
 

 
 ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 

சாதாரண �	ட� 

        

            நிக�� ம�களகரமான �பகி�� வ�ட� ஆவணி தி�க�-14,  

நா�:30.08.2022� ேததி ெச)வா* கிழைம காைல 11.00 மணியளவி� நக/ம0ற 

�	ட அர�கி� ைவ3� நைடெப4ற சாதாரண �	ட�. 

50னிைல:-  தி�.கா.க�ணாநிதி,  

         நக/ம0ற தைலவ/    

    

ெபா�� எ8: 1    

                    ேகாவி�ப	
 நகரா	சி சவீல:ேப; தைலைம ந<ேர4= 
நிைலய3தி� உ�ள 500KVA Transformer  ம4=� இளேவல�கா� �ைண ந<ேர4= 
நிைலய3தி� உ�ள 315 KVA Transformer-யி� அ
Aக
 ப��க� ஏ4ப	C 
வ�வதா�  அதைன ச/ீெச*D� பணிAE F.1.55/-இல	ச3தி4E ம0ற3தி0  
அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  

 அIவலக Eறி:J:- 

1. E
ந</ நிதியி0 கீK ெச*திட ம0ற� அHமதிAகலா�. 

2. ேம4க8ட பணி அவசிய� க�தி நக/ம0ற தைலவ/ 
அவ/களி0 50அHமதி ெப4= பணிAE ஒ:பMத:J�ளி  
அறிவி:பிைன  ம0ற� அHமதிAகலா�.  

த</மான எ8.186 
த</மான�:-  அIவலக Eறி:J அHமதிAக:ப	ட� 
 

ெபா�� எ8: 2    

                   இMநகரா	சி ெபா� �காதார:பி;வி� டாடா ஏசி வாகன� 

எ8.TN96B5277� ஏ4ப	C�ள ப��கைள அ�கீக;Aக:ப	ட Oலரான 

தி�ெந�ேவலி �சி டாடா நி=வன3தி0 Pல� ப�� பா/AகQ�, இத0 

ெபா�	C ஏ4பC� உ3ேதச ெசலவின3 ெதாைக F.24,000/--AE� ம0ற 

அHமதிAE ேவ8ட:பCகிற�. 

அIவலக Eறி:J :-   ம0ற� அHமதிAகலா�. 

ந.க.எ8.2132/2022/எR1 

த</மான எ8.187 
த</மான�:-  அHமதிAக:ப	ட� 
 

 

 

 



ெபா�� எ8: 3   

  இMநகரா	சிAE	ப	ட J�ேராC நகரா	சி நCநிைல:ப�ளியி� 
காைல சி4=8
 வழ�E� தி	ட3தி0 கீK ஒ��கிைணMத சைமய4�ட� 
(Common Kitchen) அைமAE� பணிAE F.8.00/-இல	ச� மதி:பீ	
� ேம4ெகா�ள 
இMநக/ம0ற தைலவ/ அவ/களா� 29.07.2022� ம0ற எ8.165, நி/வாக அHமதி  
வழ�க:ப	C�ள�. அத0ப
  ேம4ப
  பணிAE 26.07.2022 அ0= ஒ:பMத:J�ளி 
ேகா;யதி� வர:ெப4=�ள இர8C ஒ:பMத:J�ளிகளி0 விபர�. 

1.தி�வி.த�க:பா8
ய0 .. மதி:பீ	ைட விட (--) 0.01% EைறQ 
2. தி�.எR.5கம�இ:ராஹி� .. மதி:பீ	ைட விட (+) 0.24% அதிக� 

               வர:ெப4=�ள 2 ஒ:பMத:J�ளிகளி� மதி:பீ	ைடவிட (--)0.01% 

Eைறவாக வழ�கிD�ள ஒ:பMதAகார/ தி�வி.த�க:பா8
ய0  அவ/களி0 
ஒ:பMத:J�ளிைய ஏ4க ம0ற3தி0 அHமதிAE ைவAக:பCகிற�. 
அIவலக Eறி:J :-    

1) நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�M� ெசலQ ெச*திட ம0ற� 
அHமதிAகலா�. 

2) ேம4க8ட பணியி0 அவசர அவசிய� க�தி நக/ம0ற 
தைலவ/ அவ/களி0 50அHமதி ெப4= பணிAE 
ேவைல உ3திரQ வழ�கியைத ம0ற� அHமதிAகலா�. 

ந.க.எ8.2112/2022/இ1 
த</மான எ8.188 
த</மான�:-   அIவலக Eறி:J: அHமதிAக:ப	ட� 
 
ெபா�� எ8: 4    
                     ேகாவி�ப	
 நகரா	சி பEதியிI�ள வா/C எ8.9-� கதQ 

எ8.40, வ�[வ/நக/ெத� E
யி�:J வ <	
� அைமM��ள E
ந</ இைண:J 

எ8.137/009/00356AE E
ந</ க	டண� வணிக பய0பா	
� கணினியி� ேக	J 

வர:ப	C�ள� எ0=�, மHதார/ மா;ய�மா� எ0பவ/ E
ந</ க	டண3ைத 

வ <	C உபேயாக க	டணமாக Eைற3�தர ேக	C வி8ண:ப� 

நா�.26.05.20220ப
 ேகா;யதி� ேம4ப
 இட3ைத களஆ*Q 

ேம4Aெகா�ள:ப	ட�. E
ந</ இைண:J E
யி�:J பய0பா	
� உ�ள�.   

எனேவ தவ=தலாக வணிக பய0பா	
� உ�ள E
ந</ இைண:பிைன 

E
யி�:JAகான E
ந</ இைண:பாக மா4ற� ெச*��, இத4கான E
ந</ 

க	டண3ைத 2019-2020 ஆ� ஆ8C 5த� E
யி�:JAகான E
ந</ க	டண 

ேக	JAE  ஈC ெச*� மீதி ெதாைக F.8856/-ஐ நகரா	சி ச	ட� 1920 விதி (பி;Q-

118) 0ப
 வஜா ெச*திட ம0ற ஒ:Jத� ேவ8ட:பCகிற�.  



E
ந</ க	டண விபர� 

வ�ட� E
யி�:J 
பய0பாC 

வணிக பய0பாC வி3தியாச 
ெதாைக 

2019-2020 1440 3600 2160 
2020-2021 1440 3600 2160 
2021-2022 1512 3780 2268 
2022-2023 1512 3780 2268 

 5904 14760 8856 
அIவலக Eறி:J :-   ம0ற� ஒ:Jத� வழ�கலா�. 

ந.க.எ8.1233/2022/இ2 
த</மான எ8.189 
த</மான�:-   அHமதிAக:ப	ட� 
 

ெபா�� எ8: 5    
  ேகாவி�ப	
 நகரா	சிAE	ப	ட சித�பராJர� உரAகிட�கி� உ�ள 

E:ைபகைள Bio Mining 5ைறயி� பி;3ெதCAE� பணிAE அ)விட3தி� Contour  Level 

Survey  ெச*�  Legacy Wasteகைள கணAகீC ெச*திட ச/ேவ ெச*D� பணிAE 

விைல:J�ளிக� ெபற:ப	டதி�, 

1. Step Land Survey Consultants,  
Pudhuchery  

.. 30,178/- EைறQ 

2. XYZ Surveys, Chennai  .. 31,625/- அதிக� 

3. Continent Surveys, Chennai  .. 33,300/- அதிக� 
  வர:ெப4=�ள P0= விைல:J�ளிகளி� Eைறவான 

விைல:J�ளி ெகாC3��ள Step Land Survey Consultants,  Pudhuchery                 

நி=வன3தி0 விைல:J�ளிைய ஏ4க ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  

அIவலக Eறி:J :-    

1. ம0ற� அHமதிAகலா�.  

2. ேம4க8ட பணியி0 அவசர, அவசிய� க�தி நக/ம0ற 

தைலவ/ அவ/களி0 50அHமதி ெப4= பணிAE 

ேவைல உ3திரQ (ம) பணியி0 அவசிய3திைன 

ேம4ெகா8C 50அHமதி ெப4= ெதாைக 

ெசI3தியைதD� ம0ற� அHமதிAகலா�.  

த</மான எ8.190 
த</மான�:-   அIவலக Eறி:J: அHமதிAக:ப	ட� 
 

ெபா�� எ8: 6    
  ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� The Tamilnadu Street Vendors (Protection of  

Livehood and regulation street vending)  தி	ட� 2022-20230 கீK ெத�ேவார வியாபா;கைள 

Eறி3� கணAெகCAE� பணி ேம4ெகா�ள நகரா	சி நி/வாக இயAEந/, ெச0ைன 

அவ/களி0 ெசய�5ைற ஆைண ந.க.எ8.20789/2021/UPA1,  நா�:16.06.20220ப
 நி/வாக 

அHமதி வழ�க:ப	C�ள�. அத0ப
 ேம4ப
 பணிAE 15.07.2022 அ0= 



ஒ:பMத:J�ளி ேகா;யதி� வர:ெப4=�ள இர8C ஒ:பMத:J�ளிகளி0 விபர� 

கீKAக8டவா=. 

1. Mirifical Careers Pvt., Ltd., 
Coimbatore   

.. F.700/- EைறQ 

2. Bharathi HR  Consultancy, Chennai  .. F.850/- அதிக�  

                  வர:ெப4=�ள 2 ஒ:பMத:J�ளிகளி� Mirifical Careers Pvt., Ltd., 

Coimbatore  நி=வன� F.700/-AE பணி ெச*வத4E ஒ:பMத:J�ளி (L1) ச�மதA 
க
த� வழ�க:ப	டதி� விைல Eைற:J (L1) ஒ:பMததார;டமி�M� F.650/- 
என ெபற:ப	C�ளதா� அMநி=வன3தி0 ஒ:பMத:J�ளிைய ஏ4க ம0ற3தி0 
அHமதிAE ைவAக:பCகிற�.  
அIவலக Eறி:J :-    

1. ம0ற� அHமதிAகலா�.  

2. ேம4க8ட பணியி0 அவசர, அவசிய� க�தி நக/ம0ற 

தைலவ/ அவ/களி0 50அHமதி ெப4= பணிAE 

ேவைல உ3திரQ வழ�கியைத ம0ற� அHமதிAகலா�.  

ந.க.எ8.1631/2022/எ:1 

த</மான எ8.191 
த</மான�:-   அIவலக Eறி:J: அHமதிAக:ப	ட� 
 

ெபா�� எ8:- 7 

 ேகாவி�ப	
 நகரா	சி ஆைணயாள;0 ந,.க.எ8.2520/2018/எR1 நா�: 03.12.2019-� 

ேததிய உ3திரவி� இMநகரா	சி பEதிகளி� 123 `*ைம:பணியாள/கைள ஒ:பMத� 

5ைறயி� F.363.00 + F.116 (இதர ப
க�) = F. 479 வழ�கிட ெச0ைன அவ/ேல8	 

இ0ஞcனிய;� பிலி	.., நி=வன3தா�AE அHமதி அளிAக:ப	C�ள�.  இவ/கள� 

பணிAகால� 02.12.2021-� ேததிDட0 5
வைடMத நிைலயி� ஏ4கனேவ பய0பC3தி 

வ�� 123 `*ைம:பணியாள/கைள Jதிய ெட8ட/ ேகா; பணி உ3திரQ வழ�E� 

வைர ெதாட/M� ேம4ெகா�ள இMநக/ம0ற த</மான� எ8.4413 நா�: 30.11.2021-� 

அHமதி அளிAக:ப	C�ளதி0ப
 ெதாட/M� இ:பணிக� ேம4ெகா�ள:ப	C வ�கிற�.  

 ெச0ைன நகரா	சிகளி0 நி/வாக இயAEந/ அவ/களி0 02.10.2021� ேததிய 

ந.க.எ8.21787/21/EA2 உ3திரQ ப
 இMநகரா	சியி� நிரMதர பணியாள/கைள தவி/3� 

ேதைவ:பC� `*ைம:பணியாள/க�, ஓ	Cந/க�, �:JரQ பணி ேம4பா/ைவயாள/க� 

ஆகிேயாைர ெவளிAெகாண/Q 5கைம Pல� பணியம/3திA ெகா�ள இ)வIவலக 

ந.க.எ8.3420/21/எR1 நா�:13.10.2021 Pல� நகரா	சிகளி0 நி/வாக இயAEந/ ெச0ைன 

அவ/க[AE சம/:பிAக:ப	C�ள க�3�� த4ேபா� ப;சலீைனயி� இ�M� வ�கிற�.  

 பா/ைவயி� க8C�ள க
த3தி� 123 `*ைம: பணியாள/கைள ச:ைள 

ெச*D� அவ/ேல8	 இ0ஞcனிய;� பிலி	., நி=வன3தா/ த4ேபா� பணியாள/க� 

ெப4= வ�� ஊதிய� நி/ணய� ெச*ய:ப	C P0= ஆ8Cக[AE ேம� ஆவதா� 



2021-2022-� ஆ8C `3�AE
 மாவ	ட ஆ	சி3தைலவ/ நி/ணய� ெச*��ள ஊதிய� 

F.416.00 + இதர ப
க� வழ�க ேகா;D�ளா/. 

 த4ேபா� `*ைம:பணியாள/க� ெப4= வ�� ஊதிய� P0= ஆ8Cக[AE 

50J நி/ணய� ெச*ய:ப	C�ள� எ0பதாI� ேமI� இMத ஊதிய� ெப=� 

`*ைம:பணியாள/க� த�க[AE 2021-22-� ஆ8C நி/ணய� ெச*ய:ப	C�ள Jதிய 

ஊதிய� வழ�கAேகா; அ
Aக
 பிரRசைன ெச*வ�ட0 25.07.2022� ேததிய0= ஒ:பMத 

`*ைம: பணியாள/க� ெமா3தமாக நக/ம0ற தைலவைர ேந;� சMதி3� ஊதிய 

உய/Q ேகா;ன/- 

 எனேவ ெபா� மAகளி0 ெபா� �காதார நல0 க�தி அவசர அவசிய ேதைவைய 

50னி	C `3�AE
 மாவ	ட ஆ	சி3தைலவ/ அவ/க� 2021-2022-� ஆ8C `*ைம: 

பணியாள/க[AE என நி/ணய� ெச*��ள F.416.00+F.88.39 (இதர ப
க�) = F.504.39 
ெதாைகயிைன Jதிய ெட8ட/ ேகா; ம= உ3திரQ வழ�E� வைர ஏ4கனேவ 

ெத;விAக:ப	C�ள நிபMதைனAE	ப	C  அவ/ேல8	 இ0ஞcனிய;�. பிலி	., Pல� 

இMநகரா	சியி� பணிJ;D� 123 ஒ:பMத `*ைம: பணியாள/க[AE வழ�கிடQ�  

ம4=� இத0 ெபா�	C ஏ4பC� ெசலவின3 ெதாைக மாத� F.20.00இல	ச3தி4E 

ம0ற அHமதி  ேவ8ட:பCகிற�.   

அIவலகA Eறி:J:- ம0ற� அHமதிAகலா�. 

ந.க.எ8.1994/2022/எR1 
த</மான எ8.192 
த</மான�:-  அHமதிAக:ப	ட� 
 

ெபா�� எ8:- 8 
 ேகாவி�ப	
 நகரா	சிAE  ெசாMதமான அறிஞ/ அ8ணா ேப�M� நிைலய� 

கிழAE பEதி 5த� தள� கைட எ8 18 AE மாத வாடைக உ;ம3தி4E 

ெபா�ஏல�/ஒ:பMத:J�ளி 29.07.2022-� நைடெப4ற�.  ேம4காh� ஒ:பMத:J�ளியி� 

கீKAக8டவா= இர8C ஒ:பMத:J�ளிக� வர:ெப4=, ைவ:J3ெதாைக 

ெசI3திD�ளா/க�. 

வ.எ8. ெபய/ ம4=� 5கவ; மாத வாடைக 

F. 

1. தி�.5�க0 

ேகாவி�ப	
 
5600/- 

2. தி�.மா;53� 

ேகாவி�ப	
 
5050/- 

 

 ேம4க8ட அறிஞ/ அ8ணா ேப�M� நிைலய� கிழAE பEதி 5த�தள� கைட 

எ8 18 AE பல5ைற ஏல� ைவ3�� யா�� எCAக வராத நிைலயி� நகரா	சிAE 

வ�மான� ஈ	C� வைகயி� ேம4காh� விபர:ப
 வர:ெப4ற ஒ:பMத:J�ளியி� 

தி�.5�க0 எ0பவ/ மாதவாடைக உய/Mதப	சமாக ெதாைக F.5600/-AE (F ஐM� 

ஆயிர3� அ=i= ம	C�) ேகா;D�ளா/க�.  எனேவ ேம4ப
யா;0 உய/Mதப	ச 



ஒ:பMத:J�ளி E3தைகயிைன 01.08.2022 5த� 31.07.2025 வைர ஒ:பைட:J ெச*வத4E 

ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  

அIவலகA Eறி:J:- ம0ற� ஒ:Jத� வழ�கலா�. 

ந,க,எ8.9856/2014/அ3 
த</மான எ8.193 
த</மான�:-   அHமதிAக:ப	ட� 
 
ெபா�� எ8:- 9 
 ேகாவி�ப	
 நகரா	சிAE  ெசாMதமான அறிஞ/ அ8ணா ேப�M� நிைலய� 

கிழAE பEதி 5த� தள� கைட எ8.15AE மாத வாடைக உ;ம3தி4E 
ெபா�ஏல�/ஒ:பMத:J�ளி 29.07.2022-� நைடெப4ற�.  ேம4காh� ஒ:பMத:J�ளியி� 
கீKAக8டவா= இர8C ஒ:பMத:J�ளிக� வர:ெப4=, ைவ:J3ெதாைக 
ெசI3திD�ளா/க�. 

வ.எ8. ெபய/ ம4=� 5கவ; மாத வாடைக 
F. 

1. தி�மதி. தமிழரசி 
ேகாவி�ப	
 

4600/- 

2. தி�.வ. �தாக/ 
ேகாவி�ப	
 

5600/- 

 
 ேம4க8ட அறிஞ/ அ8ணா ேப�M� நிைலய� கிழAE பEதி 5த�தள� கைட 
எ8 15 AE பல5ைற ஏல� ைவ3�� யா�� எCAக வராத நிைலயி� நகரா	சிAE 
வ�மான� ஈ	C� வைகயி� ேம4காh� விபர:ப
 வர:ெப4ற ஒ:பMத:J�ளியி� 

தி�.வ. �தாக/ எ0பவ/ மாதவாடைக உய/Mதப	சமாக ெதாைக F.5600/-AE (F ஐM� 
ஆயிர3� அ=i= ம	C�) ேகா;D�ளா/க�.  எனேவ ேம4ப
யா;0 உய/Mதப	ச 
ஒ:பMத:J�ளி E3தைகயிைன 01.08.2022 5த� 31.07.2025 வைர ஒ:பைட:J ெச*வத4E 
ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  
அIவலகA Eறி:J:- ம0ற� ஒ:Jத� வழ�கலா�. 

ந.க.எ8.9856/2014/அ3 

த</மான எ8.194 
த</மான�:-   அHமதிAக:ப	ட� 
 
ெபா�� எ8:- 10 
 ேகாவி�ப	
 நகரா	சிAE  ெசாMதமான அறிஞ/ அ8ணா ேப�M� நிைலய� 

கிழAE பEதி 5த� தள� கைட எ8.14AE மாத வாடைக உ;ம3தி4E 

ெபா�ஏல�/ஒ:பMத:J�ளி 29.07.2022-� நைடெப4ற�.  ேம4காh� ஒ:பMத:J�ளியி� 

கீKAக8டவா= இர8C ஒ:பMத:J�ளிக� வர:ெப4=, ைவ:J3ெதாைக 

ெசI3திD�ளா/க�. 

வ.எ8. ெபய/ ம4=� 5கவ; மாத வாடைக 

F. 

1. தி�மதி. P.வசMதEமா/ 

ேகாவி�ப	
 
4800/- 

2. தி�.வ. �தாக/ 

ேகாவி�ப	
 
5600/- 



 ேம4க8ட அறிஞ/ அ8ணா ேப�M� நிைலய� கிழAE பEதி 5த� தள� கைட 

எ8.14 AE பல5ைற ஏல� ைவ3�� யா�� எCAக வராத நிைலயி� நகரா	சிAE 

வ�மான� ஈ	C� வைகயி� ேம4காh� விபர:ப
 வர:ெப4ற ஒ:பMத:J�ளியி� 

தி�.வ.�தாக/ எ0பவ/ மாதவாடைக உய/Mதப	சமாக ெதாைக F.5600/-AE (F ஐM� 

ஆயிர3� அ=i= ம	C�) ேகா;D�ளா/க�. எனேவ ேம4ப
யா;0 உய/Mதப	ச 

ஒ:பMத:J�ளி E3தைகயிைன 01.08.2022 5த� 31.07.2025 வைர ஒ:பைட:J 

ெச*வத4E ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  

அIவலகA Eறி:J:- ம0ற� ஒ:Jத� வழ�கலா�. 

ந,க,எ8.9856/2014/அ3 
த</மான எ8.195 
த</மான�:-    அHமதிAக:ப	ட� 
 
ெபா�� எ8:- 11 
 ேகாவி�ப	
 நகரா	சிAE  ெசாMதமான அறிஞ/ அ8ணா ேப�M� நிைலய� 

கிழAE பEதி தைர தள� கைட எ8 14 AE மாத வாடைக உ;ம3தி4E 

ெபா�ஏல�/ஒ:பMத:J�ளி 29.07.2022-� நைடெப4ற�.  ேம4காh� ஒ:பMத:J�ளியி� 

கீKAக8டவா= இர8C ஒ:பMத:J�ளிக� வர:ெப4=, ைவ:J3ெதாைக 

ெசI3திD�ளா/க�. 

வ.எ8. ெபய/ ம4=� 5கவ; மாத வாடைக 

F. 

1. தி�மதி. அ. மk� 

ேகாவி�ப	
 
5100/- 

2. தி�.அ�8Eமா/ 

ேகாவி�ப	
 
5600/- 

 ேம4க8ட அறிஞ/ அ8ணா ேப�M� நிைலய� கிழAE பEதி தைரதள� கைட 

எ8 14 AE பல5ைற ஏல� ைவ3�� யா�� எCAக வராத நிைலயி� நகரா	சிAE 

வ�மான� ஈ	C� வைகயி� ேம4காh� விபர:ப
 வர:ெப4ற ஒ:பMத:J�ளியி� 

தி�.வ. அ�8Eமா/   எ0பவ/ மாதவாடைக உய/Mதப	சமாக ெதாைக F.5600/-AE 

(Fபா* ஐM� ஆயிர3� அ=i= ம	C�) ேகா;D�ளா/க�.  எனேவ ேம4ப
யா;0 

உய/Mதப	ச ஒ:பMத:J�ளி E3தைகயிைன 01.08.2022 5த� 31.07.2025 வைர 

ஒ:பைட:J ெச*வத4E ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  

அIவலகA Eறி:J:- ம0ற� ஒ:Jத� வழ�கலா�. 

ந,க,எ8.9856/2014/அ3 
த</மான எ8.196 
த</மான�:-   அHமதிAக:ப	ட� 
 
ெபா�� எ8:- 12 
             ேகாவி�ப	
 நகரா	சிAE  ெசாMதமான அறிஞ/ அ8ணா ேப�M� 
நிைலய� கிழAE பEதி தைர தள� கைட எ8 13 AE மாத வாடைக உ;ம3தி4E 
ெபா�ஏல�/ஒ:பMத:J�ளி 29.07.2022-� நைடெப4ற�.  ேம4காh� ஒ:பMத:J�ளியி� 
கீKAக8டவா= இர8C ஒ:பMத:J�ளிக� வர:ெப4=, ைவ:J3ெதாைக 
ெசI3திD�ளா/க�. 



 

வ.எ8. ெபய/ ம4=� 5கவ; மாத வாடைக 
F. 

1. தி�மதி. அ. மா;Rெச�வி 
ேகாவி�ப	
 

5600/- 

2. தி�.அ. அ0னராl 
ேகாவி�ப	
 

5300/- 

             ேம4க8ட அறிஞ/ அ8ணா ேப�M� நிைலய� கிழAE பEதி 

தைரதள� கைட எ8.13 AE பல5ைற ஏல� ைவ3�� யா�� எCAக வராத நிைலயி� 
நகரா	சிAE வ�மான� ஈ	C� வைகயி� ேம4காh� விபர:ப
 வர:ெப4ற 
ஒ:பMத:J�ளியி� தி�.அ. மா;Rெச�வி   எ0பவ/ மாதவாடைக உய/Mதப	சமாக 

ெதாைக F.5600/-AE (Fபா* ஐM� ஆயிர3� அ=i= ம	C�) ேகா;D�ளா/க�.  

எனேவ ேம4ப
யா;0 உய/Mதப	ச ஒ:பMத:J�ளி E3தைகயிைன 01.08.2022 5த� 

31.07.2025 வைர ஒ:பைட:J ெச*வத4E ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  
அIவலகA Eறி:J:- ம0ற� ஒ:Jத� வழ�கலா�. 

ந.க.எ8.9856/2014/அ3 

த</மான எ8.197 
த</மான�:-   அHமதிAக:ப	ட� 
 
ெபா�� எ8:- 13 
 ேகாவி�ப	
 நகரா	சிAE  ெசாMதமான அறிஞ/ அ8ணா ேப�M� நிைலய3தி� 

m, 5=AE, ெவ�ள;Aகா* தைலR�ைமயாக வி4பைன ெச*பவ/களிட� க	டண� 

வn� ெச*D� உ;ம3தி4E ெபா�ஏல�/ஒ:பMத:J�ளி 29.07.2022-� நைடெப4ற�.  

ேம4காh� ஒ:பMத:J�ளியி� கீKAக8டவா= இர8C ஒ:பMத:J�ளிக� 

வர:ெப4=, ைவ:J3ெதாைக ெசI3திD�ளா/க�. 

வ.எ8. ெபய/ ம4=� 5கவ; மாத வாடைக 

F. 

1. தி�. �:பிரமணிய0 

ேகாவி�ப	
 
4,18,000/- 

2. தி�.ெச�வ�  

ேகாவி�ப	
 
4,16,600/- 

           ேம4க8ட விபர:ப
 வர:ெப4ற ஒ:பMத:J�ளியி� தி�.�:பிரமணிய0  

எ0பவ/ உய/Mதப	சமாக ெதாைக F.4,18,000/-AE (F நா0E இல	ச3� 

பதிென	டாயிர�) ேகா;D�ளா/க�. எனேவ ேம4ப
யா;0 உய/Mதப	ச ஒ:பMத:J�ளி 

E3தைகயிைன 01.09.2022 5த� 30.08.2025 வைர ஒ:பைட:J ெச*வத4E ம0ற3தி0 

அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  

அIவலகA Eறி:J:- ம0ற� ஒ:Jத� வழ�கலா�. 

ந.க.எ8.9856/2014/அ3 

த</மான எ8.198 
த</மான�:-   அHமதிAக:ப	ட� 
 

 



ெபா�� எ8:- 14 
            இMநகரா	சி ெபா� �காதார:பி;வி� டாடா ஏசி வாகன� 

எ8.TN96B5167� ஏ4ப	C�ள ப��கைள அ�கீக;Aக:ப	ட Oலரான 

தி�ெந�ேவலி �சி டாடா நி=வன3தி0 Pல� ப�� பா/AகQ�, இத0 

ெபா�	C ஏ4பC� உ3ேதச ெசலவின3 ெதாைக F.12,000/-AE� ம0ற 

அHமதிAE ேவ8ட:பCகிற�.  

அIவலக Eறி:J :-     ம0ற� அHமதிAகலா�. 

ந.க.எ8.2075/2022/எR1 

த</மான எ8.199 
த</மான�:-   அHமதிAக:ப	ட� 
 

ெபா�� எ8:- 15 
   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி அIவலக3தி� ெஜராAo எC:பத4E 

ெஜராAo மிஷி0 இ�ைல எ0=�, ேமI� நக/ம0ற �	ட� 

நைடெப=�ெபா�� ம0ற:ெபா�� 5�வ�மாக 50 நக�க� எCAக 

ேவ8
D�ளதா� இMநகரா	சி அIவலக3தி� உ�ள ப�தைடMத ெஜராAo 

இயMதிர3ைத பைழய விைலAE ெகாC3�வி	C Jதியதாக ெஜராAo மிஷி0 

வா�E� பணிAE ஆE� ெசலவின3 ெதாைக F.1.20/-இல	ச3தி4E ம0ற3தி0 

அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  

அIவலக Eறி:J :-    ம0ற� அHமதிAகலா�. 

ந.க.எ8.2292/2022/இ1 

த</மான எ8.200 
த</மான�:-   அHமதிAக:ப	ட� 

 

ெபா�� எ8:- 16 
     இMநகரா	சிAE	ப	ட J�Aகிராம� ெத�வி� உ�ள ப�தைடMத 

ைமயான3ைத இ
3�வி	C Jதியதாக நவ <ன எ;வாD தகன ேமைட அைமAE� 

பணிAE நிதி ஒ�AகீC ெச*ய:ப	C�ள�. ேமI� இ)விட3தி� பணி 

ேம4ெகா�ள Structural Drawing ெப=வத4கான க
த� அH:ப:ப	ட நிைலயி� 

அதைன ெப=� ெபா�	C க	டண3ெதாைக F.10,620/-ைய ெசI3திட 5த�வ/ 

அர� ெபாறியிய� க�q; தி�ெந�ேவலி க
த� நா�:03.08.2022 அ0= க
த� 

வாயிலாக ெத;விAக:ப	C�ள�. எனேவ, Structural Drawing ெப=வத4கான 

க	டண3 ெதாைக F.10620/-ைய 5த�வ/ அர� ெபாறியிய� க�q;, 

தி�ெந�ேவலி அவ/க[AE வழ�Eவத4E ம0ற3தி0 அHமதி 

ேவ8ட:பCகிற�.  



அIவலக Eறி:J :-        

1. தி	ட நிதியிலி�M� ெசலQ ெச*திட ம0ற� அHமதிAகலா�. 

2. ேம4க8ட பணியி0 அவசர, அவசிய� க�தி நக/ம0ற 

  தைலவ/ அவ/களி0 50அHமதி ெப4= பணிAE ெதாைக    

  ெசI3தியைத ம0ற� அHமதிAகலா�.  

ந.க.எ8.952/2022/இ1 

த</மான எ8.201 
த</மான�:-   அIவலக Eறி:J:- அHமதிAக:ப	ட� 
 

ெபா�� எ8:-17 

                       இMநகரா	சியி� 2020-2021ஆ� ஆ8
4கான தணிAைக 

அறிAைக (வ�வா* நிதி, E
ந</ நிதி, க�விநிதி) ெஜராAo 6 ெச	 12x3=36 JA 

கணினியி� பி;8	 எC3� ைப8
� ெச*தைமAE அத4கான ெதாைக 

F.14,868/- Sai CSC Center  ேகாவி�ப	
 எ0ற நி=வன3தி� உ;ைமயாள/ 

G.விAேனr எ0பவ�AE வழ�க ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�. 

அIவலக Eறி:J:-  ம0ற� அHமதிAகலா�. 

ந.க.எ8.12000/2008/பி3 

த</மான எ8.202 
த</மான�:-   அHமதிAக:ப	ட� 
 

ெபா�� எ8:-18 
     ேகாவி�ப	
 நகரா	சி ெபாறியி� பி;வி� தி�.E.இராமRசMதிர0, 

Eழா* �3தி;க;:பாள/ 31.05.2021-� வய� 5தி/வி0 காரணமாக 
ஓ*Qெப4=�ளா/. அ0னா�AE வழ�க:பட சிற:J ேசமநலநிதி ம4=� அர� 

மானிய3 ெதாைக F.10000/- வழ�க ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�. 
அIவலக Eறி:J:-   ம0ற� அHமதிAகலா�. 

ந.க.எ8.1916 /2022/சி1 

த</மான எ8.203 
த</மான�:-   அHமதிAக:ப	ட� 
 

ெபா�� எ8:-19 
                  தமிKநாC ஒ��கிைணMத அபிவி�3தி ம4=� க	
ட விதிக� 

2019 (அரசாைண எ8 18, நகரா	சி நி/வாக� ம4=� E
ந</ வழ�க� �ைற 

04.02.2019 க	
ட உ;ம� அHமதி காலமான 3 ஆ8Cக� எ0பைத 5 
ஆ8Cக� எ0= மா=த� ெச*��ளதா� 04.02.2019 5த� தி�3திய க	டண 
விகித�க�  நைட5ைற:பC3திட ேவ8
ய அவசிய� எ�M��ளதாI� 

இMநக/ ம0ற த</மான எ8.35310 ப
 தி�3திய உ;ைமயாைனA க	டண�க� 

01.04.2019 5த� வn� ெச*திட ம0ற� அHமதி வழ�கிD�ள�. 



                    நகரா	சி நி/வாக ஆைணயரக� ெச0ைன அவ/களி0 

�4றறிAைக ந.க.எ8 2880/2018/
பி3  நா� 05.08.2020. இைணயதள� வாயிலாக 

தி	ட/க	
ட அHமதி வழ�Eத�  24 தைல:Jகளி� க	டண�க� வnலி3த� 
ம4=� வnலி3த க	டண�கைள உ;ய கணAகி� வரQ ைவ3� ச�பMத:ப	ட 
�ைறAE அH:Jத� ெதாட/பான அறிQைரக� வழ�க:ப	C�ள�.  
                   ெபா� மAக[AE க	டண�க� ெசI3�வதி� உ�ள 
சிரம�கைள EைறAE� வைகயி� அைன3� க	டண�கைளD� 
இைணயதள3தி0 வாயிலாக ஒேர இட3தி� ஒேர �டAகி� ெசI3திட 
வழிவைக ெச*ய:ப	C�ள�. க	
ட உ;மA க	டண�க� வnலி3த� 
ெதாட/பாக 19 கணAE எ8க� உ�வாAக:ப	C�ள�.  
      நகரா	சி நி/வாக இயAEந/ ெச0ைன அவ/களி0 �4றறிAைக ந.க.எ8 
28880/2018/
பி2 நா� 21.09.2021.  

இைண:J ’’இ’’ 
( Annexure – C) 

தமி�நா� மாவ	ட நகரா	சிக� ச	ட� 1920, மாநகரா	சிகள�� ச	ட�க� ம��� 
தமி�நா� நக� ஊரைம�� ச	ட� 1971 � கீ� வ�லி�க�படேவ!"ய க	டண 
வ%வர�க� 
 
வ&ைச எ! தைல�� (ைற 

 
1 ெபாறியாள�க� பதி+ க	டண� உ�ளா	சி 
2 வ%!ண�ப பதி+ ம��� -�.தா/+ 

க	டண� 
உ�ளா	சி 

3 க	"ட உ&ம�க	டண� உ�ளா	சி 
4 கிண�/ஆ�(ைள கிண� க	டண� உ�ளா	சி 
5 சாைல அைம�� க	டண� உ�ளா	சி 
6 பைழய க	"ட�கைள இ"�பத�கான 

அ5மதி க	டண� 
உ�ளா	சி 

 
7 மைழ ந6� ேசக&�� ைவ��7 ெதாைக உ�ளா	சி 
8 Security Deposit ( 50 % of I & A Charges) உ�ளா	சி 
9 கா	சி பலைக ைவ�� ெதாைக  உ�ளா	சி 
10 அப%வ%87தி க	டண� ( மைன ம��� 

க	"ட�) 
CMDA /DTCP 

11 மைன வர�9ைற க	டண� CMDA / DTCP 
12 திற.த ெவள� ஒ(�கீ� க	டண�  CMDA / DTCP 
13 உ�க	டைம�� ம��� வசதிக� க	டண� CMDA / DTCP 
14 ெதாழிலாள� நல வா&ய நிதி  ெதாழிலாள� நல 

வா&ய� 
                    இ.நகரா	சிய%; ஏ�ெகனேவ க	"ட�க� க	�வத�= ெபற�ப�� 
க	டண�கள�� ேசைவ வ&>� (18%) ேச�7(  வ�; ெச/ய�ப	� வ.(�ள(. 
                    த�ெபா?( நகரா	சி நி�வாக இய�=ந� அவ�கள�� @�றறி�ைக 
நா� 21.09.2021 � ப" ேமேல =றி�ப%	��ள  Annexure – C ; இட� ெப���ள 
தைல��கள�; ேசைவ வ&  வ�; ெச/ய�ப	� ப%ற (ைறகA�= அ5��� 
ப	"யலி; இட� ெபறவ%;ைல. எனேவ 01.04.2022 9த; க	"ட� க	�வத�= 



ெபற�ப�� க	டண�கள�; ேசைவ வ& வ�; ெச/ய வழிவைக இ;ைல எ�பைத 
ம�ற� ப&சீலி7( 9"+ ெச/யலா�.   
அIவலக Eறி:J:-  
                     வ&ைச எ!.19த;14 வைரய%லான க	டணஙக� வ�; ெச/( 
ெசD7த அ5மதி�க+�  ம���  ேசைவ வ& வ�; ெச/ய கண�= தைல��  
ஒ(�கீ� ெச/யாததா;   01.04.2022 9த; ேசைவ வ& வ�; ெச/ய வழி வைக 
இ;ைல எ�ற அDவலக�=றி�� அ5மதி�கலா�.   

த</மான எ8.204 
த</மான�:-   அIவலக Eறி:J: அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:-20 
        இMநகரா	சி ெபா� �காதார: பி;Q டாடா ஏசி வாகன� எ8: TN96B5276AE 

29.07.2022 ேததியி� நக/ம0ற �	ட த</மான� எ8.155-� அHமதி3ததி0ப
 வாகன3தி� 

ைஹ	ராலிA ேமா	டா/ ப�� ந<Aக�, இkசி0 ஆயி� மா4ற� ஏ/பி�ட/ கிள	சி பிேள	 

மா4ற�, ேர
ேய	ட/ ச/வ <o, ெமயி0 ஆAஸி� ச; ெச*ய தி�ெந�ேவலி �சி ஆ	ேடா 

ேஜா0 பி.லி	 நி=வன3தி4E வாகன� ெகா8C ெச�ல:ப	C ப��க� ச;ெச*த பி0 

ேசாதைன ஓ	ட� ெச*D� ேபா� Jதிதாக ேர
ேய	ட/ ெஹ	 (ஓவ/ஹ<	) ம4=� 

ேகoக	 ப��க� உ�ளதாகQ� அதைன ச;ெச*ய உ3ேதசமாக F.15000/- �Cத� 

ெசலவாE� எனQ� ேவைல ேமலாள/ ெத;வி3தா/.  எனேவ இMத ப�திைன ந<Aக� 

ெச*யQ� அத4கான �Cத� உ3ேதச ெசலவின3 ெதாைக F.15000/-AE� ம0ற 

அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.   

அIவலகA Eறி:J:  ம0ற� அHமதிAகலா�. 

(ந.க.எ8.1926/2022/எR1) 

த</மான எ8.205 
த</மான�:-   அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:-21 
 இMநகரா	சியி� ெட�E கா*Rச� தC:J பணிAகாக வ <Cேதா=� ெகா�:J� 

உ4ப3தியாE� இட�கைள க8டறிM� ெகா�:J�Aகைள அ:Jற:பC3�� பணி 

நைடெப4= வ�கிற�.  இ:பணியி� வ <Cேதா=� அேப	 ம�M� ம4=� பிள <Rசி� 

பQட/ த8ண<;� கலAக:ப	C வ�கிற�-  த4ேபா� ப�வ மைழ  ெதாட�க 

இ�:பதா� த<விர ெட�E தC:J பணி ேம4ெகா�ள ேவ8
யி�:பதிைன 50னி	C 

இைவக� இ�:J இ�லாததா� நக/ம0ற தைலவ/ அவ/களி0 50 அHமதிDட0 

03.08.2022 ேததியி� ஒ:பMத:J�ளிக� ெபற:ப	டதி� கீKக8டவா= P0= 

ஒ:பMதJ�ளிக� வர:ெப4ற�. 



 

 

வ. 
எ8. 

ெபா�� விபர� P.S.B. EXPORTS 
11, ஆ=5க� 

நக/, 
க�Eமைல, 
ேகாவி�ப	
 

M/S.V.V.INDUSTRIES 
191/A., சவீல:ேப; 

ேராC, 
தி�மராஜJர� 

பாைளய�ேகா	ைட, 
தி�ெந�ேவலி. 

SIVA EXPORTS 7/B 
பாைளய�ேகா	ைட, 

தி�ெந�ேவலி. 

1. பிள <Rசி� பQட/ 
(34% Eேளா;0) 25 
கிேலா ைபAகான 
விைல 
 

Rs.1000+18% 
GST 

Rs.1025+18% GST Rs.1037+18% GST 

2. ந</3திய 
�8ணா�J `� 
50 கிேலா 
ைபAகான விைல  

Rs.450+5% 
GST 

Rs.500+5% GST Rs.525+5% GST 

 இதி� Eைறவான ஒ:பMத:J�ளி அளி3��ள P.S.B.EXPORTS, 11, ஆ=5க� நக/,  

க�Eமைல, ேகாவி�ப	
 எ0பவர� ஒ:பMத:J�ளியிைன ஏ4= ெபா�மAகளி0 

ெபா��காதார நல0 க�தி, அவசர அவசிய ேதைவைய 50னி	C நக/ம0ற தைலவ/ 

அவ/களி0 50அHமதிDட0 விநிேயாக உ3திரQ வழ�கியைமAE�, இத0 ெபா�	C 

ெசலவின3 ெதாைக F.3.00இல	ச3தி4E� ம0ற அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  

அIவலகA Eறி:J:- ம0ற� அHமதிAகலா�. 

ந.க.எ8.2036/2022/எR1 

த</மான எ8.206 
த</மான�:-   அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:-22 
   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி அ8ணா ேப�M� நிைலய3தி� கிழAE பEதி 

5த�தள� கைட எ8.18� தி�மதி.எ�.விஜயல	�மி எ0ற ெபய;� உ�ள கைடைய 

தி��ப நகரா	சி வச� ஒ:பைட:J ெச*�வி	டதா� அ0னா/ ெபய;� உ�ள E3தைக 

ைவ:Jெதாைக F.2,66,000/-ஐ தி��ப வழ�க ேகா;யைத ெதாட/M� ேம4ப
 கைடAE 

நிIைவ ஏ�� இ�ைல என வ�வா* பி;வி� Eறி:J வழ�க:ப	C�ள�. எனேவ 

ேம4ப
 ெதாைகைய தி�மதி.எ�.விஜயல	�மி E3தைகதார�AE வழ�க ம0ற3தி0 

அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  

அIவலகA Eறி:J:-  

1. ம0ற� அHமதிAகலா�. 

2. தி�மதி.எ�.விஜயல	�மி E3தைகதார�AE ெதாைக F.2,66,000/-
ஐ நக/ம0ற தைலவ/ அவ/க� 50அHமதி ெப4= 

வழ�கியைத ம0ற� அHமதிAகலா�.  

ந.க.எ8.1763/2021/பி4 

த</மான எ8.207 
த</மான�:-   அIவலக Eறி:J: அHமதிAக:ப	ட�. 



 

 

ெபா�� எ8:-23 
              இMநகரா	சியி� ெட�E கா*Rச� தC:J பணிAகாக வ <Cேதா=� 

ெகா�:J� உ4ப3தியாE� இட�கைள க8டறிM� ெகா�:J�Aகைள அ:Jற:பCத�� 

பணி நைடெப4= வ�கிற�.  இ:பணியி� வ <Cேதா=� அேப	 ம�M� ஊ4ற:ப	C 

வ�கிற�-  த4ேபா� ப�வ மைழ  ெதாட�க இ�:பதா� த<விர ெட�E தC:J பணி 

ேம4ெகா�ள ேவ8
யி�:பதிைன 50னி	C  இ�:J இ�லாததா� நக/ம0ற 

தைலவ/ அவ/களி0 50 அHமதிDட0 08.08.2022 ேததியி� விைல:J�ளிக� 

ெபற:ப	டதி� கீKக8டவா= P0= ஒ:பMதJ�ளிக� வர:ெப4ற�. 

வ.எ8. ெபா�� விபர� DHANSHITH 

TRADING 

AGENCIES 

T.S.NO.21, East 

Chinthamani, 

Tiruchirappalli   

620 002 

SELVAA SAFETY 

15-A Sandanam 

Tower,3rd Floor, 

Thilainagar 1st 

Cross(East), Trichy –  

620 018. 

PEO ENTERPRISES 

No.31, V.N. Nagar, 

Karur Bypass Road, 

Tiruchiral=ppalli –     

620 002. 

1. ெடமீபாo 

(அேப	) 400 

லி	ட/ 

Rs.675+18% GST Rs.685+18% GST Rs.695+18% GST 

           இதி� Eைறவான ஒ:பMத:J�ளி அளி3��ள DHANSHITH TRADING 
AGENCIES T.S.NO.21, East Chinthamani, Tiruchirappalli – 620 002  ஒ:பMத:J�ளியிைன 
ஏ4= ெபா�மAகளி0 ெபா��காதார நல0 க�தி, அவசர அவசிய ேதைவைய 50னி	C 
நக/ம0ற தைலவ/ அவ/களி0 50அHமதிDட0 விநிேயாக உ3திரQ 
வழ�கியைமAE�, இத0 ெபா�	C ெசலவின3 ெதாைக F.3.30 ல	ச3தி4E� ம0ற 
அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  
அIவலகA Eறி:J:- ம0ற� அHமதிAகலா�. 

ந,க,எ8.2296/2022/எR1 

த</மான எ8.208 
த</மான�:-    அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:-24 
 இMநகரா	சி ெபா��காதார:பி;வி� `*ைம: பணியாளராக: பணிJ;Mத 

தி�.ஆ=5க�/ச�கர0 14.02.2021-� பணியிைடயி� காலமானா/.  அவ�AE வழ�க:பட 

ேவ8
ய சிற:J  ேசமநலநிதி ம4=� அர� மானிய3 ெதாைக F.10,000/- வழ�க 

ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.   

அIவலகA Eறி:J:- அHமதிAகலா�. 

(ந.க.எ8.2418/2021/எR1) 

த</மான எ8.209 
த</மான�:-    அHமதிAக:ப	ட�. 
 



ெபா�� எ8:-25 
           இMநகரா	சி ெபா��காதார:பி;வி� `*ைம: பணியாளராக: 

பணிJ;Mத தி�.கேணச0/ெப�மா� 31.12.2019-� வய� 5தி/வி0 காரணமாக  ஓ*Q 

ெப4றா/.  அவ�AE வழ�க:பட ேவ8
ய சிற:J  ேசமநலநிதி ம4=� அர� மானிய3 

ெதாைக F.10,000/-வழ�க ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.   

அIவலகA Eறி:J:-  அHமதிAகலா�. 

(ந.க.எ8.1738/2020/எR1) 

த</மான எ8.210 
த</மான�:-    அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:-26 
     இMநகரா	சி ெபா��காதார:பி;வி� `*ைம: பணியாளராக: பணிJ;Mத 

தி�.பா8
ய0 / க�:ப0  30.06.2021-� வய� 5தி/வி0 காரணமாக  ஓ*Q ெப4றா/.  

அவ�AE வழ�க:பட ேவ8
ய சிற:J  ேசமநலநிதி ம4=� அர� மானிய3 ெதாைக 

F.10,000/-வழ�க ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.   

அIவலகA Eறி:J:  அHமதிAகலா�. 

(ந.க.எ8.1378/2021/எR1) 

த</மான எ8.211 
த</மான�:-    அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:-27 
 இMநகரா	சி ெபா��காதார:பி;வி� `*ைம: பணியாளராக: பணிJ;Mத 

தி�.மாடசாமி/மாட0  31.07.2022-� வய� 5தி/வி0 காரணமாக  ஓ*Q ெப4றா/.  

அவ�AE வழ�க:பட ேவ8
ய சிற:J  ேசமநலநிதி ம4=� அர� மானிய3 ெதாைக 

F.10,000/- வழ�க ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.   

அIவலகA Eறி:J:-  அHமதிAகலா�. 

(ந.க.எ8.1268/2022/எR1) 

த</மான எ8.212 
த</மான�:-    அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:-28 
      இMநகரா	சி ெபா��காதார:பி;வி� `*ைம: பணியாளராக: பணிJ;Mத 

தி�.க�:ப0/ராம0  31.07.2022-� வய� 5தி/வி0 காரணமாக  ஓ*Q ெப4றா/.  

அவ�AE வழ�க:பட ேவ8
ய சிற:J  ேசமநலநிதி ம4=� அர� மானிய3 ெதாைக 

F.10,000/-வழ�க ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.   

அIவலகA Eறி:J:  அHமதிAகலா�. 

(ந.க.எ8.1218/2022/எR1) 

த</மான எ8.213 
த</மான�:-    அHமதிAக:ப	ட�. 
 



ெபா�� எ8:-29 
         இMநகரா	சி ெபா��காதார:பி;வி� `*ைம: பணியாளராக: 

பணிJ;Mத தி�.ெப�மா�/PAகா8
  31.07.2022-� வய� 5தி/வி0 காரணமாக  ஓ*Q 

ெப4றா/.  அவ�AE வழ�க:பட ேவ8
ய சிற:J  ேசமநலநிதி ம4=� அர� மானிய3 

ெதாைக F.10,000/- வழ�க ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.   

அIவலகA Eறி:J:-  அHமதிAகலா�. 

(ந.க.எ8.1267/2022/எR1) 

த</மான எ8.214 
த</மான�:-    அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:-30 
       இMநகரா	சி ெபா��காதார:பி;வி� `*ைம: பணியாளராக: பணிJ;Mத 

தி�.பா:பா/பா�ராl  30.06.2022-� வய� 5தி/வி0 காரணமாக  ஓ*Q ெப4றா/.  

அவ�AE வழ�க:பட ேவ8
ய சிற:J  ேசமநலநிதி ம4=� அர� மானிய3 ெதாைக 

F.10,000/- வழ�க ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.   

அIவலகA Eறி:J: அHமதிAகலா�. 

(ந.க.எ8.1378/2022/எR1) 

த</மான எ8.215 
த</மான�:-    அHமதிAக:ப	ட�. 
 

 

ெபா�� எ8:-31 
   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி நக/ம0ற தைலவ/ அவ/களி0 அIவலக 

பய0பா	
4E Jதியதாக oகா/பிேயா வாகன� ெகா�5த� ெச*ய:ப	ட�. 

ேமI� oகா/பிேயா வாகன3தி4E இ0onர0o ெதாைக ெசI3த:ப	ட�. 

அதன
:பைடயி� வாகன3தி4E;ய பதிQ க	டண� ம4=� சாைலவ; 

க	டண� F.2,49,770/-ைய ெஜ* ஆkசேநயா ஓ	Cந/ பயி4சி ப�ளி Pல� 

ெதாைகைய ஆ0ைலனி� ெசI3தி பதிQ ெச*� ெகா�வத4E ம0ற3தி0 

அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  

அIவலக Eறி:J :-    

1. ம0ற� அHமதிAகலா�.  

2. ேம4க8ட பணிAE நக/ம0ற தைலவ/ அவ/களி0 

50அHமதி ெப4= ெதாைக ெசI3தியைத ம0ற� 

அHமதிAகலா�.  

த</மான எ8.216 
த</மான�:-    அIவலக Eறி:J:  அHமதிAக:ப	ட�. 

 

 



ெபா�� எ8:-32 
                    ேகாவி�ப	
 நகரா	சி ஆைணயாள/ அவ/களி0 அIவலக 

பய0பா	
4E Jதியதாக ெபாலிேரா ஈ:J வாகன�  ெகா�5த� ெச*ய:ப	ட�. 

ேமI� ெபாலிேரா ஈ:J வாகன3தி4E இ0onர0o ெதாைக 

ெசI3த:ப	C�ள�. அதன
:பைடயி� வாகன3தி4E;ய பதிQ க	டண� 

ம4=� சாைலவ; க	டண� F.96,837/-ைய ெஜ* ஆkசேநயா ஓ	Cந/ பயி4சி 

ப�ளி Pல� ெதாைகைய ஆ0ைலனி� ெசI3தி பதிQ ெச*� ெகா�வத4E  

ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  

அIவலக Eறி:J :-    

1. ம0ற� அHமதிAகலா�.  

2. ேம4க8ட பணிAE நக/ம0ற தைலவ/ அவ/களி0 

50அHமதி ெப4= ெதாைக ெசI3தியைத ம0ற� 

அHமதிAகலா�.  

 

த</மான எ8.217 
த</மான�:-    அIவலக Eறி:J:  அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:-33 
  ேகாவி�ப	
 நகரா	சி அIவலக3தி4E அைன3� பி;வி4E� 

ேச/3� ெமா3தமாக உபேயாகி:பத4E Jதியதாக ெஜராAo இயMதிர� (மிஷி0) 

வா�E� பணிAE விைல:J�ளிக� ெபற:ப	டதி� கீKAக8டவா= 

வர:ெப4=�ளன. 
1.IN-SYNC Solutions Tirunelveli .. 1,05,640/-  EைறQ 

2. Annai Computers, Tirunelveli  ..      1,12,000/-  அதிக� 

     வர:ெப4=�ள 2 விைல:J�ளிகளி� Eைறவான விைல:J�ளி 

ெகாC3��ள IN—SYNC Solutions Coimbatore  நி=வன3தி0 விைல:J�ளிைய 

விைல:J�ளிைய ஏ4க ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  

அIவலக Eறி:J :-    

1. ம0ற� அHமதிAகலா�.  

2. ேம4க8ட பணியி0 அவசிய� க�தி நக/ம0ற தைலவ/ 

அவ/களி0 50அHமதி ெப4= பணிAE ேவைல 

உ3திரQ வழ�கியைத ம0ற� அHமதிAகலா�.  

த</மான எ8.218 
த</மான�:-    அIவலக Eறி:J:  அHமதிAக:ப	ட�. 
 

 



ெபா�� எ8:-34 
                    இMநகரா	சிAE	ப	ட J�Aகிராம� பEதியி� KNMT 2022-20230 
கீK Jதியதாக நவ <ன LPG தகனேமைட அைமAE� பணிAE ேவைல உ3திரQ 
வழ�க:ப	C பணிக� நைடெப4= வ�கி0றன.  ேமI� தகனேமைட  
அைமAE� பEதியி� பைழய E:ைபக� ெகா	ட:ப	C  நிர:ப:ப	C�ளதா� 
க	
ட� க	C� இட3திI�ள  பைழய E:ைபகைள அக4=வத4E� அதைன 
அ:Jற:பC3�வத4E� அக4றிய இட3தி� கிராவ� நிர:Jவத4E� அதைன 
ெச*D� பணிAE தயா;Aக:ப	ட மதி:பீ	C3 ெதாைக F.6.75/-  இல	ச3தி4E 
ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�. 
அIவலக Eறி:J :-    

1. நகரா	சி ெபா�நிதியிலி�M� பணி ெச*திட ம0ற� 

அHமதிAகலா�.  

2. ேம4க8ட பணியி0 அவசிய� க�தி நக/ம0ற தைலவ/ 

அவ/களி0 50அHமதி ெப4= பணிAE ஒ:பMத:J�ளி 

அறிவி:பிைன ம0ற� அHமதிAகலா�.  

த</மான எ8.219 
த</மான�:-    அIவலக Eறி:J:  அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:-35 
                 ேகாவி�ப	
 நகரா	சிAE	ப	ட ப�ளிகளி� உ�ள 
EழMைதக[AE காைல உணQ தி	ட3திைன தனியா/ நி=வன� Pல� 
ெசய�பC3�� பணிAE F.8.40/-இல	ச� மதி:பீ	
� ேம4ெகா�ளQ� சPக 
நல0 ம4=� மகளி/ உ;ைம3 (சந--4--1) �ைற அரசாைண (நிைல) எ8.43 
நா�.27.07.20220ப
 ஒ:Jத� வழ�க:ப	C�ள�.   அத0ப
  ேம4ப
 பணிAE 
16.08.2022 அ0= ஒ:பMத:J�ளி ேகா;யதி�  வர:ெப4=�ள இர8C 
ஒ:பMத:J�ளிகளி0 விபர� கீKAக8டவா=. 

1) Amman Women Self  Helf  Group, Kovilpatti. .. மதி:ப	ீைடவிட (--) 0.08% EைறQ 
2)  Kalaimagal  Women Self  Helf  Group, 

       Kovilpatti. 

.. மதி:பீ	ைடவிட (+) 6.22% அதிக� 

                  வர:ெப4=�ள 2 ஒ:பMத:J�ளிகளி� மதி:பீ	ைடவிட (-) 0.08% 
வழ�கிD�ள Amman Women Self  Helf Group, ேகாவி�ப	
 நி=வன3தி0 
ஒ:பMத:J�ளிைய ஏ4க ம0ற3தி0 அHமதிAE ைவAக:பCகிற�.   
அIவலக Eறி:J :-    

1. ம0ற� அHமதிAகலா�.  
2. ேம4க8ட பணியி0 அவசர, அவசிய� க�தி நக/ம0ற 

தைலவ/ அவ/களி0 50அHமதி ெப4= பணிAE 
ேவைல உ3திரQ வழ�கியைத ம0ற� அHமதிAகலா�.  

ந.க.எ8.2112/2022/இ1 

த</மான எ8.220 
த</மான�:-    அIவலக Eறி:J:  அHமதிAக:ப	ட�. 
 

 

 



ெபா�� எ8:-36 
!!!!இ.நகரா	சி�=	ப	ட ப=திகள�; கீ�=றி�ப%	��ள ப	"யலி; உ�ள நப�கள�� 

=��ப�க� 9திேயா� உதவ%7ெதாைக, வ%தைவ உதவ%7ெதாைக ம��� கணவனா; 
ைகவ%ட�ப	ேடா� உதவ%7ெதாைக ெப�வத�காக ச9தாய அைம�பாள&� =றி�ப%�ப" 
�திதாக வ�ைம�ேகா	� ப	"யலி; இைண�க வ%!ண�ப� சம��ப%�க�ப	��ள(. எனேவ 
இவ�கைள வ�ைம�ேகா	��ப	"யலி; ேச��க ம�ற7தி� அ5மதி ேவ!ட�ப�கிற(.  

வ. 
எ8. 

J. 
வா/C 
எ8 

மHதார;0 ெபய/ 
கணவ//மைனவி 

ெபய/ 
5கவ; 

தரA 
EறியீC 

வ;ைச 
எ8 

1 1 கா ேகாமதிய�மா� காள�97( 
184/எ�1 நடராஜ�ர� 

1வ( ெத8 12 6098 

2 1 சேராஜா பழன�Gசாமி 
184/13/18 நடராஜ�ர� 

6வ( ெத8 12 6099 

3 1 காள 6Hவ& @டைல 
23ப% ஜ6வாநக�, 
கா.திநக� 2வ( 

ெத8 
12 6100 

4 1 க�ன�ய�மா� மகாலி�க� 
228ஏ நடராஜ�ர� 

9வ( ெத8 ேம�= 12 6101 

5 1 ல	@மி கி8Iணசாமி 
184/13 நடராஜ�ர� 

ெத8 
12 6102 

6 1 97(ல	@மி பால=8சாமி 
184/ேஜ4 நடராஜ�ர� 
9த; கிழ�= ெத8 

12 6103 

7 1 R.மாடசாமி   

196 
இைளயரசேன.த; 

ேரா� 
12 6104 

8 1 ல	@மி கி8Iணசாமி 
184/13 நடராஜ�ர� 

ெத8 12 6105 

9 1 சீன�ய�மா� ெபா�ைனயா 
111/178 நடராஜ�ர� 

1வ( ெத8 12 6106 

10   @.நாக�மா� @�ைபயா 
94ப% காள�ய�ம� 
ேகாவ%; ெத8 
க�க�ஜ6 நக� 

12 6107 

11 2 ேம& தமி�ெச;வ� 
209/1 நடராஜ�ர� 

4வ( ெத8 12 6108 

12 2 காள 6Hவ& மண%க!ட� 
38/152ஏ நடராஜ�ர� 

ெத8 
12 6109 

13 3 ல.அ�னெல	@மி ல	@மண� 
3/13 மி; ெத8 2வ( 

ெத8 12 6110 

14 3 இச�கிய�மா� ெச.தி;ேவ; 99/26அ2 மி;ெத8 12 6111 

15 3 மா&ய�மா� கணவ� இ;ைல 
ஆ�வா� ெத8  
1வ( ெத8 

12 6112 

16 3 க வச.தா கணவ� இ;ைல 
ஆ�வா� ெத8 1வ( 

ெத8 
12 6113 

17 3 க  ஆதில	@மி கேணச� 
20, ஆ�வா� ெத8 

1வ( ெத8 12 6114 

18 3 நி�மலா பாHகர� 
31.சி.1,1, ஆ�வா� 
ெத8 1வ( ெத8 12 6115 

19 3 பரேமHவ& @�ைபயா 
28/30 ஆ�வா� ெத8  

1வ( ெத8 12 6116 



20 3 அ8ணாசலவ"+ கணவ� இ;ைல 4 /47ப% மி;ெத8 12 6117 

21 3 க�பகவ;லி ெசௗ.த� 32 ஆ�வா� ெத8 12 6118 

22 3  மா இ.திரா கணவ� இ;ைல 16./10 ஆ�வா� ெத8 12 6119 

23 3 ப மா&ய�மா� பரமசிவ� 
ஆ�வா� ெத8 1வ( 

ெத8 12 6120 

24 3 பLிராஜ�  @�ைபயா 3 ஆ�வா� ெத8 12 6121 

25 3 @�ப%ரமண%ய� கி8Iண�ப%�ைள 
40 L ப%8.தாவன� 
டவ�H, �(ேரா� 12 6122 

26 3 சா.அன�தா சா�லி  
28/5 தா/Mகா�ப%ைக 
அ�பா�	ெம!	, 

�(ேரா� 
12 6123 

27 3 சா.தி ஆ�9க� 
27/9 ஓ�ச�தி 
அபா�	ெம!	 

�(ேரா� 
12 6124 

28 3 O�ேகாைத ெச.P�பா!"ய� 
93ஏ1 2வ( ெத8 

(ெத�=) 
ச�கரலி�க�ர� 

12 6125 

29 3 ெஜயல	@மி ச!9ைகயா 
53 1வ( ெத8 

ெத�= 
ச�கரலி�க�ர� 

12 6126 

30 3 அ5சியா மா&ய�ப� 
151/73எ; 2வ( ெத8 

ெத�= 
ச�கரலி�க�ர�  

12 6127 

31 3 ஆ.ெசா�ண97( ஆ+ைடய�ப� 

73/3ப% 2வ( ெத8 
ேம�= இ8ள�ப� 

கா�ப+!	 
ச�கரலி�க�ர� 

12 6128 

32 3 மா&ய�மா� நாகராஜ� 
44 1வ( ெத�= 

ெத8 
ச�கரலி�க�ர� 

12 6129 

33 3 @��7தா/ ேபGசி97( 
146 ெத�= ெத8 
ச�கரலி�க�ர� 

12 6130 

34 3 பரத� ச!9கேவ; 
34ஏ ெத�= ெத8 
ச�கரலி�க�ர� 

12 6131 

35 3 கி8Iண�மா� மா&ய�ப� 
8/117-1 

ச�கரலி�க�ர� 
10வ( ெத8 

12 6132 

36 3 மSனா	சி @��ராம� 
3, 2வ( ெத�= ெத8 
ச�கரலி�க�ர�  

12 6133 

37 3 அ8ணாசலவ"+ @டைல97( 
83எ� ெத�= 1வ( 

ெத8 
ச�கரலி�க�ர� 

12 6134 

38 3 பாரதி பால9ரள�கி8Iண� 
73/எ2 ெத�= 2வ( 

ெத8 
ச�கரலி�க�ர� 

12 6135 

39 3 ெபா�57தா/ ச�கரபா!"ய� 
103 ெத�= 1வ( 

ெத8 
ச�கரலி�க�ர� 

12 6136 

40 3 97ைதயா ேகாமதி 
57ஏ 6வ( ேம�= 

ெத8 
ச�கரலி�க�ர� 

12 6137 



41 4 S.ராண% கா�ேமக� 
29" 3வ( கிழ�= 

ெத8, 
ச�கரலி�க�ர� 

12 6138 

42 4 97( @.தர� 64/32 ச�கரலி�க�ர� 12 6139 

43 4 ெச;ல7(ைர @�ைபயா 
32ஏ ச�கரலி�க�ர� 
கிழ�= 2வ( ெத8 12 6140 

44 4 ெப.@��7தா/ ெப8மா� 
ச�கரலி�க�ர� 
கிழ�=  ெத8 

12 6141 

45 4 ேசா.ெவ�ைளய�மா� ேசாைலய�ப� 
ச�கரலி�க�ர� 
வட�= ெத8 

12 6142 

46 4 இச�கிய�மா� ெச;ல�ப� 
ச�கரலி�க�ர� 

ெத8 – 7 12 6143 

47 4 அ.(ைரபா!"ய� அ&ய=	" 
ச�கரலி�க�ர� 

ேம�= ெத8 எ! – 
7 

12 6144 

48 4 ெபா�5ல	@மி பரமசிவ� ஓைட ெத8 3 12 6145 

49 4 நாராயணசாமி வரதராஜ� 
83ஏ ெத�= ெத8 
ச�கரலி�க�ர� 

12 6146 

50 4 ம�கேளHவ& 97(சாமி 
ச�கரலி�க�ர� 
ேம�= ெத8 10 12 6147 

51 4 மா&97( ேகா	ைடமைல 
ச�கரலி�க�ர� 
ேம�= ெத8 – 8 12 6148 

52 4 ராேஜHவ& மா&ய�ப� 
ச�கரலி�க�ர� 

10வ(ெத8 ேம�= 12 6149 

53 4 மா.ஜ6லி மா&ய�ப� 
ச�கரலி�க�ர� 
9வ(ெத8 ேம�= 12 6150 

54 4 ெபா.மSனா	சி ெபா�5Gசாமி 
83 4வ( 

ஓைடெமல7ெத8, 
ச�கரலி�க�ர� 

12 6151 

55 4 98கேவ; 97(Gசாமி 
8/31ஏ 4வ( 
ேமல7ெத8, 

ச�கரலி�க�ர� 
12 6152 

56 4 க.ப%ேரமா கேணச� 
ச�கரலி�க�ர� 4 
வ(ெத8 ேம�= 

12 6153 

57 4 கைலயரசி =8சாமி 
ச�கரலி�க�ர� 4 
வ(ெத8 ேம�= 12 6154 

58 4 அ�கய� க�ன� காள�97( 
ச�கரலி�க�ர� 4 
வ(ெத8 ேம�= 12 6155 

59 4 M�ைகயா (ைரGசாமி ேதவ� 
ச�கரலி�க�ர� 2 

வ(ெத8 
12 6156 

60 4 இல	@மி மாயா!" ஆசா& 
ச�கரலி�க�ர� 10 
வ(ெத8 ேம�= 

12 6157 

61 4 கா.ல	@மி காள�ரா[ 
15 வ( ேமல7ெத8 
ச�கரலி�க�ர� 12 6158 

62 4 கேணச� ெச!பக� 
48/•87ஐ 2வ( ெத8 

ெத�= 
ச�கரலி�க�ர� 

12 6159 

63 4 பாலாஜி ராைமயா 
ச�பரலி�க�ர� 
ேமல7ெத8  12 6160 



64 4 மா&ய�மா� ராமசாமி 
138 2வ( ெத8 
ச�கலி�க�ர� 

12 6161 

65 4 O�ேகாைத (எ) மSனா அழேகச� 
93/5 ந�7ெத8 
ேம�= எ;ஐசி 
ஆப]H அ8கி; 

12 6162 

66 4 அழ=மய%; கேணச� 
ச�கரலி�க�ர� 
ேமல7ெத8 

12 6163 

67 4 ேஜாதி 97(சாமி 
ச�கரலி�க�ர� 

ேம�= 8வ( ெத8 
12 6164 

68 4 ராேஜHவ& பரமசிவ� 
ச�கரலி�க�ர� 

ேம�= 8வ( ெத8 12 6165 

69 4 க�ன�ய�மா� ெச.தி;=மா� 
ச�கரலி�க�ர� 

வட�= 8வ( ெத8 12 6166 

70 4 ேஜாதில	@மி கேணச� 
ச�கரலி�க�ர� 
ேம�= 13 வ( 
ஓைடெத8 

12 6167 

71 4 அ�காளஈHவ& கன� 
ச�கரலி�க�ர� 
8வ( ெத8 

12 6168 

72 4 Oைவயா  பழன�Gமி 
ச�கரலி�க�ர� 
4வ( ேமல7ெத8 12 6169 

73 4 மா&ய�மா� ேவ;Gசாமி 
ச�கரலி�க�ர� 

ேம�= 5வ( ெத8 12 6170 

74 4 Oமா& அெல�சா!ட� 
ச�கரலி�க�ர� 

ேம�= 4வ( ெத8 12 6171 

75 4 =8ல	@மி சிவ@�ரமண%ய� 
ச�கரலி�க�ர� 

ேம�= 6வ( ெத8 12 6172 

76 4 கவ%தா ராஜா 
ச�கரலி�க�ர� 

ேம�= 4வ( ெத8 12 6173 

77 4 98க� =8சாமி 
ச�கரலி�க�ர� 

ேம�= 6வ( ெத8 12 6174 

78 4 �8ேஷா7தம� 97(ப%�ைள 
29/19 

ஓைடேமல7ெத8 4 
ச�கரலி�க�ர� 

12 6175 

79 4 ராமல	@மி ெவ�றிேவ; 
ச�கரலி�க�ர� 

கிழ�= 5வ( ெத8 12 6176 

80 4 @�ப%ரமண%ய�  ஆ�9க� 
120/14ஏ 

ப!ைண7ேதா	ட� 
ெத8 

12 6177 

81 4 ெவ�ைள�பா!"ய� ெவ�ைளய�ப7ேதவ� 
ச�கரலி�க�ர� 

ேம�= 3வ( ெத8 12 6178 

82 4 க.தசாமி கி8Iணசாமி ஆசா& 
ச�கரலி�க�ர� 

ேம�= 6வ( ெத8 12 6179 

83 4 இச�கிய�மா� இச�கிபா!"ய� 
ச�கரலி�க�ர� 

ேம�= 9வ( ெத8 12 6180 

84 4 த�க� மாடசாமி 
ச�கரலி�க�ர� 

ேம�= 5வ( ெத8 
12 6181 

85 4 Oமண% ராேஜ.திர� 
ச�கரலி�க�ர� 

கிழ�= 5வ( ெத8 
12 6182 



86 6 மாடசாமி ராமலி�க� 
94 6/6 எ�.ஜி.ஆ� 
நக�, வட�= 
�(�கிராம� 

12 6183 

87 6 மா&ய�மா� 98ேகச� 
60ஏ1-1 வட�= 

�(�கிராம� 6வ( 
ெத8  

12 6184 

88 8 98கல	@மி மாதவ� 
94/சி2 ெத�= 
�(�கிராம� 
ெமய%�ேரா� 

12 6185 

89 8 சீ7தா ச!9கேவ; 
94/05 ெத�= 
�(�கிரா�� 

நாராயண=8 நக� 
12 6186 

90 8 97(மா& ேச(@.தர� 
65/23 ெத�= 

�(�கிராம� 1வ( 
ெத8 

12 6187 

91 8 கா�7திைக�ெப8மா� க8�பசாமி 
79/26 ெத�= 

�(�கிராம� 1வ( 
ெத8 

12 6188 

92 8 98க� க.தசாமி 
1/1/ப% ஒைட7ெத8  
ெத�= �(�கிராம� 

12 6189 

93 8 பலேவசராண% ச�கரலி�க� 
6/8 ெத�= 
�(�கிராம� 
ஓைட7ெத8-1 

12 6190 

94 8 லதா மா&ய�ப� 
94 9இ-2 

நாராயண=8 நக� 
�(�கிராம� 

12 6191 

95 8 ேதவ% ரவ%�=மா� 
56-1 வட�= 
�(�கிராம� 12 6192 

96 8 தனல	@மி ெப&யசாமி 
40/9ப% ஓைட 2வ( 
ெத8 ெத�= 
�(�கிராம� 

12 6193 

97 9 சி.மாOஜா� சி�க.த� 
16/38 9கம( 

சாலிகா�ர� ெத8 
எ!.5 

12 6194 

98 10 @.மா&ய�மா� @ேரI=மா� 71 காள�ய�ப� ெத8 12 6195 

99 10 ெபா�57தா/ ராம� 
13/1 காள�ய�ப� 

கா�ப+!	 ெத8 12 6196 

100 10 ரா9 ச!9க� 
315ஏ 

கடைலகார7ெத8 12 6197 

101 10 =.ராஜேகாபா; =8சாமி 
362/112 

கடைல�கார7ெத8 
12 6198 

102 11 த�ைகயா   
87 ப7திரகாள�ய�ம� 

ேகாவ%; ெத8 
12 6199 

103 11 நாக�மா� @�ைபயா 
96ப% காள�ய�ம� 
ேகாவ%; ெத8 
க�க�ஜ6 நக� 

12 6200 

104 11 உமா(எ) ெஜயல	@மி சரவண�=மா� 
26 ட+! 

ப�ள�வாச; ெத8 12 6201 

105 11 தமி�Gெச;வ% க8�பசாமி 
26/623, ட+! 

ப�ள�வாச; ெத8 12 6202 

106 11 கணபதி அ�க�ப� கா@�கார7ெத8 12 6203 



107 11 ெச.P� பா!"ய�.ெவ ெவ�ன�97( நாடா� 
24 

கடைல�கார7ெத8 – 
1வ( ெத8 

12 6204 

108 11 ப7திரகாள� மா&ய�ப நாடா� 
46 

கடைல�கார7ெத8 12 6205 

109 11 ெஜயரா[ =ழ.ைதேவ; 
387 ஏ 

கடைல�கார7ெத8  
12 6206 

110 11 ல	@மண� ச�கைர நாடா� 
179/98 

கடைல�கார7ெத8 12 6207 

111 11 மSனா	சி @.த& வயன�ெபா8� 
183/100 

கடைல�கார7ெத8 
12 6208 

112 11 ம&யெஜயா கி8Iணசாமி 
349 கடைல�கார7 

ெத8 12 6209 

113 11 ராஜேகாபா; =8சாமி 
362ஏ 

கடைலகார7ெத8 
12 6210 

114 11 ரா9 ச!9க� 
315ஏ 

கடைலகார7ெத8 
12 6211 

115 11 பலேவச� ஆGசா& த�கெப8மா� 
155 

கடைல�கார7ெத8 
12 6212 

116 11 ெபா�ரா[ ஆ�9கசாமி 
37 

கடைல�கார7ெத8 12 6213 

117 11 8�=மண% ச!9க@.தர� கடைலகார7ெத8 12 6214 

118 11 ேகா.ஆ+ைட7த�க� ேகாcHவர� 
117/341 கடைல�கார 

ெத8 
12 6215 

119 12 ெஜயசி� ெச;ல7(ைர 
 ல	@மி 

அ�பா	ெம!	 
60/11 �(ேரா� 

12 6216 

120 12 க ெச;வல	@மி கணவ� இ;ைல 
 28/6 

தா/Mகா�ப%ைக 
அ�பா	ெம!	 

12 6217 

121 12 மா அ�ன�மா� கணவ� இ;ைல 
27/8 தா/Mகா�ப%ைக 
அ�பா	ெம!	 

�(ேரா� 
12 6218 

122 12 ச .மா&ய�மா� ச!9க@.தர� 
 ஓ�ச�தி டவ�H 
28./11 �(ேரா� 

12 6219 

123 12 ப%eலா ஹ&ராமகி8Iண� 

27/11 தா/ 
Mகா�ப%ைன 

அ�பா�	ெம!	 
�(ேரா� 

12 6220 

124 12 ராேஜHவ& ெச!பகராஜ� 
24/55 

ராமலி�க�ப%�ைள 
ெத8 

12 6221 

125 12 நா.ப%Gைசயா நாராயண� 
83/104 

த5Iேகா"யா�ர�, 
�(7ெத8 

12 6222 

126 13 ர ப%ரமிளாேதவ% கணவ� இ;ைல 
 29 ேரா	&�H  

ெத8 12 6223 

127 13 ச�கேரHவ& ெச;ைலயா 45T1-தி8ம�ைக நக� 12 6224 

128 13 =8வ�மா� சரவண=மா� 
31/1 ேரா	ட&�H 

ெத8, 12 6225 

129 14 ெஜயல	@மி ெச;வரா[ 
29/55 த�க�மா� 
ேகாவ%; ெத8 12 6226 

130 14 பா.ெச.தி;=மா& பாHகர� 
98, 3வ( 

ெச�க"7ெத8 12 6227 



131 14 ரா.�ன�தா ராமகி8Iண� 
102, 3வ( 

ெச�க"7ெத8 
12 6228 

132 14 பா கனகல	@மி பால98க� 
26ப%, 3வ( 

ெச�க"7ெத8 12 6229 

133 14 ரா.ந.தின� ராமM�7தி 
88சி 3வ( 

ெச�க"7ெத8 
12 6230 

134 14 @.�Iபராண% @ேரI 
72"1 ெச�க"7ெத8-

1 12 6231 

135 14 ெச.த�கமா&ய�மா� ெச!பகரா[ 290 ெச�க"7ெத8 12 6232 

136 14 அ�(; அஜ6H 
9க�ம( 
இHமாய%; 

288 ெச�க"7ெத8 12 6233 

137 14 ராஜல	@மி ச�திேவ; 
93, 3வ( 

ெச�க"7ெத8 
12 6234 

138 14 ஏ.சா.தி ஏமரா[ 
137ஏ 2வ( 

ெச�க"7ெத8 12 6235 

139 14 திலகவதி க8�பசாமி 
91 3வ( 

ெச�க"7ெத8 
12 6236 

140 14 பால�மா� க!ண� 
80 3வ( 

ெச�க"7ெத8 12 6237 

141 14 ராஜல	@மி அ!ணா(ைர 200/50 ெச�க"7ெத8 12 6238 

142 14 நாகல	@மி 97(கி8Iண� 
334/86 3வ( 

ெச�க"7ெத8 
12 6239 

143 14 ெவ.ராஜா7தி ெவ�கேடI 
98 3வ( 

ெச�க"7ெத8 12 6240 

144 14 ராஜல	@மி ெச!பகரா[ 
207/76 3வ( 

ெச�க"7ெத8 
12 6241 

145 15 @டைல கி8Iண� 
45-1/103 ெப&யா� 

ெத8 12 6242 

146 15 ெச;ல�பா மாடசாமி 

66ஏ �.203 
சரமா&ய�ம� 
ேகாவ%; ெத8, 
வட�= ெத8 

12 6243 

147 15 சரHவதி ெபா�ரா[ 

49/5 ப% 
ப!ைண7ேதா	ட� 
ெத8, எ�.எ�.ஆ� 

கா�ப+!	 

12 6244 

148 15 ெச.வ"+ ெச;வரா[ 
124, ெமய%�ேரா�, 
ராஜாைலய� 12 6245 

149 15 @��7தாய�மா� ராம� 
34/" சரமா&ய�ம� 
ேகாவ%; ெத8 12 6246 

150 15 ேபGசிய�ப� ஆன�7ேதவ� 16 ெப&யா� ெத8 12 6247 

151 15 கலா  மா&ய�ப� 11/5 ெப&யா� ெத8 12 6248 

152 16 R.தனல	@மி ரேமI  
18ஏ ராமசாமி ெத8, 

கா.திநக� 
12 6249 

153 17 மா&ய�மா� பா!" 
67/29 டா;(ைர 
ப�காளெத8 

12 6250 

154 17 ச�கரேகாமதி அ8ணாசல� 
சீன�வாச 

அ�ரஹார� 12 6251 

155 17 வ!"மைல97(�=மா� ேவலா>த� 
9 ச.ைதேப	ைட 

ெத8 
12 6252 

156 17 மா&ய�ப� ஆ�9க� 
42/50 த	சிணாM�7தி 

ெத8 12 6253 



157 17 ேபGசிய�மா� மா&97( 
63/14 த	சிணாM�7தி 

ேகாவ%; ெத8 
12 6254 

158 17 ெஜயல	@மி ச�கரநாராயண� 
1ஏ 97தான.த�ர� 

9த; ெத8 12 6255 

159 18 ரா.சி7ரா ராஜபா!" 
31வ 6ரவாgசி நக�, 
கதிேரச� ேகாவ%; 

ெத8 – 1 
12 6256 

160 19 ெச;ல�மா� 
ெபா�5 

@�ப%ரமண%ய� 

54/ஏ5 
சீ���கார7ெத8, 

வஉசி நக� 
12 6257 

161 19 @��ல	@மி ல	@மண� 
63ஏ/16ஏ1 வஉசி நக� 

2வ( ெத8 12 6258 

162 19 ெர�கரா[ ச�கைர/யா 
17 வஉசி நக� 2வ( 

ெத8 
12 6259 

163 19 மேகHவ& ஈHவர� 
23சி வ.உ.சி நக� 

4வ( ெத8 12 6260 

164 20 ச!9கமா& ச.திரேசக� 
150/64 ெசா�க� 

ஊரண% ெத8 12 6261 

165 21 வ%.மGசராண% வ%நாயக� 
118 97ைதயாமா; 

ெத8 
12 6262 

166 21 Oரண� மா&ய�ப� 
80 97ைதயாமா; 

ெத8 
12 6263 

167 21 ம.மா&ய�ப� ம�காள� 
252/86 

97ைதயாமா; 
ெத8 

12 6264 

168 21 ச�க�மா� ெச.தி; 98க� 
83 97ைதயாமா; 

ெத8 
12 6265 

169 21 மா&ய�ப� ல	@மண� 
80 97ைதயாமா; 

ெத8 
12 6266 

170 21 ராஜ=8 ராஜ6 
82 97ைதயாமா; 

ெத8 
12 6267 

171 21 மேகHவ& கேணச� 
5/1 

ெச;லபா!"ய� 
ெத8 

12 6268 

172 21 ேவ;Gசாமி க8�பசாமி 84/256 மி; ெத8 12 6269 

173 21 நாகர7தின� =8சாமி 
25 ெச;லபா!"ய� 
ெத8, �(ேரா� 12 6270 

174 21 மGசராண% வ%நாயக�  9.ைதயாமா� ெத8 12 6271 

175 21 க.அ/ய�மா� க8�பசாமி 
18 97ைதயாமா; 

ெத8 
12 6272 

176 22 ச.ெகா�ைபயா ச�கைரயா 32 ப�களாெத8 – 2 12 6273 

177 22 மேகHவ& @�ப%ரமண%ய� 30 காமரா[ ெத8 12 6274 

178 25 98ேகச� @�ப%ரமண%ய� 
71ஏ 3 Hடாலி� 

காலன� 
12 6275 

179 25 ெபா.சேராஜா ெபா/யாழி 
61/ஏ11 Hடாலி� 

காலன� 12 6276 

180 25 மா.ேச�ம7தா/ மா&ய�ப� 
41 Hடாலி� 

காலன� 
12 6277 

181 25 வ�ள�ய�மா� க8�பசாமி 
61ஏ Hடாலி� 

காலன� 3வ( ெத8 12 6278 

182 25 கி8Iணேவண% 98க� 
33/55ஏ Hடாலி� 

காலன� 12 6279 



183 25 ச�ப7=மா� பாைலயா 
71/2 Hடாலி� 

காலன� 
12 6280 

184 25 @.ெச;வ% @ேரI 
61/ஏ11 Hடாலி� 

காலன� 12 6281 

185 25 காள�ய�மா� மாய(ைர 
61ஏ/34 Hடாலி� 
காலன� 3வ( ெத8 12 6282 

186 25 @.98க� @�ப%ரமண%ய� 
71/ஏ3 Hடாலி� 

காலன� 
12 6283 

187 28 ராஜா சி7தநாத� 
17 வ 6ரவாgசி நக� 

3வ( ெத8 12 6284 

188 28 ப�வத� மா&ய�ப� 
55ஏ5 கதிேரச� 

ேகாவ%; 6வ( ெத8 12 6285 

189 28 மா&ய�மா� மா&97( 
14அ கதிேரச� 

ேகாவ%; 3வ( ெத8 12 6286 

190 28 கி8Iண�மா� ெல	@மண� 
14அ கதிேரச� 

ேகாவ%; 3வ( ெத8 12 6287 

191 29 ப	"ய�மா� ச!9ைகயா 
64 கதிேரச� 

ேகாவ%; 7வ( ெத8 12 6288 

192 29 ராஜ�மா� ராமெஜய� 
38/22 கதிேரச� 
ேகாவ%; ெத8, 
வ 6ரவாgசிநக� – 8 

12 6289 

193 29 சி�கரா@.சி சி�கரா@ 
31ஏ கதிேரச� 

ேகாவ%; ெத8-9 12 6290 

194 29 ம&யசி�க� ம&யசவ&97( 
40 கதிேரச� 

ேகாவ%; 9 வ( 
ெத8 

12 6291 

195 29 ல	@மி மா&ய�ப� 
18/40 கதிேரச� 

ேகாவ%; 5வ( ெத8 12 6292 

196 29 க8�பசாமி ெவ�ைளய�ப� 
32ப% கதிேரச� 

ேகாவ%; 9வ( ெத8 12 6293 

197 29 மி�ேக; அ�மா� =8சாமி 
30 வ 6ரவாgசி நக� 

10வ( ெத8 12 6294 

198 29 ல	@மி மா&Gெச;வ� 
42ஜி கதிேரச� 

ேகாவ%; 9வ( ெத8 12 6295 

199 29 ம8ைதயா ராைமயா 
19 கதிேரச� 

ேகாவ%; 7வ( ெத8 12 6296 

200 29 97த�மா� ேசாைலரா[ 
27/ஏ வ 6ரவாgசிநக� – 

9 12 6297 

201 29 ராமல	@மி ெவ�ைளபா!" 48 வ 6ரவாgசிநக� – 8 12 6298 

202 29 ஆ.மேனா�மண% ஆ�9க� 
1சி/30சி கதிேரச� 

ேகாவ%; 8வ( ெத8 12 6299 

203 29 காமா	சி எ	�சாமி 
3சி கதிேரச� 

ேகாவ%; ெத8-9 12 6300 

204 29 ச.தன7தா/ (ைர�பா!" 
20ஏ வ 6ரவாgசி நக� 

8வ( ெத8 12 6301 

205 29 ேகாமதி த�க� தனசி� 
27/12 வ 6ரவாgசி நக� 

7வ( ெத8 12 6302 

206 29 ெபா�57தா/ ப�ன 6�ெச;வ� 
55"/2 கதிேரச� 

ேகாவ%; 9வ( ெத8 12 6303 



207 29 ராஜபா!"ய� அ�ைகயா 
15" கதிேரச� 
ேகாவ%; ெத8-9 12 6304 

208 29 ராஜ(ைர ராமசாமி 
எ!.1 

வ 6ரவாgசிநக�-8 
12 6305 

209 29 நடராஜ� ராமசாமி 63/6 வ 6ரவாgசிநக�-9 12 6306 

210 29 வ%ஜயல	@மி ராஜ(ைர 
எ!.1 

வ 6ரவாgசிநக�-8 12 6307 

211 29 ஆ�9க� கட�கைர 

எ!.1 
த�கபா!"ய� 

லய� 
வ 6ரவாgசிநக�- 5 

12 6308 

212 29 98ேகHவ& ம�ன� 
11அ கதிேரச� 

ேகாவ%; 9வ( ெத8 12 6309 

213 29 �Iப�மா� ஆ�9க� 
எ!.1K கதிேரச� 
ேகாவ%; ெத8, 
வ 6ரவாgசிநக�-5 

12 6310 

214 29 ெப8மா�சாமி =8சாமி 
32ஏ கதிேரச� 

ேகாவ%; 9வ( ெத8 12 6311 

215 29 கா.தி மா&ய�ப� 
15சி 4 கதிேரச� 
ேகாவ%; – 9  12 6312 

216 29 த�க� கி8Iண� 14/9 வ 6ரவாgசிநக�-8 12 6313 

217 29 ச!9க7தா/  மாடசாமி 
16 கதிேரச� 

ேகாவ%; ெத8-8 12 6314 

218 29 =.சேராஜின� ேதவ% 
=மாரராஜா 
பா!"ய� 

96இ, கதிேரச� 

ேகாவ%; ெத8 
12 6315 

219 29 உைடயா� ேவD7ேதவ� 
11 வ 6ரவாgசி நக� – 

10 12 6316 

220 29 ஆதில	@மி ெப8மா�சாமி 
2/ப% கதிேரச� 

ேகாவ%; ெத8-9 12 6317 

221 29 மாடசாமி @டைல97( 
62, வ 6ரவாgசி நக� – 

9வ( ெத8 12 6318 

222 32 அ8�ரா[ ெச;வரா[ 
2/" 9 பாரதிநக� – 4 
ேம	�7ெத8 12 6319 

223 33 ெஜயல	@மி ேவ;பா!" 4இ, சாHதி& நக� 12 6320 

224 34 ெச.பரேமHவ& ெச;வரா[ 26 ேஜாதிநக� – 3 12 6321 

225 34 U.Hடாலி� உலகநாத� 
2ஏ ப@வ.தைன 

ேரா�, கிழ�= ெத8 
– 7 

12 6322 

226 35 ெச.அப%ராமி ெச.தி;=மா� 
க8ணாநிதி நக� 

3வ( ெத8 12 6323 

227 36 அ.97த�மா� அ.ேதாண% 
83ஏ 

@�ப%ரமண%ய�ர� 
2வ( ெத8 

12 6324 

 
அDவலக =றி��:- ம�ற� அ5மதி�கலா� 

ந.க.எ!.3089/2020/எG1 

த</மான எ8.221 
த</மான�:-     அHமதிAக:ப	ட�. 
 



ெபா�� எ8:-37 
   ேகாவி�ப	
 நகரா	சிAE	ப	ட சித�பராJர� உரAகிட�கி� 
உ�ள E:ைபகைள Bio mining 5ைறயி� பி;3ெதC3� அ:Jற:பC3�� பணிAE 
அ�E�ள E:ைபகைள அளவ <C ெச*� Contour Level  Survey                     
எC3� உ;ய அளவ <C ெச*� DPR தயா/ ெச*திட நகரா	சி நி/வாக இயAEந/, 
ெச0ைன அவ/களி0 ந.க.எ8.19009/2022/SBM—1, date:18.07.2022 க
த� வாயிலாக 
ெத;விAக:ப	ட�. அதன
:பைடயி� தனியா/ க0oச�ட0ஸி நி=வன� 
அளவ <C ெச*� Contour Level  Survey எC3� அத0 ெகா�ளளQ விபர� 24022M3 

ெபற:ப	C�ள�. ேமI� கணAெகCAக:ப	ட 24022m3 Legacy  E:ைபகைள 
பிேரரைணயாக அH:ப DPR  தயா/ ெச*� வழ�Eமா= Centre for environmental  

Studies Anna University, Chennai--AE 10.08.2022 அ0= க
த� வாயிலாக  
இMநகரா	சியிலி�M� ேக	CAெகா�ள:ப	ட�. அதன
:பைடயி�  Centre for 

Environmental  Studies, Anna University, Chennai Lr.No.1173/CES/SA/Kovilpatti/2022-23                      
நா�:16.08.20220ப
 சித�பராJர3தி� உ�ள E:ைபகைள Bio mining                      
5ைறயி� பி;3ெதCAE� பணிAE DPR தயா/ ெச*D� பணிAE ஆE� 
ெசலவின3 ெதாைக F.1,50,000/-ம4=� GST (18%) F.27,000/-ெமா3த� ேச/3� 
F.1,77,000/-ைய The Director, Centre for Technology Development and Transfer (CTDT), Anna 

University, Chennai-AE ெசI3�வத4E  ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�. 
அIவலக Eறி:J :-    

1. ம0ற� அHமதிAகலா�.  

1. ேம4க8ட பணியி0 அவசர, அவசிய� க�தி நக/ம0ற 

தைலவ/ அவ/களி0 50அHமதி ெப4= ெதாைக 

ெசI3தியைத ம0ற� அHமதிAகலா�.  

ந.க.எ8.1895/2022/இ1 
த</மான எ8.222 
த</மான�:-     அIவலக Eறி:J:  அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:-38 
                     இMநகரா	சிAE	ப	ட வா/C எ8.11, கடைலAகார3ெத�வி� 

உ�ள ப�: F� ப�தைடM� உ�ளதா� அதைன இ
3�வி	C Jதியதாக ப�: 

F� அைமAE� பணிAE தயா;Aக:ப	ட மதி:பீ	C3 ெதாைக F.1.50/-
இல	ச3தி4E ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  

 அIவலக Eறி:J:-     E
ந</ நிதியிலி�M� பணி ெச*திட ம0ற� 

அHமதிAகலா�. 

த</மான எ8.223 
த</மான�:-      அHமதிAக:ப	ட�. 
 



ெபா�� எ8:-39 
                      இMநகரா	சிAE	ப	ட வா/C எ8.18, அ8ணாநக/ 
ெமயி0சாைல ம4=� அ8ணாநக/ E=AE3ெத�வி� உ�ள சி=பால� 
ப�தைடM� உ�ளதா� அதைன அக4றிவி	C Jதியதாக சி=பால� அைமAE� 

பணிAE தயா;Aக:ப	ட மதி:பீ	C3 ெதாைக F.1.65/-இல	ச3தி4E ம0ற3தி0 
அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.   

 அIவலக Eறி:J:- 

                   ெபா�நிதியி0 கீK ெச*திட ம0ற� அHமதிAகலா�. 

த</மான எ8.224 
த</மான�:-      அHமதிAக:ப	ட�. 
 

 
ெபா�� எ8:-40 

   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி  ப�களா3ெத� ப�ளியி� �Cத� வE:பைறA 

க	
ட� க	C� பணிAE 24.01.2019 அ0= ேகார:ப	ட ஒ:பMத:J�ளியி� 
கலM�ெகா8ட தி�.C.Nallakurumban and Co  நி=வன3தி4E கிைடAகாததா� 

ஒ:பMத:J�ளி அ0= க	
ய ெதாைக F.8500/-ஐ தி��ப வழ�க ேகா;D�ளா/.   

ேம4ப
 ெதாைகயான� இMநகரா	சி கால�கடMத ைவ:J ெதாைக  பதிேவC 2022-2023� 
பதிய:ப	டதா� ேம4ப
 ெதாைகைய தி��ப வழ�க ம0ற3தி0 அHமதி 
ேவ8ட:பCகிற�. 
அIவலக Eறி:J :-   ம0ற� அHமதிAகலா�.  
ந.க.எ8. 1401/2022/பி4 

த</மான எ8.225 
த</மான�:-      அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:-41 
                        ேகாவி�ப	
 நகரா	சி  ப�களா3ெத� நகரா	சி ப�ளியி� �Cத� 
வE:பைறA க	
ட� ம4=� �4=R�வ/ அைமAE� பணிAE 17.11.2017 அ0= 
ஒ:பMத:J�ளி ேகா;யதி� தி�.ராl இ0ஜினிய;� க0o
ரAச0 அவ/க[AE 
ஒ:பMத:J�ளி கிைடAக:ெப4= அைன3� பணிக[� 5
Aக:ப	ட�.  அ0னா/ 
ஒ:பMத:J�ளி அ0= ெசI3திய ெதாைக F.66400/-தி��ப ெபறாததா� த4ேபா� தி��ப 
வழ�க ேகா;D�ளா/.   ேம4ப
 ெதாைகயான� இMநகரா	சி கால�கடMத ைவ:J 
ெதாைக பதிேவC 2022-2023� பதிய:ப	டதா� ேம4ப
 ெதாைகைய தி��ப வழ�க 
ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�. 
அIவலக Eறி:J :-   ம0ற� அHமதிAகலா�.  

ந.க.எ8. 2027/2021/பி4 
த</மான எ8.226 
த</மான�:-      அHமதிAக:ப	ட�. 
 



ெபா�� எ8:-42 
                        இ.நகரா	சி�=	�ப	ட நடராஜ�ர� வா�"; கிழ�= ப=திய%; 

அைம.(�ள நடராஜ�ர� கிழ�= 1வ( ெத8, ப	டைற ெத8 ம��� நடராஜ�ர� கிழ�= 

3வ( ெத8வ%� கிழ�= ப=திகள�; உ�ள கழி+ந6� வா�கா� ரய%;ேவ (ைற�= ெசா.தமான 

நில7தி� வழியாக ெச�� ெகா!"8.7(. த�ேபா( இ8 கழி+ந6� வழி�பாைத வ%&வா�க 

பண%க� நைடெப��� ெகா!"8�பதா; ேம�க!ட கழி+ந6� வா�கா� ரய%;ேவ 

(ைறய%னரா; அைட�க�ப	� வ%	டதா; கிழ�= 1வ( ெத8, ப	டைற ெத8 ம��� 

நடராஜ�ர� கிழ�= 3வ( ெத8வ%� கிழ�= ப=திகள�; தினச& உ�ப7தியா=� கழி+ந6�க� 

ெவள�ேயற வழிய%�றி ெத8�கள�ேல ேத�=கிற( ேமD� ="த!ண 6� திற.( வ%ட�ப�� 

சமய�கA�= ப%�ன� வா�கா; ந6ைர உட� இ�கி8.( ெவள�ேய�ற அவசியமாகிற(. 

               ெபா(ம�கள�� வ 6	"�=� கழி+ந6� ெச�� @காதார சீ�ேக� நிைல 

உ8வாகாம; இ8�க அ"�க" ேம�க!ட ப=திய%; ேத�கி>�ள கழி+ந6ைர ேமா	டா� 

ப��க� Mல� உறிgசி மகராஜா ேகாவ%; ப%��ற� உ�ள கா;வாய%D�, நடராஜ�ர� 

ெமய%�ேரா� ப=திய%; உ�ள கா;வாய%D� ெவள�ேய��� பண% த�ேபா( ெதாட�.( 

நைடெப�� வ8கிற(. 

இரய%;ேவ நி�வாக� த!டவாள� அ8ேக ரய%;ேவ இட7தி; ஏ�கனேவ இ8.7( 

ேபா; �திய வா�கா; அைம�=� வைர ேம�க!ட ெத8�கள�; ெபா( ம�கள�� 

வ 6�கள�� 9�� கழி+ந6� ேத�=வைத தவ%��=� ெபா8	� கழி+ந6ைர ெவள�ேய��வ( 

ஒhெவா8 9ைற>� ேம�ெகா�ள ேமா	டா� ப���= எ&ெபா8ளாக ெப	ேரா; 3 லி	ட� 

ம��� ஆய%; ேதைவ�ப�கிற(. ெபா( @காதார�பண%ய%� அவசர அவசிய7ைத க87தி; 

ெகா!� ேமா	டா� ப�ப%ைள இய�கிட ஒhெவா8 தடைவ�=� ேதைவயான 3 லி	ட� 

ம��� ஆய%; எ&ெபா8ைள வா�கி பய�ப�7திட அ5மதி>� இத� ெபா8	� ஏ�ப�� 

ெசலவ%ன7 ெதாைக�=� ம�ற அ5மதி ேவ!ட�ப�கிற(. 

அDவலக =றி��:-  ம�ற� அ5மதி�கலா�. 

ந.க.எ!.2501/2022/எG1 
த</மான எ8.227 
த</மான�:-      அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:- 43 
                  இMநகரா	சி ெபா��காதார: பி;வி� `*ைம: பணியாளராக: 

பணிJ;Mத தி�மதி.வ�ளி/ஆ=5க� 31.07.2020� வய� 5தி/Q காரணமாக 

ஓ*வி� ெச0=�ளா/.  அவ�AE வழ�க:பட ேவ8
ய சிற:J ேசமநலநிதி 

ம4=� அர� மானிய3 ெதாைக F.10,000/-வழ�க ம0ற3தி0 அHமதி 

ேவ8ட:பCகிற�. 
அDவலக =றி��:-  அ5மதி�கலா�. 

ந.க.எ!.2108/2019/எG1 
த</மான எ8.228 
த</மான�:-      அHமதிAக:ப	ட�. 



 

ெபா�� எ8:- 44 
                      ேகாவி�ப	
 நகரா	சியி� நமAE நாேம தி	ட� 2021-220 கீK 

ஒ�AகீC ெச*ய:ப	C�ள பணிAE நகரா	சி நி/வாக இயAEன/, ெச0ைன அவ/களி0 

க
த� ந.க.எ8.27519--48/2021/P2 நா�.01.08.20220 பணி ஒ�AகீC ெச*ய:ப	C நி/வாக 

அHமதி வழ�க:ப	C�ள�.   ேமI� ஒ�AகீC ெச*ய:ப	ட பணி கீKAக8டவா=. 

Sl.No. Name of  Work  Estimate Cost 
(Rs.in Lakh)  

1. Construction of Storm water drain 
Daldurai Bungalow to Market (length 
585m) vent-0.6m,  Height—0.90m. 

48.00 

                   ேம4க8ட பணிகைள ெச*வத4E ம0ற3தி0 அHமதி 

ேவ8ட:பCகிற�. 

அIவலக Eறி:J:- 

1. ம0ற� அHமதிAகலா�. 
2. ேம4க8ட பணிகைள நமAE நாேம தி	ட� 2021-220 கீK 

ெச*வத4E ம0ற� அHமதிAகலா�.  
ந.க.எ8.3186/2021/இ1 

த</மான எ8.229 
த</மான�:-     அIவலக Eறி:J: அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:- 45 
   ெச0ைன உய/ந<திம0ற� ம�ைர ெபkR கிைளயி� 

Cont.Petition(MD)No.872of2022 ஆைணயாள/ ேகாவி�ப	
 நகரா	சி `3�AE
 

மாவ	ட� அவ/க� மீ� வழAE ெதாடர:ப	C�ள�. ேம4ப
 வழAE ச�பMதமாக 

தி�.பி.சனீிவாo, உய/ந<திம0ற வழAகறிஞ/ அவ/க� நகரா	சி சா/பாக 

ஆஜராEவத4E� உ3ேதச க	டண� வழ�Eவத4E� ம0ற� அHமதி ேவ8ட:பCகிற�. 

 

அIவலக Eறி:J:-  ம0ற� அHமதிAகலா�. 

ந.க.எ8.246/2022/எ:1 

த</மான எ8.230 
த</மான�:-      அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:-46 

               ேகாவ%;ப	" நகரா	சி ப=தி ச�ேவ வா��–E, ப%ளா�–1, நகரள+ எ!--
242/3B அைம.(�ள க	"ட� வ%திகA�= 9ரணாக உ�ளைத அ��ற�ப�7த� ேகா&  
தி8.O;பா!" எ�பவ� ெச�ைன உய�ந6திம�ற� ம(ைர ெபgG கிைள WP 

(MD)NO.21270/2021 ;  ெபா( நல வழ�= ெதாட�.(�ளா�. ேம�ப" வழ�கி; 

மாவ	ட ஆ	சிய�, P7(�=" அவ�க� 1-வ( ப%ரதிவாதியாக+� , (ைண 

இய�=ந�, நக� ஊரைம�� (ைற, P7(�=" அவ�கைள 2வ( ப%ரதிவாதியாக+�, 
நகரா	சி ஆைணயாள� அவ�கைள 3வ( ப%ரதிவாதியாக+� ேச�7( வழ�= 
ெதாட�.(�ளா�. ேம�ப" வழ�கி�= நகரா	சி சா�ப%; ஆஜராவத�= 



தி8.ப%.சீன�வாH அவ�க� உய�ந6திம�ற நகரா	சி  வழ�கறிஞ� அ5மதி�=� 
அத�கான உ7ேதச� க	டண7தி�=� ம�ற7தி� அ5மதி ேவ!ட�ப�கிற(. 
ேமD� ேம�ப" வழ�கான( மS!�� இர!� வார7தி; வ%சாரைண�= வர 
உ�ளதாக அர@ வழ�கறிஞ� தி8. எ�. ரேமI அவ�க� 21.07.2022 ; க"த� அ5�ப% 
உ�ளா�. அவசர� அவசிய� க8தி ம�ற� அ5மதி�கலா�.  
அDவலக =றி��:- ம�ற� அ5மதி�கலா� 

ந.க.எ!:- 1102/2015/எ�1 
த</மான எ8.231 
த</மான�:-      அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:-47 
   ேகாவி�ப	
 நகரா	சி நக/ம0ற தைலவ/ ம4=� ஆைணயாள/ 

அவ/களி0 அIவலக பய0பா	
4E oகா/பிேயா ம4=� ெபாலிேரா ஆகிய 

இ� வாகன�க� ெகா�5த� ெச*ய:ப	ட�. ேமI� வாகன3தி4E;ய 

சாைலவ; ம4=� பதிQ க	டண� ெசI3த ேவ8
ய  நிைலயி� ேக	J  

F.2,49,770/- oகா/பிேயா வாகன� ம4=� F.96,837/- ெபாலிேரா வாகன� ஆகிய 

இ� வாகன�க[AE ேச/3� ெமா3த� F.3,46,607/-ைய  ECS Pல� ெஜ* 

ஆkசேநயா ஓ	Cந/ பயி4சி ப�ளி நி=வன3தி4E 17.08.2022 அ0= 

ெசI3த:ப	C�ள�. ேமI� வாகன3தி4E ெதாைக ெசI3�� ெபா�� Online-

� ேக	J �Cதலாக வர:ெப4=�ள�.   ஆகேவ �Cதலாக வர:ெப4=�ள 

ெதாைக F.93,239/-ைய oகா/பிேயா வாகன� ம4=� ெபாலிேரா வாகன�க[AE   

ேச/3� ECS  ெச*வத4E�, காலதாமதமாக ெதாைக ெசI3த:பCவதா�  

அபராத3 ெதாைக oகா/பிேயா வாகன3தி4E F.3700/- ம4=� ெபாலிேரா 

வாகன3தி4E F.3000/- ேச/3� ெமா3த� F.6700/--ைய ெஜ* ஆkசேநயா ஓ	Cந/  

பயி4சி ப�ளிAE ECS  Pல� ெசI3�வத4E� ம4=� இ� வாகன�க[AE� 

இனிவ�� கால�களி� ஆE� ெசலவின�கைள ேம4ெகா�வத4E உ3ேதச 

ெசலவின3தி4E� ம0ற3தி0 அHமதி ேவ8ட:பCகிற�.  

அIவலக Eறி:J:- 

1. ேம4க8ட வாகன�களி0 ெசலவின�கைள  நகரா	சி 

E
ந</ நிதியிலி�M� ெசலQ ெச*திட  ம0ற� 

அHமதிAகலா�. 
2. ேம4க8ட பணியி0 அவசிய� க�தி நக/ம0ற தைலவ/ 

அவ/களி0 50அHமதி ெப4= ெதாைக ெசI3தியைத 

ம0ற� அHமதிAகலா�.  

த</மான எ8.232 
த</மான�:- அIவலக Eறி:J:   அHமதிAக:ப	ட�. 
 



ெபா�� எ8:-48   
                 ேகாவி�ப	
 நகரா	சிAE  ெசாMதமான அறிஞ/ அ8ணா ேப�M� 

நிைலய� கிழAE பEதி 5த� தள� கைட எ8 7 AE மாத வாடைக உ;ம3தி4E 
ெபா�ஏல�/ஒ:பMத:J�ளி 25.08.2022-� நைடெப4ற�. அ0ைறய தின ெபா� ஏல 
நடவ
Aைகயி� கீKAக8டவா= இர8C ஒ:பMத:J�ளிக� வர:ெப4=�ள�.  
 

வ.எ8. ெபய/ ம4=� 5கவ; மாத வாடைக 
F. 

1. தி�.ேசாைலய:ப0 எ0ற 
க8ண0  
ேகாவி�ப	
 

3000/- 

2. எo,ெச�வி  
ேகாவி�ப	
 

2800/- 

 
      ேம4க8ட அறிஞ/ அ8ணா ேப�M� நிைலய� கிழAE பEதி 5த�தள� 

கைட எ8.7 AE 25.08.2022-அ0ைறய தின ெபா� ஏல நடவ
Aைகயி�  ேம4க8ட 
இர8C ஒ:பMத J�ளிக� வர:ெப4றதி�, தி�.ேசாைலய:ப0 எ0ற க8ண0 
எ0பவர� ெதாைக �3000./� அதிக:ப
யான ஒ:பMதJ�ளி வழ�கிD�ளா/. ேம4ப
 
கைடAE மாத வாடைக அ
:ைடயி� E3தைக உ;ம� வழ�க பல 5ைற ெபா� ஏல� 
ம4=� ஒ:பMத J�ளி ேகா; நடவ
Aைக ேம4ெகா�ள:ப	டதி� எவ�� உ;ம� ேகார 
50வரவி�ைல. இதனா� நகரா	சிAE ெதாட/M� நிதிஇழ:J ஏ4:ப	C வ�கிற�, 
எனேவ, ேம4ப
 நிதிஇழ:பிைன க�3தி� ெகா8C அதிAக:ப
யான ஒ:பMதJ�ளி 
�.3000/யிைன ஏ4= தி�.ேசாைலய:ப0 எ0ற க8ண0  எ0பவ�AE உ;ம� 
வழ�கலா�   
அIவலகA Eறி:J:- ம0ற� அHமதிAகலா� 

ந,க,எ8.9856/2014/அ3 
த</மான எ8.233 
த</மான�:- அHமதிAக:ப	ட�. 
 

ெபா�� எ8:-49 
                       ேகாவி�ப	
 நகரா	சிAE  ெசாMதமான அறிஞ/ அ8ணா ேப�M� 

நிைலய� கிழAE பEதி 5த� தள� கைட எ8 11 AE மாத வாடைக உ;ம3தி4E 

ெபா�ஏல�/ஒ:பMத:J�ளி 25.08.2022-� நைடெப4ற�. அ0ைறய தின ெபா� ஏல 

நடவ
Aைகயி� கீKAக8டவா= இர8C ஒ:பMத:J�ளிக� வர:ெப4=�ள�,  

 

வ.எ8. ெபய/ ம4=� 5கவ; மாத வாடைக 

F. 

1. எo,ெச�வி  

ேகாவி�ப	
 
3000/- 

2. தி�.ேசாைலய:ப0, எ0ற 

க8ண0 

ேகாவி�ப	
  

2900/- 

 

 ேம4க8ட அறிஞ/ அ8ணா ேப�M� நிைலய� கிழAE பEதி 5த�தள� கைட 

எ8 11 AE 25.08.2022- அ0ைறய தின ெபா� ஏல நடவ
Aைகயி�  ேம4க8ட இர8C 

ஒ:பMத J�ளிக� வர:ெப4றதி�, தி�.ேசாைலய:ப0 எ0பவர� ெதாைக �3000./� 



அதிக:ப
யான ஒ:பMதJ�ளி வழ�கிD�ளா/. ேம4ப
 கைடAE மாத வாடைக 

அ
:ைடயி� E3தைக உ;ம� வழ�க பல 5ைற ெபா� ஏல� ம4=� ஒ:பMத J�ளி 

ேகா; நடவ
Aைக ேம4ெகா�ள:ப	டதி� எவ�� உ;ம� ேகார 50வரவி�ைல. 

இதனா� நகரா	சிAE ெதாட/M� நிதிஇழ:J ஏ4:ப	C வ�கிற�, எனேவ, ேம4ப
 

நிதிஇழ:பிைன க�3தி� ெகா8C அதிAக:ப
யான ஒ:பMதJ�ளி �.3000/யிைன ஏ4= 

எo,ெச�வி  ேகாவி�ப	
 எ0பவ�AE உ;ம� வழ�கலா�   

அIவலகA Eறி:J:- ம0ற� அHமதிAகலா� 

ந.க.எ8.9856/2014/அ3 

த</மான எ8.234 
த</மான�:-    அHமதிAக:ப	ட�. 
 
ெபா�� எ8:-50 
                    ேகாவி�ப	
 நகரா	சிAE  ெசாMதமான �Cத� ேப�M� நிைலய�  

கைட எ8.1AE மாத வாடைக உ;ம3தி4E ெபா�ஏல�/ஒ:பMத:J�ளி 25.08.2022-� 

நைடெப4ற�. அ0ைறய தின ெபா� ஏல நடவ
Aைகயி� கீKAக8டவா= இர8C 

ஒ:பMத:J�ளிக� வர:ெப4=�ள�,  

 

வ.எ8. ெபய/ ம4=� 5கவ; மாத வாடைக 

F. 

1. தி�.பாJ  ேகாவி�ப	
 2100/- 

2. தி�.எo,m�பா8
ய0  

ேகாவி�ப	
 
2000/- 

 

      ேம4க8ட ேகாவி�ப	
 நகரா	சிAE  ெசாMதமான �Cத� ேப�M� 

நிைலய�  கைட எ8.1AE 25.08.2022-அ0ைறய தின ெபா� ஏல நடவ
Aைகயி�  

ேம4க8ட இர8C ஒ:பMத J�ளிக� வர:ெப4றதி�, தி�.எo,பாJ  ேகாவி�ப	
 

எ0பவர� ெதாைக F.2100/-� அதிக:ப
யான ஒ:பMதJ�ளி வழ�கிD�ளா/. ேம4ப
 

கைடAE மாத வாடைக அ
:ைடயி� E3தைக உ;ம� வழ�க பல 5ைற ெபா� ஏல� 

ம4=� ஒ:பMத J�ளி ேகா; நடவ
Aைக ேம4ெகா�ள:ப	டதி� எவ�� உ;ம� ேகார 

50வரவி�ைல. இதனா� நகரா	சிAE ெதாட/M� நிதிஇழ:J ஏ4:ப	C வ�கிற�, 

எனேவ, ேம4ப
 நிதிஇழ:பிைன க�3தி� ெகா8C அதிAக:ப
யான ஒ:பMதJ�ளி 

�.2100/-யிைன ஏ4= தி�.பாJ ேகாவி�ப	
 எ0பவ�AE உ;ம� வழ�கலா�   

அIவலகA Eறி:J:- ம0ற� அHமதிAகலா� 

ந.க.எ8.9856/2014/அ3 

த</மான எ8.235 
த</மான�:-    அHமதிAக:ப	ட�. 
 



ெபா�� எ8:-51 
  ேகாவி�ப	
 நகரா	சிAE  ெசாMதமான �Cத� ேப�M� நிைலய�  

கைட எ8.3AE மாத வாடைக உ;ம3தி4E ெபா�ஏல�/ஒ:பMத:J�ளி 25.08.2022-� 

நைடெப4ற�. அ0ைறய தின ெபா� ஏல நடவ
Aைகயி� கீKAக8டவா= இர8C 

ஒ:பMத:J�ளிக� வர:ெப4=�ள�. 

 

வ.எ8. ெபய/ ம4=� 5கவ; மாத வாடைக 

F. 

1. தி�.எo,m�பா8
ய0  

ேகாவி�ப	
 
2100/- 

2. தி�.பாJ  ேகாவி�ப	
  2000/- 
 

          ேம4க8ட ேகாவி�ப	
 நகரா	சிAE  ெசாMதமான �Cத� ேப�M� 

நிைலய�  கைட எ8.3 AE 25.08.2022-அ0ைறய தின ெபா� ஏல நடவ
Aைகயி�  

ேம4க8ட இர8C ஒ:பMத J�ளிக� வர:ெப4றதி�, தி�.எo.J�பா8
ய0  

ேகாவி�ப	
 எ0பவர� ெதாைக �2100./� அதிக:ப
யான ஒ:பMதJ�ளி வழ�கிD�ளா/. 

ேம4ப
 கைடAE மாத வாடைக அ
:ைடயி� E3தைக உ;ம� வழ�க பல 5ைற 

ெபா� ஏல� ம4=� ஒ:பMத J�ளி ேகா; நடவ
Aைக ேம4ெகா�ள:ப	டதி� எவ�� 

உ;ம� ேகார 50வரவி�ைல. இதனா� நகரா	சிAE ெதாட/M� நிதிஇழ:J ஏ4:ப	C 

வ�கிற�, எனேவ, ேம4ப
 நிதிஇழ:பிைன க�3தி� ெகா8C அதிAக:ப
யான 

ஒ:பMதJ�ளி �.2100/-யிைன ஏ4= தி�.எo.J�பா8
ய0  ேகாவி�ப	
 எ0பவ�AE 

உ;ம� வழ�கலா�.   

அIவலகA Eறி:J:- ம0ற� அHமதிAகலா� 

ந.க.எ8.9856/2014/அ3 

த</மான எ8.236 
த</மான�:-    அHமதிAக:ப	ட�. 
 
 

 
நக/ம0ற தைலவ/, 

ேகாவி�ப	
 நகரா	சி 
 


