத8 – 5 

12 5596 

59 4 தாமைர�கன� +-5ரா< +-5ரா< காசி 
ச*கரலி*க
ர� கிழ�� ெத8 – 
4 

12 5597 

60 4 @�க�மா% ெபா�மாடசாமி 
ச*கரலி*க
ர� கிழ�� ெத8 – 
1 

12 5598 

61 4 வ 6ர�மா% �8சாமி 
26, ச*கரலி*க
ர� கிழ�� 
ெத8 – 2 

12 5599 

62 4 +-5இ8ள� க8	பசாமி 
ச*கரலி*க
ர� கிழ�� ெத8 – 
1 

12 5600 

63 4 மாைலய�மா% க8	பசாமி 
ச*கரலி*க
ர� ேம0�� ெத8 
– 5 

12 5601 

64 4 கா�த6;வ4 ச�+கரா< 
5ஏ, ச*கரலி*க
ர� கிழ�� 
ெத8 – 2 

12 5602 

65 4 +8கல�7மி +8ேகச� 
ச*கரலி*க
ர� கிழ�� ெத8 – 
2 

12 5603 

66 4 ராமசாமி நாகரா< 
ச*கரலி*க
ர� கிழ�� ெத8 – 
3 

12 5604 

67 4 ேசாைலய�மா% @)-தி 
ச*கரலி*க
ர� கிழ�� ெத8 – 
3 

12 5605 

68 4 பா)வதி மாயா�& 
19/சி2 ச*கரலி*க
ர� கிழ�� 
ெத8 

12 5606 

69 4 மகால�7மி அ=ய�ெப8மா% 
ச*கரலி*க
ர� கிழ�� ெத8 – 
4 

12 5607 

70 4 �.வ%ள�ய�மா% �8சாமி 
22கி கிழ�� ெத8 – 2 
ச*கரலி*க
ர� 

12 5608 

71 4 கணபதி பா�&ய� 31/13 ச*கரலி*க
ர� ெத8 – 2 12 5609 

72 5 ெப.கி8Gண� ெப8மா% 
1ஏ/37 ேவலாHத
ர�, சா-J) 
ெமய#� ேரா$ 

12 5610 

73 5 ெச.+-5ல�7மி ெச வரா< 51 ேவலாHத
ர� 1வ5 ெத8 12 5611 
74 5 அ.ேவ சாமி அ8ணாAசல� 34சி ேமல-ெத8 ேவலாHத
ர� 12 5612 
75 5 ம.ராஜமாண#�க� மண#+-5 39 ேவலாHத
ர� 1வ5 ெத8 12 5613 

76 6 7	
ல�7மி ச�+கரா< 
48/75 வட�� 
5�கிராம� 4வ5 
ெத8 

12 5614 

77 6 ேகா.ச�+க-தா= ேகாவ#�தசாமி 
8ஏ வட�� 
5�கிராம� 1வ5 
ெத8 

12 5615 



78 6 த.7டலI;வ4 த*கரா< 
97/21சி 
5�கிராம� 
ெமய#�ேரா$ மாதா*ேகாவ#  
ெத8 

12 5616 

79 6 ஈ;வ4 ராமசாமி 
26 1ப# வட�� 
5�கிராம� 
3வ5 ெத8 

12 5617 

80 6 சீதால�7மி வ 6ரமண# 
58/107 ெத0� 
5�கிராம� 
3வ5 ெத8 

12 5618 

81 8 ெசா.அ	ரான�த� ெசா�கலி*க� 15/3 3வ5 வட�� 
5கிராம� 12 5619 
82 8 மா.மேக;வ4 மா4ய	ப� 98 ெத0� 
5�கிராம� 12 5620 
83 8 �.கனகெல�7மி ��ம�தரா< 114 ெத0� 
5�கிராம� 12 5621 

84 8 அ.வட��வா=Aெச வ# அ	ரான�த� 
116/51 ெத0� 
5�கிராம� 
2வ5 ெத8 

12 5622 

85 8 ப#.அ8ணாெச வ# ப#Aைச�கன� 
76 சி ெத0� 
5�கிராம� 3வ5 
ெத8 

12 5623 

86 8 ைமத6� உேச� அ	5  ஆலி� 
74 ெத0� 
5�கிராம� 2வ5 
ெத8 

12 5624 

87 8 த.ம லிகா த)மா+ன�யசாமி 
103 ெத0� 
5�கிராம� 3வ5 
ெத8 

12 5625 

88 8 7	
ல�7மி அ0
த� 43/81சி ெத0� 
5�கிராம� 12 5626 

89 8 ஆ1+க� ெபா��Aசாமி 
ெத0� 
5�கிராம� 3வ5 
ெத8 

12 5627 

90 8 ப#ரபாவதி 7டைல+-5 
102, ெத0� 
5�கிராம� 2வ5 
ெத8 

12 5628 

91 8 ச.வ#ஜயல�7மி சரவண� 
9ஏ ெத0� 
5�கிராம� 2வ5 
ெத8 

12 5629 

92 8 ெச ல�மா% ச*கர� 
88, ெத0� 
5�கிராம� 3வ5 
ெத8 

12 5630 

93 8 அ0
தவ%ள� ஆ1+க� 
415-5/2 வட�� 
5�கிரா�� 
3வ5 ெத8 

12 5631 

94 11 +.ரவ#ேமாக� +8ேகச� 
101/40 ெசௗ�திரபா�&ய� 
ெத8 

12 5632 

95 11 க.மேக;வ4 கதி)ேவ  124 கடைலகார-ெத8 12 5633 
96 11 +.வ 6ரசி�ன�மா% +8க� 62/2 ட?� ப%ள�வாச  ெத8 12 5634 

97 11 சி.சர;வதி சி-திைரேவ  
100 ப-திரகாள�ய�ம� 
ேகாவ# ெத8 

12 5635 

98 13 நி-யா.உ உலகநாத� 113/244 2 ெச�க&-ெத8 12 5636 
99 13 யாமின� க8	பசாமி 213 ெச�க&-ெத8 12 5637 

100 13 +.ஆன�தி +8ேகச� 89 ெச�க&-ெத8 12 5638 

101 13 பா.பா�கிய� பால+8க� 214(1) ெச�க&-ெத8 12 5639 

102 13 +.+-5மண# அ.+8ேகச� 344இ கடைல�கார-ெத8 12 5640 

103 13 இ.த*கமா4ய�மா% இ�5ரா< 26 ப%ள�வாச  ெத8 12 5641 

104 13 ம.கி8Gண@)-தி மண#ம�திரேவ சாமி 
126 ப-திரகாள�ய�ம� ேகாவ#  
ெத8 

12 5642 

105 13 �.கலாவதி �8சாமி 51G 2வ5 ெச�க&-ெத8 12 5643 

106 13 அ.மIனா�சி அ=ய�ெப8மா% 111.242 2வ5 ெச�க&-ெத8 12 5644 

107 13 உ.ேபAசிய�மா% உலகநாத� 113/244 2 ெச�க&-ெத8 12 5645 
108 13 பா.தி8	பதி பால7	ப#ரமண#ய� 55 ெச�க&-ெத8 12 5646 
109 13 5.+-5ல�7மி 5ைர 7ய�
லி*க� 28A3 3வ5 ெச�க&-ெத8 12 5647 

110 13 பAைச மா4ய�மா% 
ச�+க� 
ெசா)ணமா4ய	ப� 

146 ஊரண#-ெத8 எ�.2 12 5648 

111 13 பா.7	
ல�7மி பா ரா< 118, 3வ5 ெச�க&-ெத8 12 5649 
112 13 சி.தனல�7மி சி�ன�8சாமி 112ஏ 3வ5 ெச�க&-ெத8 12 5650 
113 13 ேஜா.ேபப# ேஜாதிெப8மா% 51ஏ ெச�க&-ெத8-2 12 5651 



114 13 ேச.ெசா)ண� ேச)மAசாமி 28ஏ 3 ெச�க&-ெத8 12 5652 

115 13 பா.நவமண# பால�8சாமி 103 3வ5 ெச�க&-ெத8 12 5653 

116 13 ச.சா�தி ச�ப-�மா) 93, 3வ5 ெச�க&-ெத8 12 5654 
117 13 ேபAசிய�மா% மண#கேணச� 112, 3வ5 ெச�க&-ெத8 12 5655 
118 13 T.மா4ய	ப� Tர*க� 19/22 ெச�க&-ெத8 12 5656 

119 15 அழ�+-5 சரவண��மா) 1/94எ/2 ெப4யா) ெத8 12 5657 

120 15 மா4ய�மா% ெபா�மண# 106 ெப4யா) ெத8 12 5658 

121 15 7�த4 நாராயண� 7/106 ெப4யா) ெத8 12 5659 

122 15 ெஜயல�7மி ைகலாச� 28/32சி ஜமI�ேப�ைட ெத8 12 5660 

123 15 மா4ய�மா% ரா< 94ஏ ெப4யா) ெத8 12 5661 

124 16 ெபா.பாலகி8Gண� ெபா�ைனயா +-5ராமலி*க-ேதவ) ெத8 12 5662 

125 16 மா4ய�மா% அழக)சாமி 
59 +-5ராமலி*க) ெத8, 
கா�திநக) 

12 5663 

126 17 ராஜல�7மி இச�கிரா< 83 ேகாபா  ெத8 12 5664 
127 17 ஞா.கைலயரசி ஞான+-5 157 ேகாபா  ெத8 12 5665 
128 18 ெஜ.ெசா)ணல�7மி ெஜய��மா) 138 ெத	ப��ள-ெத8 12 5666 

129 18 சி-ரா பால7	ப#ரமண#ய� 
37ஏ/5 வ 6ரவாKசிநக) 1வ5 
ெத8 

12 5667 

130 19 ஹ.சி�ன�மா% ஹ4கி8Gண� 106 வ.உ.சி.நக) 1வ5 ெத8 12 5668 

131 21 பழன�Aசாமி கட0கைர 22எ காமரா< நாடா) ெத8 12 5669 

132 22 ெஜயல�7மி இைளயெப8மா% காமரா< ெத8 12 5670 

133 22 7.ரா�தா; 7	
ரா< 47-ப# ப*களா-ெத8 – 2 12 5671 

134 22 ராஜெல�7மி 7.ரா�தா; 47ப# ப*களா-ெத8 -2 12 5672 

135 22 பKசவ)ண� 7	ைபயா 23எ 4/77 காமரா< ெத8 12 5673 

136 22 பா�மதி பா ரா< 334/36 ப*களா-ெத8 12 5674 

137 22 ெசா.ரKசித� ெசா)ண��மா) 228 ப*களா-ெத8 12 5675 

138 22 தமி"ெச வ# ேலாகநாத� 130 ப*களா-ெத8 – 6 12 5676 

139 22 ச�+க� ச�+க� 1சி காமரா< நக) 12 5677 

140 22 வ.7	ப#ரமண#ய� வ&ேவ  16எ காமரா< ெத8 12 5678 

141 23 அ.ேச)ம�கன� அ=யாசாமி 
221 184/ஏ வ%\வ) நக) 2வ5 
ெத8 

12 5679 

142 23 ச.ெபா��-தா= ச*கர�ப#%ைள 211 வ%\வ) நக) 2வ5 ெத8 12 5680 

143 23 +-5ல�7மி பரமசிவ� 
645/2 சலைவய) காலன� 
வ%\வ) நக) 

12 5681 

144 23 மா.ேவல�மா% மாடசாமி 
1243/2 சலைவய) காலன� 
வ%\வ) நக) 

12 5682 

145 23 ேகா.சி�ன�மா% ேகாமதிேதவ) வ%\வ) நக) 1வ5 ெத8 12 5683 

146 23 ரா.லதா ராஜ6 19ஈ 11-1 வ%\வ) நக) 12 5684 

147 23 ப.7	ப#ரமண#ய� பரமசிவ� 25எ வ%\வ) நக) 2வ5 ெத8 12 5685 

148 23 +.த*கமா4 +8க� 25& வ%\வ) நக) 4வ5 ெத8 12 5686 

149 23 ெச.ேபAசிய�மா% ெச ல5ைர 541 வ%\வ) நக) 1வ5 ெத8 12 5687 



150 23 கா.பா-திமா சேராஜா காசி 
17ப#6 வ%\வ) நக) 1வ5 
ெத8 

12 5688 

151 23 ேவ.ஆதில�7மி ேவ�Aசாமி 279 வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 12 5689 

152 23 தி.எலிசெப- ராண# திரவ#ய� 
4/2& வ%\வ) நக) 2வ5 
ெத8 

12 5690 

153 23 7.7�தரவ%ள� 7	ைபயா 
4&/1எ வ%\வ) நக) 2வ5 
ெத8 

12 5691 

154 23 கி.ெத=வ�கன� கி8Gண@)-தி 
174 சி1ப#2 வ%\வ) நக) 1வ5 
ெத8 

12 5692 

155 23 �.கேணச� �8சாமி 47 வ%\வ) நக) 12 5693 
156 23 த.�8ல�7மி த)மரா< 18எA2சி4 வ%\வ) நக) 12 5694 
157 23 க.+-5ல�7மி கதிேரச� 17பS ப#5ஜ6 வ%\வ) நக) 12 5695 
158 23 ெபா��-தா= காள�ய	ப� 462எ/1 வ%\வ) நக) 12 5696 

159 23 ெஜ.மண#ேமகைல ெஜய��மா) 
318/18இ1 வ%\வ) நக) 1வ5 
ெத8 

12 5697 

160 23 பா.+-5மா4ய�மா% பா ரா< 18/3 வ%\வ) நக) 1வ5 ெத8 12 5698 

161 23 �.ேகாமதி �8சாமி 
19இ/8-2 வ%\வ) நக) 1வ5 
ெத8 

12 5699 

162 23 மாR;வ4 ராமசாமி 264 வ%\வ) நக) 1வ5 ெத8 12 5700 

163 23 மாR;வ4 ெப4யசாமி 
18எA2/சி2 ேசா�� ப#%ைள 
கா�ப?�� வ%\வ) நக) 
1வ5 ெத8 

12 5701 

164 23 க;J4 >வலி*க� 214 வ%\வ) நக) 1வ5 ெத8 12 5702 
165 23 ெஜ=ச*க) அ4Aச�திர� 206 வ%\வ) நக) 2வ5 ெத8 12 5703 

166 23 ஈ;வ4 �8சாமி 
21சி9-1 வ%\வ) நக) 1வ5 
ெத8 

12 5704 

167 23 க.சர;வதி கதி)ேவ  43 வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 12 5705 

168 23 ச.�8ெல�7மி ச�தன� 
19ஈ/3 வ%\வ) நக) 1வ5 
ெத8 

12 5706 

169 23 ரா.+-5ெச வ# ராம@)-தி 21சி வ%\வ) நக) 1வ5 ெத8 12 5707 

170 23 +.ெல�7மி +8க� 
19இ வ%\வ) நக) 1வ5 
ெத8 

12 5708 

171 23 ஆ.பா�கியல�7மி ஆ"வா) 29 வ%\வ) நக) 4வ5 ெத8 12 5709 
172 23 ம.ெஜயேம4 ம4யேசக) 15-584 வ%\வ) நக) 12 5710 
173 23 ேவ.;ேட லா ேவ�Aசாமி 166 வ%\வ) நக) 2வ5 ெத8 12 5711 
174 23 ரா.ச*கேர;வ4 ரா< 499 வ%\வ) நக) 1வ5 ெத8 12 5712 
175 23 இ.7தா இராம@)-தி 308, வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 12 5713 

176 23 +.பால7	ப#ரமண#ய� +8க�ப#%ைள 
15எ/6/3 வ%\வ) நக) 1வ5 
ெத8 

12 5714 

177 23 க.ம லிகா க8	பசாமி 
19/இ/6எ5 வ%\வ) நக) 1வ5 
ெத8 

12 5715 

178 23 ச.வச�தா ச�+க7�தர� 212 வ%\வ) நக) 2வ5 ெத8 12 5716 

179 23 கா.தி8மைலAெச வ# காசிநாத� 
17ப#ப#5சி வ%\வ) நக) 2வ5 
ெத8 

12 5717 

180 23 மா.க யாண# மா4ய	ப� 
317/28ப#-2 வ%\வ) நக) 2வ5 
ெத8 

12 5718 

181 24 வச�தா ச�+க7�தர� 212 வ%\வ) நக) 2வ5 ெத8 12 5719 

182 24 7	
ல�7மி பா ரா< 59எ வ%\வ) நக) 4வ5 ெத8 12 5720 

183 24 ெச�பக� ேகா�&ய	ப� 
150/31/1எ வ%\வ) நக) 2வ5 
ெத8 

12 5721 

184 24 ெப.க8	பசாமி ெப8மா%சாமி 
73எ2 வ%\வ) நக) 6வ5 
ெத8 

12 5722 



185 24 ேகா.ேஜாதிமண# ேகாவ# மண# 113 வ%\வ) நக) 1வ5 ெத8 12 5723 

186 24 ெல�7மண� �8சாமி 164 கடைல]) ெமய#� ேரா$ 12 5724 

187 24 ேஜாதி கேணச� 
57எ4 வ%\வ) நக) 4வ5 
ெத8 

12 5725 

188 24 +ன�ய�மா% ரேமG 31சி வ%\வ) நக) 2வ5 ெத8 12 5726 

189 24 ேமா.ேஹமலதா ேமாக� 159 வ%\வ) நக) 2வ5 ெத8 12 5727 

190 24 மா,>வலி*க� மாண#�க� 
25எ/1எ வ%\வ) நக) 2வ5 
ெத8 

12 5728 

191 24 ேகா.7ேரG ேகா�ைட-தா= 
31/ப#1 வ%\வ) நக) 2வ5 
ெத8 

12 5729 

192 24 ேவ.;ெட லா ேவ�சாமி 166 வ%\வ) நக) 2வ5 ெத8 12 5730 

193 24 +-5ர*க� பாலகி8Gண� 
31/3எ வ%\வ) நக) 2வ5 
ெத8 

12 5731 

194 24 ம.அ+தா மகாலி*க� 
310/4/180 வ%\வ) நக) 2வ5 
ெத8 

12 5732 

195 24 ம.ேபAசிய�மா% ம85பா�&ய� 
202/29சி1 வ%\வ) நக) 3வ5 
ெத8 

12 5733 

196 24 +.த*கமண# +-5�மாரசாமி 24 வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 12 5734 

197 24 க.மா4ய�மா% க8	பசாமி 227 வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 12 5735 

198 24 சிவ�தா= ேஜாதி 46-1 வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 12 5736 

199 24 அ.மேக;வ4 அ8%ரா< 
46ப#-8 வ%\வ) நக) 4வ5 
ெத8 

12 5737 

200 24 பா.ஞானெச வ# பா�&ய� 
194/29 வ%\வ) நக) 3வ5 
ெத8 

12 5738 

201 24 மைலயரசி பால7	ரமண#ய� 231 வ%\வ) நக) 2வ5 ெத8 12 5739 

202 24 ெசா.ச�+ைகயா ெசா�கலி*க� 
29ப#-2ஏ-1/216 வ%\வ) நக) 
2வ5 ெத8 

12 5740 

203 24 ெபா0ெசழிய� சவ4+-5 81&1ஏ வ%\வ) நக) 12 5741 

204 24 ேபAசிய�மா% +8க� 31/2 வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 12 5742 

205 24 இச�கிகன� ெஜயராம� 
46ப#6 வ%\வ) நக) 4வ5 
ெத8 

12 5743 

206 24 +8கல�7மி +8க� 
29ப#2 வ%\வ) நக) 3வ5 
ெத8 

12 5744 

207 24 மேக;வ4 வ 6ரெப8மா% 
64/1ப# வ%\வ) நக) 4வ5 
ெத8 

12 5745 

208 24 ேச)ம�கன� அ=யாசாமி 221 வ%\வ) நக) 2வ5 ெத8 12 5746 

209 24 ேசா.மேக;வ4 ேசாம7�தர� 225 வ%\வ) நக) 2வ5 ெத8 12 5747 

210 24 ந.8��மண# நடராஜ� 56சி வ%\வ) நக) 4வ5 ெத8 12 5748 

211 24 +8ேகச� ச�கைர 
46/ப#2/157 வ%\வ) நக) 4வ5 
ெத8 

12 5749 

212 24 கா.நடராஜ� காள�+-5 74சி/4 வ%\வ) நக) 55 ெத8 12 5750 

213 24 ம.த*க� ம4யப?  
Gபரா< 58ப# வ%\வ) நக) 4வ5 ெத8 12 5751 

214 24 +.+ன�யசாமி +ன�யசாமி 213 வ%\வ) நக) 4வ5 ெத8 12 5752 

215 24 பா�கிய-தா= ரேமG 46ப#2 வ%\வ) நக) 12 5753 

216 24 ெச�பகவ லி ராம@)-தி 585 வ%\வ) நக) 4வ5 ெத8 12 5754 

217 24 ேஜா;ப#� ேம4 மா4ய	ப� 63 வ%\வ) நக) 5வ5 ெத8 12 5755 



218 24 ேவல�மா% இராமசாமி 52எ வ%\வ) நக) 4வ5 ெத8 12 5756 

219 24 த*க� உலகநாத� 
79& ;ேட� பா*க காலன� 
கடைல]) ேரா$ 

12 5757 

220 24 அம ேரா; மி�ேக சாமி 182 வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 12 5758 

221 24 மா.ேவல�மா% மா4Aசாமி 
263/812/56 வ%\வ) நக) 6வ5 
ெத8 

12 5759 

222 24 7.மரகத� 7ட)ஒள�க�த) 261 வ%\வ) நக) 6வ5 ெத8 12 5760 

223 24 மா4ய�மா% 7	ப#ரமண#ய� 291 வ%\வ) நக) 6வ5 ெத8 12 5761 

224 24 ச*க) +8க� 
35 ெத0� 
5�கிராம� 1வ5 
ஓைட-ெத8 

12 5762 

225 24 7	ைபயா ச�+க� 245/1 வ%\வ) நக) 12 5763 

226 24 ைசய5 அலி பா-திமா அ	5  க>) 
47ஏ/1 வ%\வ) நக), 4வ5 
ெத8 

12 5764 

227 24 +-5ல�7மி 7டைல+-5 76 வ%\வ) நக), 4வ5 ெத8 12 5765 

228 24 அ.ச*கேர;வ4 அ=ய�சாமி 47ஏ வ%\வ) நக), 4வ5 ெத8 12 5766 

229 24 +.த*கமா4 +8க� 
25சி வ%\வ) நக), 4வ5 
ெத8 

12 5767 

230 24 ப.பா�கிய� பரம�8 
18H2 வ%\வ) நக), 4வ5 
ெத8 

12 5768 

231 24 +.7�த4 +8க� 
49/4-2 வ%\வ) நக), 4வ5 
ெத8 

12 5769 

232 24 ரா.+-5ல�7மி ரா<ேதவ) 
10/135 474/1 வ%\வ) நக), 
4வ5 ெத8 

12 5770 

233 24 மா.மா4ய�மா% மா4ய	ப� 111 வ%\வ) நக), 4வ5 ெத8 12 5771 

234 24 ெப.அ8ணாசலவ&? ெப8மா% 56ஏ வ%\வ) நக), 4வ5 ெத8 12 5772 

235 24 ஆ.வ#ஜயல�7மி ஆ1+க� 56/1 வ%\வ) நக), 4வ5 ெத8 12 5773 

236 24 ஜா.இ�னாசிய�மா% ஜா�ெக�ன& 
46-ப#7 வ%\வ) நக), 4வ5 
ெத8 

12 5774 

237 24 ப.பரேம;வ4 பரமசிவ� 68 வ%\வ) நக), 4வ5 ெத8 12 5775 

238 24 ரா.7	
ல�7மி ராஜபா�& 
57ப#2 வ%\வ) நக), 4வ5 
ெத8 

12 5776 

239 24 க.+ன�;வ4 க8	பசாமி 
56& வ%\வ) நக), 4வ5 
ெத8 

12 5777 

240 24 மா.+8க� மா4+-5 
47சி1 வ%\வ) நக), 4வ5 
ெத8 

12 5778 

241 24 ெச.உAசிமாகாள� ெச வ�மா) 
168ஏ வ%\வ) நக), 2வ5 
ெத8 

12 5779 

242 24 ேச.ேகாமதி ேசவ#ய) 203 வ%\வ) நக), 3வ5 ெத8 12 5780 

243 24 ப.ெச�பகவ லி ச�+கரா< 235 வ%\வ) நக), 2வ5 ெத8 12 5781 

244 24 ஆ.மா4ய�மா% ஆ1+க� 57 வ%\வ) நக), 4வ5 ெத8 12 5782 

245 24 ெவ.கனகா ெவ*கேடஷ� 
57ப# வ%\வ) நக), 4வ5 
ெத8 

12 5783 

246 24 ரா.சர;வதி ரா< 49/5 வ%\வ) நக), 4வ5 ெத8 12 5784 

247 24 மா.காள�ரா< மா4ய	ப� 111 வ%\வ) நக), 4வ5 ெத8 12 5785 

248 24 மா.7	
ல�7மி மா4ய	ப� ப#%ைள 
115/58ப#1 வ%\வ) நக), 4வ5 
ெத8 

12 5786 

249 24 ெசௗ.த*க-5ைரAசி ெசௗ�திரபா�&ய� 
45/1ஏ வ%\வ) நக), 4வ5 
ெத8 

12 5787 

250 24 மா.க0பகவ%ள� மா4ய	ப� 88 வ%\வ) நக), 4வ5 ெத8 12 5788 



251 24 மா.ராேஜ;வ4 மா4யா 
72ப#1 வ%\வ) நக), 4வ5 
ெத8 

12 5789 

252 24 கா.ேவ மய#லா% கா)-தி� 
51/166 வ%\வ) நக), 4வ5 
ெத8 

12 5790 

253 24 மா.மாட-திய�மா% மாடசாமி 68 வ%\வ) நக), 4வ5 ெத8 12 5791 

254 24 ேவ.ேபAசிய�மா% ேவ�Aசாமி 45ஏ வ%\வ) நக), 4வ5 ெத8 12 5792 

255 24 ப#,>மா4ேதவ# ப#ரபாகர� 
18எA2 வ%\வ) நக), 4வ5 
ெத8 

12 5793 

256 24 ெச.வ 6ரல�7மி ெச லபா�& 29 ராமசாமி ெத8. கா�திநக) 12 5794 

257 24 ரா.+-5ெல�7மி ராேஜ�திர� 145 வ%\வ) நக), 3வ5 ெத8 12 5795 

258 24 பா.மா4ய�மா% பாலச*க) 253 வ%\வ) நக), 3வ5 ெத8 12 5796 

259 24 ேவ.ச�திரேசகர� ேவ சாமி 31 வ%\வ) நக), 4வ5 ெத8 12 5797 

260 24 வ)ேகச�மா% வ 6ர�மா% 
46ப#2- வ%\வ) நக) 4வ5 
ெத8 

12 5798 

261 24 
அ.ம4ய ப�ண 6) 
ெச வ� 

அ�ேதாண# ேசவ#ய) 47 வ%\வ) நக) 4வ5 ெத8 12 5799 

262 24 ஆ.ராமல�7மி ஆ�& 
19எA 11-2 வ%\வ) நக) 1 வ5 
ெத8 

12 5800 

263 24 ெபா.அமர
Gப� ெபா��சாமி 
63/99ப# வ%\வ) நக) 6வ5 
ெத8 

12 5801 

264 24 ெச.+-5ல�7மி ெச லகன� 
9 கா�ப#%ைள கா�ப?��, 
ப*களாெத8, கடைல]) ேரா$ 

12 5802 

265 24 7.ேச)ம-தா= 7�த)ராஜ� 159 வ%\வ) நக) 4வ5 ெத8 12 5803 

266 24 7,அ=ய�மா% 7டைலமாடசாமி 31 வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 12 5804 

267 24 ரா.ெபா��-தா= ராமநாத� 200 வ%\வ) நக) 3வ5 ெத8 12 5805 

268 24 �.7�த4 �Kசர� 
51/166 வ%\வ) நக) 4வ5 
ெத8 

12 5806 

269 24 கி.+8கல�7மி கி8Gணசாமி 
82/1எ வ%\வ) நக) 6வ5 
ெத8 

12 5807 

270 24 +.மரகத� +8க� 48 வ%\வ) நக) 5வ5 ெத8 12 5808 

271 24 ேச.க0பக� ேச5ராம� 
18எA2 வ%\வ) நக) 4வ5 
ெத8 

12 5809 

272 24 ப.பால7	ப#ரமண#ய� பரமசிவ� ெச�&யா) 
29ஜி1 வ%\வ) நக) 2வ5 
ெத8 

12 5810 

273 24 ஆ.க0பகவ%ள� ஆ1+கபா�& 12இ பால� ெத8, கா�திநக) 12 5811 
274 24 ச.ெச�பகவ லி ச*கர�ப#%ைள 168 வ%\வ) நக) 2வ5 ெத8 12 5812 

275 24 கி.மகால�7மி கி8Gணசாமி 
199/31/3 வ%\வ) நக) 2வ5 
ெத8 

12 5813 

276 24 க.ப#ேரமா க8	பசாமி 
104/9ஏ பால� 1வ5 ெத8, 
கா�திநக) 

12 5814 

277 24 கா.ச*கேர;வ4 காள�ய	ப� 282 வ%\வ)நக) 2வ5 ெத8 12 5815 
278 24 ஞானப#ரகாச� ம4யரா< 71 வ%\வ)நக) 4 வ5 ெத8 12 5816 
279 24 இ.மகால�7மி இச�கி 86/ப# வ%\வ)நக) 2வ5 ெத8 12 5817 

280 24 �.ெசௗ�திரபா�&ய� �8சாமிநாடா) 
45/2 
.எ�131 வ%\வ)நக) 
4வ5 ெத8 

12 5818 

281 24 அ�ண>ரண# +8கான�த� 
23/66& வ%\வ)நக) 4வ5 
ெத8 

12 5819 

282 24 க.சி�ன-தா= க8	பசாமி 239 வ%\வ)நக) 4வ5 ெத8 12 5820 

283 24 தி.ெச ல-தா= தியாகராஜ� 214/101ஏ கடைல])ேரா$ 12 5821 

284 24 பா.ஆன�தவ%ள� பா ரா< 127 வ%\வ)நக) 2வ5 ெத8 12 5822 



285 28 ேவ.ச�+க-தா= ேவ +8க� 
31/5 கதிேரச� ேகாவ#  4வ5 
ெத8 

12 5823 

286 28 ரா.ெவ*கேடGவ4 ராம) 
6ப# வ 6ரவாKசி நக) 5வ5 ெத8, 
கதிேரச� ேகாவ#  ெத8 

12 5824 

287 29 பா.ேகாமதி பா ரா< 14/4 ம�தி-ேதா	
 ேரா$ 12 5825 
288 29 மாடசாமி 7டைல+-5 62 வ 6ரவாKசி நக) 9வ5 ெத8 12 5826 

289 33 �8ல�7மி ெச வரா< 
2எ� க8ணாநிதி நக) +த  
ெத8 

12 5827 

290 33 ெவ.கேணச� ெவ*கடாசல� 
38சி ப7வ�தைன ேரா$ 
ேம ப�க ெத8-2 

12 5828 

291 34 ெப4யசாமி சி�ன�கன� 6ப#3.1 பாரதிநக) 2வ5 ெத8 12 5829 
292 34 மேக;வ4 பாலாஜி 59/1 ேம�$-ெத8 பாரதிநக) 12 5830 
293 34 மேக;வ4 இச�கி+-5 1ஏ3 பாரதிநக) 2வ5 ெத8 12 5831 
294 34 சர;வதி பழன�Aசாமி 192 பாரதிநக) ெமய#�ேரா$ 12 5832 
295 34 ெபா��-தா= +ன�யசாமி 95/22& பாரதிநக) ேம�$-ெத8 12 5833 

296 36 க.ச�+க-தா= க8	பசாமி 
16எ/6 7	ப#ரமண#ய
ர� 5வ5 
ெத8 

12 5834 

297 36 ெபா.மா4ய�மா% ெபா�பா�& 
எ21 7	ப#ரமண#ய
ர� 4வ5 
ெத8 

12 5835 

298 36 ெப.எ�ட�மா% ெப8மா%சாமி 
16/6/1ப# 7	ப#ரமண#ய
ர� 6வ5 
ெத8 

12 5836 

299 36 +.ச��தலா +8ைகயா 
16/6/ப#1 7	ப#ரமண#ய
ர� 6வ5 
ெத8 

12 5837 

300 36 அ.க8	பாய# அ=யா-5ைர SJ1737	ப#ரமண#ய
ர�6வ5ெத8 12 5838 

301 36 ேபா.மா4ய�மா% ேபா)ப#4யாதர� 
X 40 7	ப#ரமண#ய
ர� 4வ5 
ெத8 

12 5839 

302 36 ெவ.ச�+கல�7மி ெவ%ள-5ைர 
33 7	ப#ரமண#ய
ர� 4வ5 
ெத8 

12 5840 

303 36 கி.இ�திராண# கி�ன)ெர�&யா) 
20 7	ப#ரமண#ய
ர� 4வ5 
ெத8 

12 5841 

304 36 ஆ?ைட-தா= +8ேகச� 
7&/2 7	ப#ரமண#ய
ர� 5வ5 
ெத8 

12 5842 

305 36 மா.ச�+க-தா= மா4ய	ப� 
12/பS 7	ப#ரமண#ய
ர� 4வ5 
ெத8 

12 5843 

306 36 வ 6.சா�தி வ 6ர��மா) 
29 7	ப#ரமண#ய
ர� 6வ5 
ெத8 

12 5844 

307 36 த.8�மண# த*கணாராயண� 
12ஜி/120 7	ப#ரமண#ய
ர� 4வ5 
ெத8 

12 5845 

308 36 +.சி�ைவரா< +-5 
24சி 7	ப#ரமண#ய
ர� 3வ5 
ெத8 

12 5846 

309 36 +.க0பக� +-5பா�& 
21 7	ப#ரமண#ய
ர� 2வ5 
ெத8 

12 5847 

310 36 ஆ.ெஜபமாைல ஆேரா�கிய� 478/6 சா;தி4நக) 12 5848 

311 36 ஆ.சாரதா ஆ1+கAசாமி 
11 7	ப#ரமண#ய
ர� 6வ5 
ெத8 

12 5849 

அ�வலக �றி	
:-  ம�ற� அ�மதி�கலா� 

ந.க.எ�.3089/2020/எA1 

த>�மான� எ<: 119    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 94 
   இ8நகரா	சி பராமZ6பிV"ள ��ேரா9 நகரா	சி ப"ளியி� பராமZ6� 
பணிக" ெசSதிட ெதZவி:க6ப	9"ளதா� அ
6பைட வசதிக" ெசS|� பணி:D 

தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	91 ெதாைக P.15.00/-இல	ச1திKD  ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�. 



அ�வலக �றி	
:-   
                 ம�ற� இ6பணிைய க�வி நிதியி� கீJ ெசSதிட ம�ற�  
அ�மதி�கலா� 

த>�மான� எ<: 120    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 95 
   இ8நகரா	சி:D	ப	ட வ"7வ�நக� ெத�வி� உ"ள பDதியி� 
�தியதாக அ!க�வா
 ைமய� ேவ<
 ெபா�ம:க" ெதZவி1�"ளா�. ஆைகயா� 
�தியதாக அ!க�வா
 ைமய� க	9� பணி:D தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	91 ெதாைக 
P.24.50/-- இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�. 
அ�வலக �றி	
:-   
                ம�ற� இ6பணிைய க�வி நிதியி� கீJ ெசSதிட ம�ற�  
அ�மதி�கலா� 

த>�மான� எ<: 121    அUமதி:க6ப	ட�. 
 

ெபா�" எ<: 96 
   இ8நகரா	சி பராமZ6பி� உ"ள கா8திநக� ப"ளியி� மராம1� 
பணிக" ெசSதிட ெதZவி:க6ப	ட�.  ேமV� ப"ளியி� பராமZ6� பணிக" ெசS|� 
பணி:D ஆD� ெசலவின1 ெதாைக P.15.00/--இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�.  
அ�வலக �றி	
:-   
            ம�ற� இ6பணிைய க�வி நிதியி� கீJ ெசSய ம�ற�  அ�மதி�கலா�. 

த>�மான� எ<: 122    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 97 
   இ8நகரா	சி பராமZ6பி� உ"ள ப!களா1ெத� ப"ளியி� ெதKD 
�ற1தி� உ"ள க	
ட� மிகM� ேசத� அைட8�"ள�.  ஆைகயா�, அ8த 
க	
ட1ைத மராம1� ெசS|� பணி:D ஆD� ெசலவின1 ெதாைக P.15.00/-
இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  
அ�வலக �றி	
:-   
           ம�ற� இ6பணிைய க�வி நிதியி� கீJ ெசSய ம�ற�  அ�மதி�கலா�. 

த>�மான� எ<: 123    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 98 
     ேகாவி�ப	
 நகரா	சி கி��ணாநக� உர:கிட!D பDதியி� 
ேபா�ெவ� மK3� க�6ரச� ேமா	டா� அைம:D� பணி:D தயாZ:க6ப	ட 

மதி6பீ	9L ெசலவின� P.6.50/--இல	ச1திKD ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  
அ�வலக �றி	
:-   ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

த>�மான� எ<: 124    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
ெபா�" எ<: 99 
      இ8நகரா	சி:D	ப	ட வா�9 எ<.2, நடராஜ�ர1தி� உ"ள 
அ!க�வா
 ைமய: க	
ட� ப�தைட8� இ
|� நிைலயி� உ"ளதா� அதைன 
அகKறிவி	9 Dழ8ைதக" க�வி பயி�வதKகாக �தியதாக அ!க�வா
 ைமய� 

க	9� பணி:D தயா� ெசSய6ப	ட மதி6பீ	91 ெதாைக P.25.00/--இல	ச1திKD 
ம�ற1தி� அUமதி ேவ<ட6ப9கிற�.  
அ�வலக �றி	
:-    
               ம�ற� இ6பணிைய க�விநிதியி� கீJ ெசSதிட ம�ற� அ�மதி�கலா�. 

த>�மான� எ<: 125    அUமதி:க6ப	ட�. 
 



 
 
ெபா�" எ<: 100 
      இ8நகரா	சி:D	ப	ட Y1�ராமலி!க�ெத� Yத� ேந�ெத� 
வைரயி� உ"ள ப�தைட8த மி�ேமா	டா� அைற க	
ட� ப�தைட8� இ
1� 
வி�� நிைலயி� உ"ளதா� அ:க	
ட1ைத இ
1� அ6�ற6ப91�� பணி:D 

தயாZ:க6ப	ட மதி6பீ	91 ெதாைக P.19,000/--:D ம�ற1தி� அUமதி 
ேவ<ட6ப9கிற�.  
அ�வலக �றி	
:-     ம�ற� அUமதி:கலா�. 

த>�மான� எ<: 126    அUமதி:க6ப	ட�. 
 
 

நக�ம�ற தைலவ�, 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி. 


